
بغداد/ الزوراء:
تلقـى رئيـس الجمهورية، عبـد اللطيف 
جمال رشـيد، تهنئتـني بانتخابه من ملك 
السـعودية سـلمان بـن عبـد العزيـز آل 
سعود، وملك األردن عبد الله الثاني، فيما 
تلقـى املكلـف برئاسـة مجلس الـوزراء، 
محمد شـياع السـوداني، امس السـبت، 
الفرنـيس  الرئيـس  مـن  تهنئـة  رسـالة 
إيمانويـل ماكرون.وقال امللك سـلمان يف 
برقية تهنئة: ”يرسنا بمناسـبة انتخابكم 
رئيسـاً  الدسـتورية  اليمـني  وأدائكـم 
لجمهورية العـراق أن نبعـث لفخامتكم 
التمنيـات،  وأطيـب  التهانـي،  أصـدق 
مشـيدين بتميـز العالقـات األخوية التي 
تربط بني بلدينا وشعبينا الشقيقني، التي 

نسـعى لتعزيزهـا وتنميتهـا يف املجاالت 
كافة.وختم بالقـول ”متمنني لفخامتكم 
التوفيق والسداد ولشعب جمهورية العراق 

الشقيق املزيد من التقدم واالزدهار“.

بغداد/ الزوراء:
قدم العـراق، امس السـبت، التعـازي إىل 
تركيـا بضحايـا حـادث املنجـم بمدينـة 
الخارجيـة  لـوزارة  بيـان  أمارسا.وذكـر 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”وزارة الخارجيـة 
ُتعرُِب عن تضامـن ُجمُهوريَّة العراق مع 

الُجمُهوريَّـة الرتكيَّـة، حكومـًة وشـعباً، 
جّراء االنفجار الذي وقع يف منجم بمدينة 
أنـه  البيـان  الرتكيَّة“.وأضـاف  أمـارسا 
”ولهـذا الحـادث تبعـث وزارة الخارجيَّة 
أحـّر التعـازي واملواسـاة إىل الُجمُهوريَّة 

الرتكيَّة حكومًة وشعباً“.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة الدفاع، امس السبت، فتح 
بـاب التطوع بصفـة طالـب يف الكلية 
العسـكرية.وذكر بيـان للـوزارة تلقته 

”الـزوراء“: أن ”موقـع وزارة الدفـاع 
فتح الستقبال طلبات الطالب الراغبني 
بالتطـوع عـىل وزارة الدفـاع بصفـة 

طالب يف الكلية العسكرية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السـبت، 
حالـة الطقس يف البالد لأليـام املقبلة، فيما 
توقعت هطول أمطار خفيفة وانخفاضاً يف 
درجـات الحرارة.وذكر بيـان للهيئة، تلقته 
”الزوراء“: أن ”الحالـة الجوية اليوم األحد 
سـيكون الطقس صحواً مـع بعض الغيوم 
يف املنطقتـني الوسـطى والجنوبيـة، فيمـا 
سـيكون الطقـس غائمـاً جزئيـاً وأحياناً 
يكـون غائمـاً مـع تسـاقط زخـات مطر 

خفيفـة تكـون رعديـة أحيانـاً يف املنطقة 
الشـمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم 
السـابق يف املنطقـة الوسـطى وسـرتتفع 
درجات الحرارة قليالً يف املنطقة الشمالية، 
فيما سـتنخفض درجات الحـرارة قليالً يف 
املنطقـة الجنوبية“.وأشـار إىل أن ”يوم غد 
االثنني سيكون الطقس صحواً يف املنطقتني 
يف  جزئيـاً  وغائمـاً  والجنوبيـة  الوسـطى 
املنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة 

لليوم السابق يف جميع مناطق البالد“.

بارطن / متابعة الزوراء:
أعلن الرئيـس الرتكـي، رجب طيب 
أردوغـان، ارتفـاع وفيـات انفجـار 
املنجم بواليـة بارطن شـمايل البالد 
املنجـم  أردوغـان  إىل41.وتفقـد 
بمنطقـة أمـارسا يف واليـة بارطن، 
الـذي شـهد انفجـارا الجمعة.كمـا 
تـرأس أردوغـان اجتماعـا يف مركز 
إلدارة  التابـع  املتنقـل  التنسـيق 

(آفاد).وعقب  والكـوارث  الطـوارئ 
ذلـك أدىل أردوغان ترصيحـات أمام 
إىل  فيهـا  أشـار  املنكـوب،  املنجـم 
ارتفـاع وفيـات انفجـار املنجـم إىل 
41 بعـد انتشـال جثـة آخـر عامل.
وأكد أن بـالده تبذل قصارى جهدها 
بغية طـي صفحة حـوادث املناجم 
إمكانيـات  باسـتخدام كل  نهائيـاً، 
التكنولوجيا.وبنّي أنه سـيتم تحديد 

املسـاعدة والدعـم التي سـتقدمها 
الدولة لذوي الضحايا خالل اجتماع 
مجلس الحكومة عىل الفور، وسيتم 
اتخاذ الخطوات بهـذا الصدد.ولفت 
أردوغـان إىل أن التحقيقات اإلدارية 
والقضائية ستكشف سبب االنفجار.

ويف وقت سابق، أعلن وزير الداخلية 
الرتكـي، سـليمان صويلـو، ارتفاع 
وفيـات انفجار املنجم بوالية بارطن 

شـمايل البالد إىل 40.وأوضح صويلو 
أن فرق البحث أنقذت 58 عامال من 
أصل 110، وأشار إىل تلقي11 مصابا 
العالج يف املشـايف. ولفت إىل مواصلة 
الفرق البحث عن عامل واحد. وكان 
وزير الطاقـة، فاتح دونمـاز، أعلن 
أن التحقيقـات األوليـة أظهـرت أن 
االنفجار، الذي وقـع الجمعة، ناجم 

عن ترسب غاز.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكَد املحلل السيايس، عيل البيدر، أن رئيس الوزراء 
املكلف السـوداني تنتظره مهمـة هي االصعب يف 
تاريخ رؤسـاء الوزراء منذ العـام ٢٠٠٣، ويف حني 
بـنّي آليـة توزيع املناصـب يف الحكومـة الجديدة، 
توقع أن تتشـكل يف غضـون ثالثة اسـابيع.وقال 

«املنظومـة  ان  لـ»الـزوراء»:  حديـث  يف  البيـدر 
السياسـية اسـتطاعت القفـز عـىل هـذه االزمة 
والبدء بمحاوالت جادة لتشـكيل الحكومة واقرار 
املوازنة والعمل باملؤسسـات الدستورية ترشيعيا 
وتنفيذيـا بصالحيات كاملة»، مضيفا ان «مسـار 
النعام لحكومة ترصيف االعمال اخرت البالد كثريا 

عن املستوى املحيل وحتى خارجيا». ولفت اىل اننا 
«ننتظر مرحلة جديدة عنوانها الهدوء واالستقرار 
والعمل بجديـة عىل تغيري الصـورة النمطية التي 
رسمت عن املنظومة السياسية داخليا وخارجيا»، 
مؤكـدا ان «هـذا االمر يعترب فرصـة جديدة تمنح 
للمنظومـة السياسـية لكي تعمل عـىل حالة من 

االستعداد واالستقرار».واوضح ان «اليوم لم يتبق 
أي عـذر للمنظومـة السياسـية كـي تتحجج به، 
العـراق غني، يمتلك موارد مالية وبرشية ويحتاج 
اىل تخطيـط بسـيط وارادة لتنفيذ هـذا التخطيط 

لكي نتجاوز كل االزمات».

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات الروسـية اندالع حريق 
يف مسـتودع للنفـط بمدينـة بيلغـورود 
بعـد هجـوم للقـوات األوكرانيـة، فيما 
أعلنـت وزارة الدفاع الروسـية أن حوايل 

٥٠٠ جنـدي أوكراني تـم القضاء عليهم 
خالل السـاعات املاضيـة، كما تم تدمري 
عرشات األهداف واملنشـآت العسـكرية.
وجاء اإلعالن عىل لسـان فياتشيسـالف 
غالدكوف، حاكم بيلغـورود القريبة من 

غالدكـوف:  األوكرانية.وكتـب  الحـدود 
«تم قصفنا  مـرة أخرى. إحدى القذائف 
أصابـت مسـتودعا للنفـط يف منطقـة 
بيلغـورود. أنـا يف مكان الحـادث. وزارة 
الطـوارئ تقاوم النـريان. ال يوجد تهديد 

يشء». بـكل  سـأطلعكم  باالنتشـار. 
كما أكـد حاكم بيلغـورود أنه تم قصف 
نقطة تفتيش جمركية يف بلدة شيبكينو 
موقـع  ذكـر  مـا  بحسـب  الحدوديـة، 
سبوتنيك الرويس الناطق بالعربية.وكتب 

غالدكـوف: «تتعـرض نقطـة التفتيش 
الجمركيـة يف شـيبيكينو للقصـف لعدة 
أيام متتالية، وامس السبت، سقطت ١٤ 

قذيفة عىل املعرب الحدودي.
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بغداد/ مصطفى العتابي:
قـررت وزارة الرتبية، امس السـبت، اعـادة االمتحان 
للطلبـة املتغيبني يف يـوم 28 ايلول املـايض بالعاصمة 
بغـداد، فيما نفـت، اعتبار العام 2021 – 2022 سـنة 
عدم رسـوب.وذكرت الوزارة يف بيان ورد لـ ”الزوراء“: 
انـه ”نظراً للظـرف األمني الطـارئ الـذي حصل يوم 
28 من شـهر أيلول املايض يف مدينة بغداد مما تسـبب 
بغياب عدد من طلبة الصف السادس االعدادي، ولعدم 

حرمانهم من أداء االمتحان الوزاري، فإنه تقرر امتحان 
الطلبة املتغيبني يف املديريات العامة للرتبية ملدينة بغداد 
(فقـط) حيث سـيكون موعد امتحانهم يـوم االربعاء 
املوافـق 19 / 10 / 2022 وسـوف يشـمل االمتحـان 
املواد ” الكيمياء: احيائي، التطبيقي للدراستني العربية 
واإلنكليزيـة ( املتميزين )،والجغرافيـة للفرع األدبي ، 

وعلم الجمال لفرع الفنون .

نيجرييا/ متابعة الزوراء:
قالـت وزارتـان حكوميتـان يف نيجرييـا إن 
الفيضانـات واسـعة النطاق يف البـالد أودت 
بحياة أكثر من 500 شخص وغمرت نحو 90 
ألف منزل باملياه، كما عرقلت إمدادات الغذاء 
والوقود.وقالـت وزارتا الشـؤون اإلنسـانية 
وإدارة الكـوارث يف منشـور عـىل اإلنرتنت إن 
الفيضانـات اجتاحـت 27 والية مـن واليات 
نيجرييا البالغ عددها 36 وأثرت عىل نحو 1.4 
مليون شخص.وذكرت السـلطات النيجريية 

أن الفيضانـات هذا العـام ناجمة عن هطول 
أمطـار غزيرة غري معتـادة تزايدت منذ أوائل 
الصيف.وقـال مصطفى حبيـب أحمد، مدير 
يف  الطـوارئ  إلدارة  الوطنيـة  الوكالـة  عـام 
بيان: ”حجـم الكارثة.. ضخم“، وفقا لوكالة 
رويرتز.يشـار إىل أن نيجرييا تعاني من أسوأ 
فيضانات منذ عقد، ويلقى باللوم يف ذلك عىل 
فيضـان ميـاه من سـد الغـدو يف الكامريون 
املجـاورة إىل جانـب هطول األمطـار الغزيرة 

غري املعتاد.
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الزوراء/ حسني فالح:
السـيايس  للشـأن  مراقبـون  حـدد 
التـي  التحديـات  أبـرز  العراقـي 
ستواجه السوداني يف تنفيذ برنامجه 
الحكومي وتشكيل كابينته الوزارية، 
فيمـا اوضـح خبـري قانونـي االطر 
الحكومـة  لتشـكيل  الدسـتورية 

الجديدة.
وقـال اسـتاذ العلـوم السياسـية يف 
الدكتـور  املسـتنرصية،  الجامعـة 
عصام الفييل، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان اهـم التحديـات التـي سـتواجه 
محمـد  املكلـف  الـوزراء  رئيـس 
السـوداني يف تشـكيل حكومتـه هو 
موضـوع املحاصصـة التـي اعتادت 
عليها الطبقة السياسـية والتي ترى 
ان لـكل وزارة معينـة هي من حصة 
الحزب الفالني، اضافـة اىل ان هناك 
الكثـري مـن االحـزاب حتـى عندمـا 
دخلـت اىل جلسـة انتخـاب رئيـس 
الجهـات  مـع  وقعـت  الجمهوريـة 
النافـذة مثل هذا املوضوع كما اكدت 
الخربية.وأضاف:  الترسيبـات  بعض 
ان احـد التحديـات التـي سـتواجه 
السـوداني العهـود والتعهـدات التي 
طرحـت والتـي كانـت دائمـا توجه 
الكاظمـي  حكومـة  اىل  انتقـادات 
وهي تخفيض سـعر الـدوالر وكذلك 
موضوع توقيـع االتفاقية الصينية.

الفسـاد  مكافحـة  ان  اىل:  واشـار 
وتوفري فرص عمل للعاطلني هذا يعد 
واحـدا من اهـم املفاصل االساسـية 
التي تشـكل تحديـا ألي حكومة الن 

الفساد يمثل جزءا من عقيدة الكثري 
من القوى السياسية وهل سيتم فتح 
ملفات الفسـاد السـابقة من عملية 
الهـدر التـي بلغـت مئـات املليارات 
من الدوالرات. مسـتبعدا حدوث ذلك 
الن الفسـاد يـكاد ان يكون شـبكة 
اذرعهـا يف العـراق والـرأس خارجه.
وتابـع: انـه يجـب ان تكـون هنالك 
اعادة رسـم سياسة اسـرتاتيجية يف 
موضـوع الخدمات والتي ال تشـمل 

فقط خدمـات البلدية وانما تشـمل 
ان  اىل:  الفتـا  والتعليـم.  الصحيـة 
تحديا اخر سـيواجه السـوداني هو 
االعتماد عىل العراق يف مجال الزراعة 
واعتقـد ان هذا واحد مـن التحديات 
املهمـة الن متى ما اسـتطاع العراق 
ان يحقـق اكتفاًء ذاتيـا عىل االقل يف 
االساسـيات فمن املمكن ان نساهم 
يف ايقاف هدر كثـري من االموال التي 
تخـرج خـارج العـراق، وان اعرتض 

البعـض يف موضـوع امليـاه فنحـن 
ثاني بلد يف الرشق االوسط واملنطقة 
بعد املغـرب بكميات امليـاه الجوفية 
املتوفرة به.أما املحلل السيايس، عيل 
بيدر، فقـد تحدث لـ“الزوراء“ قائال: 
ان مـا جرى يف جلسـة الخميس هو 
انتصـار للعراقيـني كافـة وخاصـة 
الذين صوتوا باالقـرتاع وال يمكن ان 
االنتصـار لجهة سياسـية  يحسـب 
معينة. مشددا: عىل القوى السيايس 

تصحيح مسـارها فالشـارع يراقب 
والرؤية الدولية ايضا بدأت تتغري عىل 
يجب  السياسـية.واضاف:  املنظومة 
ان تبدأ صفحة جديدة النه ربما هذه 
اخـر فرصـة للمنظومة السياسـية 
وعليهـا زرع الثقة للشـارع العراقي 
الذي وصل اىل حالة يأس.من جهته، 
قال الخبري القانوني عيل التميمي يف 
حديث لـ“الـزوراء“: ان امام مكلف 
الكتلة النيابية األكثـر عددا ٣٠ يوما 
حتى يقدم كابينته الوزارية واملنهاج 
الوزاري لعرضهما عىل مجلس النواب 
كمـا قالـت املـادة ٧٦ من الدسـتور 
العراقي بتفاصيلها. مبينا: ان رئيس 
مجلس الـوزراء املكلف يقوم بعرض 
اسـماء كابينته الوزاريـة ومنهاجه 
الوزاري خالل مدة الثالثني يوما عىل 
مجلس النواب ويعـد حائزا عىل ثقة 
الربملـان عنـد املوافقـة عىل الـوزراء 
منفردين واملنهاج الوزاري باألغلبية 
البسـيطة نصف عـدد الحضور زائد 
واحـد بعد تحقق النصـاب القانوني 
.وأضـاف: انه إذا لم يسـتطع رئيس 
الـوزراء املكلـف واخفـق يف تقديـم 
كابينتـه الوزارية واملنهـاج الوزاري 
خالل مـدة الثالثني يوما يقوم رئيس 
الجمهوريـة بتكليف مرشـح جديدا 
بدال من املكلف الـذي اخفق. مؤكدا: 
انـه يف حال لـم يصـوت الربملان عىل 
الـوزاري  املنهـاج  عـىل  او  الـوزراء 
بتكليف  الجمهوريـة  يقـوم رئيـس 
مرشـح اخر بدل املكلف الذي لم يتم 

التصويت عليه.
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بغداد/ الزوراء:
وافق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
النفط  وزير  إعفاء  طلب  عىل  السبت،  امس 
إحسان عبد الجبار من مهام وزارة املالية وكالة.
وقال مصدر حكومي لوكالة األنباء الرسمية إن 
«رئيس الوزراء وافق عىل طلب وزير املالية وكالة 
إحسان عبد الجبار بإعفائه من املنصب أعاله»، 
مشرياً اىل أن «الكاظمي كلف وزيرة الدولة هيام 
املالية وكالة، لحني تشكيل  نعمت بمهام وزارة 

الحكومة الجديدة».

@Ú€Îá€a@ãÌåÎ@—Ó‹ÿm
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القاهرة/ الزوراء:
يعقد االتحـاد العام للصحفيني العرب، برئاسـة 
مؤيـد الالمـي، الثالثـاء املقبـل، مؤتمـره العام 
يف العاصمـة املرصيـة القاهـرة، بمشـاركة ١٨ 
دولة عربيـة بينها العـراق، تحـت رعاية رئيس 
جمهوريـة مـرص العربية عبد الفتاح السـييس.
وقـال رئيس االتحـاد  العام للصحفيـني العرب، 
مؤيد الالمي، يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: 
إنـه «تحت رعايـة الرئيس عبد الفتاح السـييس 
رئيـس جمهوريـة مـرص العربية، يعقـد اتحاد 
الصحفيني العرب مؤتمـره العام الرابع عرش يف 
مقـره الدائم بالقاهـرة الثالثـاء املقبل ١٨- ١٩ 
ترشين األول ٢٠٢٢ «.وأضاف البيان أن «الجلسة 
االفتتاحية تبـدأ يف الثانية عرشة ظهـراً يف فندق 
جرانـد نايل تـاور، وتتواصل أعمـال املؤتمر عىل 
مـدار يومني، وذلـك بمشـاركة ١٩ نقابة وهيئة 

وجمعيـة للصحفيني من ١٨ دولة عربية».وتابع 
أن «املؤتمـر العام ينعقد كل ٤ سـنوات بحضور 
وفد يضم ٤ أعضاء من كل دولة عربية باإلضافة 
إىل أعضاء األمانة العامة الـ١٥، ويناقش املؤتمر 
العـام خطة عمل االتحـاد يف السـنوات القادمة 
واختيـار أمانة عامـة جديدة وكيفيـة مواجهة 
اآلثار شـديدة السـلبية عـىل الصحافـة العربية 
والعامليـة التي سـببتها أزمـة كورونـا والحرب 
الروسية األوكرانية، وقيام االتحاد بدوره الفاعل 
دفاعاً عن حريـة وقضايا الصحفيني والصحافة 
األكاذيـب  مواجهـة  يف  العربيـة  والقضايـا 
والشائعات التي تحيط بوطننا العربي».وتأسس 
اتحاد الصحفيني العرب يف القاهرة العام ١٩٦٤، 
تعبـرياً عن رغبـة الصحفيـني العـرب يف توحيد 
كلمتهـم داخل كيـان قوي يسـتطيع الدفاع عن 

قضاياهم وقضايا الوطن العربي.

˝Ón”@40@Âfl@ãr◊c@∂g@Â†äbi@·v‰fl@äbv–„a@pbÓœÎ@ b–mäa@Â‹»Ì@ÊbÀÎÜäc
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تتقدم ارسة تحرير صحيفة «الزوراء» بأحر التهاني وأعطر وأجمل  
التربيكات مقرونة بالود اىل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء « نينا» 

بمناسبة الذكرى الـ ١٧ لتأسيسها.
«الزوراء» عن خالص تمنياتها لرئيس مجلس  وتعرب ارسة تحرير 
ادارة الوكالة االستاذ مؤيد الالمي، ورئيس تحريرها حافظ الراوي، 
ولجميع الزمالء العاملني فيها املزيد من التألق واالبداع واالستمرار يف 

نهجهم املهني املستقل .

@ÚÓ”aã»€a@ÚÓ‰†Ï€a@Ú€b◊Ï€a@¯‰Ëm@ıaäÎç€aD
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بغداد/ الزوراء:
تلقى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف 
من  بانتخابه  تهنئتني  رشيد،  جمال 
ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، وملك األردن عبد الله الثاني، 
مجلس  برئاسة  املكلف  تلقى  فيما 
الوزراء، محمد شياع السوداني، امس 
الرئيس  من  تهنئة  رسالة  السبت، 

الفرنيس إيمانويل ماكرون.
تهنئة:  برقية  يف  سلمان  امللك  وقال 
وأدائكم  انتخابكم  بمناسبة  ”يرسنا 
لجمهورية  رئيساً  الدستورية  اليمني 
أصدق  لفخامتكم  نبعث  أن  العراق 
مشيدين  التمنيات،  وأطيب  التهاني، 
تربط  التي  األخوية  العالقات  بتميز 
التي  الشقيقني،  وشعبينا  بلدينا  بني 
نسعى لتعزيزها وتنميتها يف املجاالت 

كافة.
لفخامتكم  ”متمنني  بالقول  وختم 
جمهورية  ولشعب  والسداد  التوفيق 
التقدم  من  املزيد  الشقيق  العراق 

واالزدهار“.
عبدالله  األردن،  ملك  هنأ  بدوره، 
رشيد  عبداللطيف  الرئيس  الثاني، 
وانتخابه  النواب  مجلس  ثقة  بنيله 

رئيسا لجمهورية العراق.
الله يف اتصال هاتفي وفقاً  وأكد عبد 
لوكالة األنباء األردنية الرسمية (برتا) 
توطيد  مواصلة  عىل  األردن  حرص 
العالقات مع العراق، وتوسيع التعاون 

وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا 
بما يحقق مصالح البلدين والشعبني، 

ويخدم قضايا األمة.
وقوف  عىل  التأكيد  الله  عبد  وجّدد 
يف  وشعبه  العراق  جانب  إىل  األردن 
الحفاظ عىل أمنه واستقراره، وأعرب 
عن تمنياته للرئيس رشيد بالتوفيق، 
بتحقيق  الشقيق  العراقي  وللشعب 

املزيد من التقدم.

برئاسة  املكلف  تلقى  ذلك  غضون  يف 
شياع  محمد  الوزراء،  مجلس 
رسالة  السبت،  امس  السوداني، 
الرئيس الفرنيس إيمانويل  تهنئة من 

ماكرون.
للمكلف  اإلعالمي  املكتب  وقال 
برئاسة مجلس الوزراء يف بيان تلقته 
”الزوراء“: إن ”السوداني تلقى رسالة 
الرئيس الفرنيس إيمانويل  تهنئة من 

تكليفه  بمناسبة  وذلك  ماكرون، 
الجديدة  العراقية  الحكومة  بتشكيل 

ورئاسة مجلس الوزراء“.
تأكيداً  تضّمنت  ”الرسالة  أن  وأضاف 
بني  الثنائية  العالقات  أهمية  عىل 
الرئيس  وتمّنيات  وفرنسا،  العراق 
للعراق  والتقّدم  بالنجاح  ماكرون 
االستقرار  ودوام  وشعباً،  حكومة 

واالزدهار“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
رئيس  أن  البيدر،  عيل  السيايس،  املحلل  أكَد 
هي  مهمة  تنتظره  السوداني  املكلف  الوزراء 
العام  منذ  الوزراء  رؤساء  تاريخ  يف  االصعب 
يف  املناصب  توزيع  آلية  بنّي  حني  ويف   ،2003
الحكومة الجديدة، توقع أن تتشكل يف غضون 

ثالثة اسابيع.
وقال البيدر يف حديث لـ“الزوراء“: ان ”املنظومة 
االزمة  هذه  عىل  القفز  استطاعت  السياسية 
الحكومة  لتشكيل  جادة  بمحاوالت  والبدء 
واقرار املوازنة والعمل باملؤسسات الدستورية 
ترشيعيا وتنفيذيا بصالحيات كاملة“، مضيفا 
االعمال  ترصيف  لحكومة  النعام  ”مسار  ان 
وحتى  املحيل  املستوى  عن  كثريا  البالد  اخرت 

خارجيا“.
 ولفت اىل اننا ”ننتظر مرحلة جديدة عنوانها 
تغيري  عىل  بجدية  والعمل  واالستقرار  الهدوء 
املنظومة  عن  رسمت  التي  النمطية  الصورة 
”هذا  ان  مؤكدا  وخارجيا“،  داخليا  السياسية 

للمنظومة  تمنح  جديدة  فرصة  يعترب  االمر 
السياسية لكي تعمل عىل حالة من االستعداد 

واالستقرار“.
واوضح ان ”اليوم لم يتبق أي عذر للمنظومة 
السياسية كي تتحجج به، العراق غني، يمتلك 
تخطيط  اىل  ويحتاج  وبرشية  مالية  موارد 
بسيط وارادة لتنفيذ هذا التخطيط لكي نتجاوز 
االنسداد  ”صفحة  ان  مؤكدا  االزمات“،  كل 
السيايس طويت“. مشريا اىل اننا ” نتجه نحو 
مرحلة االنسيابية التي سوف تسري بها مهام 

تشكيل الحكومة وتنفيذ برنامجها“. 
انها“ تبقى  املناصب، اوضح  آلية توزيع  وعن 
 12 لديهم  الشيعة  ان  يعني  نفسه،  االطار  يف 
وزارة وتوزع حسب النسب التي حصلت عليها 
الكتل النيابية، وممكن ان تكون هنالك وزارات 
إلرضاء الصدر“، مضيفا“ والسنة لديهم ست 
توزع  ان  لديهم ثالث، وممكن  والكرد  وزارات 
الثالثة الباقية بني املكونات، وهذا االمر يكون 
كتلة  لكل  مكون  كل  يف  النيابية  النسب  وفق 

تتواجد يف الربملان“. 
ملمثيل  وزارة  ”تمنح  ان  يف  امله  عن  واعرب 
اكثر  يعدون  ربما  لكونهم  االحتجاجات 
عىل  لكن  السيايس  املشهد  داخل  املضحني 
بهذه  تفكر  ال  السياسية  املنظومة  يبدو  ما 
خارج  من  أحدا  تجلب  ان  تريد  وال  الطريقة 
تراها  التي  التوجهات  من  غريه  او  مزاجها 
كون  مطلق  بشكل  االصالح  لتحقيق  تسعى 
فكرة االصالح قد تكون مرضة ألطراف داخل 

املشهد السيايس“.
تكن هنالك  لم  ”لو  اشار  الصدر،  وعن موقف 
حالة من التسوية او حالة من الرتضية للصدر 
وينتخب  جلسة  يعقد  ان  الربملان  استطاع  ملا 
التي  االزمات  هذه  ويتجاوز  جمهورية  رئيس 
ما  الكواليس  خلف  هنالك  وبالتايل  حصلت، 
املشهد  داخل  الصدر  لحضور  مضمون  هو 
ورؤيته  ومواقفه  امكانياته  مع  يتالءم  بما 

لألحداث“.
من  ”اقل  يف  الحكومة  تشكيل  يتم  ان  وتوقع 

ثالثني يوما وفقا للدستور وربما اقل من هذه 
كأقىص  ثالثة  او  اسبوعني  خالل  ربما  الفرتة 
حد، وممكن ان نصل اىل حكومة مصوت عليها 
او ان تخرج كابينة الكاظمي من املشهد وتأتي 

كابينة السوداني بدلها“. 
والنظرة  دوليا  ترحيبا  ”هناك  ان  اىل  واشار 
هذه  ومنهاج  برنامج  عىل  تتوقف  الدولية 
الحكومة ان استطاعت ارضاء الشارع العراقي 
وتحقيق برنامج نوعي إن صح الوصف سوف 
تتغري النظرة املجتمعية وحتى الدولية لكن إذا 
االحداث غري  والتفاعل مع  العمل  بقيت طرق 
كما  تبقى  سوف  النظرة  ان  شك  ال  منطقية 

هي“.
واكد ان ”السوداني تنتظره مهمة هي االصعب 
 2003 العام  منذ  الوزراء  رؤساء  تاريخ  يف 
لكونه تسلم تركة ثقيلة خصوصا يف الجوانب 
االقتصادية، تركة الكاظمي فيما يتعلق بسعر 
الرصف الدوالر، وغريها التي ساهمت يف رفع 

نسب الفقر والبطالة يف البالد“.  

اعالنات

تعلن ُمحافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (االعمال التكميلية ملرشوع انشـاء طرق ريفية يف قضاء كرمة بني سـعيد) ضمن خطة 
تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ عىل حسـاب ناكل رشكة (الكرمة العاملية) واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ 
املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠١٩ . ان وثيقة الدعوى 

لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزمان – الزوراء  – املرشق)
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 مقدمـي العطاءات رشاء وثائـق العطاء باللغة العربيـة بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحـدد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء. ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسـابات املشـاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١٠/١٦ يف 
مديريـة طرق وجسـور ذي قـار محافظة ذي قار فعىل الراغبني من الـرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلـني واملصنفني من الدرجة 
املذكـورة ادناه عىل االقل والـرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة مديرية بلدية النارصية 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 -  الكوادر الفنية

العددالكوادر الفنيةت

١مهندس مدني١

١مساح ٢

ب - املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٢٦٣,٠٠٠,٠٠٠) 

مائتان وثالثة وستون مليون دينار عراقي.
أ- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الـرشكات اململوكـة للدولـة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانهـا تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكـون وكاالت تابعة 
لصاحـب العمل)، غري مسـتبعدة من قبل صاحب العمل واسـتنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشـاركة يف 

املناقصات).
ثانياً:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية + نسـخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي 

قار وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثا:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
رابعا:- هوية تسـجيل وتصنيـف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما 

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

٢- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او سـفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان 
محافظـة ذي قـار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكـون نافذ ملدة ١٥٠ يوم مـن تاريخ غلق املناقصة 
وعـىل املناقـص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليـه املناقصة مبارشة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقيـع 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- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيـل املحـددة فيها بفروعها كافة والـرشوط القانونية والفنية واملاليـة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حـال عدم التزام مقدم 

العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.

٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

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

٧- يلتـزم الطـرف الثانـي بأن يشـغل ما ال يقل عـن (٣٠٪) من عمالـة موظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسـمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ اسـتالم املركز 

للطلب.
٨- يف حالة اشـرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم 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 عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع 
العقد خالل مدة ال تجاوز (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 وصول مواد العمل اىل املوقع.

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

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

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣- تكـون االولويـة 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 والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

١٥- ان آخـر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يـوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١٠/٢٣ اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قسـم العقـود الحكوميـة يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قـار 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 
والربيـد االلكرتوني ويلتـزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزما اصوليا وكما يقـدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها 
وهويـة األحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني.  وسـيتم فتح العطـاءات بحضور مقدمي 
العطـاءات او ممثليهـم الراغبني بالحضور اىل مبنى ديـوان محافظة ذي قار مبنى محافظة ذي قار الجديد شـارع االمام عيل (ع)، 
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 واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف 
عىل االقل

سعر العطاء بالدينار
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يوم

االعمال 
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قار

١٪ من قيمة الكرمة
الكشف 

التخميني

انشائية 
سادسة 

٢٠٠,٠٠٠ مائتان الف 
دينار

الدكتور
محمد هادي حسني 
محافظ ذي قار 
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بغداد/ الزوراء:
الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  بحـث 
مصطفـى الكاظمي، امس السـبت، 
مع رئيـس تيـار الحكمـة الوطني، 
املشـهد  تطـورات  الحكيـم،  عمـار 
الحكومة  السـيايس وملف تشـكيل 

املقبلة.
تلقتـه  بيـان  يف  الحكيـم،  وقـال 
«الزوراء»: انه «خالل استقبالنا دولة 
رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، تداولنا تطورات املشـهد 
السـيايس يف العراق واملنطقة وملف 
تشـكيل الحكومـة املقبلـة، وباركنا 
للجميـع نجـاح مجلـس النـواب يف 
انتخاب رئيـس الجمهورية وتكليف 

بتشـكيل  األكـرب  الكتلـة  مرشـح 
الحكومة املقبلة».

وأضاف: «أشـدنا بالدور الذي لعبته 
حكومـة الكاظمي يف تهدئة األوضاع 
وإخراج العراق من منعطفات صعبة 
ودورها يف تجسري العالقة بني العراق 

ودول الجوار والعالم «.
وأكـد خالل اللقـاء أن «من سـمات 
هـو  العـراق  يف  السـيايس  النظـام 
التـداول السـلمي للسـلطة وانتقال 
املسؤولية من فريق آلخر»، داعياً إىل 
«اإلفادة من خربات وتجارب الوزراء 
تحديـد  يف  السـابقة  الحكومـات  يف 
األولويات وصياغة املعادلة الخدمية 

وتوفري فرص العمل».

بغداد/ الزوراء: 
 افتتـح وزيـر الكهرباء، عـادل كريم، امس السـبت، محطة بابـل التحويلية 

.KV بقدرة ٤٠٠
وذكـر بيان للـوزارة تلقته «الـزوراء»: أن «وزير الكهرباء عـادل كريم افتتح 
(محطـة بابل التحويلية ٤٠٠ kv ذات الجهد الفائق) والتي سـتحقق وثوقية 

واستقرارية عالية للشبكة الكهربائية يف الفرات االوسط».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
تصاعـدت نـربة الوعيـد املتبـادل بـني 
الـروس والـدول الغربيـة مـع تهديـد 
مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد 
األوروبـي، جوزيب بوريـل، الخميس، 
بــ ”القضـاء“ عـىل الجيـش الرويس 
إن اسـتخدم بوتني أسـلحة نووية ضد 
أوكرانيا، يف األثنـاء يحرض حلف الناتو 

لتنفيذ مناورات نووية يف بلجيكا. 
هـذه  اسـرتاتيجيون  خـرباء  واعتـرب 
التطـورات ردا عىل تلويـح بوتني ألكثر 
مـن مـرة باسـتخدام السـالح الذري، 
فيما قـال مراقبـون للشـأن األوروبي 
وإن  حقيقيـة،  بوريـل  تهديـدات  إن 
األوروبيـني عىل اسـتعداد فعيل لِصدام 

مبارش ووشيك مع موسكو.
بدوره، حذر األمني العام لحلف شـمال 
األطليس، ينس ستولتنربغ، روسيا من 
”عواقب وخيمة“ يف حال شنت هجوما 
نوويـا عـىل جارتهـا املواليـة للغـرب. 
وقـال: ”لن نتحدث عـن الطريقة التي 
سـنرد بها بالضبط، لكن هـذا بالطبع 
سـيغري طبيعة النزاع بشـكل جذري“. 
وأضاف: ”أي اسـتخدام ألسلحة نووية 
أصغر سـيكون أمرا خطريا جدا“. لكنه 
أوضـح بأن ”الظروف التـي قد يضطر 
فيها الناتو السـتخدام أسـلحة نووية، 

بعيدة جدا“.
ومنذ ملح بوتـني إىل احتمال لجوء بالده 
إىل اسـتخدام أسـلحة الدمار الشـامل 
بشكل مبطن إثر ضمه أربع مناطق ردا 
عىل خسائر ميدانية عىل أرض املعركة، 
تتفاقم املخاوف من احتمال اسـتخدام 
موسـكو سـالحا نوويـا ”تكتيكيا“ يف 

أوكرانيا.
كمـا تأتـي ترصيحـات بوريـل فيمـا 
يستعد الناتو لتنفيذ مناورات عسكرية 
نوويـة يف بلجيكا تحت مسـمى عملية 
”Steadfast Noon ستيدفاسـت نون“ 

أو الظهـرية الثابتة، وهي سلسـلة من 
التمارين الحربية السنوية والتي تهدف 
الختبـار مدى جاهزية الـدول األعضاء 
ألي رضبـة نوويـة محتملة، حسـبما 
أفاد موقع korii slate وأضاف املصدر 
نفسـه أن املنـاورات مقـررة يف الفرتة 
مـا بـني 18 و26 أكتوبر/ترشين األول 
بمشـاركة جيوش 14 دولـة من الدول 
األعضـاء يف الحلف بدون فرنسـا، التي 
يريـد رئيسـها إيمانويل ماكـرون كما 
ذكـره يف خطابـه 12 أكتوبر/ترشيـن 
األول تحييدهـا مـن أي ِصـدام نـووي 

محتمل يف أوكرانيا.
البولنـدي،  الدفـاع  أعلـن وزيـر  كمـا 
أن  الخميـس،  بالشتشـاك،  ماريـوس 
تمرينـات عسـكرية  بـالده سـتجري 
الواليات  النووي“ بمشـاركة  لـ“الردع 
املتحـدة. وقال بالشتشـاك: ”مع العلم 
بـأن [بوتني] يطلق تهديـدات مرتبطة 
باسـتخدام محتمل لألسـلحة النووية، 

فإن جـواب حلف شـمال األطليس هو 
تمرين يستخدم هذا العنرص، مشريا إىل 
أن بـالده باتت مهتمـة يف ظل الظروف 
الراهنة بالحصول عىل أسـلحة الدمار 
 ،euractiv الشامل، حسبما نقل موقع
ووفق ما أكدته وزارة الدفاع البولندية.

14 دولـة عضـوا يف حلـف  وانضمـت 
شـمال األطليس إىل أملانيا ضمن مبادرة 
”درع الفضـاء األوروبـي“ الراميـة إىل 
اقتناء معدات دفاع مضـادة للطائرات 
والصواريخ بشـكل مشرتك، خصوصا 
منظومتي ”آيريـس-ت“ و“باتريوت“ 
حسـبما أعلنت وزيرة الدفـاع األملانية 

كريستني المربشت.
وتقـود أملانيـا املبـادرة التـي انضمت 
إليها اململكة املتحدة وبلجيكا وبلغاريا 
وتشـيكيا وإسـتونيا والتفيا وليتوانيا 
واملجـر وهولندا والنرويج وسـلوفاكيا 
وسـلوفينيا ورومانيـا. ووقعـت هـذه 
الدول رسـالة إعـالن نوايا أُرسـلت إىل 

الناتو خالل اجتماع وزراء دفاع الحلف. 
وانضمـت فنلنـدا املرشـحة لعضويـة 

الناتو إىل املرشوع.
فـإذا كانـت ترصيحات جوزيـب بويل 
وتهديداتـه بتدمري الجيـش الرويس يف 
حال شـن هجوما نوويا عىل أوكرانيا.. 
حرب كالمية أو ِصدام مبارش وشـيك؟ 
كيف يمكن للناتـو أن يرد عىل الهجوم 
الرويس بأسـلحة الدمار الشامل وماذا 
يف  املرتقبـة  النوويـة  املنـاورات  عـن 
بلجيـكا؟ من يمتلك السـالح النووي يف 
أوروبـا وما دور الواليـات املتحدة؟ هل 
ال تزال روسـيا قادرة عىل شـن هجوم 
نـووي شـامل رغـم النفـاد املحتمـل 
ملخـزون صواريخهـا؟ أسـئلة يجيبنـا 
عليهـا كل مـن عامـر السـبايلة خبري 
اسـرتاتيجي ومحلل سـيايس، حسـني 
الوائـيل صحـايف معتمـد لـدى االتحاد 
األوروبي، ومينا عادل باحث مختص يف 
العسكرية ومحرر متخصص  الشؤون 
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يرى عامر السبايلة بأن ”مجرد الحديث 
عـن اسـتخدام األسـلحة النوويـة هو 
يعتـرب تصعيدا كبريا ال يمكـن التعامل 
معـه إال عـرب تبنـي خطـاب تصعيـد، 
فبالتايل أوروبا وحلف شـمال األطليس 
مضطرين للتهديد بردود قوية جدا ملثل 
هذه السيناريوهات. التصعيد الذي نراه 
هو أمر طبيعي نتيجـة لوصول األمور 
إىل طريق مغلق، نشهد يف الوقت نفسه 
إشارات روسية برغبة التقاء بوتني مع 
بايدن خالل قمة العرشين، وبالتايل فإن 
التصعيد سـيقودنا أيضـا إىل احتمالية 
رضورة الجلوس عـىل الطاولة وتقديم 
الحلول. الِصدام املبارش عىل األغلب غري 
واقعي يف هذه املرحلة ألن ما يجري هو 

صدام غري مبارش“.
يف املقابـل، اعتـرب حسـني الوائـيل بأن 
”التهديـد الذي صدر عـن املمثل األعىل 
األوروبيـة،  الخارجيـة  للسياسـية 
جوزيب بوريل، بتدمري الجيش الرويس 
إذا كان هناك هجوم نووي عىل أوكرانيا 
هـو حقيقي.. هناك اسـتعداد حقيقي 
مـن قبل األوروبيني ألن يكـون الِصدام 
مبارشا ووشـيكا حسـب املعطيات ويف 
حال لم تكـن هناك سياسـة عقالنية. 
ونذكـر هنا الترصيح األخـري الذي قال 
فيـه الرئيس األمريكي جـو بايدن بأنه 
يعـول كثريا عىل العقالنيـة لدى نظريه 
الـرويس بوتني. ما زال هنـاك توازن يف 
الترصيحات لكن يف الوقت نفسه هناك 
جدية كبـرية لدى األوربيـني بالتصدي 
التـي  التكتيكيـة  النوويـة  للرضبـات 
تحدث عنهـا بوتني، لهذا السـبب ربما 
سـيأخذ األمر أبعـادا أخـرى ويمتد إىل 
الجغرافيـا األوروبية لهـذا جاءت ردود 

الفعل حقيقية وليس حرب كالمية“.
إن  عـادل  مينـا  قـال  جانبـه،  مـن 

”الرضبات الصاروخيـة األخرية (التي 
شـنتها القوات الروسـية عىل أوكرانيا 
ردا عـىل انفجار جـرس القـرم) أثبتت 
بأن روسـيا لن تبـدأ قريبا باسـتخدام 
السـالح النووي التكتيكي يف سـيناريو 
عسـكري. فميدانيا هي ليست بحاجة 
لـه كمـا ليس مـن املتوقـع أن ينخرط 
األوروبيون يف ِصدام نووي مع روسيا، 
لكـن األمر هـو بمثابـة الحفـاظ عىل 
األرايض  داخـل  العسـكرية  العمليـات 
األوكرانية خاصة بعد وصول الهجمات 
اقرتبـت  أي  إىل (لفيـف)  الصاروخيـة 
كثريا من حدود الناتو. كما أن السـالح 
النـووي الـرويس سـيكون حـال أخريا 

وليس استباقيا“.
من جانبـه، قال الخبري االسـرتاتيجي 
عامر السـبايلة: ”أعتقد أنهـا تأتي يف 
سياق رد الفعل بما أن الحديث الرويس 
عن أسـلحة تكتيكية زاد بشـكل كبري 
فال بد أيضا من اعتبار أن هذه النقطة 
ال يمكن مـن خاللهـا يل ذراع الواليات 
املتحدة وأوروبا وحلف شمال األطليس. 
عضـالت  اسـتعراض  فهـي  وبالتـايل 
وقوات برية ونووية والرسالة واضحة 
مفادهـا أنـه ال يمكـن السـكوت عن 
التلويحات الروسية. أعتقد أنها رسالة 
رد باملقدار نفسه موازية لروسيا التي 
تتفاجـأ يف كل يوم منـذ بداية دخولها 
إىل أوكرانيا بردود الفعل القاسـية من 
قبـل االتحـاد األوروبي وحلف شـمال 
األطليس باعتبار أن حسـابات روسـيا 
منـذ اليوم األول كانت مبنية عىل فكرة 
املحددات حتى منها األخالقية بالنسبة 
الحديـث  موضـوع  يف  لألوروبيـني 
عـن الحـرب والسـالح غـري التقليدي 

والنووي“.
أمـا الصحفـي املعتمـد لـدى االتحـاد 
األوروبـي، حسـني الوائـيل، فقـال إن 
مـع  التعامـل  يف  جـدا  جـاد  ”الناتـو 

التهديـدات النوويـة الروسـية، لذلـك 
فهـو سـينفذ املنـاورات اللوجسـتية 
والتكتيكية والنووية يف رقعة جغرافية 
قواعـد  عـدة  فيهـا  تتواجـد  مهمـة، 
عسـكرية خصوصا يف جنوب بلجيكا، 
لكـن أيضـا يف ظل انتشـار عسـكري 
عـىل حـدود أوروبـا الرشقيـة. الناتو 
بدوره جـاد يف التعامل مـع التهديدات 
عرب تحقيق توازن دبلومايس سـيايس 
وأيضا عسكري. جاءت هذه املناورات 
يف شـكل اسـتباقي للتجـارب النووية 
التـي مـن املزمـع أن تجريهـا القوات 

الروسية“.
وأوضح الباحث املختص يف الشـؤون 
هـذا  يف  عـادل  مينـا  د.  العسـكرية 
السـياق: ”قام الناتو بتحديث شبكته 
الدفاعيـة بمنظومة قيادة وسـيطرة 
ودعمهـا بمنظومـة دعـم معلومات، 
حيـث إن هـدف هـذه املنظومات هو 
دعم عمليـة التنبـؤ ومراقبة األهداف 
واملخاطر عـن طريق االسـتفادة من 
الجويـة  املبكـر  اإلنـذار  منظومـات 
واألرضية، ومن ثم تخفيف العبء عىل 
منظومات الدفـاع الجوي املوجودة يف 
أوروبا وأهمها عىل اإلطالق (باتريوت 
بـاك3- وأسـرت 30)، إىل جانب تواجد 
السـفن القتاليـة التي تمتلـك القدرة 
عـىل الدفـاع الجوي. هجوميـا، يقوم 
يف  سـنوي  بشـكل  بالتـدرب  الناتـو 
 Steadfast Noon ضمـن   منـاورات 
وهو سيناريو قتايل هجومي/دفاعي، 
حيث تنطلق املقاتـالت متعددة املهام 
من 12 إىل 14 قاعـدة جوية يف أوروبا 
يف مهمـات غرضهـا تقديـم رضبـة 
استباقية بواسطة القنابل النووية أو 
الدفاع عـن القواعـد النووية، بجانب 
املفـارز القتاليـة املوجـودة بالفعـل 
لتؤمن السـماء أو حتـى تنفيذ هجوم 

مضاد ضد أي تهديد محتمل“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنت السـلطات الروسـية انـدالع حريق يف 
مستودع للنفط بمدينة بيلغورود بعد هجوم 
للقـوات األوكرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع 
الروسـية، أن حوايل 500 جنـدي أوكراني تم 
القضـاء عليهـم خـالل السـاعات املاضية، 
كما تـم تدمري عـرشات األهداف واملنشـآت 

العسكرية.
وجـاء اإلعـالن عـىل لسـان فياتشيسـالف 
غالدكـوف، حاكـم بيلغـورود القريبـة من 

الحدود األوكرانية.
وكتـب غالدكـوف: ”تم قصفنا مـرة أخرى. 
إحـدى القذائـف أصابـت مسـتودعا للنفط 
يف منطقـة بيلغـورود. أنا يف مـكان الحادث. 
وزارة الطوارئ تقاوم النريان. ال يوجد تهديد 

باالنتشار. سأطلعكم بكل يشء“.
كما أكد حاكم بيلغورود أنه تم قصف نقطة 
تفتيش جمركية يف بلدة شيبكينو الحدودية، 
بحسـب ما ذكـر موقـع سـبوتنيك الرويس 

الناطق بالعربية.
وكتب غالدكوف: ”تتعـرض نقطة التفتيش 

الجمركية يف شـيبيكينو للقصـف لعدة أيام 
متتالية، وامس السـبت، سقطت 14 قذيفة 
عىل املعـرب الحـدودي. وال يوجـد ضحايا أو 

جرحى“.

يف غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أن حـوايل 500 جنـدي أوكراني تـم القضاء 
عليهم خالل الساعات املاضية، كما تم تدمري 

عرشات األهداف واملنشآت العسكرية.

ويف مقاطعـة خاركوف تم إحبـاط محاولة 
قوات أوكرانيـة التقدم، والقضـاء عىل أكثر 
من 30 جنديا يف منطقة دفورتشـني، وكذلك 
حـوايل 50 آخريـن يف منطقـة برييسـتوف، 
ومسـتودع  دبابتـني  تدمـري  إىل  باإلضافـة 

لألسلحة.
اما يف كراسـنو ليمان تـم القضاء عىل حوايل 
60 جنديا أثناء محاوالتهـم القيام بعمليات 

استطالع.
وبالقـرب من مدينـة زابوروجيه أدى قصف 
األوكرانيـة  للقـوات  تابعـة  لثـالث ثكنـات 
بأسـلحة عالية الدقة إىل مقتل أكثر من 160 

جنديا أوكرانيا من اللواء امليكانيكي الـ65.
وتصدت القوات الروسية إىل جميع الهجمات 
التـي حاولـت القـوات األوكرانيـة تنفيذها 
باتجاه نيكواليف-كريفوي روغ وتم القضاء 

عىل 120 جنديا.
ويف منطقـة خريسـون تم اعـرتاض وتدمري 
18 صاروخا من نوع ”هيمارس“، وإسقاط 
مقاتلـة من نـوع ”سـو25-“ و10 طائرات 

مسرية.

بكني/أ. ف. ب:
 يستعد الرئيس الصيني يش جينبينغ 
بواليـة  بالفـوز  سـلطته  لتكريـس 
جديدة من خمس سـنوات عىل رأس 
ثاني أكـرب قوة اقتصاديـة يف العالم، 
للحـزب  العرشيـن  املؤتمـر  خـالل 
الشيوعي الذي يبدأ اليوم األحد يف بلد 
انغلق عىل نفسه منذ بدء تفيش وباء 

كوفيد19-.
وما لم تحصل مفاجأة، سـيبقى يش 
البالغ 69 عاما والحاكم منذ 2012 يف 
السلطة حتى 2027، ليصبح القيادي 
األشد نفوذا منذ مؤسس النظام ماو 

تيس تونغ (1949-1976).
ويجتمـع 2296 مندوبا قادمون من 
كل مقاطعـات البالد لحواىل أسـبوع 

الضخـم  املبنـى  الشـعب،  قـرص  يف 
السـتالينّي الهندسة الواقع يف ساحة 
تيـان أنمـني بوسـط بكـني، يف ظـّل 

إجراءات أمنية معززة.
اللجنة املركزية

وسـيعني املندوبون اللجنـة املركزية 
الجديـدة التـي هـي بمثابـة برملـان 
200 عضـوا، عـىل  للحـزب وتضـم 
أن تصـوت بعـد ذلك الختيـار املكتب 
السيايس، هيئة القرار املؤلفة من 25 

عضوا.
وأوضـح خبري الصـني الفرنيس جان 
فيليب بيجـا أن ”كل يشء محسـوم 
مسـبقا ألن املؤتمر (الـذي يعقد كل 
خمـس سـنوات) ال يجـري قبـل أن 

تتفق مختلف الفصائل“.

ويف محطة أساسية من املؤتمر، يلقي 
يش جينبينغ خطابا يف افتتاحه اليوم 
األحد يعرض فيـه تقريره الذي يمثل 
حصيلة لواليته ويعطي مؤرشات عن 

برنامجه للسنوات الخمس املقبلة.
وكان يش وعـد خـالل مؤتمر 2017 
بـ“عـرص جديـد“ لالشـرتاكية عىل 
النمـط الصينـي متعهـدا بـأن بالده 
”سـتنفتح أكثر“ عىل العالم. وأكد أن 
”االنفتـاح يجلب التقـدم، واالنغالق 
يعيـد إىل الخلـف. الصـني لـن تغلـق 

أبوابها“.
بعـد خمـس سـنوات، باتـت الصني 
منغلقـة أكثـر من أي وقـت مىض يف 
ظل انتشـار الوباء. وفيما يعود باقي 
العالـم تدريجيـا إىل حيـاة طبيعية، 

تتمسك بكني بسياسة ”صفر كوفيد“ 
صارمة تقلّص حركة املالحة الجوية 
إىل أدنـى حـّد ممكن وتفـرض حجرا 
صحيـا إلزاميا عـىل الوافدين وتدابري 

عزل متتالية عىل مدن وبلدات.
وتثري هذه السياسة املتشددة استياء 
قسـم من الصينيني وكذلك أوسـاط 
األعمال التي تخىش التضحية بالنمو 
االقتصادي من أجل القيود الصحية.

وقالـت الباحثـة يـو جي مـن مركز 
للدراسـات  هـاوس“  ”تشـاتام 
التـي  كوفيـد  صفـر  ”سياسـة  إن 
تتبعها بكـني أحبطت االسـتثمارات 
الرضورية ولم تنجح يف الفوز بقلوب 
الفئة  الصينيـني،  الشـباب  وأذهـان 
التي عانت أكثر من سواها اقتصاديا 

واجتماعيا“.
عىل الصعيد الدبلومـايس، عّمق البلد 
الهوة بينه وبني الواليات املتحدة، كما 
ضاعف الخالفات مع الهند وأسرتاليا 
وكنـدا، وأكـد عزمه عىل إعـادة ضم 
جزيرة تايـوان ولو بالقوة إذا اقتىض 

األمر.
وبمعزل عـن أزمة كوفيد، تبدو بكني 
عازمة يف مطلق األحوال عىل الحد من 
اعتمادها عىل العالـم، ما يوحي بأن 
انغالقهـا قد يدوم طويال. وعلق جان 
فيليـب بيجـا أن ”العديدين يف الصني 
يقلقـون لرؤيـة البلد يدخـل مجددا 
ربمـا يف حقبة عزلة“ كما كان الحال 
قبل انفتاحه عـىل التجارة العاملية يف 

أواخر السبعينات.

ريو دي جانريو/أ. ف. ب:
السـابق  اليسـاري  الرئيـس  سـيفوز 
لويس ايناسـيو لوال دا سيلفا يف الدورة 
الثانية من االنتخابات الرئاسـية يف 30 
ترشين األول/أكتوبر، بــ53 باملئة من 
األصوات مقابل 47 باملئة لرئيس الدولة 
اليميني املتطـرف املنتهية واليته جايري 
بولسونارو، كما كشف استطالع للرأي 

نرشت نتائجه الجمعة.
ويشري هذا االستطالع الذي أجراه معهد 
داتافوليـا إىل اسـتقرار نسـب التأييـد 

باملقارنـة مـع التحقيـق الـذي أجـراه 
املعهد املرجعي االسبوع املايض وأفىض 

إىل األرقام نفسها.
ويتوقع أن تشهد الدورة الثانية منافسة 
حـادة يف هـذه االنتخابـات التي تجري 
وسط اسـتقطاب شديد. وقد سعى كل 
من املرشـحني إىل حشد الدعم السيايس 
ومحاولـة إقنـاع املرتددين عـرب حملة 

مكثفة يف جميع أنحاء الربازيل.
وشمل االستطالع الذي أجري يف 13 و14 
ترشين األول/أكتوبر 2898 شـخصا يف 

نحو 180 مدينة برازيلية، وحدد هامش 
الخطأ فيه بنقطتني مئويتني.

مؤسسـات  مختلـف  وواجهـت 
اسـتطالعات الـرأي النتقادات واسـعة 
ألنها لـم تتوقـع النسـبة الكبـرية من 
األصوات التي حصدها الرئيس املنتهية 
واليتـه، وقدرتهـا بنحـو 37 باملئة من 
الناخبني يف الدورة األوىل التي جرت يف 2 

ترشين األول/أكتوبر.
أجـراه  للـرأي  اسـتطالع  آخـر  وأفـاد 
املعهد نفسـه عشـية الدورة األوىل بأن 

لوال سـيحصل عىل خمسـني باملئة من 
األصوات وبولسـونارو 36 باملئة.

لكن لوال جاء يف املركز األول بـ48 باملئة 
من األصـوات متقدماً عىل بولسـونارو 
الـذي حصـل عـىل تأييـد 43 باملئة من 

الناخبني.
مديـرة  تشـونغ  لوسـيانا  ورصحـت 
”داتافوليـا“ الجمعـة أن اسـتطالعات 
الـرأي ”ال تسـتبق نتائـج التصويت“. 
وعـزت هذا الفـارق إىل تأخـري اللحظة 
األخرية مـن قبل الناخبـني املرتددين يف 

التصويت لبولسونارو.
وأعلن الرئيس اليميني املتطرف مسـاء 

الدورة األوىل ”هزمنا األكاذيب“.
وتحولت معاهد االستطالعات إىل محور 
خالف مجددا الجمعة بعد قرار املحكمة 
االنتخابية العليا تعليق تحقيق للرشطة 
طالبـت به حكومـة بولسـونارو الذي 

يتهم هذه املراكز بالتالعب.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن الرشطة 
املـايض  الخميـس  فتحـت  االتحاديـة 
العـدل يف  تحقيقـا بطلـب مـن وزارة 

”ممارسـات إجرامية“ محتملة يف نرش 
نتائج استطالعات الرأي.

تحقيقات
يف الوقت نفسـه، بـدأ املجلـس اإلداري 
للدفـاع االقتصادي الهيئـة التي تراقب 
املنافسـة يف السـوق الحـرة، تحقيقـه 
الخـاص فيمـا إذا كان القائمـون عىل 
”التالعـب“  حاولـوا  قـد  االسـتطالع 

باالنتخابات.
االنتخابيـة  املحكمـة  رئيـس  وعلـق 
التحقيقـني  مورايـس  دي  الكسـندر 

الجمعـة معتـربا أن فتحهمـا يشـكل 
”تعديـا“ عىل مهام القضـاء االنتخابي 
ويكشـف عـن رغبـة يف تغليب ترشـح 

الرئيس الحايل.
وانتقد بولسونارو موقف دي مورايس. 
وقال يف مقابلة عىل قنوات عىل يوتيوب 
مخصصة لكرة القدم إن ”القائمني عىل 
استطالعات الرأي سيستمرون يف الكذب 
وبهذه األكاذيـب كم عدد األصوات التي 
سـتذهب إىل الجانب اآلخر؟“، مشريا إىل 

أن ”الناس يصوتون عادة ملن يفوز“.
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وأخـرياً، وبعـد عقود مـن الزمن، ماتـت العجـوز الشـمطاء اليزابيث ملكة 
بريطانيـا العظمـى التي كانت ال تغيب عن مسـتعمراتها الشـمس.. ماتت 
وعّم الحزن الشـديد وانتكسـت األعالم عىل وفاة اليزابيث بنت السيد املطاع 
الكسـندر املولودة سـنة ١٩٢٦، يعنـي عمرها «عمر التفكـه» عارصت كل 
رؤسـاء وملـوك العالم وكانـت بحكم موقعها ملكـة امللوك يأتمـر بإرادتها 
العديد من ملوك ورؤساء العالم.. ماتت الشمطاء اليزابيث ودفنت يف مراسم 
خاصة يف كنيسة سانت جورج يف قرص ويندسور غرب لندن، وليس يف مقربة 
وادي السـالم أو مقربة الكرخ.. ماتت امللكـة وبموتها دخلت بريطانيا غرفة 
االنعاش بعد انحسـار ممتلكاتها االستعمارية.. ماتت واياديها ملطخة بدم 
آالف الفلسـطينيني الذين قتلـوا من قبل قوات الكيـان الصهيوني صنيعتها 
منذ عام ١٩٤٨.. ماتت وتركت أوكرانيا وحيدة تواجه الغزو الرويس بمرارة.. 
ماتـت وتركت بريطانيـا أكرب دولة اسـتعمارية وقد ُحجبت عنها الشـمس 
وهـي تعيش تحت ضغـط املطرقة الروسـية التي تهدد كيانهـا.. ماتت ويف 
قلبهـا حرسة بعـد ان فقدت مسـتعمراتها مهزومة ُمنكسـة األعـالم.. ويف 
مراسـم خاصة دفنت هذه العجوز فانتهى بموتها عهد كان مليئا بالدماء.. 
يف عهدها الخايل من القيم واملبادئ احتل العراق ودمرت قواتها البنى التحتية 
للعراق واعرتف رئيس وزرائها األسـبق توني بلري رئيـس وزرائها املدلل بأن 
اتخـاذ أمـر شـن الحرب عـىل  العـراق كان خطأ فاحشـا، ُمقـرا بأنه خطأ 
فاحش واعرتف بأنه جزء من األطراف التي تسـببت بظهور تنظيم القاعدة 
اإلرهابـي، وجـاء هذا االعـرتاف بعـد ١٢ عاما رفـض خاللها االعتـذار عن 
الحرب وهو ما يمثل شـعورا بالذنب بعد أن عمت الفوىض العراق واملنطقة، 
ويقول سياسيون عراقيون إن تداعيات االحتالل كانت مؤملة، وتطالب اغلب 
املنظمات االنسـانية بمحاسبة بريطانيا وامريكا.. ماتت الشمطاء اليزابيث 
وقد ودعـت حياتها بإيجاد الفوىض يف العراق مثلمـا فعلت بالعديد من دول 
العالم واختتمتها باإلسـاءة اىل أبناء العراق وبنيتهـم التحتية، فغرق العراق 
يف بحر املشـاكل بسـبب مخلفات الحرب التي اسـفرت عن إحداث دمار لن 
يصلحـه االعتذار.. ويرى محللون ان ترصيحات بلري جاءت متأخرة جدا بعد 
تركه العمل السـيايس، ويرجـح املحللون ان تتبنى املحكمـة الدولية إصدار 
قـرار ينصف العـراق ويعيده اىل مسـاره الطبيعي.. وما عسـانا نفعل وقد 
ماتـت العجوز اليزابيث وخرج بلري من عرينه وبقـي العراق يعالج جروحه 
وحده، لكننا عىل ثقة بأن العراق سـيخرج من هـذا االختبار وهو أكثر قوة 
خاصـة إنه بلـد يمتلك حضارة تمتد اصولها اىل أكثر من سـبعة آالف سـنة 
أغنت حضارة العرب والعالم بالعلم واملعرفة وانصهرت يف بودقتها حضارات 
الشـعوب.. هذا هو العراق كلما أصابته مصيبة خرج منها وهو أقوى وأكثر 

عافية.. وليخسأ الخاسئون وهم عىل ما فعلوا نادمون.
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                               العدد :١٨٩/ب /٢٠٢٢
محكمة البداءة يف الحرية                                                      التاريخ :٢٠٢٢/١٠/١١

اىل/ املطلوب تبليغهم
(١-عـادل حسـن عيل ٢- امني ماجد حسـني ٣- احسـان ماجد حسـني ٤- محمد ماجد 

حسني   ٥-احمد ماجد حسني ٦- شهناز ماجد حسني)
م/ تبليغ

اقـام طالـب اطفـاء حق التـرصف محافـظ النجف اضافـة لوظيفتـه الدعـوى املرقمة 
١٨٩/ب/٢٠٢٢ امـام محكمـة البداءة يف الحرية وقد اصدرت هـذه املحكمة القرار املرقم 
١٨٩/ب/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/٨/٣١ بإطفـاء حـق الترصف لجزء مـن القطعة املرقمة ١٠٤ 
م١٧ الحرية بمسـاحة ٦٣٨٠ م٢. لذا تقرر تبليغكم بواسـطة صحيفتني يوميتني بالقرار 

املذكور.
القايض 
مهدي امري محمد

أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (ليث شهيد عبد) ووكيله املحامي (مصطفى عقيل 
االسـدي) الذي يروم تبديل لقبه وجعله (الفتالوي) بدال من (النعماني) 
الوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها (خمسـة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة 

٢٠١٦ واالمر االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض    جندي   الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

07810090003@Z@äbè–né˝€
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                                                                 العدد :١٩٠/ب /٢٠٢٢
محكمة البداءة يف الحرية                                                                                               التاريخ :٢٠٢٢/١٠/١١

اىل/ املطلوب تبليغهم
(١-عباس محسن الناجي ٢- عبود عاشور حمود ٣- محمد رضا عيل الصايف ٤- حسن هربود اللهيبي ٥-عباس 
محمد شـمخي ٦- فاضل عبد املنعم حسـن ٧ -عبد االمري عيل محسن ٨- عيل عبد االمري عيل ٩- عمار عبد االمري 

عيل ١٠- منار عبد االمري عيل   ١١-زينب عبد االمري عيل ١٢-كامل جواد حسني)

م/ تبليغ
اقـام طالب اطفاء حق الترصف محافظ النجـف اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة ١٩٠/ب/٢٠٢٢ امام محكمة 
البـداءة يف الحرية وقد اصدرت هذه املحكمة القرار املرقم ١٩٠/ب/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/٨/٣١ بإطفاء حق الترصف 
لجـزء مـن القطعة املرقمة ٣/٥ م١٦ الحرية بمسـاحة ٣٠٠ م٢. لذا تقرر تبليغكم بواسـطة صحيفتني يوميتني 

بالقرار املذكور.

القايض 
مهدي امري محمد

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ                                                                                                                                                                 رقم االضبارة :٣٠٦/ت /بال ١٣
مديرية تنفيذ غماس                                                                                                                                                                التاريخ :٢٠٢٢/١٠/١١

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ غماس سهام املدين يف العقار تسلسل ٣٧ م ٣٩ جويحة الواقع يف غماس العائد للمدين عيل عالوي جواد املحجوز 
لقاء طلب الدائن غانم حمزة جودة البالغ ٤١٣٢٣٠٠٠ دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ 

من اليوم التايل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
كرار عدنان هادي

املواصفات 
١- موقعه ورقمه :٣٧ م ٣٩ جويحة يف غماس 

٢- جنسه ونوعه: قطعة زراعية  
٣- حدوده واوصافه: تقع بالقرب من محكمة بداءة غماس 

٤- مشتمالته : دور سكنية عدد ١١ وعرصات عدد ٧  
٥- مسـاحته : ٣ دونم و١٨ اولك و٢٥ م٢ وان سـهام املدين ٢٤٦٣ م٢. 

٦- درجة العمران: ـــــ
٧- الشاغل : -----

٨- القيمة املقدرة: مائة وسبعة واربعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار عن قيمة سهام املدين عيل عالوي جواد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                                                  العدد :١٩١/ ب /٢٠٢٢
محكمة البداءة يف الحرية                                                                                 التاريخ :٢٠٢٢/١٠/١١

اىل/ املطلوب تبليغهم
(١-عادل حسـن عيل ٢- امني ماجد حسني ٣- احسـان ماجد حسني ٤- محمد ماجد حسني   ٥-احمد ماجد 
حسـني ٦-شـهناز ماجد حسني ٧- فاضل عبد املنعم حسـن ٨-عبد االمري عيل محسن ٩- عيل عبد االمري عيل 

١٠- عمار عبد االمري عيل ١١- منار عبد االمري عيل ١٢-زينب عبد االمري عيل ١٣-دحام راشد علوان)

م/ تبليغ
اقـام طالب اطفـاء حق التـرصف محافظ النجف اضافـة لوظيفته الدعـوى املرقمـة ١٩١/ب/٢٠٢٢ امام 
محكمـة البـداءة يف الحرية وقد اصدرت هذه املحكمة القرار املرقـم ١٩٠/ب/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/٨/٣١ بإطفاء 
حـق التـرصف لجزء من القطعة املرقمـة ١٠٣ م١٧ الحرية بمسـاحة ٢٠١٧ م٢. لذا تقرر تبليغكم بواسـطة 

صحيفتني يوميتني بالقرار املذكور.
القايض 
مهدي امري محمد
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بغداد/مصطفى العتابي:

السـبت،  امـس  الرتبيـة،  وزارة  قـررت 

يـوم ٢٨  املتغيبـني يف  الطلبـة  امتحـان 

بالعاصمة بغداد.

وذكرت الـوزارة يف بيان ورد لـ «الزوراء» 

انه «نظـراً للظرف األمنـي الطارئ الذي 

حصـل يوم ٢٨ من شـهر أيلول املايض يف 

مدينة بغداد مما تسـبب بغياب عدد من 

طلبة الصف السـادس االعـدادي، ولعدم 

حرمانهـم مـن أداء االمتحان الـوزاري، 

فإنـه تقرر إمتحـان الطلبـة املتغيبني يف 

املديريـات العامـة للرتبيـة ملدينـة بغداد 

(فقط) حيث سـيكون موعـد امتحانهم 

يـوم االربعـاء املوافـق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ 

وسـوف يشـمل االمتحـان املـواد املبينة 

ادناه :

التطبيقـي  احيائـي،  الكيميـاء: 

واإلنكليزيـة  العربيـة  للدراسـتني 

للفـرع   : الجغرافيـة  (املتميزيـن).. 

األدبي .. علم الجمال : لفرع الفنون .

كما نفت وزارة الرتبية، امس السبت، 

اعتبار العام ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ سنة عدم 

رسوب.

وذكر إعالم الـوزارة يف بيان مقتضب 

ورد لـ «الزوراء» أنه «ال صحة العتبار 

العام الدرايس املايض ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ ، 

سنة عدم رسوب».

ويف وقت سابق، تداولت بعض وسائل 

اإلعـالم خـرباً مفـاده اعتبار السـنة 

الدراسية املاضية عدم رسوب، قبل ان 

تنفي وزارة الرتبية هذه االنباء وتؤكد 

أنه لغاية اآلن ال يوجد هكذا قرار.
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البرصة/الزوراء:
كشفت املفوضية العليا لحقوق االنسان، عن تسجيل ارقام صادمة 
بشـأن االصابات الرسطانيـة يف محافظة البرصة، مؤكدة تسـجيل 

اصابات بني االجنة. 
وقـال مدير مكتـب املفوضية مهـدي التميمـي يف ترصيح صحفي 
إن «محافظـة البـرصة تسـجل سـنويا ٩ االف اصابـة باالمـراض 
الرسطانية»، مبينا أن «املحافظة سجلت ٢٧ الف اصابة بالرسطان 

خالل اعوام: ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠». 
وأضـاف التميمـي، أن «بعض مدن البرصة كقضاء املدينة سـجلت 
اصابات بالرسطان بني االجنة»، كاشـفا عـن «ارتفاع غري طبيعي 
يف االصابـات الرسطانيـة داخـل العوائل». وبشـأن اعـداد الوفيات 
بالرسطان، اوضح التميمي أن «نسبة الوفيات بالرسطان يف البرصة 

تشكل ٣٠٪ من نسبة االصابات املسجلة سنويا». 

بغداد/الزوراء:
اكد جهاز مكافحة االرهاب االستمرار 
بعملياتـه االسـتباقية والنوعيـة ضد 

خاليا داعش يف جميع املحافظات.
وقال املتحدث الرسـمي باسـم الجهاز 
صباح النعمـان يف ترصيح صحفي :» 
ان قـوات الجهاز مسـتمرة بالعمليات 
النوعية التي تسـتهدف خاليا التنظيم 
االرهابي، خاصة يف قواطع شمال دياىل 
وكركوك وصـالح الديـن ، ويف املناطق 
الوعرة التي يحاول االرهاب استغاللها 
لصعوبـة الوصـول إليهـا ، ويتخذهـا 
مـالذات آمنة له ، لكنها ليسـت بعيدة 

عن قوات الجهاز «.
واوضـح النعمان :» ان قـوات الجهاز 
نفـذت مؤخـرا عمليـات نوعيـة ضـد 
عنـارص التنظيم االرهابـي يف مناطق 
بادوش ووادي زغيتون ووادي الشـاي 
وسلسة جبال قرة جوغ ، التي يتواجد 
فيها العدو ، وحققت نتائج باهرة بقتل 
العديد مـن قيادات التنظيـم االرهابي 
وعنـارصه «.واكـد :» ان قـوات جهاز 
مكافحة االرهاب مسـتمرة برضباتها 
لتدمـري املضافـات االوكار والكهـوف 
التـي يحتمـي بهـا عنـارص التنظيـم 

االرهابي يف جميع مناطق البالد «.

بغداد/الزوراء:

العراقي تحرير مختطف من  الوطني  األمن  أعلن جهاز 

أهايل السليمانية يف العاصمة بغداد، واعتقال الخاطفني، 

خالل أقل من 24 ساعة عىل اختطافه.

ورود  ”بعد  أن  ”الزوراء“  ورد  بيان  يف  الجهاز  وأوضح 

معلومات استخبارية دقيقة ُتفيد بوجود عملية خطف 

محافظة  أهايل  من  الشخصية  عجلته  مع  ملواطن 

السليمانية والتوجه به صوب العاصمة بغداد، تم تشكيل 

غرفة عمليات مشرتكة بني مديريتي أمن بغداد ودياىل، 

مفارز  تمكنت  القضائية  املوافقات  استحصال  وبعد 

جهاز األمن الوطني من تحرير املختطف وإلقاء القبض 

عىل خاطفيه أثناء محاولتهم الهرب عرب طريق بغداد- 

دياىل باستعمال أرقام عجالت مزورة“.

الطلب  إىل جهة  ”الخاطفني جرى تسليمهم  أن  وأضاف 

تسليم  محرض  ووفق  املضبوطات  مع  السليمانية،  يف 

أصويل“.

بغداد/الزوراء:

امس  الجبوري،  عالء  التجارة،  وزير  أعلن 

الوجبة  وتجهيز  قطع  طالق  السبت، 

الغذائية  السلة  مفردات  من  التاسعة 

األحد  اليوم  من  اعتباراً   2022 لعام 

ترشين  شهر  من  عرش  السادس  املوافق 

تلقته  للوزارة  بيان  الجاري.وذكر  األول 

”الزوراء“ أن ”الرشكة العامة لتجارة املواد 

الغذائية أنهت استعداداتها الفنية واإلدارية 

السلة  لحساب  املوردة  املواد  الستالم 

عىل  ستوزع  والتي  مخازنها  يف  الغذائية 

جميع أبناء الشعب العراقي من املشمولني 

الخطة  وحسب  التموينية  البطاقة  بنظام 

الرشكة  أعدتها  التي  للتجهيز  التسويقية 

وبدءاً من املناطق األكثر فقراً وتتبعها بقية 

املناطق“.

ودعا البيان ”وكالء املواد الغذائية ملراجعة 

مراكز القطع يف بغداد واملحافظات لغرض 

جداول  وحسب  املواطنني  حصص  قطع 

عام  ”مدير  أكدت  جانبها،  من  القطع“. 

رشكة املواد الغذائية املهندسة ( ملى هاشم 

املوسوي) استمرار عمل كوادرها يف جميع 

أيام  يف  حتى  واملحافظات  بغداد  يف  املواقع 

تجهيز  ”لبدء  استعداداً  الرسمية  العطل 

أنه  وأضافت  وتوزيعها“.  الغذائية  املواد 

دفعة  باملواد  املواطنني  تجهيز  ”سيتم 

أو  تأخري  دون  من  الوقت  وبنفس  واحدة 

الرشكة  أن  اىل  مشرية“  مادة“،  أي  نقص 

مستمرة ببيع مادة الطحني عالمة (داس) 

وحليب (دوفيالك) الفرنيس بطريقة البيع 

من  تنافسية  وبأسعار  للمواطنني  املبارش 

واملحافظات  بغداد  يف  البيع  مراكز  خالل 

بالتزامن مع بدء عملية القطع“.

بغداد/الزوراء:

أعلنـت مديريـة الدفاع املدنـي أنها 

سجلت خالل يوم واحد (٣٤) حادث 

حريـق، فيما بينت خريطـة إخماد 

الحرائق يف (٦) محافظات.

وقالت مديرية الدفاع املدني يف بيان 

ورد «الـزوراء» أوضحت فيه املوقف 

اليومي لعملها إن «خالل ٢٤ ساعة 

املاضية يف عمـوم املحافظات بلغت 

عدد حـوادث الحريـق (٣٤)، وعدد 

الوفيـات البرشية نتيجـة الحوادث 

اإلنقاذ  الواجبـات  حادثـني، وعـدد 

وواجبـات   ،(١) الحـوادث  نتيجـة 

معالجـة القنابل غري املنفلقة بلغت 

واجبا واحدا، فيما بلغ عدد اإلصابات 

البرشية نتيجة الحوادث (٢)».

وبينـت املديرية أن «أهـم الحوادث 

املسـجلة خالل ٢٤ السـاعة املايض 

هـي إخمـاد فـرق الدفـاع املدني يف 

بغـداد الكرخ حـادث حريـق اندلع 

داخـل عدد مـن األكشـاك التجارية 

تجاوز مشـيدة من ألواح السندويج 

واملخالـف  اإلشـتعال  رسيـع  بنـل 

لتعليمـات السـالمة يف سـوق ابـو 

دشري الشعبي، جنوب بغداد».

ويف بغـداد الرصافة، بينـت املديرية 

أن «فرقها أخمـدت حريقاً وانقذت 

عوائل سـكنية مـن بنايـة تجارية 

سـكنية يف منطقة األعظمية شارع 

سـهام متويل دون تسجيل إصابات 

برشية».

ويف محافظـة املثنـى «أخمدت فرق 

الدفـاع املدنـي حريقا اندلـع داخل 

عجلـة حكوميـة يف قضـاء الرميثة 

دون تسجيل إصابات برشية».

كمـا اخمـدت فـرق الدفـاع املدني 

يف محافظـة االنبار «حريقـا اندلع 

داخـل شـاحنة بـراد عـىل الطريق 

الـدويل بمنطقة ٧ كيلـو يف الرمادي 

مركز محافظة األنبار دون تسجيل 

إصابات برشية».

ويف محافظة الديوانية «تمكنت فرق 

مديرية دفـاع مدني الديوانية مركز 

دفـاع مدنـي الديوانيـة مـن إخماد 

حـادث حريق اندلع داخل سـكن يف 

منطقة النسـيج دور التجاوز دون 

تسجيل إصابات برشية».

كمـا قامت مفـارز معالجة القنابل 

غري املنفلقـة يف مديرية دفاع مدني 

ميسـان وبالتعـاون مـع مديريـة 

مكافحة الجريمـة املنظمة بـ»رفع 

(٥٢) مقذوفـا حربيـا عبـارة عـن 

يف  هـاون  وقنابـل  مدفـع  قذائـف 

منطقـة الطـرب بمركـز املحافظـة 

وإيداعها يف الغرفـة الحصينة بغية 

السـياقات  وفـق  الحقـًا  إتالفهـا 

املعتمدة».

بغداد/ الزوراء:
حذر نائب رئيس املركز االسـرتاتيجي لحقوق 
االنسـان يف العـراق املحامي، حـازم الرديني، 
امس السـبت، من خطورة الوضع االقتصادي 
املتدهـور بالبلد والذي بدوره أثرَّ بشـكل كبري 
ومبـارش بتهديـم األُرس العراقيـة مـن خـالل 

ازدياد نسب الطالق بشكل غري مسبوق.
وقـال الدينـي يف بيـان امـس: ان عـدد حاالت 
الطـالق وصلت قرابة ٦٠٠٠ آالف حالة لشـهر 
ايلول فقط وبمعدل تسـع حـاالت طالق يف كل 
ساعة وبواقع خمسـة آالف وتسعمائة وستة 
وعرشيـن حالـة طـالق شـهريا لسـنة ٢٠٢٢ 
وحسب املوقع الرسمي ملجلس القضاء االعىل.

وبني: ان العامل االقتصادي يشـكل مانسـبته 
قرابـة ٥٠ باملئـة من حـاالت الطـالق واخرى 

بسبب زواج القارصات والتعامل اليسء ملواقع 
التواصل االجتماعي.

داعيا الحكومة إىل ايجاد الحلول املناسبة للحد 
من هذه الظاهرة .

ونـرش مجلـس القضـاء األعىل يـوم الخميس 
املايض إحصائية الزواج والطالق لشـهر ايلول 
لسـنة ٢٠٢٢ ملحافظـات العراق كافـة ما عدا 

اقليم كردستان.
ووفقـا لإلحصائيـة فـإن ثـالث محافظـات 
تصـدرت أعـىل معـدل للـزواج وهـي كل مـن 
العاصمـة بغـداد بجانبيها الكـرخ والرصافة، 

ومحافظة األنبار.
وتشري اإلحصائية أيضا إىل أن ثالث محافظات 
ايضـا تصـدرت حاالت الطـالق خالل الشـهر 
املـايض وهـي: بغـداد بجانبيهـا ومحافظـة 

البرصة.
وبحسـب اإلحصائيـة فإنها سـجلت ١٥،٢٧١ 
عقـد زواج، مع تصديق عقود الـزواج الواقعة 

٢،٧٧٤، بينمـا كانـت حاالت تصديـق الطالق 
الخارجيـة ٣،٩٠١، والتفريـق بحكـم قضائي 

.١،٦٦٨

االنبار/الزوراء:

كشف مدير قسـم الصحة العامة يف دائرة 

صحـة محافظـة االنبـار، محمـد صباح 

الدليمي ، امس السبت، عن اعداد امللقحني 

ضد مرض فريوس كورونـا يف عموم مدن 

املحافظة.

وقال الدليمي يف ترصيح صحفي إن «اعداد 

امللقحني ضد فريوس كورونا يف عموم مدن 

االنبـار وصل اىل اكثر مـن ٣٠٠ الف ملقح 

وهي نسبة قليلة مقارنة باألعداد املشمولة 

بالتلقيـح الذي يصـل تعدادها اىل اكثر من 

مليـون وسـط تراخي كبري مـن املواطنني 

يف التوجـه اىل منافـذ التطعيـم املنترشة يف 

عموم مدن االنبار». 

واضـاف ان» نسـبة امللقحني لـم تتجاوز 

الــ ٣٠٪ وهي نسـبة مخيبـة لآلمال وكنا 

نطمـح ان تصل نسـبة امللقحـني اىل ٨٠٪ 

لتفادي تفيش املرض يف املحافظة  يف عموم 

مدن االنبار».

التلقيـح  «منافـذ  أن  الدليمـي  وأوضـح 

شـهدت يف اآلونـة املاضية اقبـال كبري من 

قبل املواطنني املشـمولني بجرعـة اللقاح 

عىل خلفية ازدياد حاالت االصابة بفريوس 

املـرض، اال ان هـذا االقبـال انعـدم خالل 

الفرتة الحاليـة عىل الرغم من توفر جرعة 

اللقاح يف عموم منافذ التطعيم  ما دعاهم 

اىل التوجه اىل اقرب منفذ إلخذ «.



بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكـة توزيع املنتجـات النفطية، امس السـبت، تجهيز املزارعني 
يف ثالثـة محافظـات بأكثر من مليونـني ونصف املليون مـن وقود الديزل 

لتشغيل املضخات وفقا للخطة الزراعية املعتمدة.
وقـال مديـر عام الرشكة، حسـني طالب، يف بيـان ورد اىل ”الـزوراء“: إن 
”هيئـة التجهيز التابعـة اىل رشكة التوزيع جهزت مضخـات املزارعني يف 
محافظـات املثنـى واألنبار وديـاىل بأكثر من مليونني ونصـف املليون من 
وقود الديزل لتشـغيل املضخات“، مبينا ان ”التجهيز تم بالكميات املقررة 

بالسعر املدعوم البالغ (200) دينار/ لرت“.
وأوضـح طالـب أن ”املـزارع مخري لتحديد حصته اما بحسـب املسـاحة 
املزروعـة أو باعتمـاد اآلليات واملضخات والسـاحبات الزراعية“، الفتاً إىل 
ان ”عمليـة التجهيز تأتي تماشـياً مع الخطة الزراعيـة املعتمدة من قبل 

مديريات الزراعة يف املحافظات املذكورة لتحديد الكمية املطلوبة“.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنك املركزي العراقـي من العملة الصعبـة للدوالر خالل 

األسبوع املايض أكثر من مليار و200 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل االسـبوع املايض لأليام الخمسـة 
التـي فتح بها املزاد وابتداًء مـن يوم االحد ولغاية الخميس مقدار 1 مليار 
و213 مليونا و807 آالف و335 دوالرا بمعدل يومي بلغ 242 مليونا و761 

الفا و467 دوالرا، مرتفعا مقدار %2.55 عن االسبوع الذي سبقه.  
واضـاف املصدر ان اعىل مبيعات للدوالر خالل األسـبوع املايض كان ليوم 
الثالثـاء، حيث بلغت املبيعات فيـه 266 مليونا و50 الفا و62 دوالرا، فيما 
كانـت اقل املبيعات ليوم االحـد التي بلغت فيه املبيعات 219 مليونا و942 

الفا و100 دوالر. 
واشار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج لتمويل 
التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف 

يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينارا لكل دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
توعد مرصف الرافدين، امس السبت، باتخاذ إجراءات قانونية للمتخلفني 

عن تسديد االقساط الشهرية للقروض املتأخرة.
ووجـه املـرصف يف بيـان مقتضب تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منـه، دعوة 
للمقرتضني ”لتسـديد ما بذمتهم من اقسـاط شـهرية للقروض التي تم 

منحها لهم“.

بغداد/ الزوراء:
أوضحـت وزارة الزراعة إجراءاتها الخاصـة بمنح وترويج معامالت التصدير 
للمنتجات واملحاصيل، فيما أكدت تسـهيل إجراءات تزويد املصدرين بشهادة 
وسـالمة املنشـأ.وقال املتحـدث باسـم وزيـر الزراعـة، هادي اليـارسي، يف 
ترصيـح صحفي: إنـه ”وفق قرار مجلـس الوزراء املرقم 200 لسـنة 2021، 
فـإن جميع املواد تحتوي عىل موافقة لتصديرهـا، خاصة املنتجات الزراعية، 
ما عـدا املواد املمنوعـة يف القانون“.وأضاف اليـارسي: ”ولذلك رشعت وزارة 
الزراعـة برتويج موافقات التصدير لجميـع املنتجات الزراعية مثل املحاصيل 
ومنتجـات الدواجن واملـواد واملنتجات العلفيـة مثل التبن والجت والسـيالج 
وكذلـك كل محاصيل الخرض وهي مشـمولة بموافقات التصديـر“، الفتاً إىل 
”منح موافقات تصدير ملحاصيل مثل الطماطم والباذنجان والبطاطا والرقي 
وغريها“.وأكـد أن ”الـوزارة مـا زالت تـروج معامالت التصديـر حتى اآلن“، 
مشـرياً إىل أن ”الخارطة التصديرية تشمل جميع املنتجات الزراعية وال يوجد 
منتج زراعي ممنوع وفق القانون من التصدير اسـتناداً لقرار مجلس الوزراء 
رقم 200 لسـنة 2021“.ولفت إىل أن ”هناك جنبة فنية تتعلق بسـالمة املنشأ 
وغريهـا من املسـتلزمات املطلوبة للتصدير“، مبينـًا أن ”وزارة الزراعة تقوم 
بتسـهيل إجراءات تزويد املصدرين بشـهادة وسالمة املنشـأ من خالل دائرة 

الوقاية، وكذلك دائرة البيطرة والجهات املعنية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الطاقة واملياه اللبنانية، أمس السبت، أن الفيول اللبناني سيصل 

اىل لبنان يف ترشين االول الحايل، مبينة أن رشكة عمانية فازت باستبداله.
وقالت الـوزارة يف ترصيحات صحافية، اطلعت عليهـا ”الزوراء“: إن ”رشكة 
أوكيـو العمانيـة فـازت يف مناقصة اسـتبدال الفيول العراقي األسـود بفيول 

مطابق ملعامل كهرباء لبنان“.
مؤكدة أن ”الشحنة األوىل من الكمية املتبقية منه ستصل إىل لبنان قبل أواخر 
ترشين األول الجاري“.واكدت الوزارة ان هذه الكميات املسـتوردة من العراق 
لـن تكون الحل، بل سـتؤجل العتمة الشـاملة إىل حني إحـداث خرق عىل خّط 
البحـث عن مصادر جديدة لتأمـني الطاقة إما من األردن ومرص، أو من خالل 

اتفاقات استرياد الفيول عرب رشكات جزائرية أو غريها.
 واشارت اىل ان ”الخيار األول مرتبط بتأمني التمويل من البنك الدويل، والثاني 
يرتقـب جولة من املفاوضـات ُيجريها لهـذه الغاية وزير الطاقـة يف حكومة 

ترصيف األعمال وليد فّياض مع الجزائر والكويت“.
ووقـع لبنان مـع العراق اتفاقا يف تموز 2021 السـترياد مليون طن من وقود 
الفيـول للتخفيـف من أزمة الكهربـاء يف البالد، ووصلـت اول باخرة اىل لبنان 

محملة بـ 31 الف طن من هذه املادة يف 16 ايلول عام 2021.
والفيـول مزيـج من الزيـوت التي تبقى يف وحـدة تكرير النفـط بعد التقطري 
(وقـود ثقيـل) ويحرق يف الفـرن أو املرجل لتوليـد الحـرارة أو لتوليد الطاقة 
الكهربائيـة أو الحركية.واتفق العراق ولبنان عىل تبادل الطاقة، يمنح العراق 
بموجبه لبنان الذي يمر بأسـوأ أزمة اقتصاديـة يف تاريخه، مادة زيت الوقود 

الثقيل، مقابل ”خدمات وسلع“ سيحصل عليها العراق من لبنان.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب ”االجنبـي والعراقـي“ يف األسـواق املحليـة 
بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس السبت.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي 337 الف دينار، وسـعر الـرشاء 333 الفاً، 

فيما كانت االسعار ليوم الخميس 342 الف دينار.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 307 آالف دينار، وبلغ سعر الرشاء 303 آالف.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 340 الـف دينار و350 ألفاً، فيما 
تـراوح سـعر البيـع مثقال الذهـب العراقي بـني 310 ألفـاً و 320 الف 

دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهب عيار 21 بـ 355 ألف دينار، وفق تسعرية نقابة الصاغة.. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيـس اتحـاد الجمعيـات الفالحيـة يف محافظة ديـاىل، رعد 
التميمـي، عـن تفاصيل مثرية بشـأن ”مافيـات التهريـب“ اىل إقليم 
كردستان، مشرية اىل أنها تسبب بخسارة الفالحيني 400 مليون دينار 

شهريا. 
وقـال التميمي يف حوار صحفي امس: إن ”جزءا من مشـكلة القطاع 
الزراعي يف دياىل هي مافيات التهريب التي تنقل كل يشء من كردستان 
اىل اسـواق املحافظة، ما يؤدي اىل إغراقها وانهيار االسـعار لتدفع اىل 
خسائر مادية جسـيمة للفالحني يمكن تقديرها بـ400 مليون دينار 

شهريا“.
وأضـاف أن ”هناك مخططا خفيا لرضب االنتاج الوطني ودفع عجلة 
العمـل للتوقـف يف قطاع يوفـر حاليا من %40-30 مـن فرص العمل 
عىل مسـتوى دياىل ورغم مطالبتنا املتكـررة بوضع حد مللف التهريب 
إال انه يجري بطرق مختلفة واالسـواق التزال تغرق باملستورد القادم 

من منافذ كردستان“. 
من جانب آخر، أكد التميمي: أن ”ازمة الجفاف يف دياىل كانت قاسـية 
منـذ 16 شـهرا ودفعـت اىل حرمان املحافظـة من 3 مواسـم زراعية 
متتاليـة مـا ادى اىل دخـول 15 الف فـالح مرحلة البطالـة االجبارية 
ودفـع بعضهم اىل ترك مهنة االباء واالجداد واالنتقال اىل مهن أخرى“، 
مشـريا اىل ان ”نسبة الفقر يف اوسـاط الفالحني ارتفعت بنسبة 30% 

يف االشهر األخرية“. 

بغداد/ الزوراء:
جرت يف األردن مراسـم حفل افتتـاح 
العامـة  مرشوعيـن برشكـة ديالـى 
إلنتــاج املقاييـس الذكيــة بتعاون 
عراقـي سعـودي أردنـي بريطانـي، 
وفقا ملا أعلنته وزارة الصناعة واملعان 

العراقية يف بيان امس السبت.
وذكرت الـوزارة يف بيانها أنه ”نيابـًة 
عن وزيـر الصناعة واملعـادن منهـل 
عزيــز الخبــاز ، شـارَك املُستشـار 
العلمـي للـوزارة عمــار عبــد الله 
حمـد ، يف االحتفالية املُقامة يف منزل 
السفرية الربيطانية يف األردن والخاصة 
بافتتـاح مرشوعني إلنتـاج املقاييس 
الذكية يف رشكة ديـاىل العامة التابعة 
للوزارة بطاقـة إنتاجية ( 200 ) ألف 
مقيـاس ذكـي و(100) ألف مقياس 
إلكرتوني سـنوياً وبتعـاون صناعي 
مـع مصنـع اإللكرتونيـات يف رشكة 
السـعودية  لإللكرتونيات  األساسـية 
ورشكة ( Kigg ) الربيطانية والرشكة 
للصناعـات  الربيطانيـة  األردنيـة 
الكهربائيـة وبحضور عـدد كبري من 

الـوزارات ورجـال  الُسـفراء ووكالء 
والسـعودية  العـراق  مـن  األعمـال 

واألردن وبريطانيا“.
ونقـل البيان عـن املُستشـار تأكيده 
يف كلمتـه ِخـالل االحتفالية عىل دعم 
العراقيـة  وزارة الصناعـة واملعـادن 
تعمـل  التـي  الحديثـة  للمشـاريع 
وسـعيها  ُمتقدمـة  بتكنولوجيـا 
الستقطاب هذِه املشـاريع وتنفيذها 
يف العراق واسـتعداد الـوزارة لتقديم 
ُكّل التسـهيالت إلنجـاح عمـل هـذِه 

املشـاريع، ُمشـرياً إىل أنَّ هذا اإلنجاز 
ُيمثل باكورة أُسـس التعاون والعمل 
املُشرتك من أجل بناء صناعة عراقية 

بتكنولوجيا ُمتطـورة .
توقيـع  االحتفاليـة  وتخلـل  هــذا 
بروتوكـول تعـاون مـن ِقبـل ُمديـر 
عـام رشكـة ديـاىل العامـة ورشكـة 
السـعودية  لإللكرتونيات  األساسـية 
والرشكة األردنية الربيطانية لتحقيق 
التكاُمل الصناعي ودعم اإلنتاج ونقل 

التكنولوجيا الحديثـة، وفقا للبيان.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت هيئة اإلحصاء الرتكية، امس السـبت، أن العراقيني 
جاؤوا باملرتبة الثالثة كأكثر الشـعوب برشاء للعقارات يف 

تركيا خالل شهر ايلول املايض.
وقالت الهيئة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”مبيعات 
املنازل يف تركيا لألجانب انخفضت بنسـبة ٪23.8 يف أيلول 
2022 مقارنة بالشـهر نفسه من العام السابق وأصبحت 
5 آالف و49 منـزًال، حصلت اسـطنبول عـىل املرتبة االوىل 
بواقع الف و795 منزال، وجـاءت انطاليا يف املرتبة الثانية 
بمبيعـات الف و 585 منزًال، ثم مرسـني بواقع 335 منزال 

 .”
واضافـت ان ”تركيا باعت خالل تسـعة أشـهر االوىل من 
العام الحايل 49 ألفا و644 منزال لألجانب وبنسـبة ارتفاع 

بلغت %32.5 عن نفس الفرتة من العام السابق“.
وأشارت إىل أن ”الروس تصدروا باقي الدول يف األكثر رشاء 
للعقـارات يف تركيا خـالل أيلول وبعدد ألـف و196 منزال، 
وجاء االيرانيون باملرتبة الثانية حيث اشـرتوا 592 منزالً، 

والعراقيون ثالثا وبعدد بــ 433 منزال، واملانيا رابعا بعدد 
225 منزال، وكازاخستان خامسا وبعدد 207 منزال“.

ويتصـدر العراقيون يف قائمـة رشاء املنـازل يف تركيا منذ 
العـام 2015، إال أنـه تراجع للمركز الثانـي بعد إيران مع 
بداية العام 2021، قبل أن يرتاجع للمركز الثالث منذ شهر 

نيسان املايض بعد هيمنة روسية عىل العقارات الرتكية .

بغداد/ الزوراء:
أكـدت مجموعة االتصـال االقتصادي 
التزامهـا  السـبت،  امـس  للعـراق، 
بدعـم الحكومـة ملواجهـة التحديـات 
االقتصادية واالجتماعية، فيما حددت 
أهم النقاط التي تسـاعد عىل النهوض 

االقتصادي للبالد.
وذكـرت مجموعة االتصال االقتصادي 
للعـراق يف بيـان مشـرتك: ان ”اململكة 
املتحدة واليابان شـاركا يف اسـتضافة 
اجتمـاع حـول اإلصـالح االقتصـادي 
والعمـل املناخـي يف العـراق، وذلـك يف 
االجتماعات السـنوية لصنـدوق النقد 

الدويل ومجموعة البنك الدويل“.
االتصـال  ”مجموعـة  أن  وأضافـت 
االقتصادي للعـراق التقت يف العاصمة 
األمريكيـة واشـنطن مـع ممثلني عن 
العراق“.وتابعـت: ”لقد بحث املمثلون 
عـن العـراق والبنـك الـدويل وصندوق 
النقد الـدويل ومجموعة الدول السـبع 
يف  االقتصاديـة  والفـرص  التحديـات 
العراق، والحاجـة إىل إصالح اقتصادي 

واسع النطاق“.
وأشـارت إىل أنـه ”عىل الرغـم مما تّم 
إحـرازه مـن تقـدم يف ظـل الحكومـة 

الحاليـة ويف غمـرة أوضـاع صعبـة، 
صعوبـات  يواجـه  العـراق  يـزال  ال 
اقتصاديـة هائلـة متوسـطة وطويلة 
األجـل، وتتفاقـم سـوءاً بفعـل اآلثار 
السـلبية لتغري املناخ - بما يف ذلك شح 
امليـاه، والتصحر، والجفـاف، وارتفاع 

درجات الحرارة“.ومـن جهتها، تعمل 
مجموعة االتصـال االقتصادي للعراق 
العراقيـة  الحكومـة  ”تشـجيع  عـىل 
عـىل التقـّدم بخطة طمـوح لإلصالح 
االقتصـادي واتخاذ إجـراءات مناخية 

حاسمة“.

وأكدت مجموعـة االتصال أن ”إصالح 
وتعـايف االقتصـاد العراقي، وترسـيخ 
الديمقراطية يف البالد، وزيادة مشاركة 
املرأة والفتاة يف جميـع جوانب الحياة 
االقتصادية والسياسـية، كلها عوامل 
أساسـية لتعزيـز االسـتقرار ليـس يف 

العراق وحسب، بل يف املنطقة أيضاً“.
ولفـت إىل أن ”تنويع االقتصـاد وبناء 
يشـمل  ديناميكـي  خـاص  قطـاع 
الجميـع ليكون متممـاً لقطاع الوقود 
األحفوري الذي يؤدي إىل تعزيز صمود 
االقتصـاد الشـامل وتوفـري الفـرص 
وسـبل العيش للشـعب العراقي، وذلك 
يتطلب إصالحات من شـأنها تحسـني 
بيئـة األعمال، وتحديـث القطاع املايل، 
وتعزيـز اسـتقرار االقتصاد الشـامل 
ومكافحـة  العامـة،  املاليـة  واإلدارة 
الفساد، وبالتايل تحفيز النمو وإرساء 
اللبنـات األساسـية الالزمـة الزدهـار 

القطاع الخاص“.
وأوضـح أن ”اسـتثمار عوائـد نفـط 
العـراق بحكمة - من خـالل الحوكمة 
الفعالـة  املاليـة  واإلدارة  الرشـيدة 
والشـفافية - سـيكون مهمـاً إلعادة 
بنـاء البنيـة التحتيـة املقاومـة لتغري 
املناخ، وتحسـني الخدمات األساسية، 

وإرساء أسس النمو املستدام“.
وأكدت مجموعـة االتصال االقتصادي 
حكومـة  بدعـم  ”التزامهـا  للعـراق 
العراق ملواجهـة التحديات االقتصادية 

واالجتماعية املهمة يف العراق“.

بغداد/ الزوراء:
أسـعار  املركـزي  البنـك  نـرش 
الفائـدة التـي تمنحهـا املصارف 
الحكوميـة عـىل الودائـع الثابتة، 
والفائدة املسـتحقة عىل االئتمان 

(القروض).
وأوضـح املركـزي يف نرشتـه عىل 
موقعـه االلكرتوني: أن ”أسـعار 
الفائـدة التـي تمنحهـا املصارف 
العراقـي،  بالدينـار  الحكوميـة، 
تختلـف عـن تلـك التـي تمنحها 

املصارف الخاصة“.
وبني أن ”نسـبة الفائدة املمنوحة 
ملـرصف  الثابتـة  الودائـع  عـىل 
العراقـي،  بالدينـار  الرافديـن 
ترتاوح ما بني 4 باملئة إىل 6 باملئة، 
بينمـا ترتاوح نسـبة الفائدة عىل 
االئتمان (القـروض) ما بني 9 اىل 
11 باملئة، بينما تراوحت نسـبتها 
لدى مرصف الرشـيد، عىل الودائع 
الثابتـة ما بـني 3.5 باملئـة و6.5 
باملئـة، وعـىل القـروض مـا بني 

الـ10 والـ12 باملئة“.
املـرصف  ”فائـدة  أن  وأوضـح 

العراقـي للتجـارة املمنوحـة عىل 
الودائع الثابتة، تـرتاوح ما بني 3 
اىل 3.75 باملئة، بينما بلغت نسبة 
الفائدة عـىل االئتمان (القروض) 

10باملئة“.
وتابع: ”أمـا فائدة الودائع الثابتة 
التـي يمنحها املـرصف الصناعي 
فترتاوح ما بني الـ 4 والـ7 باملئة، 
بينمـا تكون الفائـدة عىل قروض 
املـرصف مـا بـني الــ9 والــ12 

باملئة“.
الفتاً اىل أن ”نسـبة فائدة املرصف 
الزراعـي التعاوني التـي يمنحها 
عىل الودائع الثابتة ترتاوح ما بني 
الــ 4 والـ 6 باملئـة، وترتاوح عىل 
القـروض مـا بني الــ12 والـ 14 

باملئة“.
وبحسـب البنك املركـزي ”ترتاوح 
يمنحهـا  التـي  الفائـدة  نسـبة 
الودائع  العقـاري عـىل  املـرصف 
الثابتة ما بني الــ3 والـ 5 باملئة، 
بينمـا ترتاوح نسـبة الفائدة عىل 
 13 والــ   10 الــ  بـني  قروضـه 

باملئة“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
اسـتنكرت إدارة نادي الصناعة سـلوك جماهري زاخو عقب أحداث مواجهتهما ضمـن الدوري  املمتاز.وقالت 
إدارة الصناعـة يف بيان رسـمي «يسـتنكر نادينا الترصفات املشـينة من قبل جماهري نـادي زاخو بعد نهاية 
املبـاراة، بمحارصة وفد النـادي يف أرضية امللعب وعدم السـماح له بمغادرة امللعب، رغم انتهـاء املباراة بفوز 
فريقهم».وأضاف»مـا حصـل يف املباراة وبعدها يضع االتحاد ولجانه أمام مسـؤولية كبرية بحماية وسـالمة 
الوفـود الرياضية التي تغادر خـارج محافظاتها».وزاد «مثل هذه الترصفات تحفـز جماهري األندية األخرى 
للقيام بردات فعل قد ال يحمد عقباها».وواصل: «ال نريد من االتحاد انتظار تقرير مرشف املباراة الذي سيأتي 

منسجما مع ما نعرفه يف مثل األحداث السابقة من غض النظر وترك األمور تجري بما هي عليه».

ãºcÎ@ã–ñc
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 بغداد/ مهدي   العكييل
الخطـوط  نـادي  فـرق  تمكنـت 
الجوية الريايض من إحراز بطوالت 
التجديف بالجملة بعد الفوز باللقب 
لـكل الفئـات العمرية إذ فـاز فريق 

الناشئة والشباب واملتقدمني.
 وقال الدكتور رافد خليل اسـماعيل 
امني الرس لنـادي الخطوط الجوية 
لــ ( الـزوراء): نجـح العبونـا من 
تحقيق الفوز ولكل الفئات العمرية 
بعد أن تمكنوا من فرض حضورهم 

من خالل  املستوى الفني العايل.
 واضاف: جسد العبونا ذلك االهتمام 
حققـوا  وبالتـايل  املتميـز  والدعـم 
االنتصـارات ولجميـع الفئات كون 

اإلدارة لم تعمل لعبة وتوزع األموال 
عليهم بعدالة وحسـب املشـاركات. 
وبـني اسـماعيل: لدينا عـدة العاب 
لعبـة  واهمهـا  وفرقيـة  فرديـة 
القوس والسـهم التي حقق ابطالنا 
لقـب البطولة العربيـة لألندية التي 
اختتمـت االسـبوع املـايض بعد أن 
جمع العبونـا 15 ميداليـة متنوعة 
حيـث يضـم النـادي اغلـب العبـي 
املنتخبات الوطنية. مشريا إىل: أن من 
بني االلعاب التي تمـارس يف النادي 
البولينغ وكرة السـلة وكرة الطائرة 
القـدم والتجذيـف والقوس  وكـرة 
واملصارعـة  واملالكمـة  والسـهم 

والشطرنج وغريها من األلعاب.

@Ú€Ï�i@k‘€@åã±@¬Ï�©a
—Ìâvn€bi@÷aã»€a@ÚÌá„c

بغداد/ متابعة الزوراء
دخلـت املهاجمة العراقية، شـوخان عبد 
الهدافـات  الرحمـن، يف سـباق صـدارة 
للسـيدات   املمتـاز  السـعودي  بالـدوري 
بعـد خوضها أوىل مبارياتهـا مع فريقها 

الجديد الهالل.
وسـجلت اربعـة أهـداف بمرمـى فريق 
الشـبا، بامللعـب الرديـف يف مدينـة امللك 
عبداللـه الرياضية يف جـدة، ومنها ثالثة 
أهـداف بالشـوط األول، لتنهـي املبـاراة 
بفـوز فريقهـا بنتيجـة 2-4، وصعـوده 
للمركـز الثانـي بجـدول الرتتيـب خلف 

املتصدر النرص بفارق األهداف.
وأصبحـت شـوخان يف صـدارة ترتيـب 
املهاجمـة  مـع  بالتسـاوي  الهدافـات 
البحرينيـة، حصـة العيـىس، مـن فريق 
العراقيـة  املهاجمـة  لتواصـل  النـرص، 
املالعـب  يف  األهـداف  تسـجيل  سلسـلة 

السعودية.
وقد سبق لشـوخان هز الشباك يف مدينة 
الرياضيـة، ولكـن عـىل  امللـك عبداللـه 
مستوى الصاالت، وكان يف شهر حزيران 
املـايض، عندمـا اسـتضافت مدينة جدة 
منافسـات بطولة غرب آسـيا للسـيدات 

الصاالت 2022.
وسـاهمت املهاجمـة العراقيـة يف فـوز 
منتخبها باللقب اإلقليمية، بجانب فوزها 
بجائزة هدافة البطولة برصيد 7 أهداف، 
هدف بمرمى فلسطني بدور املجموعات، 
بالنصـف  الكويـت  بمرمـى  أهـداف   4
النهائـي، وهدفـني بمرمـى السـعودية 

باملباراة النهائية.
للهـالل مـن  املقبلـة  املبـاراة  أن  يذكـر 
الـدوري املمتاز للسـيدات سـتكون يوم 
الجمعة املقبل، بمواجهـة فريق اليمامة 

يف الرياض.

الكويت/ قحطان املالكي
يخوض منتخبنا الشبابي بكرة القدم 
يف تمام السـاعة الرابعة والنصف من 
عـرص اليـوم االحـد مواجهـة مهمة 
ومصرييـة بضيافة شـقيقه منتخب 
الكويت عىل ملعب عيل صباح السالم 
الثامنة  ضمن منافسـات املجموعـة 
املؤهلة للنهائيات والتي من املقرر ان 
تقام يف جمهورية اوزبكسـتان العام 

الشـبابي  املقبـل، ويتطلـع منتخبنا 
لتحقيق الفوز عىل الكويت واملنافسة 
بقـوة عىل صـدارة املجموعـة بعد ان 
سـبق له وان حقـق فوزا كبـريا عىل 

نظريه الهندي بأربعة اهداف الثنني.
وأجرَى العبو ُمنتخِب الَشباب وحدتهم 
التدريبّيـة األخـرية، امس السـبت، يف 
ملعِب صباح السـالم بالنادي العربّي 
الكويت  ملُواجهِة  الكويتّي، اسـتعداداً 

اليـوم األحـد عند السـاعِة السـابعة 
ضمـن  العـراق  بتوقيـِت  والنصـف 
َتصفياِت كأس آسيا 2022 يف الجولِة 

الثانّية من التصفيات.
مـدرُب املنتخـِب عمـاد محمـد وقبل 
انطالِق التدريبـاِت، حثَّ الالعبني عىل 
نسـياِن املُباراِة السابقِة والرتكيز عىل 
ُمبـاراِة اليـوم أمـام الكويـت، ُمؤكداً 
رضورَة َتحقيـق الفـوِز فيهـا، حيث 
يقطُع منتخبنا ِمشـواراً طويالً يف تلك 

املَجموعة.
وطالـَب محمد جميـَع الالعبني ببذِل 
َمجهـوداٍت ُمضاعفٍة لرسـِم الفرحة 

عىل وجوِه الشعب العراقّي.
وركـزت الوحدُة التدريبّيـة اليوم عىل 
بعِض التمارين االستشفائّيِة لالعبني 
الذين خاضـوا مبـاراَة  الهند وبعض 
التدريباِت التكتيكّية لالعبني الذين لم 

يشاركوا يف مباراِة الهند.
وشـهدت تدريبـاُت االمـس ُحضـوَر 
الحـارس الـدويلّ السـابق نور صربي 
والالعـب الدويلّ السـابق أحمد مناجد 

اللذيـن عـربا عـن دعمهمـا ملُنتخـِب 
الَشـباب، وإن حضورهمـا اليوم ويف 
مهمـٌة،  رسـالٌة  املنتخـِب  ُمباريـاِت 
ُمفادها إن جميع العناوين تذوُب من 
أجل دعِم شبابنا لَتحقيق هدِف التأهل 

إىل نهائياِت ُبطولِة كأس آسيا.
وبعد التدريبـاِت،، أقاَم الجهاُز الفنّي 
ُمبـاراِة  ملُشـاهدِة  فنيـًة  محـارضًة 
منتخبنا والهند لتشـخيِص األخطاء، 
وكذلـك مبـاراة أسـرتاليا والكويـت 
املجموعـِة  يف  يتواجـدان  اللذيـن 

نفسها.
مـن جانبـه، قـاَم االتحـاُد العراقـّي 
بتكريِم وفِدُ منتخِب الَشـباب املُشارك 
يف التصفياِت عـن طريِق ُعضو اتحاد 
الكـرة رئيـس الوفد خلف جـالل بعد 
تحقيـِق الفـوز عىل الهند بعـد نهايِة 
املُحارضة الفنّية ملباراِة العراق والهند 
بُمضاعفِة  وأسرتاليا والكويت، واعداً 
التكريـم عنـد تحقيـِق الفـوز عـىل 

الكويت وكذلك يف ُمباراِة أسرتاليا.
ويتصـدُر املَجموعَة الثامنـة املنتخُب 

األسرتايل بفارِق األهداف عن منتخبنا، 
حيـث يملـك املنتخبـان ثـالَث نقاٍط، 
حيـث حققـت أسـرتاليا الفـوَز عىل 
الكويت بأربعِة أهـداٍف مقابل هدٍف، 
بينما تغلَب منتخبنا عىل الهند بأربعٍة 

أهداٍف مقابل هدفني.
 مـن جهة اخـرى زاَر ُعضـو االّتحاد 
العراقـّي لُكـرِة القـدم رئيـس وفـد 
ُمنتخـِب الَشـباب خلف جـالل، امس 
السـبت، رئيَس االتحاد الكويتّي لُكرِة 
القدم عبد الله الشاهني، ورافَق ُعضو 
الزيـارِة رئيـُس االتحـاد  االتحـاد يف 

الفرعّي يف البرصة بدر نارص . 
ورحَب رئيُس االتحـاد الكويتّي بوفِد 
ُمنتخِب الَشـباب العراقّي املُشـارك يف 
الَتصفياِت املُؤهلـة إىل نهائياِت كأس 

آسيا للَشباِب املُقامة يف الكويت.
وأكَد الشـاهني دعَم االتحاد الكويتّي 
السـتضافِة خليجـي ٢٥ يف البـرصة، 
وإن االتحاَد الكويتّي سيكون حارضاً 
يف ُقرعـِة الُبطولـِة التي تقاُم الشـهر 
الحايل يف ُمحافظِة البرصة، وسيكون 

ُممثـًال فيهـا نائـُب رئيـس االتحـاد 
الكويتـّي أحمـد العنـزي وعـدد مـن 

أعضاِء االتحاد.
مـن جانبه، قـّدَم خلف جالل ُشـكره 
وتقديـره لحفـاوِة االسـتقبال وكرِم 
الِضيافـِة من قبـل االتحـاِد الكويتّي 
املُتمثل برئيِس االتحـاد الكويتّي عبد 
اللـه الشـاهني وبقية االتحـاد، ناقالً 
تحياَت وزير الَشباب والرياضة رئيس 
االتحـاد ”عدنـان درجـال“ وأعضاء 

املكتِب التنفيذّي التحاِد الُكرة. 
وأشـاَد جالل بمواقف دولـِة الكويت 
واالتحـاِد الكويتـّي بدعِم اسـتضافِة 
، ُمثمنـاً هـذا   25 البـرصة خليجـي 

املوقف األخوي األصيل.
وحـَرض اللقـاء نائُب رئيـس االتحاد 
واألمـني  العنـزي  أحمـد  الكويتـّي 
العـاّم صـالح القناعـي وُعضو لجنة 
االنضبـاِط يف االتحـاِد الكويتّي نواف 
الهـزاع، والالعـب الكويتـّي السـابق 
جمال مبارك والالعب الدويل الكويتي 

وائل سليمان.
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بغداد / ليث العتابي 

حقـق الرشطـة فـوزاً ثمينـاً عىل 

منافسـه الزوراء بنتيجـة (2-1)، 

يف املباراة التي أقيمت مسـاء امس 

الـدويل،  الشـعب  بملعـب  السـبت 

ضمن قمة مباريات الجولة الثانية 

من الدوري  املمتاز.

تقـدم الرشطـة عن طريـق محمد 

داود يف الدقيقـة 16، وتمكـن عالء 

عباس من معادلة النتيجة للزوراء 

يف الدقيقة 38، بينما أضاف مارديك 

مارديكيـان الهدف الثاني للرشطة 

يف الدقيقة 73 من زمن املباراة التي 

حرضها أكثر من 40 ألف متفرج.

أوىل محـاوالت املبـاراة جـاءت عن 

طريـق العب الـزوراء لـؤي العاني 

عـرب تصويبة مـن مسـافة بعيدة 

علت العارضة بقليل.

الـزوراء  عـىل  داود  محمـد  ورد 

بعـد  األول  للهـدف  بتسـجيله 

إسـتغالله ملناولة بينيـة ، ليضعها 

بسـهولة عىل يمني حارس الزوراء 

جالل حسن.

 وأحتسب حكم اللقاء مهند قاسم 

ركلـة جـزاء للرشطة بعـد الخطأ 

الفـادح مـن املوريتانـي الحسـن 

الحويبيـب ضد عـيل حصني، لكن 

السـوري محمود املـواس أخفق يف 

تنفيذهـا بعد براعـة بالتصدي من 

قبل جالل حسن.

عاد املـواس ليطيح بكرتـه يف ال 6 

ياردات إىل خارج املرمى بعد مناولة 

جميلة من محمد داود.

وكاد عالء عبـاس أن يدرك التعديل 

للـزوراء لـوال تسـديدته الضعيفة 

داخـل منطقـة الجزاء تصـدى لها 

حارس الرشطة أحمد باسل.

وعـاد الالعـب ذاتـه لينجـح هـذه 

املـرة بإقتناص هـدف التعادل بعد 

متابعته ملحاولة مراد محمد، ليضع 

كرته يف سقف مرمى الرشطة.

ولينتهـي الشـوط االول بالتعـادل 

اإليجابي بهدف ملثله.

مع إنطالقة الشوط الثاني، تعرض 

املوريتانـي  الـزوراء  دفـاع  قلـب 

الحسـن حويبيـب أىل الطـرد بعـد 

إعاقته للمواس.

وأنقذ جالل حسـم مجـدداً مرمى 

الزوراء من هـدف محقق للرشطة 

بعد تصويبة من حالة ثابتة نفذها 

املواس.

 وسـدد العب أرتـكاز الرشطة عبد 

املجيـد أبـو بكر تصويبـة قوية لم 

تجد طريقها إىل املرمى.

وأجرى أيـوب اوديشـو 4 تبديالت 

دفعة واحـدة إلعادة التوازن لخطه 

الدفاعي .

وسـدد البديـل السـوري مارديـك 

مارديكيان كرة قوية يف أول ملسـة 

له لكنها علت العارضة بقليل.

وأثـارت لقطة مشـرتكة بني عالء 

عباس وأبو بكـر الجدل حول ركلة 

جـزاء للـزوراء لم يحتسـبها مهند 

قاسم.

تسـجيل  يف  مارديكيـان  ونجـح   

للرشطـة  الثانـي  التقـدم  هـدف 

بعد إسـتغالله لخطأ مشـرتك بني 

الربازييل ليما وجالل حسن وليتابع 

الكرة املرتدة بسهولة.

األخـرية  اللحظـات  يف  وسـنحت  

فرصة خطرية لسـعد عبـد األمري ، 

لكـن حارس الرشطة أحمد باسـل 

تصدى لها برباعة.

ولينتهـي ديربـي بغـداد ملصلحـة 

لهـدف واحـد،  الرشطـة بهدفـني 

ولريفـع رصيـده إىل 4 نقاط ، فيما 

بقي رصيد الزوراء 3 نقاط

وعاد فريق الكهربـاء  بثالث نقاط 

ثمينـة مـن محافظـة اربيـل بعد 

االرض  صاحـب  عـىل  تفـوق  ان 

بهـدف  اربيـل  فريـق  والجمهـور 

نظيـف يف املباراة التـي اقيمت عىل 

ضمـن  حريـري  فرانسـو  ملعـب 

مـن  الثانيـة  الجولـة  منافسـات 

دوري الكـرة املمتـاز، وجاء هدف 

الضيـوف الوحيد  بأقـدام املحرتف 

الغاني سـتيڤن بافـور يف الدقيقة 

81، وشهدت املباراة اضافة مدافع 

الكامريونـي  املحـرتف  الكهربـاء 

فرانك سـيدريك دجوغو يف الدقيقة 

الثالثة والخمسني من عمر اللقاء.

وتعـادل النجـف مع ضيفـه نفط 

البرصة بنتيجـة (1-1)، يف املباراة 

التي أقيمت مسـاء امس السبت يف 

ملعب النجف الدويل.

تقدم نفط البـرصة أوالً عن طريق 

حسني عمار يف الدقيقة 53، وأدرك 

محمد عبد الزهـرة التعادل للنجف 

يف الدقيقة 70.

النجـف  كسـب  التعـادل  وبهـذا 

النقطـة األوىل لـه يف هـذا املوسـم 

ليقفـز للمركـز 15 ، بينمـا وصل 

نفط البرصة للنقطة الرابعة محتالً 

الرتتيب الخامس.  

شـهدت مجريـات الشـوط االول ، 

سيطرة نسـبية للنجف الذي أهدر 

العبوه عدد من الفرص السهلة عن 

طريق مروان حسني ومهدي كامل 

، وسـط تألق لحارس نفط البرصة 

حيدر جمال الدين الذي أنقذ مرماه 

من عدة محاوالت.

فرصـة  للضيـوف  سـنحت  فيمـا 

وحيدة بعـد أن أرتدت كـرة صباح 

عواد مـن عارضـة النجف وسـط 

غياب للمتابعة مـن ثنائي املقدمة 

أحمد زامل وباتريك أنجومبي.

األول،كاد  النصـف  نهايـة  وقبيـل 

مـروان حسـني أن يضـع النجـف 

باملقدمة ، لوال تدخـل مدافع نفط 

البـرصة جلربتـو كارلـوس الـذي 

أنقذ الكرة من خط املرمى، وسـط 

أعرتاض من العبـي النجف لوجود 

حالة شـك بلمسـة يد ،لكـن حكم 

املباراة سـالم عامر أشار بمواصلة 

اللعب.

وتغريت النتيجة يف الشوط الثاني ، 

عندما نجح الظهري حسني عمار من 

النجف وحارسـه  مباغتة دفاعات 

هاني شـاكر بهدف صاروخي من 

مسـافة بعيدة إلكثر من 35 ياردة 

لتعانق شباك أهل الدار. 

وتواصـل ضغط أصحـاب األرض ، 

وحاول أحمد فاضل معادلة النتيجة 

لغـزالن البادية لكن تصويبته علت 

العارضة بقليل.

ونجـح قائـد النجـف محمـد عبد 

الزهـرة من االرتقـاء فوق مدافعي 

الضيـوف وخطـف رأسـية جميلة 

لتعانق شـباك نفط البرصة ليحرز 

هدف التعديل لفريقه، وسط فرحة 

عارمة للجماهري النجفية.

 4 الحكـم سـالم عامـر  وأضـاف 

دقائق وقت بـدل ضائع ، لم ينجح 

فيها طرفا املواجهة بكرس التعادل 

، ليكتفي كل فريق بنقطة وحيدة.

وتغلـب نوروز عىل الكـرخ بنتيجة 

(0-1)، يف املبـاراة التـي أقيمت  يف 

ملعب الزوراء الدويل.

الربازييل كالوديـو مارادونا  ونجح 

مـن إحـراز هـدف الفـوز الثمـني 

لنـوروز يف الدقيقـة 35 مـن زمـن 

املباراة التي غابت عنها الجماهري.

و بهـذا االنتصار ، حقق نوروز أول 

ثالث نقاط باملوسـم الجـاري بعد 

تعثره يف الجولة االفتتاحية ، ليقفز 

للمركز السابع ،فيما تعرض الكرخ 

لهزيمته األوىل وليبقى يف رصيده 3 

نقاط بالرتتيب الثامن مؤقتاً.

وقدم نوروز مباراة تكتيكية عالية 

املسـتوى ، ونجـح مدربه ويل كريم 

باإلعتمـاد اىل محرتفيـه يف صنـع 

الفارق ، ليضـع الربازييل مارادونا 

بصمتـه التهديفيـة االوىل ، بينمـا 

أخفق الكرخ من مواصلة عروضه 

القويـة وخرج خارساً ، ولم يتمكن 

مدربه أحمـد عيد الجبار بالوصول 

إىل مرمـى املنافس ، رغم التبديالت 

الكثـرية التـي اجراهـا يف الشـوط 

الثاني من اللقاء.
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عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل رائـد محمـد حـل ضيفا يف 
برنامـج (الحكـم الرابـع) الذي يبـث من عىل 
شاشـة قناة (العهد) الفضائيـة، حيث ناقش 
الربنامـج عمـل االتحـاد العراقي لكـرة القدم، 
ومنافسـات الدوري املمتاز لكـرة القدم وموضوع 
التعاقـد مع املدرب االجنبي املنتظر للمنتخب الوطني ، فضال عن العديد 

من املواضيع التي تهم كرة القدم املحلية.
 *************

مدير قسـم االعالم واالتصـال الحكومي بوزارة 
الشـباب والرياضـة، الزميل ازهـر عيل، احتفل 
بعيد ميـالده قبل ايام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.



ميونيخ / متابعة الزوراء
يغيب الحارس الدويل مانويل نوير عن املباراة 
ضيفه  مع  ميونيخ  بايرن  لفريقه  املنتظرة 
لكرة  األملاني  الدوري  يف  األحد  اليوم  فرايبورغ 
ما  بحسب  كتفه،  يف  املستمرة  ملشكالته  القدم، 

أّكد مدربه يوليان ناغلسمان.
قال ناغلسمان الذي سيفتقد قائده مرة ثانية توالياً: 
عودته  يف  آمل  متأملاً.  يزال  ال  مانويل،  يلعب  «لن 
األسبوع املقبل (يف الدور الثاني من مسابقة الكأس 

ضد آوغسبورغ)، لكن فرايبورغ مبّكرة له».
أملانيا مرة  لتمثيل  الذي يستعد  تابع عن حارسه 
جديدة يف كأس العالم التي تنطلق الشهر املقبل 
بمقدورنا  ليس  لكن  مزعج،  «هذا  قطر:  يف 

فعل أي يشء».
عىل  فريقه  فوز  عن  غاب  نوير  وكان 
دوري  يف   ٤-٢ التشيكي  بلزن  فيكتوريا 
بسبب  األسبوع،  منتصف  أوروبا  أبطال 
دقائق  كل  خاض  لكنه  كتفه،  يف  إصابة 

فريقه يف الدوري املحيل هذا املوسم.
وأّكد ناغلسمان ان بديل نوير (٣٦ عاماً) 

سيكون مرة أخرى سفن أولرايش.
ويواحه بايرن، بطل الدوري يف آخر عرشة 
مواسم، ضغوطاً بعد فوزه مرة وحيدة يف 

آخر ست مباريات يف الدوري، ليحتل املركز الرابع بفارق 
عن  ونقطتني  املتصدر  برلني  أونيون  عن  نقاط  أربع 

فرايبورغ الثاني.
أو  برلني  بأونيون  األمر  يتعلق  «ال  ناغلسمان:  قال 
الذي  املكان  يف  التواجد  أردنا  إذا  نحن  بنا  بل  فرايبورغ، 

نرغب به».
عىل  الضغوط  سنة   ١٢ يف  لبايرن  بداية  اسوء  ورفعت 
مدربه ناغلسمان الذي تعرض النتقادات املوسم املايض، 
أمام  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ربع  من  الخروج  بعد 
فياريال اإلسباني.لكن الرئيس التنفيذي للنادي البافاري 
أوليفر كان دعم املدرب البالغ ٣٥ سنة هذا األسبوع قائال 

ان «ال شكوك» حيال قدرته ونوعية عمله.

الدوحة / متابعة الزوراء
جاي  كيم  الجنوبي  الكوري  املقاتل  أبدا 
وونغ جاهزيته ملواصلة تسلقه قمة ترتيب 
الفنون القتالية املختطلة لوزن الريشة يف 
السبت  يوم  يواجه  عندما  «ون»،  بطولة 
منافسه  األول  أكتوبر/ترشين   ٢٢ املقبل 

العنيد الرويس شاميل غاسانوف.
أمام  نزاله  الجنوبي  الكوري  وسيدخل 
غاسانوف الوافد الجديد إىل بطولة «ون»، 
والذي يملك أيضا سجالً خالياً من الهزائم، 
من  املستفادة  بالدروس  متسلّح  وهو 
كاي  تانغ  أمام  األخري  النزال  يف  هزيمته 

بطل العالم يف هذه الفئة.
أن  «يجب  بقوله:  هزيمته  عىل  وونغ  وعلّق 
أكون أكثر صرباً. دائماً ما أقول لنفيس ذلك، 
تانغ  قتال  قررت  عندما  جداً  مترسعاً  كنت  لقد 

كاي... كنت أعرف أن ذلك قد يعرضني للخطر».
الثاني يف  املركز  وأكد جاي وونغ (٢٩ عاماً) وصاحب 
القتالية  الفنون  يف  الريشة  وزن  لفئة  الجديد  الرتتيب 
املختلطة، خلف الفيتنامي- األمريكي ثانه يل متصدر 
القائمة، شعوره بالقلق بشأن مستقبله بعد الهزيمة 

القاسية، مشريا يف الوقت نفسه إىل أن مستواه وآداءه تحسن 
كثريا وأنه استفاد من الدروس التي تلقاها عقب الهزيمة عىل 

يد منافسه تانغ تاي.
الهزيمة  طعم  يذق  لم  الذي   – الرويس  مواجهة  إىل  وبالنظر 
عىل  جداً  صعباً  النزال  يكون  أن  املتوقع  فمن   – نزاالً   ١٢ يف 
وونغ (١٢ فوزاً – ٥ هزائم). لذلك، سيحتاج الكوري الجنوبي 
عىل  والفوز  التحدي  كسب  أجل  من  كثرياً  نفسه  تحفيز  إىل 
منافسه.ويف حال نجاحه، سيثبت للجميع أنه ال يزال واحدا 
من أخطر وأرشس املنافسني يف فئته وأنه يستحق البقاء يف 

سباق التنافس عىل اللقب العاملي يف وزن الريشة.

                         

برينتفورد / متابعة الزوراء
 2 برنتفورد  فريقه  فوز  ثنائية  توني  إيفان  املهاجم  سجَل 
عرشة  الحادية  املرحلة  افتتاح  يف  برايتون  ضيفه  عىل  -صفر 
من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، ليعيد فريقه إىل سكة 
االنتصارات. ووضع برنتفورد حًدا لسلسلة من ثالث مباريات 
توالًيا من دون فوز، لريفع رصيده إىل 13 نقطة يف املركز الثامن 
بفارق نقطة ومركز خلف برايتون. من جهته، ما زال برايتون 
يبحث عن فوزه األول بقيادة مدربه الجديد اإليطايل روبرتو دي 
زيربي الذي خلف غراهام بوتر املنتقل لتدريب تشليس، علًما 
أّن املباراتني بإرشافه كانتا تعادل مثري والفت 3-3 يف عقر دار 
ليفربول بثالثية للبلجيكي لياندرو تروسار وخسارة 1 -صفر 
برنتفورد  وافتتح  الفائت.  األسبوع  توتنهام  أمام  أرضه  عىل 
براين  للكامريوني  مهاري  فاصل  بعد  جميل  بهدف  التسجيل 
النيجريي  إىل  الكرة  يمرر  أن  قبل  األيمن  الرواق  عىل  مبومو 
فرانك أونييكا إىل داخل املنطقة، ومنه عرضية زاحفة تابعها 
توني بكعب قدمه يف الشباك (27). وتحصل توني يف الشوط 
الثاني عىل ركلة جزاء، إثر عرقلة من الهولندي جويل فيلتمان، 

ترجمها بنجاح إىل هدف ثاٍن (64).

سرتاسبورغ / متابعة الزوراء
بثالثية  بتفوقه  توالًيا  الثاني  فوزه  محقًقا  صحوته  ليل  واصل 
املرحلة  منافسات  افتتاح  يف  سرتاسبورغ  مضيفه  عىل  نظيفة 
املهاجم  وسجل  القدم.  لكرة  الفرنيس  الدوري  من  عرشة  الحادية 
الكندي جوناثان ديفيد ثنائية (41 من ركلة جزاء و76) فيما أضاف 
ريمي كابيال الهدف الثالث (80). وبعد تفوقه عىل لونس األسبوع 
نقطة يف   19 إىل  ليل رصيده  رفع  لوريان،  إثر سقوطه ضد  املايض 
لالنتكاسة ومني بخسارته  أما سرتاسبورغ فعاد  السادس.  املركز 
الخامسة هذا املوسم يف املركز الخامس عرش برصيد 8 نقاط، بعد 
مضيفه  حساب  عىل  الوحيد  انتصاره  املاضية  املرحلة  يف  حقق  أن 

أنجيه 3 - 2.

مدريد/ متابعة الزوراء:
خارج  كفريق  قوته  برشلونة  أثبْت 
ملعبه يف الدوري اإلسباني، منذ وصول 
الفني،  املدير  تشايف هرنانديز إىل مقعد 
حيث لم يتكبد أي هزيمة يف ١٨ مباراة 
سيواجه  لكنه  اآلن،  حتى  خاضها 
ريال  أمام  األحد  اليوم  قويا  اختبارا 

مدريد عىل ملعب سانتياجو برنابيو.
تشايف  قادها  التي  الـ١٨  املباريات  ويف 
املحلية،  املسابقة  يف  أرضه  خارج 
انتهت ١٣ بفوز برشلونة و٥ بالتعادل، 
بإجمايل ٢٧ هدفا بينما تلقى ١٣ هدفا.
كالسيكو  يف  األبرز  االنتصار  وكان 
املوسم املايض يف معقل الفريق األبيض، 
بفضل   (٠-٤) بالفوز  انتهت  والتي 
وهدف  أوباميانج،  إيمريك  بيري  ثنائية 

لرونالد أراوخو وآخر لفريان توريس.
لكن األداء املميز الذي يتمتع به برشلونة 
يف الليجا، التي يتصدرها حتى اآلن ولم 
تتلق شباكه سوى هدف واحد يف أول ٨ 
دوري  يف  وضعه  مع  تتناقض  جوالت، 

أبطال أوروبا.
بايرن  أمام  أرضه  خارج  فالهزائم 
 (١-٠) ميالن  وإنرت   (٢-٠) ميونيخ 
نو  كامب  يف  املايض  األربعاء  وتعادل 
جعلت   ،(٣-٣) اإليطايل  الفريق  أمام 
إقصائه  لعدم  معجزة  ينتظر  الفريق 
مرحلة  من  التوايل  عىل  الثاني  للعام 

املجموعات.
تعثرت البداية الرائعة للموسم بعد فرتة 

عاد  حيث  للمنتخبات،  الدويل  التوقف 
مصابا كل من رونالد أراوخو وأندرياس 
كريستنسن وهيكتور بيلريين وممفيس 
يلحق  قد  الذي  كوندي،  وجول  ديباي 

بمواجهة ريال مدريد.
تشايف  أن  يف  األكرب  الخسارة  وتمثلت 
يكونوا  لم  العبني  إىل  العودة  إىل  اضطر 
أساسيني منذ بداية املوسم، مثل جريارد 
بيكيه، الذي كان من أسباب خيبة األمل 

أمام  املايض  األربعاء  يوم  األوروبية 
اإلنرت.

ضعيفا  برشلونة  دفاع  خط  وأصبح 
للغاية مع أخطاء فردية ال تليق بفريق 

يسعى للقتال عىل جميع األلقاب.
من  الوشيك  الخروج  لكن 
اختصاره  يمكن  ال  «التشامبيونزليج» 
فقط يف األخطاء الفردية، ففي ميونيخ 
هشا  الفريق  كان  وبرشلونة،  وميالنو 

كانت  لو  كما  الذهنية،  الناحية  من 
السنوات  يف  األوروبية  الهزائم  أشباح 

األخرية تطاردهم.
ضد  املباراتني  يف  ذلك،  إىل  باإلضافة 
إنزاجي  سيموني  مدربه  فاز  اإلنرت، 
عىل تشايف من الناحية الخططية، جاء 
أرادوه، بفضل تحركات  ملا  األداء وفقا 
العبيه ولياقة بدنية عالية، بغض النظر 
أن األداء التحكيمي املثري للجدل، تمكن 

من تعطيل بناء هجمات لربشلونة.
املوقف  عكس  من  تشايف  يتمكن  ولم 
خالل أي من املباراتني، كان رده الدفع 
لكم  امللعب  أرض  إىل  جدد  بمهاجمني 
يوم  وأرشك  الفريق،  أداء  يتحسن  لم 
روبرت  مهاجمني:   ٤ املايض  األربعاء 
ليفاندوفسكي وعثمان ديمبييل وأنسو 
الذي  والوحيد  توريس،  وفريان  فاتي 
البولندي  هو  املهمة  مستوى  عىل  كان 

الذي سجل هدفني.
الرتيبة  تشايف  لعب  طريقة  أن  ويبدو 
عىل  يعتمد  إذ  نفعا،  ُتجد  ال  حاليا 
بينما  وجايف،  لبيدري  الفردية  املهارات 
لم يعد ديمبييل قادرا عىل اتخاذ قرارات 

جيدة.
حول  الشكوك  من  كثري  تحوم  وهكذا، 

البارسا قبل زيارته ملنافسهم األبدي.
بدأت  الكتالوني،  النادي  أروقة  وداخل 
منذ  لتشايف  قوية  انتقادات  أول  تظهر 
األول  نوفمرب/ترشين  يف  منصبه  توليه 

.٢٠٢١
لكن يف املقابل، هناك من يدعو إىل مزيد 
بني  ُتبنى  ال  املشاريع  ألن  الصرب  من 

عشية وضحاها.
وستكون مباراة اليوم األحد يف الربنابيو، 
فمن  لربشلونة،  املقبلة  للفرتة  مؤرشا 
فريق  معنويات  يرفع  أن  الفوز  شأن 
به  ستعود  الهزيمة  لكن  نفسيا،  مهتز 
إىل واقع مؤلم ظن الجميع أنه يف طريقه 

لنسيانها.

ليفربول / متابعة الزوراء
شدد بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت 
سيتي، عىل صعوبة مواجهة ليفربول 
اليوم األحد عىل ملعب أنفيلد، يف قمة 
الدوري  من   ١١ الجولة  مباريات 

اإلنجليزي املمتاز.
وقال جوارديوال يف املؤتمر الصحفي: 
تكون  ما  دائًما  ليفربول  «مواجهة 
وهي  هنا  إىل  وصويل  منذ  صعبة، 

مباراة خاصة».
بعد  بأفضلية  السيتي  تمتع  وعن 
دوري  يف  الـ١٦  لدور  التأهل  ضمانه 
كان  أعرف،  «ال  أشار:  أوروبا،  أبطال 

من املهم تأهلنا لدور الـ١٦».
املباراة  يف  سيحدث  «ما  وأوضح: 
سيحدث يف أرض امللعب وليس بسبب 
لن  ليفربول  يف  رأيي  الرتتيب،  جدول 

يتغري بسبب ترتيبهم يف الدوري».
دائًما  األنفيلد  يف  «نلعب  وواصل: 

أكرب  من  واحد  هو  كبرية،  بشخصية 
املالعب، ومن دواعي رسوري التواجد 

هناك وأن أشارك يف املباراة».
وأشار مدرب مانشسرت سيتي: «عليك 
خاصة  لك  مستوى  أعىل  تقدم  أن 
عندما ال تمتلك الكرة.. وتكمن أهمية 
يتمتعوا  التي  الجودة  يف  ليفربول 

بها».
سيعود  (ستونز)  «جون  وكشف: 
أسبوع  بعد  ربما  متى  أعلم  ال  ولكن 
(فيليبس)  كالفني  أما  واحد، 
(والكر)  كايل  إىل  وبالنظر  فيتحسن، 

فال يزال غائًبا».
قال:  باإلرهاق،  العبيه  شعور  وعن 
عىل  املباريات  من  العديد  «خضنا 
يف  الالعبون  املايض،  املوسم  التوايل 
اليوم  ملباراة  ومستعدون  جيدة  حالة 

األحد».
رينجرز،  أمام  صالح  هاتريك  وعن 

الالعبني  من  النوعية  «هذه  أشار: 
لم  لو  األهداف، حتى  دائًما  يسجلون 
فهم  لهم  مستوى  أفضل  يف  يكونوا 

يملكون الجودة».
سيتي:  مانشسرت  مدرب  واستكمل 
آخر  يف  أهداف   ٧ سجل  «ليفربول 
كثريًا،  ليفربول  واجهنا  كما  مباراة، 
ونحن  دائًما  يسجل  صالح  ومحمد 

نعرف ذلك».
وعن ثبات مستوى السيتي باملقارنة 
إنجاز  أكرب  «هذا  قال:  ليفربول،  مع 
كان  قليلة  شهور  منذ  كفريق،  لنا 
ليفربول ينافس عىل مكانة فريدة يف 

الكرة اإلنجليزية».
من  عدد  أكرب  لديهم  «كان  وأتم: 
وخرسوا  واالستحواذ  التسديدات 
ريال  أمام  األبطال  دوري  (نهائي 
الفريق  نفس  هو  هذا  مدريد)، 

واملدرب، األمور تتغري».
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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ليفربول / متابعة الزوراء
ليفربول،  مدرب  كلوب،  يورجن  األملاني  أكد 
إيرلنج  عىل  بقوة  الرتكيز  املمكن  غري  من  أنه 
أن  خصوصا  سيتي،  مانشسرت  مهاجم  هاالند 
املميزين يف  الالعبني  العديد من  لديه  السيتيزن 
كل املراكز.وسجل املهاجم النرويجي، ٢٠ هدفا 
الدوري  يف  هدفا   ١٥ ذلك  يف  بما  املوسم،  هذا 
تهديدا كبريا عندما  املمتاز، ويشكل  اإلنجليزي 
يلتقي الفريقان اليوم األحد عىل ملعب أنفيلد.
وقال كلوب: «كما هو الحال دائما عندما تواجه 
أفضل مهاجم يف العالم، يجب عليك أن تتأكد من 
الدفاع  إليه.. هذا ما عليك  الكرات  عدم وصول 

من أجله قبل أن تدخل يف تحد معه، لذلك هذا ما 
«أمام مانشسرت  به». وأردف:  القيام  سنحاول 
سيتي، املشكلة هي أنك إذا حاولت إيقاف هاالند 
بالعديد من الالعبني، فبالتايل تفتح فجوة لكل 
الفريق وهذا  الذين يضمهم  العامليني  الالعبني 

مشكلة  تحد،  إنه  سهلة..  األمور  يجعل  لن 
عن  وسنبحث  سنحاول  ولكننا  كروية 
حلول». وقال كلوب: «هاالند؟.. عندما كان 

صغريا للغاية كان بإمكانك رؤية إمكاناته. 
كانت جنونية.. بدنيا هو يضع معايري جديدة، 
مزيج من كونه قوي جسديا وفنيا، تحركاته يف 
امللعب استثنائية. يعرف دائما أين تكون الفجوة 

الحاسمة، وبالكاد يقع يف فخ التسلل. 
لصنع  كثرية  أشياء 

مهاجم».



بغداد/نينا:
هنـأ وزير الدفاع جمعـة عناد ، نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي 
وادارة وكادر الوكالة الوطنية العراقية 

لالنباء /نينا/بذكرى تأسيسها .
وقال الوزير يف برقيـة التهنئة : اتقدم 
باحـر التهانـي والتربيـكات اىل رئيس 
مجلس ادارة الوكالة الوطنية العراقية 
لالنبـاء / نينا / مؤيـد الالمي وجميع 
العاملـني فيهـا بمناسـبة الذكرى ١٧ 
لتأسيسـها متمنيـا لهـا كل املوفقية 
وشـعبنا  بلدنـا  لخدمـة  واالزدهـار 

وللعاملني فيها كل التقدم واالزدهار.
الداخليـة عثمـان  وزيـر  فيمـا هنـأ 
الغانمـي نقيب الصحفيـني العراقيني 
مؤيـد الالمـي وادارة وكادر الوكالـة 
الوطنية العراقية لالنباء /نينا/بذكرى 

تأسيسها .
وقال يف برقيـة التهنىة : اتقدم لرئيس 
مجلس ادارة الوكالة الوطنية العراقية 
لالنباء/ نينا/ ولكادر الوكالة الوطني 
باحـر التهانـي واطيبهـا ،مؤكدا عىل 
اهمية االسـتمرار بنهـج عمل الوكالة 
يف تعزيز الوحدة الوطنية ودعم جهود 
مكافحـة االرهاب وترسـيخ التعايش 

ودعم الهوية الوطنية .

هذا و هنأ قاسـم األعرجي مستشـار 
الوطنيـة  الوكالـة  القومـي  األمـن 
العراقيـة لالنبـاء / نينـا / بالذكـرى 

الـ١٧ لتأسيسها».
وقـال االعرجي يف برقية التهنئة أجمل 
التهاني وخالـص التربيكات إىل نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي 
والعاملني يف الوكالة الوطنية العراقية 
لألنبـاء، بالذكـرى (١٧) لتأسيسـها، 
املهنيـة  املؤسسـة  لهـذه  تمنياتنـا 

الوطنية باملزيد من التقدم والنجاح.
فيما هنأ وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
االتحادية  االسـتخبارات والتحقيقات 
الفريـق اول احمد ابو رغيـف الوكالة 
الوطنيـة العراقيـة لالنبـاء / نينـا / 

بالذكرى الـ١٧ لتأسيسها».
وقـال يف برقيـة التهنئة اتقـدم باحر 
التهانـي والتربيكات اىل رئيس مجلس 
ادارة الوكالة الوطنية العراقية لالنباء 
/ نينـا مؤيد الالمـي وجميع العاملني 
فيها بمناسـبة الذكرى ١٧ لتأسيسها 
متمنيـا لهـا كل املوفقيـة واالزدهـار 

لخدمة بلدنا وشعبنا .
كمـا هنأ رئيـس خلية اإلعـالم األمني 
اللـواء سـعد معـن الوكالـة الوطنية 
العراقيـة لالنبـاء / نينـا / بالذكـرى 

الـ١٧ لتأسيسها».
وقـال يف برقيـة التهنئة اتقـدم باحر 
التهانـي والتربيكات اىل رئيس مجلس 
ادارة الوكالة الوطنية العراقية لالنباء 
/ نينـا مؤيد الالمـي وجميع العاملني 
فيها بمناسـبة الذكرى ١٧ لتأسيسها 
متمنيـا لهـا كل املوفقيـة واالزدهـار 
لخدمة بلدنا وشـعبنا وللعاملني فيها 

كل التقدم واالزدهار.
بدوره هنأ قائد املقر املتقدم للعمليات 
املشـرتكة يف محافظة كركوك الفريق 
وادارة  ،كادر  الفريجـي  عـيل  الركـن 
الوكالـة الوطنيـة العراقيـة لالنباء /

نينا/ بذكرى انطالقتها .
وقـال الفريجـي : «نعرب عـن اعتزازنا 
وتقديرنـا العـايل لنقيـب الصحفيـني 
مؤيـد الالمـي وادارة الوكالة وكادرها 

مؤكـدا  بالتهانـي»،  لهـم  ونتقـدم   .
صـوت  انهـا  اثبتـت  الوكالـة  «ان   :
املقاتل والرسـالة التي تسـاند القوات 
االمنيـة التي تقـارع االرهاب وتحمي 

املواطنني».
واضـاف : «ان قواتنا سـتبقى السـند 
الصحفيـة  للمؤسسـات  والداعـم 

واالعالمية».
فيمـا هنـأ قائد قـوات حـرس حدود 
لفتـة  اللواءخلـف  الرابعـة  املنطقـة 
البـدران، العاملـني يف الوكالة الوطنية 

العراقية لالنباء / نينا / وعىل رأسـهم 
رئيـس مجلـس االدارة مؤيـد الالمـي 
، بالذكـرى السـنوية السـابعة عرشة 

لتأسيس الوكالة .
وقـال البدران يف برقية تهنئة : «نتقدم 
لكم ولالرسة الصحفيـة واالعالمية يف 
العـراق بخالص التهانـي والتربيكات 
بمناسـبة ذكرى مـرور ١٧ عاما عىل 
تأسـيس الوكالـة الوطنيـة العراقيـة 

لالنباء ( نينا )».
واضـاف : « ان هـذه الوكالـة اثبتـت 
، وكل العاملـني فيهـا، انهم فرسـان 
الكلمـة يف امليـدان بنقـل الحقائق من 

اجل عراقنا العظيم».

كمـا هنـأ الصحفـي الرائـد محسـن 
حسـني، رئيس مجلـس ادارة الوكالة 
الوطنية العراقية لالنباء /نينا/ مؤيد 
السـابعة  الذكرى  الالمـي، بمناسـبة 

عرشة لتأسيس الوكالة.
وقـال يف تهنئته : «يسـعدني ان ابعث 
لكم وعن طريقكـم اىل جميع الزمالء، 
التهاني بمرور ١٧ عاما عىل انطالق /

نينا/».
واضاف : «لقـد تابعتم جميعا بجهود 
متواصلة العمل النشـاء وكالة وطنية 
املصداقيـة والتغطية  تعتمـد  مهنيـة 
االخباريـة املوضوعيـة الرسيعة دون 
تأثـري من حزب او فئـة او دولة، وهذا 

هـو الحلـم الـذي كان يـراود الـرواد 
يـوم جعلـوا هـذه النقـاط دسـتورا 
للوكالـة الفتيـة يف اليـوم الـذي جرى 
فيه االستفتاء عىل الدسـتور العراقي 

بتاريخ ١٥ ترشين االول عام ٢٠٠٥».
يف  الصحفـي  العمـل  «ان  واضـاف: 
بالدنا شـجاعة ما بعدها شجاعة ، اذ 
يمـارس العاملـون يف /نينا/ وغريهم 
من زمـالء املهنة، مهنتهـم يف كل يوم 
يف ظروف صعبـة ال مثيل لها يف العالم 
بـكل شـجاعة، ممـا يجعلهـم ابطاال 
واالحـرتام  التقديـر  كل  يسـتحقون 

واالعجاب».
وتابـع «تحية لكـم جميعـا وانا واثق 
بـان تظـل /نينـا/ قـدوة لغريها من 
يف  املكافحـة  الصحفيـة  املؤسسـات 

سبيل نرش الخرب الصادق النزيه».
ويف االطار ذاته هنأ الصحفي اسـامة 
يف  العراقـي  امللـف  مسـؤول  مهـدي 
صحيفة «ايـالف» األلكرتونية يف لندن 
، مؤيـد الالمـي رئيـس مجلـس ادارة 
الوكالـة الوطنيـة العراقيـة لالنبـاء/ 
الذكـرى  ملناسـبة  وكادرهـا  نينـا/ 

السابعة عرشة لتأسيسها .
«ملناسـبة  تهنئـة:  برقيـة  يف  وقـال 
الذكرى السابعة عرشة لتأسيس املنرب 
االعالمـي واالخبـاري املميـز للوكالة 
الوطنيـة العراقيـة لالنبـاء / نينا / .. 
اتقدم بخالص التهنئـة والتربيك بعيد 
انبثاقهـا وحيـث اضافـت اىل االعـالم 
العراقـي والعربي رافـدا جديدا يتمتع 
بالدقة واملصداقية، منهال جديدا ومنارا 
يسرتشـد القارئ العربي بنتاجاتها يف 
معرفـة حقائق االمور التي تسـتحوذ 

عىل اهتماماته وتدور من حوله».
واضـاف: «يحسـب للعزيـزة «نينـا» 
حيادها وموضوعيتها ورسعة تغطيتها 
لالحداث يف سـاحة اعالمية متشابكة 
اختلطت فيها اهداف ومصالح ضيقة 
لكنها حافظـت عـىل االرث التاريخي 

الناصع لالعالم العراقي».

وتابـع: «بوركـت جهودكـم يف تقديم 
نمـوذج اعالمـي رائـد .. واىل مزيد من 
النجاحات .. مع تطلعنا لالسـتمرار يف 
ارصاركم والتزامكم املوضوعية والدقة 
بكل شجاعة يف ايصال حقائق االحداث 
ومجرياتهـا عـرب فضائكـم االعالمي 

الرائد اىل الجمهور املتطلع  لها».
هـذا وهنأ عضـو مجلس النـواب عن 
وصفـي  الشـيخ  كركـوك  محافظـة 
العايص نقيـب الصحفيـني العراقيني 
مؤيـد الالمـي وادارة وكادر الوكالـة 
الوطنيـة العراقيـة لالنبـاء / نينـا / 

بالذكرى الـسابعة عرشة لتأسيسها.
وقـال العايص يف تهنئته : «نشـارككم 

فرحكم بذكرى انطالق هذه املؤسسة 
ان  يل  ويطيـب  العراقيـة.  الوطنيـة 
اتقدم اىل رئيس مجلـس ادارة الوكالة 
العراقيـة لالنبـاء/ نينـا /  الوطنيـة 
مؤيد الالمـي وجميع كادرها بخالص 
التهنئـة بذكرى تأسيسـها السـابعة 
عرشة ، متمنيا للجميع التقدم والتألق 
واالسـتمرار بالتميـز والعطاء لخدمة 
وحدتـه  وترسـيخ  وشـعبه  العـراق 
والحفاظ عـىل مكانته بلغـة اعالمية 
مهنيـة وطنيـة اثبتتهـا وكالتكـم يف 

نهجها وعملها امليداني».
فيمـا هنـأ محافـظ بابـل وكالة عيل 
وعد عالوي الوكالـة الوطنية العراقية 
السـابعة  بالذكـرى  نينـا/  لالنبـاء/ 
عرشة لتأسيسـها واصفا اياها باملنرب 

العراقي الصحفي الحر.
وقـال عـالوي يف برقيـة التهنئـة « أن 
مصـدر الخـرب الحقيقـي والحيـادي 
والصياغـه العاليـة نجدهـا دومـا يف 
الوطنيـة  الوكالـة  وتقاريـر  أخبـار 

العراقية لالنباء.
وتمنـى للوكالـة وكادرهـا ا املوفقية 

والنجاح ودوام  التألق» .
كذلبك هنأ النائب عـن كتلة صادقون 
يف بابـل ثامـر ذيبان الوكالـة الوطنية 

بالذكـرى  نينـا/  لالنبـاء/  العراقيـة 
السابعة عرشة لتاسيسها؟

ووصـف نينا بأنها املنطلـق الحقيقي 
والحقيقيـة  الرصينـة  للمعلومـة 
مشـريا اىل أنها وقفت عـىل خط واحد 
مـن الجميـع وكانـت املنـرب االعالمي 

الرصني.
وقال ذيبان «أننـا نتابع دوما املعلومة 
الصحيحـة التـي تنطلق مـن الوكالة 
الوطنيـة العراقيـة لالنباء/نينا/فهي 
السـباقة إليها بطـرق علميـة وادبيه 

رصينة.
وكادرهـا  لنينـا  «اتمنـى  واضـاف: 
اسـتمرارية التألق والنجـاح وديمومة 

املسرية املرشفة».
كمـا هنـأ نائب رئيـس كتلة السـيادة 
النيابية الشـيخ مهيمن عيل الحمداني 
،نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيـد 
الالمـي وادارة وكادر الوكالة الوطنية 
/نينا/بذكـرى  لالنبـاء  العراقيـة 

تأسيسها .
وقـال يف برقية التهنئـة : يطيب لنا ان 
نتقـدم لكـم ولكادركـم الوطني باحر 
اعتزازنـا  التهانـي واطيبهـا، ونؤكـد 
ومساندتنا لعملكم ولجميع املؤسسات 
االعالميـة يف تعزيـز الوحـدة الوطنية 
ودعم جهود مكافحة االرهاب وترسيخ 

التعايش ودعم الهوية الوطنية .
وهنـأت الجبهـة الرتكمانيـة العراقية 
،ادارة وكادر الوكالة الوطنية العراقية 
الذكـرى  لالنباء/نينا/بمناسـبة 

السنوية السابعة عرشة لتأسيسها.
وقـال رئيـس الجبهة حسـن توران يف 
رسـالة وجهها، اىل نقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيد الالمـي وادارة وكادر 
وكالة /نينا/: «ان الوكالة كانت صوتا 
للحـق ونـرصة للمظلومـني ورسـالة 
لرتسـيخ وحـدة العـراق ودعـم عدالة 
حقوقهـم  نيـل  يف  الرتكمـان  قضيـة 

وايصال صوتهم».
واضـاف «ان مهنيـة الوكالـة جعلتها 
تواصل عطائها وابداعها منذ ١٧ عاماً 
واملنا كبري يف ان يكون يف بثها بالقادم 

باللغـة الرتكمانية بما يضمن انتشـار 
الـدول  وجميـع  العـراق  يف  رسـالتها 

الناطقه باللغه الرتكية».
مـن جهته هنـأ مقرر مجلـس النواب 
عسـكر  غريـب  النائـب  العراقـي 
الرتكمانـي ادارة وكادر وكالة /نينا /

يف عيد تأسيسها.
وقال يف برقيـة تهنئة وجهها اىل نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي 
وادارة وكادر وكالـة/ نينا/ بمناسـبة 
عـرشة  السـابعة  السـنوية  الذكـرى 

لتأسيسها أن املرحلة الحرجة التي يمر 
بها العـراق تحتم عـىل الجميع تحمل 
املسـؤولية والتأكيـد عىل نـرش ثقافة 
السـالم واملحبة وتعزيز روح التسامح 

بني مكونات الشعب العراقي.
وثمن النائب الرتكماني دور الصحافة 
العراقيـة يف تنويـر الشـارع العراقـي 
والعمـل اإلعالمـي النزيه الـذي يصب 
يف خدمـة الحقيقـة ضمـن اخالقيات 
املهنة وااللتـزام بالحيادية ونقل الخرب 

الصحيح.
كما بارك امـري قبيلة الجبور يف العراق 
الشـيخ احمد ابراهيم نايـف املهريي، 
ذكرى انطالق الوكالة الوطنية العراقية 

لالنباء /نينا/.
وقـال يف برقية تهنئة نتقـدم اىل نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي 
وادارة وكادر الوكالـة املعطـاء، باحر 
واطيب التهاني بهذه املناسبة ..مؤكدا 
ان ابنـاء املناطـق املحـررة يف العـراق 
والحويجة التي هي سلة خبز العراقيني 
اليمكـن ان يتناسـوا مكانـة وكلمات 
ومتابعـات وتغطيـات الوكالـة اثنـاء 
احتالل مناطقهم ونزوحهم ومأساتهم 
ووحدتهـم وتحديهـم وتحريرهـم مع 
القـوات االمنيـة ملناطقهـم... مؤكـدا 
ان الوكالة هي احدى اهم املؤسسـات 
الخطـاب  رسـخت  التـي  االعالميـة 

الوطنـي بمهنيـة ودافعت عـن وحدة 
العراق وسيادته .

يف السياق ذاته هنأ محافظ دياىل مثنى 
التميمـي ادارة وكادر الوكالة الوطنية 
العراقيـة لالنبـاء / نينـا / بمناسـبة 

الذكر ى ١٧ لتأسيسها.
وقال التميمـي يف برقية التهنئة نتقدم 
بأحر التهاني والتربيكات لكل العاملني 
يف هذه املؤسسة الرصينة التي تربعت 
عـىل سـلم النجـاح املتميـزة بعملهـا 
املهنـي مـن خـالل تنـاول املواضيـع 
املهمـة والتعاطي مع االحداث. متمنيا 
املجـال  يف  واالبـداع  التالـق  لكادرهـا 

االعالمي املتميز .
واضـاف ان وكالـة / نينـا / أمتـازت 
بمهنيتهـا وجدارتهـا ومصداقيتها يف 
العمل الصحفي خاصة يف نقل الحقيقة 

االخبارية بكل امانة وصدق.
اىل ذلك هنأ الخبري القانوني واالعالمي 
السـاعدي  املستشـار سـالم حـواس 
الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا 

/ بالذكرى الـ١٧ لتأسيسها.
وقال يف برقيـة التهنئة اتقـدم بأجمل 
التهانـي وخالص التربيـكات إىل نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي 
والعاملـني يف الوكالة الوطنية العراقية 
لألنبـاء، بالذكـرى (١٧) لتأسيسـها، 
تمنياتنا لهذه املؤسسة املهنية الوطنية 

العريقة باملزيد من التقدم والنجاح .
من جهتـه هنـأ الناطق باسـم القائد 
العـام للقوات املسـلحة اللـواء يحيى 
رسول الوكالة الوطنية العراقية لالنباء 

/ نينا / بالذكرى الـ١٧ لتأسيسها».
وقال رسـول يف برقيـة التهنئة : أتقدم 
بأجمـل التهاني والتربيـكات إىل نقيب 
العراقيـني السـيد مؤيـد  الصحفيـني 
الالمـي ولجميـع الزمـالء العاملني يف 
لألنبـاء،  العراقيـة  الوطنيـة  الوكالـة 
عـرشة  السـابعة  الذكـرى  بمناسـبة 

لتأسيس هذه الوكالة املعطاء.
وهنـأ اللـواء عبـاس محمـد حسـني 

قائـد رشطة ديـاىل نقيـب الصحفيني 
 / ادارة  مجلـس  رئيـس  العراقيـني 
نينا / مؤيـد الالمـي وكادرها بذكرى 

تاسيسها. 
وقـال يف برقية التهنئـة « أتقدم بأحر 
يف  للعاملـني  والتربيـكات  التهانـي 
الوكالـة الوطنيـة العراقيـة لألنباء / 
نينا / متمنيا لكادرها اصحاب الكلمة 
الحرة دوام العطاء اإلعالمي بما يخدم 

متطلبات املرحلة الراهنة .
كذلـك هنـأ الخبـري النفطـي حمـزة 
الجواهري، الوكالـة الوطنية العراقية 
لالنبـاء ، بمناسـبة الذكرى السـنوية 

لتأسيسها .

وقـال الجواهـري ، يف برقيـة التهنئة، 
« بمناسـبة الذكـرى السـابعة عرشة 
لتأسـيس الوكالـة الوطنيـة العراقية 
لالنبـاء نينا ..أتقدم لرئيس املؤسسـة 
التهانـي  بأصـدق  بهـا  والعاملـني 
والتربيكات ، سـائال الله جل جالله ان 
يوفقهم جميعا لخدمة العراق والكلمة 

الصادقة انه سميع مجيب».
مـن جانبه قدم الخبـري القانوني امري 
الدعمـي ، التهنئـة ملناسـبة الذكـرى 
السنوية ١٧ لتأسيس الوكالة الوطنية 

العراقية لالنباء.
وكتـب الدعمـي ، يف برقيـة التهنئة ، « 
بمناسـبة الذكرى السـنوية لتأسيس 
 / نينـا   / لالنبـاء  الوطنيـة  الوكالـة 
نتقدم بأحـر التهاني ووافر التربيكات 
، متمنـني لهـا ولكوادرهـا املزيـد من 
التألـق والنجـاح يف الفضـاء االعالمي 

والصحفي».
فيما هنأ وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
االتحادية  والتحقيقات  االسـتخبارات 
الفريـق اول احمد ابو رغيـف الوكالة 
الوطنيـة العراقيـة لالنبـاء / نينـا / 

بالذكرى الـ١٧ لتأسيسها».
وقـال يف برقيـة التهنئـة اتقـدم باحر 
التهاني والتربيـكات اىل رئيس مجلس 
ادارة الوكالـة الوطنية العراقية لالنباء 
/ نينـا مؤيد الالمي وجميـع العاملني 
فيها بمناسـبة الذكرى ١٧ لتأسيسها 
متمنيـا لهـا كل املوفقيـة واالزدهـار 

لخدمة بلدنا وشعبنا .
كذلـك هنأ الخبري االمني رسمد البياتي 
بذكـرى  العراقيـة  الوطنيـة  الوكالـة 

تاسيسها.
وقـال يف برقيـة التهنئـة :الـف مربوك 
لوكالـة نينـا العريقة التـي كانت منذ 
التغيري متصدية لإلعالم الوطني املهني 
الصحيـح ونقـل االخبار باسـتقاللية 
ومهنية..مبارك لكم ذكرى التاسـيس 
متمنيا لكـم املوفقية والنجاح بعملكم 

املهني.
من جهتـه هنـأ قائد رشطة ميسـان 
اللـواء «نارص لطيف االسـدي» رئيس 
مجلس ادارة الوكالة الوطنية العراقية 
لالنباء / نينا / «مؤيد الالمي» بمناسبة 

الذكرى السابعة عرشة لتأسيسها».
التهنئـة :»  وقـال االسـدي يف برقيـة 
اتقـدم بأجمـل التهانـي والتربيـكات 
نقيـب  الالمـي»  «مؤيـد  االسـتاذ  اىل 
الصحفيـني العراقيـني وكادر وكالة / 
نينا / بمناسـبة الذكرى ١٧ لتأسـيس 
الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا 
/ ، متمنياً لهذه املؤسسة املهنية دوام 

التوفيق والنجاح».
كما قال محمود الشناوي مدير تحرير 
وكالـة انباء الرشق األوسـط الخبري يف 
الشئون االقليمية، ان الوكالة الوطنية 
لالنباء فتحت بابا واسـعا للمصداقية 

واملهنية يف اإلعالم العراقي.
وقـال الشـناوي يف برقيـة تهنئـة اىل 
 ١٧ الذكـرى  ملناسـبة  الوكالـة  كادر 
لتاسيسـها:» منـذ تأسـيس الوكالـة 
الوطنيـة لالنبـاء يف مثـل هـذا اليوم، 
وانا اتابـع مثل آالف الصحفيني العرب 
هـذا األداء املـرشف شـديد املصداقية 
واملهنية، يف ظل ظروف بالغة الصعوبة 

ال متناهية الخطر «.
وأضاف:» هذه التهنئة اعتربها رسالة 
ومسؤولية أخالقية تقع عىل عاتق اي 
صحفي واعالمي يتابع عن كثب الحالة 
العراقيـة، فالخرب واملعلومة التي تبثها 
« نينـا « تـيضء الكثري من مسـاحات 
العتمة يف املشـهد العراقـي، وتقدم ما 
يحتاجه اي متابع للشـان العراقي من 

حقائق وأرقام وتحليالت معمقة».
وتابع» خالـص التهانـي وكل التحايا 
والتقديـر واالحـرتام للمجهـود املهني 
الوطنـي والحضـور املؤثـر يف املشـهد 

اإلعالمي».
الهنديـة يف بغـداد  السـفارة  وهنـأت 
الوكالـة الوطنيـة العراقيـة لالنباء /

نينا/ بمناسـبة الذكرى ١٧ لتأسيسها 
و  النجـاح  دوام  لطاقمهـا  متمنيـة 

التقدم.
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بغداد/ نينا:
 التقـى ”محسـن املنـدالوي“ النائب 
األول لرئيس مجلـس النواب، بمكتبه 
، رئيـَس مجلس أمناء شـبكة اإلعالم 

العراقي جعفر الوّنان و األمناء.
وقال املندالوي حسب بيان ملكتبه : إن 
قطاع اإلعالم بات من بني أهم املجاالت 
التـي تسـتخدمها الـدوُل بالجوانـب 
السـلبية واإليجابيـة، وجميعنـا ملَس 
الكارثيـة  واآلثـار  السـلبي  جانبـه 
التي لحقـت بالبلد واملجتمـع، مؤكًدا 
رضورة تصحيـح األمور عـرب اللجوء 
إىل اإلعـالم الهـادف والرصـني القادر 

عىل إرسال رسـائل إيجابية للمجتمع 
مثل تعزيـز روح املواطنة ونبذ العنف 

ولغة الكراهية“ .
ودعا النائُب األول ” أمناَء شبكة اإلعالم 
إىل تطوير عمل الشـبكة، واالستفادة 
من اإلمكانـات والخربات الهائلة التي 
تتمتع بهـا، ومواكبـة التطورات عىل 
املسـتويني العربي والعاملـي، وإعادة 
تفعيل األقسـام املغّيبة عن السـاحة 
العراقيـة  الدرامـا  مثـل  اإلعالميـة، 
الهادفة التي تحارب الظواهر السلبية 
كاملخدرات والجرائم املنظمة واالبتزاز 

االلكرتوني وغريها“.

بغداد/نينا:
 هنأ األمـني العام ملجلـس النواب صفوان بشـري الجرجري، 
نقيـب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي، ملناسـبة الذكرى 

(٦٣) لتأسيس النقابة.
وقـال الجرجـري يف برقية التهنئة ” يسـعدني أن اتوجه لكم 
ومـن خاللكـم اىل كل الصحفيني العراقيني بأحـر التهاني و 

التربيكات ملناسبة الذكرى (٦٣) لتأسيس النقابة ”.
واضاف:“ بهذه املناسبة العزيزة نثمن دور االرسة الصحفية 
يف العراق و التضحيات الكبرية للصحفيني وماقدموا من قوافل 
الشـهداء يف سـبيل الكلمة الحرة ومحاربة االرهاب والفساد 
وتعزيـز االمـن واالسـتقرار وانـارة الجمهـور و املسـاهمة 

الفاعلة يف انجاح املسار الديمقراطي لبلدنا العزيز“ .
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اّتخـذ السـيد نبيـل فناء البيت مجلسـا، تحسـس 
بيده  لوحا تكريميا مزخرفا ونيشـانا، وهو يتأمل 
شجرة اللوز التي ذبلت وتساقطت أوراقها. لم يبق 
عىل أغصانها سـوى بعض الوريقات التي مازالت 
صامدة متشـبثة بالحياة. رأى  عىل األرض فأسـا 
ومجرفـة. فـرصخ بأعىل صوتـه مسـتهجنا هذا 
اإلهمـال. فجاء الرد من النادلـة  أن عامل الحدائق 
صالح هو من أحرض هذه األدوات القتالع شـجرة 

اللوز بأمر من صاحبة املنزل. 
جالت عينـا نبيل يف أغصان الشـجرة التي عانقت 
الثراء يف انحناء وانكسـار. لوهلة رآهـا كما يراها 
الجميـع ، شـجرة مزعجة عديمة الفائـدة قبيحة 
الشكل، توقفت عن العطاء منذ مواسم، وتساقطت 
أوراقها، وازعجت اغصانها الشـجريات الفتية من 
حولهـا، وأضفـت عىل جمـال الحديقـة رضبا من 

الكآبة والبؤس.
قال نبيل بصوت خافت: ولكنها كانت...

ردت الخادمة: ماذا كانت يا سيدي ؟ 
تجاهل سـؤالها واسـتغرق يف التفكري مجددا، فال 
أحـد غريه يذكر للشـجرة فضال واحـدا، كانت تدر 
من الثمار ألذها ومن الظالل أوفرها ومن األغصان 
ملجأ لطيور كانت تؤنسه بزقزقتها...لكنها لم تعد 
كذلـك، وما بات يؤنسـه اآلن غري صـوت الخادمة 

التي لم تتوقف عن الثرثرة وهي تقول: 
سنقتلعها يا سيدي، ونزرع غريها ونجني ثمارها، 
ومـا إن يتقـدم بهـا العمـر وتخـور قوتهـا ويقل 

عطاؤها وتنعدم قيمتها نقتلعها لنزرع غريها . 
عـادت به الذاكرة إىل أجمل يوم بحياته. وهو اليوم 
الـذي ُعـنّي فيه أسـتاذا، وقد تلّقى خـرب تعيينه يف 
اللحظة نفسـها التي كان يهّم فيها بزراعة شجرة 

اللوز.
وبينما كان السيد نبيل غارقا يف ذكرياته وماضيه. 
قـّض سـكونه وقـع أقـدام العامـل صالـح  ألقى 
التحية، ورمق التكريم الذي كان بحوزة السيد نبيل 
بنظرة رسيعة، ثم انطلق لجلب خرطوم املياه، وبدأ 

بري شجرة اللوز. 
قـال السـيد نبيل وهو يتحسـس نيشـان التقاعد 
بيده: ظننتك ستقتلعها، وإذا بك تسقيها لتحيا من 

جديد ...
قال : إنه التكريم الذي يسبق اإللغاء يا سيدي 

أكرمهـا بمـاء كـي ال تشـعر الشـجرة بقسـاوة 
االقتالع...

حينهـا تيقـن نبيـل أن املبالغـة يف التكريـم تعني 
النهاية .

äbÓíÏÁ@pÜÏu@NÜ
منـذ بدايـة القـرن العرشيـن أخـذت الكتابـات 
الرسديـة تتجه اىل اإلختـزال واألسـلوب الواضح 
املرشق : عبارات قصـرية مكثفة، وصور متألقة 
، مـع حـذف كل مـا يمكن للقـاريء نفسـه أن 
يكتشـفه بـني األسـطر أو يتخّيله. وقـد بلغ هذا 
األسـلوب الربقي ذروة نضوجه يف العقدين الثاني 
والثالـث من القرن العرشيـن يف قصص وروايات 
أرنسـت همنجـواي ، صاحـب أسـلوب ” الجبـل 
الجليدي العائم ” الذي ال يظهر منه فوق السطح 
سوى الثمن ، أما األجزاء السبعة الباقية، فيكمله 
كل قـاريء حسـب فهمه وتأويلـه للنص. وبذلك 
يمكن اختصار قصة من عرشين صفحة يف حوايل 

صفحتني أو ثالث صفحات.
ويف الفـرتة الزمنيـة ذاتهـا كان الكاتـب الرويس 
اسـحاق بابـل - وهو احـد األسـاتذة البارزين يف 
القصـة القصـرية - يكتب برتكيز أشـد اىل درجة 
أثار إعجاب همنجواي نفسه، الذي قال يف رسالة 
مرتجـم  اىل   1936 الثانـي  كانـون   12 مؤرخـة 
أعماله اىل اللغة الروسـية ايفان كاشكني (1899 
– 1963 ):“ عرفـت بابـل منذ ان قـرأت الرتجمة 
الفرنسية ملجموعته القصصية ” الفرسان الحمر 
” . تعجبنـي أعماله جـدا . عنده مـادة قصصية 
مدهشـة ، ويصوغها عىل نحـو ممتاز ”. قصص 
بابـل مضغوطة اكثـر من قصـيص ومضامينها 

ثرية. وهذا دليل عىل قدراته الفنية ”.
وعندما إلتقى إرنسـت همنجواي الكاتب الرويس 

ايليـا ايرنبـورغ يف مدينـة مدريد املحـارصة عام 
1937 قال همنجواي معرباً عن إعجابه بفن بابل 
: ” يلومونني ألنني أكتب بإيجاز ، ولكنني وجدت 
أن بابل يكتب بشكل جيد ، وعىل نحو أكثر كثافة 
من كتاباتي. ولم اكـن اعرف ان للرسد القصيص 
عالقة بعلم الحسـاب. أي أنه من املمكن أن يكتب 
املـرء بكثافـة أكثر، مثـل الجبن الـذي تم عرصه 

بشدة ليخرج منه املاء تماما.
كل جملة من كتابات همنجواي أوبابل أو ترومان 
كابوتي أو ريموند كارفر محّملة بمعلومة جديدة 

: ال تكـرار وال حشـو وال إسـهاب ممـل . انـك ال 
تسـتطيع أن تحـذف مـن نصوصهم لفظـاً ، أو 
تكتب لفظاُ بـدالً عن آخر. وهذا األسـلوب يتميز 

بالدقة والوضوح .
لكـن الكثرييـن مـن الكتـاب العـرب املعارصين 
والتهويمـات   ، اللغويـة  البهرجـة  اىل  يميلـون 
الرومانسـية، واإلسـهاب والحشـو ،واسـتعمال 
األلفـاظ العائمـة، وأرى أن هـذا أحـد األسـباب 
الرئيسـة لقلـة ترجمة األعمـال األدبيـة العربية 

املعارصة اىل اللغات األجنبية
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خمـس سـنوات سـفر مـاذا حوت يف 

طّياتها؟!
 فتحـت أذنّي عـن آخرهما وهو يرتب 
فصول املأساة بذاكرتي، مبتدئا بزوجة 
ماجنـة رفعت دعوى للطـالق وُقيض 
لها بالحكـم غيابّيـا، وطفلة خرجت 
تـرصخ للحيـاة، وتدريجّيـا تضّخـم 
رأسها الصغري بأسـطورة األب املّيت. 
ثّم دار خربة يف ركن مّتسـخ، بأعالها 
نسـج العنكبوت له بيوتـا متفرّقة... 
تشـابكت الخيوط السوداء، وماذا عن 
الفصل األخـري؟! قلت مغمغما: وماذا 
بعـُد؟ تمتـم: الِقمـاُر… هـو املنحدر 

األخري. 
رحـت أتابع قـوس الّشـمس الهابط 
يف استسـالم نحو قاع األفـق يف دائرة 

مخّضبة بحمرة قانية…
القانون الكونّي ال يعرف االستثناءات. 
َقِدم الّنادل بخطى حثيثة: الحساب يا 

سادة. 
نطـق الرّجـل بصـوت واهن: لـم أعد 
أمتلك جنيها... تبعثر الحلم بني الورق 

وحواّف الزهر العنيد. 

رسنـا مّتجَهـنِي إىل الناحيـة اليرسى 
منعطـف  إىل  أرشت  الطويـل  للممـّر 
أجاهـد  هـذا  بينمـا  قلـت  جانبـي. 
اإلحسـاس الزاحف بإرصار إىل سطح 
رأيس: هـذه سـيارتي، أعمـل عليهـا 
الّسـاعات املتبّقية يف جعبة اليوم بعد 
انقضـاء مواعيد العمـل، توقفنا عند 
أول الّناصيـة، رمقتـه بنظرة رسيعة 
واسـتطردت: لسـُت ثريـا، أحسـبني 
مـورسا بزوجـة فاضلـة ودار متـنٍي 
أساُسـها، عامـرٍة بالحـّب، يركض يف 

جنباتها ولدان شّبا عن الّطوق.
 انطلقـت يف عينيـه أفتش عـن نظرة 

محّددة، هّز رأسه.
-  اركْب أوصلْك للبيت، لدي مّتسع من 
الوقـت، قلتها دون رغبـة حقيقية يف 

الفعل.
- خريا تفعل، يا صاحبي.…. 

- اآلن صاحبـك يا حاتـم. أال ترغب أن 
نميض معا؟ عاد إىل صمته. واصلت من 
جانبـي الحديث متحّفظا: تحتاج اآلن 
ملراجعة بعـض الحسـابات القديمة.  
لم يعلّـق، فقط اّتجـه بناظريه بعيدا 
كأّنما يرصد شيئا مجهوال، واكتشفت 

يف مؤّخرة الرأس منه بعض شـعريات 
بيض ال أعـرف يف أّي وقـت بالتحديد 
تسـلّلت إليهـا،  فشـلت يف حرصهـا، 
فأطرقـت خاضعا لصمت ثقيل. مرّت 
لحظـات خاوية تخلّلهـا مواء خافت، 
التفـتُّ ألرى قّطـني فـوق الرّصيف يف 
املواجهـة، كـّور القـط األول جسـده 
وقفـز بطاقة هائلة فوق سـور عال، 
كان يف وضـع أفضـل لكّنـه انحدر إىل 
موضـع قيص، حـني توارى انسـحب 
اآلخر مكتفيا بهذه النتيجة. انسحبت 
عيوننا عن املشـهد وتالقـت عىل غري 
توّقع، شـملني بنظرة متأّنية، لم يكن 
ثّمة ما يقال، فّكرت أّنه ينبغي اآلن أن 
أمـيض، فعاجلني قائـال وهو يضغط 
بقـّوة عىل يـدي املمدودة:  أعـرف أّنه 
كان لديك انطباع خاّص ُتجاهي فيما 
يتعلّق بالفـارق املادّي بيننـا، وإن لم 
يبـُد ُمعلَنا رصاحـة يف طبيعة العالقة 
املتبادلـة.. لكّننـا بأّية حـال تواجدنا 
تحـت مظلّـة صداقـة كانـت ترتقى 

لدرجة الّتآخي.. 
 ترضب عىل وتر حساس، تعزف لحنا 
أجوفـا متوّقعـا أصـّم أذنّي عـن هذا 

الّطنني.
 يف حركة ال إرادية سحبت يدي ويشء 
ما قـد تأّجـج داخـيل، لكنها ليسـت 
فرصة باملعنى الحقيقي للتشـّفي من 

بقايا رجل. 
هل كنـت راثيا له أم أخذني الشـعور 
باالنتصار حيال رجل يتهاوى أمامي؟ 
عىل أّني رغبت – عىل نحو قاطع-  عن 
مواصلة الّنبش يف أتربة من النسـيان 
الكامـن تحتهـا،  األلـم  السـتخالص 
لـذا قلت اللبـالب نبات متسـلّق ينمو 
حسبما يوّجه.. ازرع من جديد. غامت 

عيناه، أدار ظهره وابتعد..
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يف معـرض كتابـه“ يف نظريـة الروايـة“ 
يقسم الناقد عبد امللك مرتاض القصصية 
أو الحكائيـة يف العمل الرسدي، قصًة كان 
أو روايـة أو شـعراً، إىل ثالثة أشـكال: لغة 
الـرسد، لغة الحـوار ولغة املناجـاة. وهذه 
األخرية املعروفة باملونولـوج هي الكفيلة 
بحديث األديب إىل ذاته ليعكس لنا ما يكنه 
من األحاسيس واألفكار وما يرتائى له من 
الصور واألخيلة. وملا كان الحوار الظاهري 
يقتىض بالـرضورة وجود طرفني أو أكثر، 
نـري بعض األدبـاء يحتاك حـواراً ضمنياً 
يسـتند فيه إىل بعض األفعـال التى توحي 
بالنقاش واألخذ والرد، وكأننا نطالع قصة 
فيها طرفان أو أكثر. وهنا يتحول السـارد 
داخـل النـص إىل راٍو أو محـاور خافـت 

الظهور.
ومن هـؤالء الشـعراء الذين توفـرت لدىَّ 
بعـض نصوصهم الشـاعر املغربي محمد 
امليموني. وهو شاعر حداثي له باع طويل 
يف مجـال األدب والثقافة. ويتجىل ذلك من 
خـالل دواوينـه التي اسـتقطبت رشيحة 
من األكاديميني والنقاد املحَققني واحتلت 
مكانـة ال بـأس بهـا ىف السـاحة األدبية. 
فهو شـاعر فيلسـوف، ال يقنـع بظواهر 
األمور، بل يسـرتجع األحداث ويستقرأها  
بعـني الناقـد البصـري، لكن شـعره، رغم 
عمقه، ال ينغلـق عىل القارئ. كونه يتحىل 
بلغة شـفيفة ذات ألفاظ جزلـة وعبارات 
موحيـة، كما يرتكـز عـىل أيدلوجية ذات 
رؤى فلسـفية ونزعة صوفية.  وقد أعرب 
امليموني عن ذلك بوضوح يف مجرى حديثه 
إىل عبد املنعم الشـنتوف، 17فرباير 2012 

بجريدة القدس العربي، عندما قال:
(وأنـا أتهيأ للخـروج من غفـوة الطفولة 
إىل بشـائر يقظـة الشـباب ـ بدأُت أشـعر 

بما كمَن يف وجداني مما كنت أسـمعه وال 
أعيـه، يتخلق مـن جديد. أدركـت أن كالم 
النـاس ليس نسـيجا واحـدا، فهناك كالم 
أفقـي سـطحي يف الغالب، وقـد يهوي إىل 
حضيـض اللغو. وهنـاك كالم عمودي ذو 

أبعاد متعددة ولكنه نادر).
واملطالع للمسرية الشعرية للميموني عرب 
دواوينه التي تحمل عناوين فلسفية مثل: 
آخـر أعوام العقم، والحلـم يف زمن الوهم، 
وشجر خفي الظل، ومقام العشاق، وبداية 
ما ال ينتهـي، ومتاهات التأويـل، وغريها 
يجـد أن هـذه النظرة الفلسـفية ليسـت 
وليـدة اللحظة، بل هي نتـاج مخزون من 
التجارب والثقافات املتعددة التى مارست 
حضورهـا يف  ذهنيـة الشـاعر عـىل مدار 
مشـواره اإلبداعي، فتفتقت عنها نصوص 
ووجدانيـة  فكريـة  أبعـاد  ذات  شـعرية 

متعددة.
ومن آفـاق الكالم إىل عامود الشـعر، ومن 
الـكالم السـطحي إىل الغـوص يف بواطـن 
العبـارات تطالعنا قصيدة ” بركة الصمت 
” املِدرجـة تحت عنـوان ” أراجيز يف مقام 
الدنـو“ بديوانـه ” بدايـة مـا ال ينتهـي“، 

2017. وهـي  منشـورات بـاب الحكمـة 
قصيدة ثريـة بالدالالت، حيث يحاور فيها 
امليمونـي طرفـاً خفياً يبثه مشـاعره وما 
يجـول بخاطره مـن الفكـر، وكأنه يقول 
لنـا أن الحوار الصامت أحيانـاً يكون أبلغ 
من الكالم، وال سـيما عندما يلقي الشاعر 
بدفقته الشـعورية دفعة واحـدة يف بركة 
الحيـاة السـاكنة ويـرتك ألفـكاره حرية 
التداعـي فيتفاعـل عقلـه مـع معطيات 
ويفيـض  الكونيـة،  واملسـائل  الوجـود 
بأطروحات قد تبدو بسيطة لكنها ضاربة 
يف العمق، كالدوامات الالنهائية التى تبعثر 
صفحـة الحيـاة الراكـدة وتعيـد صياغة 
املفاهيم الرتيبة املُسـلم بها، كونها تطرح 
أسـئلة وجودية وفلسـفية تتعلـق بغياب 
الوعـي والحالـة الضبابيـة التـي تنتـاب 
اإلنسـان وتحملـه عـىل الِدَعـة واإلحباط 

والالمباالة.
وبدال من قال وقلت، نجد الشـاعر  يوظف 
لغتة الحوارية بشـكل يتوارى خلف تقنية 
الرسد فيأتي الحـوار ضمنياً غري ملفوظ، 
لكنـه يوحـي بالطـرح والنقـاش، ويـدع 

للشاعر مجاالً للبوح بمخاوفه وانفعاالته. 
ولتوضيـح األمـر نـراه يقـول: ” ويبتدئ 
الحـوار/ أداعـب بركة الصمـت بحصاة/ 
صغـرية خفية/ عىل سـبيل البدء بالتحية 
(وكأنه يقول لنا أنه تفوه بالتحية همساً)، 
ثم يجئ الرد عىل قدر التحية، فنراه يقول: 
” فيبسـم املاء ىل“ وكأنه الشاعر ال يعتمد 
عـىل الصيغة القوليـة املعهـودة يف القول 
والـرد بقـدر ما يعمـد لتبني لغـة رسدية 
تـرتاوح ما بـني الحوار الداخـيل واملناجاة 
التي تتحقق عرب مفردات العزلة والدهشة 

والحرية واالستغراب واالرتباك والتعجب. 
ولكل فعـل رد فعل. فالشـاعر ال يخاطب 
الوجود إال رمزاً، أو من وراء سـتار، وكأنه 
يسـتحث الطريـق من خالل طـرح فكرة 
بسـيطة يبـدو فيهـا العقـل كربكـة ماء 
راكـدة، تباغته األحـداث كحصاة صغرية 
يلقي بها الشـاعر فتلفـت انتباهه إىل هذا 
العالم الالنهائي. وهنا يتفاعل الشاعر مع 
باً ومساملاً. ولكن  هذا العالم مبتسماً وُمرحِّ
صـريورة الحيـاة تقتيض حراكاً مسـتمراً 
يليـق باألحـداث املتعاقبـة، فتتغـري لغـة 
الخطـاب الشـعري داخل النص، باتسـاع 
دائـرة الـرصاع وانديـاح الكـون وتدافـع 
األجيال. وهنا يبدو التميز والتفرد واإلبقاء 
عىل هذا الحالة الصامتة تجاه ما يسـتجد 

من املتغريات رضباً من العبث.  
ويف تقلبـات الدهـر التى وصفها الشـاعر 
بانديـاح الدوائـر تتوالـد الـرؤى، وتتنوع 
وتتزاحـم األفكار، فينفجـر الكون باملزيد 
مـن املعطيـات والرمـوز، ويتمخض هذا 
التفاعـل الدرامـي عـن نهار ال يجـود إال 
بصورة مكررة ال يستسـيغها الشاعر وال 
يرى فيها جديداً، فيطفو عىل صفحة املياه 
دون بلـل، ذلـك ألن العمق، رغـم امتالكه 
للجواهـر واألصـداف والآللـئ، يسـتنفذ 
الطاقـة الذهنية والروحية يف سـرب أغواره 

املتشـابكة. وهنـا يتـكأ الشـاعر للتناص 
مع ألفاظ القرآن الكريم من حيث سـعيه 
للوصـول ملصبـاح الهداية، وهو يتوسـم 
أن يلتمـس نـوره دون أن تمسسـه نريان 
الحقيقـة، فـال يـرى إال ظلـه الـذي كان 
يعايشه من زمن، وكأنه الحياة تسري عيل 
وترية واحدة، فريتد لنقطة الصفر، وكأنه 
يعالـج أحالم اليقظة وهو يلقى بأسـئلته 

دون الوقوف عىل  ردود قاطعة.
وهـذه الحالة من عدم االنسـجام الروحي 
تعرب عن ظاهرة االغرتاب النفيس والثقايف 
والوجداني التـى يعالجها الشـاعر والتي 
يبدو أنهـا جاءت نتيجـة التخلف الفكري 
والسـيايس والرصاع مـع القيم السـائدة 
يف املجتمـع. وهنا يمكننـا أن نقيم عالقة 
نصيـة بـني قصيدة امليموني  عـن ” بركة 
الصمـت“ وقصيـدة السـياب ”غريب عىل 
الخليج“، حيث الرياح والدوامات وضجيج 
األصوات املتفجرة يف قرارة النفس الثكىل.

رغـم االختـالف يف الغرض الشـعري يف كال 
النصـني، غـري أن اتسـاع البحـر وأمواجـه 
املضطربـة عنـد السـياب يعادلـه الصمت 
العميقـة عنـد  الصمـت  املطبـق يف بركـة 
امليموني، فكالهما بعـدان يصبان يف بوتقة 
واحدة ويسـريان يف خطـني متوازيني وهي 
واالنكسـار  الضيـاع  حالـة  عـن  التعبـري 
والغموض والتوجس والخيفة من املجهول، 
واالعتداد بالذات اإلنسـانية يف ضوء األحداث 

التي يمر بها الفرد واملجتمع.
والحـوار يف الشـعر يأتـي عـادة مقتضباً 
ومختـزالً، عىل عكـس الروايـة أو القصة 
الطويلة مثالً، لكنه يحمل يف طياته الكثري 
من الدالالت والجماليات. ومن هذه الزاوية 
يمكننـا القـول أن امليمونـي قد اسـتطاع 
يخلـق  أن  التجريديـة  ولغتـه  بشـعريته 
لنفسه مجاالً داخلياً فضفاضاً ليعكس لنا 
حواراً موازياً يتقنع بلغة الرسد،  ويجسـد 

الـرصاع، موحياً باأللفـاظ دون الترصيح 
بها، فنراه يقول: ” من عمق بركة الرؤية/ 
نبأنـي اندياح وجه املـاء/ وتوالد الدوائر“ 
وكأنـه اسـتمع إىل صـوت خفـي يحمله 
عىل الفعـل أو عـدم الفعل. لكن الشـاعر 
يستعيض من حني آلخر بالصور املرتاكبة 
املمتـدة حتى يمكـن له البـوح واالعرتاف 
ورصد تقلبات العاطفة الشـعرية نحو ما 

يعصف بخاطره من القضايا واملشكالت.
ونظـراً ألن العنـوان هـو بوابـة الدخول إىل 
فضاء النص فقد جاءت القصيدة موسومة 
بعنـوان ” أراجيـز يف مقـام الدنـو“ وكأنها 
تؤصـل لفلسـفٍة تعليميٍة تهذيبيـة يف إطار 
شـعري رشـيق تتفـاوت رضوبـه مـا بني 
الحركـة والسـكون ثـم السـكون والحركة 
حتى تتيح للشاعر االسرتسال  والحكي من 
جهـة، ومن جهـة أخرى تيرس لـه االنفتاح 
عىل الالنهائي واملطلق ليشكل لنا منظومته 
الشـعرية التأمليـة، التي تمتـح من خلفية 
فلسـفية عميقة تحتفي بالكائن اإلنساني، 
عىل أسـاس أن الشـعر هو فن املطلق، الذي 
ينفتـح بالوجود عـىل الخلود فيما يسـميه 

امليموني ”دوام الالنهاية“. 
ويف النهايـة يظـل رمز املاء نابضاً بإكسـري 
الحياة، وتظل سـيمائيته مـادة ثرية للبوح 
الفني عىل امتـداد العصور األدبية الجاهلية 
واإلسـالمية والحديثـة، ملـا له مـن طهارة 
وقدسية، وال سيما يف رصد التجربة الشعرية 
الصوفيـة، إال إنـه يرمـز أيضـاً للغمـوض 
وخاصـة عندمـا تكتنفـه بركـة الصمـت 
التـي قد تطالها شـمس الحقيقة، لكن عرب 
أشـعة ال تدركها العني املجـردة، وال يتحقق 
لناظرهـا الكشـف إال عرب البصـرية النافذة 
ال تتسنى للملكة اإلنسـانية املحدودة. ومن 
هنا يظل السـؤال قائماً حول ماهية الوجود 
ويظل العقل يغوص ويطفو دون اسـتكناه 

ما ليس له نهاية.
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فّالحة
ايتها الفّالحة

يف ارض كتاباتي
َقلِّبي أسطري جيًدا

ففيها جذور ألحرٍف
َعت ُسُبلها ُقطِّ

لإليناع قصيدا ..
َعلّها تستعيد
عافية الُجَمل

وينضج املعنى
املكنون يف 

بذرة الَبوح ..
وأُبَعُث من جديد ..

َطْرْق
َطرَق الشوق باب يومي   

 ففَتْحُت
 وجدته عىل هيئة بّحة صوت 

ُترتل ما تيرس من حديثنا 
َقْبال..

 وَهّبة نسيم 
من عطر الذ بالفرار 

من عنق 
هجرته الُقَبل املَُتَمناة..

 ومنديل 
ِحيك من خيوط فساتني

شِهَدت تنحي القمر ..
 واشياء تعرِفيها .. 

يف رشوِدِك اآلن ..

َسبيل
بعيدة .. 

وانا مبتور الُخطى 
سأفصل عظامي

وأرص الطريق
ألصلها ..

كم من جسٍد
احتاج ..

كم من ألم ..
لقد أرسلت
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انـِت تؤدين عمـًال رائعـاً كأم مـع أطفالك، 

ورّبـة منزل، ولكن هل تفكرين يف ما تفعلني 

من أجـل زوجك؟ هـل تضعينه عـىل قائمة 

أولوياتـك أو تشـعرينه برجولتـه وتقّدرين 

دوره يف حياتك.

 إذا لـم تشـِعري زوجك برجولتـه وتمنحيه 

الصدارة يف حياتك، فمن سيفعل ذلك؟ وفيما 

ييل 10 طرق لُتشِعري زوجك برجولته ودوره 

يف حياتك“.

1 - اطلبي نصيحته

 مـن خـالل إرشاك زوجـك يف قراراتـك، أنِت 

تظهريـن احرتامه وتقديـر دوره يف حياتك، 

فقط احريص عىل أن تكوني متوازنة حتى ال 

يتحّول األمر لتصبحي شديدة االعتماد عليه، 

ابحثي فقط عن الفرص املناسـبة للحصول 

عىل رأيه ومشـورته، مثل إعطائه اختيارات 

لقائمة العشاء.

2 - تذّكري طلباته

 قـد يعّرب زوجـك عـن احتياجاتـه يف جملة 

عابرة، فإذا اهتممِت بتلبية هذه االحتياجات 

البسيطة، سـوف يشـعر بخصوصية، وأنِك 

تهتمـني بـه لدرجـة أنـِك تتذكريـن طلباته 

العابرة، وتبذلني الجهد لتحقيقها.

3 - تقديره أمام اآلخرين

 بالطبـع ال تبالغي ليصبح األمـر مزعجاً أو 

يبـدو مزّيفاً، ولكـن عليِك إظهـار اهتمامك 

وتقديرك لزوجك أمام اآلخرين، خاصة أمام 

أطفالكما.

4 - تفّهمي عمله

 العمل أحد األشـياء الرئيسة يف حياة الرجل 

التـي ُتشـِعره بقيمتـه، لـذا اهتمـي بتفّهم 

وتقديـر عمـل زوجـك، وتشـجيعه لتحقيق 

طموحاته الوظيفية. 

5 - كوني متفّتحة الذهن

 طاعة الـزوج ال تعني االنسـياق وراء آرائه 

دون وعـي، ولكـن هنـاك توازن تسـتطيع 

الزوجـة الذكية خلقـه، أن تسـتمعي آلرائه 

بانفتـاح، وتعـريف متـى تتنازلـني، ومتـى 

تتقّبلني اختالفه، وكيـف تعّربين بلطف عن 

اعرتاضـك، بحيث يشـعر الـزوج باحرتامك 

لقيادته.

6 - التعبري اللفظي عن اإلعجاب

 كمـا أنِك تنتظرين كلمـات الحب واإلعجاب 

والتقديـر مـن زوجـك، فهـو أيضـاً يحتاج 

إىل سـماع هـذه الكلمـات منِك، فـال تبخيل 

عليـه بالكلمات اللطيفة واملـدح والثناء عىل 

جهوده.

7 - التعبـري غـري اللفظـي عـن اإلعجـاب : 

بخالف الكلمات، يمكنك التعبري عن إعجابك 

وتقديـرك لزوجـك عـرب نظراتـك لـه، ولغة 

الجسد، اإليماءات البسـيطة التي تظهر كم 

أنـِك تحبني هـذا الرجل وتقّدريـن وجوده يف 

حياتك.

8 - ادعمي أهدافه

 يجب أن تكوني الجمهور األول لزوجك، وأن 

تدعميه يف تحقيق أهدافه سـواء يف مسريته 

املهنية أو رياضة يمارسها أو هواية يحبها.

9 - اسعي للتصالح معه

 إذا كنـِت مخطئـة فـال تـرتددي يف االعتذار 

لزوجك بصدق، وعندمـا يخطئ ويعتذر لِك، 

اقبيل اعتـذاره، واسـعي دائمـاً إىل التصالح 

معه. 

10 - رّكزي عىل اإليجابيات

 دائمـاً رّكزي عىل إيجابيـات زوجك، هذا ما 

يجعلـِك تتجاوزين عـن أخطائـه، وتعّربين 

باسـتمرار عن إعجابك به، وهو ما يشـعره 

بحبـك وتقديرك، ويعـزز شـعوره برجولته 

ودوره يف حياتك.

AÈnuÎå@Âfl@xÎç€a@bËj±@pb◊ãy
 الرجل ما هو إال طفل كبري، يمكن أن تكسب 

املرأة قلبه بسهولة مثلما تكسب قلب طفلها 

الصغري، وخاصة يف العالقة الزوجية، فهناك 

حركات وترصفات يحبها الرجل من زوجته 

وينتظرها منها، أشـارت إليها إيمان كامل 

مستشـارة العالقات الزوجية، حيث قالت: 

رغـم أن الرجل الرشقي تحكمـه الكثري من 

العـادات فإنـه يحـب أن يتحـرر منهـا مع 

زوجته يف العالقـة الزوجية، خاصة إذا كانا 

متزوجني منذ فرتة طويلـة، ومن الحركات 

التـي يحبهـا الـزوج وينتظرها منهـا قبل 

العالقة الزوجية ما ييل:

• الرجل يحب أن يشعر باالرتياح واالحتواء، 

وأن زوجتـه قريبة منه تحتويه، يسـتلطف 

تحـرك  وقـد  ذلـك،  الرجـال  مـن  العديـد 

مشاعره.

• أن تتدلل الزوجة يف حديثها وتعبريات وجه 

لطيفة، وتكون دائمة االبتسام.

• أن تلبس مالبـسَ جميلة وتهتم بنظافتها 

ومظهرها.

• أن تجلـس بالقـرب منـه، ويـا حبـذا إذا 

صاحب ذلك كلمات رومانسـية تهمس بها 

يف أذن زوجها.

• أن تزّين غرفة النوم بالشموع.

• أن تحرض الزوجة القهوة وتجلس بجواره 

وتشاركه الحديث.

• أن تقـوم بتدليك جسـده بزيـوت عطرية 

وتطلب منه أن يفعل معها ذلك.

• أن تعد لـه الحمام وتسـاعده يف أن يكون 

االستحمام فرتة اسرتخاٍء له.

تعـّد السـيدات األن أكثـر وعيـاً 

بكيفية االهتمام بصحة شعرهن، 

وتباعـاً بـدأ الحد من اسـتخدام 

الحـرارة «السيشـوار واملكـواة» 

عىل الشـعر، والبحث عـن بدائل 

طبيعية كي تمنح الشعر مظهراً 

طبيعياً، ومـع ابتكار تلك الطرق 

الطبيعيـة لـم تعـودي بحاجـة 

الستخدام الحرارة للحصول عىل 

شعر ويفي.

لذلـك إليـِك أكثـر مـن طريقـة 

للحصول عىل ويفي بدون حرارة 

للشعر.

تضفـري الشـعر تضفري الشـعر 

هـي واحـدة مـن أسـهل الطرق 

للحصول عىل شـعر ويفي بدون 

حرارة، وذلك عـن طريق تضفري 

الليـل،  يف  الشـعر  تجديـل  أو 

ويفضل بالطبـع أن يكون رطباً 

حيث يسـهل الحصـول عىل تلك 

الرائعـة، ويف الصباح  التموجات 

قومي بفك الجدايل للحصول عىل 

مظهر طبيعي للشعر.

أن  اعتبـارِك  يف  ضعـي  كذلـك 

سـماكة الضفرية هـي ما تحدد 

شـكل الويفي، فإذا كنِت ترغبني 

يف شـعر ويفـي واسـع اعتمدي 

عىل ضفائر سـميكة للشعر، أما 

الويفي الضيـق فيحتاج إىل أكثر 

من ضفرية.

بكرات الشعر

عادت بكرات الشـعر مرة أخرى 

بعد اختفائها لوقت طويل طوال 

املاضية، والتي يمكنها  السنوات 

بـكل بسـاطة أن تمنحِك شـعر 

ممـوج رائـع و كل ماعليـك هو 

لـف الشـعر الرطب عىل الشـعر 

من األسـفل ألعـىل، وربط نهاية 

الشـعر بدبـوس صغـري، وتـرك 

الشـعر يجف طوال الليل، أو عىل 

األقل ساعتني، ومن ثم فك الرول 

املميـزة  التموجـات  ومشـاهدة 

لشعر ويفي رائع. 

ربطات الستان

كل ما تحتاجيه لهـذه الطريقة 

هو عصابة رأس ُمحكمة يفضل 

السـتان، حتـى  أن تكـون مـن 

تحافـظ عىل الشـعر الرطب من 

التشابك، ووضعها عند منتصف 

مقدمة الرأس، ثم تقسيم الشعر 

لقسـمني، ثم لـف كل جانب عىل 

ناحيـة، وتدويرهـا حولها، ومن 

تـم تجميعهـا وربطهـا للخلف، 

وُيرتك الشـعر حتى يجف تماماً، 

ثم فـك الخصـالت للحصول عىل 

شعر ويفي بدون حرارة.

كاشـوخ،  يكاتريينـا  الدكتـورة  كشـفت 

الخبـرية يف مختـرب Hemotest، أن نقـص 

الحديد يف الجسـم يمكن أن يـؤدي إىل فقر 

الدم الذي يصاحبه الشعور بالتعب والدوار 

وتساقط الشعر وهشاشة األظافر.

و لفتت الطبيبة الروسية إىل أن هذه الحالة 

ترتبـط عنـد النسـاء عـادة بفقـدان الدم 

بغـزارة أثنـاء الحيـض، وبعد سـن اليأس 

بنزيـف يف الجهاز الهضمـي وباإلضافة إىل 

ذلك يمكن أن يكون سـبب نقص الحديد يف 

الجسـم، عدم امتصاصه يف األمعاء، بسبب 

االلتهابـات كما أن جسـم املرأة خالل فرتة 

الحمـل يحتاج إىل املزيد مـن عنرص الحديد 

ألن الحديـد يشـارك يف تكويـن خاليـا الدم 

الحمراء ويف نمو الجنني.

و قالـت: ”يمكـن أن يكـون اتبـاع نظـام 

غذائي غري متوازن، سـببا يف نقص الحديد 

لذلك لضمان اسـتقرار مسـتوى الحديد يف 

الجسم يجب إضافة اللحم والكبد والعدس 

والسبانخ والرمان واملشـمش املجفف، إىل 

النظام الغذائي ويجب أن نعلم أن الجسـم 

يمتص فقـط 10 % فقط من الحديد الذي 

نحصـل عليـه مـن األطعمـة وأن الحديـد 

املوجـود يف املنتجـات الحيوانيـة يمتصـه 

الجسـم أفضـل مـن املوجـود يف املنتجات 

النباتية“.

و لفتـت إىل أن اإلنسـان ال يشـعر بنقـص 

الحديـد عـادة لذلك مـن أجل عـدم تعقيد 

الحالـة من الـرضوري إجـراء تحليل للدم 

مـرة يف السـنة لتحديـد مسـتوى الحديـد 

وبنـاء عىل نتائـج التحليل يصـف الطبيب 

للمريـض املكمـالت البيولوجيـة واألدوية 

املناسـبة لحالته الصحيـة. و أضافت“ إذا 

اسـتمر نقص الحديد يف الجسم خالل فرتة 

طويلة، فإن الشـخص سـيعاني من ضيق 

التنفس وارتباك الوعي وعدم انتظام دقات 

القلب لذلك فإن تشخيص السبب يف الوقت 

املناسـب سيسـاعد عىل بدء العـالج مبكرا 

ورفع مستوى هذا العنرص وتحسني الحالة 

الصحية للمريض“.
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املقادير
- ٢/١ كيلـو غـرام أرز أبيـض 

مرصي
مكرونـة  غـرام  كيلـو   ٢/١  -

اسباجتي
مكرونـة  غـرام  كيلـو   ٢/١  -

صغرية
- ٤/١ كيلو غرام عدس أسمر

- ٢/١ كيلـو غرام حمص ينقع 
قبل التقديم بساعتني

- ١ كيلو غرام طماطم
- ٢/١ كيلو غرام بصل

- شعرية
- ١ ٢/١ كوب زيت

- ملح
- كمون
- شطة

- ثوم
طريقة التحضري

يقطع البصل اىل رشائح ويحمر 

ىف كمية الزيت كلها اىل ان يصبح 
ذهبيا مع التقليب املستمر حتى 

يصبح مقرمشاً.
يصفـى البصل مـن الزيت جيدا 
ويرتك عـىل منديل حتى يترشب 

الزيت منه.
تسـلق املكرونة وتصفى وناخذ 
جزء من الزيـت الذى تم تحمري 

البصل فيه ونقلب به املكرونة.
يسـلق العدس ويقلب بجزء من 
الزيـت ايضا مـع اضافـة ملح 

وكمون.
تحمـر الشـعريية ىف جـزء مـن 
الزيت ايضـا ويضاف اليها االرز 
االبيض بعد غسـلة باملاء وامللح 

والكمون.
نفرم الثوم مع امللح وناخذ جزء 
منـه ويحمر ىف جـزء من الزيت 
السـابق ثم نضيـف الية عصري 
الطماطـم وامللح وثـوم مفروم 

نئ وترتك عىل النار حتى يصبح 
صلصـة غليظـة القـوام وبذلك 
تصبح صلصة الكرشي املرصي 

جاهزة.
يسـلق الحمـص ىف كمية وفرية 
مـن املاء مـع اضافة جـزء من 

الثوم املفروم وامللح والكمون.
لعمـل دقـة الكـرشى املـرصي 
ناخذ جزء من ماء الحمص بعد 
سـلقة ونضيف اليـة مقدار من 
الثوم املفروم مع عصري ليمون.

لعمل صلصة الشطة ناخذ جزء 
من الصلصـة الجاهزة ونضيف 

اليها الشطة.
لتقديـم الكرشى املـرصي، اوال 
وعليهـم  ارز  ملعقتـني  نضـع 
العـدس ونـرش  املكرونـة ثـم 
البصـل املحمـر مـن الجوانـب 
الصلصـة  واخـريا  والحمـص 

والدقة.
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يعمـل امليش يوميـا عىل منع زيـادة الوزن ودرء األمـراض مثل مرض 
السـكري وارتفاع ضغط الدم، و نظر الباحثون من جامعة فاندربيلت 
يف متوسـط أربع سـنوات من البيانـات من أجهزة تتبع النشـاط التي 

يرتديها 6042 أمريكيا بالغا ملقارنة عاداتهم ونتائجهم الصحية.
ووجـدوا أن اتخاذ مـا ال يقل عن 8200 خطوة يف اليوم كان مرتبطا به 
انخفاض خطر اإلصابة بالسـمنة واالكتئاب وتوقـف التنفس النومي 

واالرتجاع الحميض، وزادت الفوائد مع كل 1000 خطوة إضافية.
وارتبط امليش أيضا بانخفاض خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع 
الثاني وارتفاع ضغط الدم، ولكن، بمجرد وصول األفراد إىل نحو 8000 

و9000 خطوة يف اليوم، استقرت فائدة إضافة املزيد من الخطوات.
وبالنسـبة لألشـخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فـإن القيام بـ 
11000 خطوة يوميا يقلل من خطر اإلصابة بالسـمنة بنسـبة 64 %، 

وفقا للبيانات.
وبينما توصلت الدراسـات السابقة إىل اسـتنتاجات مماثلة، فإن هذه 
الدراسة الحديثة هي األوىل التي تعتمد عىل أجهزة تتبع النشاط، والتي 
يشـيع اسـتخدامها كجزء من الحيـاة اليومية، واملرتبطة بالسـجالت 
الصحيـة اإللكرتونيـة (EHRs)، ويف هـذه الحالة كجزء مـن برنامج 

أبحاث All of Us التابع ملعاهد الصحة الوطنية األمريكية.
وتقدم هـذه البيانات ”دليال تجريبيا جديدا عىل مسـتويات النشـاط 
املرتبطـة بمخاطـر األمراض املزمنـة وترى أن دمج بيانـات األجهزة 
التجارية القابلة لالرتداء يف السـجالت الصحيـة اإللكرتونية قد يكون 
ذا قيمـة لدعـم الرعايـة الرسيرية“، كمـا كتب الباحثـون يف ورقتهم 

املنشورة.
وتم تسـجيل ما متوسطه أربع سـنوات من النشاط لكل مشارك، مع 
اعتماد العينة عىل األشـخاص الذين ارتدوا ساعة Fitbit الخاصة بهم 

ملدة 10 ساعات أو أكثر يوميا عىل مدى ستة أشهر عىل األقل.
ويبـدو أن نحو 8200 خطوة وما فوق هي الطريقة املناسـبة للتقليل 
الجـاد مـن مخاطر األمـراض بمـا يف ذلك السـمنة وتوقـف التنفس 
النومي ومرض االرتجاع املعدي املريئي (GERD) واضطراب االكتئاب 

الشديد.
ووجـد الباحثون أيضا أن الذين يعانـون من زيادة الوزن والذين زادوا 
من خطواتهم اليومية من 6000 إىل 11000 كانوا أقل عرضة لإلصابة 
بالسـمنة بنسـبة 64 % مـن أولئـك الذيـن حافظوا عـىل نفس عدد 

الخطوات اليومية.
ويف حني أن هذه اإلحصائيات ال ُتظهر عالقة السبب والنتيجة املبارشة 
(هناك الكثري من العوامل األخرى املتضمنة أيضا)، فإن االرتباط قوي 
بما يكفي لإلشـارة إىل أن اتخاذ املزيد مـن الخطوات كل يوم، وبوترية 

أرسع، يمكن أن يقلل من خطر اإلصابة باملرض.
ويشـري الباحثون إىل أن الدراسـة تتضمن بعض النقائص، حيث كان 
املشـاركون صغارا يف السـن نسـبيا، ومعظمهم من البيض، واإلناث، 
وبمسـتوى تعليم جامعي، وكانوا يمتلكون أجهـزة Fitbit وكانوا، يف 

املتوسط، أكثر نشاطا من معظم البالغني.
ورغـم ذلك، يرى الباحثون يف الدراسـة أن هذا أمـر إيجابي: ”حقيقة 
أننا كنا قادرين عىل اكتشاف ارتباطات قوية بني الخطوات واألمراض 
العرضيـة يف هـذه العينة النشـطة تشـري إىل وجود ارتباطـات أقوى 
يف السـكان األكثـر اسـتقرارا (يتبعـون نظـام حياة مسـتقر أي أقل 

نشاطا)“.
ويسعى الفريق اآلن إىل إجراء املزيد من األبحاث باستخدام عينات أكرب 
وأكثر تنوعا من املشـاركني، بما يف ذلك أولئك الذين لديهم مسـتويات 

نشاط تعكس بشكل أكرب عامة السكان.

توصلت دراسة جديدة إىل أن تناول 
العنـب يمكـن أن يقلـل من فرص 
اإلصابة بالخرف. وتم تضمني هذا 
االكتشـاف، الذي جـاء كجزء من 
املنشورة  الدراسـات  سلسـلة من 
يف مجلة Foods، يف قائمة واسـعة 
مـن اآلثـار اإليجابية التـي يمكن 
أن تحدثهـا هـذه الفاكهـة عـىل 

الصحة.
ووفقاً لباحثي جامعة ويسرتن نيو 
إنغالند، يعترب العنب مفيداً بشـكل 
خاص ألولئك الذين يتبعون نظاماً 
غذائيـاً غربياً غنياً بالدهون، حيث 
من املعروف أن هذه الفاكهة غنية 
بمركبات كيماوية (طبيعية) تعزز 
بكترييا األمعاء الصحية وتخفض 

نسبة الكوليسرتول.
كمـا يحتـوي العنـب أيضـاً عـىل 
نسبة عالية من مضادات األكسدة 
املعروفة بتحسني الصحة والوقاية 

من األمراض والرسطان.
إذ إن مضـادات األكسـدة تحمـي 

الخاليـا مـن التلـف الذي تسـببه 
الجذور الحرة سـواء داخل الجسم 
- االلتهابـات، عىل سـبيل املثال - 
أو خارج الجسـم ، مثـل التلوث أو 

األشـعة فوق البنفسجية أو دخان 
السجائر.

أمراض الكبد
أن  الباحثـني  فريـق  وجـد  واآلن، 

يف  املوجـودة  األكسـدة  مضـادات 
العنـب يمكـن أن تحمـي الدمـاغ 
من اإلصابـة بالخرف عـن طريق 
تحسـني وظيفـة العصبونـات أو 

الخاليا العصبية.
إىل ذلك كشفت دراسة ثانية أجراها 
الباحثون أن تناول العنب يمكن أن 
يقلـل من خطـر اإلصابة بأمراض 
الكبد الدهنية - وهي حالة ناجمة 
عن تخزين الدهون الزائدة يف الكبد 
- وزيادة متوسـط العمـر املتوقع 

بخمس سنوات إضافية.
يشـار إىل أنه بسـبب عادات األكل 
غـري الصحية، تعـد هـذه الحالة 
مشـكلة صحيـة متناميـة يف 
جميـع أنحـاء العالـم. وعـىل 
الرغم من أنها نـادراً ما تكون 
مميتة، إال أنها يمكن أن تؤدي 
إىل فشل الكبد أو رسطان الكبد 

إذا ُتركت دون عالج.
فيما وجـدت الدراسـة الثالثة 
للفريق أن العنـب يحرق أيضاً 
أثنـاء  الحراريـة  السـعرات 
هضمه، ممـا يسـاعد بدوره 
عـىل تعزيـز عمليـة التمثيـل 

الغذائي. 
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية، ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اال مرة واحدة.
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ال تفعل ما يمليه عليك اآلخرون. ستكون جادا 
يف عملك وستكون كل األمور واضحة أمامك. قد 
يسـهم تعلمك ألشـياء جديدة يف نجاحك املستقبل 
دون أن تدرك. قم بعملك فحسب وابتعد عن الزمالء 

الذين ال تثق بهم لتتقدم.

ليـس لديك أي حمـاس أو حافـز للدفـاع حتى عن 
حقوقك اليـوم. إذا حاول أحد األشـخاص أن يتحداك، 
ربمـا تخرس مـن الجولة األوىل! قد تسـتطيع أن تفوز عىل 
خصمك فقط بأسلوبك الحكيم، فكن ذكيا. استمع بحرص 

النتقادات اآلخرين، واستفد من أخطائك.

تسـتطيع اإلجابة عن كل األسـئلة التي قد يطرحها عليك 
الحبيـب. عليك أن تجري بعض التعديالت يف قراراتك اليوم. 
يقـوم الحبيب بأمـور ال تعلمها، ولكن قدرتك عىل اكتشـاف 
هذه األمور، سـتجعله يقدم لك العديد من املربرات ولكنك لن 

تقبلها.

يوم جميل ومـرشق عىل كل األصعدة.تبحـث عن أكثر من 
طريقـة السـتغالل طاقتك اليـوم. قم بدعوة أحـد األصدقاء 
للقيـام برحلة مـا. تريد أن تلتقي بأكرب عدد من األشـخاص 
هـذا اليوم، فأنت شـخص اجتماعي جـدا. قربك من الحبيب 

سيجعلك أفضل، فكن عىل اتصال به.

هــذا الـوقـت البــد فـيـه مـن اسـتـخـدام 
الـذكـاء والدبلوماسـية فــى البيت، فعليك أن 
تصلـح وضعـا ما. ابـدأ بإصالح نفسـك أوال. اخرت 
األماكـن التي تحب قضاء وقـت فراغك فيها بمفردك 

فأنت تستحق األفضل.

سـتبحث عن مشـاريع جديـدة ألنك تـرى أن األمر 
يخرج عن سيطرتك يوماً بعد يوم واملشاريع القديمة 
لم تعـد تجدي نفعا. سـتتقدم يف عملك بال شـك. حاول 
أن تتوقـع ما قد سـيحدث يف املسـتقبل وتـرصف عىل هذا 

األساس.

سـتجري بعض التحقيقات وقـد تغري رأيك يف 
بعـض املسـائل املتعلقة بالعمل. سـيكون هّمك 
األكـرب اليـوم هو هدفـك الـذي تسـعى إلنجازه. 
استعمل خربتك ومهاراتك وتأكد من أن ردود الفعل 

عىل ذلك ستكون إيجابية.

تحرك إذا أردت أن تحصد ثماراً طيبة اليوم. سيقدر 
اآلخرون جهودك. سـترشف عىل كل األمور بنفسـك 
و لن تدع أحـدا يخاطبك بطريقة غري الئقة. ال تقلق إذا 
شـعرت بالحاجـة إىل الرصاخ أو البكاء. قد تستشـري أحد 

األشخاص ألنك ستشعر بالحاجة إىل ذلك.

ستشـعر بأن املسـائل العاطفية صعبة أكثـر من ذي قبل 
وسـيكون عليك إيجاد حـل رسيع. ال تقلق إذا شـعرت بأن 
األمور سـاءت قليـال بينك وبـني الحبيب فمـن الطبيعي أن 
يحصل سـوء تفاهم يف بعـض األحيان. إنه الوقت املناسـب 
للخروج مع الحبيب، حاول أن تسـتمتع معه بمشاهدة فيلم 

رومانيس.

مـن املتوقـع أن تلتقي بشـخص ما اليـوم يغري 
حياتك بشـكل جذري خاصة عىل املستوى املهني. 
إذا كنت محبطا بسـبب شـعورك بالتعب واإلرهاق 
وعدم القدرة عىل تحقيق أي جديد، سيساعدك هذا 

الشخص عىل تحقيق التقدم والتميز.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

سـتصل مع الزمالء إىل حلـول متميزة لألمـور العملية 
العالقة التي تشغل بالك. سـيختارك بعض الناس لتعمل 
لديهـم ألنـك باعتقادهم األفضـل، ال ترتدد يف قبـول العرض 
الـذي يقدم لك. األصدقاء والعائلة بحاجة إىل اهتمامك وعطفك، 

فاهتم بهم.

١٠٦٦ - ويليـام الفاتـح دوق النورماندي يهزم هارولد جودوينسـون ملك 
إنجلرتا يف «موقعة هاستنجز»، ويعلن نفسه ملًكا عىل إنجلرتا.

١٧٩٣ - إعـدام امللكـة مـاري أنطوانيت زوجـة لويس السـادس عرش ملك 
فرنسا بتهمة الخيانة.

١٩٢٤ - القوات السـعودية تدخل مدينة مكة بعد انسحاب الرشيف حسني 
إىل جدة.

١٩٤٥ - تأسيس منظمة األغذية والزراعة/الفاو.
١٩٤٦ - إعـدام ١٠ من مجرمي الحرب العامليـة الثانية بعد إدانتهم من قبل 

محكمة نورنبريغ.
١٩٤٩ - انتهاء الحرب األهلية يف اليونان.

١٩٦٥ - الرئيـس التونـيس الحبيـب بورقيبة يقرتح فتح حـوار مبارش بني 
اإلرسائيليني والفلسطينيني.

١٩٦٧ - مسـريات احتجـاج يف ٣٠ مدينـة أمريكية احتجاًجا عىل اسـتمرار 
الحرب يف فيتنام.

١٩٧٠ - محمد أنور السـادات يتوىل رئاسـة مرص رسـمًيا خلًفا لجمال عبد 
النارص وذلك بعد أن توىل الرئاسة بالنيابة منذ وفاته بصفته نائًبا للرئيس.

١٩٨٦ - سقوط طائرة إرسائيلية فوق جنوب لبنان وعىل متنها الطيار رون 
أراد.

١٩٩١ - الرئيس األفغاني املوايل للسـوفييت محمد نجيب الله يسـتقيل من 

منصبه.
٢٠٠٣ - مجلـس األمن الدويل يعتمد مرشوع قرار أمريكي يقيض بقيام قوة 
متعددة الجنسـيات يف العراق تحت قيـادة أمريكية دون تحديد موعد إعادة 

السيادة للعراقيني.
٢٠٠٩ - مجلـس حقـوق اإلنسـان يصـوت باملوافقـة عـىل تقريـر لجنة 
غولدسـتون حول الهجوم الذي شـنته إرسائيل عىل قطاع غزة يف ديسـمرب 
مـن عـام ٢٠٠٨ بأغلبية ٢٥ صوتـا و٦ أصوات ضد وإمتنـاع ١١ دولة عن 

التصويت.
٢٠١٢ - بـدء محاكمة الزعيـم الرصبي رادوفان كاراديتـش أمام محكمة 

جرائم الحرب يف الهاي كمجرم حرب؛ بعد إلقاء القبض عليه.
٢٠١٣ - سـقوط طائرة ركاب من نوع إيه تـي آر ٧٢ يف الوس، مما أدى إىل 

مقتل كل من فيها، وهم ٤٩ شخًصا من بينهم ٥ هم طاقم الطائرة.
٢٠١٧ -الجيـش العراقي والرشطة االتحادية العراقية يدخالن مركز مدينة 
كركـوك ويفرضان السـيطرة عىل كامـل محافظة كركـوك ويعلنان أيًضا 
السيطرة عىل املنشآت النفطية، خالل عملية لفرض سيطرة الحكومة عىل 

األرايض املتنازع عليها.
٢٠٢٠ - مقتل وذبح معلم فرنيس عىل يد الجئ شيشاني عىل خلفية عرض 
األول رسوًما كاريكاتورية للنبي محمد (ص) عىل طالبه يف درس عن حرية 

التعبري.

xÎç€a@?Ó«@ÊÏ€@bË–ìÿÌ@ÚÓuÎç€a@Ú”˝»€a@äaãéc
�aáu@Ô◊â€a@“á:a
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يحكى أن مواطناً بلجيكيـاً دأب طوال ٢٠عاماً عىل عبور الحدود 

نحو أملانيا بشـكل يومي عـىل دراجته الهوائية حامالً عىل ظهره 

حقيبة مملـوءة بالرتاب، وكان رجال الحدود األملان عىل يقني انه 

« يهرب» شـيئاً ما ولكنهم يف كل مـرة ال يجدون معه غري الرتاب 

.(!)

واصلـوا مراقبته .. محاولة القبـض عليه بأي تهمة ... لكن دون 

فائدة!

الرس الحقيقي لم يكشف إال بعد وفاة السيد هذا املواطن .. حيث 

أن زوجتـه وجدت يف مذكراته الجملة التاليـة : «حتى زوجتي لم 

تعلم انني بنيت ثروتي عىل تهريب الدراجات إىل أملانيا»!!.

الفكرة : إنك الوحيد املسـؤول عـن معرفة ما تقوم به ، والتفكري 

التقليـدي لن يفيدك بيشء أما عنرص الذكاء هنا ... ( ذر الرماد يف 

العيون وتحويل أنظارالناس عن هدفك الحقيقي! ).
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1- أول يشء يأكله أهل الجنة
2- يبتكر - وعاء دموي

3- حرف أبجدي (م) - غّطى و أخفى
4- االسـم األول لفيزيائـي فرنـيس اشـتهر بأبحاثه يف النشـاط 

اإلشعاعي - من جبال مكة املكرمة
5- ُحزن - ابن غري رشعي

6- طني - غطاء
7- بغضاء - دهر

8- يف السـلم املوسـيقي - عالمة توضع بـني األرضني ونحوهما 
إلظهار حدودهما

9- حيوان من ذوات األظالف - جال (م) - إرواء
10- طبل - تمني زوال النعمة عند الغري

 

1- باحث هولندي اخرتع أول مجهر ضوئي بسيط - بعضه إثم
2-من الكحول - صالة اإلمام يف املسجد

3- خري جليس يف األنام - للنفي - أقرص نهر يف العالم (م)
4- عاصمة أوربية - حطم البناء

5- مخ العبادة - عاصمة آسيوية
6- ُولد بالنمسـا و كان يعيش عىل منحة حكومية إلعانة األيتام، ثم 

أراد احتالل العالم (م) - متشابهان
7- من األنبياء عليهم السالم - رأس قارون - لقاح

8- طليق - ذكور البقر
9- عاصمـة آسـيوية (م) - ظاهـرة طبيعية، تحـدث يف الصحاري 

خاصة (م)
10-إحدى أهم املدن األثرية عامليا، تقع يف محافظة حمص بسـوريا 

- عاصمة أوربية

يمكن كشف ارسار العالقة الزوجية 
من خالل العديد من الدالالت ومنها 
مثـًال مدى تآلـف األبـراج وصفات 
بعـض  اىل  اضافـة  الشـخصيات 
كل  بمظهـر  املتعلقـة  اإلشـارات 
الزوجني. ومن املمكن ايضاً االعتماد 
يف هـذا السـياق عـىل لـون عينـي 
الرجـل. فهو قد يكشـف بعضاً من 
ارسار الحياة الزوجية ونقاط القوة 
التـي تؤمـن اسـتمراريتها ونقاط 

الضعف التي قد تسبب فشلها.
قد يكشـف لون عيني الزوج بعض 
ارسار الحيـاة الزوجيـة وما يمكن 
أن يجعلهـا ناجحـة ومـا يمكن ان 

يسبب عدم استمراريتها.
١ اللون البني

ان  البنـي  العينـني  لـون  يكشـف 
الزوج يتسـم بالطمـوح والتفاؤل 
والنظرة االيجابيـة اىل الحياة. وهو 
ما ينعكس بشـكل جيد عىل الحياة 
الزوجيـة. فهو يخطـط دائماً لكل 
ما من شـأنه أن يسـاعد عىل تقدم 
العالقـة وعـىل بلـوغ السـعادة يف 
إطارهـا. كمـا انه صـادق ورصيح 
ولهـذا فإن التعامل معه امر سـهل 
للغايـة. وتعترب هـذه الصفات من 
أبـرز العوامل التـي يمكن ان تجعل 
العالقـة قابلـة لالسـتمرار وقادرة 
عـىل مواجهـة االهتـزازات التي قد 

تتعرض لها.  
٢ اللون االسود

اذا كان لـون عينـي الـزوج اسـود 

فهذا يشـري اىل انه يتمتع بكاريزما 
وجاذبية ال حـدود لهما وانه يتحىل 
بالصـرب وبالقدرة عىل املواظبة عىل 
العمل مـن دون تعب او ملل. ولهذا 
يمكنه ان يؤمن كل حاجيات الحياة 
الزوجيـة ومتطلباتها ان ينتبه لكل 
التفاصيـل املتعلقـة بهـا. وهذا ما 
يمكن ان يسعد الزوجة وان يجعلها 
تشـعر بالرىض واالمتنان يف الكثري 
مـن االحيان. كما يعنـي هذا اللون 
انـه قـادر عـىل تخطـي الكثري من 
الصعوبـات التـي يمكـن ان تواجه 
العالقـة والسـري بهـا يف االتجـاه 
نجاحهـا  يضمـن  بمـا  الصحيـح 
واستقرارها يف الوقت نفسه. ويدل 
عىل انه ال يساوم يف ما يتعلق بهذه 
العالقـة ومـا يهددهـا او يجعلهـا 

تضعف او تتأثر بالعوامل السلبية.
٣ اللون العسيل

مـن ارسار الحيـاة الزوجيـة التـي 
يكشفها لون العينني هذا التناقض 
التـام بـني طبـاع الزوجـني وعدم 
قدرتهما عىل ايجاد نقاط مشرتكة 
املواقـف. ويعنـي هـذا  يف معظـم 
اللون ايضاً ان الزوج يتسم بالعناد 
ويرفض التنازل عن املواقف واآلراء 
الخاصـة ايـاً تكن النتائـج التي قد 
يـؤدي اليهـا هـذا. كمـا يـدل عىل 
شعور الزوجة يف الكثري من االحيان 
بالتوتر وبعدم القـدرة عىل التحكم 

بانفعاالتهـا وبمواجهـة الظـروف 
الصعبة بطريقة غري عقالنية وغري 
عملية. ولهـذا تتعقد االمـور غالباً 
وتصبـح الحيـاة الزوجيـة عرضة 
للخالفـات واالهتـزازات. كمـا قـد 
يفكر كل من الطرفني مراراً وتكراراً 
بوضع حـد للعالقة وببـدء مرحلة 

جديدة من حياته. 
٤ العيون الرمادية

مـن املمكن ان تكـون عيون الزوج 
الرمادية ويعني هذا يف هذه الحالة 
انـه ال يعرتف بأخطائـه وال يجري 
اي نقـد ذاتـي وانـه يتهـم الزوجة 
غالباً بالتسبب يف الخلل يف حياتهما 
املشـرتكة. كما يدل عىل انه ال يبذل 
اي جهد من اجل تحسـني مجريات 
الحياة الزوجية. ولهذا تبقى الكثري 
مـن املشـاكل عالقـة وغـري قابلة 
للحـل. وهذا ما يهدد اسـتمرار تلك 
الحياة. وبحسـب لـون عينيه فإن 
هـذا الـزوج مزاجـي ورسعـان ما 
ينتقل مـن حالة الغضـب اىل حالة 
الهدوء والعكس صحيح. ولهذا تجد 
الزوجـة غالبـاً صعوبـة يف التعامل 
معه. ومن املمكـن ان تفكر احياناً 
يف وضع حد لحياتهما املشرتكة ويف 
االبتعاد عنه بشـكل دائم او موقت. 
وهـذا يعترب من ابـرز ارسار الحياة 
الزوجية وخفاياهـا التي يمكن ان 

تكشفها عينا الزوج الرمادية.

ربمـا تفكر يف تغيري مجموعة من األصدقاء للتجديد أو 
ربمـا تفكر يف ممارسـة هواية جديدة. تشـعر أن كل ما 
كنت تتمناه يقرتب منـك ويصبح أمام عينيك. كلما كنت 
عنيدا يف ترصفاتك اليـوم، زادت حدة النزاعات والخالفات 

بينك وبني اآلخرين.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

ألگلب چم مرة فر منك وعدلك
وذنوب هواي أسجلك واعد لك
جلر ذانك واصلحنك وأعـــدلك
واجيبنك زحف وتبوس أديـــه

***********************
ضعنه وما لگينة مرعه لينــه
ويطعم الزاد بعدك مر علينــه
ولو بالطيف مرة مر علينـــه
واسولفلك زماني شسوة بيـه



ألول مرة تكشف الفنانة اللبنانية ليال عبود عن مرشوع درامي عربي مشرتك 

اللبنانية  يتم التحضري له عىل نار هادئة ستشارك يف بطولته الرئيسة باللهجة 

إىل جانب حشد من أملع املمثلني العرب، والالفت أن الفرصة وصلت اليها بال أي 

التي تواصلت معها فور عودتها من الخارج  املنتجة  معرفة مسبقة مع الرشكة 

حيث أحيت حفل زفاف إلحدى األرس النافذة يف دولة عربية خليجية.

الصفر  ساعة  وتنتظر  املذكور  املسلسل  يف  دورها  عىل  تطلع  الحايل  الوقت  يف  ليال 

للدخول إىل موقع التصوير الذي سيكون بني لبنان ودبي ومرص.
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املهندس  ماجد  العراقي  الفنان  طرح 

عىل  البخور  عود  الجديدة  اغنيته 

يوتيوب.

االغنية من كلمات جموح وألحان: فايز 

االغنية  هاشم.  نور  توزيع:  السعيد 

تدور حول قصة حب تفتقد اىل التفاهم 

بني الحبيبني وهي سجلت منذ طرحها 

نحو ١٣٥٠٠٠ مشاهدة عىل يوتيوب.

سنة  املهندس  ماجد  الفنان  وشهد 

الغنائية  االصدارات  ناحية  نشيطة من 

وكلها  اغاني  السبعة  تخطى  حيث 

القت نجاحاً كبرياً مع محبي املهندس. 

ملاجد  الغنائية  اإلصدارات  أحدث  كانت 

املهندس «لندن»، كلمات: برقان، ألحان 

اغنية  سبقها  النارص  فهد  وإرشاف: 

اكثر من ثمانية  التي سجلت  اكسيجن 

ماليني مشاهدة.

املحتوى  شبكة   ،OSN أطلقت 
مستوى  عىل  الرائدة  الرتفيهي 
املنطقة، املسلسل الخليجي «دايف 
الشعور» حرصياً وألول مرة عرب 
الشعور»  «دايف  وُيعّد  ياهال.  قناة 
الخليجية  املسلسالت  أهم  من 
عرب  املشاهدون  يتابعها  التي 
حيث  األوسط،  الرشق  منطقة 
لتميز  نظراً  واسعاً  اهتماماً  نال 
والتعايش  للخري  امللهمة  رسالته 
أفراد  بني  والتنافر  للرش  والنابذة 

املجتمع الواحد. 
الخليجية،  الدراما  أحداث  وتدور 
القصص  من  مجموعة  حول 
واقع  تجسد  التي  االجتماعية 
دول  يف  واألرسية  اليومية  الحياة 
حيث  العربي،  والعالم  الخليج 
كل  بإعطاء  العمل  صانعو  اهتم 
يف  حقها  املشاركة  الشخصيات 
أتم  عىل  الرواية  لتجسيد  الظهور 
مع  املشاهدون  يتعايش  وجه. 
األبطال عرب مجموعة من الوقائع 
املنطقة،  يف  السائدة  والتحديات 
الضوء  املسلسل  يسلط  حيث 
الرتابط  كروعة  املتناقضات  عىل 
العائيل وآثاره اإليجابية يف تعزيز 
مشاعر الحب واملودة والرتاحم بني 

تعامل  عىل  وانعكاسه  الزوجني 
بآبائهم  وبرهم  األهل  مع  األبناء 
رضاهم.  لنيل  الدائم  والسعي 
أخرى  ناحية  من  الرتكيز  ويتم 
عىل املشاكل الناجمة عن التفكك 
األرسي يف بعض املنازل، وتأثريه 
بني  العالقة  عىل  املدمر  السلبي 
عنه  يتولد  وما  العائلة،  أفراد 
ملشاعر  وتعثر  األوالد  عقوق  من 
املنزل  داخل  والتعايش  االنسجام 

الواحد.
أيضاً،  املسلسل  يف  ويشارك 
زوجة  سمر  دور  يف  كمر  ميس 

الرشيرة،  (عبدالحي)  شقيق 
بزة  ابنة  (فايزة)  جناحي  وفوز 
الجامعة،  يف  الطالبة  وعبدالحي 
باإلضافة إىل شيماء رحيمي (آالء) 
وابتسام  (راوية)  القايدي  وهيا 
محمد  وحسن  (صفية)  عبدالله 
(أوس)  بدر  وميثم  (يوسف) 
وغريهم كوكبة من املمثلني العرب 

والخليجيني. 
عىل  حرصياً  املسلسل  وُيعرض 
قناة ياهال من األحد إىل الخميس 
بتوقيت   ٢٠:٠٠ الساعة  تمام  يف 

اململكة العربية السعودية.

عن  منقب  أمريكي،  استطاع 

جينز  بنطلون  بيع  الكنوز، 

وجده يف أحد الكهوف املهجورة 

بمبلغ خيايل يف مزاد علني.

نوع  من  الجينز  رسوال  وبيع 

لثمانينيات  ويعود  «ليفايز»، 

مقابل  عرش،  التاسع  القرن 

٧٨٤٠٠ دوالر.

الذي  هاريس  مايكل  وعثر 

من  بأنه  نفسه  يصف 

يتمتعون  الذين  األشخاص 

عىل  الجينز،  بتاريخ  بخربة 

مهجور  منجم  يف  الرسوال 

بالغرب األمريكي.

وقال مشرتي الرسوال واسمه 

اكتشاف  إن  ستفنسون،  زيب 

نادر،  الجينز  من  النوع  هذا 

بحالة  يتمتع  أنه  وخصوصا 

جيدة نوعا ما.

ووفق ستفنسون فإن هاريس 

قد  الرسوال  عىل  عثر  الذي 

منجما   ٥٠ من  أكثر  يف  بحث 

قبل  سنوات،   ٥ ملدة  مهجورا، 

أن يصل لهذا «الكنز».

رسوال  هناك  أن  بالذكر  جدير 

الفرتة  لنفس  يعود  آخر  جينز 

إليها  ينتمي  التي  الزمنية 

عليه  عثر  الذي  «الليفايز» 

أحد  يف  يعرض  هاريس، 

املتاحف يف الواليات املتحدة، إال 

أنه يعاني من التلف وال يمكن 

ارتداءه.

ستطلق  أنها  «نتفلكس»  رشكة  كشفْت 

مزودة  لكنها  السعر  مخفضة  باقة 

بإعالنات، بدءا من نوفمرب املقبل، 

حيث قالت الرشكة: «إن سعر 

دوالرات   ٧ سيكون  الباقة 

حيث  الشهر،  يف  تقريبا 

جذب  إىل  «نتفلكس»  تهدف 

مشرتكني جدد بعد أن فقدت عمالء يف 

النصف األول من العام الجاري».

وتقل خطة «باقة أساسية مع إعالنات» البالغ سعرها ٦٫٩٩ 

دوالر، ٣ دوالرات عن أقل فئات «نتفلكس» سعرا بدون إعالنات 

تجارية، وسيطرح الخيار الجديد يف ١٢ دولة، منها الواليات 

املتحدةوالربازيل وأملانيا واليابان وكوريا الجنوبية، عىل مدار 

١٠ أيام.

الجديدة  الخطة  يف  املشرتكني  «إن   : «نتفلكس»  وقالت 

اإلعالنات يف  دقائق من   ٥ إىل   ٤ يقرب من  ما  سيشاهدون 

إعالنات  حديثا  صدرت  التي  لألفالم  وسيكون  الساعة، 

محدودة للحفاظ عىل التجربة السينمائية».

وقال رئيس العمليات يف «نتفلكس» غريغ بيرتز للصحفيني: 

«إن نحو ٥ إىل ١٠٪ من محتوى «نتفلكس» لن تكون متاحة 

عىل البديل املدعوم باإلعالنات بسبب قيود الرتخيص».

املطورين  من  فريق  أعلَن 

الربيطانيني عن إخرتاع لعبة عىل 

اإلنرتنت بطلتها رئيسة الوزراء 

أطلقوا  تراس،  ليز  الربيطانية 

 .«In Liz We Trust» عليها اسم

طورتها  التي  اللعبة  يف  وتظهر 

الربيطانية  األلعاب  رشكة 

ليز  شخصية   ،Construct

انتزاع  تحاول  وهي  تراس، 

العمالت  من  ممكن  عدد  أكرب 

لتقوم  بربيطانيا،  األفراد  من 

وخالل  للدولة.  بتسليمها 

الالعبني  عىل  يتوجب  اللعبة، 

شخصيات  من  الهروب 

حزبي  زعيمي  مثل   سياسية 

باإلضافة  واملحافظني،  العمال 

إنجلرتا. بنك  محافظ  إىل 

يف  تراس  شخصية  وتتميز 

أنها  إذ  العالية،  باملرونة  اللعبة 

تستطيع القفز أثناء محاولتها 

أنه  علما  العمالت،  تجميع 

أيام   ٥ خالل  اللعبة  إنشاء  تم 

إنشاء  تكلفة  بلغت  و  فقط، 

إسرتلينيا  جنيها   ٧٥٠ اللعبة 

بحسب  منها  والهدف  فقط، 

املدير التنفيذي للرشكة املطورة 

وجوه  عىل  االبتسامة  رسم 

بأن  إدراكهم  مع  املواطنني، 

كبريا  نجاحا  ستحقق  تراس 

من خالل منصبها.
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يف  املغربية  السياسية  الطبقة  أعمال  جدول  مقدمة  يف  هامة  ملفات 
إىل  بالنظر  السنة،  هذه  ساخنا  سيكون  اجتماعي  و  سيايس  دخول 

تأثريات هذه امللفات عىل األوضاع العامة يف املغرب .
فالبالد تواجه تحديات كبرية ترتتب عنها تداعيات ال تقترص عىل ما هو 
سيايس ، بل أهميتها تكمن أساسا يف أنها ستمتد إىل ما هو اقتصادي و 

اجتماعي ، مما يحتم االعرتاف باألخطار املحدقة بالبالد .
معطيات كثرية تكالبت ضد األوضاع يف املغرب. فمن جهة واجهت البالد 
الجفاف  بسبب  كبريا  تحديا  اقتصادها،  عصب  الفالحة  تعترب  التي   ،
القطاع  ترضر  حيث  املطرية،  التساقطات  يف  بشح  تميز  الذي  الحاد 
الحديث  املغرب  تاريخ  يف  مسبوق  غري  يكون  يكاد  بشكل  الفالحي 
الرسمية  األوساط  الذي توقعته  النمو  تراجع بسبب ذلك معدل  . . و 
تقف  لم  و  االستثمار.  و  الشغل  معدالت  عىل  انعكس  مما  املختصة، 
املخزون  الفالحي، بل طالت  املنتوج  التداعيات عند حد تقليص  هذه 

املائي يف البالد حيث يواجه املغاربة نقصا فادحا يف املاء .
ثم إن املغرب يعول يف استهالكه الطاقي ، خصوصا ما يتعلق بالغازوال 
بالنظر  و  الخارج بشكل كامل.  االسترياد من  الغاز عىل  و  البنزين  و 
إىل االرتفاع املهول ألسعار هذه املواد يف األسواق الدولية، فإن الخزينة 
من  كبرية  مبالغ  بضخ  مطالبة  التزال،  و  كانت،  املغربية،  العمومية 
العملة الصعبة لتغطية الحاجيات من هذه املادة. و زاد األمر صعوبة 
و تعقيدا، ارتفاع قيمة عملة الدوالر األمريكي، و هو الوحدة النقدية 

الرئيسية يف التعامالت التجارية الخارجية للمغرب .
املواد  أسعار  عىل  العوامل  هذه  كل  تنعكس  أن  الطبيعي  من  و 
االستهالكية و الخدماتية األساسية يف البالد ، إذ رغم التدابري االحرتازية 
التي اتخذتها السلطات املغربية بهدف كبح جماح هذا االرتفاع، فإن 
مبارشة  انعكاسات  له  كانت  مما  الصعود،  نحو  اتجه  الزيادة  مؤرش 

عىل القدرة الرشائية للمواطنني التي ترضرت بنسبة عالية.
يف  االحتجاجية  الحركات  تنامت   ، املقلقة  التطورات  هذه  خضم  يف 
الغالء  موجة  ملواجهة  الدخل  بتحسني  مطالبة   ، األوساط  من  العديد 
املفاجئ ، و تجويد ظروف العيش . و وجدت الحكومة املغربية نفسها 
عىل  انعكاساتها  من  تحسبا  املطالب  هذه  مع  التفاعل  عىل  مجربة 
شاقة  مفاوضات  خاضت  حيث   ، البالد  يف  العام  السيايس  االستقرار 
و مضنية مع النقابات العمالية األكثر تمثيلية انتهت إىل التوقيع عىل 

اتفاقات قطاعية و عامة ، تطلب تمويلها كلفة مالية إضافية.
ليس هذا فحسب ، بل إن الحرب الروسية، األوكرانية تطايرت شظايا 
أوكرانيا  و  روسيا  فإن  املحروقات،  إىل  فباإلضافة  املغرب،  داخل  إىل 
تعتربان من املزودين الرئيسيني للمغرب بمواد أساسية كما هو الشأن 
بالنسبة للحبوب و الفحم و الزيوت. و تبعا لذلك فإن املغرب، عىل غرار 
كثري من الدول ، يواجه تداعيات أزمة مستوردة غري قادر عىل التحكم 
فيها، إذ وجد نفسه يف مواجهة تداعيات ال قدرة له عليها. و هذا ما 
يفرس و يربر اضطرار بنك املغرب. ( البنك املركزي ) إىل الرفع من معدل 
الفائدة بهدف الحد من تأثريات ارتفاع معدل التضخم. و من الطبيعي 
االعرتاف بتأثريات هذا القرار عىل حجم القروض و عىل االستثمار و 

عىل تراجع االستهالك .
املغرب،  وباال عىل  كانت  التطورات  كل  ليس  بأن  التذكري  يجب   ، نعم 
بل إنه حاز بدوره جزء من كعكة ارتفاع أسعار بعض املواد، كما هو 
الشأن بالنسبة ألسعار الفوسفاط و األسمدة املصنعة منه. و املغرب 
يعترب أكرب خزان عاملي لهذه املادة االسرتاتيجية ، و أول دولة من حيث 
كميات التصدير، و أن أسعار هذه املادة ارتفعت بأكثر من الضعفني يف 
األسواق العاملية، مما مكن االقتصاد املغربي من بعض الجرعات التي 
املالية  العائدات  ارتفاع  إىل  إضافة  املتاعب.  من  اليشء  بعض  خففت 
املحصلة من الجالية املغربية العاملة يف الخارج، و التي تجاوزت ألول 
مرة ما قيمته ٧،٥ مليار دوالر. ناهيك عن االنتعاش التدريجي لقطاع 
كورونا،  وباء  انتشار  بسبب  حقيقية  انتكاسة  عرف  الذي  السياحة 
لكنه بدأ يف التعايف هذه السنة، مما أسعف االقتصاد الوطني بعائدات 

مالية من العملة الصعبة.
و الخالصة التي تفرض نفسها يف هذا السياق، تحتم القول بأن املغرب 
يواجه تحديات اقتصادية صعبة، كثري منها يعود اىل أسباب خارجية، 
و مناخية، غري متحكم فيها، و من املؤكد فإن البالد تنتظرها مرحلة 
يف غاية الصعوبة ،يصعب التكهن بتداعياتها، و إن كان مؤكدا أن ابن 
بطوطة تتحصن بعوامل سياسية داخلية، و بمنسوب عال من القدرة 

عىل مواجهة الصعوبات و تدبري زمن األزمات .
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أوفت الفنانة املرصية مي عز الدين بالوعد الذي 

فستان  إعطائها  حول  لجمهورها  طعته 

وسلمى»  «عمر  فيلم  يف  الشهري  زفافها 

أطلقتها  مسابقة  يف  الفائزة  الفتاة  إىل 

يف اليوم العاملي للقلب. و كانت مي عز 

الرسمي  حسابه  عرب  كتبت  قد  الدين 

(إنستغرام):  الصور  تبادل  تطبيق  يف 

«مسابقة للبنات.. من النهارده ملدة ٣ 

أيام أي بنت هتبعت رسالة لرقم ٩٦٩٨ 

وتاخد  للقلب)  يعقوب  مجدي  مؤسسة   )

تعميل  شوت  سكرين 

الرسالة  بعتت  إنها  تاج  بيها 

هتبقى  املؤسسة،  من  رد  رسالة  واستلمت 

الفستان  عىل  عشوائي  سحب  يف  دخلت 

يشار  و  وسلمى».  عمر  فيلم  من  ده 

الدين كات قد نرشت  أن مي عز  إىل 

اإلعالنية  حملتها  من  صورة  أول 

املرصي  األزياء  لبيت  الجديدة 

الفاخرة،  املالبس  يف  املتخصص 

ملصمم  برسالة  عليها  وعلقت 

بك  «فخورة  قالت:  حيث  املجموعة، 

ومصمم  وإنسان  فريد  صديق  ألنك 

يرشفني أن أكون وجه مجموعتك الجديدة 

أحبك وشكرًا».
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مع  الخارجي  الفضاء  إىل  كروز  توم  العاملي  النجم  يتوجه 

املخرج دوغ ليمان لتصوير فيلم جديد، يف سابقة هي 

األوىل من نوعها. وكشفت دونا النغيل رئيسة 

املنتجة  «يونيفرسال»  رشكة 

عىل  يعتمد  الفيلم  أن  للفيلم، 

محطة  إىل  صاروخ  أخذ 

الفضاء وإطالقه، حيث سيتم 

تصوير معظم مشاهد الفيلم 

ذروته،  يبلغ  أن  إىل  األرض،  عىل 

ويضطر البطل توم كروز للذهاب إىل 

املوقف. ويجسد توم كروز  الفضاء إلنقاذ 

نفسه  يجد  الحظ،  سيئ  رجل  شخصية  الفيلم  يف 

سينمائي  نجم  أول  املمثل  وسيكون  األرض،  إنقاذ  يمكنه  الذي  الوحيد  الشخص 

يقوم بتصوير فيلم يف الفضاء الخارجي عىل محطة الفضاء الدولية. كانت وكالة 

ناسا قد أكدت عام ٢٠٢٠ أن الرحلة إىل الفضاء محجوزة بالفعل، وستكون عىل مركبة 

من سبايس إكس آيلون ماسك، ويشمل الفريق: كروز وليمان ومايكل لوبيز آليغريا.
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