
بغداد/ الزوراء:
وافَق وزير الداخلية عبد األمري الشـمري، 
أمـس األحد، عـىل منح 4 فئـات إجازات 
الناري.وقالـت  السـالح  حيـازة وحمـل 
وزارة الداخليـة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”وزيـر الداخلية عبد األمري الشـمري 
وافق عىل شـمول الفئـات املذكورة أدناه 
بمنـح إجـازات حيـازة وحمـل السـالح 
الناري وفق الضوابـط والقوانني النافذة 
بهذا اإلطار نظراً لطبيعة األعمال املناطة 

بهم وكما ييل:
1 -  التجار الحاصلـون عىل هوية غرفة 

التجارة، من ( الدرجتني األوىل والثانية).
2 -  املقاولـون، مـن ( الدرجتـني األوىل 
والثانيـة ) بعد تأييد ذلك مـن قبل اتحاد 

املقاولني .
3 -  الصاغـة بعـد تأييـد حصولهم عىل 
إجـازة ممارسـة مهنـة وتأييـد ذلك من 
قبـل وزارة التخطيـط – الجهاز املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية.
4 -  أصحاب محال منافذ تسليم الرواتب 
بعد تأييد ذلك من قبل رشكة ( كي كارد).
وأضافـت :“عـىل الراغبـني مـن الفئات 
املشار إليها باملوافقة آنفة الذكر تقديم ما 
يثبت شـمولهم وفق ما معلن ليتسنى لنا 
إحالة طلباتهـم معززة بالوثائق الثبوتية 
املطلوبـة عىل الجهات املعنيـة للنظر بها 
الضوابـط والقوانـني النافذة“.ولتقديـم 

الطلب عىل حساب الربيد االلكرتوني: 
weapon.id@moi.gov.iq

بغداد/ الزوراء:
خاطبـْت وزارة الرتبيـة، أمـس األحد، 
مجلـس الخدمـة بشـأن تعيـني حملة 
بيان  األوائل.وذكر  الشـهادات والطلبة 
للـوزارة تلقته ”الـزوراء“: أنـه ”تمت 
العامـة  الخدمـة  مجلـس  مخاطبـة 

االتحـادي بخصوص حملة الشـهادات 
العليـا والطلبـة األوائـل الذيـن ظهرت 
أسـماؤهم يف التعيني/ الوجبتني (األوىل 
سـكنهم  أماكـن  وبشـأن  والثانيـة) 
لتوزيعهـم بـني محافظاتهـم يف األيام 

القليلة املقبلة“.

دبي/ متابعة الزوراء:
أْجرى الرئيس السـوري بشـار األسد 
محادثات يف اإلمـارات أمس األحد، يف 
ثاني زيارة يقوم بهـا إىل الخليج منذ 
الزلـزال الـذي وقـع الشـهر املايض، 
وسـط جهود إلعادة عالقات دمشـق 
الزيـارة  املنطقة.وجـاءت  دول  مـع 
إىل اإلمـارات، وهـي الثانيـة له خالل 
عامـني، بعد رحلة إىل سـلطنة عمان 
الشـهر املـايض. وهذان همـا البلدان 
العربيـان الوحيـدان اللـذان زارهمـا 
األسـد منـذ بدايـة النـزاع السـوري 
إىل  األسـد  2011.ورافقـت  العـام  يف 
اإلمارات زوجته أسـماء يف أول رحلة 
رسـمية لهما معا منذ أكثر من عقد.

الشـيخ  اإلماراتـي  الرئيـس  وكتـب 
محمـد بـن زايد آل نهيـان عىل تويرت 

”أجرينـا مباحثـات إيجابيـة وبناءة 
لدعـم العالقات األخويـة وتنميتها“.

من جهتها، قالت الرئاسة السورية يف 
بيان إّن املحادثات تناولت ”التطورات 
اإليجابيـة الحاصلة يف املنطقة وأهمية 
البنـاء عـىل تلـك التطـورات لتحقيق 
تطرقـت  كمـا  لدولهـا“.  االسـتقرار 
للتعـاون االقتصادي بني البلدين.وكان 
الرئيس اإلماراتي يف مقّدمة مسـتقبيل 
األسـد لدى وصوله مطار الرئاسـة يف 
أبوظبي.وجرت للرئيس بشـار األسـد 
مراسـم استقبال رسـمية لدى وصول 
موكبـه قرص الوطـن. ورافق الشـيخ 
محمد بن زايد األسد إىل منصة الرشف، 
وعزف السـالم الوطني لسـوريا، فيما 
أطلقت املدفعيـة 21 طلقة، واصطفت 

ثلة من حرس الرشف تحية له.

إسالم آباد/ متابعة الزوراء:
الباكسـتانية،  الرشطـة  وّجهـِت 
السـابق  الـوزراء  لرئيـس  اتهامـات 
عمـران خـان و17 مـن مسـاعديه 
وعرشات من أنصـاره، متهمًة إياهم 
باإلرهـاب وعـدة جرائـم أخرى.يأتي 
هذا بعد اشـتباك أتباع رئيس الوزراء 
املخلـوع مـع قـوات األمن يف إسـالم 
آبـاد، السـبت.ودارت اشـتباكات بني 
أتبـاع خان والرشطـة خارج محكمة 

كان من املقرر أن يمثل أمامها رئيس 
يف قضيـة فسـاد.  السـابق  الـوزراء 
واسـتخدمت رشطة مكافحة الشغب 
الهراوات والغاز املسيل للدموع بينما 
رشـق أنصـار خـان قـوات الرشطة 
بقنابل املولوتـوف والحجارة.وأصيب 
أكثر من 50 ضابطا وأرضمت النريان 
يف حاجـز للرشطـة وعـدة سـيارات 
ودراجـات نارية. وقالـت الرشطة إن 
59 مـن أنصـار خـان اعتقلـوا خالل 

أعمـال العنف.ولم يظهر خـان فعلياً 
اتهامـات  داخـل املحكمـة ملواجهـة 
ببيعـه هدايـا حكومية تلقاهـا أثناء 

وجـوده يف منصبه وإخفـاء األصول.
ويمثل إىل جانب خان يف القضية نواب 
سـابقون وحاليون ووزراء سابقون 
ورئيـس سـابق للجمعيـة الوطنيـة 
وعـرشات من أنصـار خان.وتشـمل 
التهم املوجهة لهـم: اإلرهاب وعرقلة 
عمـل رجال الرشطـة يف أداء مهامهم 
وإصابـة  الرشطـة  عـىل  واالعتـداء 
حياتهـم. وتهديـد  الرشطـة  قـوات 

وهـذه التطورات هي األحدث املتعلقة 

بتصاعـد العنف املحيط بخـان البالغ 
مـن العمر 70 عاما، والـذي أطيح به 
يف تصويـت بحجـب الثقـة يف الربملان 
يف أبريل املايض. منـذ ذلك الحني، قال 
نجم الكريكيت السابق الذي تحول إىل 
العمل السـيايس إن اإلطاحة به كانت 
غري قانونية ومؤامرة من قبل حكومة 
خليفتـه شـهباز رشيف وواشـنطن. 
ونفى كل من رشيف والواليات املتحدة 

هذه املزاعم.

الزوراء/ مصطفى فليح:
توقـَع املحلـل السـيايس عـيل البيـدر ان يتـم اجراء 
املقبـل   العـام  يف  املحافظـات  مجالـس  انتخابـات 
ويف حـني حـدد الخيـارات أمـام الرافضـني لقانون 
االنتخابـات اقرتح صيغة للقانون تضمن مشـاركة 
التيـارات الصغرية والعناوين املسـتقلة. وقال البيدر 

يف حديث لــ «الزوراء»، ان «مصلحـة الكتل النيابية 
الكبـرية يقتـيض اقـرار قانـون بنظام سـانت ليغو 
املعدل وبنسـبة ١٫٧ او حتى ١٫٩ وهي تسعى للخيار 
االخري كونه االكثر تحقيقا واالقرب لتنفيذ مصالحها 
واعادتها اىل السـلطة مجددا واقصاء الكتل الصغرية 
والناشئة واملرشحون املستقلون واالحزاب والتيارات 

الفتية وبالتايل تضمن بقاءها يف السلطة»، مستدركا 
«لكن هذه الرغبة تواجه برفض شعبي وحتى رفض 
نخبوي وسيايس وايضا نيابي من قبل بعض االطراف 
املدنيـة واملعارضـة داخل الربملان». وبـني ان « واقع 
الحال يؤكد ان تلك القوى ماضية يف تنفيذ مرشوعها 
باقـرار القانـون وفق نظام سـانت ليغـو ولن تأخذ 

بنظر االعتبار اي من تلك الرغبات والتوجيهات وهذا 
القانون له مزايا وايضا له مساوئ فمن مميزاته انه 
يحافظ عىل حالة االستقرار السيايس ويعجل تحقيق 
التوافـق بعد اعـالن النتائج لكنه اقصائي بالنسـبة 

للتيارات الصغرية او العناوين املستقلة».

طهران/ متابعة الزوراء:
رحَب الرئيـس االيراني ابراهيم رئييس، 
امـس االحـد، بدعـوة امللك السـعودي 
سـلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض، 
فيمـا أكد وزير خارجية إيران، حسـني 
أمري عبد اللهيان، إنه سـيعقد لقاء مع 
وزير الخارجية السعودي األمري فيصل 

بن فرحان يف «املستقبل القريب».وقال 
مساعد الشـؤون السياسـية يف مكتب 
الرئيـس اإليرانـي، محمد جمشـيدي، 
بتغريدة عىل تويـرت تابعتها «الزوراء»: 
إن «ملـك السـعودية سـلمان بـن عبد 
العزيـز، رحـب يف رسـالة إىل الرئيـس 
اإليرانـي باتفـاق البلديـن الشـقيقني، 

ووّجـه دعـوة له إلجراء زيارة رسـمية 
إىل الريـاض، ودعـا إىل تعزيـز التعاون 
واإلقليمي».وأضـاف  االقتصـادي 
الجمهوريـة  «رئيـس  أن  جمشـيدي 
اإليرانـي رحـب بهـذه الدعـوة، وأكـد 

استعداد إيران لتعزيز التعاون».
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بغداد/ الزوراء:
أصدرْت محكمة جنايات مكافحة الفساد 
حكما عىل محافظ بابل األسبق بالحبس 
البسـيط ملـدة سـنة لقيامـه بمخالفـة 
واجباته الوظيفية عمدا. وذكرت املحكمة 
يف بيـان تلقت ”الـزوراء“ انهـا“ أصدرت 
حكما عىل محافظ بابل األسبق بالحبس 
البسيط ملدة سنة وفق ألحكام املادة ٣٣١ 
عـن جريمـة قيامـه بمخالفـة واجباته 
الوظيفيـة عمـدا مـن خـالل ابرامه عقد 

تأجري سـاحة وقوف السيارات يف منتجع 
بابـل بمبلـغ ١٠٠ ألـف دينـار بالشـهر 
بمجمـوع ١٢٠٠٠٠٠ عراقـي يف السـنة 
دون اعـالن مناقصة ”.واشـارت اىل انها 
” قـررت إيقـاف التنفيذ كـون املدان غري 
محكوم سابقا وان ظروف الدعوى تبعث 
عىل االعتقاد بعدم ارتكابه جريمة عمدية 
مستقبال حسب رأي املحكمة فيما طالبت 
املدان بالتعهد بحسـن السـرية والسـلوك 

مستقبال ”.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أصدرِت املحكمة الدستورية يف الكويت قرارا بإبطال انتخابات 
مجلس األمـة (الربملان) للعام املايض 2022.وقضت املحكمة، 
التي يرتأسـها املستشـار محمد بن ناجي، ببطـالن انتخابات 
مجلـس األمـة لعـام 2022، وإعـادة مجلس األمـة املنتخب 
عام 2020، وفقـا لوكالة األنباء الكويتيـة (كونا).وأوضحت 
املحكمـة يف نص حكمهـا، أنه ”تقرر إبطـال عملية االنتخاب 
برمتها، التي أجريت يف شـهر سبتمرب/ أيلول 2022 يف الدوائر 
الخمس، وبعدم صحة عضوبة من أعلن فوزهم فيها، لبطالن 
حل مجلـس األمة، وبطالن دعـوة الناخبـني النتخاب أعضاء 
مجلس األمة، التي تمت عىل أساسـها هذه االنتخابات، مع ما 

يرتتب عىل ذلك من آثار أخصها أن يستعيد املجلس املنحل بقوة 
الدستور سلطته الدستورية، كأن الحل لم يكن“.ووفقا لقرار 
املحكمة الدسـتورية، امس األحد، يعود مرزوق الغانم رئيسـا 
ملجلس النـواب الكويتي، وكافة النواب يف املجلس السـابق إىل 
مقاعدهم.وكانت املحكمة الدسـتورية الكويتية، قد قررت يف 
8 مـارس/ آذار الجـاري، حجز الطعـون االنتخابية يف جميع 
الدوائـر االنتخابيـة للحكم امس األحد املوافـق 19 مارس.ويف 
شـهر يناير/ كانون األول املايض، قدمت الحكومة استقالتها 
عىل خلفية أزمة مع مجلس األمة، بشـأن القوانني الشـعبية؛ 
فضال عن االسـتجوابات املوجهة إىل وزيـر املالية عبد الوهاب 

الرشيد، ووزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
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الزوراء/ حسني فالح:
بالشـأن  ومختصـون  خـرباء  حـذَر 
الكبـري  االرتفـاع  مـن  االقتصـادي، 
والسـيما  الغذائيـة  املـواد  بأسـعار 
األساسية يف األسواق املحلية بالتزامن 
مع قدوم شـهر رمضان املبارك، فيما 
قدمـوا مقرتحات عدة للسـيطرة عىل 
األسعار منها توزيع الحصة التموينية 

لشهرين كدفعة واحدة.
االسـتاذ  االقتصـادي  الخبـري  وقـال 
البياتـي  محمـد  سـالم  االكاديمـي 
الواقـع  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف 
الحقيقـي يف السـوق العراقيـة هـو 
ان االقتصـاد والسـوق غري مسـيطر 
عليـه، باالضافة اىل عـدم وجود ناتج 
محـيل كزراعـة او صناعة، فضال عن 
تشـوه الهيـكل االقتصـادي مع عدم 
توجـد  وجـود سياسـة سـعرية وال 
رقابـة حقيقيـة، فضال عن انتشـار 
ظاهـرة التجـار الصغـار الطفيليـني 
وفتح االبواب امام االسترياد وباسعار 
متناقضة ومن مناشـئ مختلفة كلها 
التحكـم  عمليـة  ان  جعلـت  عوامـل 
باسـعار السـلة الغذائية بشـكل عام 
هي ليست بيد الدولة وانما بيد التجار.

واضاف، ان هناك بعض التجار هدفهم 
الربحـي فقـط عىل حسـاب االخرين 

فعندمـا تنعدم السـيطرة االقتصادية 
والتخطيـط االقتصـادي ومـع عـدم 
وجود قيم اخالقية سـلوكية وعبادية 
لدى التجار والكثري مـن البائعني هنا 
تصبـح عمليـة التحايل واالسـتغالل 
فرصة عىل حساب املواطنني، والسيما 
يف ظل ارتفاع كمية االستهالك.واشار 

اىل ان اعتمـاد السـوق العراقـي عـىل 
الغـذاء مـن الخـارج هي واحـدة من 
اختـالالت االسـعار، مؤكدا ان السـلة 
الغذائيـة (الرمضانية) املقرتحة قد ال 
تسـتطيع ان توازن بارتفاع االسـعار 
النها جزئية بمجاالت محددة ويف انواع 
مقيـدة وهـذه ال تؤثـر يف االسـتهالك 

بنيويـة  املشـكلة  ان  العام.واوضـح 
تكمـن يف جوهـر املجتمـع وجوهـر 
السياسة االقتصادية والرقابية وهذه 
تحتـاج اىل عمل وليـس اىل رقابة آنية 
قـرار يصـدر،  او  يف شـهر رمضـان 
داعيـا  اىل توزيـع الحصـة لشـهرين 
بدفعة واحدة . من جانبه قال الباحث 

السـالم حسـن يف  االقتصـادي عبـد 
مسـؤولية  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث 
ارتفاع اسـعار املواد الغذائية تقع عىل 
عاتق وزارة التجارة فقط إذ يمكن لها 
ان تـوزع الحصة التموينية مضاعفة 
لشـهرين بدفعة واحدة وبدون تاخري 
الفاسـدة  ال  الجيـدة  النوعيـة  ومـن 
كما يتـم االن اسـتبدالها.واضاف، ان 
االسـترياد من املناشـئ الرديئـة التي 
غالبا ما تكون للفائدة الخاصة وكذلك 
هناك عمليات الستبدال املواد يف الداخل 
من قبـل الناقلني او الوكالء، مشـددا 
عـىل رضورة ان تكـون هنـاك رقابة 
شـديدة عىل عمليـة النقـل والتوزيع 
ملنع التالعب. وشـدد عىل أهمية وضع 
تسـعرية للمـواد السـبعة االساسـية 
والـرز  والسـكر  والزيـت  (الطحـني 
والبقوليـات) وممكن تسـعريتها عرب 
نرشها عىل وسـائل االعالم وبمراقبة 
االمن االقتصادي، الفتا اىل أن التوزيع 
لشـهرين دفعة واحدة سيتيح لوزارة 
التجارة فرصة ملئ املخازن باالضافة 
عـىل  بالسـيطرة  ستسـهم  انهـا  اىل 
االسـعار يف االسـواق املحلية رشط ان 
تكون املواد جيدة ومن مناشئ عاملية 
مـع ضمان ايصالهـا اىل املواطن دون 

استبدال.
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بغداد/ الزوراء:
 ٥ مدة  األحد،  امس  الرافدين،  مرصف  حدَد 
للموظفني  االلكرتونية  السلف  لتسديد  سنوات 
وذكر  واملتقاعدين.  والداخلية  الدفاع  ومنتسبي 
بيان للمرصف، تلقته «الزوراء»: أن «مدة تسديد 
الدفاع  للموظفني ومنتسبي  االلكرتونية  السلف 
والداخلية واملتقاعدين، هي ٥ سنوات بواقع ٦٠ 
شهراً». وأضاف، أن «السلف االلكرتونية تبدأ من 
٥ ماليني دينار إىل ٢٥ مليون دينار»، مشرياً إىل أن 
التطبيق  خالل  من  يكون  السلفة  عىل  «التقديم 

االلكرتوني الخاص بمرصف الرافدين».

@áÌáèm@Òáfl@ZÂÌáœaã€a
paÏ‰é@5@ÚÓ„Î6ÿ€�a@—‹è€a

@pb˜œ@4@|‰fl@Û‹«@’œaÏÌ@ÚÓ‹Çaá€a@ãÌåÎ
Å˝è€a@›ºÎ@ÒåbÓy@paåbug

@Êdìi@Úflá©a@ê‹™@k†b¶@ÚÓi6€a
paÜbËì€a@Ú‹º@µÓ»m

@Å˝ñg@ÜÏËu@¡éÎ@paäbfl�a@äÎçÌ@áé˛a
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@›ÃnèÌ@›‹Ç@c@…fl@ÊÎbËn„@Â€@ZÔ„aÜÏè€a
@Übè–€a@Úzœbÿfl@Û‹«@ÊÏflåb«Î@k»ì€a@fiaÏflc

b◊6ìfl@bÓ‰flc@aãõ´@Êb»”ÏÌ@ÊaãÌgÎ@÷aã»€a

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان 
الحكومة رسـمت برنامجاً طموحاً للنهوض 
بالعـراق، وفيمـا أشـار اىل عـدم التهاون مع 
أي خلل قد يتسـبب باستغالل أموال الشعب، 
رعى توقيع محرض أمني مشـرتك بني العراق 
وايران.وقـال رئيـس مجلس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني، يف كلمـة له خـالل افتتاح 
مؤتمر حوار بغداد الـدويل، تابعته «الزوراء»: 
«أشـكر املعهـد العراقـي للحوار عـىل تنظيم 
هذا املؤتمر، وأرحـب بالباحثني واألكاديميني 
واملتخّصصـني الذيـن جـاؤوا مـن كل مكان 

للمشاركة، مما يدل أن العراق استعاد مكانته 
الطبيعيـة حاضنـاً للحـوارات واملؤتمـرات».

وذكر، أن «العراق عىل أعتاب الذكرى العرشين 
لسـقوِط النظاِم الدكتاتوري، إذ نستذكر آالَم 
شـعِبنا ومعاناتِه يف تلك السنني التي سادتها 
الحـروُب العبثيـُة والتخريـُب املمنهج، حتى 
جـاءت لحظة التغيـري يف عـام ٢٠٠٣، وصار 
شـعُب العـراِق صاحـَب القـراِر، فتقاطـرت 
جموُع العراقيني يف سنِة ٢٠٠٥ نحَو صناديِق 
االقرتاِع بانتخاباٍت تتحدّى القذائَف والهجماِت 

اإلرهابيَة االنتحاريَة».

ÈÌá«bèfl@Âfl@17Î@ÊbÇ@Êaã‡»€@lbÁä�bi@pbflbËma@ÈuÏm@Êbnè◊bi@Ú†ãí
Âfl˛a@paÏ”@…fl@ Ï‹Éæa@ıaäåÏ€a@êÓˆä@ bjmc@⁄bjnía@á»i

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية، امس األحد، تمكنها من 
اعتقال شخص أقدم عىل قتل والديه (االم واالب) واصاب شقيقته بواسطة سالح ناري وفر 
هاربا يف محافظة بغداد.وأضافت الوكالة يف بيان، «نجحت الجهود االستخبارية يف متابعة 
النفايات  يف  برميه  قام  ان  بعد  الجريمة  بوقت قيايس وضبط سالح  عليه  والقبض  املتهم 
محاوال اخفاءه».وقال مصدر أمني مساء  اول أمس السبت، أن «شاباً فتح نريان سالحه 
عىل والده ووالدته واخته ضمن منطقة زيونة رشقي بغداد ما اسفر عن مقتل االب واالم 
واصابة االخت التي تم نقلها اىل مستشفى الشيخ زايد»، مشرياً اىل ان «أسباب الحادث ما 
تزال مجهولة، فيما الذ الجاني بالفرار».واوضح املصدر ان «حسب املعلومات فأن الشخص 

يتعاطى املخدرات»، الفتا اىل ان «والدته موظفة يف وزارة الصناعة واخته طالبة جامعية».

@ÈÌá€aÎ@›n”@·Ën∑@|Ó�m@paäbjÉné¸a
Ú„ÏÌå@¿@Èn‘Ó‘í@lbñcÎ
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‚ÏÓ€a@Âfl@�aıái@Òáì€a@Ú�éÏnfl@äb�flc@ZıaÏ„˛a

@Ô„aãÌ�a@êÓˆã€a@Ï«áÌ@ÜÏ»è€a@›Áb»€a
bËi@kyãÌ@7Ç˛aÎ@übÌã€a@ÒäbÌç€

bjÌã”@ÚÌÜÏ»è€a@ÚÓuäbÇ@ãÌåÎ@Ô‘n‹‰é@ZÊbÓË‹€a@áj«@7flc

بغداد/ الزوراء:
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  أكَد 
رسمت  الحكومة  ان  السوداني، 
بالعراق،  للنهوض  طموحاً  برنامجاً 
أي  مع  التهاون  عدم  اىل  أشار  وفيما 
أموال  باستغالل  يتسبب  قد  خلل 
أمني  محرض  توقيع  رعى  الشعب، 

مشرتك بني العراق وايران.
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  وقال 
خالل  له  كلمة  يف  السوداني،  شياع 
الدويل،  بغداد  حوار  مؤتمر  افتتاح 
املعهد  ”أشكر  ”الزوراء“:  تابعته 
العراقي للحوار عىل تنظيم هذا املؤتمر، 
واألكاديميني  بالباحثني  وأرحب 
كل  من  جاؤوا  الذين  واملتخّصصني 
العراق  أن  يدل  مما  للمشاركة،  مكان 
حاضناً  الطبيعية  مكانته  استعاد 

للحوارات واملؤتمرات“.
الذكرى  أعتاب  عىل  ”العراق  أن  وذكر، 
العرشين لسقوِط النظاِم الدكتاتوري، 
إذ نستذكر آالَم شعِبنا ومعاناتِه يف تلك 
العبثيُة  الحروُب  سادتها  التي  السنني 
والتخريُب املمنهج، حتى جاءت لحظة 
شعُب  وصار   ،2003 عام  يف  التغيري 
فتقاطرت  القراِر،  صاحَب  العراِق 
 2005 سنِة  يف  العراقيني  جموُع 
بانتخاباٍت  االقرتاِع  صناديِق  نحَو 
اإلرهابيَة  والهجماِت  القذائَف  تتحدّى 

االنتحاريَة“.
األهّم  ”التحدي  أن  السوداني،  وأضاف 
ُينهي  دائٍم  دستوٍر  اختيار  عرب  بدأ 
الحالَة الشاذَة التي ساَر عليها النظاُم 
الدكتاتوري، الذي صاَغ دستوراً مؤقتاً 
أو  اعتباٍر  أي  دون  من  مزاَجه،  يوافُق 
لجميِع  األساسيِة  للحقوِق  مراعاٍة 
”العراقيني،  أن  إىل،  العراقيني“، مشريا 
 ،2005 األول  ترشين   15 يف  اختاروا 
للمواطنة،  يؤسُس  دائماً  دستوراً 
السقَف  وصاَر  الحريات،  كلَّ  ويضِمُن 
العراقيون،  به  يستظلُّ  الذي  اآلمَن 
الخوِف  ظالِل  تحَت  عاشوا  أْن  بعد 

والقهر“.
مرحلة  شعبنا  أبناء  عىل  ”مرّت  وأكد 
قاسية بسبب اإلرهاب، فكانت مناظُر 
القتِل  جراَء  الشوارِع  يف  امللقاِة  الجثِث 
العراقيني  عىل   غريبًة  الُهوية،  عىل 
وهم  السنني،  ملئاِت  تعايشوا  الذين 
أو  حساسيٍة  بال  بعَضهم  يتقبلون 

أو كراهيٍة عنرصيٍة  استنفاٍر طائفي، 
أو قومية“، الفتا اىل ان ”صدمُة احتالِل 
ملناطًق  اإلرهابي  داعش  عصاباِت 
واسعٍة من محافظاِتنا جاءت ليستنفر 
الجهاِد  فتوى  بعد  جميعاً،  العراقيون 
وتزاحموا  شملِهم،  ومللموا  الكفائي، 
القصِص  أروَع  ليسطروا  السواتِر  عىل 
وخاَض  جراَحه،  تجاوَز  شعٍب  عن 
أرشَس املعارِك لتحريِر أرضِه من أسوأِ 

عصابٍة إرهابية.“
وتابع ”بعد أن عربنا املحنة، كانت آثار 
من  الشكوى  وأخذت  واضحة،  التلكؤ 
بالتنامي،  األموال  وهدر  اإلدارة  سوء 
السخط  عالمات  من  الكثري  وشهدنا 
عىل  الدولة  مؤسسات  قدرة  عدم  إزاء 
وبعد  بواجباتها،   والقيام  اإلصالح 
بعَد  ما  سنواِت  خالَل  عسري،  مخاٍض 

التحرير، جاءت حكومتنا الحالية.“ 
رسمت  الحالية  ”الحكومُة  أن  وبني، 
عىل  يعمُل  وشامالً  طموحاً  برنامجاً 
نحَو  بِه  والسرِي  بالعراق،  النهوِض 
استثماِر كلِّ ثرواتِه وطاقاتِه وتوظيِفها 
لتعويِض ما فاتُه من سنواِت الخراب“، 
إىل  بالعراق  السرُي  ”أهمية  عىل  مؤكدا 
عن  بعيداً  السيايس  الهدوِء  ضفاِف 
الخالفاِت التي عطلتنا كثرياً عن خدمِة 
أبناِء شعِبنا الذين طاَل صربُهم علينا. 

فعقدنا العزَم، وتوكلنا عىل الله، لننجَز 
ما تلكأَ إنجاَزه، ونبني ما تمَّ التخطيُط 

له.“
الثقة  من  ”ننطلق  بالقول:  ومىض 
مفاصِل  لتحريِك  البلِد  بمقدراِت 
جديدة،  عمٍل  فرِص  وخلِق  االقتصاِد 
الفقِر  ومكافحِة  الخدماِت  وتطويِر 
بالرعايِة  املشمولني  دائرِة  وتوسيِع 
االجتماعية، واحياِء الضماِن الصحي“، 
الخاصُّ يشاركنا  أن ”القطاُع  إىل  الفتا 
منحناه  الذي  الحكومي،  الربنامج  يف 
دوراً مهماً يف املوازنِة االستثنائيِة التي 
خطوة  يف  سنواٍت  لثالِث  عليها  صّوتنا 
جريئة، تعبرياً عن رؤية واضحة تؤسس 
ملرحلة جادة ومختلفة، ولتنطلق حركة 
سواٌء  بدقة،  سنتابُعها  والتي  اإلعماِر 
ِاملتابعِة الشخصية أم عرب اللجاِن  عرب 

الحكوميِة التي شكلناها“.
مع  هنا  نتهاوَن  ”لْن  بالقول:  وشدد، 
أو خلٍل قد يتسبُب  تلكٍؤ  أو  أيِّ تراجٍع 
باستغالِل ماِل الشعِب ملصالَح ذاتيٍة أو 
حزبيٍة أو فئوية، فالثروُة الوطنيُة ملُك 
العزم ”عىل  العراقيني جميعاً“، مؤكداً 
املعركُة  تلك  الفساد،  جائحِة  مكافحِة 
الكربى التي إْن تهاوّنا فيها خرسنا كلَّ 

معارِكنا األخرى“.
وأشار إىل أن ”االنتصاُر ال يأتي إّال من 

الدولة،  مؤسسات  كلِّ  بني  التعاوِن 
التنفيذية  السلطات  جهوِد  فتضافُر 
سيعبُد  والقضائية،  والترشيعية 
الطريَق لتحقيِق كلِّ األهداِف املرسومِة 
اللِه  وجِه  سوى  منها  نبتغي  ال  التي 
موضحا  شعِبنا“،  ورضا  والعراق، 
ثقِة  استعادُة  هو  األكَرب  ”التحدَي  أن 
ضعِف  نتيجَة  تراجعت  التي  املواطِن 
وقلِّة  واألقواِل  الوعوِد  وَكثرِة  األداِء 

األفعاِل واإلنجاز“.
وانتهى  قىض  الذي  ”النظاَم  ان  وذكر 
مقيماً  يزاُل  ال  وتشكيالتِه  بشخوصِه 
نعاني  زلنا  وما  املرافق،  من  الكثرِي  يف 
وبعقليٍة  باليٍة  قانونيٍة  منظومٍة  من 
الحزَم  يتطلُب  ما  متخّشبة،  مركزيٍة 
األموِر  وضِع  يف  واإلرساَع  اإلصالِح  يف 

بنصاِبها الصحيح“.
من  فيِه  ما  بكلِّ  ”املايض  أن  وأكد، 
محٍن وخراب، قد صاَر درساً مهماً لنا 
أجمع،  وللعالِم  ألنفِسنا  لنثبَت،  اليوَم 
ظهرِه  عىل  تسلقت  مهما  العراَق  أنَّ 
بسبِب  أقدارُه  خذلتُه  ومهما  املحن، 
الدكتاتوريِة وسوِء اإلدارة، فإنَّه يمتلُك 
اإلرادَة واملقوماِت عىل النهوِض والعودِة 
إىل حيُث األماكُن ايل تليُق به“، مشريا اىل 
”اننا نمتلُك ثرواٍت متنوعًة هي مصدُر 
ومكوناتيٍة  برشيٍة  ثرواٍت  لنا.  قوٍة 

وهي  وثقافية.  وحضاريٍة  وطبيعيٍة 
عىل  قادراً  بلداً  العراَق  تجعُل  ثرواٌت 

صنِع الفرادِة والتميز“.
الوزراء  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
محمد شياع السوداني، رفضه القاطع 
مرسحاً  العراق  أرض  تكون  أن  عىل 
لتواجد الجماعات املسلحة، فيما رعى 
توقيع محرض أمني مشرتك بني العراق 

وإيران.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
مجلس  ”رئيس  إن  بيان،  يف  الوزراء 
الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، 
القومي  لألمن  األعىل  املجلس  أمني 
املرافق  والوفد  شمخاني  عيل  اإليراني 
له“، مبيناً، أن ”اللقاء شهد التباحث يف 
العالقات بني البلدين، واألوضاع األمنية 
وسبل  املنطقة،  عموم  يف  والسياسية 

تعزيز أمنها واستقرارها“.
خالل  الوزراء  مجلس  رئيس  وأكد 
اللقاء، ”موقف العراق الثابت الرافض 
منطلقاً  العراقية  األرايض  تكون  ألن 
الجوار“،  دول  من  أّي  عىل  لالعتداء 
أن  عىل  القاطع  ”رفضه  مشدداً 
لتواجد  مرسحاً  العراق  أرض  تكون 
تكون  أن  أو  املسلحة،  الجماعات 
مساس  أّي  أو  الستهدافها،  منطلقاً 

بالسيادة العراقية“.
وجرى استعراض تقّدم اتفاق التفاهم 
األخري املربم بني الجمهورية اإلسالمية 
السعودية،  العربية  واململكة  اإليرانية، 
وأكد السوداني يف هذا الصدد، ”ترحيب 
العراق بهذا االتفاق واستعداده لتقديم 

كل ما يعزز استقرار املنطقة“.
للدور  شكره  شمخاني  جدد  فيما 
نقل  كما  املسار،  هذا  عىل  العراقي 
تحّيات الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس 
إىل رئيس الوزراء، وتأكيده رغبة إيران 
فيه  ملا  الثنائية،  العالقات  تطوير  يف 

مصلحة الشعبني الصديقني.
توقيع  الوزراء،  مجلس  رئيس  ورعى 
إذ  البلدين،  بني  مشرتك  أمني  محرض 
مستشار  العراقي  الجانب  عن  وّقعه 
وعن  األعرجي،  قاسم  القومي  األمن 
إذ  شمخاني،  عيل  اإليراني  الجانب 
حماية  يف  التنسيق  املحرض  تضمن 
البلدين، وتوطيد  الحدود املشرتكة بني 
أمنية  مجاالت  يف  املشرتك  التعاون 

عّدة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اجراء  يتم  ان  البيدر  عيل  السيايس  املحلل  توقَع 
املقبل   العام  يف  املحافظات  مجالس  انتخابات 
لقانون  الرافضني  أمام  الخيارات  حدد  حني  ويف 
االنتخابات اقرتح صيغة للقانون تضمن مشاركة 

التيارات الصغرية والعناوين املستقلة.
”مصلحة  ان  لـ“الزوراء“،  حديث  يف  البيدر  وقال 
الكتل النيابية الكبرية يقتيض اقرار قانون بنظام 
سانت ليغو املعدل وبنسبة 1.7 او حتى 1.9 وهي 
تسعى للخيار االخري كونه االكثر تحقيقا واالقرب 
مجددا  السلطة  اىل  واعادتها  مصالحها  لتنفيذ 
واملرشحون  والناشئة  الصغرية  الكتل  واقصاء 
وبالتايل  الفتية  والتيارات  واالحزاب  املستقلون 
تضمن بقاءها يف السلطة“، مستدركا ”لكن هذه 
الرغبة تواجه برفض شعبي وحتى رفض نخبوي 

االطراف  بعض  قبل  من  نيابي  وايضا  وسيايس 
املدنية واملعارضة داخل الربملان“.

وبني ان ” واقع الحال يؤكد ان تلك القوى ماضية 
نظام  وفق  القانون  باقرار  مرشوعها  تنفيذ  يف 
تلك  من  اي  االعتبار  بنظر  تأخذ  ولن  ليغو  سانت 
مزايا  له  القانون  وهذا  والتوجيهات  الرغبات 
يحافظ عىل  انه  له مساوئ فمن مميزاته  وايضا 
التوافق  حالة االستقرار السيايس ويعجل تحقيق 
بعد اعالن النتائج لكنه اقصائي بالنسبة التيارات 

الصغرية او العناوين املستقلة“.
 1.7 انه ”كلما انخفضت نسبة الكرس من   ورأى 
ان نحقق عدالة  1.1 ممكن  او   1.3 او   1.5 اىل  او 
يف هذا القانون ويف نفس التوقيت نضمن مشاركة 
املستقلة  والعناوين  الصغرية  للتيارات  جزئية 
يعني  بعد  فيما  التوافق   نحقق  ان  ممكن  وايضا 

بعد اجراء االنتخابات واعالن نتائجها“.
نيابية  ”اصوات  انها  اوضح  الرافضني  وعن   
الكتل  رغبة  امام  تزداد  او  تصمد  لن  بسيطة 
النخبوي  الرفض  خيار  هو  االخر  الخيار  الكربى 
عاما  رأيا  يصنع  ان  ممكن  والسيايس  االعالمي 
يعني  هنا  و  الشارع  خيار  هو  االخري  والخيار  
الدعم الصدري  ان تتكئ تلك االطراف عىل  ممكن 
الذي غري فاهم  العراقي  ان الشارع  لها خصوصا 
لهذا النظام و الشارع اليوم لم يعد يمتلك القدرة 
عىل تحشيد الجماهري بتظاهرات او حتى الذهاب 

اىل االحتجاز واالعتصام“.
االزمة  هذه  النهاء  االخري  ”املوقف  ان  اىل  واشار 
الكتل  قبل  من  سياسيا  خيارا  يكون  ان  يجب 
االستقرار  عىل  الحفاظ  اجل  من  الكبرية  النيابية 
نواياها  بحسن  الشارع  اىل  رسائل  ايصال  وايضا 

وانه وجودها  يف السلطة ويف مراكز صناعة القرار 
انتقال  تكريس  او  احتكاريا  وليس  اصالحي  هو 
السلطة ثانية اليها عرب حياكة او صناعة قوانني 
تتالءم مع امكانياتها ونفوذها وال تحقق العدالة 

املجتمعية او املصلحة العامة ”.
 %  80 قاطعها   السابقة  ”االنتخابات  ان  وبني   
االرادة  وتمثل  كبرية  النسبة  وهذه  العراقيني  من 
الجمعية لذلك علينا ان نصنع قانون يقلب املعادلة 

بجعل نسبة املشاركني معكوسة“.
عىل  سيخيم  من  هو  املوازنة  قانون  ان“  اىل  ولف 
بعد  ربما  و  املقبلة  املرحلة  يف  النيابي  املشهد 
مجالس  انتخابات  وبالتايل  اقراره  يجري  العيد 
املحافظات لن تتحقق يف هذا العام ممكن ان تكون 
مطلع العام املقبل“ مشريا اىل ان هذا  ”يزيد نسبة 

الضغط عىل املنظومة السياسية والحكومة ” .

بغداد/ الزوراء: 
الغريري،  داود  اثري  التجارة  وزير  افتتَح 
املواد  لبيع  بغداد  يف  تسويقية  منافذ  ثالثة 
الغذائية وباسعار مدعومة وبسعر الكلفة 

.
وذكر اعالم التجارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”وزير التجارة اثري داود الغريري افتتح 
صباح امس وبحضور وكالء الوزارة ستار 
الجابري وغسان فرحان حميد ثالث منافذ 
تسويقية يف مناطق الكرخ والحرية ومدينة 

الصدر لبيع املواد الغذائية باسعار مدعومة 
حلول  قرب  مع  بالتزامن  الكلفة،  بسعر 
لفتح  التوجه  مع  املبارك،  رمضان  شهر 
الشهر  خالل  املحافظات  يف  اخرى  منافذ 

الفضيل ”.
واكد الوزير الغريري، خالل مؤتمر صحفي 
منافذ  ان ”فتح هكذا  املناسبة،  بهذه  عقد 
مجلس  رئيس  لتوجيهات  تنفيذا  جاء 
إىل  الغذائية  املواد  جميع  بتوفري  الوزراء 
السوق  اسعار  عىل  للسيطرة  املواطنني 

حلول  خالل  باالرتفاع  عادة  تتزامن  والتي 
الشهر الفضيل“ .

التجارة  ”وزارة  ان  اىل  الغريري  واشار 
املستمر  الدعم  تقديم  عىل  حريصة 
من  كاهلهم  عن  وللتخفيف  للمواطنني 
جشع بعض التجار، عرب حضورها كتاجر 
منافس باالضافة اىل دورها الرقابي ملراقبة 
املخالفني  ومحاسبة  واالسعار  السوق 
وبالتعاون مع االجهزة االمنية“، مؤكدا يف 
الوقت ذاته ان القادم ”افضل وهذه خطوة 

اخرى  منافذ  بفتح  خطوات  تتبعها  اوىل 
يف  شاحنات  وتسيري  املحافظات  بقية  يف 
للمواطنني  املواد  لبيع  والنواحي  االقضية 
مبارش وباسعار تنافسية ومدعومة بسعر 

التكلفة ودون انقطاع ”.
الفرتة  يف  الوزارة  ”تجربة  ان  اىل  ولفت 
السابقة باطالق البيع املبارش ملواد الطحني 
والحليب وبيض املائدة والدجاج ويف جميع 
املحافظات اسهم بشكل كبري عىل خفض 

اسعارها بالسوق املحلية ”.

بغداد/ الزوراء:
تكرار  النيابية،  الرتبية  لجنة  استبعدْت 
لالمتحانات  األسئلة  ترسيب  حادثة 
الوزارية بهذا العام الدرايس -2022 2023 

كما حدث يف األعوام املاضية.
وقالت عضو اللجنة نجوى حميد يف ترصيح 

صحفي :“نؤكد عدم تكرار حادثة ترسيب 
اللجنة  إن  إذ  العام،  هذا  الوزارية  األسئلة 
والجهات  الوزارة  مع  وبالتعاون  النيابية 
املسؤولة شكلت لجنة فورية وتمكنت من 

القبض عىل املتورطني“.
وأضافت ”هذا العام لن تتكرر تلك الحادثة“.

يذكر ان العام الدرايس املايض شهد حادثة 
للثالث  الرياضيات  مادة  أسئلة  ترسيب 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  املتوسط 
ما دفع وزارة الرتبية اىل تأجيل االمتحانات 

ملوعد آخر.
الشارع  يف  واسعا  غضبا  الحادثة  وأثارت 

حوادث  سماع  عىل  اعتاد  الذي  العراقي، 
ترسيب األسئلة الوزارية بني الحني واآلخر 
جهاز  املنرصمة.وأعلن  السنوات  خالل 
ثالثة موظفني  اعتقال  الوطني، عن  األمن 
املسؤولون  ”هم  كانوا،  الرتبية،  وزارة  يف 

املبارشون عن ترسيب األسئلة“.

بغداد/ الزوراء:
الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
الطقس  حالة  عن  األحد،  أمس 
فيما  الحايل،  لألسبوع  العراق  يف 
بدءاً  لألمطار  تساقطاً  توقعت 

من اليوم.
تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 

”الزوراء“: أن ”طقس البالد ليوم 
جزئياً  غائماً  سيكون  االثنني 
أمطار  تساقط  مع  غائم  إىل 
يف  الشدة  متوسطة  إىل  خفيفة 
يف  رعدية  تكون  متفرقة  أماكن 
عموم البالد، أما درجات الحرارة 
السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 

يف جميع أقسام البالد“.
يوم  ”طقس  أن  البيان،  وأضاف 
غد الثالثاء سيكون غائماً جزئياً 
غائماً  الرشقية  أقسامها  ويف 
إىل  خفيفة  أمطار  تساقط  مع 
رعدية  تكون  الشدة  متوسطة 
أحياناً يف عموم البالد، أما درجات 

الحرارة فستنخفض عدة درجات 
عن اليوم السابق يف جميع اقسام 

البالد“.
ليومي  ”الطقس  أن  وتابع، 
سيكون  والخميس  األربعاء 
يف  غائماً  واحياناً  جزئياً  غائماً 
والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني 

فيما سيكون الطقس يف املنطقة 
واحياناً  جزئياً  غائماً  الشمالية 
غائماً مع تساقط أمطار خفيفة 
أماكن  يف  الشدة  متوسطة  إىل 
ودرجات  رعدية،  تكون  متفرقة 
الحرارة فسرتتفع قليالً عن اليوم 

السابق يف جميع أنحاء البالد“.

طهران/ متابعة الزوراء:
ابراهيم  االيراني  الرئيس  رحَب 
امللك  بدعوة  االحد،  امس  رئييس، 
السعودي سلمان بن عبد العزيز 
وزير  أكد  فيما  الرياض،  لزيارة 
عبد  أمري  إيران، حسني  خارجية 
مع  لقاء  سيعقد  إنه  اللهيان، 
األمري  السعودي  الخارجية  وزير 
”املستقبل  يف  فرحان  بن  فيصل 

القريب“.
وقال مساعد الشؤون السياسية 
يف مكتب الرئيس اإليراني، محمد 
تويرت  عىل  بتغريدة  جمشيدي، 
”ملك  إن  ”الزوراء“:  تابعتها 
السعودية سلمان بن عبد العزيز، 
رحب يف رسالة إىل الرئيس اإليراني 
باتفاق البلدين الشقيقني، ووّجه 
دعوة له إلجراء زيارة رسمية إىل 
الرياض، ودعا إىل تعزيز التعاون 

االقتصادي واإلقليمي“.
”رئيس  أن  جمشيدي  وأضاف 
بهذه  رحب  اإليراني  الجمهورية 
إيران  استعداد  وأكد  الدعوة، 

لتعزيز التعاون“.
ببكني  عقد  اجتماع  يف  واعلن 

اتفاق  عن  الحايل،  الشهر 
عدم  عىل  وإيران  السعودية 
استخدام القوة العسكرية وعدم 
بعضها  ضد  الجماعات  دعم 
العالقات  استئناف  مع  البعض، 
بني  املقطوعة  الدبلوماسية 
وإعادة  سنوات   7 منذ  البلدين 
البلدين يف غضون  فتح سفارتي 

شهرين.
وزير  اكد  ذاته  السياق  ويف 
عبد  أمري  إيران، حسني  خارجية 
مع  لقاء  سيعقد  إنه  اللهيان، 
األمري  السعودي  الخارجية  وزير 
”املستقبل  يف  فرحان  بن  فيصل 
 3 اقرتح  انه  مبينا  القريب“، 
وزير  مع  اجتماع  لعقد  أماكن 

الخارجية السعودي“.
بناء  إنه  اللهيان  عبد  وقال 
مع  املتبادلة  الرسائل  آخر  عىل 
أعلنت  إيران  فإن  السعودية 
فتح  إلعادة  استعدادها  أيضا 
مع  اتفقنا  كما  السفارتني، 
فنية  وفود  زيارة  عىل  السعودية 

للسفارتني تحضريا لفتحهما“.
أن  صحفي  مؤتمر  يف  وأضاف 

عادت  الرياض  مع  العالقة 
خمس  بعد  الطبيعي  للوضع 

جوالت من محادثات بغداد.
الوزير  قال  اليمني،  امللف  ويف 
شأن  اليمن  قضية  إن  اإليراني 
األمن  عىل  نؤكد  ”لكن  داخيل 
ونعمل  املنطقة..  يف  املستقر 
بالتعاون  املنطقة  استقرار  عىل 
لن  وقال:  السعودية.“  مع 
الدول  من  ألمننا  تهديد  أي  نقبل 

املجاورة“.
عبد  قال  النووي،  امللف  وحول 
اللهيان: ”لن نرهن أوضاع البالد 
وخاصة االقتصادية باملفاوضات 
بتطور  ”نرحب  وقال:  النووية“. 
له  بلد  فهي  مرص  مع  العالقات 
دور مهم عىل املستوى العربي“.

موسكو  زيارة  ”أعتزم  وأضاف: 
قضايا  ملناقشة  املقبل  األسبوع 
أدلة  وطلبنا  ودولية..  إقليمية 
تثبت  أوكرانيا  من  موثقة 
اإليرانية“  ”املسريات  استخدام 
عرب  صورا  وتلقينا  الحرب،  يف 
األقمار الصناعية مشوشة وغري 

واضحة“.

2سياسة ومحليات alzawraanews@yahoo.com

@aàbfl@ZÔ„aãÌ�a –@ÜÏ»è€a@läb‘n€a
_bÿÌãflc@Â«

بعودة  االيراني  السعودي  االتفاق  عن  باإلعالن  مؤخراً  االعالم  انشغَل 
العالقات الدبلوماسية بني البلدين، معترباً ان هناك تغيريات اسرتاتيجية 

ستحصل يف املنطقة اثر هذا االتفاق. 
يكون  ان  معنى  ما  الحايل:  الوقت  يف  طرحها  يمكن  عديدة  تساؤالت 
العباءة  من  السعودية  تخرج  ان  يمكن  هل  صينية؟  برعاية  االتفاق 
القضايا  معالجة  يف  االتفاق  هذا  يساهم  ان  يمكن  كيف  االمريكية؟ 
ألد  بني  الرصاع  اندحار  ظل  يف  االوسط  الرشق  يف  الكبرية  الخالفية 
هو  وما  وايران  السعودية  من  كل  ستجنيها  التي  الفائدة  ما  األعداء؟ 

املوقف االمريكي مما يحصل؟ 
يبدو ان حالة العداء املستعصية بني ايران والسعودية لسنوات طويلة 
االمر  اثر هذا الرصاع، جعل  بلد عربي  اكثر من  تولّد يف  الذي  والرصاع 
االتفاق وأي عالم  بعد هذا  اليه، فماذا  والنظر  الوقوف عنده  يستحق 

عربي سنشهد؟!
كبريا  وتفاؤال  راحة  سيولد  فهذا  االتفاق  هو  املمكن  افضل  ان  شك  ال 
عىل جميع الصعد، خصوصا ان السعودية استطاعت ان تتخذ موقفا 
يمكن الوقوف عليه يف الحرب الروسية االوكرانية فقد حاولت ان تظهر 
دوالر،  مليار  نصف  بحوايل  لألوكرانيني  تربعت  عندما  الوسط  خط  يف 
لكنها يف الوقت نفسه لم تمتثل للعقوبات االمريكية عىل روسيا ولم تقم 
بتخفيض سعر النفط او القيام بضغط عىل اوبك للقيام بهذا االمر، مما 

يجعلنا ننظر بتفاؤل كبري حيال ما يحصل. 
يف املقابل سعت السعودية اىل اعادة ترتيب عالقاتها مع كل من قطر 
وتركيا، وبدأت تفتش عن معالجة الوضع اليمني، كما انها بدأت تفكر 
يف العالقة بجدية مع الواليات املتحدة االمريكية وتضع هذه العالقة يف 
ميزان الربح والخسارة، ومن الواضح ان اململكة اصبح لديها قناعة انه 
يجب ان تكون يديها مفتوحة للجميع وان حلفها التاريخي مع امريكا 
كانت خسارته أكرب بكثري من ربحه، ومع ذلك هي ال تنوي إغالق أي 

باب مع امريكا بل تسعى اىل فرد يديها باالتجاهني الغربي والرشقي.
يف  ومرشوعها  امريكا  لخاطر  السعودية  فعلته  فيما  كثريا  ندخل  لن 
النتائج التي حصلت ازاء هذا االمر يف كل من لبنان  املنطقة، وما هي 
االقوى  الذراع  وكانت  وغريها،  واليمن  وافغانستان  وسوريا  والعراق 
لألمريكيني يف املنطقة. لقد قّدمت السعودية «خدمات» ألمريكا ال تقّدر 

بثمن، أهمها ما يتعلق بالدوالر االمريكي عرب ربطه بالنفط. 
الرئيس  اليوم بل منذ مجيء  الذهنية السعودية لم تولد  من املؤكد ان 
االمريكيون  يحمله  ما  ليظهر حقيقة  امريكا  رئاسة  اىل  ترامب  دونالد 
السعودية ان خسارتها كبرية  او غريهم، لقد فهمت  السعودية  تجاه 
ال سيما عندما اجربت عىل الدخول يف صفقة القرن مخالفًة الجمهور 
كل  والبعيد  العربي  الحاضن  بأنه  للسعودية  ينظر  كان  الذي  العربي 
البعد عن التطبيع، فغرقت يف وحول الصفقة التي أغرقت معها االمارات 
والبحرين وغريهما، وكل هذا حصل وسط ابتزاز امريكي سيايس ومايل 

من الرئيس االشقر ترامب. 
لعل  االمريكيني  من  السعودي  امللك  تلقاها  التي  الصفعات  هي  كثرية 
أخطرها ما قاله ترامب للملك بأنه لن يبقى يف الحكم بدون األمريكان 
السعودية  جعلت  والسيايس  املايل  االبتزاز  هذا  املال..  يدفع  ان  وعليه 
تخطو خطواتها الجّدية إلعادة االعتبار عرب التمرد الذي نأمل أن يكون 

شامالً وناضجاً أكثر. 
غري  من  لكن  كثريا  املنطقة  سرتيح  السعودية  الخطوات  ان  شك  ال 
ان نعترب ان كل املشاكل ستعالج بمجرد هذا االتفاق، فهذه  املنطقي 
العربي،  العالم  يف  واملصالحات  التفاهمات  اعمار  يف  االوىل  اللبنة  هي 

خصوصا ان السعودية ترى نفسها الراعية للعرب. 
يف املقابل، أعادت إيران النظر أيضا يف عالقاتها من جهة ويف واقعها من 
جهة أخرى، وهي بدورها تقدم للروس اكثر مما تأخذ، وهي بحاجة 
اىل كل يد تمد إليها ملواجهة الحصار االمريكي عليها، فيما الصني تقول 
يدها  تدخل  أن  قبل  أوال  الجوار  مع  مشاكلها  تعالج  بأن  رصاحة  لها 

االستثمارية يف االرض االيرانية. 
ان املنطقة يف هذه الفرتة ذاهبة اىل املزيد من التغريات االيجابية، لكن 
هذا االمر لن يحصل عىل طبق من ذهب، فاملوقف االمريكي واضح حيال 
أي نقاط تفاهم وأي اتفاق يخالف مبادئها السياسية امليكافيلية بفرق 
تسد، وإبقاء العالم العربي خصوصا مع جريانه يف حالة نريان مشتعلة 

حرصا منها عىل مصالحها من جهة وتأمينا لضمان امن ارسائيل. 
ايجابي  امر  وهذا  والسعودية،  ايران  مستوى  عىل  االتفاق  حصل  لقد 
الخطوات  ولبنان وسوريا وإال ستكون كل  للعراق  يمتد  أن  جدا يجب 
ناقصة، فيما امريكا ستزداد رشاسة وسط سعيها الدؤوب للبقاء عىل 
رأس العالم، لكن الحقيقة ان التغيريات قد حصلت فعال والنظام العاملي 

الجديد قد بدأ يخطو خطواته بحزم وبثقة. 
التقارب  هذا  تأمني  اىل  سعى  االخرية  السنوات  يف  العراق  ان  شك  وال 
السعودي االيراني، إذ تبنى مرشوع االتفاق منذ البداية وأطلق خطابات 
متعددة حيال اهمية التفاهم للبلدين، وقام بمبادرات عديدة ان كان يف 
حكومة الرئيس الكاظمي ام يف حكومة الرئيس محمد شياع السوداني 

الحالية. 
أن يشحذوا  إال  اآلن  الجميع  أيام ترقب وما عىل  املقبلة ستكون  االيام 
التضامن والوحدة، للتحرر من االمربيالية وبناء مستقبل عربي  همم 

ال طائفي.
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أربيل/ غسان رشبل:
كلما زرت مسعود بارزاني تحّول اللقاء 
ثالثيـًا. ُيـرص ِظـلُّ صّدام حسـني عىل 
الحضور فاتحاً باب الذكريات. شـاءت 
املهنـة أن أواكـب قصـة الرجلني وهي 
مثرية ومؤملـة. رجالن بـإرادة حديدية 
عـىل صفيـح سـاخن اسـمه العـراق. 
يعتقـد صـّدام أن روح األمـة فوّضتـه 
مهمة اسـتعادة مجد العراق ومجدها. 
ويعتقد مسـعود أنه اختـار ما عرضه 
عليـه القـدر وهـو دور حـارس الحلم 
الكردي. كان صـّدام أجرأ زعيم عراقي 
يف التعامـل مـع مطالـب األكـراد. ثـم 
كان األقـىس يف إلحاق نكبة اسـتثنائية 
ببلداتهم وقراهم. وكان مسـعود عنيداً 
يف الحفـاظ عـىل اتجـاه البوصلة الذي 
حـدده الزعيم التاريخي لألكـراد والده 

املال مصطفى البارزاني.
َتعذَّر عىل أيٍّ من الرجلني شطب اآلخر، 
وشـهدت العالقة الطويلـة مصافحات 
صعبة ورضبات موجعـة. قبل عقدين 
حسـم القدر النـزاع. واألصـح تدخلت 
اإلمرباطوريـة األمريكية وغزت العراق. 
سـلك صـّدام طريقه إىل حبل املشـنقة 
وجلس مسـعود بارزاني تحت َعلَمني، 
هما َعلَـم العراق الفيـدرايل وَعلَم إقليم 

كردستان. 
بدأ القرن الحايل يف العراق بمشهد يوحي 
باالسـتمرار طويالً. يف الشمال يستمر 
األكـراد يف اإلفـادة مـن «منطقة حظر 
الطريان». ويف بغـداد يقيم نظام صّدام 
حسـني مقلم األظافر، يالعب املفتشني 
الدوليني، ويتحايل عىل رشوط «النفط 
مقابـل الغذاء»، لكّن أهـوال نجاحه يف 
قمـع االنتفاضتني الكردية والشـيعية 
بعد إرغامه عىل االنسحاب من الكويت 

بقيت ماثلة للعيان.
القديم  املعارضـة بحلمهـا  احتفظـْت 
بإطاحة النظام لكنه بدا بعيد املنال. ال 
تستطيع بقواها الذاتية دحر آلة صّدام 
العسـكرية. والقوة الجويـة األمريكية 
ليسـت لإليجـار كـي توفـر للفصائـل 
العراقيـة غطـاء جوياً للتقدم حسـب 
برامجها الداخلية واإلقليمية. كان ال بد 
من زلزال لتغيري الحسـابات واملعادالت 

ولن يتأخر كثرياً يف الوصول.

xaãicÎ@paãˆb†
ليوم 11 سـبتمرب (أيلول) رنة يف ذاكرة 
األكـراد. ففـي هـذا اليـوم مـن العام 
1961، أطلـق املال مصطفـى البارزاني 
سـيبقى  التـي  الكرديـة  االنتفاضـة 
جمرها مشتعالً حتى إطفائها يف 1970 
بموجـب اتفـاق مـع حـزب «البعـث» 
الذي استعاد السـلطة قبل عامني. ويف 
لحظة اإلطـالق تلك، كان إىل جانب املال 

مصطفى أنجاله، وبينهم مسعود.
كان   .2001 11 سـبتمرب  يف  اآلن  إننـا 
مسـعود يف مدنيـة دهـوك وإىل جانبه 
نجله مرسور. ملح عىل الشاشـة طائرة 
تصـدم برجـاً شـاهقاً. توّهـم للوهلة 
األوىل أن القنـاة تبـث فيلماً. ثم شـاهد 
طائـرة ثانيـة تنقـّض عىل بـرج آخر. 
وحـني تالحقـت األخبـار العاجلة قال 
للمحيطـني به إن شـيئاً كبـرياً وخطراً 
يحـدث يف أمـريكا. كان مـن املسـتبعد 
تماماً افرتاض أن دولة بعنوان معروف 
تجـرؤ عـىل مهاجمـة القـوة العظمى 
الوحيدة يف عقر دارها واستهداف رموز 

هيبتها ونجاحها.
الديمقراطـي  «الحـزب  زعيـم  شـعر 
الكردسـتاني» أن مرحلـة جديـدة قـد 
بدأت وإن لـم تتضح أبعـاد مخاطرها 
بعد. قـرر ترميم العالقات مع «االتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني» بزعامة جالل 
تركيـا  إىل  طالبانـي وأوفـد مبعوثـني 
وسوريا وإيران السـتطالع قراءة هذه 
الدول لالنعكاسات املحتملة لـ«هجمات 
نيويـورك وواشـنطن». كانـت الـدول 
الثالث تتساءل وتحاول فهم ردة الفعل 
األمريكيـة املحتملة لكنها لم تكن تملك 

إجابات.
طلبـت إيران وفداً آخـر فذهب إليها. يف 
فندق «استقالل» (هيلتون) استضافت 
طهـران الوفد الكردي لكنها تعمدت أن 
تستضيف يف املكان عينه والوقت نفسه 
وفداً مـن نظام صـّدام برئاسـة مدير 
االسـتخبارات طاهـر جليـل حبـوش. 
وشهد بهو الفندق مصافحة بني أعضاء 
الوفديـن. كانت بغداد قلقـة ومرتبكة 
تحـاول بدورها فهم املرحلـة الجديدة 
واتقاء أخطارها. أرسـلت إىل مسـعود 
تعـرب عن اسـتعدادها لفعل «أي يشء 
يرغب به». لكن الزعيم الكردي رأى أن 
الوقـت متأخر جداً ويأتـي «بعد خراب 
العراق وليس البرصة وحدها»، وأن أي 
اتفاق مع النظام لن يصمد وسـيتحول 

«عبئاً كبرياً عىل شعب كردستان».
كانـت أمـريكا مجروحـة تغـيل. وكان 
العالـم يتكهن حـول املسـارح املقبلة 
لغضبها. سـتحمل سنة 2002 إشارات 
متالحقة عّدها مسعود عالمات تساعد 
عىل الفهم. يف 30 يناير (كانون الثاني) 
حمـل الرئيس جورج بوش بشـدة عىل 
النظام العراقي وأدرجه يف «محور رش» 
يضّمه مع إيران وكوريا الشمالية. ويف 
الشـهر التايل تحـدث وزيـر الخارجية 
كولن باول، عـن رضورة تغيري النظام 
العراقـي وأن أمريكا قد تقـوم باملهمة 
يتأخـر  األمـر. ولـم  لـزم  إذا  وحدهـا 
رئيس الـوزراء الربيطاني توني بلري يف 

االنضمام إىل األوركسرتا.
يواصـل مسـعود بارزانـي اسـتجواب 
املثقلـة باألحـداث والعناوين  ذاكرتـه 
متعاطيـاً برحابـة مع رغبـة «الرشق 

األوسط» يف الحصول عىل التفاصيل.

·éby@��ãé@� b‡nua
يف 17 فرباير (شـباط) 2002 اسـتقبل 
مسـعود وفداً من وكالة االسـتخبارات 
األمريكية. استخدم الوفد عبارات الفتة 
مـن نوع أن «أمريكا قررت إزاحة نظام 
صـّدام» وأن «الهجـوم سـيكون مـن 
محاور عـدة» وأن «لدور اإلقليم أهمية 
كبـرية يف حسـاباتنا وأنتـم مدعـوون 
لزيـارة واشـنطن». ورد مسـعود بأن 
األكراد سـيؤيدون «أي عملية ترمي إىل 
قيام عراق ديمقراطي فيدرايل تعددي» 
وأنهـم يطالبـون بضمانة مـن أمريكا 
«أن يكـون مسـتقبل شـعبنا محميـاً 
تسـتطيع  واشـنطن  وأن  ومصونـاً»، 
إبـالغ دول الجـوار «أننا ال ولن نشـكل 
أي تهديـد ألي شـخص أو جهة» وأكد 

موافقته عىل تلبية دعوة واشنطن.
يف األول مـن أبريل (نيسـان) اسـتقبل 
مسـعود، وبحضور قياديني من حزبه، 
وفـداً من الخارجية األمريكية برئاسـة 
مساعد الوزير رايان كروكر. جدد الوفد 
موقف أمريكا مـن نظام صّدام واقرتح 
عـىل مسـعود زيـارة واشـنطن يف 14 
من الشهر نفسـه وبالتزامن مع زيارة 
لجـالل طالباني. نصح الوفـد بأهمية 
ترتيـب العالقات داخـل البيت الكردي، 
مبديـاً ارتياحه إىل مـا تحقق وداعياً إىل 

معالجة أي توترات مع تركيا.
كانت اإلشـارات واضحة. لكن بارزاني 
املكتـوي بنـار مواقـف الـدول الكربى 
كالم  سـماع  ينتظـر  كان  واإلقليميـة 

أوضح ومن أعىل مراكز القرار.
يف 15 أبريـل، صعـد إىل طائـرة خاصة 
كانـت تنتظـر يف مطـار فرنكفـورت، 
مسعود بارزاني، يرافقه نجله مرسور 
والقيـادي يف الحزب هوشـيار زيباري، 
وزير الخارجية الحقاً. وسـيلتئم شمل 
الوفـد الكردي إىل أمـريكا بوجود جالل 
بافـل والقيـادي يف  طالبانـي ونجلـه 
حزبه برهـم صالح، رئيس الجمهورية 
العراقية الحقاً. يف دار ضيافة اختارتها 
األجهزة األمريكية يف فرجينيا، سينعقد 
هـذا االجتمـاع الحاسـم. حـرض مـن 
الجانـب األمريكـي ماك لوخلـني نائب 
رئيـس «يس آي إيـه»، والجنـرال وين 

داونينـك مـن األمـن القومـي، ورايان 
كروكر مـن «الخارجية». وهـذا يعني 
أن االجتمـاع كان بمشـاركة وتنسـيق 
واالسـتخبارات  األبيـض  البيـت  بـني 

والخارجية.
تحـدث الجانب األمريكـي بلهجة تفيد 
بـأن قـراراً بإطاحـة صـّدام اتُّخـذ وال 
عودة عنه. استخدموا عبارات رصيحة 
من نـوع «أمريكا قـررت وجوب إزاحة 
صّدام من السلطة»، وأن األكراد «يجب 
أن يحصلـوا عـىل حقوقهـم كاملـة»، 
و«أمـريكا موافقة عـىل اعتماد النظام 
الفيـدرايل يف العـراق»، وأن «أمريكا لن 
تسمح بوجود أي تدخل خارجي»، وأن 
«أمريكا يحدوها أمـل كبري بدور الكرد 

يف جمع وإعداد املعارضة العراقية».
كانت لهجـة الجانب األمريكي واضحة 
مـن  الكـردي  الـرد  وجـاء  وقاطعـة. 
القماشـة نفسـها؛ «ما دامـت أمريكا 
قـد اتخذت قرارهـا النهائي بإسـقاط 
نظام صـّدام، فإننـا سـنبذل كل ما يف 

وسعنا للمسـاعدة يف تحقيق ذلك. وما 
العراقـي سـيكون  دام بديـل النظـام 
بديالً ديمقراطياً وسـُتعتمد الفيدرالية 
لكردستان فإننا سنبذل كل ما نستطيع 
وتعّهدنا بالتحرك للّم شمل املعارضة».

ر مسـعود محطات  يف تلـك الليلـة تذكَّ
مؤملـة يف التعامـل مـع الـدول الكربى 

وبعض دول اإلقليم. 
يف 18 أبريـل أعـادت الطائـرة الخاصة 
الوفـَد الكردي إىل فرنكفـورت. ويف تلك 
املدينـة «اتفقنا أنا ومـام جالل عىل أن 
نبذل كل مسـاعينا وجهودنا ونتخذ كل 
االستعدادات الالزمة للتالؤم واالنسجام 

مع املستجدات واملتغريات املتوقعة».
من فرنكفورت، توّجه مسـعود والوفد 
املرافـق لـه إىل باريـس. كانـت قناعة 
املسؤولني الفرنسيني أن أمريكا اتخذت 
قـراراً نهائياً بإسـقاط صّدام حسـني. 
لهـذا تركـزت أسـئلتهم عـىل البديـل. 
كرر مسـعود أن البديل سـيتم التوصل 
إليه بالتشـاور مـع أطيـاف املعارضة 
العراقيـة وأن النظـام املقبـل يجب أن 
وفيدراليـاً يضمن  يكـون ديمقراطيـاً 

حقوق مختلف املكونات.
بعد باريس توجه الوفد إىل دمشق. رأى 
مسـعود أن العالقة القائمة مع سوريا 
منـذ أيـام الرئيـس حافظ األسـد ُتلزم 
األكـراد بالتشـاور مع الرئيس بشـار 
األسـد وأركان حكمـه. «بعـد الحديث 

عـن الوضـع العـام يف املنطقة سـألنا 
عـن إمكانية إزاحـة النظـام العراقي، 
فأبلغتهـم أن القـرار النهائـي قد اتُّخذ 
هم  بالفعـل، وشـعرُت أن ذلـك قـد رسَّ
وأفرحهم كثرياً. وبخصوص مسـتقبل 
العـراق أكـدُت لهـم أن ليـس هناك أي 
مخطط لتقسيم العراق وأنه لن ُيسمح 
بوجـود أي تدخل خارجي. وبخصوص 
موعد تنفيـذ قرار إزالة النظام العراقي 
قلـت لهـم إن األمريكيـني وحدهم َمن 
يعرف ذلك. كان نائب الرئيس السوري 
عىل قناعـة تامة أن أمـريكا لن تتدخل 
مسـتعداً  وكان  العـراق  يف  عسـكرياً 

للمراهنة عىل ذلك».
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يف بدايـات الصيـف تواتـرت إشـارات 
تفيـد بأن أمريكا قد تكون تراجعت عن 
قرارهـا إطاحـة النظـام أو تراخـت يف 

التحضري له. وترافق ذلك مع مناقشات 
مسـتفيضة أجراها هوشـيار زيباري 
ونيجرفـان بارزانـي يف أمـريكا. يف 21 
يوليـو (تمـوز) وصـل إىل أربيـل وفـد 
مـن املتخصصني والخـرباء األمريكيني 
املعـروف  فتيـس  تشـارلز  برئاسـة 

بـ«سام».
كشـفت املداوالت مـع هـذا الفريق أن 
تركيـا تتخـوف مـن أن يـؤدي التغيري 
يف العـراق إىل قيـام دولـة كرديـة. قال 
املسـؤول األمريكـي إن «تركيـا تقـوم 
كثـرياً بابتـزاز أمـريكا وتطلـب أمواالً 
كثرية. نحن جئنـا لتقييم األوضاع ولن 
ُيسـمح لرتكيا بأي شـكل من األشكال 
بأن تتدخل يف شؤون اإلقليم». وسيزداد 
ظهور العقدة الرتكية مع اقرتاب موعد 

التدخل العسكري األمريكي.
يف يوليو، دعت وزارتا الخارجية والدفاع 
األمريكيتـني عـدداً من قـادة املعارضة 
طالبانـي  جـالل  اقـرتح  اجتمـاع.  إىل 
املنـاورة لرفع مسـتوى اللقـاءات مع 
الجانب األمريكي. لم يشـارك مسـعود 
يف االجتمـاع ألن سـوريا لـم توافق عىل 
أن تسـتقبل طائـرة خاصـة ترسـلها 
أمريكا لنقله من قامشلو. ناب هوشيار 
زيباري عـن مسـعود يف االجتماع الذي 
حـرضه أيضـاً جـالل طالبانـي وإيـاد 
عـالوي وأحمـد الجلبـي وعبـد العزيز 
الحكيـم والرشيـف عـيل بن الحسـني. 
التقـى الوفـد وزيـر الدفـاع األمريكـي 
رامسفيلد ورئيس األركان مايرز. وكان 
رامسـفيلد قاطعاً، إذ قال إن «سياسـة 
احتواء العراق ليسـت سياسة ناجحة. 
يجب أن ينطلق الهجوم عىل العراق من 

الجنوب والشمال يف آن».
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اقرتبـت الحـرب وتصاعـدت مخـاوف 
تركيا. جاء من يبلغ البارزاني بمضمون 
لقـاء بني املسـؤولني األتـراك والجنرال 
األمريكـي تومـي فرانـك قائـد القيادة 
الوسطى. قدم الوفد الرتكي يف االجتماع 

أربعة مطالب هي:
ل أي دولة  - ال يجـب أن تقـوم أو تشـكَّ

كردية.
- ال يجب السـماح لألكراد بالسـيطرة 

عىل مدينتي املوصل وكركوك.
- يجـب أن يكون لرتكيـا رأي يف النظام 

العراقي الجديد.
- ال يجب أن يشـارك األكـراد يف عملية 

إسقاط النظام العراقي الحايل.

أبلـغ ممثـل الرئيـس األمريكـي لـدى 
زاد،  السـفري زملـاي خليـل  املعارضـة 
األكراد بأن مشـاركة تركيا يف التحالف 
الذي سـيطيح صّدام مهمة ورضورية. 
وكان واضحـاً يف األسـابيع األخـرية أن 
الخطة األمريكية تقـيض باإلطباق عىل 
نظـام صـّدام مـن الجنوب والشـمال. 
األرايض  مـن  االنطـالق  يعنـي  وهـذا 
زاخـو  معـرب  عـرب  والتقـدم  الرتكيـة 
الحـدودي. وكان موقف األكراد واضحاً 
ويقيض برفض أي مشـاركة عسكرية 
إقليمية سـواء كانـت إيرانية أو تركية. 
وكانـت املناقشـات صاخبـة خصوصاً 
بعدمـا تبني أن تركيا تشـرتط إرسـال 
وحدات مـن قواتها إىل املوصل وكركوك 
للمشـاركة يف إسـقاط صّدام والسماح 
للقوات األمريكية باسـتخدام أراضيها. 
وخالل أحد االجتماعات أُدخلت ملسعود 
ورقة تتضمـن ترصيحاً لرئيس الربملان 
الرتكـي يقول فيـه إن القـوات الرتكية 
ستدخل شمال العراق وستجرّد عنارص 

البيشمركة من أسلحتهم.
وعنيفـاً  قاطعـاً  مسـعود  رد  كان 
وخاطب الجانب األمريكي قائالً: «نحن 
سنقاتلهم (الجنود األتراك) سواء جاؤوا 
معكـم أو بمفردهـم. يف الحالـة األوىل 
سـُنتهم باإلرهاب ويف الثانية سـتكون 
املواجهة ثنائية ويف إطار آخر. وقال إنه 
يعرف أن تركيا دولة ولديها جيش قوي 
لكن البيشـماركة يفضلـون املرور عىل 
جثثهـم عىل تسـليم سـالحهم. وذهب 
أبعـد بالقول إنني سـأقاتلهم حتى ولو 

بقيُت وحيداً وسأنتظرهم عند زاخو».
لم تحصل املواجهة مع تركيا. لم يسلّم 
الجانب األمريكي برشوطها، ولم يسمح 
الربملان الرتكي للقوات األمريكية باملرور 
عـرب أرايض بـالده، فاضطـرت القوات 
األمريكيـة املرابطـة يف السـفن قبالـة 

السواحل الرتكية إىل تغيري وجهتها.
الحـرب آتيـة لكـّن اإلدارة األمريكية لم 
تبلـغ حلفاءهـا بموعد الرضبـة األوىل. 
ويف ليـل 19 إىل 20 مارس (آذار) 2003، 
اندلعت الحرب ليتغري وجه العراق ومعه 

توازنات املنطقة.
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يف ضوء ما سـمعه الوفـد الكردي خالل 
أبريـل  يف  أمـريكا  إىل  يـة  الرسِّ زيارتـه 
2002، انعقد مؤتمر املعارضة العراقية 
يف لندن يف الشهر األخري من السنة. غاب 
عـن املؤتمر حـزب «الدعـوة» والحزب 
الشـيوعي وغاب «البعثيـون» املؤيدون 
لسوريا. كان مسعود مهتماً باستجالء 
حقيقـة املوقـف اإليرانـي خصوصاً أن 
طهران تملـك قدرة حاسـمة يف التأثري 

عىل بعض القوى العراقية.
يقول مسعود: «التناقضات التي ظهرت 
خـالل مؤتمر املعارضة يف لندن دفعتني 
إىل زيارة طهران. التقيت هناك الرئيس 
(السـابق آنذاك) هاشـمي رفسنجاني. 
كنـت مهتمـاً بمعرفـة موقفهـم ليس 
فقط من موضوع الحرب األمريكية بل 
أيضاً من الصيغة التي اتُّفق عليها لقيام 
عراق فيدرايل، ما يعني صيغة دستورية 
رفسـنجاني  كان  كردسـتان.  إلقليـم 
مرنـاً كعادته ويتحدث بواقعية تأخذ يف 
االعتبار موازين القوى ومصلحة بالده. 
قال إنهم سيعّدون إسقاط صّدام نرصاً 
كبرياً ولكنهم ال يستطيعون إصدار تأييد 
علني للعملية التي ستؤدي إىل إطاحته. 
أيَّد رفسنجاني أيضاً قيام عراق فيدرايل 

وكان هذا الجزء مـن الحوار مهماً جداً 
لنا».

وأضـاف: «التقيت أيضاً خـالل الرحلة 
الجنرال قاسم سليماني. لم يكن يف تلك 
املرحلـة معروفاً عىل غـرار ما حصل يف 
السـنوات الالحقـة لكنه كان مسـؤوالً 

عن ملف العراق». 
التقى مسعود أيضاً محمد باقر الحكيم 
وطلـب منـه أن ينصـح وفـد «املجلس 
األعـىل» الشـيعي بـأن يكـون «أكثـر 
واقعيـة يف املناقشـات املتعلقة بمرحلة 
ما بعد إسـقاط النظـام». وحني انعقد 
الحقـًا مؤتمـر املعارضـة العراقيـة يف 
صـالح الدين يف كردسـتان العـراق، بدا 
واضحـاً أن طهـران أعطـت لحلفائهـا 
الضـوء األخـرض للمشـاركة يف عملية 

إطاحة النظام.
اختـارت إيران تسـهيل عمليـة إطاحة 
صّدام. أوكلت يف الوقت نفسه إىل الجنرال 
الوجـود  لزعزعـة  اإلعـداد  سـليماني 
العسـكري األمريكـي يف العـراق ومنع 
قيام نظام مستقر مواٍل للغرب. سألت 
مسعود إن كانت إيران هي الطرف األول 
الذي قام باسـتنزاف الوجود العسكري 
األمريكـي يف العـراق، فـرّد باإليجـاب. 
وسـألته إن كان األمريكيون َعدُّوا إيران 
هدفاً ثانياً محتمالً بعـد العراق، فقال: 
«راجـت يف تلك الفـرتة روايات تقول إن 
العـراق هـو الحلقة األوىل مـن برنامج 
أمريكي للمنطقة يتضمـن الحقاً عمالً 
عسكرياً ضد إيران وسـوريا. الحقيقة 
أننـي خـالل لقاءاتـي مـع املسـؤولني 
األمريكيـني مـن مدنيني أو عسـكريني 
لم أسـمع يوماً بتوجه من هـذا النوع. 
لم يصدر عـن األمريكيـني أي تلميح يف 
هـذا االتجاه. ربمـا كان مثل هذا الكالم 
مجرد تحليالت أو أطلقته جهات أخرى 
إلشـاعة التوتـر أكثر يف املنطقة. شـكا 
األمريكيون أمامي من دور إيران. َشَكوا 
الحقاً مـن الدور الذي يلعبه سـليماني 
يف دعم مجموعات تسـتهدفهم، لكنهم 
لم يتحدثوا مطلقاً عن اسـتهداف إيران 
نفسـها أو سـوريا التي اتهموها بفتح 
حدودها لترسيب متشددين ومتطرفني 

ملقاتلة القوات األمريكية يف العراق».
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بمزيـد مـن  سـتبعث طهـران الحقـاً 
الرسـائل. حـني تـم تشـكيل مجلـس 
ع أقطاب املعارضة  الحكم األمريكي توزَّ
املواليـة إليـران عـىل مقاعـده أسـوًة 
بآخرين. رسالة أخرى جاءت يف 2007. 
هبطـت يف مطار بغـداد طائـرة تحمل 
زائـراً غري عادي. جـاء الرئيس محمود 
أحمـدي نجـاد إىل العراق املحتـل، كأنه 
أراد التذكـري بأن إيران جـزء من القدر 
الجغـرايف للعراق وأنها سـتبقى جارته 
األمريكيـون ويقـرروا  يتعـب  أن  بعـد 

االنسحاب.
شـاهد أحمـدي نجـاد بـأُمِّ العـني حجم 
الهائـل  االنتشـار العسـكري األمريكـي 
والذي كان يقدَّر بـ170 ألف جندي. كان 
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، 
قريب مسـعود وعضو القيـادة يف حزبه، 
رئيـس بعثـة الـرشف املرافقـة ألحمدي 
نجـاد. جـرت اتصـاالت أقنعـت نقـاط 
التفتيـش األمريكية بعدم توقيف املوكب. 
لكـن نقطة واحدة خالفت ما اتُّفق عليه، 
وتبني أن أفرادها كانـوا يأملون بالتقاط 
صـورة مـع الرئيـس الزائـر. لـم يمانع 
الرئيـس اإليرانـي لكـّن البعثـة املرافقة 
نصحتـه بعـدم الخـروج مـن سـيارته. 
تـرك الغياب العربي عن بغـداد آثاره عىل 
املشهد املقبل الذي حمل يف بعض مالمحه 

بصمات الحضور اإليراني.

‚a�áñ@¿@Úmb‡ì€a@ùœä
رافـق حلـم إطاحـة صـّدام مسـعود 
البارزاني عىل مدار عقود رغم الهدنات 
واالتفاقـات. وكان ُيشـرتط للضلـوع 
يف أي خطـة ضد سـيد بغـداد أن يكون 
البديل ديمقراطياً وفيدرالياً. لم يحاول 
مسـعود زيارة صـّدام يف سـجنه. ولم 
يذهب إىل جلسات محاكمته. ويخترص 
موقفه بالقول: «الشـماتة ليسـت من 
شـيم الرجال». ورغم ما أصاب األكراد 
عىل يد صـّدام، يعرتف مسـعود للرجل 
بأنـه كان األجـرأ يف البدايـة يف مقاربة 

حق األكراد يف الحكم الذاتي.
خيش مسـعود أن يتعرض العسكريون 
العراقيـون يف املناطـق الكردية ألعمال 
ثـأر رداً عىل عمليـات األنفـال وتدمري 
آالف القـرى. أصـدر أوامـره الصارمة 
وحققـت أغراضها. استسـلم نحو 15 
ألـف ضابـط وجنـدي فتـم جمعهم يف 
معسكرات وتأمني الغذاء والعناية لهم 
قبـل مغادرتهم عائديـن إىل مناطقهم. 
لـم تشـهد مناطـق كردسـتان العراق 
عمليـات قتاليـة، ولـم يكـن الجيـش 
قـادراً عـىل التصـدي للغـارات الجوية 

األمريكية.
حني سقط نظام صّدام، يقول مسعود، 
«تذكرت اآلية الكريمـة: ُقِل اللَُّهمَّ َمالَِك 
الُْملْـِك ُتْؤِتـي الُْملَْك َمـن َتَشـاُء َوَتنِزُع 

ن َتَشـاُء َوُتِعزُّ َمن َتَشاُء َوُتِذلُّ  الُْملَْك ِممَّ
ٍء  َمن َتَشاُء  ِبَيِدَك الَْخرْيُ  إِنََّك َعَىلٰ ُكلِّ َيشْ
َقِديـٌر ». تذكـر أيضـاً يـوم توجه وهو 
صبـي إىل قرص الرحـاب بعـد املجزرة 
التـي شـهدها يف 1958 وقـرأ يف مكان 

هناك عبارة تؤكد أن «الظلم ال يدوم».

ÜaáÃi@¿@ bÓöÎ@fiÏÁà
يقول مسعود إن أمريكا أوفدت الجنرال 
جـاي غارنـر حاكمـاً مؤقتـاً للعـراق 
وطلبت من القوى العراقية االتفاق عىل 
تشـكيل حكومـة مؤقتة لتنتقـل إليها 
الصالحيـات. لم تعتد القـوى املوجودة 
عىل فكرة التسـوية وتبـادل التنازالت، 
الفرصـة  كأن  معظمهـا  وتـرصف 
تاريخية النتزاع أكرب قدر من املكاسب. 
أسـابيع ولـم يتمكـن العراقيـون من 
االتفـاق عىل صيغة حكومة كان يمكن 

أن ُتجنِّب العراق املزيد من اآلالم.
كان أحمـد الجلبـي «متنبهـاً لرضورة 
تشكيل حكومة. كان يلّح عىل رضورة 
االتفاق قائالً إن علينا أن ننجز ذلك قبل 
د  أن ُنفاجأ بقرار ما يخلط األوراق ويعقِّ
املسـألة. شـدد مرات عدة عىل رضورة 
حسـم املوضـوع لكننا لم ننجـح. بعد 
كل اجتمـاع كّنا نعود إىل نقطة الصفر. 
هـذه الحقيبـة للحـزب الفالنـي وتلك 
لحـزب آخر. أظهـرت املـداوالت الكثري 
مـن الخالفات وصّح ما توقعه الجلبي. 
لن يقيم الجنرال غارنر طويالً وسيأتي 
بعده بول بريمر وسـيحدث تطور كبري 
وهو تحول الواليـات املتحدة وبرغبتها 

إىل قوة احتالل».

oÓfl@›uä@Û‹«@‚aá«�bi@·ÿy
يشّبه مسـعود قرار بريمر حل الجيش 
باإلعـدام  حكـم  «بإصـدار  العراقـي 
عىل شـخص ميـت». ويوضـح قائالً: 
تفـكك  إىل  األمريكـي  الهجـوم  «أدى 
الجيش العراقـي وتحلله. لم تعد هناك 
معسـكرات أو تشـكيالت أو قيـادة أو 
رتب. لم يكن لقرار الحل من مربر. كان 
األجدى اتخاذ قرار رسيع بإعادة تشكيل 
الجيش عىل أسس وطنية وديمقراطية 
سـليمة». ونفـى علمه بوجـود خطة 
آنـذاك تقيض بأن يلعـب ضباط وجنود 
عراقيـون دوراً يف حفـظ األمن يف املدن 
تفادياً لحصول احتكاكات بني الجيش 
األمريكـي واألهايل. كمـا نفى أن يكون 
حزبه لعب سابقاً دوراً يف إخراج رئيس 
األركان السـابق الفريـق الركـن نـزار 
الخزرجـي من بغداد، مؤكـداً أن وكالة 
االسـتخبارات املركزية األمريكية «هي 
التي أخرجتـه ونحن سـمحنا بمروره 
«الظلـم  أن  ويالحـظ  مناطقنـا».  يف 
الـذي ألحقه النظام بالشـعب العراقي 
بمختلـف مكوناتـه جعـل الكثريين يف 
الشـمال والجنوب يسـتقبلون الجيش 

األمريكي بالورود يف أيام دخوله».
أغلـب الظن أن صـّدام لم يكـن يتوقع 
التاريـخ. وأن  إىل  إال  القـرص  مغـادرة 
يجلـس عـىل الرشفـة إىل جانب صالح 
الديـن وأبـو جعفر املنصـور الذي بنى 
بغـداد. لكّن العـراق وليمة مسـمومة 
لحكامـه. لـم يتوقـع أن يدفـع ثمـن 
مـا فعله أسـامة بـن الدن يف نيويورك 
وواشـنطن. وال خيط بني الرجلني غري 
الكره املتبادل. لم يتوقع أيضاً أن تقوم 
مدرعـة أمريكيـة باقتـالع تمثالـه من 
سـاحة الفردوس. وأن تبث الشاشـات 
مشـهد إخراجه من حفـرة. وأن ُيدفع 
وراء القضبـان. وأن يلتـّف الحبل حول 
عنقـه أسـوًة بما فعـل بكثرييـن. وأن 
ُتطـرح جثتـه يف «املنطقـة الخرضاء» 
ـع قرار  عـىل مقربـة من منـزل َمن وقَّ

إعدامه.
تذكـرُت مـا قاله يل زعيـم عربي. «كان 
مشهد صّدام بني أيدي الجنود األمريكيني 
صعباً. رسالة قاسية وبغّض النظر عن 
أخطائه. يف أي حال لقد حرم سـجانيه 

من فرصة إذالله وبشهادتهم».
حاكمان عربيان أُصيبا بقلق شديد من 
رؤية صّدام يف أيدي الجنود األمريكيني ثم 
من رؤيته ُيعدم وسـط صيحات ابتهاج 
ويف توقيت انتقدته أطراف عراقية عدة؛ 
األول معمر القذايف، واآلخر عيل عبد الله 
صالح، ولـم يرتدد االثنـان يف املجاهرة 
بقلقهما. والحقيقـة أن القذايف كان قد 
أُصيب بمـرض الخوف مـن األمريكيني 
منذ مهاجمة الطائـرات األمريكية مقر 
إقامتـه يف ثكنة باب العزيزية يف 1986. 
ويف تلك الليلـة كان بارزاني يف طرابلس 
بناًء عىل إلحاح العقيد وتدخلْت الصدفة 

إلنقاذه.
يفّضل حاكم العراق استقبال املوت بال 
انحناء. ذات يوم روى يل الضابط املتوتر 
عبـد الغنـي الـراوي كيف أمـر بإطالق 
النـار عىل الزعيم عبد الكريم قاسـم يف 
دار اإلذاعـة. لـم ينحِن قاسـم ورفض 
وضع العصبة عـىل عينيه رغم مراراته 
مـن رفيقه اللـدود عبد السـالم عارف. 
ليـس من عادة حاكم العراق اسـتقبال 

املوت هادئاً يف رسيره.

¡éÎ¸a@÷ãì€a@Ú–Ózñ@Â«@˝‘„
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فقدان 
فقـدت مني الوثيقة املدرسـية الصادرة 
من اعدادية النجف املهنية للبنني بالعدد 
١٥٤ يف ٢٠٠٤/٣/٧ معنونـة اىل قيـادة 
الرشطـة يف النجـف بإسـم (احمد رزاق 
ضاحي) فعىل من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

إعالن
اىل الرشيـك (جـواد كاظم مزهر) اقتـىض حضورك اىل 
صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقـة عىل قيام رشيكك (رزاق زغري محي) بالبناء 
عىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة (٣/٥٤٣٣٢) 
املقاطعـة (٤/حي النداء) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيـك (انـور عبـد الرضـا عبـد اليمـه) اقتـىض 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلك 
لتثبيـت اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيـكك (عبدالله 
حسـن عـيل) بالبناء عـىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٦١٧١٩) املقاطعة (٤/حي النداء) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل 
مـدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق وشـهر 
واحد خـارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيكـة (االء عبيـد حسـن) اقتـىض حضـورك اىل 
صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (ليىل عبود جبار) بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة (١/١١٥٣) املقاطعة 
(٣٣/الحرية) حدود بلدية املناذرة ولغرض تسليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيكة (فاطمه محمد جاسـم) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلـك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (عباس عبد الجليل 
جاسم سلمان) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة (٣/٣٤٦٥٥) املقاطعة (٤/حي العدالة) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل 
مـدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق وشـهر 
واحد خـارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق                                                                العدد: ٥٣٠ ت/٢٠٢٣
وزارة العدل                                                            التأريخ: ٢٠٢٣/٣/١٩

دائرة التنفيذ             
مديرية تنفيذ الكوفة

اىل املنفذ عليه/  عباس محمد سيد وساف
لقد تحقق لهذه املديرية حسب اشعار مختار منطقة املتنبي محمد مجهول الدغريي 
انـك مجهول محـل االقامة وليس لديك موطن دائم او مؤقـت او مختار يمكن اجراء 
التبليـغ عليه، واسـتناداً للمـادة (٢٧) مـن قانون التنفيـذ تقرر تبليغـك يف مديرية 
تنفيذ الكوفة خالل خمسـة عرش يوما تبدأ من اليـوم التايل للنرش مبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم

اوصاف املحرر:
قرار الحكم املرقم ٥٤٨٢/ب٢٠٢٢/٥ يف ٢٠٢٢/١٢/٢٩ املكتسب الدرجة القطعية.
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بغداد/الزوراء:

أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، 

امـس االحـد، تنفيذهـا عمليَّتـني 

نوعيَّتني كبريتني كشـفت خاللهما 

عن هـدٍر للمال العـام وُمخالفاٍت 

بأكثـر مـن (٥٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 

النجـف  بلديَّتـي  دينـار يف  مليـار 

والكوفة.وذكرت دائرة التحقيقات 

الهيئـة بحديثهـا عـن عمليَّـة  يف 

ذتها مالكات مكتب  الضبط التي نفَّ

تحقيـق النجف بناًء عىل معلوماٍت 

وردت مـن أحـد أعضـاء مجلـس 

النوَّاب عن املُحافظة، أشارت إىل أنَّ 

لت  «أعمال املُتابعة والتحقيق توصَّ

إىل هدر مبلغ (٥٢,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠) 

مليار ديناٍر تمَّ تخصيصها؛ لصيانة 

وتصليـح اآلليـات التابعـة لبلديَّة 

املحافظـة عىل مـدار سـتة أعواٍم 

تمتـدُّ مـن (٢٠١٧ ولغاية ٢٠٢٢)، 

موضحـًة أنـه «وبعـد االطالع عىل 

جـداول رصف تلـك املبالـغ تبـنيَّ 

 (٢٧,٩٩٢,٠٠٠,٠٠٠) مبلغ  رصف 

مليار دينـار للتصليح خالل عامي 

٢٠٢٠ و٢٠٢١ فقـط».ويف ُمديريَّة 

بلديَّـة الكوفـة، «رصـدت مالكات 

املكتب وجود ُمستندات رصٍف تعود 

وصلـت  و٢٠٢٢)   ٢٠٢١) لعامـي 

 (٦,٠٨١,٨٦٨,٩١٠) إىل  مبالغهـا 

مليـارات دينـاٍر، لم يتـم توقيعها 

مـن قبل املحاسـب واملُدّقق وُمدير 

البلديَّـة،  ومديـر  الحسـابات 

خالفـًا للقانـون، الفتـًة إىل أنَّ تلك 

ق برواتـب عمـل  املُسـتندات تتعلـَّ

التنظيـف وتجهيـز مـواد ُمتنوِّعة 

لبلديَّة الكوفة».وأضافت إنَّ «قيمة 

عة للعام  مبالغ املُستندات غري املُوقَّ

 (٥,٥٤٢,٧٥٨,٤٦٠) بلغـت   ٢٠٢١

مليـارات ديناٍر، فيما بلغت قيمتها 

خالل عام ٢٠٢٢ (٥٣٩,١١٠,٤٥٠) 

مليـون ديناٍر».كمـا أعلنـت هيئة 

النزاهـة االتحاديَّـة ، امـس األحد، 

يف  ورسقـة  تالعـب  ضبـط  عـن 

دائرة الصحة ورشكـة التجهيزات 

الزراعية يف بابل.وذكر بيان للهيئة 

«مـالكات  أن  «الـزوراء»  تلقتـه 

مكتب تحقيـق الهيئة يف بابل،التي 

انتقلـت إىل دائرة الصحة، كشـفت 

عن قيـام مديـر قسـم التخطيط 

األسبق واثنني من األطباء بالتالعب 

ة باثنتني  بخالصات الخدمة الخاصَّ

مـن الصيدالنيَّـات وتحويلهـنَّ إىل 

خالفـًا  ُممارسـاٍت،  صيدالنيَّـاٍت 

للتعليمـات، ُمبّينـا انـه «تم ضبط 

تالعـٍب بتواريخ ُمبـارشة عدٍد من 

في قسـم  األطبـاء مـن قبـل ُموظَّ

األمور اإلداريَّة واملاليَّة والقانونيَّة؛ 

لغرض التغطيـة عىل فرتة غيابهم 

البالغـة (٢٦) يوماً».وأضـاف، أنه 

«تم ضبـط صوٍر ضوئيَّـة ألوليَّاٍت 

متعلقـٍة بقيـام (٧) أطباء بالعمل 

كتدريسني بدون ُموافقاٍت أصوليٍَّة، 

فضـًال عن أوليَّات عمـل املُمرضني 

املاهريـن». وتابـع، أن «مـالكات 

مخـزٍن  أمـني  ضبطـت  املكتـب 

للتجهيـزات  ـة  العامَّ الرشكـة  يف 

الزراعيَّـة يف بابـل، بعـد أن رصدت 

وجود نقٍص ورسقٍة ملادتي سـماد 

اليوريا والـداب بلغ أكثر من (٩٤) 

طناً»، الفتًة إىل أنَّ «قايض محكمة 

ـة بقضايا  تحقيـق الحلـة املُختصَّ

النزاهـة قـرَّر توقيـف املُتَّهم وفق 

أحكام املادة (٣١٦) من ق. ع.ع».

بغداد/الزوراء:
وجه محافظ ديـاىل، مثنى التميمي، 
يف  البلديـات  مـدراء  االحـد،  امـس 
اقضية ونواحي املحافظة بفرز اكثر 
عدد من قطع االرايض لتوزيعها عىل 
الفئات املشـمولة يف املحافظة، مبينا 
ان اي تقاعـس بتنفيذ هذا االمر من 

قبل اي مدير بلدية سيتم اعفاؤه.
 وذكـر بيان لديـوان املحافظة تلقت 
«الزوراء» نسـخة منه ان « التوجيه 
جـاء خـالل تـرأس محافـظ ديـاىل 
الجتماع يف ديوان املحافظة ضم مدير 
عام صحة ديـاىل ومدير االسـتثمار 
ومدير عام البلديات ومدراء البلديات 

يف اقضية ونواحي املحافظة».
ناقـش  «االجتمـاع  ان  وأضـاف 

أيضـا تخصيـص قطـع اراض لبناء 
اربعة مستشـفيات كبـرية بطريقة 
االسـتثمار يف  املحافظـة فضـال عن 
تخصيـص قطـع االرايض لتوزيعها 
وباقـي  والجرحـى  الشـهداء  عـىل 

الفئات املشمولة يف املحافظة».
ووجه التميمي « مـدراء البلديات يف 
االقضيـة والنواحي بفـرز اكثر عدد 
مـن القطـع يف املحافظـة لتوزيعها 

عىل مستحقيها».
وامهـل «محافـظ دياىل املـدراء مدة 
شـهرين غري قابلة للزيـادة من اجل 
انجاز متعلقـات افراز القطع، مبينا 
او تقصـري يصـدر  اي تقاعـس  ان 
من قبل اي مسـؤول او مدير سـيتم 

اعفاءه».
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بغداد/ الزوراء:
حدد وزيـر النفط حيـان عبد الغني، 
امـس األحد، موعـد إيقاف اسـترياد 
النفطيـة،  املنتجـات  وباقـي  الغـاز 
وفيما أشـار إىل وجود خطط واضحة 
وطموحـة لزيادة معـدالت التصدير، 
أعلـن عن تفاصيل جولـة الرتاخيص 

السادسة.
وقـال عبـد الغنـي يف كلمة لـه خالل 
جلسـة حوارية ضمـن برنامج حوار 
بغـداد الـدويل املنعقـد يف بغـداد: إن 
”هنـاك اتفاقـات مع منظمـة اوبك 
باعتبار العراق ثانـي منتج للنفط يف 
املنظمـة، ونحن ملتزمني بها“، مبينا 
أن ”الوزارة ملتزمة بقرارات املنظمة 
حول تصدير النفط والتخفيض بنحو 
220 ألـف برميل يوميـا لغاية نهاية 

2023 بحسب االتفاق“.
واضحـة  خطـط  ”لدينـا  وأضـاف: 
باإلمكان زيـادة املعدل التصدير حال 
أقرت املنظمة زيادتها“، مشريا: ”إننا 
الرتاخيـص  رشكات  بعـض  أجربنـا 
العاملـة يف الجنوب بتخفيض اإلنتاج 

بهدف االلتزام مع قرارات أوبك“.
وحـول الغـاز، ذكـر عبـد الغنـي أن 
”العـراق يحـرق كميـات كبـرية من 
الغـاز ومعظم ما يتم اسـتثماره هو 
56 باملئـة مـن املنتـج“، مشـريا إىل 
أن ”معظـم الغـاز املنتـج حاليـا هو 
مصاحـب مـع النفـط الخـام، لذلك 
فمع زيادة إنتـاج النفط الغاز يمكن 
زيـادة بالغـاز ولكن يجـب ان تكون 
لدينا منشـأة كفيلة باسـتثمار الغاز 
لالسـتفادة منـه وخاصـة بتجهيـز 

محطات الكهرباء“.

وذكر أن ”العراق يستورد كميات غاز 
كبـرية من إيران باعتبارها األقرب اىل 
العراق“، الفتا إىل أن ”الغاز املسـتثمر 
قـدم  مليـون  الــ1500  تتجـاوز  ال 
مكعـب ولدينـا امكانيـة لزيادته اىل 

معدالت أعىل“.
وكشف عن ”خطة طموحة الستثمار 
الغاز وخاصـة يف الحقـول الجنوبية 
والذي يحرق اآلن“، الفتا إىل أن ”رشكة 
غاز البرصة املشـرتكة مع رشكة غاز 
الجنوب ورشكة شـيل، تستثمر الغاز 
بنسـبة تصل يف اليوم ألف مليون مرت 

مكعب“.
وذكـر أن ”هناك منشـأة قيد النصب 
وصلت اىل مراحل متقدمة ومن املؤمل 
إنجاز نصبها خالل الشـهر السادس 

والتي سـوف تزيد الغاز املسـتثمر“، 
موضحـا أن ”هنـاك وحـدات أخرى 
سيتم نصبها وتشـغيلها خالل العام 

القادم“.
وبـنّي أن ”رشكة نفط البرصة ممكن 
ان تصـل إىل اسـتثمار الغاز بنسـبة 
1400 مليـون مـرت مكعب“، مشـريا 
اىل أنـه ”ضمـن خطة الـوزارة خالل 
الخمـس سـنوات املقبلـة، سـيكون 
 هنـاك اسـتثمار كبـري للغـاز والذي 
سـيؤدي اىل توقف عن ايقاف استرياد 

الغاز من إيران“.
وبشـأن عقود جولة الرتاخيص، اكد 
أن ”عقود جولة الرتاخيص الخامسة 
شـملت الحقـول الحدوديـة للجانب 
الرشقـي العراقي، حيث وقعنا سـتة 

استكشـافية“،  رقـع  لسـت  عقـود 
موضحا ان ”هذه الحقول سوف توفر 
ما ال يقل عن 750 مليون مرت مكعب 

من الغاز وهي كمية واعدة“.
وتابع أن ”حقل املنصورية سـيطرح 
للمنافسـة يف وقت قريب، ولكن ليس 
وحـده وانما ضمن جولـة الرتاخيص 
الخامسـة التكميلية التي فيها أربعة 
الرشقـي  للجانـب  حقـول حدوديـة 
للعـراق إضافـة إىل حقـل املنصورية 
والذي سـيتم خـالل أقل من شـهر“، 
موضحـا، أن ”خطـة الوزارة تشـمل 
إعالن جولة أخرى من ترخيص العقود 
للجانب الغربي الذي يمتد من الحدود 
والسـعودية  واألردنيـة  السـورية- 

وصوال إىل محافظة السماوة“.

وأشـار إىل أن ”هنـاك أكثـر مـن 10 
رقع استكشـافية وأعـده ومعظمها 
غازية“، موضحـا أن ”الوزارة بصدد 
إعـداد وتحضـري حقيبـة املعلومـات 
لهذه الحقول والذي ال يتجاوز الشهر 
السـابع مـن هـذه السـنة لإلعـالن 

عنها“.
وبـنّي أن ” العـراق يفـرتض أن يكون 
مكتفيـا من إنتاج املنتجـات البيضاء 
الثـالث البنزيـن والغاز وزيـت الغاز، 
وهـو اآلن يسـتورد أكثـر مـن نصف 
حاجـة البلد مـن البنزيـن“، الفتا إىل 
أن ”هنـاك خطـة واعدة بهـذا املجال 
ونحـن عـىل أبـواب تشـغيل مصفى 
كربالء بطاقة 140,000 برميل يوميا 
والذي سـيوفر أكثر من 50 باملئة من 
البنزين املستورد إضافة إىل زيت الغاز 

والكازويل“.
وأكـد أن ”كميـات الوقـود املسـتورد 
سـوف تقل إىل ربـع االحتيـاج ولدينا 
بعـض وحـدات التصفيـة يف الجنوب 
اليـوم،  يف  برميـل  ألـف   90 بطاقـة 
وحال إنجازها مع نهاية هذه السـنة 
سـوف نتوقف عن اسـترياد املنتجات 
النفطية“، الفتا إىل أنه ”سيتم اإلعالن 
قريبا عن فرصة اسـتثمارية لسـبعة 
العـراق  مصـايف يف شـمال وجنـوب 
وخاصة باملوصل وحديثة والسـماوة 
وميسـان وذي قـار وواسـط، حيـث 
ستكون هناك فرصة للمشاركة بهذه 

الفرص أمام الرشكات املتخصصة“.
وذكر ”يف حال اسـتثمارها جميعا أو 
جزءاً منها سـيكون العـراق مصدرا، 
مع تحسن وتطور الحالة االقتصادية 

وتشغيل االيدي العاملة“.

بغداد/ الزوراء:
أكد مدير املركـز العراقي االقتصادي 
امـس  الحلـو،  وسـام  السـيايس، 
االحـد، إن كل ما يشـاع عـرب املواقع 
اإلخبارية ومواقع التواصل عن وجود 
سـلم جديـد للرواتـب ال يعـدو كونه 
ترصيحـات إعالمية تتعلـق بموازنة 
2023 التي وصلـت قبل اول أمس إىل 

مجلس النواب.
”تابعنـا  بيـان  يف  الحلـو  وقـال 
الترصيحات اإلعالمية يف األيام القليلة 
املاضيـة وما خـرج مـن ترصيحات 
نيابية بشـأن موضوع سلم الرواتب 
ومـن خـالل تواصلنـا مـع الجهات 
املعنية بامللف حكومياً، نفت أن يكون 
هنالـك بنود أو مقرتحات حكومية يف 
موازنة 2023 لتضمينها سلماً جديداً 

للرواتب“.
وأضـاف إن ”مجلس الـوزراء يمكنه 
فقـط اقرتاح صيغـة قانونية لسـلم 
جديـد للرواتـب وال بـد مـن تصويت 
نيابـي عليهـا لتكـون قانونـاً ملزماً 
وهكذا توجه يف موازنة العام الجاري 
ال وجـود له عـىل اإلطـالق، وحقيقة 
األمـر أنـه يـدرس يف األمانـة العامة 
حكوميـة  كجهـة  الـوزراء  ملجلـس 
واللجنة املاليـة النيابية وال يوجد أي 
صيغـة متوافـق عليهـا واملوضوع ال 

يعدو سـوى كونـه يف إطار الدراسـة 
بحسـب ما أكدته مصـادر حكومية 

ونيابية مطلعة للمركز.
وتابـع الحلـو إن ”آخر سـلم رواتب 
اقره مجلس النـواب العراقي صدر يف 
عـام 2008 قبل 15 عاماً، وأي سـلم 
رواتـب جديد لن يصدر بمفرده ما لم 
يكن جـدوالً ملحقاً بقانـون الخدمة 
املدنيـة الذي لم يـرشع حتى اآلن وما 
زال حبيـس أدراج مجلس النواب منذ 

العام 2015“.
”الحكومـات  أن  إىل  الحلـو  وأشـار 
الثالث األخرية كررت إرسـال مقرتح 
القانون منذ العام 2015 ويف أكثر من 
مرة سحبته الحكومة لوجود خالفات 
بشـأنه أو رفـض شـعبي وخاصـة 
مقرتح الحكومة السابقة أيام األزمة 

املالية“.
ولفـت إىل أن ”هنالك تباينـا حقيقياً 
يف الرواتب يبني مـدى الحيف والظلم 

الـذي يقـع عـىل عـدة رشائـح مـن 
املوظفـني، إذ أن هنالـك فوارق تصل 
لألضعاف لصالح رواتب ومخصصات 
الـوزارات  وبعـض  الرئاسـات 
واملؤسسات الحكومية قياساً برواتب 
غالبية مؤسسـات الدولة، وال بد من 
يقدرهـا خـرباء  تعديـالت منصفـة 
لتحقيق العدالـة بعيداً عن املجامالت 

واملحسوبيات“.
وأكد مدير املركز إن ”القرارات األخرية 

التي سمحت بتحويل األجور إىل عقود 
وتثبيت العقود وتعيني الطلبة األوائل 
وحملة الشـهادات سـمحت بإضافة 
اكثـر مـن 750 ألـف شـخص لكيان 
انفاقهـا  وزادت  الوظيفـي  الدولـة 
بحدود 20 ترليون دينار وفقاً ملا أكده 
رئيـس مجلس الـوزراء بتأكيـده أن 
فقـرة الرواتب يف املوازنة ارتفعت من 

42 تريليوناً إىل 61 تريليونا“.
ولفت الحلو إىل أن ”النسخ التي رسبت 
ملواقـع التواصـل ما هـي إال مقرتح 
قانـون ولم يكتب مـن الحكومة ولم 
تصدر قراراً بشأنه مطلقا وما احتواه 
من مقـرتح برفـع رواتـب الدرجات 
الدنيا يحتاج اىل مبالغ اضافية كبرية 
قد تسـاهم يف زيادة نسـبة العجز يف 
املوازنة واملقدرة بأكثر من 63 ترليون 
دينـار وفقاً للحكومـة وهو ما يعني 

استحالة تطبيقه هذا العام
واختتـم الحلـو بأن ”أي سـلم جديد 
للرواتب يحتاج اىل تخطيط ودراسـة 
حقيقيـة وارشاك عـدد مـن اللجـان 
املختصة وبعض املختصني يف الجانب 
االقتصادي للخوض يف أدق التفاصيل 
وبطريقـة تجنـب الدولـة املزيـد من 
اإلنفـاق الهائل عـىل الرواتب وتحقق 
العدالة بـني جميع املوظفني وتضمن 

كرامتهم“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل طفيف، 
امـس األحـد، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردسـتان.وقال 
مصـدر إن بورصـة الكفـاح والحارثية املركزيـة يف بغداد سـجلت، صباح امس، 
156300 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت االسـعار صباح يوم 
السبت املايض 156400 دينار مقابل 100 دوالر.وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء 
انخفضـت يف محـال الصريفة باألسـواق املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 
157250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 155250 
دينـارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن 
البورصة سجلت انخفاضا، حيث بلغ سعر الدوالر البيع 156650 دينارا لكل 100 

دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 155650 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االحد.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي 432 الف دينار، وسعر الرشاء 428 الف دينار، وهي األسعار 
نفسـها التي سجلت صباح السبت.وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي سـجل اسـتقرارا ايضا عند 402 الف دينار، وبلغ سعر 
الرشاء 398 ألفا.وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع 
مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 435 الف دينار و 445 ألفاً، فيما 

تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 405 آالف و 415 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا أيضا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقـال ذهب عيـار 24 بيع 505 آالف دينار، وسـجل عيـار 22 بيع 465 الف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 450 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 380 الف 

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

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنـك املركزي من الدوالر يف مزاد امس االحد، بنسـبة 

%18.5 لتصل اىل 190 مليون دوالر.
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 190 مليوناً و863 ألفاً و245 دوالراً منخفضا بنسـبة 18.5% 
مقارنة بيـوم الخميس املايض الذي بلغت فيه املبيعات 233 مليوناً و350 
الفاً و955 دوالراً، غطاها البنك بسـعر رصف أسـاس بلـغ 1305 دنانري، 
لكل دوالر لالعتمادات املستندية والتسويات الدولية للبطاقات االلكرتونية 
وبسـعر 1310 دنانري لكل دوالر للحواالت الخارجية وبسعر 1310 دنانري 

لكل دوالر بشكل نقدي.
واضـاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبـت لتعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل (حـواالت، اعتمادات) وبواقـع 110 ماليـني و663 الفا و245 
دوالرا، فيمـا ذهبـت البقية البالغة 80 مليوناً و200 ألف دوالر عىل شـكل 

مبيعات نقدية.
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 17 
مرصفا، فيمـا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج 20 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 207 رشكة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
األمريكية،  الخزانـة  اعلنت وزارة 
تقـدم  العـراق  ان  االحـد،  امـس 
مرتبتني مـن بني اكـرب الحائزين 
الخزانـة  لسـندات  األجانـب 

األمريكية.
وقالـت الخزانـة يف احـدث جدول 
لهـا اطلعت عليـه ”الـزوراء“: ان 

”العـراق صعـد مرتبتني ليصـل اىل املرتبة 29 من بني الـدول االكرب حيازة 
للسندات الخزانة االمريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول 

التي يبلغ حيازتها ألكثر من 32 مليار دوالر“.
واضافـت ان ”حيـازة العراق من هذه السـندات بلغـت 41.2 مليار دوالر 
لشـهر كانون الثاني 2022، مرتفعة بنسـبة 0.4 باملائة عن شهر كانون 
االول مـن عـام 2022، ومرتفعة بنسـبة 76.07 باملائة عن شـهر كانون 

الثاني 2022“.
واشارت اىل ان ”العراق جاء رابع اكرب دولة عربية بعد السعودية والكويت 
واالمارات، فيما جاءت اليابان عىل راس الدول باألكرب حيازة لهذه السندات 
بــ 1 تريليـون و104 مليار دوالر، تليها الصني ثانيـا ب، 859 مليار دوالر 
واململكـة املتحدة ثالثا بــ 668 مليار دوالر وبلجيكا رابعـا بـ 331 مليار 
دوالر و لوكسـمبورغ خامسـا بــ 318 مليـار دوالر ”، مبينة ان مجموع 
السـندات لدول العالم لشـهر كانـون الثاني ارتفعت 80 مليـار دوالر عن 

شهر كانون االول املايض لتصل اىل 7 تريليونات و402 مليار دوالر“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة معلومـات الطاقة األمريكية، امس االحد، ان صادرات العراق 
النفطيـة ألمريـكا ارتفـع بأكثر من 80 الـف برميل يوميـا كمعدل خالل 

االسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفط الخام خالل االسـبوع املايض من ثمـان دول بلغت 
5.423 مليـون برميل يوميا منخفضـا بمقدار 245 الف برميل باليوم عن 

االسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.668 مليون برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صـادرات العراق النفطية ألمريكا بلغت متوسـط 346 ألف 
برميل يوميا االسـبوع املـايض، مرتفعا بأكثر من 81 الـف برميل كمعدل 
يومي عن االسـبوع الذي سـبقه والذي بلغت الصادرات النفطية ألمريكا 

فيه بمتوسط 265 الف برميل يوميا“.
وأشـارت إىل أن ”اكثـر اإليـرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض 
جاءت من كندا وبمتوسط بلغ 3.371 ماليني برميل يومياً، تلتها املكسيك 
بمتوسـط 633 الف برميل يومياً، وبلغت االيرادات النفطية من السعودية 
بمتوسط 385 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 294 الف برميل 

يومياً“.
وفقـاً لإلدارة، فـإن ”كمية االسـتريادات األمريكية من النفـط الخام من 
الربازيل بلغ متوسـط 178 الف برميل يوميا، ومن نيجرييا بمتوسط 170 
الـف برميل يوميا، ومن االكوادور متوسـط 46 الف برميل يوميا، فيما لم 

تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا“.

بغداد/ الزوراء:
 كشـف رئيس اتحاد الغـرف التجارية العراقية، عبدالـرزاق الزهريي، عن 
الفرص االستثمارية واألسـباب املهمة الجاذبة لالستثمار يف العراق، فيما 

أكد أهمية االتفاقيات التجارية العراقية الفرنسية.
وقال الزهريي خالل فعاليات القمة االقتصادية العربية الفرنسية الرابعة 
التـي عقـدت يف باريس بمشـاركة العراق، يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن 
”هناك فرصا اسـتثمارية كثرية وواعدة يف العراق بمختلف املجاالت سواء 
يف قطاع األغذية والطاقة والتجارة والسياحة والسكن والصناعة“، مشريا 

إىل ”اهتمام الربنامج الحكومي بالقطاع الخاص ودعمه وتطويره“.
وشـدد عىل ”أهميـة االتفاقيـات التجاريـة العراقية الفرنسـية وخاصة 
االتفاقية االسـرتاتيجية األخـرية املوقعة بني الرئيـيس الفرنيس ايمانويل 
ماكرون ورئيس وزراء العراق املهندس محمد شـياع السـوداني يف كانون 
الثاني املايض“، مبينا ”األسباب املهمة الجاذبة لالستثمار يف العراق وكذلك 

الخارطة االستثمارية واملحاور الرئيسية فيها“.
واختتمت فعاليات القمة االقتصادية العربية الفرنسـية للغرف التجارية 

برعاية الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون. 
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بغداد/ الزوراء:
اعلن سـوق العراق لألوراق املالية، 
امـس األحـد، عـن تـداول أسـهماً 
بقيمة مالية تجـاوزت املليار دينار 

خالل األسبوع املايض.
وقال السوق يف تقرير اطلعت عليه 
الـرشكات  ”عـدد  إن  ”الـزوراء“: 
املتداولة أسـهمها خالل االسـبوع 
املايض بلغ 47 رشكة مساهمة فيما 
لم تتداول أسـهم 53 رشكة بسبب 
عدم تالقي أسعار أوامر الرشاء مع 
أوامـر البيـع، فيما يسـتمر توقف 
3 رشكات لعـدم تقديـم اإلفصـاح 
مـن أصـل 103 رشكات مدرجة يف 

السوق“.
واضاف ان ”عدد األسـهم املتداولة 
بلـغ 960 مليوناً و134 ألف سـهم 
بانخفاض بلغت نسبته %70 قياسا 
باألسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية 
بلغت مليـاراً و957 مليونـاً و973 
ألـف دينار منخفضا بنسـبة 44% 
قياسـا باألسـبوع الذي سبقه من 

خالل تنفيذ 1564 صفقة“.
األسـعار  ”مـؤرش  أن  اىل  وأشـار 
املتداولة ISX60 أغلق عىل 636.16 

نقطـة مسـجالً انخفاضاً بنسـبة 
الجلسـة  يف  إغالقـه  عـن   1.20%

السابقة“.
وبني ان ”عدد االسـهم املشرتاة من 
املستثمرين غري العراقيني لألسبوع 
املايض بلغ 74 مليون سـهم بقيمة 
مالية بلغـت 133 مليون دينار من 
خـالل تنفيذ 54 صفقـة، فيما بلغ 
عدد االسهم املباعة من املستثمرين 
غـري العراقيـني 200 مليون سـهم 

بقيمة مالية بلغت 324 مليون دينار 
من خالل تنفيذ 103 صفقات“.

العـراق لـألوراق  ان سـوق  يذكـر 
املالية ينظم خمس جلسـات تداول 
أسـبوعيا مـن األحـد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 103 رشكات مساهمة 
عراقيـة تمثـل قطاعـات املصارف 
واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة 
والتأمني واالستثمار املايل والسياحة 

والفنادق والخدمات.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أصيـب العب املنتخب الوطنـي العراقي، مهند جعاز، خالل خسـارة فريقـه دي يس يونايتد 
أمام نيويورك سـيتي (٣-٢) بالدوري األمريكي لكرة القدم.وشـارك جعاز أساسيا يف املباراة 
التـي أقيمـت فجر امس األحد، لكنه اضطـر للخروج مصابا يف الدقيقة ٦٠.ولم يتم الكشـف 
عـن تفاصيل اإلصابة التي تعرض لها الدويل العراقـي، الذي يخوض تجربته االحرتافية األوىل 
يف املالعب األمريكية بعد تألقه يف الدوري السـويدي.وبناًء عىل طلبه، لم يستدع جعاز لقائمة 
أسود الرافدين التي ستواجه روسيا وديا يوم ٢٦ آذار الجاري، ليواصل الظهري األيرس ابتعاده 

عن املنتخب، بعد وديتي املكسيك واإلكوادور وبطولة خليجي ٢٥ بالبرصة.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
تعهـد حارس مرمى فريـق القوة الجوية، فهد طالـب، بحصد لقب 
الـدوري  املمتاز لهذا املوسـم، مطالباً بالصرب عىل زمالئه ونسـيان 

الهزيمة القاسية أمام القاسم (4-3)، بالجولة 21.  
ووجـه طالب عرب حسـابه يف إنسـتجرام رسـالة إىل جماهري القوة 
الجوية جاء فيها: ”أشعر كثرياً بحزنكم. جمهورنا العزيز منذ بداية 
الـدوري ويف 15 مباراة تلقيت 4 أهـداف فقط، كأكثر حارس مرمى 

(كلني شيت) واألقل تلقيا لألهداف“.
وأضاف طالب ”لم تغـب عن بايل هتافاتكم يف املباريات الجماهريية 
عندما ساعدت الفريق وهذا واجبي، ومن حقكم العتاب واالنتقاد“.

وتابع: ”اآلن ال أريد منكم سوى الصرب والدعم، الزلنا يف الوصافة مع 
املباراة املؤجلة، والدوري لم يحسـم وسأسـعى جاهـداً لجلبه إليكم 

مع باقي زمالئي“.
وأتم ”ساندو الفريق والجهاز التدريبي والالعبني هذا رجائي وطلبي 

إليكم“.
يذكر أن القوة الجوية تراجع لوصافة الرتتيب برصيد 41 نقطة بعد 
الخسارة املفاجئة أمام القاسم، ولديه مباراة مؤجلة أمام النجف لم 

يتم الكشف عن موعدها حتى اآلن.

بغداد/ حسني الشمري:
حصـد منتخـب اتحـاد املبـارزة 
الباراملبـي الوسـام الربونـزي يف 
بطولة كاس العالم التي اختتمت 
بيـزا  مدينـة  يف  االحـد  امـس 
12 منتخبا  االيطالية بمشـاركة 

عامليا .
وقـال عضـو املكتـب التنفيـذي 
ورئيس اتحاد املبارزة عيل حميد، 
الحمد والشكر لله عىل هذا الفوز 
الثمـني الـذي حققـوه مبارزونا 
بنيلهم الوسام الربونزي فرقيا يف 
بطولة كاس العالم التي اختتمت 
احداثها امس االحد يف مدينة بيزا 
االيطاليـة بمشـاركة 12منتخبا 
والصـني  العـراق  وهـم  عامليـا 
وبولنـدا  واليابـان  والربازيـل 
وبريطانيـا  واملانيـا  واوكرنيـا 
وامريـكا وتايلند وفرنسـا والبلد 

الفـوز  وبهـذا  ايطاليـا  املنظـم 
التأهـل  منتخبنـا   ضمـن  قـد 
اىل باراملبيـاد باريـس كمرحلـة 
اوليـة ويتوجب به املشـاركة يف 
اسـتحقاقات اخـرى كي يضمن 
باراملبيـاد  اىل  النهائـي  التأهـل 

فرنسا العام املقبل.
واضـاف حميد ان الفـوز الثمني 
الـذي حققه العبونـا وهم عمار 
هـادي وزيـن العابديـن  غيـالن 
وحيـدر عـيل وامـري عـيل ومـن 
خلفهـم مدربهـم سـمري موىس 
عىل منافسـهم املنتخـب االملاني 
بنتيجـة 45/31 نقطة يف اللقاء 
تحديـد  عـىل  جمعهمـا  الـذي 
املركزيـن الثالث والرابع وسـبق 
فـاز منتخبنـا عـىل نظـريه  ان 
االيطـايل بنتيجـة 45/38 نقطة 

ضمن دور الثمانية.

@äÏ‘ó€a@7Ábª@k€b�Ì@k€b†@áËœ
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بغداد/ ليث العتابي:
تمكن حامل اللقب النفط من حسـم قمة 
مواجهـات الجولـة األخـرية مـن مرحلة 
اإلياب أمام وصيفه الرشطة بنتيجة (-77
71)، يف واحـدة مـن أكثر املباريـات إثارة 

باملوسم الحايل.
وبـات النفـط يف صـدارة الرتتيـب، حيث 
تتبقى لـه مباراتان مؤجلتـان أمام زاخو 
األحـد املقبـل، وأمام دجلـة الجامعة لكن 
لـم يحدد موعدهـا يف ظل التـزام املتصدر 
بمشـاركته الخارجيـة ببطولـة ”وصل“ 

ألندية اتحاد غرب آسيا.
وكرر النفـط تفوقه عىل مطارده الرشطة 
بفـارق 6 نقـاط، بعـد أن سـبق هزيمته 
بمرحلـة الذهـاب، لتقرتب كتيبـة املدرب 
خالـد يحيـى بشـكل كبـري مـن التتويج 

باللقب.
وحجـزت أندية النفط والحشـد الشـعبي 
والرشطة وزاخـو، مقاعد املربـع الذهبي 

للدوري املمتاز لكرة السلة.
ومـن املنتظـر أن تنطلق مباريـات املربع 
الذهبي يف أواخر شـهر آذار الجاري داخل 

صالة الشعب املغلقة بالعاصمة بغداد.
مواصلـة  املتأهلـة  األنديـة  وسـتحاول 
تحضرياتهـا، بينمـا أنهـت األنديـة مـن 
الرتتيب الـ5 وحتى الـ12 مشـوارها، بعد 
خوض 23 مباراة باستثناء دجلة الجامعة 
صاحب الرتتيب السادس الذي لديه مباراة 
مؤجلة أمام النفط لم يكشف عن مصريها 

حتى اآلن.

Òåäbi@ãñb‰«
يمتلـك النفـط عـدة عنـارص دوليـة بارزة 
أمثال كرار جاسـم ”بيكو“ وجاسـم محمد 
”جييس“، بخالف محرتفه األمريكي أنطوين 
ويجينز الذي تمكن من تسجيل 34 نقطة يف 
مواجهة الرشطة لينال جائزة رجل املباراة.

كما يعتمد النفط عـىل محرتفه الدومنيكي 
إدجـار رافائيـل سوسـا، الـذي يعـد أحـد 
العالمـات الفارقة مع الكتيبـة الخرضاء يف 

املوسم الحايل.
ويتطلع الحشد الشعبي بقيادة املدرب عقيل 
نجـم إىل املنافسـة بقـوة يف املربـع الذهبي 
”بالي أوف“ وسـيالقي منافسه الرشطة يف 

أواخر الشهر الجاري.
ويأمل الحشد إىل تحقيق االنتصار ومواصلة 
العـروض القوية، بعـد النجاحات يف مرحلة 
اإلياب وحسـم مواجهته األخرية أمام زاخو، 

رغم أنها جرت خارج الديار.

Ú‰Ìbjnfl@pbÌÏnèfl
وقـدم الرشطة مسـتويات متفاوتـة، فبعد 
تجاوز عقبتي نفط الشمال وغاز الشمال يف 
كركوك، أخفق بعبور زاخو، ليتلقى هزيمته 
الثالثة هذا املوسم، والتي تجددت بعد التعثر 
أمـام النفط، لتضـع هذه الخسـارة املدرب 
عيل فرحـان يف مـأزق مـع إدارة ناديه قبل 

مواجهات ”البالي أوف“.
ورغـم أن الرشطـة يمتلـك محرتفـني عـىل 
األمريكـي  الثنائـي  عـاٍل وهمـا  مسـتوى 
”إنجليش ألربت جيمس ودي ماريوس“، إال 

أنهما لـم ينجحا يف أهـم اختبارين بمرحلة 
اإلياب.

ويعول فرحان يف حال بقائه باملربع الذهبي 
عىل عنارصه املحلية أمثـال ”محمد صالح، 
حسـان عيل، عيل مؤيد، ذو الفقار فاضل“، 
يف تحقيـق نتائج إيجابية خـالل املواجهات 

املتبقية.

ıaÏö˛a@—�≤@ÏÇaå
خطف زاخو األضواء يف مرحلة اإلياب، 

حيث تمكنت كتيبـة الرصبي ميالن، 
من تحقيـق انتصارات متتالية أقىص 
مـن خاللهـا منافسـيه عـىل املقعـد 
الرابـع ملربـع الكبـار وهمـا ”الدفاع 

الجوي ودجلة الجامعة“.
وساهم الثنائي األمريكي إيساك بنجز 
ويس بـي، يف تحقيق أهـم انتصارين 
هذا املوسـم عالوة عىل تحقيق الفوز 
التاريخي عىل الرشطة يف الجولة قبل 

األخـرية أمـام أنظار جماهـريه التي 
تعد األبرز بحضورها الغفري يف جميع 

مبارياته.
ويمتلـك ميـالن أدوات محليـة برزت 
بشـكل كبـري يف مرحلة اإليـاب وهم 
”جكر عيل، مراد عـيل، عادل عباس، 
بـ“ميـيس  املُلقـب  محسـن  محمـد 
زاخـو“ لقدراتـه العاليـة ومهاراتـه 

الفائقة.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية:
برعايـة اللجنـة األوملبيـة الدولية أقام 
املجلس األوملبي اآلسيوي، يف العاصمة 
التايلندية بانكـوك، منتدى الرياضيني 
األوملبيـني لبحـث أبـرز املعاضـل التي 
يواجههـا الرياضيـون األوملبيـون عىل 
مسـتوى العالم بشـكل عام،  والقارة 

الصفراء بوجه أخص.
واسـتهل املؤتمر بكلمـة ترحيبية عرب 
الفديـو قدمها رئيس اللجنـة األوملبية 
الدولية السيد توماس باخ  تلتها كلمة 
مديـر عـام املجلس األوملبي اآلسـيوي 

حسني املسلم.
هـذا ويمثـل اللجنة االوملبيـة الوطنية 
املكتـب  عضـو  املنتـدى  يف  العراقيـة 
الرياضيـني  لجنـة  رئيـس  التنفيـذي 
وعضـوة  طعيـس  عدنـان  األوملبيـني 

اللجنة نور عامر جاسم.
ويف سـياق فعاليات املنتدى، قدم نائب 
األوملبيـني  الرياضيـني  لجنـة  رئيـس 
بـرام  اآلسـيوي  األوملبـي  املجلـس  يف 
طيوب عرضـاً تنـاول فيـه التحديات 
الرياضيـون األوملبيون،  التي يواجهها 
والسـعي لتفعيـل صنـدوق املـرشوع 

املركزي للرياضيني األوملبيني. كما قدم 
نظرة عامة حول برامج نظام التشغيل 
األوملبـي الذي تتبنـاه اللجنـة األوملبية 
الدوليـة باحتضـان نحـو 88 رياضياً 
أوملبيـًا مـن 43 لجنـة أوملبيـة وطنية 
بتمثيـل متـواٍز بني الجنسـني يشـكل 
الرجـال فيـه 46 رياضياً أوملبيـاً بينما 

السيدات 42 رياضية اوملبية.
ويف ترصيـح صحفـي قالـت عضـوة 
األوملبيـة  للجنـة  العامـة  الجمعيـة 
لجنـة  عضـوة  العراقيـة،  الوطنيـة 
الرياضيـني األوملبيـني نـور عامـر: ان 

وبشـكل  تناولـت،  املنتـدى  فعاليـات 
مستفيض، منهج السعي ملنع التالعب 
بنتائج املسـابقات وإسـتحداث آليات 
جديدة تحد من إتسـاع هـذه الظاهرة 
الريـايض  التنافـس  لثوابـت  املنافيـة 

ولوائح امليثاق األوملبي الدويل.
ان  قائلـة:  حديثهـا  عامـر  وختمـت 
جوفينا تشـو، مديرة تطوير الرياضة 
النسـوية يف املجلس األوملبي اآلسيوي، 
أثارت موضوعة تفعيل ومتابعة األداء 
يف  األوملبيـني  للرياضيـني  الوظيفـي  

مجال الرياضة، وما بعدها.
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بغداد/ الزوراء:

وصل وفد منتخب الشباب بكرة القدم 

اىل العاصمة بغداد مسـاء امس االحد 

بعـد فـوزه بوصافـة نهائيـات كأس 

اسيا التي اختتمت مؤخرا يف العاصمة 

االوزبكية طشقند وتأهله اىل نهائيات 

كأس العالم التي ستقام يف اندونيسيا 

خالل شهر ايار املقبل. 

وقـّدم رئيـُس االتحاد اآلسـيوي لكرِة 

القـدم، النائـب األول لرئيـِس االتحاد 

الدويلّ سـلمان بن إبراهيم بن حمد آل 

التهاني والتربيكات  خليفة خـالـَص 

إىل  رئيِس االتحاد العراقّي لكرِة القدم 

عدنان درجال ملناسـبِة فـوز منتخب 

الثانـي يف بطولــِة  باملركـز  العـراق 

كـأس آسـيا للشباب (تحت 20عاماً) 

يف أوزبكسـتان، ونجاحه يف التأهل إىل 

نهائيـاِت كأس العالـم للشـباب التي 

سـتقام يف أندونيسـيا العـام الحـايل 

مؤكداً إن هــذا اإلنجـاز الكبري يعـُرب 

عـن املكانـِة املتميزة الـتـي تحتلهـا 

ـّة علـى سـاحـة  كـرُة القدم العراقي

كــرة القـدم اآلسـيوية، كمــا أنـه 

يتــوج جهــوَد اتحـادكـم املوقر يف 

رعايـِة املواهـب الشـابة، ويجّســد 

عطــاَء وإخــالص العبـي املنتخـب 

وأفـراد األجهــزة الفنّيـة واإلداريـّة 

عىل امتداد منافســاِت كـأس آسـيا 

االتحـاد  رئيـُس  واختتـم  للشـباب 

اآلسيوي رسـالته بالتهنئة إىل أسـرِة 

االتحـاد العراقـّي وأعـضـاء االتحاد 

بالتوفيـق والنجاح يف خدمِة مسـرية 

الكرة العراقّية عىل مختلِف األصعدة.

ومـن جهته أكـد رئيس اتحـاد الكرة 

عدنان درجال، أن االتحاد سـاع بقوة 

لتوفـري مسـتلزمات النجـاح ملُنتخب 

الشباب يف كأس العالم.

وذكر اتحاد الكـرة يف بيان أن ”رئيس 

االتحـاد العراقـّي لكرِة القـدم عدنان 

منتخبنـا  حصـوَل  بـارك  درجـال، 

للشـباب عىل املركز الثانـي يف اختتام 

عامـاً   20 دون  آسـيا  كأس  بطولـِة 

وبلوغه نهائيات كأس العالم للشباِب 

يف إندونيسيا“.

وأضاف أن ”رئيس االتحاد قدم شكره 

الجزيـل إىل رئيـِس مجلـس الـوزراء 

محمد شـياع السـوداني عـىل دعمه 

للمنتخِب وتواصله واتصاله مع الوفِد 

قبل املُباراِة النهائّية، والشكُر موصوٌل 

إىل جميـع َمن قـّدم التهاني ملناسـبِة 

بلوغ املباراة النهائّية، والثناء والتقدير 

ملدرِب منتخب الشـباب عمـاد محمد 

واملالِك التدريبّي عىل الظهور بمستوى 

فنـّي جيـٍد يف املبـاراة النهائّيـة أمام 

املاضية،  املبارياِت  أوزبكستان وبقية 

وكذلـك إىل اإلعـالم والُجمهـور اللذين 

دعما املنتخَب يف هذه البطولة“.

وثّمن درجال وفقاً للبيان، ”ما تحقَق 

من إنجاٍز ُيحسـب لكل َمن أسـهَم يف 

الوصوِل لهـذا املوقع عىل خارطِة كرِة 

القدم اآلسـيوّية“، مؤكداً أن ”االتحاَد 

سـاٍع بقوٍة لتوفري جميع مستلزماِت 

النجاح ملُنتخِب الشباب يف كأس العالم 

من أجل الظهوِر بأفضل ُصورة“.

و أعلـن االتحاد العراقـي لكرة القدم، 

تسـلمه الربنامـج اإلعـدادي ملنتخب 

الشـباب تحضرياً للمشـاركة يف كأس 

العالم.

وذكر اتحاد الكرة يف بيان أن ”الجهاز 

التدريبي ملنتخب الشباب عقد يف مقر 

سكن املنتخب، يف العاصمة األوزبكية 

لبحـث  مغلقـاً،  اجتماعـاً  طشـقند، 

إعداد منتخب الشباب لنهائيات كأس 

العالم التي ستقام يف إندونيسيا شهر 

أيار املقبـل، بعد ضمان تأهله بجدارة 

وحصولـه عىل املركـز الثانـي، عقب 

خسـارته يف نهائـي كأس آسـيا أمام 

أوزبكستان بهدٍف مقابل“.

سـلم  التدريبـي  ”الجهـاز  أن  وبـني 

برنامـج إعـداد املنتخـب إىل االتحـاد 

العراقـي لكرة القدم، من أجل اإلرساع 

بعمليـة االعـداد الجيد لتلـك البطولة 

املرتقبة“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
سليمان،  مؤمن  املرصي  الفني  املدير  إقالة  الريايض  الرشطة  نادي  أعلن 

وتعيني مساعده أحمد صالح لقيادة الفريق حتى نهاية املوسم الجاري.
الجمعة،   ،(1-2) الزوراء  أمام  الهزيمة  عقب  سليمان  إقالة  قرار  وصدر 

بالجولة 21 من الدوري املمتاز.
وذكر النادي يف بيان رسمي“تتقدم الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة بشكرها 
وتقديرها إىل مدرب فريق كرة القدم مؤمن سليمان، ملا قدمه من جهد خالل 
توليه قيادة الفريق يف املوسم املايض، ونيله اللقب واملرحلة األوىل من املوسم 

الجاري“.
وأضاف البيان“نتمنى لسليمان التوفيق والنجاح يف مشواره املقبل“.

املدربني  من  املكون  سليمان،  للمرصي  املساعد  التدريبي  ”الجهاز  وبينت 
الواحد ومدرب حراس املرمى عمرو عبد السالم  أحمد صالح وحسني عبد 
من  تبقى  ملا  الفريق  سيقود  الستار،  عبد  مازن  البدنية  اللياقة  ومدرب 

منافسات الدوري“.
الفريق  قاد  املرصي  املدرب  بأن  علما  املمتاز،  الدوري  الرشطة  ويتصدر 

للتتويج باللقب يف املوسم املايض بعد سلسلة طويلة من االنتصارات.

بغداد/ متابعة الزوراء
الناشئني  منتخب  مدرب  أكد   
شباب  منتخب  أن  كاظم،  أحمد 
العالم  كأس  بعد  سيتغري  العراق 

يف إندونيسيا أيار املقبل.
نرشه  ترصيح  يف  كاظم  وقال 
التدريبي  الكرة إن ”الكادر  اتحاد 
استدعاء  قرر  الناشئني،  ملنتخب 
يف  التجمع  وسيكون  العباً   ٥٣
أن  عىل  العاصمة  ولالعبي  بغداد 
يلتحقوا العبي املحافظات األخرى 
يف وقت الحق ليتم االستقرار عىل 

التشكيلة النهائية للمنتخب“.
الدويل  ”االتحادين  أن  وبني 
الناشئني  فئة  أن  أكدا  واآلسيوي 

 ٢٠٠٨ تولد  من  تكون  أن  يجب 
من  والشباب  و٢٠١٠  و٢٠٠٩ 
و٢٠٠٥،  و٢٠٠٦   ٢٠٠٧ تولد 
بالتايل فإن منتخب شباب العراق 
العالم  كأس  يف  مشاركته  بعد 
سيتغري ويجب إعادة هيكلته من 

جديد“.
وأضاف ”قررنا استدعاء العبني ال 
ظروفهم  بسبب  أندية  يف  يلعبون 
سنضم  وكذلك  اختبارهم  بعد 
إكمال  بعد  املغرتبني  من  عدداً 

أوراقهم بشكل رسمي“.
ملنتخب  استحقاق  أول  ان  يذكر 
الناشئني سيكون يف بطولة غرب 

آسيا ٢٠٢٣ يف آب املقبل.
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برشلونة / متابعة الزوراء:
جدد حارس املرمى األملاني الدويل مارك 
ملواطنه  تحديه  شتيجن  تري  أندريه 
أن  هو  هدفه  أن  مؤكدا  نوير،  مانويل 
ملرمى  األول  الحارس  يصبح 
لكرة  األملاني  املنتخب 

القدم.
قليلة  أيام  وقبل 
التوقف  فرتة  عىل 
املرتقبة،  الدويل 
تشهد  التي 
األوىل  الجولة 
ت  يا ر للمبا
يف  الدولية 
عام ٢٠٢٣، 
تري  أكد 

شتيجن 
هدفه  أن 
الحارس  يصبح  أن  هو 
عىل  للمانشافت  األول 
الذي  نوير،  حساب 
من  حاليا  يعاني 

اإلصابة.
شتيجن  تري  وقال 
مرمى  حارس 
مقابلة  يف  برشلونة، 
آم  بيلد  مع صحيفة 
األملانية:  سونتاج 
يزال  وال  هذا  «كان 

املرمى  حراسة  يف  تتواجد  ال   ... هديف 
فقط من أجل خوض املباريات الودية. 
أجل  من  عملت  كيف  شاهدوا  الجميع 

هذا عىل مدار سنوات».
شتيجن  تري  يحصل  أن  املنتظر  ومن 
املنتخب  مرمى  لحراسة  الفرصة  عىل 
أمام  الوديتني  مباراتيه  خالل  األملاني 
و٢٨   ٢٥ يف  وبلجيكا  بريو  منتخبي 

مارس/آذار الحايل.
من  عانى  بأنه  شتيجن  تري  واعرتف 
األملاني  املنتخب  مع  صعبة»  «لحظات 

يف السنوات القليلة املاضية.
وأشار إىل أن وجوده الدائم عىل مقاعد 
كان   ٢٠١٨ العالم  كأس  يف  البدالء 

«مزعجا».
ذلك  يف  متميزا  أدائي  «كان  وفرس: 
أستطيع  أنني  إظهار  حاولت  الوقت. 
البطولة. وكنت  يف  واحد  رقم  أكون  أن 

أستعد للعب يف روسيا».
شتيجن  تري  يرى  ال  عام،  وبشكل 
املدير  فليك  هانز  كون  أن  عاما»   ٣٠»
كان  حاليا  األملاني  للمنتخب  الفني 
مدرباً لنوير يف بايرن ميونيخ من قبل، 

سيمنح األخري األفضلية.
وقال تري شتيجن: «األمر يتعلق باألداء. 
ويف النهاية، ستكون التشكيلة األفضل 
بالسعادة  أشعر  امللعب...  أرض  عىل 

للمساندة التي وجدتها منه».

الجزائر / متابعة الزوراء:
ربع  إىل  الجزائري  القبائل  شبيبة  تأهل 
نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه 
الثمني عىل ضيفه بيرتو أتليتيكو األنغويل 

بهدف دون رد.
وسجل دادي مواكي هدف املباراة الوحيد 

يف الدقيقة ٩٠.
املجموعة  صدارة  القبائل  شبيبة  ويحتل 
املبارشة  املواجهات  وبفارق  نقاط  بـ١٠ 
الوداد  يأتي  الذهاب)  مباراة  (نتيجة 
بيرتو  ثم  الوصافة  مركز  يف  الريايض 
كلوب  وفيتا  نقاط  بـ٤  ثالثاً  أتليتيكو 

متذيالً للمجموعة (٤ نقاط).
نهائي  ربع  إىل  التنزاني  سيمبا  وتأهل 
الكبري  إفريقيا عقب فوزه  أبطال  دوري 
الغيني ٧-صفر يف  عىل حوريا كوناكري 
الجولة الخامسة من منافسات املجموعة 

الثالثة.
املغربي،  الريايض  الرجاء  وانتهت مباراة 
ومضيفه  القادم،  للدور  سلفاً  املـتأهل 
اإليجابي  بالتعادل  األوغندي  فيربس 

.١-١
التسجيل  بنجديدة  سفيان  وافتتح 
أدرك  ثم   ١٨ الدقيقة  يف  املغربي  للفريق 

أبوباكار الوال التعادل ألصحاب األرض يف 
الدقيقة ٤٥.

ويحتل الرجاء الريايض صدارة املجموعة 
الوصافة  مركز  يف  وسيمبا  نقطة  بـ١٣ 
بـ٩ نقاط ثم حوريا يف املركز الثالث بـ٤ 
الرابع  املركز  نقاط والفريق األوغندي يف 

بنقطتني.
التعادل  املغربي  الريايض  الوداد  وفرض 
السلبي عىل مستضيفه ممثل جمهورية 
يف  كلوب  فيتا  الديمقراطية  الكونغو 
املرحلة الخامسة من مباريات املجموعة 
أبطال  دوري  منافسات  ضمن  األوىل 

الوداد،  ضمن  النتيجة  إفريقيا.وبهذه 
حامل اللقب، التأّهل إىل ربع نهائي أمجد 
الكؤوس اإلفريقية إذ رفع رصيده إىل ١٠ 

نقاط يف صدارة املجموعة األوىل.
 ٤ كلوب  فيتا  جعبة  يف  بات  املقابل  يف 

نقاط.

األخرية شبيبة  املرحلة  يف  الوداد  ويواجه 
بيرتو  يلتقي  حني  يف  الجزائري  القبائل 

أتليتيكو األنغويل بفيتا كلوب الكونغويل.
مع  بالتعادل  السوداني  الهالل  واكتفى 
الجنوب  صنداونز  ماميلودي  ضيفه 
الخامسة  املرحلة  يف   (١-١) إفريقي 
ضمن  الثانية  املجموعة  مباريات  من 

منافسات دوري أبطال إفريقيا.
بافتتاح  مودو  جونسون  كوليسو  وبادر 
التسجيل للفريق الجنوب إفريقي .(٦٧) 
إالّ أّن الفريق السوداني رسعان ما عادل 
الرحمن  عبد  محمد  العبه  عرب  الكّفة 

يوسف .(٧٢) 
ركلة  السودانية  القدم  كرة  وأهدر ممثل 
جزاء يف الوقت بدل الضائع من املواجهة 

عرب أطهر الطاهر .(٩٠+١) 
وبهذه النتيجة رفع الهالل رصيده إىل ١٠ 
نقاط يف املركز الثاني بينما بات يف جعبة 
بطاقة  ضمن  الذي  صنداونز  ماميلودي 
الكؤوس  أمجد  نهائي  ربع  إىل  العبور 

اإلفريقية سابًقا ١١ نقطة.
وبذلك تأجل حسم مصري البطاقة الثانية 
األهيل  ستجمع  التي  األخرية  املرحلة  إىل 

املرصي بضيفه الهالل السوداني.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
إىل نصف  بقوة  مانشسرت سيتي  صعد 
بعد  اإلنكليزي  االتحاد  كأس  نهائي 
بستة  برينيل  ضيفه  شباك  اكتسح  أن 
ربع  الدور  إطار  يف  رد  دون  أهداف 

النهائي من البطولة.
أقيمت املباراة عىل ملعب االتحاد معقل 
مانشسرت سيتي وكالعادة لعب هداف 
إيرلينغ  الشاب  النرويجي  الفريق، 
ثالثية  وسجل  البطولة  دور  هاالند 
الثانية  للمباراة  «هاتريك  خاطفة 
 (٥٩  –  ٣٥  –  ٣٢) الدقائق  يف  توالياً» 
العالم  بطل  تمكن   ٦٢ الدقيقة  ويف 
إحراز  من  ألفاريز  جوليان  األرجنتيني 
معنويات  تماماً  لتنهار  الرابع  الهدف 
دفاعية  قدرة  أي  وتنعدم  برينيل  العبي 
باملري  كول  الشاب  البديل  فتمكن  لهم 
من تسجيل الهدف الخامس يف الدقيقة 

.٦٨
السادس  الهدف  وأحرز  ألفاريز  وعاد 

لسيتي والثاني له يف الدقيقة ٧٣.
واستمرت مهرجانات مانشسرت سيتي 
التهديفية حيث كان الفريق قد أسقط 
الدور  إياب  األملاني (٧-٠) يف  اليبتسيغ 
ثمن النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا 
أحرز  ويومها  املايض،  الثالثاء  يوم 

هاالند خمسة أهداف.
سيتي  اىل  وصل  الذي  النرويجي  ورفع 
هدًفا   ٤٢ اىل  رصيده  املوسم  مطلع 
وهو  املوسم  هذا  املسابقات  جميع  يف 
املمتاز  الدوري  هدايف  ترتيب  يتصدر 

(٢٨) ودوري األبطال .(١٠) 
ثالث  عىل  ينافس  سيتي  يزال  وال 

بفارق  يتخلف  إذ  املوسم،  هذا  جبهات 
الدوري  يف  أرسنال  عن  نقاط  خمس 
بايرن  أمام  شاق  اختبار  وينتظره 
ميونينخ االملاني يف ربع نهائي املسابقة 
التي ال يزال يلهث خلف لقبها  القارية 

للمرة األوىل يف تاريخه.
بقيادة  االتحاد  اىل ملعب  ووصل برينيل 
كومباني،  فنسان  البلجيكي  مدربه 
السابق وأسطورة سيتي  الدويل  املدافع 
الذي حقق معه لقب الدوري أربع مرات، 
بيب  االسباني  بإرشاف  اثنتان  بينها 

غوارديوال مدرب بطل إنكلرتا الحايل.
تغيريات  سبعة  غوارديوال  وأجرى 

اليبزيغ،  ضد  بدأت  التي  التشكيلة  عىل 
مبقًيا  الهجوم  خط  يف  ثالثة  بينها 
فقط عىل هاالند والبلجيكي كيفن دي 
رياض  بالجزائري  دفع  فيما  بروين، 
من  بدال  فودن  وفيل  وألفاريس  محرز 
الربتغايل برناردو سيلفا واالملاني إلكاي 

غوندوغان وجاك غريليش.
ويف اسبانيا، حقق أتليتيكو مدريد الفوز 
عىل ضيفه فالنسيا ٣-صفر يف الجولة 

٢٦ من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
أنطوان  الفرنيس  من  كل  وسجل 
يانيك  والبلجيكي   (٢٣) غريزمان 
ليمار  توما  والفرنيس   (٤٩) كاراسكو 

(٦٧) أهداف املباراة.
الثالث  املركز  مدريد  أتليتيكو  ويحتل 
فالنسيا من  بـ٥١ نقطة فيما يصارع 
أجل االبتعاد عن مناطق الخطر (املركز 

١٧ مؤقتاً بـ٢٦ نقطة).
ويف باقي املباريات، فاز سلتا فيغو عىل 
رايو  وتعادل   ٣-١ إسبانيول  مضيفه 
مع  وأملرييا   ٢-٢ جريونا  مع  فايكانو 

قاديش ١-١.
ضيفه  عىل  أودينيزي  فاز  ايطاليا،  ويف 
الدوري  من   ٢٧ الجولة  يف   ٣-١ ميالن 

اإليطايل لكرة القدم.
 (٩) برييريا  روبرتو  من  كل  وسجل 

إهيزيبو  وكينغسيل   (٤٥+٦) وبيتو 
(٧٠) أهداف أودينيزي فيما كان هدف 
إبراهيموفيتش  زالتان  بواسطة  ميالن 

(٤٥+٤ من ركلة جزاء).
ويحتل ميالن املركز الرابع مؤقتاً بـ٤٨ 
املركز  أودينيزي  يحتل  فيما  نقطة 

الثامن مؤقتاً بـ٣٨ نقطة.
ويف باقي املواجهات، تعادل مونتسا مع 
مع  سالرينيتانا  و   (١-١) كريمونيزي 

بولونيا .(٢-٢) 
بتعادل ثمني  إيفرتون  انجلرتا، عاد  ويف 
 ،(٢-٢) بنتيجة  تشيليس  مضيفه  أمام 
ضمن  بريدج،  ستامفورد  ملعب  عىل 

الجولة ٢٨ من الدوري اإلنجليزي.
فيليكس  جواو  تشيليس  ثنائية  سجل 
بينما   ،(٧٦) هافريتز  وكاي   (٥٢)
أحرز إليفرتون عبد الله دوكوري (٦٩) 

وإليس سيمز.(٨٩) 
وبتلك النتيجة رفع تشيليس رصيده إىل 
بينما رفع  العارش،  املركز  يف  نقطة   ٣٨
إيفرتون رصيده إىل ٢٦ نقطة يف املركز 

ال١٥.
بوروسيا  فريق  اعتىل  أملانيا،  ويف 
األملاني  الدوري  صدارة  دورتموند 
 ٦-١ كولن  عىل  بفوزه  (بوندسليجا) 
الجولة  يف  التي جمعتهما  املباراة  خالل 

٢٥ من املسابقة.
سجل أهداف بوروسيا دورتموند رافايل 
وسيبستيان   ١٥ الدقيقة  يف  جوريرو 
و٦٩،   ١٧ الدقيقتني  يف  (هدفان)  هالر 
الدقيقتني  يف  (هدفان)  ريوس  وماركو 
٣٢ و٧٠ ودونيايل مالني يف الدقيقة ٣٦، 
دايف  الوحيد  كولون  هدف  سجل  فيما 

سيلك يف الدقيقة ٤٢.
إىل  رصيده  دورتموند  بوروسيا  ورفع 
بفارق  الرتتيب،  صدارة  يف  نقطة   ٥٣
نقطة أمام بايرن ميونيخ، الذي يواجه 
باير ليفركوزن غدا األحد، وتوقف رصيد 

كولن عند ٢٧ نقطة يف املركز ١٣.
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لندن / متابعة الزوراء:
الدوري  متصدر  أرسنال  مدافع  صليبا،  وليام  يشارك،  لن 
بطولة  تصفيات  مستهل  يف  فرنسا  منتخب  مع  االنكليزي، 
يف  فريقه  مع  لها  تعرض  التي  اإلصابة  بعد   2024 أوروبا 
الدوري األوروبي منتصف األسبوع، وفق ما أفاد مصدر مطلع 
ديدييه  ”الديوك“  مدرب  املايض  الخميس  امللف.استدعاه  عىل 
امللعب  غادر  الدفاع  قلب  لكن  األوروبية،  للتصفيات  ديشان 
بعد ساعات قليلة وهو يعرج يف الدقيقة 21 خالل املباراة التي 
خرسها أرسنال بركالت الرتجيح ضد سبورتينغ الربتغايل وودع 
تعرض  أنه  عدة  تقارير  النهائي.وأفادت  ثمن  من  املنافسات 

إلصابة يف ظهره.
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دورتموند / متابعة الزوراء:

بوروسيا  قائد  رويس،  ماركو  أوضح 
داخل  االستمرار  من  موقفه  دورتموند، 
قرب  مع  بارك  إيدونا  سيجنال  ملعب 

انتهاء عقده مع النادي األملاني.
وتحدث رويس بعد فوز فريقه عىل كولن 
األملاني، عن مستقبله  الدوري  يف   (٦-١)

خالل مقابلة عرب شبكة «سكاي».
وقال رويس بوضوح: «أود إنهاء مسريتي 
هنا»، وذلك رغم عدم تمديد عقده، الذي 
حتى  املقبل،  يونيو/حزيران  يف  ينتهي 

اآلن.
يف  دخوله  إىل  األملاني  الدويل  وأشار 
محادثات مع إدارة النادي بشأن التجديد، 

ستشهد  املقبلة  «األسابيع  مضيفا: 
اإلعالن عن كافة التفاصيل».

يف  ثنائية  عاما  الـ٣٣  صاحب  وسجل 
 ١٦١ إىل  فوصل  كولن،  شباك 

بوصافة  بها  ينفرد  هدفا 
قائمة الهدافني التاريخيني 

لدورتموند.

الرياض / متابعة الزوراء:
سجل الربتغايل كريستيانو رونالدو أخرياً 
النرص  فريقه  ملعب  عىل  األول  هدفه 
وُيبقيه  أبها  عىل   ٢-١ للفوز  ليقوده 
عىل مسافة النقطة من االتحاد املتصدر 
الذي اكتسح مضيفه الفتح ٥-١، ضمن 
منافسات املرحلة الحادية والعرشين من 

الدوري السعودي لكرة القدم.
املرحلة  يف  الصدارة  عن  النرص  وتنازل 
االتحاد  أمام  سقوطه  عقب  املاضية 
بفارق  االخري  إليها  لريتقي   ١-٠ بالذات 

نقطة عن مطارده.
إىل  رصيده  عاماً)   ٣٨) رونالدو  ورفع 
مطلع  وصوله  منذ  الدوري  يف  أهداف   ٩
مانشسرت  مع  عقده  فسخ  بعد  العام 

األول  هذا  كان  ولكن  اإلنكليزي،  يونايتد 
له عىل ملعب مرسول بارك.

بعيدة  رائعة  حرة  ركلة  من  ذلك  وحقق 
يف  الحارس  يمني  إىل  منخفضة  املدى 
خطفه  الذي  للفوز  ممهداً   ،٧٨ الدقيقة 
ركلة  من  تاليسكا  أندرسون  الربازييل 
جزاء متأخرة (٨٦)، بعد أن تقدم أبها يف 

الشوط األول عرب عبدالفتاح آدم .(٢٦) 
ورفع النرص رصيده إىل ٤٩ نقطة خلف 
من  مراحل  تسع  قبل  بنقطة  االتحاد 

نهاية املوسم.
النرص  بني  بإثارة  األخرية  األمتار  وتعد 
الدوري منذ ٢٠١٩  الطامح للقب أول يف 
أيًضا  واالتحاد منذ ٢٠٠٩، وسط تربص 
املتصدر  عن  يتخلف  الذي  الشباب  من 

بست نقاط.
وعىل ملعب مدينة األمري عبدالله 

الرياضية  جلوي  بن 
سجل  باألحساء، 
االتحاد  خماسية 
عبدالرزاق  املغربي 
من  و٥٠   ٧) حمدالله 
و٩٠+٨)  جزاء  ركلة 

 (٥٩) رشاحييل  واحمد 
كورنادو  إيغور  والربازييل 

الفتح  هدف  سجل  بينما   ،(٩٠)
املغربي مراد باتنا .(٤١) 

االتفاق  الفوز عىل ضيقه  الهالل  وحقق 
فهد  بن  فيصل  االمري  ستاد  عىل   ٣-٠

بالرياض.
أوديون  للنيجريي  بهدف  الهالل  تقدم 
وأضاف   ،(١٥) قوية  بتسديدة  ايغالو 
محمد كنو الثاني من كرة مرتدة (٣٤)، 
ساقطة  بكرة  الدورسي  سالم  واختتم 

فوق الحارس (٩٠).
رفع الهالل رصيده اىل ٣٩ نقطة لكن من 

١٩ مباراة مقابل ٢٣ لالتفاق.
وفرط الرائد الذي تقدم بهدفني يف الشوط 
بالتعادل  واكتفى  هام  بانتصار  االول 
عىل  الشباب  ضيفه  ضد  ملثلهما  بهدفني 

استاد مدينة امللك عبد الله الرياضية.
يف  نقطة   ٢٥ إىل  رصيده  الرائد  ورفع 
املركز التاسع، فيما رفع الشباب رصيده 

إىل ٤٤ نقطة يف املركز الثالث.
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قبل الحديث عن الشخصيات السياسية التي ظهرت يف العراق منذ 
دخول قوات االحتالل الربيطاني للعراق وتأسـيس الدولة العراقية 
البـد مـن الحديث عـن الشـخصية التاريخيـة التي لعبـت دورا يف 
السياسـة العراقية، ومنهم رئيس الوزراء نوري سعيد، الشخصية 
املثـرية للجـدل والتي مازالـت صداها ماثلـة عند اكثـر العراقيني 
مـن كبار السـن الذين عارصوا تلـك الفرتة من حكمـه، وكان من 
الشخصيات السياسـية االكثر جدال بني االوساط السياسية حيث 
اضطـر اىل الهروب مرتني من العراق بسـبب انقالبات حيكت ضده 
حتى انتهت حياته بانقالب عام ١٩٥٨ الذي قاده الزعيم عبد الكريم 
قاسـم، ومن الروايـات والحكايـات التي تدلل عـىل حكمة ودهاء 
السعيد وسـعة صدره عالقته بالصحفيني، ومن االحداث التي البد 
ان تذكـر يقـول الصحفي ”محمود الجنـدي“ وهو من الصحفيني 
الـرواد: ”كنت خارجا لتوي من السـجن يف نهايـة االربعينيات من 
القرن املايض وقد استأنفت عميل كمرتب للحروف يف احدى املطابع 
ومساء احد االيام وحينما كنت جالسا يف احد املقاهي سمعت رجال 
يروي حكايات عن معرفته بنوري سعيد ومن بني ما قاله ان نوري 
سـعيد يف شبابه كان صديقا للقرم بارية، أي الشواذ، وقد التقطت 
الحديث وبنيت عليه تعليقا صغريا نرشته يف صحيفة الشـباب، ويف 
اليوم الثاني جاء رجل من الشـعبة الخاصة واصطحبني يف سيارة 
وكانت رائحة املرشوب تفوح مني، وإذا بي وجها لوجه امام نوري 
سعيد، فسألني هل انت اسمك محمود الجندي، قلت له نعم سيدي، 
اجابنـي كم عمرك، فقلت له عرشون عاما، اجابني ضاحكا، يعني 
انـت ما جنت جاي للدنيا من آني مصادق قرم بارة شـلون كتبتها 
لعد، فقلت له سـمعتها من شـخص يف املقهى باملهدية.. فضحك، 
وقال يل الزم جنت شـارب عرق قجغ، وكتبت مقالك، فقال الجندي 
”حاولـت ان اعتذر له فمد يده يف جيبي واعطاني مبلغا من النقود 
وقال يل ابني ارشب عرك مستكي احسن تره القجغ يخليك تشطح 
بعيـد.. ونادى الرشطي وقال له: هاك هـاي درهم ركبه بالعربانة 

حتى ايروح الشغلة ”. 
هذه الشـخصية املثرية للجدل تم قتلها والتنكيل بها يف الرابع عرش 
من تموز عام ١٩٥٨ وقتل من بعده ولده صباح ولم يبَق إال حفيداه 
خالـد وفالح، ومات االول يف لندن بعد اصابته بداء الرسطان ومات 
الثاني يف العاصمة االردنية عمان يف حادث سري بسيارته الخاصة، 
وبمـوت احفاده انتهت فرتة حكم السـعيد وجاء من بعده القريب 
والبعيد ليؤسسـوا إلقامة دولة جديدة نسـأل اللـه ونبتهل إليه ان 
تكون دولة تلبي طموحات العراقيني، وان تكون بمسـتوى عقلية 
ودهاء هذه الشـخصية التي تركت أثرا واضحا يف معالم السياسـة 

يف العراق.
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الكويت/متابعة الزوراء:
السـعودي سـلمان  اإلعـالم  وزيـر  أكـد   
الدورسي عـىل أهمية تبّنـي موقف عربي 
موحـد ملواجهـة مـا تبثه بعـض املنصات 
الرقميـة الدوليـة مـن محتـوى مخالـف 
يتعارض مع املبادئ اإلسالمية، وال يحرتم 

قيم وأخالقيات املجتمعات العربية.
ولفت وزير اإلعالم السعودي خالل اجتماع 
املكتـب التنفيذي لوزراء اإلعـالم العرب يف 
دورته الـ١٦ بالكويت ، إىل رضورة احرتام 
القيـم وحق املجتمعـات العربية يف حماية 

وصون قيمها وثقافتها الخاصة.
وطالـب الـدورسي بوضع آليـات تنفيذية 
مشرتكة واضحة لبلورة موقف رافض لذلك 
املحتوى، ومتابعة مدى التزام تلك املنصات 
بضوابـط النرش يف الـدول العربية، واتخاذ 

إجراءات موحدة يف حال مخالفتها.
من جانبه أكد محمـد فهد الحارثي رئيس 
اتحاد إذاعات الدول العربية ورئيس اتحاد 
اإلذاعة والتلفزيون السعودي أنه «أصبحت 
الرقمنـة  ملواجهـة  كاملـة  خطـة  لدينـا 
العاملية»، مشريا إىل أن تلك املنصات العاملية 
الرقميـة «ُيعـرض من خاللها مـا يخالف 
عاداتنـا وثقافتنـا وديننـا“، وأن مواجهة 
ذلك يجـب أن تكون باتخـاذ موقف عربي 
موحد كمـا فعل االتحـاد األوروبي يف عدد 

من القضايا مؤخرا كمجموعة واحدة.
وحلّـت منصات بـث ومشـاهدة املحتوى 
محـل التلفزيـون التقليـدي بالنسـبة إىل 
املاليـني مـن املسـتخدمني حـول العالـم. 
ويثـري محتواها جـدال واسـعا يف املنطقة 
العربية وتواجه اتهامات بالرتويج للمثلية 

الجنسية خاصة.

الراهـن  الوقـت  يف  نتفليكـس  وتتصـدر 
الرشكات املقدمة لخدمات البث يف املنطقة 
بأكثـر مـن ٦٫٨ مليـون مشـرتك، وفقـا 
لرشكـة ديجيتال تي.يف ريسـريش. وتأتي 
سـتارزبالي التي تتخذ مـن أبوظبي مقرا 
يف املرتبـة الثانيـة بعـدد مشـرتكني يقـل 
بقليل عن املليونني ثـم أمازون ويبلغ عدد 

مشرتكيها ١٫٤ مليون.
وتقـدم بعـض منصـات البث املتنافسـة 
محتـوى أصليا باللغة العربية، وسـبق أن 
أثار إطـالق رشكـة ديزني خدمتهـا للبث 

(ديزنـي بلس) يف منطقة الرشق األوسـط 
وشـمال أفريقيا، بحثا عن حصة سـوقية 
يف منطقـة نسـبة كبرية من سـكانها من 
الشـباب، جدال واسـعا إثـر اتهامـات لها 

بالرتويج للمثلية الجنسـية.
وقالـت ديزنـي بلـس إنها انطلقـت يف ١٦ 
بلـدا عربيـا، مضيفـة أنها تقـدم محتوى 
مخصصا للمنطقة يشـمل ترجمة عربية 
ملعظم األعمال السـيما التي تحظى بنسب 

مشاهدة مرتفعة.
التواصـل  مواقـع  مسـتخدمو  وتـداول 

االجتماعـي مقطعا مصـورا بتاريخ قديم 
يعود إىل رئيسـة املحتـوى الرتفيهي لوالت 
ديزني كـريي بورك رصحت فيـه بأن أحد 
أبنائهـا لفت نظرها إىل أن تمثيل املثليني يف 

محتوى ديزني ”ضئيل للغاية“.
وأوضحـت خـالل حديثهـا أنهـا ترغب يف 
وجـود قصـص كاملة تدور حـول املثليني 
جنسـيا من خـالل املحتوى الـذي تقدمه 
ديزنـي والسـيما أنـه ال يوجـد أبطال من 

املثليني يف ما ُيعرض من قصص.
وأضافت ”توجد لدينا يف ديزني شخصيات 

ذات ميول جنسية ولكنها مجرد شخصيات 
عاديـة وليسـت مـن األبطـال وال تـدور 
القصص حولهـا“. وأعلنت كـريي اعتزام 
الرشكة تحويل ٥٠ يف املئة من الشخصيات 
إىل  ومسلسـالتها  أفالمهـا  يف  الكرتونيـة 
شـخصيات ذات ميـول جنسـية مختلفة 

بنهاية العام الحايل.
كمـا انطلقـت قبل فـرتة حملـة ملقاطعة 
نتفليكـس ضمـن هاشـتاغ #نتفليكـس_

تنرش_الرذيلـة عىل خلفيـة عرضها لفيلم 
ضجـة  أثـار  الـذي  أعـز»  وال  «أصحـاب 

واسعة.
وفتح الفيلم باب النقاش مجددا حول دور 
منصات البّث يف إحـداث تغيري غري مقبول 
يف املجتمعـات، أو مسـاهمتها يف إرسـاء 
قيم أكثـر تقدمّية يف املجتمعات املحافظة، 
خصوصاً يف العالم العربي. واتهم معلقون 
نتفليكـس بمحاولة «زعزعـة قيم األرسة 

العربية“ و»نرش االنحالل األخالقي».
وقال املمثل السـعودي نارص القصبي عىل 
حسابه الرسمي يف تويرت «نتفليكس فاسدة 
ومفسدة يف تبنيها للمثلية، والتنازالت تبدأ 
بخطوة». وحّذر من أن تنعكس ما سماها 
”املواقـف املايعـة“ عـىل األفـالم العربيـة 
والخليجيـة خـالل العقـود املقبلة لتطفح 
«بهذا الخلل األخالقي املشـني»، وتتصالح 
معه األجيال العربية املقبلة ”كحق إنساني 
مـرشوع». وختـم القصبـي بالقـول «لذا 
وجب التحصني، فطرتنا البرشية مهددة».

وتسيطر نظرية املؤامرة عىل كثريين أكدوا 
أن نتفليكـس ومنصات البث العاملية لديها 
أجنـدة لتدمـري منظومة القيم اإلنسـانية 
عموما ومنظومة القيم يف الرشق األوسـط 

والعالم اإلسالمي خصوصا.
وأكد موقـع «ديجيتال سـباي» أن منصة 
نتفليكس تمتلك الدعم املـايل الكايف إلنتاج 
قصص عن املثلية الجنسـية مـن دون أن 
تخىش أي نوع من املقاطعة أو الصدمات، 
وأن مـن السـهل جـدًّا عليها سـد الثغرات 
املحتملة يف السـوق وجـذب الجمهور بتلك 
مسـرية  انطالقـة  أن  مؤكـدا  القصـص، 
املنصـة لـم تـأت من فـراغ، بل جـاءت يف 
سـياق احتضنهـا واتسـم بـإدارة الظهر 
للقيم الدينية ثم اإلنسانية ملصلحة القيمة 

السوقية.
وال يقتـرص األمـر عـىل منصـات البث، إذ 
يطال الجدل ما تنتجه هوليوود. وسبق أن 
حظـرت عدة دول عربيـة فيلم ”األبديون“ 
الذي تلعـب نجمة هوليـوود أنجلينا جويل 
دور البطولـة فيـه، بسـبب تضمنه عالقة 
عاطفيـة مثليـة بـني اثنـني مـن أبطالـه 

الخارقني.
وقال نقـاد إن حظر الفيلم يعكس الرصاع 
الفكـري بني املجتمعـات العربيـة عموما 
وبني سـينما هوليوود التي ال تعرف سقفا 
ألفكار وشـخصيات أفالمهـا وال تمثل تلك 
األفـالم مجرد أحـداث عابرة بـل تحمل يف 
طياتها مذهبا فكريـا وتوجها أيديولوجيا 
يرى كثريون أن الغرب يسـعى لتمريره إىل 

املجتمعات املحافظة.
وسـبق أن سـحبت دور السـينما يف هذه 
الـدول الكثري من األفـالم التي تحتوي عىل 
مشـاهد تتعلـق باملثلية الجنسـية، حيث 
حظـرت العام املايض الهيئـات الرقابية يف 
الكويت وُعمان والسعودية فيلم ”أونورد“ 
عىل خلفية مشاهد تشري إىل عالقة مثلية.

—€b¨@ÙÏn´@Âfl@ÚÓ€Îá€a@ÚÓ‡”ã€a@pbó‰æa@Èrjm@bfl@ÚËuaÏæ@áyÏfl@Ôiã«@—”Ïfl@?jni@k€b�m@ÚÌÜÏ»è€a

الرباط/متابعة الزوراء:
نظمت الهيئة العليا لالتصال السـمعي 
البـرصي املغربية ، بالربـاط، لقاء مع 
ممثيل مؤسسـات إعالميـة وجمعيات 
من املجتمع املدني لتقديم دليل أصدرته 
تحـت عنوان ”مـن أجل إعـالم متحرر 
من الصـور النمطية القائمة عىل النوع 

االجتماعي“.
لالتصـال  العليـا  الهيئـة  وأوضحـت 
السـمعي البرصي أن هـذا الدليل، الذي 
ألفتـه أمينـة ملريني الوهابـي، الخبرية 
الدوليـة يف حقـوق النسـاء والرئيسـة 
السابقة للهيئة العليا لالتصال السمعي 
البـرصي، يقـدم مجموعـة كبـرية من 
املوارد املرجعيـة واملنهجيـة والعملية، 
موجهة إىل مهنيي اإلعالم ومن شـأنها 
أن تسـاعد عىل رصد وتفكيك ومحاربة 
تـداول الصـور النمطيـة القائمـة عىل 

النوع االجتماعي“.
وخـالل مداخلتهـا التقديميـة، قالـت 
لطيفـة أخرباش، رئيسـة الهيئة العليا 
لالتصال السمعي البرصي، إن ”إصدار 

هذا الدليل يندرج ضمن املهمة املتفردة 
والعمـل املسـتمر لهيئة التقنـني فيما 
يتعلق بتعزيز ثقافة املناصفة واملساواة 

املواطنة“.
وأضافت أخربـاش أن ”هـذا الدليل، ذا 
البعـد الرباغماتـي واملتضمـن للعديـد 
من نماذج املمارسـات الفضىل، يستند 

إىل مبدأين أساسـيني للتقنني املسـتقل 
لإلعالم واالتصـال هما: حريـة التعبري 
واملسـاواة بني الجنسـني؛ وهما مبدآن 
متساويان من حيث القيمة املعيارية“.

من جهتها، أكدت أمينة ملريني الوهابي 
أن ”هـذا اإلصـدار ليس دليـال توجيهيا 
وال كتاب وصفـات، بل إنه مؤلَف يقدم 

معطيـات وأدوات براغماتيـة ويفتـح 
مجـاال للتحفيز عىل التحـري، ويراهن 
الفـردي  الـذكاء  عـىل  بالخصـوص 
ومستخدميه  ملسـتخدماته  والجماعي 

وكذا عىل قيمتهم املضافة الثمينة“.
وأضافت ملريني الوهابي أن ”العمل عن 
وعي وبشكل مستدام من أجل املساواة 
بني النسـاء والرجال يشكل يف اآلن ذاته 

اإلطار والخيط الناظم لهذا اإلصدار“.
لالتصـال  العليـا  الهيئـة  وأوضحـت 
السـمعي البـرصي أن ”هـذا املؤلـف، 
املوقـع  عـىل  للعمـوم  سـينرش  الـذي 
اإللكرتونـي للهيئـة العليـا، يتوزع عىل 
جزأيـن متكاملـني ومتالزمـني، حيـث 
يقـدم الجـزء األول عددا مـن املعطيات 
املفاهيميـة واملنهجيـة ويضـم تقديما 
القانونيـة  للمقتضيـات  ديداكتيكيـا 
والتنظيميـة املتعلقـة بمحاربة الصور 
النمطية القائمة عىل النوع االجتماعي 
يف ومـن خالل وسـائل اإلعـالم؛ يف حني 
يتكـون الجـزء الثاني من 6 كراسـات 
موضوعاتية من شـأنها املسـاعدة عىل 

إدراج بعـد النـوع االجتماعـي ضمـن 
أصنـاف متنوعة مـن الـرسد اإلعالمي 
وأيضـا عىل مسـتوى حكامـة املقاولة 

اإلعالمية“.
”هـذه  أن  ذاتـه  املصـدر  وأضـاف 
املوضوعات تشمل يف اآلن ذاته، املضامني 
اإلخباريـة والربامج الرتفيهية من قبيل 
النرشات اإلذاعية والتلفزيونية وبرامج 
النقـاش، ومعالجة قضايـا العنف ضد 
النساء، واملواكبة اإلعالمية لالنتخابات، 
ومعالجـة قضايـا الهجـرة، والخطاب 
اإلعالني واإلنتاج السـينمائي القائمان 

عىل النوع“.
شـهد  املذكـور  اللقـاء  أن  إىل  يشـار 
مشاركة أعضاء املجلس األعىل لالتصال 
السـمعي البرصي، وممثالت عن لجان 
املناصفـة بـكل مـن الرشكـة الوطنية 
صوريـاد  ورشكـة  والتلفـزة  لإلذاعـة 
القناة الثانية، وصحفيني، وكذا ممثلني 
عن جمعيات من املجتمع املدني تنشط 
يف مجـال العمل والرتافع لفائدة حقوق 

النساء.

عمان/متابعة الزوراء:
وّجهت السلطات األردنية بإرصارها عىل استدعاء 
الكاتب  األردني الساخر البارز أحمد حسن الزعبي 
مرة جديدة أمام سـلطات النيابة رسـالة واضحة 
املالمح تحـت عنوان الدفاع عن سياسـة الحد من 
الحريـات العامـة يف البالد يف الوقت الـذي لم تعلن 
فيه أي رسدية من أي صنف توضح األسـباب التي 
تدفـع السـلطات لإلرصار عـىل محاكمـة الزعبي 
والذي ُيعترب من األقالم السـاخرة البارزة ويحظى 
بشـعبية كبرية.وذلـك بالرغـم مـن أن مثـل هذه 
املحاكمـة لصاحـب رأي أو التحقيق معه بسـبب 
مقاالت منشورة ُتخالف منطوق ومضمون مسار 

تحديث املنظومة يف الدولة يف مئويتها الثانية.
مسـاء السـبت أعلن الزعبي بأن النيابة أو االّدعاء 
العـام قد تواصل معه وأبلغه بأن القضية املرفوعة 
ضّده باسـم الحـق العام ال تزال سـارية وأن عليه 
املثول صباح األحد أمام سلطات التحقيق يف قضية 

لها عالقة بمنشور عىل منصة تواصلية يف املايض.
 وُيعتـرب الزعبي مـن األقالم السـاخرة والحاّدة يف 

النقـد السـيايس واالجتماعـي لكـن لديه شـعبية 
كبرية وسـط األردنيني ألنه يتحدث بلهجتهم وعن 

قضاياهم.
الالفـت يف مسـألة الكاتـب السـاخر الزعبـي أن 
نشـطاء حقوقيون تضامنوا معـه يف تظاهرة غري 
مسبوقة األسبوع املايض عندما استدعته سلطات 
التحقيـق لنفس الغـرض حيث تجّمـع نحو 200 
شـخصية عامة مـن بينها اكثر مـن 120 محاميا 
وناشـطا قانونيا قّرروا التوّكل بصفة جماعية عن 
كاتبهم املفضل وتم التعامل مع املسألة باعتبارها 
قضية حريـات عامة وقضية رأي عـام وال تتعلّق 

بمخالفات قانونية توّرط بها الكاتب.
آنذاك أّجلت سـلطات النيابة التحقيق واسـتمعت 
إىل إفـادة ُمخترصة من الكاتب ثم لم تصدر مذكرة 
باعتقالـه وتركته حـرا وغرّد ناشـطون آنذاك بأن 
الزعبي“حر بكفالة الشعب األردني“، وذلك بسبب 
تظاهرة املحامني والـوكالء القانونيني التي دخلت 
قرص العدل مع الكاتب املُستدعى إلظهار التضامن 

معه.

السودان/متابعة الزوراء:
أعلن اتحاد صحفيي جنوب السودان اإلفراج عن آخر صحفيني كانا قد اعتقال يف يناير بعد 

نرش مقطع فيديو يظهر الرئيس سلفا كري وهو يتبول يف مالبسه خالل حفل رسمي.
وأوقف 7 صحفيني من هيئة إذاعة جنوب السـودان التلفزيونية العامة ”سـاوث سـودان 
برودكاسـتنغ كوربوريشـن“ (إس إس بـي يس) يف يناير. وأطلـق رساح 5 منذ ذلك الحني، 

بينهم اثنان يوم الثالثاء.
وكان الصحفيون قد أوقفوا يف إطار تحقيق عىل إثر انتشار واسع ملقطع فيديو عىل وسائل 
التواصل االجتماعي يف ديسمرب، يظهر كري البالغ من العمر 71 عاما، وهو يتبول يف مالبسه 

خالل حفل رسمي.
ويظهـر مقطـع الفيديو الذي نرش عىل موقـع ”يوتيوب“، الرئيس واضعا قبعته السـوداء 

ومرتديا بدلة رمادية فاتحة، فيما انترشت بقعة داكنة عىل رسواله.
ويف بيان نرش الجمعة، رحب اتحاد صحفيي جنوب السـودان بـ“اإلفراج عن غارانغ جون 
وجوكـوب بنيامـني“، مؤكدا أنه سـيواصل نضاله ”لضمان عمـل الصحافيني يف بيئة حرة 

وآمنة“.

لوس أنجلوس/متابعة الزوراء:
انترشت عىل مواقع التواصل لقطات مرعبة تظهر مذيعة، 
وقد رفعت عينيها إىل أعىل قبل أن تسـقط عىل الطاولة ثم 

أرضا.
فقد كانت أليسا كارلسون شوارتز، خبرية األرصاد الجوية 
يف لـوس أنجلوس يف ”يس بـي إس“ يف لوس أنجلوس، عىل 
وشـك أن تقدم تقريرها السابعة صباًحا، حيث ترشح فيه 
لسـكان املدينـة أحوال الطقـس عندما تغري لـون وجهها 
مائـال إىل األصفر وتحـاول التقاط نفسـها بذراعيها عىل 
الطاولة بينما كان زمالؤها يتجاذبون أطراف الحديث بني 

األقسام.
حاولت شـوارتز بداية الحفاظ عىل ابتسـامتها ولكن قبل 
أن تبدأ حتى يف توقعها للطقس، ”انقلبت“ عيناها إىل أعىل. 
سـقطت ببطء متكئـة بذراعيها عىل الطاولـة ثم خانتها 
سـاقاها وسـقطت بقـوة عـىل األرض يف بـث تلفزيونـي 

مبارش.
وال يبـدو أن زمالءهـا قـد الحظـوا أن شـوارتز قـد أغمي 
عليهـا يف البدايـة، حيـث توجهـت زميلتها مبـارشة إليها 

قائلة: ”أليسـا، هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة“. بعد 
ثواٍن، قالت ”أوه“ مندهشـة ويمكن رؤيتها وهي تتلوى يف 

كرسيها وهي تحاول رؤية ما حل بشوارتز .
الحقـا أرسـلت عـرب الفيسـبوك تطمـنئ إىل أن صحتهـا 
تحسـنت. لكن حادثـة مماثلة وقعت يف عـام 2014 أثناء 
عملها يف محطة أخرى. كانت تعمل نيابة عن أحد زمالئها 

املتغيبني وفجأة تقيأت يف منتصف البث.
بعـد رؤيـة الطبيب، اكتشـفت أن لديها ترسيًبـا يف صمام 
القلب بحسب ما ذكرت ”دييل ميل“ الربيطانية. ومع ذلك، 
بعد أن أنجبت ابنتها، سـاعدت الخاليا الجذعية من حملها 

يف إصالح قلبها.
ولـم يتضح عىل الفور ما إذا كانـت نوبة إغمائها مرتبطة 
بمشاكل قلبية سابقة لها. أمراض القلب هي القاتل األول 
يف الواليـات املتحدة ويمكن أن تظهر مع مجموعة متنوعة 
مـن األعراض، بما يف ذلك آالم الصـدر وآالم املعدة والتعرق 

وآالم الساق والذراع والتعب الشديد، من بني أمور أخرى.
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Z@ôbÇ@O@ıaäÎç€a
نادرا ما نهتم -نحن القراء- بالطقوس التي يلجأ اليها 
الروائيـون والكتـاب، هروبا من الواقـع ليكونوا وجها 
لوجـه مع نصوصهم والتي تشـكل حاالتهم النفسـية 
والتـي تنعكس بدورها عىل نظرتهـم للعالم، من خالل 
تلك االعمال االبداعية، حيث تتملكهم حاالت وترصفات 
غريبة وعجيبة، خالل الكتابة.. بعض الكتاب والروائيني 
بلغ بهم ”جنون الكتابة“ يف أن يتفاعلوا مع نصوصهم 
لدرجة االنغماس فيها، والتخـيل عن حياتهم الواقعية 

ولو لفرتات من الزمن!.
ماركيز .. ملا قتلت جدي الكولونيل

يـروى األديـب الكولومبـي غابريال غارسـيا ماركيز، 
يف سـريته الذاتية-عشـت ألروي- الحزن الشـديد الذي 
تملكه ملا مات جده، بطل نصه املشهور ”ال أحد يراسل 
الكولونيـل“، حيث وملا قرر موت البطـل يف تلك الرواية 
جثم عىل ركبتيه منهارا، ويائسـا، قبل أن ينزل رسيعا 
من الطابق الثاني لبيته. وهو ينادي بأعىل صوته، ”لقد 
قتلتـه يامرسـيدس ..لقـد قتلته ”.. مرسـيدس كانت 
زوجته التي احتضنته. وخففت أالالم قتله لجده يف ذلك 
النص الخالد. ورغم الغرائبية الساحرة، التي تمتاز بها 
نصوص“غابو“ اال أنه ال يملك سجال حافال بالطقوس 
الغريبة يف الكتابة. سـوى أنه كان تحت رحمة االفالس 
طوال حياته تقريبا، حيث كان يقول أن ”شـح األحالم 

يؤثر بي أكثر من شح النقود“.
ورغم هذه الوضعية املادية املزرية اال أن الكتابة كانت 
متنفسـه الوحيد. ومرأته لهذا العالم، حيث كان يكتب 
من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية بعد الظهرية. 
أما اليشء الثابت غري املتحول يف كل طقوسـه الكتابية 
هو “التدخني“ الذي أعتربه ”عامال من عوامل اليقضة 
الكتابية“. وهو الذي جعله يرتبع عىل عرش نوبل سنة 
١٩٨٢ من خالل رويته الغرائبية املبهرة ”مائة عام من 

العزلة“.
فيكتور هيغو..الكتابة دون ثياب !

يف االدب الفرنـيس، أيضـا يتداول الكتـاب عن طقوس 
الروائـي العاملـي فيكتـور هيغـو وعاداتـه الغريبة يف 
الكتابـة. هـذا االديـب الـذي يعترب مـن اشـهر االدباء 
الفرنسـيني. واكثرهم تأثـريا يف العالم، يف حقبة ما من 
الزمـن. وملا كان يخـط روايته “أحدب نوتـردام“ كان 
محكومـاً بموعـد محدد لتسـليم الروايـة. فقرر خلع 
ثيابـه كلها والتخلص منها، كـي يبقى عارياً فال يقدر 
عىل مغـادرة املنزل. بالتايل التفرغ كليـًا للكتابة. وعند 
اشـتداد الـربد، كان يلتحـف ببطانية ويتابـع الكتابة. 

حيـث يعترب أن ”بعض األفكار صلوات، فهناك لحظات 
تكون فيها النفس جاثية عىل ركبتيها مهما كان وضع 
الجسـد“. وهي مـن أغرب طقوس الكتابة عند أشـهر 

األدباء يف العالم.
همينغوي.. الكتابة بحذاء أكرب من مقاسـه

”إن الكتابه تبدو سهله غري أنها ىف الواقع أشق األعمال 
يف هـذا العالم“. بهذه العبارة يلخص الكاتب االمريكي 
الشـهري إرنسـت همينغوي تصوره للكتابة. فاالديب 
الحاصل عىل جائزة نوبل يف األدب عام ١٩٥٤، من خالل 
روايته العجوز والبحر، كانت له طقوس كتابية غريبة. 

حيث كان يكتب يف غرفة النوم يف منزله يف“هافانا“.
وكان أيضا يكتب بقلم الرصاص. اال أن العادة الغريبة 
التـي تيمز بهـا االديب هـو الكتابة واقفـا وهو ينتعل 
حذاًء أكرب من مقاسه. كما انه كان يهوى الصيد. هذه 
املهنـة التي ألهمتـه ليكتب اروع نص لـه عىل االطالق 
وهـي روايته ”العجـوز والبحر“ التي قـال فيها ”انها 
حماقة أن يسيطر اليأس عىل االنسان. ويف اعتقادي ان 
اليأس نفسـه خطيئة. ولست واثقاً انني افكر باليأس 
أو أؤمـن به. هناك يف الحياة أفراد يعيشـون للتفكري يف 
اليـأس. دعهم يفكروا فيـه هم، أما انـت ايها العجوز 

فلقد خلقت لتكون صياداً عظيماً“.
ويرى العديد من النقـاد أن الرواية وجل أعمال الكاتب 
ليس سـوى انعكاس لحياة الروائي الـذي كان محاط 

بسـخرية من املحيط الثقايف االمريكـي. والذين أعلنوا 
الحـرب عليـه، عـىل خلفيتـه عالقاتـه الوطيـدة مـع 
فيدال كاسـرتو والثـورة الكوبية. لذلـك تعرض لحرب 
ومالحقات من قبل االسـتخبارات االمريكية لدفعه اىل 
االنتحـار. ورغم مقاومته الشـديدة لحـاالت االكتئاب 
اليـأس التي كانـت هي األخرى تعـرتي حياته اليومية 
واالبداعيـة، بـتأكيده ان ”الرجـل يمكن تدمريه، لكن 
ال يمكن هزيمته“. لكنه استسـلم لالنتحار سنة ١٩٦١ 

بطلقة مسدس يف رأسه.
موراكامي.. الركض وراء النص

يـرى الروائي الياباني هاروكي موراكامي نفسـه عىل 
أنه شبيه بـ“فرخ البط القبيح“. ملخصا بهذه العبارة 
عالقته مـع مجتمعه يف اليابان. وعالـم االدب يف أرض 
الساموراي. حيث يقول ”أنا منبوذ“. ولعل هذا الشعور 
هو الذي يرسم حياة العزلة التي يعيشها ويطل بها عىل 
العالم من خـالل نافذة الكتابـة واالدب. كما أن أعظم 
عـادة يقوم بها هذا الروائي الشـهري، اثناء الكتابة هو 
”الركض“. حيث ملا يرشع يف خط نصوصه يستيقظ يف 
الرابعة صباحا، لينهمك يف الكتابة ملدة خمسـة أو ستة 
سـاعات دون توقف. ليخصص الفرتة مـا بعد الظهر، 
ملمارسة الرياضة والجري أو السباحة. وكذلك القراءة، 
واالسـتماع إىل املوسـيقى، التي تمثل عنرصا روحيا يف 
حياتـه. والتـي اسـتطاع ان ينقلهـا اىل عاملـه الروائي 

املتخيـل. مؤكد أنه يحافظ عىل هذه العادات دون تغري 
تقريبا.

ويسـعى من خـالل هـذه الطريقة للوصـول اىل حالة 
ذهنية أعمق“يف الكتابة“. لكن اليشء الوحيد الذي يراه 
موراكامـي سـيئا يف هذا النظام أنه ال يسـمح له بقدر 
كبري من التواصل االجتماعـي“. ويصف الروائي حالة 
الضيـاع تلك انه ”يف داخل كل منا طفل يلعب الغميضة 

وحيدا عىل أمل أن يعثر عليه أحد“.
ديكينز ..الكتابة  يف حرضة السكني

كل ما يحتاجه الروائي االنجليزي تشـارلز ديكينز، هو 
الهدوء التام من أجل رسـم معالـم روياته ونصوصه. 
وكذلـك قـراءة الكتب. حيث كنُت أقـيض معظَم الوقِت 
يف حجرتي أطالُع واكتب وأنا ملتفٌّ باألغطية. موضحا 
أن اي نبـوغ ال يصنعه سـوى املقدرة عىل تحمل الجهد 
املسـتمر. وهذا الذي انعكس عـىل روياته واعماله عىل 
غـرار ”ديفيد كوبرفيلـد“. حيث يروى سـريته الذاتية 
وخيباتـه العاطفية التـي أثرت فيه كثـريا. ورغم ذلك 
استطاع أن يتجاوزها ويصبح يف مصاف أكثر الروائيني 
شـهرة يف انجليـرتا والعالم. وربما تكـون لحياته التي 
امتـازت بالفوىض والعذابات خالل الصغر، االثر الكبري 

عليه.
ولذاك تجده يبحث دائما عن  الهدوء التام التي يضعه 
كـرشط أسـيايس يف عمليتـه االبداعيـة، حيـث يقوم 

بوضع باب إضايف ملكتبه لحجب الضوضاء والضجيج 
الخارجي، كما يشـرتط أيضا ان يكـون مكتبه مرتبا 
بدقة، مـع وضع طاولة الكتابة بالقـرب من النافذة. 
وعـىل الطاولة ذاتهـا كل ما يحتاجـه للكتابة، الورق 
واألقالم، بصحبـة بعض التحف، فضـال عن مزهرية 
مليئة بالورود، دون نسيان ”السكني“ لتقطيع الورق 
الـذي ال يتخىل عنه ابدا. ورغـم املصائب التي عصفت 
بهذا الروائي اال انـه تصالح مع ذاته متجاوزا كل تلك 
املحـن بالكتابة، حيث قـال علينا ”أن نفكـر يف النعم 
التي لدكنا حاليا والتي يملك كل شـخص منها الكثري 
بدال من التفكري يف الباليـا املاضية التي واجه الجميع 

بعضا منها“.
دان بروان.. رأسا عىل عقب

من بني أغـرب طقوس الكتابة عند أشـهر األدباء نجد 
الروائـي األمريكـي دان بـروان. الـذي اشـتهر بروايته 
املعقدة واملتينة. يخضع أحيانـًا لـ ”العالج باملقلوب“، 
حيـث يعلّـق نفسـه باملقلـوب كـي يسـرتخي ويركز 
أفـكاره. ويقـول صاحب رواية ”مالئكة و شـياطني“  
أن هـذه الطريقـة هي التـي كانت تلهمه وتسـاعده 
عـىل الرتكيز يف الكتابة. ولعل هـذه الطقوس هي التي 
جعلته يقول ان ”الجسد البرشي مذهل ، إن حرمته من 
إحدى حواسـه تقوم الحواس األخرى عىل الفور بملء 

الفراغ“ .
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إىل ( حسني نعمة ) ..

فناناً وشاعراً .. وإرثاً أصيْل .

بتلك األلـوان والقصائد التي رسـْمَت 

بها مدينتنا

وبصوتك الذهبي العميْق ..

لترشئَب لها عيناي قبَل قصائدي !

إذ يسـألني مالُك شـعرَي عنها .. بني 

حني وحني !

فياتي الصباُح يل .. ويسألني عنك ..

بما أسمعه من زقزقات عصافريِه

ورفيِف أنسامِه بستائر نافذتي 

وأنوارِه .. وهي تفضُض هْدَب عيَنّي

وما ظّل عىل منضدتي ..

من بقايا املساِء يف منادمتِه يل ...

وما كتبُه من شطحاتِه ...

ألرى ..

مـا الـذي أسـعفْتني بـِه يف متاهاتها 

خواطري

إذ تتيه بها الخطى يف ظالل النخيْل ..

وأصداِء ناياته . . عند شطآنه يف هدوء 

األصيْل !

وها هوقمييص اآلن بينها .. 

برفيف النوارس واألرشعْة !

ليعوَد بعَدها ..

ملرساتِه عند منضدتي ..

بلونِه الذي ظّل خافقاَ بأحالمِه ..طيلَة 

عمري معي !

وأنـت برفقتـي .. بابتسـامتْك .. التي 

أعهدها 

وصوِتك الذهبي العميْق !

=Áâ€a@pÏó€a
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«فضـاء ضيـق» روايـة األحالم املـوءودة يف 
حرضة الحكايـات التي لـم تكتمل يف بيوت 
بـال حنني أسـفل عتباتهـا األرواح تحترض 

عىل تقاطعات اليأس واملوت.
ُتعـد هذه الرواية عمال فنيا بأبعاد تاريخية 
سياسية واجتماعية. حيث قدمت لنا صورة 
حقيقية للواقع يف العـراق. وما لفتني فيها 
قلـة األحـداث وتعـدد األفكار وسـط واقع 
سـوداوي. وهذا أمر طبيعي، إذا أن ما حدث 
يف العـراق الـذي احتضـن عىل مـدار عقود 
أحداثـا سـاخنة مـن حـروب وغريهـا أدى 
بأفراده إىل الشـعور بالتهميـش والطبقية 
وتضيـق األفـق باإلضافة إىل اهتـزاز بعض 
الثوابت وألن األديـب جزء من املجتمع، فقد 
جاءت فضاء ضيق للكاتب عيل لفته سـعيد 
لتمثـل عاملـا يضيـق فيـه فضـاء التنفس، 
فالهـواء آسـن خانـق. إنـه عالـم الفوىض 
حيـث البقاء فيه األقوى أمـا الضعيف فإنه 
منغمـس يف رذائلـه للحصول عىل مـا يّقوم 
به الجسد. والقواعد تضبط غرائز ساكنيه، 
تختلـف طرق الرسقـة وتتعدد، السياسـة، 
الدين،السلطة. التقى يف هذا الفضاء الضيق 
أصدقاء بأفكار متضاربة. فمحسـن يحمل 
نظرة نيتشـة وعالء يحمل فكرا شوبنهاريا 
وحليم يتمسـك بالدين أمـا مجتبى فريفض 
السـلطة األبوية ويرفض العمامـة. لكنهم 
يعيشـون معـا التهميـش الطبقـي، يرون 
السـلطة التي تمارسـها الدولـة بأجهزتها 
القمعية املسـؤول عن تفيش كل ما هو غري 
أخالقي. وما بني املقدس واملدنس واملقندس 
وكآبة الواقع وبؤسه تدور األحداث يف قتامة 
مفرطـة يف فضـاء ضيـق. ففـي ص٨ عىل 
لسـان السـارد(ماذا سـتنفعنا االنتخابات 
والوجـوه ذات الوجوه والحرب ذات الحرب 
واألرامـل يزداد عددهن واأليتـام بال مأوى؟ 
وربمـا هو جلـد الذات كما تسـميها، لكنها 

الحقيقة التي تبحث عن معادلها يف تحقيق 
العدالة ،والسـؤال الـذي ال يحقق املصالحة 
مـع الـذات ،وكأن البـالد ال تسـتيقظ عـىل 
املتناقض املتّرسب من بوابات تّحكم العقول 

واملهيمنة عىل مخارج األفكار).
إن النزعـة السـوداوية التـي أطـرت فضاء 
ضيـق جـاءت نتيجة واقع مـأزوم أصبحت 
فيه الشـخصية تعاني من مختلف الجهات، 
سواء عىل املستوى النفيس أو االقتصادي أو 
االجتماعـي لدرجة أن مفهـوم الوطن تغري 
يف ذهنها. ويتضح هذا فيما جاء عىل لسـان 
السارد عن مجتبى الذي حرم الورثة بسبب 
رفضـه ارتـداء العمامـة ص٣٧( ال يشـعر 
برضورة النسب أو االنتماء إىل املدينة فهذه 
األشـياء بحسـب رأيه ال تعطيه الحرية وال 

تمنحه العدالة يف اختياراته).
وأبطال فضاء ضيـق ضحايا الواقع ، وأكثر 
الضحايـا كانت املرأة التي ضـاق عليها هذا 
الفضـاء بسـبب الحـروب وترملها يف سـن 
صغـرية تلجـأ إىل الجمعيـات تجـر خلفهـا 

أيتامهـا تبحـث عـن كفيـل يؤمـن لقمـة 
شـحيحة لهـم ،ففـي ص٥٣(األرملـة التي 
تغطـي حاجتها بالصمت تبحـث عمن يمد 
يـده ليمنح عدالتـه لتعيش بعد أن يئسـت 
مـن إيجاد من يمنحها العيش تحت سـقف 
غرفـة دون ذلـة). وإن تعـرس عليهـا ذلـك 
وقعت ضحية شهوة الذكور لتتحول إىل بغي 
سـاقطة. ويتضح هذا ص٩٦( فثمة ما هو 
يسـتغل العوز للحصول عـىل أنوثة صارخة 
إذا مـا تمكـن من صيدها).ومـن خالل ذلك 
يفضح عيل لفته تلك التشكالت األيديولوجية 
التي كونها العقل الذكـوري عن املرأة وأنها 
مجـرد جسـد يفرغ فيـه نزواته وشـهواته 
بطريقة حيوانيـة. فنجد الكاتب يغوص بنا 
عىل طريقة نيتشـة فيزعزع ما هو مقدس 
ويفكك ما هو أخالقي عن طريق شـخصية 
محسـن التائـه مـا بـني القبـور واألرامـل 
واأليتـام، تضمـد جراحـه كلمـات تمألهـا 
األحالم،تمنحه لقاء مع سـلوى التي خانت 
زوجهـا جريح الحرب التـي قطعت ذكورته 

بقصف أمريكي. سلوى الرساب الذي تالىش 
كما أريد للوطن أن يتالىش. 

محسـن الذي يظـل طيلة صفحـات العمل 
أخبارهـا.  ويتقـىص  سـلوى  عـن  يبحـث 
محسـن الجنوبي الذي لم يبق أحد له سوى 
طيـف أمـه ففـي ص٨٤ (كنـت تنظـر إىل 
النجـوم ،إىل يشء أبيض يقـرتب منك قادما 
مـن عمق السـماء ،يقرتب منك يمسـد عىل 
رأسك..).محسـن املغرتب داخل وطنه امليلء 
بالخوف واالضطـراب، يعيش مـأزق الذات 
الذي لم يجد سـبيال للخـروج منه إال حينما 
التقى بسلوى ووقع يف حبها، فصنع له هذا 
الحب عاملا ساعده عىل طرح األسئلة ،هذه 
األسئلة املطروحة تثري الكثري من اإلشكاالت 
املتعلقـة بالهوية ورحلة البحـث عن الذات 
الضائعة ،تتحـرك داخل فضاء تتصارع فيه 
مجموعـة من القيم تعكر حياة الشـخصية 
وتجعلها تشـعر بالعجز وعـدم القدرة عىل 
فهـم مـا يجـري. ويتضـح هذا عىل لسـان 
السـارد وهـو يخاطب محسـن ص١٩-٢٠ 

(منـذ أن غادرتها هاربا وأنت بال سـبيل أو 
هدف...ألنـك تعيـش روحانيـات متناقضة 
،وأدرك عـدم قدرتـك عىل أن تكـون باتجاه 
واحـد). إنه الضيـاع الذي يـؤدي بالذات إىل 

التشتت والفتك بالهوية. 
وحمدية التي يتقّىص محسـن أخبار سلوى 
منها، حمدية التـي تعرضت يف طفولتها إىل 
قمع بطريقة سادية عند تعرضها للتحرش 
الجسـدي، ص١٧٥( تقـول لـك تعودت عىل 
سـماع كالم الجنس منذ كان عمرها خمس 
سـنني.. وتعودت قرص أصابع من تتسـول 
منهـم يف ذراعيهـا وفخذيهـا وبخارصتيها 
ووصلـت مؤخرتها وأسـفل بطنها حيث ما 
تصل األصابع.. ولم يكن أمامها إال الرضوخ، 

فالتفكري منصب عىل كم
سـتحصل). فأي سوداوية أكثر من ذلك؟ ما 
الذي دفع حمدية لتمارس البغاء والسـقوط 
يف الرذيلة مع من يدفع أكثر يف سن كهذه غري 
الجوع؟ ما الذي دفعها ملمارسة الجنس مع 
متسول قذر يف حفرة داخل مقربة ثم يتناوب 

بقية أصدقاؤه عليها؟ من املسؤول؟.
بلد تقتل مفكريها ومثقفيها بهدف القضاء 
عـىل الفكـرة ،وإال لـم كانـت ثـالث عـرشة 
رصاصـة التـي أنهـت حيـاة عـالء صديـق 
محسـن والذي أنهى الكاتـب روايته بها مع 
حكاية لم تكتمل باختفاء سلوى.. فمن هي 

سلوى بالنسبة للكاتب؟ وماذا تمثل؟ 
فضاء ضيق للكاتب عيل لفتة سـعيد جمعت 
حكاية شـعب عاش البـؤس والفقر واملوت 
والضياع.. شـعب يبحث عـن وطن عصفت 
به األزمات ونهشته العصابات الت ي تقاتل 
باسم الدين.. ولقد أبدعت شخصيات الكاتب 
يف تمثيـل الشـعب العراقـي الـذي أنهكتـه 
الحروب املتتالية، وعلينا أن نعرتف كقرّاء، إن 
هذه الرواية تحمل شـهادة صادقة عن زمن 
الخراب وتشـوه املـكان وتهميش اإلنسـان 

وطمس الهوية والسبب بشاعة الواقع.

Ôflbv®a@áubfl@@
خرج مرسعـًا حال وصـويل إىل املنزل 
املقصـود ، كان ثمالً جـداً اليرتدي أي 
سـرتة أو معطـف رغـم قسـوة الربد 
الذي كان شـديداً يف تلـك الليلة ، كان 
حديثـه أقـرب إىل الهذيـان إذ تخـرج 
الكلمـات من فمه بصعوبـة ، فهمت 
منه أنـه يريـد الذهاب غربـاً إىل حي 
غـادرت  إن  مـا  جيمـس)،  (سـانت 
املنـزل الواقـع يف (سـانت بونفيس) 
رشق مدينـة (وينيبـك) حتى فوجئنا 
بكثرة سيارات الرشطة التي واجهتنا 
وهي تسري مرسعة بأصواتها العالية 

املزعجـة ، نظـر إىل الخلف ثم نظر إيل 
قائالً بصوت بطيء:

الـذي  املنـزل  اليكـون  أن  -أرجـو 
خرجُت منه هـو الذي تقصده هذه 

السيارات .
- وهل حدث مايجذب رجال الرشطة 

يف ذلك املنزل ؟
- أنـه منـزل أصدقائـي وهـو مـيلء 

بالحشيش والهروين .
تمـأل  املمنوعـات  هـذه   ، -التقلـق 
العديـد من املنازل هذه األيام دون أن 

يداهمها أحد إال نادراً.
- معـك حق لكن ما أخشـاه أن أغلب 

ما أتوقعه يحدث وهذا ما يقلقني .
رن جـرس هاتفـه وبعـد أن رفعه أىل 
أذنه تحدث قليالً ثم ختم حديثه قائالً 

لقد توقعت ذلك كونوا حذرين .
 أخذ شهيقاً عميقاً ثم تحدث قائالً : 

- يـا لها من أخبار سـيئة لقد اقتحم 
رجال الرشطة ذلك املنزل كما توقعت 
، وجـدوا عندهـم ما يدينهـم ، الخرب 
الـيسء الثانـي أنني نسـيت معطفي 
هناك وال يمكنني أن أعود اليه فرجال 
الرشطـة مـا زالـوا هنـاك ومعطفي 
معبئ بالحشـيش واألقراص املخدرة 
وأغلب الظن أنهم قد فتشوه اآلن، أال 

تقلقك هذه األنباء ؟
- ربمـا أشـعر باألسـف ملا حـدث لك 
ولرفاقـك ولكن ال يجب عـيل أن أقلق 
فلسـت طرفاً يف ما يحدث بينكم فأنا 
لـم أتورط يف مثل هـذه األعمال يوماً 

تعودت أن أعيش بسيطاً وبريئاً .
- لكـن أعمـال الـرش تطـال األبرياء 
أحيانـاً حتى لو شـعروا أنهـم بمنأى 

عن شباكه .
-ومـا الذي سـيحدث يل ممـا حدث 

لكم ؟
-ال أدري لكننـي كما قلت لك أغلب ما 

أتوقعه يحدث احياناً .

 شـعرت بالصـداع واأللـم مـن كثرة 
حديثـة حتى إننـي تجنبـت ألتحدث 
اليه كي ال يجد ذريعة للجدال.. صمت 
لدقائـق ، بعد أن شـعرت بهـدوء تام 

تحدث قائالً : 
- ربما لم تكن مقتنعاً بكلماتي ألنني 
سكران وثمل ، لكن الكالم الذي يخرج 
من أفواه السـكارى واملجانني أحياناً 
فيه من البالغة والحكمة ما لم تجده 
عند العقالء لذلك صدقني عندما أقول 
لك قد يكون هنالك أمرا ال يرسك فيما 
حدث يف ذلك املنزل هذه الليلة، أتمنى 

أن أكون مخطئاً هذه املرة . 

عـاد الصمـت والهـدوء مـرة أخرى ، 
نظـرت إليـه، رأيتـه قد دخـل يف نوم 
عميـق . وصلنـا منزلـه بعـد رحلـة 
طويلة مملة، استيقظ مذعوراً عندما 

رفعت صوتي  قائالً : 
- لقد وصلنا منزلك سيدي .

- شـكراً لـك يـا سـيدي ، يبـدو أنني 
قـد نمت طويـًال ، حسـناً ماهو ثمن 

األجرة؟ 
- أربعة وعرشون دوالرا رجاء . 

- أوه ، نسـيت أن أقول لك أن نقودي 
جميعهـا يف ذلك املعطف ، آسـف جداً 

تصبح عىل خري .
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يسـمح غيـاب املشـاركة يف الـزواج 

لشـبح الوحـدة بالظهـور يف حياتك، 

وتهديد سـعادتك وزواجـك بالكامل، 

حيـث أن الجميـع بحاجـة إىل وجود 

رشيـك حياة يقـّدم الدعـم العاطفي 

واإلنساني، ال مجرد رشيك يف السكن. 

إذا كنِت تعانني مـن العالمات التالية 

فأنِت تشعرين بالوحدة يف زواجك!

- زوجك ال يتحّدث معِك

التواصل هو حجر األساس يف العالقة 

الزوجية، فكيف تسـتقيم الحياة بني 

طرفني ال يتحّدثان وال يستمع الواحد 

منهما لآلخر؟

إذا كان زوجك ال يهتم بالحديث إليِك، 

وال يحـب االسـتماع إىل حديثـك، وال 

يناقش معِك القرارات املهمة أو حتى 

يتبادل معِك األحاديـث العابرة، فهذا 

يعني أنه يتجاهلك، والتجاهل عكس 

التواصـل واالهتمـام، وهـو بمثابـة 

قنبلـة موقوتة تهدد بتدمري الزواج يف 

أي وقت.

- يفرض سيطرته

إذا كان زوجك ال يؤمن باملساواة بني 

الرجل واملرأة، ال يشـاركك حياته وال 

يهتم بمعرفة رأيك، ويفرض سيطرته 

عىل العالقـة بالكامل وال يرى أهمية 

لدورك، وقد يرى أيضـاً أنِك أقل ذكاء 

من أن تشاركي يف قيادة حياة األرسة، 

فهذا رجل يهمل زوجته وال يحرتمها، 

ويرتكها فريسة للوحدة.

إذا كنِت تشعرين بالوحدة يف زواجك، 

تحّدثـي مـع زوجـك عـن أفـكارك، 

وحاوال إصالح العالقة معاً، أو يمكنك 

االستعانة بمستشار عالقات زوجية 

من أجل إرشـادك إىل طـرق اإلصالح 

السليم.

- ال يهتم باحتياجاتك

إذا كان زوجـك ال يعـرف احتياجاتك 

ورغباتـك، وال يهتـم بالسـؤال عنها 

أو يحـاول معرفتها، كما أنه ال يحب 

االسـتماع إليـِك عندمـا تعّربيـن عن 

احتياجاتك أو تطالبـني بها، وعندما 

يعرفها يتجاهلها وال يحاول تلبيتها، 

فهـذا رجل ال يشـاركك حياتـك، وال 

يحاول تقديم الرعاية إليِك، ما يشعرِك 

بالحرمان العاطفي والوحدة.

- ال يبذل الجهد من أجلك

التفاصيـل الصغـرية هي مـا تصنع 

الحب الكبري، إذا كان زوجك ال يحاول 

بـذل الجهـد والتفكـري يف صنع يشء 

خـاص بِك، مثـل مفاجـأة، أو هدية 

تحمـل معنـى خاصـاً لـِك، فهو عىل 

األرجح ال يحمل لِك التقدير.

- يتعامل معِك كمرشوع

الزواج رشاكـة حقيقية بني طرفني، 

يناقشـك  ال  زوجـك  كان  إذا  ولكـن 

يف القـرارات التـي تخـص مسـتقبل 

األرسة وال يلّبـي احتياجاتـك، يتوّقع 

منـِك إنجـاز مهـام املنـزل ورعايـة 

األبنـاء وتلبيـة احتياجاته فحسـب، 

فإنه يتعامل معـِك كمرشوع تجاري 

يهدف إىل تحقيق األرباح منه مع أقل 

خسـائر، هذه ليسـت حيـاة زوجية 

صحية.

تتنـوع املائدة الرمضانيـة لتتزين 
بألذ وأشهى املأكوالت والحلويات، 
كما تكثر يف الشهر الفضيل العزائم 
والوالئم، وبالتـايل يزداد الوزن من 
دون أن نشـعر.. لـذا يقـوم بعض 
السـيدات باتبـاع ريجيـم خـاص 
بالشهر الفضيل،أخصائية التغذية 
أمل قشقري، تتحدث حول كيفية 
عمل ريجيم يف شهر رمضان، وهل 

تنصح بذلك؟
يف  ريجيـم  باتبـاع  ينصـح  هـل 

رمضان؟
فرصـة  وأعدهـا  بالطبـع،  نعـم 
مناسـبة يجب استغاللها بطريقة 
جيـدة وصحيـة، من خـالل اتباع 
ريجيـم صحـي، وليـس بطريقة 
عـىل  الحـرص  مـع  عشـوائية، 

ممارسة الرياضة.
مـا طريقـة الريجيـم الصحـي يف 

رمضان؟
األغلـب يقع يف فخ خسـارة الوزن 
الريجيـم  عـىل  املبنيـة  الرسيـع 
العشـوائي، أو التـي تعتمـد عـىل 
وجبة واحدة للتقليل من السعرات 
الحرارية، وهـذا األمر غري صحي، 
لذا أثنـاء اتبـاع الريجيم يف شـهر 

رمضان يجب عليِك:
تقسـيم الوجبات خـالل اليوم إىل: 
فطـور، ووجبة خفيفة، وعشـاء، 

وسحور.
اكـرسي صيامك دائمـاً بالتمر ثم 

املاء.
بالشـوربة  الفطـور  ابدئـي 

والسلطة.
السـكرية  املرشوبـات  اسـتبديل 
قليلـة  أو  الطازجـة  باملرشوبـات 
اسـتبدالها  واألفضـل  السـكر، 

باللبن.
أثناء الطبخ استبديل قيل السمبوسة 
بشيها بالفرن أو القالية الهوائية.

اسـتبديل الدقيق األبيـض بالدقيق 
األسمر أو بخليط بينهما.

استبديل مفروم لحم الغنم بمفروم 
لحم العجـل أو الحايش أو الدجاج 

أو األجبان قليلة الدسم.
ال تتنـاويل الحلويـات الرمضانيـة 

عىل جوع.
اجعيل املاء صديقك بعد اإلفطار.

خصيص وقتاً للرياضة.
لسـاعات  النـوم  عـىل  احـريص 

كافية.
مـاذا نتناول يف رمضـان عند اتباع 

الريجيم؟
رمضان مثله مثل باقي الشـهور، 
العنـارص  تكـون  أن  يجـب 
الغذائيـة األساسـية مـن بروتني، 
ودهـون،  وكربوهيـدرات، 
ومـاء،  ومعـادن،  وفيتامينـات، 

متواجدة خالل اليوم.
وليسـهل عىل الجميع ذلك، يمكننا 
الطبـق  تقسـيم  عـىل  االعتمـاد 
الصحي؛ حيث يكون هناك قسـم 
قطعتـني  يعـادل  للكربوهيـدرات 
املعجنـات،  مـن  قطـع  ثـالث  إىل 
وقسـم للخضار، سواًء السلطة أو 
الشوربة، وقسـم بروتني موزع يف 
حشوة السمبوسـة أو الشوربة أو 

حتى إضافتها إىل السلطة.
العصائـر  عـن  نسـتغني  هـل 
والسمبوسـة وغريهـا مـن األكل 

الرمضاني؟
أن  نتفـق عـىل  أن  يجـب  بدايـة، 
الحرمان ليـس الحل، وأن االعتدال 
الحلـول  أفضـل  مـن  واملوازنـة 
لضمان االسـتمرار عىل نمط حياة 
صحية، وبالتايل يمكننا عمل بعض 
التغريات لجعل األكالت الرمضانية 
صديقـة للصحة والريجيم، نبدأها 
بالسمبوسة وبدالً من قليها بالزيت 
الغزيـر نعتمد عىل شـيها بالقالية 
الهوائيـة أو التحمـري، وبـدالً من 
البيضاء  باملكرونة  البشاميل  عمل 
السـمراء  باملكرونـة  نسـتبدلها 
واألجبان قليلة الدهون، وهكذا مع 
باقـي األطباق الرمضانيـة نعتمد 
عنـد طهيها عـىل املنتجـات قليلة 

الدسم وتناولها بكمية معتدلة.

رشب  فيمكننـا  العصائـر  أمـا 
العصائر الطازجة أو تلك التي من 
دون سـكر مضاف، وبالنسـبة إىل 
مـرشوب مركز التـوت الرمضاني 
نجـد أن الـرشكات تنافسـت عىل 
عمل املرشوبات بقليل من السـكر 
والسـعرات، وهذه يمكننا رشبها 
باعتـدال (من نصف كوب إىل كوب 

من العصائر).
مقـرتح لوجبـة فطـور وسـحور 

صحي يف رمضان
يف رمضان أنصح بالتقسـيم التايل 

للوجبات: وجبـة فطور، ثم وجبة 
خفيفة، ثم وجبة عشاء متكاملة، 
وقبـل أذان الفجـر وجبة سـحور 

خفيفة.
وجبة الفطور:

٣ تمرات مع كوب واحد لبن
كـوب سـلطة مـع ٣٠ غرامـاً من 

الربوتني (بيض، تونة، دجاج)
½ ١ كوب شوربة.

قطعتان سمبوسة.
الوجبة الخفيفة:

قطعة حال بحجم ثالث أصابع، أو 

حبة قطايـف أو ٣ حبات لقيمات، 
وأفضلهـا طبق صغري من سـلطة 

الفواكه.
وجبة العشاء:

١٠٠ غرام بروتـني عاٍل من (صدر 
الدجاج، أو السـمك، أو لحم حايش 

أو عجل)
½ كوب من الكربوهيدرات (أرز، أو 

مكرونة، أو بطاطس..)
كوب سلطة خرضاء.

وجبة السحور:
موزة + علبة زبادي قليل الدسم.
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املقادير :
٢⁄١ كيلوغرام صدور دجاج 

١ بصل، مفروم ناعم
٤⁄١ كـوب ليمـون حامـض، مـا 

يعادل عصري ١ ليمونة
٢ بيضة مخفوقة 

كعـك  أو  بقسـماط  كـوب   ١
مطحون 

٢⁄١ ملعقة صغريه فلفل أسود 
١ ٢⁄١ كوب زيت، للقيل

١ ملعقة كبرية ملح 
طريقة تحضري اسكالوب الدجاج 

املقيل:
إىل  الدجـاج  صـدور  ُتقطـع   .١
رشحتني أو ثالثة، حسب سماكتها 

للحصول عىل رشائح رقيقة.
٢. ُتعرص البصلـة، يضاف ماؤها 

عىل رشائح الدجاج.
٣. يضـاف الفلفل، امللح والليمون 
ويـرتك يف الرباد من نصف سـاعة 

اىل ساعتني.
٤. ُتخـرج الرشائـح مـن الـرباد، 
وُتغّمس يف البيض ثم البقسماط 
وتقـىل يف الزيـت السـاخن حتى 

تتحّمر.
الدجـاج  اسـكالوب  اقرتاحـات 

املقيل
يقدم ساخنا مع بطاطس مقلية 

اومكرونة.
من املمكن نرتبها يف صحون فلني 
وتحفـظ يف الفريز ونخرجها قبل 

القيل ب١٠ دقائق.

ذكرت دراسـة أمريكيـة جديدة أن املـرىض الذين 
ترتفع لديهم مسـتويات السـكر يف الدم ال يؤدون 
بشـكل جيـد يف االختبـارات املتعلقـة بالقـدرات 
الذهنية لـدى تقدم العمر، مقارنة بمرىض آخرين 

تكون مستويات السكر عندهم تحت السيطرة.
وتشـري نتائـج الدراسـة إىل أن مـن يسـتطيعون 
السيطرة عىل مستوى السكر يف الدم، أي مستوى 
الجلوكـوز، مبكـرا قد يسـتطيعون أيضـا حماية 
صحتهم الذهنيـة، لكن الباحثني كتبوا يف حوليات 
الطب الباطنـي أن هذا املوضوع يحتـاج إىل مزيد 

من الدراسة.
وقال الدكتور ايه.ريتيش شاريت املشارك يف كتابة 

الدراسـة «هذا يعطيـك فرصة كبـرية ملنع (تقدم 
املـرض) أعتقد أن النـاس قبل كل يشء تخاف من 

خرف الشيخوخة أكثر من أي يشء آخر».
ودرس فريقـه بيانـات ١٣٣٥١ أمريكيـا، قيمـت 
صحتهم العقلية خالل ٣ زيارات يف الفرتة من عام 
١٩٩٠ إىل ٢٠١٣. ورصـدت الدراسـة تراجعا كبريا 
يف القدرات الذهنية لدى مرىض السـكري، مقارنة 
بمـن ال يعانون من املرض. وخلـص الباحثون إىل 
أن املرىض الذين كانوا يعانون من مسـتويات غري 
منضبطة للسـكر يف الدم يف الزيارة األوىل شـهدوا 
تراجعـا أكثر حدة خـالل ٢٠ عامـا، مقارنة بمن 

يسيطرون عىل مستويات الجلوكوز.
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للحصول عىل مكياج مثـايل يوم زفافك، 

هنـاك عنـرصان أساسـيان، األول هـو 

العثور عىل فنان مكياج محرتف، والثاني 

هو إعـداد برشتك لتكون مسـتقبل جيد 

للمكيـاج، فيظهـر بشـكل مثـايل كمـا 

تتمنني يف يومك الكبري.

من املهم أن تعتني ببرشتك خالل شهور 

ما قبل الزواج، ألن بعض العيوب تحتاج 

إىل وقـت للعـالج، كمـا أن الكثـري مـن 

مستحرضات العناية بالبرشة تحتاج إىل 

التزام لفرتة طويلة حتى يظهر مفعولها 

عىل البرشة. ومع ذلك فإن روتني العناية 

بالبـرشة يوم الزفاف، مهم جداً لتحضري 

برشتك للمكياج.

تابعـي القـراءة لتتعـريف عـىل خطوات 

تحضري برشتك ملكياج يوم الزفاف.

الخطوة األوىل: الغسول

مـن البديهـي أن يبـدأ روتـني برشتك يف 

الصبـاح بتنظيـف البـرشة، ولكـن يوم 

زفافـك برشتـك بحاجـة إىل املزيـد مـن 

فاسـتخدمي غسـول خـايل  الرتطيـب، 

حمـض  عـىل  ويحتـوي  العطـور  مـن 

الهيالورونيك حتـى يرتك برشتك نظيفة 

وممتلئة.

الخطوة الثانية: السريوم (املصل)

استخدمي سريوم هيالورونيك لتضمني 

ترطيـب عميـق لبرشتـك، فهـو يـرتك 

برشتك ممتلئة ومتألقة ونرضة، وهو ما 

تحتاجني إليه يوم زفافك.

الخطوة الثالثة: الرتطيب

مفعـول  عـىل  للحفـاظ  بحاجـة  أنـِت 

السـريوم عرب إضافة طبقة من املرطب، 

ولكـن يف يـوم زفافـك يجـب أن يكـون 

املرطـب خفيـف القوام، حتى ال يسـبب 

مشاكل عند تطبيق املكياج.

الخطوة الرابعة: واقي الشمس

حتـى لـو كنِت سـتقيمني حفـل زفافك 

مسـاء، أو يف مـكان مغلق، أنـِت بحاجة 

لتطبيـق واقـي مـن الشـمس لضمـان 

حماية برشتك.

إذا كنـِت ممكـن يعانـون مـن ظهـور 

خطـوط بيضـاء بعـد اسـتخدام واقـي 

الشـمس، فاختـاري واقـي شـمس ذو 

أساس كيميائي وليس معدني.

الخطوة الخامسة: الربايمر

العنايـة  روتـني  يف  األخـرية  الخطـوة 

بالبرشة، هو الربايمر، وهو يعترب خطوة 

تمهيدية قبل تطبيق املكياج.

إذا كانت برشتك جافة، فاختاري برايمر 

يحتوي عىل نسـبة مرطب، أما إذا كانت 

برشتـك مختلطـة أو دهنيـة، فاختاري 

املهـم  ومـن  للمعـان.  مضـاد  برايمـر 

استشارة فنان املكياج املختص بتطبيق 

مكيـاج زفافك، قبل اختيار نوع الربايمر 

املسـتخدم يف روتني تحضـري برشتك، إذ 

يعترب الربايمر جزء من خطوات املكياج.

يعتـرب الجبـن بأنواعـه مـن األطعمة 
اللذيذة التي يعشقها الكثريون، وتوفر 
عنارص غذائية هامة للجسم يف نفس 
الوقـت مثل الكالسـيوم والربوتينات، 
ولكـن هنـاك بعض األخطـاء التي قد 
يقـع بها عشـاق الجبن، مـن املمكن 
أن تكسـبها مذاقاً سـيئاً وقد تساهم 
يف فسـادها رسيعـًا، كمـا قد تشـكل 
خطورة عـىل الصحـة إليك أبـرز تلك 

األخطاء :
تغليف الجبن بالبالستيك

يمنـع البالسـتيك تهويـة الجبن مما 
الضـارة  البكترييـا  إىل تكـون  يـؤدي 
عـىل سـطحه، باإلضافـة إىل ترسـب 
األمونيـا عـىل الجبـن ممـا يعمل عىل 
تغيـري رائحتـه، لـذا ال بد مـن تهوية 
الجبـن بشـكل جيـد حتـى ال تتغـري 
رائحته وطعمه، وينصح الخرباء بلف 
الجبـن بورق زبدة ثـم وضعه يف وعاء 
بالستيكي غري مغلق، مما يمنع الجبن 
مـن التعـرض للجفـاف، وامتصاص 

نكهات األطعمة املوجودة يف الثالجة.

لالسـتمتاع بمذاق الجبن األصيل عليك 
تناوله يف درجة حرارة الغرفة.

رمي الجبن املصاب بالعفن
إذا الحظـت تكون العفن عىل سـطح 
الصلـب،  شـبه  أو  الصلـب  الجبـن 
والكولومبـي  الشـيدر  الجبـن  مثـل 
والبارميـزان والسـويرسي، فهـذا ال 
يعني بالرضورة فساد الجبن وأن يتم 
التخلـص منه بأكملـه، ولكن يمكنك 
االكتفاء بإزالة الجزء املصاب بالعفن 
فقـط مـع الحـرص عـىل اسـتخدام 

السـكني عىل منطقـة العفـن فقط، 
وعـدم اقرتابها من باقي أجزاء الجبن 
كـي ال تصيبه بالعفن، حيث ال يتخلل 
العفـن بسـهولة إىل أعمـاق الجبـن 
الصلب، عىل عكس الجبن الطري مثل 
القريش والكريمـي والريكوتا، والذي 
يتغلغـل إىل أعمـاق الجبن بسـهولة، 
مما يتسـبب يف نمو البكترييا الضارة 
يف العفن مثل الليسترييا والساملونيال. 
ولالستمتاع بأجمل مذاق للجبن يجب 
تناولـه عندما يصـل إىل درجة حرارة 

الغرفـة، حتى تظهر نكهتـه األصلية 
ويربز قوامه الطبيعي أثناء التقديم.

تناول الحامل للجبن الطري
يحظـر تنـاول األجبان الطريـة أثناء 
الحمـل، مثـل جبـن الـربي والفيتـا 
والجبـن األزرق والتي تكـون مكونة 
مـن حليب غـري مبسـرت يحتوي عىل 
التـي تضعـف  الليسـترييا،  بكترييـا 
املناعـة خاصـة خـالل فـرتة الحمل، 
وقد تسـبب تسـمم الحمل وتؤدي إىل 

خسارة الجنني.
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أعراض الزائدة الدودية وأعراض القولون العصبي قد تتقاطع يف بعض 
املختص  الطبيب  استشارة  الرضوري  من  يكون  قد  لذلك  األحيان.. 

لتشخيص الحالة، خصوصاً عند ظهور أعراض شديدة ومتكررة.
اكتشف الفرق بني أعراض الزائدة والقولون يف اآلتي:

التهاب الزائدة الدودية
املنطقة  من  السفيل  الجزء  يف  األلم  الدودية  الزائدة  التهاب  يسبب 
ة، ثم يمتد إىل مناطق  اليمنى من البطن. وقد يبدأ هذا األلم حول الرسُّ
أخرى. ومع تطور االلتهاب، غالباً ما يزداد ألم التهاب الزائدة الدودية 

ويصبح أكثر شّدة.
أن  إال  الدودية،  الزائدة  بالتهاب  شخص  أي  إصابة  إمكانية  ورغم 
هذه الحالة تحدث يف الغالب لدى األشخاص الذين ينتمون إىل الفئة 

العمرية من ١٠ إىل ٣٠ عاماً.
وعادة يكون العالج يف استئصال الزائدة جراحياً.

أعراض وعالمات الزائدة الدودية
(pexels :املصدر) ألم البطن من أعراض الزائدة الدودية

 قد تشمل أعراض التهاب الزائدة الدودية، اآلتي:
- ألم فجائي يبدأ من الجانب األيمن بالجزء السفيل من البطن؛

- ألم فجائي حول الرسة، وينتقل يف أغلب األحيان إىل املنطقة السفلية 
اليمنى من البطن؛

- ألم يصبح أقوى عند السعال، أو امليش أو القيام بحركات فجائية؛
- الشعور بالغثيان والقيء؛

- تراجع الشهية عىل الطعام؛
- حمى منخفضة الدرجة، لكن تتطور مع تطور الحالة؛

- اإلمساك أو اإلسهال؛
- حدوث نفخة يف البطن.

ُيذكر أن موقع األلم قد يختلف بحسب العمر، ووضع الزائدة الدودية. 
إذا كانت املرأة حامالً عىل سبيل املثال، فقد يظهر األلم أعىل البطن، 

ألنَّ الزائدة تكون أثناء الحمل يف الجزء العلوي.
ما هي أعراض القولون العصبي؟

متالزمة القولون العصبي حالة مرضية شائعة ولكنها ليست خطرية، 
إنما تؤثر عىل نوعية حياة من يعانون منها، كونها مزمنة.

عادة ما يتم التشخيص بني سن ٣٠ و٤٠ عاماً. يف حاالت نادرة، يمكن 
أن تحدث هذه املتالزمة عند األطفال واملراهقني.

وهذه  العصبي،  القولون  بمتالزمة  الرجال  من  أكثر  النساء  تتأثر 
املتالزمة هي مزيج من اضطرابات وظيفة األمعاء، وتظهر األعراض 

عىل شكل:
- وجع بطن؛

- عدم ارتياح؛
- اضطرابات يف العبور املعوي (إمساك، إسهال أو تناوب االثنني).

عوامل تدعم ظهور أعراض متالزمة القولون العصبي
التعب  طريق  عن  العصبي  القولون  متالزمة  أعراض  تحفيز  يمكن 
إىل  وما  والسفر،  اليومية،  الحياة  يف  (التغيريات  العصيبة  املواقف  أو 

ذلك).
ويمكن أن يؤدي التهاب املعدة واألمعاء إىل اإلصابة بمتالزمة القولون 

العصبي.
أو وقوع  التوتر  أو  القلق  النفسية مثل  العوامل  أن تؤدي  كما يمكن 
أحداث صعبة إىل ظهور األعراض. عىل العكس من ذلك، خالل فرتات 

الراحة أو اإلجازة، تميل األعراض إىل االنخفاض.
هذا يف حني يمكن أن تؤدي العوامل الغذائية مثل الوجبات غري املتوازنة 

أو الكبرية جداً إىل تضخيم األعراض.
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- هـل تعلـم أن عـدد عضالت 
األُُذن الواحـدة للقـط هي 32 

عضلة.
- هـل تعلـم أن الِقطـط تنام 
كثرياُ، فقد َيِصل عدد سـاعات 
نومها من 16 إىل 18 سـاعة يف 

اليوم. 
- هـل تعلـم أن الفيلـة هـي 
الحيوانات الوحيدة التي تمتلك 

أربع ُرَكب. 
- هل تعلم أن الِحرباء تستطيع 

مختلفـني  باتجاهـني  الرؤيـة 
يف الوقـت ذاته، وذلك ألن عيونها تسـتطيع التحرك بشـكل 

ُمستقل.
- هـل تعلم أن ُرسعة ُنمو األطفـال يف فصل الربيع أكرب من 

غريها يف الفصول األخرى.
- هل تعلم أن يف كوريا الشـمالية ممنوع استخدام االنرتنت 
إال بترصيـح ! ألنـه ُيعتـرب حـق من حقـوق رئيـس الدولة 

واستخدامه بدون اذن جريمة يعاقب عليها القانون.
- هـل تعلـم أن الصنـدوق األسـود املسـتخدم يف الطائرات 
لونـه برتقايل، وذلك لكي يظهـر بوضوح يف عمليات البحث، 
وأطلقوا عليه اسـم الصندوق األسود بسبب ما يحتويه من 

معلومات عن حوادث الطائرات املأساوية.
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وزع األرقام من ١ اىل ٩ داخل كل مربع من املربعات 
التسـعة الصغرية , ثم أكمل توزيـع باقي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري 

وال تستخدم الرقم اإل مرة واحدة .

٨٤٥ - ظهور الفايكنج عىل أبواب باريس.
١٨٠٩ - نابليون بونابرت ينترص عىل النمساويني يف إنسربوك.

١٨١٥ - نابليون بونابرت يعود إىل باريس من منفاه يف جزيرة إلبا، وبدأت بذلك 
فرتة املائة يوم التي حاول خاللها إعاده بناء إمرباطوريته.

١٩٢٩ - إنشـاء جهاز بولييس ملكافحة املخدرات يف مرص، وكان أول جهاز من 
نوعه يف الرشق العربي.

١٩٥٦ - فرنسا تمنح تونس االستقالل الكامل ما عدا ميناء بنزرت.
١٩٧٣ - القوات العراقية تهاجم مركز الصامتة الحدودي الكويتي فيما يعرف 

بحادثة الصامتة.
١٩٧٧ - رئيسـة وزراء الهند أنديرا غاندي تستقيل من منصبها بعد خسارتها 

االنتخابات النيابية.
١٩٨٦ - جاك شرياك يتوىل رئاسة وزراء فرنسا.

١٩٩٥ - جماعـة إرهابيـة دينيـة يف اليابـان تطلق غـازاً سـاّماً يف نفق مرتو 
العاصمة طوكيو يؤدي إىل مقتل ١٢ شخص وإصابة ٥٠٠٠ آخرون.

٢٠٠٣ - بدايـة الحـرب األمريكية عىل العـراق، والعد التنـازيل لإلطاحة بحكم 

صدام حسني.
٢٠٠٧ - تنفيذ حكم اإلعدام بنائب الرئيس العراقي األسبق طه ياسني رمضان 

بعد إدانته بجرائم اإلبادة الجماعية.
٢٠١١ - اللجنة املرشفة عىل إجراء االستفتاء عىل تعديل الدستور يف مرص تعلن 
عن موافقة ٧٧٫٢٪ من املشاركني باالستفتاء عىل التعديالت املقرتحة يف نسبة 

إقبال بلغت ٤١٫٢٪.
٢٠١٥ -كسوف كيل للشمس يف شمال أوروبا وجزئي يف بعض الدول العربية.

مقتل أكثر من ١٤٠ شـخًصا وجرح املئات يف تفجريات انتحارية يف مسـجدين 
بصنعاء تبنَّاها تنظيم داعش.

٢٠١٦ - مقتـل ١٨ رشطيا يف هجوم مسـلح عىل نقطـة أمن يف مدينة العريش 
املرصية.

٢٠١٩ -رئيس كازاخسـتان نور سلطان نزارباييف ُيعلن استقالته من منصبه 
بعد نحو ثالثة ُعُقود قضاها يف ُحكم الدولة، والرئيس الجديد قاسـم جومارت 
توكاييف ُيعلن تغيري اسـم عاصمة البالد من «أستانا» إىل «نور سلطان» تيمًنا 

بالرئيس املُتنحي.
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صفع املعلم أحد التالميذ بقوة قائال له : ملاذا لم تكتب الدرس؟

فأجاب الطالب بهدوء : أستاذي !! لم أقتنع بما قرأت !!

قال األستاذ: وملاذا لم تقتنع ؟

فرد الطالب : ألنني لم أملس حقيقة ما ُكتب

قال األستاذ : كيف ذلك ؟

أجاب الطالب : أستاذي لكتاب يقول بلدي بلد غني لكن بيتنا من 

طني و أستلم الكتب من جمعية خريية

غاز  لدينا  ليس  ولكن  والغاز.  النفط  بلد  بلدي   : يقول  والكتاب 

نطبخ عليه وال نفط مازالت أمي تطبخ عىل الحطب

والكتاب يقول بلدي بلد الخريات ولكن لم أرى الخريآٍت ، بل سافر 

مبتعداً يف جيوب اآلخرين.

والكتاب يقول بلدي مهد البطوالت والحضارات وسؤال يف نفيس 

يجول ؟! ملاذا يبقى بلدي باملهد وغريه يكرب 

وكذلك الكتاب يقول : أبناء وطني متساوون يف الحقوق والواجبات 

لكني لم آخذ حقي كإنسان ومواطن من مواِطِني هذا البلد .

سيدي !!! أنا ال أحب أن أكذب عىل نفيس لهذا لم أكتب واجبي يا 

أستاذ (لم اقتنع بما َكَتْبَت).

No: 7922    Mon    20     Mar    2023العدد:   7922    االثنين    20    آذار   2023

لتكشـف  ال  او  بنعـم  اجـب 
شخصيتك..

١) هـل تحـب املواقـف املثـرية مثل 
املغامرات واالخطار الكثرية ؟

٢) هل يحدث كثري ان تحس بحاجة 
اىل اصدقاء يفهمونك لتكون يف حالة 

نفسية طيبة ؟
٣) هل انـت عادة خال مـن االفكار 

والهموم ؟
٤) هل مـن الصعب عليك ان يرفض 

لك طلب او حاجة ؟
٥) اذا وعدت اي شخص بعمل شيئ 
فهـل تنفذ وعدك دائمـا مهما كلفك 

ذلك من متاعب ؟
٦) هـل يتبـدل مزاجك بـني الرسور 

والضيق ؟
٧) هـل تتكلـم او تفعـل اشـياء يف 

العادة دون ان تتمهل ؟
٨) هـل تشـعر احيانا انـك مرسور 

دون سبب معقول ؟
٩) هـل يمكـن ان تقـوم بعمـل اي 
شـيئ الن احد االشـخاص يستفزك 

بفعله ؟
١٠) هـل تـرى ان التحـدث اىل فتاة 

ال تعرفهـا امـر عادي...(والعكـس 
لالناث)

١١) هـل تغضـب وتثـو يف بعـض 
االحيان؟

١٢) هل يحدث كثري ان ينشغل بالك 
بسسب اشـياء فعلتها ولم يكن من 

الواجب ان تفعلها ؟
١٣) هـل تفضـل مقابلـة االصدقاء 

والقارب عىل القراءة ؟
يتـأذى  ان  السـهل  مـن  هـل   (١٤

احساسك ؟
١٥) هل تحـب الخروج مـن منزلك 

بكثرة ؟
١٦) هـل يكون لديك احيانا افكار ال 

تحب ان يطلع عليهااالخرون ؟
١٧) هل تفضل ان يكون لك اصدقاء 
كثـريون دون ان يكون لـك اصدقاء 

قالئل من نوعية محددة ؟ 
١٨) هل ترشد بفكرك كثريا يف تخيل 

اشياء وحوادث وموضوعات ؟
١٩) حينما يرصخ احد االشـخاص 
يف وجهـك هل تـرد عليـه بالطريقة 

نفسها ؟
٢٠) هل تعترب ان جميع عاداتك هي 

من العادات املرغوب فيها ؟

٢١) هـل تسـتطيع عـادة ان تأخذ 
بحفلـة  تمامـا  وتسـتمع  حريتـك 

صاخبة ؟
٢٢)هل تصف نفسـك بأنك شخص 

متوتر االعصاب دائما ؟
٢٣) هـل يعتقد الناس انك شـخص 

لطيف ومرح جدا ؟
٢٤) بعـد ان تقـوم بعمل هـام هل 
يحدث ان تحس بانك كنت تستطيع 

ان تنجزه بطريقة احسن ؟
٢٥)هل تتحدث عن الناس يف غيابهم 

احيانا ؟
٢٦) هـل تكثـر االفـكار يف ذهنـك 
فتمنعـك مـن النـوم يف كثـري مـن 

االحيان ؟
٢٧) اذا كان هنـاك موضـوع تريـد 
ان تعـرف املزيـد عنه، فهـل تفضل 
سـؤال احد االشخاص عن البحث يف 

الكتب؟
٢٨) هل تشـعر بخفقان او برسعة 

نبضات قلبك كثريا ؟
٢٩) عند دخولك الجمرك هل تصارح 
املوظف املسـؤول بكل مـا لديك من 

امتعة واغراض ؟
٣٠) هل تفضـل ان تكون دائما مع 
جماعة يمـزح بعضهم بعضهم مع 

بعض ؟
٣١) هل انت شخص رسيع الغضب 

واالستثارة ؟
٣٢) هـل تحب عمـل االشـياء التي 

تتطلب رسعة الترصف ؟ 
٣٣) هل ال يعنيك ان تحدث لك اشياء 

مخيفة ؟
ترصفاتـك  يف  رسيـع  انـت  هـل 

وتحركاتك ؟
٣٥) هـل تأخـرك عن موعـد او عن 

أوقات العمل الرسمية امر عادي ؟
٣٦) هـل تحـب الـكالم مـع الناس 
بحيث ال تفوتـك أبدا فرصة الحديث 

مع اي شخص غريب ال تعرفه ؟
٣٧) هل تحس عادة بعدم السـعادة 
والضيق الشديد عندما ال تكون لديك 
فرصة االختالط بأشخاص كثريين؟

٣٨) هل تصف نفسـك بانك شخص 
قلق ؟

٣٩) هل يزعجك احساسـك انك اقل 
من غريك ؟

املقالـب  عمـل  تحـب  هـل   (٤٠
لآلخرين؟

٤١) هل يمكنـك بيرس خلق جو من 
املرح واالبتهاج يف حفلة ما ؟

٤٢) هـل يوجد من بني االشـخاص 
الذين تعرفهم من ال تحبهم فعال ؟

٤٣) هل تتحدث احيانا يف موضوعات 
ال تعرف عنها شيئا ؟

٤٤( هـل يؤذيـك ويجرح مشـاعرك 
نقد الناس او مصارحتهم لك ؟

* اذا بلغت االجابات ب نعم من 
صفر _ ٩ = انبساطي سوي 
١٠ _ ١٥ = انبساطي معتدل

 _ معتـدل  انبسـاطي   =  ١٩  _  ١٦
متوسط 

 _ انبسـاطي متوسـط   =  ٢٩  _  ٢٠
شديد 

٣٠ _ ٤٤ = انبساطي شديد 
* اذا بلغت االجابات ب ال من 

صفر _ ٩ = انطوائي سوي 
١٠ _ ١٥ = انطوائي معتدل 

 _ معتـدل  انطوائـي   =  ١٩  _  ١٦
متوسط 

٢٠ _ ٢٩ = انطوائي متوسط شديد 
٣٠ _ ٤٤ = انطوائي شديد 
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حرامات العشگ يتمثل بكلمـــــــــــة
وحرامات احملبة تنكتب بحـــــــــــــروف
وحرامات القلم بيد اجلهال يصــــــــــير

وميثلون العشگ ويشخبطون حـــــــــروف
ما يحتـاج اكــلك طبعــك تخـــــــــون
تعرف نفسك انته شكد خنتنــــــــــي
حبيتك صدك حب طفل مجنــــــــــون
وانطيتك حياتي ليش موتتـنــــــــــي
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1 .عواصف الدماغ ونتاجه - إذا أكلته كله تعيش وإذا 
أكلت نصفه تموت.

2 .مدينة مغربية (معكوسة) - غرفة صغرية مظلمة 
فيها انعكاس الحياة.

3 .اسرتاق السمع - ترأس وتبعه تابعوه.
4 .نصف روما - نصعد به لظهر الحصان.

5 .يسري بال رجلني ويعشق األذنني - نصف ناصع.
6 .الـف ليلـة وليلة - الكلمة الوحيـدة يف املعجم التي 

تقرأ غلط دائما.
7 .للنداء - الكوكب الوحيد الذي تراه ليال ونهارا.

8 .تعيش يف األعشاش واذا فاعت هرب الناس.
9 .وطن - ثلثا سوس.

10 .هي سـتة يف فلسطني وخمسة يف سوريا وأربعة 
يف تونس وثالثة يف مرص.

1. اكرب جزيرة يف العالم قبل اكتشاف اسرتاليا.
الفراشـّية  الَقرنّيـات  .نبـات مـن فصيلـة   2

كالبازالء - يابسة.
3. لباس ال تحب لبسـه وعندما تلبسه ال تراه - 

ثلثا صاد - طعم محبوب.
4 .إن لـم تقطعـه قطعـك (معكوسـة) - آلـة 

موسيقية جلدية.
5 .ثلثا برك - ثلثا ولد.

6. اعرتف - عاصمة افغانستان.
7 .ثخانة - أعىل ما يف اإلنسان.

8 .قرشة األرض أو سطحها - حنق.
9.اذا تعدى اثنني شاع - كلما ذبحته تبكي عليه 

- باللهجة املرصية تقال للولد الصغري.
10 زعيم الثورة الصينية - تاجر من التجار إذا 

اقتلعنا عينه طار.
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ما تـزال تعاني األمريـن يا مولـود القوس فأنت 
مضغـوط جـدا يف مجـال العمـل وال تعـرف كيف 
ترصف امورك، احذر عىل صحتك وحاول إراحة نفسك 
من التعب الذي تشـعر به وبخاصة يف فرتة املساء التي 
تعطيـك دفعة اىل الوراء ملا تالقيه مـن رشيك حياتك او 

من اصدقاء فاالفضل عدم رؤية احد.

مـا تزال تتصدر القائمة يا مولود الجوزاء وبخاصة عىل املسـار 
العمـيل فأنت تبدع فيما تفعل، رؤسـاؤك يف العمل مرسورون بما 
تفعله وسـتالقي التقدير يف هذا اليوم لجهودك، يف فرتة ما بعد الظهر 
قد يخرج مبلغ ال بأس به من جيبك. يف فرتة املسـاء قد يفيدك الجلوس 

مع من تحب لكي تحل معه بعض املشاكل العالقة.

التطـورات التي تجري عىل السـاحة هي لصالحك فما 
يـزال الحظ يقف اىل جانبك، ذكاؤك ينجيك من الكثري من 
االمور لتفكريك املسـبق بها، يف فرتة ما بعد الظهر احذر من 
حوادث الطرق لقيادتك الطائشـة، يف املساء األوضاع صاخبة 
جـدا ولديـك بعـض الربامـج املهمة فحـاول القيـام بها وال 

تؤجلها ليوم غد.

أنـت جذاب اليـوم للجنس اآلخر، الذي يجـد فيك الكثري 
مـن االمور الجيـدة وبخاصة جرأتـك يف الـكالم والتقرب 
منه، ال داعي ألن تجعل االنتقام يسـيطر عليك، واسـتغل هذا 
النهار امليلء بالفرص والحظ.. يف فرتة املساء قد يكون لديك الكثري 

لتعمله والربامج تبعدك عن الشعور بامللل.

عليك بالصرب يا صديقي الثـور، فأنا أعرف الظروف التي تمر 
بهـا والتي تجعلك حساسـا ألبعد الحدود ألي كلمـة توجه إليك 
حاول أال تعطي اهتماما للكالم الذي تسـمعه من اآلخرين وترصف 
برتجـل، ضغوطات العمل قد تجعلك عصبيا ايضـا وبخاصة يف فرتة ما 
بعد الظهر. الوسـاوس لن ترتكك يف فرتة املسـاء لذلك أنصحك بالخروج 

والرتفيه عن نفسك وبخاصة مواليد ١١ اىل ١٩ ابريل.

مـا تـزال تائها يـا مولود العـذراء وال تـدري ماذا 
تفعل اليوم فأنت كاالطرش بني الناس، فكل االمور 
تحدث حولك وأنت ال تفعل أية حركة سواء كانت مع أو 
ضـد، وتلتزم الصمت ألنك ال تدري ماذا تترصف، احذر عىل 
صحتك يف فرتة املساء فقد تتعرض لوعكة صحية وبخاصة 

مواليد ١٥ اىل ٢٢ آب.

تحاول الرتكيز عىل أمـورك العملية وضغط العمل 
قـد يكون اكثر من االيام املاضية. كن أكثر حركة وال 
تجعل امللـل يترسب اليك، عليك التفكـري مليا قبل القيام 
بأية مبادرة بهذا االتجاه النها ستكون مصريية، يف املساء 
جلسـة هادئة مع االصدقـاء تكفيك ألنك تعـب وتريد نيل 

قسط من الراحة.

ضغوطـات يف العمل متتالية عليك منذ الصبـاح وحتى مغادرتك 
لعملـك، الحـذر واجب مـن اشـخاص ال يريدون لك الخـري يف فرتة 
الظهـرية، يف فرتة مـا بعد الظهر يصبح الجو هادئـا وتخلو حياتك من 
أية أحداث مهمة، حتى يأتي املسـاء الذي يحمل تطورات كثرية وبعض 

االخبار الجيدة.

أمـورك ال بـأس بهـا اليوم، لكـن عليك حفظ لسـانك 
الـذي ينطق بـكالم كالسـيف يقطع العالقـة بينك وبني 
االشخاص املقربني لديك، لكنه يوم جيد للعمل وعمل بعض 
املبـادرات املهمة او القيام حتى بامتحـان.. هذه الليلة تصمم 
عىل الجلوس يف املنزل لتقيض وقتا اطول مع عائلتك التي فقدت 

وجودك بينهم يف االيام املاضية.

شـعبيتك يف انخفـاض فاحـذر وحاول أن تكـون اكثر 
دبلوماسـية واقـل رصاحة مـع اآلخريـن، وبخاصة مع 
زمالئك يف العمل الن املشـاكل قـد تأتي من كالمك وعدوانيتك 
الزائـدة، يف فـرتة مـا بعـد الظهر قـد يكـون لديـك الكثري من 
املسـؤوليات واالعمال مما يجعلك مضغوطا. املسـاء قد يخبئ 

لك الكثري عىل املسار العاطفي فكن اكثر ليونة مع من تحب.
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أمورك ال تطمنئ اليوم فاحذر جيد، وحاول أن تركز يف عملك 
وبخاصة اذا كنت تعمل يف مجال املال او املحاسـبة، فأي خطأ 
اليـوم سـيكلفك الكثري وخصوصا يف فرتة ما بعـد الظهر، تتحرك 
االمور لتدعمك يف فرتة املسـاء وبخاصة عىل املستوى العائيل فتتلقى 

دعوة اجتماعية هادئة تنسيك هموم العمل.

يسـتمر هدوء األجواء يا مولود الحمل، لكن عليك باستغالل 
هذا اليوم لتسـيري أعمالك قبل أن يأتي يوم غد، فاليوم يدعمك 

اىل ابعد الحدود وبخاصة عىل املسار العميل.
أما العاطفة فال بأس بها يف املسـاء ألنك رومانيس جدا وتعرب عن 

عواطفك بشكل صحيح مما يقرب الحبيب منك.

Ô”aã«@fiçÀ



تعيش الفنانة وفاء عامر انتعاشة فنية خالل شهر رمضان 
مسلسل  هو  األول  مختلفني  مسلسلني  يف  تشارك  إذ  املقبل، 
ضمن  سيناوية  بشخثصية  تظهر  والتي   “101 ”الكتيبة 
أحداثه، أما املسلسل الثانى هو ”حرضة العمدة“ والتي تجسد 
101 يسلط الضوء  الكتيبة  فيه شخصية سيدة صعيدية.. مسلسل 
وتضم  مثلما،  وطنهم  أجل  من  وجنود  ضباط  قدمها  تضحيات  عىل 
آرس  يوسف،  عمرو  من  كالً   “101 ”الكتيبة  مسلسل  يف  املمثلني  قائمة 
ياسني، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صالح حسني، وفاء عامر، 
عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبري من الفنانني وضيوف الرشف، 
رشكة  إنتاج  ومن  سالمة،  محمد  وإخراج  صالح،  إياد  تأليف  من  وهو 
بسمة، سميحة  روبى،  بطولة  العمدة من  سينرجي.أما مسلسل حرضة 
أيوب، لطفى لبيب، صالح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد 
عبد  وإيهاب فهمي، وكريم  وإدوارد، ومحمود حافظ،  العزيز،  عبد  محمود 
الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سالمة، وحسام داغر، وصوال عمر، وتأليف 
إبراهيم عيىس وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود 
”صفية  شخصية  املسلسل  أحداث  خالل  روبى  الفنانة  العزيز.وتجسد  عبد 
الفارس“ أستاذة علم نفس يف الجامعة األمريكية، ويضغط عليها أهلها من 
أجل العودة لقريتها من أجل الرتشح للعمودية العديد من املواقف والتحديات، 
حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بني 
كان  ملنصب  شابة  سيدة  تويل  فكرة  يتقبلوا  لم  ممن  معارضني  و  مؤيدين 

حكراً عيل الرجال.

دبي،  يف  أرينا  كوكاكوال  مرسح  استضاف 
ماجد  للمطرب  غنائياً  حفالً  الجمعة، 
بتنظيم  أقيم  العدد»  «كامل  املهندس، 
مع  بالتعاون  إيفنتس،  مومنتس  رشكة 
والتجزئة،  للمهرجانات  دبي  مؤسسة 
للسياحة  دبي  دائرة  مؤسسات  إحدى 
واالقتصاد، وشهد الحفل حضوراً كثيفاً من 
والبلدان  األعمار  الفنان من مختلف  محبي 

العربية.
وأشهر  أحب  من  مجموعة  املهندس  قدم 
وأحدث  والجديدة،  القديمة  أغنياته 
أطربت  التي  األخري،  بألبومه  إصداراته 
جعلت  لدرجة  حماسهم  وأشعلت  الحضور 
عدداً من الجمهور يطالبون املطرب باملزيد 
أغنية  كل  واستقبلوا  الطربية  األغنيات  من 
بصيحات  املوسيقية  مقدمتها  بداية  منذ 
األغنيات  أشهر  ومن  والهتافات..  اإلعجاب 
من  الكثري  وحصدت  املهندس  قدمها  التي 
«أحبك  مثل:  أغنيات  الجمهور  من  التفاعل 
لقاء  و«أحىل  الشوق»  و«يهزك  موت» 
حكاها». و«سحرني  و«عطشان»  وياك» 
تتناسب  رومانسية  بأجواء  الحفل  تميز 
الذي  الفنان  بها  اشتهر  التي  األغنيات  مع 
والسعودية،  العراقية  الهويتني  يجمع 
واملوسيقى  الرشقية  األلحان  طغت  حيث 

واستقبل  الحفل،  طابع  عىل  الشجية 
الهواتف  بإضاءة  األجواء  هذه  الجمهور 
املوسيقى  إيقاع  مع  بها  والتمايل  املحمولة 
واأللحان، ما أضاف حالة طربية استثنائية.
التفاعل بني  وشهد الحفل حالة مميزة من 
ولم  ساعتني،  استمرت  وجمهوره  الفنان 
الجمهور  جانب  من  بالحفل  التفاعل  يكن 
من  الكثري  املهندس  ماجد  أظهر  بل  فقط، 
كلمات  وترديده  الجمهور  لتفاعل  اإلعجاب 

الحفل،  طوال  ينقطع  لم  بحماس  األغاني 
تجاوب  مدح  عن  الفنان  يتوقف  لم  كما 
جمهوره، وكانت كلمات االستحسان ترتدد 
يف  الفنان  الحفل.ونجح  طوال  لسانه  عىل 
إبهار محبيه من عشاق املوسيقى العربية، 
جانب  إىل  األصيلة  الرشقية  املواويل  بأداء 
إلقاء  أسلوب  يف  تجىل  الذي  املميز  األداء 
كلمات أغانيه قبل غنائها ما زاد من تواصل 

الجمهور مع كلماتها ومعانيها.
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للثقافة  ظبي  أبو  مجموعة  كرّمت 

سفري  العربي  العود  أستاذ  والفنون 

نصري  العاملي،  الفنان  الحسنة  النوايا 

يف  البارزة  ملساهماته  تكريماً  شمة، 

األمد  طويل  وتعاونه  املوسيقى  مجال 

مع مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، 

مع عدد  من الفنانني املشاركني يف أعمال 

اإلنتاج املشرتك والتكليف الحرصي من 

الريادي  ملنجزهم  ظبي،  أبو  مهرجان 

خدمة  يف  املتواصلة  املهنية  ومسريتهم 

الثقافة والفنون.

قرص  يف  أقيمت  التي  الفعالية،   وحرض 

محمد  شوبارد،  مع  بالتعاون  اإلمارات 

الثقافة  دائرة  رئيس  املبارك،  خليفة 

قائمة  وضمت  ظبي.  -أبو  والسياحة 

محمود  الشيخ  الفنانني  املكرمني 

التهامي واملؤلفني املوسيقيني اإلماراتي 

شاير  ديفيد  من  وكل  درويش،  إيهاب 

روبرت  العاملي  واملنتج  ديبني،  وجون 

تاوسن عن عملهم املبدع «السيمفونية 

الثالثية»».

الخميس:  إبراهيم  هدى  وقالت 

كل  أبوظبي  مهرجان  جائزة  «تحتفي 

قدموا  لفنانني  املذهلة  باإلنجازات  عام 

املوسيقى  مجايل  يف  مهمة  مساهماٍت 

التعاون مع شوبارد  والفنون. ويرسنا 

لتكريم املسرية املهنية الحافلة للمؤلفني 

األمريكيني ديفيد شاير وجودني ديبني 

تاوسن،  روبرت  املوسيقي  واملنتج 

املوسيقي  املؤلف  مع  تعاونوا  الذين 

إلنجاز  درويش  إيهاب  املبدع  اإلماراتي 

السيمفونية الثالثية».

حققت املغنية سيلينا غوميز 
إنستغرام  عىل  كبرياً  إنجازاً 
متابعيها  عدد  وصل  ،حيث 
الصور  مشاركة  موقع  عىل 
اآلن  حتى  والصوت  والفيديو 

٤٠٠ مليون متابع.
أول  غوميز  أصبحت  وبهذا، 
امرأة لديها ٤٠٠ مليون متابع 
عىل إنستغرام، متجاوزة بذلك 
املرأة  باعتبارها  جينر  كاييل 

منصة  عىل  متابعة  األكثر 
التي  االجتماعي،  التواصل 
متابع. مليون   ٣٨٢ لديها 

هي  عاماً،   ٣٠ غوميز،  حالياً 
ثالث أكثر األشخاص متابعة 
عىل إنستغرام بعد العبي كرة 
رونالدو،  كريستيانو  القدم 
متابعاً،   ٥٦٢ لديه  الذي 
لديه  الذي  مييس،  وليونيل 
٤٤٢ مليون شخص يتابعون 
كل تحركاته.يف اآلونة األخرية، 
صوراً  سيلينا  شاركت 
لعائلتها،  فيديو  ومقاطع 
بمن يف ذلك زوج والدتها؛ 
وشقيقتها  تيفي  بريان 
إليوت  غراييس  الصغرى 
إنستغرام.  عىل  تيفي 
السمك،  أثناء رحلة صيد 
سيلينا  استمتعت 
والدتها  وزوج  وشقيقتها 
بأشعة الشمس تحت سماء 

زرقاء جميلة.
ل  حتفا لال
باليوم 

توجهت  للمرأة،  العاملي 
التواصل  وسائل  إىل  سيلينا 
رسالة  ملشاركة  االجتماعي 
صادقة. إىل جانب صورة لها يف 
طفولتها، كتبت رسالة تقدم 
للفتيات  قيمة  نصائح  فيها 
رسالتها  حملت  الصغريات. 
عاطفي،  مغزى  ذات  نربة 
«عزيزتي  كتبت:  حيث 
ال  فضلك  من  سناً،  األصغر 
املساعدة.  طلب  من  تخايف 
اليوم هو اليوم العاملي للمرأة 
لطفاء  نكون  أن  منا  وأريد 
لنفسك  اكتِب  أنفسنا.  مع 

 aRareBeauty الشابة  أيتها 
وألصقيها   #rarereminder
أنِك  نفسك  لتذكري  مرآة  عىل 

تستحقني العالم. أحبك».
صورتني  أيضاً  شاركت 
اتسمت  مبهجة،  سيلفي 
أمام  وهي  باالبتسامة 
إشادات  تلقت  وقد  الكامريا. 
يف  املعجبني  من  العديد  من 
ملظهرها  التعليقات  قسم 
من  قامت  بينما  الرائع، 
عىل  بالتعليق  جانبها 
«كيمياء  الصورتني: 

البنفسج».

آبل حالًيا ميزات جديدة  تختربرشكة 
مساعدها  يف  الطبيعية  اللغة  لتوليد 
ملوقع  وفقاً   ،Siri (سريي)  الذكي 

9to5Mac  التقني .
التقنية  اختبار  إن  املوقع  وقال 
الرمزي  االسم  تحمل  التي  الجديدة، 
(بوب كات) Bobcat، بدأ مع اإلصدار 
 ،tvOS 16.4 األحدث  التجريبي 
أنظمة  لبقية  النهاية  يف  وسُتطلق 
التشغيل التابعة آلبل. ومع ذلك، ُترّكز 
التقنية  هذه  استخدام  يف  حالًيا  آبل 

لتحسني قدرات سريي.
فّعلت  آبل  فإن   ،9to5Mac لـ  ووفًقا 
 ،tvOS 16.4 beta التشغيل  نظام  يف 
«توليد  لقدرات  جديد  عمل  إطار 
الوقت  ويف  لسريي».  الطبيعية  اللغة 
عىل  القدرات  هذه  تقترص  الراهن، 
تمكني سريي من إلقاء الُدعابات من 
يف)  تي  (آبل  التلفاز  منصة  يف  سريي 
أيًضا  الرشكة  وتخترب   .Apple TV
يف  اللغة  توليد  استخدام  إمكانية 

ضبط املؤقت. 
وعىل الرغم من أن نظام tvOS ُيشّغل 
منصة (آبل تي يف) ومكربات الصوت 
ميزات  فإن   ،HomePod بود)  (هوم 
لة حالًيا  توليد اللغة الجديدة هذه ُمفعَّ
عىل منصة التلفاز فقط، وفقاً ملوقع 
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يشري  ما  وجد  إنه   9to5Mac وقال 
امليزات  بهذه  الخاص  الكود  أن  إىل 
الذكية،  آيفون  هواتف  يف  ُمضّمن 
وحواسيب  اللوحية،  آيباد  وحواسيب 
هوم  إىل  باإلضافة  الشخصية،  ماك 
بود، وآبل تي يف. ولكنه لم ُيفّعل عىل 

أي منصة غري (آبل تي يف(.
وأفاد تقرير نرشته صحيفة (نيويورك 
تايمز) يوم األربعاء بأن مهنديس آبل 
يختربون مفاهيم لتوليد اللغة، واآلن 
التقرير  9to5Mac ليؤكد  يأتي موقع 
كيفية  عن  إضافية  تفاصيل  ويقدم 

اختبار هذه القدرات.
 ونّبه املوقع إىل أن اختبار آبل مليزات 
ملساعدها  الطبيعية  اللغة  توليد 
روبوًتا  تطور  أنها  يعني  ال  سريي 
للدردشة يشبه روبوت (شات جي بي 
بدًال  ولكن  الشهري.   ChatGPT تي) 
من  النوع  هذا  تستخدم  قد  ذلك،  من 
لتحسني  االصطناعي  الذكاء  تقنية 
أن  إىل  الحالية.ُيشار  سريي  قدرات 
عىل  الراهن  الوقت  يف  يقوم  سريي 
نظام يستخدم القوالب بدًال من تقنية 
وكما  التوليدي.  االصطناعي  الذكاء 
أشار تقرير نيويورك تايمز، فإن هذا 

تحديات  ظهور  إىل  أدى  النظام 
عىل  لسريي  كبرية  هندسية 

مدار العقد املايض.

”فيسبوك“  ملوقعي  املالكة  ”ميتا“  رشكة  أضافت 
املتحدة، يمكن  الواليات  و“إنستغرام“ دولة جديدة هي 
للمستخدمني فيها دفع األموال مقابل توثيق حساباتهم 

عىل هذين املوقعني.
فرباير  يف  الخدمة  هذه  أطلقت  قد  ”ميتا“  وكانت 

املايض يف كل من أسرتاليا ونيوزيلندا.
تقديم هذه  يف  أكثر  الرشكة  تتوسع  أن  املتوقع  ومن 

الخدمة عرب شتى دول العالم الحقا.
التوثيق  عالمة  بإضافة  الجديدة  الخدمة  وتسمح 
الزرقاء للمستخدمني بجانب صور حساباتهم مقابل 
 11.99 الحاسوب  عىل  الرسم  شهري.ويكلّف  رسم 

دوالرا وعىل الهاتف 14.99 دوالرا.وقال املدير التنفيذي 
الرسمية  القناة  عىل  برغ  زوكر  مارك  ”ميتا“،  لرشكة 

إنه بات بوسع املستخدمني  لـ“ميتا“ عىل ”إنستغرام“ 
يحميهم  الذي  األمر  وهو  التوثيق،  عالمة  عىل  الحصول 

بشكل مسبق من انتحال الشخصية.
ويشرتط لهذه الخدمة:

أن يكون عمر املستخدم 18 عاما فما أكثر.
تقديم وثائق تثبت الهوية مثل بطاقة الهوية الحكومية.

املرور بعملية التحقق الثنائي.
بالحساب  الخاصة  الصور  أو  االسم  تعديل عىل  أي  إجراء  يمكن  ال  التوثيق  بعد 

وغريها من التفاصيل، إال بعملية توثيق جديدة توافق عليها ”ميتا“.
وجاء هذا األمر بعد تراجع مداخيل اإلعالنات يف الرشكة، وهو األمر الذي دفعها إىل 

اإلعالن عن ترسيح 10 آالف وظيفة أخريا.
استحوذ  بعدما  املايض،  العام  أواخر  الخدمة،  هذه  بدأ  قد  ”تويرت“  موقع  وكان 

عليه امللياردير األمريكي، إيلون ماسك.

ميزة  إطالقها  تويرت  رشكة  أعلنت 
عدد  خاللها  من  تعرض  جديدة 
املرات التي أضاف فيها املستخدمون 

التغريدات إىل عالماتهم املرجعية.
يف  املساعدة  إىل  امليزة  هذه  وتهدف 
إىل  التغريدة،  شعبية  مدى  تقييم 
التي  األخرى  اإلحصائيات  جانب 
تعرضها تويرت مثل عدد مرات إعادة 
التغريدة،  عىل  الردود  وعدد  التغريد، 

وفقا لتقرير العربية نت. 
متوفرة  امليزة  بأن  الرشكة  ونوهت 
لنظام  تويرت  تطبيق  يف  فقط  حالياً 
امليزة  بطرح  وعدت  أنها  إال   ،iOS
أن  دون  األخرى  للمنصات  نفسها 

تحدد موعداً لذلك.
الفني  الدعم  صفحة  يف  ذكرت  كذلك 
عداد  أن  الجديدة،  بامليزة  الخاصة 
لجميع  سيظهر  املرجعية  العالمات 
أن  مؤكدة  استثناء،  دون  التغريدات 
رسية،  ستبقى  املرجعية  العالمات 
أي أنه ال يمكن للمستخدمني معرفة 
تغريدة  أضافوا  الذين  األشخاص 

املرجعية،  عالماتهم  إىل  معينة 
اإلعجابات  عدد  عكس  عىل  وذلك 
التغريد،  وإعادات  واالقتباسات 
عليها  الضغط  خالل  من  يمكن  التي 
مع  تفاعلت  التي  الحسابات  معرفة 

التغريدة.
بدأت  كانت  تويرت  رشكة  أن  يذكر 
الخدمة  عىل  كبرية  تغيريات  بإجراء 
عليها  ماسك  إيلون  استحواذ  منذ 

واستالم منصب اإلدارة التنفيذية.
كان  ماسك  به  جاء  ما  أبرز  ومن 
 Twitter بلو“  ”تويرت  خدمة  إطالق 
Blue املدفوعة، التي تقدم للمشرتكني 
إمكانية  تتضمن  حرصية  ميزات 
للعالمات  ومجلداً  التغريدات  تعديل 
أيقونة  تغيري  وإمكانية  املرجعية 
التطبيق وتصميمه، وتبويباً ملشاهدة 
أكثر املقاالت شعبية ووضعية القراءة 
من  أقل  عدد  ومشاهدة  املريحة 
اإلعالنات، وإمكانية كتابة التغريدات 
إضافة  حرف،   4000 إىل  يصل  بطول 

إىل مجموعة من امليزات األخرى.
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عىل هامش مشاركتي يف الدورة ١٥ ملعرض أربيل الدويل للكتاب، ويف جلسة 
One News وان نيوز» كان الحوار مع  تلفزيونية مبارشة لحساب قناة « 
والصحافة  الفلسفة  حول  يجري  السامرائي  عزاوي  السميع  عبد  الزميل 
وعن  العراقية،  األغنية  عن  بسؤال  باغتني  لكنه  األوىل،  البدايات  وذكريات 
املطربني الذين أحب االستماع لهم، فأجبت من دون تردد : ياس خرض. لكنه 
مجاملة  البداية  يف  ذلك  حسبُت  وقد  مزاجي،  مع  مزاجه  بتوافق  أدهشني 
منه، لكنه أوضح يل بأنه ليس معجًبا بهذا املطرب الكبري فحسب، بل سبق 

أن أنجز عنه كتاًبا بعنوان « صوت األرض». 
بدأ إحسايس املبكر بصوت ياس خرض، منذ العام ١٩٧٥، عندما ذهبْت بنا 
مبنى  إىل  كوسرت»   » نوع  من  سيارة  اآلداب،  كلية  يف  طلبة  وكنا  يوم  ذات 
اإلذاعة والتلفزيون يف الصالحية، والغرض هو مشاركة طلبة من قسمني 
أغنية  املطربني  أحد  فيها  يؤدي  مسابقة  يف  الكلية  أقسام  من  مختلفني 
وعىل  الغناء،  أثناء  كلماتها  بعض  بتبديل  يقوم  ثم  أغانيه،  من  مشهورة 
لألغنية.  الحقيقية  والكلمات  الكلمات  هذه  معرفة  يف  يتباروا  أن  الطلبة 
بالطبع لم أعد أتذكر أسم هذا الربنامج، وال أي من الفريقني فاز باملسابقة، 
لكن صورة ذلك املطرب بوسامته وأناقته وبدلته البيضاء وهو يغني وسط 
أنغام الفرقة املوسيقية، بقيت حية يف الذاكرة إىل يومنا هذا، فقد أصابتنا 
حالة من اإلبهار جعلتنا ننىس املسابقة ونتماهى مع ذلك الصوت الشجي 
الذي غرز عميقاً يف جذور نفوسنا الشابة التي كانت تردد الزمة األغنية عند 
انتهاء كل مقطع. لم يكن ذلك املطرب سوى ياس خرض الذي ملع نجمه مع 
نهاية الستينيات من القرن املايض، ولم تكن تلك األغنية سوى «اعزاز» التي 
أصبحت أغنية العاشقني واملحبني املَُعذبني قبل أقل من عامني عىل حضورنا 
لذلك الربنامج، بل أصبحت أغنية األعوام كلها بكلماتها الشجية التي كتبها 
زامل سعيد فتاح، ولحنها طالب القره غويل. قد يكون لهذه الذكرى التي 
اتاحت لنا فرصة االستماع الحي لألغنية داخل استوديو مغلق، والحضور 
مع املطرب بلحمه ودمه وفرقته املوسيقية، أثر يف االعجاب املبكر بصوت 
أية  وأغنيات ياس خرض» صوت األرض»، لكنه لم يكن اعجاباً عابراً عىل 
حال، ألنه مازال الصوت الذي يفجر مكامن الشجن فينا وقد اشتعل الرأس 

شيًبا.
الذي  املطرب  تجاه  للمؤلف  توثيقياً  جهداً  يمثل  األرض»  «صوت  كتاب   
أحبه، فهو يعرض ملسريته ومراحل تنوعه الغنائي مع تعدد امللحنني الكبار 
الذين استوعبوا املديات الواسعة لحنجرته، ابتداًء من األغنية األوىل «الهدل» 
إذاعة  مستمعي  اعجاب  عىل  حصلت  والتي  املسموعني  ولحنها  بكلماتها 
له  مهدت  التي  وهي  بثها،  إلعادة  املتكررة  وطلباتهم  املسلحة»  القوات   »
بأغانيه  ومروراً  الكاسحة،  والشهرة  والنجاح  والتلفزيون  اإلذاعة  طريق 
الشهرية «الريل وحمد» و»اعزاز» و «يا حسافة» و» كالويل « و» تايبني» 
التي تعاقب عىل تلحينها ملحنني كبار من وزن محمد جواد أموري وطالب 
القره غويل ومحمد عبد املحسن وفاروق هالل ونامق أديب وغريهم. ويف 
أنه  الحيل  زيد  الرائد  الصحفي  يذكر  الصحافة»  يف  عاماً  «خمسون  كتابه 
يقف وراء وصول كاسيت هذه األغنية إىل اإلذاعة والضابط الفنان راسم 
الجمييل بعد عدة محاوالت من املطرب لم يكتب لها النجاح منذ تسجيلها 
األول بداية الستينيات، واتخذ الحيل قراراً بإذاعة األغنية يف برنامجه « بدون 
وقد  املستمعني»،  بأصوات  أغنيات   » برنامج  من  ُرفضت  أن  بعد  عنوان» 
الحيل من  ابتكرها  تم ذلك بعد إضافة فقرة « من صاحب هذا الصوت؟» 
أجل بث « الهدل « وبالتعاون  مع مخرج الربنامج عيل األنصاري، لينطلق 
بعدها صوت األرض مكتسًحا جيًال من أصوات املطربني الكبار الذين تركوا 
وبقيت  العراقي،  املوسيقي  والرتاث  واللحن  األغنية  مسار  عىل  بصماتهم 
أغنياتهم خالدة عىل مر األجيال. وحول بداياته األوىل فإن مؤلف « صوت 
األرض» يشري إىل « الشاعر إبراهيم الشيخ حسون الذي كتب لياس معظم 
األبوذيات التي غناها يف بداية حياته الفنية، وكتب له أغنية أبو زركة التي 
لحنها بابداع امللحن الكبري محمد جواد أموري يف عام ١٩٦٣ وظهرت يف عام 
١٩٦٨ «، وكان املطرب قد تعرف عىل جميل بشري عام ١٩٦٠ الذي اعجب 
أغانيه  أول أسطوانة تضم  بعًضا من  اليونان إلصدار  إىل  بصوته، وسافر 

الشجية.
اعزاز» ٤٨ عاًما، وطيلة   » الذكرى مع ياس خرض وأغنية  تلك  مىض عىل 
اشتغايل بالصحافة ال أذكر أنني شاهدته وجًها لوجه، ويف السنوات األخرية 
تعهد أحد أصدقائي املقربني برتتيب زيارة له يف منزله، وعندما حان وقت 
الزيارة كنُت لألسف يف سفر خارج الوطن. غري أن الزمن لم يشأ أن يحرمني 
من  ملجموعة  ُخطى  مؤسسة  تكريم  حفل  خالل  يومني  قبل  لقاءه  من 
الصحفيني والفنانني واألدباء الرواد، وكان ياس خرض يف مقدمتهم، وعندما 
تصافحنا شعرت كأنني أصافح ذلك املطرب الوسيم األنيق الذي شاهدته 
عن قرب حني كنُت طالًبا جامعًيا يف مقتبل العمر، وكان عمره يومذاك ٣٧ 
عاًما.  ويبقى ياس خرض، صوت األرض ورائحتها ومسكها، ويبقى الحزن 

الساكن فينا متيقًظا هائًجا كلما مسته همسة من ذلك الصوت الشجي.
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