
بغداد /الزوراء :
 وص�ل صب�اح امس االح�د اىل العاصمة 
اتح�اد  رئي�س  الري�اض  الس�عودية 
الصحفي�ن الع�رب نقي�ب الصحفي�ن 
لرئاس�ة  الالم�ي،  مؤي�د  العراقي�ن، 
إلتح�اد  العام�ة  األمان�ة  اجتماع�ات 
الصحفي�ن الع�رب التي تعق�د بدورتها 
الحالية هناك وحضوره املنتدى السعودي 
لإلع�الم .واس�تقبل خالد املال�ك، رئيس 
هيئ�ة الصحفي�ن الس�عودين، وعب�د 
الل�ه الجح�الن امن ع�ام الهيئة، رئيس 
اتحاد الصحفي�ن العرب مؤيد الالمي يف 
مطار خال�د الدويل، إضاف�ة اىل عدد من 
املس�ؤولن االعالمين ورؤس�اء التحرير 

ونائب السفري العراقي يف الرياض جمال 
عبد الله خضري وطاقم السفارة.

بغداد / الزوراء:
 اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن اط�الق حمل�ة 
رقابي�ة لتدقي�ق أس�عار الس�وق املحلي�ة.

وق�ال وزي�ر التج�ارة اثري الغري�ري يف بيان 
تلقت�ه” الزوراء”: ان “خطة ال�وزارة قائمة 
عىل التدقيق والرقاب�ة عىل عمل وكالء املواد 
الغذائي�ة، فضال عن التدقيق بأس�عار املواد 
الغذائية من خالل الفرق الجوالة التي تدقق 
باسعار املواد الغذائية وتمنع االحتكار.”واكد 
الغري�ري بحس�ب البي�ان ع�ىل ان “الخطة 
الرقابية تش�مل قاطعي الكرخ والرصافة يف 
بغداد من خالل فرق جوالة، فضال عن الخطة 
التي ش�ملت جميع املحافظ�ات والتي تمتد 
اىل األقضية والنواحي، وعىل شكل مراحل”. 
مبين�ا : ان الوزارة اعدت إج�راءات قانونية 
بح�ق الوكالء املخالفن فضال عن التنس�يق 

مع االجه�زة االمنية وجهاز االم�ن الوطني 
ودائ�رة الجريمة املنظمة التخ�اذ االجراءات 
الالزمة بحق املحتكرين يف االس�واق املحلية.

واض�اف الغري�ري: ان” الحمل�ة تس�تهدف 
التدقي�ق بآلي�ات تجهي�ز مف�ردات الس�لة 
الغذائية والوصول اىل مس�تحقيها من خالل 
االرساع بتجهيزه�ا عرب وكي�ل مواد غذائية، 
فضال عن نوعي�ة وموقع الوكال�ة التي يتم 
فيه�ا اس�تخدام امل�واد الغذائي�ة، كذلك فإن 
الف�رق ترشع بالرقابة عىل جميع االس�واق 
املحلي�ة يف املناط�ق الت�ي تتواج�د فيه�ا”.

وأوضح ان” الهدف م�ن الحملة هو االطالع 
بش�كل تفصي�ي عىل آلي�ات التجهي�ز ملواد 
السلة الغذائية واالطالع بشكل تفصيي ايضا 
عىل أسعار املواد الغذائية يف أبعد منطقة من 

مناطق العراق”.

دبي/ متابعة الزوراء:
انطلق�ت، ام�س األحد، فعالي�ات مؤتمر 
الدفاع الدويل، املصاحب ملعريض “آيدكس 
ونافدكس 2023” يف مركز أدنوك لألعمال 
باإلم�ارات، بمش�اركة طيف واس�ع من 
القادة واملسؤولن.وتنظم مجموعة أدنيك 
مؤتمر الدفاع ال�دويل بالتعاون مع وزارة 
الدفاع اإلماراتية، وبرشاكة اس�راتيجية 
مع مجلس التوازن، تحت شعار” التأقلم 
إع�ادة رس�م  واالستكش�اف والتح�ول: 
مالمح جوان�ب األمن واملجتمع والتجربة 
اإلنسانية يف عرص التحول التكنولوجي”.
وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد عىل 

1800 مش�ارك وبنس�بة نم�و تج�اوزت 
ال��%25 مقارنة م�ع الدورة الس�ابقة.
نقاش�ية  جلس�ات   4 املؤتم�ر  وتخل�ل 
تتناول التبعات االقتصادية واالجتماعية 
ومخاط�ر االعتم�اد للتقني�ات الحديثة، 
امل�ال  رأس  وإدارة  املواه�ب  وتطوي�ر 
الب�رشي، وتأثري التقنيات عىل مس�تقبل 
العملي�ات الدفاعية.وناقش األفكار حول 
أحدث م�ا توصل�ت إلي�ه التكنولوجيات 
وذل�ك  املتقدم�ة،  والتقني�ات  الحديث�ة 
بمش�اركة أكث�ر م�ن 17 متحدث�ا، بمن 
فيهم قادة، ووزراء، ومس�ؤولون كبار يف 

قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أك�د نائب مس�تقل رفض ع�دة نواب 
مس�تقلن ملرشوع قانون االنتخابات 
وف�ق نظام س�اند ليغو املع�دل، فيما 
حذر من احتمالية ع�ودة التظاهرات 
النائ�ب  وق�ال  الع�راق.  يف  الش�عبية 

املستقل، حسن عي حسن، يف حديث 
ل�”الزوراء”: ان “كل االخوة املستقلن 
والح�ركات  الناش�ئة  والح�ركات 
الجديدة أي بحدود اكثر من خمس�ن 
قان�ون  م�رشوع  يرفض�ون  نائب�ا 
املحافظات باتجاه  انتخابات مجالس 

معادل�ة س�انت ليغو”. واش�ار اىل ان 
“الكتل واالحزاب تطالب بهذا القانون 
لصعوبة التعامل مع النواب املستقلن 
وعدم انصياعه�م، وكذلك هي تعودت 
ان تق�ود النواب تح�ت مظلتها وتأخذ 
الق�رارات بأريحي�ة دون ان تأخذ رأي 

نوابها”، مضيفا “كما ان النواب تحت 
مظلة هذه الكتل ليست لديهم الحرية 
الكامل�ة بالتصويت او عدم التصويت 
يف الكثري من الق�رارات”.ورأى ان هذا 
“القانون سوف يقيص عددا كثريا من 
النواب املس�تقلن والحركات الناشئة 

ع�ىل  الس�يطرة  لألح�زاب  وس�يتيح 
املشهد الرقابي والتنفيذي”. ولفت اىل 
ان “أكث�ر العراقين يعرف�ون ان هذه 
االح�زاب هي الت�ي تش�كل الحكومة 

وهي موجودة يف مجلس النواب.

بغداد/ الزوراء: 
ش�ياع  محم�د  ال�وزراء،  رئي�س  أك�د 
الع�راق  أن  األح�د،  ام�س  الس�وداني، 
مفتاح للحل يف املنطقة، فيما أش�ار إىل 

إجراء إصالحات يف القطاع األمني.
وقال السوداني، خالل ندوة أقيمت عىل 
هامش مشاركته يف مؤتمر ميونخ لألمن 
بدورته ال�59، وتابعته�ا »الزوراء«: إن 
»العراق لم يعد يش�كل مشكلة أمنية أو 
سياس�ية أو جزءاً من مشاكل مكافحة 

يف  للح�ل  مفت�اح  ه�و  ب�ل  اإلره�اب، 
املنطقة«، مبيناً أنه »حجر الزاوية لنظام 
إقليم�ي مس�تقر مبن�ي ع�ىل التعايش 
والتعاون وال�رشاكات االقتصادية التي 
تخدم املنطقة«.وأض�اف أن »الحكومة 
تقوم ع�ىل 5 أولويات ملكافح�ة الفقر، 
والفس�اد واإلصالحات االقتصادية التي 
تأخ�ذ حيزاً كب�رياً م�ن الجه�د لتنويع 
مصادر الدخل واستثمار املوارد«.وتابع: 
»أعمل ش�خصياً عىل وض�ع إصالحات 

هيكلي�ة لالقتصاد وإصالح�ات جذرية 
للنظ�ام امل�ايل وامل�رصيف ليتم�اىش مع 
النظ�ام العامل�ي«، الفت�اً إىل أن »العراق 
يعّد التغ�ريات املناخية تهدي�داً وجودياً 
له، بس�بب حرق الغ�از املصاحب الذي 
الس�ابقة،  الحكوم�ات  ل�م تس�تثمره 
كم�ا نض�ع ملش�اكل التصح�ر وش�ّح 
املياه أولويًة للمعالج�ة ونّتجه للطاقة 

املتجددة، بوصفها خياراً أساسياً«.

برلن/ متابعة الزوراء:
يف كلمتها أمام مؤتمر ميونيخ لألمن، 
وجهت نائبة الرئيس األمريكي كاماال 
هاري�س ألول مرة اتهامات لروس�يا 
بارت�كاب »جرائ�م ض�د اإلنس�انية« 
منذ ب�دء هجومها ع�ىل أوكرانيا قبل 
ح�وايل ع�ام، وفيم�ا دع�ت كييف إىل 

ملحاكم�ة  خاص�ة  محكم�ة  إنش�اء 
كبار املس�ؤولن الروس، أكد الرئيس 
الفرنيس إيمانويل ماكرون، أن بالده 
ترغ�ب يف أن »ُتهزم« روس�يا لكن من 
دون »سحقها.وعّددت املدعية العامة 
الس�ابقة يف كلمة ألقتها أمام مؤتمر 
ميونيخ لألمن، التجاوزات املنسوبة إىل 

روسيا. فذكرت القصف املنهجي عىل 
التحتية األساس�ية،  املدنين والبن�ى 
وأعمال التعذيب واالغتصاب املنسوبة 
إىل الجن�ود ال�روس ونق�ل أوكرانين 
قرسا إىل روس�يا بينهم آالف األطفال 
الذي�ن فصل�وا ع�ن عائالتهم.وقالت 
هاري�س »نظرن�ا يف األدل�ة، نع�رف 

املعايري القانوني�ة، وليس هناك أدنى 
ش�ك: إنها جرائ�م بحق اإلنس�انية«.

وتابعت »أقول ذلك لكل الذين ارتكبوا 
هذه الجرائ�م وقادتهم أو املتواطئن 
يف ه�ذه الجرائم: س�وف تحاس�بون 

عليها«.

السوداني: العراق مفتاح احلل يف املنطقة وأجرينا إصالحات يف القطاع األمين

ألول مرة منذ بدء احلرب.. واشنطن تتهم روسيا بارتكاب »جرائم ضد اإلنسانية« يف أوكرانيا

على هامش مشاركته يف مؤمتر ميونخ لألمن بدورته الـ59

ماكرون: نريد أن »ُتهزم« روسيا لكن من دون »سحقها«

برلن/ متابعة الزوراء:
أكد وزير الخارجية السعودي، األمري فيصل بن فرحان، إن هناك 
حاج�ة للع�ودة إىل املفاوضات النووي�ة مع إي�ران، لكن بتوجه 
ش�مويل يش�مل مش�اركة الخليج ومعالجة املس�رّيات وتطوير 
الصواريخ.وقال األمري فيصل بن فرحان، يف جلس�ة حوارية عىل 
هامش مؤتم�ر ميونخ لألمن، ان الس�عودية أوضحت إليران أن 

نرش التسلح أيا كان ليس مفيدا للمنطقة ويجب وقفه.
وأش�ار وزير خارجية الس�عودية إىل أن التس�لح الن�ووي لدولة 
تحم�ل عداء لدول الجوار، س�يجعل الجمي�ع يفكر يف الدفاع عن 
نفس�ه.وأكد أن اململكة كانت تحذر منذ زمن من املسرّيات، واآلن 
نراها يف الحرب األوكرانية الروس�ية، وال بد من الحوار مع إيران 
حول هذه املس�ألة.يذكر أن الس�عودية وإيران عقدتا س�ابقا 5 

ج�والت تفاوضية بوس�اطة من الع�راق. ويف وقت س�ابق، قال 
وزير الخارجية الس�عودي األمري فيص�ل بن فرحان إن الطرفن 
ق�د يعق�دان جولة سادس�ة.ويف ديس�مرب/كانون األول املايض، 
قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية نارص كنعاني إن الرياض 
وطهران متفقتان ع�ىل مواصلة املحادث�ات بينهما، ويمكنهما 
عقد جول�ة جدي�دة يف بغداد.وأك�د الوزير الس�عودي أن موقف 
مجل�س التع�اون الخليجي موح�د بخصوص الحرب الروس�ية 
األوكراني�ة، وهو مع الحوار لحل األزمة هناك.وفيما تعلق بملف 
األزمة الس�ورية، قال الوزير فيصل بن فرحان إن هناك إجماعا 
عربيا عىل أن الوضع الراهن يف س�وريا يجب أاّل يستمر، وأضاف 
أنه يجب معالجة وضع الالجئن الس�ورين يف الخارج، والجانب 

اإلنساني يف الداخل.

القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
ب�دأ املقدس�يون عصيان�اً مدني�اً غري 
مس�بوق، ش�مل العدي�د م�ن األحياء 
والبلدات املقدس�ية، تنديدا بسياسات 
وجرائم االحت�الل اإلرسائيي األخرية، 
والتنكيل باألهايل، وتخلل بدء العصيان 
إغالق طرق رئيسية.وكانت تلك البلدات 
قد شهدت مواجهات عنيفة مع قوات 
االحت�الل تخلله�ا اس�تخدام االحتالل 
آلي�ات ضخم�ة إلع�ادة فت�ح مداخل 
األحياء التي أغلقها الشبان باملتاريس 

املش�تعلة وحاويات النفايات، يف وقت 
تعطلت فيه الدراس�ة يف هذه األحياء، 
وامتنع العمال ع�ن الذهاب إىل أماكن 
عنيفة،  مواجه�ات  عملهم.واندلع�ت 
صباح امس، عند الحاجز العس�كري 
املقام عند مدخل مخيم ش�عفاط بن 
ش�بان املخيم وق�وات االحت�الل التي 
تحاول عبثا فت�ح مداخل املخيم الذي 
أغلق�ه الش�بان باملتاري�س الضخمة 

وحاويات النفايات.

الكهرباء تكشف لـ             تفاصيل مذكرة التفاهم املربمة مع شركة جنرال إلكرتيك لتطوير الطاقة 
أكدت استعدادها التام لفصل الصيف املقبل

الزوراء/ حسن فالح:
كشفت وزارة الكهرباء عن تفاصيل 
مذك�رة التفاه�م الت�ي أبرمتها مع 
االمريكية  إلكري�ك  رشك�ة جن�رال 
لتطوي�ر الطاقة، فيما أكدت مضيها 
باالس�تعداد الت�ام لفص�ل الصي�ف 

املقبل .
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، أحمد 
موىس العبادي، يف حديث ل�”الزوراء”: 
بالغ�ا  حكومي�ا  اهتمام�ا  هن�اك  إن 
يولي�ه رئيس ال�وزراء ملل�ف الكهرباء 
من خ�الل متابعت�ه اليومية واطالعه 
للمعالجات الحقيقي�ة بمعية الوزارة 
لتذليل القرارات وتس�خري االمكانيات 
لصالح مفصل حاكم وحيوي كوزارة 
الحكوم�ة  ان  اىل:  الفت�اً  الكهرب�اء. 
وجه�ت بوض�ع معالج�ات حقيقية 
مللف الكهرب�اء والتوج�ه صوب خلق 
رشاكات حقيقي�ة واس�راتيجية مع 
رشكات رائدة معنية بتطوير مشاريع 
الحكوم�ة ومن  ان  الطاقة.وأض�اف: 
خ�الل وزارة الكهرب�اء ق�د وقعت يف 
االي�ام الس�ابقة مذك�رة تفاه�م مع 
س�يمنز والتي س�تتحول اىل مشاريع 
بمجرد أن تقر املوازنة، واليوم اتجهت 
صوب رشكة جي أي. مبينا: ان هذين 
الرشكت�ن كان لهم�ا عم�ل كبري مع 
الع�راق، حي�ث عملت�ا عىل مش�اريع 

االنت�اج والنق�ل بش�كل كب�ري لكن يف 
هذه املرة س�تكون من خالل رشاكات 
اسراتيجية تقوم عىل اساس مذكرات 
التفاهم.واشار اىل: ان مذكرة التفاهم 
الت�ي وقعها وزير الكهرباء مع رشكة 
جي اي وقعت مع الرئيس االسراتيجي 
للرشك�ة، واس�تلزمت اضافة طاقات 

جديدة ستعتمد بتش�غيلها عىل الغاز 
املصاح�ب ب�دال م�ن احراق�ه ك�ون 
الخطة الوقودية اب�رز تحديات وزارة 
الكهرباء م�ن حيث توفريه�ا. مبينا: 
ان ه�ذه املذك�رة الت�ي س�تتحول اىل 
مش�اريع مع اقرار املوازنة ستضيف 
طاق�ات توليدية م�ن 2000 اىل 3000 

ميغاواط تعمل ع�ىل الغاز املصاحب، 
وبالتايل ستحد من البصمة الكاربونية 
ث�م  وم�ن  العامل�ي  التوج�ه  ظ�ل  يف 
ستخفض الكلف التشغيلية التي هي 
مبالغ وموازن�ات عالية لصالح وزارة 
الكهرباء.وتابع: ان املذكرة ستتضمن 
ايضا نصب محط�ات توليدية جديدة 

وايض�ا صيان�ات طويلة االم�د قرابة 
5 س�نوات للوح�دات التوليدية عاملة 
بالعراق وكذلك نصب الدورات املركبة 
إلضاف�ة طاق�ات توليدي�ة م�ن دون 
وقود، فضال عن دعم مشاريع الطاقة 
ان  اىل:  الفت�ا  وغريه�ا.  الشمس�ية 
الوزارة وضعت خطت�ن االوىل طارئة 
االحم�ال  ذروة  مواكب�ة  ستس�تلزم 
الصيفي�ة املقبل�ة التي م�ن اآلن نحن 
مستعدون لها واالخرى االسراتيجية 
التي إحداها وضعت كبنود اساسية يف 
املذكرة التي هي صيانات طويلة االمد 
للوحدات التوليدية الن تعمل بطاقتها 
القصوى والتي تس�تلزم قطع الغيار 
الكامل�ة،  الصيان�ة  اعم�ال  واج�راء 
ال�دورات  ذل�ك نص�ب  اىل  باإلضاف�ة 
املركبة باملحط�ات الغازية، أي توفري 
الحاج�ة اىل وق�ود  طاق�ة م�ن دون 
ومدعاة لتوفري االموال لقاء ان تميض 
هذه االلتزامات .ومىض بالقول: كذلك 
س�تعنى بمش�اريع نقل حي�ث هناك 
مش�كلة يف قطاع النقل، إذ بحثت هذه 
االتفاقي�ة مش�اريع النق�ل لتضي�ف 
محوالت قدرة رئيسة Auto وتزيد من 
سعات املحطات التحويلية، وان تنشأ 
خط�وط ناقلة لك�ي تنعك�س ايجابا 
عىل ترصيف الطاقة املنتجة وتحولها 

اىل ساعات لتجهيز الكهرباء.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
بارشت وزارة املالية، امس االحد، تمويل رواتب 
الحايل.وذكرت  شباط  لشهر  الدولة  موظفي 
»دائرة  ان  الزوراء«  تلقته«  بيان  يف  الوزارة 
رواتب  تمويل  بارشت  املالية  وزارة  يف  املحاسبة 
لشهر  بوزارة  املرتبطة  غري  والجهات  الوزارات 
االنفاق  وحدات  الوزارة  الحايل«.ودعت  شباط 
التابعة ل�«الوزارات كافة اىل مراجعة مقر الوزارة 
/ دائرة املحاسبة وحسب جدول املراجعة املعتمد 

لغرض البدء بإجراءات التمويل«.

املالية تباشر متويل رواتب 
املوظفني لشهر شباط

الالمي يصل إىل العاصمة السعودية لرئاسة 
اجتماعات إحتاد الصحفيني العرب 

وزير التجارة يعلن إطالق محلة رقابية 
لتدقيق األسعار 

انطالق مؤمتر الدفاع الدولي يف 
اإلمارات “آيدكس ونافدكس 2023”

السعودية تطالب بإشراك اخلليج يف املفاوضات مع إيران
املقدسيون يبدأون عصيانا مدنيا غري 

مسبوق مشل العديد من األحياء
بعد 5 جوالت يف بغداد 

141 مليون شخص حول العامل مهدد بالفقر املدقع بسبب أزمة أوكرانيا
األخريةإنقاذ زوج وزوجته يف هاتاي بعد 12 يوما حتت أنقاض الزلزال

ص 3

النزاهة: 90 أمر قبض واستقدام حبق  
ذوي الدرجات العليا 

الربملان ينهي قراءة مخسة قوانني 
ويرفع جلسته إىل إشعار آخر

بغداد/ الزوراء: 
كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة، امس 
االحد، عن صدور 90 أمر قبض واستقدام 
العلي�ا يف كان�ون  الدرج�ات  بح�ق ذوي 
الثان�ي املايض.وذكر بي�ان للهيئة، تلقته 
»ال�زوراء«: أنَّ »انج�ازات ش�هر كان�ون 
الثاني توزع�ت بواقع 161 عملية ضبط، 
أما عدد املتهمن الذين تم ضبطهم بالجرم 
املش�هود فق�د بلغ 91 متهم�اً، كما صدر 
90 أم�راً من أوام�ر القبض واالس�تقدام 
القضائي�ة الصادرة بح�ق ذوي الدرجات 
العلي�ا و117 حكم�اً م�ن أح�كام اإلدانة 
القضائي�ة، و147 مداناً بأحكام قضائية 

�ًا من ملف�ات تس�ليم الهاربن  و47 ملفَّ
واألموال املهرَّبة«.وأضاف البيان أن »عدد 
استمارات املشمولن بكشف الذمم املالية 
املتس�لمة بلغ 3147 اس�تمارة، و23 من 
املش�مولن بالكش�ف الذين ظه�ر لديهم 
تض�ارب يف املصال�ح و51 م�ن زي�ارات 
مؤسس�ات  يف  الوظيف�ي  األداء  مراقب�ة 
الدول�ة و20 دورة من ال�دورات التدريبية 
وال�ورش والن�دوات التي اقامته�ا الهيئة 
و4 م�ن االص�دارات الورقي�ة والحلق�ات 
التلفزيوني�ة واإلذاع�ة و3 م�ن البح�وث 
واإلحصائي�ة  والتقاري�ر  والدراس�ات 

وسواها من األنشطة العلمية«.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أنهى مجلس النواب، امس االحد، قراءة 
خمس�ة قوان�ن، فيما رفع جلس�ته اىل 
إش�عار آخر.وذك�رت الدائ�رة االعالمية 
ملجلس الن�واب يف بيان تلقته »الزوراء«: 
ان مجلس النواب أنهى بجلسته السابعة 
من فصله االول للسنة الترشيعية الثانية 
ضمن الدورة االنتخابية الخامسة، التي 
عق�دت امس االحد برئاس�ة ش�اخوان 
عبدالل�ه نائ�ب رئي�س املجل�س، قراءة 
خمسة مرشوعات قوانن.وأضافت: انه 

يف مس�تهل الجلسة، أتم املجلس القراءة 
االوىل مل�رشوع قان�ون التعدي�ل الحادي 
والعرشي�ن لقان�ون امل�الك رق�م )25( 
لس�نة 1960 واملقدم م�ن اللجنة املالية 
إلضاف�ة عنوانات وظيفية تنس�جم مع 
ومس�اواتهم  النزاه�ة  هيئ�ة  مهم�ات 
م�ع أقرانهم م�ن حملة املؤه�ل العلمي 
نفس�ه وتمكينه�م م�ن امل�يض قدما يف 
اداء الواجبات املنوط�ة بهم يف مكافحة 

الفساد.

نائب يكشف لـ             موقف النواب املستقلني من إعادة العمل بـ”سانت ليغو” يف االنتخابات 
حذر من احتمالية التصعيد وعودة التظاهرات

بغداد/ الزوراء:
يف  األحد،  أمس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  انخفضت 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كردستان.وقال مصدر إن بورصتي الكفاح 
والحارثية املركزيتن يف بغداد سجلتا، صباح امس، 149600 دينار عراقي مقابل 100 
دينارا عراقيا مقابل  السبت 151250  يوم  األسعار صباح  فيما كانت  أمريكي،  دوالر 
باألسواق  الصريفة  انخفضت يف محال  والرشاء  البيع  اسعار  أن  اىٕل  100 دوالر.وأشار 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، 
بينما بلغت أسعار الرشاء 148500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل 
عاصمة اقليم كردستان، فإن االسعار وسجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر الدوالر 
البيع 150700 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 149700 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.

الدوالر يسجل تراجعا طفيفا يف بغداد وأربيل

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

استئناف مشروع “التغذية املدرسية” خالل النصف الثاني من العام الدراسي

التفاصيل ص2   



على هامش مشاركته يف مؤمتر ميونخ لألمن بدورته الـ 59

السوداني: العراق مفتاح احلل يف املنطقة وأجرينا إصالحات يف القطاع األمين

الربملان ينهي قراءة مخسة قوانني ويرفع جلسته إىل 
إشعار آخر

حذر من احتمالية التصعيد وعودة التظاهرات

نائب يكشف لـ           موقف النواب املستقلني من إعادة 
العمل بـ”سانت ليغو” يف االنتخابات 

بغداد/ الزوراء: 
شياع  محمد  الوزراء،  رئيس  أكد 
السوداني، امس األحد، أن العراق مفتاح 
إجراء  إىل  أشار  فيما  املنطقة،  يف  للحل 

إصالحات يف القطاع األمني.
أقيمت عىل  السوداني، خالل ندوة  وقال 
هامش مشاركته يف مؤتمر ميونخ لألمن 
إن  “الزوراء”:  وتابعتها  الـ59،  بدورته 
أو  “العراق لم يعد يشكل مشكلة أمنية 
مكافحة  مشاكل  من  جزءاً  أو  سياسية 
اإلرهاب، بل هو مفتاح للحل يف املنطقة”، 
إقليمي  لنظام  الزاوية  “حجر  أنه  مبيناً 
والتعاون  التعايش  عىل  مبني  مستقر 
تخدم  التي  االقتصادية  والرشاكات 

املنطقة”.
 5 عىل  تقوم  “الحكومة  أن  وأضاف 
والفساد  الفقر،  ملكافحة  أولويات 
واإلصالحات االقتصادية التي تأخذ حيزاً 
الدخل  مصادر  لتنويع  الجهد  من  كبرياً 

واستثمار املوارد”.
وضع  عىل  شخصياً  “أعمل  وتابع: 
إصالحات هيكلية لالقتصاد وإصالحات 
ليتماىش  واملرصيف  املايل  للنظام  جذرية 
مع النظام العاملي”، الفتاً إىل أن “العراق 
وجودياً  تهديداً  املناخية  التغريات  يعّد 
الذي  املصاحب  الغاز  حرق  بسبب  له، 
كما  السابقة،  الحكومات  تستثمره  لم 
نضع ملشاكل التصحر وشّح املياه أولويًة 
املتجددة،  للطاقة  ونّتجه  للمعالجة 

بوصفها خياراً أساسياً”.
اإلرهاب،  عىل  انترص  “العراق  ان  وبّي 
من  عالية  درجة  عىل  األمنية  والقوات 
مؤكداً  األمن”،  عىل  للمحافظة  الكفاءة 
عدم  وهو  ورصيح،  واضح  “موقفنا  أن 
التحالف  من  قتالية  لقوات  الحاجة 
الدويل؛ لكننا نحتاج االستشارة والتدريب 
والتبادل األمني، ونعمل عىل تحديد أعداد 
العراق  يف  الدويل  التحالف  مستشاري 
وهي  بلدنا  سيادة  عىل  يحافظ  بشكل 

رؤية تحظى بقبول شعبي وسيايس”.
ولفت إىل أن “الحكومة أجرت إصالحات 
يف القطاع األمني الذي لم يشهد إصالحاً 
مهم”،  استحقاق  وهو  سنوات  منذ 
داعمة  السياسية  “القوى  أن  إىل  مشرياً 
وهي  األمنية  املؤسسات  إصالح  لعملية 
لتشكيل  السيايس  االتفاق  نقاط  إحدى 

الحكومة”.
سوريا  يف  األمني  “الوضع  أن  وأوضح 
يمثل تحدياً للعراق بما فيها وجود مخيم 
كبرياً  عدداً  تضم  التي  والسجون  الهول 
“مخيم  بأن  منوها  اإلرهابيي”،  من 
نصفهم  شخص،  ألف   60 يضم  الهول 
 150 عراقيون، والحكومة تقوم بإعادة 
عائلة عراقية شهرياً وإدخالها يف مخيم 
ونفسياً، السيما  أمنياً  لتأهيلها  الجدعة 
أن استمرار وجود العوائل يف مخيم الهول 
يمثل خطراً عىل املنطقة، ودور املنظمات 
يف دعم العوائل العائدة من مخيم الهول 

دور خجول”.
كبرياً  عدداً  سحب  “العراق  أن  وذكر 
ونأمل  الهول  مخيم  من  املواطني  من 
موضحاً  باملثل”،  العالم  دول  تقوم  أن 
عىل  السيطرة  استطاع  “العراق  أن 
السياسية،  واالختالفات  التباين  عملية 
بي  املساواة  لتوفري  تسعى  والحكومة 
ومنح  تمييز،  بدون  العراقيي  جميع 

األقليات شعوراً باالطمئنان”.
تذليل  يف  مهماً  شوطاً  :”قطعنا  وذكر 
العقبات بي بغداد وأربيل وسننهي هذا 
والغاز”،  النفط  قانون  ترشيع  العام 
يف  الدويل  املجتمع  لدعم  “الحاجة  مؤكدا 
اسرتداد املطلوبي من اإلرهابيي وإيقاف 

التمويل القادم من أوروبا وغريها”.
رشيك  املتحدة  “الواليات  أن  إىل  واشار 

اتفاقية  خالل  من  للعراق  اسرتاتيجي 
اإلطار وليست رشيكاً أمنياً فقط”، الفتاً 
عالقات  به  تربطنا  جار  “إيران  أن  إىل 
وإقامة  األصعدة  مختلف  يف  تاريخية 
العراق عالقة متوازنة مع أمريكا وإيران 
أمر مقبول وفق قاعدة املصالح الوطنية 

للعراق”.
املجتمع  ثقة  زعزع  “الفساد  أن  وتابع 

يهدد  وهو  العراق  يف  السيايس  بالنظام 
واإلعمار”،  التنمية  وخطط  برامج  كل 
املؤسسات  بإصالح  “البدء  عىل  مشدداً 

املسؤولة عن مكافحة الفساد”.
األموال  باسرتداد  قمنا  “إننا  وأكد: 
مرة  ألول  يحدث  أمر  وهو  واملطلوبي، 
األنرتبول  مدير  من  وطلبت   ،2003 بعد 
املطلوبي  اسرتداد  يف  التعاون  من  املزيد 
الفساد  أموال  من  جزءاً  وإن  واألموال 
منذ  اإلرهاب  لتمويل  يذهب  العراق  يف 
النزوح  ملف  “غلق  أن  مشدداً   ،”2003
الكثري  الحكومة، وهناك  أولويات  ضمن 
من النازحي استقروا يف إقليم كردستان، 
وتم تخصيص مشاريع يف موازنة 2023 

إلعمار سنجار وسهل نينوى”.
يف  املنطقة  يف  العراق  “دور  أن  وأوضح 
ريادي  دور  هو  التقاء  نقطة  يكون  أن 
ويمكن  متقمصاً،  دوراً  وليس  وطبيعي 
للعراق أن يلعب دوراً يف تقريب وجهات 

النظر املتباينة بي دول املنطقة”.
وبّي ان “هناك لجاناً تعمل عىل مشاريع 
بي  منتجة  رشاكات  تمثل  اقتصادية 
وباقي  املنطقة  يف  واألشقاء  العراق 
الدول  كل  عىل  منفتح  والعراق  العالم 
الفتاً  االقتصادية”،  الرشاكات  مجال  يف 
يف  العاملية  الرشكات  “كربيات  أن  إىل 
استثمار  بعمليات  تقوم  القطاعات  كل 
لالستثمار  قانون  وهناك  العراق،  يف 
عىل  والتأكيد  املنطقة،  يف  األفضل  هو 

سوق  سيمّد  الذي  الغاز  يف  االستثمار 
الطاقة يف العالم”.

بمراجعة  تقوم  “حكومتنا  أن  وأضاف 
من  وتحسينها  االستثمار  لبيئة  شهرية 
العراق،  يف  والترشيعات  القرارات  خالل 
يف  الخاص  القطاع  إرشاك  عىل  وعملنا 
املجلس الوزاري االقتصادي”، مشرياً إىل 
املؤرشة عىل  السلبيات  أحد  “الروتي  أن 
مؤسسات الدولة ووضعنا لجنة خاصة 

يف مكتب رئيس الوزراء إلزالته”.
للتقريب  مستمرة  “املساعي  بأّن  ونوه 
قريباً  وسنعاود  وإيران  السعودية  بي 
الطرفي،  بي  توقفت  التي  اللقاءات 
فضال عن العمل عىل حل مشكلة االتجاه 
الحكومي حرصاً”،  القطاع  يف  للتوظيف 
التصويت  بصدد  “الربملان  أن  إىل  الفتاً 
الذي سيمثل  املوحد  التقاعد  قانون  عىل 

إصالحاً هيكلياً مهماً”.
دوالر  مليون   400 وضعنا  “إننا  وذكر: 
لتقديمها  الصغرية  القروض  يف صندوق 
أن  إىل  مشرياً  للشباب”،  ميّس  بشكل 
ملحمة  من  جزءاً  كانت  العراقية  “املرأة 
تعمل  والحكومة  داعش،  ضد  الصمود 

عىل تفعيل عمل دوائر تمكي املرأة”.
باالتفاقيات  ملتزم  “العراق  أن  وشدد 
واألرسة،  املرأة  بدعم  الخاصة  الدولية 
الحياة  يف  فعال  بشكل  تشارك  واملرأة 
 82 العراقية من خالل وجود  السياسية 

امرأة يف الربملان”.

بغداد/ مصطفى العتابي:
االحد،  امس  النواب،  مجلس  أنهى 
رفع  فيما  قواني،  خمسة  قراءة 

جلسته اىل إشعار آخر.
ملجلس  االعالمية  الدائرة  وذكرت 
“الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  النواب 
بجلسته  أنهى  النواب  مجلس  ان 
للسنة  االول  فصله  من  السابعة 
الدورة  ضمن  الثانية  الترشيعية 
عقدت  التي  الخامسة،  االنتخابية 
شاخوان  برئاسة  االحد  امس 
عبدالله نائب رئيس املجلس، قراءة 

خمسة مرشوعات قواني.
الجلسة،  مستهل  يف  انه  وأضافت: 
ملرشوع  االوىل  القراءة  املجلس  أتم 
والعرشين  الحادي  التعديل  قانون 
لسنة   )25( رقم  املالك  لقانون 
املالية  اللجنة  من  واملقدم   1960
وظيفية  عنوانات  إلضافة 
النزاهة  هيئة  مهمات  مع  تنسجم 
ومساواتهم مع أقرانهم من حملة 

وتمكينهم  نفسه  العلمي  املؤهل 
الواجبات  اداء  يف  قدما  امليض  من 

املنوطة بهم يف مكافحة الفساد
املجلس  ان  اىل  الدائرة  واشارت 
االوىل ملرشوع قانون  القراءة  أنجز 
املالية  للسنة  املالية  البيانات  اقرار 
من  واملقدم   2014 لسنة  املنتهية 
لعدم  جاء  والذي  املالية  اللجنة 
العامة  املوازنة  قانون  ترشيع 
والظروف   2014 لسنة  للدولة 
التي  االمني  والوضع  االستثنائية 
دخول  رافق  الذي  العراق  بها  مر 
اىل  االرهابية  داعش  عصابات 
ولتمكي  العراق  محافظات  بعض 
املصادقة  بعد  الالزم  اتخاذ  الدوائر 

عىل بياناتها الختامية.
وتابعت: كما أكمل املجلس القراءة 
االوىل ملرشوع قانون التعديل االول 
الخاصة  االمنية  الرشكات  لقانون 
رقم )52( لسنة 2017 واملقدم من 
عمل  لتنظيم  والدفاع  االمن  لجنة 

الرشكات االمنية ومعالجة املشاكل 
تطبيق  افرزها  التي  واملعوقات 
الخاصة  االمنية  الرشكات  قانون 
لتحديد   2017 لسنة   )52( رقم 
االجازة  واغالق  تعليق  حاالت 

ولتعظيم موارد الدولة املالية.
القراءة  أنهى  املجلس  ان  وبينت: 
املساعدة  قانون  ملرشوع  االوىل 
اللجنة  من  واملقدم  القانونية 
العدل  قيم  إلشاعة  القانونية 
االشخاص  وملساعدة  والقانون 
الذين ليس لديهم املكنة املالية من 
واملشورة  التقايض  نفقات  تحمل 
القانونية ولتسهيل انجاز معامالت 
االشخاص الذين تتطلب معامالتهم 

املساعدة القانونية.
بحسب  النواب،  مجلس  واختتم 
ملرشوع  االوىل  القراءة  البيان، 
املعلومات  ونظم  االحصاء  قانون 
لجنة  من  واملقدم  الجغرافية 
والخدمة  االسرتاتيجي  التخطيط 

االتحادية لتنظيم العمل اإلحصائي 
بإنشاء  العراق  جمهورية  يف 
املعلومات  ونظم  لإلحصاء  هيئة 
ذات  املهمات  تتوىل  الجغرافية 
مثل  االحصائية  للعملية  العالقة 
تنفيذ العمليات االحصائية وإنشاء 
اعمال  وتهيئة  املعلومات  بنوك 
واإلرشاف  للسكان  العام  التعداد 
االحصائية  العملية  عىل  الفني 
واستخدام تكنولوجيا املعلومات يف 

العمليات االحصائية.
النائب  قدم  الجلسة،  ختام  ويف 
للشعب  التعازي  الخزعيل  فالح 
العراقي بمناسبة استشهاد االمام 
السالم(،  )عليه  جعفر  بن  موىس 
معربا عن خالص الشكر والتقدير 
تشكيالتها  بكل  االمنية  للقوات 
والحشد الشعبي والدوائر الخدمية 
من  الكبرية  االعداد  الستيعابها 
للعتبات  الزائرين  املواطني 

املقدسة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
نائب مستقل رفض عدة نواب  أكد 
مستقلي ملرشوع قانون االنتخابات 
وفق نظام ساند ليغو املعدل، فيما 
حذر من احتمالية عودة التظاهرات 

الشعبية يف العراق.
عيل  حسي  املستقل،  النائب  وقال   
ان  لـ”الزوراء”:  حديث  يف  حسن، 
والحركات  املستقلي  االخوة  “كل 
أي  الجديدة  والحركات  الناشئة 
نائبا  خمسي  من  اكثر  بحدود 
يرفضون مرشوع قانون انتخابات 
مجالس املحافظات باتجاه معادلة 

سانت ليغو”.
واالحزاب  “الكتل  ان  اىل  واشار   
لصعوبة  القانون  بهذا  تطالب 
التعامل مع النواب املستقلي وعدم 

ان  تعودت  هي  وكذلك  انصياعهم، 
وتأخذ  مظلتها  تحت  النواب  تقود 
القرارات بأريحية دون ان تأخذ رأي 
النواب  ان  “كما  مضيفا  نوابها”، 
تحت مظلة هذه الكتل ليست لديهم 
او عدم  بالتصويت  الكاملة  الحرية 

التصويت يف الكثري من القرارات”.
ورأى ان هذا “القانون سوف يقيص 
املستقلي  النواب  من  كثريا  عددا 
وسيتيح  الناشئة  والحركات 
املشهد  عىل  السيطرة  لألحزاب 

الرقابي والتنفيذي”. 
ولفت اىل ان “أكثر العراقيي يعرفون 
تشكل  التي  هي  االحزاب  هذه  ان 
الحكومة وهي موجودة يف مجلس 
بسبب  الفشل  يحدث  لذلك  النواب، 
حقيقية”،  معارضة  وجود  عدم 

اليوم  التجربة  “هذه  ان  مضيفا 
جديدة للنواب املستقلي والحركات 
الحكومة  تدخل  لم  التي  الجديدة 
معارضة  وهي  مشاركة  تكن  ولم 
حقيقية، وهذا السبب جعل االحزاب 
تفكر بالعودة او طرح قانون سانت 
ليغو لتحكم سيطرتها عىل مجلس 

النواب”.
وبدأنا  بذلك،  نسمح  “لن  اننا  وأكد 
اغلب  تواقيع  وجمع  برملاني  بعمل 
النواب املعرتضي عىل هذا القانون، 
قبة  داخل  من  بيان  لنا  وسيكون 
فقد  االخر  الجانب  يف  أما  الربملان، 
جماهرينا  ونهيئ  نحشد  بدأنا 
هكذا  تمرير  لعدم  الضغط  باتجاه 

قانون”.
التظاهرات،  عودة  احتمالية  وعن 

“اليوم  ان  قائالً  حسي  حذر  فقد 
واردا،  بالعراق  يشء  كل  اصبح 
الشعب  توجهات  ترتك  فعندما 
العليا  املرجعية  توجيهات  وترتك 
الرشيدة وترضب كل هذه املواضيع 
عرض الحائط وتذهب اىل نظام غري 
مقبول جماهرييا وغري مقبول من 
املستقلي،  والناس  املرجعية  جهة 
املظاهرات  تعود  انه  نستبعد  فال 
لثورة  وتنايس  نسيان  يعني  ألنه 
والضحايا  الزكية  والدماء  ترشين 
إقرار  اجل  والشهداء والجرحى من 
اجل  من  جديد  انتخابي  قانون 
رضب  هذا  كل  املبكرة،  االنتخابات 
عرض الحائط، فأتصور من املمكن 
تعود  ان  املمكن  ومن  التصعيد، 

املظاهرات اىل عهدها”.

فقدان
فقد مني الوصل الصادر من 
مديرية بلدية النجف واملرقم 
 2022/11/10 يف   431907
بمبلـغ 2,000,000 مليوني 
دينـار بإسـم )كـرار كاظم 
مـن  فعـىل  جـواد(  محمـد 
يعثر عليه تسـليمه اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقد مني الوصل الصادر من 
مديرية بلدية النجف واملرقم 
 2019/1/15 يف   36104
بمبلغ 500,000 خمسـمائة 
الـف دينـار بإسـم )فـارس 
درويـش كاظـم( فعـىل من 
يعثر عليه تسـليمه اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقـدت مني الوثيقة املدرسـية 
يف   1046088 املرقمـة 
مـن  الصـادرة   2023/1/21
مدرسة )زينب الكربى( معنونة 
اىل مديرية تربية النجف بإسـم 
الطالبة )بسهاد عدنان عمران( 
فعىل من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقـدت منـي الهويـة الصادرة 
مـن )وزارة الكهربـاء / انتاج 
الفرات األوسـط( رقم  كهرباء 
تاريخ   )A87389696( الهوية 
االصـدار 2019/11/5 بإسـم 
)احمـد حاكم عبداللـه(، فعىل 
مـن يعثـر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار.

تعلـن الرشكـة العامـة لتسـويق األدوية 
واملستلزمات الطبية عن إعالن ملحق رقم 
)1( للمناقصـة املرقمـة )71/2023/7( 
والذي يتضمـن تمديد موعـد الغلق لغاية 
2023/2/24 املفاتحـة آنفـا والـذي تـم 
االعالن عنهـا بتاريخ 2023/1/19 وكان 
الغلـق 2023/2/17 عنهـا عـىل  موعـد 

موقعنا.
 www.kimadia.iq

الرشكة العامة لتجارة الحبوب
القسم القانوني

إعالن تمديد مزايدة
تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع نينوى /الوائلية عن بيع املواد املدرجة ادناه 
يف املزايدة العلنية للمرة )الثانية( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسـنة 

2013 يف الساعة العارشة من صباح يوم )الخامس عرش( التايل لنرش اإلعالن.
فعىل الراغبي بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعيني مستصحبي معهم التأمينات 
املبينة ادناه بصك ألمر الرشكة وبإسـم املشرتي حرصاً والبطاقة التموينية أو بطاقة 
السكن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة 
)2/1( % نصف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة )30( ثالثون يوم وأية 

مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة.
علما ان البيع خاضع لكس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

املدير العام
الحقوقي
حسي غازي كاظم
مدير القسم القانوني

فقدان
فقد منـي الوصـل الصادر من 
مديريـة بلدية النجـف واملرقم 
 2019/4/29 يف   038617
مائتـان   250,000 بمبلـغ 
وخمسـون الـف دينار بإسـم 
)فارس درويـش كاظم( فعىل 
من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار.
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تنديدا بسياسات وجرائم االحتالل اإلسرائيلي

ألول مرة منذ بدء احلرب.. واشنطن تتهم روسيا بارتكاب “جرائم ضد اإلنسانية” يف أوكرانيا
ماكرون: نريد أن “ُتهزم” روسيا لكن من دون “سحقها”

برلني/ متابعة الزوراء:
يف كلمتها أم�ام مؤتمر ميونيخ لألمن، 
وجه�ت نائبة الرئيس األمريكي كاماال 
هاري�س ألول م�رة اتهامات لروس�يا 
اإلنس�انية”  ض�د  “جرائ�م  بارت�كاب 
منذ ب�دء هجومه�ا ع�ى أوكرانيا قبل 
ح�وايل ع�ام، وفيم�ا دع�ت كيي�ف إىل 
ملحاكم�ة  خاص�ة  محكم�ة  إنش�اء 
كبار املس�ؤولني الروس، أك�د الرئيس 
الفرن�ي إيمانويل ماك�رون، أن بالده 
ترغ�ب يف أن “ُتهزم” روس�يا لكن من 

دون “سحقها.
وع�ّددت املدعي�ة العام�ة الس�ابقة يف 
كلم�ة ألقته�ا أم�ام مؤتم�ر ميوني�خ 
لألمن، التجاوزات املنسوبة إىل روسيا. 
فذكرت القص�ف املنهجي عى املدنيني 
التحتي�ة األساس�ية، وأعمال  والبن�ى 
إىل  املنس�وبة  واالغتص�اب  التعذي�ب 
الجن�ود الروس ونق�ل أوكرانيني قرسا 
إىل روس�يا بينهم آالف األطف�ال الذين 

فصلوا عن عائالتهم.
وقالت هاريس “نظرنا يف األدلة، نعرف 
املعاي�ر القانونية، ولي�س هناك أدنى 

شك: إنها جرائم بحق اإلنسانية”.
وتابعت “أقول ذل�ك لكل الذين ارتكبوا 
ه�ذه الجرائ�م وقادته�م أو املتواطئني 
يف ه�ذه الجرائ�م: س�وف تحاس�بون 

عليها”.
الخارجي�ة  وزي�ر  أك�د  جهت�ه،  م�ن 
األمريكي أنتون�ي بلينكن يف كلمته “ال 

إفالت من العقاب عى هذه الجرائم”.

بدورها، دعت كييف إىل إنشاء محكمة 

املس�ؤولني  كب�ار  ملحاكم�ة  خاص�ة 
الروس، غر أن ش�كل هذه املحكمة ما 

زال يطرح أسئلة قانونية معقدة.
وع�ى غ�رار مواق�ف ال�دول الحليفة، 
الوالي�ات  أن  الرئي�س  نائب�ة  أك�دت 
املتحدة، أكرب مزودي كييف باألسلحة، 
س�تواصل دعمها لهذا البلد “طاملا لزم 
األمر”، مش�ددة عى متانة العالقة بني 
ضفتي األطلي وثب�ات موقف الحلف 

األطلي )ناتو( بمواجهة روسيا.
ين�س  للنات�و  الع�ام  األم�ني  وكان 
س�تولتنربغ حذر، يف وقت س�ابق، من 

مخاطر انتصار موسكو.
وق�ال إن “أك�رب خطر ه�و أن ينترص 

بوت�ني. إذا انت�رص بوت�ني يف أوكرانيا، 
فستكون الرسالة له ولسواه من القادة 
اس�تخدام  بإمكانه�م  أن  املتس�لطني 

القوة للحصول عى ما يريدون”.
وأش�ار إىل أن الكرملني يحش�د “مئات 
آالف الجن�ود” ويت�زود ب�”املزي�د من 
األسلحة من دول استبدادية مثل إيران 

وكوريا الشمالية”.
كما دعت رئيس�ة املفوضية األوروبية 
أورس�وال فون دير اليني إىل “مضاعفة 
الجهود” لتأمني املس�اعدة العس�كرية 
لكيي�ف م�ن أجل “إحب�اط مخططات 

بوتني اإلمربيالية”.
وبعد حوايل عام عى بدء الغزو الرويس 

ألوكرانيا يف 24 ش�باط/فرباير 2022، 
ال تل�وح أي ب�وادر تهدئ�ة يف األف�ق. 
واس�تولت القوات الروسية عى حوايل 
ُخم�س األرايض األوكراني�ة وتس�ببت 
املعارك بسقوط عرشات آالف الضحايا 
م�ن الجانب�ني، فيم�ا يح�ذر الحل�ف 
األطلي من هجوم رويس جديد واسع 

النطاق قريبا عى أوكرانيا.
وأعلنت هاري�س “أولويتنا هي ضمان 

قوة أوكرانيا عى األرض”.
إيمانوي�ل  الفرن�ي  الرئي�س  وكان 
أوالف  األملان�ي  واملستش�ار  ماك�رون 
ش�ولتس ابدي�ا مخ�اوف م�ن ح�رب 
الي�وم األول م�ن مؤتم�ر  طويل�ة، يف 

ميونيخ.
وش�ددت فون دير اليني بصورة خاصة 
ع�ى وج�وب ترسي�ع إنتاج األس�لحة 
كالذخائر التي “تحت�اج إليها )كييف( 

بشكل ملح”.
وقال�ت “ال يعق�ل أن نضط�ر لالنتظار 
ألش�هر أو س�نوات قب�ل أن نتمكن من 
إع�ادة تزوي�د أنفس�نا” به�ذه املعدات 

لتسليمها إىل أوكرانيا.
ويدرس أعضاء االتحاد األوروبي حاليا 
س�بل القيام بعمليات رشاء مش�ركة 
لذخائ�ر م�ن أج�ل أوكراني�ا، وف�ق ما 
افادت مصادر دبلوماسية يف بروكسل.

وأعلن الجي�ش األمريكي، الجمعة، عن 
عقد بح�وايل مليار دوالر لزي�ادة إنتاج 
ذخائ�ر مدفعي�ة م�ن عي�ار 155 ملم 

تستخدم بكميات كبرة يف أوكرانيا.
ويدع�م الحلف�اء أوكراني�ا م�ن خالل 
مس�اعدات مالي�ة وعس�كرية بم�ا يف 
ذلك دبابات ثقيل�ة، حتى إن تأخرت يف 
الوص�ول إىل املي�دان، ومن خالل فرض 
عقوب�ات اقتصادية بالغة الش�دة عى 

روسيا.
وتطالب أوكرانيا كذلك بطائرات مقاتلة 
غر أن الدول الحليفة ال تزال متحفظة 

يف الوقت الحارض عى هذا الطلب.
بدوره�ا قال�ت موس�كو إن اتهام�ات 
ض�د  جرائ�م  يف  بتورطه�ا  واش�نطن 
محاول�ة  أوكراني�ا  يف  اإلنس�انية 
“للشيطنة”، فيما أكد الرئيس الفرني 
إيمانوي�ل ماك�رون، أن ب�الده ترغ�ب 
يف أن “ُته�زم” روس�يا لك�ن م�ن دون 

“سحقها”.

وقال س�فر روس�يا ل�دى واش�نطن، 
االتهام�ات  إن  أنتون�وف،  أنات�ويل 
األمركية بشأن تورط موسكو بجرائم 
ض�د اإلنس�انية يف أوكراني�ا محاول�ة 
“لشيطنة” بالده، مؤكدا أن الغرض من 
االتهامات األمركية هو تربير ترصفات 

واشنطن لتأجيج األزمة األوكرانية.
ونرشت س�فارة روس�يا لدى الواليات 
املتح�دة إجاب�ات الس�فر عن أس�ئلة 
لوس�ائل اإلعالم قال فيها “نحن نعترب 
تل�ك التلميح�ات محاولة ال س�ابق لها 
من حيث سخريتها، لشيطنة روسيا يف 

سياق حرب علينا”.
وأض�اف أن األمركي�ني قال�وا يف وقت 
م�ن األوقات، إنهم س�يزودون أوكرانيا 
“لكنه�م  فق�ط،  دفاعي�ة  بأس�لحة 
يرس�لون اآلن مركب�ات مدرع�ة ثقيلة 
ومدفعي�ة وأنظم�ة إط�الق صواري�خ 

متعددة وذخائر بعيدة املدى”.
وتس�اءل قائال: “كي�ف يمكننا الوثوق 
بالغ�رب ومحاولة التوص�ل إىل أي نوع 
م�ن االتفاق بعد كل ه�ذه الترصيحات 

واألفعال؟”.
هذا وق�ال الرئيس الفرن�ي إيمانويل 
مس�اء  ن�رشت  مقابل�ة  يف  ماك�رون 
الس�بت، إنه يري�د أن “تهزم” روس�يا 
يف حربه�ا عى أوكراني�ا، لكن من دون 

“سحقها”.
وج�اءت ترصيحات�ه يف طري�ق عودته 
من مؤتم�ر ميونيخ لألمن، حيث حّض 
الحلفاء ع�ى تكثيف دعمهم ألوكرانيا، 
مؤك�دا اس�تعداد فرنس�ا لن�زاع طويل 

األمد.

دو  “لوجورن�ال  لصحيفت�ي  ورّصح 
وإذاع�ة  و”لوفيغ�ارو”  ديمان�ش” 
“فرنسا الدولية”: “أريد أن تهزم روسيا 
يف أوكراني�ا، وأريد أن تتمك�ن أوكرانيا 

من الدفاع عن موقفها”.
وأض�اف: “أعتق�د أن ه�ذا ل�ن ينتهي 
عسكريا يف النهاية”، متوقعا أال يتمكن 
أي م�ن الطرف�ني من االنتصار بش�كل 

كامل يف النزاع.
وتاب�ع الرئي�س الفرن�ي: “ال أعتقد، 
مث�ل البعض، أنه يجب هزيمة روس�يا 
بالكام�ل، ومهاجمته�ا ع�ى أراضيها. 
هؤالء املراقبون يري�دون قبل كل يشء 
س�حق روس�يا. ل�م يك�ن ه�ذا موقف 

فرنسا أبًدا ولن يكون كذلك أبًدا”.
واعت�رب ماك�رون أن “املطل�وب الي�وم 
هو أن تش�ن أوكرانيا هجوما عسكريا 
يعطل الجبهة الروسية من أجل العودة 

إىل املفاوضات”.
وأب�دى اعتق�اده أن “جمي�ع الخيارات 
النظ�ام  يف  بوت�ني  فالديم�ر  بخ�الف 
الح�ايل” تبدو له “أس�وأ” م�ن الرئيس 
الرويس، يف إش�ارة إىل الرج�ال األقوياء 
مث�ل رئي�س مجل�س األم�ن ال�رويس 
رئي�س  أو  باتروش�يف،  نيك�والي 
الخاصة  العس�كرية  مجموعة فاغن�ر 

يفغيني بريغوجني.
وتس�اءل الرئيس الفرني “هل نعتقد 
بص�دق أن ح�اًل ديمقراطًي�ا س�ينبثق 
من املجتمع املدني ال�رويس الحايل بعد 
هذه الس�نوات من التضييق ويف خضم 
النزاع؟ آمل ذلك بصدق، لكنني ال أؤمن 

به”.

القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
ب�دأ املقدس�يون عصيان�اً مدني�اً غ�ر 
مس�بوق، ش�مل العدي�د م�ن األحي�اء 
والبلدات املقدس�ية، تنديدا بسياس�ات 
وجرائ�م االحت�الل اإلرسائي�ي األخرة، 
والتنكيل باألهايل، وتخلل بدء العصيان 

إغالق طرق رئيسية.
وكانت تلك البلدات قد شهدت مواجهات 
عنيف�ة م�ع ق�وات االحت�الل تخلله�ا 
استخدام االحتالل آليات ضخمة إلعادة 
فتح مداخل األحياء التي أغلقها الشبان 
باملتاريس املشتعلة وحاويات النفايات، 
يف وق�ت تعطل�ت فيه الدراس�ة يف هذه 
األحياء، وامتن�ع العمال عن الذهاب إىل 

أماكن عملهم.
واندلع�ت مواجه�ات عنيف�ة، صب�اح 
ام�س، عند الحاج�ز العس�كري املقام 
عند مدخل مخيم ش�عفاط بني ش�بان 
املخي�م وق�وات االحت�الل الت�ي تحاول 
عبث�ا فتح مداخ�ل املخيم ال�ذي أغلقه 
الش�بان باملتاريس الضخمة وحاويات 

النفايات.
الرص�اص  االحت�الل  وأطلق�ت ق�وات 
املطاط�ي وقنابل الغاز الس�ام املس�يل 
للدموع بكثافة صوب الشبان، وُسجلت 

ثالث إصابات عى األقل حتى اللحظة.
بل�دة  مداخ�ل  إغ�الق  ش�بان  وأع�اد 
العيس�وية وس�ط الق�دس، تزامناً مع 

ان�دالع مواجه�ات بني الش�بان وقوات 
االحتالل التي فتحتها ق�وات االحتالل، 
مس�تعينة بجراف�ات ضخمة وس�يارة 
املي�اه العادم�ة لتفريق الش�بان الذين 
نحوه�ا  وألق�وا  بالحج�ارة  رش�قوها 

الزجاجات الحارقة.
كذلك اندلعت مواجه�ات يف بلدات جبل 
املك�رب وعناتا والرام عن�د بدء العصيان 

وإغالق مداخل تلك البلدات، واس�تخدم 
والرص�اص  الغ�از  االحت�الل  جن�ود 
املطاط�ي، كم�ا حدث عن�د مدخل بلدة 

الرام الشمايل.
ويؤكد ناشطون يف هذه األحياء والبلدات 
املقدس�ية أنهم عازمون ع�ى مواصلة 
ه�ذا العصي�ان حت�ى تتوقف س�لطات 
االحتالل عن ممارس�اتها القمعية بحق 

أحيائه�م وبلداته�م، وخاص�ة يف مخيم 
ش�عفاط الذي يتعرض سكانه لحمالت 
قم�ع وتنكيل يومية، بينما تش�ّن قوات 
االحتالل حمالت اعتقال ودهم عى مدار 
الس�اعة تتخللها رسقة أم�وال األرسى 
حس�اباتهم  ع�ى  والحج�ز  وذويه�م 

البنكية.
وب�دت مش�اهد األحي�اء الت�ي أغلقها 

الشبان أشبه بس�احات مواجهة بفعل 
اإلطارات املش�تعلة والكميات الضخمة 

من املتاريس املشتعلة.
وكانت املس�اجد قد صدح�ت يف كل من 
مخي�م ش�عفاط، والرام، وكف�ر عقب، 
وجبل املكرب والعيسوية، وشعفاط، ويف 
جمي�ع أحي�اء وبلدات الق�دس املحتلة، 
معلن�ة اإلرضاب العام والعصيان املدني 
الش�امل امس األحد، رداً ع�ى إجراءات 
االحتالل العنرصية، وممارسات التنكيل 
والقم�ع اليومي�ة بح�ق أه�ايل مخي�م 

شعفاط وسائر أنحاء املدينة املقدسة.
يأتي ذلك اس�تجابة للنداء الذي أطلقته 
الق�وى والفعاليات الوطني�ة يف القدس 
املحتل�ة إلع�الن العصي�ان الش�امل يف 
معظم أحياء القدس، تنديداً بممارسات 

االحتالل.
ويش�مل العصيان املدني دع�وة العمال 
الفلس�طينيني إىل عدم التوجه إىل أماكن 
الفلس�طينية  األرايض  داخ�ل  عمله�م 
املحتلة ع�ام 1948، ومقاطعة االحتالل 
وع�دم التعام�ل مع�ه بش�تى الط�رق 
)املعام�الت الرس�مية، دف�ع الفوات�ر 
والرس�وم والرضائب، بلدية االحتالل(، 
باإلضاف�ة إىل إغالق الطري�ق املؤدي إىل 
حاج�ز مخيم ش�عفاط وعدم الس�ماح 
ألي ش�خص باملرور من خالله، وإغالق 

مدخل بلدة عناتا.

بغداد/ متابعة الزوراء:

منذ اندالع الحرب الروسية األوكرانية 

قبل نحو عام، ال تزال آثارها السلبية 

تنعكس ع�ى العالم، إذ أف�اد تقرير 

جدي�د ص�در ع�ن دوري�ة “نيت�رش 

إنرج�ي” أن األزم�ة األوكرانية وما 

س�ببته من زيادة يف أس�عار الطاقة 

قد تدفع حوايل 141 مليون ش�خص 

حول العالم إىل الفقر املدقع.

وقام باحث�ون من هولن�دا، اململكة 

املتحدة، والص�ني، والواليات املتحدة 

األمركي�ة، بمحاكات تأث�ر ارتفاع 

أس�عار الطاق�ة يف 116 دول�ة حول 

العالم، وأظهرت الدراسة بأن إنفاق 

األرس يف املتوسط قد ارتفع بواقع 4.8 

باملئ�ة، نتيجة لزيادة أس�عار الفحم 

الزيادات  والغ�از الطبيع�ي، فض�ال 

السابقة يف فرة وباء كورونا.

ويف ال�دول منفض�ة الدخ�ل، أوضح 

التقرير أن األرس األكث�ر فقرا والتي 

تواج�ه بالفعل نقصا حادا يف الغذاء، 

كان�ت أكثر عرض�ة لآلثار الس�لبية 

الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأوض�ح التقري�ر أن األرس يف الدول 

أيًض�ا  ش�عر  املرتف�ع  الدخ�ل  ذات 

أس�عار  الرتف�اع  الس�لبي  بالتأث�ر 

الطاق�ة، إال أن ق�درة تلك األرس عى 

استيعاب الزيادة هي األرجح.

وأدى ارتفاع أس�عار الطاقة بس�بب 

إىل  بال�رضورة  أوكراني�ا  يف  األزم�ة 

زيادة يف أس�عار الغ�ذاء، فباملقارنة 

م�ع العام امل�ايض، ارتفعت أس�عار 

البي�ض يف الوالي�ات املتحدة بنس�بة 

70.1 باملئة، والس�من بنس�بة 44.7 

باملئ�ة، والزبدة بنس�بة 26.3 باملئة، 

بحسب التقرير.

كم�ا زادت أس�عار الدقي�ق والخب�ز 

والسكر بنسبة 20.4 و14.9 و13.5 

باملئة عى التوايل.

وتنفي رشكات الس�لع االستهالكية 

أن تراجع األسعار يف املدى القريب.

ويش�ر التقري�ر إىل أن بعض الدول، 

بما فيها ال�دول ذات الدخل املرتفع، 

تعت�رب أكث�ر تأثرا من غره�ا بأزمة 

وبولن�دا  إس�تونيا  مث�ل  الطاق�ة، 

قواع�د  ذات  دول  وه�ي  والتش�يك، 

صناعية كثيفة االستهالك للطاقة.

زادت  فق�د  بالتحدي�د،  وبولن�دا 

اعتماده�ا ع�ى تولي�د الطاق�ة من 

ليص�ل   2020 ع�ام  خ�الل  الفح�م 

نس�بته من مزيج الطاقة يف البالد إىل 

68.5 باملئة.

وم�ن جه�ة أخ�رى، ق�ال الرئي�س 

م�ارك  نس�تله،  لرشك�ة  التنفي�ذي 

ش�نايدر، وهي أكرب رشكة لصناعة 

األغذية يف العالم، إن أسعار املنتجات 

الغذائية ستس�تمر يف االرتفاع خالل 

العام الجاري.

تأث�رت  ق�د  الرشك�ة  أن  وأوض�ح 

بالتضخ�م، وتحاول إص�الح الرضر 

الذي ح�دث كنتيجة عن�ه، إال أنه لم 

يحدد منتجات الرشكة التي س�تتأثر 

بارتف�اع األس�عار، إذ تمتلك الرشكة 

نحو 2000 منتج غذائ�ي يتم بيعها 

حول العالم.

املقدسيون يبدأون عصيانا مدنيا غري مسبوق مشل العديد من األحياء

141 مليون شخص حول العامل مهدد بالفقر املدقع بسبب أزمة أوكرانيا
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تقارير

املنحلة واملنحلون 

فريق البحث واإلنقاذ العراقي يف 
تركيا ينهي أعماله ويعود إىل بغداد

كلمات دخلت املجتمع العراقي من دون مقدمات وبال مقبالت لكني 

عى يقني انها دخلت قاموسنا بتخطيط ودراسة معمقة من أسالف 

هوالكو وجنكيز خان بعد تحديد املكان.. كلمات ما قدر لها الله من 

سلطان دخلت فجأة ومن دون مقدمات مع دخول القوات االمريكية 

العراقيني  اتعبت كاهل  العراق مثل كلمة »منحلة ومنحلني«، كلمات 

منذ دخول قوات االحتالل االمريكي للعراق بدأت بحل الجيش العراقي 

التحتية وحل  البنى  تدمر  اعقبها  البتار  العربية وسيفها  االمة  درع 

للنظام  بالوالء  واتهامها  العمل  من  وترسيحها  االعالمية  املالكات 

السابق، ويف ضوء هذه الخطوات الجائرة  توجهت املالكات االعالمية 

الوكالة  منهم  قسم  استوعبت  جديدة  اعالمية  مؤسسات  يف  للعمل 

أسستها  التي  بغداد  واذاعة  الزوراء  وجريدة  »نينا«  لألنباء  الوطنية 

يعمل  الجميع  وبات  الذاتية،  بجهودها  العراقيني  الصحفيني  نقابة 

وبجهد متميز الستيعاب هذا الجمع املؤمن بوطنيته، فكان اكثر رىض 

من االيام التي رافقت العدوان، ونتمنى ان تحذو الحكومات الجديدة 

خدمت  باعتبارها  املالكات  لهذه  االعتبار  اعادة  باتجاه  خطوة 

فبقيت  املالكات  منفذ الستيعاب هذه  ايجاد  يف  لكنها فشلت  العراق 

وسيلة  إليجاد  حاليا  النقابة  وتسعى  املشاكل  مشكلة  املشكلة  هذه 

مرشوع  رفعها  بعد  املتقاعدين  الصحفيني  دخل  تحسني  يف  تسهم 

النواب بعد مناقشته يف ورشة  اىل مجلس  املتقاعدين  تحسني رواتب 

القانون،  يف  املتخصصني  من  كبر  عدد  حرضها  النقابة  داخل  عمل 

وقد نال املرشوع استحسانهم، ويف حالة ترشيعه سيسهم يف تحقيق 

اكتفاء ذاتي لهم، خاصة أن النقابة نجحت خالل السنني املاضية من 

مكسبا  حقق  والذي  حاليا  النافذ  الصحفيني  حماية  قانون  ترشيع 

من  البد  مكسب  وهو  واملعاقني،  الشهداء  الصحفيني  لعوائل  كبرا 

الصحفيني  اىل تحقيق سكن مناسب ألغلب  اضافة  بإنجازه،  الفخر 

يف بغداد واملحافظات، والقادم اكثر، خاصة بعد أن حصل السيد نقيب 

الصحفيني العراقيني »مؤيد الالمي« عى وعد من رئيس الوزراء الجديد 

محمد شياع السوداني بتخصيص أراٍض يف موقع متميز للصحفيني يف 

بغداد، وما زال العمل جاريا لتحقيق هذا املنجز الذي سيكون انتقالة 

أن  وجل-  -عز  الباري  اىل  يبتهلون  وهم  الصحفيني  حياة  يف  كبرة 

يحفظ نقابتهم، وأن يديم عليهم هذه املنجزات.

بغداد/ الزوراء: 

أنقرة،  يف  العراقي  السفر  أعلن 

األحد،  امس  اللجماوّي،  ماجد 

مواد  طائرة   16 من  أكثر  توجيه 

إىل  الجوي  الجرس  عرب  إغاثية 

انتهاء مهام  إىل  تركيا، فيما أشار 

إىل  وعودته  واإلنقاذ  البحث  فريق 

بغداد.

ترصيح  يف  اللجماوّي  وقال 

العراقية  »الحكومة  إن  صحفي: 

للزلزال  األول  اليوم  منذ  أقامت 

مبيناً:  تركيا«،  إىل  جوياً  جرساً 

 16 من  أكثر  إليها  وّجهنا  »إننا 

الذي  ر  املُدمِّ الزلزال  عقب  طائرة 

رضب جنوب تركيا«.

وأضاف أنَّ »العراق حكومًة وشعباً 

يف  تركيا  الجارة  جانب  إىل  يقف 

إىل أنَّ »العراق  هذه املحنة«، الفتاً 

وصلت  التي  الدول  أوائل  من  كان 

إىل تركيا ملدِّ يد العون إليها«.

»فريق  أنَّ  إىل  اللجماوّي  ولفت 

يغادر  العراقّي  واإلنقاذ  البحث 

بعد  بغداد  إىل  عائداً  تركيا  اليوم 

الزلزال«،  مناطق  يف  مهاّمه  إنهاء 

العراقيَّة  »السفارة  أنَّ  موضحا 

القنصلية  مع  بالتنسيق  أنقرة  يف 

العامة يف غازي عنتاب منحت 79 

جواز عبور ل� 249 مواطناً عراقّياً 

عرب  العراق  إىل  إعادتهم  جرت 

الرحالت الجوية والربية«.

سعد حمسن خليل 
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إعالن
اقتضى  حبيضب(  عضالوي  )حيضاة  الرشيضك  اىل 
حضورك اىل صندوق االسضكان الكائن يف النجف 
وذلضك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
)صالح موىس صايف( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعضة املرقمضة )2/713( املقاطعضة )10( 
خضان الحماد حضدود بلديضة الحيدريضة ولغرض 
تسضليفه قرض االسضكان وخالل مضدة اقصاها 
خمسضة عضرش يوما داخضل العراق وشضهر واحد 
خضارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسضه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق                  العدد: 411
مجلس القضاء األعىل                       التاريخ: 2023/2/12  

رئاسة محكمة استئناف النجف        
محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب

م/ اعالن 
اىل / ابراهيم حسن ابراهيم

اشارة اىل الطلب املقدم من قبل قبيله عبد جديع والتي تروم فيه 
اسضتصدار حجة وفاة لك كونك متويف وملجهولية محل اقامتك 
قضررت املحكمة تبليغك بصحيفتضني محليتني لغرض الحضور 
امام هذه املحكمة خالل سضبعة ايام من صدور الصحيفة ويف 
حالة عدم حضورك سضوف تسري املحكمة بإجراءات استصدار 

الحجة وفق القانون.
                              القايض
                                                 صفاء ناجي املوىل

إعالن
اىل الضرشكاء )عضي عقيل محسضن ومحمضد عقيل 
محسضن واحمد عقيل محسضن( اقتى حضوركم 
اىل صندوق االسضكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقراركم باملوافقة عىل قيام رشيككم )حيدر ماجد 
عبد الحميد( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
بلديضة  )2( حضدود  املقاطعضة   )42/45( املرقمضة 
املشخاب ولغرض تسضليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                    العدد : 5/كشف مستعجل/2023

محكمة بداءة الحيدرية                    التاريخ : 2023/2/14

اىل املطلوب الكشضف املستعجل ضده : رشكة بغداد للوحدات الغازية املحدودة 
مديرها املفوض )ممتاز صبيح رشدي( اضافة لوظيفته

م/ تبليغ
اقضام طالضب الكشضف املسضتعجل مدير عضام الرشكة العامضة إلنتضاج الطاقة 
الكهربائية / الفرات االوسضط اضافة لوظيفته طلب اجراء الكشف املستعجل 
عضىل موقع مرشوع محطة كهربضاء الحيدرية الغازية وملجهولية محل اقامتك 
حسضب رشح القائم بالتبليغ املبلضغ القضائي )موىس كاظم محسضن( وتأييد 
مختضار املحلة يف الكرادة )اياد عبد الكريضم حيدر( عليه قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 2023/2/26 السضاعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا لالصول.

القايض 
كرار زهري محمد

إعالن
اىل الرشيكضة )سضعيده مزعضل عضرش( اقتضى 
حضضورك اىل صندوق االسضكان الكائضن يف النجف 
وذلضك لتثبيت اقرارك باملوافقضة عىل قيام رشيكك 
)صالح كاظم عبيد( بالبناء عىل حصته املشاعة يف 
القطعضة املرقمة )16/1402( املقاطعة )6( خان 
الحمضاد حدود بلديضة الحيدرية ولغرض تسضليفه 
قرض االسضكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشضهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسضه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيضك )سضيف فاضضل حمود وحميضد جبار 
عبود( اقتى حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجضف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام 
رشيكك )نصري احسان عزيز( بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة )3/86224( املقاطعة 
)4/حضي النضداء( حضدود بلديضة النجضف ولغرض 
تسضليفه قضرض االسضكان وخضالل مضدة اقصاها 
خمسضة عضرش يومضا داخل العضراق وشضهر واحد 
خضارج العراق مضن تاريخ نرش االعالن وبعكسضه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيضك )حيدر ميثم عي( اقتى حضورك اىل 
صندوق االسضكان الكائن يف النجضف وذلك لتثبيت 
اقضرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك )سضمرية دلي 
جبضار( بالبنضاء عىل حصتضه املشضاعة يف القطعة 
املرقمة )3/15580( املقاطعة )4/حي ميسضان( 
حضدود بلديضة النجضف ولغضرض تسضليفه قضرض 
االسضكان وخالل مدة اقصاها خمسضة عرش يوما 
داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نضرش االعضالن وبعكسضه سضوف يسضقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيكضة )امضرية فضوزي عبد القضادر( اقتى 
حضضورك اىل صندوق االسضكان الكائضن يف النجف 
وذلضك لتثبيت اقرارك باملوافقضة عىل قيام رشيكك 
)ختام مري شضهاب( بالبناء عىل حصته املشضاعة 
يف القطعضة املرقمضة )21/1002( املقاطعضة )3/ 
املشخاب( حدود بلدية املشخاب ولغرض تسليفه 
قرض االسضكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشضهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسضه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيضك )احمد نعمه كريم وبنني رسضول عبد 
الحسضني( اقتى حضورك اىل صندوق االسضكان 
الكائضن يف النجضف وذلك لتثبيت اقضرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك )عقيل كاظم دهام( بالبناء عىل 
حصته املشضاعة يف القطعة املرقمة )3/51529( 
املقاطعضة )4/حضي النضداء( حدود بلديضة النجف 
ولغضرض تسضليفه قرض االسضكان وخضالل مدة 
اقصاها خمسضة عرش يوما داخل العراق وشضهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق                                رقم االضبارة: 2021/129
وزارة العدل                                           التاريخ: 2021/2/13 

دائرة التنفيذ       
مديرية تنفيذ ناحية القادسية

اعالن
تبيُع مديرية تنفيذ ناحية القادسية السيارة املرقمة 23911 أ كربالء 
الواقضع يف ناحية القادسضية العائضد للمدين )سضلمان طالب صادق( 
املحجوز لقاء طلب الدائن )فريد جبار حسضن( البالغ      4470000 
اربعة ماليني واربعمائة وسضبعون الف دينضار، فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعضة هضذه املديرية خالل مضدة ثالثني يوما تبدأ مضن اليوم التايل 

والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 
عماد بجاي الحمداني

املواصفات: 
سضيارة نوع سضمند ابيض اللون غري محدد موديل 2010 بلد الصنع 

ايران نوع الوقود بانزين النوع صالون.

إعالن
اىل الرشيك )حسن عباس محمد( اقتى حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقضرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك )حسضن ضياء 
محمضد( بالبناء عضىل حصته املشضاعة يف القطعة 
املرقمضة )116/3973( املقاطعة )6( خان الحماد 
حضدود بلديضة الحيدريضة ولغرض تسضليفه قرض 
االسضكان وخالل مدة اقصاها خمسضة عرش يوما 
داخل العراق وشضهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نضرش االعضالن وبعكسضه سضوف يسضقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

إعالن 
حسضني(  حيضدر  )عبضاس  الرشيضك  اىل 
اقتى حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف لغضرض اصضدار اجضازة البنضاء 
للرشيك )حيدر حسضني عبيضد( للقطعة 
املرقمضة 3/69965 يف النجف حي امليالد 
مقاطعضة 4 خالل عرشة ايضام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع
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بغداد/ الزوراء:

استذكر كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف 

رشضيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شضياع 

السضوداني، ورئيضس مجلضس النضواب محمد 

الحلبويس، امس االحد، استشهاد السيد محمد 

محمد صادق الصدر ونجليه.

وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشضيد يف 

تغريدة عىل حسابه بتويرت تابعتها »الزوراء«: 

»يف الذكضرى السضنوية الستشضهاد آيضة اللضه 

العظمضى السضيد محمد محمد صضادق الصدر 

ونجليه )رحمة الله عليهم جميعا(، نسضتعيد 

املواقضف التي ضحى يف سضبيلها، والشضجاعة 

التي أبداها يف مقارعة نظام االستبداد، ليعطي 

دروسضاً يف التضحيضة بالنفضس وإحقاق الحق 

ورفض الظلم«.

كمضا اسضتذكر رئيس الضوزراء، محمد شضياع 

السضوداني، استشضهاد السضيد محمضد الصدر 

ونجليضه، فيما اشضار اىل انه تضرك ارث كبري يف 

ترسيخ مفهوم العدالة.

وقضال السضوداني، يف بيضان تلقته »الضزوراء«: 

»بحزن وأىس نسضتذكر ألضم الجريمة وفاجعة 

الخسضارة باستشضهاد آية الله العظمى السيد 

محمد محمد صادق الصدر، ونجليه الكريمني، 

وال نحتسضبهم إالاّ مع جمع األبرار والشضهداء 

واألنبياء واألوصياء يف علاّيني، أحياء عند رباّهم 

يرزقون، فرحني بما وعدهم الله صدقاً«.

ضة ما وصل إليه  واضضاف ان »تلك الجريمة قماّ

النظضام الدكتاتضوري مضن غطرسضة، إذ أوغل 

مجرمضو البعضث الصدامضي يف القتضل والغدر، 

متوهمني أنهضم بذلك يكرسون إرادة الشضعب 

الحضق، مثلمضا  أفضواه  مضون  العراقضي، ويكماّ

توهموا أنهم بقتلهم السضيد الشهيد سُينهون 

تضراث املقاومضة والرفضض، ويطفئضون جذوة 

اإليمان واالعتقاد الراسخ، فخاب فألهم وارتداّ 

إىل نحورهم«.

واشضار اىل ان »السضيد الشضهيد محمضد محمد 

صادق الصدر ترك إرثاً كبرياً يف ترسيخ مفهوم 

العدالة ورفض مهادنة الرش، مثلما ُعرف بذلك 

علماؤنا الفضالء الكرام رضوان الله عليهم«.

وتابضع »يف ذكضرى رحيله الرابعضة والعرشين، 

نجدد التعازي للسيد مقتدى الصدر وكل أتباع 

ومحبي السضيد الشضهيد، ونحياّي من سار عىل 

دربه أو اقتبس من فضائله املمتدة إىل رسضالة 

املصطفى محمد بضن عبد الله )صىل الله عليه 

وآله وسلم(، وآل بيته املطهرين«.

كذلك اسضتذكر رئيس مجلس النضواب، محمد 

الحلبضويس، استشضهاد السضيد محمضد الصدر 

ونجليه.

وقال الحلبضويس يف تغريدة تابعتها »الزوراء«: 

إن »العراقيضني يسضتذكرون الذكرى السضنوية 

األليمة الرابعة والعرشين الستشهاد سماحة 

السضيد محمد محمد صضادق الصضدر ونجليه 

الكريمني«.

واضضاف »نسضتلهم مضن مواقفهضم الناصعة 

دروس الشجاعة والثبات، ليبقى اثرهم خالداً 

لألجيال القادمة«.

الرئاسات الثالث تستذكر استشهاد السيد حممد الصدر وجنليه  املندالوي خياطب املالية بتحويل األجور 
اليومية يف أمانة بغداد إىل عقود

تسجيل 6344 حالة طالق يف العراق 
خالل كانون الثاني

شركة لبنانية تعتزم إنشاء 
مصنع يف العراق إلنتاج 

األدوية السرطانية

ضبط 32 حاوية خمالفة للضوابط يف كمرك املنطقة الشمالية

جتهيز مدارس ذي قار بأكثر من 5000 
رحلة مدرسية

بسعة 1000 سرير لكليهما 

وزير الصحة حيّدد موعد افتتاح مستشفيني 
يف البصرة وميسان

ميسان تطلق الكورس األول للحساب الذهين

بغداد/الزوراء:

لرئيضس  األول  النائضب  خاطضب 

النواب، محسن املندالوي،  مجلس 

امس األحضد، وزارة املالية بتحويل 

األجضور اليوميضة يف أمانة بغداد إىل 

عقود.

وقال املكتب اإلعالمي للنائب األول 

لرئيضس مجلضس النضواب يف بيضان 

تلقته »الضزوراء« إن »النائب األول 

لرئيضس مجلضس النواب محسضن 

املندالوي، طالب بتحويل العاملني 

بصيغة أجور يومية يف أمانة بغداد 

إىل عقود مساواًة مع أقرانهم الذين 

تم شضملهم بقرار مجلس الوزراء 

رقم )315( لسنة 2019«.

وأشضار املندالوي يف كتاب رسضمي 

موجضه إىل وزيضر املاليضة )طيضف 

سضامي( إىل أن »العاملضني بصيغة 

أجور يوميضة يف أمانة بغداد البالغ 

عددهضم )5948( ، تضم تشضغيلهم 

اسضتناداً إىل قرار مجلضس الوزراء 

رقضم )93( لسضنة 2020 القايض 

صالحيضة  بغضداد  أمضني  بتخويضل 

تشغيلهم بدالً من تاركي العمل«.

وأكد »رضورة إيضالء أهمية كبرية 

لهذا املوضضوع ، واتخاذ اإلجراءات 

القانونيضة لغضرض تحويل األجور 

اليومية يف األمانة إىل عقود«.

بغداد/الزوراء:
أعلضن مجلس القضضاء العراقي تسضجيل 6344 حالضة طالق يف محافظضات البالد، 
باسضتثناء اقليم كردسضتان، خالل شضهر كانون الثانضي املايض، فيما تم تسضجيل 

25406 حالة زواج يف العراق خالل الشهر املذكور.
وبحسضب احصائية صادرة عن مجلس القضاء، فقد تم تسجيل 6344 حالة طالق 
يف املحافظات العراقية، باستثناء اقليم كردستان، منها 4916 حالة تصديق لطالق 

خارجي، و1428 تفريق بحكم قضائي.
وتصضدرت الرصافة يف بغداد حضاالت الطالق، حيث تم تسضجيل 879 حالة تصديق 

طالق خارجي، و323 حالة تفريق بحكم قضائي. 
أمضا حاالت الزواج، فقد تم تسضجيل 25406 حالة زواج، منهضا 22300 عقد زواج، 
و3106 تصديق عقود زواج واقعة خارج املحكمة، وفقا إلحصائية مجلس القضاء 
االعىل العراقي. وتصدرت الرصافة يف بغداد حاالت الزواج، حيث تم تسضجيل 2856 

عقد زواج، و1145 تصديق عقود زواج واقعة خارج املحكمة.
يذكضر ان دراسضة نضرشت يف آذار 2021 يف املجلة الشضهرية ملجلضس القضاء األعىل، 
اشضارت إىل أن السكن املشضرتك مع أهل الزوج يؤدي يف أحيان كثرية إىل تدخل األهل 
يف حياة الزوجني بشكل سلبي، وهناك أيضاً اعتماد الزوج مادياً عىل أهله وصعوبة 

الحصول عىل فرص عمل، فضالً عن الخيانة الزوجية بسبب االنرتنت.
لت 1498 حالة  ويعداّ الزواج املبكر سضبباً رئيسضياً للطالق. خالل العام 2020، سضجاّ
طضالق ملراهقات لم يبلغن الض15 عاماً من العمر بعد، ويف العام الذي تاله، سضجلت 

2594 حالة.

بغداد/الزوراء:
أعلضن مجلس القضضاء العراقضي تسضجيل 6344 حالة طالق 
يف محافظات البالد، باسضتثناء اقليم كردسضتان، خالل شهر 
كانضون الثاني املضايض، فيما تم تسضجيل 25406 حالة زواج 
يف العضراق خالل الشضهر املذكور.وبحسضب إحصائية صادرة 
عضن مجلس القضاء، فقضد تم تسضجيل 6344 حالة طالق يف 
املحافظات العراقية، باسضتثناء اقليم كردستان، منها 4916 
حالة تصديق لطالق خارجي، و1428 تفريق بحكم قضائي.
وتصدرت الرصافة يف بغداد حاالت الطالق، حيث تم تسضجيل 
879 حالضة تصديق طالق خارجي، و323 حالة تفريق بحكم 
قضائضي. أمضا حاالت الضزواج، فقد تم تسضجيل 25406 حالة 
زواج، منهضا 22300 عقضد زواج، و3106 تصديق عقود زواج 

واقعة خارج املحكمة، وفقا الحصائية مجلس القضاء االعىل 
العراقضي. وتصدرت الرصافضة يف بغداد حاالت الضزواج، حيث 
تم تسضجيل 2856 عقضد زواج، و1145 تصديضق عقود زواج 
واقعة خارج املحكمة.يذكر ان دراسة نرشت يف آذار 2021 يف 
املجلة الشضهرية ملجلس القضاء األعىل، اشارت إىل أن السكن 
املشضرتك مع أهل الزوج يؤدي يف أحيان كثرية إىل تدخل األهل 
يف حياة الزوجني بشضكل سضلبي، وهناك أيضضاً اعتماد الزوج 
ماديضاً عىل أهلضه وصعوبة الحصول عىل فضرص عمل، فضالً 
عن الخيانة الزوجية بسبب االنرتنت.ويعداّ الزواج املبكر سبباً 
لت 1498 حالة طالق  رئيسياً للطالق. خالل العام 2020، سجاّ
ملراهقات لم يبلغن الض15 عاماً من العمر بعد، ويف العام الذي 

تاله، سجلت 2594 حالة.

بغداد/الزوراء:

اعلنضت احضدى رشكات االدوية اللبنانية، امضس االحد، انها بصدد 

انشاء مصنع يف العراق متخصص بإنتاج االدوية الرسطانية.

وقضال رئيس مجلس إدارة رشكضة »أروان« الدوائيضة، عبد الرزاق 

العبد الله، خالل لقائه بنقيب صيادلة لبنان، جو سضلوم وأعضاء 

مجلضس النقابضة، إنه بصدد انشضاء مصنع يف العضراق متخصص 

بإنتاج األدوية الرسطانية، إذ أن هناك 52 عالجاً رسطانياً مطلوبا 

يف العراق.وبضني أن »هنضاك تواصضاًل عضىل تأمني 8 مسضتحرضات 

مسضجلة يف أملانيضا«، موضحضا ان »سضوق العراق كبضري وبحاجة 

لألدوية«.واشضار اىل ان »رشكتنا يمكنها االستثمار وتقديم الدواء 

الوطني للشعب العراقي، ويمكننا أن نغطي السوق املحي، ولدينا 

طاقضة انتاجية هائلة، ونحن نصدر اىل العديضد من الدول العربية 

واالجنبية وغريها«، مؤكدا ان »منتجاتنا ذات جودة عاملية«.

بغداد/الزوراء:

أعلنضت الهيئضة العامضة للكمضارك، 

امضس االحضد، ضبضط 32 حاويضة 

مخالفة للضوابط يف كمرك املنطقة 

الشضمالية.وذكرت الهيئضة يف بيان 

»تحريضات  أن  »الضزوراء«  لضض  ورد 

كمضرك املنطقة الشضمالية تمكنت 

مضن ضبط 32 حاويضة تحتوي عىل 

)صفائح زجاج و موكيت مستورد 

وثالجضات  متنوعضة  حلويضات  و 

ومسضتلزمات  سضرياميك  والصضق 

واجهضزة  الخشضب  مضن  منزليضة 

كهربائية واعالف واخشاب وكايش 

واضافضات  ومضردات  وسضرياميك 

للضوابضط  مخالفضة  خرسضانية( 

والضرشوط االسضتريادية ».وأضاف 

البيضان أن »عمليضة الضبضط تمضت 

بأسضناد من رشطة الكمارك ووفق 

قانون الكمارك النافذ ».

ذي قار/الزوراء:
رئاسضة  يف  املستشضارين  هيئضة  أعلنضت 
الضوزراء، امضس األحضد، تجهيضز مدارس 
محافظة ذي قضار بأكثر من 5000 رحلة 

مدرسية.
وقضال عضضو الهيئضة خليضل العطواني يف 
ترصيضح صحفضي إنضه »مع بضدء الفصل 
الدرايس الجديد للمراحل الدراسضية كافة 

حرضنضا، األحضد، إىل محافظضة ذي قضار 
لالطالع عضىل واقع حضال املضدارس فيها، 

وتلبية حاجتها من الرحالت املدرسية«.
وأضضاف العطوانضي: »بارشنضا بتجهيضز 
تربية املحافظة بأكثر من )5( آالف رحلة 
مدرسضية مزدوجضة وزعت بضني املدارس 
بشضكل مبارش بحضور مدير عام الرتبية 
والضكادر املتقضدم يف الرتبيضة، فضضاًل عن 
مديريضن أقسضام األقضيضة والنواحضي«، 
مشضرياُ، إىل أن »التوزيضع شضمل أقضيضة 
)سضوق الشضيوخ، الشضطرة، الجبايضش، 
الرفاعضي، الفهضود، القلعضة    اإلصضالح، 
الروايضة( فضضاًل عضن مركضز النارصيضة 

ومناطق ونواحي املحافظة األخرى«.
تأتضي  التجهيضز  »عمليضة  أن  وذكضر 
اسضتكماالً ملبضادرة رئيس الضوزراء محمد 
شضياع السضوداني بتجهيز مدارس بغداد 
واملحافظات بالرحالت املدرسضية وبشكل 
رسيع لسد الحاجة الفعلية، وايصالها إىل 
املدارس مبارشًة ليسضتفيد منهضا طلبتنا 

بدون تأخرها يف مخازن الرتبية«.

البرصة / الزوراء:
حدد وزير الصحة، صالح الحسضناوي، 
امس األحد، موعد افتتاح مستشفيني يف 

البرصة وميسان.
وقال الحسضناوي يف ترصيح صحفي ان 
»املستشفيات الرتكية اكتملت، والباقي 

منهضا اثنان فقضط، يف البرصة سضيفتح 
خالل الشضهر املقبلة والثاني يف العمارة 
سضوف يفتح بعد البضرصة«، الفتاً إىل أن 
»سضعة كل واحد 500 رسير، إضافة إىل  
افتتاح مستشفى القناة ملعالجة مرىض 
اإلدمان ومستشضفيات صغرية يف أماكن 

متعددة«.
ويف مضا يتعلق بقانون الضمان الصحي، 
أوضح أن« العام 2023 سيكون التشغيل 
التجريبي لقانون الضمان الصحي؛  ألن 
كل تجربة جديدة تدخل إىل أي بلد تكون 
السضنة األوىل لهضا تجريبيضة والتشضغيل 

الحقيقي سيكون يف عام 2024«.
وأشضار إىل أن« هناك مستشفيات تحت 
 التحليل والدراسة لدخولها ضمن تقديم 
الصحضي والنقطضة  للضمضان  الخدمضة 
املهمضة يجضب أن نختضار مستشضفيات 
وتأهيلها مع ضمان سري العمل وتقديم 

الخدمات«.



 بغداد/ الزوراء:
توقعت اللجنة املالية النيابية استقرار سعر رصف 

الدوالر يف البالد خالل 3 أشهر مقبلة.
وق�ال عض�و اللجن�ة، جم�ال كوج�ر، يف ترصيح 
صحف�ي: إّن »تقلبات ال�دوالر تعتمد عىل العرض 
والطل�ب، فكلم�ا كان الع�رض والطل�ب قريب�ن 
م�ن بعضهما اقرتب الس�عر الحكومي من س�عر 
الش�ارع، وكلم�ا كان املع�روض قلي�اًل واملطلوب 
كب�راً فإّن الفرق س�يكون كب�راً«. وتوقع »بقاء 

الوضع الحايل للشهرين املقبلن أو أكثر«.
وبّن كوج�ر أّن »تهريب ال�دوالر يعتمد عىل املباع 

نق�داً، إذ إّن هن�اك نوعن من ال�دوالر املباع، األول 
عىل ش�كل سندات حوالة، والثاني املباع نقداً وهو 
ب بح�دود 20 باملئة، ولم تس�يطر الحكومة  امله�رَّ
عليه حتى اآلن«.يش�ار اىل انه لم يتغر كثراً حال 
األس�واق مع س�عر الرصف الجديد لل�دوالر الذي 
وضعه البنك املركزي العراقي، فبينما تغلق بعض 
رشكات الرصاف�ة أبوابها، ُتحج�م أخرى عن بيع 
الدوالر بس�عره الرس�مي إىل املواطن�ن، وُيرجح 
الخرباء ونواب مّطلع�ون أّن عمليات التهريب تتم 
عرب جمع الدوالر من الس�وق وتهريب�ه نقداً، بعد 

تضييق نافذة التحويل والبيع.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف سوق العراق لألوراق املالية، 

امس االحد، مرتفعا بنسبة )%1.69(.
وج�اءت م�ؤرشات التداول لس�وق الع�راق لألوراق 
املالية ليوم امس كما ييل: بلغ عدد االس�هم املتداولة 
)512.283.910( أس�هم، بينما بلغت قيمة االسهم 
)1.132.163.980( دين�ارا. واغلق مؤرش االس�عار 
ISX 60 يف جلس�ة ام�س ع�ىل )607.26( نقط�ة 
مرتفع�ا بنس�بة )1.69%( ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة 
الس�ابقة البالغ )597.18( نقطة.وتم تداول اس�هم 
)31( رشك�ة م�ن اص�ل )103( رشك�ة مدرج�ة يف 
الس�وق، واصبح عدد ال�ركات املوقوفة بقرار من 
هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح 
امل�ايل )3( رشكات.وبل�غ عدد االس�هم املش�رتاة من 

املس�تثمرين غ�ر العراقين يف الس�وق )40( مليون 
سهم بقيمة بلغت )35( مليون دينار من خالل تنفيذ 
)46( صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.بينما بلغ عدد 
االس�هم املباع�ة من املس�تثمرين غ�ر العراقين يف 
السوق )18( مليون سهم بقيمة بلغت )16( مليون 
دينار من خالل تنفيذ )12( صفقة عىل اس�هم اربع 
رشكات.يذك�ر ان س�وق الع�راق ل�ألوراق املالية قد 
استخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليداع املركزي 
منذ عام 2009، ويس�عى إلط�الق نظام التداول عرب 
االنرتني�ت للمس�تثمرين، وينظ�م خمس جلس�ات 
تداول اس�بوعيا من االح�د اىل الخميس، ومدرج فيه 
تمث�ل قطاع�ات  105 رشكات مس�اهمة عراقي�ة 
املصارف واالتص�االت والصناعة والزراعة والت�أمن 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أس�عار الذهب »االجنبي والعراقي« 
يف األس�واق املحلي�ة بالعاصم�ة بغ�داد، فيما 
انخفض�ت بش�كل طفي�ف يف اس�واق اربي�ل 

عاصمة اقليم كردستان، امس االحد.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة 
ب   ش�ارع النه�ر يف العاصم�ة   بغ�داد س�جلت، 
صباح امس، س�عر بيع للمثقال الواحد عيار 
21 م�ن الذه�ب الخليجي والرتك�ي واألوربي 
384 الف دينار، وسعر الراء 380 الف دينار، 
فيما كانت اسعار البيع ليوم السبت 392 الف 

دينار للمثقال الواحد.
وأشار اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 

من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 
354 الف دينار، وبلغ سعر الراء 350 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، 
فإن س�عر بيع مثقال الذه�ب الخليجي عيار 
21 ي�رتاوح ب�ن 385 الف دين�ار و 395 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بن 355 الفاً و 365 الف دينار.
أم�ا اس�عار الذه�ب يف اربي�ل فق�د ش�هدت 
انخفاضا طفيفا، حيث بلغ س�عر بيع مثقال 
ذهب عي�ار 24 بيع 450 آالف دينار، وس�جل 
عي�ار 21 بي�ع 405 آالف دين�ار، فيما س�جل 
عيار 18 بيع 335 ألف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
ذك�رت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أن عجز 
املوازن�ة س�يصل إىل 60 تريلي�ون دينار، 
وتحدث�ت ع�ن متغري�ن مهم�ن يف هذا 
القان�ون، األول س�لبي يتمث�ل بمخالفة 
قان�ون اإلدارة املالية االتحادي�ة، والثاني 
إيجاب�ي بأنه يتضم�ن العديد من الربامج 
التي نص عليها املنهاج الوزاري، متطلعة 
إلنج�از ه�ذا املل�ف خ�الل موع�د أقصاه 

الشهر املقبل.
وقال عضو اللجن�ة النائب جمال كوجر: 
إن »الربمل�ان لم يتلق لغاي�ة الوقت الحايل 
مضم�ون  ع�ن  مؤك�دة  معلوم�ات  أي�ة 

مروع قانون املوازنة«.
وتاب�ع كوجر أن »الواضح بالنس�بة إلينا 
هو تغير س�عر رصف الدوالر من 1450 
دين�ارا إىل 1300 دينار، وذلك بحس�ب ما 
صوت علي�ه مجلس ال�وزراء مؤخراً بناًء 

عىل توصيات البنك املركزي العراقي«.
وأشار إىل »إمكانية حل الخالف عىل سعر 
برميل النفط بجعله من 70 إىل 71 دوالراً، 

بحسب التقديرات التي تردنا«.
وتح�ّدث كوجر عن »معلوم�ات تفيد بأن 

60 تريلي�ون دين�ار  العج�ز س�يصل إىل 
عراقي، السيما بعد تغير سعر الرصف«.

وش�ّدد ع�ىل أن »الحكومة س�تكون أمام 
خياري�ن إما ضغط النفق�ات العامة كما 
جاء يف ترصيح�ات رئيس مجلس الوزراء 
ع�ن  مؤخ�راً  الس�وادني  ش�ياع  محم�د 
املوازن�ة، أو إضافة الفرق الحاصل نتيجة 
تغير س�عر الرصف والذي نقدره بن 12 

إىل 15 تريليون دينار إىل العجز«.

وأورد كوجر أن »هذه املوازنة تنطوي عىل 
متغّري�ن ع�ن املوازنات الس�ابقة: األول 
س�لبي بمخالفة قانون اإلدارة املالية رقم 
6 لس�نة 2019 املعدل ال�ذي ينص عىل أن 
العجز يج�ب أال يتخطى 3 % م�ن الناتج 

املحيل املقدر ب� 220 مليار دوالر«.
ون�وه إىل أن »العج�ز إذا كان 60 تريليوناً 
بحس�ب التقدي�رات ال�واردة إلين�ا، فإن 
نسبته ستكون أضعاف عّما حدده قانون 

اإلدارة املالية االتحادية«.
وم�ى كوج�ر إىل أن »املتغ�ر الثاني هو 
اإليجابي يأتي بتضمن املوازنة الكثر من 
الربام�ج التي أدرجت يف املنه�اج الوزاري 
وترجم�ت إىل مش�اريع يف ه�ذا القان�ون 
وامل�دارس  املستش�فيات  تش�ييد  مث�ل 
والط�رق الخارجية واالس�تثمار يف الغاز 

املصاحب«.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة اآلخر النائب 
معن الكاظمي: ان »تغير س�عر الرصف 
أدى إىل هب�وط إي�رادات الدول�ة من 149 

تريليون دينار إىل 135 تريليون دينار«.
وتاب�ع الكاظم�ي أن »هذا االج�راء كلّف 
الدول�ة مبلغاً يص�ل إىل 15 تريليون دينار 
م�ن أجل دعم املواطن والطبقات الهش�ة 
التي كانت تعاني من قلق نتيجة االرتفاع 

الكبر يف سعر رصف الدوالر«.
ولف�ت إىل ان »االرتف�اع كان من املفرتض 
معالجته يف مس�ودة قانون املوازنة للعام 
الحايل، وهو ما تعمل عليه وزارة املالية«.

وش�دد الكاظم�ي ع�ىل أن »وزارة املالية 
وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة تعمل 
ع�ىل إنهاء جمي�ع املتغرات الس�يما عىل 

صعيد سعر رصف الدوالر وبرميل النفط 
تمهي�داً لع�رض امل�روع ع�ىل مجل�س 

الوزراء«.
وال يتوقع أن »يتأخر املروع لدى مجلس 
ال�وزراء كث�راً الس�يما بع�د الح�وارات 
اإليجابية التي جرت مع إقليم كردس�تان 
مؤخراً وناقش�ت القضايا العالقة بش�أن 
نس�بة اإلقليم وغرها من األمور املتعلقة 

بالنفط والغاز واالستحقاقات«.
ويتطل�ع الكاظم�ي إىل أن »يت�م انج�از 
القان�ون من قبل الحكومة خالل الش�هر 
الربمل�ان  إىل  ارس�اله  أج�ل  م�ن  الح�ايل 

ومناقشته وتريعه«.
وش�دد عىل أن »مجلس الن�واب بدأ يعقد 
اجتماعات مبكرة مع ال�وزارات من أجل 
االطالع عىل احتياجاتها املالية كما حصل 
عندما التقت لجنتنا م�ع وزارة الكهرباء 

للغرض ذاته«.
وانتهى الكاظمي إىل أن »رغبة سياس�ية 
بأن يتم انج�از جميع متعلق�ات املوازنة 
خ�الل موعد أقص�اه الش�هر املقبل حتى 
ندخ�ل يف مرحل�ة تنفي�ذ الفق�رات خالل 

النصف األول من العام الحايل«.

املالية النيابية: تعديالت املوازنة توسع فجوة العجز إىل 60 تريليون دينار
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أكدت وجود رغبة سياسية بإجناز مجيع متعلقاتها خالل الشهر املقبل 

بغداد/ متابعة الزوراء:
احتل العراق املرتبة األوىل من بن دول الخليج يف استراد السلع والبضائع 

من تركيا خالل شهر كانون الثاني/يناير املايض.
وحقق�ت الصادرات الرتكية إىل دول الخليج زيادة بنس�بة 16.1 باملئة يف 

يناير/ كانون الثاني املايض، مسجلة 1.4 مليار دوالر.
وصع�دت الصادرات الرتكي�ة يف يناير إىل 19 ملي�ارا و375 مليون دوالر، 
بزي�ادة 10.4 باملئ�ة مقارن�ة مع نف�س الفرتة م�ن 2022، وفق بيانات 

مجلس املصدرين يف تركيا.
ووف�ق تلك البيانات، فقد س�جلت صادرات تركي�ا إىل دول الخليج مليارا 

و431 مليون دوالر يف يناير 2023.
وحّل العراق يف مقدمة بلدان الخليج األكثر استرادا من تركيا خالل هذه 
الف�رتة بقيمة 671.2 مليون دوالر، ثم اإلم�ارات ثانية ب� 223.1 مليونا، 
والس�عودية ثالث�ة ب�� 202.8 ملي�ون دوالر، بحس�ب ما نرت�ه وكالة 

»األناضول« اليوم األحد.
وحل�ت يف املرتبة الرابعة إي�ران ب� 191.7 مليون دوالر، وقطر خامس�ة 
ب� 54.9 مليونا، والكويت سادس�ة ب� 45.4 مليونا، ثم س�لطة عمان ب� 

27.6 مليونا، والبحرين ب� 14.3 مليونا.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية، أحمد األس�دي، امس األحد، أن 
وزارته س�تدعم املش�اريع الصغرة من خالل تخصيص نحو 400 مليار 

دينار يف املوازنة لدعم صندوق اإلقراض.
ج�اء ذلك خالل كلم�ة ألقاها خالل مؤتمر ومعرض مش�اريع حاضنات 
االعمال الس�نوي، الذي اقامت�ه دائرة العمل والتدري�ب املهني بدعم من 

الوكالة االملانية للتعاون الدويل.
وأوضح األسدي يف كلمته: ان الوزارة ستعمل عىل دعم املشاريع الصغرة 
م�ن خ�الل تخصيص نح�و 400 ملي�ار دين�ار يف املوازنة العام�ة لدعم 

صندوق اإلقراض.
مش�را اىل: ان الوزارة تسعى اىل ان تكون القروض التي تمنحها قروضا 

منتجة ملشاريع حقيقية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البن�ك املركزي العراقي النقدية م�ن الدوالر يف مزاد 

امس االحد، عىل حساب الحواالت الخارجية.
وذك�ر مص�در أن البنك املركزي ب�اع امس خالل م�زاده 147 مليوناً 
و761 ألف�اً و478 دوالراً، غطاه�ا بس�عر رصف اس�اس بل�غ 1305 
دنانر لكل دوالر لالعتمادات املستندية والتسويات الدولية للبطاقات 
االلكرتونية، وبس�عر 1310 دنان�ر لكل دوالر للح�واالت الخارجية، 

وبسعر 1310 دنانر لكل دوالر بشكل نقدي.
واض�اف ان معظ�م املبيع�ات من ال�دوالر ذهب�ت عىل ش�كل نقدي 
وبواق�ع 85 مليون دوالر، فيما ذهبت البقية البالغة 62 مليوناً و761 
ألف�اً و478 دوالراً لتعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج عىل ش�كل حواالت، 
واعتمادات.وأشار املصدر اىٕل ان املصارف التي اشرتت الدوالر النقدي 
بل�غ عدده�ا 20 مرصفاً، فيما بل�غ عدد املصارف الت�ي قامت بتلبية 
طلب�ات تعزيز االرصدة يف الخارج 15 مرصف�ًا فيما كان اجمايل عدد 

رشكات الرصافة والتوسط املشاركة يف املزاد 224 رشكة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس األحد، أن صادرات العراق 
النفطي�ة ألمري�كا بلغت مع�دل 322 أل�ف برمي�ل يوميا لتتج�اوز بذلك 
صادرات السعودية النفطية ألمريكا خالل األسبوع املايض.وقالت اإلدارة 
يف تقرير اطلعت عليه »الزوراء«: إن »متوس�ط االسترادات االمريكية من 
النفط الخام خالل االس�بوع املايض م�ن ثماني دول بلغت 4.709 مالين 
برميل يوميا منخفضا بمقدار 1.354 مليون برميل باليوم عن األس�بوع 
الذي سبقه والذي بلغ 6.063 مالين برميل يوميا«.وأضافت أن »صادرات 
الع�راق النفطي�ة ألمري�كا بلغت مع�دل 322 ألف برميل يوميا األس�بوع 
املايض، مرتفعة عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية 
ألمري�كا بمعدل 230 ألف برمي�ل يوميا، ولتتعدى أيضا ص�ادرات النفط 
الس�عودية إىل أمريكا«.كما أشارت إىل أن »اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا 
خالل األس�بوع املايض جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.556 مالين برميل 
يومي�اً، تلتها املكس�يك بمعدل 690 ال�ف برميل يومياً، وبلغ�ت االيرادات 
النفطي�ة من الس�عودية بمعدل 262 الف برميل يومي�اً، ومن ثم الربازيل 
بمعدل 195 ال�ف برميل يومياً«.ووفقاً لإلدارة، فإن »كمية االس�ترادات 
األمريكي�ة م�ن النفط الخ�ام من االك�وادور بلغ مع�دل 156 ألف برميل 
يومي�ا، ومن كولومبيا بمعدل 143 الف برميل يوميا، ومن نيجريا معدل 

75 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا«.

العراق األول خليجياً باألكثر 
استريادا من تركيا يف الشهر املاضي

ختصيص حنو 400 مليار دينار 
لدعم صندوق اإلقراض 

مزاد العملة يبيع أكثر من 147 مليون دوالر

العراق يتجاوز السعودية يف 
صادراته النفطية إىل أمريكا

جلنة الطاقة تناقش املشاريع اليت ترفد الصناعة النفطية

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النف�ط، امس األحد، العمل 
ع�ىل م�روع كب�ر بحق�ل ب�ن عم�ر 
اإليع�از  إىل  أش�ارت  فيم�ا  الجن�وب،  يف 
باس�تئناف عم�ل ال�ركات املتعاقدة يف 

جولة الرتاخيص الخامسة.
وق�ال مستش�ار وزارة النف�ط لش�ؤون 
الطاق�ة، عب�د الباقي خل�ف، يف ترصيح 
صحفي: إن »هن�اك محاوالت جادة لدى 
العراق الستثمار حقول الغاز الحر، لكنه 
بس�بب ظروف الح�رب وتحديات كثرة، 
أدت النس�حاب بعض الركات كركة 
كوكاز يف حقل العكاز، التي بدأت وانفقت 
مبالغ كبرة يف الحقل، إالَّ إنها انس�حبت 
بس�بب دخول عصابات داعش اإلرهابية 
والح�رب الت�ي ج�رت بعده�ا للقض�اء 
عليها«، مبيناً أن »هناك تردداً من بعض 

الركات الستثمار حقل املنصورية«.
وأض�اف أن »اس�تثمارات الغ�از كب�رة 
اس�تقرار  إىل  تحت�اج  وه�ي  مكلف�ة 
س�يايس«، مؤك�داً أن »الحكومة الحالية 

جادة، يف إمضاء هذه املشاريع«.
ع�ىل  تعم�ل  النف�ط  »وزارة  أن  وتاب�ع 
م�روع للغاز الح�ر بالجن�وب يف حقل 

ب�ن عمر، بطاق�ة 300 مليون قدم، وهو 
م�روع كبر«، مؤك�داً أن »التوجه اآلن 

بزخم عاٍل، نحو مشاريع الغاز«.
ولفت إىل أن »جولة الرتاخيص السادسة 
ما زالت قيد الدراس�ة واإلعداد، ولم يجِر 
أي تعاق�د أو إع�الن ع�ن ه�ذه الجولة، 
أما الجولة الخامس�ة فهي منذ العامن: 
2017 و2018 وأبرمت عقود عىل 6 رقع 
جغرافية حدودي�ة، لكن توقفت أكثرها، 
بس�بب مالحظ�ات الجه�ات الرقابية يف 

ذلك الوقت، وكانت تحت الدراسة«.
وأكم�ل بالق�ول: إن »ه�ذه املالحظ�ات 
الحكوم�ة  واوع�زت  مؤخ�راً،  أنهي�ت 
باس�تمرار عم�ل ال�ركات املتعاقدة«، 
مبين�اً أن »العق�ود موقعة م�ع رشكات 
وماليزي�ة  صيني�ة  ك�ركات  كث�رة 

وغرها«.
وأشار إىل أن »هناك حقوالً متفرقة للغاز، 
منه�ا يف محافظ�ة دياىل توج�د أكثر من 
رقعة جغرافية، إضافة إىل حقل الحويزة 

والسندباد يف البرصة«.
من جانبها، عقدت لجنة الطاقة النيابية 
برئاس�ة، هيبت الحلب�ويس، اجتماعاً يف 
املركز الثق�ايف النفط�ي يف البرصة امس 
األح�د م�ع إدارة رشك�ة نف�ط الب�رصة 
ومديره�ا الع�ام املهندس الخبر باس�م 
عبدالكري�م و ملعاونن وع�دد من مدراء 
الهيئ�ات واألقس�ام املختلف�ة ملناقش�ة 

املشاريع التي ترفد الصناعة النفطية .
وذك�ر اع�الم رشك�ة نف�ط الب�رصة يف 
بي�ان: ان االجتماع ناق�ش القضايا التي 
ترف�د الصناع�ة النفطي�ة ب�كل م�ا من 
ش�أنه التق�دم يف ه�ذا املج�ال ومعالجة 
كل املعوق�ات وحلحلته�ا، واالطالع عىل 
أبرز املش�اريع التي تعمل عليها الركة 
حاليا وتخط�ط لتنفيذها من أجل زيادة 

وتحسن مستوى اإلنتاج.
واش�ار اىل: ان برنامج زيارة لجنة النفط 
والغ�از النيابي�ة إىل محافظ�ة الب�رصة 
يشمل العديد من تشكيالت وزارة النفط 
والوقوف عىل أبرز املشاريع التي أنجزت 
مؤخ�راً. الفت�ا اىل: ان الزيارة ستس�تمر 
أربع�ة أي�ام ختامها يف املوان�ئ النفطية 

وزيارة منصات التصدير البحرية.

النفط توعز باستئناف عمل الشركات املتعاقدة يف جولة الرتاخيص اخلامسة

توقعات برملانية باستقرار سعر الصرف خالل 3 أشهر 

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا

اخنفاض أسعار الذهب يف حمال الصاغة

السعراملادة
2750 دينارزيت الطعام الدار ) 1 لرت (

 2750  دينارزيت الطعام زير ) 1 لرت (

  10.500 دينار رز محمود ) 4.5 كغم (

  10.500 دينار رز العربة ) 4,5 كغم( 

 1,250 دينارسكر ) 1 كغم ( 

2750 دينارمعجون طماطم ) كبرة(

 2,500 دينارفاصوليا ) 1 كغم (

 2,500 دينارلوبيا ) 1 كغم (

 2,500 دينارباقالء) 1 كغم (

 2,250 دينارعدس) 1 كغم (

 3,000 دينارحمص) 1 كغم (

 1,250 ديناربرغل طبخ ) 1 كغم (

2,250 دينارماش) 1 كغم (

أسعار اللحوم والدواجن 
السعراملادة

 14,000 – 16,000 دينارلحم غنم عراقي  )1 كغم ( 

 12,000 – 14,000 دينارلحم عجل عراقي )1 كغم (

7500-8000 دينارلحم عجل مستورد )1 كغم (

6000 ديناردجاج عراقي حي ) 1 كغم ( 
6500-7000 دينارسمك ك�ارب حي  ) 1 كغم ( 

4500 دينارفخذ دجاج عراقي ) 1 كغم (

4000 دينارفخذ دجاج مستورد ) 1كغم (

4000 ديناراجنح�ة مست�وردة  ) 1كغم (

4500 ديناراجنح�ة عراقي����ة  ) 1كغم (

6000 دينارصدر دجاج عراقي ) 1كغم (

6000 دينارصدر دجاج مستورد ) 1كغم (

6,500 – 7,000 دينارطبقة البيض  العراقي

أسعار الفواكه واخلضر

أسعار املواد الغذائية 

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000 دينارتمر برحي750 دينارالطماطة

1000 - 1500 دينارالربتقال  1250 دينارالباقالء

1250 يناربرتقال عراقي2500 ديناراللوبيا

750 دينارنارنج750 - 1000 دينارالبطاطا

2000-2500 دينارخوخ1000دينارالخيار

1500-2000 دينارعرموط1000 ديناراملاز

3000 دينارعنب1500 دينارفلفل بارد 

1000-1500 دينارتفاح مستورد 2000دينارفلفل حار 

3000 دينارليمون عراقي1500 دينارالباذنجان  

1000 - 1500 دينارليمون مستورد   1250 - 1500 دينارالبصل

1250 - 1500 ديناراللنكي مستورد   1000 دينارالجزر

1500 ديناراللنكي عراقي   2000دينارفاصوليا 

1250-2000 ديناررمان500 دينارلهانة

1500-2000 دينار كيوي750 دينار قرنابيط 

1000ديناررقي 1250 دينارشجر 

1500ديناربطيخ 1250 دينارخس

1000 ديناركريب فوت 1500 ديناربروكيل

1500 دينار السندي500 دينارشلغم

1500 ديناراملوز500 دينارشونذر
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أربعة أندية تنسحب من دوري اليد املمتاز 
ألسباب مالية

بغداد/ متابعة الزوراء: 
أعلَن االتحاد العراقي لكرة اليد، انسحاب أربعة اندية من منافسات الدوري  املمتاز لكرة اليد ألسباب مالية.

وقال عضو املكتب االعالمي لالتحاد حسام عبد الرضا إن »اندية املسيب  والكوفة والتعاون  وبلدية البرصة، 
انســحبت رسميا من الدوري  املمتاز لكرة اليد«. واضاف ان »انســحاب الفرق االربعة جاء بسبب الضائقة 
املالية التي تمر بها ادارات االندية االربعة«، مبينا ان »االندية املذكورة قدمت اعتذارها لالتحاد بشكل رسمي 
عن املواصلة يف املنافســات«. واشار عبد الرضا اىل ان »11 ناديا سيتواصل منافسات الدوري املمتاز«. ولفت 
ان »رئيــس االتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض التقى بمحافظ كركوك راكان ســعيد الجبوري الخميس 
املايض، وتم االتفاق عىل اقامة االدوار املقبلة من منافسات الدوري املمتاز للعبة يف كركوك«. واوضح انه »تم 

تهيئة القاعة الكربى يف املحافظة الحتضان املنافسات بالتنسيق مع االتحاد الفرعي يف محافظة كركوك«.

أصفر وأمحر

درجال: كل من يشكك بنزاهيت فشل يف مسعاه وأطمح لتطوير الكرة العراقية

عماد حممد يعلن قائمة منتخب الشباب لبطولة آسيا

بغداد/ متابعة الزوراء: 
أكَد االتحاد العراقي لكرة الســلة، جاهزية منتخب العراق الوطني 
لخوض لقائه األول اليــوم أمام اصحاب االرض والجمهور منتخب 

قطر يف التصفيات اآلسيوية.
وقال عضو اتحاد الكرة خالد نجم إن “التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس آســيا تنطلق اليوم االثنني يف قطر بلقاء منتخبنا مع شقيقه 

القطري”.
وبــني ان “املنتخب الوطنــي جاهز للدخول يف غمــار التصفيات 
اآلسيوية بعد سلسلة من املعسكرات التدريبية كان آخرها املعسكر 
الحايل بقطر”، مشــراً إىل أن، “املنتخب خاض خالل املعســكرات 
التدريبية عدداً من اللقــاءات التجريبية التي اوصلت املدرب محمد 
النجار للقناعة باالســماء التي ستمثل ســلة العراق يف التصفيات 

اآلسيوية”.
واضاف نجم ان “املنتخب ســيالقي ضمن املنافسات ذاتها بوم غد 
الثالثــاء منتخب االمارات، ويختتم مشــواره بلقاء منتخب االردن 
االربعاء املقبل. واشــار اىل ان “املنتخب بقيادة املدرب محمد النجار 
اجــرى امس اخر وحداتــه التدريبية يف قاعة نــادي الغرافة الذي 
احتضــن تدريبات منتخبنا طوال مدة معســكره التدريبي يف قطر 

وسيكون جاهزا لخوض مباراة اليوم.

بغداد/ متابعة الزوراء:
فرحان،  الرزاق  عبد  املدرب  قاَل 
إن “لكل مدرب قيمته التدريبية، 
وأغلــب املدربــني يمتلكــون 
مســتويات فنية جيــدة، لكن 
التنافــس بينهم عىل  بســبب 
تختار  األندية  أصبحت  الفرص 
األقــل قيمة للرواتــب، وكذلك 
قيمة  عن  مدربني  تنازل  بسبب 
العقد بغية الحصول عىل فرصة 

تدريبية”.
وأشــار فرحان، إىل وجود أندية 
ورواتب متفاوتة  “تمنح عقوداً 
وأحياناً تكون مخجلة ال ترتقي 
وباملقابل  املــدرب،  مع جهــد 
هنالــك عقود ورواتــب جيدة، 
وهــذا مرتبط بنوعيــة املدرب 

ومقبوليته لدى األندية.
املدرب  قال  متصل،  ســياق  يف 

حبيب جعفر، إن “هناك تفاوتاً 
بــني املدربــني ومقبوليتهــم 
مدربون  فهنــاك  األندية،  لدى 
يوافقون عىل أي مبلغ ملجرد أنه 
يرغب بالعمــل وحتى ال يبتعد 

عن الوسط الريايض”.
وبني جعفــر، أن “أكثر األندية 
ترغــب لنوعية مــدرب معني، 
فمهما طلــب ذلك املدرب فإنها 
ســتوافق له، لكن هناك مدرب 
يريد أن يلتــزم فريقاً بأي ثمن 

كان”.
وختــم املدرب حبيــب جعفر، 
حديثــه باإلشــارة إىل مدربني 
املبالغ  ويطلبون  “يشــرطون 
خصوصاً  بهــا،  يرغبون  التي 
جماهرية  أندية  يدربون  للذين 
الدوري   لقب  لتحقيق  تســعى 

املمتاز، وسائر البطوالت”.

منتخب السلة يفتتح تصفيات 
آسيا اليوم مبواجهة قطر 

رزاق فرحان: أنديتنا حتبذ التعاقد 
مع املدربني أصحاب الرواتب الضعيفة 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أوضَح رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم 
عقد  وأســباب  تفاصيل  درجال،  عدنان 
مؤتمر صحفي يوم غــد الثالثاء املقبل، 
مشراً إىل أن املؤتمر سيكون بعيداً عن ما 
وإساءات  اتهامات  من  تناقله مؤخراً  تم 

لتضليل الوسط الريايض.
وقــال درجال، ان لقاء يــوم غد الثالثاء 
مجرد لقاء مــع الصحفيني واإلعالميني 
وطروحاتهــم  آرائهــم  إىل  لالســتماع 
ومقرحاتهم التي تسهم يف تطوير الكرة 
العراقيــة”، مؤكــدا أن “اإلعالم رشيك 

حقيقي ملسرة االتحاد.
وعن االتهامات التي طالت درجال بشأن 
بمبلغ  أجرت  التــي  الكهربائية  املولدات 
مليــار و نصــف املليار دينــار عراقي، 
االتحاد:  رئيس  قال   ،25 لبطولة خليجي 
“لم يكن عقد املؤتمــر كرد فعل مني ملا 
تداولته وســائل اإلعالم يف اآلونة األخرة 

من أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة”.
وتابع: “أنا لم اُســتفز من أي اتهامات 
ُتطرح يف الوســط الريايض، كوني واثقا 
من نفيس ومن نزاهة عميل التي يشــهد 

بها القريب والبعيد”.

وأوضح درجــال، أن “موضوع املولدات 
التي اســتؤجرت لبطولة خليجي 25 من 
اختصــاص وزارة الكهرباء فهي الجهة 
املكلفة بتبنــي جلبها ألنها الجهة الفنية 
املكلفــة باألمــر ونحن كاتحاد نســدد 
بالجوانب  املبلغ فقط كوننا غر معنيني 

الفنية”.
ولفــت إىل أن “الجميــع يعــرف نزاهة 
)عدنان درجال(.. عملت منذ مدة طويلة 
يف الوســط الريــايض كوزيــر ورئيس 
لالتحاد ولم يختلف اثنان عىل نظافة اليد 
عىل  ومازلت  بهــا  عملت  التي  والنزاهة 

مبدئي وتربيتي التي ال أحيد عنها ابداً”.
وأشــار درجال، إىل أن “هناك قلة قليلة 
تحاول ان تيسء يل لكنها فشــلت، فرغم 
محاوالتها بتضليل الوسط الريايض فانا 
ال أعر لها أي أهمية، أنا منشــغل بأمور 
مســتقبلية وهديف األهــم خدمة الكرة 

العراقية وتطويرها”.
قد  القدم،  لكــرِة  العراقي  االتحاد  وكان 
وجه دعوة لوسائل اإلعالم كافة، لحضور 
املؤتمر الصحفــي لرئيس االتحاد عدنان 
درجال الذي يقام يف مقر االتحاد يوم غد 

الثالثاء ، يف الساعة الثانية ظهراً.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلــَن الجهــاز الفنــي ملنتخب 
عماد  املــدرب  بقيادة  الشــباب 
محمد ، القائمة النهائية للمنتخب  
 2023 املشــارك يف كأس آســيا 

أوزباكستان.
وجاءت القائمة كما ييل: 

حراســة املرمى: عبــاس كريم ، 
حسني حسن، رضا عبد العزيز.

خط الدفاع: ســجاد محمد ، عيل 
عبــاس ، كاظم رعد ، آدم طالب ، 

عباس مانع ، مسلم موىس.
 خط الوســط: عبد الرزاق قاسم 
، إسماعيل أحمد ، عباس ماجد ، 
عيل جاسم، عيل صادق، حيدر عبد 

الكريم.
رشبل  رباح،  عبود  الهجوم:  خط   
عوني ، ســجاد محمــد، عباس 
القادر  عبد  عيل،  أســهر  فاضل، 
محمد  قابيل،  مصطفــى  أيوب، 

جميل.
تنطلــق نهائيــات كأس آســيا 
آذار  شهر  من  االول  يف  للشــباب 
ويواصل  اوزبكســتان،  يف  املقبل 
منتخب الشباب تدريباته يف ملعب 
املدينة يف العاصمــة بغداد بواقع 

وحدتني تدريبيتني يومياً.
الشباب   منتخب  مجموعة  وتضم 
منتخبات اوزبكستان واندونيسيا 
وســوريا، وســيخوض منتخب 

الشــباب مباراتــه االوىل يف االول 
اذار املقبل بلقــاء منتخب  مــن 
اندونيسيا يف الساعة الثالثة ظهراً 
حســب توقيت بغــداد يف ملعب 

لوكوموتيف.
ويالقي منتخب الشباب  اصحاب 
املنتخــب  والجمهــور  االرض 
األوزبكــي يف مباراتــه الثانية يف 
الرابع من الشهر نفسه يف الساعة 

الخامسة عرصاً يف ملعب ميل.
شقيقه  الشباب  منتخب  ويواجه 
الســوري يف آخــر مواجهاته يف 
آذار   الســابع مــن  املجموعة يف 
الخامسة عرصاً  الساعة  املقبل يف 

يف ملعب لوكوموتيف.

الزوراء خيطف تعادال قاتال من احلدود وزاخو يفشل مساعي الطلبة باستعادة الصدارة
ديربي نفط الوسط والنجف ينتهي بالتعادل 

بغداد/ ليث العتابي 

عدسة/ يحيى محمد - ياسني عامر 

اهدر فريق الــزوراء نقطتني ثمينتني 

مع  بهدفني  االيجابــي  تعادله  عقب 

ضيفه الحــدود يف املباراة التي اقيمت 

امــس عىل ملعــب الــزوراء بختام 

منافســات الجولة الســابعة عرشة 

املمتاز، واحرز هديف  الدوري  من عمر 

ولؤي  عباس  عــالء  الالعبان  الزوراء 

الحدود  هــديف  ســجل  بينما  العاني 

الالعبــان ســتيفن اكوادو وســيف 

جاســم، وبهذه النتيجة اصبح رصيد 

الــزوراء ٣٢ نقطة يف املركــز الرابع 

ورفع الخدود رصيده اىل ٢٢ نقطة يف 

املركز الحادي عرش.

ضيفه  مــع  الوســط  نفط  وتعادل 

النجــف )1-1(، مســاء امس األحد 

بملعبه املفرض )النجف الدويل(.

وبهذا التعــادل، أصبح رصيد النجف 

27 نقطــة باملركز الـــ7، بينما رفع 

نفط الوســط نقاطه إىل 19، يف املركز 

الـ15.

 ونجح نفط الوسط يف اقتناص الهدف 

األول، عــن طريق العبــه أحمد لفتة 

كوني، يف الدقيقة 45، بعد اســتقباله 

النجف  دفاعات  أخطأت  عرضية  كرة 

يف إبعادها.

وتمكن معني أحمد من إدراك التعادل 

لفريقــه النجف بتســديدة قوية، يف 

62، إثــر تمريرة متقنة من  الدقيقة 

مهدي كامل.

وشــكل النجف خطورة عىل الحارس 

عيل كاظم، الذي تكفل بإبعاد أكثر من 

تصويبة ملهدي كامل ومعني أحمد.

بينما تكفلــت العارضة بإنقاذ مرمى 

العندليب من هدف محقق يف اللحظات 

األخــرة، عرب رأســية لعبها بصورة 

اللقاء  لينتهي  فيــاض،  مازن  رائعة 

بالتعادل )1-1(.

ويف مبــاراة ثانية جــرت يف التوقيت 

ذاتــه، خيــم التعادل الســلبي عىل 

مواجهة نفط البرصة وضيفه الكرخ، 

التي أحتضنها ملعب الفيحاء بمدينة 

البرصة الرياضية.

وبهــذا التعادل، رفــع نفط البرصة 

رصيــده إىل 24 نقطــة باملركز الـ9، 

فيما أصبح رصيد الكرخ 22 نقطة، يف 

الرتيب الـ10.

لنفط  التاســع  التعادل  هــذا  ويعد 

البــرصة والرابع للكرخ، يف املوســم 

الجاري حتى اآلن.   

بنتيجة  الديوانية  وتفوق  كربالء عىل 

)1-3(، مســاء امــس األحد بملعب 

كربالء الدويل.

وبهذا االنتصار، رفع كربالء رصيده إىل 

20 نقطــة باملركز ال14، بينما تجمد 

رصيد الديوانية عنــد 6 نقاط يف قاع 

الرتيب.

عبد  طريق  عــن  أوال  الديوانية  تقدم 

القادر طــارق يف الدقيقــة 20، بعد 

تصويبــة جميلة عىل يســار حارس 

كربالء عبد العزيز عمار.

وتمكــن رضــا فاضل مــن معادلة 

النتيجة ألصحاب األرض بعد متابعته 

لكرة مرتدة من دفاع الديوانية ليضعها 

بسهولة يف املرمى بالدقيقة 51.

الهدف  الجبــار  وســجل زيدان عبد 

مجهود  بعد   ،69 الدقيقــة  يف  الثاني 

فــردي رائع ليلعب الكــرة عىل يمني 

حارس الديوانية رضا عبد العزيز.

تقدم  مــوىس  بابا  التوجــويل  وعزز 

الثالث عرب  الهدف  بتســجيل  كربالء 

رأسية جميلة لعبها عىل يسار حارس 

الديوانية يف الدقيقة 78.

عطية  عباس  املــدرب  تالميذ  ونجح 

يف الفــوز ب3 نقاط جديدة، وتحقيق 

االنتصار ال5، بينمــا تلقى الضيوف 

الهزيمة ال13 يف املوسم الجاري.

وتغلب زاخو عىل الطلبة بنتيجة )-1

0(، امس األحد بملعب الشعب الدويل.

وبهذه الخسارة اصبح رصيد  الطلبة  

33 نقطة، فيما رفع زاخو رصيده اىل 

21 نقطة.

ونجح فرحان شكور يف تسجيل هدف 

زاخو  بالدقيقة 48، بعدما ســدد عىل 

يمني الحارس حسن أحمد.

الطلبة،  حارس  أحمد  حســن  وتألق 

بالتصــدي ملحــاوالت بوبكر جربيل 

وفرحان شكور وأحمد صربي.

مؤمل  الطلبة  ثالثــي  ينجح  لم  فيما 

عبد الرضا ومحمد جواد ورشف الدين 

لشباك محمد  الوصول  يف  الشــيبوب 

صالح.

وشهدت الدقائق األخرة ضغطا كبرا 

من أصحــاب األرض، ولكن محاوالت 

تجد  لم  إسماعيل  ورضغام  فائز  عيل 

طريقها ملرمى زاخو.

االنتصارات  نغمة  القاســم  واستعاد 

بالدوري  املمتاز، بعد تغلبه عىل ضيفه 

النفط )0-1(، امس األحد.

وأقيمت املباراة يف ملعب كربالء الدويل 

القاسم  لجماهر  تام  غياب  وســط 

خلفية  عىل  االنضباطية  العقوبة  بعد 

أحداث مباراته أمام الرشطة.

وتمكن عالء محيسن من خطف هدف 

الفوز الثمني للقاســم يف الدقيقة 51، 

برأسية مميزة.

ملعادلة  للنفط  فرص  عدة  وســنحت 

النتيجة، لكنه لــم ينجح يف ترجمتها 

إىل أهداف بفضل تألق حارس القاسم 

عيل جاسم.

كما أهدر ثالثــي أهل الدار أحمد نور 

ورضا حاجم وســامر محســن عدة 

فرص ســهلة ملضاعفة النتيجة، قبل 

أن يؤمن القاسم انتصاره بعد سلسلة 

من الهزائم املتتالية.

وبهذا االنتصار رفع القاســم رصيده 

إىل 16 نقطة يف املركز 16، بعدما حقق 

فوزه الرابع يف املسابقة حتى اآلن، ويف 

 13 النفط عند  املقابل تجمد رصيــد 

نقطة يف املركز 18، مســجال هزيمته 

الجاري. ديربي نفط  الثامنة باملوسم 

الوسط 



أعنلت رابطة الدوري اإلسباني املوعد الرسمي لكالسيكو الدور 
الثاني بالليجا.

التواصل  موقع  عىل  الليجا،  لرابطة  الرسمي  للحساب  ووفقا 

سيلعب  الثاني  الدور  كالسيكو  فإن  “تويرت”،  االجتماعي 
التاسعة  املقبل يف  آذار   19 يوم   ،26 الجولة  ضمن منافسات 

مكة  بتوقيت  مساء   11( إلسبانيا  املحيل  بالتوقيت  مساء 
املكرمة(.

بلد  آذار بمواجهة   17 الجمعة  الـ26، يوم  الجولة  وتنطلق 
الوليد وأتلتيك بلباو.

وتستكمل املباريات يوم السبت 18 آذار بـ4 مواجهات، أبرزها 
لقاء أتلتيكو مدريد وفالنسيا عىل أرض األول.

رأسها  عىل  آذار   19 األحد  يوم  مباريات  بـ5  الجولة  وتختتم 
الكالسيكو.

ريال  بفوز  انتهى  األول  الدور  كالسيكو  أن  يذكر 
مدريد عىل برشلونة بنتيجة 1-3، عىل ملعب 

“سانتياجو برنابيو”.

روتردام / متابعة الزوراء:
مدفيديف،  دانييل  الرويس  عرب 
املصنف الحادي عرش عاملياً، بسهولة 
الهولندية  روتردام  دورة  نهائي  إىل 
البلغاري  عىل  بفوزه  املرضب  لكرة 

غريغور ديميرتوف 6 - 1، 6 - 2.
أول  للمصنف  األول  النهائي  وهذا 
إذ سيلتقي  العام،  هذا  سابقاً  عاملياً 
النهائي،  سينر  يانيك  اإليطايل 
بصعوبة  الفائز  عاملًيا،   14 املصنف 
غريكسبور  تالون  الهولندي  عىل 
املشارك ببطاقة دعوة 7 - 5، 7 - 6 

 )7/5(.
أنني بحالة  وقال مدفيديف: “أشعر 
جيدة للغاية. أتحرك بشكل جيد وال 

عىل  األخطاء.  من  القليل  إال  أرتكب 
عكس ما تشري إليه النتيجة، لم يكن 
كان  الذي  غريغور  ضد  سهالً  األمر 
كانت  الزوايا.  عن  باستمرار  يبحث 
ومرهقة  طويلة  عدة  تبادالت  هناك 

جسدًيا للغاية”.
تخطي  يف  صعوبة  الرويس  يجد  ولم 
وأنهى  عاملياً   28 املصنف  منافسه 
ليبقى  دقيقة  املباراة يف ساعة و20 
عىل املسار الصحيح نحو اللقب رقم 

16 يف مسريته.
حققه  لقب  آخر  يعود  وللمفارقة، 
مدفيديف اىل دورة فيينا العام املايض 
وتخلص من ديميرتوف بالذات أيضاً 
يف نصف النهائي يف طريقه إىل املباراة 

النهائية.
الرويس  وعزز 
مواجهاته  سجل 
اىل  البلغاري  ضد 
أن  علًما   ،2  -  5
التي  املباريات  كل 
جاءت  جمعتهما 
املالعب  عىل 

الصلبة.
ويبحث مدفيديف 

أعىل  اىل  العودة  عن 
بعدما  مستوياته 
اكتفى العام املايض 
متواضعني  بلقبني 
ولوس  فيينا  يف 
عام  بعد  كابوس، 
عىل  شهد   2021
تتويجه بأول ألقابه 
بطولة  يف  الكربى 

املتحدة  الواليات 
املفتوحة.

سينر  بلغ  جهته،  من 
النهائي  عاماً(   21(
الثاني له هذا العام بعد 

مونبلييه  بدورة  تتويجه 
ويبحث  الفرنسية. 

ثامن  لقب  عن  اإليطايل 
خرس  أنه  علماً  مسريته  يف 
واحدة  نهائية  مباراة  فقط 

وفاز بسبع.

ليفربول / متابعة الزوراء:
أعرب فريجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن سعادته 
باالنتصار الذي حققه فريقه خارج أرضه عىل حساب 

نيوكاسل 2-0، بالجولة 24 من الدوري اإلنجليزي.
وقال فان دايك يف ترصيحات عقب املباراة لشبكة سكاي 
سبورتس: »دعونا نأمل أن تكون تلك النتيجة هائلة، سبق 
أن حظينا بنتائج هذا املوسم وشعرنا خاللها أنها ستكون 
كان  األمر  »لكن  وتابع:  كذلك«.  الوضع  يكن  ولم  البداية 
املهم  من  كان  إيفرتون،  عىل  االنتصار  فبعد  اليوم،  مختلفا 
وأضاف:  للفوز«.  طريقة  وإيجاد  االستمرارية  عىل  الحفاظ 
اللقاء  غريت  بوب(  نيك  نيوكاسل  )لحارس  الحمراء  »البطاقة 

بعض اليشء، كان يمكننا تقديم ما هو أفضل، لكن هناك سبب ما 
كوننا الفريق الوحيد الذي فاز هنا«. وأردف: »أنا فخور بالالعبني، 
علينا اآلن التعايف استعدادا لريال مدريد، نعاني من موسم صعب، 
بالفخر«. االنتصار، فهذا يشعرني  إىل هنا ونحقق  نأتي  أن  لكن 

وتابع: »شعوري جيد بعد العودة من اإلصابة، البقاء بصحة جيدة 
هو أهم يشء يف العالم، مررت بـ 6 أسابيع صعبة، لكن عدت اآلن، 
وسأقوم بكل يشء كي أكون جاهزا ملباراة دوري األبطال، فهذا 
الكواليس،  العمل خلف  لقاء هائل«. وواصل: »قمت بالكثري من 
منافس«. أي  عىل  الفوز  بإمكانه  فريق  أي  أن  أثبت  املوسم  هذا 

واختتم فان دايك: »نريد الوصول ملرحلة ثبات املستوى، أظهرنا 
اليوم ذلك بعد مباراة إيفرتون، وهذه خطوة جيدة لألمام«.

أيداهو / متابعة الزوراء:
الرقم  أوملبيتني،  ذهبيتني  وحامل  العالم  بطل  كراوزر،  راين  األمريكي  حّطم 
القيايس العاملي لرمي الكرة الحديد الذي يحمله شخصياً، مسجالً 23.38 م 
يف ألعاب سيمبلوت يف والية أيداهو. وحّطم كراوزر يف األلعاب املقامة داخل 
صالة الرقم القيايس العاملي السابق يف الهواء الطلق )23.37 م( وأيضاً داخل 
القاعة )22.82 م(. ويأتي هذا اإلنجاز بعد عام من تحقيق كراوزر، بطل 
الرقم  حطم  أنه  ظّن  إذ  ُيحتسب،  لم  مماثالً  رقماً  وطوكيو،  ريو  أوملبياَدي 
القيايس يف كانون الثاني/يناير 2022 يف ألعاب ميلروز، لكن املسابقة ألغيت 
بسبب عطل يف جهاز الليزر. حقق كراوزر الرقم القيايس العاملي داخل القاعة 
أركانساس،  فاييتفيل يف والية  الثاني/يناير 2021 يف  كانون  م( يف   22.82(
ويف الهواء الطلق يف العام ذاته يف يوجني يف والية أوريغون التي أحرز فيها يف 

صيف 2022 ذهبية بطولة العالم أللعاب القوى للمرة األوىل يف مسريته.

                         

لندن / متابعة الزوراء:
أكد مدرب تشلييس جراهام بوتر، أن قائد الفريق سيزار أزبيليكويتا، 
ساوثهامبتون  أمام  إصابته  بعد  املستشفيات،  أحد  يف  حاليا  يرقد 
)0 - 1(، ضمن الجولة 24 من الدوري اإلنجليزي املمتاز. وتعرض 
ساوثهامبتون  العب  قبل  من  رأسه  يف  لركلة  املخرضم  اإلسباني 
سيكو مارا، عندما كان األخري يحاول تسديد الكرة بطريقة مقصية.
واسُتبدل قائد تشيليس يف الدقيقة 84، بعد أن ظل ملقيا عىل األرض 
نحو 10 دقائق، حيث خضع ملعاملة طبية عىل أرض امللعب، وغنى 
يديه لتحية جمهور “ستامفورد  أن يرفع  املشجعون باسمه، قبل 
بريدج”. وأشار بوتر إىل أن أزبيليكويتا مستيقظ ويتحدث إىل زوجته 
يف  للوعي  فاقداً  كان  أنه  إىل  تقارير  أشارت  بينما  املستشفى،  يف 
يف  “إنه  صحفي:  مؤتمر  خالل  بوتر  وقال  الحادث.  بعد  ما  مرحلة 
حال،  أفضل  يف  يكون  أن  آمل  زوجته.  إىل  ويتحدث  واٍع  املستشفى 
االحتياطات”. جميع  اتخاذ  إىل  يحتاج  إنه  وضعه،  نراقب  ونحن 
وأرسل روبن سيلس مدرب ساوثهامبتون املؤقت، تمنياته بشفاء 
العاجل  الشفاء  “أتمنى  اللقاء:  عقب  ترصيحات  يف  وقال  املدافع، 
لـ)أزبي(. لقد تحدثت إىل وييل كابايريو إلطالعي عىل حالته”. من 
ناحية ثانية، سئل بوتر عن صياحات االستهجان التي وجهها نحوه 

جمهور تشيليس بعد انتهاء املباراة.

نوتنغهام / متابعة الزوراء:
انتقد كايل ووكر، ظهري مانشسرت سيتي، إهدار الفرص السهلة 

أمام نوتنجهام فورست )1-1(، ضمن الجولة 24 بالربيمريليج. 
وقال ووكر، يف ترصيح لشبكة “BBC”: “عندما نذهب إىل استاد 
اإلمارات ونلعب املباراة التي قدمناها، ثم نأتي إىل هنا هكذا، فهذا 
من  قريبة  فرق  مع  التنافس  أردنا  “إذا  وأضاف:  مقبول”.  غري 
القمة، فنحن بحاجة إىل الفوز، لقد أهدرنا بعض الفرص، وعلينا 
القيام بعمل أفضل كفريق واحد”. وزاد: “يف بعض األحيان يتعلق 
“يجب  عاطفي”.وتابع:  هو  أخرى  أحيان  ويف  القدم،  بكرة  األمر 
الذي  ما  الكأس،  نهائي  مثل  واحدة،  بطريقة  مباراة  كل  معاملة 
يمكنني قوله بخالف ذلك، علينا أن نبقى مًعا كمجموعة”. وختم: 
تماسكوا..  لقد  فورست،  نوتنجهام  إىل  الفضل  ننسب  أن  “يجب 
مانشسرت  نوتنجهام،  وحرم  أفضل”.  هو  ما  نفعل  أن  وعلينا 
سيتي، من احتالل صدارة الربيمريليج، لصالح آرسنال، الذي حقق 

فوًزا مثريًا عىل أستون فيال.

بغداد / متابعة الزوراء:
من  ثمينة  نقاط  بثالث  مدريد  ريال  عاد 
فوزه  بعد  أوساسونا  مستضيفه  أرض 
ضمن  مقابل  دون  بهدفني  عليه  الثمني 
الدوري  من  والعرشين  الثانية  الجولة 

اإلسباني لكرة القدم.
امللكي  النادي  رفع  املهم،  الفوز  وبهذا 
الثاني  املركز  يف  نقطة   51 إىل  رصيده 
املتصدر  غريمه  عن  نقاط  خمس  بفارق 

برشلونة الذي يواجه قادش أمس األحد.
وسّجل األوروغوياني فيديريكو فالفريدي 
الهدف األول يف الدقيقة 78 قبل أن يضيف 
ماركو أسينسيو الثاني يف الدقيقة الثانية 

من الوقت املحتسب بدالً عن ضائع.
وخاض ريال مدريد الذي يستعد ملواجهة 
ليفربول يف أنفيلد الثالثاء يف دوري األبطال، 
كريم  الفرنيس  نجمه  بغياب  املواجهة 
بنزيمة بداعي اإلصابة ومواطنه أوريليان 

تشواميني واألملاني توني كروس.
ويف مباريات أخرى، فاز ريال بيتيس عىل 
بلد الوليد 2-1 وريال مايوركا عىل فياريال 
ريال سوسييداد مع  تعادل  4-2، يف حني 

سلتا فيغو 1-1.
ويف ايطاليا، فاز إنرت عىل ضيفه أودينيزي 
اإليطايل  الدوري  من   23 الجولة  يف   1-3

لكرة القدم.
وسجل كل من البلجيكي روميلو لوكاكو 
هنريك  واألرميني  جزاء(  ركلة  من   20(

الوتارو  واألرجنتيني   )73( مخيرتيان 
دّون  فيما  اإلنرت  ثالثية   )89( مارتينيز 
هدف  لوفريتش  ساندي  السلوفيني 

الضيوف الوحيد يف الدقيقة 43.
ويحتل إنرت مركز الوصافة بـ47 نقطة.

عىل  بولونيا  انترص  املباريات،  باقي  ويف 
عىل  وميالن   1-2 سامبدوريا  مضيفه 

مونتسا 1-صفر.
ويف انجلرتا، واصل فريق ليفربول تطوره 
الثاني  فوزه  وحقق  التصاعدي  ونسقه 
مستضيفه  عىل  بتغلبه  التوايل  عىل 
ضمن  رد  دون  بهدفني  يونايتد  نيوكاسل 
الدوري  من  والعرشين  الرابعة  املرحلة 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.

وافتتح داروين نونيز التسجيل يف الدقيقة 
الهدف  خاكبو  كودي  وأضاف  العارشة 

الثاني يف الدقيقة 17.
الثاني لليفربول بعد تغلبه يف  والفوز هو 
ديربي  يف  إيفرتون  عىل  املاضية  الجولة 

املريسيسايد بثنائية نظيفة أيضاً.
نقطة   35 إىل  رصيده  ليفربول  ورفع 

األهداف  بفارق  الثامن  للمركز  متقدماً 
رصيد  تجمد  فيما  برينتفورد  أمام 
مهدداً  وأصبح  نقطة   41 عند  نيوكاسل 
تمكن  ما  إذا  الرابع  مركزه  بفقدان 
توتنهام  الخامس )39 نقطة( من تحقيق 
الفوز عىل ضيفه وست هام يونايتد أمس 

األحد.
فرانكفورت  آينرتاخت  حقق  أملانيا،  ويف 
بثنائية  بريمن  فريدر  ضيفه  عىل  الفوز 
نظيفة لحساب الجولة )21( من الدوري 

األملاني.
سجل النمساوي ماركو فريدل بالخطأ يف 
راندال  الفرنيس  د )8( وأضاف  مرماه يف 

كولو مواني الهدف الثاني يف د )52(.
فرانكفورت رصيده  رفع  النتيجة،  بهذه 
السادس، وتراجع  املركز  اىل 38 نقطة يف 

بريمن للمركز العارش برصيد 27 نقطة.
فاز سرتاسبورج عىل ضيفه  فرنسا،  ويف 
املرحلة  منافسات  ضمن   ،)1-2( آنجيه 

24 من الدوري الفرنيس.
يف  لسرتاسبورج  ديالو  حبيب  تقدم 
ذاته  الالعب  يضيف  أن  قبل   ،14 الدقيقة 

الهدف الثاني يف الدقيقة 42.
طالب  بن  نبيل  سجل   73 الدقيقة  ويف 

الهدف الوحيد آلنجيه من رضبة جزاء.
ورفع سرتاسبورج رصيده إىل 21 نقطة 
يف املركز 15، فيما تجمد رصيد آنجيه عند 

10 نقاط يف املركز 20 واألخري.

خرج باريس سان جريمان من النفق املظلم بالفوز 
ضمن  األحد،  امس   ،)3-4( بنتيجة  ليل  ضيفه  عىل 

الجولة 24 من الدوري الفرنيس.
سجل رباعية باريس »كيليان مبابي )ثنائية( ونيمار 
و87  و17   12 الدقائق  يف  مييس،  وليونيل  جونيور 
دياكيتي  »بافودي  ليل  ثالثية  أحرز  بينما  و95«، 
وجوناثان دافيد وجوناثان بامبا يف الدقائق 24 و58 

و69«.
أجواء  ومدربه  وجماهريه  البارييس  الفريق  عاش 
املباراة أكثر من  ساخنة للغاية، تغريت معها نتيجة 
مرة، قبل أن يحسمها ليونيل مييس بهدف يف الوقت 
بدل الضائع، ليكرس سان جريمان سلسلة الخسارة 

يف 3 مباريات متتالية.
ليتمسك  نقطة،   57 إىل  رصيده  جي  إس  بي  ورفع 
 41 عند  ليل  رصيد  تجمد  بينما  الرتتيب،  بصدارة 

نقطة، وبات مهددا بفقدان مركزه الخامس.
اللتقاط  لبعضهما  الفرصة  الفريقان  يمنح  لم 
األنفاس، حيث أضاع مييس فرصة محققة يف الدقيقة 

الخامسة بعد تمريرة متقنة من نيمار.
وبعد 5 دقائق، تورط كيمبيمبي يف خطأ فادح بتمرير 

الكرة بالخطأ للكندي، جوناثان دافيد، إال أن دوناروما 
أنقذ هدفا مؤكدا.

يف  ويسدد  لرياوغ  مبابي،  إىل  طولية  كرة  نيمار  مرر 
الشباك مسجال الهدف األول بعد مجهود فردي رائع 

من املهاجم الفرنيس.
بعدها بدقائق قليلة، بدأ نيمار هجمة رسيعة، تعاون 
أن  قبل  وفيتينيا،  ومييس  مينديس  نونو  مع  فيها 

يرتجمها النجم الربازييل بهدف ثان يف الشباك.
كاد  بل  يائسا،  ليل  فريق  يبدو  لم  الصدمة،  رغم 

جوناثان دافيد أن يقلص الفارق برضبة رأس قوية، 
أبعدها دوناروما بصعوبة بعد مرور 20 دقيقة.

لم ينتبه بي إس جي للخطر حتى هز بافودي دياكيتي 
الشباك برضبة رأس بعد عرضية من أندريه جوميز، 

ليسجل الضيوف الهدف األول.
زاد األمر تعقيدا عىل كريستوف جالتيه مدرب سان 
بسبب  مينديس  نونو  الستبدال  باضطراره  جريمان 

اإلصابة، ليشارك مكانه خوان برينات.
وهددوا  التعادل،  إلدراك  قوة  بكل  الضيوف  سعى 
كابيال  ريمي  من  محاوالت  بثالث  دوناروما  مرمى 
يسجل  أن  كاد  الذي  وكيمبيمبي  جوميز،  وأنجيل 

بالخطأ يف مرماه.
ويف الثواني األخرية، كاد كيمبيمبي أن يقلب السيناريو 
قابلها  ركنية،  ركلة  من  جريمان  لسان  ثالث  بهدف 

املدافع الفرنيس برأسه بجوار القائم.
من  األوىل  الدقائق  يف  جديدة  لصدمة  جالتيه  تعرض 
الشاب  املهاجم  الثاني، حيث اضطر إلرشاك  الشوط 
إلصابة  تعرض  الذي  نيمار،  مكان  إيكيتيكي  هوجو 

بالتواء يف الكاحل.
عىل  فرادى  املصائب  تأت  سان لم 

جريمان وجماهريه، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء 
ضد ماركو فرياتي، سجل منها جوناثان دافيد هدف 

التعادل لفريق ليل.
فنيا وتنظيميا، وفقد مدربه  البارييس  الفريق  ارتبك 
العبيه،  عىل  والسيطرة  الرتكيز  جالتيه  كريستوف 
تمريرة  بعد  بامبا  سجله  ثالث  بهدف  ليل  وباغته 

طولية رائعة من الربتغايل، أندري جوميز.
اشتعلت األجواء للغاية، وتحرك جالتيه إلنقاذ املوقف 
إيمري  زاير  شارك  حيث  واحدة  دفعة  تبديالت   3 ب 
بيمبييل  مكان  سولري  وكارلوس  برييرا  ودانيلو 

وفيتينيا وفابيان رويز.
ضغط العمالق البارييس بكل قوة، وأنقذ حارس ليل 
محاولتني من مبابي وخوان برينات، قبل أن يتعاون 
نفس الثنائي مع فرياتي، ليسجل كيليان مبابي هدف 

التعادل يف توقيت قاتل.
ضائع،  بدل  وقت  دقائق   7 باحتساب  اإلثارة  زادت 
احتسب الحكم خاللها ركلة حرة، وهتفت الجماهري 
النجم  لها  وحقق  إنقاذ،  ملسة  تتوسل  ملييس، 
األرجنتيني ما أراد، بتسديد الكرة يف الشباك، لينتزع 

لفريقه فوزا مثريا وبشق األنفس.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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في كتابه الجديد .. السوق المريضة “الصحافة في العصر الرقمي”

حاورته/ آمنة جربان:
طاملا ُيعرّف الصحفي والكاتب العراقي 
كبرم نعمة عبن نفسبه عبر التعبري 
عبن جوهبر الصحافبة يف مفهومهبا 
التاريخي يف مقالة املسبتمر منذ أكثر 
من عقدين يف صحيفة العرب اللندنية 

وقبلها صحيفة الزمان الدولية.
هو مشغول بالصحافة وكيف نبقيها 
الحل األمثل لربط املجتمع بديمقراطية 
حرة من األفبكار واملعلومبات. مثلما 
مشغول بالدفاع عن مفهوم الصحافة 
نفسبها وعدم التفريط بهبا بالتعويل 
الكتاببة  يف  األفبكار  صناعبة  عبى 
الصحفيبة كمبا التعويبل أيضبا عى 
القراء االوفيباء. وطاملا اثارت مقاالته 
يف هذا الشأن جدال واهتماما بني الذين 
يأملبون تأمني مسبتقبل الصحافة يف 

العرص الرقمي وما بعد الرقمية. 
ذلك مبا يفصبح عنبه كتاببة الجديد 
»السوق املريضة: الصحافة يف العرص 
الرقمبي« الصادر مؤخرا عن دار لندن 

للطباعة والنرش.
عبام  بغبداد  يف  املولبود  نعمبة  كبرم 
1964 درس هندسبة املعادن يف بغداد 
والصحافبة يف جامعبة ويسبت لندن. 
منبذ  العراقيبة  الصحافبة  يف  وعمبل 
منتصف ثمانينات القرن املايض وكان 
أخبر عمبل له مرشفبا عبى الصفحة 
األخبرية يف جريبدة الجمهوريبة قببل 
مغادرته العراق بداية تسعينات القرن 

املايض من دون أن يعود.
عمبل كرم نعمبة يف لنبدن يف صحيفة 
الزمان الدولية منذ تأسيسها ومن ثم 
مديبر تحرير صحيفة العرب اللندنية. 
صدرت له خمسبة كتبب تهتم حرصا 
يف املادة الصحافيبة والثقافية. ويكاد 
يكبون كتاببه »سباح غبري مرخص: 
ببا  إعاميبة  قبوة  ترامبب  دونالبد 
مسبؤولية« يجيب بشكل أو باخر عن 
الدرس الصحايف عندما تكون السياسة 
التعريف األمثل لإلعام. وقبلها صدرت 
له كتب »التدفؤ بالكلمات« و »فاكهة 
السبجادة  عبى  روائيبات  الكلمبات: 
الحمراء« »يوسف الصائغ: تخطيطات 

وأفكار بصوت عال- كتاب مشرتك«.
الجديبد  كتاببه  صبدور  وبمناسببة 
»السوق املريضة: الصحافة يف العرص 

الرقمي« كان هذا الحوار.
=السوق املريضة: الصحافة يف العرص 
الرقمبي«، هبل هبو توثيبق وتحليبل 
ملبا تعانيبه الصحافة اليبوم من أزمة 

وجودية؟

-مفبردة توثيبق قبد تكبون جديبرة 
بالتعببري عن متبن الكتباب، لكنها ال 
تفبي بالغبرض وال توصبل التعريبف 
كامبا بكتاببي الخامبس.. والتوثيق 
هنا يف شبهادتي الصحفيبة عى أكثر 
مبن عقد عبى األزمبة الوجودية التي 
تعيشبها الصحافة، كنت شاهدا وفق 
املبدأ الصحفي الذي يقول بكل تواضع 

سمعت وشاهدت، وال يقول فعلت.
لكننبي لم أكتِف بدور الشباهد يف متن 
هبذا الكتباب، ببل ذهبت أبعبد عندما 
حاولبت ربط القبارئ العرببي بأزمة 
الصحافبة العامليبة وكل مبا تواجهه، 
بمتابعبة تداعيبات األزمبة الوجودية 
بأنهبم  العبرب  الصحفيبون  ليشبعر 
ليسبوا وحدهم يعيشبون يف كنف تلك 

األزمة..
وسباهمت بإطباق األسبئلة واقرتاح 
الحلول املمكنة وما يساور املجتمعات 
الديمقراطيبة مبن قلبق عبى مصري 
الصحافبة بوصفهبا التعببري األمثبل 
مبن  حبرة  بديمقراطيبة  لربطهبا 
األفكار واملعلومات، محاوال تشبجيع 
املجتمعات العربية عى إبداء قلق أكثر 
عى صوتهبا املعر واملخلبص لجوهر 
مواقبع  تحولبت  أن  بعبد  الصحافبة 
الحنجبرة  إىل  االجتماعبي  التواصبل 

العميقة.
=خصصت فصبا يف الكتاب لتؤكد أن 
املشبكلة يف الصحبايف أيضبا وليس يف 

القراء، كيف ذلك؟
-يميل الصحفيون إىل اعتبار أنفسهم 
مواهب فرديبة، مدفوعبني بغرائزهم 
الجريئة، يجدون ويكشبفون قصص 
اآلخريبن. ببدال مبن ذلبك، يجبب أن 

يفكروا يف عملهم كعنرص واحد ضمن 
نظام شبامل، ألننا كصحفيني لم نعد 
وحدنبا يف بنباء غرف األخببار وإعادة 

تسويقها.
واملعضلبة أن الصحفيبني ال يمتلكون 
الجواب يف تعريف أنفسهم وَمن هم يف 
العرص الرقمي، وما أهمية عملهم بني 
جيل الهواتبف الذكية، ولسبوء الحظ 
أن التاريبخ نفسبه عاجز عبن تقديم 

دروسه لهم من أجل استلهامها.
لبكل  أّرخ  قبد  التاريبخ  أن  صحيبح 
اإلنجازات الصحفيبة يف مدونته، لكن 
تلبك املدونة عبى ضخامتهبا ال تقدم 
درسبا يف العرص الرقمبي، إنها مدونة 
الحنني واملجد اآلفل ليس إال، والتاريخ 
ليبس أبا ضامنبا للصحافبة من أجل 
مسبتقبلها، ألن السوق املريضة تزداد 
مرضبا، وكل ما يقدم مبن الدواء لحد 

اآلن ليس ناجعا ومؤما بالشفاء.
ومبا يحبدث اليبوم أننبا كصحفيبني 
نعزل أنفسبنا يف فقاعات أيديولوجية 
وحكوميبة وتجاريبة ونتعرض فقط 
آلراء الذيبن لديهبم طريقبة تفكرينبا 
نفسها؛ فعندما يدير الصحفي ظهره 
لألفكار املبتكرة، والخضوع لسبيطرة 
الرشكات والحكومات، فإنه سبيجعل 
من الصحافبة مقرة لنفسبه، مثلما 
يسهم يف إبقاء مهنته راقدة يف السوق 

املريضة.
لذلك بإمكان الصحفبي إعادة اخرتاع 
مهنته وليس التخيل عنها، كما يحدث 
لنسببة كبرية مبن الصحفيبني الذين 

افتقدوا إىل الثقة باملستقبل.
=إذن كيبف نبقبي الصحافبة الحبل 
األمثبل لربط املجتمبع باألفكار الحرة 

واملعلومات؟
األعمبال  لنمبوذج  النظبر  -بمجبرد 
الصحفية اليوم، نكتشف كمجتمعات 
بيبر ما فقدنباه ملعرفبة حقيقة ما 
يجبري يف العالبم. نكتشبف الخباف 
السبام املتصاعبد، عدم االتفباق عى 
مفهوم الحقيقة، لنعيد إطاق السؤال 
عى أنفسبنا: هل نحبن يف أفضل حال 
من دون صحافة مسؤولة وقادرة عى 

ربط املجتمع بديمقراطية حرة؟
التجارب التاريخية علّمتنا أن مشاركة 
املجتمبع يف تحمبل املسبؤولية العامة 
النباس  الصحافبة،  بغيباب  ترتاجبع 
إحساسبا  أقبل  يصبحبون  أنفسبهم 
بوحدتهبم الجماعيبة وأكثبر تحزببا 
وطائفيبة وقبليبة مبن دون صحافة 
فعلية بني أيديهبم، ويصبح هذا األمر 
أكثر خطبورة عى الدول الديمقراطية 
التي تخضع للمحاسبة الصحافية با 

انحياز وخضوع.
أو بتعبري ماري بيبث إيرنهريدت التي 
ُتَدّرس الصحافبة بجامعة يونغزتاون 
دون  املجتمبع  أن  أوهايبو،  واليبة  يف 
سبيكون  قويبة  مركزيبة  صحيفبة 
مفتقبدا للقيبادة وإىل جبزء كبري من 

هويته.
=تبدو مشبغوال بالدفاع عبن مفهوم 
تحتباج  هبل  نفسبها،  الصحافبة 
الصحافبة إىل مفهوم جديد يتناسبب 
مع »جيل الويكيبيديبا« كما ذكرت يف 

كتابك؟
-قبل ذلك تحتباج الصحافة اإلخاص 
جيبل  جعلهبا  أن  بعبد  لجوهرهبا، 
الويكيبيديبا تجد نفسبها قد تجاوزت 
اإلنرتنت  بيان  القلّة«حسبب  »احتكار 
الذي أصدرتبه نخبة من الصحفيني يف 
أملانيبا عبام 2009 بعد نقباش حيوي 
حول مستقبل الصحافة املكتوبة عى 

اإلنرتنت.
فالويبب يبعثبر نظام وسبائل اإلعام 
املوجودة عر تجاوز تخومها القديمة، 
الّنرش وانتشبار املضامني اإلعامية لم 
تعبد مرتبطبة قطعبا باالسبتثمارات 
الّضخمبة، والوعي بالبّذات الصحفية 
هبو اآلن يف طور الّشبفاء من وظيفته 
كحبارس بواببة، فكل مبا يتبّقى هي 
الجبودة الصحفيبة التبي تتميبز بها 

الصحافة عن عملية نرش عادية.
إعبادة  هبو  الخيبار  أن  أرى  لذلبك 
صناعبة الصحافة وليس اسبتبدالها، 
فليبس بمقبدور العالبم التخبيل عبن 
الصحافة بوصفهبا الرقيب املثايل عى 
الديمقراطية ومنع فسباد الحكومات 

وهدر األموال.
=تقول يف الكتباب إن »القارئ تغري«، 
تتأقلبم  أن  الصحافبة  بوسبع  كيبف 
وتقوم بدورها وسط مزاحمة وسائل 

التواصل وانتشار األخبار الزائفة؟
-مبدئيا يمكن اإلقبرار بفوز املنصات 
النهائبي  الجبزم  دون  اإللكرتونيبة، 
بهزيمبة الصحافبة، اإلنرتنبت ربحت 
لكبن وحدهبم القبراء الباحثبون عن 

املحتوى املتميز من دفع الثمن..
املكبررة  واللغبة  والضحالبة  الهبراء 
وانعدام األفكار تستحوذ عى القصص 
الصحفيبة عبى اإلنرتنبت مسبتهينة 
بوعي القبارئ، بينما ترتاكم األسبئلة 
املخلصبة لجوهرها،  الصحافبة  أمام 
عبن املحتبوى املتميبز وهبي تعيبش 

أزمتها الوجودية.
الصحفبي  يكتفبي  أال  يجبب  لذلبك 
التاريخيبني  القبراء  عبى  بالتعويبل 
األوفياء، ألنهم يمثلبون الجيل ما قبل 
الرقمي وهم ال يتكاثرون وفق البديهية 
الطبيعية للتكاثر، فهناك جيل يحسب 
عى القراء لكنهم ليسوا أحفادا للجيل 
السبابق مبن أولئبك األوفيباء الذيبن 
مازلنا نرى بعضهم يتمسكون بقراءة 

الصحف مع قهوة الصباح.
الصحفي مطالب اليوم بصناعة جيله 
مبن القبراء املتواجديبن يف منصاتهم 
الشبخصية أو عر هواتفهبم الذكية، 
وجعلهبم أوفيباء وشبغوفني بانتظار 
املحتوى املتميز وصناعة األفكار التي 

يصنعها.
=تقبول إنبك »مؤمبن ببأن الصحافة 
لبن تموت«، هل مازالبت هناك فرصة 
لحماية الصحافة املكتوبة تحديدا من 

االندثار؟
-االندثبار يف سبؤالك تعببري أكثبر من 

متشائم، ألن الصحافة ستبقى بغض 
النظر عن نوعية تقديمها للمستهلك، 
أراد  ولبو  ورقيبة،  أم  كانبت  رقميبة 
املجتمع إنقاذ الصحافة بوصفها املعر 
املخلص عنه لضغط عبى الحكومات 
ملنع كرها، وذلك يتم عر عدم ذهاب 
األموال إىل املشاريع التجارية الفاشلة 
يف اإلعام، بل إىل مصادر إخبارية تؤمن 
بجوهر الصحافة كخدمة عامة تقدم 

للمجتمع والحكومات يف وقت واحد.
لقد أصبح مبن الواضح يوما بعد آخر 
أن الصحبف ال تسبتطيع االسبتمرار 
االقتصاديبة،  األزمبة  وطبأة  تحبت 
فتوقف إصدار الغالبية العظمى منها، 
وأعلنت صحف كثرية عن إفاسبها يف 
أكثر بلبدان العالبم ديمقراطيبة التي 
تفضل دولبة دون حكومبة عى دولة 
دون صحافبة »فكيبف الحبال بدولنا 
العربية؟«، وما يحبدث اليوم أمر غري 

مسبوق يف تاريخ وسائل اإلعام.
لكن قبل ذلك علينا كصحفيني أال نعول 
عى الحكومبات بوصفهبا منقذا وأبا 
رحوما لصحافبة مخلصة لجوهرها، 
فبإذا كانبت املصبارف ليسبت أطباء 
اقتصاد العالم، فإن الحكومات ال تريد 
إخراج الصحافة من السوق املريضة، 
ألن لديهبا معركبة ثأريبة وتاريخيبة 
لكر الصحافبة وإخضاعها، كما أن 
عى الصحفيني وهبم يقدمون خدمة 
عامبة للمجتمبع اإلقبرار بأنهبم غري 
قادرين وحدهم عى إنقباذ الصحافة 

من أزمتها الوجودية.
واقع الحال، أن العالم الغربي مشغول 
بشبكل ال سبابق لبه بشبأن مصبري 
الصحافبة، وهنباك كام كثبري وآراء 
ومقرتحات وضغوط عى السبلطات، 
بينمبا ال يظهبر أي اهتمبام جبدي يف 

العالم العربي بمصري الصحافة.
الجديد يسبترشف مسبتقبل  =كتابك 
الصحافبة يف زمن الرقمبي وما بعده، 

أي مصري تتوقعه للصحافة؟
-دعيني أسبتعني هنا بمجلة »برايفت 
– آي« الريطانيبة السباخرة، وهبي 
تصدر يف بلبد يعد من ببني أكثر بلدان 
العالبم التي ترضرت فيهبا الصحافة 
املطبوعة، مازالبت هذه املجلة تحقق 
نجاحا مطردا بزيادة التوزيع مع أنها 

ال توجد لها طبعة إلكرتونية.
ودائمبا ما كان يذكبر رئيس تحريرها 
إيان هيسبلوب بجملته الشهرية التي 
قالها قبل سبنوات بعد رفضه اإلصدار 
بالقبول  الناجحبة  للمجلبة  الرقمبي 
“النباس تعبب برصها مبن النظر إىل 
املواقع، هبل تريدون مني املسباهمة 
يف إفسباد برص الشبعب كما أفسدتم 

بصريته!”.
الريطانيبة  آي«   – »برايفبت  مجلبة 
ليست مثاال نادرا لتفنيد وجهة النظر 
املتطرفة بمبوت الصحافة. الصحيفة 
تايمبز«  »فايننشبيال  الريطانيبة 
وصحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية 
مازالتا مليونيتي التوزيع. لسوء الحظ 
ليس لدي مثال لصحيفة عربية لذكره 

هنا.
يف  املبي  السبتمرار  وقبود  األمبوال 
الصحافبة  مشبكلة  لكبن  الطريبق، 
اليبوم ليسبت باالسبتمرار وحده، بل 
باملحطبات التبي تمبر بهبا يف العرص 
الرقمي فبأّي من الركاب مازال يرغب 
يف السفر بهذه الوسيلة الورقية، بينما 
جهبازه الصاروخي يمتلك من البدائل 

ما يفوق التوقع يوما بعد آخر؟
إذا توفبر املال كطاقة داعمة، ماذا عن 
الصحفبي كمنتج؟ هل بات بمقدوره 
أن يقدم محتوى مغريا يعيد القراء إىل 
صحيفته؟ تلك مشبكلة الصحافة مع 

املستقبل.
مبع ذلبك أرى أن الصحافبة مازالبت 
جديرة باالهتمام يف مجتمع حر، ألنها 
فعلبت الكثري مبن أجل هبذا املجتمع 
ومازالت قادرة عى فعل املزيد يف عرص 
وسائل التواصل، ألنها قادرة عى منحنا 
االطمئنان الواضح يف معرفة ما يجري 
حولنا بمفردات إنسبانية مشرتكة، ال 
تضمنه وسبائل التواصبل االجتماعي 
مهما فعلت سواء بخضوعها للقوانني 
العامة أو بتكيف محتواها مع املعايري 
األخاقيبة املطلوبة، ألنها بحساسبية 
ومسبؤولية أضعف من أن ترقى إىل ما 

تؤمن به الصحافة.

كرم نعمة: معضلة الصحفيني أنهم ال ميتلكون تعريف أنفسهم يف العصر الرقمي

حبضور حمافظ كركوك وعدد من النواب

نيودلهي/ متابعة الزوراء:
نّدد وزير الخارجية الهندي سبوبرامانيام جايشبانكار، بنّقاد “يبثون الرعب”، بزعمهم أن 
الديمقراطيبة يف الباد تتآكل، محدداً امللياردير جورج سبوروس الذي غالبا ما يصب اليمني 

جام غضبه عليه.
ففي مناسببة أقيمت يف سيدني، رفض جايشبانكار اّتهامات اعترت أن عمليات دهم عدة 
ملكاتبب “بي بي يس” يف الهنبد تظهر مياً لدى رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحكومته نحو 

االستبداد.
ودافع جايشبانكار عبن رئيس الوزراء واصفباً معارضيه بأنهم “يبثبون الرعب” ويتبنون 
“وجهبة نظبر أوروبية-أطلسبية” للديمقراطيبة عفا عليهبا الزمن، وال يحرتمبون الخيار 

الديمقراطي للشعب الهندي.
وقبال: “ال يبزال هناك أشبخاص يف العالبم يعتقبدون أن تعريفهم وتفضياتهبم ووجهات 

نظرهم أسمى من أي يشء آخر”.
وأطلقبت الثاثاء املايض، سبلطات الرضائب الهندية عمليات دهم اسبتهدفت مكاتب “بي 
ببي يس” يف نيودلهي ومومباي، بعد أسبابيع عى بّثها وثائقياً عبن دور مودي خال أعمال 
عنف طائفية دامية وقعت عام 2002. واتهمت وزارة املالية الهندية، “بي بي يس” بالتهرب 
الرضيبي، قائلة إّن األخرية لم تعلن بشكل كامل عن دخلها وأرباحها من عملياتها يف الباد.
ونبّدد جايشبانكار باملتمّول مجري األصل جورج سبوروس، واصفاً إيباه بأنه “عجوز ثري 
عنيد وخطري”، مشبدداً عى أنه شبخص ال يزال “يعتقد أن آراءه يجب أن تحدد كيفية سبري 

العالم بأرسه”.
ولطاملا مّول سبوروس مشاريع لتعزيز الشبفافية والديمقراطية، ما جعله هدفاً لنظريات 

مؤامرة ال تحىص ولهجمات ذات دوافع سياسية.
وأضاف وزير الخارجية الهندي أن “أشخاصاً مثله )سوروس( يعتقدون أن االنتخابات أمر 
جيد إذا فاز الشخص الذي يريدونه. لكن إذا أسفرت االنتخابات عن نتيجة مغايرة، فعندها 

نقول إنها ديمقراطية تعرتيها شوائب”.
وانتقدت أحزاب سياسبية معارضة، وغريها من املؤسسبات اإلعاميبة، عمليات التفتيش، 

باعتبارها محاولة لرتهيب وسيلة اإلعام.
وشّكك منتقدو رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يف توقيت عمليات التفتيش التي جاءت 

بعد أسابيع من بث “بي بي يس” فيلما وثائقيا يف اململكة املتحدة تضّمن انتقادات ملودي.
وقالبت وزارة املاليبة الهندية، يف بيان، إّن مسبؤويل الرضائب وجدوا أدلة تشبري إىل أّن هناك 
“رضائبب لبم ُتسبدد عى تحويبات معينة لم يجر الكشبف عنهبا كدخل يف الهنبد من قبل 

الكيانات األجنبية التابعة للمؤسسة )بي بي يس(”.
ولبم يصبدر بعبد تعليق عن “بي ببي يس”، التبي قالت ، إّنهبا تعتزم مواصلبة التعاون مع 

السلطات الهندية، وتأمل يف تسوية هذه املسألة يف أقرب وقت ممكن.

كركوك/ نينا:
 احتفت مؤسسة “ُخطى” لرعاية 
واألدب  والفبن  الصحافبة  رواد 
بمجموعة جديدة من رواد الثقافة 
بحضبور  كركبوك  محافظبة  يف 
محافظ كركبوك اركان الجبوري 
وعدد من النواب ومعتمد املرجعية 

ونخبة من مثقفيها.
وشبهد الحفل التكريمبي “ دورة 
كركبوك”، برعاية البنبك املركزي 
املصبارف  ورابطبة  العراقبي 
صنبدوق  “تمكبني  العراقيبة 
تكريبم   ، املجتمعيبة”  املببادرات 
نخبة من البرواد منهم الصحفي 
الريايض ستار عبد الله الرزنجي 
، والصحفي ابراهيم خليل العاني 
، واالديب هاشبم عبد الله جباري 
، واملبؤرخ لويبس بهجبت الياس 
مصطفبى،  فباروق  واالديبب   ،
والصحفي عباس البياتي واملخرج 
والفنبان  نبوري،  جهباد  اركان 

والناقد املرحي الرائد عواد عيل
والصحفية الرائبدة نرمني املفتي 
والفنانبة التشبكيلية الرائدة ندى 

عسكر.
وأكبد عضو مجلس أمناء شببكة 
اإلعام العراقي عباء الحطاب يف 
كلمتبه خال حفبل التكريم، ان” 
مؤسسبة ُخطى حرصبت عى ان 

تحتفبي ببرواد الصحافبة والفن 
وببني  محافظاتهبم  يف  واألدب 
اهلهم وناسهم، فقد اقمنا دورتني 
يف بغبداد ودورة ثالثة يف محافظة 
املبرة يف كركبوك  نينبوى وهبذه 
لتكريم عبدد من الرواد الننا ندرك 
ونؤمبن ببأن لهم ديبن يف اعناقنا 
جميعبا اذ سباهموا يف مبا وصل 
الينا اليبوم من فكر وادب وثقافة 
وفن وصحافة ومنهم تعلمنا وما 

نزال نتعلم”.
واشبار اىل ان” املجتمبع بجميبع 

فئاتبه وطبقاتبه والدولبة بكافة 
مؤسسباتها عليهبا واجبب وهو 
النخببة جبزاًء ملبا  رعايبة هبذه 
قدموا من جهود كبرية ومحطات 
ابداعية يف مسباحات اشبتغالهم، 
فاملجتمبع البذي ال يوقبر الرائبد 
الكبري بعمره وعطائه ال يمكن له 

ان يتقدم ويزدهر”.
سببب  ان”  الحطباب  واضباف 
اختيارنا الدورة الرابعة ان تكون 
يف كركوك العزيزة، هو ملا تشكله 
مبن فسيفسباء وطنبي جميبل 

يجمع كل اللوان الطيف العراقي، 
ان  اسبتطاعتنا  قبدر  وحرصنبا 
ُتمثبل كل االطياف معنبا يف هذه 
الدورة التي حملت اسبم كركوك 
فقبط، ملا لهبذه املدينبة من ارث 
كببري يف مجاالت الثقافبة والفن 
واالدب”، مشددا “ لن تكون هذه 
املرة الوحيدة التي نحتفي ونكرم 
رواد محافظبة كركبوك ببل هي 
االوىل وسبتتبعها دورات الحقبة 

بأذن الله يف قادم الشهور”.
اىل  بشبكره  الحطباب  وتوجبه 

االجتماعيبة  تمكبني  مببادرة 
العراقيبة  املصبارف  ورابطبة 
ومحافبظ كركبوك ورشكة ايرث 
لنبك لاتصباالت لرعايتهبم هذا 
الصحبة  وزارة  داعيبا  الحفبل، 
تقديبم  اىل  كركبوك  ومحافبظ 
الرعاية الطبيبة الازمة للمخرج 
الكببري الرائد اركان جهباد الذي 
تسبتلزم  صحيبة  بوعكبة  يمبر 

الرعاية.
من جانبه اشباد محافظ كركوك 
بمببادرات  الجببوري  راكان 
رواد  لرعايبة  ُخطبى  مؤسسبة 
واألدب  والفبن  الصحافبة 
كركبوك  محافظبة  واختيارهبا 
ضمبن جوالتهبا يف محافظبات 
البباد ملا تمتباز به مبن تعايش 
سبلمي وتنبوع قومبي يجعلهبا 

متميزة بني محافظات الباد”.
ُخطبى  مؤسسبة  ان”  واضباف 
نبهتنبا يف ظل زخبم العمل برواد 
يف  والصحافبة  والفبن  الثقافبة 
كركبوك  ان  حيبث  املحافظبة، 
الغنيبة بعلمائهبا وكتابها كانت 
والزالبت والدة بمبدعيهبا ومبن 
جميع املكونبات، ومبا يزيد هذا 
الحفبل رسورا هبو ان املكرمبني 
يف حفبل “ُخطى” هبم من جمع 

مكوناتها العريقة”.

 بريوت/ متابعة الزوراء:
أكدت نقابة محرري الصحافبة اللبنانية تضامنها الكامل 
مع الشعب السبوري، جراء الزلزال املدمر الذي أدى لوقوع 

خسائر برشية ومادية كبرية.
وأعرببت النقابة يف بيبان عن حزنها للكارثبة التي رضبت 
سبورية وذهب ضحيتها مئات القتبى والجرحى، بينما ال 
تبزال أعمال البحث جارية للعثور عى املفقودين، داعية إىل 

أوسع استنهاض دويل من أجل إغاثة املنكوبني.
كما قدم نقيب املحررين جوزف القصيفي يف اتصال بنقيب 
الصحفيني السبوريني موىس عبد النور مواساته، وتعازيه 

بضحايا الزلزال. وأعربت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، 
يف بيبان عن حزنهبا “للكارثة التي رضبت كل من سبوريا 
وتركيا جبراء الزلزال املدمر الذي ذهب ضحيته آالف القتى 
والجرحى، فيما ال تزال أعمال البحث جارية إلنقاذ من هم 

عالقون تحت األنقاض والعثور عى املفقودين”.  
 وأكدت النقابة تضامنها مع “الشبعبني السوري والرتكي 
يف هذه الكارثة”، سبائلة الرحمة للضحايا الريئة والشفاء 
للجرحى، متمنية “النجاح ألعمال اإلنقاذ الجارية للذين ال 
يزالون تحت األنقاض”، داعية إىل “أوسبع استنهاض دويل 

من أجل إغاثة املنكوبني.

اهلند ترد على منتقديها بعد 
مؤسسة “خطى” تكرم عددا من رواد الصحافة والفن واالدب يف كركوكدهم مكاتب “بي بي سي”

نقابة حمرري الصحافة اللبنانية تؤكد تضامنها مع سورية 
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  أ.د مصطفى لطيف عارف 
ناقد وقاص عراقي  

ات يف معرض الثَّناء عىل ش�خصيَّة الدِّكتور)     إنَّ ال�ذَّ
مصطف�ى العارف(  وم�ا تحملُه من س�مات الِجدَّة 
فة كلَّها ،  خصيَّة املُثقَّ واإلبداع ، كما تحمُل صفات الشَّ
التي َتْقرتُن بالفكِر املُتنوِّر ، واملَنزلة العلمية والثَّقافة 
د األزمان  العالية لدرجِة أنَّ اسم الدكتور يتجدَّد بتجدُّ
واألح�داث لُيضف�ي عليها إبداع�اً جديداً َيش�فُّ عنُه 
. وتشيُد  خيصَّ االسم والُبعد الثَّقايف واملعريف لهذه الشَّ
ى الظروف القاسية  �اعُرة ِبمكابدِة املمدوح ش�تَّ الشَّ
وكيفي�ة تطويِعها يف س�بيل التَّغلُّب عليه�ا ، ومن َثمَّ 
الوص�ول إىل القيمة الفكريَّ�ة والعلميَّة التي أصبحت 
اً وليس ش�خصيَّاً ، وه�ذا واضٌح من داللة  فخراً عامَّ
اعرة  األبيات وتداُفق صوِرها املتالحقة ، إذ تفرُغ الشَّ
لش�خصيَّة املمدوح وعطاِئِه املع�ريف جانباً كبرياً من 
االهتم�ام والذِّكر بش�كٍل يتماه�ى مع النَّه�ج الذي 
يس�رُي فيه املمدوح وهو أسلوٌب كانت قد َدأََبت عليه 
�ابقة ، وذلك ينمُّ عن صدق مش�اعر  يف نصوصها السَّ
اعرة اتجاه اآلخر كون املديح ما يزاُل تعداداً  الذات الشَّ
لجمي�ل املزايا، ووصفاً للش�مائل الكريمة ، وإظهاراً 
للتَّقدي�ر العظيم الذي تكنُّ�ُه الش�اعرُة لَِمن توافرت 
فيهم تل�ك املزايا، ويبقى ذكاُء الّش�اعرة )عهود عبد 
اً يف توجيه  الواح�د( ودقُة اختياِرهاِ النَّص عامالً ُمهمَّ

موضوِعِها وتحديد مالمِحِه ، فنراها تقول :- 
أال يا غيُم ُج�ْوِدي باعتداِل

وَحيِّْي )املصطفى( زيَن الرجاِل
وحيِّْي النارصيَة إْذ حوْت���ُه

�����َع بالجالِل َحوَْت َفْخ������را تلفَّ
رأْت فيه )الثقافُة( شمَس نقٍد

لُِيْدِفَئها ِبُح����لٍو ِمْن َمَق�����������اِل
�اعرة ) عهود عب�د الواحد  ( نجُدُه  واملدي�ح لدى الشَّ
تح�ت عنوان مراِدف وهو التَّكريم، وفيه تس�تعرض 
ِخص�ال ممدوحها وصفاِته، وما ُيميِّزها يف هذا الفن 
�ب يف أمادحيها بل تنتق�ي ممدوحيها  أنَّه�ا ال تتكسَّ
بعنايٍة ش�ديدٍة، فهم غالباً ما يكونون من أهل الفكر 
دق فهو ما  ا عن�ُر الصِّ وأرب�اب األدب والثَّقافة، أمَّ
�اعرتنا وُيبعِدها عن عن�ر املبالغة وزيف  ُيميِّ�ز شَّ
�ب ، كما إنَُّه يقرتب من اإلط�ار املحيل الضيِّق  التكسُّ
وصها الش�عرية األخ�رى،  إنَّ إيحاءات  ، كم�ا يف نصِّ
النَّ�ص خ�رُي دلي�ٍل عىل م�دى الح�سِّ النق�دي  التي 
تماَرس�ه الذات الشاعرة إزاء اآلَخر، فهي تُتثني عليه 
فات الت�ي تزيُدُه رفع�ًة وعلما، والتي  بمختل�ف الصِّ

ٍ عن نفِس�ِها وعن  ارتضت لقلِمِها أن يكون خرَي معبِّ
مش�اعر اآلخرين بشكٍل جمعي، فموضوُع القصيدة  
اً ويستحقُّ االلتفات يف اللحظة التي ُتقرِّر  ُيصبح ُمهمَّ
�اعرة أن تختاَرُه ثيمًة لقصيدِتهاِ، فهي التي  فيه الشَّ
�ه هيكلَُه�ا وتجعلُها متماش�يًَّة م�ع القصيدة،  توجِّ
لذل�ك فإنَّ أول رشط يف املوضوع أن يحكَمُه الوضوُح 
والتحدي�ُد ال مث�ل موضوع�ات بع�ض القصائد التي 
ت�دور وتدور فال يخرج منها القارئ بطائل وال فائدة 
�طة لقصيدة )ألطاف النوال(  تذكر، ولعلَّ قراءة مبسَّ
�اعرة )عهود عبد الواح�د( يف ممدوحها الدكتور  للشَّ
ز عىل صفٍة  )مصطفى العارف(  نجدُها غالباً ما تركِّ
واح�دٍة من صفات املمدوح، تك�ون مثَقلًة بالدالالت 
الت�ي ته�دف إىل إش�باع موضوِعِه�ا، كما إنَّه�ا ُتزيد 
القصيدة  وحدًة وتماس�كاً، فهي يف  قصيدتها ركزت 
عىل سمة الناقد املثقف الذي يكتب الدراسات النقدية 
الواسعة عن خبة وتجربة ومدحت مدينته النارصية 
الت�ي ولد فيه�ا وترعرع وعاش س�نوات عمره كلها 
والتي كان يعشقها وال يريد الخروج منها عىل الرغم 
م�ن كثرة املغري�ات التي قدمت له  للعي�ش يف بغداد 
أو خ�ارج العراق، ومع يميُّز مديحها الثناء الَحَس�ن 

وذك�ر خصال املم�دوح ، فإنَّ هذا األم�ر ال يخلو من 
الذاتيَّة يف تصوير تجاربها، فنراها تقول : - 

أتاها واهباً صفحاِت نوٍر
ليبِه����َجَها بألط�����اِف النواِل

فإْن حوِت الثقافُة ُحْسَن َوْجٍه
َوُخْضَة أرِضَها ذاِت الجماِل

فقد جاَء ابن ذي قاٍر إليها
وطيَّبها ِبَذا امل��������اِء الزُّالِل

�اعرة الدكتورة ) عهود عب�د الواحد ( عىل  وثناء الشَّ
الدكت�ور الناق�د والقاص             ) مصطفى العارف(   
لي�َس من قبي�ل املبالغة أو اإلطراء املش�وب بالكذب، 
بل إنَّ ه�ذه الخصال وجدت طريَقه�ا إىل )العارف(، 
دته جميع املصادر التي تناولت س�ريته  األمر الذي أكَّ
�اعرة  بالبحث والدراس�ة والتَّمحيص، وتس�تمرُّ الشَّ
يف رف�د قصيدته�ا  ب�دالالت الثَّناء املكرَّرة واإلش�ادة 
بممدوحِه�ا ، فه�و ال�ذي يمن�ُح اآلخري�ن، ويمدُّهم 
بخزي�ٍن علم�يٍّ يضيؤون ب�ِه وجوَده�م، كما أصبح 
ف�ات تص�دُر ع�ن  حدي�ث ُكّل لس�ان، وُكلُّ تل�ك الصِّ
لُها ألْن تحكم  شاعرٍة لُها من الثَّقافة واالطالع ما يؤهِّ
ع�ىل ممدوحِها، ولكنَّها يبدو يف هذه القصيدة  أقرَب 

إىل الخطابي�ة والتَّقريري�ة لتبتع�َد قلي�اًل عن غرضِه 
األس�اس وهو املديح الذي يقتُر ع�ىل ذكر خصال 

املمدوح والثَّناء عليه ، فنراها تقول :- 
فمرحى يا ابَن عارَف كلَّ حنٍي

وحيَّاَك اإللُه ِبُحْس�������ِن َحاِل
َرَسْوُتْم يف الُعُلوِم ِبُطْوِل َباٍع

َكَما يرُس��و األشمُّ ِمَن الِجَباِل
أشارْت بالفخاِر لُكْم َبَناٌن

وقاُل البدُر : ِصْنِوي يف اكتماِل
�اعرة  بممدوِحِها ،  إذ يوحي الّنص بمدى احتفاء الشَّ
واعتزازها ، لذلك فهي تعمد إىل إظهار مدى الحضور 
املتميِّز الذي يتمتع به عىل الس�احة األدبية والنقدية  
، وب�أنَّ هذا املمدوح م�ا زال الناقد املمي�ز ، بملكاتِه 
الفنيَّة وأدواته  العالية ، فضالً عن ذلك فإنَّ هذا الّنصَّ 
يعكس رؤية الش�اعرة للممدوح )العارف(، ليش�فَّ 
عن حضوره املعنوي يف الّنص ، إِنَّ اس�م ممدوحها) 
الع�ارف(  ُيخلِّ�ُد الذك�رى العطرَة ليبق�ى حديَث ُكلِّ 
وقٍت وزمٍن ، فقد كان ينم�از بفكرِه النَّريِّ ومعرشِه 
يِّ�ب، فض�اًل عن س�مو حديث�ِه ال�ذي كان يدخُل  الطَّ
النَّفس بال اس�تئذان، وهذه األوصاف من قبيل إعالء 

مكان�ة املمدوح وإبراز ش�أنه الفكري إذ ترسد حياَة 
ممدوِحِه�ا وثقافتِه كأنَُّها تتحدَُّث عن س�رية حياتِه 
فات، إنَّ ممدوَحُها  بدالً م�ن تجميلِه بالفضائل والصِّ
الدكتور الناق�د) مصطفى العارف( ينماز بالتواضع 
والُحلم اللذي�ن أضفيا عليه وقاراً وعل�وَّاً ، وكان من 
ش�أن ذلك أن يجعلَُه قوياً ، وهذه الصفات املُثىَل تدل 
�اعرة لخص�ال ممدوِحهاِ ، بل  ع�ىل ُعمق ق�راءة الشَّ
إنَّ تأكيَدُه�ا إيَّاه ُيعبِّ عما ش�اهدتُه وس�معت عنه 
م�ن صفاٍت ومزاي�ا أتاحت له�ا حرَّي�َة التَّعبري عنه 
بعفويٍَّة متناهيٍة وذلك تجعل من الطرف املقصود أن 
يح�ثَّ الُخطى يف س�بيل الوصول إىل م�ا تحمُلُه هذه 

خصيَّة من مثاليٍَّة وِقَيم عليا ، فنراها تقول :- الشَّ
فال يويف القصيُد جليَل قوٍل

وقد لبَس الَبَه������ا ثوَب الَجَماِل
َفُدْم للخري ُعنواناً وصوتاً

أخاً ف����ي الله عزَّ عِن املث���اِل
يلحُظ القارُئ إفاضة الش�اعرة ) عهود عبد الواحد( 
يف ذك�ر مناقب وخص�ال ممدوِحِها الدكت�ور الناقد) 
صطفى العارف( ، فهو ش�خٌص موسوعٌي ، تخلَّلت 
الثَّقاف�ة إىل نفِس�ِه ، ووج�دت طريَقه�ا إلي�ه ، بم�ا 
�فَ بذلك  وجدت فيه من س�عة إطالٍع وحفٍظ لتتكشَّ
ت عن نفسها  مواهَبُه الفطريَّة واملُكتسبة ، التي نضَّ
، وظهرت جليًَّة يف ش�خصيَّتة  ونتاجِه الفكري ، كما 
تِص�ف أس�لوَبُه وطريقَته يف كتابة النق�د ، إذ ينتقي 
من النُّصوص ما ُيالمُس ش�غاَف روحه، ويس�تنطُق 
أحاسيَس�ُه، فهو ُيعَن�ى بمضمون النَّص ال بش�كلِِه 
الخارج�ي، وه�ذا ين�مُّ ع�ن ق�راءٍة واعيٍة ألس�لوبِه 
َرْف�د  �اعرة  يف  النَّظ�م. وتس�تمر الشَّ وطريقت�ِه يف 
القصيدة  الشعرية باملفردات الدَّالة عىل الثناء وإبراز 

صفات ممدوحها . 
واخ�ريا نق�ول أنَّ الش�اعرة تتبنَّى الثن�اَء عىل اآلخر 
واس�تعراض ع�دٍد م�ن ِخصال�ِه، كما نجدُه�ا غالباً 
ُز اهتمامه�ا عىل خصيصٍة واح�دٍة من هذه  م�ا تركِّ
الخص�ال ، الت�ي ق�د تك�ون ش�اعريَتُه أو مكانَت�ُه 
الثَّقافي�ة واألدبي�ة والنقدي�ة  الت�ي كانت س�بباً يف 
إظهاره إىل املجتمع ، فضال عن ذلك  نلحظ اهتماَمُها 
باآلخ�ر أملدح�ي وحرصُها ع�ىل تقديِم�ِه إىل القارئ 
ا صفُة املبالغة أو االهتمام املُتكلَّف  بأبهى صورٍة ، أمَّ
فنرصُد لهما وجوداً قليالً يف أش�عارها ، ومن َثمَّ فهي 
ُل إالَّ النَّزر اليس�ري من مجم�وع قصائدِها ،  ال ُتش�كِّ
عوري الذي  ليكون اس�تحضارها منوطاً باملوقف الشِّ
يتطلَّ�بُ منُها انفعاالً ُيالئُم الش�خصيََّة املُراَد َعرُضها 

والحديُث عنها.
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ثقافية

قراءة نقدية  يف قصيدة )ألطاُف النوال(
 للشاعرة عهود عبد الواحد العكيلي

فطائس 

االستاذ الشاعرعبد القادر قرطوفة :
من الس�هل  أن تمس�ك قلما ومن الس�هل أن ترسم عىل 
ورقة بيضاء حروفا س�وداء ومن السهل كذلك أن تكون 
بارعا يف هندس�ة وبناء جمل تكون بنات أفكارك لبناتها 
األوىل ولك�ن أن تكون كاتبا وأن تصل إىل اس�تمالة طبلة 
أذن القارئ فذاك الذي يجب أن تبذل من أجل تحقيق ولو 
جزئ بس�يط منه  جهدا ليس بالقليل كما هو الحال مع 
م�ن هي محل حديثن�ا  اليوم، املقام هاهن�ا يحتم علينا 
ذكر اسمها الشخيص وحتى اسم عائلتها الكريمة ولكن 
ليس اآلن ألنها كاتبة ليس�ت ككل الكاتبات، استطاعت 
ويف مل�ح البر أن ترح�ل بنا وبأذواقن�ا  إىل عالم ما كنا 
لنصله ل�وال ملعان ح�روف كلماتها، وتناس�ق أفكارها، 
صال�ت وجالت بنا يف عوالم الخيال املتميز، ال تكاد تكمل 
أح�د إبداعاته�ا حت�ى يأخ�ذك الحنني إىل خ�وض غمار 
تجربة أخرى رفقته�ا أو باألحرى رفقة رحيق باقة من 
باقاته�ا، هي ترجم�ان واقع عايش أحداث�ه الكثري من 
أبن�اء هذا الجيل الذهبي املتمرد، عذرا ان كنت قاس�يا يف 

إصدار حكم ربما ال يجوز تعميمه.
وم�ع هذا فهن�اك الكثري منه�م من اس�تطاع أن يكرس 
ج�دار الصم�ت ويخ�رج مغ�ردا خ�ارج رسب�ه مصدرا 
صيح�ات ترتاقص ع�ىل أنغامها عض�الت حتى من كان 
مقعدا منذ أزمنة خلت، ش�أنهم ش�أن كاتبتنا املحرتمة 
والتي اس�تطاعت أن تحجز السمها أو لنقل تزاحم كبار 
قومها ممن اختاروا صهوة الحرف نورا لدروبهم وراحوا  
يمتطون جواد الكلمات وينطلقوا برسعة البق عىل أمل 

الوصول  إىل قمة من قمم رواد الكتاب والكتابة.

رانيا بوراس اس�م من أس�ماء عاملنا املتش�عب األطوار، 
ق�رأت له�ا كل ما يحمل�ه كتيبه�ا املتميز م�ن ابداعات 
يمكنن�ا أن نختره�ا يف ش�خصية ام�رأة جزائرية من 
عائل�ة جزائرية ، تش�ع افكارها أن�وارا وتفوح حروفها 
أزه�ارا، وللعل�م عن�وان كتابها ال يعكس م�ا يحمل بني 

طياته.
م�ن ب�ني م�ا جل�ب انتباه�ي بعدم�ا تجولت ب�ني أزقة 
حديقته�ا الغناء هو ش�جاعتها األدبية التي مكنتها من 
القف�ز عىل ج�دار الصمت وول�وج عالم الب�وح بما هو 
يف نظ�ر الكثريين من القراء من طابوه�ات زماننا هذا، 

وال�ذي اختلط فيه حابل القافلة بنابلها وهذا إن دل عىل 
يشء فإنما يدل عىل قوة شخصيتها، ما أهلها لطرق بابا 
كان م�ن الصعوبة بم�كان أن تطرق�ه، أو لنقل لم يكن 
أس�الفنا يملكون  الش�جاعة الكافية ليدقوا عىل دفاته، 
من حيث املبدأ عىل األقل، كتاباتها تحمل بعض التشاؤم 
تج�اه الجنس اآلخ�ر ولكن أنا ش�خصيا قرأته�ا بمرآة 
عاكس�ة ، حيث وبعد التجوال بني أس�طر م�ا كتبت بدا 
يل وكأنه�ا تضمر عكس ما تظهر، تجىل ذلك يف االفتخار 
بعمي الربي�ع الذي جعلت منه ذلك القم�ر املنري الذي ال 
يمكن بأي حال من األحوال أن تخلو قائمة العظماء من 
اس�مه، حتى أصبح مضب�ا لألمثال، إال أن هناك  بعض 
االس�تثناءات الت�ي توح�ي صورتها الداكن�ة أن عنر 
الرجال ممق�وت إىل حد بعيد، مخترة كل الرجال ربما 
يف تجرب�ة أو ت�رف رجل ال يمثل إال نفس�ه ، منترة 
من خالل هذه النظرة أو الحكم غري العادل - من وجهة 
نظري طبعا - لنفسها بعدما اخترت الكل يف البعض؛ 
حي�ث بعثت الرج�ل إىل عالم ال يليق بكث�ري من الرجال، 
وعىل العكس من ذلك راحت تزك بنات جنسها وصورتها 
ع�ىل أنها تل�ك الصخرة الت�ي تتحطم ع�ىل جدرانها كل 

موجة كان وراء عتوها نسمة من جنس الرجال.
أحيي فيك الشجاعة واهنئك عىل رحابة صدرك. 

أم�ا عن رأينا نح�ن معارش الرجال ف�ال نقص وال نكفر 
بالجن�س اآلخ�ر بل ونع�رتف أنه لم يك�ن لنا أث�را  لوال 
أمهاتن�ا الالتي كن وال يزلنا الس�ند الذي نرجع إليه حني 
تضيق بنا الس�بل وما كن�ا لنعرف معنى االس�تقرار إال 

بعدما دخلنا عاملكن وعايشنا  بنات حواء.

ود مجال اهلنداوي
 - هل حقا إنها رحلت؟

جالس�ا  وانه�ار  العس�كرية  قبعت�ه  أن�زل 
ع�ىل األرض الب�اردة غارق�ا يف دموعه التي 
يسفحها بإرساف عىل محراب الحدث الجلل 
ال�ذي وطأه للتو، وبع�د موجة نحيب صاح 
الرجل الذي اس�توطن غرف�ة اإلنعاش لعدة 

أيام بجانب زوجته  املريضة نائحاً:
- كيف جعلتيها ترحل؟

 ل�م أعرف بماذا أجيب�ه بالضبط، ألني ليس 
م�ن جعلها ترح�ل بدق�ة، ولم أفهم س�بب 
النظ�رات الت�ي اختلطت الكراهي�ة بها مع 
الدم�وع والت�ي كان يصوبها نح�وي، وملاذا 
أنا، ليس األمر وكأنني مالك الشقة األرضية 
يف نهاية الش�ارع، صفع ي�دي حني اقرتبت 
منه بب�طء محاولة تهدئت�ه، أدركت حينها 
أن كل م�ا أقول�ه اآلن سيس�تفز فاجعت�ه. 
هل أواس�يه؟ أم أخبه أن هناك رجال غريه 
يصغره يف الس�ن ويناقضه بالوس�امة كان 
يأتي بها للمستشفى؟ وهل يكون مفيدا لو 
قلت له بأني صادفتهم يدلفون إىل الشقة يف 
نهاية الشارع عدة مرات عندما كانت طرقنا 

تتقاط�ع، ه�ل من الع�دل أن أب�وح له بأني 
تفاجأت بأنه هو.. الرجل املمدد عىل ارضية 
املم�ر الق�ذرة ناش�جاً رحيلها..والذي ينوح 
بص�وت عال كطف�ل أضاعته أمه يف س�وق 
مزدحم.. ه�و زوجها ال�ذي تحدثت يل يوما 
عن غيابه الطويل عن املنزل بس�بب طبيعة 
عمله، وليس ذلك الش�اب الذي كانت تبادله 
النظ�رات الوله�ى واالبتس�امات املرسفة يف 

جمالها وعفويتها.. 
ل�م أع�رف م�ا ينتظر س�ماعه من�ي يف تلك 
اللحظة، وما الذي عيل أن أقول .. لطاملا ظننت 
أن الكراهية أرسع ترياق للسم الزعاف، هل 
أخباره بالحقيقة سيكون مخففا لحزنه أم 
أنه س�يكون خلطة قاتلة م�ن الحزن والذل 
والشعور املمرض بالخيانة، هل من املعقول 
أن يخفف عنه ش�عوره باالستغفال كل تلك 
املدة بعض ما يمزق صدره يف هذه اللحظات 
الرهيب�ة.. لحظة املوت الرهيب عندما يحط 

بكل جالله كاتما عىل أنفاسنا.
ت�رى هل يجب أن نس�امح عند املوت؟ وهل 
إبراء ذمة من رحلوا ف�رض علينا أم خيار.. 
م�ع اليقني باس�تمرار من  س�نغفر لهم يف 

ازدراد لحمن�ا لو بقوا عىل قي�د الحياة.. هل 
تعوضن�ا الحي�اة بدل تل�ك القضم�ات التي 
نكابدها من أحبتنا لحما طازجا جديدا عند 
املوت؟ هل تتقيأ الجثث ما الكته من أحالمنا 
؟ ول�م نس�تمر بالبحث عن الج�زء اليانع يف 
التفاحة العفن�ة يف حني أن هناك العديد من 

أشجار التفاح ال تبعد عنا سوى دقات قلب.
 ال داعي لكل هذا.. فلس�ت متعاطفة تماما 
مع هذا الرجل الذي دخل اىل املشهد متأخرا، 
وال أخف�ى كذل�ك إن�ي اعتدت ع�ىل الجثث ، 
فال يمحي عندي موتهم أيا من الس�وء الذي 
يف�رتض أنهم توحلوا فيه يف حياتهم ، ولهذا 
الس�بب لم أحس باألىس  تجاه هذا الجس�د 
املرتهل الرمادي املس�جى أمامي عىل طاولة 
املوت�ى، ال أعلم مل�اذا تبدو اآلن تلك الس�يدة 
متع�ددة الرشكاء  اكث�ر زرق�ة وتهرئاً مما 
يف�رتض أن تك�ون؟، هل بس�بب مش�اعر 
غري مفهومة تتأرج�ح بني الغضب والخيبة 
والش�فقة ع�ىل ه�ذا الرج�ل الذي يس�فح 
الكث�ري من الدموع عىل ح�ب لم يكن له من 
األساس؟، أم لألسئلة الكثرية التي كانت تمر 
عىل خاط�ري عندما كنت أرى ذل�ك الثنائي 
املتناف�ر بني ام�رأة يف أواخ�ر العمر وفتى يف 
مقتبل�ه.. والتي وج�دت اآلن إجابة ال يمكن 

عدها عادلة تحت أخف الظروف.
 أتساءل.. ماذا يحدث لحبيبها اليافع اآلن؟، 
أو أين هو اآلن ع�ىل األصح؟.. ترى هل كان 
يواعده�ا من أجل املال؟ لي�س كأنها تملكه 

، ل�م نجرده�ا م�ن أي م�ال أو مجوه�رات 
أو أي مم�ا يدل ع�ىل الرخ�اء عندما لفظت 
أنفاس�ها األخرية،  وبالتأكي�د ليس للجمال 
دور باملوضوع، مع الفارق الواضح بالس�ن 
الذي ل�م تفلح املس�احيق بإخفائه، أو ربما 
كان�ت لذل�ك الش�اب عق�د  دفين�ة بالتعلق 
ب�األم كتل�ك الت�ي قرأته�ا م�رة يف مجلة ما 
أثناء اس�رتاحة عاب�رة يل يف غرفة االنتظار.. 
ال أعل�م.. وق�د ال أعل�م أبدا.. فس�تكون تلك 
املرأة وعش�يقها وزوجها املنهار عىل األرض 
مج�رد ذكرى باهت�ة بعد س�ويعات قليلة.. 
وس�يكون هناك بالتأكيد ما سيشغلني أكثر 
من التفكري بمصائر حيوات تالقت يف نقطة 
ق�د ال تكون املثالية يف س�فر الزمن الخالد.. 
لكن ما أنا متيقنة منه تماما.. ان هذا الرجل 
الحزين ال يريد سماع رأيي بزوجته الفاضلة 
الراحلة بالتأكي�د، ويف هذه اللحظة بالذات، 
وال يريد ان يعلم أن�ه محظوظ جدا أن األمر 
انتهى عىل هذه الشاكلة، فلو كنت يف مكانه 
لرمي�ت زوجت�ي يف مكب النفاي�ات بدال من 
إنفاق دخيل لعدة س�نوات من أجل  مراسيم 

العزاء والتأبني..

جولة يف حديقة الكاتبة اجلزائرية رانيا بوراس

كان نهارا باردا قارسا
يداعب ربوع الشام 

يدغدغ جباه اطفال املخيمات 
حل الليل بظالمه الدامس 

غاب القمر وتالشت النجوم 
حملت السماء أثقالها 

سكنت تلك األرواح بهدوء 
لم تكن تعلم انها ليلتهم األخرية 
حل ضياء الفجر متشح بالسواد 

زالزل شعواء تقذف بأثقالها فوق 
 رؤوس االطفال والنساء والشيوخ 

يف مشهد دامي مؤلم 
انهارت املساكن وأصبحت ركام 

ينبعث من تحتها 
بكاء االطفال ونحيب الثكاىل 

ورصاخ الرجال يعلو 
اللهم ارحمنا اللهم رحمتك 

بكت سوريا دماً
 رغم وجع الحصار 

بكت الطيور حزناً عىل الشام 
أجفلت القلوب 

أرواحا تنادي ربها 
فرشت السماء  أركانها 

أرواح تسبح لله مع املالئكة 
حني تزلزلت األرض حزناً بكينا 

اتصل قلب العراق  بقلب سوريا 
شجعان لبوا نداء االستغاثة 

حني رصخت الطفلة
 ابي ابي امي امي 

وهي تنازع أطنان الركام 
اختفت الشمس خجال 

ساعة بعد ساعة تطري  األرواح 
كأرساب الحمام نحو النور الخالد

)رسائل اىل الشام ( 
معن صباح سكريا 
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قرار الطالق بيني الزوجني يحتاج إىل 
تفكير عميق مين الطرفيني، ووقت 
طويل حتيى يكون صائبياً، ولكن يف 
بعيض الحياالت التي تسيتحيل فيها 
العيرة أو التواصيل باحرتام، يكون 
الطالق العاجل رضورياً، وأي تأجيل 

أو تأخر يسبب اإلزعاج.
إذا كنيِت تمريين بتجربية تضطرين 
فيهيا إىل الطالق العاجيل، وأي تأخر 
سيوف يسيبب لِك اإلزعياج والتوتر، 
عيى  تسياعدك  التاليية  فالنصائيح 

تعجيل إجراءات الطالق.
1 - االستعداد لإلجراءات الرسمية

يحتاج الطيالق إىل الكثر من األوراق 
وقيت  إىل  تحتياج  التيي  الرسيمية 
الستخراجها. فور أن تقرري الطالق، 
عين  واسيأليه  محيام،  استشيري 
جمييع األوراق املطلوبية، وابدئي يف 
اسيتخراجها، حتى تكوني مستعدة 
لإلجراءات الرسيمية دون االضطرار 
أوراق  اسيتخراج  يف  الوقيت  إلهيدار 

رسمية من أماكن مختلفة.
2 - تخطي فرتة االنتظار

إذا كانت قوانيني بلدك تقتيض وجود 
فيرتة انتظيار قبيل إتمام إجيراءات 

الطرق، يمكنِك طلب التنازل رسيمياً 
عن هذه الفرتة.

3 - التعاون مع الطرف اآلخر
قيد تكيون هيذه الخطيوة صعبة يف 

مرحلية الطيالق املليئية بالخالفات، 
ولكن ابذيل جهدك للتعاون مع الطرف 
اآلخر بغرض تعجييل اإلجراءات، فال 
تيرتددي يف مسياعدته عير االلتزام 
بمواعيد املحام وجلسات اإلجراءات، 
واليرد عى املعلومات التيي يحتاجها 
اسيتخراج  أو  اإلجيراءات  إلتميام 
منيه،  املطلوبية  الرسيمية  األوراق 
ومحاولية تجنب إثارة املشياكل معه 

قدر اإلمكان.
4 - اللجوء إىل الطرق الودية

الذهياب إىل املحكمة يحتاج إىل الكثر 
الوقيت وإنفياق األميوال، ليذا  مين 
فاللجيوء إىل الطرق الودية لالنفصال 
يمكين أن يوفير عليكميا الكثر من 

الوقت واملال.
5 - تقديم بعض التنازالت

إذا كان هنياك يشء يمكنيِك التنيازل 
عنه  مقابيل تعجيل إجراءات الطالق 
والتخلص من عالقة مزعجة تسيبب 
ليِك األليم النفيي، فيال تيرتددي يف 
تقديم هذه التنازالت من أجل سالمك 

النفي.

املعطيف قطعية مالبيس ممييزة، 
ترافق الرجيال منذ القرن التاسيع 
عر، بفضيل تنوعها وقدرتها عى 

إضفاء األناقة عى أي إطاللة.
لكن رغيم التنيوع اليذي يتمتع به 
املعطف، فإن إنجاح اإلطاللة يحتاج 
إىل اتبياع بضيع قواعيد، لتحقييق 

النتيجة املرجوة:
املعطيف  قصية  تكيون  أن  يجيب 

محددة.
يجيب أن يعانيق الكتفيني بطريقة 
أنيقة، ال أن يكون ضيًقا، وال واسًعا 

بشكل الفت.
يكيون  أن  يجيب  املعطيف  ليون 

متناسًقا مع ما ترتديه.
خامية املعطف مهمة جدًّا، فالهدف 
منه أن يمنحيك الدفء، لذا يجب أن 
تختيار الصيوف الذي يسياعد عى 

محاربة برد الشتاء.
»املوهير«  تختيار  أن  ويمكنيك 
الذي يضييف العميق لإلطاللة، أما 
»الكشيمر« فهيو خامية شيديدة 

األناقة، والفخامة.
أفضل األلوان املناسبة للمعطف هي 
األسيود والكحيل والرميادي الداكن 
األلوان كالسيكية  والكاميل، فهذه 

وتستحق أن تستثمر فيها.
غير  املالبيس  تفضيل  كنيت  إذا 
الرسيمية معظيم الوقيت، فاخيرت 
معطًفيا باللون البييج، أو الكاميل 
ألنه سيجعلك ترز، ويمنحك إطاللة 

كالسيكية.
طيول املعطيف يجيب أن يصيل إىل 
أسيفل الركبة، ليبدو أكثر أناقة من 

املعطف الطويل.
ألن املعطف الطويل يحتاج إىل رجل 

طويل، كي تنجح اإلطاللة.
اخيرت معطًفا بيأزرار، ليسيمح لك 
أزراره  أو إغيالق  بفتيح املعطيف، 

لتغير شكل اإلطاللة كلما رغبت.
وتجنيب »السيحاب« ألنيه يفقدك 

اللمسة التي تحبها.
تكيون  أن  يجيب  املعطيف  أكميام 
طويلة بميا يكفي لتغطيية حواف 

»ُكم« الجاكيت أو الباليزر.
ففي حال كان الطيول قصرًا جدًّا، 
اإلطاللية  تكيون  فلين  أو طويياًل، 

مثالية.
وُيفضيل أن تكون »أكمام« املعطف 
أطول من كم القميص أو الجاكيت 

بنحو 5 سم.
مين املهم اختيار املقاس املناسيب، 
كي تتمكين من رفع يديك وثنيهما، 
يعير  أن  دون  مين  والجليوس 

املعطف جسمك. 
كيف تتقن طلة املعطف؟

إلطاللة أنيقة بسيطة، اخرت معطًفا 
بالليون األسيود، ألنه يالئيم جميع 
ألوان املناسبات واإلطالالت حتى لو 
كان حذاؤك بني اللون. لكن للحفاظ 
عى أناقة املعطف تحتاج إىل فرشاة 
تلتقط الوبر، ألن األسود يلتقط كل 
يشء.يمكنيك إضافية بعيض املرح 
إىل إطاللتيك ميع معطف مليون أو 
ذي طبعات عى هيئية مربعات، أو 
 »houndstooth« طبعة سين الكلب
التي سيتمنحك التأثر املطلوب من 
دون مبالغية. يمكن ارتداء بنطلون 
جينيز بحافة مثنية، وليون باهت، 
ميع املعطيف إلطاللة غر رسيمية 
جينيز  ميع  »كاجوال«.معطيف 
مميزق، وكنزة طويلة وحذاء نصف 

رسيمي plimsolls يمنحيك إطاللة 
رسيمية،  نصيف  إلطاللية  جييدة. 
يمكنك تنسييق املعطف مع قميص 
أبييض، وبنطليون بقصية محددة 
ميع رابطة عنيق أنيقية. القميص 
األبييض هيو الخيار املثيايل، لكن ال 
تخش ارتداء ألوان أخرى إن رغبت.

إلطاللة رسيمية، ارتيد معطًفا مع 
مفتوًحيا،  املعطيف  واتيرك  بدلية، 
لتزيد دفعية الجاذبية. يمكن ارتداء 
املعطف مع قطع غر رسمية، مثل 
الجينيز بقصية محيددة، وقميص 
ممييز التصمييم، أو كنيزة أنيقية.

ال ترتيد معطًفا رسيميًّا مع مالبس 
رياضية، أو »تي شرت«، وبنطلون 
ريايض، وجينز »مكرمش« أو حذاء 
رييايض، ألن كل هيذا يتناقض مع 

أناقة املعطف الرسمي.
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حنو مستقبل افضل...هلا
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5 نصائح للتعجيل من إجراءات الطالق بني الزوجني 
إذا كان ضرورياً وال جمال للرتاجع

املعطف رفيقك األنيق.. كيف ختتاره بعناية؟

حنو مستقبل أفضل ... هلما
ما سبب غرية املراهقة على أبيها... 

ومن املسؤول عنها؟

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

املطبخ ...

صينية بطاطس باللحم واجلنب

خطورة استعمال ورق األملنيوم وطرق استعماله 
بشكل آمن

املقادير
مقطعية  بطاطيس  حبيات   10

رشائح
½ ملعقة صغرة ملح

لتحضر اللحمة:
½ كيلو لحمة مفرومة

2 حبة بصل مفرومة
2 فص ثوم مهروس

1 باقة بقدونس مفروم
1 ملعقة صغرة ملح

1 ملعقة صغرة فلفل أسود
1 ملعقة صغرة أوريغانو

1 ملعقة صغرة فلفل أحمر حار
½ كيلو شيدر مبشورة

لتحضر الصوص:
¼ كوب زيت نباتي

½ ملعقة كبرة معجون طماطم
1 كوب ماء ساخن

طريقة التحضر
نضع يف وعاء كالً من اللحم املفروم 
والبصل والبقدونس والفلفل الحار 
والفلفل األسيود واألوريغانو وامللح 

والثوم ونخلط جيداً .
نضيع نصيف ملعقية مليح فيوق 
رشائيح البطاطيس ونخلطهيا ثم 
ندهن صينية الفرن بالزيت ونرتب 

طبقة من الرائح .
نضع حشوة اللحمة ونوزعها جيداً 

ثم نضع طبقة ثانية من البطاطس 
ونضعها جانباً.

نضيع يف طنجيرة كالً مين الزييت 
ومعجيون الطماطم ونحرك لبضع 
دقائيق ثيم نضييف املاء السياخن 
ونحرك الصوص لدقيقتني أو ثالث.
نيوزع الصيوص فيوق البطاطس 
ونضع الصينية بالفرن عى حرارة 

200 لحوايل 15-20 دقيقة .
نخرج الصينية ونضع برش الشيدر 
ونعيدها للفرن ونشيغله من األعى 

ونرتكه حتى تسيح الجبنة.
نخيرج الصينية ونقطعهيا وبذلك 

تكون جاهزة للتقديم.

لقد شياع استخدام ورق األملنيوم )القصدير( 
ألغراض عّدة،

منها الطبخ والتغليف..
ولكين هل تعلم ما هو أثر سيوء اسيتخدامه 

عى جسم اإلنسان؟..
إنه يرتاكم يف الجسم ويتسّبب بعّدة أمراض.. 
** كيفية االستخدام الصحيح لورق األملنيوم 

” القصدير”:
1- ُصّميم ورق األملنييوم لتغلييف األطعمة، 

وليس إلستخدامه يف عملية الطبخ.
2- يتكيّون هذا الورق من وجَهني: وجه المع  

و الوجه اآلخر غر المع.
ُيسيتخدم الوجيه الالميع لتغلييف املأكوالت 
السياخنة فقيط  )أي الوجيه الالمع مالصق 

للطعام الساخن(،بينما ُيستخدم الوجه غر 
الالميع لتغلييف املأكوالت البياردة فقط )أي 

الوجه غر الالمع مالصق للطعام البارد(.
3- ُيمنيع اسيتخدام ورق األملنييوم يف عملية 
الطبخ أو لتغلييف الطعام وإدخاله إىل الفرن 
أو إىل جهاز املايكروييف، إذ إن حرارة الطبخ 
الزائيدة تؤّدي إىل خيروج األملنيوم من الورقة 
إىل الطعيام والتفاعيل معه، خاصيًة إذا كنت 

تستخدم الليمون أو الخل يف عملية الطبخ.
4- إذا إضطررت السيتخدام ورق األملنيوم يف 
الطبيخ، ضع بينه وبني الطعام ورقة زبدة او 
من امللفيوف )الكرنيب( cabbage، ثم إرمها 
بعيد الطبيخ. أبيداً ال تأكلهيا وال ترتكها مع 

الطعام.

لطلة ابهى...

تدبري منزلي...

طبيبك يف بيتك...

سلوكيات...

معايري اختيار ساعة احلائط املناسبة لغرف املنزل

الئحة باألطعمة واملشروبات اليت تساعد اجلسم يف أيام الربد

الكثر مين الفتيات يتعلقن بياألب كثراً، لدرجة الشيعور بالغرة 

علييه من األم! يدعم هيذا الكالم أن 76 % مين الفتيات املراهقات 

ينظيرن إىل األب كنموذج لفتى األحالم، تبعاً السيتطالع رأي أعدته 

مجموعة من طلبة وطالبات كلية الرتبية بعني شيمس. والسيؤال 

املطروح: بماذا نحكم عى هذه املشاعر.. هل هي طبيعية أم مجرد 

أوهام؟ ومن املسؤول عن تصعيدها.. األم أم األب؟

ونبدأ بعرض أسباب هذه املشاعر:

* تواجيد املراهقة مع الجنس املخالف، وهو والدها، فتتقرب إليه، 

وكأنها ترييد أن تكون مكان الزوجة، يف الوقت الذي ُتقلد فيه أمها 

يف أسلوب امللبس والتجميل، وحتى إيماءاتها يف الكالم.

* تشيجيع االبنة- مثالً- عى انتقاد أمها، قاصداً مهاجمة الزوجة 

بصورة غر مبارشة.

* التمرد واالعرتاض كمحاولة إلثبات الذات، يف مرحلة املراهقة.

* إهمال األم الحتياجاتها، تأخذ االبنة بدورها سلوكاً عدوانياً تجاه 

أمها، ثم االنجذاب بحبها وحنانها واهتمامها ناحية األب.

* التفرقة يف املعاملة.. كأن يعامل األب أبناءه بصورة حسنة، واألم 

بصورة أخرى.. فتنحاز ألسلوبه.

* عيدم تفهيم األب أن ليكل من ابنتيه وزوجته أسيلوباً مختلفاً يف 

التعبر عن حبه لهما؛ فحب االبنة ُمغلف بتوجيهات حسب املوقف، 

وحب الزوجة لون آخر.

* الشقاق يف العالقة الزوجية بني الوالدين وربما تكون نفسية االبنة 

مريضة أو عالقتها بأمها عى غر ما يرام، ما يشعل الراع.

خطوات العالج

1 - عيى الزوجني أن يقويا الرابيط بينهما، فالغرة تظهر يف األرس 

املفككة.

2 - عيى األم أال تتميادى يف إظهيار عواطفهيا ومشياعرها تجياه 

األب، وال تدفيع اليزوج لتدليلهيا أميام األبناء.. والبنيات عى وجه 

الخصوص.

3 - نبهي زوجك بأال يستخدم األبناء يف رصاعاتهما.

4 - ال تتسلطي عليها، واجعيل كالمك معها ودياً.

5 - عيى األب أال يرحب بتعليق االبنة الزائد بيه، فهي عالمة خطر 

وترضها.

السياعة هيي واحيدة مين أهيم 
الديكيورات التي ال يخلو منها أي 
منزل، فهي ال تسياعد فقط عى 
معرفية الوقت، بل تسياعد أيضاً 
يف التنظيم وتحديد وقت مناسيب 
يتيم  فهيي  األولوييات،  لرتتييب 
استخدامها بشيكل يومي، سواء 
كان بشكلها العادي ذو العقارب، 
أو الرقميية، فيال يمكين ألحد أن 
يعيش بدون ساعة لتحديد الوقت 
واملواعيد، أو حتى لتعليم األطفال 
االلتيزام واحيرتام املواعيد، ومع 
ذلك هنياك معاير ديكورية يجب 

االلتزام بها عند رشائها ومنها:
حجم الغرفة

ضيع يف اعتبيارك حجيم الغرفة، 
خشيبية  سياعة  اختييار  أثنياء 
لالسيتخدام املنيزيل، فكير أوالً يف 
حجم غرفتيك أو صغرهيا. تبدو 
السياعة الكبيرة جييدة يف غرفة 
فسييحة، بينميا تبيدو السياعة 
الصغرة أفضل يف غرفة صغرة. 
خالف ذلك، قد تتغلب الساعة عى 
الغرفة أو تبدو غر مهمة، ضع يف 
اعتبيارك أيًضا حجم قطع األثاث 
األخرى، بحيث تكملها السياعة، 
أيًضيا إذا كنيت تشيرتي سياعة 

كبيرة، فتأكد من أن الجدار الذي 
تنوي تعليقها عليه ليس مزدحًما 

بالفعل باللوحات أو الصور. 
ديكور الغرفة

ال تتجاهل نظيام ديكور الغرفة، 
علييك أال تتجاهل النظام الذي تم 
تأسييس الغرفة علييه أو املكان 

اليذي توضع فيه السياعة، حيث 
إن الساعة الخشبية تكون مثالية 
لغرفية املعيشية أو غرفية النوم 
حييث تكيون مناسيبة لديكيور 
والديكورات  الواسعة،  املساحات 
املزخرفة بشكل كبر، أما الساعة 
املنحوتية فتكون مثاليية للغرف 

التيي يكيون فيها األثياث أنيقا 
وعريا وإكسسواراته بسيطة 
وألوانيه حيادة كاللون األسيود 
والبنيي، أميا السياعة الحديثة 
أو املبسيطة أكثير مالءمية مع 
الديكورات الحديثة أو ما تسمى 

»املودرن«.

حدد الغرض من الساعة
إذا كنيت ترييد سياعة لغرفية 
املعيشية الخاصية بيك، فيجب 
أن يكيون لها صيدى مع أجواء 
مريحة، يكون تصميمها بسيط 
وارقامهيا واضحية، ويفضيل 
أن يكون التصمييم رقمي، أما 
السياعة الرقميية ذات اإلطيار 
الخشبي فهي مناسيبة لغرفة 

الدراسة، أو مكتب العمل.
السياعة  وتشيطيب  جيودة 
السياعة  سيتصنع  الخشيب 
الخشيبية املناسيبة من أفضل 
تيدوم  التيي  األخشياب  أنيواع 
فيمكنيك  وقويية،  طويياًل 
الحصيول عى شيهادة الجودة 
إن أمكين، ميع مالحيظ جودة 
التشيطيب والتلمييع والليون، 
ويجب أن تكون مناسبة لبقية 
ويف  واالكسسيوارات  األثياث 
الغالب يتالئم هذا التصميم مع 
الديكور الكالسيكي، فإذا كانت 
غرفتك تحتوي عيى أثاث فاتح 
اللون أو وسائد وستائر وسجاد 
بأليوان فاتحة، فيجب أن يكون 
نهائية فاتحة،  للسياعة ملسية 

مع مالئمه لون الحائط.

إليكم بعض أنيواع األطعمة واملروبات التي 
تساعد عى الشعور بالدفء:

• الحبوب
يف الشتاء تناول طعامك كالطيور وهذا معناه 
أن تكثير مين تنياول الحبوب مثل السمسيم 
والشمر والحلبة. هذه الحبوب لها الكثر من 
الفوائد باإلضافة إىل توليد الحرارة والدفء يف 
الشتاء ومن تلك الفوائد أّنها مضادة لألكسدة 

وتمد الجسم باألحماض الدهنية االساسية.
ويفضل بيأن تبدأ نهارك بدقيق الشيوفان أو 
العصيدة، أو أي أطباق مصنوعة من القمح.

كميا تنصيح األمهيات باإلقبيال عيى تناول 
العصييدة واألطبياق املحيرضة مين دقييق 
الشيوفان ميع إضافية بعيض الخيرضاوات 
لتعزيزهيا بالفيتامينيات. وينصيح األطفال 

بعمل شطائر بخبز القمح الكامل.
• الشوربة

الشيوربة  مثيل  السيائلة  للوجبيات  يمكين 
والحسياء أن تمثل خيارا جييدا ألنها تحتوي 
عيى كمية مهمة من الخضار تجعل الجسيم 

دافئا مين الداخل. والشيوربات التي تحتوي 
عيى البقول والقرع والشيعر ممتيازة ألنها 
غنيية بالكربوهييدرات. وعنيد إضافة رشية 
من الكميون والقرفة والزنجبيل، تحصل عى 

وجبة لذيذة ومتكاملة.
ويمكن لألمهات واألطفال التمتع بالشيوربة 
يف أي وقيت يف الليل، كوجبية مغذية دون أي 

إزعاج للمعدة.
• الفواكه املجففة واملكرسات

يعّد اللوز والكاجو والجوز والفستق مصادر 
غنيية بالدهيون الصحيية، تعطيي الجسيم 
الطاقة والتدفئة الالزمة يف الشيتاء إذ تساعد 

عى تعديل حرارة الجسم.
كميا أّن التيني والتميور والزيتون هيي أيضا 
من الخييارات املمتازة يف البلدان التي تشيهد 

موجات صقيع حادة.
• البهارات

تعد البهارات وسييلة فّعالة لتوليد الحرارة يف 
الجسيم. ومن أبيرز هذه البهيارات الزنجبيل 

والكمون والفلفل والسمسم والقرفة.

الزنجبييل يدعيم حركية الجهياز الهضميي 
كما يقيوي من جهاز املناعية واألهّم أّنه من 
األطعمة التي تولّد الحرارة يف الشتاء وتساعد 
عى التدفئة، ويمكن اسيتخدامه عى سيبيل 
املثال لتحضر الشاي أو مع الشوربة أو حتى 

يف تتبيل الكاري.
أميا الكميون فهو يسياعد عى حفيظ دفء 
الجسيم لفرتات أطول، ولذليك يفضل اإلكثار 

منه قدر اإلمكان.
بالنسيبة للقرفية فإّنها تسياعد عى إنقاص 
اليوزن وعى الدفء معا. وميزتهيا أّنه يمكن 
إضافتها للمروبات الساخنة ويمكن عملها 

مروب ساخن كما تضاف للحلويات.
• اللحوم

بالنسيبة ملن هم ليسيوا نباتيني، يفرتض أن 
يشكل اللحم جزءا مهما من النظام الغذائي، 
باعتبار أنه يرفع حرارة الجسم أثناء الهضم، 
وهيو مصدر ممتياز للروتيني والحديد. كما 
يمكن الرتكيز عى اللحيم يف الحمية الغذائية 
للحواميل، ألنيه يوفير احتياجيات األم مين 

الحديد.
• العسل

العسيل يعطي الجسيم الطاقة والسيكريات 
الالزمية للحصول عى الدفء يف الشيتاء كما 
أّنه من أكثر األطعمة فائدة للجسيم وخاصة 

الجهاز الهضمي.
• املروبات الساخنة

يسيمح تناول املروبيات السياخنة بتدفئة 
الجسيم مين الداخيل يف فصل الشيتاء. وتعد 
القهيوة خييارا ممتيازا بيرط عيدم تناول 
أكثر من كوبني يف اليوم. كما أن الشيوكوالتة 
السياخنة والشياي والحلييب الدافيئ كلهيا 

مفيدة ملقاومة برد الشتاء.
ولكن تنصيح األمهات الحواميل واملرضعات 
باالبتعياد عن املروبيات التيي تحتوي عى 

الكافيني.
ويف الختيام ينصح بعدم االقتصيار عى نوع 
واحد من األطعمة يف فصل الشيتاء، والتنويع 
بيني أكير عدد ممكن مين األطبياق من أجل 

الحصول عى نظام غذائي متنّوع ومتوازن.
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حدث يف مثل هذا اليوم
1910 - اغتي�ال رئي�س وزراء م�ر بط�رس غ�ايل ع�ى ي�د إبراهيم 

الورداني.
1911 - صدور العدد األخري من صحيفة »تشينغ ياو« الصينية، وهي 

أقدم صحيفة يف العالم كانت قد صدرت أول مرة عام 713.
1919 - اغتيال حبيب الله خان أمري أفغانستان.

1928 - إنجل�را تع�رف باس�تقالل إم�ارة رشق األردن واحتفظ�ت 
لنفسها باإلرشاف العسكري وبعض اإلرشاف املايل.

1942 - الش�يخ س�لمان بن حمد آل خليفة يتوىل حكم البحرين خلًفا 
لوالدة الشيخ حمد بن عيىس بن عيل آل خليفة.

1963 - القوات العربية تنس�حب من الكويت بعد تس�لم عبد الس�الم 
عارف حكم العراق وإعدام عبد الكريم قاسم.

1971 - اللواء عيدي أمني يعني نفس�ه رئيًس�ا عى أوغندا بعد أقل من 
شهر عى انقالبه العسكري عى سلفه ميلتون أوبوتي.

1991 - إط�الق رساح عائلة الجنرال املغربي محمد أوفقري التي قضت 
يف االعتقال 20 سنة بسبب اتهام الجنرال بالضلوع يف محاولة إسقاط 

طائرة الحسن الثاني.
2002 - الن�ريان تلتهم قطاراً وتقتل 370 راكًب�ا وتصيب 65 يف الرقاع 

الغربية بصعيد مر.
2006 - مجل�س األمة الكويت�ي يبايع باإلجماع الش�يخ نواف األحمد 

الصباح ولًيا للعهد وذلك بعد تزكية األمري.
2011 - قيام مجموع من النش�طاء الحقوقني الشباب بدعوة الشعب 
املغربي للنزول إىل الش�ارع من أجل املطالبة بدس�تور جديد، وقاد هذا 

الحراك الشعبي حركة 20 فرباير.
2015 - فيلم تمبكتو يفوز بجائزة أفضل فيلم وكذلك أفضل س�يناريو 
ومخرج�ه عبد الرحمن سيس�اكو يف�وز بأفضل مخ�رج، وبيار نيني 
يف�وز بأفضل ممث�ل وأدال أنال تف�وز بجائزة أفضل ممثل�ة، وذلك يف 

الحفل األربعني من جائزة سيزار.
2017 -الخارجية الروس�ية تعلن وفاة املندوب الدائم لروس�يا يف األمم 
املتح�دة فيت�ايل تش�وركني يف مق�ر البعثة الروس�ية لألم�م املتحدة يف 

مانهاتن.

املليونري التعيس

الطريقة اليت تستخدمها لالسرتخاء حتدد شخصيتك

قصة وعربة

اختبارات شخصية

كلمات متقاطعة  

كان هناك ش�اب اس�مه أنور ، كان  يتمنى منذ الصغر أن  يصبح  غني 

وعنده الكثري من االموال والرشكات ، لم يستطع انور من إتمام دراسته 

لظروف عائلته الفقرية ، ترك املدرسة واخذ يعمل بالتجارة و بدا حياته 

مبكرا يعمل بكد ونش�اط، كان يح�اول ان يجمع أكرب قدر من األموال، 

ف�كان يعمل ليل نهار، فكان ينيس نفس�ه ويخل�ص لعمله، فقط  كان 

يم�ر من أمام اجمل املطاع�م  واالطعمة  ولكن�ه كان يتمنع عن رشاء 

الطع�ام حتي يجمع األموال  فقط ويحافظ عليها وال يرفها الطعام 

حرم انور نفس�ة م�ن كل متع الحياة من طع�ام ومالبس جديدة وكل 

يشء يشرى باملال.

وحتى املنزل وركوب الس�يارات  والطعام والزواج والكثري من االش�ياء 

الكث�رية التي كان يتمناها  حت�ى يحقق حلمه ، ويف النهاية تمكن أنور 

م�ن تحقيق حلم�ه الكبري، وجمع  الكثري من امل�ال الذي كان يحلم بها 

منذ  الصغر، وأصبح من أغنى أغنياء بلدته .

وهن�ا قرر انور اخريا يبدأ  يس�تمتع بحياته ويعيش�ها ويفرح بملذات 

الحي�اة الت�ي حرم نفس�ه منها س�نني طويل�ة، وقرر أن�ور ان يتزوج 

ويكون له أطفال ويعيش حياة كاألغنياء، ش�عر يوما باملرض الش�ديد 

فذهب اىل الطبيب، فقام الطبيب بالكش�ف عليه وعمل بعض التحاليل 

والفحوصات، وكانت املفاج�اة عند  الطبيب ، لقد كان انور أن مصاب 

بم�رض خطري جدا ، يمنعه م�ن تناول الحلوي�ات واللحوم وأى اكالت 

دسمة، ولدية تعب بالقلب نتيجة املجهود الذي كان يعمله، وهذا املرض 

يمنعه من الزواج، ومن كثرة الس�هر للعمل اكتشف بان لدية ضعف يف 

بره يمنعه من قيادة السيارات.

ع�اد أنور إيل بيت�ه  محبطا حزينا فتح خزانته لينظر اىل كل تلك االموال 

الت�ي حرم نفس�ه لس�نوات من كل يشء م�ن اجل جمعه�ا،  ولكنه يف 

النهاي�ة لم يس�تمتع بق�رش واحد منه�ا ، لقد ضيع الش�اب حياته يف 

العم�ل والجهد  ون�ىس ان لبدنه عليه حق من املتع�ة والرفيه النه هو 

ال�ذي يجل�ب له كل ه�ذة االموال ولكنه ل�م يعطيه حق�ه ويف النهاية ، 

نصيحة لكل انس�ان يهمل يف صحته وحياته ويحرم نفسه من اجل ان 

يجمع املال، فماذا ان مت فجأة أو اصابك املرض فأين سترف كل تلك 

األموال التي تكنزها.
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تم�ر علينا جميعاً ف�رات عصيبة 
تجعلن�ا أكث�ر حساس�ية أو أكثر 
انزعاج�اً، فنب�دأ بالتوت�ر، وتزداد 
انفعاالتنا، ويس�وء مزاجنا،  حدة 
الح�زن  م�ن  حال�ة  يف  فندخ�ل 
والغضب أو االكتئاب العريض الذي 
يحدث لف�رات قصرية وال يحتاج 
إىل عالج نف�يس، بل نكون بحاجة 
كل  وبالتأكي�د  االس�رخاء،  إىل 
واحدة منا له�ا طريقتها الخاصة 
الت�ي تس�تخدمها لتنف�ض ع�ن 
نفسها سوء املزاج والحزن، وهذا 
يؤكد أن لكل واحدة منا شخصيته 
الخاصة املستقلة، والطرق التالية 

لالسرخاء تحدد شخصيتك:
*االسرخاء باملوسيقى:

إن اس�تخدامك للموسيقى لتغيري 
الحالة املزاجية يعني أنك شخصية 
حساسة وعاطفية وتتأثرين كثرياً 
باألح�داث املحيط�ة ب�ك، كما أنك 
بحاج�ة إىل االحت�كاك باملحيطني 

أكثر حتى تزدادي قوة وصالبة.
*االسرخاء بالتسوق الشوبينج:

االهتم�ام  كيفي�ة  تدرك�ني  أن�ت 
بنفس�ك وبمظه�رك، ولدي�ك ثقة 
عالي�ة يف نفس�ك، ويظ�ن البعض 
أنك تمتازي�ن باألنانية رغم طيبة 
قلب�ك، ولكنك تحبني عمل س�ياج 
حولك لكي ال يتخطى أحد حدوده 

معك.
*االسرخاء بالرياضة:

مهما كانت الرياضة املس�تخدمة 
س�واء كانت امل�ي أو الس�باحة 
أو ممارس�ة بع�ض التمرينات يف 
صاالت الرياضة، فأنت ش�خصية 
عملي�ة وقوية، وتقومني بش�حن 
»باملجه�ود«،  إيجابي�اً  نفس�ك 
فتخرجني طاقتك السلبية لتتوازن 
نفس�ك مج�دداً، كما أن�ك تحبني 

العمل وتهتمني بصحتك كثرياً.
بالقهوة واملرشوبات  *االسرخاء 

الدافئة:
األش�خاص  م�ن  الكث�ري  هن�اك 
يرشب�ون  عندم�ا  يس�رخون 
الدافئ�ة،  املرشوب�ات  أو  القه�وة 
وهذه الش�خصيات م�ن أصحاب 

الفك�ر العميق الذي�ن ال يتخذون 
قرارته�م برسعة، كم�ا يتأنون يف 
االختيارات وال يختارون ش�يئاً إال 

بعد دراسته.
* االسرخاء بحمام دافئ:

هذه طريقة االس�رخاء األنس�ب 
مع الش�خصيات املزاجي�ة، فتلك 
بالتقل�ب  تمت�از  الش�خصيات 
الدافئ يعمل  واالزدواجية، وامل�اء 
كث�رياً عى تحس�ني مزاجهم، كما 
أن الزي�وت العطري�ة أو فقاعات 
الصاب�ون تحس�ن م�ن حالته�م 
النفسية، تلك الشخصيات تجدها 
أحيان�اً تفض�ل العزل�ة أو املكوث 
بمفرده�ا، خاص�ة وق�ت حزنها، 
م�رددة كث�رياً يف أخ�ذ قراراته�ا، 

لذلك تجيد ضياع الفرص.
* االسرخاء بمشاهدة األفالم:

تلك الشخصيات خيالية، إذ تفضل 
عدم مواجهة املشاكل بالهروب إىل 
عالم آخر غ�ري واقعي، وتفكريها 
يف األغلب سطحي، وال تجيد قراءة 
ما ب�ني الس�طور لع�دم صربها، 
والعجل�ة دائماً س�بب وقوعها يف 
املشاكل، إذ تتحدث قبل أن تفكر.

* االسرخاء باألكل:
هن�اك الكثريات وق�ت انزعاجهن 
لتفري�غ  الطع�ام  م�ن  يكث�رن 
تل�ك  في�ه،  الس�لبية  ش�حناتهن 
الشخصيات طيبة للغاية، وتمتاز 
بالدفء والحن�ان، وتجيد الحديث 
بش�كل لبق والئق، وع�ادة نجدها 
تضحك حت�ى وإن كثرت أحزانها، 
الش�خصيات ق�ادرة عى  فه�ذه 
وع�ادة  وجه�ك،  يف  االبتس�امة 

تستمتع بأكل الحلويات.
* االسرخاء بالقراءة:

تلك الشخصيات جادة، وال تضيع 
الحياة،  وقته�ا، وتش�عر بقيم�ة 
كما تش�عر دائماً بأن هناك الكثري 
ال�ذي لم يتم معرفته واكتش�افه، 
ش�خصيات مغام�رة ومكتش�فة 
رائعة، تحب السفر، كما أن قراءة 
القص�ص تنق�ل صاحب�ات هذه 
الش�خصية إىل عالم آخ�ر يبعدها 
عن أحزانها ومشاكلها لتستطيع 
أرض  إىل  الرج�وع  عن�د  حله�ا 

الواقع.
* االسرخاء بالسفر:

تلك الش�خصيات محبة للحياة، 
وت�رى أن�ه ال داع�ي لالكتئاب، 
وه�ي  قص�رية،  فالحي�اة 
للغاي�ة  مترسع�ة  ش�خصيات 
وتق�در جم�ال العق�ل وجم�ال 
الروح أكثر من املظهر، وال تأخذ 
الحي�اة ع�ى محمل الج�د، كما 
أنها ملتزم�ة يف أعمالها وُيعتمد 

عليها.
* االسرخاء بالرقص:

إذا كان�ت تلك طريقتك للتخلص 
فأن�ِت  الس�يئ،  مزاج�ك  م�ن 
ومحبوبة  اجتماعية  ش�خصية 
تتمتع�ني  أن�ك  كم�ا  وحيوي�ة، 
بش�خصية مسيطرة، ويف بعض 
األوق�ات ش�خصية متس�لطة، 
وتش�عرين بالي�أس رسيع�اً إذا 
املرس�ومة،  خطط�ك  فش�لت 
ولكنك تتجاوزين أزماتك برسعة 
وتنهضني لتعفري يف الحياة من 

جديد.

من الفيسبوك

acebook

اسألكـ ياكمر وبكلب مــــجروح
هم تشوف ولفي وتعرف اخبــاره؟
احتركـ كلبي أحس بنار االشواك
وراح اّلي يطفي من الــكلب ناره
وراح وماسئل اليدري باحلــــــال
وعلى حالي بقت هالناس محتاره
ومثل حال اليتيم العاشر النــوح
حزين ويبجي وحده وكاعد بداره

الكلمات العمودية 

الكلمات االفقية 

1 عاصم�ة مر القديم�ة ومن أبرز األماك�ن األثرية يف 
مرo تعهد بعدم تكرار الفعلة

2 يف أثن�اء اللي�ل o م�ادة يف صميم مكون�ات املرشوبات 
الغازية

3 ميدان شعبي قديم يف القاهرة o تشتم
4 صمت o عز دين )نفس الكلمتني مبعثرة(

5 يكسد o اآلن باالنجليزية
6 يش�عر بالنع�اس o دج�اج ب�دون عظ�م )باللهج�ة 

املرية(
7 لؤلؤ o موقع وأجهزة التفاعل النووي

8 مردود حفل أو ما ش�ابه o جن�د متخصصون بالرمي 
بالسهام

9 يخصص وقته وينزوي لعمله o للتمني )معكوسة(
10 كوبري عى النيل تحرسه األسود

1 عروس البحر االبيض املتوسط
2 بنفسج o بيت األسد

3 مدينة س�ميت باس�مها أهم قن�اة بحرية o رائحة 
الزهور املنترشة

4 قلعة يف االسكندرية بنيت أيام املماليك o كدس
5 واح�د باالنجليزي�ة o »أب�و .....« قري�ة س�احلية 

مرية تبعد عن االسكندرية 23 كم
6 واحدة الرنني )معكوسة(

7 مهرب
8 مل�ك فرعوني حكم م�ر قبل أكثر م�ن 33 قرنا 

ومات صغريا
9 من أهم املعالم االقتصادية عى نهر النيل يف جنوب 

مر
10 من أبواب القاهرة القديمة

أبـــــــراج

يصل اليوم أحد جريانك من السفر وهذا الشخص 
كنت تش�تاق إلي�ه كثريا. لديك ام�ل يف االرتباط من 
هذا الش�خص أو حت�ى التعرف علي�ه واالقراب منه. 
هناك عوامل مش�ركة بينك وبني هذا الش�خص وربما 

تكون وجهات النظر متشابهة.

ستواجه اليوم بعض املواقف الصعبة، ومن املهم أن 
ال تفق�د الثقة يف قدراتك. أن�ت تملك القدرة عى تغيري 
هذه الظروف. إذا كنت تواجه مش�كالت يف العمل، فحاول 
أن ال تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل املشكالت 

القائمة.

هناك أوقات تش�عر فيها بالوح�دة رغم وجود البعض 
حولك، وربما تش�عر بذلك الش�عور الي�وم حتى إن كان 
حول�ك مئ�ات األش�خاص. ال يوجد أي ش�خص يفهمك أو 
يفهم حتى وجهات نظرك. حساسيتك الزائدة ستجعلك تتأثر 

بكالم اآلخرين. ولكن تواصل معهم بدال من االبتعاد عنهم.

ه�ل تج�د أنه م�ن املمك�ن أن تحصل عى ف�رص عمل 
أفضل يف بالد أخرى؟ هذا الس�ؤال يجب أن تجد له إجابة 
خ�الل األي�ام املقبلة. قد يكون هذا األم�ر حقيقيا، وقد يؤثر 
عى حياتك املهنية اآلن ويجعلك تش�عر بعدم الرضا. انتبه فهناك 

العديد من القرارات تعتمد عى هذا األمر.

ع�رب ع�ن رأيك بوض�وح فربما يك�ون من حولك ليس�ت 
لديهم رؤية واضحة لألحداث مثلك. إذا كنت تنتظر أن يقرأ 
ش�خص ما أف�كارك، فربما تنتظ�ر وقتا طوي�ال. أعط للناس 
فرصة لالقراب منك وللتعرف عى ما يدور برأسك. التواصل مع 

اآلخرين أمر يف غاية األهمية وهذا ما ننصحك به اليوم.

من املتوقع أن تش�عر بفت�ور يف حياتك العاطفية 
الي�وم، ولكن ال تقل�ق فهذا األمر ليس س�يئا. ما 
ننصح�ك ب�ه الي�وم أن تتعامل بش�كل طبيعي مع 
كاف�ة املواقف. ال تح�ول أي موقف صغ�ري أو تافه إىل 

مشكلة أو قضية كبرية.

مه�ام كثرية يف انتظارك الي�وم، ويمكنك القيام بها 
فق�ط إذا رك�زت يف كل واح�دة ع�ى حدة. ك�ن مرحا 
وصب�ورا. ل�ن تنجز أي مهمة إذا فك�رت كل لحظة يف عدد 
امله�ام التي م�ن املفرض أن تقوم بها. قم بتقس�يم هذه 
امله�ام إىل أج�زاء فالتنظي�م مهم جدا بالنس�بة لك خاصة 

اليوم.

ربم�ا تتاح لك فرص�ة رائعة للقي�ام برحلة مجانية 
حول العالم لزيارة القصور الفارهة واكتش�اف بعض 
األماك�ن التاريخي�ة. ربما يك�ون األمر غريب�ا يف البداية 
ولكن�ه يف الحقيق�ة ليس غريبا بالنس�بة ل�ك وجميع من 
حولك يعلمون ذلك. ستتعلم أشياء جديدة وستمر بتجارب 

مختلفة يف هذه الرحلة.

تحت�اج إىل قض�اء بعض الوق�ت بمفردك من 
أج�ل إع�ادة ضب�ط برامج�ك وخطط�ك. ربما 
تؤثر مش�اعر اآلخرين عى حالتك النفس�ية. ليس 
بال�رورة أن تق�ول أو تت�رف بالطريق�ة الت�ي 

يفرضها عليك اآلخرون.

س�يتحداك البعض وربما يتحول التحدي ملواجهة 
صعبة مع بعض األشخاص. يرجع ذلك إىل انتقادك 
لهؤالء األشخاص طيلة األسابيع املاضية. أنت شخص 
قوي جدا وربما تتماس�ك أمام هذه التحديات وس�تقوم 

بجميع مهامك وأنشطتك دون التأثر بها.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

س�تحصل اليوم عى الكثري من االهتمام يف العمل، كما 
أن روح الفري�ق ملحوظ�ة. اعمل يف فري�ق كلما أتيحت 
لك الفرصة، ألن هذا يجعلك تش�عر براحتك. قم بعمل يشء 
غ�ري عادي الي�وم مع أصدقائك. ما رأي�ك يف إقامة حفلة؟ أنت 
يف حال�ة مزاجية جيدة ولكن ال ترهق نفس�ك، وإال فس�تعرض 

صحتك للخطر.

ربما تكون اليوم بحالة جي�دة، ولكن احذر من املواقف التي 
ق�د تجعلك مرتبكا ومتوت�را. احذر من إخبار أحد األش�خاص 
بمعلومات خاطئة أو غري مفهومة. ربما ينفعل اآلخرون بس�بب 
ترفات�ك ويتوعدونك. حاول أن تس�وى خالفات�ك قبل أن تغادر 

املكان. ال تفكر كثريا.

غزل عراقي



النساء وذلك من  الربامج املرصية، ياسمني عز، غضب  أثارت مقمة 
لرعاية  الوالدة  عىل  واملقبالت  منهن  للحوامل  وّجهتها  رسالة  خالل 

أزواجهن وذلك خالل حلقة من برنامجها “كالم الناس”.
وقالت ياسمني عز خالل برنامجها: “إياِك ثم إياِك ثم إياِك يف أول 3 

شهور اسمعك تقويل لفرعونك مش طايقة اشم ريحتك”.
وتابعت ياسمني عز: “مش طايقة تشمي ريحة مني؟ مش طايقة 
تشمي نعمة ربنا؟ مش طايقة تشمي بركة عمرنا، مش طايقة 
تشمي حالوة شمسنا؟ فرعونا الكبري الصغري، مش تشمي 
والزيوت  شعرك  ريحة  تشمي  إيه؟  تشمي  أومال  مني؟ 
العطرية اليل فيه؟ ال ال كدة ال من أولها، عايزاكي تقويل له 
مارتحش وال يهدى يل بال غري ملا اشم ريحة نفسك يا حبيبي، 
وتميش تشمي وتشمشمي ورا ريحة جوزك، بالش ارجوِك جو 
هرمونات الحمل املتلخبطة واكتئاب الحمل والقصة اليل بتدخلينا فيها ألن 
ريحته بالدنيا ونفسه بالدنيا”.وأضافت: الخزعبالت يف الحمل مابتخلصش، 
بتقول الحموضة يف الشهور األخرية من شعر البيبي، ويف اآلخر العيل بينزل 
بشعرة واحدة يف راسه”. وأكملت ياسمني عز خالل حديثها:”انِت الساعة 
واحدة بليل جوزك قاعد يف آمان الله وأمانه تقويل له أن نفيس هفتني عىل 
كبدة، أما أقوم اشوح يل حتتني كبدة، بدل ما العيل يطلع عىل راسه وحمتني 
كبدة، فورا لبستي العيل الربيء أخطاءك، الله يعني جوزك عليك، وبعد كدة 
كيلو كباب وكفتة و10 أرغفة بلدي، أصلك بتتغذي لنفرين يا عمري يا روحي، 
تنامي بقى، تصحي تصيل الفجر وبدل ما تدعي لفرعونك الشقيان الغلبان، 
اليل جيبه رايح عىل أكلك، ال والله تصحي تشفطي لك صباعني محيش 
وأنِت أصال متعشية علبة حالوة طحينية وقشطة، وترجعي تقويل 
عندي حموضة، ما هو من الطفاسة”.وختمت اإلعالمية ياسمني 
عز: “ارحمي جيب جوزك التعبان 9 شهور واسمعي كالم حماتك، 

بالش بروتني وال جيم وال طفاسة يف األكل”.

أحالم  اإلمارتية،  النجمة  لفتت 

محبيها  أنظار  الشاميس، 

وجمهورها خالل إطاللتها بفستان 

فعاليات  خالل  بحفلها  عروس 

موسم الرياض الذي أُقيم تحت اسم 

“الليلة املاسية”.

بفستان  أحالم  النجمة  وأطلت 

العاجي من تصميم  باللون  عروس 

اللبناني نيكوال جربان من مجموعة 

شتاء وخريف 2023، واستغنت عن 

 ،Cape وارتدت  بالتأكيد،  الطرحة 

كما بطنت أحالم الفستان بالكامل، 

فالتصميم األصيل كان شفافا.

الحفل  متابعي  أنظار  لفت  وما 

ليست إطالالت أحالم املتغرية، ولكن 

التي  واملجوهرات  االكسسوارات 

بينها  ومن  الحفل،  يف  بها  ظهرت 

ظن  أذنيها  عىل  كبري  اكسسوار 

البعض أنه أقراط، ولكنه ليس كذلك 

رأسها  عىل  رفيع  بتاج  مثبت  فهو 

مخاطر  دون  حمله  من  للتمكن 

يتجاوز  طويال  وجاء  أذنها،  عىل 

ومرصع  سنتيمرت،  الـ15  طوله 

نيكوال  تصميم  من  بالكريستاالت، 

جربان أيضا.

جاءت إطاللة أحالم األوىل يف الحفل 

وزادها  اليشء،  بعض  مزدحمة 

االكسسوار من االزدحام غري املريح 

للعني.

وقبل أيام، احتفلت الفنانة اإلمارتية 

ميالدها  بيوم  الشاميس  أحالم 

مع  ومغايرة  طريفة  بطريقة 

موقع  عرب  وجمهورها  متابعيها 

)إنستغرام(.  االجتماعي  التواصل 

عىل  منهم  كبري  عدد  تفاعل  فيما 

صورة لها.

  

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة
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إليسا تكشف عن رغبتها بعمل مشرتك 
مع ماجد املهندس أو راشد املاجد

ريهام عبد الغفور ترفض جتسيد شخصية »فاتن محامة«

»إنستغرام« حيصل على ميزة 
جديدة

مايكروسوفت تودع 
»إنرتنت إكسبلورر« 

بشكل نهائي

عن  إليسا،  اللبنانية،  الفنانة  كشفت 

لها  خليجي  ديو  أول  تقديم  يف  رغبتها 

ماجد  أو  املاجد  راشد  مع  بالتعاون 

وصلت  أنها  إىل  وأشارت  املهندس، 

مكاناً  فيها  يعد  لم  النضج  من  ملرحلة 

كل  من  الدروس  تتعلم  وإنما  للندم، 

عن  الحديث  بجانب  لها،  يحدث  يشء 

لترت  يشء  عىل  تندم  ما  أغنية  تقديمها 

مسلسل الثمن.

وعن إمكانية أن تقدم ديو خليجياً، قالت 

هامش  عىل  صحفي  مؤتمر  يف  إليسا 

مشاركتها يف مهرجان شباط الكويت: 

»أنا بتهمني األغنية ألنها األساس يف أي 

بترشف  كتري  أسامي  فيه  ولكن  عمل، 

وأتمنى أعمل دويتو معهم، منهم راشد 

املاجد، وماجد املهندس«.وقالت إليسا:« 

والنضج  الوقت  مع  ملرحلة  وصلت  أنا 

مبقتش أندم عىل أي حاجة يف حياتي، 

ولو ندمت يبقى هفضل ندمانة كل يوم 

بتعلم  وأنا  العالم،  أواجه  هقدر  ومش 

من التجارب ألنها بتتحول لـ خربات«.

أوضحت الفنانة املرصية، ريهام عبد الغفور، األسباب التي 

جعلتها ترفض تجسيد شخصية الفنانة لراحلة فاتن حمامة 

خالل أعمال فنية تتناول سريتها الذاتية وحياتها.

إن  صحفية  ترصيحات  خالل  الغفور  عبد  ريهام  وقالت 

»السيدة فاتن حمامة عىل رايس، وده رشف كبري، وأنا عملت 

دور فاتن حمامة كضيفة رشف يف مسلسل العندليب«.

وتابعت ريهام عبد الغفور: »بشكل عام ال أحب تقديم أعمال 

عىل  قدرة  أملك  ال  ألني  ذاتية،  وسرية  شخصيات  تتناول 

التقليد«.

حد  تعميل  »ملا  وأضافت: 

عندك  يكون  الزم  معروف 

عشان  التقليد،  موهبة 

الجسد  لغة  تقلدي 

بالشخصية  الخاصة 

والناس  الحقيقية، 

وتحب  عرفتها 

بالطريقة  تشوفها 

تعرفها  التي 

عنها«. 

حالياً  يعرض 

العمر«  منتصف  »أزمة  مسلسل  الغفور  عبد  ريهام  للفنانة 

ريهام  وتجسد  اجتماعية،  دراما  إطار  يف  أحداثه  تدور  الذي 

دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي 

رنا رئيس التي يتزوجها كريم فهمي، ومع الحلقات تنكشف 

مجريات  عىل  أثره  يرتك  الذي  وماضيها  شخصية  كل  أزمة 

األحداث يف حارضها، يف إطار من التشويق والتتابع الرسيع 

لكل حدث.»أزمة منتصف العمر« بطولة ريهام عبد الغفور، 

كريم فهمي، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدي الشامي، ركني 

سعد، سلوى محمد عيل، وآخرين، ومن إخراج كريم العدل.

أفادت وسائل إعالم تركية رسمية 
أن زوجا وزوجته وابنهما انتشلوا 
سكني  مبنى  تحت  من  أحياء 
12 يوما من  أكثر من  منهار بعد 
زلزال بقوة 7.8 درجة دمر أجزاء 
الرغم  عىل  وسوريا،  تركيا  من 
الطفل يف وقت الحق يف  من وفاة 

مستشفى.
من  أجنبي  بحث  فريق  وأنقذ 
أكار،  محمد  سمري  قريغيزستان 
 40 رغدة،  وزوجته  عاًما،   49
العمر  من  البالغ  وابنهما  عاًما، 
12 عاما أثناء الحفر بني أنقاض 
أنطاكيا  مدينة  يف  سكني  مبنى 
ذكرته  ملا  وفقا  تركيا،  جنوب 

وكالة أنباء األناضول الرسمية.
الساعة  حوايل  يف  انتشالهم  تم 
املحيل  بالتوقيت  صباًحا   11:30
)8:30 بتوقيت غرينتش(، أو بعد 
 ، فرباير   6 زلزال  من  ساعة   296

سيارات  إىل  برسعة  نقلهم  وتم 
لقطات  وأظهرت  اإلسعاف. 
تلفزيونية املسعفني وهم يقومون 
ذراع  يف  الوريدي  املحلول  بتثبيت 

الرجل وهو مستلق عىل محفة.
وقال أحد رجال اإلنقاذ إن الفريق 
طفلني.  جثتي  عىل  أيضا  عثر 
وقت  يف  األناضول  وكالة  وذكرت 
سمري  نجيل  كانا  أنهما  الحق 
ورغدة.وقال وزير الصحة الرتكي 
إىل  الدين قوجة خالل زيارة  فخر 
هاتاي،  والية  عاصمة  أنطاكيا، 
ويتلقى  واعيا  كان  األب  إن 
مصطفى  مستشفى  يف  العالج 
وكالة  ونرشت  الجامعي.  كمال 
فيها  تظهر  صورا  األناضول 
األمريكية  التلفزيونية  الشخصية 
واملرشح السابق ملجلس الشيوخ 
األمريكي محمد أوز يزور الرجل 

الذي يتعاىف.

“إنستغرام”  شبكة  عن  املسؤولة  “ميتا”  رشكة  أعلنت 
من  الكثري  إعجاب  تنال  قد  الشبكة  يف  جديدة  ميزة  إطالق 

املستخدمني.
زوكربريغ  مارك  الرشكة،  رئيس  قال  املوضوع  وحول 

تسمح  الجديدة   Channels أو  القنوات  ميزة  “إن 
لصناع املحتوى عىل إنستغرام بمشاركة الرسائل 

العامة بني شخص وآخر والتفاعل مبارشة مع 
أنواع  مختلف  امليزة  هذه  وتدعم  متابعيهم، 
املحتوى مثل النصوص والصور واستطالعات 

الرأي وردود الفعل وغريها”.
وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن امليزة الجديدة 
طرحت بصورة تجريبية لعدد من الحسابات 
املفرتض  ومن  حاليا،  “إنستغرام”  عىل 
املستخدمني  من  اكرب  عدد  إىل  تصل  أن 

مستقبال.
مقترصا  سيكون  الجديدة  امليزة  عرب  النرش 
املحتوى  صناع  من  “القنوات”  منشئي  عىل 
ملتابعي  وسيسمح  فقط،  “إنستغرام”  عىل 
هذه القنوات بالرد عىل املحتوى والتفاعل مع 

املنشورات أو استطالعات الرأي.
 ”Channels  “ أن  إىل  زوكربريغ  مارك  وأشار 

يف  إضافية  ميزات  عىل  ستحصل  إنستغرام  يف 
الخدمة  هذه  تطرح  أن  املفرتض  ومن  املستقبل، 

Facebook يف األشهر  و   Messenger يف تطبيقات 
املقبلة.

الربمجيات  إمرباطورية  أعلنت 
األمريكية العمالقة مايكروسوفت 
إنها عطلت بشكل نهائي برنامج 
إنرتنت إكسبلورر 11 الذي سيطر 
تصفح  عىل  األوقات  من  وقت  يف 
اإلنرتنت يف العالم، مضيفة أن هذه 
الخطوة تستهدف تحسني تعامل 
ونقل  اإلنرتنت  مع  املستخدم 
الجديد  متصفحها  إىل  املؤسسات 
اإلجراء  هذا  أن  إىل  مشرية  إيدج، 
محددة  “إصدارات  عىل  سيطبق 

من نظام التشغيل ويندوز 10”.
بيان  يف  مايكروسوفت  وقالت 
اإلنرتنت  مواقع  عدد  تزايد  “مع 
إكسبلورر،  إنرتنت  تدعم  ال  التي 
مايكروسوفت  املتصفح  يتيح 
تأمينا  وأكثر  أرسع  تصفحا  إيدج 
وأحدث لإلنرتنت، يف حني يستطيع 

مازالت  التي  املواقع  فتح  أيضا 
تعتمد عىل إنرتنت إكسبلورر عند 

الحاجة”.
وبحسب مايكروسوفت فقد تقرر 
لم  التي  األجهزة  توجيه  إعادة 
مايكروسوفت  إىل  بالفعل  تنتقل 
 11 إكسبلورر  إنرتنت  من  إيدج، 

إىل إيدج.
حوايل  كان   2003 عام  ويف 
اإلنرتنت  متصفحي  من   95%
إكسبلورر.لكن  يستخدمون 
انتهى منذ وقت  إكسبلورر  عرص 
طويل، وانتقلت مايكروسوفت إىل 
اتجاه مايكروسوفت  إيدج. ولكن 
الجديد  البحث  محرك  دمج  إىل 
املدعوم بالذكاء االصطناعي بينج 
اهتمام كبرية  أثار موجة  أيدج  يف 

باالثنني.

  

تغريدات

إليسا

محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب

ــوريا مش ناقصها عذاب وقهر..  س
ــردم ووالدها  ــا حتت ال ــدن أهله بع
ــال أكل وبال بيوت، حرام اللي عم  ب
ــوريا وأهلها  يصري فيها.. ارمحوا س

ويا رب ترأف بهالبلد وناسو.

ــتذكر  ــراء واملعراج نس ــرى اإلس يف ذك
ــم  الكري ــا  لنبيِّن ــة  العظيم ــزة  املعج
ــالم(، وهي  ــد )عليه الصالة والس حممَّ
ــة األقصى  ــد على مكان ــبة للتأكي مناس
ــطني، وبأنها قضية مجيع  املبارك وفلس

العراقيني واألمة اإلسالمية.

سوانح وبوارح

مر قبل ثالثة أيام السابع عرش من » فرباير – شباط »، الذكرى السابعة لرحيل 
ناهز  طويل  عمر  بعد  هيكل  حسنني  محمد  األستاذ  الصحفية  العرب  اسطورة 
الثالثة والتسعني عاماً مخلفاً إرثاً مهنياً طويالً يحتذى به وتجارب صحفية مثرية 
تليق بحامل راية السلطة الرابعة يف أسمى معانيها األخالقية والسياسية واملهنية، 
وعىل الرغم مما تعرض له هيكل من نقد وربما تجريح حاول النيل من مكانته 
عبد  جمال  الرئيس  عهد  يف  ازدهاره  حقبة  أثناء  وباألخص  لعبها  التي  وأدواره 
النارص ، بل وتكذيب بعض مروياته ومعلوماته التي جاءت يف أحاديثه ومقاالته 
وكتبه، لكنه » لم يكن يهتم كثرياً بأي حمالت ضده محتذياً الحكمة الصينية: قل 

كلمتك وامٍش«.
التي  الكتب  وعرشات  املقاالت  مئات  وبعدها  وفاته  قبل  هيكل  عن  صدرت  وقد 
الصحفية  حياته  يف شخصيته وعن  كتابها ومؤلفيها  نظر  تحدثت عن وجهات 
مرص  شهدتها  التي  الكربى  األحداث  يف  ودوره  وكتبه  ومقاالته  والسياسية 
والبلدان العربية عىل امتداد عقود غطت النصف الثاني من القرن العرشين بأكمله 
وبدايات القرن الحادي والعرشين، غري أن من أكثرها إثارة وعمقاً وقرباً إىل هيكل 
الحقيقي انساناً وصحفياً وسياسياً وكاتباً ومتحدثاً، هو ذلك الكتاب الذي صدر 
بعد عام عىل رحيله وحمل عنوان » أحاديث برقاش .. هيكل بال حواجز » للكاتب 
لع بحكم  الصحفي عبد الله السّناوي القريب من هيكل يف سنواته األخرية، واملُطَّ
عالقته االستثنائية معه عىل الكثري من أرساره وخباياه، وما تبقى من أوراقه 
»رابعة  اعتصامي  فض  يوم  الحريق  التهمها  أن  بعد  املهمة  ووثائقه  الخاصة 
العدوية« و«النهضة«، وكانت تلك الوثائق التي طالتها يد الحريق والعبث والتدمري 
ضمن مقتنياته يف برقاش حيث بيته الريفي عىل ترعة املنصورية الذي اقتحمته 
مجموعات مسلحة يف يوم 14 أغسطس - آب 2013 : » قرب الظهرية اقتحمت 
مجموعات مسلحة الباب الرئيس لبيته، الذي ال يوجد عليه ما يشري إىل صاحبه، 
بعد أن أحرقت بزجاجات املولوتوف حديقته األمامية. أخذت تدمر كل ما فيه من 
البيت  واستحال  ونباتاتها،  بأشجارها  أحرقت حدائقه  ولوحات وذكريات،  أثاث 
تردع،  رشطة  هناك  تكن  لم  الغاز.  أنابيب  بتفجريات  جدرانه  تساقطت  أطالالً 
فمقراتها تعرضت العتداءات يف موجة عنف شملت دور عبادة وعدالة ومنشآت 
له بيت هيكل  املؤلف وهو يصف ما تعرض  ». ويضيف  عامة ومباني حكومية 
الريفي يف برقاش بالقول: »كان ذلك عمالً همجياً تجاوز الرجل إىل الذاكرة العامة. 
فمن بني ما حرق عرشات ألوف الوثائق املرصية والغربية التي تروي قصة الرصاع 

عىل مرص والعالم العربي بعد نهايات الحرب العاملية الثانية«.
امتدت لستة عرش عاماً متصلة،  يف » أحاديث برقاش« سلسلة حوارات شائقة 
منذ  حواجز  أي  دون  هيكل  شخصية  عن  الكثري  السّناوي  الله  عبد  فيها  كشف 
بداية حياته الصحفية يف األربعينيات والقرارات التي اتخذها ومنها قرار مغادرة 
األهرام قبل إقالته من السادات، وقصة اللقاء مع شارل ديغول، وكيفية حصوله 
عىل وثائق فائقة الرسية من أرشيف السفارة األمريكية يف طهران، وغريها ذلك 
من الحوادث املثرية ومنها تسجيالت » الدكتور عصفور« وهو االسم الذي أطلقته 
من  صوتية  تسجيالت  عىل  فيها  حصلت  التي  عمليتها  عىل  املرصية  املخابرات 
داخل السفارة األمريكية بالقاهرة بني السفري األمريكي دونالد بريجس والوزير 
املفوض يف السفارة األمريكية بتل أبيب، بدت فيها فكرة التخلص من عبد النارص 
عمليتها  عىل  التسمية  تلك  املخابرات  أطلقت  وقد  أخرى،  وسيلة  بأي  أو  بالسم 
تشبهاً بحركة العصافري، التي تتناقل بني األشجار الشاهقة، كناية عن تمكنها » 
من زرع ميكروفونات حديثة يف مدخل السفارة وصالونها وغرفة الطعام والبهو 

األعىل يف مبناها«. 
أدهم لطفي صورة تخيلية  الشاب  الفنان  يناير 2001 رسم  السّناوي: يف  يكتب 
ما كان  أو   ، النارص من مواليد 1918-  والثمانني – عبد  الثالثة  يف  النارص  لعبد 
يمكن أن تكون عليه مالمح وجهه لو امتد به العمر. أطل »هيكل« يف املرآة لريى 
منذ  مات  رجالً  مفتقداً  عينيه  من  دمعة  وفرت  السنني،  أثر عالمات  وجهه  عىل 
زمن طويل » كان شعوري غريباً خالل ساعات الرحيل الحزينة : كيف رحل .. ولم 

أرحل معه ؟ » كما كتب بمشاعره.
والزعماء  القادة  كبار  من  أحد  أمام  شأناً  األقل  بأنه  يشعر  هيكل  يكن  لم 
ويذهب  يبقى  الذي  والكاتب  والصحفي  األستاذ  والسياسيني طيلة حياته، فهو 
وعروشهم،  وصولجاناتهم  وتيجانهم  وألقابهم  ومناصبهم  بكراسيهم  اآلخرون 
كان يمتلك كربياء الفرسان وأنفة الرجال الذين ال يظهرون ضعفهم للناس حتى 
باستثناء عدد محدود من أرسته  املرض  بزيارته عىل فراش  لم يسمح ألحد  انه 
وأبنائه، وتتجىل هذه الكربياء يف وصيته التي أودعها عند رفيقة حياته السيدة 
هدايت علوي تيمور، أو يف تلك األمور اإلضافية التي امالها وهو ينازع الروح عىل 
نجله األكرب عيل، أو تلك التي وردت يف  » رسائل إنسانية ألصدقاء أقلقهم التدهور 
الرسيع يف حالته الصحية ولم يتسن له أن يلقي عليهم نظرة وداع ». لم يكن يريد 

أي عالج عىل نفقة الدولة، أو يف أحد مستشفياتها، وال يريد جنازة عسكرية.
 » كيف رحل .. ولم أرحل معه ؟ ». ومىض هيكل يف نهاية املطاف متأخراً 46 عاماً 

عىل رحيل عبد النارص.

طه جّزاع

أحاديث برقاش ووصية 
هيكل

عـين على العالم

يامسني عز تثري غضب النساء 
خالل رسالة وجهتها للحوامل

أحالم تظهر بإطاللة عروس خالل حفلها يف موسم الرياض

إنقاذ زوج وزوجته يف هاتاي بعد 
12 يوما حتت أنقاض الزلزال


