
بغداد/ الزوراء:
أجرى رئيـس مجلس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي، امس األربعـاء، اتصاالً هاتفياً 

بالعاهل األردني لالطمئنان عىل صحته. 
وذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيـس مجلس 
أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  الـوزراء يف 
مصطفـى  الـوزراء  مجلـس  ”رئيـس 
الكاظمي، أجرى بعد ظهر امس األربعاء، 
اتصـاالً هاتفيـاً بجاللـة امللـك عبـد الله 

الثاني بن الحسـني عاهل اململكة األردنية 
صحـة  عـىل  فيـه  اطمـأن  الهاشـمية، 
جاللته إثـر خضوعه لعمليـة جراحية“.

وأضاف البيـان، أن ”الكاظمي قدم خالل 
االتصـال أطيب أمانيـه للعاهـل األردني 
برسعة التماثل للشـفاء التام، وللشـعب 
األردني الشقيق دوام التقدم واالستقرار، 
وللعالقات الثنائية بـني البلدين املزيد من 

االزدهار والتكامل“.

بغداد/ الزوراء:
امـس  بغـداد،  عمليـات  قيـادة  أعلنـْت 
األربعـاء، عن إحباط محاولة السـتهداف 
منشآت حيوية بصواريخ كاتيوشا.وذكر 
إعـالم القيـادة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
أنه ”وفقاً للخطة األمنية املرسومة لشهر 
رمضان املبارك وتنفيذاً لتوجيهات الفريق 
الركـن قائد العمليات، تسـتمر القطعات 
اإلرهابيـة  العنـارص  بمالحقـة  األمنيـة 
واالنتشـار وتكثيف الجهود االستخبارية 
والبحث والتفتيش واالسـتطالع املسـلح 
وتأكيـداً لتوجيهاتهـا املسـتمرة لتعزيـز 
األمن واالستقرار لجميع مناطق العاصمة 
بغداد بالتنسـيق مع قسـم اسـتخبارات 
وامن قيـادة عمليات بغداد، حيث تمكنت 
قوة مـن (فرقة املشـاة الحاديـة عرشة، 
الفرقـة الثانية رشطة اتحاديـة، مديرية 

شؤون السيطرات ) من القاء القبض عىل 
ثالثة متهمني وفق املادة 4/1 إرهاب أثناء 
رصد تحركاتهم ضمن قواطع املسـؤولية 
والرصافة“.وأضـاف  الكـرخ  بجانبـي 
البيان أن ”قوة من اللواء 59 فرقة املشـاة 
السادسة وبعد ورود معلومات دقيقة عن 
نوايا العدو السـتهداف املنشـآت الحيوية 
واثناء عملية البحث والتفتيش تمكنت من 
ضبط (صاروخ كاتيوشـا عـدد2، صمام 
صاروخ عـدد 2 ، صواعـق تفجري عدد 6 
، مؤقـت تفجري اطالق عدد 1)“، مشـرياً 
اىل أنـه ”تم رفع املـواد املضبوطة من قبل 
مفـرزة الجهد الهنديس بـدون اي حادث 
يذكـر يف قضاء الطارمية شـمال بغداد“. 
ولفـت اىل أنه ”تم تسـليم املتهمني واملواد 
املضبوطـة اىل الجهـات ذات االختصاص 

ألكمال االجراءات القانونية بحقهم“.

رام الله/متابعة الزوراء:
َقتَل الجيش اإلرسائييل، فلسطينيا، وأصاب 
العرشات، خالل مواجهات وقعت يف الضفة 
الغربية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، 
يف بيان مقتضب : إن الشاب محمد حسن 
عّسـاف (34 عامـاً) ُقِتـل بعـد إصابتـه 
برصاصـة يف الصدر، أطلقها عليه الجيش 
اإلرسائيـيل، يف مدينـة نابلس.وأضافت أن 
11 فلسطينيا نقلوا إىل مستشفى رفيديا، 
بعد إصابتهم برصاص الجيش اإلرسائييل 
خـالل مواجهات شـهدتها مدينة نابلس.

ويقتحـم مسـتوطنون إرسائيليون مقام 
يوسـف يف نابلـس ألداء طقـوس دينيـة، 
العتقادهـم بأنـه قرب النبي يوسـف عليه 

السالم، وهو ما ينفيه الفلسطينيون حيث 
يقولـون إنه قرب حديـث ال يزيد عمره عن 
200 عام، ويعود لشـيخ فلسطيني يدعى 
”يوسـف دويكات“.من جهته، قال الهالل 
األحمر الفلسـطيني، إن طواقمه تعاملت 
مـع أكثر مـن 180 إصابـة بمواجهات يف 
بلـدة بيتا، وقـرب قرب يوسـف بمحافظة 
نابلس.ويف طولكرم (شـمال) قالت وزارة 
الصحـة إن إصابتـني بالرصـاص الحـي، 
وصلتا إىل مستشـفى طولكـرم الحكومي 
”نتيجة اعتـداءات قوات االحتالل“.وقالت 
إن إحدى اإلصابتـني ”بالرصاص الحي يف 
الرأس“، يف حـني كانت اإلصابة األخرى يف 

األطراف العلوية.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
انطلقت يف القاهرة ، جلسات حوار املسار 
الليبـي بـني وفديـن مـن الربملـان الليبي 
واملجلـس األعىل للدولة، للتشـاور بشـأن 
إيجـاد قاعـدة دسـتورية توافقيـة وحل 
الخالفات وبحث إجراء االنتخابات يف أقرب 
وقـت ممكن، فيما كشـف موقع ”أفريكا 
أنتليجنـس“ الفرنـيس عـن مفاوضـات 
رسية بـني ممثـيل قائد الجيـش الوطني 
الليبي املشـري خليفة حفـرت وعبد الحميد 

الدبيبة سـتجري يف باريس.ورحب رئيس 
اللجنـة الوطنية املرصية املعنية بالشـأن 
الليبي باملشـاركني يف االجتماعات، مؤكداً 
حرص مرص الدائم عـىل تقديم كل الدعم 
للشـعب الليبي بما يحقق الخري والسـالم 
أن  املقـرر  املنشـود.ومن  واالسـتقرار 
الدسـتورية  القاعدة  تناقش االجتماعات 
الخالفـات  وحـل  ليبيـا،  يف  املسـتقبلية 
القانونية والتوافق لحسـم املواد الخالفية 
الدستورية من أجل تهدئة األوضاع وإنهاء 

حالة الفوىض واالنقسـامات السياسـية.
ويف سـياق اخـر كشـف موقـع ”أفريـكا 
أنتليجنس“ الفرنيس عن مفاوضات رسية 
بـني ممثيل قائـد الجيش الوطنـي الليبي 
املشـري خليفة حفرت وعبد الحميد الدبيبة 
ستجري يف باريس بعد أسابيع وذلك فشل 
لقـاءات سـابقة بينهما.وقـال ”أفريـكا 
أنتليجنـس“ إن حفـرت عهـد باملهمـة إىل 
نجله بلقاسـم الذي بدوره سـافر بطائرة 
خاصة إىل العاصمة الفرنسـية عدة مرات 

منذ منتصف مارس، وجرت سلسـلة من 
املفاوضـات الرسيـة كانت قـد جرت بني 
بلقاسـم  بـأن  التقريـر  الفريقني.وأفـاد 
حفرت يحاول إقناع فريق الدبيبة بالتنحي 
عـن رئاسـة الـوزراء، للسـماح لرئيـس 
الحكومة املكلف من مجلس النواب فتحي 
باشاغا، بتويل سـلطة الحكومة والدخول 
إىل طرابلس.وأضـاف أن بلقاسـم حفـرت 
عقـد لقاء رسيا مـع الدبيبة يف 25 مارس 
املـايض، وقبلها التقى بوزيـرة الخارجية 

نجـالء املنقوش يف 20 مـارس يف باريس، 
لكن محادثـات حفرت معها ظلت متوقفة 
كما هو الحال مع إبراهيم الدبيبة بحسب 
أن  إىل  الفرنـيس  املوقـع  التقرير.وأشـار 
فريق بلقاسـم حفـرت والدبيبـة التقيا يف 
أبو ظبـي قبل االنتخابـات، التي كان من 
املقـرر إجراؤها يف ديسـمرب 2021، وكان 
الهـدف إيجاد حل وسـط يف حالـة تأجيل 
االنتخابات، لكن املحادثات باءت بالفشل 

آنذاك.

الزوراء/ حسني فالح:
اكَد عدد مـن النواب، أنه لم يتحقـق أي تقدم يذكر 
باتجاه إنهاء حالة االنسـداد يف العملية السياسـية 
رغـم اطالق املبـادرات الوطنية، داعـني اىل رضورة 
التوافـق بـني جميـع القـوى السياسـية لحسـم 

تشـكيل الحكومة، فيما أشـار الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني، اىل ان الخالفات داخـل البيت الكردي 
حـول منصب رئيس الجمهورية ما زالت مسـتمرة 
.وقـال النائـب عـن الفتح همـام عـيل التميمي يف 
حديث لـ»الزوراء» انه رغم اطالق املبادرات الوطنية 

سـواء من االطار التنسيقي او قوى اخرى اال انه لم 
يتحقق اي تقدم يذكر باتجاه انهاء حالة االنسـداد 
التي تعيشـه العملية السياسية، ونامل خالل االيام 
املقبل ان تتوصل الكتل التفاقات للخروج من االزمة 
الراهنة.وأضاف التميمي: نريد التوصل إىل توافق مع 

جميـع األطراف، ولن تتعطل األعمال بسـبب طرف 
واحـد، قلنا سـابقاً إننا لـن ندخـل الحكومة بدون 
التيار الصدري، كانت هناك اجتماعات سابقة بيننا 

واالجتماع من جديد ليس مستحيالً.

كييف/ متابعة الزوراء:
وجـَه الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن 
اتهامات لنظريه الرويس فالديمري بوتني 
بارتـكاب «إبادة جماعيـة» يف أوكرانيا، 
وتعترب هذه الترصيحات غري مسـبوقة 
منـذ بدء الهجوم الرويس عـىل أوكرانيا، 

فيما قال الرئيـس األوكراني فولوديمري 
زيلينسكي، يف خطاب ألقاه أمام برملان 
إسـتونيا، إن روسـيا تسـتخدم قنابـل 
فسفورية يف أوكرانيا. وأشار بايدن قائال 
إن «األدلة ترتاكـم» عىل «األمور املروعة 
التي فعلها الـروس يف أوكرانيا»، وتوقع 

أن «نكتشـف املزيـد واملزيـد» عن حجم 
الدمـار يف أوكرانيا.وسـبق أن اسـتخدم 
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي 
هذا االتهـام لكنه لم يصـدر عن اإلدارة 
األمريكية من قبل.   وتابع «من الواضح 
أكثـر فأكثـر أّن بوتني يحاول ببسـاطة 

إلغـاء فكرة أن يكون بوسـع املرء حتى 
أن يكـون أوكرانيـاً». مضيفا «سـنرتك 
أن  الـدويل  املسـتوى  عـىل  للمحامـني 
يقّرروا» ما إذا كانت الجرائم املرتكبة يف 
أوكرانيـا هي فعالً إبـادة جماعية أم ال، 
«لكن من املؤكد بالنسبة يل أّن األمر يبدو 

كذلـك».  وإذ لفت الرئيـس األمريكي إىل 
أن «األدلة ترتاكم» عـىل «األمور املروعة 
التي فعلهـا الـروس يف أوكرانيا»، توقع 
أن «نكتشـف املزيـد واملزيـد» عن حجم 

الدمار يف أوكرانيا.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلَن وزير الطاقة الرويس، نيكوالي شـولغني، 
أن سعر النفط قد يرتفع إىل 150 دوالرا للربميل 
الواحـد، مشـريا يف الوقـت ذاتـه إىل أن الوضـع 
الجيوسـيايس واالقتصادي الحايل يعرقل وضع 
التوقعات.وقـال شـولغني يف حديثـه لصحيفة 
”إيزفيسـتيا“: ”إن تراوح سـعر النفط بني 80 
و150 دوالرا للربميل الواحد أمر ممكن يف األصل، 
لكـن مهمتنا ال تنحرص يف تخمني كم سـيكلف 
النفط بل يف ضمان عمل صناعة النفط“.وشدد 

يف الوقت نفسـه عىل اسـتعداد روسـيا لتصدير 
النفط ومنتجاته إىل الدول الصديقة بأي ثمن.

وأضـاف أن حالة عـدم اليقني الحاليـة تعرقل 
التوقعـات وخاصـة مـع األخـذ بعـني االعتبار 
السـلوك غري البناء للدول الغربية، مشريا إىل أن  
التوقعات السابقة لم تأخذ يف االعتبار التغريات 
واالقتصادي.ويبـاع  الجيوسـيايس  الوضـع  يف 
خام برنت حاليا بسـعر يرتاوح بني 100 و105 
دوالرات للربميـل بعد أن ارتفع سـعره يف بداية 

مارس املايض إىل 139 دوالرا للربميل.

الزوراء/مصطفى فليح:
اعلنـت وزارة الزراعـة عن وضعها خطـة متكاملة 
لدعم الفالحني و يف حني اكدت انها بانتظار اقرارها 
مـن قبل اللجنة املالية النيابية كشـفت عن اجتماع 
مرتقـب مـع وزارة املـوارد املاليـة لبحـث الخطـة 
الزراعيـة الصيفيـة. وقـال الوكيـل الفنـي للوزارة 
ميثاق عبد الحسني الخفاجي يف حديث لـ“الزوراء“ 
ان ” الـوزارة وضعت خارطة طريق لـكل املفرادت 
التي نستطيع ان نقدم فيها دعم للفالحني يف قانون 
الدعـم الطـارئ لالمـن الغذائي والتنميـة مثل دعم 

البذور ورشاء االسـمدة واملبيدات واالدوية البيطرية 
وكذلك رشاء املرشـات وغريها وهي خطة متكاملة 
قدمـت اىل اللجنة املالية يف مجلس النواب واذا اقرت 
ستكون هذه السنة سنة دعم  للفالح“. وعن الدعم 
املـايل اوضح انـه ”حاليا لم تشـكل حكومة جديدة 
والحكومة الحالية لتسيري االعمال وال يوجد قانون 
موازنة فهذا القانون (الدعم الطارئ) جاء لتسـيري 
بعـض املفاصل املهمـة والطارئة التـي تمس حياة 

املواطن وتحديدا املواد الغذائية واالمن الغذائي“، 
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الزوراء/ خاص:
جـدَد نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
رئيس اتحـاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمي الدعوة للصحفيني للمشـاركة 
الواسعة يف انتخابات نقابة الصحفيني 
املقـررة يوم غد الجمعـة الختيار من 
يمثلهم يف النقابة ومجلسها ولجانها 
يف املرحلة املقبلـة، فيما  اعلنْت لجنة 
استالم وقبول الرتشيحات النتخابات 
عـن  العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة 
الجـراء  اجراءاتهـا  كافـة  اكتمـال 
انتخابات نقابة الصحفيني يف دورتها 

الثانية والعرشين.
خـاص  ترصيـح  يف  الالمـي  وقـال 
لــ“ الـزوراء“: ان صناديـق االقرتاع 
سـتفتح غـدا الجمعـة عند السـاعة 
التاسـعة صباحـا النتخابات مجلس 
نقابة الصحفيني الجديد يف دورته الـ 
22، وندعـو الصحفيني اىل املشـاركة 
يف  يمثلهـم  مـن  الختيـار  الواسـعة 
النقابة ومجلسـها ولجانهـا، متمنيا 
املرشـحني. الزمالء  التوفيـق لجميع 
مـن جهتهـا، اعلنـْت لجنـة اسـتالم 
وقبول الرتشـيحات النتخابات نقابة 
دورتهـا  يف  العراقيـني  الصحفيـني 
الثانية والعرشين، عن اسماء الزمالء 
املرشحني ملجلس النقابة بعد ان تقدم 
64 صحفيا لدخول املعرتك االنتخابي.
وذكـر رئيس اللجنة مدير ادارة نقابة 

العراقيني صبيـح فاخر  الصحفيـني 
يف ترصيـح خـاص لـ“الـزوراء“: ان 
اللجنـة اعـدت املسـتلزمات املتعلقة 
مـن  كامـل  بشـكل  باالنتخابـات 
صناديق االقرتاع واستمارات الناخبني 
واملتطلبـات  القضائـي  واالرشاف 
االمنية االخرى، مشريا اىل ان استمارة 

الناخبني تتضمـن التفاصيل املتعلقة 
بكيفيـة االنتخاب إذ يحـق للناخبني 
ترشيح صحفي واحد ملنصب النقيب 
من بني املرشحني االربعة لهذا املنصب 
وصحفيني اثنني ملنصب نائب النقيب 
من املرشـحني السـبعة لهذا املنصب 
وسـتة مرشـحني لعضويـة مجلس 

النقابـة وثالثـة مرشـحني لعضوية 
لجنة االنضباط ومثلها لعضوية لجنة 
املراقبة.وأشـار اىل انه سيكون موعد 
افتتاح املؤتمر عند السـاعة التاسعة 
صباح يوم غد الجمعة 15/4/2022 
، داعيا الزمالء الصحفيني اىل املشاركة 
الفاعلـة يف هـذا العـرس االنتخابـي 

واظهـار الصـورة املرشقـة لنقابتنا 
العراقية.وأضاف،  الصحفية  واألرسة 
ان املؤتمـر االنتخابـي العام يف دورته 
الثانيـة والعرشيـن النتخـاب نقيـب 
الصحفيني ونائبـني للنقيب وأعضاء 
مجلـس النقابـة ولجنتـي االنضباط 
واملراقبـة وسـيعقد يوم غـد الجمعة 
املوافـق 15/4/2022 يف مقر النقابة 
بمنطقة كرادة مريـم بحضور فريق 
قضائـي متخصـص .واوضـح، انـه 
ترشح عىل تلك املمارسة الديمقراطية 
التـي تقام كل أربع سـنوات عدد من 
الزمالء الصحفيني من بينهم رؤسـاء 
مؤسسات إعالمية معروفة ويقف يف 
مقدمة املرشـحني نقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمـي الـذي هـو 
يف ذات الوقـت رئيـس االتحـاد العام 
للصحفيـني العرب وعضـواً يف املكتب 
التنفيـذي لالتحاد الـدويل للصحفيني  
الصحفيـني  نقابـة  ان  اىل  .واشـار 
العراقيـني تعـد مـن أهـم النقابـات 
يف العـراق وتحظـى باحـرتام جميع 
فعاليات املجتمع العراقي، وبفعل تلك 
النقابـة املتميـزة قد تحققـت الكثري 
من املكاسـب للصحفيني يف مقدمتها 
حصولهم عىل قطع اراض سـكنية يف 
بغداد واملحافظات إضافة إىل املكافآت 

التشجيعية وغري ذلك. 

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
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بغداد/ الزوراء:
حدََّد مرصف الرافدين، امس األربعاء، ثالث فئات 
دينار.وقال  مليون  الـ١٥٠  بقرض  مشمولة 
املرصف يف بيان تلقته «الزوراء»: انه «تمَّ اإليعاز 
الـ١٥٠  لغاية  قروض  بمنح  املرصف  لفروع 
واملواطنني  واملتقاعدين  للموظفني  دينار  مليون 
حسب الضوابط والرشوط العقارية التي وضعت 
كافة».وأضاف،  املرصف  فروع  يف  الغرض  لهذا 
 ٤ تبلغ  دينار  مليون  الـ١٥٠  قرض  «فائدة  أن 

باملئة».

@pb˜œ@3@›‡ìÌ@ÂÌáœaã€a
b„ÏÓ‹fl@150Ä€a@üã‘i

@Úzñ@Û‹«@bÓ–mbÁ@Â˜‡�Ì@Ô‡√bÿ€a
@Ô„Üä˛a@›Áb»€a

@pfì‰fl@“aáËné¸@Ú€Îb´@¬bjyg
ÜaáÃi@¿@bíÏÓmb◊@ÑÌäaÏói@ÚÌÏÓy

@bÓ‰Ó�è‹œ@›n‘Ì@Ô‹Óˆaãé�a@îÓßa
Ú–õ€a@¿@paãì»€a@kÓó�ÌÎ

@á”@¡–‰€a@ã»é@ZÔéÎã€a@Ú”b�€a@ãÌåÎ
›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@150@∂g@…–mãÌ

@·«á€@Ú‹flbÿnfl@Ú�Ç@b‰»öÎZ@@@@@@@@@Ä€@Ú«aäç€a
@laÏ‰€a@ê‹™@¿@bÁäaã”a@äbƒn„biÎ@µy˝–€a

¡éaÎ@¿@ÚÓj‰uc@ÚÓ�–„@Ú◊ãí@Âfl@äb‰ÌÜ@paäbÓ‹fl@Úq˝q@Âfl@ãr◊c@ÜaÜ6éa@ZÚÁaç‰€a

@bÓéa@fib�ia@äÎÜ@¿@ÜÏ»è€a@lbjì€a@ÈuaÏÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@NN@‚ÏÓ€a6@ô
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@›‡»€a@Â«@ÚÓ‹Á˛a@pb�0a@laãög
pbƒœb0aÎ@ÜaáÃi@¿@ÜÏ”Î@Úflåa@kjèÌ

Úflå¸a@Úì”b‰æ@¡–‰€a@ãÌåÎ@‚ÏÓ€a@—ÓõnèÌ@Êbæ5€a

بغداد/ الزوراء:
اثـار ارضاب املحطات االهليـة عن العمل 
ازمة وقود خانقة يف بغـداد واملحافظات، 
بسـبب قـرار وزارة النفـط االخـري برفع 
اسعار الوقود املجهزة للمحطات واملعامل 
االهلية، مـا ادى اىل هنـاك طوابري طويلة 
امام محطات الوقود الحكومية، فيما اعلن 
مجلـس النواب، اسـتضافة وزيـر النفط 
والكادر املتقدم للـوزارة؛ اليوم الخميس، 
ملناقشـة ازمة الوقود التـي ترضب البالد.
وقال مصـدر محـيل، أن «بعض محطات 
الوقـود األهلية يف العاصمة بغـداد وبقية 
املحافظات شـهدت إغالقـًا تاماً والبعض 
آخـر يشـهد زخماً كبـرياً»، مشـرياً إىل أن 
«هناك طوابري طويلة امام محطات الوقود 
الحكومية نتيجة ارضاب املحطات االهلية 
عـن العمل».وعزا املصدر سـبب االرضاب 
إىل أن «وزارة النفط رفعت اسـعارها عىل 
املحطات االهلية وفرضت رشوطاً جديدة»، 
مشـرياً إىل أن «أصحاب املحطـات االهلية 
امتنعـوا عـن العمـل بالـرشوط الجديدة 
وعمدوا إىل اإلرضاب والضغط االن يحصل 
عىل املحطـات الحكومية».ومن املقرر أن 
ُيعقد اليـوم الخميس اجتماعـاً برملانيا – 
حكوميا يف مبنى مجلـس النواب العراقي 
يجمع النائـب االول لرئيس الربملان حاكم 

الزامـيل ووزيـر النفـط والـكادر املتقدم 
للوزارة ملناقشـة ازمة الوقود.وقال مكتب 
بيـان  يف  املجلـس  لرئيـس  األول  النائـب 
تلقته «الوراء»: إنه «برئاسـة النائب االول 
لرئيـس الربملـان حاكـم الزامـيل يعقد يف 
مجلـس النواب، اجتماع مـع وزير النفط 
والـكادر املتقـدم للـوزارة ملناقشـة ازمة 
الوقود، وذلك اليوم الخميس».من جهتها،  
حـذرت رشكة توزيع املنتجـات النفطية، 
أصحاب املحطات األهلية املشيدة املخالفة 
لتعليماتها، من اللجوء اىل افتعال االزمات 
واربـاك عمليـة تجهيـز املواطنـني بوقود 
البنزين.وقالـت الرشكـة يف بيـان تلقتـه 
«الزوراء»: ان هذه األساليب واملمارسات 
تعد مخالفة رصيحة للتعليمات، وارضاراً 
بالصالـح العـام و اسـتهدافا لالقتصـاد 
الوطني.وشـددت ان «اللجان التفتيشـية 
سـتقوم برصد جميع املحطـات املخالفة 
للتعليمـات يف بغداد واملحافظـات واتخاذ 
اصحـاب  بحـق  القانونيـة،  االجـراءات 
املحطات املخالفة، فضالً عن الغاء الوكالة 
جميـع  وتحميلهـم  التجهيـز،  وايقـاف 
االرضار املرتتبـة عـىل هـذه املخالفات».

واكـدت الرشكة ان «املحطـات الحكومية 
تعمل عىل مدار اليوم (٢٤) ساعة لتجهيز 

املواطنني بالوقود» .

pbibÉn„¸aÎ@äÏnéá€a@Û‹«@’œaÏn€a@szj€@ÒãÁb‘€a@¿@=Ó‹€a@äbèæa@pb«b‡nua@÷˝�„a
bÀbíbj€@’Ìã�€a@áÓË‡n€@ÚjÓiá€aÎ@6–y@Ô‹rø@µi@ÚÌãé@pböÎb–fl

بغداد/ الزوراء:
ى بـ(عملة الدوالر الليبي)، محذراً من  أكَد البنك املركزي، امس األربعاء، عدم وجود ما ُيسمَّ
اتخاذ االجراءات القانونية لُكّل َمْن يتداول مثل هذِه األوراق املزيفة أو يرّوج لها.وذكر بيان 
االجتماعي بوجود  التواصل  ُتداَوله يف وسائل  يتم  «ما  أن  «الزوراء»:  تلقته  املركزي،  للبنك 
مّزيفة». عمالت  باستخدام  واحتيال  نصب  عمليات  كونه  يتعدّى  ال  الليبي،  الدوالر  عملة 

وأضاف البيان، أن «البنك املركزي يحتفظ بحّقه يف اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق ُكّل َمْن 
يتداول مثل هذِه األوراق املزيفة أو يرّوج لها، وبالتنسيق مع األجهزة املختصة».وأشار إىل 
أن «اإلجراءات التي يتخذها البنك املركزي بهذا الصدد تهدف إىل ضمان سالمة القطاع املايل 
واملرصيف يف العراق، وحماية حقوق املواطنني من عمليات النصب واالحتيال». جدير بالذكر 
قد  ونصب  احتيال  عمليات  من   ،2020/7/26 يف  حذََّر  قد  كان  العراقي  املركزي  البنك  أنَّ 

يمارسها ضعاف النفوس يف هذا املجال.

@Ú‹‡»i@Û�‡è�Ì@bfl@ÜÏuÎ@¸@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a
@=Ó‹€a@ä¸Îá€a
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übÌã€aÎ@ÊaãË†@µi@ÜaáÃi@Ú†béÎ@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@ÊbÓË‹€a@áj«

Òã‡nèfl@o€aå@bfl@Üãÿ€a@oÓj€a@›ÇaÜ@pbœ˝©a@ZÔ„bnéÜãÿ€a@Ô†aã‘∫á€a

@äaã‘néaÎ@Êbnè„bÃœa@¿@Ú‹flbí@ÚflÏÿy@ÜÏuÎ@áÌ˚„@ZÚÓuäb©a@ãÌåÎ
÷aã»‹€@·Ëfl@bÌäÏé

@Üaáè„¸a@Ú€by@ıbË„¸@‚á‘m@c@’‘znÌ@%@Z@@@@@@@@@@@Ä€@laÏ„
paäÜbjæa@÷˝†a@·Àä@ÔébÓè€a

@Ôÿè‰Ó‹ÌåÎ@\ÚÓ«bª@ÒÜbig^@lbÿmäbi@µmÏi@·ËnÌ@ÊáÌbi
bÓ„aã◊Îc@¿@ÚÌäÏ–èœ@›ib‰”@‚aáÉnébi@bÓéÎä@·ËnÌ

@·«á€@Ú‹flbÿnfl@Ú�Ç@b‰»öÎZ@@@@@@@@@@@Ä€@Ú«aäç€a
@laÏ‰€a@ê‹™@¿@bÁäaã”a@äbƒn„biÎ@µy˝–€a

fiÏiÏÌäb∑@Ô„aã◊Îc@á‰u@QPPP@‚˝ènéa@á◊˚m@ÏÿéÏflÚÓ–Óó€a@Ú�©a@szj€@ÚÓˆbæa@ÜäaÏæa@…fl@k‘mãfl@ b‡nua@Â«@o–ì◊

@ıbËn„a@á«Ïfl@…”Ïnm@ÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
Ü˝j€a@¿@äbjÃ€a@ÚuÏfl

بغداد/ الزوراء:
حسني،  فؤاد  الخارجية،  وزير  أكد 
سوريا  استقرار  أن  األربعاء،  امس 
العراق  ان  اىل  الفتا  للعراق،  مهم 
وايران يؤيدان وجود حكومة شاملة 
وزير  أشار  فيما  افغانستان،  يف 
عبد  امري  حسني  االيراني  الخارجية 
اللهيان، اىل اهمية وساطة بغداد بني 

طهران والرياض.
صحفي  مؤتمر  يف  حسني  وقال 
االيراني  نظريه  مع  مشرتك 
وتابعته  اللهيان،  عبد  أمري  حسني 
لوزير  بالشكر  ”نتقدم  ”الزوراء“: 
عبد  أمري  حسني  االيراني  الخارجية 
اجتماع  لدينا  كان  حيث  اللهيان، 
”تحدثنا  أنه  مبينا  ورصيح“،  مهم 
التجارية واالقتصادية  العالقات  عن 
ولدينا يف جميع االجتماعات موضوع 
للزوار  الزيارة  تسهيل  وهو  ثابت 

االيرانيني“.
ما  وهو  اآلخر  ”املحور  أن  وأضاف، 
يتعلق باألمن العراقي وأمن املنطقة، 
أمنية  مشكلة  هناك  تكون  فحينما 
فالحوار هو طريق الحل“، داعيا اىل 
الطرق  عرب  املسائل  هذه  ”معالجة 

الدبلوماسية والحوار“.
العالقات  اىل  ”تطرقنا  أنه  وذكر 
االيراني  والحوار  االقليمية 
”الحوار  أن  موضحا  السعودي“، 

االيراني السعودي مستمر ومازال يف 
اطار املمثلني الدوليني“.

يف  العراقي  ”الدور  أهمية  وأكد 
االيراني  الجانبني  بني  الرؤى  تقريب 
”نؤيد  أنه  اىل  الفتا  والسعودي“، 
يف  شاملة  حكومة  وجود  ايران  مع 

افغانستان“.
باستمرار  امله  عن  حسني  وأعرب 

للموضوع  حل  اليجاد  املفاوضات 
رضورة  عىل  مشددا  اليمني“، 
ألنه  سوريا  استقرار  اىل  ”الحاجة 

يؤثر عىل الجانب العراقي“.
الخارجية  وزير  أكد  جهته،  من 
اللهيان،  عبد  أمري  حسني  اإليراني، 
طهران  بني  العراق  وساطة  أهمية 

والرياض.

وقال عبد اللهيان يف مؤتمر صحفي 
مشرتك مع وزير الخارجية العراقي، 
أمناً  أكثر  املنطقة  تكون  أن  ”نأمل 
”اهم  أن  اىل  الفتا  واستقراراً“، 
املواضيع الثنائية كان موضوع الغاء 

الفيزا عرب الحدود األرضية“.
عالية  بدرجة  ”عالقاتنا  وأضاف، 
ارتفاع  جملتها  ومن  التعاون  من 

وصل  الذي  التجاري  التبادل  نسبة 
الحكومة  عن  أضعاف  اربعة  اىل 
العراق  باهمية  مشيدا  السابقة“، 
ودوره االقليمي ووساطته بني ايران 

والسعودية“.
حول  ايضا  كان  ”اللقاء  أن  وتابع 
السيايس وعدم  الحل  وأهمية  اليمن 
يكون  وأن  االجنبية  الدول  تدخل 
مؤكدا  اليمني“،  الشعب  بني  الحل 
االفغاني  املوضوع  بحث  ”اللقاء  أن 
وتطورات التعرض قبل ايام لالماكن 
هناك  كانت  واليوم  الدبلوماسية 
بادرة طيبة وتقديم الورود من اجل 

التقليل من اهمية االعتداء“.
حسني،  فؤاد  الخارجية  وزير  وكان 
إىل طهران عىل رأس  قد وصل امس 
وفد رفيع املستوى، لبحث العالقات 

الثنائيَّة بني البلدين.
أحمد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الصحاف، 
حسني  فؤاد  الخارجية  ”وزير  إن 
وفد  رأس  عىل  طهران  إىل  ه  توجَّ
رفيع املستوى، يضم مستشار األمن 
وبعض  األعرجي،  قاسم  القومّي 
الجمهوريَّة  إىل  األمنيني،  القادة 

اإلسالميَّة اإليرانيَّة“.
إطار  يف  تأتي  ”الزيارة  أن  وأضاف، 
واإلقليميَّة  الثنائيَّة  العالقات  بحث 

والدوليَّة بني بغداد وطهران“.

الزوراء/ حسني فالح:
اكَد عدد من النواب، أنه لم يتحقق أي تقدم يذكر 
باتجاه إنهاء حالة االنسداد يف العملية السياسية 
رغم اطالق املبادرات الوطنية، داعني اىل رضورة 
لحسم  السياسية  القوى  جميع  بني  التوافق 
تشكيل الحكومة، فيما أشار الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، اىل ان الخالفات داخل البيت الكردي 
حول منصب رئيس الجمهورية ما زالت مستمرة 

.
يف  التميمي  عيل  همام  الفتح  عن  النائب  وقال 
املبادرات  اطالق  رغم  انه  لـ“الزوراء“  حديث 
الوطنية سواء من االطار التنسيقي او قوى اخرى 
اال انه لم يتحقق اي تقدم يذكر باتجاه انهاء حالة 
ونامل  السياسية،  العملية  تعيشه  التي  االنسداد 
التفاقات  الكتل  تتوصل  ان  املقبل  االيام  خالل 

للخروج من االزمة الراهنة.
مع  توافق  إىل  التوصل  نريد  التميمي:  وأضاف 
جميع األطراف، ولن تتعطل األعمال بسبب طرف 
بدون  الحكومة  ندخل  لن  إننا  سابقاً  قلنا  واحد، 
سابقة  اجتماعات  هناك  كانت  الصدري،  التيار 

بيننا واالجتماع من جديد ليس مستحيالً.
الديمقراطي  الحزب  عضو  قال  جهته  من 
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  محمد  وفاء  الكردستاني 
عليه  مما  اكثر  تتحمل  ال  السياسية  العملية  ان 

الرغم  كبرية عىل  بازمة سياسية  تمر  االن حيث 
من اطالق املبادرات هنا وهناك، الفتا اىل ان هنالك 
وباقي  التنسيقي  االطار  بني  هاتفية  اتصاالت 
كحوار  لكن  الكرد،  ومنها  السياسية،  االطراف 

ساخن ومفاوضات فلم تحصل.
واضاف: ان الحال كما هو عليه يف البيت الكردي 
فما زال االنسداد موجوداً، واالتصاالت جداً ضعيفة 
واالتحاد  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  بني 
او  مفاوضات  توجد  وال  الكردستاني،  الوطني 
حوارات بينهما، مؤكداً أنه ال يوجد تنازل من أي 

طرف بشأن املرشحني لرئاسة الجمهورية.
ويف وقت سابق، قال املتحدث باسم ائتالف دولة 
متلفز  حديث  يف  النوري  بهاء  النائب  القانون 
أبوابه  التنسيقي  ”اإلطار  ان  ”الزوراء“:  تابعته 
اجل  من  السياسية  القوى  لجميع  مفتوحة 
االخرية  ”االنتخابات  أن  إىل  الفتا  التفاوض“، 
افرزت مشكلة جديدة هي الخالفات داخل املكون 

الواحد“.
 88 من  مكون  التنسيقي  ”اإلطار  أن  وأضاف، 
اإلطار  طرحها  التي  ”املبادرة  ان  مبينا  نائبا“، 

التنسيقي مكونة من 4 فقرات“.
وأشار إىل أن ”الكتلة االكرب شيعيا هي من تختار 
املكون يجب  أن ”حقوق  الوزراء“، مؤكدا  رئيس 

ان تكون محفوظة داخل الربملان“.

انتخابات مبكرة  اجراء  مانع من  ”ال  أنه  وتابع، 
جديدة“.

النائب  الجديد  الجيل  كتلة  رئيس  قالت  ذلك،  إىل 
تابعته  متلفز  حديث  يف  الواحد،  عبد  رسوة 
من  هو  السياسية  القوى  ”رصاع  أن  ”الزوراء“، 
اجل توزيع املناصب“، مبينة ان ”االنسداد السيايس 

سببه الرصاع عىل املكاسب السياسية“.
وأعربت عن استغرابها بان يكون رئيس الوزراء 
شيعيا ورئيس الجمهورية كرديا حرصا، مؤكدة 

انه ال يوجد نص يف الدستور يشري اىل ذلك.
من  مستفيد  غري  الكردي  ”املواطن  ان  وبينت 

منصب رئيس الجمهورية“.

كييف/ متابعة الزوراء:
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  وجَه 
اتهامات لنظريه الرويس فالديمري بوتني 
أوكرانيا،  يف  جماعية“  ”إبادة  بارتكاب 
مسبوقة  غري  الترصيحات  هذه  وتعترب 
أوكرانيا،  عىل  الرويس  الهجوم  بدء  منذ 
فولوديمري  األوكراني  الرئيس  قال  فيما 
برملان  أمام  ألقاه  زيلينسكي، يف خطاب 
قنابل  تستخدم  روسيا  إن  إستونيا، 

فسفورية يف أوكرانيا.
ترتاكم“  ”األدلة  إن  قائال  بايدن  وأشار   
الروس  فعلها  التي  املروعة  ”األمور  عىل 
املزيد  ”نكتشف  أن  وتوقع  أوكرانيا“،  يف 

واملزيد“ عن حجم الدمار يف أوكرانيا.
األوكراني  الرئيس  استخدم  أن  وسبق 
لكنه  االتهام  هذا  زيلينسكي  فولوديمري 

لم يصدر عن اإلدارة األمريكية من قبل.
أّن  فأكثر  أكثر  الواضح  ”من  وتابع     
فكرة  إلغاء  ببساطة  يحاول  بوتني 
يكون  أن  حتى  املرء  بوسع  يكون  أن 
للمحامني  ”سنرتك  مضيفا  أوكرانياً“. 
إذا  ما  يقّرروا“  أن  الدويل  املستوى  عىل 
هي  أوكرانيا  يف  املرتكبة  الجرائم  كانت 
فعالً إبادة جماعية أم ال، ”لكن من املؤكد 

بالنسبة يل أّن األمر يبدو كذلك“.
أن  إىل  األمريكي  الرئيس  لفت  وإذ     
املروعة  ”األمور  عىل  ترتاكم“  ”األدلة 
التي فعلها الروس يف أوكرانيا“، توقع أن 
”نكتشف املزيد واملزيد“ عن حجم الدمار 

يف أوكرانيا.
األوكراني  الرئيس  رحب  جهته  من    
لقائد  حقيقية  بـ“كلمات  تغريدة  يف 
حقيقي“ ألن ”تسمية األمور بأسمائها 
الّرش“، مطالًبا  أمر أسايس ملواجهة  هو 
بشكل  ثقيلة  ”بأسلحة  بالده  بتزويد 

عاجل“.
األوكراني  الرئيس  قال  ذاته  السياق  ويف 
ألقاه  خطاب  يف  زيلينسكي،  فولوديمري 
أمام برملان إستونيا، إن روسيا تستخدم 
واتهم  أوكرانيا،  يف  فسفورية  قنابل 
لرتويع  أساليب  باستخدام  موسكو 
 1026 ان  روسيا  قالت  فيما  املدنيني،  
البحرية  فوج  من  أوكرانيا  عسكريا 
طوعا  أسلحتهم  بتسليم  قاموا  الـ36  

واستسلموا“.
فولوديمري  األوكراني  الرئيس  يقدم  ولم 
تتمكن  ولم  أدلة عىل كالمه،  زيلينسكي 
من  مستقل  بشكل  التحقق  من  رويرتز 

مزاعمه.
أدوات  إيجاد  يجب  أنه  زيلينسكي  وذكر 
الرتحيل  لوقف  روسيا  عىل  للضغط 
استمرار  إىل  ودعا  لألوكرانيني،  القرسي 
الطريقة  إنها  قائال  عليها،  العقوبات 
قبول  عىل  موسكو  لحمل  الوحيدة 

السالم.
ويف وقت سابق، أوضح الرئيس األوكراني، 
التوصل  أنه من غري املمكن  زيلينسكي، 
%100 بشأن ما  إىل استنتاجات مؤكدة 

استخدمت  الروسية  القوات  كانت  إذا 
مشريا  ماريوبول،  يف  كيمياوية  أسلحة 
إجراء تحقيق مناسب  يتسنى  ال  أنه  إىل 

يف املدينة املحارصة.
من  األوىل  الساعات  يف  ألقاه  خطاب  ويف 
وصفها  ما  إن  زيلينسكي  قال  الصباح، 
بالتهديدات املتكررة من البعض يف روسيا 
أن  تعني  كيمياوية  أسلحة  باستخدام 
للحيلولة  اآلن  التحرك  إىل  بحاجة  الغرب 

دون نرش مثل هذه األسلحة.
امس  روسيا،  قالت  فيما  ذلك  يأتي 
املتحدة  الواليات  مزاعم  إن  األربعاء، 
أسلحة  تستخدم  قد  بأنها  وأوكرانيا 
كيمياوية يف أوكرانيا ما هي إال معلومات 
آخر  دمرت  موسكو  ألن  مضللة، 

مخزوناتها الكيمياوية يف عام 2017.
القلق  عن  وحلفاؤها  أوكرانيا  وعربت 
كيمياوية  أسلحة  روسيا  استخدام  من 
مؤكد  غري  تقرير  ورد  بعدما  الحرب،  يف 
ماريوبول  مدينة  يف  استخدامها  عن 
مساء  املحارصة،  الجنوبية  الساحلية 
الـ24  الساعات  يف  لكن  املايض.  االثنني 
عىل  العثور  صعوبة  اتضحت  التالية، 

دليل يثبت الهجوم.
وقالت السفارة الروسية يف واشنطن إن 
لرتويج  يستعدون  أوكرانيني  متطرفني 
وإن  كيمياوية  أسلحة  استخدام  مسألة 
برايس  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث 
ينرش معلومات مضللة. وذكرت السفارة 

يف بيان: ”ندعو واشنطن للكف عن نرش 
املعلومات املضللة“.

هذا وسخر الرئيس األوكراني من تأكيد 
موسكو عىل أن الحرب ضد بالده تميض 
عىل ما يرام، متسائال كيف يمكن للرئيس 
بوتني أن يكون قد أقر خطة تنطوي عىل 

عدد كبري من الوفيات من الروس.
لليوم  الرويس  الجيش  واصل  بدوره 
العسكرية  املرافق  تدمري  الـ49 
إطار  يف  األربعاء،  امس  األوكرانية، 
عمليته بأوكرانيا، بينما حذرت موسكو 
جديدة  استفزازات  كييف  إعداد  من 
التهام القوات الروسية بارتكاب جرائم 
حرب، وسط تناقض الترصيحات حول 
ألسلحة  موسكو  استخدام  احتمال 
خاصة  أوكرانية،  مدن  يف  كيمياوية 

ماريوبول.
الدفاع  أعلنت وزارة  التطورات،  آخر  ويف 
الروسية أن أكثر من ألف جندي أوكراني 
مدينة  يف  الروسية  للقوات  استسلموا 
ماريوبول املحارصة منذ أسابيع. وأفادت 
ماريوبول  مدينة  ”يف  بيان  يف  الوزارة 
 ... للتعدين  إيليتش  مصنع  منطقة  يف 
فوج  من  أوكرانيا  عسكريا   1026 قام 
طوعا  أسلحتهم  بتسليم  الـ36  البحرية 

واستسلموا“.
إال أن وزارة الدفاع األوكرانية أكدت أنها 
ليس لديها أي معلومات حول استسالم 

جنود أوكرانيني يف ماريوبول.

الزوراء/مصطفى فليح:
وضعها  عن  الزراعة  وزارة  اعلنت 
خطة متكاملة لدعم الفالحني و يف 
حني اكدت انها بانتظار اقرارها من 
كشفت  النيابية  املالية  اللجنة  قبل 
وزارة  مع  مرتقب  اجتماع  عن 
املوارد املالية لبحث الخطة الزراعية 

الصيفية. 
وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق 
عبد الحسني الخفاجي يف حديث 
لـ“الزوراء“ ان ” الوزارة وضعت 
خارطة طريق لكل املفرادت التي 
دعم  فيها  نقدم  ان  نستطيع 
للفالحني يف قانون الدعم الطارئ 
لالمن الغذائي والتنمية مثل دعم 
البذور ورشاء االسمدة واملبيدات 
رشاء  وكذلك  البيطرية  واالدوية 
خطة  وهي  وغريها  املرشات 
متكاملة قدمت اىل اللجنة املالية 
اقرت  واذا  النواب  مجلس  يف 
دعم   سنة  السنة  هذه  ستكون 

للفالح“. 
انه ”حاليا  املايل اوضح  الدعم  وعن 
لم تشكل حكومة جديدة والحكومة 
يوجد  وال  االعمال  لتسيري  الحالية 
القانون  فهذا  موازنة  قانون 
(الدعم الطارئ) جاء لتسيري بعض 
التي  والطارئة  املهمة  املفاصل 
املواد  وتحديدا  املواطن  حياة  تمس 

مؤكدا  الغذائي“،  واالمن  الغذائية 
”نحن يف الزراعة نتعامل مع املواسم 
حتى  الفالح  ندعم  ان  الالزم  ومن 
القادم  املوسم  يف  يعطينا  يستطيع 
القانون  ”هذا  ان  اىل  الفتا  انتاج“، 
ليس بديل عن املوازنة ولكن بعض 
الوزارات ال تستطيع انتظار املوازنة 

الرتباطها بموسم“. 
وزارة  مع  تنسيق  ”هناك  ان  واكد 
يف  اجتماع  وسيعقد  املائية  املوارد 
االخرض  الضوء  الخذ  املقبلة  االيام 
وما  املساحات  ماهي  نحدد  حتى 
يمكننا  الذي  املائي  الخزين  مقدار 

من وضع الخطة الصيفية“. 
الصيفية  ”الخطة  ان  واوضح 
الصيفية  املحاصيل  بزراعة  تتعلق 
ونحن  وغريها   كالخرضوات 
خطة  وضع  نستطيع  ال  باالساس 
تشمل املساحة التي سيتم زراعتها 
وضع  نستطيع  وال  محصول  لكل 
النهائية حتى تزودنا وزارة  االرقام 
املائي  الخزين  بكمية  املائية  املوارد 
املخصص لالستخدام وعىل ضوء ذلك 
نستطيع معرفة املساحات الزراعية 
بزراعتها  للفالحني  سنسمح  التي 
نسمح  مساحة  ”كل  ان  مضيفا   ”
للفالح  دعما  تستوجب  بزراعتها 
واملستلزمات  والبذور  باالسمدة 
ما  بانتظار  نحن  وبالتايل  االخرى 

سيسفر عنه االجتماع“.
واشار اىل ان ”املساحات ثابتة لدى 
نستطيع  ال  لكن  الزراعة  وزارة 
خطتنا  االن  اىل  الننا  ارقام  ذكر 
الرئيسة مع املوارد املائية“ ، مؤكدا 
امكانية ”االستعانة باملياه الجوفية 
الجفاف  وضع  استمر  حال  يف 
املياه  هذه  استخدام  اىل  وسنضطر 
نحمي  حتى  اسرتاتيجي  كخزين 
اثار  من  حاليا  تعاني  التي  االرايض 
وامامنا  املياه  وقلة  املناخي  التغيري 
وهذه  وغريها  الغبارية  العواصف 
املناخي“،  التغيري  انعكاسات  كلها 
احد  ال  لكن  نتكلم  ”نحن  مضيفا 
تغيري  وهناك  يبدو،  ما  عىل  يصدق 
وقلة  املياه  بقلة  متمثل  حقيقي 
الزراعية  الزراعة وانحسار االرايض 
وخروج ارايض من الزراعة وبالتايل 
يف  والتغيري  للرياح   عرضة  تكون 

املناخ“. 
 وعن املحاصيل التي ستستبعد من 
بعض  ”هناك  ان  اىل  اشار  الخطة 
بمحصول  يتعلق  فيما   التوجس 
ولكن  مياه  اىل  يحتاج  النه  الشلب 
بعد  اال  به  البت  يتم  لن  االمر  هذا 
”، مؤكدا  املائية  املوارد  االتفاق مع 
”سيكون بعد االجتماع اعالن وبيان 
والخطة  مخرجاته  حول  مبارش 
الزراعية بادق االرقام والتفاصيل“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
البالد  يف  الطقس  حالة  عن  األربعاء، 
لأليام املقبلة، فيما توقعت موعد انتهاء 
تشهدها  التي  الخفيف  الغبار  موجة 

أغلب املحافظات.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن 
سيكون  الخميس  ليوم  البالد  ”طقس 
صحواً يتحول اىل غائم جزئي يف املنطقة 
يف  الغيوم  بعض  مع  وصحواً  الوسطى، 
املنطقة الشمالية، فيما سيكون طقس 
املنطقة الجنوبية صحواً يتحول اىل غائم 
جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر 
تدريجياً،  يتحسن  النهار  متفرقة خالل 
مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما 
الوسطى  االقسام  يف  السابق  لليوم 
اليوم  عن  قليالً  وتنخفض  والجنوبية، 

السابق يف القسم الشمايل من البالد“.
غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
املنطقتني  يف  صحواً  سيكون  الجمعة 
سيكون  فيما  والجنوبية،  الوسطى 
صحواً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 

واحياناً يكون غائماً جزئياً، أما درجات 
االقسام  يف  قليالً  فسرتتفع  الحرارة 
مقاربة  وتكون  والشمالية،  الوسطى 
من  الجنوبي  القسم  يف  السابق  لليوم 

البالد“.
السبت  ليوم  البالد  ”طقس  أن  وتابع 
املقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم 
فيما  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف 
الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون 
فرصة  مع  جزئي  غائم  اىل  صحواً 
لتساقط زخات مطر يف االقسام الجبلية 
فسرتتفع  الحرارة  درجات  أما  منها، 
املنطقة  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً 
الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق 

يف املنطقتني الشمالية والجنوبية“.
االحد  ليوم  البالد  ”طقس  أن  اىل  ولفت 
املقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم 
يف عموم مناطق البالد، ودرجات الحرارة 
ترتفع قليالً عن اليوم السابق يف االقسام 
ستكون  فيما  والشمالية،  الوسطى 
مقاربة لليوم السابق يف القسم الجنوبي 

من البالد“.
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انتخابات نقابة الصحفيني العراقيني يف دورتها الثانية والعرشين عىل األبواب، 
واالخرى  املعارضة  االصوات  بعض  تخرج  جديدة  انتخابية  دورة  كل  ومع 
الديمقراطية  فاملمارسة  ايجابي،  مؤرش  فهو  يحصل  ما  كل  ومع  الناقدة، 

تتطلب عادة خروج مثل هذا االصوات.
ان  يطمح  وال  ملنصب،  املرشحني  من  ليس  السطور  هذه  كاتب  لله،  الفقري 
يكون كاتب استعالمات يف النقابة، وكل ما نملكه غري الدعاء الصادق لألرسة 
الصحفية العراقية بالتوفيق، والقيام بواجباتها عىل أكمل وجه خدمة للعراق 
العظيم الذي هو اآلن بأمس الحاجة اىل قول نقي صادق، وفعل جريء، وقلم 

يدافع عن طموحات الشعب.
بسلوك  تليق  ال  فهي  املنفعلة  املزايدات  ولنرتك  الله،  رعاكم  بهدوء  لنتحدث 
املثقف، أقول دعونا نتحدث بلغة املسؤولية التي ينبغي ان يتمتع بها مثقف 

ينشد الخري لوطنه وشعبه.
ما تتميز به االنتخابات الناجحة وجود الحرية املتاحة للجميع، ووجود لجان 
ملنصب  الرتشيح  هذا  كان  سواء  النقابة  ملجلس  الرتشيحات  وقبول  استالم 
النقيب او عضوية مجلس النقابة او عضوية لجنة االنضباط، وهذا ما هو 
حاصل فبإمكان أي صحفي تتوفر فيه رشوط الرتشيح ان يتقدم ويدخل اىل 

املعرتك االنتخابي.
ومن رشوط االنتخابات الناجحة هو توفري املستلزمات كافة التي تحتاجها 
املمارسة االنتخابية من مكان الئق، وتهيئة صناديق االقرتاع بعد التأكد من 
صالحيتها، وتوفري استمارات الناخبني بما يجعل االنتخابات تسري بطريقة 

مريحة، وهذا ما سوف يتحقق.
كما ان االنتخابات ال يمكن أن تحصل عىل رشعيتها من دون تدخل القضاء 
وحتى  منبعها  ومن  تفصيالتها  بكل  االنتخابية  املمارسة  عىل  واالرشاف 
مصبها، إضافة للجانب االمني الذي يشكل عامال مضافا من عوامل النجاح، 
رشعيتها  ستكتب  القادمة  واالنتخابات  ومراقبة،  انضباط  لجان  وهناك 

بحضور القضاء ولجان املراقبة.
مستلزمات  توفرت  قد  العراقيني  الصحفيني  لنقابة  القادمة  االنتخابات 
نجاحها، وبقي صوت الصحفي هو الحكم، وهو املؤرش الحقيقي الذي يمنح 
درجة النجاح لهذا املرشح أو ذاك، وكل ما نتمناه أن يكون هذا الصوت صوتا 
قويا شجاعا الختيار العنارص الكفوءة واملقتدرة عىل دفع العمل الصحفي اىل 
االمام، وتحقيق رغبات جمهور الصحفيني يف تحقيق االهداف املركزية التي 

يسعى الجميع اىل تحقيقها.
البعض وتهميشه، واقبلوا خفافا  التي من شأنها تخوين  اللغات  اتركوا كل 
نحو صناديق االقرتاع، فهناك يكمن الفعل الفصل، والقول الفصل، والنتيجة 

الفاصلة.
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الزوراء/ خاص:
جدَد نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتحـاد الصحفيني العرب 
مؤيد الالمـي الدعوة للصحفيني 
للمشاركة الواسعة يف انتخابات 
املقـررة يوم  نقابـة الصحفيني 
غد الجمعـة الختيار من يمثلهم 
يف النقابـة ومجلسـها ولجانها 
يف املرحلـة املقبلـة، فيما  اعلنْت 
لجنة استالم وقبول الرتشيحات 
الصحفيـني  نقابـة  النتخابـات 
العراقيـني عـن اكتمـال كافـة 
انتخابـات  الجـراء  اجراءاتهـا 
دورتهـا  يف  الصحفيـني  نقابـة 

الثانية والعرشين.
وقـال الالمـي يف ترصيح خاص 
صناديـق  ان  الـزوراء“:  لــ“ 
االقـرتاع سـتفتح غـدا الجمعة 
عنـد السـاعة التاسـعة صباحا 
نقابـة  مجلـس  النتخابـات 
دورتـه  يف  الجديـد  الصحفيـني 
الــ 22، وندعـو الصحفيـني اىل 
املشـاركة الواسـعة الختيار من 
يمثلهـم يف النقابـة ومجلسـها 
ولجانها، متمنيا التوفيق لجميع 

الزمالء املرشحني.
من جهتها، اعلنْت لجنة استالم 
وقبـول الرتشـيحات النتخابات 
نقابـة الصحفيـني العراقيني يف 
دورتهـا الثانيـة والعرشين، عن 
اسماء الزمالء املرشحني ملجلس 
النقابة بعد ان تقدم 64 صحفيا 

لدخول املعرتك االنتخابي.
وذكر رئيس اللجنـة مدير ادارة 
العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة 
صبيح فاخـر يف ترصيح خاص 
اعـدت  انهـا  لـ“الـزوراء“: 
املستلزمات املتعلقة باالنتخابات 
بشكل كامل من صناديق االقرتاع 
واسـتمارات الناخبني واالرشاف 
القضائـي واملتطلبـات االمنيـة 
االخرى، مشـرية اىل ان استمارة 
التفاصيـل  تتضمـن  الناخبـني 
املتعلقـة بكيفيـة االنتخـاب إذ 
يحق للناخبني ترشـيح صحفي 
واحـد ملنصـب النقيـب من بني 

املرشـحني االربعة لهـذا املنصب 
وصحفيـني اثنني ملنصـب نائب 
النقيب من املرشـحني السـبعة 
لهـذا املنصب وسـتة مرشـحني 
لعضوية مجلـس النقابة وثالثة 
لجنـة  لعضويـة  مرشـحني 
االنضباط ومثلها لعضوية لجنة 

املراقبة.
وأشـار اىل انـه سـيكون موعـد 
افتتـاح املؤتمـر عنـد السـاعة 
التاسـعة صباح يوم غد الجمعة 
الزمـالء  داعيـا   ،  15/4/2022
الصحفيني اىل املشاركة الفاعلة 
يف هذا العرس االنتخابي واظهار 
الصورة املرشقة لنقابتنا واألرسة 

الصحفية العراقية.
وأضـاف، ان املؤتمـر االنتخابي 
العام يف دورته الثانية والعرشين 
الصحفيـني  نقيـب  النتخـاب 
ونائبني للنقيب وأعضاء مجلس 
االنضبـاط  ولجنتـي  النقابـة 
غـد  يـوم  وسـيعقد  واملراقبـة 
الجمعـة املوافـق 15/4/2022 
يف مقـر النقابـة بمنطقة كرادة 
مريـم بحضـور فريـق قضائي 

متخصص .
واوضـح، انـه ترشـح عـىل تلك 
املمارسة الديمقراطية التي تقام 
كل أربع سنوات عدد من الزمالء 

الصحفيـني مـن بينهم رؤسـاء 
معروفـة  إعالميـة  مؤسسـات 
املرشـحني  مقدمـة  يف  ويقـف 
العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب 
مؤيـد الالمـي الذي هـو يف ذات 
العـام  االتحـاد  رئيـس  الوقـت 
للصحفيـني العـرب وعضـواً يف 
املكتب التنفيـذي لالتحاد الدويل 

للصحفيني  .
واشـار اىل ان نقابـة الصحفيني 
العراقيـني تعد من أهم النقابات 
باحـرتام  وتحظـى  العـراق  يف 
املجتمـع  فعاليـات  جميـع 
النقابة  العراقـي، وبفعـل تلـك 
املتميـزة قد تحققـت الكثري من 
املكاسب للصحفيني يف مقدمتها 
اراض  قطـع  عـىل  حصولهـم 
سـكنية يف بغـداد واملحافظـات 
إضافة إىل املكافآت التشـجيعية 

وغري ذلك. 
 وتابع، انه سيشارك يف االنتخابات 
الصحفيـني من أعضـاء النقابة 
ممـن  العـراق  مسـتوى  عـىل 
يحملون صفـة ممارس وهوية 
النقابـة  أكملـت  مجـددة وقـد 
كامل اسـتعداداتها إلجـراء تلك 

املشاركة الديمقراطية. 
وبـني انـه تـم اسـتكمال كافة 
اإلجراءات املتعلقة بعقد املؤتمر 

يف مـا يتعلـق بتهيئـة صناديـق 
وسـجالت  والكابينات  االقـرتاع 
االنتخابيـة  الناخبـني والورقـة 
وبطاقة الناخب، كما وتشـكلت 
تضـم  املؤتمـر  رئاسـة  هيئـة 
د. طـه جـزاع، والدكتـور إيثار 
طارق وصبيح فاخر مدير إدارة 
النقابـة، فيمـا سـترشف هيئة 
قضائية متخصصة تم تنسيبها 
مـن قبل مجلـس القضاء األعىل 

عىل أعمال املؤتمر.
وكانـت لجنـة اسـتالم وقبـول 
الرتشـيحات النتخابـات نقابـة 
الصحفيـني العراقيني يف دورتها 
الثانية والعرشيـن، قد اعلنْت يف 
وقت سـابق، عن اسماء الزمالء 
املرشحني ملجلس النقابة بعد ان 
تقدم 64 صحفيا لدخول املعرتك 

االنتخابي.
وذكرت اللجنـة، يف بيان تلقت ” 
الزوراء“ نسخة منه : ان ”اربعة 
انفسـهم  رشـحوا  صحفيـني 
مؤيـد  وهـم  النقيـب  ملنصـب 
الالمـي/ نجـاة الزغبـي/ مفيد 
عبداملجيد رشيد العبيدي/ يحيى 

أحمد الزيدي.
كما رشـح ملنصب نائبي النقيب 
سـبعة صحفيني، وهـم كل من 
خالـد جاسـم محمـد / محمد 

حنـون/ عبد الجبـار التميمي/ 
حسني عيل حسني / عبد الكريم 
يارس / باسـم الشـيخ / صالح 

الحسناوي.
وعىل عضويـة مجلـس النقابة 
تم ترشـيح 21 صحفيا كل من: 
جبار اطراد الشـمري / حسـن 
 / الربيعـي  ناظـم   / العبـودي 
محمد سالم عبد / بان القبطان 
سـناء   / الجبـوري  زهـرة   /
النقاش /  سـعد محسن / عيل 
بابان / عـالء الحطاب / مهدي 
كعيـم العكييل /  راوية هاشـم 
حمـود / صادق فـرج التميمي 
/ عـيل الوادي / سـلمان الرشع 
/ خالد حسـن مـايض التميمي 
/ رسـول الفزع / ماجد عودة/  
جـواد كاظم اسـماعيل / جبار 
فرحـان العكييل / رزاق العكييل 

.
وعـىل عضويـة لجنـة املراقبـة 
14 صحفيـا مـن  تـم ترشـيح 
الزمـالء: كاظم تكليـف/ هادي 
جلـو مرعـي/ محمـد جاسـم 
السـاعدي/ هبة حسني قاسم/ 
محمـد صادق داود/ زياد طارق 
حرب/ ريـاض محمود خضري/ 
حيـدر يعقـوب الطائـي/ فليح 
الجـواري/ عـدي عبـد  حسـن 
 /  ( الحمدانـي  ( عـيل  الجبـار 
محمـود كاظـم عبـد االمـري / 
رامي عماد عبد الهادي/ ناهض 

القرييش/ ايهاب عبد الواحد.
وعىل عضوية لجنة االنضباط رشح 
18 صحفيا وهم: فراس الحمداني 
/ رعد املشـهداني / ثائـر الغانمي 
/ عمـار منعم / فارس املهداوي / 
كريم كلش حسـن / سالم تكليف 
عبد الحسـن / ثمني الفهد/ قاسم 
نكـة نـزال / نعيـم حاجـم عبـد 
الحمزة /سعدون جاسم املالكي / 
رقية الجبـوري / عبد الزهرة نعيم 
الركابي/ عيل حسن عيل الحبيب / 
كريم رايض العمـاري / مصطفى 
كهـالن / صالح كاظـم الخزعيل/ 

حسني كاظم مهدي .
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عزيز الخيكاني

 تتطلـُع األرسة الصحفيـة العراقية 
اىل يـوم الجمعة الخامـس عرش من 
شهر نيسان الحايل اىل عرس انتخابي 
عراقي تمتـزج فيه الـروح الوطنية 
العراقية واملبادئ االصيلة التي يتمتع 
فيها الصحفيون العراقيون، وهم عىل 
موعد مع هذه املمارسة الديمقراطية 
التي تعرب عن الوعي الخالق والفاعل 
لهـذه الفئـة املثقفة التي سـاهمت 
بـكل مـا تملـك مـن ارادة وقـوة يف 
الدفع باتجاه بناء البلد نحو السـكة 
الصحيحـة ولتكـون منطلقـا مهما 
وحيويـا يف تعزيز النهج الديمقراطي 

البعيـد عن التكتالت واالختالفات التي يمكن عن تعصف وتسـبب اهتزازا يف 
بنية االرسة الصحفية العراقية . 

لقد كانـت نقابة الصحفيني العراقيني منذ تأسيسـها ومازالت نقطة ضوء 
يف النفق املظلم الذي عاشـه البلد ويعيش بعضه حاليا، ووقفت عىل مسافة 
واحـدة من الجميـع وازداد هذا العمق املهني والفاعل بني اوسـاط املجتمع 
بعد تويل الزميل العزيز االسـتاذ مؤيد الالمي دفـة القيادة لالرسة الصحفية 
العراقيـة وتمثل يف اهمهـا قيادته الرائعـة وادارته مللـف الصحفيني العرب 
ومكانتـه املرموقـة بني زمالئه عىل املسـتوى الدويل واصبـح العراق مرتكزا 
حقيقيا تمثل يف تلك املكانة املرموقة .اليخفى عىل احد يف ان الزمالء املرشحني 
للمناصب يف النقابة هم اهل للثقة دون اسـتثناء وهم رجال مارسـوا مهنة 
الصحافة يف اوضاع خطرة مر بها البلد، فكانت لهم مواقف مشهودة، ولذلك 
انا عىل يقني ان جميع االسماء املطروحة واملرشحة امام زمالئهم هم اسماء 
محرتمة وتسـتحق شـغل املناصب بكل تفان واخالص اال ان الواقع يقتيض 
املنافسـة الرشيفـة واختيار العدد املطلـوب لتمثيل الصحفيـني يف نقابتهم 
العتيدة، كما انني اجد من الواجب عىل االرسة الصحفية العراقية املشـاركة 
الفاعلـة يف هذا الحدث االنتخابي املهم، لكي نعكس الصورة املرشقة لعراقنا 
الحبيب وملهنتنـا التي افنينا عمرنا فيها، واطالب جميع الزمالء املرشـحني 
ان يتفهمـوا ان االنتخابات هي ممارسـة  عملية الختيار الشـخصيات التي 
تمثل هذه الرشيحة والفوز والخسـارة التعني التقليل ممن اليحالفه الحظ 
او القدح بشخصيته ومكانته وعليه اطالب الجميع بتقبل نتائج االنتخابات 
بـكل رحابة صدر ويهنئ من لـم تتح الفرصة له بالفوز ، زميله الفائز دون 
ان يكون هناك لغط او تسـقيط السـامح الله وبذلك نرضب مثال عظيما يف 
الوعـي والثقافة والدور املحوري املهم للزمالء الصحفيني جميعا. يف النهاية 
ال اسـعى اىل ان اروج الي شـخص كان من الزمالء املرشحني فهم جميعا يف 
القلب ولكن البد ان اذكر وللتأريخ املكانة املرموقة واملواقف املشـهودة التي 
يحظى بها زميلنا االسـتاذ مؤيد الالمي وقيادته الحكيمة عىل مدى السـنني 
املاضيـة التي تـوىل فيها دفة القيـادة لنقابتنـا العزيزة.ابارك لـكل الزمالء 
املرشـحني جهودهم يف الرتويج النفسـهم وملن يحقق الفـوز منهم متمنيا 
الرستنـا الصحفية املزيـد من االبداع والتطـور خدمة لبلدنـا الحبيب ولكي 
تكـون االرسة الصحفية يف هذه املمارسـة القادمة االيقونة التي يحتذى بها 

من قبل الجميع .

@Úœbzó€a@Êbéãœ@aÏjÉn„a
سمري السعد

نيسـان  مـن  عـرش  الخامـس  ِيف 
الجاري يكون صحفيو العراق عىل 
موعد مع االنتخابات التي تتيح لهم 
اختيـار مجلـس نقابـة جديد تقع 
عليها مسؤوليات تنظيمية ورقابية 
عالية األهميـة؛ إذ يتوافد العاملون 
يف وسـائل الصحافـة واإلعـالم من 
محافظات البالد املختلفة  ويف بغداد 
السالم عىل مبنى نقابة الصحفيني 
العراقيـني التـي سـتحتضن عـىل 
قاعاتهـا وحدائقهـا هـذا العـرس 
الكبـري يف ظـروف اسـتثنائية عىل 
املسـتوى الداخـيل والخارجـي؛ إذ 

يعيش العـراق مرحل انتقالية مهمة طبعـت باملعاناة والصرب والصمود 
يف مواجهـة العديد مـن التحديات األمنية والسياسـية واالجتماعية كان 
للصحفيني ووسائل اإلعالم فيها تأثري وحضور ودور مهم لم يستطع أحد 
أن يتجاهل أهميته وتأثريه يف مسـارات عديدة سلكتها الفرتة االنتقالية 
يف الواقع العراقي الجديد الذي سجل لنقابة الصحفيني العراقيني حضور 
غري معهود ونشـاط الفت واستثنائي عىل املسـتوى املحيل والدويل جعل 
العراق يف مقدمة الدول التي تسـّيدت املشـهد؛ إذ انتخب العراق لرئاسـة 
اتحـاد الصحفيـني العـرب وعضويـة املكتب التنفيـذي لإلتحـاد الدويل 
للصحفيني الذي يواكب تطورات اإلعالم والسياسة يف أنحاء مختلفة من 
العالـم ويعرب عن رأي ودور وتأثـري يف بنية الثقافـة واملعرفة واملعلومة 

التي أصبحت الهدف األهم لدى املؤسسات الفاعلة . 
يف الخامس عرش من نيسان الجاري سيكون الصحفيون العراقيون أمام 
مسـؤولية تاريخية أخالقية ومهنية ليختاروا ممثليهم يف رئاسة النقابة 
ومجلس النقابة ولجان االنضباط واملراقبة؛ إذ يمثل ذلك االختيار تكريساً 
لجهـود بذلتها النقابة طوال عقد ونيف من الزمن كانت الجهود منصبة 
فيها عىل دعـم الديمقراطية وتمكني املؤسسـات الصحفية العراقية أن 
تكون جزءاً من التغيري وداعماً إلصالح بنية الدولة وغري خاف عىل منصف 
حجـم الجهود التـي بذلها نقيب الصحفيني األسـتاذ مؤيد الالمي لجعل 
نقابة الصحفيني من أهم املؤسسات الفاعلة يف الدولة العراقية من حيث 
الهيكلية والبنية األساسـية والتنظيم ودعم حرية التعبري واملشـاركة يف 
صناعة القرار ودعم املؤسسات يف الدولة التي تعمل عىل خدمة املواطنني 
وتوفر له ضمانات العيش الكريم مثلما كانت حريصة عىل ضمان حرية 
العمل الصحفي وتوفري الظروف املالئمة للزمالء ليكونوا يف املقدمة دائماً 
ويتمكنـوا مـن أداء دورهم الوطني واإلنسـاني تجاه شـعبهم وأرسهم 

وأنفسهم ومهنتهم . 
انتخابات الخامس عرش من نيسـان أمانـة يف أعناق الصحفيني تتطلب 
التصويت بكل ثقة ورغبة وإرصار عىل وضع الشخص املناسب يف املكان 
املناسـب وتكريس النجاحات التي تحققت عىل مدى السـنوات املاضية 
بجهـود غري مسـبوقة جعلـت نقابة الصحفيني اسـماً المعـاً يف العراق 
والعالـم العربي وبقيـة العالم والبد من الحضور املكثـف يوم التصويت 
وعـدم اإلبتعـاد عن الـدور الحقيقـي املنـوط بالصحفيـني وتطلعاتهم 
الوطنيـة الحقيقيـة وعـدم املحابـاة واملجاملة فالتصويـت ليس مجرد 
ورقـة توضع يف الصندوق بل هي املسـؤولية واملهنية واألخالق والضمري 
الصحفي املتوهـج ، فاهالً بصحفيي العراق يف عرس الصحافة من أجل 

إرشاقة غد مختلف نتطلع إليه بثقة وحب وعزم وإرصار ال ينقطع .
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنْت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االربعاء، 
أنَّ إجراءاتها أسهمت باسرتداد مبالغ الغرامات 
ة إحدى الرشكات النفطيَّة األجنبيَّة  املُرتتِّبة بذمَّ
العاملة يف محافظة واسـط، ُمبّينًة أنه تمَّ بناًء 
عـىل تلك اإلجـراءات اسـرتداد أكثر مـن ثالثة 
ملياراٍت ونصف املليار دينار إىل خزينة الدولة.

دائرة التحقيقات يف الهيئة أشارت يف بيان ورد 
لـ «الـزوراء» إىل «وجـود ُمخالفاٍت منسـوبٍة 
األحـدب  حقـل   – الوسـط  نفـط  رشكـة  إىل 
اٍت  النفطي، بخصوص تأجري وتشـغيل مضخَّ
غاطسـٍة»، ُموضحـًة «عـدم اسـتيفاء مبالغ 
غرامـاٍت مسـتحقة الدفـع مـن قبـل الجانب 
ـل للحقل لغاية اتخاذ اإلجراءات  الصينيِّ املُشغِّ
القانونيَّــة مـن قبـل مكتـب تحقيق واسـط 

التابع للهيئة».
وأضافـت الدائـرة إنـه «بنـاًء عىل اإلجـراءات 
املُتَّخـذة مـن قبـل هيئـة النزاهـة يف الدعوى 
الجزائيَّة، وما سـبقها من إجـراءاٍت يف مرحلة 

اإلخبار، قامت رشكة نفط الوسط باستقطاع 
مبالـغ الغرامات من املشـغل الصينـي لحقل 
األحدب»، الفتًة إىل أنَّ «مجموع املبالغ املُسرتدَّة 
 (٣,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠) بلـغ  الدولـة  خزينـة  إىل 

مليارات ديناٍر».
كما كشـفت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 

االربعاء، عن صدور أمر اسـتقداٍم بحقِّ النائب 
األول ملُحافـظ نينوى؛ وذلك عىل خلفيَّة إقدامه 

عىل ارتكاب ما يخالف واجبات وظیفته.
معـرض  ويف  الهيئـة،  يف  التحقيقـات  دائـرة 
حديثهـا عـن أمـر االسـتقدام الـذي أصدرته 
ـة بالنظر يف  محكمـة تحقيق نينـوى املُختصَّ

قضايا النزاهة، أشارت يف بيان ورد «الزوراء»، 
إىل قيـام املُتَّهـم النائب األول ملُحافـظ نينوى؛ 
بعـدِّه ُمخوَّالً بإدارة مجلـس املُحافظة إضافة 
إىل منصبـه، بتعيني أحد األشـخاص يف مجلس 
املحافظـة؛ عىل الرغم من عدم وجـود موازنٍة 
ماليَّـٍة لعـام ٢٠٢٠، فضالً عن سـحب سـلٍف 
ماليَّـٍة، وتخويله آخريـن لتوقيع كتب مجلس 

املحافظة، خالفاً للقانون».
وأضافـت الدائـرة إنَّ «أمـر االسـتقدام، الذي 
ـة  أصدرتـه محكمـة تحقيـق نينـوى املُختصَّ
بقضايـا النزاهـة؛ جاء بناًء عىل أحـكام املادَّة 

(٣٣١) من قانون العقوبات». 
وتنـصُّ املادة (٣٣١) عىل إيقاع عقوبة الحبس 
والغرامـة أو إحدى ھاتیـن العقوبتین عىل كل 
موظـٍف أو مكلـف بخدمة عامـة ارتكب عمداً 
مـا يخالف واجبات وظیفته، أو امتنع عن أداء 
عمـٍل من أعمالھـا؛ بقصـد اإلرضار بمصلحة 
أحـد األفـراد أو بقصـد منفعـة شـخٍص عىل 

حساب آخر أو عىل حساب الدولة.

بغداد/الزوراء:
أعلنْت وكالة االسـتخبارات والتحقيقات 
امـس  الداخليـة،  وزارة  يف  االتحاديـة 
االربعـاء، القبـض عـىل ٢٨ متهمـاً مـن 
مثريي الفتنة واملسـيئني للرمـوز الدينية 

يف مناطق متفرقة. وقالت الوكالة يف بيان 
ورد «الزوراء» «بينما ينعم أبناء الشـعب 
العراقـي بأجـواء األمان واإليمـان خالل 
شـهر رمضان املبـارك، حاولـت جماعة 
تحمل فكر متطرف نرش الفتنة واإلساءة 

للرموز الدينية واملراقد املرشفة».
واضاف البيان، ان «وكالة االسـتخبارات 
والتحقيقـات االتحادية يف وزارة الداخلية 
اسـتنفرت جهودها ملتابعة عنارص هذه 
الحركـة املتطرفـة، وتمكنـت مـن إلقاء 

القبـض عـىل ٢٨ متهمـا يف محافظـات 
املقدسـة،  كربـالء  ميسـان،  (البـرصة، 
الديوانية، بغداد، بابل)». وتابع، «اتخذت 
بحـق امللقـى القبـض عليهـم اإلجراءات 
أوراقهـم  إلكمـال  الالزمـة  القانونيـة 

التحقيقية.
وذكـر، «كمـا تواصـل مفـارز الوكالـة 
عمليات البحـث والتحري وفق معلومات 
استخبارية دقيقة عن أي شخص يحاول 

العبث باألمن».

بغداد/الزوراء:
أعلنـْت وزارة االتصاالت، امس األربعاء، إعداد 
منظومـات حديثـة ملراقبة منشـآت املرشوع 
الوطنـي لإلنرتنـت والحد من اسـتهداف بناه 

التحتية بأعمال تخريبية.
وقـال مديـر العالقـات واإلعـالم يف الرشكـة 
العامة لالتصـاالت واملعلوماتيـة ناطق أحمد 
إبراهيـم يف بيان اطلعـت عليه «الـزوراء» إن 

”الرشكة نسـقت مع قسـم األمن السيرباني 
التابع للوزارة من أجل إعداد منظومات تقنية 
حديثـة تعمل عـىل مراقبة مسـارات الكوابل 
الضوئيـة والبنى التحتيـة الخاصة باملرشوع 

الوطني لإلنرتنت واالتصاالت“.
وأوضـح أن ”املنظومـات تعتمد عىل كامريات 
مراقبة حساسة ومنظومات للتحكم عن بعد 
من أجل الحد من اسـتهداف املنشآت الحيوية 

من قبل املخربني“.
”التنسـيق مـع جهـاز  إىل  إبراهيـم  وأشـار 
األمـن الوطني أيضـا لحماية البنـى التحتية 
التابعـة لـوزارة االتصـاالت، فضـال عن عمل 
رشكات القطاع الخـاص بإصالح املنظومات 
واملسـارات التـي تعرضت للتخريـب من أجل 
إعـادة الخدمـة بجودة عالية وعـدم تعرضها 

للتخريب مستقبال“.

وأوضـح، أن ”هنـاك جهودا مكثفـة من قبل 
الفـرق الفنيـة والهندسـية التابعـة ملديريـة 
الجهـات  مـع  بالتنسـيق  نينـوى  اتصـاالت 
ذات العالقـة من أجـل إصالح البنـى التحتية 
لالتصـاالت واإلنرتنـت، يف وقـت سـتبدأ فيـه 
لألشـخاص  قانونيـة  بمالحقـة  الرشكـة 
والجماعـات التـي يثبـت تورطهـا بأعمـال 

التخريب“. 

النجف/الزوراء:
أكـَد محافـظ النجف األرشف ماجـد الوائيل، 
امـس األربعاء، اتخاذ سلسـلة مـن القرارات 
ملنـع الفسـاد وتعظيـم اإليـرادات يف بلديـة 
املحافظـة، فيما حدد ثالثة ملفات مهمة تعد 

من األولويات املهمة.
وقـال الوائيل،  يف ترصيـح صحفي إن «هناك 
ثالثة ملفات وهي البلدية واإلعمار واألمن تعد 
مـن اولويات الحكومة املحليـة يف املحافظة، 
أضافـة إىل أهميـة ملفـات اخـرى كالرتبية 

والصحة واالستثمار»، مؤكداً «اتخاذ سلسلة 
مـن القـرارات واإلجـراءات يف بلديـة النجف 
لتعظيم اإليرادات ومنع الفسـاد والسـيطرة 

عىل النفقات».
الـوزراء  ملجلـس   ٣٨ «القـرار  أن  وأضـاف، 
خصص للنجف األرشف ٣٥ مليار دينار إالَّ أن 
ما وصل منهـا ٥ مليارات دينـار»، مبيناً، أن 
«األعمال سـتنطلق بمرشوع جرس الشـهداء 
عىل شارع كربالء نجف، باإلضافة اىل مرشوع 
ربط النجـف األرشف بالخـط الرسيع والذي 

يعد من املشاريع املهمة». 
وبخصـوص ملـف الرتبيـة، أوضـح الوائيل، 
أن «النجـف االرشف أول محافظـة وضعـت 
حجر األساس لالتفاقية املشرتكة بني العراق 
والصـني، وطموحنا الوصـول اىل ١٥٠ قطعة 
أرض يف عمـوم املحافظـة لتنفيـذ مشـاريع 
مدارس جديدة»، مؤكداً أن «مشاريع املدارس 
جيدة، وقريباً ستدخل الخدمة أبنية جديدة».
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البرصة/الزوراء:
أفاَد ، مدير ناحية النشوة التابعة لقضاء شط العرب يف محافظة البرصة جنوبي العراق وليد 
املياحي ، بتسـجيل ٤٠٠ حالـة إصابة رسطان يف الناحية، منذ عـام ٢٠٠٧ حتى االن، عازياً 

السبب اىل انبعاثات الغازات واملواد الهيدروكربونية من حقل مجنون النفطي.
وقـال املياحي يف ترصيح صحفي ، انه «تم تسـجيل ٣٥٠ حالة رسطان مكتشـفة يف ناحية 
النشوة، ومن ثم تم اكتشاف حاالت جديدة ليصل العدد اىل ٤٠٠ حالة اصابة بالرسطان، خالل 
املدة من ٢٠٠٧ حتى االن». وتتبع ناحية النشوة قضاء شط العرب، يف محافظة البرصة، ويبلغ 
عدد سـكان الناحية ٣٥ الف نسمة، وفقاً ملدير الناحية. بحسب وزارة الصحة العراقية، فان 
أكثر أنواع مرض الرسطان شـيوعاً يف البالد هو رسطان الثدي، ومن بعده رسطان القولون، 
ومـن ثم رسطان الرئة. وأوضح املياحي ان «من املصابـني بالرسطان من توفوا، ومنهم من 
مازال مصاباً ويتلقى العالج»، الفتاً اىل أن «اكثر الحاالت املصابة بالرسطان ال تحقق النتائج 
املرجوة من العالجات، ويتوفون». أما بخصوص أسـباب ظهور االصابات الرسطانية، أشار 
املياحـي اىل انه «من خالل اللجنة التي تم تشـكيلها من قبل رئاسـة الوزراء ووزارة الصحة 
والبيئـة، والتي جلبت معهم مختربات واجهـزة فحص، وقاموا بأخذ عينات من املاء والهواء 
والرتبة وفحوصات الدم، يعزون االسـباب اىل ارتفاع نسبة االطالقات الهيدروكربونية، والتي 
سـببها الرئييس االنبعاثات الغازية الناتجة من الحقول النفطية ومن حقل مجنون». وتبعد 
ناحية النشـوة تقريباً ٤٥ كيلومرتا عن شمال مدينة البرصة.  بشأن معالجة حاالت االصابة 
بالرسطان، ذكر وليد املياحي ان «ناحية النشـوة ليس بها مستشـفى، وفقاً لقرارات وزارة 
الصحة التي تنص عىل انشاء املستشفيات يف املدن التي تكون نسمتها ١٠٠ الف فما فوق»، 
مبينـا ان «أكثر املصابني بالرسطان من ابناء الناحية يتلقون العالجات يف مركز البرصة ويف 
ايـران ويف الهند ويف اقليم كردسـتان»، منوها اىل ان «اثنني مـن اقاربي من املصابني بمرض 

الرسطان توفوا، رغم تلقيهم العالج يف ايران».

بغداد/الزوراء:
حـذرْت رشكـة توزيـع املنتجات النفطيـة التابعـة لـوزارة النفط، امـس األربعاء، 
املحطـات االهلية من افتعال االزمات، فيمـا هددت باتخاذ االجراءات القانونية بحق 
املحطـات املخالفـة. وذكر بيان للرشكـة ورد «الزوراء» أن ”رشكـة توزيع املنتجات 
النفطية حذرت أصحاب املحطات االهلية املشيدة املخالفة لتعليماتها، من اللجوء اىل 
إفتعـال االزمات وارباك عملية تجهيز املواطنني بوقـود البنزين“، مبيناً أن ”الرشكة 
تعـد هذه األسـاليب واملمارسـات مخالفة رصيحـة للتعليمـات، وارضاراً بالصالح 
العام واسـتهدافاً  لإلقتصاد الوطني“. وأضاف البيان أن ”اللجان التفتيشية ستقوم 
برصد جميع املحطات املخالفة للتعليمات يف بغداد واملحافظات“، مشـرياً اىل ”اتخاذ 
االجـراءات القانونيـة، بحق اصحـاب املحطات املخالفـة، فضالً عن الغـاء الوكالة 
وايقـاف التجهيـز، وتحميلهم جميـع االرضار املرتتبة عىل هـذه املخالفات“. ونقل 
البيـان عن الرشكة تأكيدها عىل أن ”املحطات الحكومية تعمل عىل مدار اليوم (٢٤) 

ساعة لتجهيز املواطنني بالوقود“.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعـالم األمني، امس االربعاء، انطالق عملية «املطرقـة الحديدية» يف محافظة 
كركـوك و املناطق املحاذية لسلسـلة جبال حمريـن. وقالت الخلية يف بيـان ورد «الزوراء»، 
انه «وبإرشاف قيادة العمليات املشـرتكة، انطلقت صباحا، عملية (املطرقة الحديدية) وهي 
عملية أمنية واسـعة وشـاملة، لتفتيش وادي الشـاي ووادي ازغيتـون يف محافظة كركوك 
واملناطـق املحاذية لسلسـلة جبال حمريـن». واضاف البيان، انه «يف هذه العملية شـاركت 
قطعات من جهاز مكافحة اإلرهاب والقوات الخاصة يف الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي 
القوة الجوية وطريان الجيش». وتابع انه «هذه العملية تأتي بهدف تجفيف منابع اإلرهاب 

ومالحقة عنارص داعش اإلرهابية وتطهري األرايض، وسنوافيكم التفاصيل الحقاً».
من جانبها أعلنت قيادة العمليات املشرتكة، أمس األربعاء، عن اتباع عملية املطرقة الحديدية 
اسـلوباً جديـداً يف مالحقة بقايا داعش اإلرهابية. وقال املتحدث باسـم العمليات املشـرتكة 
اللـواء تحسـني الخفاجـي يف ترصيح صحفـي، إن «عمليـة املطرقة الحديديـة يف محافظة 
كركوك تتبع اسلوباً جديداً بمالحقة بقايا داعش»، مبيناً، أن «جغرافية املناطق التي انطلقت 
فيهـا العملية صعبة واليمكن للمشـاة اآليل الدخول لهذه املواقع الوعـرة». واضاف، «هناك 
تقديـر موقـف وتصور عن تواجد عنارص داعـش»، مؤكداً «منع العدو مـن اتخاذ مضافات 
أو التواجـد يف اي منطقـة». ولفـت اىل أن «العملية لديهـا اهداف، والبد من القـوات األمنية 
الوصول اليها»، مشـرياً اىل أن «انتهاء العملية ستكون بإنهاء القوات األمنية لتلك األهداف». 
وتابـع ان «اسـتمرار العمليات األمنية تسـبب بالضغط عىل العصابـات اإلرهابية»، الفتاً اىل 
أن «الرشطـة االتحاديـة تمكنت يف إحدى مناطـق جنوب غربي بغداد مـن القبض عىل احد 

القياديني الخطرين يف داعش اإلرهابي».
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البرصة/الزوراء:
أعلنـْت قيـادة رشطة البـرصة، امـس االربعاء، 
ابـي  يف  املخـدرات  تجـار  بأخطـر  اإلطاحـة 

الخصيب.
وذكـرت القيـادة يف بيان ورد لـ «الـزوراء»، انه 
«بعـد ورود معلومـات اسـتخبارية عـن مكان 
تواجـده يف قضـاء ابـي الخصيب، تم تشـكيل 
فريق عمل من قسـم شؤون املخدرات واملؤثرات 
العقليـة يف البـرصة للتحري وجمـع املعلومات 
ووضـع خطـة محكمـة، وبعمليـة اسـتباقية 
تمـت مداهمتـه والقـاء القبـض عليـه، حيث 
ضبـط بحوزة املتهـم كمية كبرية مـن الحبوب 
املخدرة تقدر بــ (١١٤٩٠) حبة مخدرة، ومادة 
الكرسـتال تقدر بـ(٧٨٠ غم)، وادوات لتعاطي 

املخدرات».
وأضاف انه «تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه 

واحالته اىل القضاء لينال جزاءه العادل».

صالح الدين/الزوراء:
رشعـْت مديرية رشطـة محافظة صالح 
الديـن واملنشـآت، امس االربعـاء، بحملة 
تفتيـش واسـعة لتنفيـذ أوامـر القبـض 
الصادرة مـن القضاء بحق متهمني بمواد 

قانونية مختلفة.
وذكـرت املديريـة يف بيـان ورد «الزوراء»، 
ان «الحملـة أسـفرت عـن إلقـاء القبض 
عـىل (٢٢) مطلوبـا للقضـاء بضمنهـم 

متهم وفق املادة (٤/ ارهاب) حيث جرى 
ايداعهم التوقيف».

إىل ذلـك، أعلنـت «مفـارز الرشطـة عـن 
تنفيـذ واجب نصـب ثمـان كمائن ضمن 
قاطع املسؤولية لتأمني حماية ابراج نقل 
الطاقـة الكهربائية، باإلضافـة إىل فرض 
غرامات مرورية عىل ٢٠٦ عجالت، وحجز 
١٩ عجلة ودراجة نارية ملخالفتها االوامر 

والتعليمات».

بغداد/الزوراء:
أعلنْت وكالـة وزارة الداخلية لشـؤون الرشطة، امس 
االربعـاء، القبض عىل ثالثة متهمـني لقيامهم االتجار 
بالبرش يف العاصمة بغـداد. وقالت الوكالة يف بيان ورد 
«الـزوراء»، ان «مفارز مديرية مكافحـة اجرام بغداد 
التابعـة لوكالة الوزارة لشـؤون الرشطـة تمكنت من 
القـاء القبض عىل ثالثة متهمني بينهم امرأة مطلوبني 
عن قضية االتجار بالبرش». واضاف البيان، أن «عملية 
القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب 

النهروان ملكافحة اإلجرام عن وجود مجموعة أشخاص 
يقومـون ببيع الفتيات مقابـل مبالغ مالية عىل الفور 
تم تشـكيل فريق عمل ملتابعـة املوضوع وبعد التحري 
وجمع املعلومـات تم نصب كمني محكم والقبض عىل 
املتهمني، وبعـد إجراء التحقيق معهم اعرتفوا رصاحة 
بجريمتهم».  وتابع، «دونت أقوالهم باالعرتاف ابتدائيا 
وصدقت قضائيا وقـرر قايض التحقيق توقيفهم وفق 
أحـكام املادة ( ٦ مـن قانون مكافحـة جرائم االتجار 

بالبرش ) لينالوا جزاءهم العادل».
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Òãój€a@¿@paäáÉæa

@20@Âfl@ãr◊di@|Ó�m@Ú»éaÎ@ÚÓ‰flc@Ú‹º
ÂÌá€a@Å˝ñ@¿@�b‡Ënfl

@äb§¸a@·ËflbÓ‘€@µ‡Ënfl@Úq˝q@Û‹«@ùj‘€a
ÜaáÃi@¿@Òcãfla@·Ë‰Ói@ãìj€bi

اىل الرشيك (دجلة جبار سـعد) اقتىض حضورك اىل 
صندوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلـك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عـىل قيـام رشيكك (سـالم رائد 
جرب) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٦٦٩٧٦) املقاطعة (٤/حي النداء) حدود بلدية 
النجـف ولغـرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل كافة اصحاب الحقوق الترصفية وذوي العالقة يف القطعة املرقمة 
٣٤ مقاطعة ٥٢ / املخرمش استنادا اىل كتاب دائرة االرايض الزراعية 
/ قسـم التثبيت واملغارسة والتسوية ذو العدد ٧٢٦٩ يف ٢٠١٥/٥/٣ 
سـتقوم لجنة االرايض واالسـتيالء االوىل يف محافظة النجف االرشف 
صبـاح يـوم االحـد املوافـق ٢٠٢٢/٤/٢٩ بإجراء الكشـف املوقعي 
والتحقيق عىل القطعة املذكورة آنفا لغرض تثبيت الحقوق الترصفية 
فيها لذا اقتىض حضوركم بالذات او من ينوب عنكم قانونا يف الزمان 
واملكان املعينني أعاله وبعكسه ستقوم اللجنة باتخاذ اجرائها غيابيا 

وحسب االصول.
الحقوقي 
عون حسني عبادي
رئيس اللجنة

جبـار)  دحـام  (عقيـل  الرشيـك  اىل 
اقتـىض حضـورك اىل مديريـة بلديـة 
النجف االرشف لغـرض اصدار اجازة 
البنـاء للرشيك (يحيى هلول صميدع) 
للقطعـة املرقمة ٣/٥٩٧٦٤ يف النجف 
حـي النـداء مقاطعة ٤ خـالل عرشة 
ايام وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك .

اىل الرشيـك (حسـام عبد اللـه محمد وزيـد عباس 
كريم) اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل قيام 
رشيـكك (زينب راشـد جمون) بالبنـاء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة (١٧٩٣/١١٦) املقاطعة 
(٦/خـان الحمـاد) حـدود بلدية النجـف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .

            جمهورية العراق                                      العدد: ٣٤٠/ب/٢٠٢٢
         مجلس القضاء األعىل                           التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١٠

رئاسة محكمة استئناف السماوة االتحادية 
        محكمة بداءة الرميثة 

اىل/ املدعي عليه (سعدون محسن شحاذه)
اقـاَم املدعي (هشـام عبد زيد عبد نـور) الدعوى البدائـة املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها (دعوة دين عن مبلغ مايل وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة 
ماليـني دينار عراقي) ولثبوت مجهولية محل اقامة الدعى عليه حسـب 
رشح املبلـغ القضائي واشـعار مختار حي املهندسـني يف قضاء الرميثة 
(ميثـم دايل عمران) عليه قررت هذه املحكمـة تبليغ املدعى عليه اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
٢٠٢٢/٤/٢٨ السـاعة التاسـعة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسـال 
مـن ينوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقك غيابيـا وعلنا وفق 

االصول. 
القايض 

 جمهورية العراق                                      العدد: ٣٤١/ب/٢٠٢٢
         مجلس القضاء األعىل                    التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١٠

رئاسة محكمة استئناف السماوة االتحادية 
        محكمة بداءة الرميثة 

اىل/ املدعي عليه (سعدون محسن شحاذه)
اقـاَم املدعي (مصطفى هشـام عبد زيد) الدعـوى البدائة املرقمة اعاله 
والتـي يطلب فيها (دعوة دين عن مبلغ مايل وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثالثة 
ماليني دينار عراقي) ولثبوت مجهولية محل اقامة املدعى عليه حسـب 
رشح املبلـغ القضائي واشـعار مختار حي املهندسـني يف قضاء الرميثة 
(ميثـم دايل عمران) عليه  قررت هـذه املحكمة تبليغ املدعى عليه اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
٢٠٢٢/٤/٢٨ السـاعة التاسـعة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسـال 
مـن ينوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقك غيابيـا وعلنا وفق 

االصول. 
القايض 

جمهورية العراق                                العدد:٣٢١/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                         التاريخ:٢٠٢٢/٤/١٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة سوق الشيوخ

م/ اعالن
اىل / املدعى عليه (عيل طالب نوري) الساكن سوق الشيوخ/ منطقة 

االسماعيلية / ١ سابقا / مجهول محل االقامة حالياً.
اصـدرت هـذه املحكمة قرارهـا يف الدعـوى البدائيـة املرقمـة ٣٢١/ب/٢٠٢٢ يف 
٢٠٢٢/٣/٢٩ القايض بفقرته الحكمية املتضمنة بإلزامك بتأديتك للمدعي (محمود 
كاظم حسني) مبلغاً وقدره مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار عن بيع اجهزة 
موبايل ولكونك غري معروف لدى منطقة االسـماعيلية / ١ وحسـب اشعار مختار 
منطقة االسماعيلية / ١ يف سوق الشيوخ واملرفق بكتاب مركز رشطة االسماعيلية 
بالعـدد ١١٨١ يف ٢٠٢٢/٢/٢٣ تقرر تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني بالقرار 
اعـاله ويف حـال عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونـا  لالعرتاض الحكم 
الغيابي اعاله فإن القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون واالصول.

القايض 
بسام فريد حسن

            جمهورية العراق                                        العدد: ٧٣٣٢/ب٢٠٢١/١
         مجلس القضاء األعىل                                        التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١٢

رئاسـة محكمة اسـتئناف النجف االتحادية 
        محكمة بداءة النجف 

اىل/ املدعى عليه (عيل سهيل عبد) 
اقـاَم املدعي (عيل حسـني عبداللـه) الدعوى البدائيـة املرقمة اعـاله والتي يطلب 
فيها الحكم (بدع بدالت االيجار مبلغا مقداره ثمانية ماليني دينار عن اسـتئجارك 
العقار املرقـم ٤/٨٨٦٢ جزيرة النجف حي صدام (املكرمـة) بموجب العقد املرقم 
٠٠٥٣٤٦ يف ٢٠١٨/٨/١ ولغايـة ٢٠٢٠/١٠/١ وببدل ايجار مقداره ثالثمائة الف 
دينار شـهرياً) لثبوت مجهولية محل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختـار حي الشـهيد الصدر ٣أ حسـن صفاء الجبـوري  لذا قررت هـذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتـني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف 
يوم ٢٠٢٢/٤/٢٨ الساعة التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول. 
القايض 
عامر حسـني حمزة
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بغداد/ الزوراء:
املركـزي  البنـك  مبيعـات  ارتفعـت 
العراقـي من العملـة الصعبة، امس 

االحد، لتسجل ١٩٧ مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد 
لبيـع ورشاء  أمـس  خـالل مـزاده 
يف  اسـتقراراً  االجنبيـة  العمـالت 
مبيعاته لتصل اىل ١٩٧ مليوناً و٩٠٥ 
البنـك  غطاهـا  دوالراً،  و٧٩٧  آالف 
بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً 
لكل دوالر.وذهبت املشرتيات البالغة 
و٧٩٧  آالف  و٤٠٥  مليونـاً   ١٧٠
دوالراً، لتعزيـز األرصـدة يف الخـارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما 

ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٢٧ مليونا 
بشـكل نقدي.وأشـار املصـدر إىل أن 
٢٨ مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز 

االرصـدة يف الخـارج، و١١ مرصفـًا 
لتلبيـة الطلبـات النقديـة، الفتـاً إىل 

مشاركة ٢٢ رشكة رصافة.

 بغداد/ الزوراء:
الكميـات  إن  التجـارة  وزارة  قالـت 
الكلية للمسوق من محصول الحنطة 
للموسـم الحايل قد تصـل إىل مليوني 
طـن فقط، أي ما يعادل ٥٠ باملئة من 
الكمية املسوقة للموسم املايض، التي 

كانت تزيد عن األربعة ماليني طن.
وقـال مدير الرشكـة العامـة لتجارة 
الحبـوب بالـوزارة، محمـد حنون، يف 

ترصيح صحفي: إن «مؤرشات الوزارة 
تؤكد أن الكميات الكلية التي ستسوق 
من محصول الحنطة للموسـم الحايل 

يف البالد، ستبلغ مليوني طن فقط».
مرجحاً ان يكون االنخفاض الحاصل 
بنسـبة ٥٠ باملئـة مقارنة بما سـوق 
للموسـم املايض، إىل «خفض مساحة 
الزراعيـة الشـتوية بسـبب  الخطـة 
تناقص الحصص املائية وقلة معدالت 

األمطـار، وتأخر رصف مسـتحقات 
الفالحني».

أن  الـوزارة  «طمـوح  أن  وأضـاف 
يكون هذا العام مختلفاً عما سـبقه، 
ألسـباب عدة، أهمها وضـع الحنطة 
عاملياً بسـبب الـحـرب (الـروسـيـة 
الكبـرية  - األوكرانيـة)، والتحديـات 
التـي واجهتها وتواجههـا البالد بهذا 

الـشـأن».
عــاداً املوسـم الحايل «نقطـة تحول 
عقب إقـرار الدولة لحزمـة إجراءات 
لدعم القطاع الزراعي، كزيادة سـعر 
شــراء الطـن الواحـد مـن الحنطة 
املسـوقة إىل ٧٥٠ ألـف دينـار، ودفع 
مستحقات مسوق الحنطة خالل مدة 

أقصاها بداية شهر حزيران املقبل».
التسـويقي ملحصـول  املوسـم  وبـدأ 
الحنطـة يف األول مـن الشـهر الحايل، 
بعد تسـلم سـايلو السـماوة ألولــى 
تلك الشـحنات، تمهيـداً لبدء عمليات 
الجنوبيـة  باملحافظـات  التسـويق 
األخـرى، تليهـا محافظـات الوسـط 

وأخرياً الشمالية.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت وزارة املاليـة حسـابات الدولـة العراقيـة 
لشـهر كانـون الثاني املـايض للسـنة املالية 2022 
والتي أشـارت اىل تراجع مسـاهمة القطاعات غري 

النفطية اىل 6%.
وتابعت ”الزوراء“ البيانات والجداول التي أصدرتها 
وزارة املالية يف شهر نيسان الجاري لحسابات شهر 
كانـون الثاني املايض والتي بينت أن النفط يشـكل 
املـورد الرئييس ملوازنـة العراق العامـة حيث ارتفع 
بنسـبة %5.62 عن شهر كانون االول املايض ليصل 
مسـاهمة النفط باملوازنة العامة %94 بعد ان كان 
%89 يف شـهر كانون االول املايض، مما يشري اىل ان 
النظـام االقتصادي الريعي هو االسـاس يف موازنته 

العامة.
ومن خالل جداول املالية يرش إىل ان اجمايل االيرادات 
النفطية لشـهر كانون الثاني بلغـت 10 تريليونات 
و899 مليـارا و415 مليونا و915 ألفا و534 دينارا 
وهي تمثل نسبة %94 من إجمايل االيرادات، يف حني 
بلغـت اجمـايل االيرادات غـري النفطيـة 695 مليارا 
و872 مليونـا و729 الفـا و30 دينارا وهي تشـكل 
%6 من اجمايل اإليرادات، فيما بلغ اجمايل االيرادات 
النفطيـة وغري النفطيـة 11 تريليونـا و595 مليارا 
و288 مليونـا و644 الفـا و554 دينـارا وهي اعىل 
بنسـبة %144 عن نفـس الفرتة من العـام املايض 
2021 التـي بلغـت 4 تريليونـات و744 مليار دينار 

نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وحسـب تقرير املاليـة فإن االيرادات غـري النفطية 

لشـهر كانـون الثاني املـايض جاءت مـن االيرادات 
الجاريـة املتمثلـة باإليـرادات النفطيـة والثـروات 
املعدنيـة وبواقع 10 تريليونات و 853 مليارا و 496 
مليونا و 795 ألفا و 32 دينارا، وجاءت من الرضائب 

عىل الدخول والثـروات بواقع 41 مليارا و18 مليونا 
و559 ألفا و210 دنانري، وجاءت ايضا من الرضائب 
السـلعية ورسـوم االنتـاج بواقع 63 مليـارا و996 
مليونـا و115 ألفا و583 دينـارا، وجاءت ايضا من 

الرسـوم التي بلغت 102 مليار و631 مليونا و746 
الفـا و567 دينارا، ومن حصة اربـاح القطاع العام 
وبواقـع 46 مليـارا و57 مليونـا و257 ألفـا و389 
دينـارا ومـن االيـرادات التحويلية التـي بلغت 387 
مليـارا و244 مليونا و110 آالف و958 دينارا، ومن 
ايـرادات اخرى بواقع 95 مليارا و908 ماليني و666 

ألفا و186 دينارا.
وايضا جاءت من اإليرادات الرأسمالية التي بلغت 4 

مليارات و935 مليونا و393 الفا و6280 دينارا.
وكـان مستشـار رئيـس الـوزراء للشـؤون املالية، 
مظهـر محمـد صالح، قـد اكـد يف وقت سـابق ان 
اسـباب بقـاء االقتصـاد ريعيـا يعـود اىل الحـروب 
وفرض الحصار خالل الحقبة املاضية وما نشـهده 
اليـوم مـن الرصاعات السياسـية، أدت اىل تشـتيت 

للموارد االقتصادية“.
واشـار اىل ان ”التنمية واالستقرار وتنويع االقتصاد 
والتحول مـن االقتصاد الريعي يحتاج اىل اسـتقرار 
سـيايس ومؤسسـات مسـتقرة، وهو مـا افتقدته 

الدولة عىل مر السنني“.
ويعد اسـتمرار الدولة باالعتماد عىل النفط كمصدر 
وحيـد للموازنـة العامة يجعـل البـالد يف خطر من 
االزمـات العامليـة التـي تحدث بـني الحـني واالخر 
لتأثـر النفط بهـا، مما يجعـل العراق يتجـه يف كل 
مـرة لتغطية العجز عرب االسـتدانة مـن الخارج او 
الداخـل وهو بذلك يشـري إىل عدم القـدرة عىل إدارة 
أموال الدولة بشـكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول 

تمويلية بديلة.

بغداد/ الزوراء:
اكدت نائبة عن تحالف الفتح عن البرصة 
ان محافظتها لن تسمح بتمرير صفقة 
مد أنبـوب النفـط املتوجـه اىل العقبة، 
مؤكدة العمل عىل محاسبة وزير النفط 
ورئيس الوزراء ملخالفته الدسـتور. من 
جهتـه، رأى خبري اقتصـادي ان أنبوب 
العقبـة الـذي تـروم الحكومـة تنفيذه 
لن يقـدم الفائـدة املرجوة للعـراق، بل 
يستنزف أمواال كبرية، الفتا اىل ان هناك 
غايـات سياسـية تقـف وراء محاولـة 

تنفيذ هذا املرشوع.
الفتـح  تحالـف  عـن  النائبـة  وقالـت 
ومحافظة البرصة، انتصار املوسوي، يف 
ترصيح صحفي: ان ”الحكومة ترتكب 
مخالفـة دسـتورية وفق أحكـام املادة 
٦٤، حيـث ان الحكومة تعمل لترصيف 
األعمال اليومية ومهمتها فقط تمشية 

اإلجراءات البسيطة“.
وأضافت ان ”حكومة الكاظمي ال يحق 
لهـا التعيـني او توقيـع اي عقـد مهم، 
لذلـك فإن مرشوع مثل مـد خط أنبوب 

نفط العقبة ما هو إال صفقة سياسـية 
يراد منهـا نهب خريات العـراق يف زمن 
ترصيـف األعمـال واسـتغالل الوضـع 

السيايس املربك للبلد“.

وبينـت ان ”نـواب وممثـيل الشـعب يف 
محافظـة البرصة لن يسـمحوا بتمرير 
صفقـة مد أنبوب العقبة، حيث سـتتم 
محاسـبة وزير النفـط ورئيس الوزراء 

ملخالفته الدستور“. 
مـن جهتـه، رأى الخبـري االقتصادي، 
احسـان الكنانـي، ان أنبـوب العقبـة 
الـذي تروم الحكومة تنفيـذه لن يقدم 

الفائـدة املرجوة للعراق، بل يسـتنزف 
أمواال كبرية، الفتـا اىل ان هناك غايات 
سياسية تقف وراء محاولة تنفيذ هذا 

املرشوع.
الكنانـي يف ترصيـح صحفـي:  وقـال 
ان ”معظـم صـادرات النفـط العراقية 
تذهـب لـدول رشق اسـيا وخصوصـا 
الدول الصناعية، وهو ما دفع الحكومة 
السابقة للتفاهم مع الصني عىل انجاز 

مشاريع مقابل النفط“.
وأضـاف ان ”أنبوب العقبـة الذي تروم 
الحكومـة تنفيذه لن تكـون له إيرادات 
كبرية عـىل موازنـة العراق، بـل انه قد 
يكـون انبوبـا لتزويـد األردن والكيـان 
الصهيونـي بالنفط، حيـث ان اإلرصار 

عىل تنفيذه قد يحمل ابعادا سياسية“.
وبـني ان ”زيـادة اإليـرادات مرهونـة 
بارتفاع الطاقة اإلنتاجية وكذلك أسعار 
النفـط، فضـال عن ان هناك مشـاريع 
أخـرى كطريـق الحرير ومينـاء الفاو 
التـي بإمكانها ان تكـون بديال للنفط 

كمصدر رئيس مليزانية العراق“.
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بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي ٤٠٤ االف دينار، وسعر الرشاء ٤٠٠ الف، وهي 

األسعار نفسها التي سجلت الثالثاء.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

استقرارا أيضاً عند ٣٦٤ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٦٠ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار ٢١ يرتاوح بـني ٤٠٥ االف دينار و٤١٥ ألفـاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٦٥ الفاً و٣٧٥ الف دينار.. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سعر خام البرصة الثقيل، امس االربعاء، مع ارتفاع اسعار النفط 

عامليا.
وارتفع خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا 1.96 دوالر وبنسبة تغيري بلغت 

%1.98 ليصل اىل 101.01 دوالر للربميل الواحد.
وارتفعـت ايضا جميع اسـعار خامـات منظمة اوبك، حيث سـجل خام 
العربـي السـعودي 107.20 دوالرات للربميـل بارتفاع بلـغ 1.83 دوالر، 
وسـجل مزيج مربان اإلماراتـي 99.85 دوالراً للربميل بارتفاع بلغ 0.49 
دوالر للربميل، وبلغ ومزيج سـهران الجزائري 106.98 دوالرات بارتفاع 
بلـغ 6.51 دوالرات، وبلغ مزيج ايـران الثقيل 103.80 دوالر بارتفاع بلغ 
6.11 دوالرات، وبلـغ خـام بوني النيجـريي الخفيـف 105.15 دوالرات 

بارتفاع بلغ 5.91 دوالرات“.
وكانت اسعار النفط قد ارتفعت بعد انخفاضها مع بداية افتتاحها امس 
االربعـاء، لتصل اىل اكثر مـن 105 دوالرات للربميل مع التوقعات بحدوث 

شح يف املعروض النفطي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة االتصاالت، امس األربعاء، إعـداد منظومات حديثة ملراقبة 
منشـآت املرشوع الوطنـي لإلنرتنت والحد من اسـتهداف بنـاه التحتية 

بأعمال تخريبية.
وقال مدير العالقـات واإلعالم يف الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية، 
ناطق أحمد إبراهيم، يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”الرشكة نسقت 
مع قسـم األمن السيرباني التابع للوزارة من أجل إعداد منظومات تقنية 
حديثـة تعمل عـىل مراقبة مسـارات الكوابـل الضوئية والبنـى التحتية 

الخاصة باملرشوع الوطني لإلنرتنت واالتصاالت“.
وأوضح أن ”املنظومات تعتمد عىل كامريات مراقبة حساسة ومنظومات 
للتحكـم عن بعد من أجل الحد من اسـتهداف املنشـآت الحيوية من قبل 

املخربني“.
وأشـار إبراهيـم إىل ”التنسـيق مـع جهاز األمـن الوطني أيضـا لحماية 
البنـى التحتية التابعة لوزارة االتصاالت، فضال عن عمل رشكات القطاع 
الخاص بإصالح املنظومات واملسـارات التـي تعرضت للتخريب من أجل 

إعادة الخدمة بجودة عالية وعدم تعرضها للتخريب مستقبال“ .
وأوضـح أن ”هنـاك جهودا مكثفـة من قبل الفـرق الفنية والهندسـية 
التابعة ملديرية اتصاالت نينوى بالتنسـيق مع الجهـات ذات العالقة من 
أجـل إصالح البنـى التحتيـة لالتصاالت واإلنرتنـت، يف وقت سـتبدأ فيه 
الرشكـة بمالحقة قانونية لألشـخاص والجماعات التـي يثبت تورطها 

بأعمال التخريب“.

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

مرتفعا بنسبة (0.14%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املاليـة ليوم امس كما 
يـيل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (6.154.913.576) سـهما، بينما بلغت 

قيمة االسهم (6.689.485.235) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عـىل (601.99) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.14) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (601.12) 

نقطة.
وتم تداول أسـهم (37) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عـدد الرشكات املوقوفـة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل (17) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (45) 
مليون سـهم بقيمـة بلغـت (278) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (5) 

صفقات عىل اسهم رشكتني.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(193) مليـون سـهم بقيمة بلغت (123) مليون دينـار من خالل تنفيذ 

(54) صفقة عىل اسهم سبع رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
 ارتفعـت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينار العراقي بشـكل 
طفيـف، امس االربعـاء، يف البورصـة الرئيسـية بالعاصمة بغـداد، فيما 

استقرت يف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا صباح 
امـس ١٤٧٨٠٠ دينـار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت 

االسعار ليوم الثالثاء ١٤٧٧٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والـرشاء اسـتقرت ايضا يف محـال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٢٥٠ دينارا عراقيا 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٢٥٠ دينارا عراقيا 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا، 
حيث بلغ سـعر البيع ١٤٧٩٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سـعر 

الرشاء ١٤٧٧٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 حـذر بطل لعبة الكيكو شـينكاي مصطفى وهيب من إلغاء مشـاركة العراق يف بطولة 
آسـيا للعبة بسـبب الضائقة املالية.وقال وهيـب، إن «االتحاد العاملي للكيكو شـينكاي 
اختاره ليكون وجهاً اعالنياً لبوسرت بطولة اسيا يف كازاخستان التي سنتطلق يف العارش 
مـن ايار املقبل».وأضاف، أن «اكثر من ٣٠ دولة ستشـارك يف البطولة إال ان العراق مهدد 
بعدم املشاركة يف البطولة بسبب عدم توفري الدعم املايل».وتابع وهيب ان «موقف االتحاد 
جيـد جدا وايجابي معنا لكن ليس لدينا ميزانية منذ سـنتني ومن الصعب دعمنا ببطولة 

عاملية مع عدم توفر املال».

ãºcÎ@ã–ñc

Ú‹j‘æa@…iä˛a@paÏ‰è€a@¿@b‰jÉn‰fl@ÒÜbÓ‘€@=‰uc@läáfl@…fl@á”b»n‰é@ZÒãÿ€a@Üb•a
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بغداد/ متابعة الزوراء
قاد الثنائي جيلوان حمه وأحمد 
ياسـني، فريـق أوريـربو للفوز 
بنتيجة  عىل يونشوبينج سودرا 
(1-3)، ضمن منافسات الجولة 
الثانيـة مـن الدوري السـويدي 
للدرجة األوىل، والتي جرت مساء 

اول امس الثالثاء .
وساهم أحمد ياسني من صناعة 
جيـك  لزميلـه  األول  الهـدف 
الرسـون، فيمـا أحـرز جيلوان 

الهـدف الثاني من ركلـة جزاء، 
بينما تكفل نويل بإحراز الهدف 

الثالث.
وبهـذا االنتصار ، رفـع أوريربو 
رصيده إىل 3 نقاط من مباراتني 
، ليحتـل بهـم الرتتيب التاسـع 

مؤقتاً.
يذكر أن أحمد ياسـني وجيلوان 
حمه، سبق لهما أن مثال املنتخب 
الوطني يف مناسبات سابقة قبل 

أن يبتعدا ألسباب فنية.

@ÊaÜÏ‘Ì@Èº@ÊaÏ‹ÓuÎ@µébÌ@áºa
áÌÏè€a@äÎá€a@¿@äbón„˝€@Î5ÌäÎc

بغداد/ الزوراء
حسـَم االّتحاد العراقّي لكـرِة القدم أمرُه يف 
قضيـِة اختيار مالك تدريبـي أجنبي لقيادِة 

املُنتخب الوطني للفرتِة املقبلة.
وقاَل عضو االتحاد الناطق الرسمي باسمه، 
أحمد املوسـوي إن ”مـالكاً تدريبيـاً أجنبياً 
سـيقود املُنتخَب الوطني يف السنواِت األربع 
املُقبلة، وإن الهدف األسـايس منه سـيكون 
 ،2026 العالـم  كأس  نهائيـاِت  إىل  التأُهـل 
القارّيـة  املنافسـاِت  يف  للدخـول  إضافـًة 

والخليجية“.
وأضـاَف املوسـوي إن ”قـرار االتحـاد جاَء 
بعد االسـتماِع اىل آراِء ووجهات نظر اللجان 
الفنيـة واملستشـارين   والخـرباء، وقد قّرَر 
التعاقـَد مـع مـالٍك تدريبـي أجنبـي كفٍء 
لتحقيق حلم الجماهري الكروّية، مع التأكيد 

عىل التأني يف حالة االختيار“.
وأوضَح ان ”املالك التدريبي األجنبي ستكون 
له فرصـٌة جيدٌة من حيـث الوقِت لإلرشاف 
عـىل املنتخـب عـرب املُشـاركاِت الخارجيـة 

املقبلة التي ستزيد من خربة الالعبني“.
وواصَل املوسـوي حديثـه إن ”اختيار املالك 
التدريبـي يعتمُد أيضاً عىل ما سـيتم توفريه 
من أمواٍل وتأمني جميع ُسـبل نجاح مهمِة 

املنتخب ومراحل إعداده“.
وبـنّيَ إن ”اختيـار املالك التدريبي سـيعتمد 
عـىل ثالثـِة محـاور وهـي إدارّيـة وفنّيـة 

ومالّيـة، وإن ميزانية االتحاد املُخصصة من 
قبـل الحكومة تصل إىل (3) مليـارات دينار 
سـنوياً، وبالتايل فـإن االتحاَد ُملـزٌم، وبكِل 
الطرق، أن يوفر كَل ما من شـأنه أن ُيسهل 

مهمة املنتخب يف الفرتِة املقبلة“.
وأعلنـت لجنة الخرباء واألكاديميني، التابعة 
لالتحـاد العراقي لكرة القـدم تحديد أعمار 
العبـي املنتخب الوطني، فيمـا أكدت أنه لن 

يتجاوز 26 عاماً.
وقـال عضـو اللجنة موفق عبـد الوهاب إن 
”اللجنـة عقـدت اجتماعها األخري برئاسـة 
وزيـر الشـباب والرياضـة، رئيـس االتحاد 
العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، وتمحور 
االجتماع حول بناء منتخب مسـتقبيل يمثل 
املنتخب الوطني يف التصفيات املؤهلة لكأس 

العالم 2026“.
وأضاف أن ”درجال شـد عىل أيـدي اللجنة، 
لوضع الدراسـة ضمن إطار مستقبيل يبنى 
من خالله منتخب وطني قادر عىل التنافس 
بقوة يف االستحقاقات الدولية املقبلة، أهمها 

تصفيات كأس العالم 2026“.
وتابع عبد الوهاب، أن ”أعمار الذين سـيتم 
تهيئتهـم لتصفيـات بطولة العالـم املقبلة، 
غالبيتهم من الشـباب املميزين، وتم تحديد 
التـي سـتجهز مـن االن لتمثيـل  األعمـار 

املنتخب الوطني“.
وأوضـح أن ”األعمار سـترتاوح ما بني -24

26 عامـاً مـع وجـود العـب أو العبـني من 
الذيـن تصـل أعمارهـم إىل 30 عامـاً، وذلك 
ألجل تواجد الالعب الخربة ولو بأعداد قليلة 
جـداً“، مبينـاً أن ”املرحلة املقبلة ستشـهد 
نهضة واسعة وبناء مستقبلياً عىل مستوى 

عـال من أجل بلوغ الهدف الذي رسـمت لها 
الوزارة واتحاد الكرة معاً“.

وخلـص عضو لجنة الخـرباء واألكاديميني، 
إىل القـول ”سـيتم العمـل التنسـيقي بـني 
األطـراف الداعمـة كافة بغية دعـم األندية 

العراقيـة واملواهب التي تـربز منها، ليكون 
بنـاء منتخـب حقيقـي قـادر عـىل تمثيـل 
العراق بشـكل جيد السيما أن هذا البلد والد 
للمواهب الرياضية بشـكل عام وكرة القدم 

بشكل خاص“.

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ محمد الساعدي

البقـاء  يف  آمالـه  الكـرخ،  أنعـش 
بالـدوري  املمتـاز، بانتزاعـه فوزا 
ثمينـا مـن مسـتضيفه سـامراء 
التـي  املبـاراة  يف   (3-2) بنتيجـة 
أقيمـت امـس األربعـاء، يف افتتاح 

الجولة 27 من البطولة.
افتتح حسن عبد الكريم، التسجيل 
وتمكـن   ،18 الدقيقـة  يف  للكـرخ 
املخرضم عيل سعد من إحراز هدف 
التعادل لسـامراء عند الدقيقة 25، 
فيمـا سـجل عـيل رعـد بالخطأ يف 

مرمـى فريقـه سـامراء، الهـدف 
الثاني للضيوف يف الدقيقة 32.

ونجـح كرار سـعد يف إحراز الهدف 
 ،  44 الدقيقـة  يف  للكـرخ  الثالـث 
بينما تكفل محمد عدنان بتقليص 
الفـارق بتسـجيله الهـدف الثاني 
لسـامراء يف الدقيقـة 80 من زمن 
املباراة التي حرضها جمهور غفري 

من أنصار أصحاب الدار.
ورفع الكرخ، رصيده إىل 24 نقطة 
باملركـز 17، فيمـا بقـي سـامراء 
يف قـاع الرتتيـب برصيـد 10 نقاط 
فقـط، ليتلقى خسـارته الـ 19 يف 

املوسم الحايل.
ونجـح الكـرخ يف اسـتعادة نغمة 
مـن  سلسـلة  بعـد  االنتصـارات 
االخفاقات دامت 8 جوالت متتالية، 
ليحقق املدرب أحمد عبد الجبار أول 
انتصـار لـه بعد تـويل املهمة خلفا 

للمدرب السابق حسن أحمد.
ويف مبـاراة ثانية تغلب أمانة بغداد 
عـىل مضيفـه الصناعـة، بنتيجة 
1-2، امس األربعاء، يف إطار الجولة 
27 من عمر الدوري  املمتاز وتمكن 
كرسـت من تسـجيل الهدف األول 
ألمانة بغداد يف الدقيقة 23 وخطف 

إسـماعيل مالـك، هـدف التعديـل 
للصناعة يف الدقيقة 37 ونجح أيمن 
أرزيـج من تسـجيل هـدف الفوز 
ألمانـة بغـداد يف الدقيقة 43 ورفع 
أمانة بغداد رصيده إىل 30 نقطة يف 
املركز 14 وتجمـد رصيد الصناعة 
عنـد 32 نقطة يف املرتبة 11 وظهر 
أمانة بغداد يف أفضل حاالته، ونجح 
يف انتزاع 3 نقاط ثمينة أبعدته عن 

دائرة خطر الهبوط.
وفشـل الصناعة يف تحقيق نتيجة 
خسـارته  إىل  وتعـرض  إيجابيـة، 

التاسعة يف املوسم الحايل.

bjflÏfl@Òaäbjfl@ıb�Çc@äãÿ„@Â€Î@Új»ñ@ÜÏ»è€a@’Ìã–€a@ÚËuaÏfl@Zã◊bí@·Óÿy
‚ÏÓ€a@lbjì€a@ÚœbÓö@¿@ÚÌÏßa

بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ حيدر حمزة

يلتقي يف تمام السـاعة الحادية عرشة 

والربع من مسـاء اليوم الخميس فريق 

القـوة الجويـة ممثل العـراق يف بطولة 

دوري ابطـال اسـيا بمنافسـه فريـق 

السـعودي ضمـن مباريـات  الشـباب 

الجولـة الثالثة مـن املجموعـة الثانية 

لـدور املجموعات بدوري األبطال، وذلك 

عـىل ملعـب االمري فيصـل بـن فهد يف 

العاصمة السعودية الرياض.

وقال مـدرب فريق القوة الجوية حكيم 

شاكر إن األخطاء التي حدثت يف املباراة 

السـابقة أمـام مومبـاي الهنـدي، لن 

تتكـرر يف مواجهة اليوم أمام الشـباب 

السـعودي يف الجولـة الثالثة من دوري 

أبطال آسيا.

وواصـل شـاكر يف املؤتمـر الصحفـي 

التقديمـي ملباراة فريقه أمام الشـباب 

ان املباراة املقبلة سـتكون مع منافس 

عنيـد، وتاريخـه ونتائجه تحتـم علينا 

النظر إليه بعني االعتبار، املباراة صعبة 

وليست مستحيلة، ونعرف نقاط القوة 

والضعف بالفريق املنافس“.

نفـس  يمتلـكان  ”الفريقـان  وتابـع: 

الطمـوح املتمثـل يف البحث عـن نقاط 

كـرة  يف  مسـتحيل  يشء  وال  املبـاراة 

القدم“.

وشـدد شـاكر عىل ”أن األخطـاء التي 

حدثـت يف املبـاراة السـابقة لـن تتكرر 

أمام فريق الشـباب وأملنا كبري بتقديم 

مباراة كبرية، سـنلعب بأسلوب نتمكن 

به من إيقاف الفريـق املنافس والظفر 

بنقاط املباراة ”.

”اللياقـة  ترصيحاتـه:  شـاكر  وختـم 

البدنية تختلف من فريق إىل آخر يف هذه 

املجموعـة، ونحن لم نخـض أي مباراة 

ملدة 33 يومـا، واآلن نفقد 4 العبني من 

أهم عنارصنا ألسـباب مختلفة“.ومن 

جهتـه ، قال العب فريـق القوة الجوية 

رشيـف عبد الكاظـم  يف املؤتمـر ذاته: 

”هدفنـا تعويـض الخسـارة يف املباراة 

السـابقة والعودة مـن بوابة الشـباب 

السعودي“.

وأضاف: ”الشـباب من الفـرق الجيدة، 

ويمتلـك محرتفـني عىل مسـتوى عال، 

وهدفنـا تحقيـق نتيجـة جيـدة تفرح 

جماهرينـا ولتعويـض الخسـارة أمام 

مومباي“.

ومـن جانه أكد مـدرب فريق الشـباب 

سـوموديكا،  ماريـوس  السـعودي 

القـوة  جاهزيـة فريقـه للفـوز عـىل 

الجوية، واالقرتاب أكثر من تجاوز دور 

املجموعات.

وقال سـوموديكا يف املؤتمـر التقديمي 

”شـاهدت مبـاراة القـوة الجوية أمام 

الجزيـرة، كان فريًقا جيًدا، اسـتغربت 

خسارتهم ضد مومباي سيتي“.

وأضـاف ”حرضنا أنفسـنا جيـًدا لهذه 

املباراة، سـنكون جاهزيـن للفوز مما 

يقربنا أكثر من التأهل للدور املقبل“.

ونـوه ”مـن الـرضوري الحفـاظ عىل 

نظافـة شـباكنا، نـرى دائًمـا الفريق 

يحقـق  الـذي  هـو  دفاعًيـا  األفضـل 

إنجازات“.

الدفاعـي  بتنظيمنـا  ”سـعيد  وشـدد 

ومسـتوى الالعبني وباألخص عبد الله 

الشامخ فهو عنرص مهم ويؤدي بشكل 

رائع“.

وأتم ”نملك العبني سـعوديني مميزين، 

الفريـق  عنـارص  باسـتيعاب  سـعيد 

امللعـب  داخـل  وتكتيكـي  ألسـلوبي 

بذكاء“.

ويلعب ضمـن املجموعـة الثانية أيضا 

الجزيرة اإلماراتي  مع مومباي سـيتي 

الهندي .

ولن تكـون مهمـة الجزيـرة اإلماراتي 

اليـوم  الهنـدي  سـيتي  ومومبـاي 

الخميس، سـهلة، خاصة بعد أن خرس 

األول مباراتـي الجولتني األوىل والثانية، 

بينما انترص مومباي سـيتي يف الجولة 

املاضيـة، بعـد أن انهـزم يف األوىل امام 

الشباب السعودي.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
الصحفـي  االسـتاذ عدنـان الجبـوري، اكـد ان 
شـقيقته تعاني من ازمة صحية  اجربتها عىل 
الرقـود يف الفراش خالل األيام املاضية، خالص 
دعواتنا لشـقيقة االسـتاذ الجبوري بالشفاء 
العاجـل وان يمـن عليهـا الرحمـن بالصحـة 

والعافية التامتني.
 *********************

االتحاد العراقي لكرة السلة كرم الزميل املصور قحطان 
سـليم عىل هامش املباراة النهائيـة لدوري اللعبة 

املمتـاز والتي جمعت فريقـي النفط والرشطة 
وانتهت بفوز النفط الذي احتفظ بلقب الدوري 
املمتـاز، حيـث اختري زميلنـا العزيـز كأفضل 

مصـور ريـايض عىل مسـتوى العـراق، خالص 
التوفيق والنجاح لقحطان سليم يف مشواره املهني 

خالل الفرتة املقبلة.

بغداد / احمد فاضل
بحضور االمني العام للجنة الباراملبية ( وكالة ) د. أحمد العاني وعضوي املكتب 
التنفيذي  للجنة مجيل عودة ومهدي باقر ورئييس اتحادي  الرماية فالح حسن 
واتحاد الجودو  للمكفوفني محمود الغزايل، جرت ظهر امس االربعاء انتخابات 
اتحاد الريشة الطائرة وذلك يف قاعة اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية وتمكن 
املرشح لرئاسة اتحاد اللعبة االمني املايل للجنة الباراملبية عبيد الغزي من الفوز 
تمثل  صوتاً    (21  ) الكاملة  العالمة  عىل  حصل  ان  بعد  االتحاد  رئيس  بمنصب 
21 ) عضواً وأفصحت االنتخابات  البالغة (  عدد  أعضاء الهيئة العامة لالتحاد 
الخاصة باألعضاء عن فوز املرشحني أياد قاسم بمنصب نائب الرئيس ومحمد 
عىل  حصولهم  بعد  املايل  األمني  بمنصب  فالح  وأكرم  الرس  أمني  بمنصب  طالب 

أصوات كاملة بواقع 21 صوتاً لكل واحد منهم .
 (  24  ) رقم  الرياضية  االتحادات   قانون  اىل  استناداً  االنتخابات جرت  ان  يذكر 
لسنة 2021 وقانون اللجنة الباراملبية املرقم 65 لسنة 2017 و اللوائح االنتخابية 
السادة  من  االنتخابات  عىل  املرشفة  اللجنة  وتألفت  الطائرة  الريشة  التحاد 
احمد  والقانوني  عضواً  الزم  بارق  القانوني  و  رئيساً    نايف  حسني   القانوني 
ومحمد  عضواً  والرياضة  الشباب  وزارة  ممثل  كريم  ووصفي  عضواً   شاكر 

السالمي املدير التنفيذي للجنة الباراملبية العراقية.

بغداد/  حسني عمار 
الوطني  املنتخب  مدرب  كشف 
النجار  محمد  السلة  لكرة  العراقي 
الخاص  التدريبي  مناهجه  عن 
 2025 آسيا  كأس  بتصفيات 
وفلسطني  العراق  وضعت  التي 
انسحاب  بعد  واحدة  مجموعة  يف 
منتخبي أوزبكستان وبنغالدش من 

التصفيات.
التدريبي  «الكادر  إن  النجار  وقال 
للمنتخب الوطني بعد أن كلف بهذه 
وحدد  االتحاد  مع  اجتمع  املهمة 
  ، املقبلة  للمرحلة  الخاص  املنهاج 
مشرياً اىل أنه سيتم استدعاء من 16 

بني  خليطاً  سيكونون  العباً   18 اىل 
الخربة والشباب «. 

هناك  «سيكون  أنه  النجار  وأضاف 
التحاق  بعد  خارجي  معسكر 
وقبل  ماريو  دي  االمريكي  املحرتف 
هنالك  ستكون  البطولة  اىل  الذهاب 
للتصفيات  استعداداً  ودية  مباريات 
وسيتم صناعة منتخب جديد يجمع 

املواصفات كافة «. 
السلة  العراقي لكرة  االتحاد  وسمى 
الوطني  للمنتخب  التدريبي  الكادر 
العراقي والذي يتألف كل من محمد 
النجار مدرباً وعقيل جاسم مساعداً 

له «.
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حسـم ريال مدريـد، تأهله لنصـف نهائي 
دوري أبطـال أوروبـا، رغم الخسـارة 2-3 
أمـام تشـيليس، يف إيـاب دور الثمانية عىل 

ملعب سانتياجو برنابيو.
بنتيجـة (4-5) يف  وتأهـل ريـال مدريـد، 
مجموع املباراتني، حيث حقق الفوز ذهاًبا 
بنتيجة (1-3)، يف معقل البلوز سـتامفورد 

بريدج.
وسـيواجه ريال مدريد، يف املربـع الذهبي، 
املتأهـل بـني مانشسـرت سـيتي وأتلتيكـو 

مدريد.
سجل لتشيليس، مونت وروديجر وفرينر يف 
الدقائـق 15 و51 و75، بينما سـجل لريال 
مدريد، رودريجـو وبنزيما يف الدقيقتني 80 

و96.
وحقق فياريـال، مفاجأة مدويـة بإقصاء 
بايرن ميونيخ من ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا، بالتعادل معه 1-1، يف مباراة اإلياب 

التي أقيمت عىل ملعب أليانتس أرينا.
وتأهل الفريق اإلسـباني للمربـع الذهبي، 
بعد فوزه بمجموع املباراتني (1-2)، حيث 

فاز ذهاًبا يف معقله بهدف دون رد.

روبـرت  بأقـدام  جـاء  بايـرن  هـدف 
أن  قبـل   ،52 الدقيقـة  يف  ليفاندوفسـكي 
يأتي الرد مـن فياريـال يف الدقيقة 88 عرب 

صامويل تشوكويزي.
وأظهـر بايـرن، رغبتـه الواضحـة يف عدم 

إضاعة الوقـت منذ البداية، وهو ما ترجمه 
بفرصة خطرية يف غضون دقيقتني.

وتسـلم مولر، عرضية خطرية من سـاني، 
قبل أن يسـددها يف يد الحـارس رويل، لكن 

الحكم املساعد أشار بعدها لوجود تسلل.

ولم يقـف فياريـال مكتـوف األيـدي أمام 
أصحاب األرض، بل وجه مورينو، تسـديدة 

يسارية بعيدة املدى، ضلت طريق املرمى.
ورغم البداية الساخنة، غابت الخطورة عن 
املرمى لعدة دقائق وسـط سيطرة بافارية 
سـلبية، حتى ظهر موسياال برضبة رأسية 
قويـة، إال أن الكرة اسـتقرت بـني أحضان 

حارس فياريال.
وكاد فياريال أن يصطاد شباك بايرن بهدف 
من هجمـة خاطفة انتهت عنـد دانجوما، 
الذي اقتحم منطقـة الجزاء قبل أن يخطئ 

التسديد وتمر الكرة بجوار القائم.
تسـلم  األول،  الشـوط  لحظـات  آخـر  ويف 
مورينـو، تمريـرة داخـل منطقـة جـزاء 
البافاري، ليمهد الكرة لنفسه قبل أن يسدد 

يف الشباك من الخارج.
بداية الشـوط الثاني جـاءت مثرية، بعدما 
كان أوباميكانـو قريًبـا مـن هـز شـباك 
الضيـوف، بعدمـا وجد الكـرة أمامه داخل 
منطقـة الجـزاء، ليقابلهـا بتسـديدة أعىل 
العارضة.وبعـد دقائـق معـدودة، اسـتغل 
بايـرن خطـأ مـن العبـي فياريـال أثنـاء 

التحضري إلحدى الهجمات، ليتم استخالص 
الكـرة ثم تمريـرة مولـر التـي انتهت عند 
األخـري  ليطلـق  ليفاندوفسـكي،  قدمـي 
تسـديدة أرضيـة زاحفة ارتطمـت بالقائم 
وتحولـت إىل داخـل املرمى، مسـجًال هدف 

تقدم أصحاب األرض.
وتقدم هرينانديز نحو منطقة جزاء الفريق 
الضيـف، مطلًقـا تصويبـة قوية لـم تكن 

بالدقة الكافية، لتمر فوق العارضة.
وأضـاع مولـر فرصـة تعزيز تقـدم بايرن 
بعدمـا وصلتـه عرضية متقنة من سـاني 
داخل املنطقة، ليقابل الكرة برضبة رأسية 

مرت بجوار القائم.
وشـن فياريال، هجمة مرتـدة رسيعة قبل 
نهايـة الوقت األصـيل للمبـاراة بدقيقتني، 
البديـل  نحـو  تمريـرة  مورينـو  لريسـل 
تشـوكويزي، الـذي قابـل الكرة بتسـديدة 
مبارشة نحو الشـباك، فشـل مانويل نوير 
يف التصدي لها.ولم يستطع بايرن ميونيخ، 
تعويض الهدف القاتـل، لتمر الدقائق دون 
أن ينجـح يف الوصـول ملرمى ضيفـه، الذي 

ظفر ببطاقة التأهل عىل حسابه.
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أكد أليسـاندرو ديل بيريو، نجم يوفنتوس السـابق، أنه لم يكن 
قريًبا من االنضمام لصفوف ريال مدريد، مشدًدا عىل أنه اختار 

البقاء يف السيدة العجوز.
وتواجـد ديـل بيـريو يف الربنابيـو ملتابعـة لقـاء ريـال مدريـد 
وتشـيليس يف إياب ربع نهائـي دوري األبطال، وهو امللعب الذي 

شهد تسجيله ثنائية بقميص يوفنتوس يف 2008.
وقال ديل بيريو يف ترصيحات لشـبكة سـكاي سبورت إيطاليا 
”هذا امللعب منحني انتصاًرا عظيًما عندما سـجلت ثنائية هنا، 

وحصلت عىل تصفيق جماهري الخصم يل“.
وأضاف: ”لم أكـن قريًبا من االنضمام لريال مدريد، يف لحظات 
معينـة كان من املمكـن أن أكون بعيًدا عـن يوفنتوس، لكن لم 
أشـعر بالندم ألنني فضلت البقـاء يف يوفنتوس“.وأتم: ”ملعب 
الربنابيـو لديه جو فريد من نوعـه، وكذلك ملعب أولد ترافورد، 

لكني اتخذت قراري وقتها بالبقاء يف يوفنتوس“.

يتمنى أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، أن يعود للمالعب يف أرسع 
وقـت ممكـن، ورد الدين للنادي الذي وقـت بجانبه طوال فرتة 
إصابتـه.وكان فاتي قـد تعرض إلصابة قويـة يف عضلة الفخذ 
اليرسى، خالل مباراة أتلتيك بيلباو بثمن نهائي كأس إسـبانيا، 
أبعدته عن املشاركة مع البارسا منذ شهر يناير/ كانون الثاني 
املايض.وقـال فاتـي، يف ترصيحـات نقلتهـا صحيفـة ”موندو 
ديبورتيفو“ اإلسبانية: ”أتمنى أن أنضم إىل الفريق قريًبا، لكني 
ال أعرف متى سـأعود بالتحديد“.وأضـاف: ”لكن يوًما بعد يوم 
سأالحظ التحسـن، وبقرار املدرب وباقي املسـاعدين، سنتخذ 
قرار العودة“.وتابع: ”عشـت أوقاًتا صعبة يف اإلصابة األخرية، 
لقـد دعمني النادي يف جميع األوقات، وكنـت هادًئا جًدا، ألنهم 
كانوا بجانبي دائًما“.وأكمل: ”التعرض لإلصابة هو أسوء يشء 
يف كـرة القدم، لكن عليـك دائًما أن تتطلـع إىل األمام وتنظر إىل 

املستقبل“.

يعترب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسـط ريال مدريد، 
أن تشـيليس هو أصعب خصـم واجهـه يف بطولة دوري 
أبطـال أوروبا.وتأهل ريال مدريد إىل الدور نصف النهائي 
لـدوري أبطال أوروبا، رغم خسـارته أمام تشـيليس عىل 
ملعـب سـانتياجو برنابيو، بنتيجـة 2-3، علًما بأنه فاز 

ذهاًبا عىل ملعب ستامفورد بريدج، بنتيجة 3-1.
وقال مودريتش، يف ترصيحات لقناة ”BT sports“ عقب 
املباراة: ”وصف هذه املباراة أمر صعب للغاية، كنا خارج 
البطولة حتى الهدف الذي سـجلناه، سـجل تشـيليس 3 

أهـداف، ربمـا كانـوا محظوظـني بعض الـيشء يف هذا، 
لكنهم قدموا مباراة جيدة“.

وأضاف: ”ال أسـتطيع أن أقول إننا لعبنا بشـكل سـيئ، 
لكنهم اسـتغلوا فرصهم بشـكل جيد وسـجلوا األهداف، 
ومـن جانبنـا لم نستسـلم، واصلنـا اإليمـان بحظوظنا 

وقاتلنا، ويف النهاية أظهرنا شخصية كبرية“.
وتابع: ”هذا امللعب والجماهري دعمونا للنهاية، عندما 

تأخرنـا يف النتيجة 0-3، اسـتمر الجمهـور يف دعمنا 
وأعطونا دفعة ملواصلة القتال“.

وأكمـل: ”لقد قاموا (تشـيليس) بعمل مميز يف 
املباراة، يف هذه املسـابقة تلعب الخربة دوًرا 

مهًمـا، وأعتقد أنها سـاعدتنا بعض 
اليوم“.وواصل: ”بالنسبة  اليشء 

يل، تشـيليس كان أصعب 
إنهـم  يل،  خصـم 

فريـق قـوي بدنًيا، 
أنهـا  نعلـم  كنـا 
ستكون مواجهة 

صعبة“.

أكـد أوناي إيمـري، املدير الفني لفياريال اإلسـباني، 
عقـب تأهل فريقـه لنصف نهائـي دوري األبطال يف 
عقر دار بايرن ميونيخ األملاني، أن فريقه دخل اللقاء 
بحثـا عـن التأهـل، وليس من أجـل تذكرتهـم بأنهم 
ينتمون ملدينة صغرية (50 ألف نسمة) ”مثل ما يحدث 

يف رواية أسرتيكس وأوبليكس“.
وقال إيمـري خالل املؤتمر الصحفي بعد اللقاء: ”ال يمكن 
وصف ما نشـعر به، ونهدي هذا التأهل لقائدي هذا املرشوع 
(فرنانـدو رويج وفرناندو رويـج نيجريوليس، 
وخوسـيه مانويـل يانيزا). نعمـل باحرتافية، 
ولكن لدينا مشاعر أيضا، واليوم قدمنا مباراة 
كبـرية، وهذا يعود إىل كل األمور الجيدة التي 
قدمناهـا يف مبـاراة الذهـاب“ األسـبوع 

املايض يف إسبانيا.
وأضاف: ”لم يكن لدينا خيارا سـوى 
تقديم مباراة متكاملة يف الدفاع، ألن 
هـذه هي الطريقـة الوحيدة للتأهل 
أمام منافسـني بهذا املسـتوى. كنا 
ندرك أننا سنمر بخمس لحظات عىل 
مـدار املبـاراة، ونجحنا يف اسـتغالل 
إحداهـا، والفضل يعـود إىل أننا لعبنا 

املباراة بتواضع“.
وشـدد املـدرب املخرضم عـىل رضورة االسـتمتاع حاليـا بالتأهل 
لنصف النهائي، للمرة األوىل منذ 16 عاما، الذي سـيواجه فيه عىل 
األرجح ليفربول اإلنجليزي، بعد أفضلية نتيجة الذهاب يف لشـبونة 

بالفوز عىل بنفيكا الربتغايل 1-3.
واختتم إيمري ترصيحاتـه بالتأكيد أنه من أجل الوصول ملثل هذه 
املراحـل املتقدمة يف بطولة مثل التشـامبيونز ليج، يجب أن تطيح 
بأندية عريقة يف الطريـق، وحتى اآلن نجح فياريال يف تحقيق هذا 
األمر مرتني، األوىل يف ثمن النهائي أمام يوفنتوس اإليطايل، والثانية 

اليوم مع العمالق البافاري الذي يراه ”فريقا كبريا“.

قال األملانـي أنطونيو روديجر 
إن فريقه تشيليس لم يستسلم 
يف معقـل ريـال مدريـد، رغـم 
إقصاءه من ربـع نهائي دوري 
أبطـال أوروبـا، بعـد فـوزه يف 
3-2، لكن  سـانتياجو برنابيـو 
خسارته 3-1 يف الذهاب أطاحت 

به.
ورصح روديجـر صاحب الهدف 
اللقـاء  يف  لـ“البلـوز“  الثانـي 
”اإليجابـي أننـا لـم نستسـلم، 
لكـن يف مجمـوع املباراتني التي 
لعبناهما، إذا ارتكبت أخطاء أكثر 
فإنهـم يعاقبوك“.وأضـاف: ”لم 
نخشاهم وسيطرنا عىل املباراة، 
أعتقـد أننا قدمنا األمور بشـكل 

جيد. يف الشـوط الثاني سـجلنا 
وبذلنا كل ما لدينا. ال توجد فرق 
كثـرية تنجـح يف املجـيء إىل هنا 
والسيطرة عليهم بهذا الشكل“.
وتابـع: ”كانت مبـاراة حياة أو 

موت بالنسـبة لنا. قبـل املباراة، 
لم يكن هنـاك كثريون يعتقدون 
أننـا سـنتقدم 3-0 لكـن بعدها 
ظهرت اإلمكانيـات الفردية عرب 

مودريتش وبنزيما“.

العالقـات  مديـر  بوتراجينيـو،  إيميليـو  قـال 
املؤسسـية بريال مدريـد اإلسـباني، بعد تأهل 
فريقـه إىل نصـف نهائي دوري أبطـال أوروبا، 
إنـه ”يأمـل“ أن يرافقهـم أتلتيكـو مدريـد يف 
الـدور املقبـل بإقصـاء مانشسـرت سـيتي يف 
املباراة املرتقبة بني الفريقني مساء ليلة أمس 
األربعاء، ضمن منافسـات إياب ربع النهائي، 
رغـم تقـدم اإلنجليـز بهـدف دون رد يف لقاء 
الذهـاب، مؤكدا أن ذلك ”سـيكون رائعا لكرة 

القدم اإلسبانية“.
ويف ترصيحـات تلفزيونيـة بعد مبـاراة الريال 
أن  ”آمـل  بوتراجينيـو:  رصح  وتشـيليس، 
يتمكـن أتلتيكـو مدريد مـن االنضمـام إلينا يف 
نصف النهائي. سـيكون ذلك رائعـا لكرة القدم 

اإلسبانية“.
وتابع: ”تهانينا لكل ريال مدريد والالعبني الذين، 

كمـا هو الحـال دائمـا، يف أصعب اللحظـات أظهروا 
الفخـر ومـا يعنيه ذلـك القميـص والشـعار لتغيري 

الوضع السيئ للغاية“.
وأوضـح: ”كنـا نعلـم أن لدينا فريقا خطـريا للغاية، 
بطـل أوروبا؛ ولكن مرة أخـرى يحدث يشء ما يف هذا 
امللعب بهذا القميص، ويستطيع الالعبون التغلب عىل 
أي محنة. أود أيضا أن أشـكر الجمهور ألنهم شجعوا 
الالعبني يف أسـوء األوقات وهذا مهم جدا بالنسبة لنا. 
لقد عشنا ليلة سحرية أخرى بفضل الجمهور وروح 

الالعبني“.
وحسم ريال مدريد، تأهله لنصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا، رغم الخسارة 3-2 أمام تشيليس، يف إياب دور 

الثمانية عىل ملعب سانتياجو برنابيو.
وتأهـل ريـال مدريـد، بنتيجـة (4-5) يف مجمـوع 
املباراتـني، حيث حقق الفوز ذهاًبا بنتيجة (1-3)، يف 

معقل البلوز ستامفورد بريدج.
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بـدا تومـاس توخيل فخـورا بما قدمـه فريقه 
تشـيليس يف الفوز عىل ريال مدريد 2-3، يف إياب 
ربـع نهائـي دوري أبطـال أوروبا، رغـم حزنه 

إلخفاقه يف العبور إىل نصف النهائي.
وقدم تشـيليس أفضل أداء ممكـن وتقدم 3-0 
غري أن هدفا أحرزه العب ريال مدريد رودريجو، 
نقل املواجهة إىل شـوطني إضافيـني افتتحهما 
كريم بنزيما بهدف ثان للريال أطاح بالبلوز من 

املسابقة القارية.
ودفع حامل اللقب ثمن األداء السيئ يف أرضهم 

قبل أسبوع حيث خرس 1-3.
وقـال توخيـل يف ترصيحـات لشـبكة بـي تي 
سـبورت بعد املباراة: ”نعم، من املؤلم أن تخرس 
دائًمـا لكن هذه هي أنواع الهزائـم التي يمكننا 

هضمها، ألننا لم نندم بسببها“.
ورصح: ”لعبنـا كمـا أردنـا، وأظهرنـا الجودة 

والشـخصية التـي يتمتع بها هـذا الفريق. كنا 
نسـتحق التأهل. لم يكن من املفرتض أن نخرج 

اليوم، كنا ببساطة غري محظوظني“.
وأضاف: ”طريقتنا هي األهم، وكذلك مساهمات 
الالعبني، ومدى التزامنا بالتكتيك واالنضباط يف 
املساحات، وكيفية استثمارها. كان هذا يف أعىل 
مسـتوياته. لذلك نقدم كل اإلشـادة بالالعبني، 
ليس من السـهل أن تسـجل هنا وتفـوز، لكننا 

كنا نستحق التأهل“.
واسـتطرد توخيل: ”لسـوء الحظ، اليـوم أيًضا 
جـاء الهدفان من أخطـاء كبـرية ارتكبناها يف 
التحضـري. هـذا هـو الوضـع األكثـر خطورة، 
عندما تخرس الكرة بعد اسـتعادتها، وقد حصل 
ذلك مرتني“.

وبنّي: ”ال مكان للندم اآلن، فقد عانينا من عجز 
كبـري لنتغلب عليـه إذ ارتكبنا بعـض األخطاء 
الجسـيمة يف مبـاراة الذهـاب. لقـد اسـتغلوا 
األخطـاء بجودة فرديـة. كان ذلـك كافيا، ألننا 
ارتكبنـا كثـري مـن هـذه األخطـاء الكبـرية يف 

املواجهتني“.
وحـول الهـدف غري املحتسـب لتشـيليس الذي 
أحرزه ماركوس ألونسو يف الشوط الثاني، قال: 
”لـم أر الهدف امللغي وأشـعر بخيبة أمل كبرية 

ألن الحكم لم يتحقق منه بنفسه“.
وأملـح إىل أن الحـكام يخدمـون ريـال مدريد يف 

دوري األبطال.
وفرس: ”أشعر (يف املباراتني) أن القرارات كانت 
لصالح الجانب اآلخر بنسبة %51، لكن هذا ما 
يحـدث عندما يلعب ريال مدريد يف دوري أبطال 

أوروبا“.

أعرب اإليطايل كارلو أنشيلوتي، املدير الفني 
لريـال مدريد، عن سـعادته بالتأهل لنصف 
نهائـي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسـارة 
بنتيجـة (2-3) خـالل مواجهـة تشـيليس، 
بإيـاب ربع النهائي، والتـي أقيمت يف معقل 
برنابيو“.وقـال  ”سـانتياجو  املرينجـي 
أنشيلوتي، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة 
”مـاركا“ اإلسـبانية: ”لقـد عدنـا يف هـذه 
املواجهة بفضل الطاقة، وأجريت التغيريات 
إلنعـاش الفريـق، وعانى الالعبـون كثريًا“.

وأضاف: ”لم نكن نسـتحق التأخر بهدفني، 
وعانينا من الـركالت الثابتة لغياب ميليتاو، 
وواجهنـا الصعوبـات، لكـن سـحر امللعب 
(الربنابيو) ساعدنا كثريًا مرة أخرى، وكلما 
زادت املعاناة تزداد السعادة“.وتابع: ”يجب 
أن نتحـىل بالهـدوء، ونقوم بتقييـم الفريق 
بشـكل جيد، وتشـيليس اعتمد عىل الضغط 
بشـكل قوي للغاية، لكننا نجحنا يف النهاية 
يف استغالل ميزة الوقت اإلضايف“.واستكمل: 
”لعب كارفاخال بشـكل جيـد للغاية كقلب 

دفاع، ومنحنا الكثري من الطاقة“.وواصل: 
”أريـد تهنئة فياريـال وأوناي إيمري عىل 
بلـوغ الـدور نصـف النهائـي، واآلن كرة 

القدم اإلسـبانية لديها ممثالن يف نصف 
النهائي، وغًدا قد يكونوا ثالثة“.وتأهل 
ريال مدريد، بنتيجة (4-5) يف مجموع 

املباراتني، حيث حقق الفوز ذهاًبا بنتيجة 
”سـتامفورد  البلـوز  معقـل  يف   ،(3-1)
بريدج“، وسـيواجه املتأهل بني مانشسرت 

سيتي وأتلتيكو مدريد.
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إلحاقا بإعالننا العدد ٢٢٥ يف ٢٠٢٢/٣/١٥.
تعلـن ُمحافظة ذي قار(العقـود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (تجهيز ونصب وفحص وتشـغيل محطات كهربائية متنقلة ملرشوع 
مـاء النارصيـة (١) ومحطات التقوية التابعة لها) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ واسـتنادا لتعليمـات تنفيذ العقود الحكومية 
رقـم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيـذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠٢١ . 
ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزمان  – البينة الجديدة   

– الزوراء)
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية)  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمي العطاءات رشاء وثائـق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء.. 
ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسـابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا مـن يوم االحد املصـادف ٢٠٢٢/٤/١٧ يف بناية (مديرية ماء 
ذي قـار) فعـىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيـني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عـىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما 
ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل 

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

أ-املتطلبات الفنية :- الخربة التخصصية (االعمال املماثلة ) ولعقد عدد (١) وبمبلغ ال يقل عن (٦١٩,٩٩٥,٠٠٠) فقط سـتمائة وتسـعة 
عرش مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف دينار عراقي وللسنوات الـ(١٠) السابقة والتي تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

 الكوادر الفنية 

ب-املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املـوارد املاليـة (السـيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية  لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي (٤١٣,٣٣٠,٠٠٠) 

اربعمائة وثالثة عرش مليون وثالثمائة وثالثون الف دينار عراقي.
د- املتطلبات القانونية:-

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

العمل) غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانياً:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية + نسـخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار 

وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثاً:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

الخارجية العراقية.
رابعاً:- هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب 

يف الجدول ادناه.
خامسا:- وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).

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

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

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

٥-ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
٦-تتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧-يلتزم الطرف الثاني بأن يشـغل ما اليقل عن (٥٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨-يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال 
تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع 

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

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

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

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

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

١٥-ان آخـر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االحد املصـادف ٢٠٢٢/٤/٢٤ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قسـم العقـود الحكوميـة يف مقرها الكائن يف النارصيـة-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمـة بالدينار العراقي حـرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطـاء وتكون الكتابة 
واضحـة وخالية من الحك والشـطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكـر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال 
املدنية وبطاقة السـكن واليسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور اىل بناية محافظة ذي قار القديمة – شـارع النيل. وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة 
عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم املناقصة واسم 

مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦-تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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إلحاقا بإعالننا املرقم ٢٢٠ يف ٢٠٢٢/٣/١٥.
تعلن ُمحافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (تجهيز محطة متنقلة سـعة ٣١,٥ أم.يف.أي يف ذي قار) ضمن خطة تنمية 
االقاليم لعام ٢٠٢٢ واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة 
بهـا وتعليمـات تنفيذ املوازنـة العامة االتحادية لعام ٢٠٢١ . إن وثيقـة الدعوى لتقديم العطاء (االعالن) عـن املناقصة العامة لهذا املرشوع 

سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزوراء – العدالة  – املرشق)
وسـيتم العمل عنـد فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسـية)  والتي تتيـح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطـاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمـات ملقدمي العطاء.. 
ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسـابات املشـاريع يف ديوان املحافظة وسـوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابـات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يـوم االحد املصادف ٢٠٢٢/٤/١٧ يف بنايـة (الرشكة العامة 
لتوزيع كهرباء الجنوب) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات 
العربيـة واالجنبيـة من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة باملرشوع 
علمـا ان سـعر العطـاء الواحد (وكما مـؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عـىل ان يتم تقديم هويـة التصنيف االصلية للـرشكات العراقية واوراق 

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

أ-املتطلبات الفنية :- الخربة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد (١) وبمبلغ اليقل عن (٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة وثالثون مليون دينار 
عراقي وللسنوات الـ(١٠) السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

 ب- الكوادر الفنية 

ج-املتطلبات املالية :-
ثانيـا:-  املـوارد املاليـة (السـيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبـت القدرة املالية لتنفيـذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي (٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠) 

اربعمائة وعرشون مليون دينار  عراقي.
هـ - املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم إدراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، الرشكات 
اململوكـة للدولـة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفـق القانون التجاري وان ال تكـون وكاالت تابعة لصاحب العمل) غري 

مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل الـ (٥) سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء ولم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 
يمنع املشـاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسـتناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة (٥) سـنوات السـابقة جميع 
املطالبات املوقوفة سـوف لن تشـكل بمجموعها ٤٠٪ صايف مسـتحقات مقدم العطاء وسـيتم التعامل معها كمشـاكل تم حلها ضد مقدم 

العطاء.
ثالثا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار هوية 

رضيبية للرشكة.
رابعاً:- شـهادة تأسـيس الرشكة مـع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديـم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

الخارجية العراقية.
خامساً:- هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب 

يف الجدول ادناه.
سادساً:- وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).

٢-كل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمان للعطـاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطـاءات بموجب خطاب ضمان بنكـي او صك مصدق او 
سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنـون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة 
ذي قـار قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلـق املناقصة وعىل املناقص الفائز 
(الرشكة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 
٥٪ مـن مبلـغ االحالة عىل ان يكـون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظـات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء 

فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل 
املحـددة فيهـا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنيـة واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التـزام مقدم العطاء ملا تتطلبه 

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

٥-ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
٦-تتحمـل مـن ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعـالن وآلخر اعالن عن املناقصـة وان تتحمل الرشكة التي يحـال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧-يلتـزم الطـرف الثاني بأن  يشـغل ما اليقل عن (٣٠٪) من عمالـة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨-يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء. 
٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

١٠-تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد 
املقاولة.

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

فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
١٣-تكـون االولويـة للمواد االولية املصنعة واملجهـزة داخل العراق للمرشوع مع مراعـاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى 

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

١٥-ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/٤/٢٤ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسـم 
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار سـابقا) عىل 
ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من 
الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول 
بصحتـه ويعتـرب التبليغ مـن خالله ملزم واصوليا وكما يقـدم البطاقة التموينية وما يؤيـد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن 
واليسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان 
محافظـة ذي قار املبنى الجديد – شـارع االمام عيل (ع). وسـوف ترفـض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية 
فيؤجـل اىل اليـوم الذي يليه عىل ان تقـدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم املناقصة واسـم مقدم العطاء 

وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦-تسدد مبالغ املرشوع املذكورة من التخصيصات املتوفرة.
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حـني قرأت عنوان الكتـاب جذبني لفظ 
:“فانتازيـا“ املقرتن بكلمـة ” الجائحة 
” وتعّجبـت من هـذا الرّبـط الّذكي بني 
يعرّفهـا  كمـا  فالفانتازيـا  الكلمتـني 
األدباء هـي الواقع  الذي لن يحدث وهو 
بالّضبط ما فعلتـه الجائحة بكّل أنحاء 
العالم. فهل كان ألحدنا – مهما بلغ من 
الخيال  أن تصل به الرباعة لتخّيل ”كائن 
مجهـرّي“ ال ُيرى بالعـني املجرّدة يملك 
هذه الّسطوة يف الّتأثري عىل العالم أجمع 
يف وقت واحد فارًضـا قوانينه الّصارمة 
ا  منظومة املسـموح واملمنوع يف  ،مغـرّيً

الّطّب والّسياحة واالقتصاد ؟ 
إّنها لفانتازيا مدهشة بال شك، فانتازيا 
تحدث وتتكررفالكتاب  عبارة عن رحلة 
ممتعة تقف يف محّطات تضّمها مشاهد 
جمعهـا د. عبـد العـال والتقـط للعالم 
يف كّل محطـة صـورة بانورامية تتنقل 

جغرافًيا و تاريخًيا يف تأرجح بديع 
يف املشـهد األول تظهـر لنـا مقارنة بني 
الّناميـة ”  الـّدول املتقّدمـة والـّدول ” 
يف الّتعامـل مـع الّشـخصيات املمّيـزة 
فقد حرصـت ايطاليا عىل دفن الرّسـام 
االيطايل ”تاتيان“يف دار عبادة عىل الرّغم 
مـن أّنه مـات متأّثرا بمـرض الّطاعون 
املعـدي. كذلك خلّد ”فان غـوغ“ طبيبه 
برسـمه يف لوحة  مبهرة اعرتاًفا بفضله  
بينمـا ينعكـس املشـهد يف بالدنـا التي 
يمـوت أطباؤها يف غياب كامـل لتقدير 
دورهـم ( د. باسـم عنانـي ود. محمود 
سـامي) و تصطدم جثامـني أصحابها 
برفض شعبّي للّدفن كما حصل يف قرية 
مرصّية  رفضت دفن طبيبة ماتت بسبب 
كوفيـد خوًفا مـن نرش العـدوى . وهنا 
يرفـع د.محمد فتحي عبد العال الّصوت 
عالًيا مطالًبـا بنرش الوعي والّتأكيد عىل 

ترسيخ ثقافة رّد الجميل .
ويف املشـهد الّثانـي يعالـج د. عبد العال  
فكرة إسناد الحضارات الّسابقة ظاهرة 
انتشار األمراض يف العالم إىل أمور غيبّية  
وقـد امتـّد هـذا االعتقـاد اىل يومنا هذا 
وكان سـبًبا يف تشييد نسـاء الهند ملعبد 
ُتقـدَّم فيـه القرابني للّتخلـص من لعنة 
الكورونا . وقد ربط السـلطان برسباي  
بـني الّطاعون و تفـيش الزّنا يف عرصه ، 

كذلك  ربط الناس بني الكورونا واحتجاز 
الّصـني ملليون مسـلم يف االيغـور.وكأّن 
د.عبـد العـال يؤّكـد يف هذا املشـهد عىل 

فكرة الّتوارث املعتقدّي بني االجيال.  
ويتنـاول املشـهد الثالث فكـرة اختالف 
الكورونـا  جنـس  تحديـد  يف  اللّغـات 
وحسـمها مـن ِقَبـل بعض الـّدول مثل  

فرنسا واسبانيا اللتني اعتربتاها أنثى.
ويليـه املشـهد الرّابع الـذي يتحدث عن 
تنـّوع رّدات الفعـل بـني بلـد وآخر فقد 
تسـاهلت امريكا والربازيل مع موضوع 
انتشـار الجائحـة إىل أن انترش الوباء يف 
بلديهما  وقد وصل األمر ببعض الرؤساء  
اىل إسـداء الّنصائح املـّرضة للناس عىل 
غـرار ما فعلـه ترامب الـذي رّوج لدواء 
الكرولوكني  حتى مات بسـببه مواطن. 
كما نصـح الرّئيس االوغنـدي مواطنيه 
بالّتـداوي بالّصـالة الجماعّيـة.ويف هذا 
املشهد ترسيخ لفكرة االذى الذي يسّببه 

الجهل وادعاء املعرفة . 
أمـا املشـهد الخامـس فيتحـّدث عـن 
الحيوانـات املّتهمة بنقـل الجائحة مثل 
الخّفـاش الذي قامـت الّدعوات للقضاء 
عليـه. يليـه آكل الّنمـل وحيـوان املنـك 
الذي ارتكبـت الّدانمارك مجـزرة بحقه 
، وهنا تربز فكرة سـطوة االنسـان عىل 
غريه من املخلوقات وقدرته عىل تحّكمه 

بمصريها متى شاء.
لنـراه  الّسـادس  املشـهد  اىل  وننتقـل 
يتنـاول الطريقة الغريبة التي يفّكر بها 

البـرش ففي حني يفرض علينـا التباعد 
االجتماعـي  نجـد الّنـاس يتظاهـرون 
محتشـدين  فتكـون الّنتيجة عكسـّية 
وتـزداد االرضار الّصّحّيـة واالجتماعّية 
واالقتصادّية. إّنه العنـد الجماعي الذي 
يغلّفه الجهل والذي يعترب الّسّد املنيع يف 

وجه تطّور املجتمعات      
ويف املشهد الّسـابع  مقارنة بني انسان 
القرن التاسـع عرش الذي اعترب الهاتف 
مسـؤوال عن نقـل االنفلونزا و انسـان 
اليوم الـذي يرى التكنولوجيا مسـؤولة 
عن نقل كوفيد و تأكيد عىل ان االنسـان 

هو االنسان يف كل زمان.
ويف املشـهد الّثامن يرى القارئ نفسـه 
أمام العصا الّسـحرّية التي  اسـتطاعت 
بهـا تغيري املعـادالت االقتصادّية فصار 
الّنفـط بال ثمن يف تشـابه غريب بني ما 
يحصل اليوم وما حصل أيام الّسـلطان 
بـن نـارص حيـث كثـر االمـوات و قـّل 

الوارثون .
يف املشهد الّتاسع يخربنا د.عبد العال أّن 
اول مـن صنع روبوت هـو العربي بديع 
الزّمان أبو العّز ابن اسـماعيل بن الّرزاز 
ومع ذلك  يحجم العرب عن اسـتخدامه 
ويسـتخدم  الغـرب   يف  يتطـّور  بينمـا 
باسـتمرار حتـى صـار بديـًال للعنرص 

البرشّي .
وتبلغ الفانتازيا أعىل مراتبها يف املشـهد 
العارش من خالل الفرضّية التي تقول ان 
الفريوس قادم مـن الفضاء عرب عّينات 

الّصخـور القادمة من املريخ او سـقط 
عـىل االرض مع النيزك الذي انفجر فوق 

الّصني .
وال يقـّل املشـهد الحـادي عـرش مرتبة 
يف الفانتازيـا عمـا سـبقه اذ يشـري اىل 
دراسـة اجريت يف كندا تقول اّن االنسان 
الذي يحمل جينات موروثة من إنسـان 
نياندرتال املنقرض أقّل عرضة لإلصابة 

بفريوس كوفيد 19 ..
ويتحدث املشـهد الّثاني عرش عن ردود 
األفعال املمانعة للّقاح  مثل إنبات لحية 

للنساء أو تحويل الرجال اىل تماسيح .
وتتـواىل الّنظريـات يف املشـهد الّثالـث 
عرش عـن أسـباب الوفيـات يف ووهان 
بـني إطالق الجيل الخامس من االنرتنت 
وتـّرسب غـاز الّسـارين مـن مختربات 
أفغانسـتان ، واشـارت أصابع االّتهام 
اىل مؤامـرة اّتهمت بها الّصني والواليات 
املّتحـدة وارسائيل. حتى بيل غايتس لم 
يسلم من نظرّية املؤامرة فقد ُنرش عنه 
أّنه يسعى إىل تركيب رشائح ممغنطة يف 
االجسام البرشّية .لكن ما تّم نسيانه هو 
أّن هذا الوباء عاملّي  وبالّتايل فإّن نظرّية 

املؤامرة يمكن دحضها بسهولة. 
و يتنـاول املشـهد الرّابع عـرش الّنكات 
التي تعرّضت لها شـخصّيات  يف العالم 
مثل املسـؤولة االمريكّيـة التي نصحت 
الّنـاس بعـدم ملـس وجوههـم يف نفس 
اللّحظة التي كانـت تبلّل فيها أصابعها 

لتقليب الّصفحات بني يديها .

أّمـا مـا ورد يف املشـهد الخامـس عرش 
فهو ال يصدَّق فقد دّشـنت بعض الدول  
رابًطـا الكرتونًيا  للمتزوجـني أكثر من 
ـن الّزوج  مرة السـتخراج ترصيح يمكِّ

من الّتوّجه لزيارة زوجته الّثانية . 
ويعود املشهد الّسادس عرش بالّذاكرة إىل  
قّصة الّزومبي الذي تعيده الفريوسـات 
اىل الحيـاة وتخلـق يف داخلـه الرّغبة يف 
افـرتاس اآلخريـن والتـي يجاريهـا يف 
الّسـيناريو مـا طلبه  املركـز االمريكّي 
للّسيطرة عىل االمراض يف بيوتهم  تالفًيا 

ملهاجمة الكوفيد القاتل  للمنازل
يتحـّدث  عـرش  الّسـابع  املشـهد  ويف 
الدكتـور عبد العال عـن اللقاح الكوبي 
الجديد ”عبد الله ” الذي اسـُتلِهم اسمه 
مـن املرسحيـة التـي كتبهـا الّشـاعر 
الكوبـّي خوسـيه مارتيـه عـن شـاّب 
مرصّي يشـارك الكوبيـنّي يف معركتهم 

ضد االسبان 
و يتنـاول املشـهد الّثامـن عـرش دور 
وسـائل التواصـل  التـي  اّتبعت يف نرش 
التوعية مصادر لـم تكن صحيحة مثل 
صورة الجندّي الـذي كان يحمل حماًرا 
يعـرب به حـق ألغـام يف محاولـة لنرش 
فكرة الوعي لكـّن البحث عن أصل هذه 
الّصـورة يوصـل املتابـع اىل اكتشـاف 
اّن الهـدف منهـا كان تجميـل صـورة 
املسـتعمر  ألّنها كانت تحمل فكرة رفق 

الجندي الغاصب بالحيوان .
ويختتـم الّدكتـور عبد العال مشـاهده 
بالحديـث عـن اعتمـاد الحكومات عىل 
الحيوانات يف كشف إصابات كوفيد كما 

حصل يف بلجيكا وفنلندا .
وباختصـار يمكننـا القـول اّن القارئ 
يعـود بعد هـذه الرحلة املمتعـة محّمًال 
بمعلومـات تصلح لتحويلهـا إىل أبحاث 
مطّولة تحمل.أّما ما يتضمنه الكتاب من 
براعة الّتصوير ودّقة املشـهدّية فيمّكنه 
من أن يكـون نـواة ألعمـال تلفزيونّية 
ممتعـة إذا وقـع بني يدي مخـرج بارع 

يهوى الّتجديد 
وختاًما .يتملّكني شعور وأنا أغلق دّفة 
هذا الكتاب بأّنه  لو كان له  لسان ألطلق 
حكمة واحـدة مفادها أّن الخيال مهما 
ارتقى من مكانة فلن يبلغ يوًما إىل رتبة 

ما يرسمه الواقع مهما كان عقيًما

Ÿ‹æa@áj«@ÛèÓ«@
 قبـل عقود . بمقدمة حذاءه و صفعة قوية ، اىل 
داخـل غرفـة باذخة االثـاث ، دفعني رشطي  له 
هيئة ثور واغلـق الباب خلفي . يومها كنت فتيا 

اتحمل ركالت جالوزة السلطة !.
-- اهال ، بابتسـامة خبيثة  استقبلني رجل انيق  

خلف مكتب اكثر اناقة . تسمرت واقفا امامه. 
اجلـس،  قال يل ومثل  مربمج جلسـت .بالتأكيد 
تجيـد القـراءة؟ قـال قلـت نعـم .لـدي تقارير 
تقـول انـك ناقم عىل الحيـاة و الوضـع واحيانا 

تشـتم الحكومة والنظام  .نعم صحيح . وتفكر 
بالتخلص من حياتك.؟  نعم صحيح. ولوال خوفك 
من وسـائل التعذيب الحديثة  جاهرت باألمر. .؟ 

نعم .وتفكر يف انهاء حياتك؟ .نعم صحيح .
لهذا ارسـلت عليك  ألناقش معك اسـهل طريقة  
تريحك. قـال وهو يصوب نحوي نظـرات نارية 
..  لم اجب ..من جرار مكتبه األنيق سحب ورقة 
. امعنـت النظـر فيهـا .كانـت  حـروف ابجدية 
يقابلهـا أرقـام تبدأ من  واحـد يقابله صفر . لم 
افهم املقصود ، قلت .انا ارشح لك قال املحقق  ؛

الرقم واحد يقابله صفر .
الصفر  يعني اعدام دون تعذيب ملن يشتم  السيد  
الرئيس .الثاني سـجن  مؤبد مع األشغال لشاتم  
احد نوابه وهكذا تتدرج احكام السـجن .تصبح 
سـنينا عند شـتم ذوي  األلقاب واملناصب  حتى 

سكرتري  الوزير و املدير واألمر لك .!
اطرقت طويال فصاح أجب ايها الحمار .!

رفعـت رأيس . حدقت طويال يف عينيه  وقلت وما 
عقوبة شـتم السـاعة التي ولـدت فيها  حرضة 

املحقق ؟ 
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مـن يطلـع عـىل مجموعـة ”ملختلفـني يف 
نعنـاع النظـرة“ للشـاعر الليبـي محمـد 
القـذايف مسـعود يلفت نظره ميل الشـاعر 
إىل تكثيـف النـص الشـعري، واتخاذ بالغة 
التكثيف منطلقا لكتابة نصوصه. وُتسـهم 
هذه البالغة بقسـط وافر يف تشكيل الصور 
الشعرية، ووسمها بميسم خاص، كما أنها 
تـؤدي دورا حيويا يف بناء دالالت النصوص 
سـتعمل  ثـم  ومـن  الرمزيـة.  وإشـاراته 
هـذه القـراءة عـىل تجليـة مدى اشـتغال 
بالغـة التكثيـف يف بناء النصـوص، وإبراز 
جماليتهـا، ومدى قدرتها عـىل بناء دالالت 

النص الشعري وأبعاده الرمزية.
يف مجموعـة نصـوص قصـرية يسـميها 
الشـاعر ”قصائد“ نلفـي بالغـة التكثيف 
حـارضة بقوة وتـؤدي دورا فعـاال يف بناء 
عوالم شعرية متخيلة من خالل صور فنية 
مختلفـة. يقـول محمد القذايف مسـعود يف 

أحد هذه النصوص:
”ذات آهـة 

أبعد من نجـم
يف أقصاي

اشتهيُت طعم التـراب“.
يتشـكل هذا النص من صورة واحدة تبني 
رؤيتـه وتصنع داللته. ُيشـخص الشـاعر 
عمـق معاناته وشـدة أمله مـن خالل اآلهة 
البعيدة الغـور التي تهز دواخلـه إىل درجة 
اشـتهاء طعم الـرتاب، والرغبـة يف الفناء. 
ويحـرض النفـس الصـويف يف هـذا النـص 
املكثـف عـرب التعبـري عـن هـذه الرغبـة 
امللتبسـة يف النفـس اإلنسـانية بـني التوق 
إىل السمو والعلو (اسـتدعاء النجم البعيد) 
والرغبة يف الركون إىل الثبات واليقني: يقني 
الفنـاء يف املحبـوب واالرتباط به (اشـتهاء 
طعم الرتاب). وبهـذه الصورة الدالة، وعرب 
بالغـة التكثيف يقول الشـاعر هذه املعاني 
يف إشـارات مختزلة وملحات خاطفة. وعرب 
هذه الصورة املكثفة واملركبة يبني الشاعر 

رؤيته ويعرب عن ذاته. 
ويقول يف نص آخر مستدعيا صورة أخرى 
مشخصا أمله يف سواقي ماء تهطل معاناة:

”فكل غيمة وإن احترضت 
لن تهطل كسواقي أملي“.

ويف هـذا النص املكثف يحـرض هذا التقابل 
بـني الفناء واملوت وبني االرتفاع والسـمو، 
ونرى أن املـوت بداللته الروحية هنا يحول 
شدة األلم إىل حالة شعرية رائقة من خالل 
ربطهـا باملـاء وارتباطه بالحيـاة ال املوت. 
وبهذه الشاكلة نجد هذه الصورة الشعرية 
تتميـز بالطزاجـة واالبتـكار وتتمكن من 
ترجمـة عمـق إحسـاس الشـاعر بفداحة 
أملـه ومعاناته، وهي تكتنـز نفحة صوفية 

ورومانسية جلية.
ويف نص آخر يقول محمد القذايف مسعود: 

”وأنا أنتعل الجرح 
ليصل الوجع فيك أقصاه 

تقطع ناياتـك أوردتها
تدمعني جمرا 

تستظلني بصمتي 
عله يهبك عرجون 

مذبوح اآلهات“.
ال شـك أن الشـاعر يخاطب أنـاه، ويجعل 
منهـا معـادال موضوعيـا ليعرب عـن عمق 
أملـه ووجعه، هـا هو ينتعـل جرحه ليصل 
بمعاناته إىل ذروتها. وها هو يخرب ذاته أنه 
يقطع أوردة ناياته، حتى ال تتغنى بأحزانه 

مفضال الصمت لتستظل به النفس، ويصور 
هذا الصمت يف شـكل عرجون ذابل مذبوح 
اآلهات. بهذه الصور املتعددة واملركبة التي 
تجمـع بـني البـرصي والسـمعي، واللعب 
عىل داللة الصمت وجماليـة التضاد، يبني 
الشـاعر عواملـه املتخيلة املعـربة عن ذاته، 

وعن رؤيته.
ويف نص آخر يقول:   

”يف صمتِك أغنية 
تعُرب ليل انتشائها

إىل صباح ...“.
الصمـت  بجمـال  يحتفـي  نـص  وهـذا 
الـذي يصـري أغنيـة انتشـاء تـرصم الليل 
إىل الصبـاح واإلرشاق. إننـا أمـام صـورة 
شـعرية مكثفـة ُتعـرب عن جـالل الصمت 
ونشـوته التي تضاهي نشوة أغنية ُتطرب 
الـروح، وَتعرب بهـا من هول الليـل إىل نور 
الصباح. ونرى الشـاعر يخاطـب مخاَطبا 
مجهـوال لكـن مالمحـه األنثويـة كونيـة 
الطابع تلقي بالسـكون والراحة يف النفس 
القلقـة املضطربـة إىل درجـة تحـول هـذا 
السـكون إىل أغنية تترشبهـا الروح وتلقى 
فيهـا اطمئنانهـا. وبهذه الشـاكلة تكثف 
هـذه الصورة ظالل معاني يمكن حدسـها 
بكيفيـات عدة، وهذا التأويـل الذي ذكرناه 

إحداها، خاصة أن هذا النص يحلق يف أبهاء 
الرتميز بشكل ال يخفى عىل املتلقي، بحيث 
ينتقل عرب صورته الحسـية هذه إىل التعبري 
عن الـروح يف انتشـائها بالصمت وجالله، 
وتوقهـا إىل عبور بـرزخ الظـالم إىل رحابة 
النـور وبهائه. ومما ال شـك فيه أن صورة 
هـذا النـص تتصـادى مـع دالالت النـص 

السابق عليه.
ويقـول الشـاعر يف نـص آخـر، وهـو هنا 
يخاطب أنثى معشـوقة مصورا حضورها 

يف وجدانه وكيانه:
”تمتديـن يفَّ من 
بسملـة الُصبـح

حتى حمدلـة
املسـاء“.

بهـذه البالغة املكثفـة والصـورة املختزلة 
لحركة الزمن يشـخص الشاعر رضاه عن 
أنثـاه وشـغفه بها. إنها تسـكنه من بداية 
نهاره: بسـملة الصبـاح، وإىل نهاية يومه: 
حمدلة املسـاء. وبني بسـم الله والحمد لله 
تطمـنئ النفس وتسـكن الـروح إىل وجود 
األنثـى البهـي. ومما ال شـك فيـه أن هذه 
املعاني تتصـادى مع ظـالل معاني النص 
السـابق الـذي يعـرب عـن جـالل الحضور 
األنثـوي وبهائه يف صمته وسـكونه اللذين 
يشـبعان الروح ويلقيان بظالل السـكينة 

فيها.
وهـذه صـورة أخـرى مكثفـة تتصـادى 

معانيها مع النص السابق، وترتبط به:
”بصحـوة عينيـك

يقبُل صبـاح
يرفـع الليـل جفنـه

عن سهـد وساهـد“. 
إن صحـوة عينـي املحبوبـة نـور يـيضء 
الكـون ويطارد سـواد الليـل، بحيث يرفع 
عشـقا.  السـاهرين  عـن  جفونـه  الليـل 
وبهـذه الكيفية يشـكل النـص كثافته من 
خـالل صـورة شـعرية واحدة تـؤدي دورا 
حيويـا فعاال يف بناء النـص وتحديد عوامله 
التخييلية. وبهـذه الصنيعة الفنية الدقيقة 
يبني الشـاعر محمد القذايف مسعود رؤيته 

الشعرية وجمالية نصوصه.

ويف حيز آخر من املجموعة الشـعرية يقول 
الشـاعر متطرقـا إىل موضوعـات أخـرى، 
متبعـا نهجـه البالغـي يف بنـاء نصوصـه 
املكثفة عىل أسـاس صورة واحدة، أو صور 

مركبة مرتابطة:
”همسُت يف أذن الخريف: 
توار عن سكينة الفصول 
املطر يخيط األرض ثوباً 

لُعراة اليقني“.
بهذه الصورة الشـفيفة يعرب الشـاعر عن 
نظرتـه إىل فصـل الخريف وتأملـه يف هذه 
الفـرتة الزمنية راصـدا تحـوالت الطبيعة، 
مبينـا أن املطر يخيـط ثوبا ملـن يفتقد إىل 
اليقـني. مـن يـرى أن الحياة ثبـات، وأنها 
سكون وموت. فها هو الخريف وهو يعري 
الشـجر ويفـرش األرض بأوراقهـا لتصري 
بسـاطا أصفـر يؤكد أن الوجـود قلب، وأن 
ال سـكون وال ثبـات. بهذه الكيفيـة تركز 
الصورة عىل داللة التبـدل والتحول لتجعل 
منهـا أفقا لكثافـة نصية وبالغة شـعرية 

تقول الكثري طي القليل من اللفظ. 
وها هو الشـاعر يقدم لنا صورة يف شـكل 
لقطة رسديـة نثرية مكثفـة ليصور حالة 

فزع وخوف انتابته:
”ظننُت العصفور رصاصة

فارتميت أرضا
حني طار هارباً..“.

إن هـذا النـص املكثف يبني شـعريته عىل 
وضعـا  تختـزل  صورة/لقطـة  أسـاس 
مشرتكا بني الشـاعر والعصفور، فكالهما 
يف انطالقه يختزن الخوف والهلع. وكالهما 
يخىش املوت. الشاعر الذي حسب العصفور 
رصاصة تنطلق نحـوه لتقتله، والعصفور 
الذي يخـىش اإلنسـان ففر هاربـا. وبهذه 
الشـاكلة يصنـع النـص متخيلـه ويبنـي 
عوامله ويشـكل دالالته وظاللـه الرتميزية 
ببالغة التكثيف. وعـرب هذه البالغة يصبح 
العصفور بمثابة معادل لذات الشاعر التي 
تحيا يف وضع غري سوي فتحسب العصفور 
(صورة الوداعة والرقة والجمال) رصاصة 
(رمز الدمار واملوت). وبهذه الطريقة يعرب 
الشاعر عن حالة نفسية يف وضع اجتماعي 

وسيايس غري طبيعي.
ويف صورة شـبيهة بالسابقة، يقول محمد 

القذايف مسعود:
”مشيُت متعرجاً 
أرمي الظل بحجر

فريتد رصاصاً 
وعراجني تنزف“.

هكذا تصـور هذه الصـورة معانـاة الذات 
يف واقـع مضطرب، فهـا هو الحجـر يرتد 
رصاصـا وعراجـني تنـزف دمـا. وهكـذا 
تسـتحرض الصورة دالالت املـوت، وتكتنز 
يف عواملهـا التخييليـة هـذا التجـاذب بـني 
محبـة الحياة والرغبـة يف مغالبة املوت، أو 

مواجهته.
وعىل هذه الشاكلة يبني الشاعر جمالية 
نصوصـه جاعـال مـن بالغـة التكثيف 
أفقا لصنـع دالالت نصوصـه وأبعادها 
الشـعرية  عواملـه  مشـكال  التخييليـة 
الخاصة، موظفا صورا مفردة أو مركبة 
تحمل رؤيته الشعرية إىل قارئه يف ألفاظ 
قليلة، لكنها تختـزن رؤى وأبعاد داللية 
متعـددة يستشـفها املتلقي مـن تأمله 
يف النصـوص وتفاعلـه مـع منطوقهـا 
ومـا تخفيه من ظالل معـان ثاوية بني 

تضاعيفها.
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عبد العزيز الحيدر
األيام الورقية كانت يف حقيبتك 

اليدوية
رسالتي ...وسـندويج الدموع 

....
تركتيهما كما هما عىل منضدة 

التلفاز
ربما نسيت ..

000
حـني دخلـت أحـدى القنـوات 
يف  لتشـرتكي  لديـك  املفضلـة 

املظاهرات األخرية
نسيت أخذهما....

تركتيني أتصبب عرقا
مـن  احتمـال  اضعـف  وهـذا 

االحتماالت التي تمزق قلبي
000

انسحبت كما سمكة
عـىل  املكـوث  مـن  اختنقـت 

الساحل...
انسحبت إىل العمق

000
.... األسماك  املرجانية  الشعب 

الكبرية كانت يف انتظارك
000

لم تحفظي بعد جدول الرضب 
للرقم املنقلب....

000
وأنت بني يدي

أضفر لك الضوء أملتهدل
أعمل لك ترسيحـات- بالفري- 

الحار
000

كان كل شئ يمر برسعة
حتـى الشـهقة الرطبـة.. بني 

الدموع واملخاط
000

األحالم لم تمكث
والذاكرة اللعينة للجهاز امتألت 

بالخرافات
اسـتعيد  أن  حاولـت  وحـني 

صوره
كان الفريوس يخرج يل لسـانه 

ويقلب أجندة تواريخ
يذكرنـي بمواقـع الثلـج عـىل 

جثتي
املواقـع الزرقـاء الخاليـة من 

الفراء
000

سـأكتب مـا لـدي ولكنني قد 
اعمـد يف النهاية إىل االسـتغناء 
عـن كل طيـوري ألطلقها هي 

أيضا وراء
بعض أوهامي املتحجرة

000
لقـد مللت مكوثـي هكذا فوق 

املاء
تنظـر  تراقبنـي..  والديـدان 

بشهية إىل
محاجري

لتبتدئ بها
000

الحركة تخفت يف كلماتي ..رو 
يدا رويدا

000
أتحلل إىل رمل

000
اللعـني.  انتظـارك  سـاحل  يف 
أحفـظ  أن  دون   - وأتـرك  
الدرس كمعتـوه يكرر أخطائه 

بتعمد.... -
رسالة أخرى...
أعتذر فيها....

آسف أيها الزمن الجميل
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 هل تفكر كثريًا؟ إذا كانت إجابتك بنعم، 
فهـذه املقالة لـك، اإلفـراط يف التفكري 
هو مشـكلة شـائعة أو باألحرى عادة 
نطورهـا منـذ الطفولة، نحـن ال ندرك 
شـدة هـذا الرشط حتـى يعيـق نمونا 
أو يخلـق عقبة يف الطريـق الذي نختار 

الوصول إليه.
عـىل الرغم مـن أن اإلفـراط يف التفكري 
ليـس عـادة سـيئة ، إال أنـه يف بعـض 
األحيـان قـد يصـل إىل رأسـك ويجعلك 
تفعـل أشـياء غبيـة ليسـت مطلوبـة 

حتى.
ما  اإلفراط يف التفكري؟

معظم الناس وخاصـة األطفال لديهم 
هـذا املفهـوم الخاطـئ الغريـب حول 
اإلفـراط يف التفكـري وهـذا يعني فقط 
القلق بشأن يشء لم يتم القيام به بعد. 
ليس األمر بهذه البساطة ، فاإلفراط يف 
التفكري يحتوي يف الواقع عىل الكثري من 
األشياء مثل القلق واملحفزات واملواقف 
والظـروف التـي تجعلـك تفكر يف يشء 
ما مـراًرا وتكراًرا. ليس هذا فقط ، يبدأ 
الناس يف التفكري بشكل مفرط دون أي 
سبب أثناء قضاء وقت الفراغ أو مجرد 
التباطـؤ. إن التفكري يف نفـس األفكار 
يزيـد من خطر حدوث حـاالت الصحة 

العقلية .
نصائح للتحكم يف اإلفراط يف التفكـري:

1. انظر كيف تستجيب
عندمـا تفـرط يف التفكـري يف املواقف ، 
فأنت تسـتجيب أنت بحاجة إىل مراقبة 

الطريقة واألشـياء التي تستجيب بها. 
إذا كانت الردود متكـررة أو تتبع دورة 
، فأنت بحاجـة إىل التخلص منها ألنها 
تقوم بعمل حلقة وتضييع وقتك. ومع 
ذلك ، يمكن لألفكار اإليجابية أن تمنحك 
نتيجة جيدة ، وبالتايل اسـتمر يف تحليل 
أفكارك وبالتايل ال تشـعر بالذنب حيال 
ما تعتقـده. يمكن أن يسـاعدك الوعي 

الذاتي عىل تغيري طريقة تفكريك.
2. حاول أن تجد مصدر إلهاء

اإلفراط يف التفكـري ال ينتهي من تلقاء 
نفسه ؛ تحتاج إىل يشء ما للتحكم فيه. 
ابحث عن مصـدر إلهاء أكثـر إنتاجية 

ممـا كنت تفكر فيـه. لهـذا تحتاج إىل 
األفكار التالية-

التعـرف عىل بعـض املهـارات الجديدة 
ومعالجة املواقف

الحصول عىل بعض التمارين
ممارسة بعض الهوايات وممارستها

تطـوع يف منظمـة محليـة إيجابية يف 
وقت الفراغ

3. تأمل
يحب الكثـري من النـاس التأمل عندما 
يفرطون يف التفكري ألنه يساعدهم عىل 
تركيـز أفكارهم والتفكـري نحو الهدف 
املطلـق. كمـا أن التأمل يجعلـك خالًيا 

مـن التوتر ويمكـن أن يمنحـك الوقت 
لإلجابة عىل املواقـف وتحليلها. حافظ 
عـىل نظافة عقلـك وال تتوتر من جذب 

االنتباه.
4. ابحث عن رشيك

إن العثور عىل شـخص يمكنه الخروج 
معك أو قضـاء بعض الوقـت معه هو 
طريقة جيـدة للتوقف عـن اإلفراط يف 
التفكري بـأي طريقة ممكنة. يمكن أن 
تسـاعدك محاولة تخفيـف العبء عن 
شخص ما يف الواقع عىل وضع األشياء 
يف مكانهـا ويف االتجـاه الـذي تريـده. 
فكر يف الطرق التي يمكن أن تسـاعدك 

عـىل تحويـل انتباهـك نحـو النشـاط 
وهـذا الشـخص يف كثري مـن األحيان. 
أو يمكنـك فقـط مسـاعدة أصدقائـك 
يف مهامهـم التي يمكـن أن تبعدك عن 

التفكري املفرط.
السـلبي  التفكـري  عـىل  التعـرف   .5

التلقائي
يمكن أن يكون اإلفراط يف التفكري أمرًا 
جيـًدا ، لكن وجود أفكار سـلبية يمكن 
أن يكـون له تأثـري خاطئ عـىل عقلك 
أن يجعلـك عرضـة ملشـاكل  ويمكـن 
الصحة العقلية. تشري األفكار السلبية 
التلقائية إىل األفكار املتشـنجة التي قد 
تنطوي عىل بعض الخوف أو الغضب أو 
املواقـف املؤملة. كل هذا يمكن أن يجعل 
حالتك أسوأ ويمكن أن يمنحك ليايل بال 
نوم يف بعـض األحيان. لذلـك من املهم 
أن تتعرف عىل هذه املحفزات ومهارات 

التفكري ملنع اإلفراط يف التفكري كثـرًيا.
6. حافظ عىل تركيزك 

التواجـد يف الحـارض مهـم حًقـا مـن 
أجـل التأمل والحصول عـىل الكثري من 
املصادر الجيدة من أجل البقاء يف الوقت 
الحـارض. يمكنـك فقط االسـتماع إىل 
بعض املوسيقى وقضاء بعض الوقت يف 
االسـتمتاع بها. تناول شيًئا ما ، يمكن 
أن يسـاعدك عىل التخلـص من األفكار 
وتركيـز حواسـك عىل بعـض األطعمة 
اللذيـذة. اخـرج للتنزه وعالج نفسـك 
ببعض الوجبات املفضلة لديك للتخلص 

من األفكار املفرطة   يف  التفكري.

والحفـر  الخـدش  إىل  الرخـام  يتعـرّض 
طريقـة  تقـيض  بسـهولة؛  والتلطيـخ 
التنظيـف بملء زجاجـة مـزّودة ببّخاخ 
باملاء الدافـئ، وبضع قطرات من سـائل 

الجيل، مع رّج الزجاجة بعد إغالقها. 
الجديـر بالذكـر أن املنظفـات الطبيعيـة 
الحمضيـة، مثـل: الخل وعصـري الليمون 
حالـة  يف  أّمـا  الرخـام.  بحفـر  تتسـّبب 

التنظيـف العميـق، فال منـاّص من صنع 
معجون مؤلّف من املاء وصودا الخبز، مع 
طـالء السـطح الرخام به، وذلـك ملدة 24 

ساعة عىل األقل قبل الشطف.
تنظيـف  إىل  املُسـارعة  ُتفيـد  الخشـب: 
مسـاحة العمـل الخشـبية عنـد حدوث 
أي انسـكاب لتجّنـب البقع، أّمـا عملية 
التنظيـف العميـق فتقـيض باسـتخدام 

فرشـاة للوصول إىل الزوايا والشقوق. يف 
هذا اإلطار، يخلط كّم ضئيل من صابون 
األطباق السـائل مع املاء الدافئ، لغرض 

التنظيف.
السـتاينلس سـتيل: ُيمكـن االعتماد عىل 
الفوطة املصنوعة من القماش أو الفرشاة 
ذات الشعريات الناعمة، يف تنظيف مساحة 

العمل املُصّممة من الستاينلس ستيل.

عرس الهضم مشـكلة شائعة تجعلنا نشعر بالشبع حتى عندما ال نأكل، 
عندمـا يعـود الحمض املوجـود يف معدتك إىل املريء ، فإنه يسـبب عرس 
الهضم، إذا لم يتم عالجه بشكل صحيح ، يمكن أن يسبب مشاكل خطرية 
مثـل األلـم والثقل وحتى الغثيـان، ، إال أن هناك العالجـات املنزلية التي 
تعمـل عىل تهدئة معدتك إذا لم يكن األلم شـديًدا، أحد العالجات املنزلية 

التي يمكن أن تساعد يف حل مشاكل الجهاز الهضمي هو الريحان.
الريحان يخفف عرس الهضم

إنهـا واحـدة من أقدم األعشـاب التي عرفتهـا البرشيـة ، ولطاملا كانت 
فوائدهـا الطبيـة والصحيـة معروفـة يف جميع أنحـاء العالم، يشـتهر 
الريحـان بقدراته الطبية والعالجية القوية ، فهو يحتوي عىل العديد من 
الفيتامينات واملعادن ، كما أنه مصدر غني بمكونات فيتامني أ ، ج ، هـ، 
ك وأوميجـا 3،  كمـا أنه يحتـوي عىل معادن مثل النحاس والكالسـيوم 

واملنجنيز والفوسفور والزنك والبوتاسيوم.
يحتـوي الريحـان عىل العديـد مـن الفيتامينـات واملعـادن ، باإلضافة 
إىل مضـادات األكسـدة مثل اللوتني وزياكسـانثني وبيتـا كاروتني وبيتا 
كريبتوكسـانثني، أوراق الريحـان تحتوي عىل طارد للغـازات (املعروف 
باسـم مقويات الجهاز الهضمـي العطرية أو املـرارات العطرية) ، مما 
يسـاعد عـىل تخفيف أعـراض عرس الهضـم وحرقـة املعـدة والغثيان 

والغازات املفرطة.
أوراق الريحـان تلطف املـريء امللتهب وبطانة املعـدة الناتجة عن فرط 
حمـض املعـدة، تقلل الخصائص املضـادة للقرحـة ألوراق الريحان من 
تأثـري أحماض املعدة وتقلـل من إنتاج الغازات، الريحان عشـب يخفف 

الغازات وقد يكون مفيًدا يف تهدئة اضطراب املعدة.
كيف يجب أن تستهلكه؟

لتحسـني الهضم ، هنـاك بعض الطـرق التي يمكنك مـن خاللها تناول 
أوراق الريحان لتهدئة معدتك عىل النحو التاىل:

امضغ 3-2 أوراق ريحان لتقليل حموضة املعدة
يمكنـك مزجـه يف عصـري والحصـول عـىل جرعـة

تتمثـل إحدى الطرق يف إضافة 3-2 مالعـق كبرية من عصري الريحان يف 
ماء جوز الهند أو عصري الليمون أو اللبن تساعد هذه األطعمة أيًضا مع 

الريحان يف تخفيف عرس الهضم
فوائد أخرى ألوراق الريحان

يحتـوي الريحـان أيًضـا عـىل خصائص التربيـد ، ممـا يجعلـه مثالًيا 
لالسـتخدام يف الصيـف، ينظف الجسـم وينظـم درجة حرارة الجسـم، 
بـرصف النظر عن صحة القناة الهضمية ، سـتضيف أوراق الريحان إىل 
كمية األلياف التي تتناولها ، وتقلل من نسـبة السـكر يف الدم ، وتساعد 

عىل إنقاص الوزن وتقليل الكوليسرتول.
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املقادير:
كفتة : 300 غراماً

ملعقـة   : مشـكلة  بهـارات 
صغرية

ملح : نصف ملعقة صغرية
بقسماط : 2 ملعقة كبرية

أرز بسـمتي : كوب (مغسـول 
ومنقوع)

البصل : 1 حبـة (كبري الحجم 
/ مفروم مكعبات صغرية)

القرفة : عود
هيل : 3 حبات

سمن : ملعقة كبرية
الزيت النباتي : ملعقة كبرية

ماء ساخن : كوب ونصف
معجـون الطماطم : 2 ملعقة 

كبرية
بهـار كبسـة : ملعقـة كبرية 

(حّب)
مكرسات : حسب الرغبة (لوز 

محمص وزبيب)

طريقة التحضري:
مـع  الكفتـة  لحـم  اخلطـي 
املشـكلة،  والبهـارات  امللـح، 
والبقسـماط جيـداً، وشـكيل 
الحجـم،  متوسـطة  كـرات 

وضعيها يف املقالة.
سـخني الزيت يف مقالة وقلبي 
كرات الكفتة حتى تتحمر من 

جميع الجهات.
ضعي يف قدر الزيت والسـمن، 
وقلبـي البصـل مـع معجون 

الكبسـة  وبهارات  الطماطـم 
والقرفـة، والهيل وامللح ملدة 5 

دقائق.
أضيفي األرز وقلبي ثم أضيفي 

كرات الكفتة.
ُصبـي املـاء، وخففـي النـار، 
وغطي القدر، واتركيه عىل نار 

هادئة ملدة 30 دقيقة. 
ضعي الكبسة يف طبق التقديم 
وزيني باللوز والزبيب املحمص 

وقدميها.

لقـد ثبـت علميـاً أن الطبخ مفيد 
فعالً للروح املعنوية. هل سـمعت 
مـن قبل عن عـالج الطبخ؟ وفًقا 
لدراسة أسـرتالية علمية جديدة، 
فإنَّ الطهي سيكون مفيداً للجسم 

كما هو مفيداً للروح املعنوية.
العـالج بالطبـخ هو اتجـاه رفاه 
عـرصي للغاية: هذا العالج (الذي 
هـو قريب مـن اليقظـة) يتكّون 
من مجرد الطهي لتخفيف التوتر 
وتبديد الشعور بالتوتر واستعادة 

احرتام الذات.
وهو ليس بعيد املنال كما يبدو. 

ألنه وفقاً لدراسـة حديثة أجرتها 
جامعة إديث كوان (يف أسرتاليا)، 
الذيـن  األشـخاص  سـيكون 
يطبخـون بانتظام أكثـر راحة يف 

أجسادهم ويف عقولهم أيضاً.
حيـث تابـع باحثون أسـرتاليون 
657 شـخصاً أثناء مشاركتهم يف 
برنامـج ”الطهـي الصحي“، بني 
عامـي 2016 و 2018 . يف بدايـة 
املتطوعـني  ثلثـا  كان  املالحظـة 

يعانون من زيـادة الوزن. وكانت 
مدة الربنامج 7 أسابيع.

”الطهـي  برنامـج  نهايـة  ويف 
الباحثـون،  أكـدَّ  الصحـي“، 
الذيـن نـرشوا أعمالهـم يف املجلة 
وجـود  فرونتـريز،  املتخصصـة 
صحـة  يف  كبـرية  ”تحسـينات 
وصحتهـم  العامـة  املشـاركني 
الذاتيـة“.  وحيويتهـم  العقليـة 
واسـتمر هـذا الرفـاه الجسـدي 
 6 ملـدة  املتوسـط)  (يف  والعقـيل 

أشهر.
وعـىل عكس مـا قد يعتقـد املرء، 
ليس ألنَّ املتطوعني بدأوا يف ”تناول 
الطعـام بشـكل أفضل“ شـعروا 
بتحسـن، ولكن أكد الباحثون أن 
”الصحة العقلية للمشـاركني قد 
تحسـنت عىل الرغم مـن حقيقة 
أن نظامهـم الغذائي لم يتغري بعد 
االنتهاء من الربنامج.. وهذا يشري 
إىل وجود صلة بني الثقة يف الطبخ 

وفوائد الصحة العقلية“.
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تتعـدد فوائـد الثلج للوجـه، حيث 
يعترب وضع الثلج عـىل الوجه من 
أسـهل الطرق للحصول عىل برشة 
صحيـة ومتوهجـة وخاليـة مـن 

البثور.
وعـىل الرغـم مـن توفـر العديـد 
مـن تقنيـات ومنتجـات العنايـة 
بالبرشة الفعالة يف السـوق، إال أن 
وضع الثلـج عىل وجهك بالطريقة 
الصحيحة قد يكون مفيداً للغاية.

فبسـبب التلـوث وأثنـاء الصيف، 
بطـرق  كثـرياً  برشتنـا  تعانـي 
مختلفة، مثـل الجفاف، والبهتان، 
وعالمـات  الشـوائب،  وظهـور 
الشـيخوخة، إليك 8 فوائد لتطبيق 
مكعبات الثلج عىل الوجه، وكيفية 

استخدامها. 
فوائد الثلج للوجه

بمنشـفة  الثلـج  مكعبـات  لفـي 
وقطعـة قمـاش ثـم ضعيها عىل 
برشتـك، وعىل الرغم مـن إمكانية 
وضـع الثلج مبارشة عـىل الوجه، 

ُينصح بتجنب ذلك.
يمكـن أن يمنحـك وضـع الثلـج 
بـرشة  الوجـه  عـىل  بانتظـام 
العيـوب  مـن  والتخلـص  نقيـة، 
وحب الشـباب، وتقليـل الدهون، 
وتقليـل انتفاخ العينـني وعالمات 

الشيخوخة.
فوائد الثلج للوجه يحسـن الدورة 

الدموية
يف البداية، يستغرق الجلد دقيقتني 
للتكيـف مع درجـة حـرارة الثلج 
املنخفضة؛ لذلك، خالل هذا الوقت، 
ينخفض تدفق الدم إىل الشـعريات 
الدمويـة، وبالتايل يحسـن الدورة 

الدموية يف تلك املنطقة.
يسـاعد تدفـق الـدم املتزايـد عىل 
السـموم، ويمنحك  التخلص مـن 
بـرشة أكثـر إرشاقـاً ويقلـل مـن 
البهتـان ويـؤدي ذلـك إىل تأثريات 

ونتائج إيجابية أكثر مثل تحسـني 
الـدورة الدموية، مما يسـاعد عىل 
تنظيف املمرات يف األوعية الدموية، 

ويضيف لوناً أفضل إىل برشتك.
النتائـج،  أفضـل  للحصـول عـىل 
نظفـي وجهك واتركيه حتى يجف 
قبـل وضـع الثلج عـىل الوجه بعد 
ذلك، افركي برفـق مكعبات الثلج 
امللفوفـة بقطعـة قمـاش ناعمة 
عىل وجهك ورقبتك بحركات تشبه 
التدليك، مع اتباع اتجاه واحد فقط 

للحركة.
فوائـد الثلج للوجه يف منحك برشة 

متوهجة
يمكـن أن يسـاعدك وضـع الثلج 
بانتظام عـىل الوجـه يف الحصول 
عـىل بـرشة متوهجة عـىل عكس 
بعـض منتجات التجميـل باهظة 
الثمـن، فـإن الثلج عميل وسـهل 
آثـار  أي  لـه  وليـس  االسـتخدام 

جانبية تقريباً.
يعمـل وضـع الثلـج عـىل الوجـه 
الدمويـة  الـدورة  تحسـني  عـىل 
لبرشتـك، ممـا يجعلهـا مرشقـة 
عـالوة عـىل ذلـك، فإنـه يحسـن 
أيضـاً إمداد األكسـجني والعنارص 

والفيتامينات  األساسـية  الغذائية 
كما يسـاعد فرك الوجـه بمكعب 
مـن الثلج عـىل زيـادة امتصاص 
منتجـات العناية بالبرشة بسـبب 

تقييد الشعريات الدموية.
 فوائـد الثلـج للوجـه يقلـل مـن 

االنتفاخ
من املعـروف أن وضـع الثلج عىل 
الوجـه يقلـل مـن انتفـاخ العني، 
ويعود سـبب انتفاخ العني بشكل 
رئيـيس إىل قلة النوم وإجهاد العني 
املفرط و يمكنك إضافة القليل من 
القهـوة السـوداء إىل مكعب الثلج 

الخاص بك.
الثلـج للوجـه يقلـل مـن  فوائـد 

عالمات الشيخوخة
اسـتخدام الثلـج يوميـاً فعـال يف 
منـع ظهور عالمات الشـيخوخة، 
باإلضافـة إىل ذلـك، فهـو يحسـن 
الدورة الدموية ويسـاعد عىل شد 

مسام برشتك.
فوائد الثلج للوجه يقرش برشتك

يمكنـك فـرك وجهـك بمكعبـات 
الحليـب املثلـج ويحتـوي الحليب 
عىل حمض الالكتيك الذي يسـاعد 
يف إزالـة جميع خاليـا الجلد امليتة، 
كمـا يعمـل مكعـب الثلـج عـىل 

تحسني إرشاقك الطبيعي.

نعـرف كلنـا أن القهوة لهـا فوائدهـا. إنها 
مصـدر مهم ملضـادات األكسـدة ويمكن أن 
تساعد عىل الوقاية من أمراض خطرية مثل 

رسطان القولون. 
يف  املوجـودة  األكسـدة  مضـادات  تحتـوي 
القهوة عىل ال chlorogenic acidالذي نجده 
أيضـاً يف الفواكـه التي نسـتهلكها بشـكل 
منتظـم. يتفـق العديـد من الخـرباء عىل أن 
الخصائص املضادة لألكسدة التي نجدها يف 
القهوة يمكن أن تسبب تأثريات غري مرغوب 
فيهـا يف جسـمنا، خصوصـاً عندما نرشب 

القهوة قبل ان نتناول أي يشء آخر. 
لنكـون دقيقـني أكثـر، كـوب مـن القهوة 
السـوداء عـىل معـدة فارغـة ينشـط إفراز 
حمـض الكلورهيدريك يف قناتنـا الهضمية، 
ويشعر بهذا خصوصاً األشخاص املعرضني 
اللتهـاب املعـدة. حتـى لـو كانـت معدتكم 
بحالة جيـدة، ال تسـتطيعون أن تخاطروا، 

ألن حمض الكلورهيدريك يسـتخدم لهضم 
الغـذاء يف املعـدة. املشـاكل الهضميـة التي 
يسـببها هذا، تظهر بوضـوح عندما نتناول 
وجبات ثقيلة مؤلفة من الربوتينات الصعبة 

الهضم. 

هذه الربوتينات سـوف يهضمها جسـمكم 
يف هـذه الحالة بطريقة غري كاملة فتبقى يف 
الجهاز الهضمي وتصبح قادرة عىل التسبب 
بمشـاكل صحية عديدة مثل النفخة، تهيج 
األمعاء أو التهابها ويف أسوأ الحاالت رسطان 

القولون. 
يعتقـد أغلـب الباحثـني أنه مـن األفضل أن 
تبـدأوا بتناول القهوة بعد سـاعة كاملة من 

االستيقاظ وبعد أن تأكلوا ولو قليالً. 
يجـب أن ال تتناولوا القهوة بعد االسـتيقاظ 
مبارشة ألن هذا سريفع مستوى الكورتيزول 
يف جسـمكم رسيعاً، وهذا سـيأخذ وقتاً قبل 
أن يستقر. الكورتيزول مسؤول عن التحكم 
بالسـاعة البيولوجية للجسـم ويشجع عىل 

االستيقاظ.
إذن فتناول كوب من القهوة عىل معدة فارغة 
يمكن أن يسـبب زيادة أسـيد املعدة، نفخة 
وحتـى تقيـؤاً. إذا كانت عاداتكم ال تسـمح 
لكم بتناول الفطور صباحاً بعد االستيقاظ، 
وإذا كنتـم ال تسـتطيعون أن تبدأوا نهاركم 
 ifarasha بدون قهوة الصباح، ننصحكم من
أن تضعوا عىل األقل فيها قليالً من الزبدة أو 

زيت جوز الهند لتخففوا من املشكلة. 
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الحـظ  ارسار  كشـف  يمكـن 
بطـرق مختلفة منهـا االعتماد 
عـىل االبراج وبعـض االختبارات 
السـهلة التي تقوم عـىل اختيار 
شكل من اشكال اخرى مختلفة. 
ومـن املمكن ايضاً معرفة ارسار 
الحظ بحسـب التقليـد الصيني 
مـن خـالل اسـتخدام  احجـار 

الدومينو وهذه الطريقة.
عـىل  الطـرق  بعـض  تسـاعد 
اكتشـاف ارسار الحـظ ومعرفة 
املصري ومنها طريقـة الدومينو 
اسـتخدام  عـىل  تقـوم  التـي 

احجاره.
الخطوات

1. توضع االحجـار عىل الطاولة 
مـع إخفاء الجـزء الـذي تظهر 

عليه النقاط.
2 . بعـد ذلـك يتم اختيـار حجر 
دومينـو وكشـف بعـض ارسار 
الحـظ مـن خـالل نتيجـة عدد 
النقاط السـوداء التي تظهر عىل 

جانبيه.
من خـالل اختيـار احـد احجار 
يخبئـه  مـا  ملعرفـة  الدومينـو 
املصـري من املمكن الحصول عىل 
عـدد كبري مـن النتائج بحسـب 
عـدد النقـاط التـي تظهـر عىل 
جانبي صفحـة الحجر الذي يتم 

اختياره.  
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يجـب  النتيجـة  هـذه  بحسـب 
الخلـود اىل الراحة وعـدم القيام 
عـىل  االمـام  اىل  خطـوة  بـأي 
املستوى املهني والعاطفي. ومن 
الرضوري قطع بعض العالقات 
املزعجـة والتعامـل مـع بعض 
الخسائر املادية من دون توتر او 

انفعال.
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التـي  الحـدود  تخطـي  يجـب 

تـم االلتزام بهـا مؤخـراً وابداء 
االنتقـادات  لتقبـل  االسـتعداد 
واقامة الحوار مع اآلخرين. فهذا 
يشـكل فرصة لتحقيـق النجاح 
يجـب عـدم تفويتها. وتكشـف 
هـذه النتيجة الكثـري من ارسار 
الحـظ االخـرى ومنهـا امكانية 
الصعيـد  عـىل  للتطـور  كبـرية 

املهني.
  3-2

يجب االبتعاد عـن املبالغة يف كل 
امور الحياة والحرص عىل تعزيز 
الرومنسـية يف العالقة الزوجية. 
الحظ واملصري ينصح  ولتحسني 
بعدم خوض التجارب الصعبة يف 
املرحلة الحاليـة ألنها تحتاج اىل 

تخطيط عىل املدى الطويل.
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يكشـف هذان الرقمـان مرحلة 
مـن التوتـر وعـدم القـدرة عىل 
االسـرتخاء. كمـا يعنيـان عدم 
جهـة  اي  مـن  الدعـم  تلقـي 
املصاعـب  مواجهـة  ورضورة 
بطريقـة فرديـة. ولهـذا يجـب 
التحيل بالصرب ألن الفرج قريب.

3-0
هـذه  ترتافـق  ان  املمكـن  مـن 
املرحلـة مع الشـعور باالنزعاج 
بسـبب تدخل بعض االشخاص 

وقـد  الخاصـة.  الشـؤون  يف 
تشـهد عدم االحسـاس بالرىض 
والحرص عـىل تحقيق املزيد من 

االنجازات. وهو امر ايجابي.
2-2

يدل الحصول عـىل هذه النتيجة 
بعـض  احـداث  رضورة  عـىل 
التغيريات يف الحياة الصحية مثل 
ممارسـة الرياضـة واملشـاركة 
يف اعمـال اجتماعيـة واالهتمام 
بالشـأن العام. فهذا يعيد الثقة 
اىل الـذات ويسـاعد عـىل تعزيز 

فرص التمتع بالحظ السـعيد.
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قد تشـهد املرحلة املقبلة حالة 
مـن الفـراغ اي عـدم التفكـري 
يف اي امـر مجـد وعـدم القيام 
بـأي نشـاط. لكن يجـب عدم 
االستسـالم والحرص عىل بناء 
الخطـط واالندفـاع اىل االمـام 
حالـة  عـىل  الحفـاظ  وعـدم 

الجمود.
2-0

هذه املرحلـة هي مرحلة املزاج 
املتقلب وبـذل الطاقة من دون 
الحصـول عـىل نتيجـة. ولهذا 
يجـب التمتع بالصـرب والقدرة 
عىل االنتظار. فهذا يساعد عىل 

الحصول عىل افضل النتائج.

1-1
حـان الوقـت الكتشـاف ارسار 
الحـظ السـعيد. وهو مـا يمكن 
فعله من خـالل البحث والقراءة 
القـدرات  تطويـر  اىل  والسـعي 
وعدم خوض الخالفات الضيقة. 
ان تعـرف هـذه  املمكـن  ومـن 
املرحلـة لقـاء مهماً جـداً وغري 

متوقع.
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يكشـف هـذان الرقمـان الكثري 
مـن ارسار الحظ ومنهـا التمتع 
بالصحـة الجيـدة والقـدرة عىل 
مـن  والهـرب  الوعـود  تنفيـذ 
املعوقـات والحواجـز التي تمنع 

التقدم.
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مـن ابرز ما يـدل عليه الحصول 
عىل هذه النتيجة لكشـف ارسار 
الحظ من خالل احجار الدومينو 
التمتـع بالكثـري مـن الجاذبيـة 
والقدرة عىل لفت انتباه عدد كبري 
مـن االشـخاص وهو مـا يعني 
الشعور بالسعادة واالندفاع نحو 

صــــورة و حــــدث
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

لديك بعض املشاكل التقنية يف مكان العمل ولكنك 
لن تشـغل بالك بها ألنك مشـغولة بأمـور عّدة أهم 
من هذه املشاكل بكثري. ال تستسلم فاألمور ستتحسن 
بمجرد أن تحاول وسـيتغري حالـك مع الوقت إذا حاولت 
التفكري بمنطق وعرفت من هو الشـخص املناسب الذي 

تلجأ إليه لتحصل عىل أفضل النتائج.

تشـعر اليـوم بإحسـاس عـال مـن النشـاط 
والحماسة، يدفعك إىل إنجاز وإتمام بعض املهام 
الثقيلـة التـى ُوكلت بها يف العمل. قـد يخيم جو من 
امللـل عىل حياتك العاطفية ويؤثر عىل اسـتقرار العالقة 
بينك وبـني الرشيك، لذلك حاول الخـروج من حالة امللل 

قبل أن تسيطر عليكما.

الفرصة مناسـبة اليوم للتخلص من الضغوط 
وتجد أن جميع املحيطني بك يسـاعدونك يف ذلك . 
تتمتع بأسـلوب إقناع يسـاعدك عىل إيصال الرسالة 
التي تريدها إىل الرشيك، من دون أي تعقيدات وتربيرات. 

مارس امليش يومياً إذا استطعت ذلك.

قـد تبحث مع الحبيب ملفـا إداريا أو قانونيا أو 
ماليـا، ومن الـرضوري أن يّطلع كل منكما االخر 
عىل كل التفاصيل. تتحسن الظروف يف آخراألسبوع، 
ويكون باسـتطاعتك إدخـال تعديل طفيـف عىل بعض 

األمور واملشاريع الخاصة والعامة.

تتمتع بقدر من االسـتقرار الصحي هذه األيام 
يساعدك عىل تجنب العديد من املشكالت الصحية 
التـي ربمـا تحـدث لـك. حـاول أن توظـف طاقتك 
اإلبداعيـة التـى تتمتع بها ىف الزمان واملكان املناسـبني. 
ال تقلـق فأنت شـخصية قادرة عىل تخطـي الصعوبات 

والضغوط واملسئوليات بشكل ملحوظ.

ستنقذ الوضع املتدهور يف العمل إن أرسعت يف بحثك 
عن بعض املعلومات. انظر إىل األمور بأسلوب مختلف 
وضع النقاط عىل الحروف. يمكنك أن تفاجئ من حولك 
بقدرتك عىل االهتمام بأمور عدة يف الوقت نفسـه. سـيحتاج 
بعض األشـخاص إىل نصائحك وستساعدهم بالطريقة التي 

تراها مناسبة.

ال تـزال تعيش فـرتة مربكـة وتلـوم الحبيب عىل 
البعـاد، كمـا أنك تثري املشـاكل ألقل أمر، وتسـكنك 
غرية ربما وخوف مـن فقدان الحبيب. قد تعيش عالقة 
عابرة بدون تفكري يف االرتباط، أو تلتقي بشـخص قد تقيم 
معه عالقة رسية بعيدا عن العيون لسبب أو آلخر، قد يكون 
من الصعب التحدث عن اسـتقرار يف هـذه الفرتة. كن أكثر 

تفهماً مع الطرف اآلخر وعالج سوء التفاهم املايض.

تمتلك عددا من املواهب، لكنك تحتاج إىل األسلوب 
األنسـب إلطالقهـا وتوظيفها يف الزمـان واملكان 
املناسبني. مهما حاولت إقناع الرشيك بوجهة نظرك، 
فإن ذلك لن يلقي أصـداء إيجابية وخصوصاً أنه مقتنع 

بما يراه مناسبا.

تضطـر إىل مواجهـة واقـع ال يعجبـك، ندعوك 
إىل تأجيل البدء بمشـاريع جديـدة واالنرصاف إىل 
التفكـري العميق والتخطيط. تسـلّم قلبك من النظرة 
األوىل، فتعجب بشـخص تصادفه عىل غـري موعد. قرار 
االسـتمرار يف التوجه إىل النادي للقيام بتمارين رياضية 

مفيد ليس له عالقة بضغوط العمل.

ترتفـع املعنويات ويهدأ مزاجك فتعوض الوقت 
الضائع وتنجـز مرشوعا لتبدأ آخـر، أو تذهب يف 
اتجاهات جديدة أكثر استفادة. تحقق حلما وتذهب 

إىل موعد شيق وتقوم بنشاطات مثمرة.

سـتكون األجـواء متوتـرة وقد تسـبب لبعض 
مواليد برجك شعورا باليأس أو امللل. عليك القيام 
بكل التدابري الالزمة لحماية اسـتقرارك ومصالحك! 
إذا كنت تعاني مشـاكل تتعلق بعـرس الهضم والقرحة، 
انتبـه إىل نوعيـة أكلـك. تنطلـق اىل الحيـاة بمعنويـات 

مرتفعة وبحماسة وبثقة عالية بالنفس.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تفـاءل فاليوم أنت محظوظ فـإن كنت أعزب، 
سـتلتقي بشـخص ما سـيغري حياتك. ستشعر 
أن هذا الشـخص هو األنسـب عىل اإلطالق بالنسبة 
لـك. ولكن ننصحك باليقظـة واالنتباه! فربما يكون هذا 
الشـخص لديـه بعض املشـكالت املاديـة أو ربما يكون 

شديد الغرية وشديد التحكم.

NNN›rfl@Úó”

لطم شمهوده.. تلطم ويا 
الكبار وتاكل ويا الزغار...

هل تعلم عن شهر رمضان

1182 - افتتـاح جامـع إشـبيلية الكبري، 
بعد عرش سنوات من البناء.

1699 - مولد ديانة السيخ يف شمال الهند 
حسب التقويم الناناكشاهي.

1775 - بنجامـني فرانكلني يؤسـس أول 
جمعية أمريكية ملكافحة الرق.

بـني  عنيفـة  معـارك  انـدالع   -  1844
الجزائريني والفرنسـيني يف منطقة جبال 
األوراس بقيـادة أحمـد باي، واسـتمرت 

املعارك عرشين يوًما.
يعـرض  إديسـون  تومـاس   -  1894
”كاينتوسكوب“ لعرض الصور املتحركة.

1883 - ألكسـندر جراهـام بيل ينجح يف 

إجراء أول مكاملة هاتفية بني مدينتني
1912 - السفينة تايتانيك تصطدم بجبل 
جليـدي يف املحيـط األطليس ممـا أدى إىل 
غرقهـا بعد أكثر من ثالث سـاعات يف 15 

أبريل.
1948 - عصابات الهاجانـاه الصهيونية 
ترتكب مجزرة يف ”قريـة نارص الدين“ يف 
طربيا، حيث قتلت 50 فلسطينًيا من أصل 

90 هم سكان القرية.
1956 - عـرض أول ”رشيـط فيديـو“ يف 

مؤتمر املنظمة الوطنية للمذيعني.
1976 - تأسيس املنظمة العربية ألبحاث 

الفضاء عرب سات.

2009 - الواليـات املتحـدة تخفف القيود 
املاليـة  والتحويـالت  بالسـفر  املتعلقـة 
مـع كوبا بالنسـبة لألمريكيـني من أصل 

كوبي...
2014 - صحيفتـا الجارديـان الربيطانية 
وواشنطن بوست األمريكية تحصالن عىل 
جائزة بوليتـزر لنرشهما الوثائق املرسبة 

من قبل إدوارد سنودن.
األمريكيَّـة  الجويَّـة  الُقـوَّات   -  2018
ة تقصـفُ عـدَّة  والربيطانيَّـة والفرنسـيَّ
مواقع تابعة لِلقوات املسـلحة السـورية 
رًدا عـىل هجـوم دومـا الكيمـاوي، دون 

وقوع خسائر برشيَّة.

كشف أسرار الحظ بطريقة أحجار الدومينو
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa...يرضب يف بيان الحال

كثري مـن الناس يقدمون خدمات 
لغريهـم من اجل اسـعادهم دون 
ان يحصلوا عىل يشء من حقوقهم 
النهـم يعملون اعمالهـم دون ان 
ينتظروا مـن احد اي مقابل فقط 
إلشـباع رغبـة يف نفوسـهم وهي 
تقديـم الخدمـة وابداء املسـاعدة 
بـال منة وال مقابـل او ربما يغلب 
مـن  ويمنعهـم  الحيـاء  عليهـم 

املطالبة بحقوقهم ...
او بسبب عدم تقدير االخرين لتلك 

الخدمات ....
وشمهودة خري مثال...

شـمهوده ... هي تلك املـرأة التي 
تحمـل كل ماتحملـه النسـاء من 
طيبة وفطرة واخالق وكرم وقدرة 
عـىل تحمل الصعـاب والصرب عىل 

املصاعب
رحمهـا  شـمهوده  عـن  عـرف 
اللـه انهـا كانت تشـارك اهلها يف 
افراحهـم واحزانهـم وتقـوم بما 
يعجز عن تقديمه اصحاب العزاء 

انفسهم..
فهـي تقـوم باسـتقبال النسـاء 
املعزيات بكل حفاوة وترحيب من 
جهه، واالرشاف عىل اعداد وتوزيع 
الطعام مـن جهة اخـرى, ناهيك 
عـن املشـاركه املنقطعـة النظري 
بمـا تقوم به النسـاء يف املآتم من 
بـكاء ونحيـب ونعـي ولطم عىل 

الصدور...

لكن املشكلة واملصيبة الكربى هي 
انها و عندما تنتهي شمهوده من 
اعداد الطعـام وتقديمه للضيوف 
واملعزين وبعد ذلك التعب واالنهاك 
ولطـم  وتوديـع  اسـاقبال  مـن 

وبكاء...
فإنهـا يف النهايـة لم تجد ماتسـد 
بـه رمقها مـن طعـام لتعويض 

مافقدته من جهد طيلة النهار..
فتلجأ وبكل تواضـع واباء نفيس 
للجلـوس خلـف جـدران العـزاء 
ماتالقفتـه  االطفـال  لتشـارك 
ايديهـم مـن بقايـا طعـام نهاية 
كل وجبـه او مايسـمى او يعرف 

بـ(الفضاله)....
اطلق عليها اهلهـا ومحبيها املثل 
الشـائع (لطـم شـمهوده.. تلطم 

ويا الكبار وتاكل ويا الصغار ).

 هـل تعلم أن الصيام لعدد سـاعات متتالية تعمل 
عـىل تهـدأة األمعاء، والقضـاء عـىل اضطراباتها 

املتكررة.
هـل تعلـم أن النبـي صـىل اللـه عليه وسـلم أُمر 

بالصيام يف العام الثاني من الهجرة.
هـل تعلـم أن سـيدنا محمد لـم يمر عليه شـهر 

رمضان سوى تسع مرات فقط.
هـل تعلم أنه يسـاعدك عىل تنظيم نبضـات القلب، 
ويقـوم بخفضها إىل ما يقـرب من 600 نبضة وهذا 

أمر جيد جداً حتى ال نصاب بأي أمراض أو أزمات.
هـل تعلم أنـه اختلـف العلماء حول تسـمية هذا 
الشـهر، وكانـت مـن ضمـن اآلراء أنـه يـدل عىل 
الرمضاء أي شـدة الحر، حيث كان أول الصيام يف 

زمن حار جداً.
هـل تعلـم أن الوحي نزل عىل سـيدنا محمد صىل 

الله عليه وسلم يف شهر رمضان.
هـل تعلم أن صيام شـهر رمضان يسـاعدنا عىل 
التخلـص مـن السـموم التـي تتواجـد يف وجبات 
الطعـام الرسيعة التي نحصل عليهـا طوال اليوم 

وبكميات وفرية.
هـل تعلـم أن عدد كبري من األشـخاص سـيجدوا 
أجسـادهم فقدت وزناً كبـرياً، وبطريقة صحية. 

كما أن نسب الدهون فيها قلة كثرياً عن السابق.
أحيانـاً يعمـل الصيام يف هذا الشـهر عـىل تقليل 
نسـبة السـكر يف الدم، وبالتايل هو أحد العالجات 

املستخدمة ملرىض السكر. 

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
1.هاجم فجأة - معدن نبيل 
(ال يتفاعـل مـع العنـارص 

األخرى).
2.املـادة الرئيسـية يف لـب 
الخشـب وجدران الخلية - 
عدد سـنوات حياة االنسان 
من يوم مولده حتى مماته

3.تنترش وتغطـي - جواب 
وذو  متـأدب يف سـلوكه   -

رفعة.
4.ضمري متكلـم - منطقة 
مليئـة بالبسـاتني - حرف 

نداء2.
5.حصيلة - االسـم القديم 

للبحرين.
6.مرض السل.

لعمـان  القديـم  7.االسـم 
العاصمة االردنية يف العرص 

الروماني.
8.هرب - حطم.

9.أول انتحـاري يف التاريخ 
الذي هدم املعبد عليه وعىل 

أعدائه - مخيم يف بريوت.
ومسـتغلون  10.محتلـون 

لألرض والبرش.

No: 7700   Thu    14     Apr    2022العدد:   7700    الخميس    14    نيسان    2022
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عمودي
1.حديقة أشـجار مثمرة 
- اسـم علم مذكر بمعنى 
األكثر رشفا (معكوسة).

2.البالبل - ملس.
أعلنـت   - 3.سـحابات 

رسا.
أدوات   - 4.جبـل صغـري 
مـن  للوقايـة  حربيـة 

العدو.
5.انتفـاخ جلدي - يطلبه 
كل مـن وقع يف مشـكلة 
- تكلـم عـن اآلخريـن يف 

غيابهم.
6.بلع األكل بـال مضغ - 

حرف جر.
7.مصنـوع مـن الجلد - 

وضع شيئا يف رصة.
8.خـوف شـديد - ربـان 

املركب.
9.ثاني اكرب اباطرة املغول 
ولد يف كابول وتويف يف دلهي 
وطويـل  رفيـع  شـجر   -

للحماية من الريح.
نفـط  حقـل  10.اكـرب 

كويتي - يشعر بالحر.
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