
الزوراء/ مصطفى فليح:
صوَت مجلس النـواب، أمس الثالثاء، عىل 
اقالـة محافـظ الديوانية زهري الشـعالن، 
وفيما انجز قـراءة عدد من القوانني، رفع 
جلسـته اىل اشـعار اخر.وذكـرت الدائـرة 
االعالميـة ملجلـس النـواب يف بيـان تلقته 
صـوت  النـواب  مجلـس  أن  ”الـزوراء“: 
بجلسـته الرابعة من فصله االول للسـنة 
الترشيعية الثانية ضمن الدورة االنتخابية 
الخامسـة التـي عقـدت امـس الثالثـاء 
برئاسـة محمد الحلبـويس رئيس املجلس 
وبحضـور224 نائبا، عىل اقالـة محافظ 
الديوانيـة، وينهـي قـراءة ثالثـة قوانني 

.واضافت، انه يف مسـتهل الجلسـة اشار 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس اىل 
ان مسـألة اسـتجواب املحافظني هو من 
صالحيـة مجالـس املحافظـات املنتخبة، 
وان املحكمـة االتحاديـة اسـقطت املادة 
الخاصة باستجواب املحافظني من قانون 
اىل  وتشكيالته.وأشـار  النـواب  مجلـس 
أن نائـب رئيس مجلس النواب شـاخوان 
عبدالله تال بيانا باسم مجلس النواب قدم 
فيه التعازي للشـعبني السـوري والرتكي 
داعيا اىل فتح الحدود واسـتقبال الجرحى 

وتقديم املساعدات الالزمة.

دبي/ متابعة الزوراء:
أعلَن رئيـس مجلس الـوزراء اإلماراتي، 
حاكم دبـي محمد بن راشـد آل مكتوم، 
عن تعديل وزاري يف الحكومة االتحادية.
وكتب بن راشـد يف سلسلة تغريدات عىل 
”تويـرت“ إنـه بمباركـة الشـيخ محمد 
بـن زايد آل نهيـان رئيس الدولـة، وبعد 
التشـاور معه، نعلن عـن تعديل وزاري 
يف الحكومة االتحادية بتعيني شـما بنت 
سهيل املزروعي وزيرة لتنمية املجتمع يف 
دولة اإلمارات.كمـا نعلن ضمن التعديل 
الـوزاري االتحادي عن تعيني سـالم بن 
خالد القاسـمي وزيرا للثقافة والشباب 

يف الدولة، سـالم القاسـمي هو مندوبنا 
لـدى اليونسـكو وهـو خريـج برنامج 

القيادات. 

الزوراء/ حسني فالح:
عـّد مختصون للشـأن املـايل إجراءات 
البنـك املركزي العراقي بشـأن الدوالر 
جيـدة، وفيما اكدوا أنهـا وضعت حدا 

لتهريـب العمـالت وغسـيل االمـوال، 
اشاروا اىل ان وفدا عراقيا برئاسة وزير 
الخارجية ومسؤولني يف البنك املركزي 
واملصارف سيصلون اىل واشنطن اليوم 

االربعـاء لبحـث ازمـة الدوالر وسـبل 
تخفيـض سـعره.وقال عضـو اللجنة 
املاليـة النيابيـة، معـني الكاظمي، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: ان اللقـاء الذي 

استمر ليومني يف اسـطنبول بني البنك 
املركـزي والبنـك الفيـدرايل االمريكـي 
كان حول تبسـيط االجراءات املطلوب 
اتخاذهـا إلجـراء حـواالت بنكيـة من 

البنك املركزي اىل دول العالم، وبحسب 
املركزي فإنهم توصلوا اىل نتائج مثمرة 

تبرش بخري ملفاوضات اخرى.

أنقرة /متابعة الزوراء:
ارتفعـت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل 
قتيـال   ٤٥٤٤ إىل  تركيـا  رضب  الـذي 
و٢٦,٧٢٥ جريحـا، وفق مـا أفادت به 
إدارة الطوارئ والكوارث الرتكية «أفاد»، 
وفيما أعلن الرئيس الرتكي رجب طيب 
أردوغان حالة الطوارئ امس الثالثاء يف 
عرشة أقاليم دمرها زلزاالن أسـفرا عن 
سقوط ما يربو عىل ٦٥٠٠ قتيل وأحدثا 
دمـارا كبريا بمنطقة واسـعة يف جنوب 
أعلنـت  املجـاورة،  تركيـا ويف سـوريا 
وزارة النفـط العراقيـة، إرسـال قافلة 
عاجلة إىل سـوريا «تضـم ٢٨ حوضية 
تحمـل وقـود البنزيـن وزيـت الغاز».

وأعلن رئيـس إدارة الكـوارث يف تركيا، 
يونس سـيزير، امس الثالثاء، أن أعداد 
القتىل جـراء الزلزال الذي رضب جنوب 
رشقي تركيا يوم أمس، قد بلغت ٤٥٤٤ 
قتيـل، وبلـغ عـدد الجرحـى ٢٦,٧٢٥.

وقـال وزير البنيـة التحتيـة والعمران 
الرتكي مـراد كـوروم، إن ١٣٫٥ مليون 
مواطـن تركي تأثـروا بالزلزال بشـكل 
مبـارش يف الواليات العرش التي رضبها.
وأشـارت إدارة الكـوارث والطوارئ إىل 
انهيـار ٥ آالف و٧٧٥ مبنـى، وتلقـي 
بالغـات بانهيـار ١١ ألفـا و٣٠٢ مبنى 
لـم يتم تأكيدها بعد. أكد وزير الداخلية 
الرتكي، سليمان صويلو، امس الثالثاء، 

الـذي رضب تركيـا فجـر  الزلـزال  أن 
االثنـني هو أكـرب كارثة واجهـت البالد 
يف التاريـخ، متوقعـاً عـدد ضحايا أكرب 
مما هو معلن. وقال يف مؤتمر صحفي 
عـن جهود اإلنقاذ «نحتـاج إىل تضامن 
جميع األتراك ملواجهـة هذه الكارثة».
كما أعلن انهيار ٩٤١ مبنى يف كهرمان 
البحـث  «عمليـات  مضيفـاً  مرعـش، 
الزمـن  ونسـابق  مسـتمرة  واإلنقـاذ 
للوصـول إىل املفقوديـن». يأتـي ذلـك، 
فيما أعلن الرئيـس الرتكي رجب طيب 
أردوغان حالة الطوارئ امسـالثالثاء يف 
عرشة أقاليم دمرها زلزاالن أسـفرا عن 
سقوط ما يربو عىل ٥٥٠٠ قتيل وأحدثا 

دمـارا كبريا بمنطقة واسـعة يف جنوب 
تركيا ويف سـوريا املجاورة. من جهته، 
قال نائب الرئيـس الرتكي فؤاد أقطاي 
إنه تـم إنقاذ أكثر من ٨ آالف شـخص 
مـن تحت األنقـاض حتـى اآلن. مؤكدا 
عىل وصـول ٣٢٩٤ عنرص بحث وإنقاذ 
مـن دول أخـرى، وهناك أكثـر من ٧٠ 
دولة عرضت املساهمة يف أعمال البحث 
واإلنقاذ. وسجلت عدة مناطق من تركيا 
منذ السـاعات األوىل من امس الثالثاء، 
هزات أرضية تباينـت درجاتها، آخرها 
هزة ارتداديـة بقوة ٥٫٤ درجة عىل بعد 

٤٣ كيلومرتا من مدينة مالطية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت نقابـة الصحفيـني العراقيـني، 
السـوري  الشـعب  مـع  تضامنهـا 
الزلزال،  والصحفيني السـوريني جـراء 
فيمـا اكـد االتحـاد العـام للصحفيـني 
العـرب، تضامنـه مـع سـوريا وتركيا 
ملـؤازرة الشـعبني يف مصابهـم الجلـل.

وذكر بيان لنقابة الصحفيني العراقيني 
تلقتـه «الـزوراء»: ان نقابة الصحفيني 

تضامنهـا  عـن  تعلـن  العراقيـني 
ووقوفها مع الشـعب السوري الشقيق 
والصحفيـني السـوريني جـراء الزلزال 
املدمـر الـذي تعرضت له سـوريا وراح 
ضحيتـه املئات مـن املواطنـني األبرياء 
إضافة اىل الدمار الذي تعرضت له العديد 
النقابـة، بحسـب  املباني.وعـزت  مـن 
البيان، الشعب السوري بضحايا الزلزال، 
مؤكدة استعدادها لتقديم اية مساعدات 

ممكنـة للمترضرين جـراء ذلك .ودعت 
املنظمـات والنقابات الصحفية العربية 
والدوليـة اىل تقديم الدعم واملسـاعدات 
اإلنسـانية العاجلة إلنقاذ شعب سوريا 
من الكارثة التي حلـت به جراء الزلزال 
املدمـر .يف غضـون ذلك، أعـرب االتحاد 
العـام للصحفيني العرب عـن تضامنه 
مع الشعب السـوري الشقيق والشعب 
الرتكـي يف مصابهم الجلـل . وذكر بيان 

لالتحـاد تلقتـه «الـزوراء»: ان االتحاد 
العام للصحفيني العرب يتقدم بخالص 
التعـازي ألرس الضحايـا من الشـعبني 
السـوري والرتكي يف هذا املصاب األليم، 
حاثا العرب والنقابات الصحفية العربية 
األعضـاء عـىل التواصل مع السـفارات 
السـورية يف الدول العربية كافة لتقديم 
الدعـم واملسـاعدات العاجلـة للشـعب 

السوري والصحفيني السوريني . 
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بيونغ يانغ/ متابعة الزوراء:
عقدْت كوريا الشمالية اجتماعا للجنة العسكرية 
املركزيـة لحـزب العمال الحاكم ملناقشـة سـبل 
توسـيع التدريبـات القتاليـة العملياتية بشـكل 
أكثـر دقـة يف اسـتعدادها للحرب.أفـادت وكالة 
األنبـاء املركزية الكورية الشـمالية بـأن الزعيم 

الكوري الشـمايل كيم جونغ-أون ترأس اجتماعا 
موسعا للجنة العسكرية املركزية للحزب، مبينة 
أن املشـاركني ناقشـوا بعمق املهام العسـكرية 
والسياسية الرئيسة لعام 2023 والقضايا طويلة 

األجل املتعلقة بتوجهات بناء الجيش.

القاهرة / متابعة الزوراء:
تحـوٌل كبـري شـهدته العالقـات املرصية السـورية، 
بعدمـا أجرى الرئيـس املرصي عبد الفتاح السـييس 
اتصاال هاتفيا بنظريه السوري بشار األسد، هو األول 
بينهما منذ سـنوات للتعزية يف ضحايا الزلزال.ودفع 
الزلزال املدمر الذي شـهدته سـوريا إلعالء املشـاعر 

اإلنسـانية عىل الخالفات السياسية، وأجرى الرئيس 
املـرصي هذا االتصال الذي رحب به نظريه السـوري 
بشـكل كبري.وأكـد الرئيس السـوري بشـار األسـد 
امتنانه التصال السييس الذي عرب عن تعازيه الحارة 

للشعب السوري يف ضحايا الزلزال املدمر.
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الزوراء/حسني السعدي :
أعلَن البنك املركزي العراقي، املبارشة 
ببيع الـدوالر بالسـعر الجديد 1300 
دينار اعتباراً من اليوم االربعاء، فيما 
أكد املستشـار املـايل لرئيـس الوزراء 
مظهـر محمـد صالـح، أن موازنـة 
2023 سـتعتمد سـعر الـرصف الذي 
صادق عليه مجلس الوزراء، اشار اىل 
ان االحتياطـات األجنبيـة ارتفعت اىل 

115 مليار دوالر.
وذكـر بيـان للبنـك املركـزي تلقتـه 
”الـزوراء“: ان البنك املركزي العراقي 
بـارش بيع الدوالر بالسـعر الرسـمي 
الجديد ابتداًء من اليوم األربعاء املوافق 
إجراءاتـه  وسـيواصل   ،8/2/2023
وخطواته حتى استقرار سعر رصف 
الدوالر بحسب سعر الرصف الرسمي. 
بحسـب  املركـزي،  البنـك  وأعلـن 
البيان، عـن اسـتعداده لتلبية جميع 
الطلبات املرشوعة لألفراد والرشكات 
واملشـاريع واملكاتـب لتحقيق هدف 
العـام   البنـك يف اسـتقرار املسـتوى 
القـوة الرشائيـة  لألسـعار لحمايـة 
للمواطنني، وال سّيما أّن سعر الرصف 
الجديد املمنوح للتجار وغريهم يتيح 
أسـعاراً أقـل للمواطنني.وأضاف، ان 
أسـعار الرصف سـتكون عـىل النحو 

اآلتي:

1300  دينـار لكل دوالر سـعر رشاء 
الدوالر من وزارة املالية.

1310  دينـار لـكل دوالر سـعر بيـع 
الـدوالر إىل املصارف من خالل املنصة 

اإللكرتونية.
1320 دينـار لـكل دوالر سـعر بيـع 
الـدوالر مـن املصـارف واملؤسسـات 

للمسـتفيد  املرصفيـة  غـري  املاليـة 
النهائي.يف غضون ذلك، قال املستشار 
املـايل لرئيس الـوزراء مظهـر محمد 
صالح، يف ترصيح صحفي: إن“ قرار 
تعديل سـعر رصف الدينـار العراقي 
واالرتفـاع  يتناسـب  الـدوالر  إزاء 
الحاصـل حاليا يف الحسـاب الجاري 

مليـزان املدفوعات العراقـي إىل الناتج 
املحـيل اإلجمـايل للعراق والـذي تبلغ 
نسـبته حاليا بنحـو (موجب 15٪)، 
ما دفع  السياسة النقدية إىل رضورة 
تعديل سـعر الـرصف ورفـع القيمة 
العراقي“.وأضاف،  للدينار  الخارجية 
أن“ القـرار يـؤازر توافـر احتياطات 

أجنبية رسمية ساندة للعراق المست 
115 مليـار دوالر وهـي توفر تغطية 
معياريـة لتجـارة العـراق الخارجية 
اإلجمالية لقرابة 20 شـهرا استرياديا 
يف حـني أن املعـدل العاملي هـو ثالثة 
سـيؤدي  كذلـك  أشـهر“.وتابع“ 
قـرار رفـع قيمـة الدينـار العراقـي 
والتوقعـات  األنشـطة  مكافحـة  إىل 
التضخميـة التي تفاقمت يف األشـهر 
الثالثـة األخرية، إذ اتبع البنك املركزي 
العراقي هذه املرة نمطا متشـددا من 
أنماط السياسـة النقدية التي تكافح 
التضخـم من خـالل تعظيـم القيمة 
الخارجية للنقد العراقي، بغية فرض 
االستقرار يف املسـتوى العام لألسعار 
وأهميته يف اسـتقرار الدخـل النقدي 
للجمهـور والحفاظ عىل مسـتويات 
املعيشـة“.ولفت إىل، أنه“ مع العرض 
فـإن املوازنة العامـة االتحادية للعام 
2023 سـتعتمد سعر الرصف الجديد 
البالغ 1300 دينار إزاء الدوالر الواحد 
ألغراض تقييم إيراداتها ومرصوفاتها 
بالعملـة األجنبية“.وصـادق مجلس 
الـوزراء، امـس الثالثـاء، عـىل قرار 
مجلـس إدارة البنـك املركزي العراقي 
بتعديـل سـعر رصف الـدوالر مقابل 
دينـار   1300 يعـادل  بمـا  الدينـار، 

للدوالر الواحد.
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بغداد/ الزوراء:
الدوالر يف  الرافدين،افتتاح منفذ بيع  أعلَن مرصف 
 ٢٤ مدار  وعىل   ( بابل  صالة   ) الدويل  بغداد  مطار 
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  املرصف   وقال   . ساعة 
املبلغ  تعبئة  خالل  من  تكون  الدوالر  بيع  «آلية  إن 
التي  كارد  املاسرت  بطاقات  عرب  العراقي  بالدينار 
الرافدين  مرصف  منفذ  طريق  عن  مجانا  تصدر 
بابل)». صالة   ) الدويل  بغداد  مطار  يف  املتواجد 

وأضاف، أن «البطاقات املجانية التي يتم إصدارها 
 ٣ ملدة  لالستخدام  صالحة  ستكون  املسافرين  اىل 
يف  الثاني  املنفذ  اىل  بعدها  التوجه  ثم  سنوات ومن 

املطار الستالم الدوالر».
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بغداد/ الزوراء:
صـادَق مجلس الوزراء، عـىل قرار تعديل 
سـعر رصف الـدوالر بمـا يعـادل ١٣٠٠ 
دينـار، فيما قـرر تخصيـص ٣ مليارات 
دينـار إلغاثة ضحايـا الزلزال يف سـوريا 
وتركيا.وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
ان  «الـزوراء»:  تلقتـه  بيـان  الـوزراء يف 
رئيـس مجلـس الـوزراء محمـد شـياع 
السـوداني، ترأس أمس الثالثاء، الجلسة 
االعتياديـة السادسـة ملجلـس الـوزراء، 
تـم خاللهـا البحـث يف مختلـف القضايا 
ومسـتجدات األحداث يف البالد، ومناقشة 
املوضوعـات املدرجة عىل جـدول األعمال 
القـرارات والتوصيات بشـأنها. وإصدار 

واضاف، انه شـهدت الجلسـة مناقشـة 
الـدوالر  ارتفـاع سـعر رصف  تداعيـات 
يف السـوق، وانعكاسـاتها السـلبية عـىل 

الواقـع العام يف البـالد. ومن أجل تخفيف 
آثارها عىل املواطنني ومختلف القطاعات 
االقتصاديـة، صادق مجلـس الوزراء عىل 
قرار مجلـس إدارة البنك املركزي العراقي 
بتعديل سعر رصف الدوالر مقابل الدينار، 

عىل وفق ما يأتي:
-  ١٣٠٠  دينـار للدوالر سـعر الرشاء من 

وزارة املالية.
البيـع  سـعر  للـدوالر  دنانـري    ١٣١٠  -

للمصارف
- ١٣٢٠  ديناراً للدوالر سعر البيع من قبل 
املصارف واملؤسسات املالية غري املرصفية 

للمستفيد النهائي.
واوضـح، انه اسـتناداً إىل موقـف العراق 
التضامني مع ضحايا الزلزال الذي رضب 

يوم أمس تركيا وسوريا.
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بغداد/ الزوراء:
أصدَر وزير التعليم العايل والبحث العلمي نعيم العبودي، امس الثالثاء، أمراً وزارياً بتعيني 
«العبودي  أن  «الزوراء»:  تلقته  للوزارة  بيان  الدكتوراه.وذكر  ٢٤٧٦ من حملة شهادة 
أصدر أمراً وزارياً بتعيني ٢٤٧٦ مدرسا جامعيا من حملة شهادة الدكتوراه املشمولني 
بقانون تعيني حملة الشهادات العليا رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧.» ودعت الوزارة حسب البيان 
«املشمولني بالتعيني واملنشورة أسماؤهم يف املوقع الرسمي اىل الحضور اىل مركز الوزارة 
الثبوتية  املستمسكات  استصحاب  تتطلب  التي  األصولية  التعيني  إجراءات  الستكمال 
األربعة بنسخها األصلية فضال عن النسخ امللونة والصور الشخصية (عدد ٤) ووثائق 
والرشوع   (٢ (عدد  الشهادة  بمنح  الخاص  التقييم  قرار  أو  التخرج  تأييد  أو  التخرج 

باملبارشة يف مدة أقصاها عرشة أيام يف ضوء األمر الوزاري املؤرخ يف ٧/٢/٢٠٢٣».
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بغداد/ الزوراء:
تعديل  قرار  الوزراء، عىل  صادَق مجلس 
 1300 يعادل  بما  الدوالر  رصف  سعر 
مليارات   3 تخصيص  قرر  فيما  دينار، 
سوريا  يف  الزلزال  ضحايا  إلغاثة  دينار 

وتركيا.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  مجلس 
االعتيادية  الجلسة  الثالثاء،  أمس  ترأس 
خاللها  تم  الوزراء،  ملجلس  السادسة 
ومستجدات  القضايا  مختلف  يف  البحث 
املوضوعات  البالد، ومناقشة  األحداث يف 
وإصدار  األعمال  جدول  عىل  املدرجة 

القرارات والتوصيات بشأنها.
مناقشة  الجلسة  شهدت  انه  واضاف، 
الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع  تداعيات 
عىل  السلبية  وانعكاساتها  السوق،  يف 
الواقع العام يف البالد. ومن أجل تخفيف 
آثارها عىل املواطنني ومختلف القطاعات 
الوزراء عىل  االقتصادية، صادق مجلس 
قرار مجلس إدارة البنك املركزي العراقي 
مقابل  الدوالر  رصف  سعر  بتعديل 

الدينار، عىل وفق ما يأتي:
-  1300  دينار للدوالر سعر الرشاء من 

وزارة املالية.
البيع  سعر  للدوالر  دنانري    1310  -

للمصارف
من  البيع  سعر  للدوالر  ديناراً    1320  -
غري  املالية  واملؤسسات  املصارف  قبل 

املرصفية للمستفيد النهائي.
العراق  موقف  إىل  استناداً  انه  واوضح، 
الذي  الزلزال  ضحايا  مع  التضامني 

فقد  وسوريا،  تركيا  أمس  يوم  رضب 
الهجرة  وزارة  قيام  الوزراء  مجلس  أقّر 
واملهجرين برشاء مواد إغاثية وتموينية 
دينار،  مليارات  ثالثة  بمبلغ  وصحية 
استثناًء  الطارئ،  األمن  مخصصات  من 
عليها  املنصوص  التعاقد  أساليب  من 
ويتم   ،(2014 لسنة   2) رقم  القانون  يف 
الهالل  منظمة  إىل  املواد  تلك  تخصيص 
كمساعدات  لتقديمها  العراقية  األحمر 
العراقية  الحكومة  إنسانية باسم  ومواد 
الجمهورية  يف  الزلزال  من  للمترضرين 

الرتكية والجمهورية العربية السورية.
االستحقاقات  منح  إطار  ويف  وتابع، 
أكد  فقد  واملزارعني،  للفالحني  املالية 
 270) رقم  القرار  تنفيذ  الوزراء  مجلس 
تخويل  عىل  ينّص  الذي   ،(2022 لسنة 
وزارة التجارة تسديد مستحقات فالحي 

 2015-) كردستان  إقليم  ومزارعي 
قانون  بحسب  املدعوم،  بالسعر   (2016

الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.
الوزراء  مجلس  بقرار  الحقاً  انه  وبني 
تحديد  ولغرض   ،(2021 لسنة   474)
غاز  رشكة  من  املباع  الغاز  سعر 
االقتصادية  الجدوى  دراسة  يف  البرصة 
النرباس  ملرشوع  التجاري  واملوديل 
الوزراء  مجلس  قرر  للبرتوكيمياويات، 

ما يأتي:
لتشغيل  املستخدم  الغاز  سعر  يكون   -
وحدة  مليون  لكل  دوالر   (1.5) املرشوع 
وزارة  وتتحمل  بريطانية،  حرارية 
املالية فارق السعر املباع من رشكة غاز 

البرصة.
العراق  ملوانئ  العامة  الرشكة  قيام   -
الرشكة  إىل  األرض  ملكية  بنقل 

البرتوكيمياوية  للصناعات  العامة 
النرباس  ملرشوع  تخصيصها  لغرض 
بيع  قانون  إىل  استناداً  للبرتوكيمياويات 
البيع  بدل  وإطفاء  الدولة  أموال  وإيجار 

بحسب قانون اإلدارة املالية االتحادية.
أقر  أيضاً،  الطاقة  انه يف ملف  اىل  واشار 
الوزاري  املجلس  الوزراء توصية  مجلس 
التي   (2023 لسنة  ط   23015) للطاقة 
جولة  عقود  بتوقيع  املّيض  عىل  تنّص 
والحقول  بالرقع  الخاصة  الرتاخيص 
توقيعاً  الخامسة)  (الجولة  الحدودية 
نهائياً وتفعيلها، مليض فرتة طويلة جداً 

عىل إحالتها.
ناقش  الوزراء  مجلس  ان  واكد 
جدول  عىل  املدرجة  األخرى  املوضوعات 

األعمال، وأصدر القرارات اآلتية:
 أوالً/ تمليك مدارس التضامن دون بدل 

تمليك  قانون  وفق  املعنية،  البلدية  إىل 
أّال  رشيطة  األمريية،  واملباني  العرصات 
اإلسالمي  التضامن  جمعية  لدى  يكون 
املقصود  للغرض  يصلح  بناء  أو  عرصة 
من التمليك، ويكون التميلك لهذا الغرض 

حرصاً.
واإلسكان  اإلعمار  وزير  تخويل   -
صالحية  العامة  واألشغال  والبلديات 
املؤسسات  ألغراض  األرايض  تخصيص 
 996) القرار  وفق  عىل  العام  النفع  ذات 
إىل  العائدة  لألرايض   ،(1976 لسنة 

البلدية.
األشغال  مدة  عن  املثل  أجر  إطفاء   -
املالية  اإلدارة  قانون  وفق  عىل  السابقة 
الوزراء  مجلس  وقرار  املعدل  االتحادي 

(28 لسنة 2020).
قانون  مرشوع  عىل  املوافقة  ثانياً/ 
الخدمة  مكاتب  لقانون  الثاني  التعديل 
مؤسسات  يف  واالستشارية  العلمية 
 7) رقم  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
لسنة 1997) الذي دّققه مجلس الدولة/ 
وإحالته إىل مجلس النواب، مع األخذ بعني 
القانونية يف  الدائرة  االهتمام ملحوظات 

األمانة العامة ملجلس الوزراء.
مبالغ  تخصيص  عىل  ثالثاً/املوافقة 
النجف  (بغداد،  محافظات  من  كّل  إىل 
الدين)  صالح  املقدسة،  كربالء  األرشف، 
املناسبات  يف  الزائرين  نفقات  لسّد 

الدينية.
- إدراج وزارة املالية مبلغ 50 مليار دينار، 
إىل تخصيصات املحافظات املذكورة آنفاً 
العامة  املوازنة  قانون  يف ضمن مرشوع 

االتحادية للسنة املالية /2023.

بغداد/ الزوراء:

أمس  العليا  االتحادية  املحكمة  قررِت 

الدعوى  بالحكم عىل  النطق  تأجيل  الثالثاء، 

عمل  تمديد  دستورية  عدم  بشأن  املقامة 

برملان كردستان إىل املنتصف من شهر آذار/

مارس املقبل.

وعقدت املحكمة امس جلسة استمعت فيها 

رئيس  عليها  للمدعى  واملوكلني  للمدعني 

إىل  إضافة  فائق  ريواز  كردستان  برملان 

وضيفتها.

إىل  بالحكم  النطق  تأجيل  املحكمة  وقررت 

يوم 15 من شهر آذار/ مارس.

بغداد/ الزوراء:
صوَت مجلس النواب، أمس الثالثاء، 
زهري  الديوانية  محافظ  اقالة  عىل 
عدد  قراءة  انجز  وفيما  الشعالن، 
من القوانني، رفع جلسته اىل اشعار 

اخر.
ملجلس  االعالمية  الدائرة  وذكرت 
النواب يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 
مجلس النواب صوت بجلسته الرابعة 
الترشيعية  للسنة  االول  فصله  من 
االنتخابية  الدورة  ضمن  الثانية 
الخامسة التي عقدت امس الثالثاء 
رئيس  الحلبويس  محمد  برئاسة 
عىل  نائبا،  وبحضور224  املجلس 
وينهي  الديوانية،  محافظ  اقالة 

قراءة ثالثة قوانني .
الجلسة  مستهل  يف  انه  واضافت، 
محمد  النواب  مجلس  رئيس  اشار 
استجواب  مسألة  ان  اىل  الحلبويس 
املحافظني هو من صالحية مجالس 
املحكمة  وان  املنتخبة،  املحافظات 
الخاصة  املادة  اسقطت  االتحادية 
قانون  من  املحافظني  باستجواب 

مجلس النواب وتشكيالته.
مجلس  رئيس  نائب  أن  اىل  وأشار 
بيانا  تال  عبدالله  شاخوان  النواب 
فيه  قدم  النواب  مجلس  باسم 
التعازي للشعبني السوري والرتكي 
واستقبال  الحدود  فتح  اىل  داعيا 
الجرحى وتقديم املساعدات الالزمة، 
للجرحى  العاجل  الشفاء  متمنيا 
والرحمة والخلود للضحايا ، مؤكدا 
ان املجلس صوت باألغلبية املطلقة 
زهري  الديوانية  محافظ  اقالة  عىل 

عيل.
البيان،  بحسب  املجلس،  واتم 
القراءة االوىل ملقرتح قانون التعديل 
رقم  االجانب  اقامة  لقانون  االول 
(76) لسنة 2017 واملقدم من لجان 
والهجرة  والدفاع  واالمن  القانونية 
االوضاع  لتنظيم  واملهجرين، 

الفلسطيني  للمقيم  القانونية 
هويته  عىل  والحفاظ  العراق  يف 
الحقوق  وملنحهم  الفلسطينية 
والواجبات التي يتمتع بها العراقي 
القضية  كونها  قضيتهم  ولدعم 
واالسالمية  العربية  لالمة  املركزية 
وان العراق يدافع عن هذه القضية 

ويدعمها حكومة وشعبا.
االوىل  القراءة  املجلس  واكمل 
رقم  االمر  تعديل  قانون  ملرشوع 
تمليك  بشأن   2004 لسنة   (15)
ملنتسبي  سكنية  اراض  قطع 
من  واملقدم  الوسط  مصايف  رشكة 
الطبيعية،  والثروات  الغاز  لجنة 
رقم  االمر  من  املستفيدين  لتمكني 
الترصف  من   2004 لسنة   (15)
بالعقارات لرشيحة اوسع يف وزارة 
يحافظ  وبما  وتشكيالتها  النفط 
املجمع  وسالمة  خصوصية  عىل 

السكني.
التي  الجلسة  خالل  املجلس  وانجز 
رئيس  نائب  منها  جانبا  ترأس 
شاخوان  الدكتور  النواب  مجلس 
ملرشوع  االوىل  القراءة  عبدالله 
واالتصاالت  االعالم  هيئة  قانون 
واملقدم من لجان النقل واالتصاالت 
والثقافة  واالعمار  والخدمات 
والسياحة واالثار، لتنظيم العمل يف 
الضوابط  واعداد  االتصاالت  وسائل 
واعتمادها  واالعالم  للبث  الرئيسة 
وخدمات  الرتدد  تراخيص  منح  يف 
االتصال  وخدمات  واالرسال  البث 
الوطني  املستوى  عىل  الالسلكي 
الشبكات  خدمات  عىل  والحصول 
الرتدد  طيف  وتنظيم  بينها  والربط 
الالسلكي  واجهزة  الالسلكي 
لالتصاالت  الطرفية  واملعدات 
املستفيدين  وحماية  الالسلكية 
العمل  معايري  ووضع  واملعلومات 

االعالمي.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
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أنقرة /متابعة الزوراء:
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل 
قتيـال   4544 إىل  تركيـا  رضب  الـذي 
و26,725 جريحـا، وفـق مـا أفـادت 
بـه إدارة الطوارئ والكـوارث الرتكية 
”أفـاد“، وفيمـا أعلن الرئيـس الرتكي 
رجب طيـب أردوغان حالـة الطوارئ 
امـس الثالثاء يف عـرشة أقاليم دمرها 
زلـزاالن أسـفرا عن سـقوط مـا يربو 
عـىل 6500 قتيـل وأحدثا دمـارا كبريا 
بمنطقة واسـعة يف جنـوب تركيا ويف 
سـوريا املجاورة، أعلنت وزارة النفط 
العراقيـة، إرسـال قافلـة عاجلـة إىل 
سوريا ”تضم 28 حوضية تحمل وقود 

البنزين وزيت الغاز“.
وأعلن رئيس إدارة الكـوارث يف تركيا، 
يونس سيزير، امس الثالثاء، أن أعداد 
القتىل جراء الزلزال الذي رضب جنوب 
رشقي تركيا يوم أمس، قد بلغت 4544 

قتيل، وبلغ عدد الجرحى 26,725.
وقال وزيـر البنية التحتيـة والعمران 
الرتكي مراد كـوروم، إن 13.5 مليون 
مواطن تركـي تأثروا بالزلزال بشـكل 
التـي  العـرش  الواليـات  يف  مبـارش 

رضبها.
وأشـارت إدارة الكوارث والطوارئ إىل 
انهيـار 5 آالف و775 مبنـى، وتلقـي 
بالغـات بانهيار 11 ألفـا و302 مبنى 

لم يتم تأكيدها بعد.
أكـد وزيـر الداخلية الرتكي، سـليمان 
صويلو، امس الثالثاء، أن الزلزال الذي 
رضب تركيا فجر االثنني هو أكرب كارثة 
واجهـت البالد يف التاريخ، متوقعاً عدد 

ضحايا أكرب مما هو معلن.
وقـال يف مؤتمـر صحفـي عـن جهود 
اإلنقـاذ ”نحتـاج إىل تضامـن جميـع 

األتراك ملواجهة هذه الكارثة“.
كما أعلن انهيار 941 مبنى يف كهرمان 
مرعـش، مضيفـاً ”عمليـات البحـث 
الزمـن  واإلنقـاذ مسـتمرة ونسـابق 

للوصول إىل املفقودين“.
يأتـي ذلك، فيما أعلـن الرئيس الرتكي 
رجب طيـب أردوغان حالـة الطوارئ 
امسـالثالثاء يف عـرشة أقاليـم دمرها 
زلـزاالن أسـفرا عن سـقوط مـا يربو 
عـىل 5500 قتيـل وأحدثا دمـارا كبريا 
بمنطقة واسـعة يف جنـوب تركيا ويف 

سوريا املجاورة.
من جهتـه، قال نائب الرئيس الرتكي 
فؤاد أقطاي إنه تـم إنقاذ أكثر من 8 
آالف شخص من تحت األنقاض حتى 
اآلن. مؤكدا عىل وصول 3294 عنرص 
بحث وإنقاذ مـن دول أخرى، وهناك 
أكثر من 70 دولة عرضت املسـاهمة 

يف أعمال البحث واإلنقاذ
وسـجلت عدة مناطق من تركيا منذ 
السـاعات األوىل مـن امـس الثالثاء، 
هزات أرضية تباينت درجاتها، آخرها 
هـزة ارتداديـة بقـوة 5.4 درجة عىل 

بعد 43 كيلومرتا من مدينة مالطية.
يف غضـون ذلك، وصلت سـفينة ”تي 
جي غي إسكندرون“ التابعة للقوات 
البحريـة الرتكيـة، إىل واليـة هطـاي 
(جنـوب) لنقـل مصابي الـزالزل إىل 

والية مرسني.
ورست السفينة يف ميناء إسكندرون، 

فجر امـس الثالثاء، وتـم البدء بنقل 
الجرحـى إليهـا بواسـطة سـيارات 
ينقـل  أن  املقـرر  ومـن  اإلسـعاف. 
الجرحـى إىل والية مرسـني (جنوب) 

لتلقي العالج.
ارتفعـت حصيلـة  ذلـك  يف غضـون 
الضحايـا يف عموم سـوريا (مناطق 
سيطرة النظام واملعارضة) إىل 1559 
قتيـال و3648 مصابا، جـراء الزلزال 
الـذي وقـع فجـر االثنـني ومركـزه 

جنوبي تركيا.
لكـن وزارة الصحة السـورية أعلنت 

عن 812 حالة وفـاة و 1449 إصابة 
يف حصيلة غـري نهائية يف محافظات 
حلـب، الالذقيـة، حماه، ريـف إدلب، 
وطرطوس، جراء الزالزال املدمر الذي 

رضب تركيا وشمال وغرب سوريا.
”االسـتنفار  أن  الـوزارة  وذكـرت 
مسـتمر يف كافـة املنشـآت الصحية 
العامـة والخاصـة وجميـع الكوادر 
الطاقـات  بأقـىص  تعمـل  الصحيـة 
ويتم تنسـيق االستجابة املتواصلة يف 

مختلف املحافظات“.
من جانبه، أفاد الدفاع املدني السوري 

(الخوذ البيضـاء)، بأن عدد الضحايا 
يف شـمايل غرب البالد (خارج مناطق 
سيطرة النظام) بلغ 790 قتيال، فيما 

وصل عدد املصابني إىل 2200.
وأشـار الدفـاع املدنـي، إىل أن العـدد 
مرشح لالرتفاع بسـبب وجود مئات 
وسـط  األنقـاض  تحـت  العائـالت 

صعوبات كبرية النتشالهم.
وأفـاد بـأن الزلـزال دمـر 210 أبنية 
بشكل كامل و520 بناء بشكل جزئي 
إضافة إىل آالف األبنية التي تصدعت.

ورضب زلـزال فجـر االثنـني، تركيـا 

وسـوريا بلغـت قوتـه 7.7 درجـات 
عىل مقياس ريخـرت، أعقبه بعد عدة 
ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، 
مخلفـني خسـائر كبـرية يف األرواح 

واملمتلكات يف البلدين.
وتمكنـت فـرق البحـث مـن إنقاذ 6 
أشـخاص بينهـم طفـل مـن تحـت 
أنقاض املبانـي املنهارة بفعل الزلزال 
يف واليات هطاي، ودياربكر وقهرمان 

مرعش، جنوب تركيا.
ويف مدينة إسـكندرون التابعة لوالية 
هطاي، تمكنت فرق البحث من إنقاذ 
4 أشـخاص بينهـم طفـل يبلـغ من 
العمر 10 سـنوات مـن تحت أنقاض 

بناء مكون من 5 طوابق.
ويف واليـة دياربكـر، أنقـذت الفـرق 
شـخصا مصابـا بجـروح يبلـغ من 
العمـر 30 عاما، بعد 27 سـاعة من 

بقائه تحت األنقاض.
ويف واليـة قهرمـان مرعـش أنقـذت 
فرق البحث ”رميساء يالتشينكايا“ ( 
24 عاما) ، من حطام مبنى سـكني 
مكون مـن 7 طوابق بعد 27 سـاعة 

من وقوع الزلزال.
وفجر االثنني، رضب زلزال بقوة 7.8 
درجات محافظة كهرمان مرعش يف 
تركيا، ما أسـفر عن تدمـري عدد من 

املدن، وخلف آالف القتىل والجرحى.
إىل  الزلـزال  ارتـدادات  وصلـت  كمـا 
مدن شـمال سـوريا والعراق، وشعر 
بالزلـزال سـكان العاصمـة اللبنانية 

بريوت.
وكانت أقوى ارتدادات الزلزال يف مدن 

شمال سـوريا، حيث تسـبب بمقتل 
املئـات وإصابـة اآلالف، وتدمري آالف 

املباني.
عـىل إثر ذلـك، أعلن الرئيـس الرتكي 
رجـب طيب أردوغـان حـدادا وطنيا 
لسبعة أيام يف البالد. وبحسب مرسوم 
أصدرتـه الحكومـة، تنكـس األعالم 

حتى مساء األحد 12 فرباير.
واالثنني، رضب زلزال تركيا وسـوريا 
بلغـت قوته 7.7 درجات عىل مقياس 
ريخرت، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 
7.6 درجات، مخلفني خسـائر كبرية 

يف األرواح واملمتلكات يف البلدين.
ويف السـياق ذاته أعلنت وزارة النفط 
العراقيـة، إرسـال قافلـة عاجلـة إىل 
سـوريا ”تضـم 28 حوضيـة تحمل 

وقود البنزين وزيت الغاز“.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد 
الغنـي يف بيان صحفي: ”اسـتنادا اىل 
توجيه رئيس مجلـس الوزراء محمد 
بإرسـال مساعدات  السوداني  شياع 
عاجلـة إىل سـوريا، أرسـلنا قافلـة 
28 حوضيـة تحمـل  عاجلـة تضـم 
وقود (البنزين وزيت الغاز) إىل جانب 
املساعدات األخرى إلسناد األشقاء يف 
سـوريا والوقوف معهم بعـد الهزات 

األرضية التي رضبت بعض املدن“.
وأضاف أن ”السوداني قرر إرسال 70 
طنا مـن املسـاعدات الرضورية عرب 
جـرس جوي لضحايا الهزات األرضية 

يف سوريا“.
وأكد وزير النفط العراقي ”اسـتمرار 
تقديم املساعدات العاجلة والالزمة“.

دبي/ متابعة الزوراء:
أعلـَن رئيس مجلـس الـوزراء اإلماراتي، 
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، عن 

تعديل وزاري يف الحكومة االتحادية.
وكتـب بـن راشـد يف سلسـلة تغريـدات 
عـىل ”تويرت“ إنه بمباركة الشـيخ محمد 
بـن زايـد آل نهيان رئيـس الدولـة، وبعد 
التشـاور معـه، نعلـن عن تعديـل وزاري 
يف الحكومـة االتحادية بتعيني شـما بنت 
سـهيل املزروعي وزيرة لتنمية املجتمع يف 

دولة اإلمارات.
كما نعلن ضمن التعديل الوزاري االتحادي 
عـن تعيـني سـالم بـن خالـد القاسـمي 
وزيرا للثقافة والشـباب يف الدولة، سـالم 
القاسـمي هـو مندوبنـا لدى اليونسـكو 
وهـو خريـج برنامـج القيـادات. ونعلن 
تعيني األخـت حصة بو حميد وزيرة دولة 

واألخـت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً يف 
الحكومة االتحادية.

ونعلن أيضـا عن تعيني مريـم بنت أحمد 
الحمـادي األمـني العـام ملجلس الـوزراء 
وزيـرة دولـة يف حكومة اإلمـارات. قادت 
مريم جهود مميزة خـالل الفرتة املاضية 
يف األمانة العامة ملجلس الوزراء يف متابعة 
كافة الترشيعـات الحكوميـة التطويرية 
الجديدة. وننتظر منها املزيد خالل الفرتة 

القادمة.
كما نعلن عن تعيني األخ عمر بن سـلطان 
العلمـاء باإلضافة ملهامـه الحالية كوزير 
للـذكاء االصطناعـي ليكون مديـراً عاماً 
ملكتـب رئاسـة مجلـس الـوزراء. وتعيني 
األخ عبداللـه نـارص لوتاه رئيسـاً ملجلس 
التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي 

املعريف مع الدول الشقيقة والصديقة.

القاهرة / متابعة الزوراء:

املرصيـة  العالقـات  شـهدته  كبـري  تحـوٌل 

السـورية، بعدمـا أجـرى الرئيـس املـرصي 

عبد الفتاح السـييس اتصـاال هاتفيا بنظريه 

السـوري بشار األسـد، هو األول بينهما منذ 

سنوات للتعزية يف ضحايا الزلزال.

ودفع الزلزال املدمر الذي شهدته سوريا إلعالء 

املشاعر اإلنسـانية عىل الخالفات السياسية، 

وأجـرى الرئيـس املرصي هـذا االتصال الذي 

رحب به نظريه السوري بشكل كبري.

وأكد الرئيس السـوري بشـار األسـد امتنانه 

التصـال السـييس الـذي عـرب عـن تعازيـه 

الحارة للشـعب السـوري يف ضحايـا الزلزال 

املدمر، مشـددا عىل اعتزاز سوريا بالعالقات 

التاريخيـة واألخويـة التـي تربـط البلديـن 

وشعبيها الشقيقني.

وأعـرب السـييس عـن خالـص التعـازي يف 

ضحايا الزلزال املدمر الذي وقع امس االول 6 

فرباير، والتمنيات بالشـفاء العاجل للجرحى 

واملصابني.

كما أكـد الرئيس املـرصي تضامن مرص مع 

سوريا وشعبها الشقيق يف هذا املصاب األليم، 

مشريا إىل توجيهات بتقديم كافة أوجه العون 

واملسـاعدة اإلغاثية املمكنـة يف هذا الصدد إىل 

سوريا.

وأكـدت مصـادر لــ RT  أن هـذا االتصاالت 

املبـارشة بـني الرئيسـني السـوري واملرصي 

كان يتم التجهيز له منذ عامني تقريبا إلنجاز 

تواصل مبارش بينهما بعد انقطعت العالقات 

عىل يد الرئيـس املرصي الراحل محمد مريس 

إبان حكم اإلخوان عام 2012.

وأشـار املصـادر إىل أن العالقـات بـني مرص 

وسـوريا لـم تنقطـع بشـكل كامـل  يف عهد 

الرئيس املرصي الحايل عبد الفتاح السـييس، 

كما يروج البعض ولكن هناك بعض التنسيق 

بني الطرفني غري معلن.

ونوه املصـدر أن مرص تدافع باسـتمرار عن 

سوريا ضد االنتهاكات الرتكية عىل أراضيها، 

وتطالب باسـتمرار بخروج القـوات الرتكية 

من هناك يف كافة املحافل الدولية.

الزوراء/ حسني فالح:
املـايل  للشـأن  مختصـون  عـّد 
إجـراءات البنك املركـزي العراقي 
بشـأن الدوالر جيدة، وفيما اكدوا 
أنها وضعت حدا لتهريب العمالت 
وغسيل االموال، اشاروا اىل ان وفدا 
عراقيـا برئاسـة وزيـر الخارجية 
املركـزي  البنـك  يف  ومسـؤولني 
واملصارف سـيصلون اىل واشنطن 
اليوم االربعـاء لبحث ازمة الدوالر 

وسبل تخفيض سعره.
وقال عضو اللجنة املالية النيابية، 
حديـث  يف  الكاظمـي،  معـني 
لـ“الزوراء“: ان اللقاء الذي استمر 
ليومـني يف اسـطنبول بـني البنـك 
املركزي والبنك الفيدرايل االمريكي 
االجـراءات  تبسـيط  حـول  كان 
املطلوب اتخاذها إلجـراء حواالت 
بنكيـة من البنك املركـزي اىل دول 
العالم، وبحسـب املركـزي فإنهم 

توصلوا اىل نتائج مثمرة تبرش بخري 
ملفاوضات اخرى سـيجريها الوفد 
العراقـي الذي سـيزور واشـنطن 
اليـوم االربعاء 8 شـباط برئاسـة 
وزير الخارجية ومسؤولني بالبنك 

املركزي واملصارف .
املطلوب  ان االجـراءات  وأضـاف: 
اتخاذهـا مـن قبل البنـك املركزي 
بشـكل عمـيل يفـرتض ان تكون 
لجـذب  وعمليـة  تبسـيطا  اكثـر 
لتقديم طلباتهم  العراقيني  التجار 
وبتسـهيالت اكثر مما اعلن عنها. 
الفتـا اىل: ان ما اعلن هي اجراءات 
جيـدة لكنها غـري كافية والبد من 
ان تكون هنالك ثقـة متبادلة بني 
التجـار يف جانب اصـدار الحواالت 
البنكية، اضافة اىل ان تكون هناك 
خطوات مـن الحكومة بخصوص 
موضـوع  باعتبـار  الرضيبـة 
الحـواالت بالرضيبـة أحـد موانع 

واىل  املنصـة  اىل  التاجـر  وصـول 
النافذة.

مـن جانبه، قال الخبري يف الشـأن 
املايل، نبيل جبار التميمي، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان البنـك املركـزي 
والحكومة يحاوالن بالعمل سوية 
السيطرة عىل اسعار رصف الدوالر 
يف السـوق. مبينـا: ان االجـراءات 
االخرية اعتقد انها مبرشة السيما 
بعد التعامل املبارش مع املسؤولني 
يف الخزانة االمريكية والذي افىض 
اىل بيانات ايجابية تشـري اىل وجود 
حلحلة للموضـوع وتقدير موقف 
الذي من شـأنه ان يساهم يف منح 
العـراق بعـض املرونـة يف اجـراء 

الحواالت الالزمة .
التـي  االجـراءات  ان  وأوضـح: 
قدمها البنـك املركزي واعلن عنها 
قد تكـون جيدة من خـالل اعادة 
تصنيـف الحـواالت واجـراء نوع 

مـن انـواع التسـهيالت للحواالت 
الصغـرية والعالجيـة والحـواالت 
الخاصة برشاء العقارات بالخارج 
او بيعها بالداخل وتحويل اموالها 
وحـواالت الدراسـة كل انواع هذه 
الحواالت يمكن ان يمررونها دون 

تعقيدات. 
ولفـت اىل: ان تداعيـات التذبـذب 
الـدوالر  رصف  بسـعر  الحاصـل 
كبـرية خاصـة عىل االسـعار مما 
سـيولد نوعا مـن انـواع التضخم 
ويسـبب حالـة مـن عـدم اليقني 
التجاريـة، وهـذه تـؤدي اىل رفـع 

االسعار وترضر املواطن.
عبـد  االقتصـادي،  الخبـري  أمـا 
الرحمن املشـهداني، فقـد قال يف 
حديث لـ“الـزوراء“: نحن نحتاج 
للحواالت الخارجية لغرض تمويل 
التجـارة اكثـر مـن 125 مليـون 
دوالر باليـوم، اآلن البنـك املركزي 

يبيـع حـواالت 30 اىل 40 مليـون 
دوالر ممـا جعل التجـار يذهبون 
اىل السـوق املوازنة ما جعل هناك 

ارتفاعا بسعر رصف الدوالر.
كانـت  سـابقا  انـه  وأوضـح: 
املصـارف تأخـذ حوالة مـن البنك 
املركـزي لغـرض تعزيـز الرصيد، 
إذ ان لدينـا اعتمـادات مسـتندية 
الرصيد،  وحواالت نقدية وتعزيـز 
يف الغالـب املصـارف كانت تطلب 
تحويـل االمـوال لغـرض تعزيـز 
الرصيـد وتقوم فيمـا بعد بتوزيع 
الرصيـد عىل مجموعـة كبرية من 
التجـار. الفتـا اىل: ان االجـراءات 
االخرية التي اتخذها البنك املركزي 
العراقـي وضع حـدا لذلـك ومنع 
بأن يحول لتعزيـز الرصيد، وإنما 
حوالـة ينبغي ان تصل للشـخص 
املستفيد، وهذه تعد خطوة مهمة 

لقطع بوابة تهريب العمالت .
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بيونغ يانغ/ متابعة الزوراء:
عقـدْت كوريـا الشـمالية اجتماعـا للجنـة 
العسـكرية املركزيـة لحزب العمـال الحاكم 
ملناقشـة سـبل توسـيع التدريبات القتالية 
العملياتيـة بشـكل أكثر دقة يف اسـتعدادها 

للحرب.
أفـادت وكالـة األنبـاء املركزيـة الكوريـة 
الشـمالية بأن الزعيم الكوري الشمايل كيم 
جونغ-أون تـرأس اجتماعا موسـعا للجنة 
أن  مبينـة  للحـزب،  املركزيـة  العسـكرية 
املشـاركني ناقشـوا بعمق املهام العسكرية 
والسياسية الرئيسـة لعام 2023 والقضايا 
بنـاء  بتوجهـات  املتعلقـة  األجـل  طويلـة 

الجيش.
جاء االجتماع وسـط تقارير تفيد بأن كوريا 
عسـكري  السـتعراض  تسـتعد  الشـمالية 
بمناسـبة الذكـرى الـ75 لتأسـيس الجيش 
الشعبي الكوري الشمايل األربعاء، وهو حدث 
مـن املرجح أن يكون مناسـبة السـتعراض 

قوتها العسكرية.
وقالـت وزارة الوحدة يف كوريـا الجنوبية إن 
االجتماع العسـكري األخري يبـدو أنه يهدف 
إىل تعزيز التضامن الداخيل للقوات املسـلحة 

لكوريا الشمالية.
مع أحـدث حضور له يف االجتماع، اسـتأنف 
زعيم كوريا الشـمالية أنشـطته العامة بعد 

توقف دام حوايل 40 يوما.
 أفادت وسـائل إعالم رسـمية امس الثالثاء، 
بـأن زعيم كوريا الشـمالية كيم جونغ أون، 
تعهد بتوسيع التدريبات العسكرية، وتعزيز 
موقف االسـتعداد للحرب يف البالد، يف الوقت 
الـذي تسـتعد فيـه بيونـغ يانـغ لالحتفال 

بالذكرى العسكرية.
وذكـرت وكالة األنبـاء املركزيـة الكورية أن 
كيم ترأس اجتماع اللجنة العسكرية املركزية 
لحـزب العمال الحاكم إذ ناقش املسـؤولون 

الرئيسـة‘  العسـكرية والسياسـية  ’املهـام 
لهذا العام و‘القضايـا طويلة األجل املتعلقة 

بالتوجهات لبناء الجيش‘.
درسـت وناقشـت هنـاك .. قضية التوسـع 
للعمليـات  املسـتمر  والتكثيـف  املسـتمر 
والتدريبات القتالية للجيش الشعبي الكوري 
للتعامل مع الوضع السائد وإتقان االستعداد 
للحرب بشـكل أكثـر رصامة ’، يف إشـارة إىل 

الجيش الشعبي الكوري.
يأتي االجتماع يف وقت من املتوقع عىل نطاق 
واسـع أن تنظـم كوريـا الشـمالية عرضـا 
عسكريا بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس 

قواتها املسلحة يوم األربعاء.
وأظهرت صور األقمار الصناعية التجارية أن 
القوات الكورية الشمالية تتدرب يف تشكيالت 

يف بيونغ يانـغ، وقالت كوريا الجنوبية أيًضا 
إنها تراقب زيادة األنشطة ذات الصلة.

ويأتـي االجتماع العسـكري؛ بعـد أن أدانت 
كوريا الشـمالية يـوم الخميـس التدريبات 
التـي أجرتهـا الواليـات املتحـدة وحلفاؤها 
، قائلـة إنهـا وصلـت إىل ’خط أحمر شـديد‘ 
وتهـدد بتحويل شـبه الجزيرة إىل ’ترسـانة 
حرب ضخمة ومنطقة حرب أكثر خطورة‘.

ويف بيـان، نـددت وزارة الخارجيـة الكورية 
الشـمالية بزيارة وزير الدفاع األمريكي لويد 
أوسـتن إىل كوريا الجنوبية، وقالت إن بيونغ 
يانغ غري مهتمة بالحوار طاملا أن واشـنطن 

تنتهج سياسات عدائية.
يـوم الثالثـاء املايض، قـال أوسـتن ونظريه 
الكوري الجنوبي إنهما سيوسعان التدريبات 

العسـكرية وينـرشان املزيـد مـن ’األصـول 
الطائـرات  حامـالت  مثـل  االسـرتاتيجية‘، 
والقاذفـات بعيـدة املـدى، ملواجهـة تطوير 

أسلحة كوريا الشمالية ومنع الحرب.
عندما ُسئل أوسـتن عن التوترات مع كوريا 
الشمالية خالل توقف يف الفلبني، قال أوستن 
إن هدف الواليات املتحدة هو تعزيز قدر أكرب 
من األمن واالسـتقرار وإنهـا ال تزال ملتزمة 

بالدفاع عن كوريا الجنوبية.
وذكـرت أن بنـود جـدول األعمال الرئيسـة 
تضمنت مسألة توسـيع وتكثيف التدريبات 
العملياتية والقتالية للجيش الشعبي الكوري 
الشـمايل باسـتمرار للتعامـل مـع الوضـع 
السائد وتعزيز االستعداد للحرب بشكل أكثر 

رصامة.
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جمهورية العراق
العدد/١٤٤١     وزارة العدل                                                             

التاريخ ٢٠٢٣/٢/٧ دائرة الكاتب العدل يف النارصية  
م/ إعالن 

(مجهول محل اإلقامة)
نرفـق لكم طيا االنـذار املرقم ٢١٩٥ يف ٢٠٢٣/١/٢٤ والخـاص باملنذر السيد (عباس 
وحسنـة وحسـن وميسون وعهود وسمـر وبسهن ورسول وخلـود ونرسين وتنومه 
اوالد بـدر صالـح ورضـا ونغم ورقيـه واالم واحمـد ومحمـد وآالء اوالد عدنان سالم 
وغازيـة جاسـم محمـد / وكيلهم املحامـي صالح خليـوي الزهـريي) والصادر من 
دائرتنـا املطلوب تبليغه السيـد (عيل حيدر وزير اوغلو/ املديـر املفوض لرشكة وزير 
اوغلـو للهندسية والصناعـة االنشائية والتجارة واملساهمـة/ اضافة لوظيفته) بعد 
تعـذر تبليغه باالنـذار املرقم اعـاله وبالطرق القانونيـة لذا تقـرر تبليغكم بواسطة 
الجريدتـني الرسميتني لحضور هـذه الدائرة خالل عرشة ايـام وبخالف ذلك سيعترب 

متبلغ رسميا.

املرفقات:
- إنذار املرقم ٢١٩٥ يف ٢٠٢٣/١/٢٤

عيل عبد الرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل االول يف النارصية

جمهورية العراق                                                 العدد: ١٦١/ش/ ٢٠٢٢

مجلس القضاء االعىل                                      التاريخ : ٢٠٢٣/٢/٥
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املفقود / عبد صيهود عناد / أو كل من له علم بمصريه
م/ تبليغ

اقـام املدعـي (ماجـد عبد صيهـود عنـاد) الدعـوى الرشعيـة املرقمة 
١٦١/ش/٢٠٢٣ والتـي يطلب فيها الحكـم بوفاتك لفقدانك منذ تاريخ 
٢٠١٥/٤/١ وعـدم معرفة مصريك لحد اآلن وبغية التحقيق عن حياتك 
من مماتك تقرر النرش يف صحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة وجودك 
او كـل من يكون له العلـم عن مصريك الحضور امـام هذه املحكمة يف 

موعد املرافعة املصادف ٢٠٢٣/٢/١٣ التاسعة صباحا .
                       القايض
                        ضياء قاسم الهاليل

جمهورية العراق
وزارة النفط

رشكة مصايف الشمال / مصفى الصمود (ش.ع)
اعالن مناقصة استريادية عامة

Advertisement of public Foreign Bid
تعلـن رشكـة مصايف الشمال (ش.ع) إحدى تشكيـالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االسترياديـة املرقمة (٧٥٢٢١١٥٨) املدرجة 
تفاصليها أدناه فعىل الراغبني باالشرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية مراجعة موقع الرشكة الكائن يف محافظة صالح الدين/ 
قضـاء بيجي/ االستعالمـات الخارجية/ لجنة فتح العطاءات الستـالم نسخة من جدول املواصفات والوثائـق املطلوبة مقابل مبلغ 
قدره (٣٠٠,٠٠٠) فقط ثالثمائة الف دينار عراقي غري قابل للرد إال يف حالة إلغائها أو تغيري أسلوب تنفيذها، ويتم تسليم العطاءات 
قبـل الساعـة الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٣/٣/٧ ويف حال صادف يـوم الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق يف 

اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة أو الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة أجور النرش واالعالن والرسوم القانونية.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امـس الثالثـاء، عن 
صدور قراٍر باستقدام أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة 
الحاليَّة؛ بتهمة أخذ مبالغ ماليٍَّة؛ لقاء تعيني شخصني يف 

ة يف وزارة الصناعة واملعادن. مناصب ُمهمَّ
وقالـت دائـرة التحقيقـات بالهيئة، يف معـرض حديثها 
قت فيهـا وأحالتهـا إىل القضاء،  عـن القضيَّة التـي حقَّ
عـرب بيان ورد اىل «الزوراء»، إنَّ الهيئة القضائيَّة قرَّرت 
استقدام نائٍب حايلٍّ؛ عىل خلفيَّة تهمة أخذه مبلغ نصف 
مليون دوالٍر من أحد رجـال األعمال؛ مقابل تعيني اثنني 
مـن القريبـني منه بمنصـب «ُمديـر عـام» يف رشكتني 

تابعتني لوزارة الصناعة واملعادن.
وأوضحت أنَّ الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرارها؛ استناداً 
إىل أحكـام القرار (١٦٠ لسنـة ١٩٨٣)، إذ تضمن القرار 
أيضـاً إشعار مجلـس النوَّاب؛ مـن أجل رفـع الحصانة 

عنه.
كمـا أعلنت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امـس الثالثاء، 
احباط عمليَّة لتهريب آالف األطنان من مادة السرياميك 

عرب ميناء أم قرص الشمايل، بمعامالت «إعفاٍء گمرگيٍَّة» 
رٍة  ُمزوَّ

وذكـرت الهيئة يف بيان ورد لــ «الـزوراء»، أنَّ «ُمديريَّة 
تحقيـق الهيئـة يف البرصة بادرت إىل تأليـف فريق عمٍل؛ 

تهـا املُديريَّة تفيـد بوجود  ـق مـن معلومـاٍت تلقَّ للتحقُّ
محاولـٍة لتهريب مـواد بكميَّاٍت كبـريٍة وإيهام الجهات 
ة يف مينـاء أم قرص الشمايلِّ بأنَّ املوادَّ معفاة من  املُختصَّ
ه  الرسـوم الگمرگيَّة». وتابعت الدائـرة أنَّ «فريقها توجَّ
ن من ضبط أكثر  إىل ساحـة الخروج يف امليناء، حيث تمكَّ
مـن (٦٠٠٠) طنٍّ مـن مـادة السرياميك العائـدة ملعمل 
دًة أنَّ «الفريق أحبط عمليَّة إخراجها  حدادة آشور»، ُمؤكِّ
مـن امليناء عـىل أنَّها معفاة مـن الرسـوم». وأردفت أنَّ 
«تحقيقاتهـا األوليَّة بيَّنت أنَّ املوادَّ كانت غري معفاٍة من 
الرسوم حسب كتاٍب صادٍر عن وزارة الصناعة واملعادن 
- ُمديريَّـة التنمية الصناعيَّة تـمَّ اخفاؤه من قبل بعض 
فـي مركـز گمرك أم قـرص، وتمَّ ترويـج معامالٍت  ُموظَّ
گمرگيَّـٍة عىل أنها معفـاة من الرسوم، الفتـًة إىل ضبط 
(٤٤) سيَّـارة محملة باملادة يف بوابـة املنفذ كانت ُمعدًَّة 
للتهريـب». ونوَّهـت بـ «تنظيـم محرض ضبـٍط أصويلٍّ 
بالعمليَّة، وعرضه رفقـة املُربزات عـىل قايض محكـمة 
ة بالنظـر يف قضايا النـزاهة؛  تحـقيــق البرصة املُختصَّ

الستكمال اإلجراءات القانونيَّة املناسبة».

صالح الدين/الزوراء:

أعلنـت محافظـة صـالح الدين، امـس الثالثاء، اطـالق حملة 

خدمية واسعة يف مركز قضاء بيجي.

وقـال قائممقـام بيجي محمد محمـود يف ترصيح صحفي إن 

«محافـظ صالح الديـن اسماعيل خضري الهلـوب اطلق أمس 

حملة واسعـة يف قضاء بيجي شملت رفـع األنقاض وتنظيف 

وإصـالح الطرق وتهيئة الجزرات الوسطية والشوارع الرئيسة 

والفرعية».

وأضـاف أن «الحملـة التي شملـت جميع أحيـاء املدينة تأتي 

ضمـن توجه الحكومة املحلية بدعم األعمـال البلدية يف مراكز 

املدن وإظهارها بشكل يليق بمكانتها».

مـن جهته، قال مدير بلديات املحافظة محمد حديد يف ترصيح 

صحفـي إن «الحملة التي أطلقها املحافـظ تضم أكثر من ٥٠ 

آليـة تخصصية وتستمر حتى االنتهاء من أعمالها»، مشرياً اىل 

أنها «تحظى بمتابعة يومية من قبل محافظ صالح الدين».
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بغداد/الزوراء:

وجـه وزيـر الرتبيـة إبراهيـم نامس 

اللجـان  الثالثـاء،  امـس  الجبـوري، 

الدائمـة لالمتحانـات بمتابعـة غرف 

العمليات الفرعية يف املحافظات.

وذكـر بيان للـوزارة، تلقته «الزوراء» 

التقويـم  عـام  مديـر  «معـاون  أن 

واالمتحانـات وعضو اللجنـة الدائمة 

لالمتحانـات نعمة حربـي لفتة تفقد 

غرفة العمليـات الفرعيـة يف املديرية 

يرافقـه  ديـاىل  يف  للرتبيـة  العامـة 

مديـر عـام تربيـة دياىل جعفـر معن 

أن  البيـان  وأضـاف  الزركـويش». 

«الزيارة جـاءت بناء عـىل توجيهات 

وزير الرتبية لالطالع عىل سري العملية 

اإلمتحانيـة وطريقة حفـظ مغلفات 

األسئلـة وتوزيعها عىل مديري املراكز 

بشكل مبارش» . وأكد أن «االمتحانات 

تسري بانسيابية عالية، وتنظيم مطلق 

ومن دون أي خروقات ُتذكر».

بغداد/الزوراء:

أفـادت وكالة االستخبارات ، امـس الثالثاء، بالقـاء القبض عىل شبكة 

للمتاجرة باآلثار بحوزتهم «مصحف اثري» يف العاصمة بغداد. 

وقالـت يف بيـان ورد اىل «الـزوراء»، إن مفـارز وكالـة االستخبـارات 

والتحقيقـات االتحادية نفذت واجبا نوعيـا استند ملعلومات استخبارية 

تضمنـت وجود عصابـة للجريمة املنظمة مكونة مـن متهمني يرومون 

بيع قطع اثرية عبارة عن مصحف قديم (قران كريم) يعد من املصاحف 

النفسية االثرية بمبلغ مايل ضخم جدا. 

وأضافـت أنـه «تم نصب كمـني محكم والقبض عـىل متهمني اثنني من 

سكنـة بغداد أحدهم اجنبي الجنسية و بالجرم املشهود وضبط القطعة 

األثرية بحوزته».

بغداد/الزوراء:

أكدت وزارة املوارد املائيـة، امس الثالثاء، أن 

السدود العراقية تعمل بصـورة طبيعية ولم 

تتأثر بالزلـزال الذي رضب أجـزاء من تركيا 

وسوريا. 

وقـال مديـر عـام الهيئـة العامـة للسـدود 

والخزانـات، عيل رايض ثامـر، يف بيان، تلقته 

«الـزوراء» إن «سد املوصل والسدود العراقية 

األخرى لم تتأثر بالزلـزال والهزات االرتدادية 

األخرى».

وأضـاف أن «الـوزارة استنفـرت مالكاتهـا 

العاملة يف السدود، وأجرت الفحص البرصي، 

وفحص ألجهزة االستشعـار املنترشة يف سد 

املوصل، وأظهرت عدم تأثر السدود العراقية، 

وبالخصـوص سد املوصل بالزلـزال والهزات 

االرتدادية».

وأكـد: «مستعـدون الستقبـال أي كمية من 

امليـاه يف حـال ورودها خصوصـاً وأن هناك 

فراغـاً خزنياً يف السدود يمكننـا من التعامل 

مع أي موجة مياه».

وأشـار إىل أن «املعلومـات األولية تشري إىل أن 

السدود يف سوريا وتركيا بحالة جيدة».

ميسان/الزوراء:

اشـادت رئيـس كتلـة الفراتني والنائب عـن محافظة ميسـان «رقية النـوري» بتوجه وزارة 

الداخليـة وقيامها بطرح ورقة عمل للحد من الدكـة العشائرية ، وتضمنها اجراءات صارمة 

بحق مرتكبيها».

وقالـت النـوري : «ان الدكة العشائرية هـي مفهوم متخلف يجب الغائهـا وتفعيل القانون ، 

مضيفـة : ان التطور والنهـوض الحقيقي للبلد يكون بالقضاء عىل بعض العادات العشائرية 

غري الصحيحة واملخالفة للرشع واالسالم بالقانون السليم».

وأعلنـت وزارة الداخليـة، تطبيق ورقة عمل للحـد من (الدكة العشائريـة) تتضمن إجراءات 

صارمة بحق مرتكبيها».

بغداد/الزوراء:
أعلـن عضو هيئة املستشاريـن يف رئاسة الوزراء 
خليـل العطوانـي، امـس الثالثـاء، عـن تجهيز 
مدارس محافظة واسط بـ ٣٥٠٠ رحلة مدرسية 

مزدوجة لسد النقص املوجود فيها.
وقال العطواني يف ترصيح صحفي «تلبية للحاجة 
الفعلية التي تحتاجها مديرية الرتبية يف محافظة 
واسط بارشنا بتجهيز مدارس املحافظة لتغطية 
حاجتها مـن الرحالت املدرسيـة وضمن مبادرة 

دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني».
وأضاف أن «الحاجة الفعلية التي تحتاجها تربية 

محافظـة واسط اكثر (١٢) ألـف رحلة مدرسية 
مزدوجـة»، مشـرياً إىل أن «الربنامـج الحكومـي 
لدولـة رئيـس الـوزراء يؤكد عـىل دعـم العملية 
الرتبويـة والتعليمية والنهـوض بواقعها وتهيئة 
الظروف املناسبة لها والسبل الكفيلة بتطويرها 

وتنميتها».
بغـداد  يف  املـدارس  تجهيـز  «مبـادرة  أن  وبـني 
واملحافظـات تجـرى بمتابعـة وارشاف وتوجيه 
مـن دولـة رئيـس الـوزراء السودانـي، ووفـق 
الربنامج الذي أعدته هيئة املستشارين يف رئاسة 

الوزراء».

بغداد/الزوراء:
أعلن وزيـر الثقافة والسياحة واآلثار أحمد 
فكـاك البدرانـي، امس الثالثـاء، عن زيارة 
مرتقبـة اىل بريطانيا إلعـادة قطع أثرية اىل 
البـالد، فيما أشـار اىل وضع خطـط إلعادة 
األدبية واملرسحية  املهرجانات والنشاطات 

يف املحافظات.
وقـال البدراني يف ترصيـح صحفي إنه «تم 
إعـداد خطـط كثـرية يف مجـاالت الثقافـة 
والسياحة واآلثار، وستتم إعادة املهرجانات 
وإحيـاء ما اندثر منها مـن نشاطات أدبية 

وسـوف  وسينمائيـة  ومرسحيـة  وفنيـة 
نحتفـي بالـرواد «، مبينـاً أنـه «يف مجـال 
السياحة سنقوم بزيـارات ميدانية لجميع 
املرافـق بغية الوقـوف عىل الخلـل املوجود 

وإعادة ترميمها وتأهيلها».
احـرتام  «إننـا حريصـون عـىل  وأضـاف: 
اآلثـار ألنه يشكـل هوية العـراق السيادية 
واألخالقية كونه أرث املايض الذي ال يعوض 
أبـداً «، مشـرياً اىل أن «هناك زيـارة مرتقبة 
اىل بريطانيـا إلعادة اآلثـار املوجودة ألرض 

الوطن ضمن احتفالية كبرية».



بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت هيئـة الربط الكهربائي الخليجـي توقيع عقود 
ربط شـبكات الكهرباء الخليجية مع العراق، إلمدادها 
بنحـو 500 ميجـا واط مـن الطاقة كمرحلـة أوىل من 
دول مجلس التعـاون، بتكلفة إجمالية للمرشوع 220 

مليون دوالر.
ووفق تغريدة للهيئة، امس الثالثاء، عىل موقع التواصل 
االجتماعي ”تويرت“ يتوقع أن يستغرق العمل قرابة 24 

شهرًا، بقدرة نقل إجمالية تصل إىل 1800 ميجا واط.
ويشمل املرشوع قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي 
بإنشـاء خطوط ربط كهربائي مزدوجـة الدائرة جهد 
400 كيلو فولت من محطة الوفرة التابعة للهيئة بدولة 
الكويت إىل محطـة الفاو الواقعة بجنوب العراق بطول 

اجمايل 295 كيلومرتا.
ويتضمن املـرشوع توريد وتركيـب قواطع ومفاعالت 
كهربائية وأنظمة القياس والتحكم إلنشـاء وتوسـعة 
محطـات التحويـل يف الوفـرة والفـاو، كمـا يشـتمل 
عـىل الخدمات االستشـارية إلعـداد الدراسـات البيئية 
واالجتماعيـة واإلرشاف عـىل التنفيـذ، وتبلـغ التكلفة 
اإلجماليـة للمرشوع مـا يقرب مـن 220 مليون دوالر 

أمريكي.

ووقع العقود الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد اإلبراهيم، 
وممثيل الرشكات املعتمدة لتنفيذ املرشوع.

وسيسـاهم املرشوع يف املـدى القصري يف امداد شـبكة 
كهرباء جنوب العراق بالطاقة الكهربائية ودعم الطلب 
عىل الكهرباء يف محافظة البرصة وذلك من دول مجلس 
التعاون كما يضع االسـس املسـتقبلية لتبادل وتجارة 
الطاقة الكهربائية بني دول مجلس التعاون وجمهورية 

العراق تحت مظلة سوق اقليمية وعربية للكهرباء.
ويأتي ذلـك لضمـان اسـتدامة الطاقـة الكهربائية يف 
جميع األوقات، كما يسـاهم يف تحقيق عدد من أهداف 

التنمية املستدامة يف املنطقة.
يذكر أنه تـم توقيع عقد مرشوع الربط الكهربائي بني 
هيئـة الربـط الكهربائي الخليجـي ووزارة الكهرباء يف 
جمهوريـة العـراق، يف يوليو ٢٠٢٢، عـىل هامش قمة 
جـدة لألمن والتنمية التي اسـتضافتها اململكة العربية 
السعودية.وسـيتم تمويل املرشوع الذي يهدف لتطوير 
منظومـة الربـط الكهربائي الخليجي والربط بشـبكة 
العـراق، من قبـل كل من الصنـدوق الكويتـي للتنمية 
االقتصاديـة العربية، وصنـدوق قطر للتنميـة، والذي 
وقعت معهـم هيئة الربط اتفاقيـات تمويل للمرشوع 

خالل العام املايض.

بغداد/ الزوراء:
تبـدأ يف العاصمة بغداد اليوم االربعاء فعاليات منتدى االعمال االردني العراقي 

بمشاركة اصحاب االعمال واملستثمرين من كال البلدين.
وينظم املنتدى الذي يعقد تحت شـعار ”الرشاكة من اجل املستقبل“ ويستمر 
ملـدة ثالثة ايام كل من غرفتي تجارة وصناعـة االردن وجمعية رجال االعمال 

االردنيني.
ويضم الوفد االردني املشـاركة يف اعمال املنتـدى ممثلني عن رشكات تعمل يف 
قطاعـات اقتصاديـة مختلفة، منها املـواد الغذائية واالتصـاالت وتكنولوجيا 
املعلومات واألدوية واأللبسة والخدمات املالية واملرصفية والتأمني واإلنشاءات 
واملقـاوالت والتطويـر العقاري والسـياحي والزراعي والتعديـن والصناعات 

البالستيكية.
ويشكل املنتدى فرصة لتمكني القطاع الخاص االردني والعراقي للميض قدما 
نحـو تحقيـق إنجازات اقتصادية يف ظـل الوضع االقتصـادي العاملي الراهن، 
واالستفادة من الفرص املتاحة وتعظيم االنجازات للوصول إىل رؤى مستقبلية 

من اجل تحقيق األهداف االسرتاتيجية واملصالح املشرتكة بني الطرفني.
ويتضمـن املنتدى الذي يعقد عىل هامش اجتماعـات اللجنة االردنية العراقية 
املشـرتكة عقد لقـاءات ثنائيـة بني الـرشكات االردنيـة ونظريتهـا العراقية 

باإلضافة لعرض الفرص االستثمارية املتاحة باململكة.
ويأمـل القطاع الخـاص االردني أن تسـهم الزيارة اىل العـراق برفع املبادالت 
التجاريـة بـني البلدين واستكشـاف الفـرص االسـتثمارية والتجارية وبناء 
وحدة اقتصادية.ويعترب الوفـد االردني من أكرب الوفود االقتصادية التي تزور 
العاصمـة بغـداد ما يعكس حجم االهتمـام األردني لبناء عالقـات اقتصادية 
متينـة مع العراق ومتابعـة الجهود التي يبذلها العاهـل االردني امللك عبدالله 

الثاني والقيادة العراقية عىل مختلف املستويات.

 بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة التجـارة، أمس الثالثـاء، عن خزينها من مـادة الحنطة. وقال 
املتحدث الرسـمي باسم الوزارة، محمد حنون، يف ترصيح صحفي: ان ”وزارة 
التجارة عملت يف شـقني، االول هو مفردات البطاقـة التموينية ولدينا خزين 
جيد يمتد اىل ثالث او اربع وجبات ملفردات السـلة الغذائية“، مبيناً ان ”الشـق 

اآلخر هو ان لديها خزينا خاصا بالعوائل املشمولة بالرعاية االجتماعية“.
وأضـاف ”نعمل عىل التنسـيق مع القطـاع الخـاص ورشكات عراقية لتوفري 
كميـات كبـرية من املـواد الغذائية من الخـط التجاري بأسـعار مدعومة من 
خالل منافذ وزارة التجارة“.وأكد حنون أن ”وضع مفردات البطاقة التموينية 
والسـلة الغذائية مطمنئ للغاية، والتوجهات الحكومية مستمرة لرفد السوق 
املحلية باملواد من دون انقطاع، ملواجهة ارتفاع االسـعار ومساعدة املواطنني 
عـل عدم التأثر بأزمة سـعر الدوالر“.ولفت اىل أن ”خزيـن الحنطة يف الوزارة 

يمتد اىل مليون طن، ونحن مستمرون بعملية التعاقد مع مناشئ عاملية“.

بغداد/ الزوراء:
جدد البنك املركزي العراقي، امس الثالثاء، التأكيد عىل قراره السابق بمنع 
التـداول بالعمالت الرقمية.وقـال البنك يف بيان ورد اىل ”الـزوراء“: ”نؤكد 
”عـىل قرارنا السـابق بمنع اسـتخدام البطاقـات واملحافـظ االلكرتونية 
لغرض املضاربة والتداول بالعمالت الرقمية بجميع انواعها“، مشددا عىل 
”رضورة التزام املصارف واملؤسسات املالية غري املرصفية املجازة ورشكات 
الدفع اإللكرتونـي كافة“.واضاف انه ”عىل الجميع أن تلتزم باتخاذ كافة 
التدابـري اإلداريـة والقانونية والفنيـة الالزمة ملنع وتتبع هكـذا أنواع من 
املعامالت والتداوالت، اضافة اىل توعية زبائنكم باملخاطر واإلجراءات التي 
سيتم اتخاذها بحقهم بموجب القوانني والتعليمات النافذة املتعلقة بهذه 
املعامـالت والتداوالت“.واكد أنه ”سـيتم اتخاذ كافة اإلجـراءات القانونية 
الصارمة تجاه املؤسسـات والزبائـن املخالفني بموجـب قانون مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة 

بموجبه يف حال عدم االلتزام بما جاء أعاله“.
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بغداد/ الزوراء:

أكـدت اللجنـة املاليـة النيابية، امس 
الثالثاء، تخفيض سعر رصف الدوالر 
إىل 1335 دينـارا، فيمـا أشـار اىل ان 
الحكومة تتحمل خسـارة التخفيض. 
وفيما أكـد خبري اقتصـادي ومايل ان 
موازنة العـراق لن تتأثـر مع خفض 
سعر رصف الدوالر، لفت اىل ان العراق 

قادر عىل سداد كل ديونه.
وقـال عضو اللجنـة املاليـة النيابية، 
جمـال كوجر، يف ترصيح صحفي: إن 
”سعر رصف الدوالر سيكون ١٣٥ ألف 
دينار مقابل الـ100 دوالر وهو سـعر 
ثابت ورسمي وواحد ولن يكون هناك 

سعر للتجار وسعر للمواطنني“.
وأضاف أن ”هناك استجابة سياسية 
يف مجلـس النـواب لضغوط الشـارع 
والقبول بتحديد سـعر رصف الدوالر 
األمريكـي امام الدينـار العراقي لهذا 
السـعر“.وتابع كوجر انـه ”ال توجد 
لدينـا ازمة مـع الـدوالر واألزمة هي 
أزمة حواالت ويمكـن حلها بالتفاهم 
مع الواليات املتحـدة والبنك الفيدرايل 

األمريكي“.
وأشـار إىل أن ”الحكومـة سـتتحمل 

الـرصف  سـعر  تخفيـض  خسـارة 
 ١٠ حـوايل  سـتكون  والخسـارة 
تريليونات دينار تضاف كنسبة عجز 
يف املوازنة“.مـن جانـب متصـل، أكد 
خبري اقتصـادي ومايل، امس الثالثاء، 
ان موازنة العراق لن تتأثر مع خفض 

سعر رصف الدوالر، الفتا اىل ان العراق 
قادر عىل سداد كل ديونه.

وقـال الخبري هـالل الطعان يف حديث 
صحفـي: انه ”يف حال تمـت املوافقة 
عىل الدراسة التي قدمها البنك املركزي 
لتعديل سـعر رصف الدوالر يف املوازنة 

فإن النتائج املرتتبة عىل ذلك سـتكون 
ايجابيـة ألنهـا سـتؤدي اىل خفـض 
اسـعار الـدوالر يف السـوق املـوازي، 
وبدوره سـيؤدي اىل خفض االسـعار 
واىل استقرار األسـواق والحفاظ عىل 
الطبقـة الفقـرية ومعيشـتها بعد أن 

تأثرت سلبا بارتفاع الدوالر“.
واضـاف ان ”العـراق يمتلـك موازنة 
ضخمـة، والنفط يباع بأسـعار جيدة 
ان هنـاك  80 دوالرا، كمـا  اىل  تصـل 
فائضـا نقديا موجـودا لـدى العراق، 
وبالتايل فإنه ال يوجد أي تأثري سـلبي 
عـىل املوازنـة يف حـال تـم املصادقـة 

عليها“.
وفّضـل الخبـري االقتصـادي أن ”يتم 
خفض سـعر الدوالر إىل 1350 دينارا 
بحـدود (10 نمر) يف املوازنة العامة“، 
مسـتدركا ان ”العراق قادر ايضا عىل 
سداد كل ديونه يف ظل مايل جيد يتمتع 

به حاليا“.
وكان مجلس إدارة البنك املركزي قدم 
يوم االثنني إىل رئاسـة الـوزراء نتائج 
دراسته بشـأن تعديل سـعر الرصف 

الرسمي للدوالر .
وارتفـع سـعر رصف الـدوالر امـام 
الدينار العراقي يف السـوق املوازي إىل 
أكثر من 170 ألـف دينار مقابل 100 
دوالر يف وقـت عجـزت الحكومـة عن 
إيقاف هذا التدهـور يف قيمة الدينار، 
بعد عمليات سحب الدوالر من األسواق 

بشكل كبري لتهريبها للخارج.

بغداد/ الزوراء:
واصلت الهند مشـرتياتها القياسـية 
مـن النفـط الـرويس، مسـتفيدة من 
انخفـاض أسـعاره بفعـل العقوبات 
الغربيـة، إذ قفـزت يف شـهر ينايـر/

كانـون الثاني 2023، إىل 1.27 مليون 
برميـل يومًيـا، وفـق ”فورتيكسـا“ 

لتحليالت الشحن.
السـنني  مـدار  عـىل  العـراق  وكان 
املاضية يحتل املرتبة االوىل يف صادراته 
النفطية اىل الهند تليه السـعودية، إال 
ان الحظـر الذي فرضتـه أوروبا عىل 
النفط الرويس وتحديد سـقف لسـعر 
النفـط الـرويس عنـد 60 دوالرا، دفع 
االخري اىل توجيه صادراته النفطية اىل 
رشق اسـيا وهي الصـني والهند أكرب 

مشرتيني للنفط يف العالم.
وتكشـف البيانـات املتعلقـة بحجـم 
التفريـغ حسـب موانـئ الوجهـة يف 
الهنـد أن املصـايف الخاصـة الهنديـة 
قـادت الزيـادة يف مشـرتيات الخـام 
الـرويس، وزادت حصتهـا من واردات 
الهند من النفط الخام من روسيا من 
٪40 خـالل يوليو-نوفمـرب من العام 

املـايض، إىل ٪48 يف ديسـمرب كانـون 
يف   60٪ إىل  أكثـر  وارتفعـت  االول، 
النصف األول من يناير كانون الثاني.

فيما ارتفعت صادرات النفط الرويس 
إىل الهنـد من قبل املصـايف الحكومية، 

يف شـهر يناير/كانون الثاني 2023، 
الخـام  إجمـايل  مـن   28% لتسـجل 
املسـتورد، مقابـل %1 فقط قبل بدء 
فربايـر/  24 يف  أوكرانيـا  يف  الحـرب 

شباط 2022.

واحتـل العـراق املركز الثاني بنسـبة 
بينمـا   ،17% والسـعودية   ،20%
تحسـنت الصادرات األمريكية لتصدر 
إىل الهنـد %9 من إجمـايل احتياجات 
املـايض،  الشـهر  اآلسـيوية،  الدولـة 

وتحسـنت صادرات اإلمـارات وبلغت 
%8.وكانت صادرات الدول الخليجية 
الـ3 والتي تشـمل العراق والسعودية 
واالمارات إىل الهند قد تحسنت بنسبة 
%1 لكل منها، الشـهر املايض، بينما 
هبطـت واردات نيودلهـي مـن الدول 

األفريقية من %9 إىل 6%.
مـن جانب متصـل، تراجعت أسـعار 
خامي البرصة املتوسط والثقيل، امس 
الثالثـاء، بأكثر من %3 مع انخفاض 

أسعار النفط عاملياً.
وانخفـض خـام البـرصة املتوسـط 
املصـدر آلسـيا 2.22 دوالر بما يعادل 
دوالراً   75.57 اىل  ليصـل   2.85%

للربميل الواحد.
وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر 
آلسيا 2.22 دوالر أو ما يعادل 3.07% 

ليصل اىل 70.02 دوالراً.
العامليـة  النفـط  أسـعار  وشـهدت 
انخفاضا مـع بداية االسـبوع الحايل 
مع ارتفاع مـؤرش الدوالر، ومؤرشات 
اوروبـا  يف  جيـدة  غـري  اقتصاديـة 
وامريكا، قبل أن يعاود االرتفاع امس 

الثالثاء.

á‰:a@∂g@ÚÓ�–‰€a@ÈmaäÜbñ@¿@ÚÓ„br€a@Újmã‡‹€@…ua6Ì@÷aã»€a@NN@�bÓ€aÏm@…iaã€a@ãËì‹€

@fib‡«˛a@Ùán‰fl@÷˝�„a@NN‚ÏÓ€a
ÜaáÃi@¿@Ô„Üä˛a@Ô”aã»€a

@Âfl@bË„Îç¨@—ìÿm@Òäbvn€a
ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@paÜã–æaÎ@Ú�‰®a

@fiÏy@�aáÌáu@�b„bÓi@äáóÌ@ç◊ãæa
ÚÓ‡”ã€a@p˝‡»€a

بغداد/ الزوراء:
دعا النائب األول لرئيس مجلس النواب، محسـن املندالوي، امس الثالثاء، 
إىل مراقبة عمل منافذ بيع الدوالر داخل املصارف وتسهيل إجراءات قروض 
املواطنـني والفالحني والصناعيني يف البالد.. جاء ذلك خالل ترؤسـه امس 
اجتماعـاً موسـعاً للجنة املاليـة النيابية بحضور مدير مـرصف الرافدين 

(عيل كريم ) ومدير املرصف الزراعي ( نبيل قيس) .
ووجـه املندالوي يف اإلرساع بإعـداد القوانني التي لها عالقة بمهام اللجنة، 
فيما جرى مناقشة العديد من امللفات املتعلقة بالقطاع املرصيف الحكومي 
ومنها انهاء ملـف دعاوى التعويض الخارجية والبدء بالنظام االلكرتوني 

املرصيف الذي سيحد من جرائم االختالس وترسيع االجراءات املرصفية.
كمـا شـدد عىل أهميـة إعادة النظـر يف آليات عمـل املصـارف الحكومية 
واألهلية، مبيناً رضورة اسـتمرار التنسيق مع اللجنة املالية بهدف معرفة 

احتياجات نهوضها وتطوير عملها.
 ودعـا النائـب األول إىل اإلرساع بإدخـال النظام االلكرتوني وبشـكل يحد 
مـن الخروقات وتنظيم وترسيع تقديم الخدمة املرصفية، والتشـديد عىل 
مراقبة وحماية منافذ بيع الدوالر ودعم التسـهيالت املرصفية للمواطنني 

وبعض الرشائح االخرى وال سيما الصناعيني والفالحني.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنـك املركزي النقدية من الدوالر يف مزاد، امس الثالثاء، 

عىل حساب الحواالت الخارجية .
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 81 مليونا و700 الف و 193 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبت عىل شـكل نقدي وبواقع 41 
مليونا و800 الف دوالر، فيما ذهبت البقية البالغة 49 مليونا و900 الف و 

193 دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشار إىل ان املصارف التي اشرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 10 مصارف، 
فيما بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 
13 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط املشاركة يف 

املزاد 151 رشكة.

 بغداد/ الزوراء:
أعلـن رئيـس اتحاد الغـرف التجاريـة العراقية، عبـد الـرزاق الزهريي، امس 
الثالثاء، إجراء االتحاد لتسـهيل إدخال صغـار التجار إىل منصة البنك املركزي 
العراقي ملزاد العملة باسـم رشكة تتيح التعامل الرسـمي من دون الذهاب إىل 

مسجل الرشكات.
وقال الزهريي يف ترصيح صحفي: إن ”الهدف من االجتماع مع رئيس مجلس 
الوزراء، كان تبسـيط اإلجراءات، الذي أخذ عىل عاتقه تنظيم العملية للقطاع 
الخـاص الصناعي والتجـاري والزراعي والسـياحي، ففي الجانـب التجاري 
كانت لدينا مشـكلة عدم دخـول التجار إىل املنصة عن طريـق البنك املركزي، 

وهذا كان سببه الرضائب ومشاكل تسجيل الرشكات والجمارك“.
وأشـار إىل التوصل ”لنتيجة أن تكون عمليـة الجمارك والرضائب يف آن واحد، 
وهـذه الخطوة حظـت بصدى إيجابي بـني التجار، واإلجـراءات األخرى التي 
نتوجه إليه هي حزمة كاملة تقدمت وجرت مناقشـتها بشكل سلس وسهلت 
لنـا مهاماً كثرية، إذ قدمـت إىل البنك املركزي وأصبحـت اآلن جميع الرشكات 
الصناعيـة والتجاريـة والزراعية والسـياحية ورشكات املقـاوالت تدخل عن 

طريق املنصة اإللكرتونية“.
وتابع الزهريي أن ”لدينا صغار التجار يشـكلون العمود الفقري فنسبة -70
%80 من املسـتوردين هـم من صغار التجـار، وهذه العمليـة أجرينا حولها 
إجـراء رسيعـاً، وتم تنفيذ ما طلـب منهم أن تكون رشكات بسـيطة ألن ذلك 
موجـود بالقانـون القديم، يعني مثال اثنني أو ثالثة مـن التجار يتوجهون إىل 
غرفـة التجارة ويأخذون اسـم الرشكـة ويتوجهون إىل كاتـب العدل يوقعون 
وبالتايل ال يحتاجون الذهاب إىل مسـجل الرشكات وال يحتاجون اىل محاسـب 

قانوني والكثري من األمور، وهذا املوضوع هو سيسهل لنا اإلجراءات ”.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي بلغ 416 الف دينار، وسـعر الرشاء 412 الف 
دينار، فيما كانت اسـعار البيع للذهب ليوم امـس االثنني 426 الف دينار 

للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 386 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 382 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 415 الف دينار و 425 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 385 الفاً و 395 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 480 الف دينار، وسجل عيار 22 للبيع 445 ألف 
دينار وسـجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 

ألف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

@pbÓ€e@¿@ãƒ‰€a@ÒÜb«�@pb◊ã•
ÚÓ‹Á˛aÎ@ÚÓflÏÿ®a@“äbóæa@›‡«
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k‘‹€a@›flby@›Ór∏@Âfl@ Ï‰ø@·néä@Ïée@·ubËæa
بغداد/ متابعة الزوراء:

أكـدْت إدارة نـادي الرشطة الريـايض أن العب املنتخب الوطني آسـو رسـتم، املنضم حديثا لصفـوف الفريق، لن 
يكون بمقداره املشـاركة مع الفريق االخرض وذلك لعدم حصوله عىل البطاقة الدولية من ناديه السـابق الساملية 

الكويتي.
وقال عدي الربيعي، عضو مجلس إدارة الرشطة ان الالعب آسـو رستم يواجه مشكلة عدم وصول بطاقته الدولية 

من ناديه السابق الساملية الكويتي، وهذا األمر يعرقل مشاركته يف الدوري املمتاز».
وأضاف ان رسـتم لديه مستحقات مالية متأخرة، لم يسـددها ناديه السابق، وما زال يجري املفاوضات مع إدارة 

الساملية، حول الحصول عىل البطاقة الدولية».
وتابع ان رسـتم من العنارص املهمة، وسيكون مع الفريق حال الوصول إىل تسوية مالية مع الساملية، وعقده مع 

الرشطة تم إرساله التحاد الكرة ، وال يتأثر بانتهاء فرتة االنتقاالت الشتوية».

ãºcÎ@ã–ñc

Ômaäbfl�a@ÒãÌçßa@’Ìã–€@·õ‰Ì@µèy@Â∫c@25@ÔvÓ‹Ç@“aáÁ

Ù5ÿ€a@Òçˆbßa@Ú€Ï�j€@fiÎ˛a@‚ÏÓ€a@¿@=æaäbj€a@ÙÏ”@lb»€c@kÉn‰æ@Ú„Ï‹fl@Ú8Îc@Ú»jé

االردن/ متابعة الزوراء
 االتحـاد اإلماراتـي لكرة القدم، عن عدم اسـتضافة بطولة اتحاد 
غـرب آسـيا العارشة للرجـال، املقـررة بالفرتة مـن 20 آذار إىل 2  
نيسـان 2023. وتسلم اتحاد غرب آسـيا كتاباً رسمياً من االتحاد 
اإلماراتي، تضمن إخطاره باالعتذار عن عدم اسـتضافة البطولة، 
دون أن يشـري خاللـه إىل األسـباب التي دفعته إىل ذلك. وبحسـب 
الكتـاب الذي حمل توقيع األمني العام، قـال االتحاد اإلماراتي ”يف 
البداية نود شـكركم عىل تعاونكم الدائم معنا وجهودكم املستمرة 
يف تطوير كرة القدم يف إقليم غرب آسيا، ونود إبالغكم باعتذارنا عن 
عدم استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العارشة للرجال، شاكرين 
لكم جهودكم التي قمتم بها طيلة الفرتة املاضية، لتفضلكم بالعلم 
واالطالع وإجراءاتكم، متمنني لكم دوام التوفيق واالمتنان“. وأبدى 
اتحاد غرب آسيا عن أسفه إزاء قرار اعتذار االتحاد اإلماراتي الذي 
جـاء مفاجئـاً، ويف وقـت قريب جداً مـن موعد انطـالق البطولة، 
وبينما كانت تسـري الرتتيبات اإلدارية واللوجسـتية والتسـويقية 
الخاصة بالبطولة نحو مراحلها النهائية. واعترب اتحاد غرب آسيا 
عرب موقعه الرسـمي، أن هـذا القرار املفاجئ ومـا قد يرافقه من 
مسـتجدات أو تطورات محتملة حول مصري البطولة، سيؤثر عىل 
كافة االتحادات األهلية التي سـبق وأعلنت مشـاركتها بالبطولة، 

وأعدت برامج منتخباتها وفق ذلك.

بغداد/ متابعة الزوراء
املينـاء  نـادي  ادارة  اكـدت 
الريـايض تعاقدهـا مـع اربعة 
العبـني بينهم محـرتف فرنيس 
لتمثيل الفريـق الكروي لنهاية 
فاضـل  عـيل  وقـال  املوسـم. 
مرشف الفريـق ان النادي عزز 
صفوفـه بأربعـة العبـني قبل 
غلق موعد االنتقاالت الشـتوية 
املحليـني واملحرتفني. لالعبـني 
واضـاف، ان النـادي تعاقد مع 
ثالثة العبني محليـني هم قائد 
فريق النجف محمد عبد الزهرة  
وحسـني عبد الكريم قادما من 
نـادي القاسـم، ومحمد صالح 

قادما من نادي نفط البرصة.
كما اشـار فاضـل اىل ان تعاقد 

النادي شـمل الالعـب املحرتف 
غاسـان  غيسـالين  الفرنـيس 
قادمـا مـن الـدوري املاليـزي 
وسـبق لـه ان مثـل انديـة من 
والجزائـر.  والنرويـج  فرنسـا 
الالعبـني  ان  بالقـول  وتابـع 
اضافـة  سـيكونون  األربعـة 
جيـدة لفريق املينـاء ، الفتا إىل 
دوري  اىل  العـودة  ”هدفنـا  ان 
الكبار بعد مغادرتنا له املوسـم 
املـايض“. ويقـود فريـق نادي 
املينـاء حاليـا مـدرب املنتخب 
العراقي السابق باسم  الوطني 
قاسم الذي اكد بقاءه يف النادي 
التـي قدمـت  رغـم العـروض 
لـه لقيـادة فـرق معروفة من 

الدوري املمتاز.

@paäbfl�a@äaân«bi@b‰˜ub–m@ZbÓéa@lãÀ@Üb•a
ÚÓ‰†Ï€a@pbjÉn‰æa@Ú€Ï�i@—ÓÓõm@Â«

@“6´@…fl@á”b»nÌ@ıb‰Óæa@Üb„
µÓ‹´@µj«¸@Úq˝qÎ@Ôè„ãœ

@¡–‰€a@fibó–„a@ıaäÎ@’ÓœÏn€a@lbÓÀ@Z·√b◊@÷bnìfl
ã◊bí@·Óÿy@Â«

بغداد/ متابعة الزوراء
توصل العب منتخبنـا الوطني بكرة القدم 
أيمـن حسـني اىل اتفـاق مـع ادارة نـادي 
الجزيرة االماراتي لتمثيله يف الفرتة املقبلة 

قادما من نادي املرخية القطري.
وذكرت مصـادر قطرية، أن أيمن حسـني 
25، وقـع عـىل  هـداف بطولـة خليجـي 
كشـوفات الجزيـرة اإلماراتـي، بعقد ملدة 

موسمني ونصف.
وأضافت املصادر ”أيمن حسـني قام بعمل 
مخالصـة ماليـة مع املرخيـة، وتنازل عن 
رواتبـه املتبقيـة مقابـل الحصـول عـىل 

بطاقته الدولية“.
وتابعت ان املرخية أبدى تمسـكه بخدمات 
املنتخـب الوطنـي، لكـن رغبـة  مهاجـم 
الالعـب كانت واضحـة يف االنتقال للدوري 

اإلماراتي“. 
يذكـر أن غياب عيل مبخوت عـن الجزيرة 
بسـبب التحاقه بالخدمة العسكرية، عجل 
مـن توقيـع أيمن حسـني لصالـح الفريق 

اإلماراتي.
وسـبق أليمن حسـني، تمثيل فريـق القوة 
الجويـة، ولعـب مع أم صـالل واملرخية يف 

دوري نجوم قطر.

بغداد/ حسني الشمري
القـوى  اسـتهل منتخبنـا اللعـاب 
مشاركته يف بطولة الجائزة الكربى 
املقامـة حاليا يف تونـس بالحصول 
يف  متنوعـة  اوسـمة  سـبعة  عـىل 
منافسات اليوم االول  بمشاركة 18 

منتخبا عربيا واسيويا واوربيا.
وقال عضو املكتـب التنفيذي للجنة 
الباراملببـة ورئيـس اتحـاد العـاب 
القـوى الباراملبي مهدي باقر حصل 
ابطالنا عىل سـبعة اوسمة متنوعة 
وبرونزيـة  وفصيتـان  4ذهبيـات 

واحدة ضمن منافسـات اليوم االول 
مـن مشـاركتنا يف بطولـة الجائزة 
الكـربى التي تجـري احداثها حاليا 
يف تونـس وهـي بطولـة  مؤهلة اىل 
االسـياد للعـام الحـايل  وباراملبيـاد 

باريس للعام املقبل.
واضاف باقر ان االوسـمة السـبعة 
املتنوعـة توزعـت كاالتـي الوسـام 
االول كان من نصيب العبنا حسـني 
حسـن يف قذف الثقل مسـجال رقما 
قدره...11/86م فيما خطف زميله 
العداء نادر الراهيم الوسـام الذهبي 

 t47 لفئـة  100م  ملسـافة  الثانـي 
مسـجال رقمـا قـدره 11/72ثانية 
ونـال زميلـه عيل مبـارك الوسـام 
الذهبـي الثالـث ملسـافة 100 لفئة 
t38 مسجال رقما قدره11/86ثانية 
اما الوسـام الرابع فكان من نصيب 
ملسـافة  فاضـل  فاطمـة  العـداءة 
100 لفئـةt35 مسـجال رقما قدره 
15/26ثانية اما الوسامني الفضيني 
فكانـا من حصة ولدان نزار يف قذف 
الثقـل  لفئة قصار القامة مسـجال 
والعـداء  10/05م  قـدره  رقمـا 

عبدالستار سلمان ملسافة 100 لفئة 
t36مسـجال رقما قدره 13/04اما 
الوسـام السـابع واالخري يف حصيلة 
اليـوم االول فكان مـن حصة العداء 
محمـد فهـد ملسـافة 100م  يف فئة 

t11 مسجال رقما قدره 12/08.
واضاف باقر نسعى اىل تعزيز غلتنا 
من االوسمة خالل اليومني االخريين 
السـيما ونحن نعول عىل ابطالنا يف 
نبـل املزيد من االوسـمة كـي نؤكد 
مـن خاللهـا علـو كعـب اتحادنا يف 

املشاركات الخارجية.

@Ò7j◊@ÛöÏœ@páËí@Òaäbjfl@¿@µ–Óƒ„@µœáËi@·éb‘€a@È–Óõfl@‚çËÌ@Ú†ãì€a
—v‰€a@Âfl@Ú‰Ó$@Ú�‘„@—�≤@ÚÓ„aÏÌá€a

بغداد/ ليث العتابي
خطف فريق الديوانية نقطة ثمينة من 
مضيفه فريق النجف بعدما تعادل معه 
سـلبيا يف املباراة التي جرت عىل ملعب 
النجف االوملبي مسـاء امس الثالثاء يف 
ختام مباريات الجولة الخامسة عرشة 
من دوري الكرة املمتـاز، واضاع فريق 
النجـف العديد مـن الفرص السـانحة 
للتسـجيل خـالل شـوطي املبـاراة، إذ 
استبسـل دفاع وحـارس مرمى فريق 
الديوانية يف الذود عن مرماهم ونجحوا 
يف النهايـة يف كسـب نقطـة ثمينة من 

صاحب االرض والجمهور. 
ويف مبـاراة ثانية.. تغلـب الرشطة عىل 
يف   ،(2-0) بنتيجـة  القاسـم  ضيفـه 
املباراة التي جرت امس الثالثاء بملعب 

كربالء الدويل.
ورفـع الرشطـة رصيـده إىل 29 نقطة 
باملركز الخامس بفـارق نقطة واحدة 
عـن الطلبة املتصدر، فيما تجمد رصيد 
القاسـم عنـد النقطـة الــ 13 باملركز 

.16
تمكن املحرتف السوري محمود املواس، 
لفريقـه  األول  الهـدف  تسـجيل  مـن 
الرشطة يف الدقيقة 14، بعد اسـتغالله 
لخطـأ دفاعي ليضع كرته بسـهولة يف 

مرمى حارس القاسم وليد عطية.
نيانـج يف مضاعفـة  إدريسـا  ونجـح 
النتيجـة للرشطـة يف الدقيقـة 64 من 
زمـن املبـاراة، بعد تصويبـة قوية من 

داخل منطقة الجزاء لتعانق الشباك. 
وشـهدت مجريات اللقـاء وقبل نهاية 
الشـوط األول، أحداثـا مؤسـفة بعـد 
شـجار عنيف بـني الجهازيـن الفنيني 

للفريقني.
وأثرت تلك األحداث بالسـلب عىل األداء 
العام بالشـوط الثانـي، يف ظل تعرض 

مدرب القاسم عيل عبد الجبار للطرد.
والحت عدة فرص للفريقني يف الدقائق 
األخـرية لكنهمـا لـم ينجحـا يف تغيري 
النتيجة، التي حسمها الضيوف بنتيجة 

.(0 - 2)
وضيفـه  القاسـم  مبـاراة  وشـهدت 
الرشطـة، أحداثا مؤسـفة قبـل نهاية 
الشـوط األول، بعـد اندالع شـجار بني 
الجهازين الفنيني، وسط فوىض عارمة 

بملعب كربالء الدويل.
بعـد عنـف  البدايـة،  وجـاءت رشارة 
واضح مـن قبل مدافع القاسـم عمار 
داخل، تجاه مهاجم الرشطة، املحرتف 
لتندلـع  املـواس،  محمـود  السـوري 
االعرتاضـات  بعـد  خاصـة  األحـداث 
الكبـرية مـن قبـل الجهازيـن الفنيني 

للفريقني.

ومع تزايد الفوىض داخل امللعب، تبادل 
الشـحماني،  عـيل  الرشطـة  مـرشف 
مـع مدرب القاسـم، عيل عبـد الجبار، 
اللكمـات، لتتحـول املبـاراة إىل حلبـة 

للمصارعة بني الفريقني.
وبعد توقف دام 10 دقائق، أشهر حكم 
اللقاء أحمد كاظم 6 إنذارات للجهازين 
الفنيـني، مـع طـرد الشـحماني وعبد 

الجبار.
ويتصـدر جـدول ترتيب فـرق الدوري 
املمتاز بنهاية الجولة الخامسـة عرشة  
عقب فوزه عىل الكرخ بنتيجة (2 - 0)، 
يف املباراة التي جرت عىل ملعب الزوراء 

الدويل.
ونجح مؤمل عبد الرضا يف وضع الطلبة 
باملقدمـة يف الدقيقـة 48، بعد مجهود 

فـردي من جهة اليسـار، قبـل أن يهز 
شباك الحارس عبد السليم حماد.

وعزز أبو بكر كمارا تقدم فريقه بهدف 
ثان يف الدقيقة 74، بعد متابعته بالرأس 

لكرة مرتدة من دفاعات الكرخ.
بهذا االنتصار، رفـع الطلبة رصيده إىل 
30 نقطة يف الصـدارة، بفارق األهداف 

عن الوصيف الزوراء.

بغداد/ محمد خليل
اكـد مرشف فريـق النفط بكرة القدم مشـتاق كاظـم انه حتى 
اللحظة اإلدارة لم تستقر عىل املدرب الجديد للفريق ليكون خلفاً 

للمدرب حكيم شاكر. 
وقـال ان إدارة نادي النفط الريايض واملدرب حكيم شـاكر قررا 
نهاية عقد الكادر التدريبي بالرتايض مبينا ان مسألة إنهاء عقد 
الـكادر التدريبي سـببها غيـاب التوفيق عن الفريـق يف الدوري 

املمتاز .
وقدم حكيم شـاكر، مدرب النفط، امس الثالثاء، اسـتقالته من 

تدريب الفريق بعد النتائج السلبية بالدوري  املمتاز.
وتعد استقالة شـاكر، الثانية من تدريب النفط املوسم الجاري، 
إذ سـبق للمدرب حسـم أحمد، أن اعتذر عن تكملة املشـوار بعد 

بداية متواضعة.

ولم ينجح شاكر، يف تصحيح مسار فريقه الذي حقق معه الفوز 
فقط بمباراة وحيدة عىل الكرخ (0-1) يف الجولة 12 من الدوري 

املمتاز.
كان النفـط تعـادل بالجولة الــ15 أمام ضيفه نـوروز (1-1)، 
لتزداد معاناة املدرب األسبق للمنتخب الوطني بعد تراجع فريقه 
إىل الرتتيب الـ18 برصيد 10 نقاط، جمعها من فوز وحيد مقابل 

7 تعادالت، ومثلها من الهزائم.
وسـيلعب النفط، مباراته املقبلة أمام النجف بملعب األخري يوم 

11 من شباط الجاري، ضمن الجولة 16 من الدوري املمتاز.
يذكر أن ظاهرة اسـتقالة املدربني بالدوري املمتاز ازدادت خالل 
الجـوالت املاضية، إذ وصلـت إىل 10 مدربني، بينهـم املدرب عبد 
الغني شـهد الذي استقال من نفط الوسط ليتسلم يف اليوم التايل 

مهمة قيادة النجف بدال من أحمد خلف.

بغداد/ الزوراء
التقى رئيُس االتحاد العراقّي لكرِة القدم عدنان درجال، امس الثالثاء يف مقّر االتحاد، بأعضاء 
لجنِة تقييم الدوراِت اآلسيوّية األردني نهاد صوقار والسعودي يحيى العياف، وبُحضور عضو 
االتحاد أحمد املوسوي واألمني العاّم لالتحاد محمد فرحان، ومدير قسم تعليم وتطوير املدربني 
لهما  متمنياً  بالُحضور،  االتحاد  رئيُس  نجيب صليوة. ورحب  الدكتور وسام  الفنّية  اللجنِة  يف 
طيَب اإلقامة يف بلدهما الثاني العراق، وتطرَق إىل قضيِة توحيد القراِر الرياّيض يف املنطقِة بما 
أن  إىل  نسعى  وأضاَف  األمام.  إىل  عجلتها  ودفع  القدم  كرِة  لتطوير  املشرتكة  املصالَح  يحقق 
تكون الدوراُت التدريبّية اآلسيوية من العوامل املساعدِة لنجاح عمِل املُدرب، إضافًة إىل اجتهاده 
مقومات  المتالكنا  العراق  يف  برو  دوراِت  إقامِة  عىل  نعمل  يجعلنا  الدورات  ونجاح  وإبداعه، 
االتحاد  رئيِس  مع  اللقاء  أسعدنا  صوقار  نهاد  التقييم  لجنة  ُعضو  قال  جهته،  من  نجاحها. 
جيدة،  بصورٍة  تسرُي  اآلسيوّية   A التدريبّية  الدورة  وإن  درجال،  عدنان  القدم  لكرة  العراقّي 
أو يف مشوارهم  الدوراِت  املدربني سواء يف  التي تخص عمَل  األمور  االهتمام بجميع  والبّد من 
العميل. من جانبه، بنّي عضو اللجنة الدكتور يحيى العياف، سعداٌء بالتواجِد يف العراق، وعىل 
كرِم الضيافة وُحسن االستقبال مضيفاً بجهود الجميع يتحقق النجاُح ألن أرَض العراق خصبٌة 

باملواهب والطاقاِت البرشّية، وبإمكانه تطبيق اتفاقّية التعليم وتطوير املُدربني بكفاءٍة عالية.

 بغداد/ الزوراء
الشباب  دوري  قرعُة  الثالثاء،  أمس  أقيمت،   
رئيس  بُحضوِر  االتحاد  مقّر  يف  املُمتاز  لفرِق 
اللجنة. وأعضاء  عويف  حيدر  الدكتور  اللجنِة 
وحددت اللجنُة الخامَس عرش من الشهر الحايل 
موعداً النطالِق الدوري، وقسمت الفرُق املُشاركة 
عىل مجموعتني، ضمت املجموعُة األوىل (أمانة 
الكهرباء،  النفط،  الصناعة،  الكرخ،  بغداد، 
نوروز،  زاخو،  الرشطة،  الحدود،  الزوراء، 
(القوة  الثانية  املجموعُة  ضمت  بينما  أربيل)، 

نفط  البرصة،  نفط  امليناء،  الطلبة،  الجوّية، 
النجف،  القاسم،  كربالء،  النارصّية،  ميسان، 
نفط الوسط، الديوانّية). وأسفرت الجولُة األوىل 
عن املواجهاِت اآلتية، الكرخ  مع أمانة بغداد و 
زاخو مع نوروز وأربيل ضد النفط و الصناعة  
والقوة  الرشطة  يواجه  والزوراء  الحدود  امام 
الجوّية  مع نفط الوسط و كربالء امام الطلبة 
وامليناء يلتقي القاسم والنارصّية  يواجه نفط 
ميسان والنجف مع نفط البرصة بينما سيكون 

الكهرباء والديوانّية يف حالِة انتظار.
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جبلة / متابعة الزوراء:
تويف الالعب الدويل السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عاماً إثر انهيار 
القوي  الزلزال  نتيجة  الساحلية،  جبلة  مدينة  يف  يسكنه  الذي  البناء 
القدم.وكتب  البالد، حسب ما أعلن االتحاد السوري لكرة  الذي رضب 
”االتحاد  ”فيسبوك“:  الرسمي عىل موقع  السوري يف حسابه  االتحاد 
منتخب  نجم  ألرسة  العزاء  بأحر  يتقدم  القدم  لكرة  السوري  العربي 

سوريا األسبق نادر جوخدار ولعائالت ضحايا الزلزال املدمر 
لكل  العاجل  الشفاء  ويتمنى  اليوم،  فجر  البالد  رضب  الذي 

ثم  الوثبة  نادي  مع  الهجوم  مركز  جوخدار  املصابني“.وشغل 
احرتف مع الفيصيل والوحدات األردنيني حتى انتهاء مسريته 
بني  سوريا  منتخب  ألوان  عن  جوخدار  دافع  2008.كما  يف 

نادي  ودّرب   ،1996 آسيا  1995 و1997 وشارك معه يف كأس 
السالم زغرتا اللبناني العام املايض.ونعت إدارة نادي الوثبة العب 

الفريق السابق الذي حمل ألوانه يف فرتتني: ”تنعي إليكم فقيد نادينا 
تاج  وولده  جوخدار  نادر  السابق  الدويل  العبنا  السورية  والرياضة 

الدين اللذين وفاتهم املنية عىل إثر الزلزال الذي رضب بلدنا وتتقدم 
السالم  نادي  الفقيدين“.وتقدم   أرسة  من  العزاء  بأحر 

زغرتا بتعازيه الحارة بمناسبة وفاة مدربه السابق 
جوخدار ونجله تاج، و قدم النادي اللبناني 

تعازيَّه سائال الرحمة والغفران لالعب 
الوحدات  نادي  قدم  ونجله.بدوره 

العبه  وفاة  يف  تعازيَّه  األردني 
السابق جوخدار سائال الرحمة 

لجميع الضحايا.

أكرا / متابعة الزوراء:
ُعثر عىل الالعب الدويل الغاني السابق كريستيان أتسو 
رضب  الذي  الزلزال  أنقاض  وسط  الحياة  قيد  عىل 
جنوب رشق تركيا وشمال وسوريا، وأودى بحياة ما 
ال يقل عن خمسة آالف شخص، حسبما قالت سفرية 
غانا لدى تركيا.وكان الجناح البالغ 31 عاًما انتقل يف 
هاتاي  إىل  السعودي  الرائد  من  املايض  أيلول/سبتمرب 
سبور الرتكي، الذي يقع يف مقاطعة هاتاي الجنوبية 
فرانسيسكا  املدّمر.قالت  الزلزال  مركز  من  بالقرب 
أخبار  ”لدي  أكرا:  يف  أسايس  إلذاعة  أدونتون  أشييتي 
ساّرة. تلقيت معلومات للتو من رئيس االتحاد الغاني 
أن كريستيان أتسو ُوجد يف هاتاي“.ولم تذكر السفرية 
معلومات إضافية عن حالة العب نيوكاسل اإلنكليزي 

الرئيس  نائب  قال  السابق.بدوره، 
غول  راديو  لقناة  عزت  مصطفى 

الرتكية إن ”أتسو أنقذ من تحت الركام 
يزال  ال  لألسف  بجروح.  أصيب  وقد 
تحت  صفوت  تانر  الريايض  مديرنا 
خمسة  أتسو  األنقاض“.وأمىض 
 2016 بني  نيوكاسل  يف  مواسم 
نادي  إىل  ينتقل  أن  قبل  و2021 

الرائد.وسجل أتسو، قبل ساعات من 
الزلزال، هدف الفوز لفريقه يف الدقيقة 
ضائع  عن  البدل  الوقت  من  السابعة 
ضمن   (1-0) باشا  قاسم  نادي  ضد 

العب  الرتكي.غرّد  الدوري  منافسات 
السابق بعد  الربتغايل وملقا اإلسباني  بورتو 

يف  لتسجييل  سعيد  للفريق.  مهم  ”انتصار  اللقاء: 
املباراة“.ورضب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات 
غ)،  ت   01,17) املحيل  التوقيت  يف   4,17 الساعة  عند 
وكان  الجيولوجي،  للمسح  األمريكي  املعهد  وفق 
كهرمان  محافظة  يف  بازارجيك  منطقة  يف  مركزه 
 60 مسافة  عىل  رشق)  (جنوب  الرتكية  مرعش 
ساعات  بعد  أعقبه  السورية  الحدود  من  كيلومرتًا 

زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجات.

باريس / متابعة الزوراء:
يدرس باريس سان جريمان، التعاقد مع نجم مانشسرت 
سيتي، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.ويعترب 
يف  األساسية  العنارص  من  سيلفا  برناردو  الربتغايل 
اسمه  لكن  جوارديوال،  بيب  اإلسباني  املدرب  كتيبة 
ارتبط بالرحيل إىل برشلونة عىل مدار الفرتات السابقة.
وبحسب موقع «le١٠sport»، فإن سان جريمان يفكر 
جدًيا يف تقديم عرض ملانشسرت سيتي، من أجل ضم سيلفا، 

الصيف املقبل، مقابل ٧٠ مليون يورو.ولعب برناردو سيلفا 
يف صفوف موناكو، قبل رحيله إىل السيتي، يف نفس توقيت 
رحيل كيليان مبابي إىل سان جريمان.ويعترب برشلونة من 
الفرق التي تخطط أيًضا لالنقضاض عىل برناردو يف املوسم 
املقبل، حيث يحظى بإعجاب كبري من جانب املدرب تشايف.
مانشسرت  بقميص  مباراة   ٢٨٢ سيلفا  برناردو  وخاض 
 ٥٠ وسجل   ،٢٠١٧ عام  منذ  املسابقات،  جميع  يف  سيتي 

هدفا وصنع ٥٦ آخرين.

مدريد / متابعة الزوراء:
ارتقى رايو فايكانو إىل املركز 
عىل  فوزه  عقب  الخامس 
بهدفني  أملرييا  ضيفه 
الجولة  ختام  يف  نظيفني 
اإلسباني  الدوري  من   ٢٠

لكرة القدم.
ألصحاب  األول  الهدف 
طريق  عن  جاء  األرض 
الربازييل رودريغو إييل يف 
يف  بالخطأ   ٥٣ الدقيقة 
قبل  فريقه،  مرمى 
ألفارو  يعزز  أن 
سيا  ر غا
لنتيجة  ا
بالهدف 

عمر  من   ٦٣ الدقيقة  يف  الثاني 
فايكانو  رايو  املباراة.ورفع 
املركز  يف  نقطة   ٣٢ إىل  رصيده 
الخ بفارق ٣ نقاط عن أتليتيكو 

توقف  حني  يف  الرابع،  مدريد 
يف  نقطة   ٢٢ عند  أملرييا  رصيد 
جدول  عىل  عرش  الرابع  املركز 

ترتيب الليغا.

                         

نابويل / متابعة الزوراء:
قاد النيجريي فيكتور أوسيمني، مهاجم نابويل، فريقه لفوز كبري 
عىل سبيزيا (0-3)، بعدما سجل هدفني يف املباراة التي جمعتهما 
موقع  اإليطايل.وذكر  الدوري  من   21 األسبوع  بمنافسات 
عرضية  من  جاء  الثاني  أوسيمني  هدف  أن  إيطاليا“،  ”فوتبول 
ارتقى  أوسيمني  أن  الشباك.وأضاف  يف  برأسية  املهاجم  قابلها 
التي نفذها  يف الهدف لحوايل 2.58 مرت، مسجال قفزة أعىل من 
رونالدو  أن  2019.ولفت  عام  رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل 
سجل مع يوفنتوس هدفا ضد سامبدوريا، بعدما قفز الرتفاع 
بلغ 2.56 مرت، ليأتي أوسيمني ويتفوق عليه بهدفه يف سبيزيا.

ورحل رونالدو، عن يوفنتوس يف صيف 2021، حيث سجل خالل 
3 سنوات 101 هدف يف 134 مباراة لعبها بقميص البيانكونريي.
املوسم،  هذا  اإليطايل  الدوري  هداف  هو  أوسيمني  أن  إىل  يشار 
بعدما سجل 16 هدفا يف 17 مباراة لعبها مع البارتينوبي، بفارق 

4 أهداف عن أقرب منافسيه الوتارو مارتينيز.

برشلونة / متابعة الزوراء:
كشف تقرير صحفي إسباني، عن الحالة الوحيدة التي ستدفع 
فاتي  اسم  فاتي.وارتبط  أنسو  الشاب  لبيع مهاجمه  برشلونة، 
بايرن  اهتمام  ظل  يف  املقبل،  الصيف  برشلونة،  عن  بالرحيل 
”سبورت“  صحيفة  يونايتد.وبحسب  ومانشسرت  ميونيخ، 
الكتالونية، فإن فاتي يسعى للحصول عىل دور أكرب يف برشلونة 
مع  التعاقد  بعد  يحدث  لم  ما  وهو  اإلصابة،  من  عودته  منذ 
الصحيفة: ”برشلونة  ليفاندوفسكي.وأضافت  البولندي روبرت 
يحتاج لبيع بعض العبيه يف الصيف، للهبوط بفاتورة الرواتب، 
ويف  ذلك،  جديدة“.ومع  صفقات  لعقد  الالزمة  السيولة  وتوفري 
إذا  إال  الخطوة،  تلك  لن يقدم برشلونة عىل  حالة فاتي تحديًدا، 
حتى  يحدث  لم  ما  وهو  الرحيل،  أجل  من  بطلب  الالعب  تقدم 
برشلونة  تمسك  من  الرغم  عىل  أنه  إىل  الصحيفة  اآلن.وأشارت 
 100 بالالعب، الذي يعترب مستقبل النادي، إال أن عرضا بقيمة 

مليون يورو لضمه، سيكون مرضيا للجميع.

الرباط / متابعة الزوراء:
عقدة  كرس  عن  املرصي  األهيل  يبحث 
نصف نهائي كأس العالم لألندية، عندما 
يف  األربعاء،  اليوم  مدريد،  ريال  يواجه 
يف  حاليا  املقامة  للبطولة،  الذهبي  املربع 

املغرب.
تاريخه  يف  فاز  الذي  الفريق  هو  األهيل 
املمتد عىل مدى ١١٦ عاًما بأكثر من ١٤٠ 
لقًبا، وهو إنجاز يجعله األكثر نجاًحا يف 

تاريخ كرة القدم.
نجاًحا  األكثر  النادي  أيًضا  فهو  وباملثل، 
حتى اآلن يف القرن ٢١ عىل مستوى العالم، 
عاًما،   ٢٣ آخر  يف  لقًبا   ٤١ حقق  أن  بعد 
ولينكولن  ميونيخ  بايرن  عىل  ليتفوق 
إمبس من جبل طارق، بحصول كل  ريد 

منهما عىل ٤٠ كأًسا.
يف كأس العالم لألندية، شارك يف ٧ نسخ 
املركز  عىل  منها   ٣ يف  حصل  سابقة، 

الثالث.
إىل  العبور  تذكرة  األحمر،  املارد  وقطع 
 ١-٠ فوزه  بعد  املونديال،  نهائي  نصف 

عىل سياتل األمريكي.
العالم  كأس  نهائي  نصف  األهيل،  وبلغ 
لألندية، ٤ مرات من قبل، لكنه لم ينجح 

يف بلوغ املباراة النهائية.
النسخة  يف  الذهبي  للمربع  األهيل  وتأهل 

عىل   ٢-٠ الفوز  بعد   ،٢٠٠٦ عام  الثالثة 
أوكالند سيتي، قبل الخسارة ١-٢ يف نصف 

النهائي أمام إنرتناسيونال الربازييل.
امليدالية  بحصد  املرصي  الفريق  واكتفى 
بعد  تاريخه،  يف  األوىل  للمرة  الربونزية 

الفوز ٢-١ عىل كلوب أمريكا املكسيكي.

وبعد غياب ٦ سنوات، عاد األهيل للظهور 
فوزه  بعد   ،٢٠١٢ عام  النهائي  يف نصف 
٢-١ عىل هريوشيما الياباني، لكنه خرس 

بهدف أمام كورينثيانز يف املربع الذهبي.
 ٠-٢ الخسارة  بعد  رابعا  األهيل  وحل 
أمام مونتريي املكسيكي.وال يعيش ريال 

مدريد أفضل لحظاته بعدما خرس كأس 
برشلونة خالل  يد  اإلسباني عىل  السوبر 
األخرية  خسارته  بخالف  املايض،  الشهر 
السفر  قبل  مايوركا  ريال  أمام  بالدوري 
بعض  من  مدريد  ريال  للمغرب.ويعاني 
الغيابات املؤثرة عىل رأسها املهاجم كريم 

واملدافع  كورتوا  تيبو  والحارس  بنزيما 
فاسكيز  لوكاس  بجانب  ميليتاو  إيدير 

وفريالند ميندي وإيدين هازارد.
وأغلق كارلو أنشيلوتي املدير الفني لفريق 
يف  للرتكيز  الليجا  صفحة  مدريد،  ريال 
مهمته بمونديال األندية القتناص اللقب.

وقال أنشيلوتي يف ترصيحات للصحفيني، 
إن فريقه سيخوض كأس العالم لألندية 

بهدف التتويج باللقب.
الثنائي  خربات  عىل  مدريد  ريال  ويعول 
بجانب  مودريتش،  ولوكا  كروس  توني 
وفينيسيوس  رودريجو  الربازييل  الثنائي 

جونيور يف الخط األمامي.
وتبدو صفوف األهيل مكتملة قبل ساعات 
املهاجم  عدا  مدريد،  ريال  مواجهة  من 
الذي يتحدد موقفه عقب  محمود كهربا 

املران األخري.
ويعول األهيل عىل صالبة دفاعه الذي لم 
حارسه  خربات  بفضل  أهداف،  يستقبل 
بعض  دور  بخالف  الشناوي،  محمد 
عنارص الدفاع املميزة خاصة محمد عبد 

املنعم، وتألق أليو ديانج.
مواجهة  «إن  األهيل:  مدرب  كولر  وقال 
ريال مدريد يف حد ذاتها أمر عظيم ورائع 
أنه سيلعب  ولالعبيه، مؤكدا  له  بالنسبة 

من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.»

حلب / متابعة الزوراء:
تضامن العديد من األندية العاملية ونجوم 
كرة القدم مع ضحايا الزلزال الذي أودى 

بحياة وإصابة االالف يف سوريا وتركيا.
غرب  وشمال  تركيا  وسط  زلزال  رضب 
درجة   ٧٫٨ قوته  وبلغت  صباح  سوريا 
وتسبب بانهيار بنايات يف أنحاء املنطقة.

جاء  بياناً  اإلسباني  مدريد  ريال  وأصدر 
ورئيسه  مدريد  ريال  نادي  «يعرب  فيه: 
العميق  قلقهم  عن  إدارته  ومجلس 
تعاني  التي  الكارثة  بعد  وتضامنهم 
الزلزال  نتيجة  منها تركيا وسوريا حالياً 
القليلة  الساعات  يف  البلدين  رضب  الذي 

املاضية».
ومودته  تعازيه  نادينا  «ينقل  وتابع: 
الشفاء  يتمنى  وباملثل  القتىل،  ألقارب 
كل  إليهم  ننقل  الذين  للجرحى  العاجل 
قوتنا مودتنا».وغرّد برشلونة يف حسابه 
الرسمي عىل تويرت: «يعرب نادي برشلونة 
عن تعازيه ألرسة وأصدقاء كل من فقدوا 
تركيا  رضب  الذي  الزلزال  يف  أرواحهم 

وسوريا ويتمنى الشفاء لجميع املصابني 
أتلتيكو  من  كل  واملترضرين».وانضم 
وبوروسيا  اإلسبانيني  وقاديش  مدريد 
دورتموند األملاني وأستون فيال اإلنكليزي 
الضحايا  شاركت  التي  األندية  قائمة  إىل 

معاناتهم.

برسالة  فالنسيا  نادي  بعث  بدوره 
تضامن لضحايا الزلزال، وجاء يف تغريدة 
النادي: «يود فالنسيا التعبري عن تضامنه 
بعد  والرتكي  السوري  الشعبني  مع 
بعث  البلدين.»كما  رضب  الذي  الزلزال 
الحساب العربي لرابطة الدوري اإلسباني 

الليغا بربقية تضامن، وجاء يف التغريدة: 
وأقارب ضحايا  لعائالت  الحارة  «تعازينا 
الزلزال يف سورية وتركيا، متمنيا الشفاء 

العاجل للمصابني».
إىل  صالح  محمد  املرصي  النجم  وانضم 
وغرّد  الزلزال،  ضحايا  مع  املتضامنني 
من  قادمة  مروعة  أنباء   » حسابه:  عرب 
سوريا وتركيا، خالص التعازي يف األرواح 
التام لجميع  الشفاء  التي ُفقدت وأتمنى 

املصابني.
عمر  السوري  املنتخب  قائد  وأعرب 
الضحايا  أرس  مع  تضامِنه  عن  السومة 
عرب  تغريدٍة عىل حسابه الرسمي بتويرت: 
«رحمتك يا رب .. الحمد لله عىل السالمة 

والله يرحم الضحايا».
القدم  لكرة  الكرواتي  االتحاد  وأبدى 
والرتكي  السوري  الشعبني  مع  تضامنه 

مقدماً التعازي لجميع املترضرين.
وغرّد الكرواتي مودريتش والربتغايل بيبي 

بالتضامن مع سوريا وتركيا.
نادي  الرتكي ونرش  بشيكتاش 

«قلوبنا  الرسمية:  صفحته  عىل  تغريدة 
معكم .. مع صورة تحمل أسماء املناطق 

املترضرة عىل خلفية العلم الرتكي.».
بدورها نرشت صفحة نادي غلطة رساي 
الضحايا،  أهايل  مع  تضامنية  تغريدة 
العزاء  بخالص  النادي  إدارة  وتقدمت 
لعائالت الضحايا ومتمنية التعايف الرسيع 

للجرحى.».
تغريدة  نرش  فقد  فنربهتشه  نادي  أما 
إدارة  ودعت  األتراك،  للمواطنني  توعوية 
رضورة  إىل  التغريدة  خالل  من  النادي 
الصعب  الظرف  هذا  خالل  بالدم  التربع 
املناطق  يف  وخاصة  تركيا  به  تمر  الذي 

املترضرة من الزلزال».
الدويل األملاني السابق مسعود أوزيل والذي 
ينحدر من أصول تركية نرش بدوره عىل 
رسالة  انستغرام  عىل  الرسمية  صفحته 
تضامنية.. وكتب أوزيل: «أتمنى أن تتعاىف 
الزلزال».من  هذا  آثار  من  قريبا  تركيا 
معلول  نبيل  التونيس  املدرب  غرّد  جهته، 

بالدعاء للشعبني السوري والرتكي.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
الحبس  السـلطات املرصيـة  جـددت 
االحتياطي لثالثـة من صناع املحتوى 
السـاخر عـىل اإلنرتنـت بتهـم ”نرش 
أخبار كاذبة“، و“االنضمام إىل جماعة 
إرهابية“، بعدما انترش مقطع فيديو 
كوميـدي لهم تدور قصته حول زيارة 

شاب يف السجن.
وقـال أحد أعضـاء فريـق الدفاع عن 
املتهمني نبيه الجنادي لوكالة فرانس 
بـرس إنه تـم تجديـد الحبـس األحد 
ملـدة 15 يوما للمتهمـني الذين أوقفوا 
األسبوع املايض. وتابع أن ”االتهامات 
هي نرش أخبـار كاذبة، واالنضمام إىل 
جماعـة إرهابية وتمويلها، وإسـاءة 

استخدام مواقع تواصل اجتماعي“.

كذلك قررت نيابة أمن الدولة، بحسب 
الجنادي، تجديد حبس ناشـط عمايل 
مرصي مع صانعـي املحتوى يف إطار 
القضية نفسـها، عـىل الرغم من ”أنه 

ليـس لـه أي عالقـة باألمـر (الفيديو 
الساخر)“.

واألسـبوع املايض أوقف ثالثة شـباب 
اإللكرتونـي  املحتـوى  صنـاع  مـن 

السـاخر يف مرص وهم محمد حسـام 
الدين وبسـمة حجازي وأحمد طارق، 
عىل خلفية نرشهـم فيديو عىل موقع 
التواصـل االجتماعي تيـك توك يحوي 
مشـاهد تمثيلية كوميدية حول زيارة 

شاب يف السجن.
وأوضـح الجنـادي أنه لـم يطلع عىل 
محرض التحقيقات بنيابة أمن الدولة، 
مضيفـا ”تم اسـتجوابهم (املتهمني) 
بشكل عام عن حياتهم وفيديوهاتهم، 
ولكـن ال أسـتطيع القطـع بـأن هذا 
يحـدث لهم بسـبب هـذا الفيديو“، يف 

إشارة إىل املقطع املنترش أخريا.
املتهمـني  املحتـوى  صنـاع  ويتابـع 
عىل موقـع تيك توك أكثـر من مليون 

شخص.

باريس/متابعة الزوراء:
يف نهايـة شـهر ينايـر/ كانـون الثاني 
املـايض، نـرشت صحيفـة ”ال كـروا“ 
السـنوية  الدراسـة  نتائـج  الفرنسـية 
الهادفـة إىل قيـاس ثقة الفرنسـيني يف 
الوسـائل اإلعالميـة (بارومـرت ميديا)، 
وهي دراسة سنوية تجريها الصحيفة، 
 Kantar-Onepint بالتعاون مع مركـز

منذ عام 1987.
تتـوىل هـذه الدراسـة سـنوّياً، قيـاس 
يمنحهـا  التـي  املصداقيـة  مسـتوى 
والقنـوات  لإلذاعـات  الفرنسـيون 
التلفزيونية والصحافة الورقية ومواقع 
اإلنرتنت املختصـة بنرش األخبار. نتائج 
الدراسـة األخرية، الخاصة بعام 2022، 
جاءت إىل حّد ما إيجابية، وأظهرت تزايد 
اهتمـام الفرنسـيني باألخبـار، مقارنة 
بالسـنوات السابقة، وكذلك استعادتهم 

القليل من الثقة بالوسائل اإلعالمية.
76 يف املائة من املشـاركني يف الدراسـة 
(مجمـوع العّينـة بلـغ 1500 مشـارك 
راشد، الذين جرى سؤالهم عرب اإلنرتنت 
أو عـرب الهاتـف) قالـوا إنهـم يتابعون 
العـام  يف  كبـري“.  ”باهتمـام  األخبـار 
املـايض كانت نسـبة املهتمـني بمتابعة 
األخبـار 62 يف املائة. نسـبة هـذا العام 
هي خامس أعىل رقم خالل 35 عاماً من 
القياس ملدى االهتمـام والثقة باإلعالم، 
وفق رئيس تحريـر صحيفة ”ال كروا“، 
جان كريسـتوف بلـوكان. ولكـن هذه 
النسـبة املرتفعـة، وصلت فقـط إىل 66 
يف املائـة بـني املشـاركني الذيـن بلغـت 
أعمارهـم أقّل من 35 عامـاً. أربعة من 
كل عرشة مشـاركني، عّربوا عـن تزايد 
اهتمامهـم باألخبـار مقارنـة باألعوام 
السابقة، وهذا ما فّرسه أحد املسؤولني 
يف املركز الذي أجرى الدراسـة بأنه يعود 
إىل التنّوع الكبري ومدى أهمّية أخبار عام 

2022: من الحرب الروسـية يف أوكرانيا 
إىل مباريـات كأس العالم يف قطر ووفاة 
ملكـة بريطانيـا... كلّها أخبـار أعادت 
تدريجّي،  الفرنسـيني بشـكل  اهتمـام 
تحديـداً الحـرب القريبـة جغرافياً من 

بالدهم. 
يف مـا يخّص التغطيـة اإلعالمية للحرب 
يف أوكرانيا، انقسـمت آراء الفرنسـيني: 
41 يف املائـة مـن املشـاركني اعتربوا أن 
تغطيـة اإلعالم كانت جيدة، بينما اعترب 
38 يف املائة أن الصحافة املكتوبة بالغت 

يف التغطية. 
وأشـارت الدراسـة إىل أن حـوايل نصف 
يشـعرون  املائـة)  يف   51) املشـاركني 
بالتعـب مـن األخبـار، لكثرتهـا وتنّوع 
مصادر الحصـول عليها. يف حني جاءت 
اهتمامات املشـاركني يف االستطالع عىل 
الشـكل التـايل: 48 يف املائـة أشـاروا إىل 

كأس العالـم يف قطـر، 43 يف املائـة عن 
وفـاة ملكـة إنكلـرتا، و40 يف املائة عن 
أزمة الوقود. حسب املشاركني، هذه هي 
املواضيع الثالثة األكثـر تغطية وحديثاً 

يف اإلعالم خالل عام 2022.
بينمـا عـّرب مشـارٌك واحد مـن بني كل 
خمسة مشاركني عن تناقص اهتمامه 
ومتابعته لألخبـار (21 يف املائة)، وهذه 
املائـة عنـد  33 يف  إىل  ترتفـع  النسـبة 

األشخاص ما دون الـ 35 عاماً.
وأشار استطالع الرأي أيضاً، إىل احتفاظ 
التلفزيـون بمكانتـه املهمـة يف حيـاة 
الفرنسـيني خـالل عـام 2022، وذلـك 
كمصدر أول للمعلومـات، إذ إن نرشات 
األخبـار عـىل القنـوات التلفزيونية، ما 
زالـت هـي املصـدر األول الـذي تفضله 
العّينة التي جرى اسـتطالعها. وجاءت 
وسـائل التواصـل االجتماعـي يف املركز 

الثاني، عند املشـاركني الذيـن تراوحت 
أعمارهم مـن 18 إىل 24 عاماً. لكن عىل 
الرغم من إيجابية األرقام، ما زالت أزمة 
الثقة قائمـة بني الرأي العـام الفرنيس 
وقنواته اإلعالمية. فــ54 يف املائة مّمن 
اسـُتطلعت آراؤهم، اعتربوا أنه يف أغلب 
األحيان يجب الحذر مّما تقوله الوسائل 
اإلعالميـة عن مواضيع السـاعة األكثر 
أهمية. أزمة الثقة تمتّد إىل موقف الرأي 
العـام مـن الصحفيني أنفسـهم. 59 يف 
املائـة مّمن جرى اسـتطالعهم يجدون 
أن الصحفيـني ال يتصـّدون بمـا يكفي 
للضغط السيايس، و56 يف املائة يجدون 

أن الصحفيني ضعيفون أمام املال.
وكانت ثقة الرأي العام الفرنيس باإلعالم 
قد هوت إىل أدنى مستوياتها، خالل عام 
2018، وفق االستطالع املنشور يف بداية 

عام 2019.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أفرجت السلطات الجزائرية عن الصحفي وكاتب 
العمود البارز سـعد بوعقبة، وذلك غـداة اعتقاله 
عىل خلفية مقال نرشه يوم الجمعة املايض، وصف 
فيـه بلغة سـاخرة سـكان والية الجلفة (وسـط 

الجزائر) بـ“الخرفان“ و“األبقار“.
وكانـت قـوات األمن قـد اسـتجوبت بوعقبة يوم 
االحـد، ثّم قـررت إحالته إىل وكيـل الجمهورية يف 
وسـط العاصمة الجزائرية، بتهمة إثارة الكراهية 
وإهانـة مجموعـة أشـخاص، بموجـب قانـون 
محاربـة التمييـز والكراهيـة الصـادر يف أبريل/ 

نيسان 2020.
وقـرر قـايض التحقيـق بمحكمة سـيدي امحمد 
االثنـني إخالء سـبيل سـعد بوعقبة، مـع وضعه 
تحت الرقابة القضائية ومنعه من السـفر وحجز 

هاتفه.
وسـيبقى بوعقبـة تحـت الرقابـة القضائيـة إىل 
حـني تحديـد موعـد  ملحاكمتـه، بعدمـا وجهـت 
له  تهـم ”التمييـز وخطاب الكراهية باسـتعمال 
تكنولوجيـات االعالم واالتصـال“، وكذلك ”النرش 
والرتويـج ألخبار بهـدف التهويـل وإثـارة الرأي 

العام“.
وكانت جمعيـات أهلية يف والية الجلفة قد رفعت، 
يوم السـبت املايض، شـكوى ضد الصحفي سعد 
بوعقبـة، بعد نـرشه يف جريدة املـدار اإللكرتونية 
(مقرهـا لنـدن)، مقاالً اعتربته مسـيئاً لسـكان 

الوالية، إذ وصفهم بـ“خرفان سياسية تم ترقيتها 
إىل حجم أبقار سياسـية“، يف إشـارة منه إىل قرار 
السـلطات إنجاز املرشوع القطري لرتبية األبقار“ 

يف البريين إحدى مناطق الوالية.
ونرش بوعقبة الحقاً مقاالً قّدم فيه اعتذاره لسكان 
الوالية وتوضيحات عن مقصده من املقال، واعترب 
أنـه أيسء فهمـه، وأنه يكـن كل التقدير لسـكان 

الوالية.
من جهـة أخرى يرى بعـض النقـاد والعاملني يف 
الصحافـة أن السـلطات قد تكـون وجدت يف هذه 
القضية فرصـة للجم الصحفي بوعقبة، وتحييده 
املنتقـدة  بسـبب مواقفـه وكتاباتـه الصحفيـة 
للسلطة والحكومة، وانحيازه يف الفرتة األخرية اىل 

معارضة الرئيس عبد املجيد تبون.

بغداد/الزوراء: 
أعلنـت كليـة اإلعـالم يف جامعـة 
بغـداد إبـرام تعاون مشـرتك مع 
إذاعة مونـت كارلـو الدولية لبث 

برامج مبارشة من العراق.
وقـال بيان لكليـة اإلعـالم تلقته 
”الزوراء“: إن ”إذاعة مونت كارلو 
وبالتعـاون مـع كليـة اإلعـالم يف 
جامعة بغداد ستبث برامج خاصة 
مـن العاصمـة بغـداد ملـدة ثالثة 
أيـام مـن (األربعـاء اىل الجمعة) 
الحـايل، ملناقشـة  مـن األسـبوع 
املوضوعـات املتعلقـة بالقضايـا 
املجتمعية، والثقافية والسياسية، 

والبيئة يف العراق“.
”اإلذاعـة  أن  البيـان  وأضـاف 
سـتقدم أبـرز 3 برامج مـن بثها 
شـو)،  (كافيـه  وهـي  اليومـي، 
مـن تقديم حنان عبـد الله ورضا 
جـودي و(برنامـج خـاص، ومن 
قاعـة التحريـر) مـن تقديم عالء 
الدين بونجار بحضـور مجموعة 

مـن طلبة كليـة اإلعـالم بجامعة 
”اإلذاعـة  أن  اىل  بغداد“.وأشـار 
الوطني  املتحـف  سـتناقش ملف 
العراقي واسـرتداد اآلثار العراقية 
املرسوقـة، وواقع املـرأة العراقية 
تواجههـا،  التـي  والتحديـات 
والتحديات بعد بطولة خليجي 25 

لكرة القدم وفوز املنتخب العراقي 
بالبطولة، واملشـاكل البيئية التي 
يعاني منها العراق، وواقع املرسح 
العراقـي املعـارص، والعـراق من 
الزعزعة إىل االسـتقرار خالل أيام 
مـن البث املبـارش من بغـداد مع 

نخبة من الشخصيات العراقية“.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
اعتـرب  طويلـة  سـنوات  مـدار  عـىل 
أرشـيف الصحـف واملجـالت مصـدراً 
توثيقـاً  يحمـل  للمعلومـات،  مهمـاً 
لحقب تاريخية عىل جميع املستويات 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية. 
ومـن خالل دراسـة عـدد صحيفة أو 
مجلـة يف فـرتة مـن الزمن يسـتطيع 
الباحـث التعـرف عـىل القضايـا التي 
كانت تشغل بال املواطنني والسياسيني 
واملثقفـني يف تلك الفـرتة، وكيف كانوا 
يتفاعلـون مع األحـداث املختلفة من 
حولهم، وكأنه انتقل عرب «آلة الزمن» 

إىل عصور تاريخية سابقة.
وحقـاً، كلمـا طـال عمـر صحيفة أو 
مجلـة، زادت قيمـة أرشـيفها وقوته 
متنوعـة.  تاريخيـة  حقبـاً  بتناولـه 
وبالتايل، يتحّول إىل مصدر ال غنى عنه 
لقصـص ومواضيـع صحافيـة تعمل 
عىل ربط املـايض بالحارض، أو تحاول 
اسـتعادة لحظات تاريخيـة، أو تروي 
وتوّثق سـرياً ذاتية لشـخصيات عامة 

أو رموز سياسية وفنية وثقافية.
أرشـيفات  ُتَعـد  بالـذات،  مـرص،  يف 
املطبوعـات القديمـة العريقة مرجعاً 
حيوياً ورضورياً لإلعالميني والباحثني، 
وهي تشكل مصادر معلومات أساسية 
ومراجـع  الصحافيـة  ملواضيعهـم 
رئيسـية يف أبحاثهـم العلميـة. وهذا، 
مع أن ثمة اختالفات يشهدها القطاع 
اإلعالمـي اليوم مع ظهور اإلنرتنت، إذ 
أتاحت الشـبكة العنكبوتيـة الوصول 
إىل املعلومـات األرشـيفية والتاريخية 
برسعة ويرس. ولكـن يف الوقت عينه، 
كان ثمن الرسعة واليرس يف اسـتثمار 
اإلنرتنـت باهظـًا يف عدة حـاالت عىل 
البحـر  يحمـل  إذ  الصدقيـة.  صعيـد 
املتالطم من املواقـع اإللكرتونية، عرب 
اإلنرتنت، كثرياً مـن املعلومات الزائفة 
واملضللـة، ما يفرض عـىل اإلعالميني 

والباحثـني - عـىل حد سـواء - مزيداً 
مـن التدقيق والتقّيص قبـل اعتمادها 

يف أعمالهم.
تاريخيـاً، عرفت مـرص الصحافة مع 
دخـول املطبعـة ألول مرة إبـان فرتة 
الحملة الفرنسـية عـىل البالد (١٧٩٨ 
– ١٨٠١). ولقد بـدأت املطبعة بإعداد 
املنشورات باللغة العربية. ثم بدأ إصدار 
صحـف باللغة الفرنسـية، فشـهدت 
القاهرة الصورة الكاملة للصحف عرب 
صحف مثل «الكورييـه دو ليجيبت»، 
و«ال ديـكاد إيجيبسـيان». إال أن عمر 
هاتـني الصحيفتـني انتهـى بخـروج 
الحملة الفرنسية من مرص، حسب ما 
ورد يف مجلـة «ذاكرة مرص املعارصة» 

الصادرة عن مكتبة اإلسكندرية.
مـن ناحيـة ثانيـة، يـؤرخ للصحافة 
املرصيـة بفـرتة حكـم محمـد عـيل. 
ووفـق «ذاكرة مرص املعـارصة»، تعد 
«جريدة الخديـوي»، التي تحّولت عام 
١٨٢٨ إىل صحيفة «الوقائع املرصية» 
أقدم وأول صحيفة رسـمية مرصية. 
ويف حـني يحمـل أرشـيف «الوقائـع 
املرصيـة» توثيقـًا لجميـع القـرارات 
والقوانني الرسـمية الصادرة يف البالد 
منـذ عهد محمد عيل، فإن ثمة صحفاً 
ومجـالت عريقة تتضمن أرشـيفاتها 
توثيقاً اجتماعياً وسياسـياً غنياً جداً 
لألوضـاع يف مرص منذ القرن التاسـع 
عرش، وعىل رأسـها أرشـيف صحيفة 
«األهـرام» املرصية التي أسسـت عام 
١٨٧٥، ومجلـة «روزاليوسـف» التـي 

أسست عام ١٩٢٥، وغريها.
محمد بغـدادي، الكاتـب الصحفي يف 
مجلة «روزاليوسـف» املرصية، اعترب 
يف حـوار مـع «الـرشق األوسـط» أن 
أرشيفات الصحف واملجالت «من أهم 
مصـادر املعلومـات للصحفـي، كمـا 
أنها مصدر قوة للصحيفة واملؤسسـة 
وأردف  عـام».  بشـكل  اإلعالميـة 

أنـه «كلمـا كان أرشـيف الصحيفـة 
أو املجلـة قويـاً، زادت قدرتهـا عـىل 
التواصـل مع قضايا الناس عرب إتاحة 
املـايض بالحارض،  معلومـات تربـط 
وأعطـت الصحفي فرصة أكرب لتوثيق 
قصصه الصحفية، وتضمينها بيانات 

ومعلومات تاريخية موثقة».
وتحدث بغدادي عن «تطور األرشـيف 
الوقـت، مـن  الصحفـي مـع مـرور 
امليكروفيلم، إىل الرقمنة عىل الشـبكة 
أتـاح  مـا  (اإلنرتنـت)،  العنكبوتيـة 
للصحفـي والباحـث الحصـول عـىل 
املعلومات بشكل أيرس، وأرسع». وقال 
إن «هـذه السـهولة يف الحصـول عىل 
املعلومـات، تزامنت مع فـرض أعباء 
أخرى عىل الصحفي والباحث، بعضها 
مـادي إذ تفـرض بعـض املؤسسـات 
رسـوماً للحصول عىل أرشـيفها، أما 
بـرضورة  فمرتبـط  اآلخـر  البعـض 
تمكـن الصحفي أو الباحث من أدوات 
التحقق من املعلومات، وال سـيما مع 

وجود كـم هائل مـن املعلومـات غري 
املوثقة عىل شـبكة اإلنرتنت، ومواقع 
التواصـل االجتماعي». ومن ثم شـدد 
املؤسسـات  توفـر  أن  عـىل «رضورة 
اإلعالمية للعاملني فيها اشـرتاكات يف 
أرشـيفات املؤسسـات املرموقة وذات 
املصداقيـة، لضمـان قصص صحفية 
دور  يقتـرص  ال  الواقـع،  دقيقـة».يف 
األرشيف عىل تزويد الصحفي بمعلومة 
يف  لتضمينهـا  صـورة  أو  تاريخيـة، 
قصتـه الصحفية، بـل غالباً ما تصدر 
قصـٌص ومواضيع كاملة مسـتوحاة 
مـن األرشـيفات، وتخّصـص بعـض 
أبواباً  الصحف واملواقـع اإللكرتونيـة 
معتمـدة  مواضيـع  تتضمـن  ثابتـة 
بالكامـل عـىل األرشـيف الصحفـي. 
وكمثال عىل ذلك تنـاول ذكرى حادثة 
وقعـت يف تاريـخ معني، أو اسـرتجاع 
سـرية فنـان أو شـخصية عامـة من 
حواراتـه الصحفيـة. وإىل جانـب هذا 
اعتماد الباحثني عىل هذه األرشيفات 

األوضـاع  رشح  تحـاول  أبحـاث  يف 
االجتماعيـة يف فرتة زمنيـة معينة، أو 
رصد تطـور اإلعالنات يف فـرتة زمنية 
أخـرى، وغريها من املـواد التي يعترب 
األرشـيف الصحفي رافداً أساسياً لها. 
ولذا وصفه البعض بـ«الكنز»؛ تقديراً 
للكم الهائـل من املعلومـات واألفكار 
التـي يمكـن أن يختزنهـا وتقدم لدى 

نرشها خدمة معرفية مميزة.
يف هـذا اإلطار، تعتمد الكاتبة والناقدة 
أنـس الوجود رضـوان، مديـر تحرير 
القسـم الثقـايف يف صحيفـة «الوفـد» 
املرصية، عىل األرشيف يف كتابة كتاب 
عن زوجها الراحل الصحفي والروائي 
موىس صربي. خالل لقاء مع «الرشق 
األوسـط» قالت شارحة إن «األرشيف 
الورقـي للصحـف واملجـالت يشء يف 
غاية األهميـة، يتضمن توثيقاً ملراحل 
تاريخيـة مهمة... ومـن خالله يمكن 
سرب أغوار شـخصيات، ودراسة حال 
املسـتويات».  املجتمـع عـىل جميـع 

وثيقـة  «الصحيفـة  واسـتطردت: 
تاريخيـة مهمـة» قبل أن تشـكو من 
«ضيـاع األرشـيف مـع بدايـة عـرص 
الرقمنـة»؛ إذ تقـول: «خـالل عمليـة 
الرقمنة ُفقد كثري من نسـخ الصحف 
واملجـالت... ولـوال احتفـاظ زوجـي 
الراحل بأرشـيف خاص ملا تمكنت من 
إعداد كتابه بالشـكل املطلوب» بسبب 

ضياع مواد كثرية من األرشيف.
مـن  األرشـيف»  «ضيـاع  وبالفعـل 
النقاط التـي تطرقت إليهـا الدكتورة 
ليـىل عبـد املجيـد، أسـتاذة اإلعالم يف 
جامعة القاهـرة، خـالل حوارها مع 
«الرشق األوسط»، مشـرية إىل قضايا 
أثريت أخـرياً تتعلـق بـ«بيـع وضياع 
جزء من أرشـيفات الصحف واملجالت 
املرصيـة». وأكـدت عبـد املجيـد عىل 
«أهمية األرشـيف كوثيقـة تاريخية، 
ورافد بحثي... وإبان إعدادي رسالتي 
املاجسـتري والدكتوراه كان األرشيف 
الصحفـي أحـد املراجـع املهمـة التي 
اعتمـدت عليهـا». ومعلـوم أن قضية 
املـرصي  الصحفـي  األرشـيف  بيـع 
يف  األخـرية،  الفـرتة  يف  جـدالً  أثـارت 
أعقـاب أنباء تحدثت وصول أرشـيف 
صحيفة «األهرام» إىل املكتبة الوطنية 
اإلرسائيلية، يف إطار التعاقد مع رشكة 
أمريكيـة إلتاحـة أرشـيف «األهـرام» 
بصـورة رقمية.من جهـة ثانية، ترى 
وفـاء عبـد الحميـد، رئيسـة إذاعـة 
الربنامـج الثقايف السـابقة يف اإلذاعة 
املرصيـة، أن «اإلتاحـة الرقميـة ربما 
سـهلت من حفظ وإتاحـة املعلومات 
األرشـيفية»، فهـي شـددت يف حـوار 
مع «الرشق األوسـط» عىل ما اعتربته 
«مكامـن الخطورة» يف هـذه اإلتاحة 
«انتشـار  مقدمتهـا  ويف  الرقميـة، 
املعلومات الزائفة». وقالت: «اإلنرتنت 
ميلء باملعلومات الخاطئة واملضللة... 
الرسـمي  األرشـيف  يظـل  وبالتـايل، 

للصحف واملواقع اإللكرتونية املوثوقة، 
واإلذاعة والتلفزيون الوثيقة األهم».

ثم تطرقت عبد الحميد إىل «قلة اهتمام 
الصحفيـني اليوم باألرشـيف مقارنة 
بما كانت عليها الحال قبل سـنوات». 
واسـتطردت «يكتفي الصحفي اليوم 
بالبحـث عـىل اإلنرتنـت مـن دون أن 
يكلف نفسـه عناء الذهاب إىل أرشيف 
مؤسسـة إعالمية... يف حني إنني كنت 
أميض أياماً يف األرشيف إلعداد قصيص 
الصحفية، سواًء كان ذلك داخل اإلذاعة 
أو يف دار الكتب والوثائق القومية التي 
تحتفـظ بنسـخ من جميـع الصحف 

واملجالت املرصية».
وما يستحق التنويه هنا، أن دار الكتب 
والوثائـق القوميـة املرصيـة تحتفظ 
بنسخ من أرشيفات الصحف املرصية، 
مـا يجعلهـا مصـدراً مهمـاً للباحثني 
وداريس اإلعالم والصحفيني، وكثرياً ما 
يكلّف دارسو اإلعالم بإعداد قصص أو 
مشاريع بحثية عن تاريخ الصحافة يف 
مرحلة معينة، خالل فرتة دراسـتهم. 
كذلك تضم مكتبة اإلسكندرية بدورها 
نسخاً مرقمنة من أرشيفات الصحف 

واملجالت املرصية.
وعىل الصعيـد الدويل، تضـع الصحف 
لتـداول  قواعـد  الكـربى  واملجـالت 
املثـال،  سـبيل  فعـىل  أرشـيفاتها، 
تتيـح صحيفـة «النيويـورك تايمـز» 
أرشـيفها  عـىل  االطـالع  األمريكيـة، 
بطريقتـني، توضحهما عـىل موقعها 
اإللكرتونـي: األوىل من خالل أرشـيف 
مقـاالت «النيويـورك تايمـز»، وهـو 
متـاح للجميـع ويغطـي الفـرتة من 

١٨٥١ وحتى اآلن.
أما الطريقـة الثانية فعرب ما يسـمى 
بـ«آلة الزمـن» التي تتيح االطالع عىل 
األعـداد كاملة من عـام ١٨٥١ وحتى 

٢٠٠٢ مقابل اشرتاك شهري.  
(عن/صحيفة الرشق األوسط)
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النص الشـعري بناء درامـي جاذب بمـا يحتويه من 
جماليـة  صوريـة وفنية وطاقة لفظيـة موحية تفي 
بمتطلبـات العـرص وتركـز عـىل الجوانب االنسـانية 

واالجتماعية والفكرية..
وباستحضار املجموعة الشـعرية(بعد شظايا العمر) 
بنصوصهـا النثريـة والعمودية التي نسـجتها انامل 
منتجتها الشاعرة حسينة بنيان..واسهم االتحاد العام 
لالدباء والكتاب يف العراق بنرشها وانتشارها/٢٠٢٢..

كونها نصوص تتصف بعمقها الداليل والنفيس ولغتها 
اليوميـة املختزلـة بالفاظ موحية تتمكـن من ايصال 
الفكرة املضمونية اىل ذهن املسـتهلك(املتلقي)..وهي 
تصـور ما آلت اليـه الحيـاة واختالط القيـم وهيمنة 
املتناقضـات يف تصويـر عرص املفارقـات مع وصفية 

دالة..
ولكني احدثكم

وقلبي سـاهم نزق
غدا ترسـو قواربنا
ويميض ذلك القلق

ونلقى وجه من رحلوا
وان حطوا وان مرقوا  /ص٧٠ـ ص٧١

فالنص يكشف عن التصورات الذهنية املقرتنة بواقعها 
والتي تنعكس يف تجربتها الشعرية واسلوبها الذي ينم 
عن نربة تتناغم سابحة ما بني املبارشة وااليحائية من 
جهة  من  وجملها املكثفة املنسوجة بخيوط متوازية 
ومتقاطعة عرب اشتغال لغوي من جهة اخرى..فضال 
عن خروجها عن النمط الشـعري املالوف واشـتغالها 
عـىل الفاعلية الوصفيـة واعتمادها الـكالم اليومي..

واسـتحضار الرمز التاريخي(عيل والحسـني عليهما 
السالم)..

حقا وانت زمان بات منفردا
فوق الثريا ثراك الحلو قد كربا

بالعشق تحرتق االرواح ضائعة
اال بعشقك ياموالي تزدهر   ص٥٨

ولها:

من قال مت..فانت انت
ان تمحه وجه الحسـني لو اسـتطعت

هـو منهـل يـروي النفـوس // مـن اين تـرشب ان 
عطشت

يا شاربا كاس الردى// ركع الردى حني اطلعت
وظل عندك سـاجدا//  انى ملقدمه اطعت

ذكراك شمس ال تغيب//  وعاشقوك كما عهدت
فانت مدرسة الرجال//  يف كل عهد انت انت
سطرت ملحمة الفدا// وبآية االيمان عدت

كل الجراح لها افول// اال جراحك لو علمت   ص٦٣
فاملنتجـة  (الشاعرة)تسـتحرض التاريـخ  لتمازجـه 
بالواقع عرب ملحمة الطف الحسـيني فكان حضوره 
منـارة حق تعانـق الفضـاء الكوني حتى صـار رمزا 
للثورة والثوارالذي تكشـف عنه إيحـاءات النص التي 
تسـتفز متلقيها  برسـائلها املكتنزة بمضمونها الذي 
تشـكل بؤرتـه حرية العقـل وحرية العقيـدة وحرية 
الضمـري.. بتوظيـف لغـة مكتنزة أحيانا.. مبسـوطة 

أحيانا أخرى.. جمعت بـني الوصف والرسد والحوار..
وبني املبارشة والتكثيف..مع ثراء باإليحاءات والقدرات 
التعبريية.. والتأثريية ..النها تعد من أهم األدوات التي 
من خاللها يسـتهلك املنتج(الشـاعر) نفسه لتحقيق 
الوحدة املوضوعية ..كون اللغة الشـعرية  لم تأت عن 
مجرد التفكري يف املعنى.. ولكنها تستحوذ عىل عواطف 
الشـاعرة تماما ومشـاعرها وذهنها حتـى تصل بها 
إىل هـذه الرتكيبة الجاذبـة التي تمـزج اللغة باملعنى 
املقصود..لذا فاملنتجة(الشاعرة) استطاعت أن تحدث 
مصالحة بني فكرها ووجدانها..وبني لغتها وأفكارها..
فضـال عن اعتمادهـا تقنيـات فنية واسـلوبية منها 
التنقيط (النص الصامت) الدال عىل الحذف ..واسلوب 
التكـرار الدال عـىل التوكيد وقد اعتمدتها الشـاعرة يف 
بنـاء نصها من اجل بلـورة افكارها التـي قامت عىل 
مسـتوى الرتكيـب اللغوي الذي يعكـس األهمية التي 
توليها الشـاعرة للمضمون النيص وماهية تلك الجمل 
املكّررة بوصفه مفتاحاً لفهم النص الشعري واملرامي 
التي ترمي إيصالها الشـاعرة إىل املسـتهلك(القاريء) 
واملالحـظ من هـذا التكرار أن الشـاعرة ربما اختارت 
هذه الجملة كمرتكز لبناء نصها الشـعري و تحقيق 
الداللة التي ترمي إليها  لتعرب بذاتها عن مبعث نفيس 
واسـهامها يف تمتني وحدة النص وتماسكه باإلضافة 
إىل أنـه مرتبـط بالحالة النفسـية للشـاعرة بشـكل 
مبـارش حيـث تكرارهـا االسـتهاليل..وهناك اسـلوب 
النداء(الحركـة الزمنيـة املرتاكمـة بتأثـري الصـور يف 
وجدان الشـاعر تراكما كثيفا مرتابـط الوحدات وهو 
يعتمد النمو الزمني ..)اذ فيه تتوافد الصور من القلب 
وترتاكم فوق بعضها والشـاعرة توقظها من سـباتها 
لتنسـجها بعقالنية فكرية مشـوبة بالخيال..اضافة 
اىل ذلـك توظيفها للرمز الذي هـو (اداة فكرية للتعبري 
عن قيم غامضة..لغرض تصعيد التكنيك الشـعري)..
اذ فيه ترتفع التجربة الشـعرية اىل حالة من الشمول 

والصورة فيه تتحول اىل رؤيا..
(سانطق شيئا

واثني عىل عصور عابرة

اتمم لييل بنهاري
  وارفع ساريتي

لرت ما فيها من صدأ مرتاكم                                                                               
فوق الحلم املتعب                                                                                           
سانطق شيئا                                                                                                 

   كل اليشء      
   لو تمهلني خطوة العرب فيها 

   سبل البحر
  وانا ظامئة../ص٢٩).. 

  لتعميق الداللة والتكثيف وبلورة الخطاب الشعري..
اضافة اىل انـه يعكس التجربة الشـعورية االنفعالية 
التي ترافق الشاعرة لحظة كتابة نصه.. فضال عن انه 
يكشـف عن إمكانيات تعبريية تغنـي املعنى وتثريه.. 
خاصـة أن هـذا التكرار قـد جاء يف موضعـه.. بحيث 
يؤّدي خدمة فنّيـة إيقاعية مبنية عىل الصدى والرتدد 
عىل مستوى النص..وهناك التقطيع الكلمي الكاشف 

عن ذات مأزومة..     
 اقول: 

وفيك تذوب ثلوجي
لو..ت..م..ه..ل..ن..ي 

العلم من انت حني العودة
.......................

لو تمهلني هذي الليلة
الراك قليال 

اتوارى فيك..واعرتف
بذاك العشق الجامح

لخطوتك الخارسة
واقول وداعا  /ص٣٠ـ ص٣١

فالتكـرار هنا الزمـة تعمل عىل ربط أجـزاء القصيدة 
وتماسـكها ضمن دائرة إيقاعية واحدة، وكأّنها قالب 

فني متكامل يف نسق شعرّي متناسق..
وبذلـك قدمـت املنتجة(الشـاعرة) نصوصـا تمكنت 
منتجتهـا مـن امـالء املسـاحات الزمنية واشـغالها 
باالحـداث النامية واملقرتنة باسـتجابة شـخوصها..

فضال عن توظيفها املكان كبؤرة ثقافية مضافة.

ZÔ”aã«ã«bí@O@kÌà@áj«@’flb„@@
للقهـوة يف الذاكـرة العربيـة صلـة وطيـدة 
باملجالس واملسـامرات التي يزخر بها تراثنا 
الشـفاهي واملكتـوب، فرائحتهـا وطعمهـا 
يدفعان اإلنسان إىل أن يعيش لحظات تنفتح 
ال شعورياً عىل شتى فنون القول واألحاديث 
واملسـامرات يف املجالـس والدواوين العربية 
التي تعـد القهوة مـن أول معاملها املهيمنة، 
وبعـض الكتـب ينطبق عليها قول الشـاعر 
املتنبـي « وخـري جليـٍس يف الزمـان كتاُب « 
فيتحّول فيهـا املؤلُف إىل حـّكاٍء ماهر يقود 
القـرّاَء مـن حيـث ال يشـعرون إىل أجوائـه 

وقضاياه التي يثريها.
وكتـاب « رسود برائحـة القهـوة « الصادر 
مؤخراً عـن دار الصـادق الثقافيـة   ملؤلّفه 
الدكتور صـايف العّمال واحد من هذه الكتب 
التي تعبق ليس برائحة القهوة فحسـب، بل 
بطعمها وأجواء مجالسها التي ما أن يدخلها 
القارئ حتى يجد نفسه مأخوذا بالحكايات 
واملقاالت والقصـص واألمثوالت واملفارقات 
السـاخرة التي يتفاجأ بهـا وهو يقرأ ما مرَّ 
بـه السـارُد من مواقـف يف مختلـف مراحل 
حياتـه، وإذا مـا عرفنـا أن املؤلّـف الدكتور 

صايف العّمال أستاذ جامعيُّ ممارس حاصل 
دكتـوراه الفلسـفة يف علم النفـس الرتبوي 
فـإّن علينـا أن نكون واعني ملـا يطرحه من 
ثيمات مقصـودة تتناثر بني ثنايا الحكايات 
واملقاالت التي شـملت شـتى نواحي الحياة 
الثـرّة التي عاشـها منذ طفولتـه إىل الوقت 
الحارض من عمره املديد وهو يمارس عمله 

أستاذا يف إحدى كلّيات جامعة األنبار .
الكتاب يتكون من أربعمئة وتسع صفحات، 
قسـمها املؤلّـف إىل ثمانية فصـول، وأعطى 
لـكل فصـٍل عنوانـاً خاّصـا بـه، وهي عىل 
التوايل : حكايات معّتقة، مقاربات نفسـية، 
محض تأمـالت، جنب الحائـط « بعض من 
ك « من أيام االحتالل  السياتسة»، خلف الرشَّ
البغيض «، جريٌّ وراء تلك املستديرة « رياضة 
«، أوراق كورونا، وقفات وشذرات، واتسمت 
هذه العناوين بأنها تحاول أن تجمع تحتها 
موضوعـات تمثـل مراحل فكرية ونفسـية 
مختلفة مّر بها الكاتب فأّثرت به وشـاركت 
يف صياغـة ذاتـه ونفسـيته ومعارفه، كذلك 
اتسـمت بأنها شملت موضوعات اجتماعية 
وفكرية وسياسية ورياضية، منها ما يمس 
حيـاة املؤلّـف نفسـه يف طفولتـه وشـبابه 

ورجولتـه وقد صاغها بلغـة رسدية مفعمة 
بالحياة تأخذ بتالبيـب القارئ ليكمَل ما بدأ 

بقراءته.
ونالحـظ ذلـك عـىل وجهـة الخصـوص يف 
حكايات الفصل األول التي أجربتني يف بعض 
مواقفهـا الرسديـة عـىل القهقهـة بصوٍت 
مسـموع، وهو نادرا مـا يحدث يل حني أقرأ،  

فالدكتـور العّمـال حّكاء من الطـراز األول، 
وهو صانع مفارقة من خالل لغته النابضة 
اختارهـا،  التـي  والشـخصيات  بالحيـاة 
فرسمها  وجّسـدها من خالل صورة قلمية 
تكاد تنبض بالحياة، وهـو ومع أنه يتحّدث 
بلغـة سـاخرة إال أن القـارئ يحـس بحـب 
الكاتب لبعض شخصياته التي تبدو قاسية 

يف ترصفاتها بسـبب ظروفهـا الخاصة مثل 
شـخصية معلّم اللغة اإلنجليزية يف الحكاية 
األوىل التي بدأ بها الكتاب « أغّني لعبد الحليم 
حافظ  باإلنكليزي « وهذا ينطبق عىل الكثري 
ممـا اختاره من شـخصيات كانت املفارقة 
بأنواعها سـمًة عامًة فيهـا، فهناك املفارقة 
اللفظيـة التي تتحـّول يف بعـض الحكايات 
واملقاالت إىل تقنية تسـتخدمها الشخصيات 
بحسـب خلفياتهـا الثقافيـة واالجتماعية، 
وهناك مفارقة املوقف التي تشـمل املواقف 
التي يمر بها السـارد أو الشـخصيات،  ومن 
أهم ما انتبهُت لـه يف أثناء قراءتي هو اللغة 
التـي صـاغ بها الكاتـب رسدياِتـِه املختلفة 
سـواًء أكانت حكاياٍت أو مقاالٍت أو تأّمالت، 
هـو هـذا التداخـل الجميـل بـني الفصحى 
والعامية بنكهـة أنبارية خاصة تكاد بعض 
مفرداتهـا أن تكـون غري مفهومـة للقارئ 
غري األنبـاري بصورة خاصة، ولكن ورودها 
يف السـياق الرسدي يجعلها أقـرَب إىل الفهم 

من عدمه .
 » نفسـية  « مقاربـات  الثانـي  الفصـل  يف 
اقـرتب الكاتب من مجـال تخصصه النفيس 
والرتبـوي فسـّطر مقـاالٍت تمـس مجاالٍت 

تربوية واجتماعية مهمة من خالل عناوين 
مختلفة عالجت مشكالت هي يف ُصلْب عمله 
كمتخصص وكمفكر عضوي يهتم بقضايا 
املجتمع الذي ينتمي إليه، وهو بذلك يختلف 
عن كثري من األكاديميني الذين لم ينشـغلوا 
بهموم مجتمعهم ألسباب معروفة ال مجال 
لذكرهـا يف هـذا املقـال، لهـذا فقـد تعّددت 
محاور الفصـول بحسـب املوضوعات التي 
شـملتها، بل إن بعضها اشـتمل عىل تأمالت 

ذاتية ونصوص شعرية بلغة صافية .
إن « رسود برائحـة القهـوة « للدكتور صايف 
العّمـال هـو مجموعـة كتب يف كتـاب، وإن 
أردنـا الدقـة فهـو ثمانيـة كتـٍب يف كتاب، 
ويعدُّ موسـوعًة اجتماعيـة إىل جانب كونها 
نصوصا رسدية وفكرية وتربوية تكشف لنا  
عـن مقدرة علمية وأدبيـة ألكاديمي عراقي 
يتصـف باملوسـوعية والقدرة عـىل الكتابة 
اإلبداعية خارج األسوار األكاديمية، واملؤلُف 
عـىل ما أظـن وأتمنى قادٌر عـىل كتابة نص 
روائي متميز بسـبب لغته الرسدية العالية، 
وهـذا مـا نحتاجـه يف محافظتنـا  العزيزة 
األنبـار التـي كثـر فيهـا « الشـعراء « وندَر 

الروائيون  !
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يف ليل األديب املرشق زيد الشـهيد ، تكون روايته قد 
ألقت أنفاسـها عىل الـورق ، وخرجـت عارية أمام 
وجه الشمس ، مترسبلة بالحزن ، متشحة بالحياء 
، شـهية سـاخنة بكل صنـوف االغـراء والجمال ، 
خارجـة عن سـياق املألـوف وهي تشـق طريقها 

مبتعدة عن محيط الكالسيك يف كتابة الرواية .
ربما ال يروق النص لخرباء الرواية الذين يحسـنون 
القياس بمسـاطرهم النقدية التقليدية ، وينظرون 
اىل مكامـن االبـداع بعدسـاتهم التـي تبحـث عـن 
املقدمـات والعقـد والحلـول ، وتتصيد األشـواك يف 
حديقـة مكتظة بالورود ، وتطارد نقاط الضعف يف 
البنـاء الروائي لزجها يف صـاالت الترشيح ، وتعيب 
عـىل الكاتـب تمرده عىل أصـول الكتابـة املتعارف 

عليها .
( الليـل يف نعمائـه ) روايـة تعلـن عـن تمردهـا 
وعصيانها عند أبـواب املألوف ، انها تناولت الحدث 
بطريقـة غري مألوفة دون خـوف ، وأعلنت رفضها 
مع بدء الخطوة األوىل النطالقها ، وألغت االستهالل 
عندمـا يجرهـا اىل الرتهـل : ( رآها تقطـع الدرب ، 
مخلفة الزقاق الذي أطلقوا عليه قبل خمسـة عرش 
عاما ( زقاق بيت العمة ) وظل مقرونا باالسـم ، ال 
أحد من املدينة يتنكر له فيسـتنكر له فيسـتبدله . 
ص٧ ) هكذا بدأت الرواية يف خطوتها األوىل ، رشيقة 

كأفعى الصحراء وهي ترفع الغطاء عنها .
اللغة الشعرية التي كتبت فيها الرواية تجسد قدرة 
الكاتـب يف تقديم نص روائي يتزاوج فيه األسـلوب 
الرسدي الغنائي مع األسـلوب الرسدي السـينمائي 
بطريقة مدهشـة : ( قال انها فتـاة مموهة بألوان 

الطيـف ، فهي األلق ، وقال هي غيمة بيضاء .. الخ 
ص٧ ) وينتقل اىل االسلوب السينمائي ( رآها تتعثر 
يف مشـيتها كما لو كانت تمرض أو تعاني من نزلة 
تهـز كيانها فتجعلها بال اتزان . ص٧ ) وقد تعمدُت 

يف اختيار األسلوبنْي من صفحة واحدة .
يف الروايـة صـور شـعرية متالحقـة ، وكل صورة 
تخرج من رحم لوحة أخرى لتشكل يف النهاية عزفا 
متواصال خارجا من أرحام متعددة تتمتع جميعها 

بالعافية .
يف رواية ( الليل يف نعمائه ) يرتد الزمن بفعل التواتر 
تـارة والرتتيب أخـرى ، ويتداخل الحـدث بالحدث، 

يكبـو وينهض وفق لعبـة الزمن املمتـد بني وقوع 
الحدث وزمن كتابته ، واعتماد اسـلوب االسرتجاع 
واالسـتباق الزمنـي ، واملهـارة يف طريقـة تـداول 
الحدث، وتلوين املشـهد ، وممارسـة فـن الحذف ، 
وصياغة املشغل الزمني ملعرفة املوجودات الحسية 

املتغرية فيه .
الوصـف  عنـرص  عـىل  الشـهيد  الروائـي  اعتمـد 
بطريقة مدهشـة حتى بدت أبطالـه تتحرك أمامنا 
، انها شـخصيات من لحم ودم خرجت لنا واضحة 
املعالـم ونحـن نتأمل تحركاتهـا ، نتألـم لخيباتها 
وهزائمهـا، نفـرح النتصاراتها ، نصغـي اىل ندائها 
الداخيل، كشفْت لنا بوضوح االبعاد الخفية للمكان 
والشخصيات التي تتحرك فيه ، كان يرسم بريشته 
الدقيقـة وبمهـارة عالية أحـداث روايته من خالل 
الـرسد التقليـدي تـارة ، واسـتخدام البالغيـات يف 
التصويـر أخـرى ، األمر الذي أدخل لغـة الرواية اىل 
فضاء الشـعر : ( أبعدت قراصة شعرها ووضعتها 
عـىل قاعدة املـرآة ثم نثرت الشـعر عـىل كتفْيها .. 
الـخ ص١٨ ) بهذا الوصـف قدم لنـا الكاتب لوحة 
ناطقة متحركة للشـخصية التي اعتمدها كمحرك 
لدفـع األحـداث وفـق معماريـة رصينـة : ( كانت 
احدى الغرف واسـعة بحيث رسمت املرأة .. الخ ص 
٢٥ ) هـذا الوصـف املكاني وصل الينـا عرب صورة 
فوتوغرافيـة متحركـة خلقتها اللغـة القادرة عىل 
تلوين املشـهد بعيدا عن الوصـف بالحوار التقليدي 
الذي يستعني به الروائي للتخلص من حاالت الركود 
ولخلق خطافات التشـويق ، لقد أدى الوصف دوره 
الفعـال يف بناء الرواية وتماسـك عنارصها ، وخلق 
عامـال مضافـا عـىل طريق شـحن النـص بروافد 

االمتاع والدهشة والجمال .
بنـاء الحدث يف الرواية اعتمد عىل دور البطل الواحد 
(حمامـة) رغم وجود الكثري مـن االبطال الفاعلني 
والهامشـيني ، ورغـم ان أبطـاال يتأرجحـون بـني 
الظهور واالختفاء يف بوصلة سري االحداث : (حزين 
، الرسام ، املختار ، األستاذ شاكر ، عبد الجبار ، العم 
أمـني ، العمة مريـم .. الـخ) اىل أن الدفع الحقيقي 
ملجمـل االحـداث والوصول بهـا اىل مراكـز التنبيه 
كان بفعـل (حمامة) وقد نجح الروائي الشـهيد يف 
رفع االحداث باسـتخدامه خلفيـات للعرض تكون 
مفاصـل أو ( كومبارس ) من أجل االهتمام بحبكة 

الروايـة ، أو اتقانـه للعبة النشـوء واالرتقاء ، كما 
حصل يف مشـهد : ( كان جمع من فتيات مراهقات 
يلبسـن البنطلونات الجينز والقمصان املشـجرة . 
ص ٩ ) (تغـدق عىل أطفال الزقاق مـا تأتي به من 
حلوى تبتاعها عند التسـوق ص ١٢ ) ( كان حرض 
كقريـب للعريس وصديق للجمع الـذي توىل مهمة 

اعداد مراسيم الحفل ص ٦٢ ) .
أحـداث الروايـة تعتمد االبعـاد الواقعيـة للمكان ( 
السـماوة / البرصة ) وال أريد هنا أن أدفع بمفهوم 
املـكان اىل جذوره الفلسـفية ، فأكون عن قصد قد 
أسأُت اىل الفضاء الروائي العام ، ودفعُت بالنص اىل 
غري مسـاره الطبيعي ، فاملكان الروائي هنا املكان 
الـذي يحمـل بعـده الجغرايف وقـد رسـمه الروائي 
عرب تقنيـات واضحة ، ومن أصعب األمور تفسـري 
الواضـح : (ما الذي أتى بها اىل السـماوة ؟ ص١٩) 
( ان البـرصة ملدينة جميلة مبهرة .. الخ ص ٢٠ ) ( 
فقـد رمى بها قطار الرسيع القـادم من البرصة يف 
منتصف الليلة الفائتة يف السماوة ص ٢٧ ) ( هناك 
تلقفنـا الطريق واختفى بنا شـط العـرب ، خلفنا 
وراءنا الجـرس العابـر اىل التنومـة واتجهنا صوب 

السياب الذي ينتظرنا ص ٨١ )..
بـني أروقة الرواية تجـد الكاتب حامـال مصابيحه 
لينثرها عىل مساحة النص ، مصابيح ملونة عليها 
بصمة ( زيد الشهيد ) يريد منها أن يبعث لنا رسالة 
: انه شـاعر قبـل كل يشء .. ( الشـعراء يجرحون 
برفيـف رمش ص ١١ ) ( انه يقـول قصيدة ، هكذا 
هم الشعراء ، بالبل تغرد ، وهكذا هي البالبل دواوين 
شـعر صوتيـة ص ٦٠ ) ( الشـعراء ال يسـتمتعون 

بالحياة إال حني يطرقون أبواب الجنون ص١٦ ) .
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لــم َيـكرتْث لـلحزِن فـي َقـَسماِتِه
فــَغـدا يــرّمـُم بـالـُمـنى بـَسـمـاِتِه
الــحـبُّ هــّذَبـه لـُيـصـبَح نـاِسـًكا

ويعيَش معنى الحبِّ يف َصلواِتِه
أت أشـجـاُنه مـنـُذ الـفـطاِم تـجـشَّ

لـُتعيَد ذكـرى الـطفِل يف رَضَعاِتِه
فـي أحـلِك األوقـاِت ثـاَب لرشدِه

فـانـزاَح عـنـه الـهـمُّ فــي أوقـاِتِه
حـّتى طـريق الـعمِر أصبَح سالكا

فا لـلـركـِض مــن ُخـُطـواِتِه مـتـلـهِّ
مــَتــدثِّـٌر بـالـَغـيـِم ُيــــدرُك أّنــــه

مــا زاَل َيـحـِمُل بـالـّنقاِء ِصـفـاِتِه
ِمـحـراُبـه فـــي َقـلـِبِه أّنــى سـَمـا

َسـيـِفيُض بـالـّتكبرِي فــي ركـَعاِتِه
فـي نـشوِة الـتغريِد أشعَل روَحه
لـتيضَء وحـًيا مـن صدى نغماِتِه
مـنُذ ارتـقى اإلنـساُن يف ُوجداِنه

مـاعاَد يـطَمُع فـي الـوجوِد لـذاِتِه
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ال تخلو أي عالقة زوجية من الخالفات، فهي 
دليل عىل وجود حياة بني الرجل واملرأة، ولكن 
يف بعض األحيان يفشـل الطرفني يف الوصول 
إىل حـل مشـرتك ينهـي الخالف وقـد يخون 
أحدهـم التعبري فيسـتخدم ألفـاظ وعبارات 
قاسـية تزيد من الـرصاع وتـؤدي إىل تدهور 
العالقـة بني املتزوجني. لهذا السـبب، نعطيك 
١٠ أشـياء يجـب أن تقوليهـا لزوجـك أثناء 

الشجار لحل الخالف فوراً بدون مشكالت.
مـن فضلـك حـاول أن تفهـم وجهـة نظرى 

هذه!
اإلنصـات الجيد جزء أسـايس لحل أي خالف 
بـني املتزوجـني، ولكـن عـادة مـا يهمل كل 
طرف االسـتماع لآلخـر أثناء الشـجار. ففي 
الوقت الذي تتحدثني فيه يكون الطرف األخر 
مشـغوال بالبحث عن الرد املناسـب لقوله يف 
جولته وهـو ما يزيد األمر تعقيدا. اطلبي من 
زوجـك أن يتوقف عن التفكري قليالً، ليسـمع 
وجهة نظـرك كاملة بخصـوص أحد محاور 
املشـكلة ثم ابدأي يف التحدث بهدوء واسأليه 

من حني آلخر إن كان يفهم ما تعنيه أم ال.
هـذه ليسـت مشـكلة تخصـك فقـط، إنهـا 

مشكلتنا معاً!
هـذه إحـدى عبـارات التهدئـة التـي يمكنك 
اسـتخدامها للتخفيـف مـن وطـأة الخالف. 
إذا كنت تتشـاجرين مع زوجـك وزادت حدة 
الخـالف بينكما، فمن الـرضوري أن تخربي 

زوجـك بأنكمـا مشـرتكان يف حـدوث هـذه 
املشكلة وأنها تعكر صفو حياتكما معاً.

لسـت مطالب بحل املشكلة... أريدك فقط أن 
تسمعني!

املرأة بطبيعتها تميل إىل التعبري عن مشاعرها 

واألمور التـي تزعجها، فإن هذا يحسـن من 
حالتهـا املزاجية، وال يدرك جيمع الرجال هذا 
األمـر. لذا مـن املهـم أن تعلمي زوجـك بأنك 
تريديـن منه فقـط أن يسـمعك بحيث يرتكز 
اهتمامه عىل محاوله فهمك وليس مجادلتك 

لحل املشكلة.
نحن نخرج عن أصل املوضوع!

مـن الـرضوري من الحـني آلخـر أن تتأكدي 
مـن عدم اتسـاع دائرة الخـالف بينكما. فإذا 
كان الشـجار حول مشـكلة صغرية باملنزل، 

ال يجـب أن يتطـرق الحديـث حـول العمـل 
والسـيارة واألصدقاء... إلخ. استخدمي هذه 
العبـارة لضمـان عـدم الخـروج عـن صلب 
املوضـوع والتطرق ألمور لن تـودي بكما إىل 

حل الخالف.
أحبك

ذكريـه بأنك تحبينه، فهذه الكلمة السـحرية 
كفيلة بإذابـة أي خالف. إنهـا بمثابة تذكرة 
لـكل منكمـا بأن هـذه املشـكلة الواقعة أمر 
طارئ ولن يدوم طويال ألن الحب بينكما أكرب 

من أن يخرس أي منكما اآلخر.
فلنتحدث يف مكان آخر

تأكـدي دومـا من أنكمـا ال تتشـاجران أمام 
األطفـال أو يف مـكان مزدحـم بالغربـاء، بل 
انتقـال إىل مكان مغلـق منعاً لتدخـل أطراف 
غري معنية بالحديث. تذكري أيضا أن الشجار 
أمام األطفال قد يفسد نفسيتهم لذا فهو أمر 

ممنوع.
فلننهي الخالف اآلن!

الخالفـات  الزوجيـة هـي  الخالفـات  أسـوأ 
املؤجلة ألن الشـجار وقتها يكـون ناجم عن 
مشـاعر مرتاكمة بني الطرفـني وهو ما يزيد 
األمر تعقيدا. لذا فأفضل طريقة لحل الخالف 
بـني الزوجني هي إنهائـه يف أرسع وقت دون 
تأجيـل. اخـربي زوجك بأنـك ال ترغبني يف أن 
يسـتمر التوتـر بينكمـا لعـدة أيـام وأنه من 

األفضل أن ننهي خالفنا اآلن.

بالنسـبة لبعض األشخاص، قد يكون 

اكتسـاب الوزن أمرا صعبا تماما مثل 

فقـدان الـوزن بالنسـبة آلخريـن. قد 

ترغـب يف زيـادة الوزن لعدة أسـباب، 

مثل اكتسـاب العضالت أو ألنك تعاني 

النحافـة وترغـب يف الوصـول إىل وزن 

صحي.

وفيمـا يتعـني عـىل أولئـك السـاعني 

السـعرات  تقليـل  الـوزن  لفقـدان 

الحرارية وممارسـة الرياضة كل يوم؛ 

فإن زيادة الوزن تتطلب تناول فائض 

يف السـعرات وعدم ممارسـة الرياضة 

أكثر مـن أربعة أيام يف األسـبوع،وفق 

موقع (سبوتنيك).

لذلك، إذا كنت تواجه مشـكلة يف زيادة 

الـوزن، فإليك خمـس تقنيات صحية 

 «only my health» موقـع  رصدهـا 

الصحيـة  الشـؤون  يف  املتخصـص 

والغذائية:

١. تناول قدرا مناسبا من الدهون

ال توجد طريقة أفضل لزيادة السعرات 

الحراريـة مـن تناول األطعمـة الغنية 

بالدهون. إن تناول الدهون لن يجعلك 

سـمينا، بـل سيسـاعدك عـىل زيـادة 

السعرات الحرارية اليومية.

كيف تؤثر الدهون عىل تناول السعرات 

الحرارية؟

يحتـوي الربوتـني عىل أربعة سـعرات 

حراريـة لـكل غـرام، بينمـا تحتـوي 

الدهون عىل تسـعة سـعرات حرارية، 

وهـو ضعـف مـا يحتويـه الربوتـني. 

جميـع منتجـات األلبـان واملكرسات 

والبيـض واألسـماك والدجـاج غنيـة 

بالدهون.

٢. تناول الطعام كل ساعتني

إذا كنت تعاني من نقص الوزن أو غري 

قادر عىل زيادة الوزن فإن لديك عملية 

التمثيـل الغذائـي رسيعـة وجسـمك 

يهضم كل ما تأكله برسعة.

لزيـادة الـوزن، يجـب عىل الشـخص 

أن يـأكل من سـت إىل ثمانـي وجبات 

يف اليـوم، مع فاصل سـاعتني بينهما. 

ويجـب أن تصمـم الوجبـات بطريقة 

تجعلك تشـعر بالحاجـة إىل األكل مرة 

أخرى بعد ساعتني.

٣. حافظ عىل التمارين الرياضية

يـوىص بالنشـاط البدني لألشـخاص 

من جميع األعمار. يمكن أن تساعدك 

التمارين عىل زيادة الوزن أو إنقاصه، 

اعتمادا عىل أهدافك.

يف حني يوىص بتمريـن املعدة الفارغة 

لفقدان الوزن، فإن تنـاول وجبة قبل 

التمريـن رضوري الكتسـاب الـوزن. 

يمـارس  عندمـا  ذلـك،  عـىل  عـالوة 

الشـخص التمارين، فإنه يصبح أكثر 

جوعا، مما يسمح له باستهالك املزيد 

مـن الطعـام وزيـادة عدد السـعرات 

الحرارية.

الـيشء الوحيد الذي يجـب تذكره هو 

أن جلسـة التمرين يجب أال تسـتغرق 

أكثر مـن ٤٥ دقيقة ويجب أال تمارس 

يف  مـرات  أربـع  مـن  أكثـر  التمريـن 

األسبوع.

٤. قم بتضمـني مجموعة متنوعة من 

األطعمة

تزويـد جسـمك بأنـواع مختلفـة من 

العنارص الغذائية واملعادن أمر رضوري 

لزيادة الوزن. قد يحتاج جسم اإلنسان 

إىل أحد العنارص الغذائية للمساعدة يف 

امتصاص عنارص أخرى.

نتيجـة لذلـك، ُينصـح بتنـاول نظام 

غذائـي متـوازن. يمكن أن يسـاعدك 

الفواكـه  مـن  الكثـري  تضمـني 

والخـرضوات واللحوم واملكرسات وما 

إىل ذلـك يف نظامك الغذائـي عىل زيادة 

الوزن بشكل أرسع من النظام الغذائي 

الغني بالدهون والربوتينات.

٥. ارشب كمية كافية من املاء

املـاء رضوري للحفـاظ عـىل صحـة 

الجسم والعقل. من الرضوري الحفاظ 

عـىل رطوبـة جسـمك، خاصـة خالل 

فصل الشتاء. رشب املاء يبقيك نشيطا 

ويساعد جسمك عىل امتصاص جميع 

العنارص الغذائية من طعامك.
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املقادير:
للعجينة:

كيلو بطاطا
ملعقتني طعام نشأ

كوب إىل كوب و نصف بقسماط
رشة ملح وبهارات مشكلة وكركم 

وكمون (إختياري)
للحشوه:

نصف كيلو لحم مفروم
بصلتني مفرومة

حبـة بطاطـا صغرية مبشـورة او 
مفرومة ناعم

كرفس(إختياري)
رشة ملح

ملعقة صغرية من سبع بهارات
ملعقة صغرية من كبابه
ملعقة صغرية من كركم

رشة قليلة دارسني(قرفه)
فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة العجينة: 
تسـتوي.  حتـى  البطاطـا  نسـلق 
بعدها نصفيهـا من املاء ونقرشها 
و نرتكهـا بصينيه جافة سـاعتني 
حتـى تـربد و تنشـف تمامـاً مـن 

باملهراسـة  املاء.. بعدها نهرسـها 
أو باملاكنـة ونضيـف عليها التوابل 
نضيفـه  والبقسـماط  النشـأ..  و 
بالتدريـج و نعجنها حتـى تتكون 
عجينـه متماسـكه.. نرتكها عرش 
دقائق و نبـدي نَكورها و نحيش و 

تقىل بزيت ساخن.
طريقـة الحشـوة: نضيـف نصف 
كوب ماء عىل اللحم و نسلقه حتى 
ينشـف املاء بعدها نضيفله البصل 
و البطاطـا و التوابل و نخلطهم و 

نحمسهم.
 آخر يش نضيفله الكرفس و نرتكها 
تـربد و األفضل نجهزها قبل بوقت 
و نربدها بالثالجه حتى نحصل عىل 

كبة بطاطا متماسكة أكثر.
(ممكـن إضافـة بيضـة مخفوقة 
للعجينة إذا قليناهـا بنفس الوقت 
أو خـالل يومني ثالث حتـى تكون 
إذا نحفظهـا  أمـا   .. أكثـر  هشـة 
بالفريز فرتة أطول ال ينصح بهذي 

الخطوة).

تعتقـد بعـض األمهـات أن الحديث مـع الطفل 

يبـدأ عندمـا يسـتطيع الطفـل فهـم الكلمـات، 

ولكـن العلماء يحثون عىل الحديـث إىل الطفل يف 

عمر مبكر جداً، حتى إن بعض الدراسـات تشـري 

إىل أهميـة حديـث األم إىل الجنـني طوال شـهور 

الحمل.

ويف دراسة أمريكية أُجريت عىل مدار أكثر من ١٢ 

عام، وشـملت مجموعة مكونة مـن ١٥٠ طفل، 

تم تقسـيمها إىل جزئني: الجزء األول من الدراسة 

تـم عـام ٢٠٠٦، وكان عمر األطفـال يرتاوح بني 

شهرين إىل ٣٦ شهر، وتم يف هذه املرحلة تسجيل 

مدى تفاعل اآلباء مع األطفال، سـواء عن طريق 

الحديث املبارش أو قراءة قصة.

أما الجزء الثاني من الدراسـة فقد تم حينما بلغ 

األطفال سن ٩ إىل ١٤ عاما، وفيها خضع األطفال 

الختبارات للمهارات الفكرية، وتطور اللغة.

وأظهـرت النتائـج أن التحدث إىل الطفل يف سـن 

مبكر، يزيد تطور مهاراته الفكرية بنسبة ١٤ إىل 

٢٧٪ حسـب مدى التفاعل مع الطفل يف سـنوات 

عمره األوىل.

ويـويص الباحثـون بأهميـة التحـدث إىل الطفل 

بكلمـات واضحة ومفهومة، حتـى لو لم يتمكن 

الطفـل من الـرد بكلمات مفهومـة يف املقابل، أو 

توجيه الحديث إىل الطفل عن طريق قراءة قصة، 

وذلك لتنمية مهاراته الفكرية واللغوية، وتحسني 

مستواه األكاديمي يف املستقبل. 
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زيـت جوز الهنـد هو منتـج موجود تقريبـاً يف كل منزل، سـواء يف 

املطبـخ أو خزانة التجميل أو كليهما، هذا الزيـت املعجزة له العديد 

مـن االسـتخدامات، بجانـب رائحته ومذاقـه الرائعـني، فضالً عن 

فوائـده املتعددة فهو ميلء بالفيتامينات E وK ومضادات األكسـدة 

والبوليفينول، وكلها رائعة لجسمك.

لحسـن الحظ، ال توجد حدود السـتخدام زيت جـوز الهند يف روتني 

جمالـِك اليومي، من برشتك إىل شـعرك، زيت جـوز الهند هو منتج 

يفعـل كل يشء يمكن أن يحل محل الكثري من جمالك اليومي، ليس 

لديك بلسم شفاه؟ استخدمي زيت جوز الهند، هل نفد مزيل العرق؟ 

استخدمي زيت جوز الهند.

إذا كنـت مهتمة بمزيد مـن الطرق لدمج زيت جـوز الهند يف روتني 

جمالـك، فقد جمعنا مجموعة من النصائح والحيل الرائعة املعتمدة 

من الخرباء.

استخدامات زيت جوز الهند يف روتني جمالك

- مرطب للجسم

جربـي زيـت جوز الهنـد يف ترطيب الجسـم، ألنه غنـي باألحماض 

الدهنية وله خصائص مضادة للبكترييا ومضادة لاللتهابات، كما أنه 

يوفر تحكماً جيداً يف الحاجز، ويساعد الجلد عىل التمسك بالرتطيب، 

مما يساعد عىل عالج الجفاف ومنع حدوثه من األساس.

- ترطيب الشعر

- إىل جانب كونه رائعاً للبرشة، فإن زيت جوز الهند ممتاز لشـعرك 

أيضـاً، فهـو يصلـح األرضار التـي تحدث لشـعرك بسـبب التلوين 

والحرارة والشمس، كما أنه يعمل بشكل رائع كعالج لييل.

يـويص الخرباء بتسـخني زيـت جـوز الهند، حتـى يصبح سـائالً، 

ثـم فركه يف اليديـن قبل تطبيقه عـىل أطراف الشـعر، وتركه حتى 

الصبـاح، بعدهـا يمكـن اسـتخدام الشـامبو اللطيف لغسـله، مع 

الحـرص عىل عدم ترك بقايا منه عىل الشـعر. بمجرد أن تطبقي ما 

سبق ستالحظني الرتطيب العميق والنعومة ألطراف شعرك.

- نظافة الفم

تأتي ممارسـة نظافة الفـم األيورفيدا (الطب التقليـدي) من الهند 

وتتضمن تحريك زيت جوز الهند يف فمِك ملدة تصل إىل 20 دقيقة إلزالة 

البكترييـا. وعىل الرغم من عدم إجراء العديد من الدراسـات الغربية 

حول هذا االسـتخدام، يعتقد بعض أطباء األسنان أن هذه الطريقة 

يمكن أن تكون مفيدة، إلنعاش الفم والتخلص من البكترييا.

عندمـا يتعلـق األمـر بصياغـة 

أفضل العادات لدعم صحة القلب 

الدمويـة، فإن شـيئا  واألوعيـة 

بسـيطا مثـل اختيـار األطعمة 

واملرشوبـات املناسـبة يف الوقت 

الحـارض يمكـن أن يفيـد قلبك 

هـذه  املسـتقبل،ومن  يف  كثـريا 

املواد:

١. البيض

خبـرية  مانكـر  لوريـن  تقـول 

التغذية املعتمـدة ومؤلفة كتاب 

 :«The First Time Mom>s»

مـن  كجـزء  بالبيـض  «يـوىص 

نمط األكل الصحـي (..) األفراد 

األصحاء يمكن أن يتناولو بيضة 

كاملـة يوميـا كجـزء مـن نمط 

غذائي صحي للقلب».

للمـرىض  «بالنسـبة  وتضيـف: 

األكرب سنا، نظرا للفوائد الغذائية 

الخاصة بالبيض، فإن استهالك 

يومًيـا  بيضتـني  إىل  يصـل  مـا 

مقبـول يف سـياق نمـط غذائي 

صحي للقلب».

تشـري البيانـات إىل أن تناول ما 

يصل إىل بيضة واحـدة يومًيا قد 

يـؤدي إىل تقليل مخاطر اإلصابة 

والسـكتة  القلـب  بأمـراض 

الدماغية. وتشـري بيانات أخرى 

عـىل  يحتـوي  البيـض  أن  إىل 

لألكسـدة،  مضـادة  خصائـص 

والتـي قـد تلعـب دورا يف تقليل 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.

٢. الفستق

يمكـن أن يكون مضغ املكرسات 

طريقـة ممتـازة لدعـم صحـة 

قلبك بسـبب دور هذه الوجبات 

تنظيـم  يف  النباتيـة  الخفيفـة 

الكوليسرتول لديك.

وجـدت األبحاث أن األشـخاص 

املكـرسات  يتناولـون  الذيـن 

بانتظام هم أقل عرضة لإلصابة 

الوفـاة  أو  القلبيـة  بالنوبـات 

بأمراض القلب مـن أولئك الذين 

نادًرا ما يأكلونها.

الكوليسرتول  املكرسات  تخفض 

الضار (LDL) والدهون الثالثية، 

والتي ترتاكم يف الرشايني وتكّون 

لويحات ترتبط بأمراض القلب»، 

 The Nutrition» تقـول  كمـا 

.«Twins

وجـد تحليل ألكثر من ٢١٠٫٠٠٠ 

شخص تمت متابعتهم ملدة تصل 

إىل ٣٢ عاًما أن األشـخاص الذين 

أونصـة من املكرسات  يتناولون 

خمس مرات أو أكثر كل أسـبوع 

لديهم مخاطر أقل بنسـبة ١٤٪ 

لإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية وخطر اإلصابة بأمراض 

القلـب التاجية بنسـبة ٢٠٪ أقل 

مـن أولئـك الذين نادرا مـا أكلوا 

املكرسات خالل فرتة الدراسة.

والـدم  القلـب  أمـراض  تشـمل 

األوعيـة الدموية أمـراض القلب 

األوعيـة  وأمـراض  التاجيـة، 

وأمـراض  الدماغيـة،  الدمويـة 

القلـب الروماتيزميـة، وحـاالت 

أخرى.

تقـول مانكـر إن الفسـتق عىل 

وجه الخصوص هـو رادع فعال 

ضـد مشـكالت القلـب واألوعية 

خصائصـه  بسـبب  الدمويـة 

املضادة لألكسدة التي تساعد يف 

الدفاع عن جسـمك ضد الجذور 

الحرة، وبالتايل دعم صحة قلبك.

تهاجـم الجـذور الحـرة خاليـا 

أن  وُيعتقـد  السـليمة،  الجسـم 

هـذا الرضر يسـاهم يف االلتهاب 

التأكسـدي.  اإلجهـاد  وتراكـم 

ويمكن أن يـؤدي ذلك إىل ترسيع 

الشيخوخة عىل املستوى الخلوي 

بينما يلعب أيضا دورا أساسيا يف 

ترسيع الحاالت الصحية املزمنة، 

بما يف ذلك أمراض القلب.

٣. الشاي األخرض أو األسود

الشـاي األخـرض واألسـود هما 

مصـدران ملركـب نباتي يسـمى 

فالفانوالت (فالفـان ٣-أولس)، 

وقدمت أكاديميـة التغذية وعلم 

التغذيـة مؤخرًا إرشـادات حول 

كميـة هذا املركـب التي يجب أن 

نسـتهلكها يوميـا لدعـم العديد 

مـن العوامل املتعلقـة بصحتنا، 

بما يف ذلك صحة القلب.

ووجـدت أن رشب كوبـني مـن 

الشـاي األخرض أو األسود يوميا 

سـيوفر ما يكفي مـن الفالفان 

٣-أولـس لتلبية توصيـة ٤٠٠-

٦٠٠ ملليغرام.

٤. الحبوب الكاملة

يرتبط تنـاول الحبـوب الكاملة 

مثل األرز البني والشعري والكينوا 

والقمح الكامل بانخفاض ضغط 

وانخفـاض  االنقبـايض،  الـدم 

وانخفاض  الكوليسرتول،  نسبة 

بأمـراض  اإلصابـة  مخاطـر 

القلب.

أظهر تحليل بحثي ألكثر من ٤٥ 

دراسة أن تناول ثالث حصص أو 

أكثر من الحبـوب الكاملة يوميا 

كان مرتبطـا بانخفـاض خطر 

اإلصابة بأمراض القلب بنسـبة 

.٪٢٢

يف املقابل، يجـب تجنب الحبوب 

الخبز  املكـررة واملعالجـة مثـل 

الخفيفـة  والوجبـات  األبيـض 

املصنعـة التـي يمكـن أن تزيـد 

يف الواقـع مـن خطـر اإلصابـة 

بأمراض القلب.

الشـوفان، عىل وجه الخصوص، 

عبارة عـن حبوب كاملة ممتازة 

مخاطـر  تقليـل  يف  للمسـاعدة 

القلـب ألنها  اإلصابـة بأمراض 

غنية باألليـاف القابلة للذوبان، 

وهي مادة مغذية مرتبطة بإدارة 

الكوليسـرتول وتقليـل مخاطر 

اإلصابة بأمراض القلب.

خبـرية  أميـدور  توبـي  تقـول 

الشوفان عىل  التغذية: «يحتوي 

نوع من األلياف يسـمى األلياف 

القابلة للذوبـان والتي ثبت أنها 

تسـاعد يف تقليـل كوليسـرتول 

منخفـض  الدهنـي  الربوتـني 

الكثافة (الضار)».

٥. التوت األزرق (العنب الربي)

يحتـوي العنب الـربي أو التوت 

األنثوسـيانني  عـىل  األزرق 

واملغذيات واأللياف التي ارتبطت 

بتحسـني مالمح مخاطر القلب 

واألوعية الدموية.

تسـاعد مـادة األنثوسـيانني يف 

األوعية الدموية عىل العمل بشكل 

أفضـل والحفاظ عـىل صحتها، 

لذلك ال يتعني عـىل القلب العمل 

بجد لتوزيع الدم يف جميع أنحاء 

الجسم كما تقول أميدور.

التـوت  «إضافـة  أن  وتضيـف 

الغني باألنثوسـيانني إىل  األزرق 

وجبة غنية بالسعرات الحرارية 

إىل  يـؤدي  والسـكر  والدهـون 

انخفاض مسـتويات األنسولني 

وانخفـاض  والجلوكـوز، 

الكوليسـرتول الكيل، وتحسـني 

 (HDL-C) الكوليسـرتول الجيد

التاليـة  سـاعة   ٢٤ الــ  يف 

للوجبة».

هذه النتائج جديـرة باملالحظة 

ألن ارتفـاع مسـتوى الجلوكوز 

بعد تناول الوجبة وضعف تحمل 

الجلوكوز يرتبط بزيادة مخاطر 

اإلصابة بأمـراض القلب، والتي 

ترتفـع بالفعل لدى األشـخاص 

التمثيـل  بمتالزمـة  املصابـني 

الغذائي.
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١٥٨٧ – إعـدام ملكـة إسكتلندا مـاري ستيوارت باملقصلة بعـد ١٩ عاًما 
قضتها يف السجن بسبب اشرتاكها يف مخطط اغتيال امللكة إليزابيث األوىل

١٩٠٤ – بدايـة الحـرب الروسية اليابانية وذلك بعـد رفض روسيا الخطة 
اليابانية لتقسيم منشوريا وكوريا.

١٩٤٥ – الرئيس السوري شكري القوتيل يقوم بأول زيارة رسمية للمملكة 
العربية السعودية.

١٩٦٣ – انقـالب عسكـري يف العراق يطيح بعبد الكريـم قاسم ويؤدي إىل 
تويل عبد السالم عارف رئاسة الجمهورية.

١٩٧٨ – أمـري الكويت الشيخ جابـر األحمد الصباح يصدر مرسوم بتعيني 
الشيـخ سعد العبـد الله السالـم الصباح رئيًسـا ملجلس الـوزراء ويكلفه 

بتشكيل الحكومة األوىل يف عهده.
١٩٨٥ – إطالق القمر الصناعي العربي عرب سات إىل السماء.

٢٠٠٤ – جمعيـة ألعاد االستيطانية تستـويل بالقوة عىل ١٦ منزًال يف قرية 
سلوان املحاذية للمسجد األقىص يف حملة لتهويد محيط املسجد.

٢٠٠٦ – وزارة الرتبيـة والتعليـم يف إرسائيـل والوكالـة اليهودية يوزعان 
آالف النسـخ لخرائط البلدة القديمة يف القدس عىل أطفال يهود يف عرشات 

املـدارس يف روسيا حيث وضعت فيها صورة ملجسـم الهيكل الثالث مكان 
قبة الصخرة يف املسجد األقىص.

٢٠١٥ –مقتـل ٢٢ مشجعـاً لفريـق الزمالك إثر اشتباكـات بني الجماهري 
وقوات األمن.

ُمنتخـب ساحل العاج يحرز كـأس األمم األفريقيـة ٢٠١٥ بعد فوزه عىل 
ُمنتخب غانا يف املباراة النهائية.

٢٠١٦ -اململكـة العربيَّة الُسعوديَّة ُتعلن عزمهـا القيام ِبُمناورات تدريبَّية 
تحمـل عنوان ُمناورات رعد الشمال عىل الُحـدود الشماليَّة ِبُمشاركة عدَّة 

ُدول عربيَّة وإسالمية.
اإلمـارات العربيـة املتحـدة تعلن عن إعـادة هيكلة الحكومـة واستحداث 

مناصب وزارية للسعادة والتسامح وشؤون الشباب.
٢٠١٧ - انتخـاب محمـد عبد اللـه محمد رئيًسا للصومـال بعد تغلبه عىل 

الرئيس املنتهية واليته حسن شيخ محمود.
٢٠٢٠ - مقتـل ٢٩ شخًصـا وإصابـة أكثـر مـن ٥٨ آخرين بعـد أن أطلق 
ضابـٌط يف الجيش امللكي التايلنـدي النار عشوائيًّا عـىل مدنيني يف ناخون 

راتشاسيما.
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تأسست مدينة بابل، منذ أكثر 

من ٤٠٠٠ عام كمدينة صغرية 

عـىل نهـر الفـرات، ثـم نمـت 

لتصبـح واحدًة مـن أكرب مدن 

العالـم القديم تحت حكم امللك 

حمورابي.

وبعد عّدة قرون أسست ساللة 

جديدة من امللـوك إمرباطورية 

بابليـة جديـدة، امتـدت مـن 

البحـر  إىل  الفـاريس  الخليـج 

األبيض املتوسط، وخالل هذه 

الفـرتة أصبحـت بابـل مدينة 

ذات مباٍن جميلة وفخمة.

كانـت مدينـة بابل تقـع عىل 

طـول نهـر الفـرات يف العراق 

 ٥٠ حـوايل  بعـد  عـىل  الحـايل 

ميـًال جنـوب بغـداد، تأسست 

حـوايل ٢٣٠٠ قبل امليـالد، من 

ِقبل السكـان الناطقني باللغة 

األكادية يف جنـوب بالد ما بني 

النهرين.

أصبحـت بابـل قـوًة عسكرية 

كـربى يف ظـل امللـك األمـوري 

حمورابـي، الـذي حكـم مـن 

امليـالد،  إىل ١٧٥٠ قبـل   ١٧٩٢

دول  غـزا حمورابـي  أن  بعـد 

املدن املجـاورة، ووضع الكثري 

من جنـوب ووسط بالد ما بني 

النهريـن تحت الحكـم البابيل 

إمرباطوريـة  وخلـق  املوحـد، 

تسمى بابل.

حـّول حمورابي بابل إىل مدينة 

غنيـة وقويـة ومؤثـرة، كمـا 

أنشـأ واحدة من أقـدم الرموز 

القانونيـة املكتوبـة وأكثرهـا 

اكتماالً يف العالـم، التي ُعرفت 

باسـم «رشيعـة حمورابـي»، 

وقـد ساعـد بابل عـىل تجاوز 

مدن أخرى يف املنطقة.

لكـن بابل لم تـُدم طويالً، فقد 

انهارت اإلمرباطورية بعد وفاة 

حمورابـي وعـادت إىل مملكة 

صغرية لعدة قرون.

أسسـت ساللـة جديـدة مـن 

البابلية  اإلمرباطوريـة  امللـوك 

الجديـدة، التـي استمـرت من 

٦٢٦ قبـل امليـالد إىل ٥٣٩ قبل 

امليالد، وأصبحت اإلمرباطورية 

البابليـة الجديدة أقوى دولة يف 

العالم بعد هزيمـة اآلشوريني 

يف نينوى عام ٦١٢ قبل امليالد.

البابليـة  اإلمرباطوريـة  لكـن 

الجديـدة لم تـُدم كثـرياً أيضاً، 

ففي عام ٥٣٩ قبل امليالد، بعد 

أقل من قرن من تأسيسها، غزا 

امللك الفاريس قـورش العظيم 

مدينة بابـل، لتصبح جزءاً من 

اإلمرباطورية الفارسية.

شهدت اإلمرباطوريتان البابلية 

القديمة والجديدة فرتة نهضة 

ثقافيـة يف الـرشق األدنـى، إذ 

قـام البابليـون ببنـاء العديـد 

من املباني الجميلة والفاخرة، 

التـي منها مـا أصبـح ضائعاً 

مـع الزمن، ومنها الذي ال يزال 

محفوظاً حتى اآلن.
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الحزن املبالغ فيه وتفسري األمور 

واصطنـاع  تشاؤميـاً،  تفسـرياً 

والنظـر  يشء،  ال  مـن  املشاكـل 

محبطـة،  نظـرة  للمستقبـل 

كـل هـذه مواصفـات قـد تشري 

لشخصيـة ينفـر منهـا الجميع، 

أال وهـي الشخصيـة (النكدية).. 

الجميـع يعرفها جيـداً، لكنها قد 

تكون يف غفلة عـن معرفة ذاتها، 

لـذا تتبعـي معنا هـذا االستطالع 

القصـري، وأجيبي عن ٥ تساؤالت 

فقط،واكتشفـي هل أنت مصابة 

بداء النكد أم ال؟!!

١. كيـف تتعاملني مـع من أساء 

إليك؟

A أحاسب من أساءإيل

B أحياناًأسامحوأحياناًأعاتب

C أسامح من أساءإيل

٢. كيـف تتعاملـني مـع املشاكل 

واألزمات التي تواجهك؟

A تصيبني أزمة عصبية

B أحاول أن أتخطاها

C بالتعقل والهدوء

املشاكـل  تأثـري  مـدي  مـا   .٣

والظـروف السيئـة عـىل مزاجك 

وتعاملك مع اآلخرين؟

A يتغـري مزاجـي وأتعامـل مـع 

الناس بعصبية

B أعاني من تغـري املزاج وأحاول 

تمالك نفيس مع اآلخرين

املشاكـل  تخطـي  أستطيـع   C

وأتمالكأعصابي مع اآلخرين

٤. كم من الوقت تمضني للتفكري 

يف حل مشاكلك؟

A أمـيض كـل وقتـي للتفكـري يف 

حلها
B أستغرق وقتاً كبرياً

C أتجـاوز املشكلة يف وقت قصري 

بالصرب والتفاؤل

٥. هـل أنـت دائمـة التدقيـق يف 

ترصفات اآلخرين وانطباعاتهم؟

A طبعاً، حتي أكون عىل استعداد 

للدفاع عن نفيس

B أحيانـاً ادقـق ملحاولة اكتشاف 

حقيقتهم

C ال ادقـق يف ترصفـات اآلخريـن 

وانطباعاتهم

النتائج

نكدية

إذا كانـت أغلب إجاباتك من الفئة 

بأنـك  نخـربك  أن  فنأسـف   (A)

شخصية نكدية!.. هكذا يراك من 

حولك، قد يكون طبعاً وهذا نادر، 

ويف أغلـب األحيـان يكـون ناتجاً 

عـن أمور أزعجتك وانعكست عيل 

شخصيتك وترصفاتك، أو ظروف 

سيئـة تمرين بها دفعتك للعبوس 

الدائم.. أو قـد تكونني خذلت من 

الكثريين مما دفعك لفقدان الثقة 

يف اآلخرين ولفقدان النظرة الجيدة 

لهـم. أيـاً كانت األسبـاب ندعوك 

للتعرف عليها رسيعـًا، ومحاولة 

التخلـص منها،أخرجـي نفسـك 

من مالزمة هذه الشخصية فلها 

تأثري سلبي عىل حياتك ونفسيتك 

باألخـص، وعـىل كل مـن حولك، 

وقد تخرسين الكثري بسبب ذلك.

عابسة.

وإذا كانـت إجاباتك او أغلبها من 

شخصية  لسـت  الفئة(B)فأنـت 

تؤثـر  مشاكلـك  لكـن  نكديـة، 

عليـك بشكل كبـري وتبعـدك عن 

اآلخرين،وتلزمك العبوس يف بعض 

األحيـان.. الغربـاء قـد يعتقدون 

أنك تتسمـني بالشخصية النكدية 

لكـن من يعرفونك جيـداً يعلمون 

أنهاصفة طارئـة عيل شخصيتك 

ورسعان ما تزول بزوال املشكلة. 

هونـي عيل نفسـك مشاكلك فكم 

من مشكلة مـرت وانقضت بأمر 

اللـه.. ال تجعيل أزماتك ومشاكلك 

وتلزمـك  مزاجـك  صفـو  تعكـر 

الحزن والكآبة.

مرحة

أمـا إذا كانـت أغلـب إجاباتك من 

الفئة(C)فأنـت شخصيـة مرحة 

أزماتـك  وتتجاوزيـن  وبشوشـة 

اللتزامـك  بسهولـة؛  ومشاكلـك 

الدائـم بالصـرب والتفـاؤل وروح 

فأنـت  يفارقـك،  ال  الـذي  املـرح 

ابعـد مـا تكونني عـن الشخصية 

النكدية، نادراً ما تصابني بالكآبة 

التي تتجاوزينها رسيعاً بعفويتك 

ومرحك وتفاؤلك الدائم.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

سألوني وتهت من رادوا يسـألون
ياهو انته بهويتك ياإسم شلتــــه
جاوبت بصراحة وچنت افكر بيـك
نسيت اسمي الثالثي وجاوبت انته

***********************
أگول مزاعلك حته آنه اراضيـــك
ألن وكت الصلح تغفه ايدي بيدك
واگلك ما أريدك خاطر اتشــــوف
أحبك حته ملن ما أريــــــــــــدك

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

1 .قارن يف الحجم لريى مدى التطابق - سقوط.
2 .جعل اآلخر رشيكا - نظام نقل الرسائل.

3. مشاركة يف األفكار حول موضوع ما - ما بعده.
4 .مجمـوع احتياجـات املكتـب من الـورق واألقالم 

وغري ذلك - حرفان من كلمة (كزبرة).
5 .نصـف مركـز - وضع الـيشء يف الركـن وبمعنى 

اعتمد عليه.
6 .كريه الرائحة - متشابهات.

اروبيـة  عاصمـة   - وارائحـة  الطعـم  طيـب   .7
(معكوسة).

8 .نصف يرجو - حمام بخار حديث - نصف تايل.
9 .املـرأة التي ال زوج لها أو الرجل الذي ال زوجة له - 

خالون من النجاسة.
10. فاكهة كالخوخ - زناد (مبعثرة).

1.قائل العبارة:”البحر من ورائكم والعدو أمامكم“.
2. أعطى رأيا خبريا - إعادة تدوير املواد الطبيعية.

3 .البلـد الوحيـد يف العالـم الذي ال يضـع اسمه عىل 
طوابع الربيد - حرف نفي.

4 .نصف قارب - نصف أرسل.
5 .مرسحية سياسية قدمها دريد لحام.

6 .هوادة - نصف ناشط.
7 .مدينة أسبانية يف أفريقيا محاطة بأراض مغربية 

- يقرتب كثريا يف القيمة أو العدد.
8 .خلف (بالعاميـة) - مناسبة تعود بشكل مستمر  

- نصف راجع.
9 .رئيس أمريكي سابق اشتهر بفضيحة لونسكي.

10 .مدينـة ترفيهيـة امريكية كبـرية منها نسخة يف 
فرنسا.

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

ــك أو أنك حتاول  ــن بحاجة إلي ــعر اليوم أن اآلخري ــا تش رمب
ــتى الطرق. أخالقك راقية جدا  ــاعدتهم بش إرضاءهم ومس
ــودا كبيرا ووقتا طويال  ــذه العملية تتطلب منك مجه ولكن ه
ــب أن تعلم أن  ــاعدتهم فيج ــة. إذا كنت عزمت على مس وطاق

هناك بعض التغيرات التي ستطرأ على حياتك.

ــية وال  ــى األمور األساس ــز اليوم عل ــاول أن ترك ح
ــف مع  ــك. تتعاط ــى ال تنفع ــياء الت ــغل باألش تنش
ــى جانبه محاوال التخفيف  ــب في محنته وتقف إل احلبي
عنه قدر املستطاع. قد تصاب بخيبة أمل تنعكس سلبا 

على وضعك الصحي في املساء.

ــادي. احذر من  ــن دخلك امل ــي لتزيد م ــوم بعمل إضاف تق
ــرافك غير املنطقية للمال. مسامحتك الدائمة  طريقة إس
ــه وتقديره لك. حتل  ــريك وتهاونك معه يقلالن من احترام للش
ــة التي تواجهها منذ  ــر والهدوء لتتمكن من تخطي احملن بالصب
ــا الذي تبحث عنه  ــب أن يحقق لك اليوم الرض ــرة طويلة. يج فت

منذ فترة.

أنـت مضطر اليوم لتنفيذ بعـض املهام واملشاريع التي 
تتعلق باألموال، فهناك بعض الفواتري التي يجب عليك أن 
تقـوم بسدادها، والتأكد من اإلمضاء عـىل بعض الودائع أو 

الشيكات. 
هناك بعض األمور التي تربكك عىل مدار اليوم وربما تثري غضبك 

طوال الوقت. حاول أن تكون إيجابيا.

تعامـل بدبلوماسيـة مع باقـي الزمـالء وستحصل عىل 
النتائج التي تريدها وتجنب السلبية. 

ستتطـور صداقـة إىل عالقة حـب تفاجئ الجميـع من حولك 
وتجعلك تفكر باالرتباط. 

كـرس وقتا لالستجمـام والراحة لتستعيد صفـاء ذهنك وتتخذ 
القرارات الصائبة.

ــر قدراتك  ــبيل تطوي ــودك في س ــتثمر جه ــاول أن تس ح
العملية، فهذا سيكون من أولوياتك في املرحلة املقبلة.

ــي من بعض  ــو يعان ــريك كثيرا، فه ــى الش ــط عل  ال تضغ
ــق واخرج  ــمة جتاهك. انطل ــرارات حاس ــد يتخذ ق ــب وق املصاع

واستمتع بوقتك مع األصدقاء.

لـن تجني هذا اليـوم سوى التعب واإلرهـاق والتوتر والضغط. 
ربمـا تفقـد السيطرة عـىل األمور وستفقـد القدرة عـىل الحكم 
عىل املوضوعـات بشكل حكيم. اليوم غري مناسـب تماما للمشاركة يف 
مرشوعـات جديدة أو للدخول يف مناقشـات طويلة ومهشمة. ننصحك 
بـأن تمكث يف املنـزل اليوم حتى تسرتيـح بقدر اإلمكـان. عالج التوتر 

والهدوء بقراءة بعض الكتب أو القصص الرومانسية.

أخبار رائعة وسارة جدا تأتيك اليوم ورمبا تتعلق مبهنتك 
ــاة جيرانك إلى  ــرات في حي ــك املادي أو تغي ــادة دخل أو بزي
األفضل. إذا كنت تفكر الكتابة أو في طباعة إحدى قصصك 
ــام بهذه اخلطوة.  ــام على اإلطالق للقي ــب األي فاليوم هو أنس

خيالك واسع وتستطيع التواصل مع اآلخرين.

ــاط البحث،  ــائل على بس تعيد طرح بعض املس
ــض األمور  ــف بع ــاول كش ــي وحت ــترجع املاض تس
ــك. هذه  ــا ل ــكل هاجس ــا يتعبك ويش ــة، م الغامض
ــة وأوجاعا  ــكالت صحي ــد تولّد األرق ومش ــكوك ق الش
ــد اإلرهاق والتعب  ــديدة قد تول وآالما. حاذر انفعاالت ش

النفسي وكن هادئا.

تعـود اليوم لصفائـك يف العمـل وقدرتك عىل 
العطـاء. أعطي املزيد من االهتمـام إىل شؤون 

العائلة. 
كـن حذرا اليـوم فقد تحدث بعض األمـور املفاجئة 

وغري ذلك.
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ــخص تلتقي به،  ــرك اليوم أمام أي ش ــاعرك لن تتح مش
ــوح أمامك اليوم للتعرف على  ــى الرغم من أن اجملال مفت عل
أشخاص جدد. على الرغم من أن األمور تبدو على ما يرام وهادئة 
ــز. حاول أن تركز على هدف  ــعر أنك بال هدف وبال حاف ولكن رمبا تش

واحد وال تعتمد على اآلخرين في حتقيق أحالمك.

تفكر يف خطواتك القادمة بكل حرص ودقة وكأنك تلعب لعبة 
الشطرنـج. شتعر أن من حولك يتقدمـون بشكل أرسع ولكن 
الدقـة مطلوبة أيضـا فحاول أن توازن بـني األمرين، وإال اتخذت 
قراراتك بشكل عشوائي ومتهور. األمر ال يحتاج وقتا طويال كما 

تتخيل ولكن يتطلب مزيدا من الدقة.

Ô”aã«@fiçÀ



أطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب أغنية جديدة بعنوان ”حلو ده“، وهي أغنية 

تمزج بني موسيقى البوب الغربية املعارصة مع األصوات املرصية املتميزة.

وتعاونت مايا دياب مع النجم املرصي عزيز الشافعي الذي كتب ولحن ”حلو 

ده“ وقام بالتوزيع  توما الشافعي .

و نرش  بتصوير  االجتماعي  التواصل  دياب عىل مواقع  مايا  متابعو  ويقوم 

فيديوهات يظهرون فيها حبهم ألغنيتها الجديدة.

وستحيي مايا دياب حفال خاصا يف لبنان يوم 13 شباط/فرباير، وحفل عيد 

الحب يف ريكسوس بريميوم دبي يوم 14شباط/ فرباير.

حققت  التي  ”ديايل“،  أغنية  هي  دياب  مايا  الفنانة  أعمال  آخر  أن   يذكر 

بموقع  الرسمية  قناتها  عرب  مشاهدة  ماليني   6 وتجاوزت  كبريا،  نجاحا 

(يوتيوب).

الزوجني  بني  االنفصال  قصص 

االجتماعية  الدراما  تطرحها 

يف  آمنة“،  ”منطقة  الخليجية 

حسن  محمد  كتابة  من  قصص 

أحمد، وإخراج حسني دشتي والذي 

بـ  ذلك  وقبل   ،MBC1 عىل  ُيعرض 

24 ساعة عىل شاهد. يتناول العمل 

الزوجني  بني  االنفصال  قصص 

ضمن حكايات تم اختيارها بعناية 

منطقة  يف  والتحري  البحث  بعد 

وعند  املسببات،  حسب  الخليج 

القصص  أكثر  يف  وجدنا  دراستها 

تالمس  التي  املنترشة  الحاالت  تلك 

املجتمع الخليجي. 

”خلف  بعنوان  العمل  قصص  أول 

كاكويل  عيل  بطولة  من  الشاشة“ 

خمس  يف  الحسيني  وإيمان 

كل  اختفاء  قصة  وتجمع  حلقات، 

الرتكماني.  الله  وعبد  سماح  من 

من  كل  فاصل“  ”حد  قصة  يف  ويطل 

أما  الهادي.  وشوق  الحسيني  عيل 

كل  فتجمع  طبي“،  ”فحص  قصة 

من أسمهان توفيق، فيصل العمريي، 

وبالل  البلويش  مي  النبهان،  حصة 

”منطقة  مسلسل  الشامي.ُيعرض 

إىل  األحد  من   ،MBC1 عىل  آمنة“ 

بتوقيت  الظهر  بعد   3 الخميس 

غرينتش، 6 مساًء بتوقيت السعودية. 

ُيعرض مسلسل ”منطقة آمنة“ عىل 

الشاشة  قبل  اشرتاك   بدون  شاهد 

بـ 24 ساعة.
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عدد كبري من نجوم تركيا عّربوا عن حزنهم ملا 
القوي  الزلزال  نتيجة  تركيا قبل ساعات  أصاب 

الذي رضب أرايض تركيا.
عائلتها  ترضر  عن  باموك  ميليسيا  أعلنت  فقد 
إنحرصت  التي  عائلتها  بمساعدة  طالبت  حيث 
يستطيعون  وال  الزلزال  حدوث  بعد  أنطاكيا  يف 

الشديد،  قلقها  عن  إليهم.وعّربت  الوصول 
خاصة أن جدتها تعاني من املرض وال تستطيع 
فقد  شيتاناك،  شاغري  قدميها.أما  عىل  السري 
بقيت  التي  والدته  إلنقاذ  رسيعاً  النجدة  طلب 
محارصة وسط أنقاض أنطاكيا ملدة ساعات.أما 
حساباتهم  عرب  نرشوا  فقد  تركيا،  نجوم  باقي 

باإلنستقرام األرقام الخاصة ملساعدة املترضرين 
املاضية؛  الساعات  خالل  الزلزال  أحداث  من 
آرتشيل  وهاندا  بوسني  كرم  من  كل  قام  حيث 
األرقام  بنرش  بابي»  إطرق  «أنت  مسلسل  بطال 
الرسمية عرب  عرب خاصية ستوري بصفحاتهم 

اإلنستقرام.

الجدل  عز  ياسمني  املرصية  اإلعالمية  أثارت 
انسياق  بشأن  األخرية  بعد ترصيحاتها  مجدداً 
الفتيات وراء فكرة االستقالل املادي يف برنامجها 
«كالم الناس».وقالت ياسمني عز خالل تقديمها 
 (MBC) قناة  عرب  الناس»  «كالم  برنامجها 
يشتغل ويشقى عشان  املحرتم  «الرجل  مرص: 
يتجوزك،  يقدر 
نتي  إ و

تشتغيل 
ن  عشا
تستقيل 

وتقدري تسيبيه يف أي لحظة، ده ظلم للرجل».
كالم  ورا  ماشية  «إنتي  عز:  ياسمني  وأضافت 
الراجل  الدنيا من غري  الجهالء، ومفكرة  بعض 
حلوة، لكن هي من غريه سواد ومرار وحزن».
وقدرت  فلوس  وعملتي  اشتغلتي  «لو  وتابعت: 
عمرك  يوقف  جهاز  تشرتي  تقدري  تستقيل، 
هيخلص،  والشغل  هتكربي  الشباب؟  عند 
وهتقعدي لوحدك إذا كان باختيارك، وهو ربنا 
هيكرمه ويكون قاعد البس رشابه ومديف رجله 
أرنبه  وبيأكل  سحلبه  بيرشب  أحفاده،  وسط 
ال  أنها  عز  ياسمني  مكتبه».أوضحت  وفاتح 
توجه نصيحتها لجميع الفتيات قائلة: «عشان 
مفيش واحدة تقول ده نصيب، كالمي للبعض 
اليل اختار يكون لوحده ويتجاهل كون الراجل، 

مش 

املحرتمة 
اليل  الطبيعية 

عارفة إن الجواز سنة الحياة».

حققت النجمة أمل عرفة نجاحاً ملحوظاً 
من  الرشق»  «براندو  مسلسل  يف 
وكتابته  خباز  جورج  بطولة 
ايضاً، واستطاعت، عىل الرغم من 
تقدماً  تسجل  أن  الدور،  مساحة 
العاشقة  كونها  البطل  مبارزة  يف 
أن  يمكن  ما  كل  عن  تبحث  التي 
يرضيه.زارت النجمة السورية أمل 
عرفة بريوت وسجلت حلقة خاصة 
والتقت  التلفزة،  محطات  إلحدى 

تداول معلومات  لبنان، يف وقت جرى  املنتجني يف  بعض 
عن إمكانية قيام أمل عرفة ببطولة عمل درامي خاص 
باملنصات لصالح الرشكات نفسها، ويروى عن إمكانية 
التعاقد معها قريباً بحسب هذه املصادر خصوصاً بعد 
الرشق، وما  براندو  يف  دورها  الذي حصدته من  النجاح 
سيرتتب عىل ذلك من نجاح وزيادة يف الطلب.ويف السياق 
أيضاً، ُيحكى عن مرشوع مسلسل طويل ستلعب بطولته 
والعرب،  السوريني  املمثلني  من  مجموعة  أمام  عرفة 
لكنها تنتظر البت نهائياً ألن التصوير يتطلب تفرًغا تاماً 

لهذا املرشوع ويزيد عن ستة أشهر.

حصد الفيلم السوري «كازي روز» 
وسيناريو  رمضان  وائل  للمخرج 
أفضل  جائزة  فواخرجي  سالف 
العارشة  بالدورة  عربي  فيلم 
السينمائي  فاتن حمامة  ملهرجان 

بالعاصمة الربيطانية لندن.
وشهد حفل ختام الدورة العارشة 
باملهرجان عرض األعمال واألفالم 
باملسابقة  املشاركة  القصرية 
تكريم  تم  كما  الجوائز،  توزيع 
السيناريست مدحت العدل ومنحه 
الحياة  مدى  عىل  اإلنجاز  جائزة 

بني  الربيطاني  املنتج  وتكريم 
فينود  الهندي  واملخرج  بيكرينج 

ميرتا.
من  عدد  الختام  حفل  وحرض 
منهم  والعرب  األجانب  النجوم 
املخرج  وانج  بيبي  األوبرا  مغنيه 
وقّدم  ميرتا.  فيني  الهندي  واملنتج 
كما  جورج،  لويس  الفنان  الحفل 
مناقشات  املهرجان  خالل  نظم 
وندوات مع صناع السينما وماسرت 
كالس كتابة السيناريو مع مدحت 

العدل.

الـ ٣٨ يف مدينة  النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو بعيد ميالده  احتفل 
الرياض برفقة عائلته ومجموعة من األصدقاء.

العربية،  الطريقة  أجواء عىل  وشهد حفل عيد ميالد كريستيانو رونالدو 
كريستاينو  باململكة.وشارك  العربية  الصحراء  يف  ميالده  بعيد  احتفل  إذ 
عىل  الرسمي  حسابه  عرب  متابعيه  مع  الصور  من  مجموعة  رونالدو 
(إنستغرام)، وعلق عليها، «أشكركم جميًعا عىل جميع رسائل عيد امليالد - 
ممتًنا لقضاء اليوم مع عائلتي وأصدقائي.واحتفى نادي النرص بعيد ميالد 
الجاري،وعلق  الذي صادف ٥ شباط/ فرباير  النجم كريستيانو رونالدو، 
ميالد  «عيد  االجتماعي(تويرت):  التواصل  موقع  عىل  حساباته  عرب  قائال 

سعيد لألفضل عىل اإلطالق».

تماًما  جديًدا  نوًعا  علماء  ابتكر 
يغرق،  وال  يطفو  ال  الجليد  من 
ويشبه املاء السائل أكثر من أي 
نوع آخر، ويمكن أن يحمل حتى 
األرض  خارج  الحياة  عىل  أدلة 
ثاقبة  نظرة  تقديم  خالل  من 
التي تشكل محيطات  للعمليات 
حيث  املشرتي،  وأقمار  زحل 
قد  أنه  العلماء  بعض  يعتقد 

توجد كائنات خارج األرض.
غري  للجليد  الجديد  الشكل 
متبلور، ما يعني أنه عىل عكس 
حيث  العادي  البلوري  الجليد 
يف  نفسها  الجزيئات  ترتب 
عىل  يحتوي  فإنه  منتظم،  نمط 
منظم  غري  شكل  يف  جزيئات 

وتشبه السائل.
الجليد  أن  الباحثون  ويعتقد 
لقوى  يخضع  أن  يمكن  العادي 
قص مماثلة يف األقمار الجليدية 
الخارجي  الشميس  للنظام 
التي  والجزر  املد  قوى  بسبب 
مثل  الغاز  عمالقة  تمارسها 

كوكب املشرتي.
العوالم ومحيطاتها  هذه  وتوفر 
الباردة ظروفا تقرتب من تكرار 
يف  العلماء  استخدمها  التي  تلك 
 (UCL) لندن  كوليدج  جامعة 
وكامربيدج يف تجربتهم الجديدة. 

هذا  كان  إذا  أنه  هي  والنظرية 
يف  ربما  هناك،  موجودا  الجليد 
الجليدية،  الصفائح  يف  شقوق 
الحياة  عىل  آثار  له  يكون  فقد 

الفضائية املحتملة.
وهذا ألن إحدى خصائص النوع 
يخزن  أنه  الجليد  من  الجديد 
تكوينه،  يف  الطاقة  من  الكثري 

بينما يطلق الكثري يف تدمريه.
وهذا االندفاع من الطاقة له تأثري 
التي  الكيفية  عىل  مبارش  غري 
التكتونية  بها  تعمل  أن  يمكن 
عىل  وكذلك  األقمار،  هذه  عىل 
(إن  الغريبة  الحية  الكائنات 

وجدت) خارج كوكب األرض.
كريستوف  الربوفيسور  وقال 
من  الباحثني،  كبري  سالزمان، 
”املاء  الجامعية:  لندن  كلية 
الحياة.  أشكال  كل  أساس  هو 
يعتمد وجودنا عىل ذلك، ونطلق 
عنه،  للبحث  فضائية  مهمات 
ال  علمية  نظر  وجهة  من  ولكن 
ُيفهم ذلك جيدا. نحن نعرف 20 
ولكن  الجليد،  من  بلوريا  شكال 
رئيسيني  نوعني  اكتشاف  تم 
املتبلور  غري  الجليد  من  فقط 
غري  بالجليد  ُيعرفان  سابقا، 
املتبلور العايل الكثافة واملنخفض 

الكثافة.

الصور  مشاركة  انستجرام  الشهرية  االجتماعية  الوسائط  منصة  توفر 
ومشاركة الفيديو القصري (ريلز) واملراسلة الفورية إىل جانب ميزات أخرى، 
ومثل Facebook و WhatsApp ، يسمح انستجرام ملستخدميه أيًضا بإنشاء 

استطالعات الرأي.
ويمكن ملستخدمي انستجرام إرسال استطالعات الرأي من خالل الرسائل 

املبارشة عىل أجهزة Android و iOS، وتعمل امليزة مثل إضافة ملصق 
يف  للجميع  مرئية  االستطالع  نتائج  ستكون  قصصك،  إىل  استطالع 

الدردشة الجماعية حيث يتم إرسالها يف الوقت الفعيل.
االستطالع  إىل  الخيارات  من  املزيد  إضافة  أو  تصويتك  تغيري  ويمكنك 
من  االستطالع».  «عرض  عىل  النقر  خالل  من  مفتوًحا  يزال  ال  بينما 
القدرة عىل  لديه  الجماعية  الدردشة  يف  أي شخص  أن  املهم مالحظة 

تغيري تصويتهم أو إضافة خيارات تصويت جديدة.

حملها  التي  األشياء  أبرز  بني  من 
هو  للمستخدمني  الجديد  التحديث 
ملصق  أو  صورة  أية  تحويل  إمكانية 
للملف  صورة  إىل  تعبريي  رمز  أو 
الشخيص، ويمكن اآلن االستفادة من 
الحسابات  ألصحاب  الخاصية  هذه 
محصورة  كانت  أن  بعد  العادية 
 Telegram خدمات  بمستخدمي 

Premium املدفوعة.
املحتوى  صناع  بإمكان  بات  كما 
«تليغرام»  عىل  القنوات  وأصحاب 
أو  التعبريية  الرموز  استعمال 
امللصقات لتحويلها إىل صورة أساسية 
استعمال  أو  قناتهم،  حساب  عىل 
كصورة  الشخيص  حساباتهم  صورة 
املجموعة  أو  القناة  لحساب  أساسية 

التي يديرونها عىل التطبيق.
الحسابات  أصحاب  بإمكان  وبات 

املميزة عىل «تليغرام» ترجمة محتويات 
واملجموعات  والقنوات  املحادثات 
أصبح  كما  يريدونها،  التي  اللغة  إىل 
ترجمة  العاديني  املستخدمني  بإمكان 
خيار  عرب  لديهم  فردية  رسالة  أي 

الرتجمة يف «تليغرام».
التحديث  مع  «تليغرام»  وحصل 
جديدة  ميزات  عىل  أيضا  األخري 
تساعد املستخدمني عىل معرفة كمية 
يستهلكها  التي  فاي  واي  بيانات 
إضافية  إعدادات  وعىل  التطبيق، 
بكمية  التحكم  عىل  املستخدم  تساعد 
التي سيستهلكها تطبيقه يف  البيانات 

املستقبل.
وبات بإمكان املستخدم عىل «تليغرام» 
أيضا تحديد متى يتم الحفظ التلقائي 
بجهازه،  الصور  معرض  يف  للوسائط 

استنادا لحجم ونوع تلك البيانات.
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آل  رباح  سكبها  الصحفي  العمل  من  سنة   ٣٥ عصارة  وهي  الحرب»،  «سنوات  يف 
بـ  حديثا  صدر  كتاب  دفتي  بني  حربا  ومعرفًة  وأسلوبا  لغًة  املتميز  الكاتب  جعفر 
٣٤٤ صفحة من القطع املتوسط عن دار الحكمة بني لندن وبغداد. هذا الكتاب الذي 
أزمنة  يف  ورقية  عراقية  صحف  عدة  يف  نرشها  للكاتب  سبق  املقاالت  عرشات  يضم 
الصحف  كانت  حيث  الورقي  الزهو  زمني  بني  املقاالت  هذه  نرش  تراوح  مختللفة. 
املعنوى  أخريات جزرها  الساهر ويف  بالساحة» عىل «كولة» كاظم  «وحدها وتلعب 
واملادي يف ظل منافسة غري رشيفة ملا بات يسمى اليوم مواقع التواصل االجتماعي. 
ربما كنت إستثنيت اإلذاعة والتلفزيون ألنهما كانا منافسني رشيفني للورق املسكوب 
عىل شكل صحافة مهنية إحرتافية ترفع من مستوى املحتوى اإلذاعي والتلفزيوني، 
مثلما يرفع املحتوى اإلذاعي والتلفزيوني مما تتضمنه الصحف واملجالت والدوريات 
اربعة  إختار  فقد  أصويل  ورقي  رباح  وألن  ودراسات..  ومقاالت  وتقارير  أخبار  من 
مع  معهم  وتزامل  لحقهم  لكنه  الكتابة  يف  سبقاه  جيلني  من  «الحّبارة»  كبار  من 
إنه يحرتم أستاذيتهم ومكانتهم يف عالم الصحافة، السيما أن بعضهم مثل أستاذنا 
حسن العلوي كان يصول ويجول يف عالم الصحافة الورقية يف وقت لم يكن رباح آل 
جعفر قد ولد بعد.. الشاعر والفنان محمد سعيد الصكار سوف أوجل الحديث عنه. 
اىل جيلني مختلفني  أيضا  ينتميان هما  يحيى وطه جزاع  الله  األستاذان حسب  أما 
الفلسفة بعد الصحافة  الستينات كتابيا) و(طه أستاذ  الله ينتمي اىل جيل  (حسب 
اىل جيل السبعينات كتابيا). أما رباح فإنه ينتمي اىل جيل الثمانينات كتابيا مع إنه 
عالقته  مثل  مختلفة  أجيال  من  «الشياب»  أبرز  مع  ميزته  عالقات  كتابه  يف  رصد 
بالعالم الجليل عبد الكريم بيارة املدرس الذي تحادث معه وقد بلغ، بيارة. املائة سنة، 
ومثلها عالقته مع، مع حفظ األلقاب، ألني لو ذكرت القابهم التي يستحقونها عن 
جدارة ألحتجت مقاال أخر عن األلقاب فقط. أذكر هنا وطبقا للعرشات من مقاالته 
الحنفي، حسني عىل محفوظ، مصطفى  الوردي، جالل  الكتاب عالقاته مع عيل  يف 
الرزاق عبد  البياتي، عبد  الوهاب  اآللويس، مدني صالح، عبد  الدين  محمود، حسام 

الواحد، فاضل السامرائي وسواهم.  
الحّبار الرابع الذي اختاره رباح آل جعفر لتطرز حروفه غالف كتابه األخري وهو سيد 
الحروف ومبتكر األبجدية الصكارية الشاعر الفنان محمد سعيد الصكار. والصكار 
بإرتياح واإل «أشتكره  تلقاها رباح  لرباح من باريس عام ٢٠٠٩ كلمات  كان كتب 
من» هذه الكلمات.. «أحييك وأقدم لك نفيس قارئا نهما الكثر ما يقع بني يدي مما 
اعفو  ال  خذالن  وذلك  جعفر  ال  رباح  إسم  قرأت  قصرية  فرتة  «منذ  ويضيف  يقرا». 
نفيس من اإلعرتاف به، إذ كيف فاتني مع هذا العمر الطويل التعرف عىل كاتب ذي 
الصكار عن رباح يف  أيامنا». هذا ما قاله  ندرة يف  لغة صافية وأسلوب جميل صار 
الغالف األخري من الكتاب. أما الحّبارة الثالثة العلوي ويحيى وجزاع فلكل منهم رأيه 
العلوي يحب حديثة حيث قىض فيها قبل والدة رباح  برباح مع شهادة مجروحة. 
ثانويتها.  يف  مدرسا  الخمسينات  آواخر  اليها  نقل  أيام  سنتني  أجمل  سنوات  بعدة 
يقول العلوي عن رباح «ورباح آل جعفر من أهل القوانني املطعمة بالحس الصحفي، 
بواحد منهما  أكثر من مرة  آل جعفر، جمعها يف مقال يومي خصني  وبأشياء من 
لرجل أوىف حديثة وأهلها وتخرج عىل يديه جيالن عىل األقل لم يكن رباح منهما». أما 
القاص والصحفي الكبري حسب الله يحيى فيقول عن رباح إنه «يكتب كالمه اآلخر، 
وهو كالم ينوب عن اآلخر، ويدافع عن اآلخر، هذا اآلخر قد يختلف معه فكرا وموقفا 
لكنه اليمكن ان ينقل هذا اإلختالف اىل خالف». أما طه جزاع فبحكم املعرفة اليقينية 
التامة التي أشاطره فيها أنا الحّبار الخامس يكتب قائال «لو إطلعت عىل هذا الكتاب 
وجدت،  إن  الدالة  العالمات  وكل  أعمدته  وعناوين  كاتبه  وإسم  عنوانه  حذف  بعد 
وتبيني  بيان  يف  طه  ويسرتسل  املتن».  قراءة  بعد  صاحبه  معرفة  يف  أبدا  تأخرت  ملا 
معرفته بالكاتب الذي هو رباح آل جعفر ألن األسلوب كما يقول جورج بوفون هو 
الرجل. والرجل هنا يف «سنوات الحرب» هو رباح الذي ينفرد بالفكرة املنتقاة ويتفرد 
يف املعاني ال بوصف الجاحظ بإعتبارها مطروحة يف الطريق بل مصاغة بماء الذهب 

حربا مسفوحا بني الكلمات.
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