
بغداد/ نينا:
 رأى رئيس ائتالف دولة القانون، نوري 
املالكـي، أن قـرار املحكمـة االتحاديـة 
بشأن صالحيات الحكومة الحالية حقق 
اربعة اهـداف مهمة.وأوضح املالكي يف 
تغريـدة له عـىل تويـرت: ”حكمت بعدم 
قانونيـة مرشوع األمن الغذائي، وحقق 
القرار حماية للمـال العام من التالعب 
وذهاب الكثري منه لسيطرة الفاسدين، 
وايضا حقق حماية للحكومة ومجلس 
النـواب من الوقـوع يف رشك املخالفات 
والدسـتورية“.وأضاف  القانونيـة 

”القرار اوقف املمارسات غري القانونية 
يف التعاقدات والتعيينـات والعزل لكبار 
املوظفني، وان حكومة تسـيري االعمال 
ليـس لهـا صالحيـة اكثرمـن تمشـية 
االمـور اليوميـة العاديـة، كمـا ابقـى 
الطريق مفتوحا سـالكا أمام الحكومة 
يف توفـري االموال الالزمـة للغذاء وغريه 
وزارة  مـن  السـلف  مبـدأ  باسـتخدام 
املالية“.وختـم املمالكـي تغريدته قائال 
”تسـتحق املحكمة الشـكر واالشادة يف 
تصديها لحماية العملية السياسية من 

الوقوع يف الخلل“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة األنـواء الجويـة، امـس 
االثنـني، حالـة الطقس يف البـالد لأليام 
املقبلة، فيما توقعت انتهاء موجة الغبار 
وارتفاع درجات الحرارة بدءاً من اليوم.
وذكر بيـان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن 
”طقـس البالد اليـوم الثالثاء سـيكون 
صحواً مـع بعض الغيـوم يف املنطقتني 
الوسـطى والجنوبيـة، بينمـا سـيكون 
طقس املنطقة الشـمالية غائماً جزئياً، 
أما درجـات الحـرارة فسـرتتفع بضع 
درجـات عن اليـوم السـابق يف املنطقة 
الوسـطى، يف حني سـرتتفع قليـًال عن 
اليـوم السـابق يف املنطقتني الشـمالية 
والجنوبية من البالد“.وأضاف البيان أن 

”طقس يوم غد األربعاء سـيكو صحواً 
يف املنطقتني الوسـطى والجنوبية، فيما 
سـيكون الطقس يف املنطقة الشـمالية 
صحـواً مع بعـض الغيوم، أمـا درجات 
الحرارة فسرتتفع قليالً عن اليوم السابق 
بعمـوم البالد“.وأوضح أن ”طقس يوم 
الخميـس سـيكون صحـواً مـع بعض 
الغيـوم، ودرجات الحـرارة ترتفع قليالً 
عن اليوم السـابق بعموم البالد“.ولفت 
اىل أن ”طقس البالد ليوم الجمعة املقبل 
سـيكون صحواً يف املنطقتني الوسـطى 
والجنوبية، فيما سيكون طقس املنطقة 
الشـمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما 
درجـات الحـرارة فسـرتتفع قليالً عن 

اليوم السابق بعموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
التـي  الرتابيـة  العاصفـة  تسـببت 
رضبت بغداد وعددا من املحافظات، 
امس االثنني، بتعطيل الدوام الرسمي 
يف املدارس والجامعات وتعليق حركة 
املالحـة الجويـة يف مطـارات بغـداد 
والنجف االرشف والسـليمانية، فيما 
اعلنت وزارة الصحة تسـجيل 4 آالف 
حالة اختناق يف بغـداد واملحافظات.
وقال مراسلو ”الزوراء“: ان عاصفة 
ترابية كثيفة رضبت العاصمة بغداد 
وعددا من املحافظات، امس االثنني، 
تسـببت بانعـدام الرؤيـة وتسـجيل 
كثرية.وأعلنـت  اختناقـات  حـاالت 
وزارة الرتبية تعطيل الدوام الرسمي 
للمدارس ليـوم امس االثنني.وذكرت 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: 
أنها قـررت تعطيل الدوام الرسـمي 
ليوم االثنني املوافق 16 أيار يف جميع 
املدارس وتأجيل االمتحانات إىل اليوم 
الثالثـاء وذلك بسـبب سـوء األحوال 

الجوية“.وقررت محافظات واسـط 
والديوانيـة وديـاىل وكركـوك وبغداد 
وبابل والنجف االرشف تعطيل الدوام 
الرسـمي، امـس االثنـني، يف جميـع 
دوائرها بسبب العواصف الرتابية.كما 
أعلنـت وزارة التعليـم العايل والبحث 
العلمي تأجيل االمتحانات الجامعية 
كافـة يف الدراسـات األوليـة والعليا، 
نظراً لسوء األحوال الجوية الطارئة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته ”الزوراء“: 
العـايل والبحـث  التعليـم  أن ”وزارة 
العلمـي قـررت تأجيـل االمتحانات 
الجامعية كافة يف الدراسـات األولية 
والعليـا اىل مـا بعد اليـوم األخري من 
جـداول التوقيتـات املعلنة“.وأضاف 
أنـه ”بخصوص االمتحـان التنافيس 
للقبول يف الدراسـات العليا فقد تقرر 
الطبية  املجموعـة  امتحـان  تأجيـل 
والهندسـية اىل يوم الخميس املوافق 

التاسع عرش من ايار الحايل“.

بغداد/الزوراء:
أعلن مجلـس القضـاء األعىل، امـس االثنني، 
اعتقال 277 متهماً برتويج ومتاجرة املخدرات 
يف جانـب الرصافة، وضبـط أكثر من 25 كيلو 
غرامـاً من املواد املخدرة.وذكر املجلس يف بيان 
ورد لــ ”الـزوراء“: ان ”توجيهـات مجلـس 
القضـاء االعـىل يف مالحقـة تجـار ومروجي 
املـواد املخـدرة، أسـفرت عن اعتقـال (277) 
متهمـا يف جانـب الرصافة، فضـال عن ضبط 
اكثـر مـن (25) كيلـو مـن املـواد املخـدرة“.

وأضـاف البيان أن ”محكمة تحقيق الرصافة، 
ومن خالل توجيهات مجلـس القضاء االعىل، 
أوعـزت بمالحقـة عصابـات االتجـار باملواد 
املخـدرة واملؤثـرات العقليـة، وبمتابعـة مـن 
رئيس اسـتئناف بغداد الرصافة االتحادية تم 

اطالق حملة ملالحقـة تلك العصابات يف جانب 
الرصافة بالتنسـيق مع قيـادة عمليات بغداد 
والجيش العراقي والرشطـة االتحادية لتنفيذ 
الواجبات واملهمات مع مفارز الخاصة بقسم 
شؤون املخدرات واملؤثرات العقلية يف الرصافة، 
وخاصـة واجبـات تنفيـذ مذكـرات القبـض 
الصادرة بحق تجار املخدرات الصادرة من قبل 
محاكم التحقيق“.وأشـار إىل أن ”الحملة التي 
انطلقت يف االول من شـهر نيسـان املايض من 
العام الحايل ولغاية اآلن، أسـفرت عن اعتقال 
(117) متهمـا من تجـار املخدرات، اضافة إىل 
(160) متهمـا من متعاطي املـواد املخدرة يف 
جانب الرصافة“، الفتا إىل أن ”الحملة اسفرت 
أيضـا عن ضبط (25) كيلـو من املواد املخدرة 

مختلفة االنواع واالصناف“.

بريوت/ متابعة الزوراء:

نتائـج  صـدور  اللبنانيـون  يرتّقـب 

االنتخابـات النيابية التي جرت األحد، 

وُيسـتبعد أن يحـدث تغيـري كبـري يف 

املشـهد السـيايس العام، رغم النقمة 

التي خلّفتها سلسـلة أزمـات ومآٍس 

متتالية منذ أكثر من سنتني. وتميزت 

االنتخابات بمشـاركة كثيفة ونشاط 

تضـم  معارضـة  للوائـح  اسـتثنائي 

مرشحني من خارج الطبقة السياسية 

التقليديـة يـرون أن تحقيق ”خروق“ 

ولو محدودة يف لوائح األحزاب النافذة 

والقوى املتجذرة يف النظام السـيايس، 

يعترب انتصاراً.. لكن نسـبة املشاركة 

فيهـا كانـت متدنيـة، إذ بلغـت 41 يف 

املئـة، وفـق وزارة الداخليـة. ويبلـغ 

عـدد الناخبني 3,9 ماليني. وتأتي هذه 

االنتخابـات وسـط انهيـار اقتصادي 

صّنفـه البنـك الـدويل بـني األسـوأ يف 

العالـم منـذ 1850.. وبـات أكثـر من 

ثمانني يف املئة من السـكان تحت خط 

الفقر وخـرست اللـرية اللبنانية أكثر 

مـن تسـعني يف املئة مـن قيمتها أمام 

الـدوالر، والمـس معـدل البطالة نحو 

ثالثني يف املئة.كما أتت بعد نحو عامني 

عىل انفجار الرابع من آب/أغسـطس 

2020 الذي دمر جزءاً كبرياً من بريوت 

وأودى بأكثر من مئتي شخص وتسّبب 

بإصابة أكثر من 6500 آخرين.. 

بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلن رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفى 
التـي  االسـرتاتيجية  نجـاح  الكاظمـي، 
املاليـة  األوضـاع  ملعالجـة  وضعـت 
واالقتصاديـة يف التغلـب عـىل التحديات، 
وفيمـا اكـد السـيطرة عىل أسـعار املواد 
الغذائيـة محليـاً وارتفـاع امليـزان املايل، 

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب 
الكاظمـي عن إقالة أمـني العاصمة عالء 
معـن لـ»تصحيح املسـار».وذكر املكتب 
االعالمـي لرئيـس الوزراء يف بيـان تلقته 
«الـزوراء»: أن «رئيـس مجلـس الوزراء، 
مصطفـى الكاظمـي، تـرأس اجتماعـاً 
األوضـاع  ملناقشـة  خصـص  اقتصاديـاً 

الراهنـة يف ضـوء  املاليـة واالقتصاديـة 
التـي  اإليجابيـة  واملـؤرشات  التقاريـر 
وضعهـا صنـدوق النقـد الـدويل والبنـك 
الـدويل، وحـرض االجتمـاع وزيـر املالية 
بالجوانـب  املختّصـون  واملستشـارون 
املاليـة واالقتصادية».وأكد رئيس مجلس 
الـوزراء، يف مسـتهل االجتماع، بحسـب 

البيـان: أن «االسـرتاتيجية التـي وضعت 
ملعالجة األوضاع املاليـة واالقتصادية قد 
نجحـت يف التغلـب عـىل التحديـات التي 
تسلمتها الحكومة يف بداية تشكيلها، وأن 
نمو املؤرشات الذي ذكرته التقارير الدولية 

هو انعكاس لهذه االسرتاتيجية».

موسكو/ متابعة الزوراء:
اكد الرئيس الـرويس، فالديمري بوتني، 
إن منظمـة معاهدة األمـن الجماعي 
تلعـب دورا مهمـا للغايـة يف تحقيـق 
االسـتقرار يف فضـاء ما بعـد االتحاد 
السـوفيتي، معربا عن أملـه أن تزداد 
قدراتهـا ونفوذهـا، فيما اشـار اىل أن 

البيولوجيـة األمريكيـة عىل  املعامـل 
«تطـور  كانـت  األوكرانيـة  األرايض 
أسـلحة بيولوجية بشـكل أسـايس».

وهـدد الرئيـس الـرويس بالـرد عـىل 
توسع حلف شـمال األطليس يف فنلندا 
االجتمـاع  أن  إىل  مشـريا  والسـويد، 
سـيبحث العمليـات يف أوكرانيا ضمن 

اجتمـاع مغلـق للمنظمة.يأتـي ذلـك 
فيمـا أكد بوتني أن املعامل البيولوجية 
األوكرانيـة  األرايض  عـىل  األمريكيـة 
كانت «تطور أسلحة بيولوجية بشكل 
أسـايس».وجاء ذلك يف ترصيح لبوتني 
خـالل مشـاركته يف قمـة «منظمـة 
معاهدة األمن الجماعـي» بالعاصمة 

الروسية موسكو، حيث تابع بوتني أن 
املهمة الرئيسـية لهـذه املعامل كانت 
«جمـع املـواد البيولوجيـة، ودراسـة 
الفريوسـات  انتشـار  خصوصيـات 
ألغراضهـا  الخطـرية  واألمـراض 

الخاصة».
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بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار النفط، امس االثنني، متخلية 
عن مكاسـبها السـابقة مع جني املستثمرين 
لألرباح بعد ارتفاع األسعار يف الجلسة السابقة.
لكن مخاوف تلوح يف األفق بشـأن املعروض يف 
األسواق العاملية مع استعداد االتحاد األوروبي 
لفـرض حظـر عـىل الـواردات مـن روسـيا.
وانخفضـت العقـود اآلجلـة لخـام برنـت 64 
سـنتا أو 0.6 يف املئة إىل 110.91 دوالرا للربميل 
يف السـاعة 01:37 بتوقيـت غرينتـش، يف حني 
تراجعـت العقـود اآلجلة لخام غرب تكسـاس 
الوسـيط األمريكي 60 سـنتا أو 0.5 يف املئة إىل 
الخامـان  للربميل.وارتفـع  دوالرات   109.89

القياسـيان، اللذان قفزا نحو أربعة يف املئة يوم 
الجمعة املايض، يف وقت سـابق بأكثر من دوالر 
واحـد للربميل مع وصول خام غرب تكسـاس 
الوسـيط إىل أعـىل مسـتوياته منـذ 28 مارس 
إىل 111.71 دوالرا.وقـال أربعـة دبلوماسـيني 
ومسـؤولني إن االتحاد األوروبي ال يزال يهدف 
إىل االتفـاق عىل حظر تدريجـي للنفط الرويس 
هـذا الشـهر عـىل الرغم مـن املخاوف بشـأن 
اإلمدادات يف أوروبا الرشقية، رافضا اقرتاحات 
موسـكو،  التخفيف.وفرضـت  أو  بالتأجيـل 
األسـبوع املـايض، عقوبات عىل عـدة رشكات 
أوروبية للطاقة مما تسـبب يف مخاوف بشـأن 

اإلمدادات.

باريس/ متابعة الزوراء:
أفادت وسـائل إعالم فرنسـية بـأن رئيس الـوزراء، جان 
كاستكس، سيقدم استقالته إىل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وذكـرت قناة BFM TV نقال عن مصادر أن هناك خمسـة 
أسـماء عىل األقـل يف قائمـة املرشـحني املحتملني ملنصب 
رئيس الحكومة.وقالت وسـائل اإلعالم إن جان كاستكس 
ثاني رئيس وزراء يف عهد إيمانويل ماكرون غادر ماتينيون 
بعد ظهر االثنني متوجها إىل اإلليزيه لتقديم اسـتقالته إىل 
الرئيس، تـاركا املجال مفتوحا للمراهنات.وسـيتعني عىل 
رئيـس الـوزراء الجديد قيـادة الحملـة االنتخابية للحزب 
الحاكـم يف األيام املقبلة فيمـا يتعلق باالنتخابـات املقبلة 
للجمعية الوطنيـة (مجلس النواب)، والتي سـتجرى عىل 
جولتـني يف 12 و19 يونيو.وكانـت قناة ”فرانس إنفو“ قد 
أفادت بأن خلال تقنيا عىل املوقع الرسمي للحكومة كشف 
عن طريـق الخطـأ اسـتقالتها.ونرش املوقـع اإللكرتوني 

للحكومة الفرنسية صباح السبت، 14 مايو، بيان استقالة 
الحكومـة عن طريق الخطأ.وظل عىل صفحة املوقع ألكثر 
من سـاعة، حسـب ما ذكرت قنـاة ”فرانس إنفـو“ التي 
اسـتطاعت أن تطلع عىل بيان االستقالة الذي جاء فيه أن 
”رئيس الوزراء جان كاسـتكس قدم استقالة حكومته إىل 
رئيـس الجمهورية إيمانويـل ماكرون“.ووفقا للحكومة، 
فقـد حدث ”خطأ يف معالجـة املعلومات“، مما دفع بإدارة 
املوقـع إىل حجب البيان ”إلعادة الرتتيـب والتحيني“.وذكر 
مصدر حكومي إن البيانات الصحفية هي فقط الصحيحة 
واملعتمدة.ووفقـا لعـدة وسـائل إعالميـة فرنسـية فـإن 
كاسـتكس ال يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه 
ظهر يف قائمة األعضاء املحتملني يف وزارة العدل، وأنه كان 
يعتزم االسـتقالة فـور انتهاء االنتخابات الرئاسـية، لكن 
الرئيس املعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه باالحتفاظ 

بمنصبه حتى التعديل الوزاري يف الحكومة.

ıbõ‘€a@¿@bËmÜaäg@üã–i@ÒÏ”@˛@|‡è„@Â€Î@äbv‰é@Êbÿè€@Âfl˛a@b„ãœÎ@Z@@@@@@@@@@Ä€@Ú◊6ìæa@pbÓ‹‡»€a
ÚÓ‰fl˛a@äbv‰é@ÚÓ”b–ma@âÓ–‰m@‚bflc@pbj‘«@ÜÏuÎ@‚á«@pá◊c

الزوراء/ حسني فالح:
أعلنـت قيـادة العمليـات املشـرتكة أن 
القوات االمنية وفرت االمن واالستقرار 
لسـكان سـنجار، مشـرية اىل انهـا لن 
تسـمح ألي قـوة بفـرض إرادتهـا يف 

القضـاء، وفيمـا اكـدت عـدم وجـود 
عقبـات امـام تنفيـذ اتفاقية سـنجار 
االمنية، حـذر رئيس الكتلـة االيزيدية، 
النائب محما خليل، من تدهور االوضاع 
االمنيـة وتعـرض االهـايل اىل الخطر يف 

باسـم  املتحدث  قضـاء سـنجار.وقال 
قيادة العمليات املشرتكة، اللواء تحسني 
الخفاجـي، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
هنـاك تعاونا جيدا جدا مـا بني القوات 
االمنية االتحادية والبيشمركة ملواجهة 

داعـش ولـن نسـمح ألي قـوة بفرض 
إرادتها يف قضاء سنجار. مؤكدا رضورة 
تطبيق القانون يف سنجار. وأضاف: أنه 
ال توجـد أي عقبة أمام تنفيذ االتفاقية 
االمنية يف سنجار املوقعة بني الحكومة 

االتحاديـة وحكومة إقليم كردسـتان. 
مبينـا: ان القوات االمنيـة وفرت األمن 
واالسـتقرار لسـكان سـنجار ويمكن 

للناس العودة إىل أماكنهم.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aالعدد:   7718    الثالثاء    17    أيار     2022 …Ój‹€@Úóó¨@7ÀNo: 7718    Tue   17     May     2022

بغداد/ الزوراء:
الطاقة، اإلطاحة بعصابة  أعلنت مديرية رشطة 
لتهريب النفط يف محافظة نينوى.وذكرت املديرية 
يف بيان تلقته «الزوراء»: ان املفارز التابعة للفوج 
باالشرتاك  الشمال  نفط  رشطة  ملديرية  السابع 
القبض عىل سبعة  ألقت  االفراد  امن  مع مفرزة 
متهمني وضبط عجالتهم يف املحطات الحكومية 
يف محافظة نينوى وهي محملة بمنتوج نفطي، 
وذلك لوجود اختالف بني سجل االشتغال والكشف 
املنظم.واضافت: انه تم إيداعهم التوقيف وحجز 

العجالت داخل احدى مراكز رشطة النفط.

@kÌãËn€@Úibó»i@Úyb†�a
ÙÏ‰Ó„@¿@¡–‰€a

@Ú‡ÿ0a@paäaã‘i@áÓìÌ@Ôÿ€bæa
ÚÌÜb•¸a
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@s‹r€a@Âfl@Ú‹πc@áÓ”@lãÃnéc@%@Zäáó€a@áÓè€a
@ÚÓj‹À˛a@ÚflÏÿy@›Óÿìn€@È‹Ó�»mÎ@›�»æa

Übè–€aÎ@Úóñb0a@…iãæ@÷aã»€a@ÒÜb«g@‚á«@Û‹«@ÍáÓ◊dm@Üáu

@ÜÏËu@ÊbrzjÌ@Òáznæa@·fl˛aÎ@ıbõ‘€a
@ÚÓ«b‡ßa@ÒÜbi�a@·ˆaãu@…‰fl

بغداد/ الزوراء:
أكـد زعيم التيار الصدري، السـيد مقتدى 
الصـدر، امس اإلثنني، عـدم إعادة العراق 
ملربـع املحاصصة والفسـاد، فيما وصف 
أفعـال الثلـث املعطل بـ»املشـينة»، الفتا 
اىل انـه لم يسـتغرب قيد انملـة من الثلث 
الحكومـة  لتشـكيل  وتعطيلـه  املعطـل 
والقوانني.وقال السـيد الصدر، يف خطاب 
تابعتـه  العراقـي،  الشـعب  إىل  وجهـه 
«الـزوراء»: «لم اسـتغرب قيـد انملة من 
الثلث املعطل وتعطيله لتشكيل الحكومة 
االبيـة، حيث إن املنتمني لـه ال وجود لهم 
بـال سـلطة، لكـن هـل وصلـت الوقاحة 
إىل درجـة تعطيلهـم القوانـني التي تنفع 
الشعب (عينك عينك)، فال حكومة أغلبية 

جديـدة قـد تنفـع الشـعب، وال حكومة 
حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه».

بغداد/ الزوراء:
بحـث مجلـس القضـاء االعـىل واالمـم 
املتحدة، امس االثنـني، جهود منع جرائم 
االبـادة الجماعيـة يف العراق.وذكـر بيان 
ملجلـس القضاء االعىل تلقته «الزوراء: أن 
«رئيس مجلس القضاء االعىل فائق زيدان 

اسـتقبل، امـس، أليـس نديريتـو، وكيلة 
األمني العـام لألمـم املتحدة/ املستشـار 
الخاص املعني بمنع االبـادة الجماعية».
وأضـاف البيان انـه «جرى خـالل اللقاء 
بحـث جهود منع جرائم االبادة الجماعية 

يف العراق».

Ú‹Ó˜ö@Û‘jm@äâu@7ÓÃm@tÎáy@p¸b‡nyaÎ@ÚÓibÓ‰€a@pbibÉn„¸a@wˆbn‰€@k”ãm@ZÊb‰j€
Ü˝j€a@¿@Übón”¸a@äbÓË„¸a@â‰fl@pbibÉn„a@fiÎc@¿

بغداد/ الزوراء:
قررت املحكمة االتحادية العليا، وهي اعىل سلطة قضائية يف العراق، إلغاء عضوية مشعان الجبوري 
يف مجلس النواب.وأبلغ مصدر سيايس مطلع أن «القرار جاء بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق 
عىل  استند  الدعوى  أساس  فإن  قانوني  ملصدر  للشهادة».ووفقا  تزويره  بسبب  الجبوري  قتيبة 
إلغاء عضويته،  تعليق عىل  أول  الجبوري.ويف  الخاصة بمشعان  الدراسية  الشهادة  الطعن بصحة 
لها  «ستكون  الربملانية  عضويته  بإسقاط  األعىل  القضاء  مجلس  قرار  إن  الجبوري:  مشعان  قال 
تداعيات».وقال الجبوري يف تغريدة له «رغم أن رئيس مجلس القضاء ابلغني ان الدعوى املرفوعة 
من  ليست  القضية  بأن  االتحادية  املحكمة  رئيس  وتطمينات  للرشوط  مستوفية  غري  قتيبة  من 
اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء يف جعل املحكمة تسقط عضويتي 

يف مجلس النواب، ولكن االكيد ستكون لهذه القضية تداعيات؟ وَمن غدر سيندم».

@Êb»ìfl@ÚÌÏõ«@ÔÃ‹m@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
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بغداد/ مصطفى العتابي:
الوزراء،  مجلس  رئيس  أعلن 
نجاح  الكاظمي،  مصطفى 
ملعالجة  وضعت  التي  االسرتاتيجية 
يف  واالقتصادية  املالية  األوضاع 
اكد  وفيما  التحديات،  عىل  التغلب 
الغذائية  املواد  أسعار  عىل  السيطرة 
محلياً وارتفاع امليزان املايل، كشفت 
مكتب  عن  صادرة  رسمية  وثيقة 
العاصمة  أمني  إقالة  عن  الكاظمي 

عالء معن لـ“تصحيح املسار“.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  ”رئيس 
الكاظمي، ترأس اجتماعاً اقتصادياً 
املالية  األوضاع  ملناقشة  خصص 
ضوء  يف  الراهنة  واالقتصادية 
التي  اإليجابية  واملؤرشات  التقارير 
وضعها صندوق النقد الدويل والبنك 
الدويل، وحرض االجتماع وزير املالية 
بالجوانب  املختّصون  واملستشارون 

املالية واالقتصادية“.
يف  الوزراء،  مجلس  رئيس  وأكد 
البيان:  بحسب  االجتماع،  مستهل 
وضعت  التي  ”االسرتاتيجية  أن 
ملعالجة األوضاع املالية واالقتصادية 
التحديات  التغلب عىل  يف  قد نجحت 
بداية  يف  الحكومة  تسلمتها  التي 

الذي  املؤرشات  نمو  وأن  تشكيلها، 
ذكرته التقارير الدولية هو انعكاس 
أنه  مبينا  االسرتاتيجية“،  لهذه 
”يجب االستمرار بالزخم الذي نجح 
اقتصادياً،  البالد  بوضع  االرتقاء  يف 
تحقيق  نحو  بالسعي  نواصل  وأن 

املزيد.“ 

واستمع الكاظمي إىل عرض مفّصل 
الواقع  عن  املالية  وزير  به  تقّدم 
واملؤرشات  العراقي،  االقتصادي 
نمو  تصاعد  ظل  يف  الجيدة  الدولية 
من  الرغم  عىل  العراقي  االقتصاد 
يواجهها،  التي  الكبرية  التحديات 
الدولية  التقارير  أوضحت  حيث 

العملة  احتياطيات  إجمايل  ارتفاع 
عن  فضالً  ملحوظ،  بنحو  األجنبية 

تحقيق إيرادات بمستوى جيد.
وجرى خالل االجتماع تأشري سيطرة 
الغذائية  املواد  أسعار  عىل  العراق 
االرتفاع  من  الرغم  عىل  محلياً، 
فضالً  عاملياً،  ألسعارها  املضاعف 

الناتج  يف  نمو  تحقق  تأشري  عن 
دول  يف  تحقق  ما  يتجاوز  املحّيل 

الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
السيطرة  تحقق  التقرير  وبنّي 
االقتصاد  يف  التضخم  معّدالت  عىل 
الحساب  ميزان  وارتفاع  الداخيل، 
ملحوظ  ارتفاع  عن  فضالً  الجاري، 

يف امليزان املايل اإلجمايل.
ويف سياق اخر، كشفت وثيقة رسمية 
الحكومة  رئيس  مكتب  عن  صادرة 
العراقية، مصطفى الكاظمي، امس 
العاصمة  أمني  إقالة  عن  االثنني، 

عالء معن لـ“تصحيح املسار“.
رائد  وقعها  التي  الوثيقة  وذكرت 
ان  الكاظمي:  مكتب  مدير  جوحي، 
وقد  كثريا،  ظلموا  وأهلها  ”بغداد 
كنت أنتظر من أمني بغداد أن ينهض 
بواقعها بما يكفي وبما يليق بأهلها، 
لم تكن ترتقي  النتائج  لكن لألسف 
التعهدات والتوقعات،  إىل مستويات 
بل کثرت الوعود وقل العمل، ووصل 
إىل مستوى  العاصمة  واقع خدمات 

ال يمكن القبول به“.
رسيعا  العمل  أجل  ”ومن  وأضاف: 
عىل تصحيح هذا املسار بإدارة تلبي 
استحقاقات بغداد األصالة والعراقة، 
عالء  تكليف  إنهاء  طلب  عىل  أوافق 

كاظم معن أمني بغداد“.

بغداد/ الزوراء:

تسببت العاصفة الرتابية التي رضبت 

امس  املحافظات،  من  وعدد  بغداد 

يف  الرسمي  الدوام  بتعطيل  االثنني، 

حركة  وتعليق  والجامعات  املدارس 

بغداد  مطارات  يف  الجوية  املالحة 

فيما  والسليمانية،  االرشف  والنجف 

آالف   4 تسجيل  الصحة  وزارة  اعلنت 

حالة اختناق يف بغداد واملحافظات.

عاصفة  ان  ”الزوراء“:  مراسلو  وقال 

بغداد  العاصمة  رضبت  كثيفة  ترابية 

االثنني،  امس  املحافظات،  من  وعددا 

تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل حاالت 

اختناقات كثرية.

الدوام  تعطيل  الرتبية  وزارة  وأعلنت 

الرسمي للمدارس ليوم امس االثنني.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

الدوام  تعطيل  قررت  أنها  ”الزوراء“: 

الرسمي ليوم االثنني املوافق 16 أيار يف 

جميع املدارس وتأجيل االمتحانات إىل 

اليوم الثالثاء وذلك بسبب سوء األحوال 

الجوية“.

والديوانية  واسط  محافظات  وقررت 

ودياىل وكركوك وبغداد وبابل والنجف 

الرسمي، امس  الدوام  االرشف تعطيل 

بسبب  دوائرها  جميع  يف  االثنني، 

العواصف الرتابية.

كما أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث 

الجامعية  االمتحانات  تأجيل  العلمي 

كافة يف الدراسات األولية والعليا، نظراً 

لسوء األحوال الجوية الطارئة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته ”الزوراء“: أن 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ”وزارة 

الجامعية  االمتحانات  تأجيل  قررت 

كافة يف الدراسات األولية والعليا اىل ما 

بعد اليوم األخري من جداول التوقيتات 

املعلنة“.

االمتحان  ”بخصوص  أنه  وأضاف 

العليا  الدراسات  يف  للقبول  التنافيس 

املجموعة  امتحان  تأجيل  تقرر  فقد 

الخميس  يوم  اىل  والهندسية  الطبية 

املوافق التاسع عرش من ايار الحايل“.

اىل  كافة  الجامعات  الوزارة  وودعت 

ضوء  يف  االختبارات  جداول  ”ترتيب 

يف  رسمياً  ذلك  وإعالن  املتغريات  هذه 

مواقعها وقنواتها وصفحاتها الرسمية 

وتكييف أوضاع بعض الحاالت املرضية 

السياقات  وفق  عىل  للمنتسبني 

القانونية“.

محافظات  من  عدد  شهدت  ذلك،  اىل 

انعدام  بسبب  مرورية  حوادث  البالد 

الرؤية يف الطرق الرسيعة.

بغداد  مطار  إدارة  قررت  جانبها،  من 

الرحالت  تعليق  االثنني،  امس  الدويل، 

الجوية.

بيان  يف  للمطار  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

املطار  ”إدارة  أن  ”الزوراء“:  تلقته 

أصدرت تنويهاً اىل املسافرين ورشكات 

الطريان العاملة بإغالق األجواء وإيقاف 

الحركة الجوية يف املطار ليوم امس“.

بسبب  جاء  ”القرار  أن  وأوضح 

مدى  ووصول  الرتابية  العواصف 

الرؤية إىل 300 م“. كذلك، قررت مطار 

جميع  تعليق  الدويل،  االرشف  النجف 

رحالته.

يف  احمد،  حكمت  املطار،  مدير  وقال 

تعليق  ”تقرر  انه  صحفي:  ترصيح 

العاصفة  نتيجة  كافة  املطار  رحالت 

الرتابية“. واضاف ”تم اخالء املسافرين 

داخل املطار“.

السليمانية،  مطار  ادارة  أعلنت  وايضا 

الرحالت  جميع  تعليق  االثنني،  امس 

الجوية.

تلقته  املطار  إلدارة  بيان  وذكر 

العواصف  ”بسبب  أنه  ”الزوراء“: 

وإقليم  العراق  اجتاحت  التي  الرتابية 

كردستان بضمنها محافظة السليمانية 

الرؤية،  انخفاض معدل  اىل  ادت  والتي 

تقرر تعليق الرحالت الجوية إىل مطار 

السليمانية الدويل مؤقتا“.

إىل  ستعود  الرحالت   ” أن  وأضاف 

الغبار  موجات  تزول  عندما  طبيعتها 

عن املحافظة“.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة، امس 

 4 اىل  االختناق  حاالت  ارتفاع  االثنني، 

االف شخص.

وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

ان ”اعداد حاالت االختناق ارتفعت اىل 4 

االف حالة بسبب العاصفة الرتابية التي 

رضبت عدد من املحافظات العراقية“. 

تلقت  الحاالت  ”جميع  ان  واضافت 

الرعاية الصحية الالزمة“.

استنفار  الصحة  وزارة  أكدت  كما 

واملحافظات  بغداد  يف  دوائرها  جميع 

نتيجة  الطارئة  الحاالت  مع  للتعامل 

للعواصف الرتابية.

الصحة  ”وزير  أن  للوزارة  بيان  وذكر 

يف  الدوائر  كل  وجه  العقابي  هاني 

باستنفار جهودها  واملحافظات  بغداد 

نتيجة  الطارئة  الحاالت  مع  للتعامل 

واجراء  وعالجهم  الرتابية  العواصف 

الالزم لهم“.

عىل  البيان،  بحسب  العقابي،  وأكد 

الخافرة  والصحية  الطبية  ”املالكات 

للمرىض  الخدمات  أفضل  تقديم 

واملراجعني، وإبداء كل التسهيالت لهم 

االخرى  والعالجات  الفحوصات  من 

حتى تماثلهم للشفاء التاّم“.

الزوراء/ حسني فالح:

املشرتكة  العمليات  قيادة  أعلنت 

االمن  وفرت  االمنية  القوات  أن 

سنجار،  لسكان  واالستقرار 

مشرية اىل انها لن تسمح ألي قوة 

وفيما  القضاء،  يف  إرادتها  بفرض 

امام  عقبات  وجود  عدم  اكدت 

االمنية،  سنجار  اتفاقية  تنفيذ 

االيزيدية،  الكتلة  رئيس  حذر 

تدهور  من  خليل،  محما  النائب 

االوضاع االمنية وتعرض االهايل اىل 

الخطر يف قضاء سنجار.

قيادة  باسم  املتحدث  وقال 

العمليات املشرتكة، اللواء تحسني 

لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الخفاجي، 

ما  جدا  جيدا  تعاونا  هناك  ان 

االتحادية  االمنية  القوات  بني 

ولن  داعش  ملواجهة  والبيشمركة 

إرادتها  بفرض  قوة  ألي  نسمح 

رضورة  مؤكدا  سنجار.  قضاء  يف 

تطبيق القانون يف سنجار. 

وأضاف: أنه ال توجد أي عقبة أمام 

االمنية يف سنجار  االتفاقية  تنفيذ 

االتحادية  الحكومة  بني  املوقعة 

مبينا:  كردستان.  إقليم  وحكومة 

األمن  وفرت  االمنية  القوات  ان 

واالستقرار لسكان سنجار ويمكن 

للناس العودة إىل أماكنهم.

وشدد اللواء الخفاجي عىل رضورة 

أن تقوم الحكومة العراقية بتوفري 

املكاتب  جميع  تبدأ  كي  املوازنة 

أنه  إىل:  منوهاً  بعملها،  سنجار  يف 

األعمال  جميع  من  االنتهاء  تم 

اللواءين  بتشكيل  الخاصة 

املوازنة  وبموجب  املشرتكني، 

سيبدأ كال اللواءين بالعمل.

الكتلة  رئيس  حذر  جانبه،  من 

خليل،  محما  النائب  االيزيدية، 

االمنية  االوضاع  تدهور  من 

وتعرض االهايل اىل الخطر يف قضاء 

سنجار.

وقال خليل يف حديث لـ“الزوراء“: 

قضاء  يف  االمنية  االوضاع  ان 

مستقرة  غري  زالت  ما  سنجار 

وتحتاج اىل العمل الكثري، حيث ما 

زالت هناك قوات خارجية موجودة 

يف داخل القضاء، فضال عن غياب 

الخدمات االساسية يف القضاء.

يعاني  سنجار  قضاء  ان  وأضاف: 

االتحادية  الحكومة  وعىل  الكثري 

النظر اىل سنجار بنظرة اخرى من 

خالل تقديم الدعم املعنوي واملادي 

االبنية  وتعمري  سنجار  ألهايل 

هناك  حيث  القضاء،  يف  املدمرة 

ان  مبينا:  القضاء.  يف  كيل  دمار 

سنجار بحتاجة اىل موازنة خاصة 

العيش  وتوفري  اعمارها  إلعادة 

الكريم لسكانها.

سنجار  يف  الوضع  ان  وبنّي: 

هجرة  وهنالك  مأساوي، 

األمن  وجود  عدم  بسبب  عكسية 

العمال  حزب  تجاوزات  وبسبب 

وعىل  الجيش  عىل  الكردستاني 

سيادة البلد وعىل املواطنني.

وتابع: طالبنا كل الجهات بتهدئة 

غري  القوات  وخروج  الوضع 

العمال  بحزب  املتمثلة  الرشعية 

ألن  سنجار،  من  الكردستاني 

سبب  وهم  منكوبة  املنطقة  هذه 

املنطقة  استقرار  عدم  استمرار 

للمواطنني  العكسية  والهجرة 

مرة  كردستان  اقليم  اىل  العزل 

عن  بديل  ال  انه  مؤكدا:  أخرى. 

اتفاقية سنجار.

 ولفت اىل: انه قابل رئيس الوزراء 

الدعم  توفري  منه  وطلب  مرارا 

من  ألنه  سنجار  لقضاء  الالزم 

نازحيه  نصف  العراق  عىل  املعيب 

من  والبد  الدينية،  االقلية  من  هم 

إلعادة  املالئمة  الظروف  توفري 

النازحني اىل مناطق سكناهم.

بغداد/ الزوراء:

مجلس،  لرئيس  األول  النائب  دعا 

امس  الزاميل،  حاكم  النواب 

الشهداء  عوائل  انصاف  إىل  االثنني، 

استكمال  يف  واإلرساع  واملضحني 

عمليات البحث عن الرفات.

عىل  تغريدة  يف  الزاميل  وقال 

”الزوراء“:  تابعتها  بتويرت  حسابه 

اليوم  يف  شديد  وبألم  ”نستذكر 

املجازر  الجماعية  للمقابر  الوطني 

النظام  ارتكبها  التي  املروعة 

السابق وعصابات القاعدة وداعش 

االرهابيتني، بحق األطفال والنساء 

والشيوخ والشباب، وما خلفته من 

وعرشات  الجماعية،  املقابر  مئات 

امتداد  عىل  الشهداء  من  االالف 

رقعة الوطن“.

بهذه  نحتفي  إذ  ”اننا  واضاف 

عوائل  انصاف  اىل  ندعو  املناسبة، 

واالرساع  واملضحني،  الشهداء 

عن  البحث  عمليات  استكمال  يف 

الفرق  دعم  عن  فضال  الرفات، 

املختصة إلنجاز مهامها، والتنسيق 

عىل  للحفاظ  املعنية  الجهات  بني 

االندثار“،  من  املقابر  هذه  معالم 

يف  بدورنا  سنعمل  ”اننا  اىل  مشريا 

مجلس النواب عىل الحفاظ لكامل 

الترشيعات  خالل  من  حقوقهم 

الضامنة لها“.

بغداد/ الزوراء:
السيد  الصدري،  التيار  زعيم  أكد 
عدم  اإلثنني،  امس  الصدر،  مقتدى 
املحاصصة  ملربع  العراق  إعادة 
الثلث  أفعال  وصف  فيما  والفساد، 
انه  اىل  الفتا  بـ“املشينة“،  املعطل 
الثلث  من  انملة  قيد  يستغرب  لم 
الحكومة  لتشكيل  وتعطيله  املعطل 

والقوانني.
خطاب  يف  الصدر،  السيد  وقال 
تابعته  العراقي،  الشعب  إىل  وجهه 
انملة  قيد  استغرب  ”لم  ”الزوراء“: 
لتشكيل  وتعطيله  املعطل  الثلث  من 
املنتمني  إن  حيث  االبية،  الحكومة 
له ال وجود لهم بال سلطة، لكن هل 
تعطيلهم  درجة  إىل  الوقاحة  وصلت 
(عينك  الشعب  تنفع  التي  القوانني 
جديدة  أغلبية  حكومة  فال  عينك)، 
الشعب، وال حكومة حالية  تنفع  قد 

تستطيع خدمة الشعب ونفعه“.
الشعب  يستهدفون  ”أنهم  وأضاف 
من  واألعجب  تركيعه،  ويريدون 
الثلث  أفعال  القبائل  مسايرة  ذلك 
ال  أو  يعلم  حيث  من  املشينة  املعطل 
يعلم“، مشرياً إىل أن ”السلطة أعمت 
الشعب من فقر  يعانيه  أعينهم عما 
واألنفس  األموال  يف  ونقص  وخوف 
وتسلط املليشيات والتبعية ومخاوف 
مأل  الذي  والفساد  واألوبئة  التطبيع 

والخطف  بالرسقات  العراق  ارض 
والقتل حتى صار ساسة العراق مثال 
إال  والرذيلة  بالفساد  بهم  يحتذى 
من ثلة قليلة اضمحل أثرها وما زال 

يضمحل“.
املعطل  الثلث  الصدر  السيد  وخاطب 
الله  وبني  بينكم  عذراً  ”وجدتم  أن 
تعطيل  يف  الشعب  وبني  وبينكم 
تشكيل الحكومة فأي عذر ترتجونه 
تعطيلكم  يف  والخلق  الخالق  أمام 
لقمة الشعب وكرامته، فإن لم تتقوا 
واملظلوم  الحليم  غضبة  فاتقوا  الله 
فللمظلوم زأرة لن تكون يف مأمن منها 
والت حني مناص، أم هل تظنون أن 
التحالف  أفعالكم هذه ستجربنا عىل 
معكم، كال وألف كال“، الفتاً إىل ”اننا 
املحاصصة  ملربع  العراق  نعيد  لن 

والفساد والتوافق املقيت“.
صدر  عىل  جثم  ”التوافق  ان  وتابع 
قد  طوال  سنوات  وشعبه  العراق 
حصد األخرض واليابس كما يعربون، 
وقد أرض وبكل وضوح لكل ذي نظر، 
عىل  البعري  يبقى  متى  اىل  ترى  فيا 
التل، واىل متى يبقى الفساد والتوافق 
ويعاني  يغيل  والشعب  املوقف  سيد 

وما من مغيث“.
ولوح الصدر لإلطار التنسيقي بورقة 
لن  زأرة  ”للمظلوم  وقال:  الشارع، 

تكونوا يف مأمن منها“.

بغداد/ الزوراء:
ملجلس  العام  األمني  أوىص 
ووزير  الغزي،  حميد  الوزراء، 
الشبييل،  حسني  نارص  النقل 
امس االثنني، خالل اجتماعهما 
بإيجاد  فرنسية،  رشكة  مع 
القطار  مرشوع  إلدراج  صيغة 
املالية  املوازنة  يف  املعلق 

االتحادية.
ملجلس  العامة  األمانة  وذكرت 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
أن ”األمني العام ملجلس الوزراء 
وفد  مع  بحثا  النقل  ووزير 
الفرنسية  الستوم  رشكتي 
استكمال  الكورية  وهيونداي 
بتنفيذ  املتعلقة  اإلجراءات 

مرشوع قطار بغداد املعلق“.
ملجلس  العام  األمني  وأشار 
أن  إىل  للبيان،  وفقا  الوزراء، 
إىل  بحاجة  بغداد  ”العاصمة 
تستوعب  طموحة  خطط 
وتدعم  السكانية،  الكثافة 
معالجة  يف  الحكومي  التوجه 
املرورية،  االختناقات  مشكلة 
عن طريق تفعيل وسائل النقل 
وإدخال  العرصية  الجماعي 
منها  متطورة،  نقل  منظومات 
قطار بغداد املعلق الذي يعد من 
والحيوية  الخدمية  املرشوعات 
بقطاع  لالرتقاء  املهمة؛ 

النقل“.
النقل  وزير  ثمن  جانبه،  من 

ملجلس  العامة  األمانة  ”دور 
مع  الجهود  تنسيق  يف  الوزراء 
الجهات القطاعية ذات العالقة؛ 
الفنية  التعارضات  إلزالة 
الواقعة ضمن املسارات املحددة 

للقطار“.
البيان إىل أن ”املجتمعني  ولفت 
أوصوا بوضع الصيغة القانونية؛ 
القطار  مرشوع  إدراج  إلعادة 
املوازنة، فضالً  املعلق يف قانون 
يحدد  دقيقة  دراسة  إعداد  عن 
خاللها مجمل املعوقات تقابلها 
املعالجات املقرتحة، استناداً إىل 
ستقدمه  الذي  الفني  التقرير 
املستفيدة  القطاعية  الجهة 

ممثلة بوزارة النقل“.
وأكد البيان أن ”املدير التنفيذي 
استعرض  الستوم  لرشكة 
املرشوع  بها  مر  التي  املراحل 
جانب  إىل   ،2017 العام  منذ 
التي  والدراسات  التصاميم 
وقت  يف  الرشكة  أنجزتها 
”استعداد  مبدياً  سابق“، 
الكورية  والرشكة  رشكته 
بعد  التنفيذ  بعملية  للرشوع 
القانونية  اإلجراءات  استكمال 
واإلدارية  والفنية  واملالية 

الالزمة“.
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بغداد/ الزوراء:
بحث وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، وقائد بعثة حلف الناتو الجديد 
الفريق، جيوفاني م. إيانوتيش، امس االثنني، سبل تقديم الدعم يف مجال 

التدريب.
عناد  جمعة  الدفاع  ”وزير  ان  ”الزوراء“:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
الوزارة، صباح امس، قائد بعثة حلف  التقى يف مكتبه بمقر  سعدون، 
املرافق  والوفد  إيانوتيش،  م.  جيوفاني  الفريق  العراق  يف  الجديد  الناتو 
له  الجديد، متمنياً  بالقائد  اللقاء  بداية  أن ”الوزير رحب يف  له“، مبيناً 

النجاح والتوفيق يف عمله“.
بعثة حلف  مناقشة سري عمل  اللقاء  أنه ”جرت خالل  البيان  وأضاف 
الناتو يف العراق وما يمكن ان تقدمه من دعم لوزارة الدفاع يف املستقبل 

خاصة يف مجال التدريب“.
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بريوت/ متابعة الزوراء:

يرتّقب اللبنانيـون صدور نتائج 

االنتخابـات النيابيـة التي جرت 

األحد، وُيستبعد أن يحدث تغيري 

كبري يف املشهد السـيايس العام، 

رغم النقمة التي خلّفتها سلسلة 

أزمات ومـآٍس متتالية منذ أكثر 

من سنتني. 

وتميـزت االنتخابات بمشـاركة 

اسـتثنائي  ونشـاط  كثيفـة 

للوائح معارضة تضم مرشحني 

مـن خـارج الطبقة السياسـية 

تحقيـق  أن  يـرون  التقليديـة 

”خروق“ ولـو محدودة يف لوائح 

األحزاب النافذة والقوى املتجذرة 

يعتـرب  السـيايس،  النظـام  يف 

انتصاراً.. لكن نسـبة املشـاركة 

فيها كانـت متدنية، إذ بلغت 41 

يف املئـة، وفـق وزارة الداخليـة. 

ويبلغ عدد الناخبني 3,9 ماليني.

 وتأتي هـذه االنتخابات وسـط 

البنك  اقتصادي صّنفـه  انهيـار 

الـدويل بني األسـوأ يف العالم منذ 

1850.. وبات أكثر من ثمانني يف 

املئة من السكان تحت خط الفقر 

وخرست اللرية اللبنانية أكثر من 

تسـعني يف املئة من قيمتها أمام 

الـدوالر، والمس معـدل البطالة 

نحو ثالثني يف املئة.

كمـا أتت بعـد نحـو عامني عىل 

انفجار الرابع من آب/أغسطس 

2020 الـذي دمر جزءاً كبرياً من 

بـريوت وأودى بأكثـر من مئتي 

شخص وتسّبب بإصابة أكثر من 

6500 آخريـن.. ونتج االنفجار، 

وفق تقارير أمنية وإعالمية، عن 

تخزين كميات ضخمة من مواد 

خطـرة تـدور تحقيقـات حول 

مصدرهـا، من دون أي إجراءات 

وقاية.

وهو االستحقاق االنتخابي األول 

بعد سلسـلة أزمـات هزت لبنان 

خـالل العامـني املاضيـني بينها 

انهيـار اقتصـادي واحتجاجات 

ضـد  مسـبوقة  غـري  شـعبية 

يف  كارثـي  وانفجـار  السـلطة 

بـريوت. لكـّن عنـارص عـدة قد 

النقمـة  ترجمـة  دون  تحـول 

التـي  السـلطة  ضـد  الشـعبية 

ُيحّملها كثر مسـؤولية االنهيار 

االقتصادي وشـلل املؤسسـات، 

بينها القانون االنتخابي املفّصل 

لصالح األحزاب التقليدية.

نائبـاً،   128 الربملـان  ويضـّم 

املنتهيـة  املجلـس  والغالبيـة يف 

واليته هي لحـزب الله وحلفائه 

وأبرزهـم التيـار الوطنـي الحر 

الذي يتزعمه رئيس الجمهورية 

ميشال عون وحركة أمل برئاسة 

رئيـس الربملـان نبيه بـري الذي 

يشغل منصبه منذ 1992.

تبقـى  أن  متوّقعـا  كان  وإن 

الربملـان  يف  مرجحـة  الكفـة 

القـوى  لصالـح  الجديـد 

السياسـية التقليديـة، تحدثت 

ماكينـات أحـزاب ومجموعات 

معارضة ليالً عن خروق يف عدد 

مـن الدوائـر، أبرزهـا دائرة يف 

الجنوب .

االنتخابـات  يف  وشـاركت 

مجموعـات معارضـة ووجـوه 

احتجاجـات  أفرزتهـا  شـابة 

شعبية غري مسـبوقة يف ترشين 

طالبـت   2019 األول/أكتوبـر 

برحيل الطبقة السياسية.

وبـدا منـذ البدايـة أنه سـيكون 

صعباً أن ترتجم النقمة الشعبية 

بسـبب  االقـرتاع  صناديـق  يف 

نقـص  أبرزهـا  عـدة،  عوامـل 

املـوارد املاليـة لـدى املعارضني 

السياسـية،  الخـربة  وضعـف 

وقانون انتخابـي معقد مفصل 

عـىل قيـاس األحـزاب التقليدية 

وتشتت املعارضة وعدم اتحادها 

يف لوائح مشرتكة. 

خصوصاً  األزمـات،  وسـاهمت 

انفجار املرفأ، يف إحباط رشيحة 

واسـعة من اللبنانيني، ال سـيما 

الشباب الذين هاجر آالف منهم.

وُيرّجـح أن يحتفظ حـزب الله 

وحركة أمل بـ(27 مقعداً)، لكن 

ال يسـتبعد محللـون أن يخـرس 

للحزب،  األبرز  املسيحي  الحليف 

أي التيار الوطني الحر، عدداً من 

مقاعده بعدما حاز وحلفاؤه 21 

مقعداً عام 2018.

كمـا جرت االنتخابـات يف غياب 

ُسـّني  سـيايس  مكـون  أبـرز 

بزعامة رئيس الحكومة السابق 

أعلـن  الـذي  الحريـري  سـعد 

مقاطعـة االسـتحقاق، بعدمـا 

احتل الواجهة السياسية سنوات 

طويلـة إثر مقتـل والـده رفيق 

الحريري يف 2005. 

أبوظبي/متابعة الزوراء:
 يرتجـم توافد العديد مـن الزعماء عىل اإلمارات 
العربيـة املتحـدة لتقديم واجب العـزاء يف وفاة 
الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيـان، عمق املكانة 
التي تحظى بها الدولة الخليجية التي نجحت يف 

فرض نفسها قوة اقتصادية وسياسية.
ويستمر العديد من القادة وزعماء العرب ودول 
العالـم يف التوافـد عىل دولـة اإلمـارات العربية 
املتحـدة لتقديـم واجب العـزاء يف وفـاة رئيس 
الدولـة الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان، الذي 

خلفه الشيخ محمد بن زايد.
ويعكس حجـم الحضور االحـرتام الكبري الذي 
يحظى به الشـيخ خليفة الذي تويف الجمعة عن 
عمـر يناهز الثالثة والسـبعني عاما، حيث كان 
عنوانا لقيم السـالم واالنفتاح، كما يرتجم هذا 
الحضور املكانة املرموقة التي تتمتع بها الدولة 
الخليجيـة عىل الصعيـد الدويل، يف ظـل القيادة 

الحالية للشيخ محمد.  
وقاد الشـيخ محمد لسـنوات الدولة الخليجية 
املتحالفة مع الغرب، وهي منتج للنفط وعضو 
يف منظمـة البلـدان املصـدرة للبـرتول (أوبـك) 
ومركز أعمال إقليمي ودويل رائد، قبل أن ينتخبه 
املجلس األعىل لالتحاد اإلماراتي السبت الرئيس 
الثالـث للبـالد، يف إجماع يعكس عمـق الوحدة 

واالستقرار اللذين تحظى بهما دولة اإلمارات.
وزار الرئيـس الفرنيس إيمانويل ماكرون، الذي 
تربط بـالده عالقات تجارية وعسـكرية مهمة 
مـع اإلمـارات، أبوظبـي األحد حيث اسـتقبله 

الشيخ محمد.
وقال قـرص اإلليزيه يف بيـان إّن ماكرون أعرب 
خـالل لقائـه مع الشـيخ محمد عـن ”خالص 
تعازيه ألرسته والشعب“ يف وفاة الشيخ خليفة. 
وأضـاف البيـان أّن ”اإلمارات العربيـة املتحدة 
رشيـك اسـرتاتيجي لفرنسـا، وهـي حقيقـة 
تؤكدها درجة تعاوننـا يف مجاالت متنوعة مثل 

الدفاع والثقافة والتعليم“.
و توجـه رئيـس الـوزراء الربيطانـي بوريـس 
الرئيـس  وكذلـك  أبوظبـي،  إىل  جونسـون 
الفلسـطيني محمود عباس، ورئيس جمهورية 
كازاخسـتان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس 
موريتانيـا محمد ولد الشـيخ الغزواني، ونائب 
رئيس الهند فينكايا نايدو، لتقديم واجب العزاء 

يف وفاة الشيخ خليفة بن زايد.
ومـن املقـرر أن تصـل االثنـني نائبـة الرئيس 
األمريكـي كامـاال هاريـس لتقديـم العـزاء إىل 

الشيخ محمد.
وتوافد عدد من القادة العرب، من بينهم العاهل 
األردني امللـك عبدالله الثانـي والرئيس املرصي 
عبدالفتـاح السـييس والرئيـس التونيس قيس 

سـعيد، السـبت، عىل الدولة الخليجية. وأرسل 
ويل العهـد السـعودي محمد بن سـلمان، الذي 
دخـل والده العاهل السـعودي امللك سـلمان بن 
عبدالعزيز املستشفى قبل أسبوع، وفدا لتقديم 

التعازي لرئيس اإلمارات.
ويـرى مراقبون أن القيـادة الحاليـة لإلمارات 
عازمة عىل امليض قدما يف نهج أسـالفها، القائم 
عىل االنفتـاح وتعزيز موقع اإلمـارة الخليجية 

كقوة اقتصادية وسياسية.
ولطاملـا مثـل الشـيخ محمـد قـوة دافعـة يف 
سياسـات الـرشق األوسـط، إذ نجـح يف بنـاء 
سياسـة خارجية متوازنة، وشكل جدار صد يف 
وجه التنظيمات اإلسـالمية التي تشكل تهديدا 

لالستقرار يف املنطقة.
 وحـرص رئيس اإلمـارات عىل تنويـع عالقات 
بـالده مـن خـالل تعزيـز االنفتاح عىل روسـيا 
والصـني، يف مقابـل السـعي إىل الحفـاظ عـىل 

عالقات بالده التقليدية مع الغرب.
وبعد سـنوات من الخصومة تحركـت أبوظبي 
لتحسـني العالقـات مـع تركيـا وبدرجـة أقـل 
إيـران، إذ تركز اإلمـارات اهتمامهـا عىل النمو 
االقتصادي وسـط املنافسـة اإلقليمية املتزايدة 
والتحـول العاملـي بعيـدا عـن الهيدروكربونات 

رشيان الحياة القتصادات الخليج.
ونال خرب انتخاب الشـيخ محمد رئيسـا للبالد 
اهتمامـا كبريا من قبل وسـائل اإلعالم الدولية، 
حيث قالت وكالة بلومربغ يف تقرير حمل عنوان 
”األمري الذي أعاد تشـكيل املنطقة يتوىل رئاسة 
اإلمارات“ إن ”الشـيخ محمد بن زايد يقود رابع 
أغنى صندوق ثروة يف العالم ونحو سـتة يف املئة 
مـن االحتياطيـات املؤكدة من النفـط الخام يف 
العالم. وقد أسهم أيًضا يف صقل صورة اإلمارات 
العربيـة املتحـدة كواحـة ليرباليـة اجتماعيـة 

ومؤيدة لألعمال“.
ولفتـت الوكالـة إىل أن الشـيخ محمـد تمكـن 
مـن قيـادة سـفينة دولـة اإلمـارات يف بحـر 
األزمات املتالطم يف املنطقة، مسـتخدما النفوذ 
االقتصـادي يف إقامة رشاكات مؤثـرة تمتد من 
روسـيا إىل الصني، واختيار عواصم هذه البلدان 

لزياراته الخارجية.
من جهتها اعتـربت اإلذاعة الربيطانية ”بي بي 
يس“ أنه يحسـب للشـيخ محمد الفضل إىل حد 
كبـري يف تحـول دولة اإلمـارات نحو نهـج أكثر 
نشاطا يف الشـؤون اإلقليمية يف العقد األول من 

القرن الحادي والعرشين.
وأشـارت إىل أن رئيـس اإلمارات الجديد سـاهم 
يف تطويـر القـوات املسـلحة لبـالده، من حيث 
التخطيـط االسـرتاتيجي والتدريـب والهيـكل 

التنظيمي، وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة.

بغداد/ الزوراء:
شـدد رئيـس الجمهوريـة، برهـم 
رضورة  االثنـني،  امـس  صالـح، 
ضمان عدم إفالت املتورطني بجرائم 
داعش من العدالة، فيما اكد أهمية 
حماية النسيج االجتماعي العراقي 

املتنوع وتحويله لعنرص قوة.
وذكـر بيـان لرئاسـة الجمهورية 
”رئيـس  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
الجمهورية برهم صالح اسـتقبل، 
امـس، يف قـرص السـالم ببغـداد، 
وكيلـة األمني العام لألمـم املتحدة 
املعنيـة  الخاصـة  واملستشـارة 
باإلبادة الجماعية أليس نديريتو“، 
مبينـاً أنـه ”جـرى خـالل اللقـاء 
التأكيـد عـىل رضورة التحقيـق يف 
جرائـم تنظيـم داعـش اإلرهابـي 
التي ارتكبت يف العراق، والتنسـيق 
املشـرتك بـني الجهـات الحكومية 
العراقية املختصة وفريق التحقيق 

األممي يف هذا الخصوص“.
وأّكـد صالـح، وفقـاً للبيـان، عىل 
املتورطـني بالجرائم  ”أهمية جلب 
اإلرهابيـة إىل العدالـة واالقتصاص 
منهم وتجفيـف منابـع تمويلهم، 
ارتكبهـا  التـي  الجرائـم  وتوثيـق 

داعـش، وجمـع األدلة التـي تدين 
اإلرهـاب، خصوصـاً تلـك املتعلقة 
باملقابـر الجماعية“، مشـدداً عىل 
”ضمان عدم إفـالت املتورطني من 
العقاب، بما يحفظ حقوق الضحايا 

ويمنع تكرار هذه الجرائم“.

رئيـس  أكـد  ذلـك،  غضـون  يف 
الجمهورية، برهم صالح، رضورة 
حماية النسيج االجتماعي العراقي 

املتنوع وتحويله لعنرص قوة.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئاسـة 
تلقتـه  بيـان  يف  الجمهوريـة 

”الـزوراء“: إن ”رئيس الجمهورية 
برهـم صالـح اسـتقبل يف قـرص 
طائفـة  رئيـس  ببغـداد،  السـالم 
الصابئـة املندائيني الشـيخ سـتار 
جبار حلو برفقة وفد ضم عدداً من 

وجهاء الطائفة“.

أن  للبيـان  وفقـا  صالـح،  واكـد 
”الصابئـة املندائيني مكـّوٌن أصيٌل 
يف املجتمـع العراقـي ولهـم أدوار 
مهمة عرب مراحل البلد التاريخية، 
ولهـم إسـهامات مهمـة يف الحياة 
واإلنسانية،  والثقافية  االجتماعية 
متمسـكني بهويتهـم الوطنية من 
خـالل مشـاركة أبنـاء الوطـن يف 

مختلف التحديات واملصاعب“.
عـىل  الجمهوريـة  رئيـس  وشـدد 
”رضورة حماية النسيج االجتماعي 
العراقـي املتنـوع وتحويله لعنرص 
قـوة، مـع رضورة ضمـان حقوق 
املكونات يف جميـع مفاصل الدولة 
الحيـاة  يف  مشـاركتهم  وتأمـني 
السياسية واالجتماعية بما يضمن 

سماع صوتهم وتلبية مطالبهم“.
واسـتمع رئيـس الجمهوريـة من 
الوفد لرشٍح واٍف عن أوضاع طائفة 
الصابئة يف البالد وبعض املشـاكل 
التـي تواجههم، مؤكـدا عىل دعمه 
الكامل لحقوقهـم ورضورة تذليل 
العقبات التي تواجههم، فيما ثّمن 
الوفد جهود رئيـس الجمهورية يف 
إرسـاء قيـم التعايش السـلمي يف 

البلد ولجميع املكوّنات.
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موسكو/ متابعة الزوراء:

اكـد الرئيـس الـرويس، فالديمري 

بوتني، إن منظمـة معاهدة األمن 

مهمـا  دورا  تلعـب  الجماعـي 

للغايـة يف تحقيـق االسـتقرار يف 

فضاء ما بعد االتحاد السـوفيتي، 

معربا عن أمله أن تـزداد قدراتها 

ونفوذها، فيما اشار اىل أن املعامل 

البيولوجية األمريكية عىل األرايض 

األوكرانيـة كانت ”تطور أسـلحة 

بيولوجية بشكل أسايس“.

وهـدد الرئيـس الرويس بالـرد عىل 

توسع حلف شمال األطليس يف فنلندا 

والسـويد، مشـريا إىل أن االجتمـاع 

سيبحث العمليات يف أوكرانيا ضمن 

اجتماع مغلق للمنظمة.

يأتي ذلك فيما أكد بوتني أن املعامل 

البيولوجية األمريكية عىل األرايض 

األوكرانيـة كانت ”تطور أسـلحة 

بيولوجية بشكل أسايس“.

لبوتـني  ذلـك يف ترصيـح  وجـاء 

خالل مشـاركته يف قمة ”منظمة 

الجماعـي“  األمـن  معاهـدة 

موسـكو،  الروسـية  بالعاصمـة 

املهمـة  أن  بوتـني  تابـع  حيـث 

الرئيسـية لهـذه املعامـل كانـت 

”جمع املواد البيولوجية، ودراسة 

خصوصيات انتشـار الفريوسات 

واألمـراض الخطـرية ألغراضهـا 

الخاصة“.

وتابع الرئيس: ”لقد دققنا ناقوس 

الخطـر منذ فـرتة طويلة بشـأن 

للواليـات  البيولوجيـة  األنشـطة 

املتحدة األمريكية يف فضاء ما بعد 

االتحاد السـوفيتي. وكمـا نعلم، 

فقد أنشـأ (البنتاغـون) عرشات 

البيولوجيـة  واملراكـز  املعامـل 

املتخصصة يف منطقتنا املشرتكة، 

وهم ليسـوا منشـغلني بأي حال 

وتقديـم  بتطويـر  األحـوال  مـن 

املساعدات الطبية العملية لسكان 

هـذه املناطـق التـي بـدأوا فيهـا 

أنشطتهم“.

وقال بوتني إن روسيا قد حصلت، 

العسـكرية  العمليـة  سـياق  يف 

أدلـة  عـىل  بأوكرانيـا  الخاصـة 

موثقة عىل أن مكونات األسـلحة 

البيولوجيـة قـد أنشـئت بشـكل 

مجـاورة  مناطـق  ”يف  أسـايس 

لحدودنا مبارشة“.

وأكد رئيس بيالروسـيا، ألكسندر 

لوكاشـينكو، أن اجتمـاع منظمة 

األمـن الجماعـي اليـوم يجري يف 

ظروف استثنائية.

وحمل رئيس بيالروسـيا أوكرانيا 

السـيايس  التوتـر  مسـؤولية 

والحشـد العسكري، متهما كييف 

بنقـل األسـلحة ونرش مسـريات 

يف أجـواء بالده، كمـا اتهم الغرب 

بشن حرب هجينة واسعة النطاق 

ضد موسكو ومينسك.

وقـال: ”يجـب مواجهـة توسـع 

الناتـو وعلينا أن نكـون موحدين 

وسنتعرض للدهس إذا تفرقنا“.

كما أكد الرئيس الرويس، فالديمري 

البيولوجيـة  املعامـل  أن  بوتـني، 

األمريكية عىل األرايض األوكرانية 

كانـت ”تطور أسـلحة بيولوجية 

بشكل أسايس“.

الرئيـس  أن يعقـد  املقـرر  ومـن 

يف  ثنائيـة  اجتماعـات  الـرويس 

معاهـدة  منظمـة  قمـة  إطـار 

رؤسـاء  مـع  الجماعـي،  األمـن 

بيالروس ألكسـندر لوكاشـينكو، 

وكازاخسـتان، قاسـم جومارت، 

وقريغيزستان صادر جاباروف.

وتستضيف موسكو، قمة لزعماء 

األمـن  معاهـدة  منظمـة  دول 

الجماعـي، حيـث مـن املقـرر أن 

يبحثوا تحسـني إمكانات املنظمة 

يف حفظ السالم التابعة للمنظمة، 

التعـاون  تعزيـز  إىل  باإلضافـة 

العسكري بني أعضائها.
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امن ومجتمع

 بغداد/الزوراء:
سجلت عدد من دوائر صحة املحافظات 
بسـبب  االختنـاق  حـاالت  مـن  عـدد 
العواصـف الرتابية التـي اجتاحت البالد 

يوم امس االثنني.
واعلنـت دائرة صحـة الديوانيـة، امس 
االثنـني، عـدد حـاالت االختنـاق التـي 

سجلتها بسبب العواصف الرتابية .
وقال مديـر عام دائرة صحـة الديوانية 
صبـاح محسـن الزاميل يف بيـان ورد لـ 
«الزوراء»: إن «مجموع حاالت االختناق 
املسـجلة لـدى املؤسسـات الصحيـة يف 
املحافظة بلغت (٤٠٠) حالة اختناق تم 
استقبالها منذ فجر امس و لحد اآلن «.

وأضـاف ان «الحـاالت املسـجلة اعـاله 
املواطنـني  مراجعـة  بحسـب  توزعـت 
اىل املؤسسـات الصحيـة، فقد سـجلت 
مستشـفى الديوانيـة التعليمي (١٠٠) 
حالـة ومستشـفى عفـك العـام (٢٥)
حالـة. أمـا مستشـفى الحمـزة العام 
فقـد سـجل (٢٣)حالـة، فيمـا سـجل 
مستشـفى الشـامية العـام(٥٠) حالة 
ومستشفى الحسني (ع) لالطفال(٩٦) 
حالة، ومستشـفى النسـائية واالطفال 

التعليمي العام سجل (١٠) حاالت».
وأشارت اىل ان «طوارئ مركز الشافعية 
األول سـجل (٤٠) حالـة، أمـا طـوارئ 
مركـز السـنية األول فقد سـجل (٢٧) 
حالـة، وكذلـك طـوارئ مركـز صحـي 
سومر التابع إىل قطاع الرعاية الصحية 

االوليـة يف عفـك سـجل أكثر مـن (٢٤) 
حالـة،و سـجلت طـوارئ مركز صحي 
البديـر االول التابـع إىل قطـاع الرعايـة 
الصحية االولية يف عفـك أكثر من (٢٠) 

حالة اختناق».
«رضورة  عـىل  العـام  املديـر  وشـدد 
االلتـزام بإجـراءات الوقايـة ومراجعة 
املؤسسـات الصحيـة يف حـال التعرض 
لحالـة اختناق»، داعيا اىل «رضورة عدم 
الخـروج مـن املنـزل اال للـرضورة مع 
االلتزام بإجراءات الوقاية واالتصال عىل 
الرقم السـاخن املجانـي (١٢٣) يف حال 

وجود حالة صحية طارئة».
الرسـمي  الناطـق  أعلـن  االنبـار،  ويف 
باسـم دائـرة صحـة محافظـة االنبار 
انـس العاني، امـس االثنني، اسـتقبال 
مستشـفيات املحافظـة ٥٠٩ مصابني 
بحـاالت االختناق جـراء عاصفة ترابية 

رضبت مدن املحافظة.
وقـال العانـي يف ترصيـح صحفـي إن 
”مستشـفيات االنبـار اسـتقبلت ٥٠٩ 
حالة اختناق جراء العاصفة الرتبية التي 
رضبت مدن االنبار منذ  اول امس ولحد 
االن وتسـببت بانعـدام الرؤيـا وتوقف 
حركة السري يف معظم مدن املحافظة“.

واضـاف ان“ حكومـة االنبـار املحليـة 
عطلت الدوام الرسمي للمدارس والدوائر 
الخدميـة  الدوائـر  باسـتثناء  االخـرى 
جـراء العاصفـة الرتابيـة»، مبينـا ان“ 
املستشـفيات واملراكز الصحية املنترشة 

يف عموم مدن االنبار املحررة اسـتنفرت 
كل طاقاتها الستقبال الحاالت الطارئة 
وتقديـم الخدمات الطبية خاصة ملرىض 
الحساسـية والربو واالمـراض الناجمة 

عن استنشاق االتربة“.
وأوضح العاني ان ”مديرية صحة االنبار 
اعدت خطة طوارئ إلنقاذ هذه الحاالت 
التي تحـدث جراء العواصـف الرتابية»، 
مؤكدا ان“ مستشفيات االنبار لم تسجل 

حاالت وفاة جراء العاصفة الرتابية ”. 
ويف كربـالء سـجلت محافظـة كربـالء 
حالـة   ١٣٠ االثنـني،  امـس  املقدسـة، 

اختناق.
وقـال املتحـدث الرسـمي باسـم دائرة 
صحـة كربالء املقدسـة عدي السـالمي 
يف ترصيـح صحفي: إن «مستشـفيات 
املحافظة سـجلت قرابة الــ١٣٠ حالة 

اختناق».
واضاف أن «الكوادر الصحية استنفرت 

جهودها ومازال التوافد مستمرا».
ويف دياىل اعلنت دائرة صحة دياىل تسجيل 
اكثر مـن ١٧٠ حالة اختنـاق بينهم ٢٣ 

حرجة بسبب العواصف الرتابية.
وقـال مديـر اعـالم صحة ديـاىل فارس 

العزاوي يف ترصيح صحفي: ان“ صحة 
دياىل سـجلت خـالل السـاعات املاضية 
اكثر مـن ١٧٠ حالة اختنـاق بينهم ٢٣ 
حرجـة يف ردهـات الطـوارى سـواء يف 
بعقوبة او بقية مدن املحافظة». مؤكدا 

«ان جميع الحاالت مستقرة حاليا“.
واضـاف العـزاوي انـه ”لم تسـجل اي 
حالـة وفاة رغم كثـرة الحاالت الحرجة 

وخاصة من كبار السن“.
وأشـار اىل أن ”استنفار الطواقم الطبية 
كبـرية  وكميـات  االسـعافات  ووجـود 
مـن االوكسـجني واملـواد الطبيـة انقذ 

املوقـف يف ردهات الطوارى التي نجحت 
يف اسـتيعاب العـرشات خالل سـاعات 

معدودة“. 
ويف املثنى افاد مصدر طبي يف دائرة صحة 
املثنى، امس االثنني، بتسـجيل العرشات 
مـن حـاالت االختنـاق جـراء العاصفة 
الرتابيـة التي رضبـت املحافظة.. وقال 
املصدر ان ”مستشفيات املثنى استقبلت 
العـرشات من حـاالت االختنـاق نتيجة 
العاصفة الرتابية الشـديدة التي رضبت 
املحافظة فجر امس والتي تعترب األشـد 

من بني املحافظات“.
وأوضـح أن ”أغلب الحـاالت التي زارت 
املستشفيات هي ملصابي (الربو)، فيما 
اسـتنفرت الكـوادر الطبيـة جهودهـا 

للسيطرة عىل عدد الحاالت“.
ويف صالح الدين، رضبت عاصفة ترابية، 
امس االثنني، مدينة سـامراء متسـببة 
بعـدد مـن حـاالت االختنـاق وحجـب 
الرؤيـة.. ونشـطت املوجـات الغبارية، 
بالتزامن مـع ارتفاع درجـات الحرارة، 
لتجتـاح معظـم املحافظـات العراقية، 
بني فـرتة وأخرى، سـّجلت املؤسسـات 
الصحيـة عـىل أثرها اآلالف مـن حاالت 
االختنـاق، وأثـرت عـىل حركـة السـري 
والتنقل وتسـببت يف انخفاض مستوى 
الرؤية وإغالق عدد من األسواق واملراكز 

التجارية واألنشطة.
ويف كركـوك، أفاد مصدر طبي من دائرة 
صحة محافظة كركـوك، امس االثنني، 

باستقبال مستشـفيات املحافظة ١٣٨ 
حالة اختناق، جراء العاصفة الرتابية.

مـن جهتها، قالت الدائرة يف بيان ورد لـ 
«الزوراء» إن «املوجة التي ترضب العراق 
محملـة بأتربة غاية يف الـرضر للجهاز 
التنفـيس (مـادة PM ٢٫٥)، ويذكـر ان 
هذه املادة تسبب الجلطات أيضاً، حيث 
ان تأثريهـا مثـل تٲثري الدهـون املرضة 
التـي ترض بجدار االوعية الدموية، علما  
ان لدينا ١٣٨حالة ٳختناق لحد السـاعة 
الثامنة لصباح امس واالعداد يف تزايد».

وأضافت: «الرجاء االلتـزام باالجراءات 
الصحيـة، وعـدم مغـادرة املنـزل اال يف 
الحـاالت القصوى، مـع رضورة ارتداء 
كمامـة الوجـه وحمل االدويـة الالزمة 
والبخـاخ يف حـال كنت مصابـا بمرض 
الربـو وحمل قنينـة ماء ملنـع الجفاف 
واالتصال بالرقم املجانـي ١٢٢ يف حالة 
طلـب املسـاعدة او االرشـاد».. وقررت 
عـدد مـن املحافظـات، امـس االثنـني، 
تعطيل الدوام الرسمي بسبب العاصفة 
الرتابيـة، التي رضبت عـدداً من مناطق 

العراق، وجعلت الرؤية شبه منعدمة.
ويف النجـف أعلنت دائـرة صحة النجف، 
امـس االثنـني، تسـجيل أكثر مـن ٩٠٠ 
حالة اختناق يف مستشـفايتها. وذكرت 
الدائـرة يف بيـان ورد لــ الـزوراء»  أن 
حالـة   ٩١٥ اسـتقبلت  «مستشـفياتنا 
بسـبب العاصفة الرتابية بينها حالتان 

خطرتان».

بغداد/الزوراء:

االثنـني،  امـس  الرتبيـة،  وزارة  أعلنـت 

عـىل  الدليمـي،  عـيل  الوزيـر،  مصادقـة 

توصيات اللجنة التحقيقية بشـأن مدرس 

تجـاوز قواعـد اخالقيـات مهنـة الرتبية 

وقدسـية العملية التعليمية، فيما أشارت 

إىل صـدور عقوبـة بإغـالق معهـد البنوك 

األهـيل، وإعفـاء مرشفـة تعطـي دروس 

تقوية، رغم استمرارها بالخدمة.

وذكـرت الوزارة يف بيـان ورد لـ «الزوراء» 

أن «اللجنة التحقيقية العليا التي ُشـكلت 

بتوجيـه وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، 

اصدرت توصياتها يف واقعة أحد املدرسـني 

الـذي خاطـب طالبـه بعبـارات خارجـه 

عـن األخـالق وبألفاظ نابية خـالل احدى 

املحارضات التدريسية».

وأضافت أن «الدليمي صادق عىل توصيات 

اللجنـة التحقيقيـة التـي تضمنـت عـدم 

قبول كال املدرسـني الذين ظهرا يف مقاطع 

الفيديو من العمل كمحارضين يف املعاهد، 

وفـرض عقوبـة تنزيل درجـة للمدرس يف 

ثانوية عكاظ، لثبوت قيامه باإلسـاءة اىل 

قدسية مهنة التعليم من خالل ظهوره يف 

مقاطـع فيديو مخلة بـاألدب العام ونقله 

اىل وظيفة إدارية «.

وتابـع البيـان أن «الوزير وافـق عىل غلق 

معهد البنوك ومعهد قمة املنصور لدورات 

التقويـة التي خالفـت القوانـني وانظمة 

«اللجنـة  أن  إىل  مشـرياً  الرتبيـة»،  وزارة 

التحقيقية نصـت أيضاً عىل فرض عقوبة 

توبيخ إلحـدى املرشفـات االختصاصيات 

عـىل مـالك تربيـة الرصافـة األوىل وذلـك 

لثبـوت قيامهـا بإعطـاء دروس تقوية يف 

معهـد البنوك االهـيل عىل الرغـم من انها 

موظفـة عـىل مـالك الـوزارة ومسـتمرة 

بالخدمـة، خالفـا للضوابـط والتعليمات، 

فضـًال عـن اعفاِئها مـن مهـام االرشاف 

ونقلهـا اىل وظيفـة ادارية حسـب توجيه 

معايل الوزير».

ولفـت البيـان إىل أن «وزيـر الرتبيـة عيل 

حميد الدليمي، أكـد أن مهنة املعلم أقدس 

املهـن وان املعلـم يعـد القائـد امليداني يف 

منظومـة القيم والرتبيـة والتعليم ، اذ البد 

مـن املحافظة عىل قدسـية تلك الرسـالة 

االنسانية واالخالقية التي تحملها وصون 

مستقبل طلبتنا».

bËnËuaÏfl@›uc@Âfl@Úflå˝€a@paıaãu�a@àb¶a@∂g@µ‰†aÏæa@o«Ü

ÚÓia6€a@—ñaÏ»€a@ıaãu@÷b‰nÇ¸a@p¸by@Üá«@Ôó•@pbƒœb0a@Úzñ@ãˆaÎÜ
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بغداد/الزوراء:
اصـدرت مديرية املرور العامة، امس االثنني، توجيهات لسـائقي املركبات أثر العاصفة 

الرتابية.
وقال مدير عالقات وإعالم املديرية العميد زياد القييس يف ترصيح صحفي: إن «توجيهات 
املرور الصادرة من املدير العام واضحة ومسـتمرة بإرشافه شخصياً، يف جميع الظروف 
الجويـة السـيئة سـواء أكانت أمطـارا أم عواصف ترابيـة أم رياحا شـديدة هي ضبط 
الرسعة من قبل السـائقني من الخفيفة اىل متوسـطة وكذلك مراعاة رشوط السـالمة 

املرورية وتطبيق القانون».
واضاف أن «هناك توجيهات اىل منتسـبي املرور كافـة بالوقوف يف أماكن بارزة وبعيدة 
عن زخم الطريق لتاليف الحوادث بسـبب انعدام الرؤية وبعض املركبات ال تحمل رشوط 

األمن واملتانة».
ودعا القييس «املواطن من اىل االنتباه أثناء القيادة وااللتزام بقواعد السـري».. وتشـهد 
اغلب املحافظات العراقية عاصفة ترابية شديدة ادت اىل انعدام الرؤية، فيما قررت عدد 

من املحافظات تعطيل الدوام الرسمي فيها.

بغداد/الزوراء:
تظاهر العرشات مـن أرسى حرب الخليج 
الثانية، امـس اإلثنني، أمـام وزارة الدفاع 
العراقية وسـط العاصمة بغداد للمطالبة 

بحقوق مالية تقاعدية.
وذكـر بيـان للمكتـب االعالمـي آلمريـة 
قوات حفـظ القانون ورد «الـزوراء»: أنه 
«بإرشاف ومتابعة وتواجد ميداني من قبل 
آمر قوات حفظ القانـون اللواء الحقوقي 
جـواد كاظـم رهيف الدراجي، تم انتشـار 
وحدات قوات حفظ القانـون بالقرب من 

مبنـى وزارة التخطيـط املجـاورة ملدخـل 
املنطقـة الخرضاء لتأمني الحماية الالزمة 
للممتلكات العامة وللمتظاهرين من أرسى 
حـرب الخليج الثانية خالل تظاهرهم هذا 
اليوم أمام وزارة الدفاع للمطالبة بحقوق 

مالية تقاعدية».
وأضاف البيان أن «وحداتنا وبمهنية عالية 
من الحفاظ عىل سـيادة القانون واحرتام 
حقـوق اإلنسـان حرصت عـىل تقديم كل 
الخدمات االنسانية املتيرسة مع منع قطع 

الطرق وحرية الحركة للمواطنني كافة»

pbj◊ãæa@Ô‘ˆbè€@pbËÓuÏm@äáóm@äÎãæa

@ÊÎãÁbƒnÌ@wÓ‹©a@lãy@Ùãéc
ÜaáÃi@¡éÎ

بغداد/الزوراء:

اعلنت هيـأة املنافذ الحدوديـة، امس االثنني، 

ضبـط حاويتـني محملتـني بمـواد مخالفـة 

لرشوط وضوابط االسـترياد يف منفذ ميناء أم 

قرص الشمايل.

وذكر بيان للهيأة تلقتـه «الزوراء» انه «منفذ 

ميناء أم قرص الشمايل تمكن بالتنسيق وتبادل 

املعلومـات مـع شـعبة اسـتخبارات أم قرص 

الشـمايل مـن ضبـط حاويتني تحتـوي االوىل 

عىل (مـادة كيمياويـة خطـرة) والثانية عىل 

مادة غسـيل (تايد) متجاوزة للمدة القانونية 

دون انجاز معاملتها وغري مثبت عليها تاريخ 

الصالحية». 

واضـاف «تم تشـكيل لجنـة وتنظيم محرض 

القضـاء  إىل  املـواد  وإحالـة  اصـويل  ضبـط 

التخـاذ االجـراءات القانونيـة املناسـبة بحق 

املخالفني».

بغداد/الزوراء:
كشفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، امس 
االثنـني، عن تنفيذ عمليَّتي ضبـطٍ ملُخالفاٍت يف 
ـة يف واسـط والديوانيَّـة، ُمبّينًة  حَّ دائرتـي الصِّ
حصول هـدٍر يف املال العـام وإرضاٍر باملصلحة 

ة. العامَّ
وذكـرت الدائرة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: أنَّ 
«فريق عمل مكتب تحقيق واسـط رصد وجود 
(١٠) أجهـزٍة طبيَّـٍة لقيـاس ضغـط السـائل 
الدماغي (ايرلندي املنشأ) تعاقدت عىل رشائها 
ة واسـط دون الحاجـة الفعليَّة لهذا  دائرة صحَّ
العدد، ُمشـريًة إىل أنَّ األجهـزة التي تمَّ رشاؤها 
بمبلـغ (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـون دينـار، تـمَّ 
تخزينها يف مستشفى الزهراء ولم يتم تنصيبها 

ا  وال تدريب املالكات الطبيَّة عىل استخدامها، ممَّ
جعلها عرضًة لالندثار؛ نتيجة سوء التخزين».

وأضافـت إنَّ «الفريـق ضبـط خـالل العمليَّـة 
أدوات مشـغلة للجهاز بلغ عددها (٥٠) قطعًة 
بسـعر (١٠٠٠) دوالر للقطعـة الواحدة لم يتم 
اسـتخدامها لحـني انتهـاء فـرتة صالحيتها يف 
شهر نيسـان ٢٠٢٢، فضالً عن أدوات تدخل يف 

عمل الجهاز لم يتم تجهيزها عند التعاقد».
وأوضحت أنَّ «مكتب تحقيق الهيئة يف الديوانيَّة، 
ـة يف املُحافظة، قام  حَّ الـذي انتقل إىل دائرة الصِّ
(يف عمليَّـٍة ثانيٍة) بضبط مسـتند رصٍف بمبلغ 
(٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ديناٍر لسـلفٍة ممنوحٍة 
إىل لجنـة تنفيـذ عمـٍل يف مستشـفى الديوانيَّة 
العـام، بأسـلوب التنفيـذ أمانة»، الفتـًة إىل أنَّ 

«اللجنـة لم تقم بتنفيذ العمل؛ بالرغم من منح 
السـلفة يف شهر أيلول ٢٠٢١، كما أنَّها لم ُتقدِّْم 
أي أوليَّاٍت؛ لتسـوية السـلفة خالفـاً لتعليمات 

تنفيذ األعمال بأسلوب أمانة».
ضبـٍط  محـرضي  «تنظيـم  الدائـرة  وأكـدت 
وعرضهما رفقة املُربزات املضبوطة عىل قضاة 
محكمـة التحقيق يف قضايا النزاهة يف واسـط 
ة  والديوانيَّة، الذين قرَّروا عرض األوليَّات الخاصَّ
باألجهـزة الطبيَّـة املضبوطـة يف العمليَّة األوىل 
عىل شـعبة التدقيق الخارجي؛ لغرض تدقيقها 
وتقديـم تقريٍر وبيـان املُقرصيَّة مـع ُمفاتحة 
 ، اإلداريِّ التحقيـق  إلجـراء  ـة  املُختصَّ الجهـة 
وإجـراء التحقيـق يف القضيَّــة الثانيـة وفـق 

أحكام املادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات».

ميسان/الزوراء:
أعلـن جهـاز األمـن الوطنـي بمحافظة 
ميسـان، امـس االثنـني، تفكيك شـبكة 

لتجارة املخدرات يف الفرات االوسط.
وذكر اعـالم الجهاز يف بيان لـ «الزوراء» 
انـه «بناًء عـىل معلومـات اسـتخبارية 
وبعـد اسـتحصال املوافقـات القضائية 
،تمكنـت مفـارز أمـن ميسـان التابعة 
لجهـاز االمـن الوطني وبكمـني محكم 
مـن إلقـاء القبض عـىل أحد أكـرب تجار 
املخـدرات يف املحافظـة وبحوزتـه نحو 
(١٤) كغـم من مـادة الكرسـتال و (١) 
كغم من مـادة الحشيشـة، وبداللته تمَّ 
تحديد أفراد شبكته االربعة الذين توزعوا 
يف محافظتـي كربالء املقدسـة والنجف 
أوكارهـم  مداهمـة  جـرى  إذ  االرشف؛ 
والقاء القبـض عليهم وضبط مبلغ مايل 
قرابـة (١٣) مليون دينـار عراقي كانت 

بحوزتهم لغرض املتاجرة».
واضاف أن «أقوال املتهمني دونت أصولياً 
واحيلت إىل الجهـات القانونية املختصة 
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم، وسيتم 
تسـليم املـواد إىل دوائـر الصحـة املعنية 

بقرار قضائي لغرض اتالفها».

كما ألقت مفارز مديرية رشطة محافظة 
ميسان واملنشآت، امس االثنني، القبض 
عىل أب قتل ابنه رمياً بالرصاص بسـبب 
مشاجرة جرت بينهما يف منزلهما الواقع 
بإحدى مناطق قضاء املجر الكبري جنوب 

املحافظة.
وقالت املديرية يف بيـان تلقته «الزوراء» 
إن «قسـم رشطة املجر الكبري باالشرتاك 
مـع االسـتخبارات وبعـد تلقيهـا بالغا 
مفـاده تعرض أحـد املواطنـني (االبن) 
إىل اصابـة بطلق نـاري يف منطقة الرأس 
ووفاته يف الحـال من قبل الجاني (األب) 
حيث تمكنت من إلقاء القبض عىل املتهم 
(األب) بعد سـاعتني مـن تنفيذ جريمته 
وذلك خـالل جمع املعلومـات عن مكان 
تواجـده ودهم منـزل احـد اقاربه الذي 

كان مختبئاً فيه».
 واضافـت ان «سـبب القتـل هـو رفض 
ابنـه االمتثـال لطلبه بعدم اطـالق النار 
عىل جـاره اثر مشـاجرة حـدث بينهما 
ممـا اضطر ألخذ السـالح واطـالق النار 
عليه»، مؤكدة انه «تـم اتخاذ االجراءات 
القانونية بحقه اصولياً بغية عرضه عىل 

القضاء».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائـرة التقاعـد والضمـان االجتماعـي للعمال 
التابعة لـوزارة العمـل، امس االثنني، تشـغيل أكثر من 

ألفي عامل بمصفى كربالء.
ونقل بيان للوزارة تلقته «الزوراء» عن مدير عام التقاعد 
والضمان خلود الجابـري قولها: إن «الدائرة توصلت اىل 
اتفاق مهم مع الرشكة الكورية املنفذة ملرشوع مصفى 
كربـالء، يتضمن تعيني ٢٠٠٢ موظـف وعامل عراقي يف 

املصفى».
وأضافت أن «هـذا االتفاق جاء بعـد مفاوضات طويلة 
مـع الرشكة التـي كانت تعتمد عـىل العمالـة االجنبية 
بنسبة كبرية جدا، وترفض االستعانة بالعمالة العراقية 

السباب وحجج واهية رفضناها جملة وتفصيال».
الخروقـات  العديـد مـن  «تـم تسـجيل  أنـه  وتابعـت 
والتجـاوزات عـىل الرشكـة املنفـذة ووضعنا حـدا لها، 
وأجربناها عىل تطبيق قانون العمل العراقي الذي ينص 
عىل رضورة تشغيل العمالة العراقية يف أي مرشوع ينفذ 

يف العراق بنسبة ٥٠٪»، حسب نص البيان.
وأكدت، «نحن اآلن بصدد وضع اللمسات االخرية لغرض 
اتمام اجراءات تعيني العمال العراقيني، وسـيتم تطبيق 
هذا االتفاق مع باقي املشاريع تباعا حفاظا عىل حقوق 

العامل العراقي».
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جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء      

ديوان الوقف الشيعي                     العدد:٧٠٩
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار

التاريخ: ٢٠٢٢/٥/١٠ شعبة األمالك املوقوفة                          
م/ إعالن 

تعلن مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار عن إجراء املزايدة العلنية لسنة واحدة للعقار أدناه فعىل 
الراغبني باالشـرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الشـيعي يف ذي قار خالل مدة 
سـبعة ايام من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرسمية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة ٢٠٪ من القيمة املقدرة (قبل موعد املزايدة) مع صورة من هوية االحوال املدنية وبطاقة 
سـكن وتأييد مختار مصـدق، وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسـمية يف اليـوم الذي يليه، عىل 
أن يتحمل من ترسـو عليـه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية وبدفع بدل االيجار السـنوي 
دفعة واحدة بعد مرور سـبعة ايام من تاريخ االحالة القطعية، عىل أن تجري املزايدة السـاعة 

(العارشة) صباحا يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار.

م.ر مهندسني
أحمد كريم عبد الجبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار



بغداد/ الزوراء:
 (economics trading) سجل موقع
املختص برصـد التضخم املايل، امس 
االثنني، انخفاضـًا طفيفاً بالتضخم 
يف العـراق، فيما اكد خبـري مايل عىل 
رضورة توجيه فائـض االموال نحو 
املشاريع االسـتثمارية وتقليل الدين 

الحكومي.
وذكـر املوقـع يف احصائية رسـمية 
للتضخم السنوي ملجموعة العرشين، 
اطلعت عليه «الزوراء»: أن «التضخم 
السـنوي يف العـراق بلـغ خـالل اخر 
 ٪٥٫١ شـباط  لشـهر  احصائيـة 
منخفضـاً من ٥٫٣٪، فيما بلغ معدل 
النمـو الناتـج املحـيل االجمايل خالل 

نهاية العام املايض ٥٫٩٪».
وبني ان «الديـن الحكومي إىل الناتج 
املحيل اإلجمايل بلـغ ٥٩٫٣٪ يف نهاية 

العام املايض ٢٠٢١».
بدوره، اكد الخبري االقتصادي، هالل 
الطحان، يف حديث صحفي: «رضورة 
االستفادة من فائض االموال املتأتية 
من ارتفاع اسـعار النفط بتوجيهها 
نحو املشاريع االسـتثمارية لتحريك 

عجلة االقتصاد العراقي».

ولفـت اىل ان «الفائـض املـايل يعترب 
فرصة كبرية للعراق قد ال يأتي مثلها 
يف املستقبل اطالقا وخاصة مع توجه 

دول العالم نحو الطاقة النظيفة».
وطالـب الطحـان «بـرضورة تقليل 
الديـن الحكومـي سـواء خارجيا او 
داخليـا مـن اجـل تحسـني تصنيف 
ان  مسـتدركا  ائتمانيـا».  العـراق 
«الديون الخارجية تسدد وفق جداول 

واوقات محددة مسبقا».
مـن جانـب اخـر، أفـاد املوقـع بأن 
«تركيا سـجلت اعىل تضخماً سنوياً 
يف املجموعـة، حيـث بلـغ يف شـهر 

نيسـان للعام الحايل ٦٩٫٩٧٪، تليها 
االرجنتني ٥٨٪، وروسيا ثالثا ١٧٫٨٪، 
وجاءت الربازيل رابعا ١٢٫١٣٪، فيما 
احتلت هولندا املركز الخامس ٩٫٦٪، 
وجـاءت الواليات املتحـدة االمريكية 

سادسا ٨٫٣٪».
وتابـع املوقـع ان «اسـبانيا جـاءت 
سـابعا ٨٫٣٪، والهنـد ثامنا ٧٫٧٩٪، 
واملكسيك تاسعا ٧٫٦٨٪، فيما جاءت 

منطقة اليورو عارشا بـ ٧٫٥٪».
واضاف ان «املانيا جاءت باملرتبة ١١ 
بــ٧٫٤٪، وجاءت اململكة املتحدة ١٢ 

بـ٧٪ وكندا ١٣ بـ٦٫٧٪».

بغداد/ الزوراء:
أكـدت النائـب عـن كتلـة الصادقـون النيابية، سـهيلة 
السـلطاني، امس االثنني، أن الحكومة عاجزة عن إيجاد 
الحلول واملعالجات الدائمية والعمل بمعالجات ترقيعية.   
وقالت السلطاني يف حديث صحفي: أن حكومة الكاظمي 
عاجزة تماما عن القيام بواجباتها يف الوقت الذي تتفاقم 

فيه األزمات االجتماعية واالقتصادية. 
وأضافـت أن ”حكومة الكاظمي اقل مـا يقال عنها أنها 
زادت مـن معدالت الفقـر والبطالة بشـكل مخيف رغم 
الوفرة املالية .» وأشـارت إىل «أن الوضع االقتصادي يمر 
بكارثة والحكومة عاجزة عن إنقاذه نتيجة السياسـات 

الخاطئة التي انتهجتها حكومة الكاظمي».

بغداد/ الزوراء:
أكد عضـو يف اللجنـة املاليـة النيابية، 
امـس االثنـني، أن حكومـة ترصيـف 
األعمال اليوميـة ليس من صالحياتها 
املوازنـة  قانـون  مـرشوع  إرسـال 
مجلـس  إىل   2022 لسـنة  االتحاديـة 
النواب. مـن جانب متصـل، اكد نائب 
عـن ائتالف دولـة القانـون ان قانون 
االمـن الغذائـي وجـد من اجـل رسقة 
املال العام، الفتا اىل ان الدعم الحقيقي 
واالمن الغذائي يكون من خالل املوازنة 

عرب دعم بعض الرشائح املستحقة.
وقـال عضـو اللجنـة املاليـة النيابية، 
ثامـر ذيبان، امـس االثنني، يف ترصيح 
صحفي: إن ”قانون اإلدارة املالية يتيح 
لحكومـة ترصيف االعمال الرصف 1/ 
12 مـع إمكانيـة وزارة املاليـة إعطاء 

السلف“.
وأكد أن ”امكانيـة وزارة املالية اعطاء 
السلف او املنح للوزارة التي تطلب مثل 
الكهرباء والتجارة وغريها ولنا شواهد 

تكررت يف سنوات سابقة“ .
وأشـار إىل أن ”الحكومـة الجديدة هي 

املعنية رصا بإرسال املوازنة إىل الربملان 
”حكومـة  ان  اىل  الفتـا  وإقرارهـا“، 
ترصيـف األعمـال سـتميض باملوازنة 

املؤقتة / 12“.
وكان الخبـري االقتصـادي، نبيل جبار 

العيل، اسـتبعد، يف وقت سـابق، تمرير 
حـال  يف  الربملـان  يف  املاليـة  املوازنـة 
إرسـالها مـن قبـل حكومـة ترصيف 
األعمال، مشـريا إىل أن الدسـتور ينص 
عىل تقديمها من قبل الحكومة األصيلة 

حرصا.
مـن جانـب متصـل، اكـد النائـب عن 
ائتـالف دولـة القانون، ثائـر مخيف، 
ان قانون االمـن الغذائي وجد من اجل 
رسقـة املال العـام، الفتـا اىل ان الدعم 

الحقيقـي االمـن الغذائـي يكـون من 
خالل املوازنة عرب دعم بعض الرشائح 

املستحقة.
وقـال مخيف يف ترصيـح صحفي: ان 
”قانـون االمـن الغذائي يحتـوي عىل 
فقـرات مربمجـة وممنهجـة لرسقة 
املال العام، يف وقت هناك شـعب جائع 
ال يحتـاج اىل مثـل هذا القانـون بل اىل 
إجراءات اكثـر جدية بعيدا عن ترشيع 

هكذا قانون“.
ال  التنسـيقي  ”االطـار  ان  وأضـاف 
يقف ضد قانون يخدم الشـعب ويلبي 
تطلعاته رشيطـة ان ال يكون من اجل 
الفسـاد ورسقة أموال البلـد وايراداته 

بطريقة قانونية“.
وبـنّي ان ”االطـار التنسـيقي يسـعى 
ان يكـون الدعـم مـن خـالل املوازنة 
وللرشائح التي تستحق فقط هذا املال، 
وتدعـم الشـعب بالشـكل الصحيـح، 
بعيـدا عن تخصيـص مبالغ مسـبقة 
وتضمينهـا بقانـون خـاص يضمـن 
رسقـة تلـك املبالغ ومنحهـا لرشكات 

اجنبية“.

الزوراء/ سكاي نيوز:
تصاعد القلق مـن توقف إمدادات الغاز الروسـية 
ألوروبـا يف األيام األخرية بعد سلسـلة من األحداث 
املتسـارعة بـدأت بإيقـاف روسـيا ضـخ الغاز إىل 
بلغاريا وبولندا ومن ثم إعالن أوكرانيا توقف مرور 
الغـاز عرب أحد الخطوط املارة عرب أراضيها وأخريا 
إيقـاف غازبـروم اسـتخدام خـط يامـال وفرض 

موسكو عقوبات عىل رشكات طاقة أوروبية.
بلغـة األرقام تبدو فرص أوروبا يف االسـتغناء عن 
الغاز الرويس بشـكل فوري أو عـىل املدى القصري 
محدودة للغاية. يف العام املايض اسـتوردت أوروبا 
نحـو 337 مليار مرت مكعب مـن الغاز نحو 45% 
من هذا الرقم جاء من روسيا لوحدها أي ما يعادل 

155 مليار مرت مكعب.
خيار الغاز املسال

قد تكـون إمدادات الغاز املسـال وتحديدا من دول 
كالواليات املتحدة وقطر قد تكون الخيار األول عىل 
الطاولـة وبالفعل صعدت واردات أوروبا من الغاز 
املسال بنحو %62 خالل الربع األول من هذا العام 
وفقـا لبيانـات منصـة Kpler املختصـة ببيانات 

السلع.
تصـل قدرات اسـترياد الغـاز املسـال يف أوروبا إىل 
240 مليار مرت مكعب ترتكز معظمها يف إسـبانيا 
عىل وجه التحديد، وخالل العام املايض اسـتوردت 
أوروبا بالفعـل 108 مليارات مرت مكعب من الغاز 
املسـال، مما يعنـي أن القـدرات املتاحـة املتبقية 
تقـارب 132 مليـار مـرت مكعـب هذا يف حـال تم 
استثناء غياب البنى التحتية السترياد هذا الغاز يف 

عدة دول أوروبية.
وتبـدو مهمـة الحصـول عىل إمـدادات مـن الغاز 
املسـال بهذه الكمية شـبه مسـتحيلة، فالحصول 

عىل هـذه الكمية يعني أن عـىل الصني التخيل عن 
كامل وارداتها من هذا الغاز لعام كامل ولن يكون 
ذلـك كافيا، كمـا أن هـذه الظروف تأتـي يف وقت 
تواجه فيه أسـواق الغاز شحا يف املعروض ويظهر 
ذلك بشـكل جـيل يف ارتفاع أسـعار الغاز يف آسـيا 
ووصولها يف الواليات املتحدة ألعىل مستوى يف نحو 

13 عاما.
خطوط من دول أخرى

هـذا يعنـي أن الـدول األوروبية سـتحتاج نظريا 
لزيـادة إمداداتها من خطوط أنابيب الغاز القادمة 
من دول أخرى، وقد سـارعت عدة دول أوروبية إىل 
اسـتخدام هذا الخيار يف محاولة لتأمني اإلمدادات 

قبل أن يقع الفأس بالرأس.
تأتي النرويج يف املقدمة عىل اعتبار أنها ثاني أكرب 
مـورد للغـاز يف أوروبا بعـد روسـيا. النرويج هذا 
العام تخطط لزيادة صادراتها من الغاز إىل أوروبا 

بنحـو 4 مليارات مرت مكعبة أي ما يعادل %3 من 
صادرات الغاز الروسية ألوروبا.

كانـت الجزائر الحل األمثل بالنسـبة إليطاليا التي 
تستورد نحو 73 مليار مرت مكعب يأتي نحو 40% 
منها من روسـيا لكـن أيضا وفقا لقـدرات الخط 
الغاز املبارش الرابـط بني البلدين وقدرات التصدير 
يف الجزائـر سـتكون روما قادرة عىل اسـتبدال ما 
يصل إىل ثلـث الواردات الروسـية فقط حيث نص 
االتفـاق بني البلدين عىل زيادة اإلمدادات بمقدار 9 

مليارات مرت مكعب إضافية.
هذا يبقي بعـض الخيارات األكثـر محدودية مثل 
أذربيجان التي تصدر نحو 10 مليارات مرت مكعب 
مـن الغـاز الطبيعـي إىل جنـوب أوروبـا ونحو 6 
مليارات إىل تركيا والتي تستطيع يف أحسن األحوال 

تصدير كميات إضافية ليست بالضخمة.
مخزونات الغاز

عىل صعيد مستويات املخزون الحالية يف أوروبا قد 
ال تكون يف وضع يسـمح لها بتحمـل أي صدمات 
مفاجئـة. ووفقـا آلخـر البيانـات املتاحـة فـإن 
املخزونات الحالية يف أوروبا ممتلئة بنسـبة 35% 
أي أنها سـتكون مهددة بالنفاد قبـل نهاية العام 
يف حـال توقف اإلمـدادات الروسـية بالكامل وهو 
أمر سـيرتك أوروبا يف مواجهة مع شتاء قارس بال 

مخزونات غاز.
الحاجة إىل خطة متكاملة

وفقـا لخطـة كانـت قد كشـفت عنهـا املفوضية 
األوروبيـة ستسـتطيع أوروبـا التخـيل عـن ثلثي 
إمدادات الغاز الروسية وليس كاملها بحلول نهاية 
العام، ولكـن برشط توافر عـدة عوامل مجتمعة، 
بداية من استبدال أوروبا نحو 50 مليار مرت مكعب 
مـن الغاز الرويس عـرب إمدادات الغاز املسـال من 
دول كالواليـات املتحدة وقطر ونحـو 13.5 مليار 
مرت مكعب عرب خطوط أنابيب من دول أخرى وأن 
تسـهم الطاقة املتجددة وترشيد استهالك الطاقة 

باالستغناء عن نحو 38 مليار مرت مكعب.
حتى هذه األرقام تبدو من وجهة نظر مؤسسـات 
أخرى متفائلة للغايـة، وكالة الطاقة الدولية مثال 
ترى أن أوروبا تسـتطيع هذا العام االسـتغناء عن 
%50 فقط من الغاز الرويس وسـيكون ذلك أيضا 
برشط توافـر عدة عوامل قد يصعـب تحقيقها يف 

آن واحد.
ويف ظل محدودية الخيارات قد تجد أوروبا نفسها 
مضطرة يف حـال توقف إمـدادات الغاز الروسـية 
إىل اتخـاذ إجـراءات قاسـية عىل مسـتوى الطلب 
واالستهالك مثل إغالق املنشآت الصناعية يف أوقات 
معينة أو إلزام األرس بالحد من استهالك الطاقة أو 

حتى فرض قطع مؤقت للتيار الكهربائي.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (٠٫٥٠٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (١٫٢٧١٫٤٢١٫٤٩٦) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (٢٫٧٣١٫٢١١٫٢٨٩) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٧٥٫٠٢) نقطة 
منخفضا بنسبة (٠٫٥٠٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٧٫٨٩) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣٢) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (١٢) 
مليون سـهم بقيمة بلغت (١٥) مليار دينار من خالل تنفيذ (٥) صفقات 

عىل اسهم رشكة واحدة.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(١٢٤) ماليني سهم بقيمة بلغت (٧٩) مليون دينار من خالل تنفيذ (٧٦) 

صفقة عىل اسهم سبع رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومـدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امس ١٤٨١٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما كانت األسعار 

صباح األحد ١٤٨٣٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينـار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٣٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٨١٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
وصف الباحث بالشـأن السـيايس واالقتصادي، نبيل جبـار العيل، امس 
االثنـني، التعيينـات الجديدة التـي أجراها رئيس الـوزراء املنتهية واليته 

مصطفى الكاظمي مؤخرا بأنها مخالفة دستورية .
وقـال العيل يف ترصيح صحفـي: إن ”حكومة ترصيـف األعمال ارتكبت 
العديد من املخالفات القانونية فيما يتعلق بإرسـال قانون االمن الغذائي 

والتوظيف يف املناصب العليا“.
وأضـاف ان ”حكومـة ترصيـف األعمال هـي حكومة مؤقتـه وناقصة 
الصالحية وال يحق لها إرسال مشاريع القوانني وال يحق لهذه الحكومة 

التوظيف“.
مبينـا أن ”تفسـري املحكمة االتحاديـة الخاص بتوضيـح مهام حكومة 

ترصيف األعمال ال يحق لها ترشيع أو اقرتاح القوانني“.
واوضح العيل أن ”حكومـة ترصيف األعمال يفرتض أن تلتزم بواجباتها 
اليوميـة فقط وعليهـا أن تصحح موقفها الخاص بتعيني املستشـارين 
والدرجـات الخاصـة وإال سـتعرض نفسـها للمسـاءلة القانونية امام 

الربملان“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة االسـتثمار، امس االثنـني، عن آخر تطـورات مـرشوع الرفيل 

السكني، فيما اشارت اىل انه تضمن مشاريع جديدة بدأ العمل فيها.

وقالت رئيس الهيئة، سـهى النجار، يف ترصيح صحفي: إن «هيئة االسـتثمار 
انهت العمل «بالفيز» األول ملرشوع الرفيل وهو االرض املحيطة باملطار ضمن 

املرحلة األوىل». 
وأضافت ان «املرشوع يحتوي عىل ٩ اجازات كانت ممنوحة سابقاً وتم اجراء 
تعديـل عليها وعمدت الهيئة عىل حل جميع املشـاكل التي تعرتضها وتم منح 
اجازتـني لرشكتني عامليتـني بقرار من مجلس الـوزراء»، مؤكدة أن «مرشوع 

الرفيل قائم والعمل مستمر فيه، وهنالك مشاريع جديدة بدأ العمل فيها».
وأكدت النجار، يف وقت سـابق، ان الحديث عـن وجود تغيريات ديموغرافية يف 
مـرشوع مدينة الرفيل عاٍر عن الصحة، مبينـة أن ١١ رشكة تعمل عىل تنفيذ 

املرشوع.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهربـاء، امس االثنني، عن خطتها اسـتعداداً ملوسـم الصيف 

الحايل، فيما اشارت اىل اضافة ٧٠٠ ميغاواط عىل الشبكة الوطنية.
وقـال مدير عام الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية املنطقة الوسـطى، 
عيل احمد، يف ترصيح صحفي: إن «املنطقة الوسـطى مسـؤولة عن توليد ما 
يقـرب من ١٠ آالف ميغاواط، اي ما يمثل ٤٠ باملئة من القيمة الكلية للطاقة 

املنتجة من وزارة الكهرباء».
واوضـح ان «الوحـدات موزعـة بني أربـع محافظات بغـداد وديـاىل واالنبار 
وواسط»، مشـرياً اىل انه «خالل موسم الحمل األدنى واملتمثل يف فصل الشتاء 
تمـت تهيئة الوحـدات واجراء اعمال الصيانة الدورية والسـنوية بنسـبة ٩٥ 
باملئة».واضـاف ان «االحمـال االضافية لهذا املوسـم تتمثل يف الـدورة املركبة 
٥٠٠ ميغاواط من املحطة االسـتثمارية بسـماية، فضـال عما يقرب من ٢٠٠ 

ميغاواط من محطة عكاز الغازية وهذه اإلضافات لهذه السنة».
منوها بأن «اإلضافات تكون عىل الشبكة الوطنية من خالل الوحدات العاملة 

يف الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الوسطى».
وأكد أحمد أن «االسـتعدادات جاهزة ملوسـم الصيف الحايل بعـد اتمام اعمال 
الصيانـة، خاصـة للمحطـات الرئيسـة املتمثلـة يف محطة القـدس والصدر 

واملنصورية ومحطة واسط الحرارية».

بغداد/ الزوراء:
استقرت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االثنني، 

لتسجل ١٩١ مليون دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنـك املركزي شـهد امس خـالل مـزاده لبيع ورشاء 
العمالت االجنبية اسـتقراراً يف مبيعاته لتصـل اىل ١٩١ مليوناً و٣٢٦ ألفاً 
و٠٣٩ دوالراً، غطاها البنك بسـعر رصف أسـاس بلـغ ١٤٦٠ ديناراً لكل 

دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغة ١٤١ مليوناً و١٧٦ ألفـًا و٠٣٩ دوالراً، لتعزيز 
األرصـدة يف الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمـادات، فيما ذهـب املبلغ 

املتبقي البالغ ٥٠ مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل ان ٣٠ مرصفا قاموا بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، و٢٣ مرصفـا لتلبية الطلبـات النقدية، إضافـة اىل ٢٥٠ رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
اوضـح الخبـري االقتصادي، صفـوان قيص، ان اسـعار النفط قد تشـهد 
ارتفاعـا جديدا يف حال قامت واشـنطن بفرض عقوبـات جديدة عىل دول 
منظمـة اوبـك، الفتـا اىل ان العراق لديـه امكانية لوضع سـعر الربميل يف 

املوازنة بـ ٧٢ دوالراً.
وقـال قيص يف ترصيح صحفـي: ان ”منظمة اوبك ملتزمـة بالخطة التي 
تـم اقرارها من قبل اعضائها وروسـيا و١٠ دول خـارج املنظمة، وبالتايل 
فإن السيطرة عىل االسعار ستستمر خالل العام الجاري، ويف حال فرضت 
الواليات املتحدة عقوبات عىل اوبك فإن العالم سيشهد الكثري من القفزات 

يف اسعار النفط“.
واضـاف ان ”وزارة النفـط العراقية وحسـب مـا تم تداولـه فإنها بصدد 
تسـعري الربميل بـ ٧٢ دوالرا خالل العام الجـاري، لكن مؤرشات صندوق 
النقد الدويل تشـري اىل ان اسـعار النفط يف سـلة اوبك سـتكون بحدود ٨٢ 

دوالراً خالل العام الجاري“.
وبنّي ان ”العراق من املمكن ان يضع سعرا ثابتا للنفط يف املوازنة بمعدل ٧٢ 
دوالراً ويوجه الفائض عن هذا الرقم اىل صناديق االستثمار السيادية ويتم 
تحريك ملف االسـتثمار خاصة يف قطاعات النقل الربي والبحري والجوي، 

فضال عن العديد من امللفات االقتصادية املرتبطة بهذا القطاع“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
تعرض ممثال العراق يف بطولة األندية اآلسـيوية لكرة الطائرة، غاز الجنوب وأربيل، امس االثنني، إىل 
خسـارة ثالثة يف دور املجموعات ليتذيالن ترتيب املجموعتني A  و B يف البطولة.وخرس غاز الجنوب 
أمام سونتوري الياباني ٠-٣ أشواط، بواقع ٥٢-١٧، ٢٥-٢٣، ٢٥ - ٢١، بينما خرس أربيل أمام الريان 
القطري ١-٣ أشواط، بواقع ٢٥-٢١ ، ١٤-٢٥، ٢١-٢٥، ١٧-٢٥ .وتضيف العاصمة اإليرانية طهران 
بطولة آسـيا لألندية للكرة الطائرة، للفرتة من ١٣-٢٠ ايار الجاري.ويلعب غاز الجنوب يف املجموعة 
A التي تضم إىل جانبه أندية بيكان اإليراني وسـنتوري الياباني وناخون راتشاسـيما التايلندي. أما 

أربيل فيلعب يف املجموعة B مع أندية شهداب اإليراني والريان القطري وتاراز الكازاخستاني.
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بغداد/ امري الداغستاني
الديوانيـة  نـادي  إدارة  رفعـت 
الريايض شـكوى رسـمية لدى 
فيفا ضد االتحـاد العراقي لكرة 
القـدم بسـبب اسـتدعاء أحـد 
العبيها من دون موافقتها، فيما 
اتهـم االتحاد بـ“عـدم احرتام“ 

النادي.
وقـال رئيـس النـادي، حسـني 
العنكـويش: لقـد قمنـا بتقديم 
شـكوى رسـمية يف الفيفا ضد 
االتحـاد العراقـي لكـرة القـدم 
السـتدعائه العباً من النادي إىل 
تدريبـات املنتخـب االوملبي من 
دون الحصول عىل موافقة إدارة 

نادي الديوانية“.
وأضاف العنكـويش ان ”االتحاد 
تجاوز ادارة النـادي ولم يحرتم 
القانون الخاص بفيفا، ال سيما 
ان اسـتدعاء العب من دون علم 
أي  تدريبـات  يف  وزجـه  االدارة 
منتخب يعد اجـراًء غري قانوني 
وال تسـمح بـه لوائـح الفيفا“، 
موضحاً أن ”دعوة الالعب يجب 

ان تكون وفق ضوابط احرتافية، 
وان تكـون الدعوة أمـا قبل 72 
ساعة من خوض أي منافسات 

رسمية أو داخل (ايام فيفا).
وبـنّي العنكويش أن ”ادارة نادي 
الالعب  الديوانية رفضت تفريغ 
محمـد الباقـر كريـم للمنتخب 
االوملبي وابرقـت االتحاد بكتاب 
رسـمي طالبت مـن خالله عدم 
دخـول  مـن  لالعـب  السـماح 
التدريبات عىل اعتبار ان الالعب 
ال يمكنه اللعـب للمنتخب إال يف 

ايام الفيفا دي“.
وتشـهد العالقـة بـني االتحـاد 
العراقـي لكـرة القدم برئاسـة 
عدنـان درجـال، ورئيـس نادي 
العنكـويش،  حسـني  الديوانيـة 
توتـراً واتهامـات متبادلـة بعد 
اقـدام الهيئة العامة للنادي عىل 
إقامـة مؤتمر إلقالة العنكويش، 
ورد األخـري بـأن اإلقالـة غـري 
قانونية، وان مسألة إبعاده عن 
إدارة النادي ”سياسية“ يقودها 

رئيس االتحاد.
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بغداد/حسني عمار
أكد مدرب منتخبنا الوطني للناشـئني، 
حسن كمال: ان اعداد املنتخب الذي بدأ 
يف السابع من الشـهر الحايل هو اعداد 
فقري من ناحية االدوات والبنى التحتية. 
اىل  بحاجـة  املنتخـب  أن  اىل:  مشـرياً 
املباريـات التجريبية للوقوف عىل مدى 
جاهزيـة الالعبني قبل االسـتحقاقات 

املقبلة.
وقال كمال ان ”وزير الرياضة والشباب 
عدنان درجـال وّجه بإجـراء تدريبات 

املنتخب يف ملعب الشـعب ملـدة يومني 
فقط يف االسبوع الواحد وملدة التتجاوز 

االسبوعني ”.
الفنـي  ”الـكادر  أن  كمـال  واضـاف 
معسـكر  بإقامـة  طالـب  للمنتخـب 
تدريبـي يف عمان، الغـرض منه توفري 
االجـواء املالئمـة وتتخلله مبـاراة مع 
فريق العقبة االردني، علماً ان املنتخب 
مباريـات  ثـالث  خـوض  اىل  بحاجـة 
للوقـوف عـىل  االقـل  تجريبيـة عـىل 

جاهزية الالعبني“.  

واشـار كمـال اىل أن ” الجهـاز الفنـي 
للمنتخـب أضـاف سـتة العبـني مـع 
حـارس مرمـى للفريـق، وهـذا امـر 
طبيعـي عندمـا تالحـظ عـدم تطـور 
مستوى بعض الالعبني، لذا البد من من 
استقطاب العبني جدد يمتازون بالقوة 

الجسمانية واملهارة ”.
وختم كمال حديثـه قائالً: إن ” الفريق 
اكتمـل تقريباً وهو بحاجة اىل املباريات 
التجريبية للرتكيز عىل الجانب التكتيكي 

والجوانب الذهنية لالعبني ”.

بغداد / حسني الشمري
وصـل اىل العاصمة التايلنديـة بانكوك وفد 
منتخبنا الوطني بكرة السـلة عىل الكرايس 
املتحركة للمشـاركة يف بطولة اسـيا، وذلك 
خـالل املـدة مـن السـادس عـرش  ولغاية 

التاسع والعرشين من الشهر الحايل. 
وقال نائب رئيس اتحاد السلة الباراملبي عبد 
الكريم باقـر: ان املنتخب وصـل اىل تايالند 
وذلك للمشـاركة يف بطولة اسيا املؤهلة اىل 
بطولتـي كاس العالم ودورة االسـياد التي 
سـتقام يف الصني شهر ترشين االول املقبل 

من العام الحايل.
واضاف باقر: ان هـذه البطولة تعد واحدة 
مـن اهم البطـوالت املهمة التـي نطمح ان 
نحقق فيهـا انجازا يليق بسـمعة منتخبنا 
السـلوي كونهـا مؤهلـة اىل بطولتي كأس 
العالم واالسـياد عـىل الرغم من املنافسـة 
القوية التي ستواجه منتخبنا من منتخبات 
ايران وكويـا الجنوبيـة واليابـان والصني 

واسرتاليا.
واشـار نائب رئيس اتحاد اللعبة اىل: ان 15 
منتخبا عربيا واسيويا سيشارك يف البطولة 

هي العراق واالمارات والسعودية والكويت 
واسـرتاليا والصـني وافغانسـتان والهنـد 
وايران واليابـان وكوريا الجنوبية وماليزيا 
والفلبـني اندونيسـيا والبلد املنظـم تايلند، 
وهذا مـا سـيجعل املنافسـة محتدمة بني 
املنتخبات املشـاركة للحصول عىل بطاقات 
التـي  العالـم  كأس  بطولتـي  اىل  التأهـل 
سـتجري احداثهـا يف دول االمـارات والتي 
سـيتأهل لها  سـتة منتخبـات من ضمنها 
البلـد املنظـم االمـارات صاحبـة البطاقـة 
السادسة فيما سترتشـح تسعة منتخبات 

اىل االسياد يف الصني من مجموع املنتخبات 
الخمسة عرش املشاركة يف بطولة اسيا.

وتابـع باقـر حديثـه: ان وفدنـا سـيتألف 
من املتحدث رئيسـا للوفد وعضـو االتحاد 
ثامر مجيد اداريا رافد عبد الحسـني مدربا 
وكاظم هليل مسـاعدا للمـدرب، اضافة اىل 
12 العبا هم عالء ستار وعيىس رزاق ورضا 
وهاب وسـجاد عبد الوهاب  وامري عبد الله 
وعـالء علك وعالء احسـان وحيـدر فيصل 
وسـيف يوسـف وليث هاشـم ومصطفى 
سـالم وحسـني عبد عون واملعالـج حكيم 

عاجـل، وان منتخبنـا قد اكتفى بمعسـكر 
تدريبي داخيل بسـبب الضائقة املالية التي 
تمر بهـا لجنتنا إال ان هـذا ال يمنع العبينا 
مـن تقديـم افضـل املسـتويات لتحقيـق 
النتائج الجيدة التي تؤهلنا اىل ما نبغيه من 
انجاز يحسب للجنة  الباراملبية التي دعمت 
الفريـق معنويـا،  والتحاد اللعبة، السـيما 
ان ثقتنـا عالية باملـالك التدريبي والعبينا، 
ونأمـل ان يكـون منتخبنـا منافسـا قوبا 
عىل احدى بطاقـات التأهل لبطولتي كأس 

العالم واالسياد .
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بغداد/ متابعة الزوراء
يسـتضيف ملعب الشـعب الدويل، اليوم 
الثالثاء، قمة مباريـات الدوري العراقي 
املمتـاز، والتـي تجمـع القـوة الجويـة 
بضيفـه الرشطـة، يف لقـاء مؤجـل من 
الجولة السابعة والعرشين من البطولة.

ويسعى القوة الجوية لتحقيق االنتصار 
واالقـرتاب مـن وصافـة الرتتيـب، فيما 
يتطلع الرشطة لكسـب نقـاط املواجهة 
واالقرتاب بنسـبة كبرية من حسـم لقب 

الدوري بشكل مبكر.
ويمتلـك الرشطـة 79 نقطـة بصـدارة 
الرتتيب، فيما يأتي القوة الجوية باملركز 
الرابـع برصيـد 55 نقطة ولديـه مباراة 

مؤجلة أخرى أمام النجف.
وعانـى القـوة الجويـة بقيـادة مدربـه 
حكيم شاكر يف اآلونة األخرية من تذبذب 
النتائـج، ومنـذ عودتـه من السـعودية 
والخروج املبكر من أبطال آسـيا، خاض 

4 مباريات.
وحقق فيهـا القوة الجوية االنتصار عىل 
الطلبـة (1-2) والكهربـاء (2-3)، فيما 
تعادل يف واحدة أمام أمانة بغداد من دون 

أهداف، وخرس أمام الديوانية (1-2).
وسـيبحث حكيـم شـاكر عـن تصحيح 
األخطـاء التي رافقت الفريـق يف املباراة 
السـابقة أمام الكهربـاء، والتي ظهرت 

بشكل كبري يف الخط الخلفي.
وبالرغم من فوزه املتأخر، إال أن األخطاء 
السـاذجة تكررت من قبل البنمي ميلري 
إضافـة  أكاكبـو،  ويلسـون  والغانـي 
لعـيل كاظم الـذي تسـبب بركلـة جزاء 

للكهرباء.
وقـد تؤثر بعض اإلصابـات عىل خيارات 
شاكر ملباراة اليوم يف ظل التحاق حسني 
جبـار بقائمـة الغائبـني عن اللقـاء إىل 

جانب الجزائري مهدي بوكايس.
وهـذه الغيابات قد تدفـع الجهاز الفني 
بـإرشاك العبني يف غـري مراكزهم، مثلما 
حصل مـع املدافع ميثم جبـار الذي قاد 

منطقة العمليات يف املباراة السابقة.
أمـا املـؤرشات اإليجابية التي ستسـاعد 
القوة الجوية عىل التفوق تتمثل بالقدرات 
التهديفيـة العالية التـي قدمها املهاجم 

أحمد لفتة ”كوني“ أمام الكهرباء.
إضافـة إىل عـودة الوئـام بـني املـدرب 

واملهاجـم اآلخر عـالء عباس الـذي عاد 
لهويتـه بزيـارة مرمـى الخصـوم رغم 

مشاركته لدقائق قليلة.
ومـن جهتـه، يسـعى مؤمن سـليمان، 
مـدرب الرشطـة، لتحقيق عـدة أهداف، 
ولعل أبرزها االنتصار واالقرتاب بنسـبة 
كبـرية من التتويج باللقـب دون انتظار 
لبقيـة املواجهات يف ظل اتسـاع الفارق 

مع أقرب منافسيه لـ20 نقطة.
كما أن املـدرب املرصي مؤمن سـليمان 
يبحـث عـن رقـم قيـايس جديـد يتمثل 
بتحقيق الفوز الـ7 تواليا، الذي سـيصل 
به إىل 26 انتصارا يف هذا املوسم وإضافة 

رقم جديد للكتيبة الخرضاء.
ويبحث املهاجم السوري، محمود املواس، 
عن زيادة الغلة التهديفية والتسـجيل يف 
شـباك جميع املنافسني، حيث يمتلك 18 

هدفا جعلته يف صدارة الهدافني.
فيما يتطلع حارس الرشطة أحمد باسل 

إلضافة ”كلني شيت“ جديد، يف حال بقاء 
شـباكه نظيفة، ومواصلة الحفاظ عىل 
شـباكه دون اهتزاز للمباراة الخامسـة 

تواليا.
ويمتلك الرشطة عنـارص مؤثرة وفعالة 
وتجيـد دور صنع الفـارق، يف ظل وجود 
العبـني دوليـني وآخريـن محرتفني، مع 

إمكانية الزج ببعض األسماء الشابة.
وأبرزهـم بسـام شـاكر ومحمد قاسـم 
وعيل يوسف، إىل جانب العنارص األخرى 
كاملدافـع سـعد ناطـق والجنـاح عـيل 

حصني واملهاجم محمود املواس.
ومـن جانبـه، قـال عضـو إدارة نـادي 
القـوة الجويـة هيثـم كاظـم: ان فريق 
القوة الجويـة انهى تدريباته عىل ملعبه 
استعدادا ملواجهة الرشطة اليوم الثالثاء 
يف لقـاء مؤجل ضمـن الجولة السـابعة 

والعرشين من الدوري املمتاز.
واشـار اىل: ان الجويـة يطمـح لتحقيق 

الفوز بلقاء اليوم يف مباراة تنافسية بني 
قطبي الكرة العراقية ملا يملكه الفريقان 

من شعبية يف الوسط الكروي.
واضـاف كاظم: ان الفريـق ”جاهز ولم 
يشهد غيابات بسـبب االصابة باستثناء 
كـرار نبيل الـذي لـم يلتحـق بتدريبات 
الفريـق“، مبينـا ان ”عدداً مـن الالعبني 
تعرضوا إلصابات طفيفة وآالم بسـيطة 
بسـبب الجهد واإلصابـات مثل رضغام 
اسماعيل، ورشيف عبد الكاظم، ومحمد 
عيل عبود، وحسـن رائد، وحاليا انضموا 

للتدريبات مع زمالئهم بعد شفائهم“.
بينمـا قـال املـدرب املسـاعد للرشطـة، 
حسـني عبد الواحـد ان ”مباراتنـا امام 
الجوية سـتكون ديربي مهما بالنسـبة 
لنـا كونها تجمع قطبي الكـرة العراقية 

الرشطة والقوة الجوية“.
واضاف ”سـنعترب املباراة حالها حال اي 
مباراة بالدوري من حيث اهمية نقاطها 

لتعزيز موقعنا وتجعل تتويجنا يكون له 
طعم خاص لدينا ولدى الجمهور“.

مبينـا ”فريقنـا يحتـاج لنقطـة واحدة 
للتتويـج بغـض النظـر عـن املباريـات 
املتبقية واملنا ان نحسم املباراة بالعالمة 

الكاملة“.
ولفت عبد الواحد اىل ان ”الرشطة جاهز 
ألي مباراة مهما كان حجمها واهميتها 
مهمـا  خصـم  أي  يهـاب  ال  ففريقنـا 
كانـت امكانياته لثقتنـا العالية بالعبي 

فريقنا“.
 واكـد ان ”الالعبني جاهـزون للقاء وال 
توجد سـوى إصابات سـابقة سيغيب 
بسـببها العبون بارزون مثل عالء عبد 
الزهـرة، ووليـد سـالم، واحمـد زيرو، 
لكننـا عازمون عىل تحقيـق الفوز عىل 
فريق منافس قـوي وهو القوة الجوية 
كونه من الفرق الكبرية التي ال يستهان 

به“.

بغداد/ عدي صبار
 يبـاُرش اليوم الثالثاء، منتخبنا الوطنّي لكرِة الصاالت أوىل وحداته 
التدريبّية يف معسكره املُقام  يف العاصمِة بغداد والذي يدخل ضمن 
مرحلِة تحضرياته األولّية لبطولِة غرب آسـيا التي سـتقاُم يف دولِة 
الكويـت للفرتة من الرابـع ولغاية الرابع عرش من شـهر حزيران 
املُقبل. وقاَل مسـاعد ُمدرب منتخبنا الوطني، حسـني عبد عيل إن 
معسـكر بغداد هذا يعدُّ الثاني، حيث سـيتمُّ فيه اختياُر تشـكيلة 
املنتخب شـبه النهائّية، ثم الدخول يف معسكٍر ثالٍث يف البرصة قبل 

املغادرِة إىل دولِة الكويت لخوِض غمار بطولة غرب آسيا.
وأضـاَف إن قائمة املُنتخب ضمت 25 العباً هـم وليد خالد وحيدر 
مجيد وطارق زياد وسـالم فيصل وعيل موفق وعيل شـهاب أحمد  
وفادي عالء وعيل حقي وعباس فالح وقيرص منتظر  وحيدر كريم  
ومحمـد رعد  وزين العابدين عبد الـرزاق  ومهند عبد الهادي نعيم  
ومحمد صادق وعيل محمد  وكرم عباس فاضل وحسن عيل دخيل 
وغيـث رياض ومصطفى إحسـان وحامد عالء  وفهـد ميثاق، أما 

حراس املرمى، فهم أحمد دريد وزاهر مهدي ومحمد سامي.
وأكَد املدرب املُسـاعد للمنتخِب الوطني لكرِة الصاالت، حسني عبد 
عيل إن املعسـكر الذي سـينطلُق اليوم هو للوقـوِف عىل إمكانيات 
الالعبـني الذين نرغب التعـرَف عليهم عن قرٍب سـواًء الذين تمت 
دعوتهـم حديثـاً أو الالعبـني الذين مثلـوا املنتخـَب يف التصفياِت 
اآلسـيوّية األخرية.وتابع أصبحت لدينـا رغبٌة كجهاز فني، بقيادِة 
املـدرب ناظم الرشيعـة، بدعوِة العبـني جدد للمنتخـِب من خالل 
تميزهـم يف مباريـاِت الـدوري املمتاز للصـاالت مبينـاً إن الدعوة 

شملت (42) العباً تم اختياُر (١١) منهم لالنخراِط يف التدريبات.
واشـار إىل إن املعسكر الحايل القائم يف بغداد مكرٌس لتقييِم جميع 

الالعبني املدعوين الجدد وزمالئهم الذين شاركوا يف التصفيات.
ونـوَه إىل إن الـ 25 العبـًا الذين وقَع عليهم االختياُر سـيخضعون 
لتدريبـاٍت منتظمٍة ابتداًء من اليـوم الثالثاء من أجل الوصوِل بهم 
إىل أعـىل املسـتوياِت الفنية والبدنيـة املُنتظرة اسـتعداداً للبطولة 

املرتقبة.
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عضـو املكتـب التنفيـذي يف االتحـاد العراقـي 
للصحافـة الرياضيـة، الزميل بـالل زكي، اكد 
اكتسـاب شـقيقه الزميـل حيدر زكـي مقدم 
برنامج (ستوديو الجماهري) الذي يبث من عىل 
شاشـة قناة (دجلـة) الفضائية، الشـفاء التام 
من االزمة الصحية التي تعرض لها قبل مدة زمنية 
ليست بالقصرية، خالص االمنيات لزميلنا حيدر زكي بالشفاء التام وان 

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

محـرر النـرشة الرياضيـة يف القنـاة العراقيـة 
االخباريـة الزميـل عبـاس الظاهـر، احتفـل 
بعيد ميـالده قبل أيام قليلـة، خالص االمنيات 

لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 
ومشواره املهني.

بغداد /اعالم اللجنة االوملبية

بالكيك  املفتوحة  تركيا  بطولة  يف  ملوناً  وساماً  عرش  أحد  العراق  العبو  حقق 

بوكسنغ، بنسختها السابعة، التياختتمت بمدينة أسطنبول يف تركيا.

وتنوعت أوسمة العبي األندية العراقية بني ثالثة أوسمة ذهبية ووسامني فضيني 

وستة أوسمة نحاسية، حيث شارك العراق يف البطولة، بني 43 بلداً، بثمانية أندية 

الكوفة،  الجنوب،  غاز  سامراء،  الصحة،  الدين،  صالح  الحسنني،  الحدود،  هي 

ونادي السالم.

بغداد/ عالء محمد
القوة  لفريق  التدريبي  الكادر  إىل  جمعة،  احمد  البدنية،  اللياقة  مدرب  إنضم 
الجوية خلفا للمدرب التونيس ايمن الحبيبي الذي اعتذر عن تكمله مشواره مع 

الصقور.
وسبق للمدرب احمد جمعة أن عمل مع اندية الرشطة والطلبة والخطوط، كما 
والناشئني  واألشبال  الرباعم  مع  العمرية  للفئات  الوطنية  املنتخبات  مع  عمل 

والشباب.
حكيم  املدرب  يقوده  الذي  التدريبي  الجهاز  مع  البدنية  اللياقة  مدرب  وسيعمل 

شاكر ملا تبقى من مسابقة الدوري املمتاز وبطولة كأس العراق.

بغداد/عبد العبيدي
أللعاب  املركزي  االتحاد  برعاية 
كلية  ملعب  عىل  جرت  القوى، 
الجادرية  يف  الرياضية  الرتبية 
ببغداد اختبارات الالعبني والالعبات 
الختيار االرقام التأهلية للمشاركة 
ستقام  التي  العربية  البطولة  يف 
من   23-27 من  للفرتة  تونس  يف 
الشهر الجاري، وقد احرزن العبات 
نادي غاز الشمال املراكز املتقدمة 

للمسافات 400-200-100م االمر 
يف  العراق  لتمثيل  سيؤهلن  الذي 

البطولة العربية.
هيثم  النادي   مدرب  واوضح 
حافظ سلمان:  ان فريق نادي غاز 
عىل  االول  املركز  احرز  قد  الشمال 
ملرتني  للناشئات  القطر  مستوى 
متتاليتني  يف العام -20 21، ولذلك 
لاللعاب  الدوري  درع  عىل  حصلنا 

القوى.
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تعادل البطل ريال مدريد مع مضيفه 
قاديـش -1 ضمـن املرحلـة 37 من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وكمـا كان متوقعاً غـاب عن ورقة 
كارلـو  اإليطـايل  املـدرب  العبـي 
أنشـيلوتي املهاجـم الفرنيس كريم 
بنزيمـة والكرواتي لـوكا مودريتش 

والربازييل فينيسيوس جونيور.
يف املقابـل، يصـارع قاديش لتفادي 
الهبـوط، إال أن تعادلـه عـىل أرضه 
أدى إىل عودتـه إىل منطقـة الخطـر 
حيث بـات يحتل املركز الثامن عرش 
برصيد 36 نقطة متساوياً مع ريال 
مايوركا السـابع عرش والفائز عىل 

ضيفه رايو فايكانو 2-1. 
افتتـح النـادي املدريدي التسـجيل 
بعد مجهود مـن الربازييل رودريغو 
الذي تالعـب بعدة العبني ليمرر كرة 
إىل الدومينيكاني ماريانو دياز الذي 

سدد يف الشباك (5).
روبـن  بفضـل  قاديـش  وعـادل 
سـوبرينو الـذي سـدد كـرة حولت 
مجراهـا قليالً اثر اصطدامها بظهر 
املدافع الربازييل إيدر ميليتاو لتخدع 
الحـارس األوكرانـي أنـدري لونـني 
(37) يف رابع مباراة له بني الخشبات 
الثالث هذا املوسـم. وأضاع نيغريدو 

ركلة جزاء لقاديش 61.

ريـال مدريد بات رصيـده 85 نقطة 
يف القمة.

وتعادل برشلونة مع مضيفه خيتايف 
سـلباً (0-0) ضمـن املرحلة 37 من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
الثانـي  املركـز  برشـلونة  وضمـن 
بوصوله إىل النقطـة 73، أما خيتايف 

فوصل رصيده إىل 39 نقطة، وضمن 
البقاء يف األوىل.

وقاد املهاجم الدويل املغربي يوسـف 
النصريي فريقه إشـبيلية إىل ضمان 
مركـزه يف مسـابقة دوري أبطـال 
أوروبـا يف املوسـم املقبل بتسـجيله 
هـدف التعادل أمام مضيفه أتلتيكو 

مدريد 1-1 ضمن منافسات املرحلة 
37 قبل األخرية من الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
التعـادل  وبرغـم سـقوطه يف فـخ 
أن  إالّ  تواليـاً،  الرابعـة  للمبـاراة 
إشـبيلية عاد باألهم مـن العاصمة 
مدريد بتعادل سمح له برفع نقاطه 

يف املركز الرابع إىل 76 نقطة متقدماً 
بفـارق 3 نقاط عن مطارده املبارش 
ريـال بيتيـس الفائـز عـىل ضيفـه 
غرناطة -2صفر سجلهما خوانمي 
14 و88، إال أن ذلـك  يف الدقيقتـني 
لم يكن كافياً لخطـف املركز االخري 
املؤهل إىل املسـابقة القارية األم من 

منافسه.
خاض النادي األندلـيس اللقاء أمام 
أتلتيكـو الضامـن تأهلـه إىل دوري 
األبطـال بفـوزه عىل إلتـيش 0-2 يف 

املرحلة املاضية.
ويف مباراته األخرية عىل ملعب ”واندا 
ميرتوبوليتانـو“ قبـل الرحيـل، كاد 
املهاجم املخرضم لويس سواريز أن 
يفتتـح التسـجيل إالّ أّن كرته مرت 
بجانـب القائم (6)، قبل أن يسـجل 
مواطنـه املدافع خوسـيه خيمينيز 
الهدف األول برأسـية بعد ركنية من 
يانيـك كاراسـكو هزت  البلجيكـي 
شباك الحارس الدويل املغربي ياسني 

بونو (30).
وعـادل املهاجـم النصريي برأسـية 
قوية يف شـباك الحارس السلوفيني 
يان أوبـالك بعد تمريرة مـن البديل 
أوليفر توريس (85)، رافعاً رصيده 
هـذا  ليغـا“  ”ال  يف  أهـداف   5 إىل 

املوسم.

وقلب ريال سوسـييداد تأخره أمام 
مضيفه فياريال إىل فوز 1-2.

واحتاج فريـق ”الغواصات الصفراء“ 
إىل النقـاط الثـالث إلبقـاء حظوظـه 
بمركز يف مسـابقة الـدوري األوروبي 
”يوروبـا ليـغ“ عـرب احتاللـه املركز 
السـادس، إال انـه فشـل يف تحقيـق 
مبتغـاه برغم تقدمه بفضل تسـديدة 
اكروباتيـة مـن الفرنيس فرانسـيس 

كوكلني (43).
الثانـي  الشـوط  يف  سوسـييداد  رّد 
السـويدي  عـرب  هدفـني  بتسـجيله 
ومارتـن   (56) إيـزاك  الكسـندر 

زوبيمندي (73).
ورافـق سوسـييداد فريـق بيتيس إىل 
”يوروبـا ليغ“، فيما يحتـاج فياريال 
السـابع والـذي يتقدم بفـارق نقطة 
عن أتلتيك بلباو الفائز عىل أوساسونا 
0-2 إىل فـوز يف عقر دار برشـلونة يف 
املرحلـة االخـرية لضمـان تأهلـه إىل 

مسابقة ”كونفرنس ليغ“.
وفاز سـلتا فيغو عىل إلتيش -1صفر، 

وريال بيتيس عىل غرناطة -2صفر.
وسـقط أالفيس إىل الدرجـة الثانية 
بخسـارته أمام ليفانتي 3-1، علماً 

أن االخري أّول الهابطني.
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أعلن أتلتيكو مدريد اإلسـباني يف حسـابه الرسـمي عىل تويرت 
عـرب اإلنرتنـت رحيـل املهاجـم األوروغوياني لويس سـواريز 
نهايـة املوسـم.وأفاد النادي يف رسـالة ُنرشت عـىل تويرت: ”يف 
نهايـة املباراة، سـيحيي (ملعـب) وانـدا ميرتوبوليتانو لويس 
سـواريز و(املكسـيكي) هيكتـور هرييـرا، العبـان يغـادران 
عائلـة +أتليتيكا+“.وأضاف: ”يف نهاية املبـاراة، ال تنهضوا من 
مقاعدكم، ألننا سنعيش لحظة خاصة للغاية“.وزّج األرجنتيني 
دييغو سـيميوني مدرب أتلتيكو بسـواريس يف مباراته االخرية 
أساسـياً إىل جانب الفرنيس أنطوان غريزمان زميله السـابق يف 
برشلونة، يف حني جلس هرييرا عىل مقاعد البدالء.وحّيا أنريكي 
سـرييزو رئيس أتلتيكو مهاجمه املخرضم قبل انطالق املباراة، 
قائالً لشـبكة ”موفيسـتار“ االسـبانية: ”لويس سواريز العب 
رائع وشـخص رائع. إنه يستحق كل ما يحدث له يف هذا النادي 
وسـيكون له دائماً مكانة خاصة هنا“.وأضاف: ”يف املتحف، يف 
امللعـب، يف أي مكان، سـيكون للويس سـواريز مكانة خاصة. 
سنحتفظ بذكريات جيدة عنه. لقد كان العباً رائعاً، وأحد أولئك 
الذين سـاعدونا يف الفوز بالدوري اإلسـباني (موسـم -2020
2021)“. وينتهـي عقد سـواريز ابـن الـ 35 عامـاً يف الصيف 
الحايل بعد وصوله يف املوسم املايض قادماً من كاتالونيا ليسجل 
34 هدفاً يف 81 مباراة، ويف حني لم يكشف عن مستقبله ترجح 
بعض املصادر أن يعتزل كرة القدم.يف املقابل وبحسـب وسائل 
اإلعالم املحلية، سـينتقل العب الوسط الدويل املكسيكي هرييرا 
(32 عامـاً) يف املوسـم الحايل إىل هيوسـتن دينامو املشـارك يف 

الدوري األمريكي لكرة القدم.

انتهت مباراة وسـت هام يونايتد ومانشسـرت سـيتي بالتعادل 2-2 
ضمـن الجولة 37 قبـل األخرية من الـدوري اإلنكليـزي املمتاز لكرة 
القدم.تقّدم وست هام بهدفني لجارود بوين (24 و45) قبل أن يقلّص 
مانشسرت سيتي النتيجة عرب جاك غريليش (49) ويدرك التعادل عن 
طريق فالديمري كوفال (69) بالخطأ يف مرمى فريقه.ورفع مانشسرت 
سـيتي رصيده بهذا التعادل إىل 90 نقطة يف الصدارة مبتعداً بفارق 4 
نقاط عن مالحقه ليفربول الذي يحل ضيفاً عىل ساوثهامبتون اليوم 
الثالثـاء ضمن نفس املرحلة، ويكفي سـيتي الفوز يف الجولة األخرية 
عىل ضيفه أسـتون فيـال من أجل التتويـج بلقب الـدوري.يف املقابل 

تجّمد رصيد وست هام عند 56 نقطة يف املركز السابع.

بإطاحتـه  مفاجـأة  مافريكـس  داالس  حقـق 
فينيكـس صنز متصـدر البطولـة بنتيجة -123
90 يف عقـر داره وبلـغ نهائي املنطقـة الغربية.
وسجل السـلوفيني لوكا دونتشـيتش 35 نقطة 
ليقود مافريكس لفـوز كبري ومفاجئ عىل أرض 
املتصدر ويحسـم السلسـلة 3-4 ليرضب موعًدا 
يف نهائـي الغربيـة مـع غولدن سـتايت ووريرز.
ودخـل صنـز اىل األدوار اإلقصائيـة ويف رصيـده 
أفضل سـجل يف املوسـم (18-64) وكان املرشح 
األبـرز لبلوغ النهائيات للعـام الثاني توالًيا.إال أن 
مافريكـس فاجأه وتقدم مـن بداية املباراة حتى 
نهايتهـا ووصل الفارق يف إحدى مراحل الشـوط 
الثانـي اىل 46 نقطة. كمـا أن تقدمه 27-57 عند 
االسـرتاحة كان االكـرب يف أي مبـاراة سـابعة يف 
االدوار االقصائيـة للدوري عـىل اإلطالق.وأضاف 
دونتشيتش 10 متابعات وأربع تمريرات حاسمة 
فيما ساهم سـبينرس دينويدي بـ30 نقطة، بما 

فيها خمس ثالثيات.
وقـال السـلوفيني الـذي خاض هذا املوسـم أول 

مشـاركة يف األدوار اإلقصائية: ”هذا رائع. 
ال أعـرف ما أقولـه ولكن هـذا الفوز كان 
رائًعا. قّدم الجميع كل ما لديه. لم نستسلم 
أبًدا، حقق الفريق فوًزا مذهال. ليس لدي 
أي يشء ألضيفه“.مـن جهة أخرى، أقّر 
مـدرب صنز مونتي وليامـس أن فريقه 
قّدم أسـوء أداء لـه يف املوسـم يف املباراة 

األكثر أهمية.وّرصح بعد الخسارة: ”قلُت 
لهم للتو كم أنا حزين ألجلهم. أعرف أنهم لم 

يرغبوا يف اللعب بهذه الطريقة. لقد لعبنا أسوء 
مبـاراة يف املوسـم الليلـة. أعرف كم 

رغبـوا بتحقيقـه (الفوز) 
ولكـن لـم يفلحـوا 

الليلة“.

عـىل أعلن النجم األرجنتيني باولو ديباال يف حسابه الرسمي 
كـّد تويرت عرب اإلنرتنت نهاية رحلته مع يوفنتوس اإليطايل. وأ

يف ديبـاال أّن مبـاراة يوفنتـوس وضيفـه التسـيو املقررة 
اإليطـايل  الـدوري  مـن  والثالثـني  السـابعة  ة املرحلـة  لكر
إىل أّنـه سـيدخل  ىل القـدم تمّثـل الـوداع األخـري، مشـرياً  إ
مـا امللعـب بابتسـامة ورأس مرفـوع، ومؤكداً بأنـه بذل كل 

ىل يملك من جهد ألجـل يوفنتوس.وأوضح ديباال الذي انضم  إ
عشـاق يوفنتـوس يف 2015 صعوبـة إيجاد الكلمات املناسـبة لوداع 

.فريقه ومشـدداً عىل فخـره بارتداء قميص البيانكونريي وشـارة  ة د لقيـا ا
ولـم تعرف حتى اآلن وجهة ديباال املنتظـرة (28 عاماً) إال أّن بعض الصحف تتحدث 

عن قربه من اللعب إلنرت ميالن أو مانشسرت يونايتد أو توتنهام.

تصّدر كيليان مبابي، نجم باريس سـان جريمان، املشـهد مرة أخـرى خالل حفل توزيع 
جوائـز االتحـاد الفرنيس لالعبـني املحرتفني.وعـادل مبابي متصدر الئحة هـدايف الدوري 
الفرنـيس يف الليغـا 1 برصيـد 25 هدفـاً وصانعي األهداف بــ17 تمريرة حاسـمة، عادل 
إنجاز السـويدي إبراهيموفيتش العب باريس سـان جريمان السابق املتّوج بالجائزة ثالث 
مرات.وتفـّوق مبابي عـىل العديد من نجوم الدوري الفرنيس وعىل رأسـهم وسـام بن يدر 
مهاجم موناكو وباييت متوسـط ميدان مرسـيليا والربازييل لوكاس باكيتا العب 
ليون.وسـيطر نجوم باريس سـان جريمان عىل الجائزة منذ -2015

2016 حني فـاز بها إبراهيموفيتش للمرة الثالثة يف مسـريته 
ومـن ثـم األوروغوياني كافانـي وبعدهـا الربازييل نيمار 
قبـل أن يسـيطر عليهـا مبابي.ونـال مبابـي املتـّوج 
مـع باريس سـان جريمـان بلقب الـدوري الفرنيس 
الجائـزة املخصصة ألفضل العـب يف الدوري للمرة 
الثالثـة بعـد 2019-2018 و2021-2020 علمـاً 
أّن نسـخة 2020-2019 ألغيت.وذهبـت جائزة 
أفضـل حـارس يف الدوري الفرنـيس إىل اإليطايل 
دوناروما حارس باريس سان جريمان.وحصد 
جائـزة أفضـل العب واعـد يف الليـغ 1 ويليام 
سـاليبا مدافع مرسـيليا صاحب الـ21 عاماً.

وبعد مشـوار جيد مع نادي رين حصل برونو 
جينيزيو عىل جائـزة أفضل مدرب يف الدوري 
الفرنيس.وكانت جائـزة أفضل العب فرنيس 
ينشط يف الدوريات األجنبية (خارج الدوري 
الفرنـيس) من نصيـب هداف ريـال مدريد 
كريـم بنزيمة.وتّوجـت مـاري أنطوانيـت 
كاتوتو العبة باريس سان جريمان بجائزة 
أفضـل العبة يف الدوري الفرنيس للسـيدات 
وفازر بجائزة أفضـل العبة واعدة.وفازت 
كريسـتيان أوندلري حارسـة مرمى ليون 
بجائزة أفضل حارسـة مرمـى يف الدوري 
الفرنيس للسيدات.وأحرز فيليب مونتانييه 
مـدرب تولوز جائزة أفضـل مدرب يف دوري 
الدرجة الثانية الفرنيس.وكذلك حصل برانكو 
فان ديـن بومن عىل جائزة أفضـل العب يف دوري 
الدرجة الثانية الفرنيس.ونال ساكو الجائزة الرشفية التي حملت 
اسـم أفضل العب مواطن.وأكد مهاجم نادي ريال مدريد كريم 
بنزيمة بأنه فخور بحصده جائزة أفضل العب فرنيس ينشـط 
يف الدوريات األجنبية (خـارج الدوري الفرنيس).وقال بنزيمة 
إنـه يتطلع للفوز بالكرة الذهبية: ”هـذا حلمي لطاملا رغبت 
بالحصـول عىل الكـرة الذهبية، ولكن هـذا ال يحصل إال من 
خالل العمل الجماعي“.واسـتمر كيليان مبابي يف مراوغته 
بشـأن مسـتقبله مع باريس سـان جريمان خـالل حفل 
توزيـع جوائز االتحـاد الفرنيس لالعبـني املحرتفني والذي 

تّوج من خالله بجائزة أفضل العب يف الدوري الفرنيس.
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بدأ نادي إيفرتون يف تقديم املسـاعدة للرشطة بعدما 
ادعـى ريكـو هنري وإيفـان توني العبـا برينتفورد، 
تعـرض أفراد من أرستيهما إلسـاءآت عنرصية خالل 
مبـاراة الفريقني يف الـدوري اإلنجليـزي املمتاز لكرة 

القدم.
وسجل هنري هدف الفوز 3 / 2 لربينتفورد يف مباراة 
أمـس أمـام مضيفـه إيفرتون، وقـد لجأ إىل وسـائل 
التواصل االجتماعي عقب املباراة مطالبا بالتحقيق يف 

تعرض أفراد من أرسته إلساءات عنرصية.
وقـال هنري عرب موقع شـبكة التواصـل االجتماعي 
”تويـرت“: ”ال أتحـدث عـادة عـن أشـياء ال تشـكل 
رضرا جسـديا يل أو ألرستي، لكن رؤية أمي مسـتاءة 
لتعرضها إلسـاءة عنرصية من جانب مجموعة قليلة 

من مشـجعي إيفرتـون أشـعل النريان 

بداخيل“.
وأضاف: ”سـأفعل كل يشء من أجل ذلك، سـأفعل كا 
مـا يلـزم ملعاقبة هذه األقليـة! هذا أمر غـري مقبول، 

ويجب التحقيق فيه عىل الفور“.
أما توني، الذي تحـدث بالفعل عرب تويرت عن األلعاب 
النارية التي أطلقت حول فندق إقامة فريق برينتفورد، 
فقد رصح قائال: ”بالنسبة للرجل الذي وجه إساءات 
عنرصية لعائلتي، سـأفعل كل ما بوسعي كي تتلقى 

العقوبة التي تستحقها“.
ورد إيفرتـون عىل منشـور توني بتغريـدة ذكر فيها 
النادي: ”ال مكان للعنرصية يف كرة القدم أو املجتمع. 
نحن نساعد رشطة مريسيسايد لضمان تحديد هوية 

ذلك الشخص واتخاذ ما يلزم تجاهه“.
وأكـدت رشطة مريسيسـايد أنهـا بـدأت تحقيقات، 

حسـب ما ذكرته وكالـة األنباء الربيطانيـة ”بي إيه 
ميديا“.

وقالت املحققة كاثرين كوكس: ”أيا كان الفريق الذي 
تشـجعه، ال مكان مطلقـا للكراهية يف مريسيسـايد 

تحت أي ظروف“.
وأضافـت: ”سـبق لرشطـة مريسيسـايد أن أجـرت 
تحقيقـات ونجحـت بالفعـل يف مقاضاة مشـجعني 
بسـبب إساءات عنرصية داخل اسـتادات كرة القدم، 
وقـد تلقـى املدانـون عقوبـات بحظـر الدخـول إىل 
اسـتادات كرة القدم إىل جانب السجل الجنائي بسبب 

سلوكهم“.
وتابعـت: ”نحـن سـندعم الضحايا يف هـذه القضية 
ونعمـل مع نادي إيفرتون لكرة القدم من أجل العثور 

عىل املتورطني وتقديمهم للعدالة“.
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امـس  جورجيـا،  سـجنت 
االثنني، صحفّياً بارزاً ومالكاً 
لواحدة من أشـهر املحطات 
املعروفـة  التلفزيونّيـة 
بانتقادها للحكومة، بحسب 
مـا أفـادت وكالـة «فرانس 

برس».
وأعلـن قـاٍض يف محكمة يف 
العاصمـة تبليـيس إن املذيع 
متافـاري  قنـاة  وصاحـب 
املعارضـة نيـكا غفاراميـا، 
اإلرضار  بتهمـة  أديـن 
ملحطـة  املاليـة  باملصالـح 
يف  يديرهـا  كان  تلفزيونّيـة 

وقت سابق.
محاميـاً  غفاراميـا  كان 
للرئيـس الجورجي السـابق 
ساكاشـفييل،  ميخائيـل 
عقوبـة  يقـيض  والـذي 
بالسـجن ملدة سـت سنوات 
اسـتخدام  إسـاءة  بتهمـة 
السـلطة. وقال غفاراميا إن 
الحكـم عليه يجـيء يف ظّل 
سـعي السـلطات إلسـكات 

املعارضـة  اإلعـالم  وسـائل 
لسياسـاتها. أّمـا محاميـه 
فقد  ديتو سادزاجليشـفييل 
اعتـرب الحكم غـري قانوني، 
وبـأّن موّكله «وضـع تحت 

االعتقال السيايس».
وأضـاف يف حديـٍث لفرانـس 
السـيايس  «القمـع  بـرس: 
مستمر يف جورجيا»، وأضاف: 

ال  الديمقراطيـة  الـدول  «يف 
ُيسـجن الصحافيون بسـبب 

آرائهم املعارضة».
لطاملا اّتهم مديـرو القنوات 
البـارزة  التلفزيونيـة 
ومذيعوهـا حكومـة حـزب 
الحاكـم  الجورجـي  الحلـم 
بهدف  القضـاء  باسـتخدام 

خنق األصوات املستقلّة.

مجموعـات  أعربـت  كذلـك 
حقوقّيـة عـن قلقها بشـأن 
حرّيـة اإلعـالم يف جورجيـا، 
مشـريًة إىل أّن معظـم مدراء 
ومّالك املحطـات التلفزيونّية 
املستقلّة التي تنتقد الحكومة 

يخضعون للتحقيق.
وقالـت املحّققـة يف املظالـم 
لومجاريـا  نينـو  الحقوقيـة 

يوم األحد إّنهم درسوا قضية 
غفاراميـا ولـم يعثـروا عىل 
أّي دليـل يشـري إىل ارتـكاب 

مخالفة.
وكان غفاراميـا قـد قـال يف 
مـن  األول  أكتوبر/ترشيـن 
وسـيطاً  إّن   ٢٠١٥ العـام 
حكومّياً هـّدد بنرش مقاطع 
فيديـو رسّيـة مـن «حياتـه 
الخاصـة» إلجبـاره عىل ترك 

الصحافة.
وسـبق لغفاراميـا أن شـغل 
حكومـة  يف  مناصـب  عـّدة 
العامـني  بـني  ساكشـفييل 
أرشف  كمـا  و٢٠٠٩،   ٢٠٠٧
عىل حملته ملكافحة الفسـاد 

يف الدولة.
أّن العالقات  الجدير بالذكـر، 
بني وسـائل اإلعالم املستقلّة 
والسلطات الجورجية تمّيزت 
بالتوتر الدائم منذ أن حصلت 
البـالد عـىل اسـتقاللها عـن 
االتحـاد السـوفييتي يف العام 

.١٩٩١

ينطلق اإلعالمي املغربي زهري الواسـيني يف تجربة جديدة بهيئة 
 Le) “…عـرب برنامج ”كلمـات لـ “RAI” التلفزيـون اإليطـايل

.(parole di
الحلقـة األوىل بثهـا، والتقى فيها الواسـيني بالكاتـب اإليطايل 
املعروف ”ايـري دي لوكا“ للحديث عـن تفاصيل من حياة هذا 

األخري وكتاباته.
اللقاء، يقول الواسيني يف ترصيح لهسربيس، سريكز عىل تفكيك 
بضـع كلمـات محورية مثـل ”الحـرب“، ”بلغـراد“، ”كييف“، 
”الرصاص“، وكذلك ”نابويل“، ”املستقبل“، ”الكتب والكلمات“، 
ألن دور الكاتـب، كما يؤكـد دي لوكا، هو الدفـاع عن الكلمات 

نفسها وعن املفردات واستعادة نضارتها ومعناها األصيل.
الربنامـج الـذي يـرشف عليـه فريـق عمل مـن هيئـة تحرير 
التحقيقـات بقنـاة ”راي نيوز٢٤�، هو عبـارة عن لقاءات مع 
شـخصيات بـارزة ومثقفـني وكتـاب ومفكريـن، وأيًضـا مع 
أشخاص ليسـوا مشـهورين ولكن لديهم قصة مهمة يمكنهم 

روايتها. 

رام الله/متابعة الزوراء:
تحـّدث وزيـر الخارجيـة األمريكي 
أنتوني بلينكـن مع عائلة الصحفية 
الفلسـطينية شـريين أبـو عاقلـة، 
بعدما انتقد استخدام إرسائيل القوة 
خالل جنازتها، وفق إفادة مسـؤول 

يوم األحد.
”تعازيـه  عـن  بلينكـن  وأعـرب 
العميقة“ يف اتصال هاتفي مع أفراد 
عائلة رشين أبو عاقلـة، وذلك أثناء 
توجهه السـبت إىل برلني للمشاركة 
دول  خارجيـة  لـوزراء  اجتمـاع  يف 
حلـف شـمال األطليس، بحسـب ما 
قال مسؤول يف الخارجية األمريكية.
وأفاد املسـؤول ذاته، الذي اشـرتط 
بـأن  الكشـف عـن هويتـه،  عـدم 
بلينكـن أشـار إىل ”عمل أبـو عاقلة 
الحرة  الصحافة  الصحفي وأهميـة 

واملستقلة“.
الدبلوماسـيني  دعـم  عـىل  وأكـد 
األمريكيـني يف القـدس لعائلـة أبـو 
عاقلـة، التي كانت تحمل الجنسـية 

األمريكية.
الصحفيـة  عاقلـة،  أبـو  وقتلـت 
البارزة العاملـة يف قناة ”الجزيرة“، 
يف  املـايض،  األربعـاء  برصاصـة، 
املحتلـة،  الغربيـة  بالضفـة  جنـني 
عسـكرية  عمليـة  تغطيتهـا  لـدى 

إرسائيلية.
وحّملت شـبكة ”الجزيرة“ القطرية 
الحكومة اإلرسائيلية مسؤولية قتل 
أبـو عاقلة ”بـدم بـارد“، ووصفته 

بـ“االغتيال“.
وبعدمـا اعتـرب الجيـش اإلرسائييل، 
الجمعـة املـايض، أن الصحفيـة قد 
تكون قتلت بنريان فلسـطينية، ذكر 
الحقـا أنه ال يسـتبعد أن يكون أحد 

جنوده قد أطلق النار.
كاد  الجمعـة،  تشـييعها،  وخـالل 
نعشـها يسـقط أرضا عندما انهال 
حامليـه  عـىل  الرشطـة  عنـارص 
بالـرضب بالهـراوات، قبـل أن يتـّم 
تقويمه ورفعـه يف اللحظة األخرية، 
املحطـات  نقلتهـا  مشـاهد  وفـق 

التلفزيونية املحلية.
”االنزعـاج  عـن  بلينكـن  وأعـرب 
مـن  املتحـدة  للواليـات  العميـق“ 
يف  اإلرسائيلّيـة  الرشطـة  تدّخـل 
جنازة الصحفّيـة، ودعت الخارجية 
يف  شـفاف  تحقيـق  إىل  األمريكيـة 

مقتلها.
اىل ذلـك تدفقـت أعـداد غفـرية من 
الفلسـطينيني، بمـا يف ذلـك رئيـس 
ووزراء  اشـتية،  محمـد  الحكومـة 
وقيـادات فلسـطينية وصحفيـون 
ومواطنون إىل عزاء الشهيدة شريين 
أبو عاقلة الذي أقامته قناة الجزيرة 
بـرام اللـه مـن السـاعة الثالثـة إىل 

التاسعة من مساء األحد. 
وقـال زمـالء الشـهيدة الصحفيـة 
شـريين أبو عاقلة ، خالل العزاء؛ إن 
التفاعل الذي حظيـت به قضية أبو 
عاقلـة يف فلسـطني وخارجها ينبع 
مـن أهميـة الـدور الـذي قامت به 

الفلسـطيني،  ويقوم بـه الصحفي 
مشـريين إىل أن أبـو عاقلـة مثلـت 

صوت فلسطني. 
وعـىل هامش العـزاء، قـال املصور 
يف  الجزيـرة  مكتـب  يف  الصحفـي 
القـدس وائل السـاليمة والذي عمل 
عـىل مـدار ٢٠ عاما مصـورا زميال 
ألبو عاقلة، «إن التفاعل الذي حصل 
مع أبو عاقلة يدلل عن حالة التحام 
يف الشـعب الفلسـطيني، ونوع من 
التصويـت عـىل أهميـة الصحفـي 

ودوره».
وتابـع السـاليمة: «شـريين كانـت 
إنسـانة محرتمـة جـدا، ومؤدبـة، 

ومهنية جدا، كنت اسـتمتع بالعمل 
معها، وهنـاك العديد مـن التقارير 
املميـزة التـي أظهـرت إنسـانيتها، 
ومنها تقرير حول صبية فلسطينية 
أعادهـا االحتـالل عـىل الحاجز من 
قطـاع غـزة، فبقيت معها شـريين 

تنتظر عىل الحاجز».
أمـا املذيـع يف قنـاة الجزيـرة، زين 
العابديـن توفيـق، والـذي قـدم إىل 
فلسـطني من أجـل تغطيـة حادثة 
استشهاد شريين، فقال: «إن ما رآه 
قبل الجنازة وبعدها يشء استثنائي، 
حيث فتحـت بيوت عـزاء لها يف كل 
مـكان، بـل يف كل بيت فلسـطيني، 

وليس فقط يف فلسـطني». 
بدورهـا، قالـت مراسـلة الجزيـرة 
األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  يف 
وجـد وقفـي وكانـت قدمـت أيضا 
إىل فلسـطني مـن أجل املشـاركة يف 
التغطيـة، إنهـا «رأت كل فلسـطني 
يف بيت العزاء، مـن قيادات وفصائل 
بمسـيحييها ومسلميها،  فلسطني، 
والـكل أجمعـوا عـىل أمـر واحد أن 

شريين كانت صوت فلسطني».
وكان أقيـم ألبـو عاقلـة عـدد مـن 
الجنازات منذ استشهادها وعدد من 
بيـوت العزاء، حيـث أقيمت الجنازة 
جنـني  يف  استشـهادها  يـوم  األوىل 

ومخيمهـا بمشـاركة أهـايل جنـني 
ومقاوميهـا قبـل نقلهـا إىل نابلس، 
ويف الطريق أوقف أهايل قرية سـيلة 
الظهر، جنوب جنني، موكب الجنازة 
لـوداع شـريين وتحيتهـا، وبعـد أن 
وصلت إىل نابلـس أقيمت لها جنازة 
ثانيـة بعـد االنتهـاء مـن ترشيـح 
جثمانهـا. وبعد نقلهـا إىل رام الله، 
أُقيمـت لها جنازة يف شـوارع مدينة 
رام اللـه، بعد أن ودعهـا زمالؤها يف 

البناية التي تحوي مكتب الجزيرة.
ويف اليوم التايل الستشهاد أبو عاقلة، 
أُقيمت لها جنازة رسـمية يف رام الله 
انطالقا من املستشـفى االستشاري 
العربي شـمال مدينة رام الله، حيث 
أقيمـت الجنازة بمشـاركة رسـمية 
وشعبية يف مقر املقاطعة (الرئاسة) 
الرئيـس  بمشـاركة  اللـه  رام  يف 
الفلسـطيني محمود عبـاس، بينما 
أوقف أهايل مخيم قلنديا املوكب وهو 

يف طريقه إىل القدس ليودعوها.
ويف اليـوم الثالـث، أقيمـت جنازتها 
األخـرية يف مدينـة القـدس انطالقا 
مـن املستشـفى الفرنـيس، وصـوال 
إىل كنيسـة الروم الكاثوليـك، انتهاًء 
بمـواراة جثمانهـا الثـرى يف مقربة 
جبـل صهيـون (بكـرس الصـاد) يف 

القدس املحتلة.
وأُقيمـت األحـد فعاليـة تأبينية ألبو 
عاقلـة يف مقـر صحيفـة الحـوار يف 
العاصمـة الجزائريـة، شـارك فيها 
صحفيون وسياسـيون وشخصيات 

بالنضـال  فيهـا  أشـادوا  وطنيـة، 
اإلعالمي ألبـو عاقلة ودانوا الجريمة 

اإلرسائيلية.
وُرفعـت عىل مقـر الصحيفة صورة 
كبرية للصحفية الراحلة، إكراما لها 
واعرتافا بكشفها الجرائم اإلرسائيلية 
يف حـق الشـعب الفلسـطيني، وقال 
محيي الدين عميمور، وزير االتصال 
السابق واملستشار اإلعالمي للرئيس 
خـالل  بومديـن،  هـواري  الراحـل 
التأبينيـة إن الصحفيـة أبـو عاقلة 
استشهدت بفعل رصاصة إرسائيلية 
قيامهـا  نتيجـة  ترصدتهـا  غـادرة 

بكشف جرائم االحتالل اإلرسائييل. 
ودانت اإلعالمية والنائب السـابق يف 
الربملان زهية بن عروس ما وصفتها 
بجريمة القتل الوحشية التي نفذتها 
قـوات االحتـالل الصهيونـي بحـق 
الصحفية الفلسـطينية شـريين أبو 

عاقلة.
يف  فلسـطني  دولـة  واعتـرب سـفري 
أبوعيطة،  الدكتـور فايـز  الجزائـر، 
أن «استشهاد شـريين أعاد للقضية 
الفلسـطينية وهجها، يف الوقت الذي 
يسـعى أعـداء القضيـة لطمسـها، 
نعيـش  ال  فلسـطني  يف  ونحـن 
إشكالية هذا مسـلم وهذا مسيحي، 
استشـهاد رشين مثل لحمة بني كل 
الداخـل والخارج،  الفلسـطينيني يف 
والقمـع  القـوة  اسـتعملوا  اليهـود 
ضـد مشـيعي رشين وهـي جريمة 

شاهدها العالم كله».
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االنبار/نينا:
 أعلـن فـرع نقابـة الصحفيـني 
االنبـار  محافظـة  يف  العراقيـني 
االتفـاق عىل توزيـع قطع أراٍض 
للصحفيـني يف قضـاء الحبانيـة 
بمناسبة عيد الصحافة العراقية.

وذكـر فـرع االنبـار:» ان رئيس 
الفرع أحمد الراشد التقى، االحد، 
قائممقـام قضـاء الحبانية عيل 
خـالل  وجـرى  سـليمان،  داود 
اللقاء مناقشـة موضـوع توزيع 
الصحفيني».واكـد  أراض  قطـع 
الحبانية عـىل دعمه  قائممقـام 
واعتـزازه  الصحفيـني  لحقـوق 
الكبري لجهودهم، مؤكدا شمولهم 
بقطـع األرايض ضمـن محـرض 

التوزيـع املقبل ويف مكان متميز.
واتفـق الجانبـان عـىل ان يكون 
املقبـل  الشـهر  خـالل  التوزيـع 
بمناسبة عيد الصحافة العراقية.

وأعرب رئيس الفرع عن شـكره 
لعـيل داود عـىل تفهمـه ودعمه 
للصحفيني من ابناء القضاء ومن 

املحافظة عىل وجه العموم.

دمشق/ متابعة الزوراء:
أطلقـت القـوات السـورية رساح 
الـذي  وّقـاف  كنـان  الصحفـي 
الوحـدة  صحيفـة  يف  يعمـل  كان 
الحكوميـة، بعـد أكثـر مـن ثالثة 
أشـهر مـن االعتقال، عـىل خلفية 
يف  االقتصـادي  الوضـع  انتقـاده 
البـالد واتهامه النظـام بالالمباالة 

بأوضاع السوريني.
وأكدت حسابات لناشطني يقيمون 
يف مناطق سيطرة النظام أن إطالق 
رساح وّقاف جاء بموجب مرسوم 
العفو عن الجرائم اإلرهابية، الذي 
أصدره الرئيس بشار األسد أخرياً.

وجـاءت هـذه األخبـار بعد ميض 
أكثـر مـن ٣ أشـهر عـىل اعتقـال 
الـذي عـرف بانتقاده  الصحفـي 
األوضاع املعيشـية يف سـورية، ما 
عرّضـه لالعتقال املتكـرر من قبل 
 ٢٠٢٠ عامـي  يف  النظـام  قـوات 

و٢٠٢١.
ويف فربايـر/ شـباط املـايض، عاد 
وّقـاف وانتقد الحالـة االقتصادية 
موقـع  عـىل  منشـور  يف  للبـالد 
فيسـبوك أرفقـه بصورة لألسـد، 
وائـل  املمثـل  اسـتقباله  خـالل 
رمضان وزوجته السـابقة سالف 

فواخرجي. 
وملّـح يف املنشـور إىل عـدم اكرتاث 
األسد لألزمات املوجودة يف مناطق 
سيطرته، وال لالحتجاجات وقطع 

السـويداء، والطوابـري  الطـرق يف 
أمـام دوائـر الهجرة والجـوازات، 
والسـجل  التمويـن،  ومديريـات 

املدني، ومديريات النقل.
ويف ٦ فربايـر املايض ظهر وّقاف يف 
تسـجيل مصور عىل عجـل، وكان 
األخـري لـه، وقال إن قوة مسـلحة 
داهمـت منزلـه وأرعبـت أطفاله، 
باالعتنـاء بهـم يف حـال  مطالبـاً 

اعتقله األمن.
وطالبـت منظمـة مراسـلون بـال 
حـدود (مقرهـا باريـس) بإطالق 
صابريـن  وقالـت  وّقـاف.  رساح 
النـوي، مسـؤولة مكتـب الرشق 
األوسـط يف املنظمـة: «إننا نطالب 
كنـان  الصحـايف  عـن  باإلفـراج 
وّقـاف مع وضع حـد للمضايقات 
القضائيـة التي تطاولـه. ففي بلد 
حيـث يمثـل الوضـع االقتصـادي 
للمواطنـني،  كبـري  قلـق  مصـدر 
تقتـيض املصلحة العامـة إمكانية 
اإلعـالم والحصول عـىل املعلومات 

بشأن هذه القضايا بحرية».
مضيفـة أن «السـلطات كانت قد 
أفرجت عن الصحـايف مرتني ألنها 
تعلم أنه ال يمثل أي خطر عىل أمن 
الدولة وال يوجد مربر إلبقائه خلف 

القضبان».
يف سـياق منفصـل، أصـدرت ١٠ 
مؤسسـات مدنية وإعالميـة بياناً 
طالبت فيـه بالكشـف عن مصري 

الناشـط محمود الدمشـقي، الذي 
اعتقلته قوة تابعة للجيش الوطني 
املعارض قبل نحو أسـبوع، بسبب 
منشـورات عـىل موقع فيسـبوك 
طالـب فيهـا الرشطة العسـكرية 
بالتحقيـق يف وجود شـخصني من 
درعـا يف منطقـة عفريـن يف ريف 
حلـب، كانـا قـد ارتكبـا مجـازر 
يف درعـا، وهمـا بحمايـة فصائل 

املعارضة، ليتم اعتقالهما الحقاً.
وعىل خلفية منشورات الدمشقي، 
املهّجر من ريف دمشـق إىل شمايل 
سـورية، أوقفته عنارص مسـلحة 
تتبـع للمعارضـة، بتهمـة «نـرش 
وتضليليـة  كاذبـة  معلومـات 
وإثارة الفتن الشـعبية واملناطقية 
والفصائليـة مـن دون دليـل طلباً 

للشهرة والسبق اإلعالمي».
وطالب بيان املنظمـات الحقوقية 
من مؤسسـة القضاء العسـكري 
حـول  التحقيـق  نتائـج  عـرض 
املوقوفـني اإلثنـني للـرأي العـام، 
وشـّددت عىل رضورة الكشف عن 
أسـباب توقيـف الناشـط محمود 
جنـوب  مـن  املُهجـر  الدمشـقي 

دمشق، وإحالته للقضاء.
واملؤسسـات املوقعـة عـىل البيان 
هي اتحاد نشـطاء جنوب دمشق، 
وتجمع أحرار حوران، وتجمع أهل 
الشـام، وتجمع تركمان الجوالن، 
التضامن،  وتجمع مجاهدي حـي 
وتحالـف قـوى الثورة السـورية، 
واتحـاد إعالميي سـورية األحرار، 
واملجلـس املحـيل لحـي التضامن، 
واملعتقـالت  املعتقلـني  ومجلـس 
السـوريني، ومكتب جنوب دمشق 

اإلعالمي.
يذكـر أن سـورية حلـت يف املرتبة 
١٧١ عىل مؤرش منظمة مراسلون 
بال حدود للحريات الصحافية الذي 
شمل ١٨٠ بلداً، متقدمة بمرتبتني 

عن تصنيف عام ٢٠٢١.
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dبغداد /الزوراء:
 أعربـت النائبـة عـن ائتـالف دولـة 
القانون، عالية نصيف، عن شـكرها 
وتقديرها لـكل الصحفيني الوطنيني 
الرشفـاء الذين نذروا حياتهم لخدمة 
ويف  الفسـاد،  ومحاربـة  شـعبهم 

مقدمتهم هادي جلو مرعي.
وقالت يف بيـان:» ان عملنـا الرقابي 
لـم يكـن ليكتمـل ويحقـق هدفـه 
بـدون جهـود الصحفيـني الرشفـاء 
شـعبهم  همـوم  يحملـون  الذيـن 
ويطمحـون اىل بنـاء وطـن مزدهـر 
ينعم بالرفاهية واالسـتقرار، فطوال 
الصحافـة  كانـت  النيابـي  عملنـا 
ومازالت ذراعنا األيمن يف الكشف عن 
الفسـاد وتصحيح مسـار إدارة البلد 

وتشـخيص الخلل وإيصـال أصوات 
الترشيعيـة  السـلطات  اىل  النـاس 

والتنفيذية والقضائية «.
فقـط  ليـس   «: نصيـف  وأضافـت 

اإلخـوة ُكتـاب املقـاالت واملدونـون 
بـل  عملنـا،  يف  وسـاندونا  دعمونـا 
اإلخوة محـررو األخبـار يف الوكاالت 
والفضائيـات والذين حتـى لو كانت 

إداراتهـم عىل خصومـة معنا لكنهم 
يجازفون وينرشون بياناتنا بشـكل 
شـبه يومي، وذلـك إليمانهم بأن كل 
بيـان ينرشونـه هو رضبـة موجعة 

لرساق املال العام «.
وتابعـت :» نقول لألخ الغـايل هادي 
جلو مرعي، اطمـنئ فمهما تعرضنا 
لضغوطات فإننا ماضون يف طريقنا، 
لقد حاربونا باألمـس حتى يف فلذات 
الظلـم  مـرارة  وتجرعنـا  أكبادنـا 
وصربنا ولم نستسـلم، فـكّل عراقي 
نـزرع الفرحة يف قلبـه يعطينا دافعاً 
وحافـزاً ملواصلـة العمـل والعطـاء، 
بارك اللـه يف جهودكم الطيبة، كونوا 
كمـا عهدناكـم أوفياء لشـعبكم وال 

تخافوا يف الحق لومة الئم «.
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إسطنبول/ نينا:
 وصفـت جمعيـة الصحفيني األتراك 
مقتل اإلعالمية الفلسطينية مراسلة 
فضائية «الجزيرة» القطرية شـريين 
االحتـالل  برصـاص  عاقلـة،  أبـو 
ضـد  «جريمـة  بأنـه  اإلرسائيـيل 

اإلنسانية».
وقالـت الجمعيـة يف بيـان لهـا: «إن 
االعتداء عىل الصحفيني الذين يعملون 
عىل إيصال املعرفة والحقيقة للناس، 

هي جرائم ضد اإلنسانية».
وأدانـت الجمعيـة مقتـل الصحفية 
أبو عاقلـة، مضيفة أن «هذا الهجوم 
ينتهـك قـرار مجلـس األمـن الـدويل 
الخـاص   ،٢٠١٥ و   ٢٠٠٦ لعامـي 
بحماية الصحفيني واملدنيني العاملني 

يف مناطق الرصاع والحروب».
وأكـد البيـان أن الصحفيـني ليسـوا 
أطرافـا يف الحـروب أو النزاعات، وأن 
جمعيـة الصحفيني األتراك تشـاطر 
عائلة أبـو عاقلة آالمهـا وتتمنى لها 

الصرب والسلوان .
 ويف السـياق ذاتـه دعا رئيـس دائرة 
فخـر  الرتكيـة  بالرئاسـة  االتصـال 
الدين ألطون إىل إجراء تحقيق رسيع 
وشـفاف وشـامل يف حادثـة مقتـل 
الصحفية يف قناة الجزيرة شريين أبو 
عاقلة، ومحاسبة املسؤولني عن تلك 

الجريمة.
وأدان ألطـون عرب حسـابه يف تويرت ، 
قتـل الجنود اإلرسائيليـني ألبو عاقلة 
القـوات  اقتحـام  تغطيتهـا  خـالل 
اإلرسائيليـة ملخيـم جنـني لالجئـني 
الغربيـة  الضفـة  يف  الفلسـطينيني 

املحتلة.
وأعرب عن حزنه الشديد جراء مقتل 
الصحفيـة، مقدًما تعازيـه ألرستها 

وزمالئها.
وقال: «مـن غري املقبـول بأي ظرف 
استهداف الصحفيني الذين يخدمون 

الشعب والحقيقة.
وأضـاف: «أدعـو إىل إجـراء تحقيـق 
رسيع وشـفاف وشـامل يف الحادثة 

وتقديم املسؤولني إىل العدالة».
كمـا أدان حـزب العدالـة والتنميـة 
الحاكـم يف تركيـا، مقتـل اإلعالميـة 
عاقلـة  أبـو  شـريين  الفلسـطينية 

مراسلة فضائية «الجزيرة» القطرية، 
برصاص االحتالل اإلرسائييل، مشريا 
إخفـاء  يمكنهـا  ال  إرسائيـل  أن  اىل 

جرائمها بقتل الصحفيني.
وقال نعمان قورتوملوش نائب رئيس 
الحزب عرب بيان: «ال يمكن إلرسائيل 
التـي تقتـل الفلسـطينيني االبريـاء 
بـال مباالة كل سـاعة وكل يوم، دون 
التفرقة بني األطفال والنسـاء وكبار 
السـن، التسـرت عـىل جرائمهـا ضد 

اإلنسانية بقتل الصحفيني».
واضـاف :كفى.. يجب عـىل املجتمع 
عـىل  إرسائيـل  يحاسـب  أن  الـدويل 

جرائمها ضد اإلنسانية».
اىل ذلـك نظـم عـرشات الصحفيـني 
االتـراك والعرب ، وقفة أمام قنصلية 
الكيان الصهيوني بمدينة إسـطنبول 
الصحفيـة  مقتـل  عـىل  احتجاجـا 
الفلسـطينية شـريين أبـو عاقلة يف 

الضفة الغربية .
ورفـع الصحفيـون أعالم فلسـطني 
والفتـات حملـت صـور أبـو عاقلـة 
وصور أخرى تشـبه مشـهد مقتلها 
بمقتـل الطفـل الفلسـطيني محمد 
الـدرة قبل ٢٠ عامـا اىل جانب عبارة 
«ثمـن الحقيقة استشـهاد مراسـلة 
الجزيرة برصاص االحتالل اإلرسائييل 

.
االحتجاجيـة  الوقفـة  وحظيـت 
للصحفيني االتـراك والعرب بتضامن 
املواطنني االتراك والتعبري عن تأييدهم 

لكفاح الشعب الفلسطيني .
األوروبـي،  االتحـاد  أبـدى  و  هـذا 
اسـتعداده للمشـاركة يف تحقيقات 
مسـتقلة حول مالبسـات استشهاد 

الصحفية الفلسـطينية شـريين أبو 
عاقلة.

وقال املتحدث باسم التكتل األوروبي 
للشـؤون الخارجيـة، بيـرت سـتانو، 
«االتحـاد  صحفيـة:  إفـادة  خـالل 
األوروبـي يؤكد أن مقتـل الصحفية 
الفلسطينية شريين أبو عاقلة حادث 
مأسـاوي»، داعيا إىل «إجراء تحقيق 

مستقل وشامل».
األوروبـي  االتحـاد  اسـتعداد  وأكـد 
للمشـاركة يف أي تحقيقات مستقلة 
لتوضيح مالبسـات مقتل الصحفية 
شـبكة  قالـت  التـي  الفلسـطينية، 
تعمـل  التـي  القطريـة  «الجزيـرة» 
لديهـا، إنها قتلت برصـاص الجيش 

اإلرسائييل.
من جهته، أفـاد تحقيق أويل للجيش 
اإلرسائييل بأنه ال يستبعد أي احتمال 
بخصـوص قتـل جنـوده الصحفية 
الفلسطينية شريين أبو عاقلة، خالل 

تبادل إطالق نار يف مخيم جنني.
الرئيـس  رفـض  ذلـك،  غضـون  يف 
الفلسطيني محمود عباس مشاركة 
السـلطات اإلرسائيليـة يف التحقيـق 
بمقتـل الصحفية شـريين أبو عاقلة 

«ألنها من ارتكبت الجريمة».
وأكد عباس أنه سـيتم تحويل قضية 
شـريين فـورا إىل محكمـة الجنايات 
تمـر  أال  «يجـب  مضيفـا:  الدوليـة 
جريمـة قتل شـريين أبـو عاقلة من 
دون عقاب ونرفض التحقيق املشرتك 
مع السـلطات اإلرسائيليـة ألنها هي 

من قتلت شريين».
وأعلنت النيابة الفلسـطينية العامة، 
عن نتائـج تحقيقـات أوليـة أفادت 

فيهـا بـأن الجيـش اإلرسائيـيل كان 
مصـدر إطالق النـار الوحيـد لحظة 

إصابة الصحفية شريين أبو عاقلة.
وأشارت النيابة الفلسطينية يف بيان، 
أعلنـت فيـه عـن نتائـج تحقيقاتها 
األولية يف مقتل أبو عاقلة يوم األربعاء 
يف مدينـة جنـني، إىل تعمـد الجيـش 

اإلرسائييل «ارتكاب جريمته».
الكشـف  «إجـراءات  أن  وأوضحـت 
واملعاينة ملرسح الجريمة بينت وجود 
آثار وعالمات حديثـة ومتقاربة عىل 
الشـجرة التي أصيبت قربها شريين، 
ناتجة عن إطالق النار بشكل مبارش 

باتجاه موقع الجريمة».
وأضاف البيـان أن «تمركز أقرب قوة 
إرسائيليـة كانـت تبعـد عن شـريين 
أبو عاقلـة عند إصابتهـا حوايل ١٥٠ 
مـرتا، وكانت (شـريين) ترتدي الزي 

الصحفي والخوذة الواقية».
ولفت إىل أن «إطالق النار تجاه املكان 
استمر إىل ما بعد إصابتها، مما أعاق 
محـاوالت الوصـول إليها إلسـعافها 

من قبل زمالئها واملواطنني».
وأكـدت النيابـة العامـة أن «نتائـج 
التقريـر األويل للطب العديل تشـري اىل 
ان سـبب الوفـاة املبـارش هـو تهتك 
الدماغ الناجـم عن اإلصابة بمقذوف 
نـاري ذي رسعة عالية نافذ إىل داخل 
تجويـف الجمجمة من خـالل جرح 

املدخل».
ونوهت النيابة إىل أنه «تم اسـتخراج 
املقذوف الناري من جثمان الشـهيدة 
وأمـرت النيابـة بإحالتـه إىل املخترب 
الجنائي إلعـداد تقريـر فني مفصل 

بالشأن».
اإلجـراءات  «اسـتمرار  وأكـدت 
التحقيقية، وأنها ستعلن عرب مؤتمر 
النهائيـة  النتائـج  كافـة  صحفـي 

لتحقيقاتها فور االنتهاء منها».
ويـوم األربعاء املـايض، أعلنت وزارة 
مقتـل  عـن  الفلسـطينية  الصحـة 
مراسـلة قنـاة الجزيـرة القطريـة، 
شـريين أبو عاقلـة (٥١ عاما) جراء 
إصابتها برصاص الجيش اإلرسائييل 

يف مدينة جنني.
واتهمت كل من السلطة الفلسطينية 
وشـبكة «الجزيـرة»، إرسائيل بتعمد 

قتل أبـو عاقلة بإطالق النـار عليها، 
بينما كانت تمارس عملها، فيما قال 
الجيش اإلرسائييل إن تقديراته األولية 
تفيد بأنها «قتلت برصاص مسلحني 

فلسطينيني».
كمـا دان وزيـرا الخارجيـة القطري 
محمد بـن عبـد الرحمـن، واإليراني 
حسـني أمـري عبـد اللهيـان، اغتيال 
شـريين  الفلسـطينية  الصحفيـة 
أبـو عاقلة مـن قبل جيـش االحتالل 

اإلرسائييل.
واعتـرب عبـد الرحمن وعبـد اللهيان 
عدم التحرك الجاد للمنظمات الدولية 
املعايـري  وازدواجيـة  والحقوقيـة 
تجاه انتهـاكات حقوق اإلنسـان يف 
فلسطني، السـبب الرئيس الستمرار 
األعمال اإلرهابية من قبل السـلطات 

اإلرسائيلية.
وأشارا إىل أن الصحفية الراحلة كانت 
ترتـدي سـرتة صحفية حـني قتلت، 
معلنـني أن «عمل إرسائيـل الوحيش 
أظهر أن الكيـان الصهيوني يعارض 
حرية التعبري ويسعى إلخفاء حقائقه 

وجرائمه اإلرهابية يف فلسطني».
وقدم وزيـر الخارجية اإليراني خالل 
لقائـه بنظـريه القطـري يف طهران 
التعـازي ألرسة شـريين أبـو عاقلة، 
وسـلمه درعـا تذكاريـا إيرانيـا ليتم 
تسـليمه الحقـا لعائلة أبـو عاقلة يف 

فلسطني.
القـوات  شـنت  ذاتـه  السـياق  ويف 
االرسائيليـة ،يـوم الجمعـة، هجوما 
عنيفا عـىل موكـب تشـييع جثمان 
الصحفية الفلسـطينية شـريين أبو 
عاقلـة إىل مثواها األخري، مسـتعملة 

قنابل صوتية.
وأفـادت وسـائل اعـالم غربيـة بأن 
سـبب الهجوم هو اشرتاط السلطات 
اإلرسائيليـة نقـل جثمان أبـو عاقلة 
بالسـيارة مـن املستشـفى الفرنيس 

وليس مع املشاة.
قنـاة  يف  الصحفيـة  ونقـل جثمـان 
القـدس  إىل  القطريـة  «الجزيـرة» 
مراسـم  اقيمـت  حيـث  الرشقيـة، 
الصالة عىل جنازتها يف كنيسة الروم 
الكاثوليك يف باب الخليل، داخل البلدة 

القديمة.

بغداد/نينا:
تطلق قنـاة «الحرة» اليـوم األحد الخامس 
عـرش من أيـار الحـايل املوسـم الثاني من 

برنامج «٢ دوالر».
يعود الربنامج ليسـلط الضوء عىل قصص 
جديدة تروي معاناة أرس يف الرشق األوسط 
وشمال إفريقيا تغلّب عليها الفقر وأنهكتها 

البطالة واألوضاع االقتصادية الرديئة.
يف موسـمه الجديـد، يتنقـل»٢ دوالر» بني 
سـوريا، لبنـان، العـراق، األردن، الجزائر، 
املغرب، السودان، مرص وتونس ليستعرض 
وقائع مختلفه عن االنهيار االقتصادي، وما 
خلفه وباء كوفيد-١٩ من تبعات اقتصادية 
واجتماعية.كما يغوص الربنامج يف أسباب 

وخلفيات معاناة الناس وانعكاسـات سوء 
أوضاعهـم عـىل حياتهم بشـكل عام وعىل 
الصاعـدة.  واألجيـال  األطفـال  مسـتقبل 
ويسـتضيف خرباء يف الشؤون اإلقتصادية 
واإلجتماعية ملناقشـة هذه األزمات وسبل 
الـرشق  شـبكة  رئيـس  معالجتها.وقـال 
األوسط لإلرسال (MBN) بالوكالة، حسان 

املوسـم  إطـالق  إىل  نتطلـع   » الشـويكي 
الثانـي من «٢ دوالر» عىل شاشـة «الحرة» 
بعد أن القى املوسـم األول استحسـاناً لدى 
املشاهدين حيث طرح قصصاً إنسانية من 
صميم املجتمع وركز عىل معاناة الطبقات 
األكثر ضعفـًا وحاجاتهـا وافتقارها حتى 

لألمور األساسية».

 بغداد/نينا:
اكد سـعد فياض موزان مدير عام معهـد التطوير النيابي 
يف مجلـس النـواب ، عـىل اهمية وقـف التطبيـع االعالمي 
مـع الكيـان الصهيونـي الغاصب عـرب مقاطعـة القنوات 
الفضائيـة العربيـة للمحللني او الناطقني باسـم االحتالل 
وعـدم اسـتضافتهم لتربير جرائمـه من خـالل اللجوء اىل 

التضليل وتزييف الحقائق.
ودعـا مدير عام املعهد خالل مشـاركته يف اللقـاء التأبيني 
للشـهيدة شـريين أبو عاقلة الذي نظمته شـبكة محرري 
الرشق االوسـط عـرب برنامج «الـزوم» يـوم الجمعة ادارة 
قناة الجزيرة التي عملت الشـهيدة ابو عاقلة مراسـلة لها 
يف فلسـطني املحتلة اىل ان تكـون اول املبادرين لتنفيذ هذه 
الدعـوة التي تمثل ابسـط حق للشـهيدة عىل القنـاة التي 

مثلتها لسنوات طويلة.

ولفـت فيـاض اىل ان الواجـب الوطني واالخالقـي واملهني 
يحتم عىل جميع الصحفيني واالعالميني تسليط الضوء عىل 
حجم الجرائم الوحشـية لالحتالل الغاصب والوقوف بوجه 

ادعاءاته الكاذبة وكشف زيفه.
وشدد فياض خالل اللقاء الذي اداره أبو بكر إبراهيم أوغلو 
املؤسـس والرئيس التنفيذي للشـبكة وشـارك فيه ممثلو 
النقابات والتجمعـات الصحفية العربيـة والدولية عىل ان 
املقاطعـة االعالمية ووقف التطبيع يف مجال االعالم مع كل 
من يمثـل الكيان الغاصـب اليقل اهمية عـن تاكيد رفض 
االعرتاف بهـذا الكيـان ومقاطعتـه سياسـيا واقتصاديا، 
منوها اىل ان العراق شـعبيا ورسميا يقف اىل جانب حقوق 
الشـعب الفلسـطيني وما قام به مجلس النـواب العراقي 
من بـدء اجراءات اقـرار قانون حظر التطبيـع مع الكيان 
الصهيونـي يمثـل دعمـا لكل الجهـود الرافضـة لالعرتاف 
بهذا الكيان وابسـط رد معنوي وعميل عىل جرائمه املمتدة 
منذ انشـائه عـىل ارض فلسـطني ودعما لنضال الشـعب 

الفلسطيني.

 
البرصة / نينا:

 اسـتنكر فرع نقابـة الصحفيني يف البرصة االعتـداء الذي قام به مسـلحون عىل منزل 
الزميل الصحفي كاظم الحاوي .

وذكر الفرع يف بيان :» نرفض هذا العمل االجرامي الذي استهدف عضو نقابتنا و مراسل 
قنـاة االيام الفضائية يف البرصة الزميل كاظم الحاوي باطالق عيارات نارية من سـالح 
كالشنكوف ارعبت االطفال والعوائل االمنة «. واصفا هذا العمل باالجرامي الجبان الذي 

يريد اسكات اصوات الحقيقة .
وطالب الفرع الجهات االمنية املعنية، قيادة عمليات البرصة و مديرية الرشطة بمتابعة 
حيثات هذا االعتداء و مالحقة املجرمني ومحاسبتهم وفق القانون و حماية الصحفيني 
من االعتداءات املتكررة التي كانت حصيلتها ارواح عرشات الشهداء و الجرحى من ابناء 

صاحبة الجاللة.

دونيتسك/ متابعة الزوراء:
أصيب صحافيان يف قناة آر تي الروسـية اإلخبارية بنريان القوات األوكرانية، يف منطقة 

رشقّي أوكرانيا.
وأعلنـت «آر تـي» يف بيـان الجمعة، نرشتـه عرب تطبيـق تيليغرام، أن «فريـق الصحايف 
الحربي فالنتني غورشينني اسـُتهدف بنريان صواريخ أوكرانية قرب دوكوتشيفسك» يف 

جمهورية دونيتسك الشعبية املعلنة من طرف واحد.
وأوضحت أن «فالنتني نفسـه لم يصب بأذى، لكن مصوريـه فالديمري باتالني وفيكتور 

مريوشنيكوف أصيبا بشظايا يف الساقني والظهر، ويجري نقلهما إىل املستشفى».
وقناة آر تي ممولة من الدولة الروسـية، ومنعت مطلع مارس/آذار من البّث يف االتحاد 
األوروبي الذي اعترب أنها أداة «تضليل» توظفها موسـكو يف هجومها عىل أوكرانيا الذي 

بدأ يف ٢٤ فرباير/شباط. وترفض القناة التلفزيونية هذا االتهام.
انطلق البّث الحي للقناة عام ٢٠٠٥ باسم «روسيا اليوم»، ووسعت نشاطها بلغات عدة، 

بينها اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية واألملانية والعربية.

الديوانية/نينا:
 نظم فرع نقابة الصحفيني يف الديوانية وقفة للتنديد باغتيال الصحفية الفلسـطينية « 

شريين ابو عاقلة « مراسلة قناة الجزيرة .
وقـال رئيس فرع النقابة يف الديوانية باسـم حبس السـعيدي:» ان الوقفة نظمت تحت 
شـعار» دماء شريين قضية ال تموت» وشاركت فيها نخبة من منظمات املجتمع املدني 

وناشطوها».
وأضـاف حبس» ان االرسة الصحفية يف محافظة الديوانية نددت بعملية االغتيال اآلثمة 
التـي ارتكبتها قـوات االحتالل الصهيونـي برصاصها الغادر الذي طال شـهيدة الكلمة 

الصحفية الفلسطينية « شريين ابو عاقلة».
وطالـب املتجمعون املجتمـع الدويل واالمم املتحدة باسـتنكار ورفض هكذا جرائم بحق 

ابطال الكلمة الحرة املهنية. 
كما نظم فرع نقابة الصحفيني يف الديوانية وقفة امام مديرية االسـتخبارات ومكافحة 

الجرائم يف املحافظة للمطالبة بالكشف عن منفذي الجرائم بحق الصحفيني.
وقال رئيس الفرع باسـم حبس :» ان الوقفة نظمت بمناسـبة مـرور عام عىل محاولة 
اغتيال مراسـل قناة الفرات و الديوانية ،فضًال عن اسـتهدافات اخرى طالت الصحفيني 

يف املحافظة «.
واضـاف :» اننا يف الوقت الذي نحرتم فيه سـري التحقيقات االمنية بـكل قنواتها ننتظر 

كشف الحقائق والتحقيقات واعالنها للرأي العام «.
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من  اكثر  وهناك  فكاهية،  ومنها  جادة  منها  مختلفة  بأدوار  الدراما  يف  نفسه  جرب  املواهب  متعدد  فنان 
محطة يف حياة الفنان عبد الجبار سلمان يمكن الوقوف عندها ابتداًء من حصوله عىل جائزة افضل ممثل 
يف مرسحية «ابتهال املطر» اخراج د. سعدي يونس وهي من االدب املرسحي الصيني، وكان ذلك عام ١٩٧٦، 
التي قدمت عىل  املعظم اسمه مرسح الرشق وتأسيس فرقة الرشق  انشائه ألول مرسح اهيل يف باب  اىل  وصوال 
خشبته العديد من االعمال الناجحة التي القت نجاحا متميزا عند عشاق املرسح العراقي مثل مرسحية (صويلح 
يتزوج) وهي من تأليفه واخراجه، وقدمت هذه املرسحية نخبة من نجوم السينما واملرسح منهم فاضل جاسم 
الراحلني كنعان وصفي وطالب  الفنانني  العمري، وايضا مرسحية «ديدي والحرامية» تمثيل  ومي جمال وعامر 
الفراتي وهند طالب ونزار علوان وعدنان الحداد وعيل الساحر.. هناك العديد من العروض املرسحية التي قدمها 
الفنان عبد الجبار سلمان عرب مشوار فني طويل مثل مرسحية «حاميها حراميها» تأليف واخراج عبد عيل كعيد، 
ومرسحية «كلكامش» عام ١٩٧٠، ومرسحية «باب الفتوح» للكاتب املرصي محمود ذياب والتي كانت اطروحة 

الفنان عبد الجبار سلمان للتخرج .

الزوراء اجرت مع الفنان عبد الجبار 
سـلمان حوارا موسـعا للوقوف عىل 
ابـرز اعماله ومواهبـه، حيث تحدث 
قائـال: أنـا الفنـان املمثـل واملخـرج 
والكاتـب عبـد الجبـار عبـد املجيـد 
سـلمان، واسـمي الفني عبد الجبار 
سـلمان والدتي بغداد ١٩٥٣منطقة 
الوزيريـة شـهاداتي العلميـة دبلوم 
فنون مرسحية وسينمائية من معهد 
الفنون الجميلـة وبكلوريوس فنون 
مرسحيـة وسـينمائية مـن جامعة 
بغداد كلية الفنون الجميلة، وحاصل 
عىل شهادات علمية يف مجال االخراج 
معهـد  مـن  والتلفزيونـي  االذاعـي 
التدريب االذاعـي والتلفزيوني بغداد 
وحاصـل عـىل شـهادات تقديرية يف 
مجـال املرسح وجائـزة افضل ممثل 

عراقي عـام ١٩٨١ من املركز العراقي 
الراحـل  الفنـان  بشـهادة  للمـرسح 
يوسـف العانـي، وذلك عـن مرسحية 
«حسـني ارخيـص» التـي قدمت عىل 
مرسح بغـداد لفرقـة املـرسح الفني 
الحديـث، كمـا حصلـت عىل شـهادة 
الدكتـوراه التقديرية عـام ٢٠٢٠ عن 

مجمل اعمايل الفنية .
* النشـأة والعائلة ودورهما يف رسـم 

طريقك ؟
- كنـت طالبـا يف االبتدائيـة ميـاال اىل 
الفـن منذ طفولتي وصباي وكنت أقرأ 
النشـيد عنـد رفعـة العلم واشـارك يف 
الفعاليات الفنية يف املدرسة االبتدائية 
وتبلورت هذه القابليات يف املتوسـطة 
وقدمت عـدة اعمال اثناء دراسـتي يف 
املتوسطة، مما شـجعني ان اتقدم اىل 
معهـد الفنـون الجميلة بعـد تخرجي 
مـن املتوسـطة وتـم قبـويل يف املعهد 
بامتياز من خالل االختبار الذي اعجب 

كل االساتذة .
* مـا مشـاركاتك وابداعاتـك خـالل 

دراسـتك يف املعهد ؟
-كنت من املمثلني الذين يتم اختيارهم 
عرفـوا  ان  بعـد  االول  الصـف  منـذ 
بإمكاناتـي الفنيـة واالدبيـة وخـالل 
السـنوات الخمس كانت يل مشاركات 
يف اكثـر العمليـات واالعمـال الفنيـة 
لكتـاب عـرب واوربيـني اذكـر منهم 
الكاتـب السـوري عيل عقله عرسـان 
والكاتب السـوري سـعد اللـه ونوس 
والفريـد فرج، وقد شـاركت يف العديد 
من االعمـال املرسحية وغري املرسحية 
منها مرسحية عنوانها «حفلة سـمر 
من اجـل ٥ حزيران» ويل مشـاركة يف 
سهرة مع ابي خليل القباني ثم توجت 
للكاتـب  امريـكا»  «انهـا  بمرسحيـة 
واملخرج الراحل قاسـم محمد وتوجت 
الفتـوح»  «بـاب  بمرسحيـة  اعمـايل 
للكاتب العربـي املرصي محمود ذياب 
وكانـت هـي اطروحتي للتخـرج عام 

. ٧٥
* إذاً ننتقـل اىل مـا بعـد املعهد، كيف 

كانت مسريتك ؟
الفنـون  كليـة  يف  للقبـول  قدمـت   -

الجميلـة عام ٧٦ وتقدمت اىل االختبار 
امام االسـاتذة الراحل بدري حسـون 
فريـد وسـامي عبـد الحميـد والفنان 
الراحـل جعفر السـعدي، وملـا اطلعوا 
عـىل مؤهالتـي ونتيجـة تخرجي من 
املعهد تمت املوافقة عىل قبويل بامتياز 
كوني خريج معهد ومخرجا ممارسـا 
يف االذاعـة خـالل دراسـتي يف املعهـد 
وممثالا يف قسـم التمثيليـات االذاعية 
وموظـف يف االذاعة كمخـرج عام ٧٤ 
يف قسـم التمثيليـات ولهـذا حصلـت 
املوافقة عـىل قبويل يف الكلية / قسـم 

الفنون املرسحية والسينمائية.
الكليـة  يف  ومشـاركاتك  ابداعاتـك   *
ابتـداًء مـن املرحلـة االوىل وصـوال اىل 

التخرج ؟
بــ  اول عمـل مرسحـي شـاركت   -
هوانـا يف الصـف االول وكان عنوانـه 
(١-٢-٣) للكاتـب املرسحـي العربـي 
محورهـا  السـوري  جيـايل  حسـيب 
قضية فلسطني العربية. اما املرسحية 
الثانية فعنوانها»السجني ٩٥ « للكاتب 

العربـي السـوري عيل عقله عرسـان 
اخراج الراحل مهند طابور واستمرت 
كان  الكليـة  يف  العديـدة  مشـاركاتي 
اخرهـا مرسحيـة مـن االدب الصيني 
اخرجها الدكتور املغتب سعدي يونس 
وكنت فيها البطل وكانت الشـخصية 
«جـان  واسـمها  ومركبـة  معقـدة 
جينيه» وهي شـخصية تشبه الفتاح 
الفـال العراقـي املحتـال وحصلت من 
خاللهـا عـىل جائـزة افضـل ممثل يف 
املـرسح الطالبـي عىل صعيـد جامعة 
بغـداد وبعـد هـذا التكريم بـادرت انا 
بتأسـيس املرسح الجامعي وكان هذا 
تتويجـا لتخرجـي مـن الكليـة وعند 
التخـرج اثـرت ان اقـدم عمـال وفـاًء 
ألساتذتي الذين علموني وهم كثريون 
وكانـت مرسحيـة مرسحيـة (هؤالء 
علمونـي) وكانـت عبـارة عـن ميلو 
دراما اي املمثل الواحد وكانت تتحدث 
عن القيمة الفنية العليا ألخالق املمثل 

وانسانيته قبل ان يكون فنانا .
* وماذا بعد التخرج من الكلية ؟

-عـام ١٩٧٩ حـان وقـت التحاقـي 

ألداء الخدمـة العسـكرية بعد التخرج 
فالتحقـت رغـم انـي امتلـك موافقة 
للسـفر اىل قطر كمخرج اذاعي وهذه 
عسـكري  كانتـداب  تعتـرب  املوافقـة 
يسـمح يل بالسـفر لكني فضلت اداء 
خدمـة العلـم كواجب وطنـي بعد ان 
املونـي باملشـاركة بعـد اداء الخدمة 

العسكرية .
* وماذا بعد ؟

-شـاءت االقدار ان تقـوم الحرب بني 
العراق وايران ولم يسمح يل بالترسيح 
وبقيت كجندي يف الشمال من عام ٧٩ 

. ٨٠ –
* وبمـا انك فنان معروف، هل حاولت 
او طلب منك ان تشـارك بأعمال فنية 

معينة ؟
-من حسـن الصدف انني زرت االذاعة 
يف احـدى اجازاتـي، فالتقيـت الفنان 
خليل الرفاعي وكان اىل جانبه النقيب 
خالـد الـدوري وكانـت هنـاك فكـرة 
لتأسـيس املرسح العسـكري وعندما 
عرف النقيـب بأني عسـكري تم اخذ 
اسـمي وعنواني وتم عـىل اثرها نقيل 
اىل دائرة التوجيه السـيايس وتأسيس 
برنامج القوات املسلحة االذاعي وفعال 
شاركت يف الربامج االذاعية وكمبادرة 
اوىل قمت أنا بتأسـيس مـالك برنامج 
القوات املسـلحة يف اذاعـة بغداد ومن 
خالل هذا تم تأسـيس وحدة السينما 
واملـرسح يف الكرادة كوحدة مسـتقلة 

وهكـذا تم تأسـيس وحـدة املرسح 
العسـكري وكنـت انـا اول ممثل يف 

وحدة املرسح العسكري انذاك.
* حدثنـا إذاً عن مجمل مشـاركاتك 

وانت يف املرسح العسكري ؟
-خالل وجودي يف املرسح العسكري 
كانـت يل مشـاركات عديـدة يف عدة 
مرسحيات اولها عام ١٩٨٠- ١٩٨١ 
وكان عنوانهـا «حسـني رخيـص» 
ملؤلفهـا طـارق عبـد الواحـد وهـو 
فيهـا  دوري  وكان  السـويد  يف  اآلن 
(مشـيعل) وهـو شـخصية مركبة 
وطنيـة سياسـية وكان دوري هـو 
البطـل الشـعبي يف املرسحيـة وعىل 
اثرهـا حصلـت عـىل جائـزة افضل 

ممثل عراقي.
 واستمرت مشاركاتي يف مرسحيات 
اخرى منهـا «الربقيـة» تأليف خالد 
الـدوري واخرجها محسـن العزاوي 
بـدور  البطـل  فيهـا  دوري  وكان 
الجندي فهمي االسـري لـدى القوات 
االيرانيـة ومعي الفنـان الراحل عبد 
الجبـار كاظـم وحصلـت فيها عىل 

الجائزة الثانية وشاركت يف مرسحية 
يونس السـبعاوي بـدور احد ضباط 
ثورة مايس ومرسحية املطحنة بدور 
الرشطـي كيطـان ومرسحية اخرى 
عنوانها «بيـت وخمس بيبان» وكان 
دوري فيهـا هـو شـكر وللعلـم هذا 
الـدور انا الذي كتبتـه وتم تنفيذه يف 
املرسحية وكانت هذه املرسحية هي 

اخر مرسحية للمرسح العسكري. 
* هـل اسـتمر عملـك كفنـان بعـد 
اداء الخدمة وترسيحـك يف من دائرة 
التوجيـه السـيايس حدثنـا عـن تلك 

املرحلة ؟
- بعـد خروجـي من الجيـش قدمت 
للتقاعـد مـن االذاعـة والتلفزيـون 
وكانـت عـام ١٩٩٠ واسسـت فرقة 
مرسح الرشق بتمويل شخيص واهيل 

تحت تسـمية مجمع الرشق للسينما 
واملـرسح وهو ثاني مجمـع اهيل بعد 
مجمع النجاح يف شارع الرشيد قدمنا 
من خاللهـا العديد مـن االعمال منها 
«صويلح يتزوج» وكانت من بطولتي 
وكانت معي انعام الربيعي كممثلة يف 
مرسح الرشق واستمر عملنا يف مرسح 
الـرشق فقدمنـا ابن البلـد ومرسحية 
فلوس وعـروس وجيجـي والحرامية 
اىل املخرج فتحي زيـن العابدين واخر 
مرسحية كانت مرسحية «قلبي نارك» 
التي مثلهـا الفنان عزيز كريم خاللها 
تـم التعاون مـع الفنانني لـؤي احمد 
وقاسـم السـيد لتقديـم مرسحيتهـم 
كاس الـدوري وبعدهـا تـم من خالل 
مرسح الـرشق ايضا مرسحيـة مليار 
وعروس وكان بطلها احالم عرب وكان 
اخـر عمل قدمناه من عىل املرسح هو 
مرسحية «ابـن البلد» بعدهـا تم غلق 

املرسح بارادتي .
* رأيـك بمـا يسـمى املـرسح الجـاد 

واملرسح الكوميدي او التجاري؟ 

-انـا عملت يف املـرسح الجاد واملرسح 
الكوميـدي وأذا سـألتني عـن الجدية 
فأقـول ان املرسح الكوميـدي ال يخلو 
مـن الجدية لكـن هنـاك مرسحا اخر 
واخـرى  سـوداء  كوميديـا  فهنـاك 

فكاهية.
أما املـرسح الجاد يف العـراق فقد اخذ 
حصـة كبـرية وفيـه ممثلـون كبـار 

ومقدمون معروفون.
 أمـا املـرسح الكوميـدي فقـد اخرج 
منه االسـتاذ محسـن العيل ما يسمى 
املـرسح الكوميـدي امللحمـي واخرى 
شعبية كوميدية ومحمود ابو العباس 

اخرج اعماال جيدة.
 املهم ان رأيي باملرسح الجاد واملرسح 
الفكاهي هو حسـب حالة املشـاركة 
وكلما كانت املرسحيـة ذات مضمون 
جيـد وفيها ملسـات نافعة للمشـاهد 

فهذا امر اخر .
* حدثنـا اآلن عن تعاونك مع شـبكة 
مديريـة  وخاصـة  العراقـي  االعـالم 

االفالم الوثائقية.

-اتجهـت اىل اخراج االفـالم الوثائقية 
عندمـا كان مديرا لها االسـتاذ مؤمل 
مجيـد، فقد منحنـي فرصـة إلخراج 
الوثائقية لشـخصيات كثرية  االفـالم 
فأخرجت مرسحية «حسني رخيص» 
وحولتهـا اىل فلـم وثائقي وهـو ثائر 
الجنوب واخرجت عمال اخر يقع تحت 
سلسـلة ثوار الجنوب عنوانه غضبان 
البنيه الذي قارع االحتالل العثماني ثم 
عملـت رجال ثورة العرشيـن يف الثائر 

شعالن ابو الجون.
كانـت  عملتهـا  التـي  االعمـال  وكل 
مـن اعـدادي كتابة واخراجـا وتمثيال 
وبجهود شـخصية ولـدّي عمل كتبته 
عن شـخصية كردية قدمته اىل وزارة 
الثقافـة وهو الشـيخ الثائـر محمود 
الربزنجـي قدمتـه اىل وزارة الثقافـة 
ولدّي فلم  عن الراحل البطل عبد الواحد 

ال سكر احد ثوار ثورة العرشين .
اندفاعـك  مسـتوى  تصـف  *كيـف 

لالخراج والكتابة والتمثيل ؟
-كلمـا انتهيت من عمـل اقول اآلن بدأ 
املشـوار وكأنني متجـدد لعمل بجدية 
واندفـاع اكرب لكني ومع االسـف اجد 
نفـيس الغائـب الحارض فليـس املهم 
ان يكـون الفنان مسـتمرا يف الظهور 
عىل الشاشـة املهم ان الفنان قد حقق 
بصمـة واضحة يف اعماله، وأنا ال اقدر 
بعـض الحاالت التـي تعتـرب كروبات 

وغري ذلك .
* وماذا عن حقوق الفنان ؟

-اشعر ان نقابة الفنانني ودوائر اخرى 
يجب ان تسـن قوانني لحقوق الفنان 

واملبدع    ال ان تبقى بيد هذا وذاك .
* وماذا عن أعمالك للسينما ؟

-عملت مع عبد الهادي مبارك يف فيلم 
بديعه ومع محمد شـكري جميل فيلم 
الفارس والجبـل وعملت بابل حبيبتي 
اليـارسي وعملـت  للمخـرج فيصـل 
فيلم لحسـاب املرسح العسـكري هو 
شمسـنا لـن تغيـب، وانـا اآلن اقيض 
وقتـي يف الكتابة والبحث ومسـتمر يف 
متابعـة الفنانـني ولن امـل من عميل 

وفني الكبري.
* ما الربامج التي اخرجتها او مثلتها 

لالذاعة ؟
-قدمـت لالذاعة بشـكل خـاص ٣٣٠ 
عمال بـني التمثيل واالخـراج واالذاعة 
خـالل ١٥ عاما اتذكر منها املسلسـل 
االذاعـي نـذر الـكاع وعـراق الكربياء 
وصور عربية والضياع واخرى كثرية. 
* هـل انتميـت اىل الفرقـة القوميـة 

للتمثيل ومتى ؟
القوميـة  الفرقـة  اىل  انتميـت  -نعـم 
للتمثيـل عـام ٧٣ يف مرسحيـة البيـك 
والسـايق اخراج ابراهيم جالل، وهي 
مأخـوذة مع مرسحيـة بونتال وتابعه 
ماتـي وقـد عرفهـا الكاتـب صـادق 
الصائـغ واخرجهـا الراحـل ابراهيـم 
جـالل ومـن بطولـة يوسـف العانـي 
وقاسم محمد واستمر عميل يف الفرقة 
اىل عـام ١٩٨٥ بعدها تفرغـت للعمل 

االذاعي والتلفزيوني .
* اقرب االعمال اىل نفسك؟

-اقـرب االعمـال اىل نفيس هـو دوري 
يف مرسحيـة «بيـت وخمـس بيبـان» 
مـع الفنـان القدير بهجـت الجبوري 
والفنان جاسم رشف والفنانة القديرة 

سليمة خضري.
وال انـىس دوري يف مرسحية «حسـني 
الـذي فيـه جسـدت فيـه  رخيـص» 
شـخصية مشـيعل البطـل الشـعبي 
ألحـداث املرسحيـة والتي كتـب عنها 
احـد النقاد قائـال لقد ذكرنـي الفنان 
عبد الجبار سلمان يف هذا الدور باملمثل 
العربـي الكبري عبد اللـه غيث يف دوره 
خيـال املاته، كمـا كتب عنـي الكاتب 
والناقد حسـب الله يحيـى عندما قال 
لقد كسـب املرسح العراقي شـخصية 

متفردة يف ادائها يف مرسحية الربقية.
* حكمتك يف الحياة؟

-اتق رش من احسنت اليه.
* ملن تسمع من اغاني ؟

كلثـوم  ام  السـيدة  اغانـي  -اعشـق 
وعراقيـا الفنان الراحل ناظـم الغزايل 

وكذلك الفنان املتألق كاظم الساهر.
* هل لديك مشاريع فنية حاليا ؟

-نعم لدّي فلمـان وثائقيان، االول عن 
الثائـر عبـد الواحـد ال سـكر والفيلم 
الثانـي عـن الشـيخ الثائـر محمـود 
الربزنجي، وانـا اآلن يف صدد التحضري 
واالنتـاج وقد قدمه الفيـام عن الثائر 

الكردي اىل وزارة الثقافة إلنتاجه .
* اخريا هل تود ان تقول شيئا؟

-مـا اود التحـدث بـه يخـص العمـل 
املرسحـي يف العـراق يف هـذه املرحلة 
فأنـا اشـعر انـه ال خـري يف مرسح ال 
يداوي جـراح شـعبه واطالـب نقابة 
الفنانـني العراقيـني بالدعـوة إلقامة 
املجلـس االعىل للثقافـة والفنون لكي 
ينهض بمستلزمات النهوض باملرسح 

والسينما العراقية.
إذ اشعر ان الحركة املرسحية يف العراق 
اآلن تمر بمرحلـة صعبة وهي مرحلة 
سبات تحتاج ملن ينهض بها ويدعمها 
لتقديم افضل االعمـال التي عرف بها 

املرسح العراقـي والفنـان العراقـي .
* يف ختـام هذا الحـوار وهذه الجولة 
الفـن والتأليـف  الواسـعة يف رحـاب 
واالخـراج نقـدم لـك الشـكر الجزيل 

متمنني لك دوام العطاء.
-وأنـا بدوري ابـارك هـذا الجهد الذي 
والفنـان  الفـن  لخدمـة  قدمتمـوه 
العراقي، متمنيا لكم النجاح والتطور.
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النعومـة واللطـف صفتـان تميـزان املـرأة 
بطبعهـا الحسـاس، وعىل الرجـل أن يحرتم 
ويقـدر هـذه األنوثـة ويحتضنهـا بالعطف 
والحنان، فأنوثة املرأة تشكل جانب ضعف، ال 
جانب قوة يف حياة الرجل، والرجل يسـتطيع 
مسـاعدة املرأة عىل االحتفاظ بهـذه األنوثة 
بـأن يحرتم ضعف املرأة معه وال يسـتغلها.. 
وأن يمنحها القوة بعطفه وحنانه واحرتامه، 
وأن يعلمهـا الضعـف الجميـل وليس ضعف 

االنـزواء وفقدان الثقة.
واألنوثة فن والرجل يستطيع بذكائه أن يعلم 
زوجتـه هذا الفن، وبعـض الرجال يتقن هذا 
الفـن، أمـا البعض اآلخـر يدفع املـرأة إىل أن 
تتخـىل عـن أنوثتها وضعفها وتتمـرد عليه، 
ألنه اسـتغل حبها وضعفها وأهانها بدال من 
أن يثني عليها.وهنا بعض النساء يتغرين إىل 
العكس، ألن الرجل الذي يكون واثقا من نفسه 

يسـتطيع أن يقود أقوى النساء ويحولها إىل 
كائـن وديع يحتاج منه ملسـة حنـان، ولكن 
هناك بعـض الرجال يقودون املرأة إىل فقدان 
األنوثة.ومـن عالمـات فقدان األنوثـة : َعلو 
صوتها ويصبح خشـناً فظاً، إدمان العبوس 
واالنفعـال، أو تعاملت بعضـالت مفتولة أو 
أدمنـت الكراهيـة وفضلتهـا عـىل الحب، أو 
غلبت االنتقام عىل التسامح ، أو جهلت متى 
تتكلم ومتى تسـكت، أو قرص شعرها وطال 
لسـانها، أو تهمـل الرقة والطيبـة، أو تنىس 
حتى االحرتام واملحبة للرجـل زوجاً أو أباً أو 
معلماً، أو ال توقـر كبرياً أو ترحم صغرياً!!إن 
جمـال املـرأة ليـس يف قوامهـا أو مالمحهـا 
.. وإنمـا بأسـلوبها وطريقـة كسـب الرجل 
وجذبه إليها بود واحرتام، واألنوثة هي يشء 
يشـعره الرجل وال يراه، فيجب عىل الرجل أن 

يتعامل مع أنوثة املرأة بحنكة.

هل كنت تعلمني أن امللح الخشـن يسـاعدك عىل 
الحفاظ عىل نظافتك الشـخصية؟ إكتشـفي ما 
هي مختلف إسـتعماالت امللح الخشن املفاجئة 

واملفيدة للعناية بالنظافة الشخصية:
- تنظيف القدمني وإزالة الرائحة الكريهة: 

يمكنك إسـتخدام امللح الخشـن مع املـاء الفاتر 
لتنظيـف القدمـني وإزالة الرائحـة الكريهة. ما 
عليك سوى وضع قدميك يف املاء ملّدة 30 دقيقة. 

هذه العادة ستساعدك عىل اإلسرتخاء.
- تنظيف الجسم:

الجسـم  لتقشـري  الخشـن  امللـح  إسـتخدمي 
وتنظيفه من السـموم والجراثيـم. كما أّن امللح 

الخشـن يسـاعدك عىل تجديد الخاليـا وتبييض 
البرشة.

- تنظيف الفم:
يمكنك إسـتخدام امللح الخشـن مع املـاء لفاتر 

لتنظيف اللّثة والحفاظ عىل صحة األسنان.
- تنظيف فروة الرأس: 

إن امللـح الخشـن يسـاعدك عىل تنظيـف فروة 
الرأس وتطهريها والتخلّص من القرشة.

- تعقيـم الجـروح:  إسـتخدمي امللح الخشـن 
لتعقيـم وتطهري الجروح. فامللـح يتمتع بقدرة 
هائلة عىل قتـل امليكروبات، إزالـة الخاليا امليتة 

وتعزيز إلتئام الجرح.
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لقد صممـت جامعة بغداد من 
قبل املهنـدس املعماري االملاني 
املشهور( والرت كروبيس ) سنة 
1957م وبـدأ العمـل باملرشوع 
توقـف  ولكنـه  1963م  سـنة 
لظروف ما ويف بداية الثمانينات 

اكمل بناء جامعة بغداد .
ويف سنة 1984م تم انتقال كلية 
العلـوم اليها ويف سـنة 1985م 
انتقلـت كلية الهندسـة.. وعند 
بـاب الدخـول اىل جامعة بغداد 
يوجـد قـوس عـاٍل جـداً وغري 
متصـل مـن االعىل، ألم تسـأل 
نفسك ملاذا غري متصل ؟؟؟جعل 
املصمم ”والرت كروبيس“ يف هذا 

التصميم معنيني وهما:
االول دليل عـىل التقنية العالية 
من جعـل القوس غـري متصل 
مـن االعـىل وهـو يشء صعب 

الحصول عليه .
واملعنـى الثانـي وهـو معنـى 
ان  عـىل  دليـل  وهـو  علمـي 
املعرفة والعلـم مفتوح وليس 

له نهاية .

الدجاج من أكثـر األطباق املرغوبة 
من الكبار والصغار يف آن واحد كما 
أن هنـاك طرقـا عديـدة لتحضريه 
حرضنـا لـك مـن مطبخ سـيدتي 
املتبلـة  الدجـاج  أفخـاذ  وصفـة 

واملشوية لوجبة مميزة.
املقادير

قطـع   6  : الدجـاج  أفخـاذ   -
(منظفة)

3 حبـات (مفرومـة   : - طماطـم 
قطع كبرية)

- صلصة طماطم : كوب
- البقدونـس : ملعقتـان كبريتـان 

(مفروم)
- فلفل أخرض حار : 1 حبة (مقطع 

رشائح)
2 حبـة (مقطعـة   : البطاطـس   -

حلقات أو مكعبات)
- ملح : ملعقة صغرية

- بهارات مشـكلة : نصـف ملعقة 
صغرية

: نصـف ملعقـة صغـرية  - هيـل 

(مطحون)
- زيت الزيتون : ملعقتان كبريتان

- املاء : كوب
طريقة التحضري

بامللـح  الدجـاج  أفخـاذ  تبـيل   .1
والبهارات والهيـل والبقدونس ملدة 

ساعتني.
2. ضعـي الزيـت يف طبـق الفـرن 

ووزعي قطع الدجاج.
املفرومـة  الطماطـم  وزعـي   .3

عـىل  والبطاطـا  الحـار  والفلفـل 
الدجاج.

4. ذوبـي صلصـة الطماطـم باملاء 
الدجـاج  فـوق  الخليـط  وصبـي 

والخضار.
5. غطـي الصينية بـورق القصدير 
وأدخليهـا الفرن ملدة سـاعة حتى 

تنضج.
6. أزيـيل ورق القصديـر وحمـري 

وجه الصينية وقدميه ساخنا.
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يعـد تقصـف األظافر كابوسـاً مزعجاً للمـرأة؛ حيث 
أنـه يسـلبها رقتهـا وأنوثتهـا. و يمكـن التغلب عىل 
هـذا الكابـوس من خالل بعـض الوصفـات املنـزلية 
البسـيطة املحتوية عىل الزيوت النباتية، باإلضافة إىل 

العناية ببنية األظافر من األساس.
وتطبيـق حمام زيـت لألظافر أسـبوعياً يعد سـالحاً 
فعاالً للقضاء عىل تقصف األظافر؛ حيث يمكن غمس 
األظافر يف وعاء صغري به زيت نباتي نقي، وتركه فرتة 

كافية للحصول عىل نتائج مرضية.
كما أنه يمكـن العناية باليدين يف نفـس الوقت بفرك 
الزيت املتبقي بعناية عىل الجلد املحيط باألظافر. كما 
يمكـن إضافـة بعض من ملـح الطعام أو السـكر إىل 

حمام الزيت للحصول عىل مفعول التقشري أيضاً.
أما ذوات البرشة شديدة الجفاف، فننصحهن برتطيب 
اليديـن بالزيـت يومياً، مـع مراعاة اسـتخدام كمية 
ضئيلة، كي تمتصها البرشة برسعة، موضحًة أنه من 

املناسـب استعمال زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس 
أو زيت الكانوال.

وعـىل الجانب اآلخـر، ينبغـي العناية ببنيـة األظافر 
بانتظـام من خـالل تطبيق حمام لألصابع بواسـطة 
السـليكون، مع مراعاة أال يسـتغرق هذا الحمام أكثر 
من بضع دقائق، ثم ترطيب اليدين؛ حيث يسـهم ذلك 

بدوره يف تقوية األظافر.
كما يويص املختصون بتطبيـق حمام عصري الليمون 

لألصابع من حني إىل أخـر، ولكن مع مراعاة تخفيفه 
بالكثـري من املـاء، مشـددة عـىل رضورة التخيل عن 
حمام عصـري الليمون يف حال تشـقق الجلـد املحيط 
باألظافـر، باإلضافـة إىل رضورة املزيد مـن الرتطيب 

لليدين بعد هذا اإلجراء.
وإذا لـم تكـن البرشة شـديدة الجفـاف، فيمكن فرك 
األظافر بقليل من عصري الليمون يومياً، ما يعمل عىل 

تقويتها بفعالية.

يتكـون املـوز مـن نسـبة عاليـة مـن 
البوتاسيوم وهو أحد األمالح الرضورية 
لوظائـف الجسـم خاصـة تـوازن املاء 
وضغـط الـدم والهضم وحتـى تقلص 
العضـالت، ولهـذا السـبب يعـد املـوز 
وجبة خفيفة بشكل خاص لألشخاص 
املهتمـني بالصحة واللياقـة البدنية.إال 
أن بعض خـرباء التغذية يحـذرون من 
اآلثـار الجانبية لتنـاول املوز عىل معدة 
فارغة.فتناول موزة عـىل معدة فارغة 
أول يشء يف الصباح ليست فكرة جيدة، 
وفًقـا الختصاصيـة التغذيـة يف مدينة 
نيويورك، جينيفـر ماينغ، حيث ترشح 

قائلة: ”يزيد جسمك بشكل طبيعي من 
نسبة السكر يف الدم يف الصباح، وإذا لم 
تكن مصاًبا بمرض السـكري، فسـوف 
ينتـج جسـمك املزيـد مـن األنسـولني 
ملوازنة نسبة السكر يف الدم لديك، ولهذا 
السـبب، فـإن تنـاول املـوز يف الصباح 
ليس أفضـل وقت لتناول نسـبة عالية 
من الكربوهيدرات البسـيطة واألطعمة 
منخفضة األليـاف“.. وهذا ال يعني أنه 
ال يمكنـك أبًدا تناول املـوز، من األفضل 
أخـرى  بأطعمـة  املـوز  إقـران  فقـط 
وتناولها يف الوقت املناسب لتجنب تأثري 
اإلجهـاد الناتـج عـن ارتفاع السـكر.. 

وبحسـب خبـرية التغذية فـإن األلياف 
والربوتـني والدهـون يمكن أن تسـاعد 
عىل إبطاء امتصاص السكر يف الجسم، 
مما يمنع حـدوث ارتفاعات وانهيارات 
حـادة يف سـكر الدم.ويمكـن أن ينتـج 
جسمك الكثري من األنسولني بعد تناول 
وجبة كربوهيدرات بسيطة كبرية ”مثل 
تلك التي تحتوي عىل املوز“، مما يجعل 
نسبة السـكر يف الدم منخفضة للغاية، 
ويمكـن أن يؤدي رد الفعل هذا إىل املزيد 
مـن الرغبة الشـديدة يف تناول السـكر 
حيث يحاول جسمك إعادة نسبة السكر 

يف الدم إىل مستوى آمن.

يستخدم عقار برافاسـتاتني مع نظام غذائي سليم لخفض نسبة الكوليسرتول 
والدهـون الثالثية يف الـدم وإىل جانب اآلثار املطلوبة، قد يتسـبب يف بعض اآلثار 

غري املرغوب فيها.
ويجـب مراجعـة الطبيب عىل الفور إذا كنت تعاني مـن ألم يف الذراع أو الظهر أو 
الفك وينطبق اليشء نفسه إذا كنت تعاني من ألم يف املفاصل، أو تصلب العضالت، 

أو تقلصات العضالت، أو التشنجات، أو الهزال أو الضعف.
ويمكن أن تحدث اآلثار الجانبية الشـائعة طوال النهار والليل أيضا وتشمل هذه 
األعراض الصداع والدوار والشعور بالغثيان وآالم العضالت والشعور بالتعب غري 

املعتاد أو الضعف الجسدي.
وأبلـغ آخـرون أيضـا عن مشـاكل يف الجهـاز الهضمـي ويمكن أن يشـمل ذلك 
اإلمسـاك واإلسـهال وعرس الهضم أو إخراج الغازات واثنني مـن اآلثار الجانبية 
األخرى الشـائعة هي مشـاكل النوم وانخفاض عدد الصفائح الدموية وتشـمل 
اآلثار الجانبية غري الشـائعة مشـاكل الجلد، مثل حب الشباب أو الطفح الجلدي 

األحمر املثري للحكة.

أعراض األلم العضيل الليفي:
والعقاقري املخفضة للكوليسرتول يمكن أن تسبب أحيانا التهاب العضالت وتلفها، 
واآلثار الجانبية النادرة للسـتاتني تشـمل فقدان اإلحساس أو الوخز يف النهايات 

العصبية لليدين والقدمني، وهو ما يسمى باالعتالل العصبي املحيطي.
لذلك تحدث إىل طبيبك إذا كنت تعاني من ألم عضيل أو ضعف ال يمكن تفسريه - 

عىل سبيل املثال، األلم غري الناجم عن العمل البدني.
ويجب مراجعة الدراسـات العلمية حول فعالية العقاقري املخفضة للكوليسرتول 
التي وجدت أن شخصا واحدا من كل 50 شخصا يتناول الدواء ملدة خمس سنوات 

سيتجنب حدثا خطريا، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، نتيجة لذلك.
وعادة ما يتعني عليك االسـتمرار يف تناول العقاقري املخفضة للكوليسرتول مدى 
الحيـاة ألنـك إذا توقفت عن تناولها، فسـيعود مسـتوى الكوليسـرتول لديك إىل 

مستوى عال يف غضون أسابيع قليلة.
وقالت مؤسسة القلب الربيطانية (BHF): ”إذا كنت تتناول عقار سيمفاستاتني 
أو أتورفاسـتاتني، فتجنـب الجريب فروت ألنه قد يزيد مـن خطر تعرضك لآلثار 

الجانبية“.
وسيجد طبيبك أو طبيب القلب الستاتني املناسب لك، اعتمادا عىل تاريخك الطبي 
ومسـتوى الكوليسـرتول الذي يريدك أن تسـتهدفه وإذا كنت حساسا تجاه أحد 
العقاقري املخفضة للكوليسـرتول، فقد ال تكون حساسـا تجاه عقار آخر ويجب 
إجـراء فحص دم بعد أي تغيري يف السـتاتني ملعرفة مـدى فعالية الدواء الجديد يف 

خفض نسبة الكوليسرتول لديك.

يحـرص األفراد عـىل أن تكون رائحة 
بقـدر  وعطـرة  جميلـة  منازلهـم 
حرصهم عـىل نظافتهـا، ومنهم من 
يويل اهتمامـًا كبرياً لرشاء أجود أنواع 
معطـرات املنزل واألثـاث من محالت 
العطـور يف دبـي واإلمـارات األخـرى 
لضمان اسـتمرارية انبعـاث الروائح 
الزكيـة يف املنـزل، األمـر الـذي يدعوا 
لالسرتخاء والشـعور بالراحة. تلعب 
عوامـل عـدة دوراً هامـاً يف انبعـاث 
رائحـة معينة من املنـزل قد ال تكون 
لطيفة وتسبب اإلزعاج للقاطنني فيه 
ولضيوفهم، نذكر منها رائحة الدخان 
التي تعترب من الروائح الصعبة. سبق 
وتطرقنـا يف ماي بيـوت للحديث عن 
طـرق إزالـة الروائـح الكريهـة مـن 
اليـوم  مقـال  ونخصـص  السـجاد، 
للحديث عن الطـرق الفعالة من أجل 

إزالة رائحة الدخان يف املنزل.
طـرق التخلص من رائحـة الدخان يف 

املنزل
كيـف يمكـن التخلـص مـن رائحـة 
يبحـث  سـؤال  املنـزل؟  يف  الدخـان 
الكثـريون عـن إجابـٍة لـه، إذ تعترب 
رائحـة التدخـني يف البيـت مزعجـة 
فهـي من الروائح النفاثـة التي تعلق 
وأي  والسـتائر  واألثـاث  املالبـس  يف 
نوع من أنواع األقمشـة، ولكن هناك 
مجموعـة من الطـرق الفعالـة التي 
تساعد يف التخلص من رائحة الدخان 
يف املنـزل ومنها ما يعمل عىل القضاء 
عىل رائحة الدخـان يف املنزل، وإليكم 

أبرزها.
صودا الخبز

إن افضل طريقة للتخلص من رائحة 
الدخان يف املنزل هي اسـتخدام صودا 
الخبـز التـي تعمـل عـىل امتصـاص 
روائح الدخان والروائح غري املرغوبة، 
وأيضاً استخراج الرطوبة الزائدة من 
الهـواء، إذ تسـاهم الرطوبة يف زيادة 
قـوة الرائحـة وثباتها. أمـا بالحديث 
عـن طريقة اسـتخدام صـودا الخبز 
للتخلص من رائحة الدخان يف املنزل، 
فتتـم عن طريق نثر مسـحوق صودا 
الخبز عىل السـجاد واألثـاث واألرض 
واألماكـن التـي علقـت بهـا رائحـة 
الدخـان، ومن ثم ترك الصودا ملدة 24 
سـاعة عىل األقل، وعند انقضاء املدة، 
سـيتعني عليـك اسـتخدام املكنسـة 
أيضـاً  الكهربائيـة إلزالتهـا. يمكـن 
وضع صودا الخبز يف أكواب وتوزيعها 
عىل املكان لتقوم بامتصاص الرائحة 

من الهواء.
الخل

الخيـار التـايل ضمـن خيـارات طرق 
التخلص من رائحة السجائر يف الغرفة 
ومرافـق املنـزل األخـرى هـو الخل، 
سـواء الخـل األبيض أو خـل التفاح، 
ويتم ذلك عـن طريق مزج كوبني من 
الخل مع املاء الدافئ، وبقطعة قماش 
نظيفة يتم مسح األرضيات والجدران 
والطـاوالت وغريها من األسـطح، ما 
سيسـاهم يف ازالة رائحة التدخني من 

املنزل.
الفحم

يعتـرب الفحـم مـن املـواد الفعالة يف 
إزالة رائحـة التدخـني يف املنزل حيث 
يعمل كمنقي للهواء امللوث من خالل 

قدرته املذهلة عىل امتصاص امللوثات 
والروائح القوية مثل دخان السجائر، 
ويمكـن اسـتخدام فحـم الشـواء أو 
الفحـم املنشـط املسـتخدم للبخور. 
تشـمل طريقة اسـتخدام الفحم من 
أجـل القضاء عـىل رائحـة الدخان يف 
املنزل عىل وضعـه يف عدة أوعية ومن 
ثـم توزيعها عىل أرجـاء متفرقة من 
املنزل، وتسـتغرق عملية إزالة رائحة 
الدخان يف املنزل عدة ساعات، ويمكن 
رشاء الفحم من محالت مسـتلزمات 

الشيشة يف دبي.
البخور

رائحـة  حجـب  يف  البخـور  يسـاهم 
الدخان مـن املنزل، إذ تتميز بالرائحة 

القوية جداً التي تطغى عىل أي رائحة 
كانـت، لـذا إن كنت بصدد اسـتقبال 
ضيـف يف املنـزل قم بإشـعال البخور 
لتتخلـص من راحـة الدخان بشـكل 
مؤقـت، ويمكـن رشاء أجمـل روائح 
البخـور من محـالت البخـور يف دبي 

واإلمارات األخرى.
جهاز إزالة رائحة الدخان

نختتـم القائمـة بحـل آخـر وفعـال 
يف حـال لـم تكـن راضياً عـن نتيجة 
استخدام الحلول السابقة، والحل هو 
اسـتخدام جهاز إزالـة رائحة الدخان 
التـي تسـاعد عـىل تنقيـة الهـواء يف 
التخلص من دخان السجائر من خالل 
الناتجة  والروائـح  الجسـيمات  إزالة 

عن التدخني السـلبي وبقايا التدخني، 
ويمكن زيارة محالت اإللكرتونيات يف 

دبي للسؤال عن هذا الجهاز.
أمور واجب مراعاتها للحد من انتشار 

رائحة الدخان يف املنزل
- تخصيص مـكان محدد للتدخني يف 

املنزل ويفضل أن يكون خارجياً
- عـدم إلقاء بقايا السـجائر بأماكن 
وتخصيـص  املنـزل  مـن  متفرقـة 
سـلة مهمالت واحدة لذلـك، ويفضل 
التخلـص منها خـارج املنزل برسعة 

وعدم تركها لعدة أيام.
- تهوية املنزل يومياً بشكل جيد.

- تعطري املنزل بشكل منتظم واختيار 
العطور النفاثة والقوية.
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هل لديِك خطط لحياتك األرسية؟ 
هل يمكنـك ترتيب جدول ملذاكرة 
أبنائـك وقضـاء وقـت فراغهم؟ 
هـل تجيدين وضـع االولويات يف 

حياتك الزوجية؟
إذا كنـِت امرأة ناجحـة يف العمل 
هـذا ال يعني عىل االطـالق نجاح 
حياتك االرسية، لكن هناك بعض 
األمـور التي تسـاعدك عـىل بناء 
أرسة ناجحة ومنضبطة بعيداً عن 
الفوضىى وموضوعة وفق أسساً 
تنظيمّيـة لهـا.. اختربي نفسـك 

خالل االختبار التايل االختبار:
هـل تضعـني ألطفالـك املواعيـد 

الثابتة للوجبات املنـزلية؟ 
A: أغلب األوقات. 

B: ال. 
مـا  كّل  أطفالـك  يشـاهد  هـل 

تشاهدين عىل الفضائيات؟ 
A: ال. 

B: إىل حد ما. 
كم عدد املـرات التي تطلبني فيها 

”دليفري“ أسبوعّياً؟ 
A: نادراً. 
B: مرات. 

هـل تضعـني ميزانّيـة ألقسـاط 
املدارس ورحالت الصيف؟ 

A: نعم. 

B: ليس دائماً. 
هل تّدخرين جزءاً من املال تحّسباً 

للطوارئ؟ 
A: نعم. 

B: إىل حد ما. 
هل تسـريان -أنت وزوجك- وفق 

أسلوب واحد يف معاملة األبناء؟ 
A: إىل حد كبري. 

B: إىل حد ما. 
هل ترسـمني صورة جميلة أمام 

األبناء يف تعامالتك مع األب؟ 

A: نعم. 
B: أحاول جاهدة. 

هل تحرصني عىل إقامة احتفاالت 
يف بعض املناسبات األرسّية؟ 

A: نعم. 
B: كلما تيرس. 

النتيجة: 
 :A إذا كانت معظم إجاباتك -

أنت وأرستك عىل طريق الصواب، 
الخـري،  90 %. تفعلـني  بنسـبة 
وتسـعني بكامـل وعيـك وثقافة 

الضوابـط  فتضعـني  فكـرك، 
أرستـك  لتصبـح  والروابـط 
منتظمة، حيـُث املواعيد الثابتة، 
ومراعاة الغذاء الصحي، وتقسيم 
امليزانية واالدخار منها منعاً من 
التعـرض لهـزات، واألجمـل هو 
االتفـاق عـىل أسـلوب واحـد يف 
الرتبية منعاً لتذبـذب الرأي أمام 
األطفـال، مـع محاولة إشـاعة 
جّو من الدفء والسـعادة بتذّكر 
الصغـرية  األطفـال  مناسـبات 

واالحتفال بها. 
 :B إذا كانت معظم إجاباتك -

أنت تنتمني إىل أرسة ال نظام لها، 
بنسـبة %70، وما يتبع ذلك، فال 
بها!  مسؤوليات محددة ملتزمة 
وال قواعد ثابتة! البيت بساكنيه 
يف مهـب الريـح، يعلـو ويهبـط، 
ويّتجـه يميناً مرّة، ويسـاراً مرّة 
أخـرى، حسـب مـا يسـتجّد! ال 
يوجـد اجتمـاع أرسّي وّدي حول 
أسـلوب  هنـاك  وليـس  املائـدة، 
تخطيـط  أو  الرتبيـة،  يف  واحـد 
وجـود  وال  الطارئـة،  لألزمـات 
للرحـالت الرتفيهّية لألطفال! كّل 
هذا يعطي صورة سـلبية لعالقة 
األبويـن، وينعكـس سـلباً عـىل 

نفسّية وصّحة األبناء.

- هل تعلم أن بعـض الخرضوات مثل الخيار 
والباذنجـان يمكـن أن يكون لهـا تأثري ضار 
عىل اإلنسـان، حيث أثبتت البحوث أن الخيار 
لو تحول لونه من االخرضار إىل االصفرار نتج 
عنه مـواد لها تأثري سـام عىل اإلنسـان كما 
أثبتت أن الخيارة املرة ذات الشكل املعوج لها 
تأثري سام عىل اإلنسـان، وهذه املادة السامة 
توجـد يف قلب الخيـارة. كما أثبتـت البحوث 
أن أكل الباذنجـان بكثـرة يؤثر عـىل الجهاز 

العصبي لإلنسان.
- هـل تعلـم أن الدمـوع تحتـوي عـىل مواد 
كيميائية مسـكنة لأللم يفرزهـا املخ عندما 

يبكي اإلنسان.
- هـل تعلم أن الكبد هـو العضو الوحيد الذي 
يمكنـه أن يحول الربوتينـات وما تحويه من 
أحماض أمينية إىل مادة الجلوكوز أو السكر.

- هـل تعلـم أن أهـم وظيفـة للطحـال هي 
تهشيم الكرات الدموية الحمراء التي أصابها 

الهرم والعجز ويشاركه يف هذه املهمة الكبد.
- هـل تعلـم أن تنـاول الفول املدمـس يمنع 
القلبيـة، فهـو يقـيض  باألزمـات  اإلصابـة 
عـىل ارتفـاع نسـبة الكولسـرتول يف الـدم، 
وبذلـك يخفض تنـاول الفول املدمس نسـبة 
واحـد باملئة من املـواد التي تـؤدي إىل تصلب 

الرشايني.
- هل تعلم أن أقوى عضلة يف جسـم اإلنسان 

هي عضلة الفك.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي
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ــك  بـ ــر  وج ــي  وصل ــد  وم ــد  تبع ــل  تظ
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أبـــــــراج

أنت شـخص عميل ومحب للعمل بطبيعتك، ولكن 
التقـدم الذي أحرزته قد يزيد من رغبتك يف أن تكون 
أكثر فعالية ونشـاطا بقـدر اإلمكان حتى تحافظ عىل 
مستواك. عىل الرغم من إيجابيتك وحيويتك إال أن األمر 

الذي يعكر صفوك هو العمل الشاق املطلوب منك.

قـد تقرأ اليـوم معلومات ال تصـدق. حاول أال 
تكون عدوانيا يف الكالم مع من حولك، سـتجري 
لقاء عرضياً يمكن أن يثبت أنه مفيد لك عىل الصعيد 
املهني أو الشـخيص. يمكنـك أن تتقّدم بدون تردد. هذا 
اللقاء سيسـاعدك عىل فهم الكثري من األمور واملشاكل 

التي كنت تبحث عن حل لها.

تجنب املواجهات املبارشة اليوم مع رؤسائك يف 
العمل وأجل املناقشـات. ال تجادل الحبيب كثريا 
وتقبل وجهة نظره. تمـر بتجارب كثرية خالل هذه 
الفرتة تكسبك املزيد من الخربات. ال تحرج الحبيب أمام 

اآلخرين واحرتم مشاعره.

التحـدي يولّد عندك حافـزاً أكرب للعمل بجدية، 
وهذا يخلق جواً مـن التنافس بينك وبني زمالئك 
لتقديم األفضل. سـوء تفاهم مـع الرشيك يؤدي إىل 
بعـض االختالف يف وجهـات النظر، لكن يتـم حلّه بعد 

تدخل صديق مشرتك بينكما.

يدعوك أحـد األصدقاء إىل العمل خلف السـتار 
واالنتباه من بعض الحاسـدين واملغرضني لكنه 
أيًضـا يخـربك بفـرص مهمـة تتلقاها قريبـا. قم 
بالخطـوة األوىل وتخلـص مـن كربيائك. يـؤدي الحوار 
الهادئ إىل توضيح نقاط الخالف، ومن ثم إىل حل يريض 

الطرفني.

تعمـل اليوم عىل تصحيح الكثـري من األوضاع 
الخاطئة يف العمل. الكثري من األجواء الرومانسية 
يف انتظـارك هذا املسـاء. ال تعط أي وعود أو قرارات 
قبـل أن تتأكد من الحقائق. ال تتخل عن الحبيب يف مثل 

هذه الظروف وقدم له النصيحة والدعم.

عـىل الرغم من أنك تصـل إىل مـرادك اليوم، إال 
أن املشـكلة تكمـن يف معارضـة اآلخريـن لك يف 
كل مـكان. عناد غري متوقع من بعض األشـخاص 
عىل مدار اليوم ولذلـك ربما تقدم بعض التنازالت حتى 
يتعـاون بعضهم معك يف العمل. حـاول أن تلبي طلبات 

اآلخرين قدر اإلمكان.

لديـك فرصة اليوم للقيـام بصفقة مربحة جدا. 
تتمتـع بطاقة إيجابية تسـاعدك عىل العمل. عليك 
أن تـدرك أن كلماتك تؤثر عىل مزاج اآلخرين وتجعلهم 
يصارحونك بمشاعرهم ويكشفون لك الحقيقة. احرص 

عىل أن تعمل يف بيئة يسودها السالم والتعاون.

ربمـا تقرر هـذه الليلة أن تحـرض نـدوة أو اجتماعا من 

نـوع ما. قد يتعلق هذا االجتماع أو هذه الندوة بموضوعات 

روحانية وفلسفية. ستالحظ أن كل شخص يحرض هذا الحدث 

اليوم قد يكون حريصا عىل سـماع املعلومات. قد تشـعر بدوران يف 

رأسك، لذلك إن أمكن، ننصحك بالذهاب إىل املنزل سريا عىل األقدام.

ال تقلـق بشـأن التحقيـق الـذي يجريـه أحد 
األشـخاص معك هذا اليوم. ثق يف اآلخرين اليوم 
أكثـر من أي وقت. سـتجد أن األمـور أصبحت أكثر 
سـهولة إذا اقرتبـت منهم بطريقة إيجابيـة ومحايدة. 

استمع ملن حولك بحرص شديد.

ال تتأثر باملشـاكل والحلول غري الحاسمة التي 
تواجهـك اليـوم. ال تجعلهـا سـببا يف إحباطك. 
إذا أرصرت عـىل االنتظـار بهذه الطريقة، سـيكون 
مـن الصعـب عليك أن تتقـدم نحـو األمام.أنت بحاجة 
إىل التحـرك يف الحال. إذا واجهتـك صعوبة ما، يجب أن 

تتغلب عليها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يجـب أن تجري اليوم بعض االتصاالت املهمة، 
وأن تقـوم بهـا يف بدايـة يومـك قبـل أي يشء 
آخر. بعض الكلمات قد تلمس مشـاعرك ما يقرب 
املسـافة بينك وبني من تتحدث إليه، سواء كنت تتحدث 

عىل الهاتف أو من خالل الرسائل النصية.

NNNÒ5«Î@Úó”
قلب المرأة في أذنها.. كن لها 

سندا تكون لك عونا

1805 - محمد عيل باشـا يتـوىل حكم مرص، 
ويعتـرب حكمه عالمـة محوريـة يف تاريخها 
القضـاء عـىل  بعـد  بتحديثهـا  قـام  حيـث 

املماليك.
1896 - الشـيخ مبـارك الصبـاح يتوىل حكم 
الكويـت بعد قيامـه باغتيال أخويـه الحاكم 
الشـيخ محمـد بن صبـاح الصباح والشـيخ 

جراح بن صباح الصباح.
1939 - الحكومـة الربيطانية تصدر الكتاب 
األبيض والذي نص عىل اسـتقالل فلسـطني 
وإقامـة دولـة تضـم العـرب واليهـود عـىل 

أرضها.
1940 - قـوات أملانيـا النازيـة تدخـل مدينة 
بروكسـل البلجيكية يف بدايـة الحرب العاملية 

الثانية.
1949 - اململكـة املتحـدة تعرتف باسـتقالل 

جمهوريـة أيرلندا، مع تأكيدهـا بقاء أيرلندا 
الشمالية جزًء من اململكة املتحدة.

1977 - حـزب الليكـود يفـوز باالنتخابـات 
الترشيعية اإلرسائيليـة، ومناحم بيجن يتوىل 

رئاسة الحكومة.
1983 - الحكومـة اللبنانيـة تعقد اتفاق مع 
إرسائيل التـي وصل جيشـها إىل بريوت، وقد 
حـدد االتفـاق أسـس التعامل بـني الدولتني 

وعرف باسم معاهدة 17 أيار.
1987 - املقاتـالت العراقيـة تقصف فرقاطة 
أمريكية وتقتل 37 شخص وذلك خالل الحرب 

العراقية اإليرانية.
1994 - نقـل السـلطات املدنية يف قطاع غزة 
إىل السـلطة الوطنية الفلسطينية بعد احتالل 
دام 27 عاًمـا وذلـك يف إطار اتفاقية أوسـلو 
للحكم الذاتي بـني إرسائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.
1995 - جـاك شـرياك يتوىل رئاسـة فرنسـا 

خلًفا لفرنسوا ميتريان.
2004 - سـيارة ملغومة تـودي بحياة رئيس 
مجلـس الحكم العراقـي االنتقايل عـز الدين 

سليم.
2009 - اإلعالن عن النتائج النهائية النتخابات 
مجلس األمـة الكويتي والتـي كان من بينها 
فوز أربع سيدات للمرة األوىل بعضوية الربملان 
وهن معصومة املبارك وأسـيل العويض وروال 

دشتي وسلوى الجسار.
2015 - بدء أعمال مؤتمر الرياض للحوار بني 
األطراف السياسـية اليمنية، برئاسة الرئيس 

اليمني عبد ربه منصور هادي.
ُسقوط مدينة الرمادي مركز ُمحافظة األنبار 

بالعراق بيد تنظيم داعش.

هل أنِت منظمة أم فوضوية؟
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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الكلمات العمودية

1. مـن الخرضاوات التي ترمـز إىل الخصوبة (م) 
- تفرزه الغدد.

2. أصلح البناء - جعله الله سـباتا و سـكنا (ن) 
- عاهل.

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

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

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

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

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

1.قطـع مـن الجيـش ما بـني خمـس أنفس إىل 
ثالثمئة - أدام النظر إليه يف سكون (م).

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

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

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

8. حرف مكرر - نعاتب (م).
9. للتمني (م) - سهر - إدراك.
10. زواج - من البحار املغلقة.

ُيحكى أن زوجني قد دخل الشيطان بينهما يف لحظة عتاب بينهما 
ويف الصبـاح عـىل مائـدة اإلفطار التـي أعدتها الزوجـة وتركتها، 
جلس الزوج و رشع يف تقشري بيضة وهو ينتظر زوجته لتشاركه 

اإلفطار فلم تأت.
أمسـك بكـوب الحليب فوجـده بارداً، حـاول أن يتذوقـه فلم يجد 
شـهية له، وخاصـة أنه صار بارداً، مما أفقـده مذاقه، عاد الزوج 

مرة ثانية ليأكل البيضة فلم يستطع.
نظـر إىل املطبخ مرتقباً قدوم زوجته لتشـاركه طعام اإلفطار مثل 
كل يـوم، فإذا بها تخرج مـن املطبخ وبيدها الخبـز، وضعته عىل 
مائـدة اإلفطار، وحاولت أن تجلس معه مثل كل يوم عىل اإلفطار، 
ولكنها لم تستطع ألنه أهانها باألمس ولم يعتذر إليها أما هو فقد 

منعه عناده وكربياؤه عن أن يعتذر إليها.
عادت الزوجة مرة ثانية إىل املطبخ، وشغلت نفسها بتنظيف بعض 
أوانـي املطبخ، وما هي إال لحظات حتى سـمعت صوت الباب وقد 

أُغلق، وهنا أدركت أن زوجها خرج إىل العمل.
فعـادت إىل مائـدة اإلفطار فوجـدت الطعام كما هـو، فالزوج لم 
يـرشب الحليب، ولم يكمـل أكل البيضة، فقالت يف نفسـها: طبعاً 
تريـد أن أقرش أنا لك البيضـة، وأقطعها لك مثـل كل يوم، لكنك ال 
تسـتحق، ألنك ال تقـدر معاملتي لك وصنيعي معـك، وتهينني وال 

تعتذر.
توجهت صوب املائدة لتنظيفها وهي غاضبة حزينة، فإذا بها تجد 
وردتني، إحداهما بيضاء تليها وردة حمراء، وقد ُوضعت الوردتان 

فوق ورقة وكتب الزوج لزوجته يف هذه الورقة:
بسـم الله الرحمن الرحيـم، إىل أجمل وردة يف حياتـي، إىل زوجتي 
الحبيبـة، إىل روحـي وحبـي الخالـد السـالم عليكم ورحمـة الله 

وبركاته:
حبيبتي، كم كنت أتمنى أن تشاركيني اإلفطار اليوم، فلما ُحرمت 
مـن ذلك لم أسـتطع أن أفطر يف غيابـك عني، كم كنـت أتمنى أن 
أرى ابتسـامتك التي تودعينني بها صباح كل يوم قبل أن أخرج إىل 
عميل، زوجتي وحبيبتي، لقد نال الشـيطان مني عندما أخطأت يف 

حقك ولم أعتذر فهل تقبلني اعتذاري.
أغرورقـت عينا الزوجة بدموع، واحتضنـت الورقة وقّبلتها، وهي 
تبكي وتردد: سامحني أنت يا زوجي الحبيب، ثم انطلقت كالنحلة 
فأعـدت طعام الغداء الذي يحبه زوجهـا وزّينت بيتها حتى انقلب 
بستاناً جميالً تزّينه الورود والشـموع، وُيعطره البخور والروائح 
الجّذابة، واسـتقبلت زوجها يف أبهـى زينة لها، وما إن دخل الزوج 
إال واسـتقبل كل منهما اآلخر باالبتسـامة ولسان حال كل منهما 

ينطق بالود واملحبة والصفاء والرضا!
تلك دعوة لكل زوج وزوجة يجربا زراعة السـعادة الزوجية، وحل 
املشكالت الزوجية واألرسية برسـائل االعتذار الصادقة ألجل بيت 
مسـتقر بعيدا عـن تدخـالت البرش بصفـة عامة واألهـل بصفة 

خاصة.
املـرأة كالوردة ال تعطي لك العبق الجميـل إال عندما ترويها باملدح 
والثناء واملحبة واالهتمام، قلب املرأة يف اذنها كن لها السـند تكون 

لك العون.
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الكوبـــــــــرا عـرص  الثعبـان   .. الثعبـان  عضـت  الكوبـرا 
الُســــــــم  مـن  مـات  الثعبـان  الخنـق،  مـن  ماتـت  الكوبـرا 
لم ينتـرص أحد ... حكمـة تسـتحق التأمــــــــــــــــــــل..
الواحـــــــــد  والبيـت   .. الواحـد  النسـب  أصحـاب  هـؤالء 
الواحــــــــــــــــــــــــد، والوطـن  الواحـد  والعـرق 
مهـزوم منترص..الـكل  ال  الداخـل  مـن  يتنازعـون  حينمـا   
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ياسمني  املرصية،  املمثلة  تقيض 
واستجمام  نقاهة  فرتة  صربي، 
يف جزر موريشيوس، هذه الدولة 
التي تقع يف وسط املحيط الهندي، 
 ٨٦٠ حوايل  مدغشقر  عن  وتبعد 
جزر  أن  املعروف  ومن  كيلومرتاً، 
مجمعات  تضم  موريشيوس 
طقسها  ان  كما  فخمة،  سياحية 
معتدل ألنها جزر استوائية فتكون 
فأصبحت  السنة  طوال  دافئة 
أنحاء  جميع  من  للسياح  مقصداً 

العالم.
صفحتها  يف  صربي  ونرشت 
للتواصل  بموقع  الرسمية 
االجتماعي مقطع فيديو بظهرها 
وهي تسري عىل ممىش خشبي عىل 
الطبيعة  جمال  مظهرة  الشاطئ 
من حولها، وتفاعل املتابعون معه 
وعلقت املمثلة والراقصة املرصية 

تعبريية  برموز  عبده  فيفي 
لقلوب.

تجدر اإلشارة إىل ان ياسمني كانت 

استعرضت أمس يف صفحتها أيضاً 
لياقتها  لليوغا، وكذلك  ممارستها 

البدنية بعدة صورة نرشتها.

الغنائي  السباق  من  أيام  بعد 
الذي تصدرته ملكة اإلحساس 
املاضية  األيام  مدار  عىل  إليسا 
أول  «من  الجديدة  بأغنيتها 
بدأت  دقيقة» مع سعد ملجرد، 
املنافسة تشتد بعد أن طرحت 
الغنائية  أعمالها  أحدث  أنغام 

لوحة باهتة.
أنغام  دخلت  أن  بمجرد 

املنافسة، حققت ما يقرب من 
اليوتيوب  مليون مشاهدة عىل 
نافست  حيث  طرحها،  بعد 
عرب  استماعاً  األكثر  قمة  عىل 
بها  تنافس  والتي  اليوتيوب 
إليسا عىل القمة التي تصدرت 
األكثر  قمة  أيضاً  بدورها 
ما  حققت  أن  بعد  استماعاً 
يقرب من ٢٥ مليون مشاهدة.

«دلع  أغنية  من  كل  ويأتي 
يف  الجسمي  لحسن  وإتدلع» 
املرتبة التالية، حيث حققت ١٣ 
مليون مشاهدة، كما تنافسها 
«بص  حلمي  أحمد  أغنية 
الحركة دي» بمليوني مشاهدة 

منذ طرحها حتى اآلن.
أما أغنية الهضبة عمرو دياب 
تتصّدر  كانت  التي  «هتدلع» 

قمة املنافسة قبل أسابيع، فقد 
القمة  احتلت  أن  بعد  تراجعت 
املنصات  عرب  طرحها  وقت 

الغنائية واليوتيوب.
إليسا  عىل صعيد آخر، تستعد 
ضمن  جديد  غنائي  لحفل 
يجمعها  جدة  موسم  حفالت 
مايو   ١٨ كفوري  بوائل 

القادم.
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جامعـة  يف  باحثـون  طـور 
الربيطانيـة  ”كامربيـدج“ 
طريقة جديـدة لتوليد الطاقة 
طريـق  عـن  الكهربائيـة 
االسـتعانة بنـوع مألـوف من 
وتمكنوا  الزرقـاء”  “الطحالب 
من اسـتخدام الطاقـة املولدة 
يف تطويـر معالج دقيق يمكنه 
تشـغيل أجهزة صغـرية لفرتة 
الباحثون  متواصلة.واسـتعان 
يف تجربتهـم بنـوع منترش من 
الطحالب الزرقاء غري السامة، 
 ،“Synechocystis” تسـمى 
التي تولد الطاقة بشـكل كبري 
من الشـمس من خالل عملية 
لتطويـر  الضوئـي،  التمثيـل 
معالج دقيق يمكنه العمل ملدة 
ستة أشهر متواصلة مستخدما 

فقط الضوء الطبيعي.
وقـال الباحثـون إن نظامهـم 
الجديد -الـذي يمكن مقارنته 
يف   AA نـوع  مـن  ببطاريـة 
الحجـم- يتمتـع بقـدرة عـىل 
إلكرتونيـة  أجهـزة  تشـغيل 
صغـرية يف الوقت الحايل، حيث 
الكهربائـي  التيـار  يتفاعـل 
الصغـري الذي يتـم توليده من 
عمليـة التمثيـل الضوئـي مع 
قطب كهربائي مـن األملونيوم 
الدقيـق. املعالـج  لتشـغيل 

وأضافوا أن النظام يتكون من 
مواد غري مكلفة وقابلة إلعادة 
التدوير لتصبـح قابلة للتكرار 
”مئـات آالف املرات” لتشـغيل 
عدد كبري من األجهزة الصغرية 
كجزء من ”إنرتنت األشياء“.     

بدأت رشكتا (جوجل) و(سامسـونج) يف رشاكة جديدة تتعلق بإنشـاء 
تطبيق جديدة. وذكر أن جوجل Google وسامسـونج Samsung دخلتا 
يف رشاكة إلنشـاء تطبيق للياقة البدنيـة Health Connect، وهو نظام 
أسايس وواجهة برمجة تطبيقات التي تمنح املطورين مجموعة أدوات 
ملزامنة بيانات املستخدمني الصحية بني تطبيقات نظام تشغيل أندرويد 
Android واألجهزة املختلفة. ومن شـأن هذا التعاون بني الرشكتني أن 
يسهل عىل املسـتخدمني تتبع بيانات صحتهم ولياقتهم عرب العديد من 

األنظمة األساسية املختلفة.
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كشـفت صحيفـة ”الغارديـان“ عن 
مـرشوع لعلمـاء بريطانيـني يعمـل 
عىل تطوير عالج ثوري غري مسـبوق 
لعالج مـرض الرسطان، باسـتخدام 
توجيههـا  سـيتم  التـي  البكترييـا 
اللتهـام األورام الرسطانيـة الضارة 
والقضـاء عليها.وقالت الصحيفة إن 
الباحثني يعكفون عىل تطوير طريقة 
إلدخال عنـارص مجهريـة وموجهة 
مغناطيسـيا إىل دم املريـض؛ حتـى 
تقـوم بمهاجمـة األورام املوجودة يف 

الثدي والربوستات وغريهما.
وأوضحـت أن البحـوث تعتمـد عـىل 
املعـارف التـي تراكمـت يف مجالـني 
طبيني اثنني، أولهما هو الفريوسات، 
ال سيما التي تقوم بمهاجمة األورام، 
بكترييـا  الثانـي يف  يتمثـل  يف حـني 
الرتبـة التي يجـري االعتمـاد عليها 
املغناطيـيس  املجـال  إقامـة  ألجـل 
لألرض.وقالـت الباحثة املشـاركة يف 
املرشوع، مونيتا موتانا، إن الطريقة 
واضحة ومبـارشة، وهي اسـتخدام 
لرسطانـي  دواء  بمثابـة  البكترييـا 
الثـدي والربوسـتات وأورام أخـرى.

وأضافـت: ”الطريقة تقـوم عىل أخذ 

فئة من البكترييا التي تهاجم األورام 
بشـكل طبيعـي، ثـم نطـور طرقـا 
حتى نجعلها قـادرة عىل الوصول إىل 
األورام الداخلية، وذلك باالعتماد عىل 

البكترييا التي تحدث املغناطيس“.
ورأت الباحثـة أن هنـاك أمـال واعدا 
بالفعـل يف أن تتمكـن هـذه املقاربة 
العالجية يف التصـدي للرسطان الذي 
يودي بحيـاة ماليني األشـخاص كل 
املضـادة  الفريوسـات  سـنة.وهذه 
للرسطان التي يعمل عليها الباحثون، 
تعرف بالفريوسات املحللة للورم، أي 
تدفعها للتحلل، وهي موجودة بشكل 
طبيعي.وسـبق لهيئة الغذاء والدواء 
اسـتخدام  رخصـت  أن  األمريكيـة 
فـريوس معـدل يعـرف بـ“الهربس 
البسـيط“، وهو يعادي ويقتل أورام 
الرسطان، فيما يجري اسـتخدامه يف 
الوقت الحايل ألجل عالج ”امليالنوما“، 
وهو رسطان جلدي.ومن األلقاب التي 
الذهبية  الكـرة األفريقيـة  حصدها، 
2000، وكأس األمم األفريقية عامي 
2000 و 2002، البطـل األوملبـي عام 
2000، وهداف كأس األمم األفريقية 

2002 و 2004. 
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يف  الربملانية  االنتخاباِت  إجراِء  عىل  شهور  سبعِة  من  أكثر  بعَد 
هاجُس  َسيَطر  الخامس،  العراقي  الربملان  وانتخاب  العراق، 
ِر  «الخوف الشديد» عىل أغلب املواطنني وقّطَع أوصالهم، بعد تأخُّ
تشكيل الحكومة، وهو ما ألقى بظالله عىل الوضِع االقتصادي يف 

البلد، والظروف املعيشّية للمواطن. 
أقوُل.. بعد أكثر من تسعِة عرش عاماً عىل احتالِل العراق، ما زال 
الوضُع السيايس شائكاً يف البلد، واملناكفات السياسّية تعصُف به.

إنجاٍز  أي  تحقيِق  دون  حالت  الحالية  السياسّية  الخالفاُت  نعم.. 
الكتلِة  ُمرشح  تكليف  ثم  الجمهورية،  رئيس  اختياِر  يف  للربملان، 
الجديدة، رغم طرح عدة  الربملانّية االكثر عددا بتشكيِل الحكومِة 
مبادراٍت من شأنها حلحلة األزمة السياسّية الحالّية، لكنها لغاية 

اآلن لم تثمْر عن يشٍء واقعي ملموس.
 وجرى العرُف السيايس املعمول به يف العراق، منذ أول انتخاباٍت 
رئيس  ترشيح  حق  السنية  القوى  منِح  عىل   ،٢٠٠٥ عام  جرت 
الجمهورية،  لرئاسِة  ُمرشحهم  األكراُد  يطرح  بعدها  الربملان، 
الحكومة  لرئاسِة  ُمرشحها  بتقديِم  الشيعية  القوى  تقوم  ثم 

الجديدة.
اإلدارة  وسوء  والفساد،  العراق،  يف  السياسية  الخالفاُت  نعم.. 
والخدمات، انعكَس واقعها عىل املواطن، واألدهى من ذلك ارتفاع 
عىل  سلبياً  انعكَس  ما  وهو  الدينار،  مقابل  الدوالر  رصف  سعر 
الرشائح الفقرية واملدقعة يف البالد، من خالل ارتفاِع األسعار املحلّية 
واملواد  الطبّية  واملستلزمات  واألدوية  الغذائية،  للمواد  واملستوردة 

اإلنشائية، وغريها من املواد األخرى األساسّية يف حياة املواطن.
إن سلبيات ارتفاع سعر رصف الدوالر تفاقمت منذ أكثر من عاٍم 
األزمة،  من  الحد  يف  تسهُم  إجراءاٍت  اتخاذ  لعدم  العام،  ونصف 
والكادحة  الفقرية  الطبقات  اجتماعيٍة ودعم  كبناِء مصادر دخٍل 

وإعفاءات رضيبّية للسلع األساسية.
كان من املفروض أن تدعَم الحكومُة بشكٍل كبرٍي السلَع األساسية 
والرضورّية للمواطن، وضمان وصولها إليه بشكٍل منظٍم ومستمر، 
وجعل مفردات البطاقة التموينّية كافيًة لـ «سد رمق» املواطن يف 

ظل موجِة الغالء التي ال ترحم.
العمل عىل إعادِة  وبرأيي، فإن أمام الحكومة عدة خيارات، أولها 
سعر رصف الدوالر إىل سابق عهده، بعد ارتفاع أسعار النفط التي 
الحكومِة  لدى  حجة  هناك  ليست  وبالتايل  كبرياً،  تحسناً  شهدت 
تعادل قيمَة  نقدية  بدائل  إعطاء  اإلجراء، وثانياً  باإلبقاء عىل هذا 
النظر  وإعادة  التموينّية،  البطاقة  لدعم  املوازنِة  يف  مخصص  ما 
مع  تماشياً  زيادتها  عىل  والعمل  واملوظفني،  املتقاعدين  برواتب 
الظروف االقتصادّية للبلد، حتى تتمكن هذه الرشائح من العيش 

الكريم.
العمل، ودعم  والعاطلني عن  للخريجني  العمل  توفري فرص  كذلك 
دعم  وأيضا  فيه،  العمل  فرص  وخلق  وتنميته،  الخاص  القطاع 
القطاع الصحي من خالل َتجهيِز األدوية يف املستشفيات واملراكز 
املزمنة،  األمراض  ألصحاِب  خاصة  للعالجات،  وتوفريها  الصحية 
وتوفري األجهزة الخاصة بالعمليات الجراحّية الحرجة التي تنهك 

املواطن مادياً ومعنويا.
إن كل ما ذكرته ليس صعباً عىل الحكومِة سواًء الحالية أم املقبلة، 
ألن العراق حالياً لديه وفرٌة مالية كبريٌة نتيجة ارتفاِع أسعار النفط 
عاملياً، وكذلك لديه إيرادات من املنافذ الحدودية، وجباية الرسوم 

والرضائب يف مفاصل الدولة كافة.
األفِق  يف  ناجعًة  حلوَل  وال  ارتفعت،  بالدنا  يف  الفقر  نسبة  نعم.. 
الكريم  رسولنا  قوَل  استذكرُت  وهنا  املواطن..  كاهِل  عن  ُتخفف 
شبعاناً  بات  من  بي  آمن  (ما  وسلم:  وآله  عليه  الله  صىل  محمد 

وجاره جائٌع إىل جنبه وهو يعلم به).
واتركوا  لبعضكم،  تنازلوا  السياسيون  أيها  أقول..  الختام  ويف 
وال  الكريم،  شعبه  ومعاناة  العراق  يف  وفكروا  جانباً،  خالفاتكم 
اللُه عملُكم ورسولُه  اعملوا فَسريى  الله تعاىل: «وقل  تنسوا قول 

واملؤمنون».
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السورية  الفنانة  شاركت 
الجمهور  طافش  نرسين 
حسابها  عرب  صور  مجموعة 
التواصل  موقع  عىل  الخاص 
اإلجتماعي، وثقت من خاللها 

إستمتاعها بوقتها يف مرص.
نرسين  وظهرت 

ترتدي  وهي  طافش 
للغاية  مميزا   Set

مؤلفا من رسوال واسع، 
توب  ألوان، مع  مع سرتة قصرية من عدة 

حذاء  معها  ونسقت  األبيض،  باللون 
يد  حقيبة  مع  األبيض،  باللون  ريايض 
مجموعة  معه  ونسقت  البني،  باللون 

اكسسوارات زادت اإلطاللة رقياً.
املنشور،  عىل  طافش  نرسين  وعلقت 
األقرص  معبد  يف  انها  عن  كاشفة 
االٔقرص»،  «معبد  وكتبت:  مرص،  يف 

باإلضافة إىل رمز قلب.

روبي  الفنانة  لفتت 

طلت  بعدما  األنظار 

من  جمهورها  عىل 

جديدة  صور  خالل 

حسابها  عىل  نرشتها 

الشخيص بموقع تبادل 

والفيديوهات  الصور 

حيث  «إنستجرام»، 

إطاللة  يف  ظهرت 

أجواء  تناسب  مبهجة 

فستانا  ارتدت  أن  بعد  والصيف،  الربيع 

أزهار  رسومات  عليه  مطبوًعا  ملوًنا 

بألوان البنفسجي والبينك واألبيض.

وتحيي النجمة، روبي، حفالً غنائًيا يف 

الجاري،  الشهر  مايو   ٢٨ يوم  تونس، 

باقة  روبي  تقدم  أن  املقرر  ومن 

لدى  املحببة  أغنياتها  أشهر  ممن 

جمهورها.

وشوقت روبي متابعيها للحفل، قائلة: 

يف  مرة  ألول  مايو   ٢٨ يوم  «مستنياكوا 

تونس».

تصوير  جلسة  ستار،  آمون  األمريكية،  املطربة  التقطت 
عنخ  توت  الفرعوني  امللك  ومقتنيات  جثمان  مع  جديدة 
للسياحة  للرتويج  لها، ضمن حملة  أحدث ظهور  يف  آمون، 
الفرعونية يف الخارج، إذ إنها تعد من أكثر املهتمني بالتاريخ 
«آمون  إىل  اسمها  لتغيري  دفعها  ما  وهو  الفرعوني، 

ستار». 
التي  الصور  يف  األمريكية  املطربة  وظهرت 
أمون  عنخ  توت  جثمان  مع  التقطتها 
األساور  بعض  ترتدي  وهي  ومقتنياته 
واإلكسسوارات الذهبية املستوحاة من 
جلسة  لتواكب  الفرعونية  الحضارة 
ألول  ستار  آمون  التصوير.وتتعاون 
مرة مع املوزع املوسيقى دي جي يارس 
مختلفة  أغنيات   ٧ تقديم  يف  الحريرى 
خاللها  يعيد  الريميكس،  طريقة  عىل 
عىل  أغنياتها  أشهر  توزيع  الحريري 
آمون  تقديم  مع  الخاصة،  طريقته 
سلسلة  عرب  املرصي  للجمهور  ستار 
الساحل  أنحاء  يف  غنائية  حفالت 
الحفالت  جولة  الشماىل.وتأتي 
لتشجيع  حملة  تبنيها  بعد  الحية 
كليباتها  عرب  املرصية  السياحة 
عىل  حرصت  التي  املصورة، 
األماكن  أشهر  يف  تصويرها 
يف  والتاريخية  السياحية 
األهرامات  مثل  مرص 
بجانب  آمون  ومعبد 
والهرم  شامبليون  قرص 

األسود وقرص البارون.
عىل  آمون  وحرصت 
إطالق كل أغنيات ألبومها 
بشكل  الجديد  الغنائي 
يتم  مصورة،  كليبات 
إحدى  يف  تصويرها 
املناطق النادرة واملعالم 
األثرية الشهرية، حيث 
من  التجربة  بدأت 
األكرب  الهرم  مقربة 
مرورا  خوفو، 
بقرص شامبليون 
البلد،  وسط  يف 
وصوال لتصوير 
داخل  كليب 
م  هر
ت  منمحا أ
لث  لثا ا
ىف  األسود 
دهشور.
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