
@@@2@ô@›Óñb–m

بغداد/مصطفى العتابي:
العـام  القائـد  الـوزراء  رئيـس  أصـدر 
الكاظمي،  املسـلحة، مصطفى  للقوات 
امس االثنني، توجيهات جديدة لألجهزة 
األمنية.وقـال بيـان صـادر عـن مكتب 
رئيـس الـوزراء تلقتـه ”الـزوراء“: إن 
للمجلـس  الكاظمـي تـرأس اجتماعـاً 
الـوزاري لألمـن الوطني بحضـور قادة 
الوسـط والجنوب،  رشطة محافظـات 
القضائـي“. اإلرشاف  هيئـة  ورئيـس 
وجرت خـالل االجتماع، حسـب البيان، 
البـالد،  يف  األمنيـة  األوضـاع  مناقشـة 
والخطـط األمنية والجهد االسـتخباري 
عمـوم  يف  األمـن  لتعزيـز  املطلـوب 
املحافظات.وأشـاد الكاظمي يف مستهل 
االجتماع بجهود القوات األمنية يف نجاح 
الخطـة األمنيـة لشـهر رمضـان وعيد 

الفطـر، وتمكنهـم مـن إحبـاط خطط 
اإلرهاب يف اسـتهداف املدنيني واألسواق 
التجاريـة عـرب العديد مـن االنتحاريني 
الذيـن ألقي القبـض عليهم.وأكد القائد 
العام للقوات املسلحة أن ”العراق واجه 
تحديـات كبـرية وظروفـاً صعبـة، وقد 
نجحنـا يف ملفـات فيما مـا زالت هناك 
ملفات أخرى تحتاج إىل املزيد من العمل 
والجهـد، وفيمـا يتعلـق بامللـف األمني 
أشـار إىل اسـتمرار العمليات العسكرية 
ملالحقـة عصابـات داعـش اإلرهابيـة، 
وتحقيـق أهدافها يف اسـتهداف قادتها 
وبقايا فلولها“.وشدد الكاظمي رضورة 
الحفـاظ عـىل هيبة الدولـة، ووجه بأن 
تكون اإلجراءات حازمة إزاء التجاوزات 

ومحاوالت خرق القانون.

بغداد/ الزوراء:
 أكـد املستشـار املـايل لرئيس الـوزراء، 
مظهـر محمد صالح، امـس االثنني، ان 
السياسـة املالية يف العراق بني ”املطرقة 
والسـندان“، مشـريا إىل أن الوفرة املالية 
فرصة تاريخية للعـراق، وانفاقها ليس 
ترصيـح  يف  صالـح  بالسـهولة.وقال 
صحفـي: ان ”الفائضـات املاليـة التـي 
تحصل مؤخرا جاءت من ارتفاع اسـعار 
النفـط يف العالم وهـي مرتبطة بالحرب 
يف روسـيا وال يمكن معرفة كم سـتدوم 
هـذه الحـرب، إال ان هنـاك توقعات بأن 
تبقى حتى عام 2024 ، وبالتايل سيحقق 
العراق وفـرة ماليـة كبرية“.واضاف ان 

”السياسـة املالية يف العراق بني املطرقة 
والسندان، فاملطرقة هي وجود مساحة 
كبرية من الفقر تصل اىل %30 من سكان 
العـراق، وبالتـايل عدم انتظـام البطاقة 
التموينيـة تدفع الفقري اىل الحصول عىل 
السلع الرئيسية كالزيوت والرز والسكر 
خارج البطاقة التموينية“.واشار صالح 
اىل ان ”%80 مـن دخـل الفقـراء يذهب 
للغذاء يف حني أن مقدار ما ينفق األغنياء 
والطبقة الوسـطى عىل الغذاء ال يتعدى 
%30 الن دخلهـم كبـري“، الفتـا اىل ان 
”عدم وجود البطاقة التموينية من شأنه 

ان يزيد مساحة الفقر يف العراق“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيـس، فالديمـري بوتـني، أن 
الـرويس يقاتـل حاليـا يف  الجيـش 
أوكرانيـا مـن أجل شـعب دونباس 
ومـن أجل أمن وطنه، مشـريا إىل أن 
روسيا اضطرت لصد عدوان محتوم 
عليها، بتحرك اسـتباقي.. جاء ذلك 

يف كلمة ألقاهـا بوتني خالل العرض 
العسـكري الكبـري الـذي أقيم امس 
االثنني يف الساحة الحمراء بموسكو 
بمناسـبة الذكرى الــ77 لالنتصار 
الوطنيـة  الحـرب  يف  النازيـة  عـىل 
العظمى.وهنأ بوتني كل العسكريني 
واملحاربـني القدامـى بعيـد النـرص 

وقـال: نحن فخـورون بجيل النرص 
األبي الباسـل وواجبنـا هو الحفاظ 
عـىل ذكـرى أولئـك الذيـن سـحقوا 
النازية.وأكد بوتني: أن روسيا كانت 
دائمـا تدعو إىل حـوار نزيه وإىل أمن 
متساٍو وغري قابل للتجزئة للجميع، 
لكن عبثا فإن ”دول الناتو لم ترغب 

يف سـماعنا“، حيـث كانـت لديهـم 
”خطـط مختلفـة تمامـا“، وكانت 
هناك اسـاعدادات لشـن هجوم عىل 

دونباس وشبه جزيرة القرم.
وأضـاف: أن الناتو بـدأ يزحف نحو 
أرايض جوار روسيا عسكريا، مقرتبا 
مـن حدودهـا، وكل الدالئـل كانـت 

توحي بـأن ”الصـدام مـع النازيني 
منه“.وقـال  مفـر  ال  أمـر  الجـدد 
بوتـني: إن روسـيا صـدت العـدوان 
بشكل استباقي، وأن ذلك كان قرارا 
اضطراريـا اتخذ يف الوقت املناسـب 

وهو كان القرار الصائب الوحيد.

أربيل/ حسني فالح:
عقـد تحالف «انقـاذ الوطـن» اجتماعـاً يف أربيل 
بحضور قيادات القوى السياسـية املنضوية فيه.

وأكـد تحالف «إنقـاذ الوطن»، الـذي يضم الحزب 
السـيادة  وتحالـف  الكردسـتاني،  الديمقراطـي 
والكتلـة الصدريـة، امـس االثنـني، انفتاحه عىل 
القـوى السياسـية التـي تؤمن بتشـكيل حكومة 
أغلبيـة وطنية.. جـاذ ذلك، عقب اجتمـاع عقده 

التحالف يف أربيل عاصمة إقليم كردستان، بحسب 
بيان.وأكـد التحالف، يف بيانه، اتفاقه عىل أن يأخذ 
مجلـس النواب العراقي «دوره يف ترشيع القوانني 
التي تصب يف مصلحة املواطنني، وكذلك ممارسـة 
دوره الرقابي»، مشرياً إىل أنه «مستمر يف حواراته 
مع املستقلني بعد املبادرة التي أطلقها التحالف».

ويأتي االجتماع بعد يوم من إعالن أدىل به املتحدث 
باسـم الحزب الديمقراطي عن استئناف اللقاءات 

مع األطـراف السياسـية العراقية مـن اجل كرس 
حالـة االنغـالق السـيايس املسـيطر عىل املشـهد 
العراقـي عقـب اإلعـالن عـن نتائـج االنتخابات 
النيابيـة وتشـكيل تحالـف «إنقـاذ وطن».وقـال 
مصـدر: إن «وفداً من تحالف انقـاذ الوطن، يضم 
كالً مـن رئيـس تحالف تقـدم محمـد الحلبويس، 
ورئييس الكتلة الصدرية حسـن العذاري، وتحالف 
السـيادة خميس الخنجر، والنائب أحمد الجبوري 

، ورئيس الهيئة السياسـية للتيـار الصدري أحمد 
املطـريي، وعضو تحالف السـيادة محمـد تميم، 
وآخريـن، زاروا محافظـة أربيـل، امـس االثنـني، 
وعقـدوا اجتماعـاً فيهـا بحضـور زعيـم الحزب 
الديمقراطي مسـعود بارزاني والقياديني بالحزب 
هوشـيار زيباري وفاضل مرياني وأعضاء آخرين 

يف الديمقراطي».

 رام الله/ متابعة الزوراء:
مسـتوطنني  اقتحـام  مـع  تزامنـاً 
اإلثنـني،  امـس  مجـدداً،  إرسائيليـني، 
باحات املسـجد األقـىص، اعتدت قوات 
االحتـالل عـىل أهـايل بلـدة بيـت دجن 
رشقي نابلس، شـمال الضفة الغربية، 
عقب هدمها منزلني قيد اإلنشاء هناك، 
فيمـا شـنت عمليـة اعتقـال واسـعة 

طاولـت فلسـطينيني يف عـدة مناطـق 
املسـتوطنني  عرشات  بالضفة.واقتحم 
باحات املسـجد األقـىص بحماية قوات 
االحتالل الخاصـة، التي واصلت فرض 
تدابـري مشـددة عـىل دخـول الشـبان 
لباحـات األقـىص بمـن فيهـم طلبـة 
دائـرة  الرشعية.وبحسـب  املـدارس 
األوقاف اإلسـالمية يف القدس، فإن من 

بـني املسـتوطنني املقتحمـني، امـس، 
رؤسـاء جمعيات اسـتيطانية وبعض 
الحاخامات وطلبة جامعيني.وشـددت 
قـوات االحتالل مـن تدابريهـا األمنية 
عىل بوابات البلدة القديمة من القدس، 
وأعاقت دخول العرشات من الطالب إىل 
مدارسـهم داخل أسوار املدينة املقدسة 
واحتجزت عـدداً منهم يف نقاط مراقبة 

بعد إخضاعهم لتفتيشات دقيقة.وكان 
جنـود مقّنعـون مـن جيـش االحتالل 
اقتحمـوا يف سـاعة متأخرة مـن الليلة 
املاضية، محالً لبيع األجهزة الكهربائية 
يف شـارع نور الدين يف القـدس املحتلة 
بذريعة التفتيش واعتدوا بالرضب عىل 
صاحبه وعىل عدد من العاملني فيه، كما 
حطموا بعـض محتوياتـه.ويف القدس 

املحتلة، قـال رئيس لجنة أهايل األرسى 
املقدسيني، أمجد أبو عصب، لـ»العربي 
الجديد»: «إن سـلطات االحتالل وجهت 
الذين جرى  للمعتقلـني الفلسـطينيني 
الخميـس  يومـي  اعتقالهـم  تمديـد 
والجمعـة املاضيـني، عدة تهـم تتعلق 

باملسجد األقىص».
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انقرة/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيـس الرتكي، رجب طيـب أردوغان: أن 
”بالده لن تطرد الالجئني السـوريني املوجودين 
عىل أراضيها“، فيما اشـار اىل ان ”أبواب تركيا 
مفتوحة للسـوريني وسـنواصل اسـتضافتهم 
ولن نرميهم يف أحضان القتلة“.ويف كلمة خالل 
فعالية بمناسبة الذكرى الـ32 لتأسيس جمعية 
رجال األعمـال والصناعيني املسـتقلني األتراك 

”موصيـاد“، أوضح رجب طيب أردوغان قائال: 
”نحـن أبناء ثقافة تدرك جيدا معنى املهاجرين 
واألنصار“.وأكمـل أردوغان: ”بإمكان الالجئني 
السـوريني العـودة إىل بالدهم متـى أرادوا، أما 
نحـن فلن نطردهم من بالدنا أبدا“، مشـريا إىل 
أن ”أبواب تركيا مفتوحة للسـوريني“.وأضاف 
الرئيس الرتكي: ”سـنواصل اسـتضافتهم ولن 

نرميهم يف أحضان القتلة“، عىل حد قوله.

بغداد/ الزوراء:
واصلت أسـعار النفط تراجعها منذ بداية تداولها 
يف أسـواق األسهم اآلسـيوية، وذلك بفعل مخاوف 
مـن أن يتسـبب ركود عاملي يف تراجـع الطلب عىل 
النفط، يف حـني يتطلع املسـتثمرون إىل محادثات 
االتحـاد األوروبـي بشـأن حظـر النفـط الرويس 
الـذي من املتوقـع أن يسـفر عن شـح اإلمدادات 
العاملية.وتراجعت أسـعار العقـود اآلجلة للخامني 

القياسـيني، امس االثنني، أكثر من دوالرين، وفقا 
ملا ذكرتـه وكالـة رويرتز.وبحسـب الوكالة، فقد 
هبطت أسـعار العقود اآلجلة لخام برنت أكثر من 
دوالرين لتسـتقر عنـد 110.16 دوالرات للربميل.
كذلـك تراجعت أسـعار العقود اآلجلـة لخام غرب 
تكسـاس القيـايس األمريكـي أكثـر مـن دوالرين 

لتصل إىل 107.21 دوالرات للربميل.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
دعا االتحاد الوطني الكردسـتاني اىل 
دمج املبادرات السياسـية املطروحة 
يف مبـادرة واحـدة باالجتمـاع عـىل 
رشوط  دون  مـن  واحـدة  طاولـة 
مسـبقة لجميع الفرقاء السياسيني، 
فيما اكـد الديمقراطي الكردسـتاني 
ان الفرصة سـانحة امام املسـتقلني 
لتشـكيل الحكومـة إذا تواصلـوا مع 

التحالف الثالثي.
وقـال القيـادي يف االتحـاد الوطنـي 
خوشـناو،  محمـود  الكردسـتاني، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان ”هنـاك 
مبادرات ومحاوالت تصب يف مصلحة 
الدولـة العراقية إلخراجهـا من هذه 
االزمـة واملنزلـق، وجميـع املبادرات 
يف نظـر مقدميها تصـب يف املصلحة 
العليا للدولة“. واشـار اىل ان ”مبادرة 
االطـار قريبة مـن منهـاج الدولة يف 
املرحلة املقبلة وفيها نقاط مهمة جدا 
ورصاحة جميعنا ال نستطيع ان نقوم 
بيشء مـن دون العودة والحفاظ عىل 
التوازنات السياسية مع قراءة جيدة 
للخارطـة االجتماعيـة والسياسـية 
للدولة“.واضـاف ”كل هذه املبادرات 
لربمـا  التوافـق  اىل  للوصـول  هـي 
التوافق بني ثالث فئـات او خمس او 
اربـع لكن كلهـا بالتايل هـي توافق، 
لذلـك يجب ان يتناغـم مع النصوص 
الدسـتورية واقصد بذلك الثلثني عىل 
االقل“.ودعـا قائال: ”هـذه املبادرات 
جميعهـا يجـب ان تمـزج بمبـادرة 

واحدة وهـذه املبـادرة ال تتحقق من 
دون اجتمـاع عىل طاولـة واحدة من 
دون رشوط مسـبقة لجميع الفرقاء 
السياسـيني، وقبيـل ذلـك يجـب ان 
نفتح بـاب هـذا االجتمـاع بانتخاب 
رئيـس جمهورية يتمتع بتواصل مع 
جميع االطراف، فعندما ذهب املرشع 
العراقي اىل تحديد الثلثني اشار مبطناً 
اىل ان رئيـس الجمهوريـة يجـب ان 
يكون محـورا جامعا ولديـه تواصل 

مـع الفرقـاء“، مشـريا اىل ان ”هـذه 
الصفـات موجـودة يف السـيد برهـم 
صالح بما له من عالقات مع السـيد 
الصـدر وكتلتـه ومـع قـوى االطـار 
وعزم والسـيادة والنواب املسـتقلني 
والحركات الناشئة واالحزاب الكردية 
ما عـدا الديمقراطـي ”. ولفت اىل ان 
الكردسـتاني  الديمقراطي  ”الحـزب 
يـرى انهـا فرصـة سياسـية يحاول 
هـذا  عـىل  للحصـول  اسـتثمارها 

املنصب باالسـتقواء بسماحة السيد 
الصـدر ودعواتـه التي تعـد طبيعية 
وتصـب يف النظـم السياسـية لربمـا 
نتفـق معهـا او نختلـف“. واوضـح 
ان ”التكلم عن املسـتقلني بأسـلوب 
ربمـا يتقاطع مـع رؤية املسـتقلني 
وفئاتهـم خطـأ كبـري فهـم اعلنوها 
رصاحـة واختـاروا تجربة سياسـية 
جديدة ويجب ان نعزز دورهم ونثمن 
مواقفهم ونجعلهم رشكاء وال يجوز 

ان يكون معيار وطنية املسـتقل هو 
حضـور واكمال النصـاب يف الربملان، 
معيارهـم  هـي  فـ“االسـتقاللية“ 
الوطنـي ومشـاركتهم يف بناء الدولة 
يف املرحلـة املقبلـة وعـدم االلتحاق 
بجهة عـىل جهة اخـرى النهم بذلك 
ال يكونـوا مسـتقلني ”.مـن جهته، 
قال النائب عـن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، محما خليل، يف حديث 
السـيد  ”مبـادرة  ان  لـ“الـزوراء“: 
الصـدر بالتشـاور وبالتنسـيق مع 
حلفـاءئ ضمـن التحالـف الثالثـي 
”انقـاذ وطن“ وهذه املبـادرة تصب 
وفـق املـادة 76 دسـتوريا بإعطـاء 
15 يوما مدة للمسـتقلني لتشـكيل 
اتفاقيـة  نؤيـد  ونحـن  الحكومـة 
الصدر“. واضاف ”أما مبادرة االطار 
فـال تختلـف عن سـابقاتها سـوى 
الزمـان وتغيـري السـيناريوهات  يف 
واخر“.واشـار  بشـكل  واملطالـب 
تشـكيل  املسـتقلني  امكانيـة  اىل 
الحكومـة ”إذا كان لديهـم برنامج، 
وإذا تواصلـوا مـع التحالف الثالثي، 
وبقدرتهـم عـىل ذلك وهـذه فرصة 
سانحة“، مبينا ”حسب قربنا ملسنا 
ترحيبا من املستقلني لهذه املبادرة“. 
واكد ان ”الحل يف عقد جلسة مجلس 
النـواب وتشـكيل حكومـة اغلبيـة 
وطنيـة“، مختتما: ”اليـوم بعد هذه 
املبـادرة يتبني للشـارع العراقي َمن 
هو املعرقل واملعطل لحياة العراقيني 

والدستور“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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 بغداد/ الزوراء:
بالتقديم  الراغبني  كل  الرشيد  مرصف  حذر 
املكاتب  مع  التعامل  من  والقروض  السلف  عىل 
السلف  منح  تدعي  التي  الوهمية  والصفحات 
املكتب  املرصف.وبني  مع  بالتعاون  والقروض 
االعالمي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان 
«منح السلف من خالل تطبيق مرصف الرشيد، 
مراجعة  خالل  من  يتم  للقروض  بالنسبة  أما 
فروعه يف بغداد واملحافظات».وأكد ان «املرصف 
حريص عىل عدم إدخال وسيط بينه وبني الزبون 

وغري مسؤول عن أي تعامالت خارج ذلك».

@…fl@›flb»n€a@Âfl@äâ±@áÓíã€a
ÚÓ‡ÁÏ€a@kmbÿæa

@ÒáÌáu@ÚÓvÓma6éa@…öÏi@ÈuÏÌ@Ô‡√bÿ€a
ôbÇ@åbËu@›ÓÿìmÎ@paäáÉæa@Û‹«@ıbõ‘‹€

ÊÏ„b‘€a@ÒÜbÓéÎ@Ú€Îá€a@ÚjÓÁ@üãœ@∂g@b«Ü

@Úñãœ@ÚÓ€bæa@ÒãœÏ€a@Zá‡´@ãËƒfl
˝Ëé@êÓ€@bË”b–„gÎ@÷aã»‹€@ÚÓ≤äbm

@Âfl@µÌäÏè€a@µ˜u˝€a@Üã�„@Â€^@ZÊbÀÎÜäc
\Ú‹n‘€a@Êbõyc@¿@·ËÓflã„@Â€Î@b„Ü˝i

@ãr◊c@…ua6mÎ@bË†ÏjÁ@›ñaÏm@¡–‰€a@äb»éc
ÂÌä¸ÎÜ@Âfl
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åbn‡æa@äÎá€a@¿@ÜaáÃi@Ú„bflc@‚bflc@µn‰Ó$@µn�‘„@äáËÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a6@ô

5@ô

 

pbÓœÏi@�aáÌáu@�b«b–mäa@›vèm@äb”@à

@

bËi@bËjnìfl@p¸by@ãv•Î@CÚÓœç‰€a@Û‡®aD

÷aã»€a@k«ãÌ@›mb”@ëÎ7œ@NNÊà˛aÎ@µ»€a@Âfl@“ç„

@…j�€@›‡»fl@ıbì„g@‚çn»m@äÎãæa
ÚÌçÓ‹ÿ„�a@pbyÏ‹€a

بغداد /الزوراء:
سـجلت محافظـة ذي قـار جنوبـي العراق، 
امـس اإلثنني، ارتفاعاً جديـداً بوفيات الحمى 
النزفية، وحجرت ٥ حاالت مشتبه بإصاباتها 
باملرض.وأبلغ مصـدر طبي أن «عدد الوفيات 
بالحمـى النزفيـة بلغت ٧ حـاالت، بعد ان تم 
تسـجيل وفاة رجل وامرأة جديدين».وأضاف 
املصدر ان «األجهزة الطبية حجرت ٥ اشخاص 
لالشتباه بإصابتهم باملرض، حيث تم ارسال 
عينات لبغداد لغرض اجراء الفحص املختربي 
لعيناتهم وبيان اصابتهم من عدمه».وسجلت 
املحافظة، األحـد، ٣٠ إصابة بفريوس الحمى 
النزفيـة وخمس حاالت وفـاة (واحدة قادمة 

من محافظة ميسـان، واخرى توفيت قادمة 
مـن محافظـة املثنـى)»، وفـق مـا ابلـغ به 
مصـدر طبي.يشـار إىل أن محافظـة ذي قار 
تسجل منذ أيام عدة إصابات بالحمى النزفية 
لتتصـدر باقـي املحافظات العراقيـة التي ما 
زالت أغلبها خالية من هذا املرض، باسـتثناء 
نينـوى وكركـوك والنجـف واملثنى وميسـان 
والبرصة.وكان املتحّدث باسـم وزارة الصحة 
العراقية، سـيف البدر، أعلن، نهاية األسـبوع 
املايض، أن العراق سـّجل منـذ بداية العام ٤٠ 
إصابة باملـرض الفريويس الـذي يعرف كذلك 

باسم حمى الكونغو، غالبيتها يف الجنوب.

بغداد/الزوراء:
وزارة  يف  العامـة  املـرور  مديريـة  أعلنـت 
الداخليـة، امـس االثنـني، أنها قررت إنشـاء 
معمل لطبع اللوحات الرقمية الجديدة باللغة 
اإلنكليزيـة بتمويـل مـن صندوق الشـهداء.

وقال مدير قسم التخطيط يف املديرية، العميد 
نهاد حميد، يف بيان اطلعـت عليه «الزوراء»: 
اجتماعـات  سلسـلة  عقـدت  ”املديريـة  إن 

ومباحثات بشأن آلية توفري اللوحات الرقمية 
باللغـة اإلنكليزيـة، وتم االتفاق عىل إنشـاء 
معمل لطبعها بتمويل من صندوق الشهداء“ 
.وأضاف حميد أن ”هذا القرار يسـهم بتوفري 
األموال، فضال عن اختصار الوقت الذي يمكن 
أن يسـتغرقه طبع اللوحة مقارنة بطباعتها 
خارج البالد، وبالتايل سـيضمن رسعة إنجاز 

هذا املرشوع“. 

Â†Ï€a@ÂflcÎ@ëbj„ÎÜ@k»í@›uc@Âfl@bÓ„aã◊Îc@¿@›mb‘Ì@ÔéÎã€a@îÓßa@ZµmÏi
ÚÌåb‰€a@Û‹«@äbón„˝€@77Ä€a@Ùã◊â€a@Újéb‰∑

 بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير النفط، إحسان عبد الجبار، توقيع الوزارة اتفاقاً مع رشكة توتال الفرنسية 
لتنفيذ مشاريع يف محافظة البرصة.وذكر بيان للوزارة: ان عبد الجبار :»استقبل السفري 
التعاون املشرتك  اللقاء بحث تعزيز  {ايريك شوفاليه} وجرى خالل  الفرنيس يف بغداد 
تطوير  عىل  تحرص  «الوزارة  ان  النفط  وزير  والطاقة».وقال  والغاز  النفط  مجال  يف 
صناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة يف العراق من خالل التعاون املشرتك مع الرشكات 
العاملية الرصينة». مشرياً اىل «عمق العالقات التي تربط العراق بفرنسا يف مجال النفط 
والغاز والطاقة والقطاعات األخرى».وأضاف ان «وزارة النفط وقعت اتفاقاً مع رشكة 
توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع لتطوير حقل {ارطاوي} وانشاء مجمع غاز ارطاوي 
الكهرو  الطاقة  النتاج  مشاريع  عن  فضال  البحر،  ماء  ومرشوع  البرصة  محافظة  يف 
بالده  رغبة  الفرنيس عن  السفري  عّرب  واط».من جانبه،  ميكا   ١٠٠٠ بطاقة  شمسية 

بتعزيز أطر التعاون مع العراق وبما يخدم مصالح البلدين.

@ÚÓè„ã–€a@fibmÏm@…fl@�b”b–ma@…”Ïm@¡–‰€a
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ÊÏ„b‘€a@ÒÜbÓéÎ@Ú€Îá€a@ÚjÓÁ@üãœ@∂g@b«Ü

ÒáÌáu@ÒäÜbjfl@ÊÏ‘‹�Ì@ÊÏ‹‘nèæa@NNäbÓn€aÎ@äb†�a@ÔmäÜbjfl@Û‹«@�aÜä

÷aã»€a@k«ãÌ@›mb”@ëÎ7œ@NNÊà˛aÎ@µ»€a@Âfl@“ç„Î@Ûº

@paäáÉæa@Û‹«@ıbõ‘‹€@ÒáÌáu@ÚÓvÓma6éa@…öÏi@ÈuÏÌ@Ô‡√bÿ€a
ôbÇ@åbËu@›ÓÿìmÎ

@Ú‰fl˚æa@ÙÏ‘€a@Û‹«@ÊÏzn–‰fl@Z›Óiäc@Âfl@\Â†Î@àb‘„g^
ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓj‹À˛a@ÚflÏÿ¢

@p¸by@ãv•Î@\ÚÓœç‰€a@Û‡®a^@pbÓœÏi@�aáÌáu@�b«b–mäa@›vèm@äb”@à
bËi@bËjnìfl

@¡Ãõ€a@Ú‹ñaÏfl@ÒäÎãö@Z@3bñ
Èflbflc@ÒãÃq@ÚÌc@ıbË„gÎ@lbÁä�a@Û‹«

@bË†ÏjÁ@›ñaÏm@¡–‰€a@äb»éc
ÂÌä¸ÎÜ@Âfl@ãr◊c@…ua6mÎ

Üb‰«@Ú»ª@ bœá€a@ãÌåÎ@È€bj‘néa@fi˝Ç

ÚÓ„br€a@Òã‡‹€@HRPRROWRI@·”ä@ÒáÌaçfl@Ê˝«g
ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@Òäbvn€@Úflb»€a@Ú◊ãì€a@Â«@ÒäÜbñ

بغداد/مصطفى العتابي:
للقوات  العام  القائد  الوزراء  رئيس  أصدر 
املسلحة، مصطفى الكاظمي، امس االثنني، 

توجيهات جديدة لألجهزة األمنية.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء 
تلقته ”الزوراء“: إن الكاظمي ترأس اجتماعاً 
بحضور  الوطني  لألمن  الوزاري  للمجلس 
والجنوب،  الوسط  محافظات  رشطة  قادة 

ورئيس هيئة اإلرشاف القضائي“.
البيان،  حسب  االجتماع،  خالل  وجرت 
مناقشة األوضاع األمنية يف البالد، والخطط 
األمنية والجهد االستخباري املطلوب لتعزيز 

األمن يف عموم املحافظات.
وأشاد الكاظمي يف مستهل االجتماع بجهود 
األمنية  الخطة  نجاح  يف  األمنية  القوات 

وتمكنهم  الفطر،  وعيد  رمضان  لشهر 
استهداف  يف  اإلرهاب  خطط  إحباط  من 
العديد من  التجارية عرب  واألسواق  املدنيني 

االنتحاريني الذين ألقي القبض عليهم.
وأكد القائد العام للقوات املسلحة أن ”العراق 
وقد  صعبة،  وظروفاً  كبرية  تحديات  واجه 
نجحنا يف ملفات فيما ما زالت هناك ملفات 
والجهد،  العمل  من  املزيد  إىل  تحتاج  أخرى 
وفيما يتعلق بامللف األمني أشار إىل استمرار 
عصابات  ملالحقة  العسكرية  العمليات 
يف  أهدافها  وتحقيق  اإلرهابية،  داعش 

استهداف قادتها وبقايا فلولها“.
وشدد الكاظمي رضورة الحفاظ عىل هيبة 
الدولة، ووجه بأن تكون اإلجراءات حازمة 
القانون،  خرق  ومحاوالت  التجاوزات  إزاء 

يشهدها  كبرية  تحديات  ”هناك  أن  مبيناً 
البلد والسيما خالل هذه املدة االنتقالية التي 

تزداد فيها مساحة التجاوزات“.
القانون  عىل  يتجاوز  من  ”هناك  أن  وأكد 
ينتمي  ال  وهو  الكريمة  عشائرنا  باسم 
لها“، مشدداً عىل رضورة أن تقوم مديرية 
شؤون العشائر يف وزارة الداخلية بواجباتها 
النزاعات  بفض  يتعلق  فيما  األساسية 
العشائرية  املمارسات  بعض  من  والحد 

الدخيلة“.
املسلحة  للقوات  العام  القائد  وجّدد 
عىل  الحفاظ  بشأن  السابقة  التوجيهات 
التجاوزات، وعدم  واالستقرار، ومنع  األمن 
وسيادة  الدولة  هيبة  فرض  يف  الرتاخي 
عىل  تجاوز  أي  رفض  عىل  وشدد  القانون، 

قواتنا  منتسبي  وعىل  األمنية  املؤسسة 
قانونية  إجراءات  اتخاذ  وسيتم  البطلة 

مشددة وصارمة بحق املتجاوزين.
آفة  إىل  للبيان  وفقاً  املجلس  وتطرق 
التي  الكبرية  الجهود  عىل  وأثنى  املخدرات 
تبذلها االجهزة األمنية يف مالحقة عصابات 
املخدرات، ووجه بوضع اسرتاتيجية جديدة 
وتدارس  املخدرات،  تجارة  عىل  للقضاء 
واسعة  بصالحيات  خاص  جهاز  تشكيل 

ملالحقة تجار املخدرات.
وناقش املجلس الوضع األمني يف املحافظات، 
وأصدر  فيها،  الرشطة  مديريات  وواقع 
من  عدداً  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
األداء  تحسني  شأنها  من  التي  التوجيهات 

األمني باملحافظات وفقاً لنص البيان.

أربيل/ حسني فالح:
أربيل  يف  اجتماعاً  الوطن“  ”انقاذ  تحالف  عقد 
املنضوية  السياسية  القوى  قيادات  بحضور 

فيه.
وأكد تحالف ”إنقاذ الوطن“ الذي يضم الحزب 
السيادة  وتحالف  الكردستاني،  الديمقراطي 
عىل  انفتاحه  االثنني،  امس  الصدرية،  والكتلة 
التي تؤمن بتشكيل حكومة  السياسية  القوى 

أغلبية وطنية.
جاذ ذلك، عقب اجتماع عقده التحالف يف أربيل 

عاصمة إقليم كردستان، بحسب بيان.
يأخذ  أن  عىل  اتفاقه  بيانه،  يف  التحالف،  وأكد 
ترشيع  يف  ”دوره  العراقي  النواب  مجلس 
املواطنني،  مصلحة  يف  تصب  التي  القوانني 
إىل أنه  وكذلك ممارسة دوره الرقابي“، مشرياً 
”مستمر يف حواراته مع املستقلني بعد املبادرة 

التي أطلقها التحالف“.
به  أدىل  إعالن  من  يوم  بعد  االجتماع  ويأتي 
عن  الديمقراطي  الحزب  باسم  املتحدث 
السياسية  األطراف  مع  اللقاءات  استئناف 
العراقية من اجل كرس حالة االنغالق السيايس 
املسيطر عىل املشهد العراقي عقب اإلعالن عن 
تحالف  وتشكيل  النيابية  االنتخابات  نتائج 

”إنقاذ وطن“.
انقاذ  تحالف  من  ”وفداً  إن  مصدر:  وقال 
تقدم  تحالف  رئيس  من  كالً  يضم  الوطن، 
الصدرية  الكتلة  ورئييس  الحلبويس،  محمد 
خميس  السيادة  وتحالف  العذاري،  حسن 
ورئيس  الجبوري،  أحمد  والنائب  الخنجر، 
أحمد  الصدري  للتيار  السياسية  الهيئة 
املطريي، وعضو تحالف السيادة محمد تميم، 
االثنني،  امس  أربيل،  محافظة  زاروا  وآخرين، 
الحزب  زعيم  بحضور  فيها  اجتماعاً  وعقدوا 
والقياديني  بارزاني  مسعود  الديمقراطي 
مرياني  وفاضل  زيباري  هوشيار  بالحزب 

وأعضاء آخرين يف الديمقراطي“.
وكان اإلطار التنسيقي، وزعيم التيار الصدري 
السيد مقتدى الصدر، قد طرح كل منهما مبادرة 
اإلطار  مبادرة  تكونت  حيث  االنسداد،  لحل 
التزامات،  بتسعة  ومرفقة  نقاط،  تسع  من 
تسمية  يف  للمستقلني  محورياً  دوراً  تضمنت 

إطار  ضمن  يكون  أن  برشط  الحكومة  رئيس 
املكون الشيعي، أعقبها مبادرة للصدر، بدعوة 
النواب املستقلني إىل تشكيل تكتل مستقل يتوىل 
التنسيقي،  اإلطار  عن  بعيداً  الحكومة  تشكيل 
وذلك بعد مهلة ملدة أربعني يوماً منحها لإلطار 

بغية تشكيل الحكومة بمعزل عن تياره.
ومع نهاية املهلة يأتي إخفاق جديد بمحاوالت 
القوى  مع  تفاهم  إيجاد  يف  التيار  أو  اإلطار 
جلسة  لعقد  جديد  موعد  تحديد  ألجل  األخرى 
جديد  رئيس  النتخاب  تخصص  برملان، 
الدستور  استحقاقات  وإكمال  للجمهورية، 

املتمثلة بتشكيل حكومة جديدة.
حسني  املستقل  النائب  اشار  ذلك،  غضون  يف 
النواب  يعتزم  جديدة  مبادرة  إىل  السعربي، 
املستقلني طرحها خالل األيام املقبلة، تتضمن 
خارطة طريق وبنود ورشوط وضمانات إلنهاء 

حالة االنسداد السيايس.
ويقول السعربي يف حديث صحفي: إن ”النواب 
كثفوا  املاضية  الثالثة  األيام  وخالل  املستقلني 
بغية  بينهم  فيما  والحوارات  اللقاءات  من 
عىل  طرحها  يتم  ومبادرة  بموقف  الخروج 
االنسداد  حالة  إلنهاء  السياسية  القوى  باقي 
”االيام  ان  مبينا  االزمة“،  وتجاوز  السيايس 
القليلة املقبلة ستشهد اعالن املبادرة ويتم بيان 
مستقبالً  نائباً  االربعني  لقرابة  الواحد  املوقف 
اضافة اىل تضمينها نوع من الرتحيب بمبادرتي 

اإلطار التنسيقي والتيار الصدري“.
طريق  خارطة  تتضمن  ”املبادرة  أن  ويضيف 
بنود  تتضمن  كما  السيايس  االنسداد  لحل 
حال  يف  أنه  اعتبار  عىل  وضمانات  ورشوط 
النوايا وهو ما نتوقعه  توفرت الجدية وحسن 
مع  اإليجابي  التفاعل  فسيتم  تأكيد  بكل 
لجان  تشكيل  ”سيتم  أنه  إىل  الفتاً  املبادرة“، 
بغية  االخرى  الكتل  مع  والحوار  للتفاوض 

توضيح تفاصيل املبادرة“.
املستقلون،  الربملانيون  االول، عقد  أمس  ويوم 
اإلطار  مبادرتي  ملناقشة  بغداد؛  يف  اجتماعاً 

والتيار حول تشكيل الحكومة.
عن  نيابي  مصدر  كشف  الصدد،  هذا  ويف 
تفاصيل ذلك االجتماع، وفيما تحدث أيضاً عن 
النواب  قبل  من  قريباً  ستطلق  جديدة  مبادرة 

التنسيقي  اإلطار  مبادرتي  عىل  رداً  املستقلني 
والتيار الصدري، أكد أن املستقلني لن يطرحوا 

أي أسم ملنصب رئاسة الحكومة.
املستقلني،  النواب  ”اجتماع  إن  املصدر  وقال 
وامتداد  تصميم  كتل  من  نائباً   42 حرضه 
وتجمع  املستقلني  وصوت  كانون  وارشاقة 
ممثلة  لجان  تشكيل  إىل  الفتاً  املستقبل،  عراق 
مبادرتي  دراسة  لغرض  الناشئة  الكتل  عن 
اإلطار والتيار، والرد عليهما، من أجل حل أزمة 

االنسداد وتمرير ما تبقى من الرئاسات“.
يف  الحارضين  من  املستقلني،  النواب  وأجمع 
االجتماع، عىل عدم تحديد أي شخصية ملنصب 
رئاسة الوزراء، فيما ستطرح فقط مواصفات 

الرئيس وشكل الحكومة، وفق املصدر.
يتمثل  مرشوع  املستقلني  ”لدى  أن  إىل  وأشار 
املنفلت  السالح  عىل  والقضاء  الدولة  بناء  يف 
ووضع حد للمليشيات وضبط اإليقاع األمني، 
وفرض هيبة القانون؛ كون تلك العوامل تسهم 

بشكل مبارش يف فشل الحكومات“.
حركة  الذي  الشعب  اجل  من  تحالف  وحدد 
رشوط  أربعة  الجديد،  الجيل  وكتلة  امتداد 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويؤكد التحالف يف بيان : ”سنمنح اصواتنا ألي 
شخصية يتفق عليها النواب املستقلون لتشكيل 

الحكومة املقبلة وفق الرشوط التالية:
وطنياً  نزيهاً  مستقالً  عراقياً  يكون  ان  أوالً: 
وليس عليه اي شبهة فساد، وان ال يكون من 

مزدوجي الجنسية.
احزاب  مع  مشرتكاً  يكون  ال  ان  ثانياً: 
حكومات  من  جزءاً  يكن  ولم  سابقاً  السلطة 

املحاصصة.
جميعها  السياسية  الكتل  تتعهد  ان  ثالثاً: 
فرض  او  التدخل  بعدم  املستقلون  والنواب 
وال  الحكومة  تشكيل  عملية  يف  ال  االرادات 
من  املكلفة  الشخصية  من  الحقاً  ادارتها  يف 
حكومة  القادمة  الحكومة  تكون  ال  ان  اجل 

محاصصة.
برنامجاً  املكلفة  الشخصية  تقدم  ان  رابعاً: 
حكومياً واقعياً يالمس حياة الناس ومتطلباتهم 
ويعالج التحديات التي تعصف بالواقع العراقي 

يف كل مجاالت الحياة“.

بغداد /الزوراء:
سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، امس 
اإلثنني، ارتفاعاً جديداً بوفيات الحمى النزفية، 

وحجرت 5 حاالت مشتبه بإصاباتها باملرض.
بالحمى  الوفيات  ”عدد  أن  طبي  مصدر  وأبلغ 
النزفية بلغت 7 حاالت، بعد ان تم تسجيل وفاة 

رجل وامرأة جديدين“.
حجرت  الطبية  ”األجهزة  ان  املصدر  وأضاف 
باملرض،  بإصابتهم  لالشتباه  اشخاص   5
اجراء  لغرض  لبغداد  عينات  ارسال  تم  حيث 
اصابتهم  وبيان  لعيناتهم  املختربي  الفحص 

من عدمه“.
وسجلت املحافظة، األحد، 30 إصابة بفريوس 
(واحدة  وفاة  حاالت  وخمس  النزفية  الحمى 
توفيت  واخرى  ميسان،  محافظة  من  قادمة 
قادمة من محافظة املثنى)“، وفق ما ابلغ به 

مصدر طبي.
يشار إىل أن محافظة ذي قار تسجل منذ أيام 
باقي  لتتصدر  النزفية  بالحمى  إصابات  عدة 
املحافظات العراقية التي ما زالت أغلبها خالية 
وكركوك  نينوى  باستثناء  املرض،  هذا  من 

والنجف واملثنى وميسان والبرصة.
العراقية،  الصحة  وزارة  باسم  املتحّدث  وكان 
املايض،  األسبوع  نهاية  أعلن،  البدر،  سيف 
إصابة   40 العام  بداية  منذ  سّجل  العراق  أن 
باسم  كذلك  يعرف  الذي  الفريويس  باملرض 

حمى الكونغو، غالبيتها يف الجنوب.
مع ذلك، أوضح البدر لفرانس برس أن البالد ال 
تشهد حالة تفٍش، قائال ”حتى اآلن اإلصابات 
ووفيات،  إصابات  نسّجل  سنة  كل  محدودة، 

كانت وال تزال محدودة“.
لكنه أضاف ”كمعّدل، هذا العام أعىل من السنة 

املاضية ولذلك كثفنا تدابري الوقاية“.
ليوم  تعود  العراق  يف  وفاة  حالة  آخر  أن  يذكر 
الجمعة، لشخص يمتهن الجزارة ”كان يمارس 

الذبح العشوائي“، بحسب السلطات املحلية.
عموم  يف  الوفيات  عدد  إجمايل  وصل  حني  يف 

العراق إىل تسع.
وتوزع ضحايا هذا املرض يف محافظات ميسان 
وكربالء واملثنى وبابل ونينوى، وفقا إلحصائية 
أعلنتها وزارة الصحة.. وسّجلت أكثر من نصف 
اإلصابات يف محافظة ذي قار، وهي محافظة 

فقرية تربى يف كثري من مناطقها املاشية.
يف  األخرية  األيام  يف  الفريوس  انترش  كما 

محافظات شمالية أيضاً.
ويعد مربو املاشية والعاملون يف مجال الجزارة 
لوزارة  وفقا  باملرض،  لإلصابة  عرضة  األكثر 

الصحة العراقية.
واملاعز  واألغنام  األبقار  مربو  يدخل  كما 
تلك  تعترب  إذ  الخطر،  دائرة  ضمن  والجاموس 
الحيوانات وسيطا ناقال ملرض الحمى النزفية.

وال لقاح لهذا املرض عند اإلنسان أو الحيوان، 
أما أعراضه األولية فهي الحمى وآالم العضالت 
وآالم البطن، لكن عند تطوره يؤدي إىل نزف من 
العني واألذن واألنف، وصوالً إىل فشل يف أعضاء 
وزارة  بحسب  الوفاة،  اىل  يؤدي  ما  الجسم 

الصحة العراقية.
كما تؤدي اإلصابة بفريوس الحمى النزفية إىل 
باملئة من   40 إىل   10 بني  يراوح  بمعدل  الوفاة 

املصابني.
واتخذت محافظات البالد كافة إجراءات وقائية 
النزفية“،  ”الحمى  ملواجهة  محكمة  وتدابري 
ومحاولة منع ظهوره يف عدد منها، وذلك رغم 

عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.
وزارة  فيه  أعلنت  قد  كانت  وقت  يف  ذلك  يأتي 
السيطرة  أيام،   10 منذ  العراقية،  الزراعة 
”الحمى  بمرض  لإلصابة  املسببة  البؤر  عىل 
حرشة  مكافحة  خالل  من  وذلك  النزفية“، 
(القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إىل 

اإلنسان، حسب قولها.

 بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
رضورة مواصلة الضغط عىل اإلرهاب 

وإنهاء أي ثغرة أمامه.
لرئاسة  اإلعالمي  املكتب  وقال 
الجمهورية يف بيان تلقته ” الزوراء“: 
إن ”رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
ببغداد،  السالم  قرص  يف  استقبل 
وزير الدفاع جمعة عناد، حيث جرى 
خالل اللقاء بحث األوضاع األمنية يف 
املتواصلة  والجهود  وتطوراتها،  البلد 
فلول  مالحقة  يف  املسلحة  للقوات 

اإلرهاب“.
الجمهورية  ”رئيس  أن  وأضاف 
عىل  الدفاع  وزير  قبل  من  اطلع 

الجارية  العسكرية  العمليات  سري 
مكافحة  يف  املحاور  مختلف  عىل 
زعزعة  تحاول  التي  اإلرهاب  خاليا 
املدن  من  عدد  يف  واالستقرار  األمن 

واملناطق“.
وأكد صالح  ”رضورة اليقظة والحذر 
اإلرهاب  أمام  ثغرة  أي  فسح  وعدم 
تهديد  عىل  والعمل  أنفاسه  اللتقاط 
مشيداً  املواطنني“،  واستقرار  أمن 
يف  األخرية  األمنية  القوات  بـ“جهود 
عدد  واعتقال  إرهابية  خاليا  تفكيك 

من اإلرهابيني البارزين“.
وشدد ”عىل رضورة مواصلة الضغط 
عىل داعش، وتوفري كل الدعم لقواتنا 

األمنية للقيام بمهامهم“.

بغداد/ الزوراء:
واصلت أسعار النفط، تراجعها منذ بداية تداولها يف أسواق األسهم اآلسيوية، 
النفط،  وذلك بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عاملي يف تراجع الطلب عىل 
يف حني يتطلع املستثمرون إىل محادثات االتحاد األوروبي بشأن حظر النفط 

الرويس الذي من املتوقع أن يسفر عن شح اإلمدادات العاملية.
من  أكثر  االثنني،  امس  القياسيني،  للخامني  اآلجلة  العقود  أسعار  وتراجعت 

دوالرين، وفقا ملا ذكرته وكالة رويرتز.
من  أكثر  برنت  لخام  اآلجلة  العقود  أسعار  هبطت  فقد  الوكالة،  وبحسب 

دوالرين لتستقر عند 110.16 دوالرات للربميل.
األمريكي  القيايس  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود  أسعار  تراجعت  كذلك 

أكثر من دوالرين لتصل إىل 107.21 دوالرات للربميل.
غرينتش،  بتوقيت   01:53 الساعة  بحلول  تراجع  برنت  خام  أسعار  وكانت 

تراجعت 28 سنتا أو 0.3 يف املئة لتستقر عند 112.11 دوالرا للربميل.
للربميل،  دوالرات   109.36 فبلغ  األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  أما 

بانخفاض 41 سنتا أو 0.4 يف املئة، بحسب رويرتز.
وقالت املحللة يف يس.إم.يس ماركتس، تينا تنغ ”العزوف األوسع عن املخاطرة 
هي  كوفيد  بسبب  الصني  يف  اإلغالق  وعمليات  الركود،  مخاوف  عن  الناجم 
املالية  األسواق  أن  النفط“.كما  أسعار  عىل  تضغط  التي  الرئيسية  العوامل 
العاملية مضطربة جراء املخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات اإلغالق 

بسبب كوفيد19- يف الصني والتي ترض بثاني اقتصاد عىل مستوى العالم.
عىل  التأثري  يف  تستمر  قد  الصني  يف  الجارية  اإلغالق  ”عمليات  إن  تنغ  وقالت 
أسعار النفط يف املدى القريب“.وارتفع برنت والخام األمريكي األسبوع املايض 
اقرتحت  أن  بعد  اإلمدادات  بشأن  مخاوف  بسبب  التوايل  عىل  الثاني  لألسبوع 
املفوضية األوروبية فرض حظر تدريجي عىل النفط الرويس كجزء من حزمة 

العقوبات األشد رصامة بسبب الحرب يف أوكرانيا.
ويتطلب االقرتاح تصويتا باإلجماع بني أعضاء االتحاد األوروبي.
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تعلن هذه الرشكة عن وجود مزايدة علنية للمواد املدرجة تفاصيلها ادناه واملوجودة يف مركز مبيعات الكرخ هذا وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة ملدة 
2013 املعدل  21 لسنة  التايل لنرش االعالن يف الصحيفة املحلية وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  (15) خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم 
وستجري املزايدة يف الساعة الثانية عرشة ظهراً من اليوم االخري 25/5/2022 املصادف يوم األربعاء، وإذا وافق يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل 
املزايدة لليوم التايل، فعىل الراغب باالشرتاك يف املزايدة املذكورة مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور – نهاية 
شارع النقابات لالطالع عىل تفاصيلها وإبداء رغبتهم يف الرشاء ويكون الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم املستمسكات املطلوبة 
وترفع املواد املباعة خالل مدة (15) خمسة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخاله سيتحمل املشرتي اجور خزن بنسبة (%1/2) نصف من 
املائة من بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة (30) ثالثني يوما وبعد انتهاء الفرتة اعاله جاز للرشكة االعالن عن بيعها ثانية وفق احكام هذا القانون 

ويجري تسليم املال املباع بعد دفع بدل البيع واملصاريف التي يعد البيع فيها قطعياً.
الرشوط املطلوبة :-

- وصل التأمينات القانونية البالغ %20 من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق صادر من مرصف معتمد يف العراق ألمر الساحب وال يسمح لغري 
مسددي تلك التأمينات باالشرتاك يف املزايدة مطلقا وال تدخل هذه التأمينات ضمن بدل الرشاء.

- كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 2022 معنونة اىل الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية.

                                                                                                 املهندسة 
                                                                                                 ملى هاشم حسني 
املدير العام وكالة

العنوان : جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات
Address: Republic of Iraq - Baghdad. Al-Mansoor
 Web site: www.iraqsfsc.org
 E-Mail: foodstuff 1@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@iraqsfsc.Org
E-Mail: foodstuff4@iraqsfsc.Org
Generalfoodstaff@yahoo.com
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رام الله/ متابعة الزوراء:

مسـتوطنني  اقتحـام  مـع  تزامنـاً 

إرسائيليـني، مجـدداً، امـس اإلثنني، 

اعتـدت  األقـىص،  املسـجد  باحـات 

قـوات االحتالل عىل أهـايل بلدة بيت 

دجـن رشقي نابلس، شـمال الضفة 

الغربيـة، عقـب هدمهـا منزلني قيد 

اإلنشـاء هنـاك، فيما شـنت عملية 

اعتقال واسـعة طاولت فلسطينيني 

يف عدة مناطق بالضفة.

واقتحم عرشات املستوطنني باحات 

قـوات  بحمايـة  األقـىص  املسـجد 

االحتـالل الخاصـة، التـي واصلـت 

فـرض تدابـري مشـددة عـىل دخول 

الشـبان لباحات األقـىص بمن فيهم 

طلبة املدارس الرشعية.

وبحسـب دائرة األوقاف اإلسـالمية 

يف القدس، فإن من بني املسـتوطنني 

املقتحمني، امس، رؤسـاء جمعيات 

الحاخامـات  وبعـض  اسـتيطانية 

وطلبة جامعيني.

وشددت قوات االحتالل من تدابريها 

األمنية عـىل بوابات البلـدة القديمة 

من القدس، وأعاقت دخول العرشات 

إىل مدارسـهم داخـل  الطـالب  مـن 

أسـوار املدينـة املقدسـة واحتجزت 

عـدداً منهـم يف نقـاط مراقبـة بعد 

إخضاعهم لتفتيشات دقيقة.

وكان جنـود مقّنعـون مـن جيـش 

االحتالل اقتحموا يف سـاعة متأخرة 

من الليلة املاضية، محالً لبيع األجهزة 

الكهربائيـة يف شـارع نـور الدين يف 

القـدس املحتلـة بذريعـة التفتيـش 

واعتـدوا بالرضب عىل صاحبه وعىل 

عدد من العاملني فيـه، كما حطموا 

بعض محتوياته.

ويف القدس املحتلة، قال رئيس لجنة 

أهـايل األرسى املقدسـيني، أمجد أبو 

عصـب، لـ“العربـي الجديـد“: ”إن 

سـلطات االحتالل وجهت للمعتقلني 

الفلسـطينيني الذيـن جـرى تمديـد 

اعتقالهم يومـي الخميس والجمعة 

املاضيـني، عدة تهم تتعلق باملسـجد 

األقىص“.

وأشار أبو عصب إىل أن نحو 25 شاباً 

من القدس ومن الداخل الفلسطيني 

الضفـة  1948 ومـن  عـام  املحتـل 

الغربيـة ما زالـوا رهـن االعتقال يف 

القدس،  سجن ”املسـكوبية“ غربي 

حيث يحقق مـع بعضهم حيال عدة 

تهم، وإن آخرين ينتظرون اإلجراءات 

القانونية.

وتوجه سـلطات االحتالل للمعتقلني 

تهماً مـن قبيـل ”اإلخـالل بالنظام 

العام داخل املسـجد األقىص“، أو ما 

تسميه ”عرقلة عمل رشطة االحتالل 

فيـه“، أمـا من هتـف بعبـارة ”الله 

أكـرب“ داخل باحـات األقـىص فيتم 

اتهامه بـ“إثارة الشـغب يف املسـجد 

وعرقلة عمل رشطة االحتالل“.

ويف الضفـة الغربية، قـال الصحفي 

محمـد أبـو ثابـت مـن بيـت دجن، 

رشقي نابلـس، لـ“العربي الجديد“: 

”إن قوات االحتـالل برفقة جرافات 

مـن  الرشقيـة  املنطقـة  اقتحمـت 

البلدة، وهدمت منزلني قيد اإلنشـاء 

يف مراحل إنشـائها األخـرية، بحجة 

البناء يف مناطق مصنفة (ج)“.

ووفـق أبو ثابت، فإن املنزلني يتكون 

كل واحد منهما من طابقني مساحة 

كل طابق 200 مرت، وتعود ملكيتهما 

لعماد أبو حلوان، ونائل أبو حلوان.

وخالل عملية الهدم اندلعت مواجهات 

بني األهايل وقوات االحتـالل، ما أوقع 

عدداً من اإلصابات، بحسب أبو ثابت.

ويف السـياق، أوضح مدير اإلسـعاف 

األحمـر  الهـالل  يف  والطـوارئ 

أحمـد  بنابلـس،  الفلسـطيني 

أن  الجديـد“:  لـ“العربـي  جربيـل 

ثالثة فلسـطينيني أصيبـوا بجروح 

املغلف باملطاط  املعدنـي  بالرصاص 

و32 آخرين بحـاالت اختناق بالغاز 

للدمـوع، وإصابـة  املسـيل  السـام 

نتيجـة السـقوط، خـالل مواجهات 

مـع قـوات االحتـالل يف بلـدة بيـت 

دجـن. مشـرياً إىل أن املصابـني تمت 

معالجتهم ميدانًيا.

كذلك، هدمت قـوات االحتالل دفيئة 

زراعيـة (بيتـا بالسـتيكيا)، يف بلدة 

فـروش بيـت دجن، رشقـي نابلس، 

بحجـة إقامتـه يف مناطـق ”إطالق 

نار“، بينما هدمت غرفتني سكنيتني 

قيد اإلنشـاء يف خربة عينون رشقي 

طوباس بحجة عدم الرتخيص.

ورشعـت قـوات االحتـالل بتجريف 

أراض تقع بـني قرية الجبعة جنوب 

وبلـدة  لحم(جنوبـاً)  بيـت  غربـي 

صوريف شمال الخليل(جنوباً)، وفق 

ترصيحات ملدير مكتب هيئة مقاومة 

الجدار واالسـتيطان الفلسطينية يف 

بيت لحم حسن بريجية.

الفلسطيني  ووفق معطيات للمركز 

لحقوق اإلنسـان، فإنه ومنـذ بداية 

العام الحايل، هدمـت قوات االحتالل 

5 منـازل، وأغلقـت منـزالً سادسـاً 

بعد تدمري مكوناتـه الداخلية ضمن 

سياسة العقاب الجماعي.

إىل ذلـك، أفـاد مديـر نـادي األسـري 

الفلسـطيني يف جنني منترص سمور 

يف حديـث لـ“العربي الجديـد“، بأن 

قوات االحتالل اعتقلت أربعة شـبان 

من بلدة رمانة غرب جنني(شماالً)، 

بينمـا دهمت منـزل األسـري املحرر 

حسام بشـناق وحطمت محتوياته، 

وطالبت عائلته بتسليم نفسه حيث 

لم يكن يتواجد باملنزل.

وأشـار سـمور إىل أن قوات االحتالل 

رشعت بتنفيذ عملية عقاب جماعي 

بحـق أهـايل رمانـة بمنـع العمـال 

األرايض  إىل  الدخـول  مـن  والتجـار 

املحتلـة عـام 1948، بذريعـة تنفيذ 

الشـابني أسـعد الرفاعـي وصبحي 

صبيحـات عمليـة ”املزيرعـة“ قبل 

أيام قتل فيها ثالثة مستوطنني، رغم 

اعتقالهمـا األحـد.. واعتقلت قوات 

االحتالل الفتى إبراهيم حشاش (17 

عامـاً) مـن مدينة نابلـس، والطفل 

إسالم حسـن الراعي (16 عاماً) من 

مخيم الفـوار جنوب الخليـل، بينما 

جرى اعتقال شـاب مـن بلدة قطنة 

شمال غربي القدس.

كمـا اعتقلت قـوات االحتـالل كذلك 

األسـري املحـرر محمـود الريمـاوي 

رام  ريمـا شـمال  بيـت  بلـدة  مـن 

الله(وسط)، تخلله اندالع مواجهات 

بني الشـبان وقـوات االحتـالل دون 

وقوع إصابات.

وفيمـا اعتقـل شـاب عـىل املدخـل 

الرشقـي لقرية املغـريّ رشق رام الله 

بعـد االعتداء عليه وتحطيم مركبته، 

أصيب شاب آخر بجروح، بعد اعتداء 

مستوطنني عليه بحماية من جيش 

االحتالل عنـد مدخل املغري، ونقل إىل 

أحد املراكز الصحية لتلقي العالج.

ويف سـياق االعتقاالت أيضاً، اعتقلت 

قـوات االحتـالل، امـس، شـاباً من 

مدينـة بيـت جاال غـرب بيـت لحم، 

كما اعتقلت شـابني من بلـدة قراوة 

بني حسـان غرب سـلفيت، وأغلقت 

مدخـيل قرية حارس غرب سـلفيت 

ومنعـت الفلسـطينيني مـن الدخول 

والخروج مـن القرية وسـط إطالق 

كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت 

والغاز املسيل للدموع يف حارس.

األسـري  نـادي  طالـب  ذلـك،  إىل 

الفلسطيني، امس اإلثنني، املؤسسات 

الحقوقيـة، بالتحـرك ملعرفـة هوية 

ومصري وظروف إصابة الشاب الذي 

تعرض للطعن من قبل سجني جنائي 

إرسائييل يف سجن ”هداريم“، األحد، 

محمالً سـلطات االحتالل املسؤولية 

الكاملة عن حياة الشاب.

يف سياق آخر، اقتحمت قوات االحتالل 

محيط مدرسـة برقة الثانوية للبنني 

يف بلـدة برقة شـمال نابلس وسـط 

اندالع مواجهات هناك، دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات.

واألحد، أصيب طفل فلسطيني يبلغ 

من العمر 15 عاماً، بالرصاص الحي 

يف قدمه، خـالل مواجهات مع قوات 

االحتـالل اإلرسائيـيل يف بلدة الخرض 

جنـوب بيـت لحـم، نقـل إثرهـا إىل 

مستشفى بيت جاال الحكومي.

سرتاسبورغ/ أ. ف. ب:
 يتوقـع أن يغتنـم الرئيـس الفرنـيس كافـة 
إيمانويل ماكـرون كافة الذي أعيـد انتخابه 
حديثـا، رمزية ذكرى التاسـع من أيار/مايو 
وزيارته لسرتاسربوغ، للرتويح ألوروبا اقوى 
ومسـتعدة النجاز إصالحـات لتلبية تطلعات 

مواطنيها.
وتوجـه ماكرون كافـة امـس االثنينكافةإىل 
برلـني مخصصـا عىل جـري العـادة، زيارته 
الرسمية األوىل بعد إعادة انتخابه للمستشار 
األملانـي اوالف شـولتس يف دعـم للصداقـة 
الفرنسية-األملانية ”مع رمزية أقوى بعد مع 
تزامنهـا مع يوم أوروبا“ عىل ما شـدد قرص 

اإلليزيه.
ففـي التاسـع مـن أيار/مايو ُيحتفـل بيوم 
اوروبـا وبذكرى انتصار روسـيا عـىل أملانيا 
النازيـة يف العـام 1945 مع عرض عسـكري 
يف  بموسـكو  الحمـراء  السـاحة  يف  مهيـب 
خضـم حرب أوكرانيا يف ما اعتربته الرئاسـة 
الفرنسية ”مواجهة بني نموذجني“ للسلطة.

فمن جهة يف سرتاسـبورغ بمناسـبة اختتام 
املؤتمر حول مستقبل أوروبا ”سيكون هناك 
تأكيـد عـىل قـوة الديموقراطيـني الليرباليني 

وتنوعهم وعىل حرية التعبري“.
ويف الجهـة املقابلة يف موسـكو ”تأكيد للقوة 
ولنموذج يقوم عىل الرجعية التاريخية يهرق 

الدماء عىل أرض اوكرانيا“.
يف مقـر الربملـان األوروبـي يهـدف خطـاب 
اقرتاحـات  ”تلقـف  إىل  مـكارون  إيمانويـل 
املواطنني وطرح بعض الرهانات عىل خلفية 
الحرب يف أوكرانيا“ عىل ما أوضحت الرئاسـة 

الفرنسية.
أتـى املؤتمر حول مسـتقبل أوروبـا بناء عىل 
فكرة طرحها الرئيس الفرنيس أساسـا. وقد 
انطلق بصعوبة العام املايض تعيقه حماسـة 
محـدودة جـدا مـن جانـب البعـض واألزمة 

الصحية التي عرقلت النقاشات واللقاءات.
لكن يف نهاية املطاف، حصلت عملية واسـعة 
شـملت مجموعات عمـل بحسـب مواضيع 
ومسـؤولني  مواطـن   800 ضمـت  محـددة 
منتخبني وممثلني عن املجتمع املدني، أفضت 

إىل حـواىل 326 إجـراء سـمحت بإقـرار 49 
اقرتاحا يف 30 نيسان/أبريل.

العمليـة  هـذه  أن  اإلليزيـه  قـرص  ورأى 
التشاورية شكلت ”نفحة ديموقراطية“ رغم 
الصدى املحدود لهـا واالنتقادات حول مكانة 
املواطنني التي يعتربها البعض سطحية. وقد 
اعتربت األحزاب السياسية املشككة بالوحدة 
األوروبية العملية حلقة مغلقة مؤيدة بشكل 

مفرط ألوروبا.
وسريفع التقرير النهائي للعملية االستشارية 
الشـعبية هـذه رسـميا إىل رؤسـاء الهيئات 
األوروبيـة الثالث أي رئيسـة الربملـان روبرتا 
ميتسـوال واملفوضية األوروبية اورسوال فون 
دير اليني وإيمانيول ماكرون إذ ترأس فرنسا 
الرئاسـة الدوريـة ملجلس االتحـاد األوروبي 

حتى نهاية حزيران/يونيو.
وعىل قـادة االتحاد األوروبـي اآلن ان يقرورا 
تجسيد طلبات املواطنني هذه من عدمه ملنح 
أوروبـا صالحيات أوسـع مع مشـاركة أكرب 

ومنحى اجتماعي أوسع.
أمـال بتعزيز ثقله السـيايس، بـارش الربملان 
األوروبـي التحرك بهـذا االتجـاه اعتبارا من 
األسـبوع املـايض، بدعوتـه إىل بـدء عمليـة 
مراجعـة املعاهـدات األوروبيـة. ودون هـذه 
املرحلة مخاطر إال انها رضورية لبعض هذه 
االقرتاحات مثل منـح الربملان حق املبادرة أو 
توسيع صالحيات بروكسل عىل صعيد الدفاع 
والصحة.. ومن املواضيع املطروحة للمراجعة 
أيضـا، رضورة الحصـول عىل إجمـاع الدول 
األعضاء يف بعض املسائل وال سيما الرضائب 

ما ينجم عنه تعطيل منتظم.
وأفاد مصـدر أوروبي أن الحكومـات املمثلة 
باملجلـس تبـدي ”مقاومـة أقل لدعـم أفكار 

منبثقة عن املؤتمر حول مستقبل اوروبا“.
وقـال رئيس الـوزراء اإليطـايل ماريو دراغي 
أمام النـواب األوروبيني األربعـاء املايض ”إذا 
كانت إقامـة فدرالية برغماتية وفدرالية ُمثل 
تتطلب تعديـال يف املعاهدات فهلم نقوم بذلك 

بشجاعة وثقة“.
وأكد قـرص اإلليزيه مـن جهتـه أن مراجعة 

املعاهدات ”ليست من املحرمات“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيـس، فالديمـري بوتـني، أن 
يف  حاليـا  يقاتـل  الـرويس  الجيـش 
أوكرانيـا مـن أجـل شـعب دونباس 
ومن أجـل أمن وطنه، مشـريا إىل أن 
روسيا اضطرت لصد عدوان محتوم 

عليها، بتحرك استباقي.
جـاء ذلك يف كلمة ألقاها بوتني خالل 
العرض العسـكري الكبري الذي أقيم 
امـس االثنـني يف السـاحة الحمـراء 
بموسـكو بمناسـبة الذكـرى الـ77 
النازيـة يف الحـرب  لالنتصـار عـىل 

الوطنية العظمى.
وهنأ بوتني كل العسكريني واملحاربني 
القدامـى بعيـد النـرص وقـال: نحن 
فخورون بجيل النرص األبي الباسـل 
وواجبنـا هـو الحفـاظ عـىل ذكرى 

أولئك الذين سحقوا النازية.
وأكـد بوتني أن روسـيا كانـت دائما 
تدعو إىل حوار نزيه وإىل أمن متساو 
وغـري قابـل للتجزئة للجميـع، لكن 
عبثـا فـإن ”دول الناتـو لـم ترغـب 
يف سـماعنا“، حيـث كانـت لديهـم 
”خطـط مختلفـة تمامـا“، وكانت 
هناك اسـاعدادات لشـن هجوم عىل 

دونباس وشبه جزيرة القرم.

وأضـاف أن الناتـو بـدأ يزحف نحو 
أرايض جوار روسيا عسكريا، مقرتبا 
مـن حدودهـا، وكل الدالئـل كانـت 
توحـي بـأن ”الصـدام مـع النازيني 

الجدد أمر ال مفر منه“.
وقال بوتني إن روسيا صدت العدوان 
بشكل اسـتباقي، وأن ذلك كان قرارا 

اضطراريـا اتخذ يف الوقت املناسـب 
وهو كان القرار الصائب الوحيد.

وأشـار بوتـني إىل أنـه بعـد انهيـار 
االتحاد السـوفياتي، بـدأت الواليات 
املتحـدة تحدثـت عـن ”فرادتهـا“، 
مهينة ليـس العالم بأرسه فحسـب 
بـل وحتى مـن يـدور يف فلكها وهم 

قبلـوا ذلـك بخنوع، لكن روسـيا بلد 
مـن قبيـل مختلف، وأنهـا لن تتخىل 
أبدا عـن احرتامها لجميع الشـعوب 
والثقافـات، وهـو مـا قـرر الغـرب 
إلغـاءه . وأضاف: روسـيا لن تتخىل 
أبدا عـن حب الوطن واإليمان والقيم 

التقليدية.

دونبـاس  مقاتـيل  أن  بوتـني  وأكـد 
وجنـود الجيش الـرويس يقاتلون يف 
أرضهـم، وقال مخاطبـا إياهم: أنتم 
تقاتلون من أجل الوطن واملستقبل، 
كي يكون العالم خاليا من الجالدين 

والنازيني.
وشـدد بوتني عـىل أن ”مـرصع كل 
جندي أو ضابط مأسـاة بالنسبة لنا 
جميعا وخسارة ال تعوض لذويهم“، 
متعهدا ببذل قصارى الجهد ملساعدة 
الذيـن  العسـكريني  وأطفـال  أرس 

سقطوا أوكرانيا.
وخـالل كلمتـه، أعلن بوتـني دقيقة 
صمت تكريما ألرواح شهداء الحرب 

الوطنية العظمى.
وكعادتهـا يف 9 مايـو مـن كل عام، 
امـس  الحمـراء  السـاحة  شـهدت 
عرضا عسـكريا كبـريا، ومن الالفت 
أنـه شـارك يف هذه املرة عسـكريون 
من الوحدات التي تقاتل عىل جبهات 

العملية الخاصة يف أوكرانيا.
ويف املجمـوع شـارك يف العـرض 11 
ألـف عسـكري و131 قطعـة مـن 
املعدات العسكرية، بينما ألغي الجزء 
الجـوي من العـرض يف آخـر لحظة 

بسبب األحوال الجوية السيئة.
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الخرطوم/متابعة الزوراء:
 طالبـت الواليـات املتحـدة مجلس السـيادة 
السـوداني بتطبيـق خطـوات لبنـاء الثقـة 
بني السـودانيني كافـة من خـالل رفع حالة 
الطوارئ وإطـالق رساح املعتقلني، وذلك قبل 
يوم من انطـالق الجولة الثانية مللتقى الحوار 
السـوداني برعايـة اآلليـة األمميـة الثالثيـة 
(األمم املتحدة واالتحـاد األفريقي ومجموعة 

إيغاد) بني املدنيني والعسكريني.
ودعت مسـاعدة وزيـر الخارجيـة األمريكي 
للشـؤون األفريقية مويل يف، يف اتصال هاتفي 
مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح الربهان 
بعـودة املسـار الديمقراطـي والحكـم املدني 
يف السـودان ورهنـت اسـتئناف املسـاعدات 
بتحقيق خطوات ايجابية يف بهذا الخصوص.

وأوقفـت دول غربية ومنظمـات أممية دعماً 
كانت تقدمه للحكومة االنتقالية يف السـودان 
احتجاجا عىل انفراد الجيش بالسلطة بعد أن 
نفـذ انقالبا أواخر أكتوبر املايض عىل رشكائه 
املدنيني الذين قاسموه السلطة بموجب اتفاق 

سيايس وقع يف العام 2019.
وتطرقـت املحادثة إىل العالقـات الثنائية بني 
الواليات املتحدة والسـودان وسـبل تطويرها 
يف كافـة املجاالت وأكدت املسـؤولة األمريكية 

”التزام بالدها بإعادة الدعم للسـودان يف حال 
تحقيق التوافق واستكمال عملية االنتقال“.

وتعهد الربهـان بالتزامه باسـتكمال املرحلة 
االنتقالية وصوالً ملرحلة التحول الديمقراطي 
وجـدد االلتـزام بدعم جهـود اآلليـة الثالثية 
بجانـب الجهـود األخـرى املبذولـة مـن قبل 

السودانيني لتحقيق التوافق الوطني.
وأكـدت مـويل يف اتصالها مع الربهـان، دعم 
بالدهـا لعمليـة الحـوار والوفاق بـني القوى 
السياسـية، الـذي ترعاه اآلليـة الثالثية، كما 
لفتت إىل اسـتعداد واشـنطن لتسـهيل كافة 
العقبـات وتهيئـة املناخ النطالق هـذا الحوار 

بصورة شفافة.
وتعقـد اآللية الثالثية التي تضم األمم املتحدة 
واإلتحاد األفريقي ومجموعة إيغاد يف العارش 
مـن مايـو الجاري وحتـى الثالـث عرش منه 
اجتماعا يضم أصحاب املصلحة السـودانيني 
ضمن خطوات ابتدرتها لحل األزمة السياسية 

يف البالد التي نجمت عن االنقالب العسكري.
وطرحـت اآللية الثالثية، يف 12 أبريل الجاري، 
أربعة محاور أساسـية لحل األزمة السياسية 
يف السودان تشمل: ترتيبات دستورية، وتحديد 
معايـري اختيـار رئيـس الحكومة والـوزراء، 
وبلـورة برنامج عمـل يتصـدى لالحتياجات 

العاجلة للمواطنـني، وصياغة خطة محكمة 
دقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات نزيهة.

ورحبت ”الجبهة الثورية“ السـودانية“ التي 
تضـم 8 فصائل مسـلحة وسياسـية بقيادة 
الهـادي إدريس، أبرزها ”الحركة الشـعبية“، 
و“حركـة العدل واملسـاواة“، وكيانات أخرى 

امس اإلثنني، بقرب انطالق الحوار الوطني.
وقال األمني السـيايس للجبهة خالد شاويش، 
إنهـا ”ترحـب بمبـادرة اآللية الثالثيـة فيما 
يتعلـق بقـرب انطالق الحـوار بـني األطراف 
السـودانية“، وفـق مـا نقلـت وكالـة األنباء 

السودانية الرسمية.
وأضاف شـاويش أن ”الجبهة الثورية التقت 
باآلليـة الثالثيـة وعدد من األطـراف وغريهم 

بذات الخصوص حول انطالق الحوار“.
كما ذكر شـاويش أن ”املحفـزات التي حثت 
اآللية عىل رضورة تقديمها تتمثل يف رضورة 
توفـري املنـاخ املالئم إلنجـاح جهـود الحوار 
بـني األطراف ممثـال يف رفع حالـة الطوارئ، 
وإطالق رساح املعتقلني السياسـيني، وإلغاء 

القوانني املقيدة للحريات“.
وأضـاف ”الحكومـة مضـت يف اتجـاه تقبل 
النصـح باسـتجابتها يف ذات الصـدد، ومـن 
الصعوبـة بمكان التوافـق الرسيع من جانب 

األحـزاب عىل املسـارات األربع التـي حددتها 
اآللية الثالثية“.

وأوضـح أن تلـك اآلليـات ”تشـمل الرتتيبات 
الدسـتورية، واالتفـاق عـىل معايـري محددة 
الختيار رئيس الـوزراء، باإلضافة إىل تصميم 
برنامج للتصدي لالحتياجات العاجلة، ووضع 

جدول زمني لقيام االنتخابات“.
وأردف ”املهم يف األمر وخاصة من جانب األمم 
املتحـدة أنها تريد حوارا سـودانيا سـودانيا، 
ومن هنـا يجب اسـتثمار هـذه الفرصة كي 

يتوحد أهل السودان بعد طول شقاق“.
ومـن جهتهـا، أكـدت قـوى إعـالن الحريـة 
والتغيري، االئتالف الحاكم سابقا يف السودان، 
يف بيان األحد، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي 
الئتـالف (أعىل هيئة) بشـأن الحوار الوطني، 
أن العملية السياسـية برعايـة اآللية الثالثية 
يجب أن تحقق مطالب قوى الثورة بإنهاء ما 

أسمته ”االنقالب“.
ودعا ائتالف قوى الحريـة والتغيري، يف بيانه، 
إىل ”وضـع إجـراءات تهيئـة املنـاخ موضـع 

التنفيذ“.
 ويقصـد االئتـالف بإجـراءات تهيئـة املناخ: 
إطالق رساح املعتقلني، وإلغاء حالة الطوارئ، 

ووقف العنف ضد املتظاهرين.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، امس 
األثنني، ضبطها حـاالت تالعٍب وتزويٍر وإهماٍل 
وظيفيٍّ يف دائرة السـياحة ومرصف الرشـيد يف 

ُمحافظة النجف.
وأشارت الدائرة يف بيان ورد «الزوراء»، إىل «قيام 
معاون شـعبة التفتيش يف قسم سياحة النجف 
وأمينة الصنـدوق بالتزوير والتالعب بوصوالت 
ٍة بإلغـاء إجازات ممارسـة  قبـض كتـٍب خاصَّ
املهنـة ملرافق سـياحيَّـٍة يف النجـف، واختالس 

لة منها». املبالغ املُتحصَّ
ة  وأضافـت إّنه «تـمَّ االنتقـال إىل الهيئـة العامَّ
دفاتـر  وضبـط  بغـداد  يف  واآلثـار  للسـياحة 
الوصوالت (النسـخ الثواني من الدبالك)، الفتًة 
ت بالتعاون مع ُمديريَّة  إىل أنَّ العمليَّـة، التي تمَّ
تحقيـق بغداد، أسـفرت عن ضبـط (٢٩) دفرت 
وصـوالٍت، ُتقدَُّر مجمـوع املبالـغ املُقيَّدة فيها 

بحوايل (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ديناٍر».
التحقيقيَّـة  اللجنـة  «محـرض  أنَّ  وأوضحـت 
املُؤلَّفة؛ بناًء عىل أمٍر صادٍر عن هيئة السـياحة 
واآلثار أشـار إىل وجود تراٍخ من قبل مدير قسم 
فيه واعتماده عىل  سياحة النجف بُمتابعة ُموظَّ

فني غري كفوئني». ُموظَّ
وأفـادت الدائرة بـأنَّ «مالكات املكتب كشـفت 

يف عمليَّـٍة ثانيٍة عن عدم قيام مرصف الرشـيد 
بُمتابعـة إجراءات تسـديد قرض منـٍح يف عام 
٢٠١٤ ألحد املُستثمرين بقيمة (٦٠٠,٠٠,٠٠٠) 
مليـون دينـار، ُمشـريًة إىل أنَّ إهمـال املرصف 
ملوضـوع ُمتابعة تسـديد القـرض؛ بالرغم من 
فـني مسـؤولني عـن ذلـك،  وجـود (١٠) ُموظَّ
ولم يتم تسـديد أي قسـٍط من أقساط القرض 
الذي بلغ أجل تسـديده عاماً واحـداً من تاريخ 

منحه».
أنَّـه «تـمَّ تنظيـم محـرضي ضبـٍط،  وبيَّنـت 
وعرضهمـا عىل قايض محكمـة تحقيق النجف 
ـة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر بعد تدوين  املُختصَّ
أقوال املُمثل القانونيِّ ملرصف الرشـيد، ُمفاتحة 
املـرصف إلجـراء التحقيـق اإلداريِّ وتزويـده 

باالستنتاجات والتوصيات خالل (٣٠) يوماً».
وأعلنت هيئـة النزاهة، امس االثنني، عن ضبط 

معامـالت قروض مزورة يف مرصفني حكوميني 
بدياىل.

 وقالـت دائـرة التحقيقـات بالهيئـة يف بيـان 
تلقته «الزوراء» إن «فريق عمل شـعبة التحرِّي 
والضبـط القضائـي يف مكتـب تحقيـق ديـاىل، 
انتقل يف العمليَّة األوىل إىل مرصف الرشيد- فرع 
ن من ضبط أصـل (٦) معامالت  اشـنونا، وتمكَّ
رٍة، ُموضحًة أنَّ قيمة املبالغ املاليَّة  قـروٍض ُمزوَّ
املرصوفـة كقـروٍض لـرشاء سـيَّاراٍت بلغـت 

(٨٠٫٤٢٣٫٠٠٠) دينار».
ثـالث عمليَّـاٍت  ـذ  نفَّ «الفريـق  ان   وأضافـت 
ُمنفصلٍة يف تواريخ مختلفٍة يف املرصف الزراعيِّ 
العمليَّـات  «تلـك  أنَّ  إىل  املحافظـة»، الفتـًة  يف 
أسفرت عن ضبط (٤) معامالت قروٍض زراعيٍَّة 
رٍة تمَّ منحها إىل عدٍد من املُقرتضني بصورٍة  ُمزوَّ
ُمخالفٍة للقانون والتعليمات؛ األمر الذي أدَّى إىل 

حدوث رضٍر يف املال العام».
 وأوضحـت أنَّ «قيمـة الرضر الحاصـل؛ جرَّاء 
القـروض املمنوحة من قبل املرصف الزراعيِّ يف 
املُحافظة يف هذه العمليَّات، بلغ (٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠) 
ديناٍر»، الفتـة اىل انه «تمَّ تنظيم أربعة محارض 
ضبـٍط، وعرضها عـىل قايض محكمـة تحقيق 
ة بنظـر قضايا النزاهة؛ التخاذ  بعقوبة املُختصَّ

اإلجراءات القانونيَّـة املُناسبة».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان، امس 
االثنني، عن تفاصيل املشاريع املنجزة 
ونسبة اإلنجاز يف عامني.  وقال مدير 
عـام دائـرة التخطيـط واملتابعـة يف 
الـوزارة سـمري ابراهيـم يف ترصيـح 
أحـد  املبانـي  «دائـرة  إن  صحفـي: 
أقسام الوزارة املسـؤولة عن إرشاف 

وتنفيـذ األبنية املتنوعـة التي تنفذها 
اىل الوزارة وباقي مؤسسات الدولة»، 
مبينـاً أن»مجموع املشـاريع املنجزة 
خـالل الحكومـة الحاليـة بلغـت ١٥ 
مرشوعاً وتحت التنفيذ ٢٣ مرشوعاً».

وأضـاف، أن «وزارة اإلسـكان لديها 
مجموعة من األبنية واملشـاريع التي 
تنفذهـا لوزارة التخطيـط إضافة اىل 

مركز حقوق االنسـان يف املحافظات 
وعدد من املراكـز الصحية».وأكد، أن 
«القطاع البلديـات يف الوزارة يتضمن 
اعمال التبليـط وتطوير الطرق داخل 
حـدود املـدن إضافـة اىل املجـرسات 
التي تنفذ داخل املحافظات»، مشـرياُ 
الطـرق  دائـرة  «مسـؤولية  أن  اىل 
خـارج  الطـرق  تنفيـذ  والجسـور 

حـدود البلدية وخـارج مدينة بغداد، 
امـا يف املحافظـات مـن اختصـاص 
دوائـر البلدية «.واوضـح ان «الوزارة 
نفـذت ١١ مرشوعـاً تضمـن تبليـط 
وتطويـر الطرق واملجـرسات، فضال 
عـن ١٥ مرشوعـاً آخـر تـم إنجازه 
خالل عمـر الحكومة الحالية».وتابع 
لالستشـارات  الوطنـي  املركـز  أن» 
الهندسـية يف الـوزارة املسـؤول عن 
املشـاريع  لـكل  التصاميـم  اعـداد 
الصحيـة وامليكانيكية والكهربائية - 
فيه مهندسـني مختصني وتسـتعني 
به الـوزارات وحتى دوائر تشـكيالت 
الدولة األخرى»، موضحاً، أن «األمانة 
العامـة ملجلس الـوزارء كلفت املركز 
الوطنـي باعـداد تصاميـم املـدارس 
الحديثـة وقسـم مـن املستشـفيات 
لوزارة الصحة «.واشار اىل ان «املركز 
الوطني للمختربات االنشـائية التابع 
اىل الـوزارة مسـؤول ايضا عن اعمال 
السـيطرة النوعيـة للمشـاريع حيث 
يقوم بالفحوصات املختربية املطلوبة 
ملشـاريع الوزارة وباقي الـوزارات»، 
موضحا ان «املشـاريع املنجزة خالل 
فـرتة الحكومة الحالية (سـنتان) يف 
كافة قطاعـات الوزارة ١٠٠ مرشوع 
ولدينـا ٢٦٠ مرشوعـا قيـد التنفيـذ 

حاليا

بغداد/الزوراء:
مكافحـة  جهـاز  رئيـس  أكـد 
اإلرهـاب يف العراق، عبد الوهاب 
السـاعدي، ان جهـاز مكافحـة 
كل  لتقديـم  مسـتعد  اإلرهـاب 
الدعم إلقليم كردسـتان، مشريا 
أهـم  عـىل  القبـض  القـاء  اىل 
يف  اإلرهـاب  بجرائـم  املتهمـني 

العراق.
مؤتمـر  يف  السـاعدي  وقـال 
صحفـي عقـده امـس االثنني: 
مكافحـة  جهـاز  يف  «نحـن 
اإلرهـاب مسـتعدين لتقديم كل 
الدعـم إلقليـم كردسـتان فيما 
يتعلـق باملعلومـات والتدريـب، 
وجاهـزون  اكاديميـة،  ولدينـا 
يف  إلخواننـا  التدريـب  لتقديـم 
جهاز مكافحة اإلرهاب يف أربيل 
والسـليمانية»، مشـريا اىل قيام 

ويف  دورات،  بتقديـم  الجهـاز 
االيام املقبلة، تتعلق بالسـيطرة 
اخـرى  ودورات  الجويـة، 

اختصاصية يف مجال االسلحة.
وذكر الساعدي انه تم تخصيص 
مقاعد يف هذه الدورات التدريبية 
املزمع تنظيمها يف االيام املقبلة، 

إلقليم كردستان.
«نحـن  ان  السـاعدي  وقـال 
اإلرهـاب  مكافحـة  جهـاز  يف 
نتحمـل كافة التبعـات اإلدارية 
واللوجسـتية لدعـم اخواننـا يف 
اقليم كردسـتان، كـون مهمتنا 
واحـدة، وهي عـراق خـال من 
اإلرهاب آمن ومستقر»، الفتا اىل 
الجهود الدوليـة يف تقديم الدعم 
واالسـتخباراتي  اللوجسـتي 
قبلهـا  مـن  الجـوي  واالسـناد 

لتحقيق املهمة املذكورة.

رئيس جهـاز مكافحة اإلرهاب 
القبـض عـىل  القـاء  اىل  أشـار 
اهـم املطلوبني بتهـم اإلرهاب، 
وتحويلهم اىل املحاكم املختصة، 
امـال باسـتمرار هـذا التعـاون 

وصوله ألعىل درجاته 
يأتي ذلـك بالتزامن مع مواصلة 

القوات األمنية االتحادية وقوات 
األمن يف إقليم كردسـتان، تنفيذ 
عمليات أمنية لغرض تمشـيط 
املناطـق التي كانت واقعة تحت 
سيطرة تنظيم داعش واإلرهاب، 
ومالحقة فلول التنظيم يف كافة 

املناطق وتسليمهم اىل القضاء.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة، امس االثنني، 
عن تخصيـص ٥٠٠ مليـار دينار 
واملزارعني  الفالحـني  ملسـتحقات 
للموسـم التسـويقي الحايل، فيما 
احصت الكميات املسوقة يومياً من 
الحنطة.وقالت وزير التجارة عالء 
الجبوري يف بيـان تلقته «الزوراء» 
انه «تم تخصيص ٥٠٠ مليار دينار 
واملزارعني  الفالحـني  ملسـتحقات 
للموسم التسويقي الحايل»، مشرياً 
اىل أن «هذا املبلغ سيسهم يف إنجاح 
املوسم التسويقي ويزيد من آليات 
التسـويق املتواصلة يف بغداد وعدد 

من املحافظات».
واضـاف أن «املوسـم التسـويقي 
نجاحـات  يحقـق  العـام  هـذا 

كبـرية من خـالل قيـام الفالحني 
واملزارعني بتسـويق كميات كبرية 
وبشـكل يومـي وصلـت اىل اكثـر 
مـن ٥٠ الف طن يوميـا»، الفتا إىل 
«وجود آليـة تعاون مـع الجهات 
السـاندة».وثمن الجبـوري «دعم 
رئيـس الحكومـة ووزارة املاليـة 
إلنجاح آليات التسـويق يف معظم 
وزارة  البالد».وكانت  محافظـات 
التجارة قد أعلنت وصول الكميات 
املسـوقة إىل أكثـر مـن ٤٠٠ ألف 
طن منذ بدء املوسـم التسـويقي 
يف األول من الشـهر الحايل وحتى 
اآلن، مبينـًة أن الكمية يف تصاعد 
مسـتمر يف ضـوء افتتـاح مراكز 
تسـويق جديدة يف بغـداد واألنبار 

وصالح الدين.

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة الكمارك، امس األثنني، احباط 
محاولـة تهريـب يف مركز كمـرك ام قرص 
الشـمايل، فضال عن ضبط ثـالث حاويات 
مخالفة من ضمنها مواد كيميائية خطرة 
يف مركـز كمرك ام قرص االوسـط.وذكرت 
الهيئة يف بيان ورد «الزوراء»، أنه «بمتابعة 

مبارشة من قبل مدير عـام الهيئة العامة 
للكمارك شـاكر محمود الزبيـدي ، تمكن 
مركـز كمرك ام قرص الشـمايل من احباط 
محاولـة تهريـب حاوية (دراجـات نارية 
مسـتعملة) كانـت مخبـأة خلـف ادوات 
احتياطيـة للدراجـات، فضـال عـن ضبط 
حاويـة (انابيـب معدنية) تجـاوزت املدة 

القانونيـة لوجودهـا يف املينـاء».ويف ذات 
السـياق، أعلنـت الهيئـة، «تمكـن مركـز 
كمـرك ام قرص االوسـط مـن ضبط ثالث 
حاويات محملـة بمـواد كيميائية خطرة 
ومـواد اولية لصناعـة األدويـة البرشية، 
يف  لوجودهـا  القانونيـة  املـدة  تجـاوزت 
امليناء».واشـارت الهيئـة إىل ان «عمليـات 

الضبط تمت من خالل تبادل املعلومات مع 
املصادر الخاصة للهيئة و جهاز املخابرات 
الوطني وبالتعاون واسناد الجهات االمنية 

يف امليناء».
وتابعت، «تـم احالة املخالفات اىل الجهات 
ذات االختصـاص التخاذ كافـة االجراءات 

القانونية الالزمة بحق املخالفني».

@ÜaáÃi@¿@�fib‡ÁgÎ@�ãÌÎçmÎ@ �k«˝m@p¸by@—ì◊@ZÚÁaç‰€a
∂bÌÜÎ@—v‰€aÎ

@ıbì„�a@áÓ‘€aÎ@Òçv‰æa@…Ìäbìæa@Üá»i@ÚÓ8ä@ÚÓˆbóyg
µflb«@¿

ÊbnéÜã◊@·Ó‹”�@·«á€a@›◊@·Ìá‘n€@ÊÎá»nèfl@ZlbÁä�a@Úzœbÿfl Ú�‰®a@Âfl@�bÓflÏÌ@Ú”Ïèæa@pbÓ‡ÿ€a@Ôó•@Òäbvn€a

ãó”@‚c@⁄ã‡◊@¿@ÚÓˆbÓ‡Ó◊@ÜaÏfl@¡jöÎ@kÌãËm@Ú€Îb´@¬bjyg

اربيل/الزوراء:
كشـفت مديرية الطرق والجسـور يف 
محافظـة أربيـل، امـس االثنـني، عن 
مرشوع بإنشـاء سـكة حديـد تربط 

إقليم كردستان ببقية املحافظات.
وقـال مدير عام املديريـة هونر نوري 
يف بيـان اطلعـت عليـه «الـزوراء»إن 
”املرشوع ضخم واسرتاتيجي، وقد تم 
التشاور واالتفاق بني الوزارات املعنية 

يف اإلقليم وبغداد بشأنه“.
وأضـاف نوري، أن ”املـرشوع يضم ٦ 
مراحل، وحاليا وصل إىل الثالثة املتمثلة 
بالجدوى االقتصاديـة، إذ تمتإحالتها 

إىل رشكـة إسـبانية وبـارشت العمل 
تمهيـدا إلكمالهـا يف غضـون مـدة ٩ 
أشـهر“، مبينـا أن ”املرحلـة الرابعـة 
ستشـمل إعـداد التصاميم ثـم بداية 
اإلنشاء والتشغيل من قبل وزارة النقل 

عند انتهاء املرشوع“.
وأشـار اىل أن ”هناك تعاونا مع وزارة 
اإلعمار واإلسكان االتحادية لإلفادة من 
مشـاريع البنك الدويل وحملة اإلعمار 
التي تشـمل املحافظات املترضرة من 
عصابات داعش اإلرهابية، بغية إنشاء 
مشـاريع للطـرق يف أقضيـة مخمور 

والكوير وسهل نينوى“.

البرصة/الزوراء:
أفاد مصدر أمني، امس األثنني، بانتحار فتاة وشاب يف محافظة البرصة.

وقال املصدر، إن «فتاة تبلغ من العمر ١٨ عاما، أقدمت عىل االنتحار باسلوب حرق 
نفسها جنوب مركز محافظة البرصة»، الفتا إىل أن «اسباب االنتحار عائلية».ويف 
ذات السـياق، أفـاد املصدر، «بانتحار شـاب يبلغ من العمر ١٨ عاما، عرب شـنق 

نفسه يف مركز محافظة البرصة»، مبينا ان «اسباب االنتحار مجهولة».

بغداد/الزوراء:
توعـدت نقابـة األطبـاء باتخاذ إجـراءات 
قريبة إلنهاء فوىض مراكز التجميل، وفيما 
أكدت أن بغداد تتصدر املرتبة األوىل يف مراكز 
التجميل غري املجـازة، حددت رشوط عمل 

خرباء التجميل األجانب يف العراق.
وقـال نقيـب األطبـاء جاسـم العـزاوي يف 
سـتتخذ  ”النقابـة  إن  صحفـي  ترصيـح 
اجراءات قريبة تجـاه مراكز التجميل غري 
املجـازة يف عمـوم البالد إلنهـاء الفوىض“، 
الفتـًا إىل أن ”مراكـز التجميل غـري املجازة 
تنترش يف عموم البـالد، إال أن بغداد تتصدر 
غـري  التجميـل  مراكـز  يف  االوىل  املرتبـة 

املجازة“.
وأضاف أن ”الحملة سـتبدأ مـن العاصمة 
بغـداد لغلق تلـك املراكز وستشـمل جميع 
املحافظـات“، مبيناً أن ”سـبب تزايد هذه 
املراكز يعـود لألطباء القادمـني من خارج 
البالد والذين هم ليسوا اصحاب اختصاص 

يف مجال التجميل“.
وأشار إىل أن ”أغلب املراكز يعملون بها من 
ذوي اصحاب املهن األخـرى وليس لهم أي 

ارتباط بالطب التجمييل“.
وتابـع أن ”النقابـة تلقت شـكاوى عديدة 
من مختلف الجهات حول عشـوائية مراكز 

التجميل وسوء التنظيم واالستخدام“. 
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اعالن
اىل الرشيكـة (سـعاد راجي عزيز) اقتـىض حضورك اىل 
صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك(طارق سعيد حسن) بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمـة (٣/٧٦٧٧٤) 
املقاطعة  (حي ميسـان) حدود بلديـة النجف ولغرض 
تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

اعالن
اىل الرشيك (كرار أمجد عيل أحمد) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيـكك (عباس علوان 
نعمه) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٣٦١٤٧) املقاطعـة ٤ ( العدالـة) حـدود بلدية 
النجـف ولغـرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

فقدان

 / املرقمـة  الهويـة  منـي  فقـدت 
H٨٧٣٨٩١١٥  والصادرة من وزارة 
الكهربـاء بإسـم املهندس (حسـن 
عبد االمـري فليفل) فعـىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

إعالن

اىل الرشكاء (شـيماء حميـد ابراهيم و حيدر 

مكـي طالـب) اقتـىض حضـورك اىل مديرية 

بلدية النجـف االرشف لغرض إصـدار إجازة 

البنـاء للرشيك (نغم حسـني عبـد) للقطعة 

املرقمـة (٣/٥٢٤٤٣) يف النجـف حـي النداء 

مقاطعة ٤ خالل عرشة أيام وبخالفه سـتتم 

اإلجراءات دون حضورك.
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ذي قار/الزوراء:
شـهدت محافظـة ذي قـار، امـس االثنني، 
تظاهرات لخريجي الكليات واملعاهد التقنية 
للمطالبـة بالتعيـني، فيما نظمـت املالكات 
التدريسـية يف جامعة السـليمانية اعتصاما 

للمطالبة بالرواتب.
الكليـات  تظاهرخريجـي  قـار   ذي  ففـي 
واملعاهد التقنيـة أمام مبنى رشكة نفط ذي 

قار مطالبني بالتعيني».
وقام املتظاهرون بإغالق بوابة رشكة النفط 

باالطارات املحرتقة.
محافظـة  يف  التدريسـية  الكـوادر  وبـدأت 
السليمانية أعتصاماً عن الدوام الرسمي من  

الساعة ٨ وتستمر حتى الساعة ١٢ ظهراً
وطالـب املعتصمون بتوزيع رواتب شـهري 
الثالث والرابع املتأخـرة والتأكيد عىل توزيع 
الرواتـب كل ٣٠ يومـاً بدون تأخـري وترفيع 
الدرجات املتوقفة بشكل غري قانوني والتغري 
باملناصب العليا داخـل الجامعة من ضمنها 
رئيـس الجامعـة وإبعـاد يـد االحـزاب من 

املؤسسات األكاديمية».

@äb”@à@¿@paãÁbƒm
@ÚÓ„b‡Ó‹è€bi@‚bón«aÎ
@ÚÓèÌäán€a@pb◊˝‡‹€
pbÓ‹ÿ€a@Ô∞ãÇÎ



بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق 
لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 
بنسـبة (٠٫٨٦ ٪)، وجاءت مؤرشات 
التداول لسـوق العراق لألوراق املالية 
ليوم امس كما ييل: بلغ عدد االسـهم 
 (٤٠٫٨٧٨٫٠٠٩٫٣٠٣) املتداولـة 
أسـهم، بينمـا بلغـت قيمة االسـهم 

(٢٩٫٩٢٣٫١٤١٫٧٣٣) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف 
جلسـة امس عـىل (٥٨٤٫٧٨) نقطة 
عـن   (٪  ٠٫٨٦) بنسـبة  منخفضـا 
اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(٥٨٩٫٨٤) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (٣٥) رشكة من 
اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السوق، 
املوقوفـة  الـرشكات  واصبـح عـدد 
بقـرار من هيئـة االوراق املالية لعدم 
التزامهـا بتعليمـات االفصـاح املايل 

(١٥) رشكة.
وبلـغ عـدد االسـهم املشـرتاة مـن 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(١١) مليون سهم بقيمة بلغت (١٣) 

مليـار دينـار من خـالل تنفيـذ (٦) 
صفقات عىل اسهم رشكة واحدة.

بينمـا بلغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(٦٧) مليـون سـهم بقيمـة بلغـت 
خـالل  مـن  دينـار  مليـون   (٢٨٥)
تنفيذ (٩٥) صفقة عىل اسـهم ست 

رشكات.
لـألوراق  العـراق  سـوق  ان  يذكـر 
املاليـة قد اسـتخدم انظمـة التداول 

االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منـذ 
عام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، 
تـداول  جلسـات  خمـس  وينظـم 
اسـبوعيا مـن االحـد اىل الخميـس، 
ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة 
عراقيـة تمثـل قطاعـات املصـارف 
والزراعـة  والصناعـة  واالتصـاالت 
والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة 

والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رابطة رشكات السـفر والسياحة يف العراق، امس 
االثنني، عن حراك بشأن عقد اتفاقيات تعزز سوق العمل 

السياحي.
وذكـر املكتب االعالمي للرابطة يف بيـان تلقته «الزوراء»: 
ان «الجنـاح العراقـي الرسـمي افتتح يف معرض سـوق 

السفر العربي ATM بدبي».
 مبيناً ان «الجناح افتتح برعاية وزارة الثقافة والسياحة 
واالثار - هيئة السياحة العراقية وبإرشاف وتنفيذ رابطة 

رشكات السفر والسياحة يف العراق».
وأضـاف البيـان أن «املعـرض انطلق بمشـاركة رشكات 
املحافظـات  مختلـف  مـن  عراقيـة  وفنـادق  سـياحة 

العراقية».
من جانبه، قال رئيس رابطة رشكات السفر والسياحة يف 

العراق، حيدر عامر الدجييل، بحسب البيان: إن «مشاركة 
الرابطة يف املعرض بجناح رسـمي يمثل العراق ألول مرة 

من خالل انعقاد دورات املعارض السابقة».
وأضـاف أن «معـرض سـوق السـفر العربـي يعترب من 
املعـارض العربيـة والعاملية املهمـة والتي تشـارك فيها 
رشكات ومنظمات متعدد متخصصة يف العمل السـياحي 

من جميع دول العالم».
وتابـع الدجييل أن «الهدف من املشـاركة هو ابراز العراق 
كوجهـة سـياحية مهمـة يف الـرشق االوسـط والرتويج 
للسـياحة االثارية والرتاثية والثقافية، ملا تتمتع به ارض 

بالد الرافدين من مواقع واثار مهمة».
الفتـا اىل «العمـل عـىل عقد تفاهمـات واتفاقيـات تعزز 
سوق العمل السياحي املشرتك واالنفتاح عىل جميع دول 

العالم».

بغداد/ الزوراء:
 أكد املستشار املايل لرئيس الوزراء، مظهر محمد 
صالح، امس االثنني، ان السياسة املالية يف العراق 
بـني ”املطرقة والسـندان“، مشـريا إىل أن الوفرة 
املاليـة فرصـة تاريخيـة للعـراق، وانفاقها ليس 

بالسهولة.
وقـال صالح يف ترصيح صحفـي: ان ”الفائضات 
املاليـة التـي تحصـل مؤخـرا جاءت مـن ارتفاع 
اسـعار النفط يف العالم وهي مرتبطة بالحرب يف 
روسـيا وال يمكن معرفة كم ستدوم هذه الحرب، 
إال ان هنـاك توقعات بأن تبقـى حتى عام 2024 

وبالتايل سيحقق العراق وفرة مالية كبرية“.
واضاف ان ”السياسة املالية يف العراق بني املطرقة 
والسندان، فاملطرقة هي وجود مساحة كبرية من 
الفقـر تصل اىل %30 من سـكان العراق، وبالتايل 
عدم انتظـام البطاقة التموينيـة تدفع الفقري اىل 
الحصول عىل السـلع الرئيسـية كالزيـوت والرز 

والسكر خارج البطاقة التموينية“.
واشار صالح اىل ان ”%80 من دخل الفقراء يذهب 
للغذاء يف حني أن مقدار ما ينفق األغنياء والطبقة 
الوسـطى عىل الغذاء ال يتعـدى %30 الن دخلهم 
كبري“، الفتا اىل ان ”عدم وجود البطاقة التموينية 

من شأنه ان يزيد مساحة الفقر يف العراق“.
وتابع ”اما السـندان فهـو الذهاب اىل املشـاريع 
االسـتثمارية، حيـث ان هنـاك مشـاريع كـربى 
يف العـراق متوقفـة وبتشـغيلها سـتضيف قيمة 

مضافة لالقتصاد الوطني وتشـغيل االف العمال، 
كمشـاريع األسـمدة والبرتوكيماويات ومصانع 
مهمـة بالصناعـة النفطيـة ومجـاالت إنتاجية 

كثرية أخرى“.
وشـدد عىل ”وجوب املوازنة بـني مطرقة االنفاق 
االجتماعـي وبـني سـندان االنفاق االسـتثماري 
وهـذه ليسـت سـهلة، ويجـب ان تـدرس بذكاء 
وحكمة عاليـة ويجب ان تأخذ الناس حقوقها يف 

العيش الكريم وهي مسألة مهمة، وبنفس الوقت 
تضمـن اسـتدامة التنمية ايضا باملسـتقبل ألنها 

فرصة تاريخية للعراق“.
ولفـت صالح اىل انه ”مـن املتوقع أن تكون هناك 
وفرة مالية متاحة بنهاية العام الحايل بحدود 26 

مليار دوالر وربما أكثر“.
وشدد عىل ان ”هذه املوارد يجب ان توظف بعناية 
شـديدة لتشـغيل العاطلني عـن العمـل وتكوين 

املشاريع املدرة للدخل واملشغلة لأليدي العاملة“.
مـن جانـب اخـر، انتقد املستشـار املـايل لرئيس 
الوزراء، مظهر محمد صالح، اإلجراءات املرصفية 

الروتينية املرهقة للمواطن.
وقال صالـح يف ترصيح صحفـي: إن ”الحكومة 
العراقية أرادت أن تعزز الشــمول املايل الذي يعنى 
بـأن لكل مواطن حســـابا مرصفيـــا ويتمتع 
بخدمـات مرصفيـة منهـا ســـحب الســـلف 
والقـــروض أو إبقاء املدخــرات يف املرصف من 
خـــالل توطني الراتب، ما سـاهم يف زيادة أعداد 
املشمولني الذين يأخذون مســـتحقاتهم املالية 

من املصارف العراقية بنســبة ٢٥ باملئة“.
وعـن أبـــرز املعرقالت التـي تواجـه املقرتض، 
أشــار صالح اىل أن ”املصارف العراقية تخشــى 
من عـدم اســـرتداد األمـوال التي تعطـى لذلك 
نراهم يطلبون ضمانـات ترهــق كاهل املواطن 
مـــن ضمنهـا العقار الذي توجد فيه مشـكالت 
من حيث الحيازة وامللكية فــي حــال تعســـر 
املســـتفيد، لذلــك نـرى النشـــاط االئتماني 

ضعيفا جدا بسبب الضمانات الكثرية“.
ونـــوه اىل أن ”هناك مشـــكلة يعانـي منهــا 
املواطـن تتعلـق باالنتقـــال مـــن مصـــرف 
إىل مصـــرف آخـــر، مما يســـتنفد جهده يف 
املعامــالت الروتينية لكي يوطن راتبه إىل مرصف 
آخر، والســـبب يعود إىل أن إدارة بعض املصارف 

لألسف الشديد متعسفة“ حسب تعبريه. 

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الزراعـة، امس االثنني، 
عن كمية النخيل الذي فقده العراق ما 

بعد عام 2003.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، حميد 
النايـف، يف حديث صحفي: ان ”العراق 
مـر بظـروف صعبـة متعاقبـة، حيث 
تراجعت أعداد األشجار فيه إىل مستوى 
غـري مسـبوق، فقطـاع النخيـل مثال 
انخفـض من 30 مليونـا اىل 10 ماليني 
فقط، ورغم أننا تمكّنا من خالل خطط 

عديدة، رفعه إىل 18 مليون نخلة“.
واضاف أن ”األشـجار والنخيل تشكل 
للريـاح،  مهمـة  طبيعيـة  مصـدات 
لكنها غري قـادرة عىل صـد العواصف 
الغبارية، بل تقلل من تأثريها“، مردفا 
أن ”العـراق اليوم بيئة جـرداء، وأكثر 
األرايض فيـه تفتقـر إىل الطبقة األوىل، 
وهي الغطاء النباتي، وهذا بسبب شح 
امليـاه وتقليص الخطـة الزراعية التي 
حولـت الكثـري مـن األرايض اىل مجرد 

أتربة تحملها العواصف“.
وبـنّي أن ”ذلـك دق جرس اإلنـذار، لذا 

يجب أن نعيد النظر يف عملية تشـجري 
البالد وعملية تنشـيط الغطاء النباتي 
والحصـول عـىل مسـتحقاتنا املائيـة 

وتأهيل النظـام اإلروائي، وهذا يتطلب 
تعـاون كل الـوزارات لتشـجري العراق 
والقضاء عىل العشـوائيات داخل املدن 

واسـتعادة املناطق الخرضاء، التي تم 
االستيالء عليها“.

من جهتها، أعلنـت وزارة البيئة، امس 

االثنـني، عـن وضـع خارطـة طريـق 
الحكوميـة  الجهـات  مـع  بالتنسـيق 
املناطـق  يف  شـجرة  مليـون  لزراعـة 
الصحراويـة وصـوال إىل نهايـة العـام 

الحايل.
وقـال مديـر دائـرة التوعيـة واإلعالم 
البيئـي يف الوزارة، أمري عيل الحسـون، 
يف بيـان اطلعت عليـه ”الـزوراء“: إن 
”الوزارة تعتمد خارطة طريق ملواجهة 
التغـريات البيئيـة التـي أثرت سـلبا يف 

مناطـق البـالد كافـة“ .
الجهـات  مـع  ”التنسـيق  إىل  وأشـار 
الحكومية مـن أجل زيادة املسـاحات 
الصحراويـة  املناطـق  يف  املزروعـة 
ملواجهة العواصف الرتابية، ومن املؤمل 
أن تظهر النتائج نهاية العام الحايل“ .

ولفت الحسون إىل ”الرتكيز عىل جانب 
التوعيـة البيئية بهدف حـث املواطنني 
عىل زراعة املناطق املحيطة بمنازلهم، 
أو القطاعـات العامة والخاصة سـواء 
كانـت تجاريـة أو صناعيـة أو تربوية 
السيما بعد زيادة تأثر البالد بالعواصف 

الرتابية“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر، امس االثنني، لتتجاوز 

١٩٥ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن مبيعـات البنك املركـزي امس خالل مـزاده لبيع ورشاء 
الـدوالر االمريكي، ارتفعـت لتصل اىل١٩٥ مليونـًا و٥٥٧ ألفاً و٢٥٠ دوالرا 
مقارنـة بيـوم االحـد التي سـجلت ١٩١ مليونـاً و٧٧١ الفـا و٦٣٠ دوالرا 

أمريكيا غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان معظم املبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغـت ١٥٨ مليونا و٦٠٧ االف و٢٥٠ 
دوالرا، فيمـا ذهب املتبقي منها عىل شـكل مبيعات نقدية والتي بلغت ٣٦ 

مليونا و٩٥٠ الف دوالر.
وأشـار املصـدر إىل ان ٢٩ مرصفـا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخـارج، و١٥ مرصفـا لتلبيـة الطلبـات النقدية، إضافـة اىل ١٤١ رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 
االثنـني، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيمـا ارتفعت يف اقليم 

كوردستان.
وقـال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سـجلتا، 
صباح امس، سـعر رصف بلـغ  ١٤٧٨٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر 

أمريكي، وهي األسعار نفسها التي سجلت صباح االحد.
وأشار إىل أن اسـعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع  ١٤٨٢٥٠ ديناراً عراقياً لكل ١٠٠ 
دوالر امريكـي، بينمـا بلغت أسـعار الـرشاء ١٤٧٢٥٠ دينـاراً لكل ١٠٠ 

دوالر.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعاً، 
حيـث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٠٠٠ دينار لـكل ١٠٠ دوالر، وسـعر الرشاء 

١٤٧٧٥٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر.

 بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة التخطيط تسجيل ٣ ماليني موظف يف الرقم الوظيفي.

وقال املتحدث باسـم الوزارة، عبد الزهـرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي 
:»أمامنا نحو شهرين بخصوص حسـم مرشوع الرقم الوظيفي وموعد 
انطالق املنصة الخاصة به بحسـب قرار مجلس الوزراء الذي اكد عىل ان 

يطلق يف األول من تموز املقبل».
وأكـد انه «ال يمكن الحديث عن تمديد فرتة التسـجيل الن الوقت املتبقي 
بحدود الشـهرين». مشـرياً اىل «إدخال بيانات نحو ٣ ماليني موظف ولم 
يتبق سوى عدد قليل، لذا اليمكن الحديث عن تأجيل او تمديد او غريه ما 

لم يتم اقرتاب املوعد».
وأكـد الهنـداوي ان «التخطيط غري معنية بمسـألة توحيد سـلم رواتب 

املوظفني انما هو شأن وزارة املالية».
وكان مجلس الوزراء شـكل يف وقت سـابق لجنة األمر الديواني ٥٥ التي 
يرتأسها مدير الجهاز املركزي لإلحصاء وتضم يف عضويتها ممثلني لعدد 
مـن الجهات والـوزارات ذات العالقـة وتكليفها بإنجـاز مرشوع منصة 
الرقم الوظيفي يف محاولة ملنع استمرار ظاهرة املوظفني الوهميني او ما 

يعرفون بـ»الفضائيني».
وأشـارت التخطيط اىل انها تعمل عىل ربط ملـف منصة الرقم الوظيفي 
بمـرشوع البطاقـة الوطنيـة املوحدة للحصـول عىل بيانـات بايومرتية 

متكاملة لكل موظفي الدولة العراقية.
وكشـفت عن «وجود توجه بحرص املوظفني غري الحاصلني عىل البطاقة 
الوطنية املوحدة لدينا حوايل ٥٠٠ ألف موظف يف عموم مؤسسـات الدولة 
لـم يحصلوا بعد عىل البطاقة الوطنية املوحدة، وبالتايل هناك تعاون عايل 
املستوى مع وزارة الداخلية، بالتحديد مرشوع البطاقة الوطنية املوحدة 

إلصدار بطاقات لهؤالء املوظفني وربط املرشوعني مع بعض».

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسـواق املحلية، امس 

االثنني.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي بلغ ٣٨٤ الف دينار، وسـعر رشاء ٣٨٠ الفاً، 

فيما سجلت اسعار البيع ليوم االحد ٣٨٦ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضاً أيضاً عند ٣٤٤ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٤٠ ألفاً.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٥ الف دينـار و٣٩٥ ألفاً، فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٥ الفاً و ٣٥٥ الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

 بغداد/ الزوراء:
  أعلن مرصف الرافدين اسـتمراره يف منح السـلف والقروض للموظفني 

ومنتسبي الداخلية والدفاع واملتقاعدين وللمواطنني.
وأوضـح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: 
ان «األنباء التي تحدثت عن ايقاف اسـتالم وترويج طلبات منح السـلف 

غري صحيحة إطالقاً».
وأشار اىل ان «التقديم عىل السلف يكون من خالل فروع املرصف املنترشة 

يف بغداد واملحافظات».
ولفت البيان اىل ان «سـلف املوظفني ومنتسبي الدفاع والداخلية تبدأ من 
٥ ماليني دينار حتى ٥٠ مليونا، أما سـلف املتقاعدين تكون من ٥ ماليني 

دينار حتى ٢٥ مليونا».

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي، وسام التميمي، ان العراق سيحقق اعىل اإليرادات 
بزيادة اإلنتاج النفطي ووصله اىل ما يقرب ٤٫٥ مليون برميل يوميا، الفتا 
اىل ان الوزارة ينبغي ان تكون مسـتعدة للوصول اىل هذه الكمية املنتجة 

لضمان تحقيق االيراد املطلوب.
وقـال التميمـي يف ترصيح صحفي: ان ”أسـعار النفط وعـىل الرغم من 
الزيـادة الحاصلة يف اإلنتاج لتغطية الحصة الروسـية من النفط، إال انها 
لن تكون كافية لخفض أسعار البرتول او اعادتها اىل مادون الـ ٧٠ دوالرا 

للربميل“.
وأضاف ان ”الطلب العاملي وخصوصا األوربي عىل النفط قد ارتفع كثرياً 
خصوصا مع تقلص امدادات الغاز الرويس باتجاه دول االتحاد األوروبي 

او حلفاء امريكا والناتو“.
وبنّي التميمي ان ”العراق سـيكون من أوائل الدول املسـتفيدة من زيادة 
اإلنتـاج ووصله اىل ٤٫٥ برميل يوميـًا، إال ان ذلك يجب ان يكون مضمونا 
مـن خالل تأكيدات الوزارة عىل قدرتها للوصـول اىل هذه الكمية املنتجة 
لتحقيـق اعىل اإليـرادات للعراق، خصوصا ان أسـعار النفط لن تسـجل 

انخفاضا كبريا رغم الزيادة الحاصلة باإلنتاج“.

 بغداد/ الزوراء: 
اعلنـت وزارة النقل / الرشكة العامة ملوانئ العراق احصائية انتاج ميناء 
ام قرص الشـمايل لشـهر نيسـان فيما يتعلق بإرسـاء السـفن وعمليات 
التفريغ والشـحن، وتؤكد عىل ان العمليات يف امليناء تجري وفقا للمعايري 

الدولية .
وقـال مدير عـام املوانـئ الدكتور املهنـدس فرحان الفرطويس: حسـب 
توجيهات وزير النقل الكابتن نارص الشـبيل فإن معدل ارسـاء السفن يف 
ميناء ام قرص الشـمايل لشـهر نيسـان للعام ٢٠٢٢ بلغ ٧٣ سفينة فيما 
وصـل حجم الحموالت للبضاعة الـواردة نحو ( ٨١٤٧٦٤ ) طنا من املواد 

املسـتوردة .
واضاف املدير العام: ان عدد الحاويات املفرغة يف امليناء ( املستوردة ) بلغ 
٢٧٦٤٨ حاوية فيما ارشت احصائية الحاويات املصدرة ٤٠٣١٥ بضمنها 
حاويات للتصدير تضم املنتج الوطني البالغ عددها ١١١٢ حاوية وبوزن 

بلغ ٢٤٩٥٢ طنا من املنتج الوطني  .
يجدر االشـارة اىل ان عمليات االرساء والتفريغ والشحن يف موانئ العراق 

تتم وفقا للمعايري التي تطبق يف موانئ العالم ودول املنطقة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
نفـى العب القـوة الجوية، كرار نبيل، األنباء التي أفـادت بدخوله يف مفاوضات مع إدارة 
الـزوراء لتمثيـل فريقها يف املوسـم املقبل.وقال نبيل، عرب حسـابه: «لم تكـن هنالك أية 
مفاوضـات مع الزوراء، ومـا زلت مع فريقي القوة الجوية، وسـأعود قريبا يف املباريات 
املتبقية».وكانت بعض وسائل اإلعالم املحلية، قد أشارت يف وقت سابق إىل أن كرار نبيل، 
وزميله املدافع أحمد إبراهيم، دخال يف مفاوضات مع الزوراء، الذي استغل تصاعد الخالف 

بني هذا الثنائي ومدرب القوة الجوية حكيم شاكر.
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بغداد/ امري الداغستاني
 اعلن االتحـاد العراقي لكرة القدم 
زيارة جديدة لفريق تفتيش كاس 
الخليـج العربـي للعبـة اىل مدينة 

البرصة برئاسة حميد الشيباني .
وقال عضو اتحـاد الكرة العراقي، 
الناطق االعالمي، أحمد املوسـوي: 
إنـه تـم تحديـد منتصف الشـهر 
الحايل لزيارة فريق التفتيش ملدينة 
البـرصة لالطالع عىل اخر تطورات 
مراحـل انجـاز املدينـة الرياضية 
التي ستسـتضيف بطولة خليجي 

. 25
الهندسـية  كوادرنـا  أن  وبـني: 
والفنية يف وزارة الشباب والرياضة 
ومحافظـة البـرصة واتحـاد كرة 
القدم مسـتمرة بالعمـل عىل قدٍم 
وسـاق عىل مدى 24 سـاعة دون 
توقف بغيـة انجـاز كل املتطلبات 
احتضـان  يف  الجاهزيـة  لبلـوغ 

خليجي 25 يف الوقت املقرر .
ان مالكاتنـا قطعـت  اىل:  واشـار 
مشـواراً طويـًال يف انجـاز ملعـب 
املينـاء حيث تـم فـرش ارضيتها 
املدرجـات  وتسـقيف  بـ“الثيـل“ 
وحسب االتفاق. مبينا:ً أن املنشآت 
سـتكون نهاية شـهر حزيران قد 

انجزت بنسبة كبرية جداً .
املتواصلـة  الزيـارات  ان  واكـد: 
للوفد الخليجي مسـألة طبيعية ال 
تستدعي القلق، ويحدث ذلك يف كل 

دولة تستضيف اي بطولة معينة.
أي دولـة  أن  املوسـوي:  واوضـح 
فهنـاك  االسـتضافة،  يف  ترغـب 
رشوط ومعايـري ترسـل إليها عىل 
أن يتـم إعـداد ملـف االسـتضافة 
ويتـم عرضـه عـىل  اتحـاد كأس 

الخليج العربي.
وكان االتحاد الخليجي لكرة القدم 
قرر مؤخـراً يف اجتماع اسـتثنائي 
للجمعيـة العموميـة التحاد كأس 
العربـي تأجيـل بطولـة  الخليـج 
الثانـي  كانـون  إىل   25 خليجـي 

. 2023
وأعلـن االتحاد الخليجـي ان ثالثة 
مالعب ستحتضن خليجي 25 هي 
ملعـب البرصة الدويل الذي يتسـع 
لـ 65 ألف متفـرج، وملعب امليناء 
الذي يتسـع لــ 30 ألـف متفرج، 
وهما امللعبان الرئيسيان للبطولة، 
وملعـب الفيحـاء الذي عـد ثانوياً 
والذي يتسـع لعرشة آالف متفرج 
كملعب بديـل، فضالً عـن اعتماد 

مالعب أخرى للتدريب.
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بغداد/ الزوراء
اطمـنئ نقيب الصحفيـني العراقيـني، مؤيد 
الالمـي، عىل صحـة رئيس االتحـاد العراقّي 
لكرِة القدم السـابق، عضـو املكتب التنفيذي 
لالتحاد اآلسـيوي، عبد الخالق مسـعود، بعد 
تعرضه لوعكة صحية أدخلته املستشـفى يف 

مدينـة اربيل. واتصل االسـتاذ مؤيـد الالمي 
بعضـو االتحاد العراقي املركـزي لكرة القدم 
كوفند عبد الخالق واطمأن عىل صحة والده، 
مؤكدا اسـتعداد النقابة للمسـاهمة يف عالج 
مسعود، متمنياً له موفور الصحة والسالمة، 

وأن يمن عليه بالشفاء العاجل.

بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ غيث جاسم

حسم التعادل السلبي مواجهة أمانة بغداد 

والقـوة الجوية، امـس االثنـني، يف ملعب 

أمانة بغـداد، يف املباراة املؤجلة من الجولة 

السادسة والعرشين من الدوري املمتاز.

وبهـذا التعادل رفع القـوة الجوية رصيده 

إىل 52 نقطـة باملركز الرابـع، فيما ارتقى 

أمانة بغـداد إىل الرتتيب الـ 13 برصيد 35 

نقطة.

أوىل محاوالت الضيـوف جاءت عن طريق 

الجناح منتظر عبد األمري، إال أن تسـديدته 

ذهبـت بجانب القائم األيمـن ملرمى أمانة 

بغداد.

ورد أهل الدار عرب تصويبة قوية لسـاديو 

أوليفـريا الذي اسـتغل خطـأ املدافع ميثم 

جبار، إال أن تسـديدته تصـدى لها برباعة 

الحارس محمـد كريم، ومن هجمة مرتدة 

رسيعـة، فاجأ أحمـد لفتة حـارس أمانة 

أن محسـن  إال  رائعـة،  بغـداد بتسـديده 

أبعدها برباعة إىل ركنية.

ثم سنحت ملهاجم أمانة بغداد جبار كريم 

فرصة سـهلة، لم ينجـح يف ترجمتها بعد 

التدخـل الرائـع لحـارس الصقـور محمد 

كريم.

وعاد أحمـد لفتة ”كونـي“ لتهديد مرمى 

أصحـاب األرض، إال أن يقظـة الحـارس 

محسن، أحبطت محاولته.

بينمـا رد جبار كريم عرب تسـديدة ملسـت 

لينتهـي  للضيـوف،  الخارجيـة  الشـباك 

دون  السـلبي  بالتعـادل  األول  الشـوط 

أهداف.

وتكرر سـيناريو إهـدار الفرص السـهلة 

يف الشـوط الثانـي، ليتدخل مـدرب القوة 

الجوية حكيم شـاكر بالـزج بعالء عباس 

وحمـادي أحمـد..  وحاول أهـل الدار عرب 

تصويبات نبيل عباس والعاجي كريسـت، 

إال أن حـارس القـوة الجوية محمد كريم، 

واصـل تألقـه..  واسـتمر غيـاب الرتكيز 

يف اللحظـات األخـرية بعد أن أهـدر البديل 

منتظر محمد، فرصة سهلة للقوة الجوية، 

وأطاح بالكرة خارج املرمى.
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السليمانية / مؤنس عبد الله
عدسة/ يارس جمال

حـرض األمـني العـام لالتحـاد الـدويل 
للقوس والسهم، السويرسي الجنسية، 
توم ديلن، منافسـات اليوم الثالث من 
بطولة آسـيا باللعبة للرجال والنسـاء 
لفعاليتـي القـوس املركـب والقـوس 
املحـدب والتـي تتواصـل أحداثهـا يف 
محافظة السليمانية بمشاركة سبعة 
عرش منتخبـًا وتسـتمر حتـى الثاني 

عرش من شهر ايار الجاري.
ووصـل ديلن، فجر امس االثنني، حيث 
أبـدى إمتنانه لحفاوة االسـتقبال من 
قبـل إتحاد القـوس والسـهم العراقي 
ممثالً برئيسه سعد محمود املشهداني 

فضالً عن اللجنة املنظمة للبطولة.
وعرب ديلن عن رسوره بحضور بطولة 
آسيا، مؤكداً: ان حجم املشاركة سيلقي 
بظالله عىل اللعبة قارّياً وسـيكون لها 
مـردود إيجابي واضح عىل منافسـات 

الالعبني يف البطولة.
 وفيمـا يخص نتائج البطولة، فقد أكد 
نائب رئيـس االتحـاد العراقي للقوس 
والسـهم محمد فياض: ان منافسـات 
القـوس  بفعاليـة  للرجـال  الفرقـي 
املحـدب ٧٠ مـرتاً أسـفرت عـن تأهل 
منتخبـي الهند وبنغالديـش اىل املباراة 
النهائية فيما سيتنافس منتخبا إيران 
النحايس،  الوسـام  وأوزبكسـتان عىل 
كمـا تأهـل منتخبا الهنـد وبنغالديش 
أيضاً اىل اللقاء الختامي يف منافسـات 
الفرقي للرجال بفعالية القوس املركب 
منتخبـا  سـيتنافس  فيمـا  مـرتاً   ٥٠
الكويـت وكازاخسـتان عـىل الوسـام 

النحايس.
وأضاف فياض: ان منافسـات الفرقي 
للنسـاء لفعاليـة القـوس املحدب ٧٠ 
مرتاً أسـفرت عن تأهل منتخبي الهند 
النهائيـة،  املبـاراة  اىل  وبنغالديـش 
بينما سـيتواجه منتخبا أوزبكسـتان 

وكازاخستان عىل املركز الثالث.
وأشـار فيـاض اىل: ان منتخبـي الهند 

وكازاخستان تأهال اىل اللقاء الختامي 
يف منافسـات الفرقي للنسـاء لفعالية 
القوس املركب ٥٠ مرتا، فيما سيتنافس  
منتخبا العراق وبنغالديش عىل الوسام 

النحايس. 
وتابع: ان منافسات الزوجي املختلط 
لفعالية القوس املركب أسـفرت عن 
تأهـل منتخبي الهند وكازاخسـتان، 
املركزيـن  مبـاراة  تجمـع  ان  عـىل 
العـراق  منتخـب  والرابـع   الثالـث 
ونظـريه البنغايل. مبينـًا: ان منتخبي 
أوزبكسـتان والهند تأهـال اىل املباراة 
املختلط  الزوجي  ملنافسات  الختامية 
لفعالية القوس املحدب، فيما سيلعب 
منتخبـا إيـران وكازاخسـتان لقـاء 

تحديد املركزين الثالث والرابع. 
وختم فياض حديثه بالقول: ان لقاءات 
الفرقـي  ملنافسـات  النهائيـة  األدوار 
والزوجي املختلط والفـردي لفعاليتي 
املحـدب،  والقـوس  املركـب  القـوس 
باالضافة ملراسم التتويج ستقام اليوم 
الثالثـاء ويوم غد األربعاء عىل ان يقام 
الحفل الختامـي للبطولة مسـاء يوم 

األربعاء يف فندق هاي كريست.
الجدير بالذكر ان املنتخبات املشـاركة 
يف بطولة اسـيا هي العراق والسعودية 
وايران وبنغالديش والهند وكازاخستان 
واوزبكستان والكويت واالمارات وقطر 
وسـوريا واالردن وفلسـطني والنيبال 

وباكستان واليمن والسودان.

بغداد/ حسني عمار 
أكد رئيس االتحاد العراقي املركزي لكرة السلة، 
حسـني العميـدي، أن مـا اشـيع حـول ارشاك 
محرتفـني اثنـني داخـل السـاحة يف مباريـات 
املوسـم املقبـل هـو كالم ال اسـاس لـه مـن 
الصحـة. وقـال العميـدي إن“ اتحـاد اللعبة لم 
يتخذ اي قرار بخصـوص آلية ارشاك املحرتفني 
يف مباريـات الدوري املمتاز للموسـم القادم ”، 
مبينا ان“ االهتمام ينصب حاليا عىل مشـاركة 
املنتخب الوطني يف التصفيات االسـيوية، وبعد 
عـودة املنتخـب سـيكون هنالـك اجتمـاع بني 
االتحاد وبـني ممثيل األندية وسـيتم من خالله 
اصـدار التعليمات األولية وطرح املالحظات من 
قبل األندية وبعدها يتم اتخاذ القرارات النهائية 
بخصـوص الـدوري املقبـل“ .من جانـب اخر، 

ذكـر العميـدي ان ”املنتخب الوطني سيسـافر 
نهاية الشـهر اىل رام الله للمشاركة يف تصفيات 
اسـيا عىل ان يقيم معسكرا خارجيا يف تركيا او 
االردن قبل انطالق البطولة بعرشة ايام عىل اقل 
تقديـر“، الفتـا اىل ان ” املنتخب أنهى معسـكر 
دهوك وهو ينتظم بمعسـكر داخـيل عىل قاعة 
الشـعب يف بغـداد بواقـع وحدتـني تدريبيتـني 
صباحية ومسـائية للوصول اىل اعىل مسـتوى 
الجاهزيـة قبـل االسـتحقاق املرتقب“.وتابـع 
العميدي ان“ منتخبنا الوطني يظهر اآلن بشكل 
مختلف من حيث املهارة واملستوى الفني، وهذا 
مـا كان واضحاً عىل الالعبني خـالل مبارياتهم 
يف الدوري املمتاز ومن خالل التدريبات، وجميع 
االمور تسـري لصالح منتخبنا ونطمح لتحقيق 

نتائج طيبة تريض الجمهور العراقي ”.
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عضو الهيئـة العامة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل محسن التميمي، اكد اكتسابه 
الشـفاء التام من االزمة الصحية التي تعرض 
لها قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية ، خالص 
االمنيات لزميلنا بالشـفاء التام وان يلبسه رب 

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

املصور يف قناة آي نيوز الفضائية، الزميل احمد 
صبيـح، احتفـل بعيد ميـالده قبل أيـام قليلة، 
خالص االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
َتلقى االّتحاُد العراقّي لكرِة القدم موافقًة من نظريه اإليراني عىل خوِض منتخب 
بالده دون 23 عاماً مباراتني يف بغداد ضمن اإلطاِر الودي تحضرياً لبطولِة آسيا 

يف أوزبكستان.
وقاَل ُعضو االتحاد، ُمرشف املُنتخب األوملبي، غانم عريبي تلقينا موافقَة الجانب 
أيار  27 من شهر  و   24 يومي  بغداد  العاصمِة  يف  مباراتني  اإليراني عىل خوِض 
األوملبي  املنتخب  استعداداِت  ضمن  واملباراتان  الدويلّ،  املدينة  ملعِب  يف  الحايل 
يف  املقبل.وأضاَف  الشهَر  وتنطلق  أوزبكستان  يف  ستقام  التي  آسيا  لنهائياِت 
الفني للمنتخِب األوملبي، مريوسالف  املديُر  الذي قّدمُه  الَتحضريي  املنهاج  ضوِء 
من  الـ27  حتى   15 من  للفرتة  بغداد  العاصمِة  يف  األوملبي  سيتجمُع  سوكوب، 
الشهِر الحايل قبل التوجه بعد ذلك إىل أوزبكستان للمشاركِة يف البطولِة اآلسيوّية 
التي ستنطلق يف األول من شهر حزيران املُقبل.الجديُر بالذكر أن منتخبنا األوملبي 
سيخوض أوىل ُمبارياته يف البطولِة أمام شقيقه األردني يف األول من حزيران يف 

املجموعِة الثانية التي تضم أيضاً أسرتاليا والكويت.

بغداد/ متابعة الزوراء
كشفت لجنة الخرباء، املكلفة من قبل 
بدراسة  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد 
األجانب  للمدربني  الذاتية  السري 
الرافدين عن  املرشحني لقيادة أسود 
من  مدربني  ستة  سري  تسلمت  أنها 

مدارس أوروبية مختلفة.
وقال نزار أرشف، عضو لجنة الخرباء: 
ان مرحلة التفاوض مع املدرب الجديد 
ستبدأ بعد الوصول إىل القناعة التامة 
مستفيضة  دراسة  يتطلب  وهذا  به، 
لسري املدربني املرشحني. وواصل: ان 
لقيادة  املرشح  املدرب  مع  الجلوس 
املنتخب العراقي سيكون عىل األرجح 

يف مطلع الشهر املقبل.
األرجنتيني  املدرب  ترشيح  وحول 
ان  أجاب:  بيتزي،  أنطونيو  خوان 
الفني  املدير  ويتل،  جون  اإلنجليزي 
لنا  يقدم  من  هو  العراقي،  لالتحاد 

اآلن  وحتى  للمدربني،  الذاتية  السري 
لم يصلنا أي يشء عن بيتزي.

رئيس  جسام،  أنور  ان  واستكمل: 
اللجنة  مع  سيجلس  الخرباء،  لجنة 
ملناقشة  العراقي  واالتحاد  الفنية 
األمر  يتطلب  وقد  الذاتية،  السري 
تواجد أعضاء اللجنة، أو يكون هناك 
آلية  يف  العراقي  لالتحاد  آخر  رأي 

االختيار.
التي وصلت  السري  ان  وتابع أرشف: 
ستيفن  اإلنجليزي  للمدربني  هي  لنا 
دان  والروماني  جونسستني، 
فودافيتش،  والرصبي  فرداسكو، 
والربتغايل جوزيه بيسريو، والبلجيكي 

توم سانتي، واإلسباني جوا لوبيز.
مختصني  من  الجميع  ان  واختتم: 
وأكاديميني يعملون بحيادية ومهنية 
لقيادة  واألفضل  األنسب  الختيار 

املنتخب العراقي.
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باريس  نجم  مييس،  ليونيل  الحظ،  عاند 
سان جريمان، يف موسمه األول مع الفريق 
الفرنيس.ذكرت شبكة «أوبتا» أن 
مييس سدد يف العارضة ١٠ كرات 
الليج  من  الجاري  املوسم  طوال 

إليه  يصل  لم  املعدل  هذا  أن  وان.وأضافت 
البيانات  قاعدة  استحداث  منذ  العب  أي 
الخاصة باإلحصائيات منذ موسم ٢٠٠٦-
 ٢٤ يف  فقط  أهداف   ٤ ليو  ٢٠٠٧.وسجل 
النجم  أن  الفرنيس.يذكر  بالدوري  مباراة 

إىل سان جريمان مطلع  انتقل  األرجنتيني 
املوسم الجاري، يف صفقة انتقال حر قادما 

من برشلونة.
صيف  حتى  يمتد  عقد  عىل  مييس  ووقع 

٢٠٢٣ مع إمكانية التمديد ملوسم ثالث.

كشف حسن صالح حميديتش، املدير الريايض لبايرن ميونيخ، 
موقف ناديه من التعاقد مع النرويجي إيرلينج هاالند، 
املقبل. الصيف  يف  دورتموند  بوروسيا  مهاجم 

دورتموند  مع  جزائًيا  رشًطا  هاالند  ويملك 
يف  تفعيله  يحق  يورو،  مليون   ٧٥ بقيمة 
جًدا  قريًبا  بات  عليه  وبناًء   ،٢٠٢٢ صيف 
من مغادرة النادي األملاني.وارتبط بايرن 
مع  بالتعاقد  األخرية  اآلونة  يف  ميونيخ 
أندية  جانب  إىل  النرويجي،  القناص 
ومانشسرت  وبرشلونة  مدريد  ريال 
جريمان.ومع  سان  وباريس  سيتي 
ناديه  أن  أكد حميديتش،  فقد  ذلك، 
املوسم  يف  هاالند  مع  يتعاقد  لن 
الريايض  املدير  املقبل.وقال 
لصحيفة  ترصيحات  يف  لبايرن، 
«سبورت ١» األملانية: «لن نكون 
هاالند..  إليرلينج  القادم  النادي 
هذا مؤكد».وضاعفت ترصيحات 
األندية  فرص  من  حميديتش 
األخرى يف الحصول عىل خدمات 
جهته،  النرويجي.من  السفاح 
دورتموند،  بوروسيا  حسم 
صفقة هجومية خالل املوسم 
لخسارة  تحسًبا  الحايل، 

مهاجمه النرويجي إيرلينج هاالند يف الصيف املقبل.ويرتبط هاالند 
بعقد مع دورتموند حتى ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠٢٤، لكن مع وجود 
بند يسمح له بالرحيل مقابل ٧٥ مليون يورو، خالل العام الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبري انتقاالت الالعبني واملدربني يف أوروبا: 
ريد  أديمي نجم  «نجح بوروسيا دورتموند يف حسم صفقة كريم 
تويرت:  التواصل  موقع  عىل  حسابه  عرب  سالزبورج».وأضاف  بول 
«يستعد بوروسيا دورتموند لتبادل أوراق الصفقة والحصول عىل 
توقيع كريم أديمي، بعد التوصل إىل اتفاق شفهي قبل عدة أشهر».

واختتم: «سيحصل ريد بول سالزبورج عىل ٣٨ مليون يورو، ولن 
يتضمن عقد أديمي أي رشط جزائي».يذكر أن العديد من التقارير، 
زعمت أن أديمي سيكون بديل هاالند يف هجوم بوروسيا دورتموند 

خالل املوسم املقبل.

                         

أحرز سـائق ريد بول الهولندي ماكس فريسـتابن املركز األول 
يف سـباق جائزة ميامـي الكربى املرحلة الخامسـة من بطولة 
العالـم للفورموال واحد متقدماً عىل شـارل لوكلري من موناكو 

(فرياري).
وحل ثالثاً سائق فرياري اآلخر اإلسباني كارلوس ساينس.

وسيطر السـائقان عىل السباقات الخمسة هذا املوسم، فحقق 
لوكلري الفوز يف اثنني، وفريستابن يف ثالثة.

ونجـح فريسـتابن الـذي انطلق مـن املركـز الثالـث يف تجاوز 
ساينس الثاني عند املنعطف األول، قبل أن يكرر السيناريو عىل 

لوكلري يف الربع األول من السباق.

يونايتد،  أليكس فريجسون، أسطورة مانشسرت  السري  أن  تقارير صحفية  أفادت 
يريد بقاء كريستيانو رونالدو يف الفريق.وأجرى فريجسون محادثة مع رونالدو 
مؤخرا بهذا الشأن، علما بأن كريستيانو أمىض ٦ سنوات يلعب تحت قيادة املدرب 
االسكتلندي يف «أولد ترافورد».وأشارت صحيفة مريور، إىل أن رونالدو وفريجسون 
اجتمعا مؤخرا لتناول الشاي يف منزليهما بمنطقة شيشاير.وأضافت الصحيفة، 

أن املدرب األسكتلندي املعتزل، أخرب العبه السابق أنه يشعر بأنه يجب أن يبقى يف 
مانشسرت من أجل «حماية إرثه».وتدور شكوك حول إمكانية استمرار رونالدو مع 

اليونايتد، بعد فشل الفريق يف التأهل إىل مسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.كما 
أن تقارير أخرى، أشارت إىل أن مستقبل النجم الربتغايل مع «الشياطني الحمر»، 

بات اآلن يف يد املدرب الجديد إريك تن هاج، الذي يستلم املهمة ابتداء 
من املوسم املقبل.وأعاد مانشسرت يونايتد التعاقد مع رونالدو 

يف  الدويل  الربتغايل  الالعب  واستمر  املايض،  الصيف  يف 
تسجيل ٢٤ هدًفا بجميع املسابقات.

الفني  املدير  سيميوني،  دييجو  األرجنتيني،  اعترب 
ريال  عىل  الديربي  يف  الفوز  عقب  مدريد،  ألتلتيكو 
مدريد بهدف نظيف عىل ملعب (واندا ميرتوبوليتانو) 
يف قمة الجولة الـ٣٥ لليجا، أنهم «لم يحسموا شيئا 
إشارة  يف  وذلك  مباريات،   ٣ لهم  تتبقى  ألنه  بعد» 
األتلتي  املقبل.وكان  املوسم  يف  األبطال  دوري  ملقعد 
قد انترص بهدف البلجيكي يانيك كاراسكو من ركلة 
إىل ٦٤ نقطة يف  املريينجي، لريفع رصيده  جزاء عىل 
مطارده  عن  نقاط   ٦ بفارق  ويبتعد  الرابع،  املركز 
النهاية، ليقرتب من  بيتيس قبل ٣ جوالت عىل  ريال 
حسم مقعده يف ’التشامبيونز ليج‘ يف املوسم املقبل.

وقال سيميوني يف املؤتمر الصحفي بعد املباراة: «لم 
نحسم شيئا بعد، تتبقى أمامنا ٣ مباريات، و٩ نقاط 
إلتيش  أقوياء،  منافسني   ٣ وسنواجه  قليلة،  ليست 
كرة  سوسييداد.  ريال  ثم  إشبيلية،  ثم  ملعبه،  عىل 
القدم علمتنا أنه ال يمكن أن نتنازل عن تكرار نفس 
األرجنتيني  املدرب  أبدى  إلتيش».كما  أمام  اليوم  أداء 
يف  للتسجيل»  واضحتني  «فرصتني  لضياع  أسفه 
الشوط األول، بينما يف الثاني «تكرر هذا املوقف بثالث 
مباراة  يف  محققة»،  فرص  خمس  حتى  أو  أربع،  أو 
فشلوا يف حسمها بنتيجة أكرب بسبب «غياب الدقة» 

يف اللمسة األخرية.
وأوضح: «علينا مواصلة التحسن يف 
هذا الجانب، ألن املواقف التهديفية 

مع  حدث  مثلما  موجودة 
وجريزمان،  وكونيا  كاراسكو 
مشاهدته  عىل  نعتد  لم  الذي 
بهذه الحالة أمام املرمى، ولكن 

يصنع  فريق  هناك  يكون  عندما 
الفرص، كما حدث  الكم من  هذا 
يعني  فهذا  الثاني،  الشوط  يف 

جيد». بشكل  يؤدي  الفريق  أن 
كيف  الـ»تشولو»  وأوضح 
استعد فريقه ملواجهة الديربي.

«بحثنا  الصدد:  هذا  يف  وقال 
مباراة  يف  العايل،  الضغط  عن 
الكرة  الكثافة الستعادة  بهذه 
املنافس،  ملعب  منتصف  يف 
بشكل  مرماهم  وتهديد 
يف  نجحنا  أننا  كما  مستمر. 
الخلف  من  بالكرة  التدرج 
بشكل طيب، ومنعنا الريال 
يف  العودة  إمكانية  من 
النتيجة يف الدقائق األخرية، 
مؤخرا».وشدد  اعتاد  كما 
التأهل  أن  عىل  سيميوني 
املوسم  يف  األبطال  لدوري 

ألن  بعد،  ُيحسم  لم  املقبل 
جدا»،  «ُمعّقدة  القدم  كرة 

جماهري  عىل  أثنى  بينما 
بجانب  دائما  كانت  التي  الفريق 

الفريق يف كل الظروف.

الديربي  مواجهة  مدريد  أتلتيكو  حسم 
ريال مدريد ١-صفر  أمام جاره وضيفه 
لكرة  اإلسباني  الدوري  الجولة ٣٥ من  يف 

القدم.
يف  كاراسكو  يانيك  البلجيكي  ونجح 
الدقيقة  يف  الوحيد  املباراة  هدف  تسجيل 

٤٠ من ركلة جزاء.
وحصد ريال مدريد (٨١ نقطة) لقب الليغا 
منذ الجولة املاضية بفوزه عىل إسبانيول 
مدريد  أتلتيكو  يحتل  املقابل  يف  ٤-صفر 
املركز الرابع بـ٦٤ نقطة وبفارق ٦ نقاط 

عن ريال بيتيس الخامس.
Òäaáó€a@áÓ»nèÌ@>Óé@6èì„bfl

استعاد مانشسرت سيتي صدارته للدوري 
باكتساحه  القدم  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي 
ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة 

يف الجولة ٣٦ من املسابقة.
ورفع فريق املدرب بيب غوارديوال رصيده 
إىل ٨٦ نقطة يف املركز األول بفارق ٣ نقاط 
الذي كان سقط يف  ليفربول  عن مالحقه 
فخ التعادل يوم أمس السبت أمام ضيفه 

توتنهام .(١-١) 
وتناوب عىل تسجيل األهداف كل من رحيم 
وايمرييك البورت  (١٩ و٩٠+٣)  سرتلينغ 

(٣٨) ورودري (٦١) وفيل فودن .(٩٠) 
ويأتي هذا الفوز الهام بعد ثالثة أيام عىل 
خسارة سيتي أمام ريال مدريد اإلسباني 
نهائي  نصف  إياب  يف  التمديد  بعد   ١-٣
قاب  كان  بعدما  أوروبا  أبطال  دوري 
الثاني  النهائي  بلوغ  أدنى من  أو  قوسني 
توالياً بتقدمه ٤-٣ ذهابا و١-صفر حتى 

الدقيقة ٩٠.
êÌäbi@Û‹«@fiÜb»n€a@üã–Ì@aÎãm

باريس  مضيفه  عىل  التعادل  تروا  فرض 
من   ٣٦ املرحلة  يف   (٢-٢) جريمان  سان 

الدوري الفرنيس لكرة القدم.
لقائده  بهدفني  البارييس  النادي  وتقدم 
الدويل الربازييل ماركينيوس (٦) ومواطنه 

نيمار دا سيلفا (٢٥ من ركلة جزاء)، لكن 
قبل   ،(٣٠) أوغبو  الفارق عرب  تروا قلص 
أن يدرك له تارديو التعادل مطلع الشوط 

الثاني (٤٩ من ركلة جزاء).
سان  لباريس  توالياً  الثالث  التعادل  وهو 
جريمان والثاني عىل أرضه بعد األول امام 
أن  قبل  اللقب،  استعاد  عندما   ١-١ لنس 
يف   ٣-٣ سرتاسبورغ  مضيفه  مه  يتعادل 

الجولة السابقة.
يف  موقعه  جريمان  سان  باريس  وعزز 
 ٣٧ مقابل  نقطة   ٨٠ برصيد  الصدارة 
خطا  الذي  عرش  الخامس  لرتوا  نقطة 
خطوة كبرية نحو البقاء يف الدرجة األوىل.

b„Î7œ@ë˝ÓÁ@Û‹«@åÏ–Ì@Ê˝Ófl
اإليطايل  الدوري  صدارة  ميالن  استعاد 

أمام  تخلفه  قلب  عندما  إنرت  جاره  من 
ختام  يف   ٣-١ فوز  إىل  فريونا  مضيفه 

املرحلة السادسة والثالثني.
ورفع ميالن رصيده إىل ٨٠ نقطة مقابل 

٧٨ إلنرت بطل املوسم املايض.
وفرض العب وسط ميالن ساندرو تونايل 
هدفني  بتسجيله  للمباراة  نجماً  نفسه 
 «VAR» املساعد  الفيديو  حكم  أن  علماً 

ألغى له هدفاً أيضا.
وسجل كل من ساندرو تونايل (٤٥ و٥٠) 
وأليساندرو فلورينزي (٨٦) أهداف ميالن 
فيما جاء هدف هيالس الوحيد يف الدقيقة 

.٣٨
من  ثمينا  تعادالً  كالياري  وانتزع 
سالرينيتانا ١-١ ليبقي عىل أمله يف البقاء 

ضمن أندية النخبة.
وفاز فينيزيا عىل بولونيا برباعية مقابل 

٣ أهداف.
Ú€Ï�j€a@ äÜ@·‹ènÌ@ÊãÌbi

مضيفه  أمام  ميونيخ  بايرن  تعادل 
إىل  الهبوط  بشبح  املهدد  شتوتغارت 
قبل   ٣٣ املرحلة  يف   ٢-٢ الثانية  الدرجة 

األخرية من الدوري األملاني.
 ٧٦ إىل  الصدارة  يف  رصيده  بايرن  ورفع 

نقطة.
عىل ملعب أليانتس أرينا ويف آخر مباراة له 
بالتعادل  بايرن ميونيخ  تعثر  أرضه،  عىل 
أماله  عىل  أبقى  الذي  شتوتغارت  مع 
الضئيلة يف البقاء يف الدرجة األوىل لكنه عىل 
األرجح سيخوض امللحق ضد ثالث دوري 

سيلعب  منها  من  ملعرفة  الثانية  الدرجة 
ضمن أندية النخبة املوسم املقبل.

احتفاالت  بالتايل  شتوتغارت  وأفسد 
درع  العبوه  رفع  الذي  البافاري  الفريق 

الدوري بعد املباراة.
وأضاع املرصي عمر مرموش فرصة اوىل 
لشتوتغارت قبل أن يفتتح زميله الربتغايل 
قوية  بتسديدة  التسجيل  توماس  تياغو 
ارتطمت بالعارضة وتهادت داخل الشباك 

 (٨).
أن  قبل  العارضة  مولر  توماس  وأصاب 
فلوريان  شتوتغارت  حارس  يتصدى 
قبل  نفسه  لالعب  رائعة  لتسديدة  مولر 
أن يدرك بايرن التعادل بالنريان الصديقة 
قوية  كرة  غنابري  سريج  سدد  عندما 
كونستانتينوس  اليوناني  املدافع  حولها 

مافروبانوس خطأ يف مرماه .(٣٥) 
الثاني  الهدف  مولر  أضاف  ما  ورسعان 
عندما استدار عىل نفسه وسدد يف الشباك 

 (٤٤).
التعادل  إدراك  يف  نجحوا  الضيوف  أن  بيد 
كاالديزيتش  ساشا  النمسوي  الدويل  عرب 

 (٥٢).
الذي  فرانكفورت  أينرتاخت  واكتفى 
األوروبي  للدوري  النهائية  املباراة  بلغ 
(يوروبا ليغ) بنقطة واحدة مع بوروسيا 

مونشنغالدباخ بتعادلهما ١-١.
وأصبح فريق اليبزيج قريبا من املشاركة 
باملوسم  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  يف 
املقبل، بعد فوزه عىل ضيفه آوجسبورج 
يف  جمعتهما،  التي  املباراة  خالل   ٠  /  ٤
من  األخرية  قبل  والثالثني  الثالثة  الجولة 
الدوري األملاني لكرة القدم (بوندسليجا).

يف  نقطة   ٥٧ إىل  رصيده  اليبزيج  ورفع 
املركز الرابع، املؤهل لدوري أبطال أوروبا 
املقابل  يف  الدوري،  نهاية  من  جولة  قبل 
توقف رصيد أوجسبورج عند ٣٥ نقطة يف 

املركز الرابع عرش.

مدرب  جوارديوال،  جوسيب  اإلسباني،  أكد 
الفريق  ثالثي  موسم  انتهاء  سيتي،  مانشسرت 

املصاب.
الربيمريليج،  بصدارة  سيتي  مانشسرت  وانفرد 
نيوكاسل  ضيفه  عىل   ٥-٠ الكاسح  فوزه  عقب 
ابتعد  حيث  النهاية،  عىل  جوالت   ٣ قبل  يونايتد، 

بفارق ٣ نقاط أمام ليفربول.
واضطر روبن دياز للخروج من ملعب املباراة يف 
فرتة الراحة ما بني الشوطني، بسبب معاناته من 

مشكلة عضلية.

وانضم دياز إىل املصابني «ووكر وستونز»، اللذين 
غابا عن اللقاء الذي جرى بملعب (االتحاد).

ميديا)  أيه  (بي  الربيطانية  األنباء  وكالة  ونقلت 
قال:  حيث  املباراة،  عقب  جوارديوال  ترصيحات 
نهاية  حتى  سيغيبون  وجون  وكايل  «روبن 
املوسم  يف  جاهزين  سيكونون  ربما  املوسم. 

التحضريي القادم».
الخط  يف  كبرية  مشاكل  من  «نعاني  وأضاف: 
الخلفي، ألن لدينا ٣ مدافعني فقط لهذه املباريات 

لكننا  ل الثالث،  و سنحا

القيام بذلك».
عقب  القارية،  أحزانه  سيتي  مانشسرت  وتناىس 
خروجه املؤلم من الدور قبل النهائي بدوري أبطال 
أوروبا يوم األربعاء املايض، إثر خسارته ٥-٦ أمام 
ريال مدريد اإلسباني يف مجموع مباراتي الذهاب 

والعودة.
وأتم مدرب مانشسرت سيتي: «قبل بداية املباراة 
لكنهم  الجماهري،  أمل  بخيبة  شعرت  مبارشة 
هويتنا  من  منزعجني  أو  غاضبني  يكونوا  لم 

كفريق».

تّوج اليافع اإلسـباني، كارلوس ألكاراث، التاسـع عاملياً، بلقب 
بطولة مدريد املفتوحة للتنس عقب فوزه يف النهائي عىل األملاني 

ألكسندر زفرييف الثالث وحامل اللقب بمجموعتني دون رد.
وواصل اإلسباني سلسلة عروضه القوية وتمكن من الفوز عىل 

زفرييف بمجموعتني نظيفتني 3-6 و1-6 يف ساعة و4 دقائق.
وقدم ألكاراث (19 عاماً) بطولة استثنائية بعدما أطاح بمواطنه 
رافاييل نادال يف ربع النهائي وبات أصغر العب عىل اإلطالق يبلغ 
دور األربعـة يف مدريد.ويف نصف النهائي، فاز اليافع اإلسـباني 
عىل الرصبـي نوفـاك دجوكوفيتش املصنـف األول عاملياً.وبات 
ألـكاراث أول العب عىل اإلطالق يسـقط نادال ودجوكوفيتش يف 
مباراتني توالًيا عىل املالعب الرتابية، وأول مراهق يسـقطهما يف 
مباراتـني توالًيـا يف أي بطولة أو دورة وأصغـر العب يفوز عىل 
مصنـف أّول يف العالم منـذ 17 عاًما منذ أن حقق ذلك نادال ضد 

السويرسي روجر فيدرر يف 2005 يف روالن غاروس.

الرياضيالرياضي
@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

@Òçˆbu@¿@fiÎ˛a@ç◊ãæa@åã±@Âibné7œ
Ù5ÿ€a@ÔflbÓfl

@áÌäáfl@Ú€Ï�i@k‘€@åã±@taäbÿ€c
ê‰n‹€@ÚyÏn–æa

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g

Òäaáó€a@áÓ»nèÌ@>Óé@6èì„bflÎ@ÔiãÌá€a@ÚËuaÏfl@·è±@ÏÿÓn‹mc

>Óé@6èì„bfl@Ôq˝q@·éÏfl@ÚÌbË„@Â‹»Ì@¸ÏÌÜäaÏu

‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@p¸Ï�j€a

bè„ãœ@¿@ëÏz‰fl@5◊c@ÔèÓfl

á„¸bÁ@Ú‘–ñ@Âfl@È–”Ïfl@fiÏy@fiáßa@ÔË‰Ì@ÊãÌbi

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

Îá€b„Îã€@Ú‰Ó$@ÚzÓó„@‚á‘Ì@ÊÏèu7œ

@aÜbn„Ï∫ã€a@Âfl@fibÌã€a@b‰»‰fl@ZÔ„ÏÓ‡Óé

No: 7713   Tue    10     May    2022العدد:   7713    الثالثاء    10     أيار    2022



أنقرة/متابعة الزوراء: 
اهتمـت تركيا منذ وصول حزب العدالة 
والتنمية الحاكم إىل السلطة عام ٢٠٠٢ 
باسـتغالل أدوات قوتها الناعمة، سواء 
عرب القنوات التلفزيونية أو اإللكرتونية 
حتـى الدرامـا للوصـول اىل جمهورها 
دول  الخـارج وتحديـداً  أو يف  الداخـيل 
الجـوار، خاصـة العربيـة منهـا يف ظل 
سياسـة جديدة تبناها الحزب لسنوات 
عرفـت بـ«صفـر مشـاكل» مـع دول 

الجوار.
وكثفـت تركيا مدها اإلعالمي والدرامي 
خـالل ٢٠ عاماً املاضية بعـد أن عملت 
يف  ذلـك  عـىل  السـابقة  السـنوات  يف 
تقديم نفسـها كقوة إقليمية يف الرشق 
األوسـط، وهو ما لم يكـن محوراً بارزاً 
يف السياسـة الرتكية قبـل حزب العدالة 
والتنمية برئاسـة الرئيـس رجب طيب 
إردوغـان، فيمـا ترى جهـات معارضة 
للسـلطة  اإلعـالم خـادم  أن  تركيـا  يف 
داخلياً وبشـكل واضح. وهنا يشـريون 
إىل بسـط سـيطرتها عـىل نحـو ٩٥ يف 
املائة من الصحف وقنـوات التلفزيون، 
حتـى الخاصـة منهـا، بشـكل مبارش 
أو غـري مبارش. وهـذا ما ترك هامشـاً 
بسـيطاً للمعارضة التي تجد ضالتها يف 
وسائل التواصل االجتماعي للوصول إىل 
الجمهور، كما أنـه دفع قطاعاً عريضاً 
من الشعب الرتكي إىل اللجوء إىل وسائل 
إعـالم مسـتقلة جديـدة تعتمـد عـىل 
اإلنرتنت، وقنوات مسـتقلة أو معارضة 
للحكومـة، مثـل: «فوكـس»، و«خلـق 
تـي يف»، و«تيـيل ١» ووسـائل اإلعـالم 
الدوليـة مثل «بي بـي يس» الربيطانية 
و«دويتشـه فيليـه» األملانيـة و«صوت 
أمريكا»، التي أنشـأت مواقع إلكرتونية 

لها باللغة الرتكية.

ترويج سيايس
أمـا يف الخارج فـإن القنـوات واملواقع 
العربيـة،  اللغـة  ومنهـا  تبـث  التـي 
تتصدرها وكالة «األناضول» وقناة «تي 
آر تـي» العربية الرسـميتان، إىل جانب 
العديد من املواقع اإللكرتونية تستخدم 
كأداة لرتويج سياسـات تركيا، وتعزيز 
مكانتهـا كالعـب إقليمـي، ويف الوقـت 
الـذي أعلنت فيـه منظمة «مراسـلون 
بال حدود»، األسـبوع املايض، بالتزامن 
مـع «اليوم العاملـي لحريـة الصحافة، 
تقريرهـا حول مـؤرش حرية الصحافة 
للعـام الحايل كشـفت أن تركيـا احتلت 
املرتبـة ١٤٩ من بني ١٨٠ دولة يف حرية 
الصحافـة منتقـدة غيـاب الحرية. ويف 
املناسـبة ذاتهـا، انتقـد رئيـس حـزب 
«املسـتقبل» املعارض ورئيـس الوزراء 

األسـبق أحمـد داود أوغلـو، «التضييق 
عـىل الصحافـة يف بـالده»، قائـًال عىل 
«تويرت» إنه «من غـري املقبول أن تحتل 
تركيـا املرتبـة ١٤٩ من بـني ١٨٠ دولة 
يف مـؤرش حريـة الصحافـة... نحتفل 
لألسف باليوم العاملي لحرية الصحافة. 
دعونا ال ننـىس... إذا لم تكن الصحافة 
حرة، فإن الحقيقة ستبقى يف الظالم». 
ونشـري هنـا، إىل أنه عندمـا أطلق داود 
أوغلـو حزبه عـام ٢٠١٩ لـم يجد قناة 
واحـدة تنقـل مؤتمـر إطـالق الحزب، 

فاضطر الستخدام منصة «فيسبوك».
حول هذه املسألة، يوجد عدد ال يتجاوز 
أصابع اليدين، مـن الصحف والقنوات، 
التـي ال تـزال يف صـف املعارضـة، غري 
أنها تواجـه أزمات وضغوطاً من جانب 
الحكومة، سـواء بمالحقتها بالرضائب 

أو فرض الغرامـات الضخمة أو إيقاف 
الربامج.

ولم تكـن الحال بالنسـبة لنائب رئيس 
الـوزراء األسـبق عـيل باباجـان أفضل 
بكثري مما كانت عليه مـع داود أوغلو. 
إذ بعـد اسـتقالته مـن حـزب «العدالة 
والتنميـة» الحاكـم يف يوليـو (تمـوز) 
«الديمقراطيـة  حزبـه  أطلـق   .٢٠١٩
والتقدم» يف مـارس ٢٠٢٠. وبدوره لم 
يحظ حـزب باباجان بتغطيـة إعالمية 
تذكر، ولم تلـق تحركاته إال لقاء واحداً 
ظهـر فيـه عـىل قنـاة «خـرب تـورك»، 
والظهـور مـرة أخرى عـرب موقع «تي 
٢٤». وبقـي االعتماد الرئيـس لفريقه 
السـيايس منصباً عىل وسـائل التواصل 
االجتماعي، فضـًال عن قناة «فوكس»، 
التـي باتـت النافـذة األبـرز للمعارضة 

مع قناتـي «تيـيل ١» و«خلـق تي يف»، 
وتتعـرض القنـوات الثـالث لعقوبـات 

متكّررة.
نافذة للمعارضة

عىل صعيد آخر، أثبتت وسائل التواصل 
االجتماعي فاعلية كبرية جداً يف الحملة 
التـي خاضهـا رئيس بلدية إسـطنبول 
(املعـارض) أكـرم إمـام أوغلـو خالل 
االنتخابـات املحليـة يف مـارس ٢٠١٩. 
ولقـد فاز إمام أوغلـو يف جولتها األوىل، 
ثم يف جولة اإلعادة يف يونيو (حزيران)، 
بفارق شاسـع جداً عن منافسه رئيس 
الـوزراء السـابق بن عـيل يلدريم، الذي 
حظي بدعـم القنوات والصحف املوالية 

لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
وبعد هـذه التجربـة، اعترب خـرباء أن 
التواصـل االجتماعـي أحدثت  وسـائل 
انقالباً هائـًال يف تلك االنتخابات، وباتت 
القبضة املفروضة عىل وسـائل اإلعالم 
التقليديـة من جانـب الحكومـة قليلة 
الجدوى وضعيفة التأثري بشـكل كبري، 
ال سـيما بعدما باتـت جميعهـا صوتاً 
واحداً ينطق بلسان الحكومة، مما دفع 
املواطنني للبحث عن التنوع عرب وسائل 

التواصل االجتماعي.
قيود جديدة

والشـخصيات  األحـزاب  تحـاول  إذن 
إىل  الوصـول  املعارضـة  السياسـية 
التواصـل  وسـائل  عـرب  الجماهـري 
االجتماعـي، التي عوضـت إىل حٍد بعيد 
غيـاب نوافذ التعبـري، ووفـرت تفاعالً 
مبـارشاً ومؤثراً مع جمـوع املواطنني. 
التواصـل  وسـائل  أثبتـت  وحقـاً، 

االجتماعي فاعلية كبرية جداً.
إىل  الحكومـة  تنبهـت  جانبهـا،  ومـن 
خطـورة وسـائل التواصـل االجتماعي 
كسـالح فعـال يف يد املعارضـة، منحها 

قـوة تأثـري هائلـة يف الشـارع الرتكي، 
وباألخص يف أوساط الشباب واملثقفني. 
ولهذا السـبب شـّن إردوغـان وحليفه 
رئيس حزب «الحركـة القومية» دولت 
بهشـيل، حمالت لشـيطنتها ووصفها 
بأنهـا «مكمن الـرشور والقـاذورات». 
وأقـر الربملـان الرتكـي العـام املـايض 
قانوناً فرض قيوداً مشددة عىل مشغيل 
التواصـل االجتماعـي، وألزمها  مواقع 
بفتح مكاتب وتعيـني ممثلني يف البالد، 
عـىل  باالطـالع  للحكومـة  والسـماح 
محتـوى بعضها وتقييـده، كما فرض 

غرامات ضخمة عىل املخالفني.
كذلك أقـر الربملان أخرياً مرشوع قانون 
يفرض مزيداً من القيود عىل اسـتخدام 
بذريعة  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
التصدي لنرش معلومات وأخبار كاذبة، 
يتضمن عقوبات بالسجن والغرامة ملن 

يروجون أخباراً كاذبة.
توظيف الدراما

ولكـن ال يتوقـف التوظيـف السـيايس 
لإلعالم عىل الوسائل التقليدية املبارشة. 
إذ إن تركيـا ال تدخـر جهـدا اليـوم يف 
التـي  املسلسـالت  تسـويق  محاولـة 
تعتـرب حلقة قوية مـن حلقات الدعاية 
السياسـية والتغلغـل االجتماعي يف آن 
معا، فضال عن الرتويج لنفسها كجرس 
يصـل بـني أوروبـا والرشق األوسـط، 
والرتويـج  تجاريـة  منافـع  وتحقيـق 

للسياحة إىل تركيا.
ويعتقـد مراقبـون ونقـاد، أن من أهم 
الرتكيـة  املسلسـالت  انتشـار  أسـباب 
املدبلجـة خاصـة املوجهة للعـرب هو 
تعكسـه،  الـذي  االجتماعـي  الطابـع 
والعالقـات األرسية تشـبه إىل حد كبري 
واقـع املجتمعـات العربية. كمـا لعبت 
العالـم  املألوفـة يف  السـورية  اللهجـة 

الشـخصيات  أسـماء  وإبدال  العربـي، 
الرتكية بأسماء عربية سهولة يف وصول 

هذا املنتج لعدد أكرب من املشاهدين.
وراهناً، تثري بعض الدراما الرتكية جدالً 
يف الوطـن العربي بسـبب تصادمها مع 
العـادات والتقاليد من حيـث العالقات 
وتعـدد  الخيانـة  وشـيوع  الزوجيـة 
الخياليـة  والرومانسـية  العالقـات، 
املفرطـة والبعيـدة تماماً عـن الواقع. 
ومع أن املشـاعر بني الرجل واملرأة، هي 
بطبيعتها متشـابهة يف كل املجتمعات، 
إال أن تفاصيلها تتأثر بالخلفية الثقافية 
واملجتمعية للفرد. وحسـب البعض، لم 
يكـن تعريب املسلسـالت كافياً لجعلها 
مناسـبة للمجتمـع العربـي، فبعـض 
املشاهد التي أثارت حفيظة املشاهدين، 
تتضمـن  أو  إيحـاءات  تحمـل  والتـي 
املرشوبات الكحولية كجزء طبيعي من 
الحياة اليومية يف بيت العائلة، دفعت إىل 
الهجـوم عىل تلك املسلسـالت والقنوات 

التي تقدمها.
هذا الجدل حول املسلسـالت الرتكية لم 
يقتـرص عىل املجتمع العربي فحسـب، 
بـل إن هناك نقاشـاً مشـابهاً يف تركيا 
بقلـة  للمنتجـني  واتهامـات  نفسـها، 
املصداقيـة يف عكـس حقيقـة املجتمع 
الرتكـي وتفاصيـل حياتـه االجتماعية 
فضـًال عن النمطيـة يف املواضيـع التي 
تـدور جميعها، باسـتثناء املسلسـالت 
الحقيقية، حول  التاريخية والقصـص 
فكـرة زواج الغني مـن الخادمة أو من 
الطبقـة الفقـرية أو مواضيـع الخيانة 
الزوجيـة، وهو ما أحـدث عزوفاً كبرياً، 
ال سيما يف أوساط الشباب، ودفعهم إىل 
التوجه إىل البحث عن دراما أكثر واقعية 

يف منصات أخرى أهمها «نتفليكس».
(عن/صحيفة الرشق االوسط)
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بغداد/ الزوراء:
تفقد الزميل سـعد محسن خليل، عضو مجلس 
النقابـة، نيابًة عن نقيـب الصحفيني العراقيني 
رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي، 
الحالـة الصحيـة للزميـل عبـاس خلف شـايع 
بعـد تعرضـه لجلطـة دماغية والراقـد حاليا يف 

مستشفى الريموك التعليمي.
 ونقـل عضـو مجلـس النقابـة، الزميـل سـعد 
محسـن، تحيـات نقيـب الصحفيـني وتمنياته 
للشايع بالشفاء العاجل والعودة اىل منزله ساملا 

معاىف.
 واكد عضو مجلس النقابة دعم نقيب الصحفيني  
مؤيد الالمي  ومسـاعدته ماديا ومعنويا لجميع 

الصحفيني ضمن نهج النقابة يف مجلسه الجديد 
الـذي يؤكـد دعـم اللجنـة االجتماعيـة لتنفيذ 
برامجها االجتماعية لـالرسة الصحفية تواصال 

للنهج االنساني الذي تنتهجه النقابة.
متمنيا للمصور الصحفي عباس شـايع الشفاء 
العاجـل، وان يمن عليه الباري عز وجل بموفور 

الصحة والعافية.
يذكـر ان الصحفـي عبـاس شـايع  يعـد مـن 
املصورين الرواد، حيث مـارس املهنة منذ بداية 
الخمسـينيات من القرن املـايض وعمل مصورا 
للعائلة املالكة قبل سـقوط النظـام امللكي عام 
١٩٥٨ ، كمـا عمـل مصـورا يف دائـرة االذاعـة 

والتلفزيون ومهندسا ومخرجا.

موسكو/متابعة الزوراء:
يف  الكرملـني ضالتهـا  بروباغانـدا  وجـدت 
الجـدة آنا إيفانوفنا، األوكرانية املسـنة التي 
تعيش مع زوجها عىل مسـافة ١٢ كيلومرتاً 
من الحدود الروسـية يف بلدة دفورشينسكي 
التابعة ملقاطعة خاركيف األوكرانية، لتربير 

غزو الدولة الجارة.
وبعد أسابيع من هيمنة رمز «زد» Z كشعار 
فخر الجتياح أوكرانيا، التقف اإلعالم الرويس 
الداعم للحرب مقطع فيديو بدأ تداوله بداية 
الشـهر املايض، من أجل منـح الحرب وجهاً 
إنسـانياً يلفـت األنظار عـن الدمـار الهائل 
واملجازر، ويعطي معنى إضافياً لالحتفاالت 
بذكرى النرص عـىل النازية الذي تحتفل فيه 
روسـيا يف التاسـع من مايو/ أيار مع بلدان 
االتحاد السوفييتي السـابق. ويف أيام قليلة، 

ظهرت لوحات غرافيتية يف مدن روسـية عدة 
للجدة آنا، كما شـيد أكثر مـن نصب تذكاري 
لهـا بأمـر مـن السـلطات يف عدد مـن مدن، 
وتناقلت وسـائل إعالم روسية أنباء عن دعوة 
سـتوجه لها لحضور احتفاالت عيد النرص يف 

موسكو. 
الجدة آنا، بعلمها السوفييتي األحمر الذي كان 
شـعاراً أساسـياً لالنتصار يف الحرب الوطنية 
العظمـى (التسـمية الرسـمية السـوفييتية 
والروسـية للحرب العاملية الثانية)، اكتسبت 
شـهرة واسـعة بعد تداول الفيديو عىل نطاق 
واسـع يف إبريل/ نيسان املايض، وظهرت فيه 
مع زوجها وهي تستقبل جنوداً ظّنت أنهم من 
الجيش الرويس، بعـد أخرجت من بيتها علماً 
سـوفييتياً رفعته وهي تتقـدم إليهم، وتؤكد 
أنهـا كانـت تنتظرهم وأنهـا تدعـم الرئيس 
فالديمـري بوتني. ويظهر الفيديو الجنود وهم 
يعطون الجدة بعض األطعمة التي قبلتها بعد 
إلحاح، وتغضب الجدة آنـا حني يأخذ الجنود 
العلم ويلقون به أرضاً ويدوسون عليه، وتعيد 
لهـم كيس األطعمـة، وتذكرهم بـأّن والديها 

حاربا تحت هذا العلم يف الحرب العاملية.
ومنـذ السـاعات األوىل النتشـار الفيديو عىل 

وسـائل التواصل االجتماعي استغلت وسائل 
اإلعالم الحكومية الروسـية املقطـع لتوجيه 
اتهامـات للجيـش األوكرانـي بالتنمـر عـىل 
األوكرانيـني مـن أصـول روسـية،  املدنيـني 
وأعـادت نـرش املقطـع كدليـل عـىل «تـوق 
األوكرانيـني للتخلص مـن النازيني». ومعلوم 
أّن أحد أهداف العملية العسـكرية الروسـية، 
حسـب الكرملني، هو تخليـص أوكرانيا ممن 
تصفهـم موسـكو بالنازيـني. ولـم يقتـرص 
االستغالل للحادثة عىل الجانب اإلعالمي، فقد 
استغلته روسيا دبلوماسياً؛ يف ١٩ إبريل، قال 
النائـب األول ملندوب روسـيا الدائم يف مجلس 
األمن، دميرتي بوليانسـكي، إنه ترجم فيديو 
الجدة آنـا ووزعه عىل البعثات الدبلوماسـية 
يف نيويورك، وذكر أّن الفيديو حظي بتعاطف 

وتفهم كثري من زمالئه الدبلوماسيني. 
لقنـاة  ترصيحـات  يف  بوليانسـكي،  وعـرب 
«يالفيـوف اليـف» عـىل منصة يوتيـوب، عن 
سـعادته ألنـه هـذه القصـة وجـدت صدى 
واسـعاً يف روسـيا وخارجهـا، ووصـف فعل 
الجدة بأنـه «عمل فّذ»، نظراً ألنها كان يمكن 
أن تواجه مصاعب، لكّنها «خرجت مع الراية 
(العلـم السـوفييتي)، ولم تغـش، أو تتحايل 

بعد انكشـاف حقيقة أن الجنـود أوكرانيون، 
وواصلـت الرتويـج ملـا تؤمـن بـه، ورفضت 

استالم املواد الغذائية».
وعىل عجل، عملت السلطات املحلية يف مدينة 
بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا عىل تدشـني 
نصـب تـذكاري للجدة آنـا وهي ترفـع علماً 
سـوفييتياً ركب عـىل التمثال. ومـع محاولة 
املـارة التقـاط صـور وحمل بعضهـم العلم، 
أزالـت السـلطات النصـب األربعـاء املـايض، 
يف انتظـار إيجاد موقع مناسـب يكـون أكثر 
ارتفاعـاً. ويف مدينـة فورونويـج القريبة من 
الحـدود مـع أوكرانيا، بدأ نحاتـون، بأمر من 
السـلطات املحليـة، منـذ ٢٢ إبريـل، بإنجاز 
تمثال كبري من املتوقع أن ينتهي قبل التاسع 

من مايو/ أيار الحايل.
ويف سـاخالني، الجزيـرة الواقعة أقىص رشق 
روسـيا، ظهـرت لوحـة غرافيتي للجـدة آنا. 
وكان الفتاً ظهور شـعار عـىل أيادي املقاتلني 
الروس يف أوكرانيا يحمل صورة الجدة بعلمها 
السوفييتي. وسارعت سلطات إقليم دونباس 
االنفصـايل عـن أوكرانيا إىل إصـدار نحو ألف 
نسخة من طابع بريدي تذكاري خاص يحمل 

صورة الجدة آنا.

ووعـد رئيـس مؤسسـة الفضـاء الروسـية 
روغوزيـن،  ديمـرتي  «روسـكوزموس»، 
بنقـل صـورة الجدة آنـا إىل الفضـاء. وأعلن 
يف صفحتـه عـىل تطبيق تيليغـرام أن صورة 
«السـيدة املسـنة البطلة» سـتكون يف أرسع 
وقت عىل هيكل واحد من الصواريخ الحاملة 

لألقمار الصناعية الروسية.  
وبالعـودة إىل األرض، حيـث تواصل روسـيا 
غزو أوكرانيا وتسـعى للسيطرة عىل مناطق 
إضافيـة من ضمنها مقاطعة خاركيف، فقد 
ظهـرت الجدة آنـا مع زوجها مـرة أخرى يف 
قريتهـا يف ٣ مايو. ويظهـر املقطع محاولة 
جنود أوكرانيني إقناعهـا مع زوجها ملغادرة 
منزلهم واالنتقال إىل مدينة خاركيف بسـبب 
اقرتاب املعارك من مكان سكنهما. ولكن من 
الواضح أن الزوجني املسـنني قـررا البقاء يف 
منزلهما، وسـط تسـاؤالت من الجدة آنا عن 

سبب سماع أعرية نارية قرب قريتها. 
ورغم نرش وسـائل إعـالم أوكرانيـة مقاطع 
فيديو الحقاً للجدة آنا وزوجها وهما يتلقيان 
خاركيـف  مدينـة  مشـايف  أحـد  يف  الرعايـة 
األوكرانيـة، بعد اشـتداد املعـارك يف قريتهما، 
تابـع الكرملني دعايته السـتغالل الحادثة يف 
الرتويـج لدعايتـه حـول محاربـة النازية يف 

أوكرانيا.
 فقد أحرض النائب األول إلدارة ديوان الكرملني 
سـريغي كرينكو تمثاال من الشمع إىل مدينة 
ماريوبول التي سـيطرت عىل معظم أجزائها 
القـوات الروسـية، وقـال يف احتفـال لوضع 
التمثال يف أحد شـوارع املدينـة املدمرة «ظهر 
رمز آخر للنرص عىل الفاشـية إنها الجدة آنا، 
الجـدة آنيا (اسـمان مختلفان يبـدو أنه ذكر 
االسـمني تجنبـا للخطأ)... لألسـف ال نعرف 
االسـم الكامل لها، ولكننا سـنعرف بالتأكيد، 
وكيل ثقة أنه سـتكون هنـاك إمكانية لنقول 
لها شـكراً وننحني لهـا ألنها بـات رمزا حيا 
الستمرارية األجيال، واستمرارية النضال ضد 
النازيـة والفاشـية... لقد أصبحـت جدة لكل 

دونباس، وجدة لروسيا بأكملها».  

بغداد / نينا:
 قـدم احـد املحامني يف محافظـة النجف االرشف دعـوى قضائيـة رسـمية لدى قايض 
محكمـة تحقيـق النجف بحـق احدى مقدمـات الربامـج املحلية والتي ظهـرت مؤخرا 
عـرب قنوات اليوتيـوب ومنصات التواصل االجتماعي تيسء اىل النسـاء املحجبات ، وذلك 
بحسـب نص املادة (٢) من الدستور العراقي (يضمن هذا الدستور الحفاظ عىل الهوية 
االسـالمية لغالبية الشـعب العراقي) ، مطالبا القضاء باتخاذ كافة االجراءات القانونية 

الالزمة بحق املشكو منها .

البرصة / نينا :
 انتقـد رئيس فـرع نقابة الصحفيني يف البرصة، صادق العـيل، االجراءات الخاصة بنقل 
املسافرين املغادرين من مطار البرصة الدويل اىل مركز املحافظة ، واصفا اياها بالفساد 

العلني.
وطالـب العيل محافظ البرصة اسـعد العيداني بالتدخل للقضاء عىل ظاهرة الفسـاد يف 
مطـار البرصة الدويل بشـكل نهائي خاصة بمـا يعرف بتكيس املطار. الفتـا اىل ان قرار 
املحافـظ السـابق بالسـماح بدخول املواطنـني بسـيارات ذويهم الخاصة عند السـفر 

(املغادرون ) هو قرار شجاع ويخدم مصلحة املواطن .
واضاف « ان الفساد يف املطار وخاصة يف نقل تكيس املطار بعد قطع وصل استالم بـ٦٠ 

الف دينار وهذا يعد تالعبا غري مرشوع ورسقة بوضح النهار «.
كمـا طالـب العيل محافظ البرصة بالسـماح بدخـول املواطنني عند االسـتقبال وإنهاء 

تكيس املطار بشكل نهائي ويعد هذا قضاء عىل الفساد يف مطار البرصة الدويل .
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يعد الفنان رائد محسن أحد أبرز وجوه املرسح العراقي، وقد وضع بصمته يف املرسح منذ أواسط ثمانينيات القرن املايض 
عندما قدم أول أعماله املرسحية مع خرية املمثلني العراقيني آنذاك، ولم ينقطع عطاؤه حتى اللحظة كممثل ودراماتورج 

محرتف، وهو الذي آمن باملرسح املتجدد وبمرسح الطفل بشكل خاص، يف رحلة فنية كبرية قاربت ٤٠ عاما.
وتكمن ميزة الفنان رائد محسن يف إيمانه باألجيال املرسحية من الذين يثقون بقدرة املرسح العراقي عىل التجدد دائما، ولذلك فقد 

كرس أعماله لألطفال بنفس االهتمام ألعماله للكبار.
بدأ رائد محسن مشواره الفني يف منتصف ثمانينيات القرن املايض عند املرسح ومن ثم التلفزيون والدراما، وحصد العديد من 
الجوائز املحلية والدولية آخرها وليس أخريها «أفضل ممثل» يف مهرجان قرطاج املرسحي الدويل يف تونس عام ٢٠١٩ عن بطولته 

يف العمل املرسحي (أمكنة إسماعيل) للمخرج إبراهيم حنون.
يصنف املمثل العراقي رائد محسن ضمن جيل الكبار من اآلباء املرسحيني يف العراق رغم أنه ظهر يف زمن الحرب قبل نحو ٣٥ 

عاماً. 
اتخذ محسن من الفن مركباً دون أن يبايل لتحديات الرحلة ومخاطر اإلبحار نحو الكلمة الصادقة والجريئة حتى إن كان ثمنها 

الحياة.. شارك يف العديد من األعمال الفنية من بينها مسلسل «سور الضباب»، و»أشهى املوائد يف مدينة القواعد». 

* ماذا تقول عن نفسك اوال ؟
- انا اعتـرب نفيس فنانا خرجت من 
عبـاءة فنانـني كبـار أمثال قاسـم 
محمـد ويوسـف العانـي وجعفـر 
السـعدي وآخرين.. ماذا تعلمت من 
ذلك الجيـل العتيد، وتاريخي األبهى 
واألجمل هم أساتذتي الذين ذكرتهم 
فهـم علمونـي أن أكـون مواطنـاً 
صالحاً أدافع عن شعبي وبلدي من 

خالل  عرويض املرسحية.
* إذاً فإنت تفتخر بمن علموك ؟

-نعـم يا له من عمـر  وفرح عظيم 
ألني رأيتهم وتعلمت منهم وأحبوني 
فكنـت متعـدد اآلباء وابنهـم املدلل 
والحامل لرسـالة املـرسح العراقي 

بكل محبة وانتماء.
* فلنبدأ مـن البدايـات، حدثنا عن 

الوالدة والبدايات ان امكن ؟
-انـا من مواليـد ٢٦ ابريـل ١٩٦٢، 
ولدت يف منطقة شعبية وكان يف تلك 
املنطقة الكثري من االشـكال وفيها 
ايضا الكثـري من التيارات خاصة يف 

السـتينات ولذا يعترب جيلنا قد تربى 
عىل نوع مـن الديمقراطية، اما عن 
تنمية الطاقات فقد كانت الكثري من 
مراكز الشباب وفيها يتعلم الشباب 

الرسم واملوسيقى واملرسح .
* هـل تقصـد ان والدتـك كانـت يف 

مدينة الحرية ؟
-نعم مدينة الحرية منطقة مفتوحة 
املواهـب وفيها كل االصنـاف الفنية 
والثقافيـة والرياضية وحتى الحرف 
املتعددة والناس دخلها بني املتوسط 
والضعيـف وهـذا التنوع خلـق بيئة 
جميلة، اما االخالقيات يف السبعينات 
فكانـت رائعة وكانـت النفوس قبل 
الحـرب منفتحة عىل التعلـم واملهن 

والحرف وجميع االشـيا ء .

* متى دخلت الكلية ؟
-دخـويل اىل الكلية كانت سـنة ٨١- 
٨٢ وهـذا يعني ان الحـرب قد بدأت 
وبالتايل بدأت العائلة العراقية تعيش 
شيئا جديدا وبهذا ايضا تأثر املرسح 
الـذي يعد هو املـرآة للمجتمع فتأثر 
املرسح وتحول اىل مرسح عسـكري 

سيايس يجب ان يمايش الحالة .
اول  تتذكـر  ان  بإمكانـك  هـل   *

مرسحية شاركت بها ؟
-اول مرسحيـة شـاركت بهـا عـام 
٨١ مـع الدكتور عوني كرومي وهي 
اول مرسحيـة عرضت عـىل املرسح 
الوطنـي كانـت تتحدث عـن العائلة 
العراقيـة وتمزيـق العائلـة بسـبب 
ابناهـا  االم  تفقـد  وكيـف  الحـرب 
رويـدا رويـدا، عرض العمـل عرشة 
ايـام ثم تم ايقافـه بالرغم من كثرة 
املشـاهدين وهـذه هـي االنطالقـة 
االوىل .امـا املرسحيـة الثانية فكانت 
نقطـة االنطالق بالنسـبة يل هي مع 
الدكتـور عوني كرومـي ايضا وكان 

اسـمها «االنسـان الطيب»، وشارك 
فيهـا كبار نجـوم املـرسح العراقي 
ومنهم يوسف العاني وخليل شوقي 
وجعفـر السـعدي والدكتور مرشـد 
الزيـدي واليك ان تتخيـل انني طالب 
واعمل مع اساتذتي الذين يدرسوني 
وكانـت ادواري رئيسـية وانـا اعترب 
تلـك املرحلـة هـي البصمـة االوىل يل 

كممثل .
* وماذا عن التخرج ؟

-بعـد التخرج أي عـام ٨٦ اول عمل 
كان يل هـو مرسحيـة رصاخ صمت 
االخـرس، وكانـت مـن عمـل فرقة 
املـرسح  وكان  الشـعبي  املـرسح 
يحتـوي عىل ٦٠ كرسـيا فقط ولكن 
الجمهـور يتعنى له وهـو يف الطابق 
الثالث وكان جمهورا عظيما، وهكذا 
اسـتمرت الرحلـة مـن ذلـك الوقت 

وحتى اآل،ن أي ما يقارب ٤٠ سنة .
* هـل تتذكر الجوائـز والهدايا التي 

كرمت بها ؟
-نعـم وانا اسـمى صاحـب الجوائز 
وكانـت الجائـزة االوىل عـام ٨٦ بعد 
تخرجـي مـن الكلية مبـارشة وكان 
جائـزة  وكانـت  عامـا   ٢٣ عمـري 
افضل ممثـل عـن مرسحية رصاخ 
صمـت االخرس التي اخرجها عوني 
كرومي وبعد مرور سـنتني حصلت 
عـىل جائزة افضـل ممثل للموسـم 
املرسحـي ٨٨ – ٨٩ عن مرسحيتني 
انا مع من وضد من وهي من اخراج 
قاسـم محمـد ويف موسـم ٨٩- ٩٠ 

حصلت عىل جائزة افضل دور متميز 
عـن مرسحيـة الـف امنيـة وامنية 
كانـت من اخـراج هانـي هاني، ويف 
سـنة ٩٩ حصلت عىل جائـزة الدولة 
لالبـداع عـن مرسحية الجنـة تفتح 
ابوابهـا متاخـرة مـن تأليـف فالح 
شـاكر واخراج محسـن العـيل كما 
حصلت سـنة ٩٩ خـالل مرشكتنا يف 
مهرجان قرطان عـىل جائزة افضل 
عمـل متكامل يف مهرجـان قرطاج، 
وبعد ٢٠٠٣ كانت يل مشاركات كثرية 
وخاصـة ٢٠٠٦سـافرنا لـألردن أنا 
وشذى سـالم ألداء مرسحية العرس 
الوحيش تأليف فالح شـاكر وإخراج 
محمد حسـن موىس وفيهـا حصلنا 
عىل جائـزة أفضل عمـل متكامل يف 
مهرجان املرسح األردني، ويف ٢٠٠٧ 
حصلـت  قرطـاج  مهرجـان  يف  أي 
عـىل جائـزة أفضل ممثـل من خالل 
االسـتفتاء الذي حصل يف املهرجان 
وسـنة ٢٠٠٩ كرمـت يف مهرجـان 
قرطاج كواحد مـن املمثلني العرب 
املؤثريـن يف السـاحة العربيـة، ويف  
سـنة ٢٠١٩ حصلـت عـىل جائـزة 
افضـل ممثـل و انـا اعتـرب رحلتي 

الطويلة ناجحة والحمد لله .
* وكيف تقيم املرسح العراقي ؟ 

- حقيقـة فـإن املـرسح العراقـي 
مـن بداية التسـعينات بدأ يشـارك 
يف املهرجانـات العربيـة وهو دائما 
حاصـد للجوائـز ودائما يشـارك يف 
املسـارح املميـزة جـدا وبرأيـي ان 
العراقي  املناسـب للمرسح  املرسح 
هـو التونـيس فلنـرضب مثـال من 
حيـث التأليف فـإن الكاتب العربي 
فـالح شـاكر هـذا الكاتـب يف كل 
مشاركاته كان يحصل عىل جوائز، 
إذ كنا نشـعر مقدما ان الجائزة لنا 

بشكل محسوم 

* وملاذا اعتربت فالح شـاكر متميزا 
يف كتاباته ؟

- فـالح شـاكر كاتب متميـز يكتب 
بـروح عراقيـة خالصـة يكتـب عن 
الوجـع العراقـي وتحـوالت الوجـع 
العراقـي ففي الثمانينات كان يكتب 
عن الحرب ويف التسـعينات كتب عن 
الحصار ويف تأليفـه ملرسحية الجنة 
تفتـح ابوابها متأخرة اسـتطعنا ان 
نشـارك فيها يف جميـع املهرجانات 
العربيـة وعرضـت يف املانيـا ايضـا 
ويف عرضهـا اسـتطاع فريـق العمل 
ان يبكـي الجمهور فكان اسـتقباال 

كبريا.
* وبماذا توعز سـبب نجاح املرسح 

العراقي ؟
املـرسح  نجـاح  ان  اعتقـادي  يف   -
العراقي السـبب هو ان يتحدث عن 
قضايا سـاخنة تعيشها الناس ألنه 
تحدث عن الحرب والجوع و قضايا 

الناس لكن ليس بالشكل املعلن .
* املشـاهد لم ير لـك اعماال كثرية يف 

التلفزيون مثل املرسح ؟
- ربمـا يسـأل البعض ملـاذا انا مقل 
يف التلفزيـون، فحقيقـة ان املرسح 
ال  بشـكل  واحبـه  االول  عشـقي 
يوصـف ألنـك تتلقـى ردة الفعل من 
الجمهور مبارشة سـواء كان دورك 
كوميديـا او دراميـا لكـن ال تتلقـى 
هذا يف التلفزيون وسـبب من اسباب 
قلة اعمـايل التلفزيونيو ألني ارفض 
الكثـري مـن االعمال لسـبب بسـيط 
ألني اعتقد انه عندما نعمل مسلسال 
تلفزيونيا فإننا ندخل يف بيوت الناس 
بوالتايل يجـب ان تحرتم ذهن الناس 
وتحـرتم اخالقيـات النـاس ويجـب 
ان يكـون املسلسـل ذا قيمـة فكرية 
وجماليـة واخالقيـة، لذلـك انا مقل 

يف االعمال التلفزيونيـة والدور الذي 
يسـند اليك يجب ان يكون له حضور 
دور يتحدث عـن رشيحة يف املجتمع 
لكـي يحبهـا و يحرتمهـا املشـاهد 
ولذلك فقلة اعمايل التلفزيونية تعود 

لذلك السبب .
* وكيف تقيم أداءك بني املمثلني ؟

- انـا شـخصية غري انفعاليـة، فأنا 
اهدأ الناس وكل ما تقدم االنسـان يف 
العمر جنح للسـالم، انـا حاليا بعقد 
الخمسـينات وبالتـايل الـذي يصـل 
اىل هـذا العمر يذهـب اىل مرحلة لها 
عالقـة بالسـالم واملحبـة يبتعد عن 
املشـاكل و النفاق والكذب فكل الذي 

يشـغلني اآلن هـو مرشوعـي الفني 
ومرشوعـي املرسحي بالتحديد، فأنا 
كل عامـني اقدم عمـال مرسحيا مع 
العلم ان مجموعـة نصوص تقدم يل 
لكنني اسـتمتع يف العمل وال تهمني 
كثرة االعمـال بل همني قيمة العمل 
ماذا تقدم عىل املرسح اما شـخصية 

انفعالية ال اعتقد.
* هل تؤمـن باملـرسح االنفـرادي ؟

- قدمـت مرسحيـة بمفـردي ملـدة 
شـخصية   ١٥ بهـا  مثلـت  سـاعة 
والتجربـة كانـت غزيـرة جـدا مـع 
االستاذ قاسم سـمري معلم حقيقي 
هـو الذي نقلني مـن مرحلة الهواية 

اىل مرحله االحرتاف .
لصعـود  نفسـك  تهـيء  كيـف   *

املرسح؟
- توجـد اكثر من مرحلـة يف حياتي 

والجميـل اني مثلت مـع كل االجيال 
كبـارا و متوسـطني وشـبابا مثـل 
مرسحيـة حرض تجـوال كان العمل 
االول ملهنـد هـادي و هـو لـم يكـن 
مخرجا سـابقا ولكن الني اعجبتني 
فكـرة املخـرج رغـم ان الكثـري من 
املخرجـني كانوا يتمنـون ان يعملوا 
معي وهم مخرجةن كبار لكني كنت 

ارفض الني احب املرشوع املثري .
* كيف تشعر وانت عىل املرسح ؟

- الحقيقـة اسـعد لحظـة يف حياتي 
هي لحظـة وقويف عىل املرسح والذي 
يسـعدني يف الحيـاة اصدقائي، فأنا 
أملك مجموعة من االصدقاء الرائعني 

جدا رجاال ونساء، فأن تكون مقبوال 
لالخرين فهذه نعمة كبرية ان تكون 
لـك مقبولية لالخر، احـب اصدقائي 

جـدا   وأنـا  ويف لهـم.
* ما الذي يثريك او يزعلك ؟

- االشـياء التي تغضبني هي النفاق 
والكـذب و اكثـر صفـة اكرههـا يف 
البـرش هـي البخل ألنـي اعتقـد ان 
أن يفعـل أي يشء  البخيـل ممكـن 
فبالتايل شـخصية ال تأتمـن، والذي 
يف  اآلن  يحـدث  مـا  انفعـايل  يثـري 
العراق نحن البلـد الغني لكن الواقع 
االجتماعي و االقتصادي يسء عندما 
تـرى دوال افقـر مـن العـراق لكـن 
مواطنهـا يعيش افضـل من املواطن 
العراقـي فهذا يشء محزن ويجعلني 
منفعـال ألن املواطـن العراقي لطيف 
ومسـالم جدا ال يسـتحق الـذي يمر 
عليـه من حروب ومـن حصار .. ويف 
الوسـط الفني لدي فيه اصدقاء كثر 
لكـن الفنانـة املقربـة هـي الكبرية 
شذى سـالم التي تسـتحق االحرتام 
بحكم الرحلة الطويلة التي مررنا بها 
والتـي تمتد ألكثر مـن عرشين عاما 
وعىل مستوى الفنانني وبحكم العمر 
والصداقة الطويله فرتبطني بمقداد 
عبد الرضـا واحد من االسـماء التي 
احبهـا جدا نحن اصدقـاء باالضافة 
لالصدقـاء من الوسـط الثقـايف مثل 
حميد قاسـم وموسـيقيني ومن كل 

انواع الفن.
* هـل تـود ان تقـول شـيئا للفنان 

الجديد؟ 
- اقولها بمحبة للجيل الذين يمثلون 
يف املـرسح جيـل سـوف يتحملـون 
اول  ان  واعتقـد  كبـرية  مسـؤولية 
قضيـة والتـي تتكلـم كل الناس بها 
هي قضية الغـرور والقضية الثانية 
هي املعرفة، اعتقـد ان الفنان يجب 

ان يكون مثقفا ألنه واجهة بلد .
نقطـة  يمثـل  الرشـيد  -*مـرسح 
تواصل حضارية كبرية، ما مشاعرك 

بعد عودة مرسح الرشيد للعمل ؟
- سـعيد جدا بعودة مرسح الرشـيد 
فرحة غامرة لكل الفنانني العراقيني 
باالضافة لوالدة مـرسح جديد قرب 
املرسح الوطنـي الذي اقامه الدكتور 
احمـد مـوىس، املسـارح موجـودة 
وعـىل الفنانـني العراقيني شـبابا و 
كبارا العمل عـىل اعمال تحرتم ذهن 

املشاهد العراقي .
* هل من احصائيـة معينة يعطيها 
رائـد محسـن ألعمالـه عـرب رحلته 

الطويلة ؟
-اعتقـد اننـي قدمـت أكثـر من ٤٠ 
وخـارج  داخـل  مرسحيـاً  عرضـاً 
العـراق، واشـرتكت يف أكثـر من ٦٠ 

مسلسالً تلفزيونياً وإذاعياً.
للعـرض  وسـائل  عـدة  هنـاك   *
الفني منها وسـائل االعـالم كإذاعة 
وتلفزيـون وسـاحات اخـرى، كيف 

ترى مهمة املرسح ؟
-خشـبة املرسح خشبة سحر تمنح 
كل  خاللهـا  مـن  ونعلـن  يشء  كل 
األفـكار، خاصة ما يتعلـق بمعاناة 

الشعب وهمومه اليومية .
* كيـف تصف رحلتـك الطويلة عرب 

كل ألوان الفنون التي قدمتها ؟
-هي رحلة فنية تقرتب من األربعني 
عاماً عشت فيها صارخاً عىل املرسح 
وحذراً عىل الشاشـة، أربعـون عاماً 
مـرت وأنا أحاول أن أغـري ولو جزءا 
بسـيطا من واقعنا املؤلم وأغري نمط 
عـرويض،  كل  يف  الواحـدة  الفكـرة 
فاملـوت كان الفكـرة املالزمـة يف كل 
أعمـايل ألن وطنـي عانـى  من املوت 
بأشـكاٍل مختلفة، تارة يأتيك باسم 
حرب وأخرى باسـم حصار وبعدها 
بعنـوان مفخخات تقتل أهلنا. أما يف 
الشاشـة فقد كنت حذراً جداً بالرغم 
مـن العـروض الكثـرية ألنـي أدخل 
بيـوت النـاس دون اسـتئذان وهـو 
ما يفـرض عّيل أن أقـدم فكرة تليق 

بالعائلة العراقية.
* وماذا تتمنى بعد اآلن ؟

عقـدي  إىل  بهـدوء  أخطـو  -وأنـا 
السـادس من العمـر أتحـرس كثرياً 
عىل بلـدي الذي أدخلـوه يف متاهات 
كثـرية فضاعت أربعـني عاماً ما بني 
حرٍب وحصار، وهل يعاد العمر مرة 
أخـرى؟!، عندما بـدأت الحرب األوىل 
كان عمـري ٢٠ عامـاً وقـد وصلـت 
اليـوم إىل السـتني او اكثـر وما زالت 
الحـروب تحارص وطنـي وقد عملت 
مـع أجيـال مختلفـة لسـنني طوال 
ومـروراً  األخـري  عمـيل  إىل  وصـوالً 
بتجربتـي قبل األخرية (وقت ضائع) 
للمخرج تحرير األسدي، وشاركتني 

البطولة فيه الفنانة آسيا كمال.
* ونحن نشـارف عـىل نهاية الحوار 

هل تسمع شيئا تحبه ؟
- مؤكـد سـأختار أغنيـة « كـده « 
لشـريين، وأغنية « يا طيب» ألنغام، 

وأي أغنية من اغنيات  فريوز.
* لو خرّينـاك بني التمثيل وأي مهنة 

اخرى ؟ 
-إذا لم أعمل يف مجال املرسح، الخرتت 
مجال التشـكيل او املوسيقى، وهما 

خياران ليسا ببعيدين عن الفن.
* شـكرا لك يا اخ رائد محسـن وقد 
اطلعتنا عىل رحلتك الطويلة متمنني 

لك دوام العطاء والعافية .
- شـكرا لكم اجمعني، وادعو الله ان 

يمن باألمن واالمان عىل بلدنا.
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يتمنى صغار العائلـة أن يعيش األب واألم 

تحـت سـقٍف واحـد وأن يبقيـا معهم وال 

يفكران باإلنفصال أبداً، لذا نراهم يحاولون 

أحيانـا اعادة امليـاه إىل مجاريهـا بني األم 

واألب بطرٍق بسيطٍة وساذجة يظنون أنها 

ستكون مفيدة يف رأب صدع األرسة، وعليك 

أن تحرتمي محاوالتهم هـذه وأن ُتظهري 

امتنانك وتقديرك لهم، ويف املقابل عليك أن 

تدخيل معهـم يف حواراٍت مقنعـة وهادئة 

تجعلهم يّسـلمون بان الطـالق هو أفضل 

الحلـول . وال تخـيش كثرياً عىل مسـتقبل 

صغـارك ألن أوالد العوائـل، التـي تعيـش 

تجربة الطالق غالباً ما يكربون وينضجون 

مبكـراً ويصبحـون قادرين عـىل مواجهة 

التجـارب الصعبـة يف الحيـاة متسـلحني 

ومقتديـن بتجربة األم التـي تعمل جاهدة 

للتأقلم عاطفياً واجتماعياً واقتصادياً مع 

الوضع الجديد.

ال تخيش عىل األبناء

إذا واجـه األبناء أية مشـاكل نفسـية بعد 

الطالق فهـذا ال يعني بالرضورة ان األمور 

تسري معهم بشكٍل سئ وإنما يعني يف أغلب 

األحيان أنهـم يجاهدون كي يقبلوا الواقع 

الجديـد وانهم سـينجحون يف نهاية األمر. 

وعليك ان تتذكري بأن فقدان األب بسـبب 

الطـالق ال يشـبه الفقـدان بسـبب املوت 

مثالً، ألن الوالد سـيكون موجوداً وغائباً يف 

نفس الوقت وهذا أمر أكثر قسـوة وايالماً 

للطفل وقد يجعله مشوش الذهن وغاضباً 

من الحياة. وعموما أنت لسـت بحاجة إىل 

إخبار طفلك عن كل تفاصيل الطالق وعن 

أسباب فشل العالقة بينك وبني والده ولكن 

من املهم أن يعرف الطفل ما هو مستقبله 

العائيل؟ ومتى سـريى والـده مرة أخرى؟ 

وهـل سـينتقل إىل سـكٍن آخر أو مدرسـة 

أخـرى؟ وربما تشـعرين أحيانـاً بالرغبة 

يف إقناع طفلك بوجهـة نظرك إزاء الطالق 

وجـرِه إىل جانبك ضد والـده، وقد تنجحني 

لفرتٍة من الزمن ولكن تذكري أن هذا األمر 

ليس يف صالـح الصغري عىل املـدى البعيد، 

ألنه سـوف يشـعر يف قرارة نفسه بالذنب 

تجـاه األب ألنه لـم يكن مخلصـاً له وهذا 

ما يّعقد وضعه النفـيس ويقلل من فرص 

تهدئـة املشـاعر والوصول إىل اإلسـتقرار 

العاطفي املطلوب.

أبعدي الصغار عن مشاكل الكبار

قـد ال يكـون الطـالق نهاية للمعـارك بني 

الزوجني وقد يسـتمر الغضب ومعه سـوء 

الفهـم والتنابـز والتشـاتم بينهمـا. وهنا 

ينصحـك اختصاصيـو النفـس بالتفكـري 

بمصلحـة األوالد قبل مصلحتك وأن تراعي 

ما ييل:

• تذكري أنك وزوجك مـا تزاالن األم واألب 

لهؤالء األطفال حتى لو كنتما ال تعيشـان 

معاً.

• أبعـدي األوالد عـن معـاركك وأحقـادك 

ومشاعرك السلبية إزاء طليقك.

• ال تستغيل أوقات اللقاء بني األب واألبناء 

وال  لإلنتقـام  وسـيلة  إىل  تحوليهـا  وال 

تجعـيل مزاجـك يتحكم يف تحديـد املواعيد 

أو الغائهـا،ألن هـذا األمـر ُيشـعر طفلـك 

بالغضب واإلحباط.

• إن مـزاج طفلـك يتوافـق مـع مزاجـك 

ومع تغري مشـاعرك، لذا عليـك أن تكوني 

صادقـة حـول الرسـائل النفسـية، التـي 

تنقلينهـا إىل طفلك، فاذا كنت غري مقتنعة 

أو غـري سـعيدة بلقـاء األب بالطفـل فان 

هذا الشعور سـوف ينتقل إىل الطفل، الذي 

سـوف يشـعر بعدم الراحة من هذا اللقاء 

هو أيضاً وبالتايل فإنه سـوف لن يسـتفيد 

نفسياً من هذا التواصل مع األب.

• قـد يوقعـك الطـالق يف مصاعـب مادية 

وأزمـات حياتيـة تجعلك فريسـة لرسعة 

الهيجان والقلق والقـاء اللوم عىل طليقك 

الـذي أوصلـك إىل هـذه الحالـة. وهنـا قد 

تجدين أن إخفاء هذه املشـاعر عن الطفل 

أمـر صعـب وغـري ممكـن، ولكـن عليـك 

أن تحـاويل السـيطرة عىل مشـاعرك وأن 

تكظمـي غضبـك عىل قدر ما تسـتطيعني 

كي تجنبي الصغري مرارة الحزن واإلحباط 

والقلق.

ربمـا اعتدت عـىل وضع الكثري 
الثالجـة  يف  األطعمـة  مـن 
كالبنـدورة أو البطيخ وغريها. 
لكن إنتبه هذه العادة الخاطئة 
قـد تلحق الـرضر يف الكثري من 

الفاكهة والخضار.
نقدم لك خمسـة أطعمة يجب 

أالّ تضعها يف الثالجة:
1. البطيخ

يمكـن أن تقلّل الثالجـة كمية 
اىل  لالكسـدة  املضـادة  املـواد 
النصف، لذا يجب حفظ فاكهة 
البطيخ يف درجة حرارة الغرفة. 
مسـتويات  مـن  يزيـد  فذلـك 
املركبـات مثـل بيتـا كاروتـني 
فيها. وينصح بتقطيع البطيخ 

اىل رشائح منًعاً لنمّو البكترييا.
2. نبات الريحان

من املهم توفري جّو مالئم لنبتة 
الريحـان كي ال تذبـل وتصبح 
سوداء اللون. لذا يجب وضعها 
يف مزهرّية وتغميـس جذورها 
يف املاء. ويمكن تغطيتها بكيس 
من البالسـتيك كـي تتنّفس يف 

جّو رطب.
3. البطاطاس

تحّول درجات الحـرارة الباردة 
مـادة النشـا يف البطاطاس اىل 
سـكر. وتعتـرب درجـة الحرارة 
املناسـبة لها 45 درجة مئوية. 
لذا مـن املهم حفظ البطاطاس 
يف أكيـاس مـن الـورق داخـل 

مخزن بارد. فأشـعة الشـمس 
تحّول لونها اىل أخرض.

4. البصل
يعترب البصـل من الخضار التي 
تحتاج اىل دوران الهواء يف الجّو. 
لذا يجب حفظها يف أكياس من 
الورق ومن املهـم عدم وضعها 
البطاطـاس. فهـي  اىل جانـب 
تصـدر غـازات تسـبب الرضر 

لها.
5. البندورة

تسـّبب درجات الحرارة الباردة 
يف تغيري الرتكيبات الكيميائية يف 
البنـدورة. لذا من املهّم حفظها 
يف جّو معتدل كـي تحافظ عىل 

نكهتها اللذيذة.
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تتعـدد فوائـد زيت الزيتون والسـكر 
للوجه، لذا ُينصح دوماً باسـتخدامه 
من الناحية الجمالية للعناية بالوجه، 
فإن كنِت من محبات العناية بالبرشة 
الطبيعيـة،  املكونـات  باسـتخدام 
فسـوف نعرفك اليوم عـىل أبرز فوائد 
السـكر وزيـت الزيتـون مـع طـرق 

استخدامهما لجمالك.
أبرز فوائد السكر وزيت الزيتون

يحتـوي زيت الزيتون عـىل ُمضادات 
األكسـدة التي تحمي الجلد من التلف 
وُترطبـه، أمـا السـكر فيحتوي عىل 
حبيبـات طبيعية ُتخلـص الوجه من 
الجلد امليت، وهو عالج فعال لتقشري 
البرشة، وإزالة خاليا الجلد امليتة التي 
ترتاكم عىل سطحها وتسبب مشاكل 
مختلفـة مثـل ظهـور حّب الّشـباب 

وجفاف الجلد والحّكة.
وهو يقلل بـدوره من ظهور عالمات 
التقـدم بالعمر كالتجاعيـد والرتهل، 
كمـا ُيسـاعد يف الحفـاظ عـىل برشة 
حيوية ومرشقة شـابة، وهو يرطب 
البرشة ويحافظ عـىل البرشة ناعمة 
ومرنة؛ وذلك الحتوائه عىل السكوالني 

التي تحافظ عىل مرونة البرشة.
إىل جانب معالجة مشاكل البرشة مثل 
حـروق الشـمس وتهّيـج الجلد، كما 
يعمل عىل التخفيف مـن األلم الناتج 
عنهمـا، وذلك الحتوائـه عىل فيتامني 
E، وهو يعمل كمقرش فعال وطبيعي 
للبـرشة، وذلـك بمزجـه مع السـكر 
إلزالة خاليا الجلد امليتة، وترك البرشة 
ناعمة صافية، ويغذّي البرشة ويجدد 

شبابها ويزيل املكياج عن البرشة.
أسـهل طرق اسـتخدام زيت الزيتون 

والسكر
ُيمكن االسـتفادة من هـذه املكونات 
الطبيعيـة عـن طريـق مـزج ملعقة 
كبـرية من زيـت الزيتـون مع نصف 
ملعقة صغـرية من السـكر، وُتخلط 
املكونات جيداً ُثـم توضع عىل الوجه 
لتقشـريه، وبعدها يتم غسـل الوجه 

باملاء الدافئ.
وصفـات طبيعية من زيـت الزيتون 

والسكر
لتوحيد لون البرشة وشد املسام، تعمل 
هذه الوصفة عىل توحيد لون البرشة 
وشّد املسام باإلضافة إىل قدرتها عىل 

تخفيف حب الشـباب ومنع ظهوره، 
والتخلـص مـن خاليـا الجلـد امليتـة 
وتطهري املسام، كل ما عليك هو خلط 
عصري نصف ليمونة مع ملعقة كبرية 
من زيـت الزيتون مع بعضهما جيداً، 
ُثم ُتضـاف ملعقة كبرية من العسـل 
إىل الخليـط حتى يصبح قوام الخليط 
سـميكاً، ثم ُيضاف نصـف كوب من 
السـكر، وُتخلـط املكونات جيـداً، ُثم 
ُيغسل الوجه بغسوٍل خاص للبرشة، 

ثم باملاء الفاتر.
ويتم تنشـيفه جيـداً، ُيوضع الخليط 
أطـراف  باسـتخدام  الوجـه  عـىل 
األصابع مـع فركه بحـركات دائرية 
وبلطـف، مـع رضورة تجّنب العينني 
والفـم ومناطـق الجـروح والحبوب 
املفتوحـة، ثـم ُيـرتك الخليـط عـىل 
الوجـه ملدة عـرش دقائق أو أقـل، ُثم 
يتم التخلص مـن الخليط عن الوجه 
باسـتخدام قطعة قماش مبللة باملاء 
الفاتر، وذلـك بحركاٍت دائريٍة لطيفة 
حتى يزول تماماً، ُيغسل الوجه باملاء 
البارد وُيجفف جيداً، وُينصح بوضع 

ُمرطب مناسب عىل الوجه.

املقادير 
٤ و٢/١ كوب دقيق 

١ و٢/١كوب ماء داىفء
٢/١ ملعقة صغرية ملح 

١٠٠ غ زبدة مذوبة 
٢/١ كوب زيت او سمن مذوب

طريقة التحضري 
١. ننخـل الدقيـق ونخلطه مع 
الدافـئ،  املـاء  امللـح، نضيـف 
نعجـن العجينة ملدة ١٠ دقائق، 
نغطيهـا ونرتكهـا ترتـاح ملدة 

١٥دقيقة.
٢. نلـّف العجينـة عـىل شـكل 
 ٧ اىل  العجـني  نقطـع  رول، 
قطع متسـاوية، نغطي القطع 

بالسمن او الزيت ونرتكها ترتاح 
ملدة ٢/١ ساعة.

٣. نمـّد كل كـره عـىل سـطح 
جـدا  رقيـق  بشـكل  مسـتوي 
ثم نضيف  السـمن،  بمسـاعدة 
ملعقـة زبدة مذوبـة. بعد مّدها 
ثـم  القطعـة،  عـىل  نفرشـها 
نطويهـا مـن الطرفني بشـكل 

مسـتطيل، ثم نطويها ايضا من 
الطرفـني االخرين بحيث تصبح 
بشكل مربع وهكذا اىل ان يكمل 

املقدار.
بصينيـة  املربعـات  نـرتك   .٤

مدهونة ترتاح ملدة ١٥دقيقة.
٥. نمّد كل قطعة شوي بالضغط 
الخفيف والرسيـع من الجهتني 

ونضعهـا بصينية مبطنة بورق 
الزبـدة ونرتكها ترتـاح ملدة ١٥ 

دقيقة.
٦. تدخـل اىل الفـرن عىل حرارة 
 ١٠ ملـدة  االسـفل  مـن   ٢٠٠

دقائق.
٧. فـور خروجهـا مـن الفرن، 

ُتسقى بالقطر البارد وُتقدم.
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يجب عـىل سـيدات البيـوت الحرص عىل 
النظافة و العناية بالفواصل بني البالطات 
السـرياميك، كونهـا مـن املهـام األكثـر 
صعوبـًة أثنـاء عملية التنظيـف؛ يف اآلتي 

طرق متبعة قد تسّهل األمر.
صودا الخبـز والخـل للعنايـة بالفواصل 

السرياميك
وتصنـع عجينة مـن صودا الخبـز واملاء، 
وذلك من خـالل مزج 3 مقادير من صودا 
الخبز بمقدار واحد من املاء، مع اإلشـارة 
إىل أن قـوام العجينـة سـيكون سـميًكا، 
وتطـىل الفواصـل السـرياميك بالعجينة، 
القديمـة،  األسـنان  فرشـاة  باسـتخدام 
األمر الذي ُيسـاهم يف التنظيف بسـهولة، 

وبفعالّية.
يذكـر أن هناك طريقة أخرى مناسـبة يف 
تنظيـف الفواصـل السـرياميك، وتقـيض 
بمـزج كميتـني متسـاويتني مـن الخـل 
األبيض وصودا الخبز، فتطبيق املزيج عىل 
الفواصل و لكن ال ينصح بتطبيق الوصفة 
املنزلّية املذكورة عـىل الحجر الطبيعي بل 

عىل الفواصل بني السرياميك حًرصا.
تنظيـف  يف  ُمناسـبة  طريقـة  وهنـاك 
بمـزج  وتقـيض  السـرياميك،  الفواصـل 
كميتـني متسـاويتني مـن الخـل األبيض 

وصودا الخبز.
وُتصنـع عجينـة مـن خالل مـزج نصف 
الكوب مـن صـودا الخبز بنصـف الكوب 

مـن ”بريوكسـيد الهيدروجـني“ وملعقة 
كبرية من سـائل الجيل، فهذا املزيج فّعال 
يف تنظيف الفواصل السرياميك، ألن صودا 
الخبـز مـادة طبيعّية تكشـط األوسـاخ 
بالتعـاون مع ”بريوكسـيد الهيدروجني“ 

الذي يتفاعل كيميائًيا مع صودا الخبز.
ويفّكك سـائل الجـيل، بدوره، األوسـاخ، 
وينزع الشـحوم عن الفواصل السرياميك، 
مـن  شـعريات  ذات  فرشـاة  باسـتخدام 
النايلون، للحصول عـىل النتيجة املطلوبة 

يف التنظيف.
من جهـة ثانية، تسـهل االسـتعانة بآلة 
البخار لتنظيف وتعقيم الحواف والفواصل 

بني البالطات السرياميك.

التهاب الغدد العرقية القيحي هو التهاب مزمن يصيب عادة واحداً 
باملائة من األشـخاص.. ال توجد أسباب مؤكدة لظهور هذا املرض، 
يعـّد عالجـه كما تشـخيصه صعباً، نظـراً ملروره بمراحل نشـاط 
وخمول مسـتمرة. لـذا، يفضل املتابعة مع طبيب جلدي وتناسـيل 

متمرِّس لتشابه أعراض هذا املرض مع عدة أمراض أخرى.
يصيـب هذا املرض خاليا البرشة املوجـودة يف الغدة املفرزة للعرق. 
وقـد يسـتهدف منطقـة أو أكثر من الجسـم مثـل اإلبطني وتحت 
الثدي والفخذ واملنطقة الرشجية، ويسـبب التهاباً يف الجلد ورائحة 
كريهـة نتيجـة التكونات الصديدية، التي تـؤدي إىل انعزال املريض 
عن املجتمع وإصابته باالكتئاب الشديد، والصعوبة يف إيجاد عمل. 
فيمـا يصبح املريـض يف هذه الحـال عرضة لرسطـان الجلد، مما 
يحتِّـم املبادرة للعالج النظامي يف املراحل األوىل للمرض ملنع حدوث 

أية مضاعفات.
مضاعفات املرض

-Hidradenitis Supp  يسـبب التهاب الغدد العرقية القيحـي أو
rativa، بعض املضاعفات عندما يكون املرض مسـتمراً وشـديداً، 

ومنها:
- أنفاق جيبية ترتبط ببعضها وتشـكل شبكة تحت الجلد. وتعيق 

هذه املسارات شفاء القروح كما تسبب نشوء املزيد منها.
- الندوب والتغريات الجلدية.

- الحّد من حركة الجسم أو الشعور باأللم أثناء الحركة، خصوصاً 
إذا ما أصاب املرض اإلبطني والفخذين.

ارتباط املرض بأمراض أخرى
يرتبـط التهاب الغـدد العرقية القيحـي، بمرض التهـاب املفاصل 
ومرض كرون، إذا ما أصاب املناطق املجاورة ألعىل الفخذ والرشج. 
كما أنَّ التدخني والسـمنة عامالن يؤثران سلباً عىل املرض. يف حني 
أنَّ التوقـف عـن التدخني وخسـارة الـوزن يملـكان دوراً فّعاالً يف 

العالج، وتأثرياً كبرياً عىل حالة املريض النفسية.
عالجات قيد التطوير

وتقول أسـتاذة واستشـارية األمراض الجلديـة والتجميل والعالج 
بالليـزر يف لبنان، الدكتـورة نانيس مفّرج، عـىل هامش حضورها 
املؤتمر السـنوي للجمعية األوروبية ألطبـاء الجلد يف كوبنهاجن:“ 
إنَّ التهاب الغدد العرقية، هو مرض مزعج ومؤلم، تصاحبه فرتات 
حاّدة، يزداد معها االلتهاب. ويصيب الجنسني ولكن النساء بنسبة 
أكـرب، يف حـني يتحمل املريـض معاناة جلدية شـديدة، ونفسـية، 
واجتماعيـة. ولـم يكن له عالجات يف السـابق سـوى املسـكنات، 
مـن خالل عقاقـري مضادة لاللتهـاب، لكن املؤتمر، اليوم، كشـف 
عـن تطور طبـي قد يوجد حـًال أفضل لهذا املـرض وينهي معاناة 

املرىض“.

يقـوم العديـد من األشـخاص بتسـخني الحليب 
الصناعـي قبل القيام بإعطائـه للطفل الرضيع، 
ولكـن ال يعـّد هـذا األمـر رضورياً بـل يرجع إىل 

التفضيل الشخيص لإلنسان.
ُينصـح بحفظ درجـة حرارة الحليـب للرضع يف 
درجـة حرارة الغرفة، بحيث ليس هناك أي رضر 
مـن إبقـاء الحليـب يف درجـة حـرارة منخفضة 

باردة.
يعتاد بعض األطفال عىل رشب الحليب الصناعي 
عىل درجة حرارة دافئـة ويرفض هؤالء األطفال 
الحليـب عـىل درجـة حـرارة الغرفـة، ولكن من 
املمكـن أن يعتاد هؤالء األطفـال عليه مع مرور 

الوقت. 
هل يجب عّيل تسخني حليب الرّضع؟ 

يمكـن إبقاء درجة حـرارة الحليـب للرضع عىل 
درجة حرارة الغرفـة أو عىل درجة حرارة باردة، 
ولكـن يمكن القيام بتسـخني حليـب األطفال يف 
حـال كان الطفل يفضـل درجة حـرارة الحليب 

دافئة.
يمكن تسـخني حليب األطفال مع رضورة تركه 
لعـّدة دقائق ليربد قليـًال، ويمكن القيـام بتربيد 

الحليب باستخدام ماء الصنبور البارد.
من الجدير بالذكر بأّنه ال ُينصح بتسـخني حليب 
األطفال داخل املايكرويف، إذ قد يسبب ذلك عدم 
توزيـع الحـرارة داخل الحليب بشـكل متسـاٍو، 
األمر الذي يسـبب وجود أجزاء مـن الحليب أكثر 
حرارة من غريها والتي قد تسـبب حروق للطفل 

الرضيع.

ُينصـح بالتخلص من الحليـب بعد انتهاء الطفل 
مـن الرضاعـة، بحيـث ال ينصح بوضـع قنينة 
الحليـب داخـل الثالجة كي ال يسـبب ذلـك نمّو 
البكترييـا الناتجة مـن لعاب الطفـل العالق بعد 

انتهائه من رشب الحليب. 
مـا هـي طريقة تسـخني حليب األطفـال األمثل 

للرضع؟
بالرغم من عدم الحاجة لتسـخني حليب الرضع 
ولكن يفضـل معظم األطفـال رشب الحليب ذي 
درجة حـرارة دافئـة، فيما يأتي أهـم الخطوات 
التي يمكن اسـتخدامها من أجل تسخني الحليب 

لألطفال:
تعـد أكثـر الطرق أماًنـا من أجل تسـخني حليب 
األطفـال هو من خالل وضع قنينة الحليب داخل 
املاء الدافئ لبضع من الوقت، كما يمكن استخدام 
الجهاز الخاص بتسـخني حليـب األطفال املدّعم 
بميزان لقياس درجة الحرارة، ال ُينصح بتسخني 
الحليب ألكثر من عرش دقائق، إذ قد يسـبب ذلك 

تكاثر البكترييا التي تسبب اإلسهال لألطفال.  
ُينصـح بخلط املكونات داخـل قنينة الحليب بعد 

ذلك من أجل توزيع الحرارة بشكل متساٍو. 
ُتقـاس درجة حـرارة حليب األطفـال من خالل 

وضع قطرات من الحليب عىل املعصم. 
قـد يتم تسـخني الحليب لدرجة حـرارة أعىل من 
الـالزم يمكن القيام بتربيدهـا من خالل وضعها 
يف املاء البارد ومن ثم قياس درجة حرارة الحليب 

مرة أخرى. 
نصائح مهمة فيما يخص حليب األطفال

بالرغـم مـن أن عبـوات حليـب األطفـال غالًبـا 
ما تكـون محكمـة اإلغـالق، لكن فـرص تكاثر 
الجراثيم ال تعّد مسـتحيلة، إذ يمكن للبكترييا أن 
تتكاثـر يف درجة حرارة الغرفـة، ويمكن أيًضا أن 
تتكاثر عنـد حفظ الحليب بالثالجـة أيًضا ولكن 

برسعة أكثر بطًئا.
فيما يأتي أهم النصائـح التي يمكن اتباعها من 

أجل تقليل نسبة الجراثيم يف حليب األطفال:

- يفضل تحضـري الحليب الصناعـي ملرة واحدة 
فقط وعدم العودة الستخدامه ملرة أخرى. 

الغليـان  حديثـة  مـاء  باسـتخدام  ُينصـح   -
واستخدامها عىل الفور. 

- ال ُينصح باسـتخدام املاء الذي تم غليه بشـكل 
مسبق. 

- ال ُينصـح بـرتك املـاء كي تـربد ألكثـر من 30 
دقيقة.
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هل تعلم: تعمر السلحفاة 150 سنة .
هل تعلم: لون دم جراد الحقل أبيض .

هل تعلم: الدلفني هو أذكى الحيوانات .
هل تعلم: اإلسفنج حيوان بحري وليس نباتاً .
هل تعلم: أن أعدى أعداء اإلنسان هي الحية. 

هل تعلم: قنفذ البحر يميش عىل نهايات أسنانه .
هل تعلم: بعض العناكب يمكث 520 يوماً بدون أكل .

هل تعلم: أن نحلة العسل إذا لسعتك تموت هي عىل الفور .
هل تعلم: ارسع الحيوانات املائية ( االسماك ) هو سمك القرش. 

هل تعلم: “الرشيد“ هو نوع من القوارض تأكل ما يفوق ثلثي وزنه. 
هل تعلم: أنثى نجم البحر تضع كل يوم مايقارب 200,000,000 بيضة. 
هـل تعلـم: أن الذبابـة تهز جناحهـا حـوايل (32) مـرة يف الثانية 

الواحدة. 

يمكن هـذا االختبار أن يكشـف 
يرتبط بالشـخصية ويحّدد  رساً 
الكثري من القرارات املهمة  ويؤثر 
عىل الخطـط املقبلة. ولهذا يجب 
اإلجابـة عـىل السـؤال: من هي 
الفتاة األكثـر قوة وثقة بالنفس 
؟ 1 أم 2 أم 3 أم 4؟ فهي تكشف 
رساً مهماً عنك لـم تعرفيه حتى 

اآلن.
الرقم 1

يف حـال رأيـت أن الفتـاة رقم 1 
هي أكثر قوة وثقة بنفسـها من 
الــ3 األخريات، فها يدّل عىل أّنك 
تثقني بنفسـك إىل حّد كبري. كما 
أّنـك ال تخافـني مـن مواجهـات 
املزيـد مـن التحديـات. بـل إّنك 
تتقبلينهـا وتسـتعدين لخـوض 
تجربتها وأنت تشعرين بالتفاؤل 
لقد  بالذات.  والحماس واالعتزاز 
بذلت حتى اآلن كل ما يف وسـعك 
لكي تربزي أمـام اآلخرين ولهذا 
لـن يتمكـن أحـد بعـد اآلن مـن 
استغالل طيبتك وحسن أخالقك.

الرقم 2يف حال وقع اختيارك عىل 
هذه الفتاة واعتربتها األكثر قوة، 
فهذا يكشـف أن عاطفتك تتغلب 
عىل قلبك عندما يتعنّي عليك أخذ 
القـرارات. فأنت تفضلـني دائماً 
السـري بحسـب ما تمليـه عليك 
مشـاعرك. والالفت أّنك غالباً ما 
تأخذيـن القـرارات الصحيحـة. 
والسـبب أّنك أيضاً مراقبة جيدة 

وتتمتعـني بدقـة املالحظة وقوة 
الحـدس. ولهـذا يجـد اآلخرون 

صعوبة يف خداعك.
الرقم 3

 ،3 رقـم  الفتـاة  اخـرتت  إذا 
فأنـت تصدقـني املثـل القائل إن 
”الصعوبات تكمن يف التفاصيل“. 
فأنت تبالغـني يف عقالنيتك حتى 
أّنـك قـد ال تظهريـن أي تعاطف 
مع اآلخرين أياً يكن املوقف الذي 
يسـتدعي ذلك. ومن الطبيعي أن 
تتأثر عالقاتك االجتماعية سـلباً 
بهـذا. إال أن الوجـه امليضء لهذا 
هـو أّنك تبديـن اسـتعداداً دائماً 
لخـوض مغامرة جديـدة. ورغم 
أّنـك تأخذيـن قراراتـك برسعـة 

فكثرياً ما تكون صائبة.
الرقم 4

عل وقع خيارك عىل الرقم  4 أوالً؟ 
إذاً أنت طموحـة وتعرفني تماماً 
قدراتـك واألهداف التـي تريدين 
تحقيقهـا وتعملني بمثابرة وجّد 
مـن أجل ذلـك. تعلمـني أيضاً أن 
ذاتـك هي التحـدي األكـرب الذي 
عليك مواجهته قبـل أن تتمكني 
مـن تحسـني حياتك. أمـا أقوى 
إىل  ميلـك  عـدم  فهـي  صفاتـك 
الهروب وعدم شـعورك بالخوف 
من أّي قـرار جديد. ورغم ذلك ال 
تحبـني أن تخرجي مـن منطقة 
أمـر  فلـكل  باألمـان.  شـعورك 

بالنسبة إليك، أياً يكن، حدود.

يف أحد املستشفيات كان هناك 
واحـدة  غرفـة  يف  مريضـان 
كالهمـا معـه مـرض عضـال 
.. أحدهمـا كان مسـموح لـه 
بالجلوس يف رسيره ملدة ساعة 
يوميـا بعـد العرص أمـا األخر 
فكان مجرباً عـىل التمدد طيلة 
أيامه .. ولحسن حظ املسموح 
له بالجلوس فقـد كان رسيره 
يف  الوحيـدة  النافـذة  بجانـب 

الغرفـة .
كان املريضان يقضيان وقتهما 
يف الـكالم دون أن يرى أحدهما 
كان  منهمـا  كالً  ألن  اآلخـر 
مسـتلقياً عىل ظهره ناظراً إىل 
السـقف تحدثا عـن أهليهما.. 
كل  حياتهمـا..  بيتيهمـا.. 
يشء ويف كل يـوم بعـد العرص 
رسيـره  يف  يجلـس  األول  كان 
حسـب أوامر الطبيب ينظر يف 
النافـذة واصفاً لصاحبه العالم 
الخارجـي ، وكان اآلخر ينتظر 
هـذه السـاعة كمـا ينتظرهـا 
األول ألنها تجعل حياته مفعمة 
بالحيوية وهو يستمع لوصف 

صاحبه للحياة يف الخارج.
وكان الرجـل يقول لصاحبه يف 
الحديقـة هنـاك بحـرية كبرية 
واألوالد  البـط  فيهـا  يسـبح 
صنعوا زوارق من مواد مختلفة 
وأخذوا يلعبون فيها داخل املاء 
ـر املراكب  ، وهنـاك رجـل يؤجِّ
الصغرية للناس يبحرون بها يف 
البحرية والنساء قد أدخلت كل 
منهـن ذراعهـا يف ذراع زوجها 
والجميـع يتمىش حـول حافة 
جلسـوا  ..وآخـرون  البحـرية 
يف ظـالل األشـجار أو بجانـب 
الزهور ذات األلـوان الجذابة .. 
ومنظر السماء كان بديعاً يرس 

الناظرين.

بعمليـة  األول  يقـوم  وفيمـا 
الوصف ينصـت اآلخر يف ذهول 
لهذا الوصف الدقيق الرائع .. ثم 
يغمـض عينيه ويبـدأ يف تصور 
ذلك املنظر البديع للحياة خارج 
املستشفى ويف أحد األيام وصف 
له عرضاً عسكرياً ورغم أنه لم 
يسمع عزف الفرقة املوسيقية 
.. إال أنه كان يراها بعيني عقله 

من خالل وصف صاحبه لها.
ومرت األيـام واألسـابيع وكل 
منهما سعيد بصاحبه ويف أحد 
األيام جـاءت املمرضة صباحاً 
لخدمتهمـا كعادتهـا فوجدت 
املريض الذي بجانب النافذة قد 

قىض نحبه خالل الليل.
ولم يعلم اآلخـر بوفاته إال من 
خـالل حديـث املمرضـة عـرب 
الهاتف وهي تطلب املسـاعدة 
إلخراجـه من الغرفـة،  فحزن 
الحـزن  أشـد  صاحبـه  عـىل 

وعندما وجد الفرصة مناسـبة 
طلـب مـن املمرضـة أن تنقل 
 .. النافـذة  رسيـره إىل جانـب 
ولم يكـن هناك مانـع فأجيب 
طلبـه وملـا حانت سـاعة بعد 
العرص تذكـر الحديث الشـيق 
الـذي كان يتحفه بـه صاحبه 
انتحـب لفقـده وطلب بشـدة 
مـن الطبيب أن يسـمح له بأن 
ينهـض مـرة واحـدة كل يوم 
لينظـر مـن النافـذة فوافق له 

تعاطفاً معه.
عندما جاءت الساعة ، تحامل 
عـىل نفسـه وهو يتألـم ورفع 
رأسـه رويـداً رويداً مسـتعيناً 
بذراعيـه ثـم اتـكأ عـىل أحـد 
مرفقيـه وأدار وجهـه ببـطء 
شـديد تجـاه النافـذة لينظـر 
العالـم الخارجي .. وهنا كانت 
املفاجـأة  حيـث لم يـر أمامه 
إال جـداراً أصـم مـن جـدران 

املستشـفى، فقد كانت النافذة 
عـىل سـاحة داخليـة .. نـادى 
املمرضة وسألها إن كانت هذه 
هي النافـذة التي كان صاحبه 
ينظر مـن خاللهـا .. فأجابت 

إنها هي!!
وقالت له أيضاً إن الغرفة ليس 
فيها سـوى نافذة واحدة .. ثم 
سألته عن سبب تعجبه فقص 
عليها ما كان يرى صاحبه عرب 
النافذة وما كان يصفه له كان 
تعجـب املمرضة أكـرب إذ قالت 
لـه :ولكـن املتـوىف كان أعمى 
ولم يكن يرى حتى هذا الجدار 

األصم .
كان أعمـى وكان قريبـاً مـن 
املـوت لكنـه لـم يغـادر هـذه 
الحيـاة إال وهـو يحـاول جعل 
حيـاة شـخص أخـر سـعيدة 
حتى ال يصاب باليأس فيتمنى 

املوت.

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي
ــك بي ــب  ذاي واهللا  ــذب  چ ــك  احبّ ــا  م
ــي تلگان ــك  بي ــه  علي دوّر  ــس  ب
ــه بي ــغ  ابال ــن  تظ ــه  االگول ــذا  ه واذا 
ــاني تنس ــه  صعب ــس  ب ــحب  تگدرتنس
ــت حبي ــدگ  ص ــك  گبل ــذب  چ ــك  وماگلّ
ــي ثان ــي  ش ــار  ص ــك  العرفت ــوم  ي ــس  ب
ــرار اس ــم  يظ ــرف  يع ــل  طف ــل  وتخيّ
ــاني اللس ــى  عل ــض  يرك ــب  البلگل ــه  تلگ
ــروح لل ــد  بع ــروي  مات ــه  كلم ــك  احبّ
ــي وجدان ــوس  قام ــل  گب ــرّت  م ألن 
ّــال تنگـ ــن  م ــه  الكلم ــروف  ح ــي  ومتهمن
ــيعاني ش ــه  شتحس ــل  الفع ــي  همن ــس  ب
ــوگ بالش ــف  اختل ــدري  ت ــب  اح ــن  م ــي  ان ألن 
ــي عنوان ــذا  ه ــس  ب ــع  طب ــك  وماگلّ
ــالن يف ــي  حچ ــس  وب ــالك  م ّــك  گلـ ــا  وم
ــي بيبان ــه  مصبوغ ــدگ  بص ــه  تلگ دگ 
ــاگ عشّ ــل  گب ــه  گالوه ــه  كلم ــك  احبّ
ــي ان ــس  ب ــه  وتركه ــم  ماأه ــه  بيه و 
ــنني س ــن  م ــايلهه  ش ــك  ل ــه  لهف ــدي  عن
ــي نيران ــي  تطف ــا  م ال  ــه  كلم ــك  واحبّ

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

 أنت ُمَهٌم وُملِهٌم يف نفس الوقت ، هذا اليوم َيعتمد 
الناس عىل ُكّل كلمة من كلماتك ، سرتى العالم عند 
قدميك. اسـتغل هذه الفرصة يف اإلقدام عىل املشـاريع 
التي كنت تخاف الفشل فيها سابقاً ، عالقاتك العاطفية 

يف قمة اإلزدهار، لقاء بصديق قديم .

 نويص بالحذر إىل أولئك الذين سيسـتعملون أدوات 
معدنية باإلضافة إىل كّل عّمال املعادن؛ سيكون هناك 
احتمـال متزايد لحـادث. حـاول إتباع قوانني السـالمة 
املهنيـة و ابتعـد عن كل مـا يجعلك متوتـرا او عصبيا خالل 
هذه الفرتة ستتاح لك فرصة عمل كبرية حاول إستغاللها إىل 

أقىص حد ، حب جدي يف األفق و لقاء مهم .

 ربما تشعر اليوم بثقل يف املعدة مع إحتمال اإلصابة 
بالتشّنج ؛ خّفض إستهالكك من النشا ، عليك ببعض 
األجبـان ومنتجات األلبان، ارشب رشاب الكمون , تناول 
بعضاً من نبات الشـمرة والكزبرة، عالقات عاطفية متوترة 
مع الجنس اآلخر عليك أن تكون هادئاً يف هذه املرحلة قرارت 

مهمة عىل املحك .

 رضبة حّظ ستسمح لك بإيجاد السكن الذي تحلم 
به. شارك زوجك أو صاحبك باألفكار حول حساباتك 
املسـتحقة. عالقاتك مع أصدقائك ستكون أفضل بكثري 
من عادية.امورك املالية مستقرة مع إحتمال كبري بالتحسن 
يف األيام القادمة ، عاطفيا أنت مستقر وتبحث عن أمل جديد 

، قد يصلك خرب مزعج من أحد األقارب .

تنتظـرك مفاجآت عنـد كل منعطف، و هي عشـوائية 
بالتأكيـد . ال تنتظـر معجـزة لتنقذك بل تحـرك بأقىص 
رسعة ، عىل أي حال سـتتلقى بعض املفاجآت اليوم ، و هي 
بمثابـة رسـالةتحذير لك ، سـتحّس بالرضا عن أحاسيسـك هذا 
اليوم ، وعالقاتك الرومانسـية سـتكون جيدة جداً. بسبب نزعتك 
التي تبدو فضولية ، ستخاطر بإقامة نزاعات أنت يف غنى عنها .

 تمّتع بكون الجميع يصدقك اآلن و لكن انتبه ، فهذا 
األمر مؤقت، و قد تواجه نفوراً إذا استمريت يف تصديق 
نفسـك. ابتعد عـن املبالغة و كن واقعيـا يف تقدير األمور 
كـي ال تخـرس ثقة من هم حولك ، عالقـة العاطفية يف تطور 
اإلزدهار حاول أن توطد عالقتك مع الرشيك قدر اإلمكان و ال 

تجازف يف اتخاذ قرارت مصريية بشأن اإلستثمار حالياً .

 ستجد أن تلك التأخريات الصغرية يف عملك ستسّبب 
لـك اإلحبـاط بمسـتويات عديـدة. طاقتك سـتكون 
عظيمة، لكـن يحذر من اإلفـراط يف التوّتـرات العصبية 
القويـة التي قـد تثري املشـاكل. لقـاء بصديق قديم سـوف 
يسـاعدك عـىل اتخاذ خطوة مهمـة نحو األمـام ال تكثر من 

السهر ألن ينعكس سلباً عىل عملك . 

 إذا كنـت تبدو متعبـاً، حاول أن تعيـش حياة أكثر 
انتظاماً. شّد يدك عىل محفظتك، و إال سترصف مالك 
عـىل نزواتك. أمـا النفقات األخرى، التـي ال غنى عنها يف 
الحقيقة، سـتفرض نفسـها . حاول اإلسـرتخاء يف الطبيعة 
بعيـدا عن ضغـط العمل أو حاول تجديـد عالقاتك العاطفية 

عرب التواصل مع األحباب .

 ال تغامـر بتحّمـل أّي مخاطـر هذا اليـوم حول رّد 
فعل حتمـي تقريباً. يف عالقاتك مع اآلخرين، كن أكثر 
مرونة لكي تتفادى إشتباكات عديمة الفائدة. استثمارت 
مهمة يف األفق لذا ال تترسع يف اتخاذ قرار رسيع اآلن عالقات 

عاطفية ممتازة وسفر قريب بهدف العمل . 

 يف عملـك، يمكنـك أن تتقـّدم بـدون تـردد. يحمل 
لـك الحقـل املايل صفقـات مثمرة ، بـرشط أّن تكون 
طموحـاً باعتـدال. اسـتثمارات مهمـة و فـرص عمـل 
ممتـازة و رشكاء متميـزون لديـك حـظ كبـري يف حقل املال 
حاول اسـتغالله، عالقاتك العاطفية جيدة جداً هذه األيام ال 

تجعل املشاحنات الصغرية تتحول إىل مشكلة .

 يف اللحظة التي تشعر فيها ببعض امللل، يأتي يشء 
ما ( أو شخص ما ) يف الحال ليقرع باب قلبك بقوة. 
تجـاوب معه بكل ما تملك من إبـداع ، و قدم أفضل ما 
عندك . سـتجده متجاوباً معك إىل أقىص حد ممكن ال تبالغ 
يف مدح نفسك وإال انتهى بك األمر اىل التكذيب من اآلخرين، 

مكافأة مالية قريبة، وإنتقال إىل منزل جديد .

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

 شـكراً عىل عقليتـك الجديـدة اإليجابية جداً، 
سـتنجح يف تعزيـز موقعـك املحـرتف. ال تزّيـن 
املحبـوب بكّل الخصائص التي هو / هي ال يملكها 
يف الحقيقـة؛ حاول أن تتخلص من الروتني و تبعده عن 
حياتك كزوج. بعض الصعوبات يف العمل من املمكن أن 

تجعلك عصبياً ال تنقل مشاكل العمل إىل البيت . 

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
الفتاة األكثر ثقة بنفسها

1774 - لويس السادس عرش يعتيل عرش 
فرنسا.

1862 - إمرباطور روسـيا ألكسندر الثاني 
يقر خطة إعادة توطني الرشكس يف الدولة 

العثمانية.
1869 - تدشـني أول خـط لسـكة حديدية 

عابرة للقارة وذلك يف الواليات املتحدة. 
1877 - عبـد الرحمـن الكواكبـي يصـدر 
يف حلـب صحيفـة «الشـهباء» وكانت أول 
صحيفـة تصدر باللغـة العربيـة تصدر يف 

سوريا.
1940 -أملانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا 

وذلك يف الحرب العاملية الثانية.
- ونسـتون ترششل يتوىل رئاسة الوزراء يف 

اململكة املتحدة.
جمهوريـة  قيـام  عـن  اإلعـالن   -  1960

الكامريون.
1994 - الزعيم األفريقي نيلسـون مانديال 
أفريقـي لجمهوريـة  أول رئيـس  يصبـح 

جنوب أفريقيا.
1995 - اململكة املتحـدة تقرر رفع الحظر 
املفـروض عـىل املحادثـات الوزاريـة مـع 
الجمهـوري  للجيـش  السـيايس  الجنـاح 
اإليرلندي / شـني فني الذي يخوض رصاًعا 

مـن أجل اسـتقالل أيرلنـدا الشـمالية عن 
اململكة املتحدة.

1997 - زلزال يرضب الشمال الرشقي من 
إيران ويحصد 2400 شخص.

2017 - فـوز مـون جيـه إن باالنتخابات 
ِبنسـبة  الجنوبيَّـة  الكوريَّـة  الرئاسـية 

%41.08 من األصوات.
2020 -عـدد اإلصابـات املؤكـدة بجائحـة 
فـريوس كورونـا يتخّطـى حاجـز األربعة 
ماليني شخص حول العالم، من بينهم أكثر 
مـن 279 ألـف حالـة وفاة وحـوايل مليون 

و375 ألف حالة تماثلت للشفاء.

 فن صناعة الحياة
NNNÒ5«Î@Úó”

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊رأيس
1.قـارن يف الحجـم لـريى 

مدى التطابق - سقوط.
2.جعـل اآلخـر رشيـكا - 

نظام نقل الرسائل.
3.مشاركة يف األفكار حول 

موضوع ما - ما بعده.
احتياجـات  4.مجمـوع 
الورق واألقالم  املكتب من 

وغري ذلك.
5.نصـف مركـز - وضـع 
الـيشء يف الركـن وبمعنى 

اعتمد عليه.
 - الرائحـة  6.كريـه 

متشابهات.
وارائحة  الطعـم  7.طيـب 
اروبيـة  عاصمـة   -

(معكوسة).
8.نصـف يرجـو - حمام 

بخار حديث - نصف تايل.
9.املرأة التي ال زوج لها أو 
الرجل الـذي ال زوجة له - 

خالون من النجاسة.
10.فاكهة كالخوخ - زناد 

(مبعثرة).

أفقي
1.قائل العبارة: ” البحر من 

ورائكم والعدو أمامكم“.
2.أعطى رأيا خبريا - إعادة 

تدوير املواد الطبيعية.
3.البلـد الوحيـد يف العالـم 
الـذي ال يضـع اسـمه عىل 
طوابع الربيد - حرف نفي.

4.نصـف قـارب - نصـف 
أرسل.

سياسـية  5.مرسحيـة 
قدمها دريد لحام.

6.هوادة - نصف ناشط.
7.مدينة أسبانية يف أفريقيا 
محاطة بـأراض مغربية - 
يقـرتب كثـريا يف القيمة أو 

العدد.
 - (بالعاميـة)  8.خلـف 
بشـكل  تعـود  مناسـبة 

مستمر - نصف راجع.
9.رئيـس أمريكـي سـابق 
اشتهر بفضيحة لونسكي.

10.مدينة ترفيهية امريكية 
يف  نسـخة  منهـا  كبـرية 

فرنسا.
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فّجر رئيس اتحاد املنتجني العرب، 
مفاجأة  ذكري،  أبو  إبراهيم 
الفنانة  طالق  بشأن  مدوية 
أبو  أحمد  من  صربي  ياسمني 
مواطنته  أن  إىل  مشريا  هشيمة، 
عن  تنازلت  صربي  ياسمني 
الطالق  أجل  من  املادية  حقوقها 

من أبو هشيمة.
محلية  صحفية  مواقع  وكانت 
بحصول  تفيد  أنباء  نرشت 
يقرب  ما  عىل  صربي  ياسمني 
مرصي  جنيه  مليون   ٣٠٠ من 
بالبنك،  أموال سائلة  إىل  مقسمة 
وفيال ب القاهرة الجديدة، وسيارة 
رولز رويس كحق رشعي لها بعد 

الطالق من أبو هشيمة.
وكتب إبراهيم أبو ذكري منشورا 
عرب حسابه الشخيص عىل موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك قال 
تنازلت  صربي  «ياسمني  إن  فيه 
عن جميع حقوقها وتم الطالق.. 

بطلوا هري بقى».
املرصي  الرشعي  املأذون  وكان 
عرب  كشف  صالح  مصطفى 
التواصل  موقع  عىل  صفحته 
بتكلفة  إنه عىل علم  اإلجتماعي، 
ياسمني  املرصية  املمثلة  طالق 

صربي من رجل األعمال املرصي 
أحمد أبو هشيمة.

أحمد  املأذون:»انفصال  وذكر 
صربي  ياسمني  عن  هشيمة  أبو 
جنيه،  مليون   ٢٩٦ تكلفته 
جنيه  مليون   ١٥ إىل  مقسمني 
بالتجمع  وفيال  املؤخر،  قيمة 
بـ  القاهرة  رشقي  الخامس 
بـ  سيارة  و٢  جنيه  مليون   ٧٧
 ١٣٨ بـ  ومجوهرات  مليون   ١٢
بالدور  وشقة  جنيه  مليون 
الرابع بالشيخ زايد بـ ٥٤ مليون 

بمحتوياتها».
فلكية  املأذون:»أرقام  وأردف 
لو مش حقيقية  يدفعونها حتى 
بهذا الحجم بينما ماليني املسلمني 

يبيتون بال عشاء».
يذكر أن الزواج بني رجل األعمال 
والفنانة  هشيمة  أبو  أحمد 
ياسمني صربي، كان منذ أكثر من 
نيسان/  الـ١٩ من  عامني، ففي 
احتفال   ،٢٠٢٠ العام  من  أبريل 
بعقد قرانهما بعد نحو شهر من 

إعالن خطبتهما رسميا.

سامي  الفنانني  التفلزيونيني  اتحاد  كرم 
قاعة  عىل  حفل  خالل  علوان  وطه  قفطان 
املركز الثقايف التابع لالتحاد بحضور عدد من 

األدباء والفنانني واألكاديميني واإلعالميني.
مظفر  التلفزيونيني  اتحاد  رئيس  وأوضح 
أنه  التكريم:  حفل  يف  كلمته  خالل  سلمان 
«عندما نكرم تجربتني كبريتني مثل قفطان 

بماضيها  العراق  ثقافة  نكرم  إنما  وعلوان، 
أشار  جانبه،  ومستقبلها».من  وحارضها 
أن  إىل  العاديل،  حافظ  التكريم  جلسة  مدير 
عىل  تأكيد  هو  الفنانني  بهذين  «االحتفاء 
واإلبداع». الجمال  بأهمية  األجيال  وعي 
بدوره، أكد الفنان سامي قفطان أن «تذكري 
بها  واالحتفاء  بتجاربنا  التلفزيونيني  اتحاد 

العراق».من  يف  والثقافة  للفن  تكريم  هو 
جهته، قال الفنان طه علوان: إن «األوان قد 
لتزاملنا  الشابة  لألجيال  املجال  لفسح  حان 
املرسح  خشبة  الفنية عىل  تجاربها  طرح  يف 
والتلفزيون».وجاء تكريم اتحاد التلفزيونيني 
بقالدة  علوان  وطه  قفطان  سامي  للفنانني 

ودرع اإلبداع مع ساعة يدوية ثمينة.

األخيرة
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أشـارت دراسـة نرشها علمـاء من 
الصني يف مجلة ”جـول“ العلمية، إىل 
أن تربة القمر تحتـوي عىل ُمرّكبات 
نشطة قادرة عىل تحويل ثاني أكسيد 
الكربون إىل وقود وأكسجني.ويدرس 
الباحثـون مـن جامعـة ”نانغينغ“ 
الصينية حاليـا، إمكانية اسـتخدام 
رحـالت  لتسـهيل  القمـر،  مصـادر 
اكتشـافه، وتصميم نظام الستثمار 
الرتبة واإلشعاع الشميس عىل سطح 
القمر.وبعد تحليل تربـة القمر التي 
جلبتهـا مركبـة الفضـاء الصينيـة 
تشـانغ5، وجد الباحثون أن العينات 
بالحديـد  غنيـة  ُمرّكبـات  تحتـوي 
والتيتانيـوم ويمكن اسـتخدامها يف 
توليد األكسـجني باسـتخدام أشـعة 
الشـمس وثانـي أكسـيد الكربـون.

إسـرتاتيجية  الباحثـون  واقـرتح 
تركيب خارج كوكب األرض، إذ يقوم 
نظـام معـني بالتحليـل الكهربائـي 
للماء املسـتخرج من القمر وتحويله 
إىل أكسـجني وهيدروجني باستخدام 
الطاقة الشمسـية، ويجمـع النظام 
أيضـا، ثانـي أكسـيد الكربـون من 
زفـري رواد الفضـاء، والهيدروجـني 
مـن املاء املحلـل كهربائيـا يف عملية 
هدرجة مرسعـة برتبة القمر.وينتج 
عن العمليـة هيدروكربونـات؛ مثل: 
غـاز امليثان، الذي يمكن اسـتخدامه 
وقـودا، وال تسـتخدم الطريقـة أي 
مصدر طاقة خارجي سـوى أشـعة 
الشـمس إلنتـاج مـواد، مثـل: املاء، 
يؤمـن  مـا  والوقـود؛  واألكسـجني، 

قاعـدة للعيـش عـىل القمـر، وفقـا 
للباحثني.ويسـعى الفريق إىل اختبار 
هـذا النظـام بالفضـاء، يف املهمـات 
القمرية املسـتقبلية التي سرتسـلها 
الصـني، وقـال الباحـث املشـارك يف 
الدراسـة يـاو، ”نسـتخدم مصـادر 
الصـاروخ،  حمـل  لتقليـل  بيئيـة 
ونسـعى من خالل الطريقة الجديدة 
إىل تأمني بيئة مسـتدامة ومنخفضة 
األرض“.وأضـاف  خـارج  التكلفـة 
يـاو، ”سنشـهد يف املسـتقبل تطور 
رحـالت الفضـاء البرشيـة برسعة، 
بشكل يشـبه تطور املالحة البحرية 
يف القـرن السـابع عـرش، وإذا أردنا 
القيـام برحـالت اكتشـاف واسـعة 
ابتـكار  علينـا  الفضـاء،  إىل  املـدى 
أسـاليب تسـتخدم أقل ما يمكن من 
مـوارد األرض، واسـتبدالها باملوارد 
الخارجية“.ويحاول الفريق اكتشاف 
وسائل مختلفة لتطوير مرشوعهم، 
مثـل: تحويـل تربـة القمـر إىل بنية 
نانوية عالية اإلنرتوبي وذات خواص 
قابلة لترسيع التفاعل بشـكل أفضل 
من الرتبة القمرية العادية.وسبق أن 
اقرتح الباحثون إسرتاتيجيات عديدة 
للحياة خـارج كوكبنا، لكنها تتطلب 
مصـادر طاقة أرضيـة، مثل: مركبة 
املريخ  ”ناسـا بريسـيفريانس“ عىل 
املجهزة بأداة تستخدم ثنائي أكسيد 
الكربون من الغالف الجوي للكوكب 
من أجـل صناعة األكسـجني، لكنها 
تعتمد عىل بطاريـة نووية للحصول 

عىل الطاقة.

أعلنـت منظمة أبحاث الفضـاء الهندية (ISRO) أنها تعمل عىل مرشوع إلرسـال 
مركبة الستكشـاف كوكب الزهرة حسـبما نقلت RT. وحول املوضوع قال رئيس 
املنظمـة، بانيكر سـومناث يف مقابلة صحفية مؤخرا ”تخطـط منظمتنا إلطالق 
مركبـة آلية إىل كوكـب الزهرة عام 2024، يف الفرتة التي تكون فيها املسـافة بني 
األرض والزهـرة مالئمة لهذه الرحلة“. وأضاف ”الهنـد يمكنها التحضري وإطالق 
مهمة نحو الزهرة يف وقت قصري نسبيا كونها تملك جميع املقومات لهذه املهمة.. 
إطـالق املركبة نحو هـذا الكوكب من املفرتض أن يجري يف الفرتة التي تكون فيها 
الزهرة يف أقرب مسـافة من األرض، ويف حال فشلنا يف إطالق املركبة يف عام 2024 
سيتوجب علينا االنتظار حتى عام 2031 ليقرتب الكوكبان من بعضهما مجددا“. 
وأشـار سـومناث إىل ”أن املركبة التي سرتسـلها وكالته إىل الزهرة سـتقوم بعدة 
مهمات منها دراسة الطبقات السطحية لقرشة هذا الكوكب، وتحليل عينات هذه 
الطبقات وآليات تشـكلها، فضال عن دراسـة تأثري الرياح الشمسـية عىل طبقات 
األيونوسـفري املحيطة بالزهرة.وتملـك الهند خربة كبرية يف استكشـاف الكواكب 
واألجسـام السـماوية حاليا كونها أرسـلت مـن قبل مركبة الستكشـاف املريخ، 

ومركبات الستكشاف القمر.
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ذكـرت عـدة تقاريـر أن هنـاك ثغرة 
فنية يف تطبيق املوسيقى آبل ميوزيك 
آي.أو.إس تجعله يقوم بتثبيت نفسه 
بشـكل مبارش وتلقائي عـىل قاعدة 
توصيـل الهاتـف الذكي آيفـون عند 
تنزيلـه بدال من الشاشـة الرئيسـية 

للهاتف، وفقا للبيان االماراتيه.  
 كما يقوم التطبيق بإزاحة التطبيقات 
األخرى التي سبق وضعها عىل قاعدة 
التوصيـل ليحل محلهـا، وهو أمر ال 
تسـتطيع التطبيقات عملها بشـكل 
طبيعـي.  وأشـار موقع تـك كرانش 
املتخصص يف موضوعات التكنولوجيا 
هواتـف  أصحـاب  بعـض  أن  إىل 
آيفون اكتشـفوا الثغـرة التي تجعل 
آبـل ميوزيك يثبـت نفسـه  كخدمة 
املوسـيقى األساسية عند تلقي طلب 
تشغيل خدمة موسيقية عرب املساعد 
الشخيص الذكي سريي، حتى إذا كان 

قد تم اختيار خدمة موسـيقى أخرى 
مثل سـبوتيفاي باعتبارهـا الخدمة 
األساسـية عـىل الهاتـف الذكى.ولم 
يتضح حتـى اآلن مدى انتشـار هذه 
الثغرة األمنية بني أجهزة أيفون فىي 
العالم، حيث أظهرت االختبارات التي 
أجراها خرباء تـك كرانش عن نتائج 
متباينة.وبحسـب تـك كرانـش فإن 
مشكلة التثبيت التلقائي لتطبيق آبل 
ميوزيـك عىل قاعـدة اتصـال آيفون  
موجـودة يف مختلف إصـدارات نظام 
التشغيل آي.أو.إس 15 وهو ما يعني 
أنها ليسـت مرتبطة بأحـدث إصدار 
مـن هذا النظام، كما أنها موجودة ىف 

طرز مختلفة من هواتف آيفون.
مـن ناحيتها، ذكرت رشكـة آبل أنها 
تـدرس هـذه التقارير وليـس لديها 
أي تفاصيل بشـأن املشكلة يف الوقت 

الراهن.
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التفكرُي عند اإلنساِن ينبُع من خلفيٍة فكريٍة وال يكون بمعزٍل عنها، 
وعقُل اإلنسان هو املدبر األساس لخطواته.

من  حاٍل  بأي  عنها  يتخىل  أن  لإلنسان  يجوز  ال  فريضٌة  والتفكرُي 
التي  الذهنية  القدرُة  هو  العقل  أن  لوجدنا  قليال  تمعنا  ولو  األحوال، 
يملكها اإلنساُن ويتميز به عن غريه من املخلوقاِت األخرى.. ومن هنا 

يعدُّ العقل نعمًة كربى من نعِم الله عىل اإلنسان يف هذا الوجود.
كثرية، ومن  قرآنيٍة  ورَد يف نصوٍص  عليه  والحث  بالتفكري  واالهتماُم 
ذلك قوله تعاىل: «لعلكم تتفكرون...»، وقوله: «أفال تتفكرون»، وأكثر 
التعبريات التي وردت يف هذا الصدد قوله تعاىل: «إن يف ذلك آليات لقوم 

يتفكرون».
وظيفته،  أداِء  عن  العقَل  يعطل  أن  لإلنساِن  يجوز  ال  ذلك  أجل  ومن 
عن  تنازَل  قد  إنساٌن  هو  التفكري  عن  عقله  يعطل  الذي  اإلنسان  ألن 
إنسانيته، ويعرب القرآُن الكريم عن الذين يعطلون عقولهم عن التفكرِي 
ويصمون آذانهم وال يبرصون أو ال يريدون أن يبرصوا ما حولهم بقوله 
وَن ِبَها َولَُهْم آَذاٌن  تعاىل: (لَُهْم ُقُلوٌب َال َيْفَقُهوَن ِبَها َولَُهْم أَْعنُيٌ َال ُيْبِرصُ

َال َيْسَمُعوَن ِبَها أُولَِٰئَك َكاْألَْنَعاِم َبْل ُهْم أََضلُّ أُولَِٰئَك ُهُم الَْغاِفُلوَن).
أي  يف  رفيعاً  يتبوأ منصباً  الذي  املسؤول  اإلنساِن  يجُب عىل  لذا  نعم.. 
عىل  وتقع  صعٍب،  امتحاٍن  يف  أنه  يتذكَر  أن  الحياة  مرافق  من  مرفٍق 
وتقاعسه  منه،  مباالة  الال  قبول  يمكن  وال  كبرية،  مسؤوليٌة  عاتقه 
املواطن،  بهموِم وظروف  تفكريه  البلد، وعدم  يف  ملا يحصل  وتجاهله 

السيما املعيشية منها، ونذكره دائما «إن الله يسمع ويرى».
من  أنه  الكربى  والطامُة  استثنائيٍة،  ظروٍف  يف  يعيُش  بلدنا  أقول.. 
الغنى  عليه وعىل مواطنيه مظاهُر  ال تظهر  لكن  العالم،  بلدان  أغنى 
لديه  حاليا  بلدنا  أن  ونقرأ  ونرُى  نسمُع  أننا  السيما  ملموٍس،  بشكٍل 
وفرٌة ماليٌة كافيٌة من خالل ارتفاِع أسعار النفط عاملياً، وبأثماٍن غري 
املالية  الوفرُة  وهذه  الواحد،  للربميِل  دوالٍر  الـ١٠٠  تجاوزت  متوقعة 
تغني إلنعاِش املواطِن اقتصادياً، وتعويضه عن الحرماِن الذي أصابُه 

يف السنوات املاضية.
للشباِب  رؤيتنا  خالل  من  املواطن  لدى  الغنى  وجود  بعدِم  ونشعُر 
العمِل وهم يمألون الشوارَع والتقاطعات، يمتهنون بيَع  العاطل عن 
املوبايل، ومسح زجاج  وكارتات  والسجائر  والكلينكس  والشاي  املاء 

السيارات، وغريها من املهن املُنهكة لهم ولطموحهم.
والفواكه  الخرضاوات  محال  من  والتسوِق  للتبضِع  دخلت  إذا  أما 
النساء  من  مساعدتك  يطلب  َمن  جانبيك  عىل  فستجد  واألسواق 
واألطفال، يف مشهٍد يكاُد يتكرُر يومياً، واملسؤوُل يف بلدنا يغط يف سباٍت 
عميق، ومتنعٌم بالثروات، وال يبايل ملا نراه يومياً ونتلمسُه من معاناٍة 

حقيقيٍة للمواطن العراقي. 
عليه  الله  صىل  محمد  الكريم  رسولنا  قوَل  دائماً  تذكر  املسؤول  أيها 

وسلم: (كلكم َراٍع، وكلكم مسؤول عن َرِعيَِّتِه).
الفلسطينية  هنا استذكرت كلماٍت رائعًة من قصيدِة شاعر املقاومة 

محمود درويش «فكر بغريك».. حيث يقول:
ر بغريَك وأنَت ُتِعدُّ فطورك.. فكِّ

ال َتْنَس قوَت الحمام
ر بغريَك وأنَت تخوُض حروبَك.. فكِّ

ال تنس َمْن يطلبون السالم
ر بغريَك وأنَت تسدد فاتورَة املاء.. فكِّ

َمْن يرَضُعون الغماٍم
ر بغريَك وأنَت تعوُد إىل البيت.. بيتَك.. فكِّ

ال تنس شعب الخياْم
ر بغريَك وأنت تنام وُتحيص الكواكَب.. فكِّ

ثّمَة َمْن لم يجد حّيزاً للمنام
ر بغريَك وأنت تحّرر نفسك باالستعارات.. فكِّ

هم يف الكالم َمْن فقدوا حقَّ
ر بنفسك وأنت تفكر باآلخرين البعيدين.. فكِّ

ُقْل: ليتني شمعُة يف الظالم
الرسيع..  التفكري  فُن  هي  واملسؤولية  القيادة   .. أقول  الختام  ويف 
من  يأتي  واآلخر  فعل،  بدون  التفكرِي  من  يأتي  نوع  نوعان:  والفشُل 

الفعِل بدون تفكري.
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عامر  آيتن  الفنانة  شاركت 
جديد  فيديو  بمقطع 
الخاصة  صفحتها  عرب 

التواصل  موقع  عىل 
روجت  االجتماعي 

خالل  من 
غنيتها  أل
ة  يد لجد ا
فة  خطا ”

الرجالة“.
”خطافة  أغنية 
عامر  آيتن  غناء  الرجالة“ 
من  مقطع  آيتن  وشاركت  عالء  أحمد  وكلمات 

قائلة:  وعلقت  الخاصة  صفحتها  عرب  األغنية، 
”قريبا“.

فعل  ردود  القت  عامر،أنها  وقالت 
جيدة وإيجابية بعد طرحها عدد 

من األغاني الخاصة بها.
املتابعني  بني  الفيديو  إنترش 
الذين شاركوه عرب صفحاتهم 
الخاصة وتفاعلوا معه وعربوا 

لسماع  تشوقهم  عن 
األغنية.وكانت آيتن قد 

السباق  يف  شاركت 
لهذا  الرمضاني 

العام من خالل 
مسلسل 

ب  مكتو »
عليا».

ماغي  اللبنانية،  الفنانة  شاركت 
عرب  إطالالتها  أحدث  غصن،  بو 

(إنستغرام).  الصور  تبادل  برنامج 
وبدت فيها غاية يف الجمال، واألناقة، 

إذ ارتدت توب أسود اللون، من الدانتيل، 
شعر  وترسيحة  الفرو،  من  أحمر  ومعطفاً 

كرييل.
نجاح  تحصد  بوغصن،  ماغي  الفنانة  تزال  وال 

تصّدر  والذي   ،٢ للموت  الرمضاني،  املسلسل 
الدراما  من  املسلسل  ويعد  رمضان.  خالل  الرتند، 

فيلم،  إيجل  إنتاج  من  وسوريا،  لبنان  بني  املشرتكة 
وبطولة ماغي بوغصن، ودانييال رحمة، وأحمد األحمد، 

وباسم مغنية، وإخراج فيليب أسمر، وتأليف نادين جابر.
وكشفت ماغي بوغصن عن مصري للموت ٣، وذلك خالل 

شيئاً  تعلم  «ال  أنها  فقالت  بالعربي،   ET برنامج  يف  لقائها 
املخَول  هو  املنتج  وأن  املسلسل،  من  ثالث  جزء  وجود  حول 

فقط بالحديث عن هذا األمر».

اختتمت حفالت العيد يف جدة بحفل غنائي ثالثي، برعاية الهيئة العامة 
جدة،  مرسح  إىل  الكريم  عبد  عيل  القدير  املطرب  أعادت  التي  للرتفيه، 
أميمة  املحبوبة  النجمة  وأطلّت  مارك»،  «بنش  مرسح  تحديداً 
طالب عىل جمهور جدة وعّربت عن سعادتها بالغناء 
ألول مرة مع هذا الجمهور الذي وصفته بالرائع، 
الدكتور  الفنان  العود  ملك  الحفل  واختتم 
عبادي الجوهر، وقّدم مجموعة من أغانيه 
الجمهور. وأّكد محمد  التي تفاعل معها 
التنفيذي لرشكة بنش  الرئيس  حسنني، 
الجمهور  إرضاء  أهمية  عىل  مارك، 
التفاصيل  أدق  يف  واالهتمام  السعودي 
«سعيد  وقال:  التنظيم،  يخص  ما  يف 
الثالثي، وبتنظيم «بنش  بهذا الحفل  جداً 
عبد  عيل  للفنان  العودة  لحفل  مارك» 
الكريم، والحفل األول للفنانة أميمة طالب 
سعادته  إىل  مشرياً  جدة»،  يف 
دائماً بتنظيم حفالت ملك 
الجوهر،  عبادي  العود 
املستشار  معايل  وشكر 
عىل  الشيخ  آل  تركي 
والهيئة  الدائم  دعمه 
للرتفيه، متمنياً  العامة 
من  املزيد  تحقيق 
املواسم  يف  النجاحات 
استمر  القادمة. 
 ٣ الساعة  حتى  الحفل 
أميمة  فيه  غّنت  فجراً، 
من  مجموعة  طالب 
أغنية  أبرزها  أغانيها 
واعتىل  راجع»،  «ليه 
بعدها الفنان القدير عيل 
وسط  املرسح  الكريم  عبد 
الجمهور  من  كبري  ترحيب 
وغّنى مجموعة من أشهر أغانيه التي 
امتدت إىل أجيال ورددها بعده العديد 
«يا  «بنلتقي»،  مثل  الفنانني  من 
واختتم  اإلثارة»،  «بحر  راوية»، 
بأغنيته  الحفل  الكريم  عبد 
السالم»،  دار  «ديرتي  الوطنية 
الفنان  املرسح  بعدها  ليعتيل 
العود،  برفقة  الجوهر  عبادي 
أغانيه  من  مجموعة  وغّنى 
تعرفني»،  «لو  بعودة»،  «يالله 
«فيني حنني» و»قالو ترى» التي 
عىل  جمهوره  بغنائها  شاركه 

نغمات أوتار العود.
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