
بغداد/ الزوراء:
وصـل نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
العـرب،  الصحفيـني  اتحـاد   رئيـس 
فيمـا  القاهـرة،  اىل  الالمـي،  مؤيـد 
سـيلتقي الرئيس املرصي عبد الفتاح 
السـييس.وقال مراسـل ”الزوراء“: ان 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيـس 
اتحـاد الصحفيـني العـرب وصـل اىل 
القاهرة، وسيلتقي  العاصمة املرصية 
اليوم االحد الرئيس املرصي عبد الفتاح 

السييس.
ويف سـياق اخر، رأى نقيب الصحفيني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيـني 
العـرب، مؤيـد الالمـي، أن العقوبات 
الـروس  الصحفيـني  ضـد  الكنديـة 
ووسائل اإلعالم الروسية مسيسة وغري 
مقبولة.ويف تعليقه عىل قرار كندا التي 
فرضت عقوبات عىل عدد من وسـائل 
اإلعالم الروسـية، قال الالمي يف حديث 
لوكالـة االنبـاء الروسـية : ”نرفـض 
بشـدة سياسـة املقاييـس املزدوجة، 
وخاصة فيما يخص إرشاك الصفحيني 
يف القضايـا السياسـية.. إنه قرار غري 
مقبول ألن الصحفيني من روسيا ومن 
الـدول األخرى ينفـذون واجبهم بعيدا 
عن السياسة“.وأشـار إىل أنه يتم اآلن 
تسجيل محاوالت للدول الغربية إلقحام 

الصحفيني يف خالفاتهم السياسية مع 
روسيا. مضيفا: ”إننا نقول لهم ”ال“: 
ال تجرونا نحن وزمالؤنـا حول العالم 
السياسـية“.وفرضت  خالفاتكـم  إىل 
كندا، الجمعة، عقوبات عىل مجموعة 
”روسيا سـيغودنيا“ اإلعالمية، وكذلك 
10 مؤسسـات و38 شخصية روسية، 
متهمة إياهم بنرش ”معلومات مزيفة 
ودعايـة“. وتضـم قائمـة العقوبـات 
الكنديـة الجديـدة حاليـاً نائب رئيس 
تحرير مجموعة ”روسـيا سيغودنيا“ 
دميرتي غورنوستايف ومقدم الربامج 
التلفزيونية سريغي بريليوف واملراسل 
العسـكري يفغينـي بودوبنـي وعددا 
املتحدثة  الروس.وقالـت  من املمثلـني 
باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا 
زاخاروفا، يف وقت سابق إن العقوبات 
الكنديـة ضـد الصحفيـني واملمثلـني 
الـروس يمكـن مقارنتهـا بمحاوالت 
الرايـخ الثالـث لتدمـري ”الـروح غـري 
املديـر  رصح  جانبـه،  األملانية“.مـن 
العام ملجموعة ”روسـيا سـيغودنيا“ 
دميـرتي كيسـيليوف يف حديث لوكالة 
”نوفوسـتي“: إن العقوبـات الكنديـة 
ضد وسـائل اإلعالم الروسية واملمثلني 
الروس تعد استمرارا للتصعيد الذي لن 

يؤدي إىل يشء جيد.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الخارجية، امس السـبت، أنها 
تتابـع مصـري فتـاة عراقيـة اخُتِطفـت يف 
ليبيا.وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، أحمد 
الصحـاف، يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن 
”الـوزارة تتابـع باهتمـام مـع السـلطات 
الليبيـة للتعـرف عـىل مصري فتـاة عراقية 

اخُتِطفت يف طرابلس يوم األربعاء املايض“.
من جانبه، ذكـر موقع ”ليبيا املسـتقبل“، 
الخميس، أن ”جهة مسلحة خطفت املمثلة 
والناشطة العراقية، داليا فرهود، من منزلها 
يف ليبيا“.وقال إن داليا ”تعرضت لالختطاف 
من منزلها يف مدينة جنزور الليبية من قبل 

مجموعة مسلحة مجهولة“.

اريحا/ متابعة الزوراء:
خـالل  فلسـطينيني   4 أصيـب 
مواجهـات مـع قـوات االحتـالل 
اإلرسائيـيل يف مخيـم عقبـة جرب 
الغربيـة،  الضفـة  يف  بأريحـا 
فيمـا تواصـل سـلطات االحتالل 
املفـروض  حصارهـا  اإلرسائيـيل 
عىل مدينـة أريحـا، ومخيم عقبة 
جـرب جنوبـا، لليـوم الثامـن عىل 
التوايل.واقتحمـت قـوة إرسائيلية 

فجـر امس السـبت مخيـم عقبة 
جرب بحثا عـن مطلوبني، مما أدى 
الندالع اشتباكات مسلحة وإطالق 
نـار، وهو ثانـي اقتحـام للمخيم 
خالل 24 ساعة.وأفاد شهود عيان 
بأن الجيش اإلرسائييل اقتحم حارة 
املقايطـة يف املخيم وحارص منزال، 
وسـط سماع اشـتباكات مسلحة 
تدور يف محيطـه. عىل إثر ذلك، تم 
اعتقـال 3 فلسـطينيني من عائلة 

واحدة. ويفرض الجيش اإلرسائييل 
حصارا عسـكريا عـىل أريحا منذ 
أسـبوع، حيث أقـام الحواجز عىل 
جميـع مخارجها يف إطـار البحث 
والتفتيش عن منفذ هجوم مسلح 
عند أحد املطاعم قرب مسـتوطنة 
املـوغ جنـوب املدينـة دون وقوع 
إصابـات.يف غضون ذلـك، تواصل 
اإلرسائيـيل  االحتـالل  سـلطات 
حصارهـا املفـروض عـىل مدينة 

أريحا، ومخيـم عقبة جرب جنوبا، 
لليوم الثامن عىل التوايل.وأوضحت 
مصـادر أمنية لـ“وفـا“ أن قوات 
االحتـالل مـا زالـت متواجدة عىل 
مداخل املدينة، مـن خالل حواجز 
عسـكرية أقامتهـا قبل أسـبوع، 
وتقـوم بتقييـد حركـة مركبـات 
املواطنـني، والتدقيـق يف هويـات 
ركابهـا، وذلـك ضمن ما تسـمى 
الجماعـي“. ”العقـاب  سياسـة 

ولفتت إىل أن جرافة عسكرية تابعة 
أغلقـت طريقـا فرعيا  لالحتـالل 
يف منطقـة ”وادي القلـط“ غـرب 
أريحا، بالسـواتر الرتابية.يشار إىل 
أن قوات كبرية من جيش االحتالل 
اقتحمت مخيـم عقبة جرب جنوب 
املدينة صباح امـس، وأصابت 13 
مواطنـا بجـروح، وصفـت حالة 
ثالثة منهـم بالحرجـة، واعتقلت 

آخرين.

بغداد/ مصطفى فليح:
أصـدر البنك املركزي الحزمة األوىل من تسـهيالت 
تلبية الطلب عىل الدوالر، منها زيادة سـقف البيع 
النقدي ألغراض السـفر إىل (٧٠٠٠) دوالر شهرياً، 
فيما كشف عن دراسـة مقرتحات مختلفة تتعلق 
بسـعر الرصف الرسـمي.وذكر البنـك املركزي يف 
بيان تلقته «الـزوراء»: أن «البنك املركزي العراقي 

أصدر الحزمة األوىل من تسهيالت تلبية الطلب عىل 
الـدوالر، يف جانبـي النقد والتحويـالت الخارجية، 

وكما يأتي:
١. زيادة سـقف البيع النقدي ألغراض السـفر إىل 
(٧٠٠٠) دوالر شـهرياً (سبعة آالف دوالر شهرياً) 

ويكون بيعها للبالغني (١٨سنة فأكثر) حرصاً.
التحويـالت  الـدوالر ألغـراض  بيـع  ٢. سـيكون 

الشـخصية من خالل وكالء رشكات التحويل املايل 
(ويسـرتن يونني وموني غرام) بالسـعر الرسمي 
(١٤٧٠) دينـارا للـدوالر، ويتـوىل البنـك املركـزي 
العراقـي تعزيـز أرصـدة هـوالء الـوكالء بالدوالر 

بالسعر الرسمي.
٣. توسـيع نطـاق املعامـالت املسـموح بتمويلها 

بالعملة األجنبية لتشمل:

أ) اسـترياد السلع والبضائع املسموح باستريادها 
قانوناً.

ب) رشاء وتجهيز الخدمات املسـموح بها قانوناً، 
وبضمنها خدمات الشحن.

ج) تمويل الجزء االستريادي لعقود املتعاقدين مع 
دوائر الدولة.

موسكو/ كييف/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفاع الروسـية القضاء 
عىل نحو ٢٠٠ عسـكري أوكراني خالل 
الساعات املاضية، وتدمري مستودعات 
العسـكرية،  أسـلحة وعرشات اآلليات 
فيما اتهم ميخائيل بودولياك، مستشار 
مدير مكتب الرئيس األوكراني، روسـيا 

بعزمها ارتـكاب جرائم «قتل جماعي» 
يف بالده.وقالت وزارة الدفاع إن القوات 
الروسـية تواصل هجماتها يف أكثر من 
محـور، وشـنت غارات جويـة وقصفا 
اللـواء  تشـكيالت  اسـتهدف  مدفعيـا 
٩٢ ميكانيكـي يف مناطـق كراكمالنـو 
وبرييسـتوف يف مقاطعـة خاركـوف، 

حيث تم القضاء عىل ٣٠ جنديا أوكرانيا 
مصفحة.وكذلـك  مركبـات  وتدمـري 
تواصـل القـوات الروسـية هجماتهـا 
بالقرب مـن منطقة ديربوفـا، التابعة 
لجمهورية لوغانسـك الشـعبية، حيث 
تـم اسـتهداف نقـاط تمركـز القوات 
األوكرانيـة والقضـاء عـىل أكثـر مـن 

١٠٠ جنـدي، خـالل اليـوم املايض.ويف 
اتجـاه دونيتسـك، ونتيجـة للعمليات 
الهجومية، سـيطرت القوات الروسـية 
أهميـة  ذات  ومواقـع  خطـوط  عـىل 
اسـرتاتيجية، ونتيجة للقصف املدفعي 
تم القضاء عىل نحو ٦٠ جنديا أوكرانيا، 
وتدمـري عـدد مـن اآلليات العسـكرية 

 ،«MSTA-B» ومدفع هاوتـزر من نوع
ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع وقاذفة 
صواريخ من نوع «غراد».ويف منطقتي 
التابعتـني  وغوليـدار  كراماتورسـك 
لجمهوريـة دونيتسـك الشـعبية، تـم 
تدمري مستودعني للذخرية والصواريخ.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن البنتاغون أن منطاد تجسـس صينيا ثانيا يحلق 
فـوق أمريكا الالتينية، بعـد رصد منطاد أول يف أجواء 
الواليات املتحدة قبل يوم، فيما كان من املقرر أن يزور 
بلينكـن بكـني اليوم األحـد، إلجراء محادثـات تهدف 
إىل الحـد من التوتـرات بني الواليـات املتحدة والصني.
وقـال املتحدث باسـم البنتاغون، بـات رايدر، يف بيان 
”نحن عىل علم بتقارير عن منطاد يحلق فوق أمريكا 
الالتينيـة.. نعتـرب أن األمـر يتعلق بمنطاد تجسـس 
صيني آخر“، من دون أن يحدد موقعه بدقة.وأظهرت 

صورة جديـدة متداولة للمنطاد الصيني الذي أشـعل 
أزمة بني بكني وواشـنطن.ووصفت وزارة الخارجية 
األمريكية املنطاد، الذي كان يحلق فوق املجال الجوي 
األمريكـي عـىل ارتفـاع 60 ألف قـدم، بأنـه ”انتهاك 
واضح“ لسـيادة الواليات املتحدة، لكنها قالت إنه لن 
يتـم إسـقاطه ألنه كان يحلق فوق ”عـدد من املواقع 
الحساسـة“.وقال مسـؤولون أمريكيـون إن البالون 
كبري بما يكفي لدرجة أن تدمريه سـيؤدي إىل تساقط 

الحطام، مما يهدد سالمة الناس عىل األرض.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار النفـط إىل أدنى مسـتوياتها 
يف ثالثة أسـابيع يف جلسـة الجمعة يف جلسـة 
متقلبة بعد أن أذكت بيانات الوظائف األمريكية 
القوية املخاوف بشـأن ارتفاع أسعار الفائدة، 
ومع سـعي املسـتثمرين إىل مزيد من الوضوح 
بشـأن الحظر الوشـيك من االتحـاد األوروبي 
عىل منتجات التكرير الروسية.وهبطت العقود 
اآلجلة لخام برنت 2.23 دوالر بما يعادل 2.7% 
إىل 79.94 دوالرا للربميل بعد أن ارتفعت إىل أعىل 

مسـتوى يف الجلسـة عنـد 84.20 دوالرا.وبلغ 
أدنى مسـتوى خـالل الجلسـة 79.72 دوالرا، 
وهـو أدنـى مسـتوى منـذ 11 ينايـر /كانون 
الثاني.وأغلـق خـام غرب تكسـاس الوسـيط 
األمريكـي منخفضـا 2.49 دوالر أو %3.3 إىل 
73.39 دوالرا، وذلـك بعدما تحرك يف نطاق بني 
78 دوالرا و73.13 دوالرا، وهـو أدنى مسـتوى 
منذ الخامس من يناير/ كانون الثاني.وسجل 
خـام برنت تراجعا %7.8 هذا األسـبوع، فيما 

انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9%.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة الخارجيـة عن تفاصيل 
زيـارة الوفـد العراقـي برئاسـة نائب 
رئيس مجلس الـوزراء وزير الخارجية 
فؤاد حسـني اىل واشنطن املقررة خالل 
االسـبوع الحايل، فيما اكـدت ان الوفد 
سيضم مسـؤولني يف القطاعات املالية 

واملرصفية.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، احمد 
لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  الصحـاف، 
إن وفـدا رفيعا سريأسـه نائـب رئيس 
الـوزراء وزيـر الخارجية فؤاد حسـني 
ومعه عدد من املسـؤولني يف القطاعات 
املاليـة واملرصفية سـيزورون الواليات 
املتحـدة االمريكية خالل األيـام القليلة 
شـخصيات  وسـيلتقون  القادمـة، 
رفيعـة املسـتوى بـاإلدارة األمريكيـة. 
مبينـا: انه سـتجري مباحثات معمقة 
وموسـعة عـىل اسـاس مبـدأ الرشاكة 
والحـوارات  وواشـنطن،  بغـداد  بـني 
ستشـمل مناقشـة اآلليات املمكنة بني 
بغداد وواشنطن للتعاون يف القطاعات 
املالية واملرصفية.وأضاف: ان الحكومة 
العراقيـة تهدف يف هـذه األثناء إىل الحد 
من االنعكاسـات غري املسيطر عليها يف 
التداول العام لسـعر رصف الدوالر عىل 
الحياة اليومية للمواطنني، والتي تتصل 
بإمكانـات العيـش اليومية لهـم. الفتا 
اىل: ان الحكومـة وإذ اعلنـت من خالل 
رئيس الوزراء انها مستمرة بدعم سعر 

الـرصف عىل اسـاس املبـدأ الثابت من 
خـالل إجراءات البنـك املركزي العراقي 
ومسـتمرة بالبيـع ودعم االسـتريادات 
الخارجيـة عىل أسـاس التحويـل املايل 
النظيف والنزيه والذي يستند إىل معايري 
تجارية صحيحة، لكن يف الوقت نفسـه 
هنـاك إجـراءات حكوميـة للحـد مـن 

تهريـب العملـة العراقية، أو اسـتغالل 
املـال العراقـي لصالـح أطـراف اخرى 
.وتابـع: ان الحكومة اتخـذت اجراءات 
داخليـة متعـددة الجوانب، وسـيرشع 
وزيـر الخارجيـة للتحاور مـع الجانب 
االمريكي إليجاد رؤى تشـاركية يف هذا 
املسار. مبينا: انه بعد تاريخ السابع من 

الشـهر الحايل سـيتوجه الوفد العراقي 
وسـيلتقي وزير الخارجية يف واشنطن 
نظـريه األمريكي أنتونـي بلينكن.واكد: 
مجموعـة  سـيبحثان  الجانبـني  إن 
مـن القضايـا التـي تتصـل بالعالقات 
وسـتكون  الجانبـني،  بـني  الثنائيـة 
الحـوارات مسـتندة إىل اتفاقية اإلطار 

االسـرتاتيجي بـني بغـداد وواشـنطن، 
هذه االتفاقيـة هي التي تنظم العالقة، 
وتضـع اصـول االهتمامـات يف ملفات 
مشـرتكة عىل اسـاس وعـي التحديات 
وكذلك االخـذ بفرص ممكنة، االتفاقية 
اإلطارية االسرتاتيجية تشمل قطاعات 
متعـددة (مالية – مرصفية – قضائية، 
وفيما يتعلق بجوانـب الرتبية والتعليم 
والصحة والبيئة واملشاورات السياسية 
دعـم  إىل  مضافـاً  والدبلوماسـية)، 
الحكومـة العراقية بمختلـف املجاالت 
والقطاعات بما يسهم بتمكني الربنامج 
الحكومـي العراقـي سـيما يف حكومة 
السـوداني. ومىض بالقول: نتطلع من 
خالل هذه الزيـارة إىل اتفاقات واضحة 
مـن شـأنها أن تأتي بنتائج ملموسـة 
تسـاعد الحكومة العراقيـة عىل توفري 
اسـتجابة عاجلة لتطلعات أبناء شعبنا 
العراقـي يف مواجهـة تداعيـات ارتفاع 
سـعر رصف الدوالر يف السـوق العامة 
والتبـادالت العامـة، وليـس يف السـعر 
املقرر للبنك املركـزي العراقي.وأوضح: 
ان مستويات متعددة ستتضمنها هذه 
الزيـارة يف مقدمتهـا أولويـة االقتصاد 
واملال والتعاون املرصيف يف هذا الجانب، 
كما سـيناقش وزيـر الخارجية جملة 
من القضايا الفنية والتنسـيق املشرتك 
والدعم املتبادل وفق آليات وبرامج تعمل 
الحكومتـان عىل متابعتهما باالسـتناد 

إىل اتفاقية االطار االسرتاتيجي.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة الصحة،عن مراحل تطبيق قانون الضمان 
الدكتور  الصحة،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال  الصحي. 
الضمان  «قانون  إن  صحفي:  ترصيح  يف  البدر،  سيف 
الذي  الحكومي  الربنامج  أولويات  أهم  من  الصحي 
أعلنه رئيس الوزراء، وكذلك من أولويات وزير الصحة 
صالح الحسناوي»، الفتاً اىل أن «بنود القانون تتضمن 
«تطبيق  أن  باملئة».وأضاف  واحد  بنسبة  استقطاعاً 
بشكل  سيكون  االسرتاتيجية  األهمية  بهذه  القانون 
مستفيد  ألف   ٣٠٠ األوىل  املرحلة  وستشمل  مرحيل، 
الفقرية  العائالت  من  ألف   ١٠٠ عن  يقل  ال  بينهم  من 

واملسجلني يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية».

@¿@Â†aÏfl@—€c@300@fiÏ9
Ôzó€a@Êb‡õ€a@ÊÏ„b”

@Ô‘n‹ÌÎ@ÒãÁb‘€a@›óÌ@Ôfl˝€a
‚ÏÓ€a@ÔèÓè€a

@ÚËu@›j”@Âfl@ÚÓ”aã«@Òbnœ@“b�nÇa
@bÓjÓ€@¿@Úz‹èfl

@÷Ïœ@’‹±@�Êbq@?Óñ@êè§@Üb�‰fl@ZÊÏÀbn‰j€a
ÚÓ‰Óm˝€a@bÿÌãflc

@80@Ä€a@ÊÎÜ@o„ãiÎ@¡jËm@¡–‰€a@äb»éc
›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ
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 @pbÌázn€a@szjm@…iä˛a@pbébˆã€a
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÷aã»€a@ÒäbÌå@‚çn»Ì@“Îãœ¸

بغداد/ مصطفى العتابي:
التحديـات  أبـرز  األربـع  الرئاسـات  بحثـت 
االقتصاديـة واإلجـراءات املّتخـذة ملواجهتها.

وذكر املكتب االعالمـي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقته «الـزوراء»: إن رئيس مجلـس الوزراء، 
محمد شـياع السـوداني، اسـتضاف مسـاء 
امـس السـبت يف القرص الحكومـي، اجتماعاً 
ضم رئيـس الجمهوريـة عبـد اللطيف جمال 
رشـيد، ورئيس مجلس النـواب محمد ريكان 
الحلبـويس، ورئيـس مجلـس القضـاء األعىل 

القايض فائق زيدان.واضاف: ان االجتماع شهد 
التداول يف أهم األوضاع السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية عىل املستوى الوطني، ومناقشة 
عـدد مـن القضايا امللّحـة وانعكاسـاتها عىل 
واقـع البلد، والبحث يف سـري تنفيـذ الربنامج 
يف  املواطنـني  لتطلعـات  وتلبيتـه  الحكومـي 
الخدمات والرعايـة، كما ناقش االجتماع أبرز 
التحديـات االقتصاديـة واإلجـراءات املّتخـذة 
ملواجهتها، بما يكفل حماية الطبقات الفقرية 

والهّشة وتوفري الحماية لها.

بغداد/ الزوراء:
يعتـزم وزيـر الخارجيـة الـرويس، سـريغي 
الفـروف، زيـارة بغـداد لبحـث عـدة ملفات 
مـع املسـؤولني العراقيني.وقالـت مصادر إن 
«الفـروف سـيجري زيـارة رسـمية اىل بغداد 
تستغرق يومني، يجري خاللها اجتماعات مع 
رؤساء الوزراء والجمهورية والربملان يف بغداد، 
كما سـيتوجه إىل أربيل، من أجل االجتماع مع 

قادة اإلقليم».واضافت أن «الفروف سـيكون 
عـىل رأس وفـد رويس حكومـي، إضافـة إىل 
رشكات روسـية مختصة يف عدد من املجاالت، 
وسـيعمل عىل توقيع اتفاقيات تخص قضايا 
االسـتثمار واالقتصـاد، خصوصـاً يف جانـب 
النفـط والغـاز والطاقـة، مـع ملفـات األمن 
وتبـادل الخـربات، وإمكانيـة عقـد صفقات 

تسليح جديدة بني بغداد وموسكو».

@Úz‹èfl@pb◊bjnía@¡éÎ@b±äc@·zn‘Ì@Ô‹Óˆaãé�a@fi˝ny¸a@îÓu
Ô€aÏn€a@Û‹«@Âflbr€a@‚ÏÓ‹€@bÁäbóy@›ñaÎ

بغداد/ الزوراء:
محكمة  من  صادرة  زواج  لعقود  صور  وجود  السبت،  امس  األعىل،  القضاء  مجلس  نفى 
التواصل  مواقع  يف  «انترشت  «الزوراء»:  تلقته  للمجلس  بيان  نينوى.وذكر  استئناف 
الستئناف  التابعة  الشخصية  األحوال  محكمة  من  صادرة  زواج  لعقود  صور  االجتماعي 
بني  زواج  أخرى عقد  وأظهرت صورة  أحدها (مسدس وسيارة)،  يف  املهر  ُمسجل  نينوى، 
زوجني من الديانة اإلسالمية واليهودية». وأضاف البيان أن «املركز اإلعالمي للمجلس يود أن 
يؤكد أن الصور املنشورة ال أساس لها من الصحة وهي مزورة»، داعياً «املدونني وأصحاب 
املعلومة،  نرش  قبل  والحذر  الدقة  توخي  اىل  التواصل  مواقع  يف  واملجموعات  الصفحات 
االجتماعي  تواصل  مواقع  بعض  الرئيس».وتداولت  مصدرها  من  املعلومات  واستسقاء 
صورة لعقد زواج مصدق من محكمة اسئناف نينوى تشري اىل ان املقدم سيارة نوع «جي 

كالس» موديل ٢٠٢٢ واملؤجل قطعة سالح نوع «طارق».

@CÒäbÓéD@Èflá‘fl@xaÎå@á‘«@Ô–‰Ì@ıbõ‘€a
Cëáèfl@D@È‹u˚flÎ

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a
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بغداد/ مصطفى فليح:
الحزمة األوىل من  املركزي  البنك  أصدر 
الدوالر،  عىل  الطلب  تلبية  تسهيالت 
منها زيادة سقف البيع النقدي ألغراض 
السفر إىل (٧٠٠٠) دوالر شهرياً، فيما 
مختلفة  مقرتحات  دراسة  عن  كشف 

تتعلق بسعر الرصف الرسمي.
تلقته  بيان  يف  املركزي  البنك  وذكر 
العراقي  املركزي  ”البنك  أن  ”الزوراء“: 
أصدر الحزمة األوىل من تسهيالت تلبية 
النقد  جانبي  يف  الدوالر،  عىل  الطلب 

والتحويالت الخارجية، وكما يأتي:
النقدي ألغراض  البيع  1. زيادة سقف 
السفر إىل (٧٠٠٠) دوالر شهرياً (سبعة 
بيعها  ويكون  شهرياً)  دوالر  آالف 

للبالغني (١٨سنة فأكثر) حرصاً.
ألغراض  الدوالر  بيع  سيكون   .2
التحويالت الشخصية من خالل وكالء 
(ويسرتن  املايل  التحويل  رشكات 
الرسمي  بالسعر  غرام)  وموني  يونني 
البنك  ويتوىل  للدوالر،  دينارا   (١٤٧٠)

هوالء  أرصدة  تعزيز  العراقي  املركزي 
الوكالء بالدوالر بالسعر الرسمي.

املسموح  املعامالت  نطاق  توسيع   .3
بتمويلها بالعملة األجنبية لتشمل:

املسموح  والبضائع  السلع  استرياد  أ) 
باستريادها قانوناً.

املسموح  الخدمات  وتجهيز  رشاء  ب) 
بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن.

لعقود  االستريادي  الجزء  تمويل  ج) 
املتعاقدين مع دوائر الدولة.

املركزي  البنك  إىل  التي ترد  الطلبات  د) 
الحكومية  املؤسسات  من  العراقي 
عن  ذاتياً  املمولة  والجهات  والعامة 
احتياجاتها التي ال يوجد لها تخصيص 
بالدوالر ضمن املوازنة العامة االتحادية 
التي  الرسمية  للدولة، معززة بالوثائق 

تدعم تلك الطلبات.
هـ) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية 
االلكرتوني  الدفع  ورشكات  للمصارف 
بي  (جي  مرصف  لدى  املفتوحة 
مورغان) والتي تمتلك عضوية رئيسية 

(فيزا،  العاملية  البطاقات  رشكات  مع 
ماسرت).

الفرعية  الحسابات  أرصدة  تعزيز  و) 
املفتوحة  العراقية  املالية  للمؤسسات 
عضوية  تمتلك  التي  بنك  سيتي  لدى 
املايل  التحويل  رشكات  لدى  رئيسية 
يونني، موني غرام)  الدولية (ويسرتن 
الرشكات  تلك  مع  التزاماتها  لتسوية 

بعد تقديم الكشوفات املطلوبة.
األصولية  املعامالت  عن  التحويالت  ز) 

لرشاء العقارات يف الخارج.
التحويل  الخارج ويكون  يف  العالج  ح) 
من  ذويه  أحد  أو  الزبون  حساب  من 
حساب  إىل  الثانية  أو  األوىل  الدرجة 
املستشفى يف الخارج بعد تقديم تقرير 

طبي من املستشفى املعني.
الخارج  يف  الدراسية  األجور  دفع  ط) 
ويكون التحويل من حساب الطالب أو 
الثانية  او  االوىل  الدرجة  ذويه من  أحد 
فيها  يدرس  التي  الجامعة  حساب  إىل 
او لحساب الطالب ذاته يف بلد الدراسة 

بعد تقديم ما ُيثبت تسجيله يف الدراسة 
مصدقاً من امللحقية الثقافية العراقية 

يف بلد الدراسة.
باالستثمارات  املرتبطة  التحويالت  ي) 

األجنبية يف العراق.
املوزعة  األسهم  بيع  عوائد  تحويل  ك) 
داخل العراق للعراقي املقيم يف الخارج 
أو األجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها 
إن وجدت) يف حالة بيعها عىل أن يقدم 

تأييد من سوق العراق لألوراق املالية.
ل) التعويضات التي تقررها أو تقرّها 
أو  لألجانب،  عراقية  رسمية  جهات 

للعراقيني املقيمني يف الخارج.
الرشكات  يف  املساهمني  أرباح  م) 

املسجلة يف العراق أصولياً.
(بيع  املالية  املتحصالت  مبالغ  ن) 
عقارات او أصول أخرى او عوائدهما) 
الخارج  يف  املقيم  للعراقي  العراق  يف 
حسابه  من  التحويل  يكون  ان  عىل 
اىل  العراق  داخل  يف  وكيله  حساب  او 
الخارج  يف  رشكته  حساب  او  حسابه 

حرصاً.
الصلة  ذات  املستحقة  املدفوعات  س) 
بالتسهيالت املرصفية واالئتمانية التي 
املصارف خارج  الزبون مع  بها  ارتبط 

العراق.
4. توسيع وتسهيل إجراءات التحويالت 
الخارجية للفئات ادناه، كمرحلة اوىل، 

تليها فئات أخرى الحقاً، وهي:
املُسجلة  الرشكات  انواع  جميع  أ) 
وزارة  يف  الرشكات  تسجيل  دائرة  لدى 

التجارة االتحادية.
املديرية  لدى  املُسجلة  املشاريع  ب) 
وزارة  يف  الصناعية  للتنمية  العامة 

الصناعة واملعادن االتحادية.
املؤسسة  البسيطة  الرشكات  ج) 
(بموجب  التجارية  الغرف  من  أصولياً 
الكاتب  من  مصدق  تأسيس  عقد 
العدل) بما ال يتجاوز مبلغ (200000) 

دوالر (مائتا ألف دوالر شهرياً).
املُسجلة  االجنبية  الرشكات  فروع  د) 
وزارة  يف  الرشكات  تسجيل  دائرة  لدى 

التجارة االتحادية.
بجميع  االستثمارية  املشاريع  هـ) 
هيئات  من  املرخصة  أنواعها 

االستثمار.
والحيوانية  الزراعية  املشاريع  و) 
املُرخصة من دائرة الثروة الحيوانية او 
دائرة  او  الزراعية  االستثمارات  دائرة 

البيطرة يف وزارة الزراعة االتحادية.
اصولياً  املُرخصة  العلمية  املكاتب  ز) 

من نقابة الصيادلة.
الثابت  العاملية  املصانع  موزعو  ح) 
ألغراض  املصانع  تلك  من  تعيينهم 
يؤيد  الذين  والوكالء  العراق،  يف  العمل 
السوق  يف  للعمل  تعيينهم  املوزع 
يف  أصولياً  بالعمل  املرخصني  العراقي 

العراق.
املسجلني  العاملية  الرشكات  وكالء  ط) 

وفق قانون الوكالة التجارية النافذ.
واملصانع  الرشكات  انواع  جميع  ي) 
اقليم  يف  املرخصة  واملشاريع  واملعامل 
كوردستان العراق بعد تقديم ما يتثبت 

الجهات  من  الرتخيص  او  التأسيس 
اىل  مرتجمة  العالقة  ذات  القطاعية 

اللغة العربية ترجمة قانونية
5. يلتزم البنك املركزي بتغطية الطلبات 
وتحويالت  نقدا  الدوالر  عىل  كافة 
خارجية لكل االغراض املرشوعة وبذلك 
السعر  اعىل من  بيع بسعر  يصبح كل 
او  املضاربة  يستهدف  عمال  الرسمي 
ويلتزم  مرشوع،  غري  نشاط  لتغطية 
بتعويض  العراقي  املركزي  البنك 
املستفيدين (املستوردين) مبلغ الفرق 
املقرر،  الرسمي  السعر  عن  يزيد  الذي 
ويتم استقطاع هذا الفرق من حساب 

املرصف املخالف لدينا.
مهمة  أخرى  حزمة  قريبا  ستصدر   .6
الرصف  سعر  استقرار  لتحقيق 

واملستوى العام لالسعار.
عىل  العراقي  املركزي  البنك  يعكف   .7
وسيناريوهات  مقرتحات  دراسة 
الرصف  بسعر  تتعلق  مختلفة 

الرسمي.

بغداد/ الزوراء:

امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 

لأليام  البالد  الطقس يف  السبت، حالة 

يف  انخفاضاً  توقعت  فيما  املقبلة، 

يوم  من  بدءاً  درجات  لعدة  الحرارة 

الثالثاء املقبل.

”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 

يف  سيكون  األحد  اليوم  ”طقس  أن 

بعض  مع  صحواً  الوسطى  املنطقة 

مقاربة  الحرارة  ودرجات  الغيوم، 

الشمالية  املنطقة  أما  السابق،  لليوم 

كما  ممطراً  غائماً  فالطقس سيكون 

األماكن  بعض  يف  الثلوج  تتساقط 

تنخفض  الحرارة  ودرجات  منها، 

قليالً عن اليوم السابق، فيما سيكون 

صحواً  الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس 

الحرارة  ودرجات  الغيوم،  بعض  مع 

ترتفع قليالً عن اليوم السابق“.

وأشار إىل أن ”يوم غد االثنني سيكون 

غائماً  الوسطى  املنطقة  يف  الطقس 

لتساقط  فرصة  مع  غائم  اىل  جزئياً 

الحرارة  ودرجات  خفيفة،  أمطار 

فيما  السابق،  اليوم  عن  قليالً  ترتفع 

سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية 

متوسطة  أمطار  تساقط  مع  غائماً 

كما  أحياناً  رعدية  تكون  الشدة 

األماكن  بعض  يف  الثلوج  تتساقط 

الشمالية،  أقسامها  خاصة  منها 

عن  قليالً  ترتفع  الحرارة  ودرجات 

الجنوبية  املنطقة  أما  السابق،  اليوم 

اىل  جزئياً  غائماً  سيكون  فالطقس 

أمطار  لتساقط  فرصة  مع  غائم 

مقاربة  الحرارة  ودرجات  خفيفة، 

لليوم السابق“.

سيكون  املقبل  ”الثالثاء  أن  وأوضح 

الطقس يف املنطقة الوسطى صحواً اىل 

غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض 

فيما  السابق،  اليوم  عن  درجات  عدة 

سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية 

متوسطة  أمطار  تساقط  مع  غائماً 

كما  أحياناً  رعدية  تكون  الشدة 

األماكن  بعض  يف  الثلوج  تتساقط 

منها، ودرجات الحرارة تنخفض عدة 

درجات عن اليوم السابق، أما املنطقة 

الجنوبية فالطقس سيكون صحواً اىل 

غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة 

لليوم السابق“.

ليوم  الجوية  ”الحالة  أن   إىل  ولفت 

يف  الطقس  سيكون  القادم  األربعاء 

املنطقة الوسطى صحواً، أما املنطقة 

غائماً  سيكون  فالطقس  الشمالية 

الشدة  متوسطة  أمطار  تساقط  مع 

كما تتساقط الثلوج يف بعض األماكن 

منها، فيما سيكون الطقس يف املنطقة 

الحرارة  ودرجات  صحواً،  الجنوبية 

يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  تنخفض 

جميع مناطق البالد“.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
 كثفـت الواليات املتحدة من ضغوطها 
عىل حلفائها يف الرشق األوسـط لطرد 
مجموعـة فاغنر الروسـية مـن ليبيا 
والسـودان، حسـبما قال مسـؤولون 
إقليميـون. وتأتـي الجهـود األمريكية 
بالتزامن مع خطوات واسـعة النطاق 
األمريكـي  الرئيـس  إدارة  اتخذتهـا 
جو بايـدن ضـد املجموعـة، املرتبطة 
بالكرملني، من خـالل فرض عقوبات 
جديـدة عليها مؤخرا بسـبب اتسـاع 

دورها يف الرصاع األوكراني.
واملجموعـة هـي مملوكـة ليفغينـي 
بريغوزيـن الحليـف الوثيـق للرئيـس 
الـرويس فالديمـري بوتـني. ووصفـه 
البنتاغـون بأنـه بديل لـوزارة الدفاع 
الروسـية. وينفـي الكرملـني أي صلة 

باملجموعة.
وأفـاد أكثـر مـن عـرشة مسـؤولني 
ليبيني وسـودانيني ومرصيـني، طلبوا 
عدم الكشـف عن هوياتهم ألنهم غري 
مخولني بمناقشة القضية مع وسائل 
اإلعالم، بأن إدارة بايدن تعمل منذ عدة 
أشهر مع مرص واإلمارات للضغط عىل 
القادة العسـكريني يف السودان وليبيا 
إلنهاء عالقاتهم مـع املجموعة. وقال 
مسـؤول حكومي مرصي كبري مّطلع 
عىل املحادثات إن املسؤولني األمريكيني 
مهووسـون بفاغنر التي أصبحت عىل 

رأس كل اجتماع.
وال تعلـن املجموعـة عـن عملياتهـا، 

لكـن وجودها معـروف مـن التقارير 
عـىل األرض وغريها من األدلة. وكانت 
مرتبطـة يف األصـل بالرئيس السـابق 
عمر البشـري يف السـودان، وتعمل اآلن 
مع القادة العسـكريني الذين يشغلون 
املناصب. كما ترتبط بالقائد العسكري 

يف رشق ليبيا خليفة حفرت يف ليبيا.
ونـرشت فاغنر اآلالف مـن عنارصها 
يف دول أفريقية ورشق أوسطية بما يف 
ذلك مايل وليبيا والسـودان وجمهورية 
أفريقيـا الوسـطى وسـوريا. ويقول 
محللون إن هدفها يف أفريقيا يكمن يف 
دعم املصالح الروسية وسط االهتمام 

العاملي املتزايد بالقارة الغنية باملوارد.
واتهم خـرباء حقوقيـون يعملون مع 
الواليـات املتحدة يف الحـادي والثالثني 
من ينايـر املجموعة بارتـكاب جرائم 
يف  اإلنسـانية  ضـد  وجرائـم  حـرب 
مـايل، حيث تقاتـل إىل جانـب القوات 

الحكومية.
وقالـت كاترينـا دوكـس الخبـرية يف 
شـؤون ”فاغنر“ يف مركز الدراسـات 
اإلسرتاتيجية والدولية ومقره واشنطن 
”تميل املجموعة إىل اسـتهداف البلدان 
يمكـن  التـي  الطبيعيـة  املـوارد  ذات 
اسـتخدامها لتحقيق أهداف موسكو، 

كمناجم الذهب يف السودان، عىل سبيل 
املثال، حيث يمكن بيـع الذهب الناتج 

بطرق تتجنب العقوبات الغربية“.
وكان دور املجموعة يف ليبيا والسودان 
محورا رئيسـيا يف املحادثـات األخرية 
بـني مدير وكالـة املخابـرات املركزية 
وليام برينز ومسؤولني يف مرص وليبيا 

يف يناير املايض.
وقـال مسـؤولون مرصيـون إن وزير 
بلينكـن ناقـش  أنطونـي  الخارجيـة 
أيضا املسـألة مع الرئيـس عبدالفتاح 
السـييس يف رحلـة إىل القاهـرة أواخر 
يناير. واعرتف برينز بعد أسـابيع من 

الزيـارات يف خطاب ألقـاه الخميس يف 
جامعـة جورج تاون يف واشـنطن أنه 
كان قلقا بشأن تأثري فاغنر املتزايد يف 
أفريقيا بعد سـفره مؤخـرا إىل القارة. 
وقال إن ”هذا تطور غري صحي للغاية 

ونحن نعمل بجد ملواجهته“.
ودعا برينز وبلينكن السـلطة املرصية 
الجنـراالت  إقنـاع  يف  املسـاعدة  إىل 
الحاكمـني يف السـودان وقائد الجيش 
الليبـي بإنهاء تعامالتهـم مع فاغنر، 
حسـبما أّكد مسـؤول مـرصي مطلع 

عىل املحادثات.
ومؤسسـها  املجموعـة  وتخضـع 
لعقوبات أمريكية منذ 2017، وأعلنت 
قيـود  بايـدن يف ديسـمرب عـن  إدارة 
تصديـر جديـدة لتقييـد وصولهـا إىل 
واصفـة  واإلمـدادات،  التكنولوجيـا 
إياهـا بأنها ”منظمـة إجرامية عابرة 
للحدود“. وقال مسؤول سوداني كبري 
إن القـادة يف السـودان تلقوا رسـائل 
أمريكيـة متكـررة حول نفـوذ فاغنر 
املتزايد يف األشـهر األخـرية، عرب مرص 

ودول الخليج.
وأوضح املسؤول أن عباس كامل مدير 
املخابرات املرصية نقل مخاوف الغرب 
يف محادثاته يف الخرطوم الشهر املايض 
مع رئيس املجلس السيادي الحاكم يف 
السـودان عبدالفتـاح الربهـان. وقال 
املسـؤول إن كامـل حـث الربهان عىل 
إيجـاد طريقـة ملعالجـة ”اسـتخدام 
فاغنر للسـودان كقاعدة“ لعمليات يف 

دول مجاورة مثـل جمهورية أفريقيا 
الوسطى.

وبـدأت فاغنـر العمـل يف السـودان يف 
2017، حيث قدمت التدريب العسكري 
الخاصـة،  والقـوات  للمخابـرات 
املعروفة  العسكرية  وللمجموعة شبه 
باسـم قـوات الدعـم الرسيـع، وفقـا 
ملسـؤولني سـودانيني ووثائق اطلعت 

عليها وكالة أسوشيتيد برس.
ويقـود قـوات الدعـم الرسيـع، التي 
انبثقـت مـن ميليشـيات الجنجويـد، 
حمـدان  محمـد  القـوي  الجنـرال 
دقلـو، الـذي تربطـه عالقـات وثيقة 
باإلمارات والسـعودية. ويرسـل دقلو 
قـوات للقتال إىل جانـب التحالف الذي 
تقـوده السـعودية يف الحـرب األهلية 
اليمنيـة املسـتمرة منذ فـرتة طويلة. 
وقال مسـؤولون إن مرتزقة فاغنر ال 
يلعبـون دورا قتاليا يف السـودان. لكن 
املجموعـة تقـدم تدريبات عسـكرية 
واسـتخباراتية، باإلضافـة إىل مراقبة 

املواقع وحماية كبار املسؤولني.
ويبدو أن القادة العسكريني السودانيني 
منحـوا فاغنر السـيطرة عـىل مناجم 
الذهـب يف املقابـل. وتظهـر الوثائـق 
أن املجموعـة قد حصلـت عىل حقوق 
التعديـن من خالل رشكات واجهة لها 
عالقات مع الجيش السـوداني القوي 
وقوات الدعم الرسيع. وذكر مسؤولون 
أن أنشـطتها ترتكـز يف املناطق الغنية 
بالذهـب التـي تسـيطر عليهـا قوات 

الدعم الرسيع يف دارفور والنيل األزرق 
ومحافظات أخرى.

األمريكيـة  الخزانـة  وزارة  وفرضـت 
عقوبات عىل رشكتني لعملهما كواجهة 
ألنشـطة تعديـن، وهما مـروي غولد 
ومالكتها إم إنفسـت وبحسـب وزارة 
الخزانـة، يمتلـك بريغوزين كالهما أو 
يتحكـم فيهما. وال تزال مـروي غولد 
تعمـل يف جميـع أنحاء السـودان عىل 

الرغم من العقوبات.
وسـاعد املرتزقة الروس القوات شـبه 
يف  نفوذهـا  تعزيـز  عـىل  العسـكرية 
املناطـق النائيـة بالبـالد والعاصمـة 
إدارة  يف  تسـاعد  حيـث  الخرطـوم، 
صفحات التواصـل االجتماعي املؤيدة 
لقوات الدعم الرسيع. ويقع املعسـكر 
الرئيـيس ملرتزقـة فاغنـر يف قريـة أم 
دافوك املتنـازع عليها عىل الحدود بني 
جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، 
وفقـا لنقابـة محامي دارفـور، وهي 
مجموعـة قانونيـة تركز عـىل حقوق 

اإلنسان.
وقال غربيـل حسـبو املحامي وعضو 
الجمعية ”يسـتطيع أحد االقرتاب من 
مناطقهـم“. وعـىل املسـتوى الليبـي 
أجـرى برينـز محادثـات يف ليبيـا مع 
إحـدى  رئيـس  الدبيبـة  عبدالحميـد 
الحكومتـني املتنافسـتني يف ليبيا. كما 
التقى مدير وكالـة املخابرات املركزية 
مع حفرت يف رشق ليبيا، وفقا ملسؤولني 

يف قوات املشري.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

أعلن البنتاغون أن منطاد تجسـس صينيا 

ثانيا يحلق فوق أمريكا الالتينية، بعد رصد 

منطـاد أول يف أجواء الواليـات املتحدة قبل 

يـوم، فيما كان من املقـرر أن يزور بلينكن 

بكني اليوم األحد، إلجـراء محادثات تهدف 

إىل الحد من التوترات بـني الواليات املتحدة 

والصني.

وقال املتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، 

يف بيـان ”نحن عىل علم بتقارير عن منطاد 

يحلق فوق أمريكا الالتينية.. نعترب أن األمر 

يتعلق بمنطاد تجسـس صينـي آخر“، من 

دون أن يحدد موقعه بدقة.

وأظهرت صـورة جديدة متداولـة للمنطاد 

الـذي أشـعل أزمـة بـني بكـني  الصينـي 

وواشنطن.

األمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  ووصفـت 

املنطاد، الذي كان يحلق فوق املجال الجوي 

األمريكـي عىل ارتفـاع 60 ألف قـدم، بأنه 

”انتهاك واضح“ لسـيادة الواليات املتحدة، 

لكنهـا قالت إنه لن يتم إسـقاطه ألنه كان 

يحلق فوق ”عدد من املواقع الحساسة“.

وقال مسؤولون أمريكيون إن البالون كبري 

بمـا يكفي لدرجـة أن تدمريه سـيؤدي إىل 

تسـاقط الحطام، مما يهدد سالمة الناس 

عىل األرض.

وأوضـح محللون أن حجـم املنطاد يقارب 

حجم ”3 حافالت“، ويمكن تزويده بمعدات 

عالية التقنية، بما يف ذلك الكامريات وأجهزة 

االستشعار والرادار.

وبحسب مسؤولني أمريكيني، حلق املنطاد 

فوق أالسكا وكندا قبل أن يظهر فوق والية 

مونتانـا األمريكيـة، التـي تضم عـددا من 

مواقع الصواريخ النووية الحساسة.

وقـال مسـؤول دفاعـي أمريكـي كبري إن 

واشـنطن ”واثقـة للغاية“ مـن أن املنطاد 

الصينـي الذي يحلـق عىل ارتفاع شـاهق، 

كان يطري فوق مواقع حساسة بغية جمع 

املعلومات.

اإلعـالم  وسـائل  أن  بكـني  واعتـربت 

والسياسـيني يف الواليات املتحدة يستغلون 

املزاعـم األمريكيـة حـول إطـالق منطـاد 

تجسـس صيني، ملقية باللـوم عىل الرياح 

التـي دفعت ما وصفته بأنـه منطاد مدني 

إىل املجال الجوي األمريكي.

يف غضون ذلك، قللت الصني من أهمية إلغاء 

زيـارة وزيـر الخارجيـة األمريكـي أنتوني 

بلينكن بعد أن تسـبب بالون صيني ضخم 

يشـتبه يف قيامه بمراقبة مواقع عسكرية 

أمريكيـة يف تعكري العالقات الدبلوماسـية، 

قائلـة إن أيا من الجانبني لم يعلن رسـميا 

عن أي خطة من هذا القبيل.

وقالـت الخارجية الصينيـة يف بيان، امس 

السـبت: ”يف الواقـع، لـم تعلـن الواليـات 

املتحدة والصني مطلقا عن أي زيارة، وقيام 

الواليات املتحـدة بأي إعالن من هذا القبيل 

هو يشء يخصها، ونحن نحرتم ذلك“.

كان من املقرر أن يزور بلينكن بكني، اليوم 

األحـد، إلجراء محادثات تهدف إىل الحد من 

التوتـرات بـني الواليـات املتحـدة والصني، 

وهي أول زيارة رفيعة املسـتوى من نوعها 

بعـد اجتماع قادة البلدين يف نوفمرب املايض 

يف إندونيسـيا. لكن الواليـات املتحدة ألغت 

الرحلة فجأة بعد اكتشاف املنطاد الضخم، 

عـىل الرغم من ادعاء الصني أنه كان مجرد 

منطاد ألبحاث الطقس خرج عن مسـاره.

وسـلطت حادثة تحليـق املنطـاد الصيني 

فوق الواليات املتحدة الضوء عىل هذا النوع 

مـن املركبات الجوية، عـىل الرغم من نفي 

بكني أن يكون املنطاد تجسيس.

املنطـاد  إن  الصينيـة  الخارجيـة  وتقـول 

”مدنـي“، ويسـتخدم لألبحـاث، السـيما 

أغراض األرصاد الجوية.

وورد يف بيـان الـوزارة أن للمنطـاد قـدرة 

توجيـه محدودة، وأنه انحرف عن مسـاره 

املخطط له بسبب الرياح.

بغداد/ الزوراء:
كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد 
شـياع السوداني، امس السبت، عن 
انفـاق نحـو ثالثـة مليـارات دوالر 
سـنويا السـترياد االدويـة، وفيمـا 
اشار اىل ان القطاع الخاص العراقي 
قادر عىل إنتـاج أكثر من 250 نوعاً 
إضافيـاً مـن الـدواء، تسـلم دعوة 

رسمية لزيارة دولة االمارات.
لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الـوزراء، يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
أن ”رئيس مجلس الـوزراء، محمد 
شـياع السـوداني، تـرأس اجتماعاً 
يف  األدويـة  منتجـي  رابطـة  ضـّم 
العـراق، بحضـور وزيـري الصحة 
املديريـن  مـن  وعـدد  والصناعـة 
مـن  وعـدد  بالوزارتـني  العاّمـني 

املستشارين“.
وأضاف البيان أن ”االجتماع شـهد 
الدوائية  السياسـة  مناقشـة واقع 
يف العراق، وسـبل تطويـر الصناعة 
الدوائية ومعالجـة عوائق توطينها 

يف العراق“.
وأكـد رئيس الـوزراء أن ”الحكومة 
وضعت امللـفّ الصّحـي يف أولويات 
املنهاج الوزاري، السـيما ما يتعلق 

بالجانـب الدوائـي الـذي يحتاج إىل 
املزيد مـن إعادة التنظيـم يف مجال 
لألدويـة،  العشـوائي  االسـترياد 

لتحقيق أمن دوائي متكامل“.
”صناعـة  إىل  السـوداني  وأشـار 
األدويـة التـي تعـد من محـركات 
توفـري  يف  وتسـهم  االقتصـاد، 
فـرص العمـل، ورضورة توطينهـا 

وتطويرهـا يف ظل توّجـه حكومي 
جاّد لإلصالح االقتصـادي“، مؤكداً 
أن ”سـوق األدويـة يف العراق ينفق 
نحـو ثالثة مليـارات دوالر سـنوياً 
السترياد األدوية، وأغلبها ال تخضع 
للفحص، فيما ال ينتج العراق سوى 

%10 منها“.
الخـاص  القطـاع  ”قـدرة  وبـنّي: 

عىل املسـاهمة يف صناعـة األدوية، 
العامليـة“،  الـرشكات  بمشـاركة 
مشـرياً إىل ”مصنع أدوية سـامراء، 
الـذي يعد اسـماً المعـاً يف الصناعة 

الدوائية“.
وأوضـح: ”قـدرة القطـاع الخاص 
عـىل إنتـاج أكثـر مـن 250 نوعـاً 
إضافيـاً من الـدواء بالتعـاون مع 

الرشكات العاملية خالل مدة ترتاوح 
من سـتة أشـهر إىل سـنة“، مؤكداً 
أن ”الحكومة سـتقدم التسـهيالت 
السـترياد املواد األوليـة، مع تحديد 
سقف زمني لتطوير املصانع ورفع 
قدراتها اإلنتاجيـة وفق املواصفات 

املعتمدة“.
يف غضـون ذلك، قـال مكتب رئيس 
الـوزراء يف بيـان: ان رئيس مجلس 
الـوزراء، محمد شـياع السـوداني، 
اسـتقبل مسـاء أمس وزيـر العدل 
يف دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة، 
عبد الله سـلطان بن عواد النعيمي، 
وسلّم الوزير اإلماراتي خالل اللقاء 
رسـالة خّطيـة إىل السـوداني مـن 
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشـيخ محمد بـن زايـد آل نهيان، 
تضمنت دعوة رسـمية إىل سـيادته 
لزيارة اإلمارات، مـن أجل التباحث 
يف تعزيـز العالقـات الثنائيـة بـني 
التعاون املشـرتك،  البلدين، وتوثيق 

عىل مختلف املجاالت والصعد.
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وحّمـل 
املبعـوث اإلماراتي شـكره وتقديره 
للدعـوة، ووعـد بتلبيتهـا يف أقـرب 

وقت ممكن.
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موسكو/ كييف/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية القضـاء عىل 
نحو 200 عسـكري أوكراني خالل السـاعات 
املاضية، وتدمري مستودعات أسلحة وعرشات 
اتهـم ميخائيـل  اآلليـات العسـكرية، فيمـا 
بودوليـاك، مستشـار مديـر مكتـب الرئيس 
األوكراني، روسيا بعزمها ارتكاب جرائم ”قتل 

جماعي“ يف بالده.
وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية تواصل 
هجماتهـا يف أكثر من محور، وشـنت غارات 
جويـة وقصفا مدفعيا اسـتهدف تشـكيالت 
اللـواء 92 ميكانيكـي يف مناطـق كراكمالنـو 
وبرييسـتوف يف مقاطعـة خاركـوف، حيـث 
تم القضـاء عـىل 30 جنديا أوكرانيـا وتدمري 

مركبات مصفحة.
وكذلـك تواصـل القـوات الروسـية هجماتها 
بالقرب من منطقة ديربوفا، التابعة لجمهورية 
لوغانسك الشـعبية، حيث تم استهداف نقاط 
تمركـز القوات األوكرانيـة والقضاء عىل أكثر 

من 100 جندي، خالل اليوم املايض.
للعمليـات  ونتيجـة  دونيتسـك،  اتجـاه  ويف 
الهجوميـة، سـيطرت القـوات الروسـية عىل 
خطـوط ومواقـع ذات أهميـة اسـرتاتيجية، 
ونتيجـة للقصـف املدفعـي تـم القضـاء عىل 
نحـو 60 جنديـا أوكرانيـا، وتدمري عـدد من 

اآلليـات العسـكرية ومدفع هاوتـزر من نوع 
”MSTA-B“، ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع 

وقاذفة صواريخ من نوع ”غراد“.
ويف منطقتي كراماتورسك وغوليدار التابعتني 
لجمهوريـة دونيتسـك الشـعبية، تـم تدمري 

مستودعني للذخرية والصواريخ.
ويف اتجـاه جنـوب دونيتسـك وزابوروجيـه، 
اسـتهدف الجيـش الـرويس بقصـف مدفعي 
وحـدات تابعة للجيـش األوكراني وتمكن من 
القضـاء عىل أكثر من 35 جنديا وتدمري دبابة 
وناقلتي جنـد مدرعتني ومدفعتي هاوتزر من 

.“MSTA-B” طراز
ولـم يتأخر الرد األوكراني عىل التهديدات التي 
أطلقهـا يف وقت سـابق امـس، نائـب رئيس 

مجلس األمن الرويس، ديمرتي ميدفيديف.
فقد اتهم ميخائيل بودولياك، مستشـار مدير 
مكتـب الرئيـس األوكرانـي، روسـيا بعزمها 

ارتكاب جرائم ”قتل جماعي“ يف بالده.
وقـال بودوليـاك يف تغريدة عرب حسـابه عىل 
تويـرت إن ”تهديدات بعض املسـؤولني الروس 
بشـن رضبات انتقامية تؤكـد عزمها ارتكاب 

قتل جماعي وهي محاولة للرتويع“.
إىل ذلك، جدد التأكيد عىل أن جزيرة القرم جزء 
مـن األرايض األوكرانية، قائال ”القانون الدويل 
واضح.. بمقدور أوكرانيا تحرير أراضيها بأي 

وسيلة. القرم أوكرانية“.
أتى ذلك بعد أن هدد ميدفيديف بتحويل أرايض 
أوكرانيـا إىل ”رمـاد“ إذا شـنت كييف هجوما 
عىل شـبه جزيرة القرم، التي أعلنت موسـكو 

ضمها ألراضيها يف 2014.
كما أكد أن بالده ”مسـتعدة الستخدام جميع 

أنواع األسلحة، بما يف ذلك الردع النووي“.
ولطاملا لـوح ميدفيديف يف السـابق باحتمال 
اسـتعمال موسـكو السـالح النـووي يف حال 

اضطـرت لذلك، يف تهديدات قلـل من أهميتها 
العديد من املسؤولني الغربيني، مستبعدين أن 

ينتهج الكرملني هذا الخيار ”الجنوني“.
يذكـر أن روسـيا كانت سـيطرت عـىل القرم 
عـام 2014 وضمتهـا إىل أراضيهـا، يف خطوة 
لم يعـرتف بهـا املجتمع الـدويل، فيمـا أكدت 
كييف، التي تخوض حرباً رشسـة مع الروس 
منذ فرباير املايض، أنها تسعى الستعادة شبه 

الجزيرة.
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تنويه

نرشت جريدة الزوراء بعددهـا (٧٨٩٢) بتاريخ 

٢٠٢٣/٢/٢ إعـالن صادر مـن محكمة االحوال 

/٤٧٠ املرقـم  الشـيوخ  سـوق  يف  الشـخصية 

ش/٢٠٢٢، حيث ذكر اسم املدعي عليه (حسني 

مزهـر شـومان) خطأ، والصحيح هو (حسـني 

مزهر تومان).

لذا اقتىض التنويه..
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أكـد وزيـر الصحة، صالـح الحسـناوي، امس 

السـبت، أن تطبيـق قانـون الضمـان الصحي 

بصورة فعلية سـتبدأ خالل ٦ أشهر، فيما أشار 

اىل القانـون األخري هو القانـون االلزامي االول 

الذي يطبق يف العراق.

وقال الحسناوي يف مؤتمر صحفي، إن «قانون 

الضمـان الصحي هـو القانـون االلزامي األول 

الذي يطبق يف العراق».

وشـدد الوزيـر عـىل «رضورة تكاتـف الجميع 

مـن أجل إنجاح القانون»، مؤكـدا أن «القانون 

هو مـن أولويات حكومة السـوداني بمنهاجه 

الحكومي».

وبني الحسـناوي، أن «تطبيـق قانون الضمان 

الصحي بصورة فعلية ستبدأ خالل ٦ أشهر».

ويف وقـت سـابق، أكد وزير الصحـة، أن قانون 

الضمـان الصحـي سـيتحمل كافـة تكاليـف 

الرعايـة  يف  للمشـمولني  الصحيـة  الخدمـات 

االجتماعيـة، فيمـا أشـار اىل انطالقـه بصورة 

تجريبية خالل العام الحايل.

وقـال الحسـناوي يف مؤتمـر إطالق اسـتمارة 

الضمـان الصحـي، إن «الحكومـة عازمة عىل 

تنفيـذ قانون الضمـان الصحي»، الفتـا اىل أنه 

«سـنبدأ مـع انطـالق العـام الجديـد بإطـالق 

االستمارة االلكرتونية للتسجيل».

وأضاف، أن «الضمان الصحي سـيتحمل كافة 

يف  للمشـمولني  الصحيـة  الخدمـات  تكاليـف 

الرعاية االجتماعية، وهذا املرة األوىل التي تحدث 

يف العـراق»، الفتـا اىل أن «املوظف الذي يشـرتك 

بنسـبة ١ باملئة بالضمان من راتبه سـتقدم له 

الخدمة ولكافة عائلته فردا فردا».

وأشـار وزيـر الصحـة اىل، أن «تكلفـة العملية 

اذا كانـت ٥ ماليـني دينـار مثال، فان املشـرتك 

بالضمـان الصحـي سـيدفع ٢٥ باملئـة منهـا 

والضمان تتحمل ٧٥ باملئة»، مبينا أن «الضمان 

سيتحمل كافة التكاليف الصحية للمريض».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة الحماية االجتماعية يف وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية، توفر رعاية طبية مجانية 
للمسـتفيدين من خدماتهـا يف بغداد ويف مختلف 

االختصاصات.
وقال رئيس الهيئة أحمد املوسـوي يف بيان تلقته 
«الـزوراء» إن « الوزيـر وجـه ان تكـون هنـاك 
خدمات طبية باإلضافة إىل الخدمات التي تقدمها 
الهيئـة والخدمـة اآلن متوفـرة باالختصاصـات 
التالية لسـكنة جانب الرصافة (أسنان ، جراحة 
عامة ، أطفال، نسائية وتوليد، اختصاص كسور 
استشـاري، جراحة الصدر، استشـارية جراحة 
الصدر، استشـارية القلب املفتـوح، اختصايص 
الجهـاز التنفـيس، تشـوهات القلـب لألطفـال، 
باطنية، جراحـة عامة، جلديـة، حديثو الوالدة، 

نسائية وتوليد، تجميلية)».
وأضـاف، أن « الخدمـة متوفـرة باالختصاصات 
التالية لسـكنة جانـب الكرخ (أطفـال، مجاري 
بولية، قسـطرة، جراحة بوليـة، باطنية وقلبية، 
نسـائية و توليـد، أمراض القلب، أمـراض الغدد 
الصماء والسـكري، استشارية أمراض تنفسية، 
اختصـاص  الرسطـان،  أورام  جملـة عصبيـة، 

تخاطب».
ودعا املسـتفيدين الراغبني بالعالج إىل «التواصل 
مع قسم الخدمات االجتماعية يف الهيئة إلحالتهم 
إىل األطباء وحسب االختصاصات املذكورة أعاله 
 (٠٧٧٣٤٢٧٨٦٢٧) الرقـم  االتصـال عـىل  عـرب 

وخالل أوقات الدوام الرسمي حرصا».
وأكـدت الـوزارة بحسـب البيـان، أن «خدماتها 
االجتماعية لن تتوقف وسـيتم اإلعالن عن املزيد 
منهـا يف األيام املقبلة خدمة للرشائح املسـتفيدة 

من أبناء شعبنا الكريم».

بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة الزراعة، امس السـبت، عن 
مضامني االتفاق بني العراق وفرنسا الخاص 
بتنمية الصناعـات الزراعيـة، فيما حّددت 
أهـداف التصنيـع الغذائي وانعكاسـه عىل 
اقتصاد البلد.  وقال مستشار الوزارة مهدي 
القييس، يف ترصيح صحفي إن «االتفاقية بني 
العراق وفرنسـا الذي وقعها رئيس الوزراء 
تهـدف اىل تنمية الصناعـات الزراعية التي 
يقوم بها القطاع الخاص بالدرجة األساس 
واملتعلقـة برشيحـة الفالحـني واملزارعـني 
واملسـتثمرين». وأضـاف أن «دعـم هـذه 
الرشائح تكفـل القيام بالعمليات اإلنتاجية 
لدعـم اقتصاد العـراق، والرشائـح العاملة 
بهذا القطاع»، مشـدداً عىل «رضورة تشكل 
بالصناعـات  للقيـام  رشكات متخصصـة 
الزراعي».  الغذائية وإسـنادها بالتسـويق 
وبني القييس أن «التسـويق الزراعي يحتاج 
اىل االرتقاء بالتسـويق العاملي للتخفيف أو 
تقليل من تلف املحاصيل (رسيعة التلف)»، 
الفتـًا اىل أن «التسـويق النظامـي يحقـق 

جدوى اقتصادية أفضل للبالد». وأشـار اىل 
أن «التصنيع الغذائي هو ركن أسـايس من 
أركان تطويـر القطـاع الزراعـي واالرتقاء 
باقتصاد البلد، فضالً عن قدرته عىل تشغيل 
اليد العاملـة، وتحريك املجتمـع والصناعة 

والتجارة والنشاطات األخرى»، مؤكداً أن « 
أبرز النقاط التي يمكن االسـتفادة منها يف 
تطوير الصناعات الزراعية هو تقليل التلف 
وزيـادة القيمة االقتصاديـة والحفاظ عىل 

القيمة الغذائية يف البالد».

دياىل/الزوراء:

اكـد قائـد عمليات ديـاىل اللـواء الركن عـيل فاضل عمـران، امس 

السـبت، تفكيك ٥ شبكات تهريب خطرية بسلسـلة كمائن نوعية 

ضمن املحافظة.

وقال عمران يف ترصيح صحفي ان «قيادة عمليات دياىل نجحت من 

خالل جهد اسـتخباري بالتنسـيق مع االجهزة الساندة من توجيه 

سلسـلة رضبات موجعـة لشـبكات التهريب يف دياىل بعـد تفكيك 

واعتقال ٥ افراد منها خالل فرتة وجيزة».

واضاف، ان «الشـبكات كانت تهرب وقود وبضائع وادوية وتشكل 

خطر عىل االقتصاد والصحة معا خاصة وانها تتعامل بمواد فاسدة 

غري صالحة لالستهالك البرشي».

واشار اىل ان «الرضبات النوعية لشبكات التهريب قطعت محاوالت 

االرضار باالقتصـاد الوطني»، الفتـا اىل ان «جميع الطرق الربية يف 

دياىل مراقبة ولن نسمح باي مواد تهرب».

وكانـت االجهـزة االمنيـة فرضـت اجراءات مشـددة عـىل الطرق 

الخارجية ملواجهة محاوالت التهريب».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت محافظة كركوك، امس السـبت، 

عن املصادقـة عىل تعويـض ٥٠٠ عائلة 

دمرت منازلها خالل الحرب عىل عصابات 

داعش اإلرهابية.

وقال املتحدث الرسـمي ملحافظة كركوك 

مـروان العانـي يف ترصيـح صحفي: إنه 

«بجهـود حثيثـة ومتواصلـة مـن قبـل 

محافظ كركوك راكان سـعيد الجبوري، 

تمـت املصادقـة عـىل وجبة جديـدة من 

أسماء املترضرين بواقع (٥٠٠) اسم من 

قبـل اللجنـة املركزية، واللجنـة الفرعية 

للتعويضات الخاصـة بالدور واملمتلكات 

بعـد أن خصصـت وزارة املاليـة املبالـغ 

النقدية ألغراض الرصف». 

ودعا العاني «املشـمولني يف التعويضات 

إىل مراجعـة ديـوان املحافظـة السـتالم 

الصكوك التي سـتوزع عىل شكل وجبات 

لحـني  أسـبوعيا  اسـم   (١٠٠  ) بواقـع 

تسليم جميع املترضرين الستحقاقاتهم 

املالية».

 بغداد/الزوراء:

أعلنت هيئة النزاهة، امس السـبت، ضبط 

متهمـني اقرتفـوا جريمة االسـتحواذ عىل 

عقاريـن عائدين للدولة يف محافظتي بابل 

والديوانية.

وذكـرت الهيئة يف بيان ورد لــ «الزوراء»، 

أن «فريـق مـن مكتـب تحقيـق الهيئة يف 

محافظـة بابـل تمكـن مـن ضبـط أحـد 

املتهمـني باالسـتيالء عـىل عقـار يف الحلة 

واستغالله للمصلحة الشخصيَّة».

وتابعـت الدائرة أن «املتهمـني أقدموا عىل 

االسـتيالء عـىل عقـار ضمـن مقاطعـة 

الورديَّـة عائـد لدائـرة عقـارات الدولة يف 

الحلـة»، الفتـًة إىل «قيامهـم باسـتغالله 

لوقـوف  كسـاحة  الشـخصيَّة  ملنفعتهـم 

ومبيت السـيارات وتحصيـل املبالغ املاليَّة 

مـن املواطنـني بشـكل مخالـف للقانون 

وبدون أيَّة عالقة قانونيَّة مع الجهة مالكة 

العقار «.

ويف السـياق ذاته، «تمكنت مالكات مكتب 

تحقيق الهيئـة يف الديوانيَّة من ضبط (٣) 

أشخاص يقومون بجباية أموال من خالل 

تجاوزهـم عىل سـاحة وقوف السـيارات 

املجاورة ملستشفى الديوانية العام العائدة 

إىل مديريَّة بلديَّة املحافظة».

وأضافـت إنـه «تم تنظيـم محارض ضبط 

أصوليَّـة، وعرضهـا رفقـة املتهمـني عىل 

السادة قضاة التحقيق يف بابل والديوانيَّة؛ 

إذ قرر األول إصـدار أمر قبض وتحر بحق 

متهم آخر»، مشريًة إىل أن «مذكرات الضبط 

و القبض صدرت؛ استناداً إىل أحكام املادة 

(٢٤٠) من قانون العقوبات العراقي».

بغداد/الزوراء:

مشـرتك  بيئـي  تقريـر  حـذر 

ملنظمـات دوليـة وعراقية من 

احتمـال نـزوح نحـو مليوني 

املناطق  شـخص مـن سـكان 

الغربية مـن محافظـة نينوى 

خـالل العقد املقبـل، من جراء 

الجفاف ونضوب مصادر املياه 

يف تلك املناطق، نتيجة احتباس 

االمطار والجفاف يف املوسـمني 

املاضيني.

ووفقـاً لتوقعـات وزارة البيئة 

العراقية، فإن أكثر من ٤ ماليني 

من سـكان املناطق الغربية، يف 

محافظة نينوى وتحديداً سكان 

بلدات سنجار وتلعفر والبعاج، 

سريغمهم الجفاف عىل مغادرة 

مناطقهم يف غضون السـنوات 

السبع املقبلة.

التوقعـات هـذه، وردت ضمن 

ملنظمتـي  مشـرتك  تقريـر 

«سوليداريتي» الدولية و «حماة 

نهر دجلة» العراقية.

وتبعـاً لذلك فـإن النزوح الكبري 

سـيكون يف الغالب نحو مناطق 

إقليم كردستان العراق.

وتوضـح، ليـىل محمـد أمـني، 

وهـي خبرية يف مجـال البيئة يف 

حديـث صحفـي: «بيئـة إقليم 

كردسـتان تعاني من مشـاكل 

كبـرية يف مقدمتها تلوث الهواء 

والرتبة، لذا فإن استقبال أعداد 

كبـرية مـن النازحني سـيعمق 

حالة التلوث البيئـي يف اإلقليم، 

نتيجة لتضاعف كمية النفايات 

ونضوب امليـاه، مما يحتم عىل 

الجهـات املختصة وضع خطط 

استباقية ملواجهة تلك الحاالت».

إقليـم كردسـتان الـذي يحتاج 

بحسب الخرباء إىل العرشات من 

السـدود وخزانات املياه لتأمني 

احتياجـات سـكانه، سـيواجه 

نقصـاً حـاداً يف امليـاه، يف حال 

استقباله نصف االعداد املتوقعة 

مـن النازحني. يقـول الخبري يف 

امليـاه، واملهندس أكـرم أحمد، 

ان : «اإلقليـم يعانـي حالياً من 

نقـص كبري يف امليـاه، ويحتاج 

لتأمني احتياجاتـه منها إىل ١٨ 

سـداً عمالقاً، ونحو ٢٥٠ سـداً 

وخزانـاً صغرياً للميـاه، والذي 

يسـتغرق إنشـاؤه جميعـاً إىل 

٨ سـنوات من العمـل املتواصل 

وبكلفة تقارب ٧ مليارات دوالر، 

وإال فإن حدوث موجات النزوح 

املتوقعة سيخلق كارثة إنسانية 

وبيئية كبرية يف املنطقة».

ضفتـا نهر الـزاب الكبري، الذي 

يغذي األجزاء الرشقية من سهل 

نينوى، ومناطق غرب إربيل، قد 

تكون الوجهة األمثـل للهاربني 

من القحط والجفاف.

التوقعـات  صحـت  حـال  ويف 

الـواردة يف تقريـر وزارة البيئة 

العراقية، فان اقليم كردسـتان 

الـذي يعانـي من شـح كبري يف 

موارده املائية سـيواجه كارثة 

بيئية وانسـانية خطرية ينبغي 

التخطيط ملواجهتها منذ اآلن.
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة، امس السبت، 
البدء بعمليـات بيع املـواد الغذائية 
بأسعار تنافسية يف العاصمة بغداد 
وعدة محافظات، فيما أشارت اىل أن 
السلة الغذائية مؤمنة لألشهر الثالثة 
املقبلة بالنسبة للفقراء. وقال وزير 
التجـارة، اثـري الغريـري، يف مؤتمر 
صحفي أنه «تم انطالق عمليات بيع 
املواد الغذائية بأسـعار تنافسـية يف 
العاصمة بغـداد وعدة محافظات»، 
مؤكـداً ان «قوافـل محملـة بمـواد 
البيض والحليب والدجاج والطحني 
واملحافظـات  ببغـداد  انطلقـت 
بأسـعار  السـوق  يف  لطرحهـا 
تنافسية». وأضاف، أن «منافذ البيع 
ستشمل جميع املحافظات وباأللف 
االطنان وبأسـعار مخفضة»، الفتا 
اىل أن «الهـدف مـن هـذه الحمالت 
هو توفـري املنتجات ودعـم الفقراء 

وليس التنافس مع أصحاب املحل».
وأكد وزير التجارة، أن «هنالك أربعة 
منافذ يف كل من الكرخ والرصافة»، 
مشـريا اىل أن «أرقى أنـواع الحنطة 
سـتدخل حيز العمل لدعـم الفقراء 
وموازنة األسـواق». وبشـأن سـلة 
الفقـراء الغذائية، بـني الغريري، ان 
«السـلة الغذائيـة مؤمنـة لألشـهر 
املقبلـة بالنسـبة للفقراء»،  الثالثة 
مسـتدركا بالقول، أن «خطة شهر 
رمضان سـتتضمن توزيـع اللحوم 
غذائيـة  ومنتجـات  واالسـماك 
أخـرى». وذكر الوزيـر، ان «الهدف 
مـن حملتنـا هـو مكافحـة عملية 
االحتكار وغالء األسعار الذي تسبب 
بها تجار االزمات»، مجددا تأكيده، 
ان «حكومتنـا.. حكومـة خدمـات 
والفئة املسـتهدفة يف خارطة عملنا 
االقتصـاد  وإنعـاش  الفقـري  هـو 

الفردي».

بغداد/الزوراء:
اكدت قيادة العمليات املشـرتكة اسـتمرار العمليات النوعية 
والتعـاون املشـرتك مـع قوات اقليـم كردسـتان ، خاصة يف 

املناطق ذات االهتمام االمني املشرتك.
وقـال املتحـدث باسـم القيادة اللـواء تحسـني الخفاجي يف 
ترصيـح صحفـي : «يوجد عمل كبـري بهذا املجـال ، فلدينا 
لواءان تم تشـكيلهما ، وسـيتم نرشهما يف املناطق الفاصلة 
بـني القوات االتحادية وقوات االقليـم ، للقيام بعمالت امنية 

مشرتكة».
واكد الخفاجي : «ان العمليات املشرتكة بني القوات االتحادية 
وقوات البيشـمركة ، ما زالت مسـتمرة ضد االرهاب ، وعىل 
الحـدود مع تركيا ملالحقـة املهربني ، ومالحقـة التنظيمات 
االرهابيـة ، وتبـادل املعلومـات االسـتخبارية ، ومكافحـة 

االرهاب بشكل مشرتك».
ولفـت اىل : «ان مـا تم التخطيـط له من سـرتاتيجية العمل 
يف قيـادة العمليات املشـرتكة بالتعاون والتنسـيق مع قوات 
البيشمركة يف كافة املجاالت ، انجز منذ فرتة ومستمر لغاية 

االن وبعمل جيد جدا».
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بغداد/ الزوراء:
كشـفت اللجنـة املاليـة النيابيـة، 
امـس السـبت، عـن طـرح رئيس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني 
”فكـرة“ بيـع الـدوالر األمريكـي 
للتجار واملسـتثمرين بمبلغ 1350 
دينار عراقي للسيطرة عىل السوق 
واسـتقرار سـعر الرصف، مشرية 
اىل مناقشـة هذه الفكرة يف مجلس 

الوزراء. 
وقال عضـو اللجنة، جمال كوجر، 
يف ترصيـح صحفـي: ان ”التجـار 
واملسـتثمرين بحاجـة إىل الدوالر، 
وعند ذهابهم إىل املصارف يجب أن 
يكون لهم سعر مختلف عن السعر 
الرسـمي“، معتربا انـه ”ينبغي أن 
يكـون هناك سـعر حكومـي جاد 

للمستثمرين“. 
وأضاف إن ”السعر الرسمي الحايل 
1470 دينـارا للدوالر الواحد، إال أن 
اإلقبـال عىل الـدوالر قليـل ويجب 
أن يكون هناك سـعر ثابت للتجار 
واملستثمرين مختلف لزيادة اإلقبال 
عىل الدوالر“، مشريا إىل أن ”السعر 
يجب ان يكون بسعر 1350 دينارا 
الدوالر الواحد، بهـذه النتيجة فإن 
الكل سـيتوجه إىل املصارف لرشاء 

الدوالر“. 
املاليـة  اللجنـة  عضـو  وأوضـح 
النيابيـة ان ”بيـع الـدوالر الواحد 
بــ 1350 دينـارا فكـرة متداولة، 
وليس مقرتحاً، وقد ناقشها رئيس 
الحكومة محمد شـياع السـوداني 
يف اجتمـاع مجلـس الـوزراء، وقد 
وافـق محافظ البنـك املركزي عىل 

الفكرة“.
مـن جانـب متصل، اوضـح عضو 

اللجنـة املالية النيابيـة، مصطفى 
الكرعاوي، أمس السبت، ان ارتفاع 
سعر رصف الدوالر ال يتعلق بإقرار 
املوازنـة، مبينـاً ان هنالـك إجـراًء 
اخـر يحـدد واردات البلـد بالدينار 

العراقي.
وقال الكرعاوي يف ترصيح صحفي: 
ان ”مسـألة ارتفاع اسـعار رصف 
الـدوالر ال تتعلق باملوازنـة، وإنها 
معنية يف االستقرار االقتصادي من 
ناحية رصف املسـتحقات وتفعيل 
الحركـة االقتصاديـة يف البالد من 
ناحية تفعيل الجانب االسـتثماري 

وغريه من االمور“.
وتابع ان ”سـعر الرصف يتعلق يف 
اجراءات البنك املركزي وتعامالته، 
وهنالـك اجراء اخر يحـدد واردات 
البلـد بالدينـار العراقـي باعتمـاد 
سـعر الـرصف املثبت عـىل قانون 

املوازنة“.
وأعلن البنك املركزي العراقي، امس 
األمريكيـة  الخزانـة  أن  الجمعـة، 
أبدت اسـتعدادها للمرونة الالزمة 
املشـرتكة“،  ”األهـداف  لتحقيـق 
واالتفـاق عـىل مواصلة التنسـيق 

والتعاون خالل االجتماعات املزمع 
عقدها يف العاصمة واشـنطن قبل 
منتصف الشهر الحايل، وذلك عقب 
اختتام محافظ البنك املركزي عيل 
محسـن اسـماعيل والوفد املرافق 
له يف تركيا اجتماعاته مع مساعد 
وزيـر الخزانـة االمريكيـة برايـن 

نيلسون والوفد املرافق له.
وأصـدر البنـك املركـزي العراقي، 
مـن  الثانيـة  الحزمـة  الجمعـة، 
تسهيالت تلبية الطلب عىل الدوالر، 
والتحويـالت  النقـد  جانبـي  يف 

الخارجية.
وارتفع سعر الدوالر مقابل الدينار 
بشـكل غري مسبوق مؤخرا بسبب 
الواليات  التـي فرضتها  اإلجراءات 
املتحدة األمريكية للحد من تهريب 

العملة من العراق.
وكان البنـك املركـزي العراقي، قد 
أعلـن يـوم االثنني (19 من شـهر 
كانـون الثاني) الحزمـة االوىل من 
القرارات التي من شـأنها أن تعيد 
سـوق العملة األجنبيـة إىل وضعه 
الطبيعـي بعـد االرتفاع الـذي طرأ 

عليها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
افاد مجلس الذهب العاملي بأن العراق ثاني دولة عربية تقتفي أكرب كمية 

من الذهب يف عام 2022.
وأظهـرت البيانـات التـي أعدهـا املجلس العاملـي للذهب، اطلعـت عليها 
”الزوراء“: ان ”البنوك املركزية يف العالم اشرتت العام املايض 2022 مقدار 
1136 طنا من الذهب بقيمة 70 مليار دوالر وسـجلت بذلك رقما قياسـيا 

يف 55 عاما“.
واوضحت ان ”حجم املشرتيات من الذهب ازداد يف النصف الثاني من العام 
املايض يف الفرتة من تموز اىل كانون االول 2022، حيث اسـتحوذت البنوك 
املركزيـة عىل 862 طنا، فيما اشـرتت 274 طنا فقـط يف النصف األول من 
العام“.ووفقـا لكبـري املحللني يف املجلس العاملي للذهـب، فإن ”الكثري من 
مشـرتيات البنوك املركزية كانت مدفوعة بحقيقة ان السبائك ينظر اليها 
انهـا مالذ آمن يف األوقـات املضطربة ومن املتوقع أن تحتفظ بقيمتها عىل 
الرغم من التغريات الجيوسياسية خالفا للعمالت والسندات األكثر تقلبا“.

وبحسـب بيانات املجلس، فإن ”معظم مشـرتيات البنوك املركزية جاءت 
من األسواق الناشئة، بما يف ذلك الصني وتركيا ومرص والعراق التي تمتلك 

تقليديا احجام سبائك اقل من البنوك الغربية“ .
واظهـرت البيانـات ان ”مرص جاءت كأكرب مشـرت للذهب مـن بني الدول 
العربيـة حيث اشـرتت 44.6 طنا، وجـاء العراق ثانيا بكميـة 33.97 طنا 

ومن ثم اإلمارات ثالثا بكمية 18.5 طنا“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي يف األسـواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان بشكل كبري، امس السبت.
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 
والرتكـي واألوربي 421 الف دينار، وسـعر الرشاء 417 الف دينار، فيما كانت 

اسعار الذهب ليوم الخميس املايض 460 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

انخفاضا ايضا عند 391 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 387 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 390 الفاً و 400 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت انخفاضا كبريا أيضا، حيث بلغ سعر 
بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 450 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 490 الف 
دينار وسجل عيار 21 بيع 435 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 370 الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:

البنـك  إدارة  كشـف عضـو مجلـس 
بريهـي،  احمـد  العراقـي،  املركـزي 
امس السـبت، عن وجـود لقاء جديد 
بني محافـظ البنك املركـزي العراقي 
عيل العـالق مع الجانـب األمريكي يف 
واشـنطن خالل األيام املقبلـة، مبينا 
ان لقاء العالق ومساعد وزير الخزانة 
امـس  نيلسـون  برايـن  االمريكيـة 
الجمعة يف انقرة، كان إيجابيا للغاية.

 وقـال بريهـي يف ترصيـح صحفـي: 
املركـزي  البنـك  ”لقـاء محافـظ  ان 
عىل العـالق بمسـاعد وزيـر الخزانة 
االمريكية براين نيلسـون بعث تفاؤل 
كبري لـدى املتخصصني كونه سـيهم 
وبشكل رسيع بانخفاض سعر رصف 

الدوالر ”. 
وأضاف ان ”اللقاء تمهيدي لالجتماع 
املقبـل الذي سـيجمع العـالق بوزير 
الخزانة االمريكية يف واشنطن قريبا“. 
مشـريا اىل ”انـه لغاية اآلن لـم نطلع 
بشـكل كامل عىل التفاصيـل الكاملة 

لالجتماع ”.
مـن جهتـه، اعلن مديـر فـرع البنك 
املركـزي يف البـرصة، قاسـم رهيف، 

امـس السـبت، عن تقديم تسـهيالت 
كبرية من اجل تسهيل عملية التجارة 
السـلع بالسعر  الخارجية واسـترياد 
الرسـمي للعملـة الصعبـة باالعتماد 

عىل فاتورة يقدمها التاجر اىل البلد.
وقـال رهيف يف حـوار اطلعـت عليه 
”الزوراء“: إن ”البنك املركزي كان قد 

اتخـذ عدة إجـراءات لتسـهيل عملية 
التجارة من الخارج، من خالل تقديم 
فواتـري التجار اىل أحـد املصارف التي 
تدخـل إىل نافـذة بيـع العملـة، ويتم 
تحويل هذه املبالغ بالسـعر الرسمي، 
لكـن العجيـب يف االمـر ان التجـار ال 
يقدمون عىل هذا اإلجراء“، متسـائالً 

يسـتورد  التاجـر  كان  ”إذا  بالقـول 
السـلع من الخارج بالسعر الرسمي، 
فمـا الداعي مـن ارتفاع اسـعار هذه 

السلع“.
وأضـاف ان ”بعـض التجار مارسـوا 
تجارتهم بهذه اإلجراءات، بينما عزف 
اآلخـرون عنها“، مؤكـداً ان ”البنك ال 

يستطيع اقتياد التجارة وإدخالهم اىل 
نافذة العملة، ما يعني ان تقلب سعر 
الدوالر يبقى بيد التاجر نفسـه او بيد 

املضاربني بالعملة الصعبة“.
وأشـار رهيف اىل إن ”البنـك املركزي 
يطلـب مـن التاجـر تقديـم فاتـورة 
وبأسـعار مقبولـة من اجل تسـهيل 
عمليـة التجـارة الخارجيـة، لتقديم 
السـلع والخدمات داخل العراق، وكل 
مـا عـىل التاجـر تقديـم املسـتندات 
االصوليـة التـي تؤيد عمليـة التجارة 
الحقيقيـة من اجـل ان يتقبلها البنك 
املركزي وبعدها يقوم بتحويل املبالغ 
التـي  الجهـة  اىل  الرسـمي  بالسـعر 

يستورد منها“.
وتابـع ان ”هـذا االجراء مـىض عليه 
بعض التجـار، بينما عـزف االخرون 
عنـه، رغم حثهـم عىل هـذه العملية 
مـن خـالل لقـاء جمـع فـرع البنك 
املركـزي مع مجموعة مـن التجار يف 
احـدى مـوالت املحافظـة“، مبينا ان 
”االمر مرتوك اىل التجار نفسهم، فمن 
غري املعقـول ان يقـوم البنك املركزي 
باقتياد التجـار للدخول اىل نافذة بيع 

العملة“.

بغداد/ الزوراء:
الخاصـة  املصـارف  رابطـة  أكـدت 
العراقية، امس السـبت، دعمها الجهود 
الحكوميـة وحزمة اإلجـراءات الجديدة 
التـي أصدرهـا البنك املركزي لتسـهيل 
تمويل التجارة الدولية، مما يسـاهم يف 
رفع قيمة الدينـار العراقي امام الدوالر 
وبشـكل مبارش وتدريجـي ومع توفري 

املواد والبضائع يف السوق املحلية.
وقالـت الرابطة يف بيـان صحفي امس: 
التـي  الجديـدة  االجـراءات  إن حزمـة 
أصدرها البنك املركزي العراقي، لتسهيل 
تمويل التجـارة الدولية، وتنظيم عملها 
وفقـاً للمتطلبـات الدولية، ستسـاهم 
والحـد  الـرصف،  سـعر  اسـتقرار  يف 
من السـوق املـوازي والتحويـالت غري 

الرشعية.
وأضافـت: ان املصارف الخاصة جاهزة 
لتنفيـذ جميع تعليمـات البنك املركزي، 
وذلك المتالكها البنـى التحتية الالزمة، 
والتزامـاً بالتعليمـات مـن خـالل فتح 
الحسـابات وتوفـري الوثائق الرسـمية 
السـترياد البضائـع، مـن قبـل الفئات 
املختلفـة ومنهـا الـرشكات والرشكات 
البسـيطة املسـجلة يف الغرف التجارية 

وأصحاب املعامل واملصانع واملشـاريع 
اىل  اضافـة  واالسـتثمارية  الزراعيـة 
املكاتـب العلميـة والـرشكات يف اقليـم 
كوردسـتان.كما دعت رابطة املصارف 
قطـاع االعمـال والتجـار للتعامـل مع 
املصارف بشـكل مبارش من خالل فتح 
املرصفيـة  واالعتمـادات  الحسـابات 
والتحويـالت االصولية واالسـتفادة من 

امليزات واسعار الرصف الرسمية وبدون 
وسـيط او طـرف ثالـث او اسـتخدام 
القنـوات غـري املرخصـة والرصافة، إذ 
سـتجري عملية التحويل بعـد التحقق 
من املتطلبـات االصوليـة والتحقق من 

قوائم الحظر والعقوبات.
وأضافـت: ان القطاع املرصيف عازم عىل 
تنفيذ هذه الحزمة من القرارات بشـكل 

انسـيابي وميرس وتبسـيط االجراءات 
شـبكة  وتوسـيع  الضوابـط  ضمـن 
التعامـل مع التجار خصوصاً من خالل 
جميع الفروع يف املحافظات، اضافة اىل 
تكثيـف حمالت التوعيـة للجمهور عىل 
اليات فتح الحسـاب وضوابط التحويل 
الخارجي.وأعلن البنك املركزي العراقي، 
الجمعـة، أن الخزانـة األمريكيـة أبدت 

اسـتعدادها للمرونـة الالزمـة لتحقيق 
”األهـداف املشـرتكة“، واالتفـاق عـىل 
خـالل  والتعـاون  التنسـيق  مواصلـة 
االجتماعات املزمع عقدها يف العاصمة 
واشـنطن قبل منتصف الشهر الجاري، 
وذلـك عقـب اختتـام محافـظ البنـك 
املركزي عيل محسـن اسـماعيل والوفد 
املرافـق لـه يف تركيـا اجتماعاتـه مـع 
مسـاعد وزير الخزانة االمريكية براين 

نيلسون والوفد املرافق له.
وأصدر البنك املركزي العراقي، الجمعة، 
الحزمـة الثانيـة مـن تسـهيالت تلبية 
الطلـب عـىل الـدوالر، يف جانبـي النقد 

والتحويالت الخارجية.
وارتفـع سـعر الـدوالر مقابـل الدينار 
بشـكل غـري مسـبوق مؤخـرا بسـبب 
الواليـات  فرضتهـا  التـي  اإلجـراءات 
املتحـدة األمريكيـة للحـد مـن تهريب 

العملة من العراق.
وكان البنـك املركـزي العراقي، قد أعلن 
يوم األثنني 19 من شـهر كانون الثاني، 
عن الحزمة االوىل من القرارات التي من 
شأنها أن تعيد سوق العملة األجنبية إىل 
وضعـه الطبيعي بعد االرتفاع الذي طرأ 

عليها.

“ãó€a@ã»é@äaã‘néa@¿@·Ëèné@ç◊ã‡‹€@ÒáÌáßa@paıaãu�a@Úflçy@Z“äbóæa@Ú�iaä

@?n‘m@ÚÓiã«@Ú€ÎÜ@Ô„bq@÷aã»€a
2022@¿@kÁâ€a@Âfl@ÚÓ‡◊@5◊c

@¿@b»uaãm@›vèÌ@ã–ñ˛a@Êá»æa
ÚÀbó€a@fib´

 بغداد/ الزوراء:
أكد املستشـار املايل لرئيس الـوزراء، مظهر محمد صالح، امس السـبت، 
أن إجراءات البنك املركزي انعكسـت إيجابياً عـىل املفاوضات مع الخزانة 

األمريكية، مبيناً أن هذه اإلجراءات سرتفع من قيمة الدينار العراقي.
وقـال صالح يف ترصيح صحفي: إن ”الحزمة اإلجرائية التي أطلقها البنك 
املركزي العراقي قبل سـاعات هي انعكاس إيجابي لنجاح املفاوضات بني 
البنك املركزي العراقـي والخزانة االمريكية، وتعد تخفيفاً ممنهجاً للقيود 
املفروضة، وذلك باعتماد األدوات املرصفية الدولية كقنوات شفافة النتقال 
األموال، وعىل نحو تفصييل أوسـع إلجراء عمليات التحويل الخارجي بني 

العراق والعالم“.
وأضـاف أن ”التعليمـات الصـادرة تـؤرش تحريـراً ممنهجـاً للتحويـل 
الخارجـي من القيـود والتعليمات واألعراف املعتمدة سـابقاً عىل حركات 
ميـزان املدفوعـات العراقي، ما سـريفع من قيمة الدينار العراقي بشـكل 

متسارع“.
وكشـف البنك املركـزي العراقي، الجمعـة، مضامني لقـاء محافظه عيل 

العالق مع مساعد وزير الخزانة األمريكية براين نيلسون يف تركيا.
وقـال املكتـب اإلعالمي للبنك يف بيان تلقته ”الـزوراء“: إن ”محافظ البنك 
املركزي العراقي عيل محسـن اسـماعيل والوفد املرافق له اختتم، مسـاء 
امـس، يف تركيـا اجتماعاته مع مسـاعد وزيـر الخزانـة األمريكية براين 
نيلسـون والوفد املرافق لـه“، الفتاً إىل أنه ”جرى خـالل اللقاء بحث آفاق 
التعـاون والتنسـيق بـني الجانبني بما يسـهم يف تحقيق اسـتقرار سـعر 

الرصف يف العراق واآلليات املرتبطة بذلك“.
وأضـاف أن ”وزارة الخزانـة األمريكيـة أكدت دعمها لتحقيق االسـتقرار 
االقتصـادي يف العـراق يف إشـارة إىل تعزيز ما تم بحثه بـني رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السـوداني والرئيس األمريكي جو بايدن يف االتصال 
الهاتفـي الـذي جـرى بينهمـا يف التأكيـد عـىل أهميـة اسـتقرار العراق 

للمنطقة“.
وتابـع أن ”وزارة الخزانـة األمريكيـة أبدت اسـتعدادها للمرونـة الالزمة 
لتحقيـق األهـداف املشـرتكة“، مبينـاً أنه ”جـرى االتفاق عـىل مواصلة 
التنسـيق والتعاون خالل االجتماعات املزمع عقدها يف العاصمة واشنطن 

قبل منتصف الشهر الجاري“.

بغداد/ الزوراء:
دعْت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية يف الربملان وزارة النفط إىل التوجه 
نحو أسـواق أوروبا لتصدير الخـام العراقي يف ظل تذبـذب الطلب من الصني 

والهند بفعل توجهما نحو السوق الروسية. 
وقال عضو اللجنة، صباح صبحي، يف ترصيح صحفي: إن ”العراق يعاني من 
مشكلة تسويق النفط، خاصة بعد الحرب الروسية ـ األوكرانية، نتيجة لتغري 

مالمح األسواق بعد هذا الحدث.“
وأضـاف أن ”دوالً كالصني أو الهند بدأتا تتوجهـان لرشاء النفط الرويس ألنه 
أقـل سـعراً، يف حني كان النفـط العراقي قبل الحرب هو املنتـوج األكثر رغبة 

لديهما“. 
ولفـت صبحي إىل أن ”العراق يمكـن أن يتوجه خالل املرحلة املقبلة إىل أوروبا 
لتسـويق نفطه، إىل جانب دول الخليج والواليات املتحدة األمريكية التي تعمل 
يف تلـك املنطقة“.وبنّي أنه ”من غـري املمكن التحدث عن اسـتخراج النفط أو 
زيادة إنتاجه من دون وجود دراسة لكيفية تسويقه، إذ يجب أن تقرتن خطط 

رفع اإلنتاج مع البحث عن أسواق جديدة للتصدير“.
ويمتثـل العراق إىل قرارات منظمـة البلدان املصدرة للنفـط أوبك التي اتفقت 
مؤخراً عىل سياسـة لخفـض اإلنتاج وتعديلـه عند الـرضورة بفعل توقعات 

بتباطؤ النمو االقتصادي وعوامل أخرى تسهم بدعم األسواق النفطية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومات الطاقـة األمريكية، امس السـبت، ان صادرات العراق 
النفطيـة ألمريـكا بلغـت أكثـر مـن 460 ألـف برميـل يومياً كمعـدل خالل 
األسـبوع املايض.وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”متوسط 
االسـتريادات األمريكية من النفط الخام خالل األسبوع املايض من ثمان دول 
بلغـت 6.346 ماليني برميل يوميا مرتفعا بمقدار 1.268 مليون برميل باليوم 

عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.078 ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية ألمريكا ارتفعت حيث بلغت معدل 469 
ألف برميل يوميا األسـبوع املايض، مرتفعة عن األسـبوع الذي سـبقه والذي 
بلغت الصـادرات النفطية ألمريكا بمعدل 195 ألف برميل يومياً.وأشـارت إىل 
أن ”أكثـر اإليـرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض جـاءت من كندا 
بمعدل بلغ 3.587 ماليني برميل يومياً، تلتها املكسيك بمعدل 758 ألف برميل 
يومياً، وبلغت االيرادات النفطية من السعودية بمعدل 640 ألف برميل يومياً، 
ومـن ثم نيجرييا بمعـدل 317 ألف برميل يومياً“.ووفقاً لـإلدارة، فإن ”كمية 
االسـتريادات األمريكيـة من النفط الخـام من االكوادور بلـغ معدل 243 ألف 
برميـل يوميا، ومـن كولومبيا بمعدل 216 ألـف برميل يوميـا، ومن الربازيل 

معدل 114 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية روسيا او ليبيا.

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعـات البنك املركزي العراقـي االجمالية من العملـة الصعبة للدوالر 

خالل األسبوع املايض نحو 400 مليون دوالر.
وذكر مصدر: أن البنك املركزي باع خالل األسـبوع املايض لأليام الخمسة التي 
فتح بهـا املزاد وابتداًء من يوم األحد ولغاية الخميس مقدار 395 مليونا و86 
ألفا و 279 دوالرا بمعدل يومي بلغ 79 مليونا و13 ألفا و655 دوالرا منخفضا 

بنسبة %9.2 عن األسبوع الذي سبقه.
واضـاف ان اعـىل مبيعات للـدوالر خالل األسـبوع الحايل كان ليـوم االربعاء 
حيـث بلغـت املبيعات فيه 105 ماليـني و115 ألفـا و 216 دوالرا، فيما كانت 
أقـل املبيعات ليـوم االحد التي بلغت فيه املبيعـات 63 مليونا و 335 ألفا و80 

دوالرا.
واشار اىل ان املبيعات ذهبت عىل شكل نقدي وحواالت للخارج لتمويل التجارة 
الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسـابات املصارف يف الخارج، 

اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينارا لكل دوالر.

@ç◊ãæa@paıaãug@Zá‡´@ãËƒfl
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@…fl@Ú◊äbìæa@Âfl@bÁaäÎc@‚ã±@åãv‰Ìä@⁄äbi
bÓée@Ú€Ï�i@¿@lbjì€a@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء:
منع كوينز بارك رينجرز اإلنجليزي قائَد الفريق الرديف للنادي، إلكسندر أوراها، من أداء مهمة وطنية.
ورفض النادي اإلنجليزي السماح ألوراها باملُشاركة يف كأس آسيا مع ُمنتخب شباب العراق، والتي تنطلق 
يف أوزبكسـتان مطلع آذار املُقبل.وبات رفض النـادي اإلنجليزي صدمة قوية للمنتخب العراقي وجهازه 
الفنـي، بقيادة عمـاد محمد، الذي كان يعول كثريًا عـىل قيادة أوراها لخط الوسـط العراقي يف البطولة 
اآلسـيوية تحـت ٢٠ عاًما.وينتظـر الجهاز اإلداري رد بقيـة األندية األوروبية حول السـماح للمحرتفني 
بالتواجد مع أسـود الرافدين بكأس آسـيا، وأبرزهم أمني الحموي واآلي فاضل.يذكر أن منتخب الشباب 

سيلعب باملجموعة األوىل بكأس آسيا إىل جانب منتخبات أوزبكستان وإندونيسيا واألردن.

ãºcÎ@ã–ñc

bÓée@¿@Ú◊äbì‡‹€@Û»écÎ@wÓ‹©a@¿@ÚÓˆb‰rnéa@Ú€Ï�i@‚�á”@?†Ï€a@ZÔ‹«@á‰Ëfl

åbn‡æa@Òäaáñ@Â«@szjÌ@ıbiãËÿ€aÎ@ÊbèÓfl@¡–„@ÚœbÓö@¿@ıaäÎç€a@NN@‚ÏÓ€a

بغداد/ الزوراء:
اعلـن االتحـاد العراقـي للمالكمة اعتمـاد االتحاد الـدويل للمالكمة 
لالجـراءات املتبعـة يف دعوة الهيئـة العامة لعقد اجتماع اسـتثنائي 
للهيئة العامة نهاية شـهر شـباط الحايل، وبـإرشاف عضو االتحاد 
الدويل االسـتاذ يوسف الكاظم ملعالجة الوضع القانوني جراء صدور 
قرار قضائي من محكمة بـداءة الكرادة واعتماد االندية االعضاء يف 
الهيئة العامة لالتحاد املشـاركة يف املوسـم الريايض (٢٠٢١) ومنح 
الصالحيات ألمني رس االتحاد الدكتور عيل موىس جواد إلدارة االمور 

اليومية لالتحاد ولحني انعقاد االجتماع االستثنائي.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية:
حقق املنتخـب الوطني العراقي 
بالتايكواندو وسامني ذهبيني يف 
بطولة العرب باللعبة للناشـئني 
يف  أختتمـت  التـي  والشـباب 

االمارات.
أعلن ذلك عضو املكتب التنفيذي 
للجنـة األوملبيـة الوطنية رئيس 
للتايكوانـدو  العراقـي  االتحـاد 
الدكتـور إبراهيم البهاديل، مبيناً  
ان الالعب العراقي محمد الصدر 

خالـد تمكـن مـن نيل الوسـام 
الذهبـي لـوزن 68 كغـم لفئـة 
الشباب يف البطولة التي شهدت 

مشاركة 22 منتخباً عربياً.
وأضاف البهاديل قائال: إن العبة 
املنتخب الوطني ميسـم سـتار 
فـازت بامليدالية الذهبيـة أيضاً 
ملنافسـات وزن 59 كغـم لفئـة 
الناشـئات، فيمـا حصل حكمنا 
الدويل أمـري برهان عـىل جائزة 

أفضل حكم يف البطولة.

@paıaãug@Û‹«@÷ÜbóÌ@Ú‡◊˝æa@Ô€ÎÜ
@Ú˜ÓË‹€@Ôˆb‰rné¸a@ b‡nu¸a@á‘«

@Új»‹€a@Üb•¸@Úflb»€a
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد مهاجم املنتخب الوطني العراقي، مهند 
عيل، أن عودته للمالعب باتت قريبة، معربا 
عن أمله يف تمثيل أسود الرافدين بنهائيات 

كأس أمم آسيا املقبلة.
وقـال عـيل  ”وصلـت إىل مراحـل متقدمة 
إىل  سـأعود  وقريبـا  البدنـي،  التأهيـل  يف 

املالعب“.
وأضـاف ان  ”تجربتـي مـع نـادي أريس 

سالونيكا اليوناني استمرت لفرتة قصرية، 
بسـبب اإلصابـة، لعبـت 4 مباريات فقط، 
ثـم عدت بقوة مع السـيلية القطري، لكن 

تجددت إصابتي“.
بطولـة  الوطنـي  املنتخـب  ”قـدم  وزاد 
املـدرب  مـع   25 خليجـي  يف  اسـتثنائية 
اإلسـباني كاسـاس، وتمكـن مـن حصـد 

اللقب، بعد خوض مباريات كبرية“.
وتابـع ”سـعيدا جدا بمـا حققتـه بطولة 

خليجي 25 يف البرصة، سواء نجاح التنظيم 
أو إحـراز اللقب“.وواصل ”تنتظر املنتخب 
الوطني العديد من االستحقاقات املهمة يف 
الفرتة املقبلة، أبرزها كأس آسيا وتصفيات 
املونديال املقبلة، وأتطلع أن أكون جزءا من 

هذه املشاركات“.
وختم“ لعبت مع أغلب األندية الجماهريية 
بالعـراق، وقضيت معها أجمـل اللحظات، 

وهذه التجارب لن أنساها“.

بغداد/ ليث العتابي:
منافسـات  االحـد  اليـوم  تنطلـق 
املمتـاز،  الـدوري  مـن   15 الجولـة 
بإقامـة 3 مباريـات يف مالعب بغداد 

واملحافظات.
ويصطـدم نفط ميسـان مع ضيفه 
الـزوراء بملعـب ميسـان األوملبـي، 
وستكون املواجهة صعبة عىل كتيبة 
صاحـب  إسـماعيل،  عـدي  املـدرب 
املركـز الثامـن بــ 22 نقطـة إال أن 
عامـل األرض والجمهور قد يسـاعد 
الفريق عـىل تحقيق املراد، والوصول 

لالنتصار السابع يف املوسم الجاري.
يف املقابل، يدرك الزوراء أهمية كسب 

املواجهة بعد مسلسـل إهدار النقاط 
يف الجوالت املاضيـة، رغم أن الفريق 
بمواجهـة  مقنعـا  مسـتوى  قـدم 
الجويـة  القـوة  أمـام  الكالسـيكو 
(0-0)، لكنه عانى من غياب اللمسة 

األخرية.
ويتطلع كربـالء إىل مواصلة صحوته 
بتجديـد الفـوز عـىل ضيفـه العنيد 
دهـوك، يف املواجهة التـي يحتضنها 

ملعب كربالء الدويل.
ويسـعى املـدرب عبـاس عطيـة إىل 
الخـروج بنتيجـة إيجابيـة وحصـد 
االنتصـار الثاني تواليـا، بعد التفوق 
املاضيـة،  بالجولـة  الحـدود  عـىل 

وسـبقه تعـادل خـارج الديـار أمام 
نفط ميسان.

ويحـاول دهـوك تحقيـق انتصـاره 
الثالـث تواليـا، بعـد تجـاوز عقبـة 
النجف ثـم القاسـم، ليربهن صقور 
عـىل  قـادرون  أنهـم  عـىل  الجبـال 

الوصول إىل املربع الذهبي.
الـدويل  الشـعب  ملعـب  وسـيكون 
بالعاصمـة بغـداد مرسحـا ملوقعـة 
الحـدود مـع الكهربـاء، إذ يأمل من 
خاللهـا تالميـذ املدرب عـادل نعمة، 
تجـاوز اإلخفاقـات التـي حدثـت يف 
الجـوالت السـابقة، وإيقـاف نزيف 
النقاط، بعد أن تراجع الخط البياني 

للفريق رغم البداية القوية.
وتعثـر الحـدود يف مباراته السـابقة 
أمام كربالء خارج ملعبه، وقد تكون 
مواجهـة اليـوم انطالقـة لتصحيح 

املسار.
أمـام فرصـة  الكهربـاء  وسـيكون 
جديـدة لحصد صدارة الرتتيب مؤقتا 
وهـذه  الحـدود،  تجـاوزه  حـال  يف 
االحتماليـة واردة يف ظل االسـتقرار 
الفنـي بقيادة املـدرب الشـاب لؤي 

صالح.
وتسـتكمل مباريـات الجولـة يومي 
 7 االثنـني والثالثـاء وذلـك بإقامـة 

مواجهات.
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بغداد/ الزوراء:
بـارك رئيـُس االتحـاد العراقـّي لكرِة 
القـدم عدنـان درجال للجهـاز الفني 
يف  تحقـَق  مـا  الوطنـي  للمنتخـِب 
بطولِة خليجـي ٢٥ والتتويج باللقِب، 
وذلك أثنـاء اجتماعـه بالجهاز الفني 
اإلسـباني امس السـبت يف مقّر اتحاد 
الكرة، ومناقشـة مستقبل تحضريات 

املنتخب لالستحقاقاِت املقبلة.
وقـاَل درجـال: إن املنتخـب َتوفـَق يف 
البطولـة والجهود أثمرت، واملسـاندة 
الجماهريّية الرائعة كان لها ثقٌل كبرٌي 
يف دعم الالعبني، والحصول عىل اللقب 
هـو الخطـوة األوىل ضمـن خطـواِت 
االتحـاد التـي رسـمها يف التعاقد مع 
الجهـاز الفني اإلسـباني ضمن خطٍة 
إىل إن االتحـاد  طويلـة األمـد. الفتـاً 
يضـع املصلحَة العامة هدفاً أساسـياً 
يف جميـع قراراتـه، وبالتـايل التعاقـد 
مـع جهـاز فنـي شـاب كان خيـاراً 
مدروسـاً ألننا نعمل للمستقبل، حيث 
سنركز خالل الفرتِة املقبلة عىل دوري 
املحرتفـني الالليغا والفئـات العمرّية 
ضمن برنامٍج طمـوٍح لتطوير الكرِة 

العراقّية.
وأشاَر إىل: إن الضجة التي أثريت بشأن 
ترصيح املدرب كاسـاس مـع انطالِق 
بطولـة الخليـج عندمـا قال لـم يكن 
لقـب بطولة الخليج هدفـاً لنا، أجبت 
بـأن الترصيـح منطقي رغـم غضب 
بعض اإلعالميني، إال أننا نؤمن بالعمل 
كمنظومـة وهـي َمن تأتـي بالنتائج 

الحقاً، وبالفعل الفريق توَج باللقب.
وأوضـَح: إن العمـل الجماعـي أثمر، 
حيـث كان الجهـاُز الفنـي يعمل عىل 
الجوانـب الفنّية، ونحن سـاعدنا عىل 
توفري املنـاخ املالئم، ودعمنـا الفريَق 
معنويـاً، والفريق كان عىل مسـتوى 
عاٍل مـن االنضباط، وملسـنا يف عيون 
الالعبني الشـعوَر باملسـؤولّية عندما 
طالبت الالعبني بأن يسجلوا أسماءهم 
يف السـجل الذهبـّي من خـالل خطِف 

لقب بطولة الخليج.
الجانـب  تـرك  علينـا  واسـتطرَد: 
العاطفـي، والعمـل عـىل مضاعفته، 
فنحـن بحاجٍة إىل عمـل فني رغم أننا 
حصلنا عىل أغلـب الجوائز يف الخليج، 
مثالً أفضل العب وأعىل معدل تهديفي 
وأقل فريق دخلت مرماه أهداف، لكن 
هذا ال يعنـي أننا يف حالـٍة مثاليٍة، بل 
أن الجهاز الفني أمامه ِمشوار لتغيري 
فكـر الالعبـني تكتيكياً خـالل الفرتة 

املقبلة.
وطالـَب درجال الجهـاز الفني بطرح 

منهاجه التدريبّي بشكٍل كامٍل وصوالً 
إىل تصفيـات مونديـال كأس العالـم 
2026 ، وسيتم إرسال املنهاج إىل رئيس 
الـوزراء لتوفـري جميـع مسـتلزمات 
النجـاح، ألن الحكومـة حريصٌة عىل 
توفري ُسـبل النهوض بكـرة القدم، إذ 
أننـا مقبلون عـىل مرحلـٍة مهمٍة ألن 
يكون املنتخب العراقـي باملوقع الذي 
يليـق به، ليـس فقط عىل املسـتويني 

الخليجي والعربي بل اآلسيوي.
واختتَم رئيـس االتحاد درجال حديثه 
بالقـول: البـّد من وضع اسـرتاتيجّية 

للنهـوض بالكـرِة العراقّيـة يف الفرتة 
املقبلة، سـيكون هناك توافق عمٍل ما 
بـني رابطِة الدوري اإلسـباني الالليغا 
مـع الجهـاز الفنـي لتحديـِد مواعيد 
دوري املحرتفني بما يصب يف مصلحِة 
املنتخبـات الوطنّيـة، وكذلـك تطوير 
الفئات العمرّية ألمـد طويل، وبالتايل 
سنوسع عمَل املدربني املحرتفني وفق 
االسـرتاتيجّية التي نؤمن بها من أجل 

تطوير الكرِة العراقّية.
وناقـَش درجال مـع مـدرب املنتخِب 
الوطنـي كاسـاس ومـدرب املنتخـب 

األوملبي رايض شنيشل املرحلَة املقبلة 
للمنتخبني، وكذلك حسم مشاركتنا يف 
بطولِة غرب آسـيا يف شهر آذار املقبل 
يف اإلمـارات، وسيحسـم االتحـاد ذلك 

بوقٍت الحق.
وشـّدد درجـال عـىل رضورِة توفـري 
للمنتخبـاِت  التحضـري  ظـروف  كل 
الوطنّية، وتسـهيل مهامهـا للحفاظ 
عىل منهاجنـا يف التقدم والتطوير من 
خالل اسـتثمار أيام الفيفـا، وإقامة 
املعسـكرات التدريبّيـة وفـق الربامج 

التي تقدمها.

النجف/ متابعة الزوراء:
عدسة/ احمد جبار:

قدم نادي النجف، امس السبت، مدربه الجديد عبد الغني شهد، بعد 

توليه املهمة حتى نهاية املوسم الجاري، خلفا للمقال أحمد خلف.
وقال شهد يف املؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: ”عندما كنت بعيدا 

عن الفريق، كنت أتواصل معهم ملد يد العون لهذا النادي الكبري“. 
وزاد قائـال ”نحتـاج إىل تعاقـدات جديـدة، ألن املتوفـر ليـس عىل 
املستوى املطلوب“ .وأضاف: ”الالعبان مازن فياض ومحمد مزهر 

سيلتحقان بالفريق اليوم األحد، إضافة إىل مهاجم محرتف“.
وختم شـهد ”نتعامـل مع الالعبـني بمركزية وليس حسـب مزاج 
الالعب، محمد عبد الزهرة العب جيد، لديه عقد مع النادي، ومسألة 

منحه كتاب االستغناء يعد قرارا مرفوضا يف الوقت الحارض“.
ويحتل فريق النجف املركز السـابع يف جدول ترتيب الدوري املمتاز، 
برصيـد 24 نقطة، جمعها يف 14 مباراة فـاز يف 7 مباريات وتعادل 

يف 3 وخرس 4.

بغداد/ الزوراء:
حقق الفارس عمر فالح حسون املركز الثاني يف بطولة الشارقة الدولية لفعالية 
قفز الحواجز فئة النجمة الواحدة بارتفاع ١٣٠ سم، وجاء تحقيق هذا الفوز بعد 

منافسة شديدة شهدتها البطولة  بتواجد نخبة من الفرسان 
الفارس عمر فالح حسون شكره و تقديره للدكتور عقيل مفتن  رئيس  وقدم 
العراق  العراقي للفروسية لتواجده شخصياً، ومتابعة مشاركة فرسان  االتحاد 
يف مختلف البطوالت الدولية وتقديمه الدعم الالزم  بهدف وصول فرسان العراق 

اىل منصات التتويج .

بغداد/ الزوراء:
قررت لجنُة كرة الصاالت والشاطئّية 
القدم تحديَد  لكرِة  العراقّي  االتحاِد  يف 
الشاطئّية  الكرة  دوري  انطالق  موعد 
و  األوسط)  الفرات  (مجموعة 
تنطلق  إذ  الجنوبية)،  (املجموعة 
املجموعة  لفرق  اإلياب  مرحلُة 
الجنوبية يوم السادس عرش من شهر 

شباط الحايل.
كما دعت اللجنة أنديَة الفرات األوسط 
لحضور املؤتمر الفني الذي سيعقد يف 
مقر االتحاِد العراقّي لكرة القدم اليوم 
األحد املوافق (٢٠٢٣/٢/٥) يف الساعِة 

الثانية ظهراً إلجراء القرعة. 
توفر  رضورِة  عىل  اللجنة  وأكدت 
(إجازة  مثل  املطلوبة  الرشوط  جميع 
وإكمال  ملعب  وتعيني  التأسيس 
الفنّي  الكشوفات الخاّصة بالجهازين 
كتاِب  جلب  مع  والالعبني)،  واإلدارّي 
مشاركة، ويف حال عدم توفر أي رشٍط 
من  الفريُق  يحرم  أعاله  الرشوط  من 

املشاركة. 
وتم االتفاُق عىل انطالق دوري مجموعة 
 ،(٢٠٢٣/٢/٢٠) يوم  األوسط  الفرات 
النهائّية لدوري  عىل أن تنطلق األدواُر 
الكرة الشاطئية يوم (٢٠٢٣/٣/١٠).
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لندن/ متابعة الزوراء:
بيري  إن  تشيليس،  مدرب  بوتر،  جراهام  قاَل 
خاطئاً“،  شيئا  يفعل  ”لم  أوباميانج  إيمريك 
تعليقاً عىل استبعاده من قائمة الفريق لدوري 

أبطال أوروبا حتى نهاية املوسم.
وسافر املهاجم الجابوني أوباميانج، إىل ميالنو 
قائمة  ضمن  ليس  بأنه  إبالغه  جرى  بعدما 
بالدوري  فولهام  أمام  للمباراة  تشيليس 
السلبي  بالتعادل  انتهت  التي  اإلنجليزي، 
الـ22  املرحلة  يف  الجمعة  أمس  أول  مساء 

من املسابقة.
وشهدت املباراة املشاركة األوىل لألرجنتيني 
أيام  بعد  تشيليس،  بقميص  فرينانديز  إنزو 
من التعاقد معه من بنفيكا يف صفقة قياسية 

ألندية بريطانيا.
بكأس  بالده  منتخب  مع  املتوج  فرينانديز،  كان 
3 وافدين جدد اختارهم  2022 يف قطر، واحداً من  العالم 

بوتر ضمن قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا.
بوروسيا  ملواجهة  تشيليس  استعدادات  خالل  ذلك  ويأتي 
نهائي  ثمن  يف  الجاري  شباط/فرباير   15 يوم  دورتموند 
دوري األبطال. وأكد بوتر أن استبعاد أوباميانج، املنضم 
للفريق قادماً من برشلونة الصيف املايض، من القائمة 

األوروبية، كان ببساطة قرار يتعلق باألرقام.
وقال بوتر عن أوباميانج: ”هو العب محرتف. أتفهم 
مجرد  هو  صعب.  قرار  فهو  أمل.  بخيبة  سيشعر  أنه 
سوء حظ لبيري (أوباميانج) وسيكافح من أجل مكانه 

بالفريق حتى نهاية املوسم“.
الجدل  يثار  ما  دائما  نتخذه.  قرار  ”أي  بوتر:  وأضاف 

حوله. كان قراري. ويجب اتخاذ مثل هذه القرارات. أما هو، فلم يفعل 
شيئا خاطئا. أتحمل مسؤولية اإلفصاح لالعب عن هذه القرارات. لقد 

تعامل مع األمر بشكل جيد للغاية، وتدرب بشكل رائع مع الفريق“.
تشيليس  لفرينانديز ضمن صفوف  األوىل  املشاركة  بوتر عن  وتحدث 

قائالً: ”أعتقد أنه تعامل بشكل رائع“.
يكن  لم  للفريق.  سيقدمه  وما  كفاءته،  تروا  أن  ”يمكن  وأضاف: 
األمر سهالً بالنسبة له أو لنا ألنه ليس معنا منذ وقت طويل. لكنني 
متحمس بشأنه. أعتقد أن لدينا الكثري من اإليجابية والشعور الجيد، 
وكان ذلك حارضاً منذ بداية املباراة، والجمهور ساعد يف ذلك. الفريق 
أننا لم نقدم ما يكفي يف  يشهد مشاعر جيدة“. وأضاف: ”أتفق مع 
للعمل  نحتاج  ما  وهو  الفرص،  من  املزيد  لصنع  الهجومي  الجانب 

عليه“.

باريس / متابعة الزوراء:
سان  باريس  نجم  مييس،  ليونيل  كشف 
جريمان، حقيقة مضحكة بشأن مشاجرة 
العالم  نهائيات كأس  الثالثة عقب  أبنائه 

قطر 2022.
وكان مييس قد دخل يف مشاجرة مع فوت 
عقب  هولندا،  منتخب  نجم  فيجهورست 
ربع  يف  األرجنتني  ضد  الطواحني  مباراة 

نهائي كأس العالم 2022.
وقال مييس لفوت فيجهورست أمام الكامريات: 

”إىل ماذا تنظر أيها األحمق.. ارحل“.
أوضح  األرجنتينية،  أوليه  شبكة  مع  حواره  ويف 
يتجادلون  عندما  ”أبنائي  ضاحكاً:  مييس 
تلك  يرددون  فإنهم  بينهم،  فيما  ويتشاجرون 
عىل  بهدفني  األرجنتني  منتخب  وتقدم  الجملة“. 
قبل  نهائي مونديال قطر،  هولندا يف مباراة ربع 

متأخرة  بثنائية  الطواحني  منتخب  يتعادل  أن 
مع  مشادات  يف  دخل  الذي  فيجهورست  سجلها 

نجوم التانجو أثناء وبعد املواجهة.
إىل  املباراة  ذهبت  اإلضايف،  للوقت  التمديد  وبعد 
ركالت الرتجيح، التي ابتسمت ملنتخب األرجنتني، 
كرواتيا  عىل  وفاز  ذلك  بعد  طريقه  شق  الذي 
بثالثية دون رد، قبل التتويج باللقب عىل حساب 

فرنسا يف النهائي.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
والتي   ٢٠٢٣ لعام  الجديدة  رزنامتها  عن  بادل  بريميري  جولة  أعلنت 

اشتملت عىل ٨ بطوالت ستلعب عىل مدار املوسم.
مع  الدوحة  أرض  عىل  بادل  بريميري  جولة  من  الجديد  املوسم  وينطلق 
بطولة   Ooredoo  قطر الكربى للبادل التي تقام يف مجمع خليفة الدويل 

للتنس واإلسكواش اعتباراً من ٢٦ فرباير وحتى ٥ مارس.
وتحط الفعالية الرياضية رحالها بعدها يف أوروبا التي تستضيف بطولة 
بريميري بادل الكربى إيطاليا، وذلك يف استاد فورو إيتاليكو من ١٠ وحتى 
١٦ يوليو. وتنتقل الجولة من روما إىل إسبانيا حيث تقام الفعالية األوىل 
تنطلق  أن  املقرر  من  حيث  املوسم،  لهذا   P١ بادل  بريميري  بطولة  من 

بطولة مدريد بريميري بادل من ١٧ وحتى ٢٣ يوليو.
ميندوزا   P١ بادل  بريميري  بطولة  مع  بعدها  الجولة  فعاليات  وتستمر 
يف األرجنتني، وذلك بني ٣١ يوليو و٦ أغسطس، قبل أن تعود مجدداً إىل 
املوسم. وتقام  الثالثة من  الكربى  البطولة  ُتقام  األوروبية حيث  القارة 
بطولة Greenweez بريميري بادل الكربى باريس عىل أرض ملعب روالن 
مرص  وتستضيف  سبتمرب.   ١٠ وحتى   ٤ من  اعتباراً  الشهري  جاروس 

الجولة الرياضية عىل أرضها حيث من املقرر أن تنطلق بطولة نيو جيزة 
بريميري بادل P١ بني ٣٠ أكتوبر و٥ نوفمرب.

وتعود البطولة الكربى النهائية إىل موطن البادل يف املكسيك، حيث تنطلق 
بطولة GNP  املكسيك الكربى بريميري بادل بني ٢٧ نوفمرب و٣ ديسمرب.

إىل محطته  لعام ٢٠٢٣  بادل  الجديد من بطولة بريميري  املوسم  ويصل 

األخرية مع بطولة بريميري بادل P١ ميالنو، إذ من املقرر أن يستضيف 
النهائية من ٤ وحتى ١٠ ديسمرب. وكشف  البطولة  أليانز كالود  ملعب 
االتحاد الدويل للبادل عن احتمالية إضافة مزيد من البطوالت إىل الفعالية 
املرتقبة.وتعليقاً عىل هذا املوضوع، قال لويجي كارارو، رئيس االتحاد 
الدويل للبادل: «يحمل عام ٢٠٢٣ مجموعًة من الفعاليات املهمة ضمن 
بطوالت بريميري بادل املقرر إقامتها يف مختلف أنحاء العالم، مما يجعل 
هذه املوسم أحد أكثر املواسم تشويقاً للمحرتفني والهواة عىل حٍد سواء. 
تميزنا  بعد  معاً  نحققها  التي  املستمرة  النجاحات  أشهد  أن  ويّرسني 
العام املايض، إىل جانب الرتكيز بصورة دائمة عىل سالمة الالعبني، حيث 
املعجبني  أمام  الفرصة  إلتاحة  جهوده  للبادل  الدويل  االتحاد  يواصل 

لالستمتاع بسلسلة حماسية من بطوالت بريميري بادل».
«يسعدنا  بادل:  بريميري  بطولة  رئيس  الخليفي،  نارص  قال  وبدوره، 
واللحظات  التجربة  وتكرار   ،٢٠٢٣ لعام  بطوالتنا  إطالق  عن  اإلعالن 
الشيقة التي اختربناها معاً العام املايض يف مختلف دول العالم. ونتطلع 
ترتكز  حيث  الحماسية،  بالفعاليات  امليلء  الجديد  املوسم  لهذا  ُقدماً 

جهودنا يف تنظيم هذه الجولة عىل الرياضيني املبدعني».

تورينو/ متابعة الزوراء:
تسبب األرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم يوفنتوس، يف نوبة 
خالل  أليجري،  ماسيمليانو  الفني  للمدير  شديدة  غضب 
مواجهة التسيو. وحقق اليويف فوزا صعبا عىل التسيو (١-٠)، 
يف ربع نهائي كأس إيطاليا، ليتأهل البيانكونريي إىل نصف 
إنرت ميالن. وبحسب صحيفة  النهائي، ويرضب موعدا مع 

توتو سبورت اإليطالية، فإن دي ماريا أشعل غضب مدربه 
األخري  الساعة  بديل يف ربع  به كالعب  بعدما دفع  أليجري، 
من املباراة. ولفتت إىل أن دي ماريا أرسل كرة بشكل خاطئ 
لزميله مويس كني، كان من املفرتض أن تشكل خطورة عىل 
مرمى التسيو، وتنهي األمور تماما، لكن النجم األرجنتيني 
ترسع يف تمرير الكرة ليقطعها العبو التسيو، لينفجر مدربه 

غضبا. وأشارت الصحيفة إىل أن أليجري بدأ يرصخ ويلوح 
ضد دي ماريا، بل إنه توجه إىل غرفة خلع املالبس قبل نهاية 
املباراة:  بعد  ترصيح  يف  أليجري  وقال  قليلة.  بثوان  املباراة 
«نعم، لقد كنت غاضباً من أنخيل، وخرجت من امللعب، قبل 
دقيقة واحدة من النهاية، كان يجب إدارة الكرة واالحتفاظ 

كل  ألن  يشء يمكن أن يتغري».بها، 

فلورنسا/ متابعة الزوراء:
فشل  عن  لفيورنتينا،  الريايض  املدير  برادي،  دانييل  تحدث 
مفاوضات انتقال النجم املغربي، سفيان أمرابط، إىل برشلونة 
خالل املريكاتو الشتوي املنقيض. وقال برادي، خالل ترصيحات 

”الكثري  الكتالونية:  ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة  أبرزتها 
من األشياء تحدث يف اليوم األخري من سوق االنتقاالت، لكن 
استغرقت بضع ساعات فقط“. برشلونة  مع  املفاوضات 
املفاوضات مع برشلونة حول سفيان  وأضاف: ”تم فتح 
 ١٠ الساعة  عند  املريكاتو)  (من  األخري  اليوم  يف  أمرابط، 
”يف  وواصل:  الليل“.  منتصف  عند  األمر  وانتهى  صباحا، 

عن  غيابه  (بخصوص  أمرابط  سفيان  اعتذر  التايل  اليوم 
تدريبات فيورنتينا الثالثاء املايض).. إنه العب قوي ومحارب 
الخروج  إن  األوىل  الدقيقة  منذ  ”قلنا  وأكمل:  وسيساعدنا“. 

غري ممكن.. النادي قال بشكل واضح (لن يغادر أحد)، 
من  طلب  وعندما  ذلك“.  أظهرت  والحقائق 

برشلونة،  موقف  عىل  التعليق  برادي 
رد: ”ليس لدي رغبة يف اإلجابة.. وال 

توجد حاجة لذلك“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
لبطولة  الثاني  الدور  مباريات  تنطلق 
فيها  سيدافع  والتي  اإلسباني  الدوري 
سيستقبل  حينما  صدارته  عن  برشلونة 
ملعب  عىل  إشبيلية  القادم  األحد  اليوم 
ريال  ويالحقه  نو،  كامب  سبوتيفاي 
مدريد، الذي سيزور يف نفس اليوم ملعب 

ريال مايوركا.
الليجا  من  الـ٢٠  الجولة  وستشهد 
فرق  أبرمتها  التي  الجديدة  الصفقات 
سوق  نهاية  بعد  اإلسباني  الدوري 
عودة  بينها  ومن  الشتوية،  االنتقاالت 
إىل  توتنهام  من  أعري  الذي  خيل،  بريان 
بضم  أيضا  صفوفه  دعم  الذي  إشبيلية، 

باب جايي، املعار من مارسيليا.
ملواجهة  استعدادا  الالعبني  كال  ويصل 
برشلونة وإشبيلية التي ستكون مختلفة 
نظرا  السابقة  املواسم  مواجهات  عن 
هذا  األندليس  للفريق  السيئة  للنتائج 
املوسم وموقعه يف جدول الليجا، رغم أنه 
حقق استفاقة جيدة مؤخرا بعدما حقق 
٣ انتصارات يف آخر ٤ جوالت ليبتعد عن 

منطقة الهبوط بفارق نقطتني.
ولم يخرس برشلونة حتى اآلن عىل ملعبه 
يف  وحيدا  هدفا  شباكه  وتلقت  الليجا  يف 
منتشيا  املواجهة  وسيخوض  نو،  كامب 
الرابع  هو  هاما  انتصارا  تحقيقه  بعد 
ريال  معقل  يف  لواحد  بهدفني  تواليا،  له 

بيتيس.
انتصار  وسيبحث ريال مدريد عن تاسع 
له  سبيل  ال  حيث  مايوركا،  معقل  يف  له 

الربسا  مالحقة  أجل  من  الفوز  سوى 
هرنانديز،  تشايف  مدربه  بقيادة  املتألق 
الفريق  يأمن  ال  الوقت  نفس  يف  لكنه 
املكسيكي  مدربه  بقيادة  املستضيف 
املخرضم خابيري أجريي والذي حقق معه 
ليحتل حاليا  آخر ٤ جوالت  انتصارين يف 

املركز العارش بـ٢٥ نقطة.
سوسيداد  ريال  سيستضيف  بدوره 
أنويتا،  ملعب  عىل  الوليد  بلد  نظريه 
ريال  أمام  التعادل  بعد  أيضا  منتشيا 
مدريد يف معقله وعدم خسارته يف آخر ٧ 

جوالت حقق فيها ٥ انتصارات وتعادلني 
نقطة،   ٣٩ برصيد  الثالث  املركز  ليحتل 
بفارق ١١ نقطة عن برشلونة و٦ نقاط 

عن الريال.
بأي  الخروج  عن  الوليد  بلد  وسيبحث 
نتيجة إيجابية حيث يبتعد بنقطة وحيدة 
عىل  الفوز  وحقق  الهبوط،  منطقة  عن 
فالنسيا يف الجولة املاضية، بعد ٥ هزائم 

متتالية.
وتختتم الجولة غداً االثنني بمواجهة رايو 

فاييكانو وأملرييا.

الجولة  اليوم  تستكمل  انجلرتا،  ويف 
إذ  املمتاز،  االنجليزي  الدوري  من   (٢٢)
يلعب نوتنغهام فورست مع ضيفه ليدز 
ضيفه  مع  هوتسبري  وتوتنهام  يونايتد، 

مانشسرت سيتي.
بلقائي   (١٩) الجولة  ُتختتم  أملانيا،  ويف 
فولفسبورغ  بريمن،  وفريدر  شتوتغارت 

مع بايرن ميونيخ.
اللقب  حامل  ميالن  يدخل  ايطاليا،  ويف 
إنرت  الجار  أمام  الديربي  مواجهة  اىل 
الدوري  من   ٢١ املرحلة  منافسات  يف 

يف  كبري  بفارق  متأخر  وهو  اإليطايل، 
معركة الحفاظ عن لقبه، ووجوده حتى 
دوري  إىل  املؤهلة  املراكز  خارج  اللحظة 

أبطال أوروبا املوسم املقبل.
 ١٥ بفارق  يتأّخر  الروّسونريي  وبات 
نقطة كاملة عن نابويل متصدر الرتتيب، 
األوائل،  الـ٤  خارج  مركزا  يحتل  كما 
وهو موقف غري مسبوق يف حقبة مدربه 
الحايل ستيفانو بيويل، وذلك منذ خسارته 

القاسية أمام أتاالنتا (٥-٠) عام ٢٠١٩.
الشهري  سريو  سان  ملعب  وسيكون 

ميالنو،  قطبي  بني  للمواجهة  مرسحا 
بالكامل،  التذاكر  جميع  بيعت  وقد 
الثالثة  املواجهة  إنرت  يستضيف  حيث 
بعدما  املوسم،  األرجح هذا  واألخرية عىل 
معركة  يف  نابويل  إىل  األقرب  هو  بات 

الـ»سكوديتو».
يتقدم  إنرت  يزال  ال  ميالن،  نكسة  ورغم 
عليه بفارق نقطتني، وسط تقارب شديد 
بني ٥ فرق ال يفصل بينها سوى ٣ نقاط 
عىل  للغاية  مثري  سباق  إىل  يؤرش  مما 
املسابقة  إىل  املؤهلة  األخرى  الـ٣  املقاعد 

األوروبية األم، إال يف حال انهيار مفاجئ 
لنابويل.

يف املقابل، يحّل نابويل ضيفا عىل سبيزيا 
يف  آمال  الـ١٧،  املركز  وصاحب  املتعثر 
مواصلة عروضه القوية وسعيه املستمر 
لضمان لقبه األول يف «سريي أ» منذ العام 

.١٩٩٠
هذا  رائعاً  أداء  الجنوبي  الفريق  ويقّدم 
 ٢٠ من  فوزاً   ١٧ تحقيقه  مع  املوسم، 
مباراة، وتعرضه لخسارة يتيمة أمام إنرت 

(٠-١) يف املرحلة ١٦.

الرياضيالرياضي
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مدريد / متابعة الزوراء:
استمرار  يف  ثقته  سرييزو،  إنريكي  مدريد،  أتلتيكو  رئيس  أبدى 
األرجنتيني دييجو سيميوني، يف تدريب الفريق، وأنه سيتجاوز 
 14 الرقم القيايس مليجيل مونيوز الذي توىل تدريب ريال مدريد 
عاما متتالية. وأبرز سرييزو، خالل ندوة عن القيادة يف الرياضة 
بمدينة خايني جنوبي إسبانيا، دور سيميوني قائالً: ”التشولو 
يقوم بعمل كبري وأنا واثق من أنه سيستمر يف أتلتيكو، وسيواصل 

صناعة التاريخ معنا كما يفعل منذ 11 عاما“.
منتخب  مدرب  بوسكي،  ديل  فيسنتي  أيضا  الندوة  يف  وشارك 
جنوب  يف   2010 بمونديال  للفوز  قاده  الذي  األسبق،  إسبانيا 
أفريقيا، وكأس اليورو 2012/وخالل الندوة، امتدح ديل بوسكي، 
تعيني لويس دي ال فوينتي مدربا جديدا للمنتخب. وقال: ”لويس 
وبالتأكيد  الشباب  فرق  مع  ناجح  بعمل  وقام  مستعد  شخص 

سيقوم بعمل جيد مع املنتخب“.
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 القاهرة/متابعة الزوراء:
الصحفيـني  نقابـة  مجلـس  عقـد   
السـبت  امـس  اجتماعـًا،  املرصيـني 
ملناقشة عدة قضايا بينها حسم مكان 
عـىل  الصحفيـني   انتخابـات  إجـراء 
منصب النقيب والتجديد لنصف أعضاء 
النقابـة املزمع إجراؤهـا مطلع مارس 
املقبل، وأسباب استمرار أعمال صيانة 
بطيئـة ملقـر النقابة وسـط معلومات 
يرددها صحفيون بأنه تأخري ألسـباب 
سياسية خشية توظيف ”سلم النقابة“ 
الشهري، الذي شـهد فعاليات سياسية 

ومظاهرات عديدة من قبل.
الراهنـة عـن  وتعـرب حالـة الصمـت 
أوضاع مهنية ونقابية عقيمة، فلم يعد 
لنقابـة الصحفيني التي ُتلقب بـ“قلعة 
الحريـات“ حضـورا مؤثـرا يف األزمات 
التي تعرض لها البعـض من أعضائها 
أو العمـل عـىل حل املشـكالت التي مر 
بهـا العمل النقابي، ما أفىض إىل قناعة 
بأنه مات داخلها وقد يطال االنتخابات 

املقبلة.
وليس من املعتاد أن يسـتمر الغموض 
يف  الرتشـح  بـاب  فتـح  قبـل  هكـذا 
االنتخابات التي تشهد منافسات قوية، 
ودائًمـا مـا تكـون أسـماء املرشـحني 
املتنافسني عىل مقعد النقيب معروفة، 
وهم بحاجة إىل مزيد من الوقت إلتمام 
الرتبيطات التي تشكل عامال حاسما يف 
العملية االنتخابية، والتعرف عىل اسـم 
املرشـح املدعـوم من جهـات حكومية 
ليقدم وعـوده بزيـادة ”بـدل التدريب 
والتكنولوجيا“، وهـو مبلغ مايل يمنح 
ألعضـاء النقابة، ويمثل أهمية قصوى 
مـع تدهـور األوضـاع االقتصاديـة يف 

البالد.
النقابـي  األداء  أن  مراقبـون  ويـرى 
املرتاجـع لصالح هيئات إعالمية أخرى 
املاضيـة  السـنوات  املشـهد  تصـدرت 
أرخى بظالله عىل االنتخابات املنتظرة، 
النقابـة الحـايل  وأن اختيـار مجلـس 
تجنب االشـتباك مع قضايا املهنة التي 
تعددت وإرجاء الكثـري من اجتماعاته 
واالكتفـاء بتقديم خدمـات اجتماعية 

رمزية لألعضاء.
كل ذلك أحـدث انفصاال بـني الجمعية 
العمومية والنقابة، وهو وضع مستمر 
نتائجـه يف عمليـة  لـم تختـرب  لكنـه 
االنتخابات التي حافظت عىل قدر كبري 

من السخونة السياسية.

وقـال نقيب الصحفيني األسـبق يحيى 
قـالش إن الصمت له جذوره وأسـبابه 
العديـدة ألن الشـباب الذيـن أظهـروا 
اهتماماً بشـؤون النقابة فقـدوا قدرا 
كبـريا مـن حماسـهم السـابق، واآلن 
يتسـاءلون ما إذا كانت االنتخابات قد 
تـم إرجاؤها مـن عدمـه، واالندهاش 
مـن حالـة الغمـوض أصـاب الجميع 
بمن فيهم مجلـس النقابة الذي اختار 

الصمت أيضا.
وأضـاف ، أن الطرف الثانـي يف العملية 
الجمعيـة  يتمثـل يف  الـذي  االنتخابيـة 
العموميـة غري معنـي باالنتخابات بعد 
أن كان الصحفيـون يوظفـون الحـدث 
كوسـيلة لطرح قضاياهم واالسـتفادة 
منهـا لتحسـني أحوالهـم االجتماعيـة 
واالقتصاديـة، كمـا أن الطـرف الثالث 
ممثالً يف جمهور املرشـحني لم يتحدثوا 
بعد عـن نواياهم لخـوض االنتخابات، 
ولم يقدم أحـد برنامًجا أو أفكارا يمكن 

النقاش حولها.
ولفت قالش إىل أن إحسـاس الصحفيني 
بكيانهم النقابي كأداة للتغيري والتعبري 
عن الرأي تراجع بشكل كبري، وهنا كمن 
يرون أن تحسني أوضاعهم الراهنة أكرب 
من مجـرد عملية انتخابيـة يتغري فيها 
وأن  األداء،  يف  تعديـل  دون  أشـخاص 
الصمت الحـايل ال يعرب فقط عن فقدان 

الثقة يف الوصول إىل األفضل، بل هو أحد 
أبـرز إشـارات االحتجـاج الضمني عىل 
األوضـاع املتدنيـة التي تمر بهـا املهنة 

والنقابة.
ويعول البعض عـىل الجمعية العمومية 
باعتبارهـا صاحبـة املصلحـة األوىل يف 
الحفـاظ عـىل مسـتقبل املهنـة مثلما 
الوضع يف مراحل تاريخية سابقة، بينها 
مـا حـدث يف تسـعينات القـرن املايض 
حينما انتفض عدد كبري من األعضاء يف 
وجه القانون رقم 93 لسنة 1995 الذي 
تضمن تغليظا للعقوبات يف جرائم النرش 
وألغى ضمانة عـدم الحبس االحتياطي 

للصحفيني يف هذه الجرائم.
وقال رئيس لجنة الدفاع عن اسـتقالل 
الصحافـة (حقوقـي) بشـري العدل إن 
فـوز بعـض األسـماء ممن ليـس لهم 
خربات وبصمـات يف العمل النقابي أثر 
سلًبا عىل أدوار نقابة الصحفيني وجعل 
أعضـاء الجمعية العمومية يشـعرون 
بأن أساليب الحشد األخرية قبل االقرتاع 
دائمـا مـا تكـون هـي العامـل األبرز 
يف حجـز مقاعـد العضويـة والنقيب، 
بالتـايل ليس هناك حاجـة إىل مزيد من 
النقاشات حول العملية االنتخابية قبل 

انطالقها.
وشـدد ، عىل أن الدعم الحكومي الدائم 
ألحـد األسـماء املرشـحة عـىل مقعـد 

النقيـب وتوجيه األصـوات التي تطال 
صحًفـا حكوميـة وخاصـة أثـر عـىل 
عمليـة املنافسـة، وقـد أدرك البعـض 
أن عمليـة االنتخابـات ال طائـل منهـا 
وأغلبهـم ال يعرفون موعـد انعقادها، 
املحتملـة  االسـتجابة  عـدم  وأن 
النعقـاد  األوىل  الدعـوة  يف  للمشـاركة 
الجمعية العمومية يف الجمعة األوىل من 
شهر مارس واالضطرار إىل دعوة ثانية 
وثالثـة يف بعض األحيان سـوف يكون 

دليالً عىل حالة العزوف.
وُتجـرى انتخابـات التجديـد النصفي 
لنقابـة الصحفيني املرصية كل عامني، 
ويحـل هـذا العـام موعـد االنتخابات 
عىل مقعد النقيـب وعىل نصف أعضاء 
مجلـس النقابة الذي يضـم 12 عضواً، 
عـىل أن يعقد املجلس قبل املوعد املحدد 
لالنتخابـات لإلعـالن عـن فتـح بـاب 
الرتشـح وقبول أوراق املرشحني الجدد 
قبل موعد إجراء االنتخابات بـ15 يوماً 

عىل األقل.
وسـوف تجـرى انتخابات عـىل مقعد 
النقيـب الـذي يشـغله حاليـاً ضيـاء 
رشـوان، وسـتة مـن أعضـاء املجلس 
ممن تنتهي مدتهم، وهم: خالد مريي، 
محمد شـبانة، هشـام يونس، محمود 
كامـل، حمـاد الرمحي ومحمـد يحيي 

يوسف.

 بغداد/نينا:
وجَه رئيس مجلس الوزراء محمد 
املؤسسـات  السـوداني،  شـياع 
املسـاحة  باعطـاء  الحكوميـة 

الكاملة ملديري االعالم.
وقال املتحدث باسم االمانة العامة 
ملجلـس الـوزراء حيـدر مجيد، يف 
ترصيـح للوكالة الرسـمية :“ ان 
رئيـس مجلـس الـوزراء، محمد 
شـياع السـوداني، وجه الوزارات 
والجهات غـري املرتبطـة بوزارة، 
باعطاء املسـاحة الكاملة ملديري 
االعـالم يف املؤسسـات الحكومية 
الرسـمية كافـة من اجـل اظهار 

امللفات املهمة للرأي العام ”.
واضاف مجيد :“ ان رئيس الوزراء 
وجه ايضا بالسماح ملديري االعالم 

بمرافقة الوزراء ورؤساء الجهات 
غـري املرتبطـة بـوزارة والـوكالء 

بانشطتهم اليومية“.

 بغداد / نينا:
 اعلنـت اذاعة مونـت كارلو انها 

سـتقدم برامج خاصة ولقاءات 
من قلب العاصمة بغداد االسبوع 

املقبل .
وقالت االذاعـة يف بيان صحفي ، 
انها سـتقدم ، بدءا مـن االربعاء 
املقبـل ، برامـج عىل مـدى ثالثة 
ايام بحضور مجموعة من طالب 

االعالم يف جامعة بغداد .
واوضحت :“ ان الربامج ستتناول 
االثـار  اسـرتداد  مواضيـع عـن 
 ، واملهربـة  املرسوقـة  العراقيـة 
وعن املشـهدين االدبي والريايض 
، وواقـع املـرأة العراقيـة ، وعن 
ولقـاءات  ومقابـالت   .. البيئـة 
مع نواب وشـخصيات سياسية 

واعالمية .

 الرباط/متابعة الززوراء:
أوقفت القناة اإلخبارية الفرنسية BFM TV إعالميا 
مغربيا بسبب عبارة ”الصحراء املغربية“ التي قالها 

يف إحدى نرشاته اإلخبارية.
القناة قالت إنها فتحت تحقيًقا داخلًيا، ليتم إيقاف 
الصحفـي املسـؤول عـن جريـدة ”جورنـال دو ال 
نـوي“ عن العمل منذ فتـح التحقيق؛ ويتعلق األمر 

باإلعالمي رشيد مباركي.
مباركي سـبق أن تحدث يف إحدى حلقاته السابقة 
،عن عودة العالقات بني املغرب وإسـبانيا، وتحديدا 
القمة املغربية اإلسبانية، وكيف أن ”دفء“ العالقات 
املغربيـة اإلسـبانية يأتـي بعد االعرتاف اإلسـباني 
بمغربية الصحراء، فيما يبدو أن العبارة التي أثارت 

حفيظة إدارة القناة هي ”مغربية الصحراء“.
القنـاة لم تحـدد سـبب فتـح التحقيـق، واكتفت 

بالقول إن األمر يتعلق بـ“املحتوى الذي تم بثه عىل 
الهواء، خارج دوائر التحقق املعتادة“، وزادت ضمن 
بالغها ، أنها ”لن تتسـامح مع أي شـك حول عمل 
300 صحفـي يف هيئـة تحريرها، وسـتتخذ جميع 
القـرارات الالزمة، الفرديـة والتنظيمية والقانونية 

والقضائية، يف نهاية التحقيق الداخيل“.
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باريس/متابعة الزوراء:
يف الوقت الحارض، تبحث الرشكات عن 
قوة عاملة متعلمة ومتعددة املهارات. 
استجابة لذلك، يتجه املزيد من الناس 
إىل التعليـم عرب اإلنرتنـت لدمج التعلم 
مع الحياة املزدحمة باملسـؤوليات، إذ 
يمكن أن تساعدك متابعة الدروس عرب 
اإلنرتنت يف تحسـني تعليمـك وحياتك 
املهنية يف الوقت واملكان املناسبني لك.

لقد رأى العديـد من معلمي الصحافة 
التـي  الـدورات  يف  هائلـة  إمكانـات 
ُتقدم عىل شـبكة اإلنرتنت للصحفيني 
لتوسـيع  الصحافة واملهتمني  وطالب 
وتعميـق املعرفة يف املجـاالت املركزية 
للتخصص، عىل سبيل املثال، الصحافة 
البيانـات  وصحافـة  االسـتقصائية 
وصحافـة الويـب وروايـة القصـص 
اقتصاديـات  إىل  باإلضافـة  الرقميـة 

الوسائط والتسويق.
هنا نقـدم لك قائمة لبعـض املنصات 
األساسـية التي توفر مساقات للتعلم 
عـن ُبعد قـد تهمك والتي توفـر تعلًما 
مرًنـا، فردًيـا، عـايل الجـودة، ويتـم 
ومثـرية  ممتعـة  بطريقـة  تقديمـه 
لالهتمـام - باإلضافـة إىل ذلـك هـذه 
املسـاقات عن ُبعـد ليس لهـا تواريخ 
بدء محـددة، ويمكن أن تؤخذ يف وقت 

يناسبك وخططك.
تتضمن هذه املسـاقات عرب اإلنرتنت 
دروًسـا بالفيديـو، تليهـا مهـام يتم 
إكمالها يف مجموعات صغرية وفحصها 
باستخدام اختبارات اختيارات متعددة 

تلقائية ذاتية التصحيح.
أولئك الذين يجتازون املساق يحصلون 
عـىل شـهادات أو دبلومـات مجاناً أو 
مقابـل مبلغ مـادي، كذلـك يمكنك يف 
بعـض األحيـان طلب منحـة لتغطية 
نفقات إصدار الشهادة أو الدبلومة من 
مزود الخدمة نفسـه، وتأتي جميعها 
مع إضافات قيمة مثل املواد اإلضافية 
التي يمكن تنزيلها. ومعلموك هم من 

أكثر الصحفيني تأثريًا يف عرصنا.
يف  متقـدم  كالس)  (ماسـرت  مسـاق 
الصحافة االستقصائية يدرسها بوب 

وودوارد - مدفوع
كان بـوب وودوارد يبلغ من العمر ٢٩ 
عاًمـا فقط عندمـا غري تاريـخ األمة 
األمريكيـة، حيـث سـاعدت تقاريره 
االستقصائية حول فضيحة ووترغيت 
مع كارل برينشـتاين يف كشـف فساد 
رئاسة ريشتارد نيكسون. حصل عىل 
جائزتي بوليتزر وتسـعة عـرش كتاًبا 

من األكثر مبيًعا.
يف هـذا املسـاق، يقوم بـوب بتدريس 
أول فصـل درايس لـه عـرب اإلنرتنـت 
ألي شخص يريد اكتشـاف الحقيقة. 
املسـاق مقسـم إىل ٢٤ درًسـا يبلـغ 
مجموعهـا حوايل ٤ سـاعات ونصف، 
تغطـي موضوعـات تشـمل املبـادئ 
التوجيهيـة للصحافة، وكيفية العثور 
املتعمقـة،  والتقاريـر  قصـة،  عـىل 
ومصـادر  املصـادر،  عـىل  والعثـور 
املقابلـة، وتطويـر املقابلة. ويشـارك 
بوب كيـف تمكن من بنـاء عالقة مع 
مدير وكالة املخابـرات املركزية آنذاك 
بيل كييس، وفهم كيفية كتابة األخبار، 
وكتابة القصة. ويؤكد بوب عىل الدور 
الحيوي للصحافة اليوم. كما يشاركه 
اعتقـاده بأنه ال توجد حـدود للبحث 
عمـا يسـميه «أفضـل نسـخة يمكن 
الحصول عليها من الحقيقة». تدفعك 
مبادئ بوب اإلرشادية إىل الخروج من 
منطقـة الراحـة الخاصة بك، وشـق 

طريقك الخاص.
 مسـاق مـع الصحفـي األمريكي دان 
راذر عن الصحافة واكتشاف الحقيقة 

يف األخبار - مدفوع
يـرشح دان راذر، كيـف أن الحقيقـة 
أكثـر  للخطـر  معرضـة  املوضوعيـة 
مـن أي وقـت مـىض. ويقـدم رؤيـة 
حقيقية يف عالم التلفزيون والصحافة 
االسـتقصائية. عالوة عـىل ذلك، فهو 
يقدم اإلجـراءات التي يمكنك اتخاذها 
اآلن للمسـاعدة يف ضمـان اسـتمرار 
الرئيـس.  دورهـا  أداء  يف  الصحافـة 
يعتقـد دان أّن الصحافـة الحـرة حًقا 
هي القلب النابـض للديمقراطية وقد 
وضع هذا االعتقاد موضع التنفيذ من 
خالل مهنة امتدت ألكثر من ٦٠ عاًما 
يف صناعـة األخبار وأكثر من ٢٠ عاًما 

.CBS Nightly News كمذيع لشبكة
والنصائـح  القصـص  باسـتخدام 
امليدانيـة، يعيـد دان السـتار حول ما 
يلزم إلنشـاء وتقديـم أخبـار مؤثرة، 
وتعلم الكتابـة بأناقة فعالة لصحفي 
رفيع املسـتوى ورواية قصص جميلة 
متدفقة، وكيف تغـريت هذه العملية 
بمرور الوقت، بدًءا من حركة الحقوق 
 .٢٠١٦ عـام  انتخابـات  إىل  املدنيـة 
سيسـاعدك دان بعـد ذلـك يف تحليـل 
أساسـيات املقابلـة الجيـدة ويمنحك 
إلثـراء  املقابـالت  يف  الالزمـة  أدوات 
سيشـارك  ترويهـا.  التـي  القصـص 
قصًصا من مقابالته رفيعة املسـتوى 

وما تعلمه.
كذلك تتضمن وحدات الدورة التدريبية 
التلفزيونية  الصحافـة  كيـف غـريت 
املقابلـة،  وفـن  املتحـدة،  الواليـات 
والكتابة، ورواية القصص، والخطابة 
العامة. تسـتضيف منصة التعليم عن 
بعـد Udemy هـذه الـدورة التدريبية 
وتتضّمـن إضافات مثل املوارد القابلة 
للتنزيـل ومشـاريع الفصل وشـهادة 

إتمام.
مسـاق ُكن صحفًيا: أبلغ عن األخبار! 

- مدفوع
يف سـتة أشـهر من التعلم الذاتي عرب 
اإلنرتنـت، سـتغطي وسـتتعلم أفضل 
املمارسات واملعايري األخالقية لعمليات 
القصـص  وتطويـر  األخبـار  جمـع 
ملفـك  وإنشـاء  األخبـار  وإيصـال 
الصحفي. ستتلقى اختبارات قصرية، 
ومالحظـات  صحفيـة،  ومشـاريع 
الزمالء، ومواد إضافية قابلة للتنزيل.

سـتدرس أيًضـا تأثـري الصحافة عىل 
املجتمعيـة،  واالتجاهـات  القضايـا 
باإلضافة إىل استكشـاف فرص العمل 
يف الصحف واملجالت ووسائل التواصل 
املتعـددة  والوسـائط  االجتماعـي 
عـرب اإلنرتنـت والتلفزيـون والراديـو 

وصحافة الرشكات واملجتمع.
يتـم توفري هذا املسـاق عىل مسـتوى 
املبتدئـني مـن قبل أسـاتذة مـن كلية 
الصحافـة بجامعة والية ميشـيغان. 
وقد التحـق بالفعـل ١٦٠٠٠ ألف فرد 
بهذا املساق عرب منصة Coursera التي 
توفر تعليًما عىل مسـتوى الجامعة يف 

التخصصـات، كما تقـدم تعليًما عىل 
مسـتوى الشـهادة خارج بيئة الكلية 
(عن ُبعد)، كذلـك يمكنك التحقق من 
حقك يف الحصول عىل املساعدة املالية 
إلكمال املسـاق والحصول عىل شهادة 

إتمام.
مسـاق الصحافـة االسـتقصائية من 

كلية أندرسون للصحافة - مدفوع
صحافة التحقيقات جزء أسـايس من 
مجموعـة أدوات الصحفي املحرتف - 
وربما حتى أهمهـا. بعد هذه الدورة، 
سـتكون قادًرا عىل العثـور عىل قصة 
جيدة يف كومة األخبار، ومعرفة أفضل 
السـبل لتطويرها بحيث يمكن تقديم 
املعلومات بنزاهة وأسلوب جذاب. إنه 
تعلم عىل مسـتوى املبتدئـني يتضمن 
اسـرتاتيجيات العثـور عـىل قصـص 
جيدة. هذه مهمة صعبة. بدون قصة 
جيدة، ال يوجد تحقيق. كذلك ستتعلم 
كيفية صياغة فرضيـات الحد األدنى 
والحد األقىص. وكيـف يمكنك أن تجد 
املصادر؟ ما أنـواع املصادر املوجودة؟ 
كيف يمكنك بنـاء جدول زمني؟ كيف 
تبحـث عن وثائـق أو عن أشـخاص؟ 
كذلك يتحدث املسـاق عن كيفية رسد 
قصة، أي: كيفية تحديد امللف الرئيس 
واملبادئ الرسديـة التي يجب اتباعها. 
سـوف تحصل عـىل بعـض النصائح 
حول الكتابة وسـوف تتعلم كيف يتم 
التحقق من صحة املعلومات. ستتلقى 
أيًضا إضافات قيمة مثل املوارد القابلة 
للتنزيل واالختبارات وشهادة اإلكمال. 
يقدم هذا املسـاق مدرسـون من كلية 

أندرسـون للصحافة حيـث يتعاونون 
مـع منصـة Udemy لتقديمهـا عـرب 

اإلنرتنت.
٣٥ مسـاق مـن منصـة كورسـريا – 

مدفوع ومجاني
 (Coursera) تسعى منصة كورسـريا
للتعليـم الذاتي عن ُبعـد عرب اإلنرتنت 
من خـالل هذه املسـاقات الــ٣٥  إىل 
تحسـني مهاراتك يف مجـال الصحافة 
بغـض النظـر عـن مسـتوى إتقانـك 
الربامـج عـىل  املهنـة. يتـم تقسـيم 
أسـاس مسـتويات الصعوبـة وهـي 
مبتدئ ومتوسـط ومتقدم. ال تسـمح 
لـك الفصـول الدراسـية هنـا بإكمال 
واجبـات املقرر الدرايس فحسـب، بل 
تتيـح لك أيًضـا تطبيق هـذه املعرفة 
عىل سـيناريوهات العالـم الحقيقي. 
تشـمل أفضل الخيـارات عـىل املوقع 
الصحافة، واملستقبل وأنت، ومهارات 
املواطنني املشاركني، ورواية القصص 
عـرب ترانـس ميديـا، وعوالـم الرسد، 
والجماهـري  الناشـئة،  والتقنيـات 
العامليـة، وتقرير األخبار. معظم هذه 
املسـاقات يوفر خيـار التعلـم باللغة 
العربيـة، كذلك يمكنـك الحصول عىل 

شهادة إتمام املساق.
١٨ مساق من مدرسة لندن للصحافة 

- مدفوع
تغطي مساقات كلية لندن للصحافة، 
الكتابـة اإلبداعيـة والصحافة بجميع 
أشـكالها، وتسـعى إىل تحقيق أقىص 
اسـتفادة مـن قدراتـك كصحفـي يف 
الكتابـة. حيـث تقـدم لـك مجموعة 

مـن املسـاقات يف موضوعـات مثـل 
الكتابـة املثـرية، واللغـة اإلنجليزيـة 
لألعمـال، والكتابة لألطفـال، وكتابة 
السفر والرياضة، وصحافة اإلنرتنت، 
والصحافة اإلخبارية، وقانون اإلعالم، 
حيـث تسـلط املسـاقات الضـوء عىل 
تعلـم كيفيـة التعامـل مـع أشـكال 
مختلفة من االتصال وتقديمها حسب 
الطلب من خالل فهم مـا يهم القراء، 
وتوفـري محتـوى يـرتدد صـداه مـع 
جمهـورك املسـتهدف ويتمـاىش مع 

األطر الكالسيكية للصحافة.
بالنسـبة لجميع املسـاقات، يتم منح 
الدبلوم حيث يكـون الطالب قد حقق 
مسـتوى مرضًيـا، ويتم منـح دبلوم 
بامتياز حيث يكـون الطالب قد حقق 
مسـتوى عالًيا من العمل باسـتمرار، 
ويتم منح دبلـوم الرشف ألولئك الذين 
أظهـروا قـدرة متميـزة و خـربة. أما 
بالنسبة لدورات الكتابة اإلبداعية، يتم 
منح شـهادة إتمام عنـد نهاية الدورة 
حيـث يكـون عمـل الطالـب مرضًيا. 
تأسسـت مدرسـة لنـدن للصحافة يف 
عـام ١٩١٩، وأكمـل الطـالب األوائـل 
دوراتهـم يف عـام ١٩٢٠. ومنـذ ذلـك 
الحني، كانت املدرسة يف طليعة تدريب 
الصحفيـني وتعليم الكتاب املبدعني يف 

العالم.
 مسـاقات يف الصحافـة مقدمـة من 

منصة إيدكس - مدفوعة ومجانية
توفـر لـك منصـة التعلـم اإللكرتوني 
EDX سلسـلة من الـدورات التدريبية 
عـرب اإلنرتنت مـن أفضل املؤسسـات 
األكاديميـة يف العالـم. مـن بـني أكثر 
املساقات شيوعاً مساق ُيعنى بالحديث 
واملعلومـات  املضللـة،  األخبـار  عـن 
املوثوقـة والحقائق البديلة، املقدم من 
جامعة ميشـغني يف الواليـات املتحدة 
األمريكية. ويسـعى املساق إىل التعرف 
عىل كيفية التمييز بني مصادر األخبار 
املوثوقة وتحديد التحيزات املعلوماتية 
لتصبح مسـتهلًكا مهًمـا للمعلومات، 
مهـارات  املشـاركون  سيكتسـب 
تسـاعدهم عىل التمييز بـني الحقيقة 

والخيال.
اإلنجليزيـة  اللغـة  مسـاق  كذلـك 
يف  يسـهم  الـذي  ١و٢  للصحفيـني 
تطوير اللغة اإلنجليزية للطالب الذين 
يدرسـون الصحافـة، أو الصحفيـني 
العاملـني الذيـن يرغبون يف تحسـني 
كفاءتهـم يف اللغـة اإلنجليزيـة. حيث 
سـتتعرف عـىل املوضوعات الرئيسـة 

للصحفيـني  رضوريـة  تعـّد  التـي 
العاملني يف جميع أنحاء العالم. تشمل 
هذه املوضوعـات، وظيفة الصحفي، 
الصحافـة  الصحافـة،  يف  واألخـالق 
الشـاملة، الصحافـة املحليـة مقابل 
العامليـة، وصحافـة املواطـن كما يتم 
استكشـاف قضايا يف مفـردات اللغة 

اإلنجليزية والتعابري والقواعد.
األمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  ترعـى 
برنامج «اللغة اإلنجليزية للصحفيني»، 
وتـم تطويـره بالرشاكة مـع املكتب 
اإلقليمـي للغـة اإلنجليزيـة يف وسـط 
وجنـوب رشق أوروبا، وصوت أمريكا، 
ومعلمـي اللغة اإلنجليزية عرب وسـط 
ورشق أوروبا. يتم تقديم هذه الدورة 
من قبل جامعة كاليفورنيا يف بريكيل، 
ويتم تشـجيع الطـالب الذيـن لديهم 
فهم أسـايس واهتمام بالصحافة عىل 

التسجيل.
 مسـاق الصحافة يف العرص الرقمي - 

مجاني
يف هـذه الـدورة التدريبيـة املجانيـة 
للصحافـة عـرب اإلنرتنـت يف العـرص 
 ،Alison الرقمـي املقدمة عرب منصـة
سـتتعلم كيف يسـتخدم الصحفيون 
واملدونون املوارد الرقمية يف محتواهم. 
ما هي املخاطر والفرص التي يواجهها 
سـتعلمك  واملدونـون؟  الصحفيـون 
هـذه الدورة كيفية اسـتخدام الصور 
والصوت والفيديو يف املحتوى الخاص 
بك وكيفية تقديم املحتوى الخاص بك 

بأمان وفعالية.
عـرب  دورات  أخـذ  تقـرر  أن  قبـل 
اإلنرتنت، يجب أن تعلـم أنها تختلف 
عـن التعليـم التقليـدي، إذ تعرضت 
دورات التعلـم عـن ُبعد بشـكل عام 
بسـبب  شـديدة  النتقـادات  أيًضـا 
يتعلـق  فيمـا  التفـاؤل  يف  اإلفـراط 
بانضباط دراسـة الطالب، واإلرشاف 
غري الكايف وقلة التفاعل االجتماعي. 
يشـعر الكثريون بالوحدة، ويفقدون 
الرغبة يف مواصلة الدراسة. أستطيع 
أن أتخيـل أن العديـد مـن الجامعات 
إيجابية بشـأن الفكرة مـن الناحية 
النظريـة ولكن يف املمارسـة العملية 
ال يمكنها املوافقة عىل الدورات. عىل 
سبيل املثال، تنص توجيهات جامعة 
 (Lund University) لوند يف السويد
عىل موقعهـا االلكرتوني عـىل أنه ال 
يمكـن احتسـاب دورات التعلـم عن 
بعد التـي تقدمها الجامعـة.  (عن/

شبكة الصحفيني الدوليني)
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فاضل الفتالوي 
سؤال بقي مدموغا كنقش فرعوني يف ذاكرتي وكياني 
يرفض املغادرة رغم جميع محاوالتي ونصائح أطبائي 
ومشـورة العارفـني بخفايـا كينونـة البـرش، عالمـة 
اسـتفهام دائما شـاخصة أمامـي تريد إجابـة ولكن 
عبثـا، كيف جاءت سـونيا وقلبت أشـيائي رأسـا عىل 
عقب؟سونيا الفتاة الصغرية الجميلة غريبة املالمح ويف 
دواخلها قلب يكفي لو قسـمت أشياءه الدنيا بأرسها 

حبـا وطيبـة ورقـة وحنانـا ، جاءت كطيـف رسمدي 
شـق الغمام وتغلغـل حبها يف كياني الهـرم املتعب ، يف 
البداية تصورت األمر مجرد نظرات جاءت مصادفة أو 
نزوة صبيانية لفتاة أوصلها شـغفها ومتابعتا اليومية 
ألفالم اجتماعية تصور فتيات صغريات يعشقن رجاال 
يكربوهن سنا ولكن ليس أنا ، أكربها بكثري ، ولكن كان 
األمر مختلفا تماما، لقد صعقني تيار شـديد القوة من 
العواطف الجياشـة وقلبني اىل إنسـان اخر ، لم اصدق 
عـىل األطـالق أن الصبيـة تبادلني شـعوري الخفي أو 
أكثر بكثري وراحت األفكار تتالعب بي ذات اليمني وذات 
الشـمال فمرة يصور يل عقـيل أن الفتاة ربما محرومة 
من عطف الوالدين وهذا واضح عىل قسماتها ، كال عىل 
األطالق كانت سـونيا مختلفة تماما كانت مغرمة بي 
حـد الالمعقول ، نظراتها تتغلغل داخـل كياني كزلزال 
،صارحتنـي بحبهـا ، فقدت توازنـي للحظات ،صارت 
التطيق فراقي وأمتأل نقايل برسـائلها ، تغريت طباعي 

كثريا بعد هذا الحب وكانـت مواعيدنا خرافة ،تتأملني 
،تبكـي بمـرارة ، تغـار عيل مـن كل يشء تلعـن القدر 
الـذي جاء بحبنـا متأخرا ، جعلتني إنسـانا أخرا ينظر 
اىل الجانـب امليضء مـن الحياة وغادرتني السـوداوية 
،كنـت أتحرج يف كثـري من األحيان مـن خروجي معها 
خصوصـا أن فـارق العمر بيننا واضـح وبعدما علمت 
يقينـا أنها مـن أرسه معروفة محافظـة ، كانت ترى 
الحـرية مرسـومة عىل محياي ،تسـألني عن الرس ، لم 
أخف عنها شيئا اخربتها بفارق السن ، ضحكت ماءت 
كقطة منتشية ،كانت هوايتها املفضلة تمسيد شعري، 
تقلع الشعرات البيضاء املتناثرة ،تقلم أظافري، تحكي 

يل أحالمها الليلية والتي لم تخل يوما من صورتي.
أصبحت سونيا كظيل ،صعب عيل فراقها، لم تكن تخلف 
مواعيدها وعندما تتأخر قليال تأتي متطأطئة الرأس ، 
تطالبني بمعاقبتها، كرس ذراعها ولكني لم افعل شيئا 
سـوى بل استقبلها بابتسامة ترجعني إىل الوراء كثريا 

،اصبحت كطفل يحلق يف سـماء النقـاء والطهر، قلت 
لها يوما : أتعلمني أنني  سـأموت لو فرقني عنك يشء 
كانت تذرف الدمع بألم وحرسة وتضع كفها عىل فمي 
التقبل بمثل هكذا ترصيح، ذات ليلة وصلتني رسـالة 
عرب النقال تقول فيها: الندري حقا ما تخبئ لنا األقدار 
وارى يف االفق رش مسـتطري، كانت الرسـالة تحوال يف 
أسلوبها وعلمت ان وراءها امرا ال يحمد عقباه، طلبت 
لقاءها رسيعا، كانت ترتعش وسحنتها صفراء ووجه 
شـاحب، أخربيني مابك؟ قالـت: حبيبي لقد ارغموني 
عىل الزواج واألمر مرهون بك أن شـئت أتزوج مرغمة 
أو هذه دمائي بني يديك، فقدت صوابي ورحت أسـأل 
:وإن تقدمت ألهلك قبل هذا ؟ تغريت وتوردت وجنتاها 
وراحت تتأملني بشـغف وهي غـري مصدقة، كنت قد 
رتبـت األمور وافهمت  زوجتـي الكبرية املوقف ووافق 
أهلها عـىل الفور بي، وأزف يوم الزفاف كانت سـونيا 
يف قمة السعادة، قبل املوعد بيوم كنت يف قيلولة عندما 

اهتزت املدينة بعنف وتصاعد الدخان والغبار، نهضت 
مذعـورا، كان هاتفـي يعلن عن وصول رسـالة تنعى 
سونيا التي قتلها اإلرهابيون وهي تتبضع مستلزمات 

زفافها.
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      حني أكون يف حي املنصور تأخذ الشوارع 
خطواتـي يف حـرية  مرتاميـة،  كما لو أني 
أبحـث عـن يشء مفقود ولم أعثـر عليه ، 
وحينا يستفزني شميم الشاي املنبعث من 
منقٍل عىل الرصيف ، أو عطر امرأة عربتني 
بخطواتها الرسيعة ، أو أصادق فكرة تظل 
تسـري معي وأنـا أقطع مسـافات طويلة  
ودونمـا أدري اجدني قد وصلت إىل املقهى 
الشعبي، املقهى الذي اعتدت الجلوس فيه  

منذ زمن برفقة صديق أو بدونه .
    ال أحبُّ الجلوس داخل بناية املقهى حيث  
دخان السـجائر الكثيف ورائحة االراجيل 
وتبغها ، فصاحب املقهى استثمر الرصيف 
الذي أمـام بناية املقهى حيث الشـجرتان 
ووزع  بالخـرضة  الوارفتـان  املتقابلتـان 
االرائـك والكـرايس تحتهما اسـتئثاراً بما 
ترتكه من ظالل ، حيث يتوزع الجالسـون 
بشـكل فـرادى أو مجموعـات  تحت هذه 

الظالل.
    وحينمـا أكون وحيداً، أسـحب كرسـيا 
وأجلس تحت أحدى الشجرتني وعىل طرف 
الرصيف بمقربة من الشـارع حيث أرسح 
بنظـري يف امتداده ، فاجـد الصباح يفتح 
بني يـديَّ كتاب َ الحياة وأنا عىل مهل أقلّب 
صفحاته وكأني اقرأ قصصا  وموضوعات 
ال عناوين لها ، فيما كنت أحس وكأن ثمة 
كلمـات تحتقن بها حنجرة املقهى وصوراً  

مختلفة  يكتظُّ بها رأس الشارع .
*    سـيٌل مـن السـيارات يجـري أمامي ، 
ويعـرب وجهي  كثري من املارة ، من الرجال 

والنساء والباعة املتجولني وبعض االطفال 
املتسولني. 

*هـذه فتـاة تقتحـم املقهـى بجسـدها 
الـذي تفحُّ منـه رائحة األنوثـة  وتمرُّ من 
بني الكـرايس واالرائك وتسـتمر بسـريها  
فيما نظرات الجالسـني يرتكون دهشتهم 
االجسـاد  بـني  تغيـب  حتـى  تالحقهـا  

البرشية. 

*   رجـٌل أشـيب اللحية والشـارب  قارب 
الستني من عمره يدفع عربته املثقلة بعلٍب 
وقناني فارغة كثرية  وأشـياء اخرى، كان 
يزمُّ شـفتيه وعىل وجهـه عالمات الغضب  
ليحشد كل قواه حّتى  تندفع أمامه وكأنه 
يندب حضه يف ّرسه  ويلوم نفسه، أو ربّما 

كان يشتم أحداً.
*مرًّة التفتُّ إىل الجهة اليمنى، رأيت رجالً 

كبري السن  يجلس قريبا مّني وهو يسحب 
نفساً عميقاً من سيجارته وينفث دخانها 
بقـوة ثم يتابـع خيوط الدخـان املتعرجة 
بنظـرات ثابتـة،  وكأنه يفتـش فيها عن 

أيامه الضائعة.
*    شـاب يبيع قنانـي املاء،  وعىل محّياه 
ابتسـامة خجولـة، يدفعـك الفضـول أن 
تسـأله : يف أّي مرحلـة دراسـية  أنـت ؟ 
فيفاجئـك  بهـدوء أنـه قد انهى دراسـته 

الجامعية ! .
*قيل أنـه برملاني( منتخب من الشـعب) 
يمرُّ أمامي  وهو يرتدي بدلة جديدة ولكنها 
فضفاضة لم تكن عىل مقاسة ويحيطون 
به ثالثة مسـلحني ، أنه ينتحل هيبة رجل 

دولة ولكنه لم يجدها  
*تفاجأ بشـاب ال يتجـاوز عمره الثالثني 
ينزل من سـيارة فارهة وهـو يحمل رتبة  

جنرال عسكري.
*صبـاغ أحذية يجلس عىل مقعد خشـبي 
صغـري ويسـند ظهره عىل جذع الشـجرة 
من الجهـة االخـرى وامامه عـدة العمل، 
وهـو يحـدق بنظـرات  ضائعـة يف وجوه  
املـارة،  رأيته يرفع رأسـه  وينظـر بعيداً، 
كما لـو أنه يتهيأ الرتـكاب عمل ما، خلته  
يستلُّ سـهماً من جعبته ويطلقه بعيداً يف 
الفـراغ، أخفض نظره وأشـعل سـيجارة 
وكأنه يمسـح جرحاً أحدثه السـهم الذي 

أرتد عليه.
*يـكاد أن يكـون الحديث عـن منغصات 
الحيـاة اليومية يف الشـارع  وما تثريه من 
قرف هو الطاغي بني الجالسـني يف املقهى 
، وهذه الظواهر واملنغصات ليس إال افرازاً 

للنظـام السـيايس، هكـذا هـم يجمعون 
عليها.

قـال أحـد الجالسـني: الديمقراطيـة التي 
جاءوا بها كانت ميدانا لتسابق البهلوانيني 
واللصـوص والجهلة من أجـل الوصول إىل 

الغنيمة.
 قال آخر: إنها مأسـاة سـاخرة يعيشـها 

العراقيون منذ ٢٠٠٣
*السـاعة الثانيـة ظهـراً، فيمـا الظهرية 
تمـور يف الشـارع، وتلقـي بوجومها عىل 
حركـة الحيـاة  تسـمع آذان الظهر يرفع 
من الجامع املجاور للمقهى فتحسُّ وكأن 
صوته يشـقُّ طريقه عالياً حّتى يتالىش يف 
املطلـق، فإذا ما انتهى حتى تتفاجأ بهديل 

الفاختة وكأنه جرح نازف يف الشجرة.
*الجالسون يغادرون املقهى واحداً واحداً، 
فيما ظالل الشجرتني ينحرس شيئاً فشيئاً 
نحـو جذعهمـا أمـام الخطـوات الوئيدة 

للشمس.
*وجه املقهى نافذة تطلُّ عىل الحياة ،وهي 

وحدها من تفتح أزرار السؤال، 
وقفاها غابات املعنى.

*(اطلت الجلـوس وأنت تنظـر يف الفراغ، 
لقـد نفذ  صرب الظل )، هذا ما همسـت  يل 

به الشجرة .
*أخرج مـن املقهى وكأن شـجاراً يعتمل 
يف رأيس تنتجـه كيميـاء الـرؤى واالفكار 
املختلفـة وما أن أنتهي  مـن واحدة  حّتى 
تبـزغ أخرى وها أنـا اتعثـر بحريتي أمام 
ة  طريق  الطرقات الكثرية، لكن يبدو أن ثمَّ
آخـر، طريـق  لـم أتعـرّف عليـه ،  عّيل أن 

أكتشفه يف أعماقي.
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اسـتخدم الحداثيـون اللهو والسـخرية التـي تعد  هذه 
التقنيـات يف األدب سـمات محوريـة يف العديد من أعمال 
ما بعـد الحداثة، وان العديـد من الروائيني الـذي ُيعّدون 
اليوم ما بعد حداثيني عىل أنهم من مستخدمي الكوميديا 

السوداء. 
الكوميديا السـوداء كما تعرفها موسوعة وكيبيديا «هّي 
نـوع مـن الكوميديا والهجـاء تمتـاز بأنها تـدور حول 
مواضيـع تعّد عموماً تابوهـات أو أموراً محرما الخوض 
فيها، بحيث يتم التعاطي مع تلك املواضيع بشكل فكاهي 
أو سـاخر مـع االحتفـاظ بجانـب الجديـة يف املوضوع. 
بمعنى انها تعتمد عـىل يشء يؤملك ويدفعك للضحك ، لذا 
فهي كوميديا ليسـت بالسـهلة وال بد ان يكون املختص  

بتناولها شخص متمكن١.
هذا ما نلمسه يف مرسودات عراقوش  القصصية للقاص 
والروائي والسينارسـت شوقي كريم حسن  الصادرة عن 

دار الصحيفة العربية، بغداد  يف طبعتها االوىل  ٢٠٢٢. 
بدءا  مـن العتبات واملناصات وقبل الدخول اىل مرسودات 
شـوقي كريم  اقـف عند غـالف املجموعة   الـذي يظهر 
فيها شكل لرجل   يرمز لبطل الكوميديا بقبعته وعصاته  
املعقوفة  املمثل  شاري شابلن وكذلك  الصورة الشخصية 
للقاص التـي وضعها يف ظهر الغالف، معتمدا يف ذلك عىل 
مـا يميز شـخصيته من طابع كاريكاتوري نرى بشـكل 
واضح وجيل الكوميديا الساخرة وهي  مظهر من مظاهر 

الكوميديا السوداء.
يرتبـع اعـال ايقونة الكتـاب عنونـة املـرسودات بالخط 
االحمـر العريض  (عراقـوش) عنونة الفتـه وردت دون 
مصاحبات اسـتعرس رسـم حدود معناه ابتداًء، فيتضح 
لنا معنـاه  الظاهر من خالل عتبة االهداء الذي جاء فيه 

اضاءة وتوضيح للمعنى ..
 اىل/قرقوشات أرض السواد..

من اجل تخليدهم نحت كلمة الوجود لها من قبل ..عراق 
وهو البلد الذي لم يعد ذا معنى وقوش وهي نصف اسـم 

الوزير قراقوش، والذي يعني اسمه(النرس االسود)
وبذا صارت عراقوش .. البلد االسود! ٢

نسـتنتج ان املعنـى ال ينحرص يف البنية السـطحية فثمة 
بنيـة عميقة اخـرى خلفـه  تتمثـل يف املعنـى االيحائي 
يهدف اىل اسـتمالة القـارئ والتأثري فيـه  وتؤجج رغبة 

االستطالع. 
فضال عن  االستهالل الذي قدمه  بعنوان (سؤال الهامش)  
نرى صورة واضحة لكوميديا الساخرة  عىل لسان سارد 

كوميدي
« تزوجت أمي ، بعد أن أكلت الحرب أبي املسـكني،  برجل 
كثري الضحك، وأمرتنا بأن نناديه ، باحرتام وأجالل بعمي 
، عمـي هـذا، أوصانـي يف لحظـة صفاء وتجـل، اضحك 

تضحك لك الدنيا !!
فرحت أضحـك .. وأضحك ..وأضحـك.. ولكني مع خيبة 
أمـل كبرية لـم ار هـذه الدنيا تضحـك.. بل تـزداد حزناً 

وقتامة
وأوصاني معلم مدهور بالسياسـة – الضحك بال سـبب 

من قلة االدب !!
بحثت بجد عن االدب بكل الوانه وفنونه ، ورأيت ما رأيت 

، فهل يحق يل اآلن أن أضحك .. أضحك .. أضحك 
وأن كان ضحكا كالبكاء ؟ ص٥ 

مـرسودات شـوقي كريـم  القصصيـة جـاءت بعنونـة 
مختلفة جملة اسـمية مـن مقطعني  مبتدأهـا كوميديا  
..وخربها تجسـيد لها.. وتمثالت تلـك الكوميديا وبؤرها 

الرسدية يف.. كوميديا..
(الوجوه، الشيطان، الفائز، التوحش، النفايات، املقهى، 
الواهم،الهبش، التائه، التشـظي، الكتاب، القاع، الشبيه، 
املمثل، الحارس، االرباب، امليـت، القصب، الوقحة، االثم، 

العاشق، املالك، الحجر ، الخنفساء)
 قصص ممرسحة

ولكـون الكاتـب عمل يف املـرسح  والسـيناريو وظف كل 
طاقاتـه   يف عراقوش املتمثلة يف طريقة عرض الكوميديا 
من شـخوص ورموز مرسحية وتوظيف، اللغة املرسحية 
ومفرداتهـا مـن ( مخرج، سـيناريو، مـرسح وجمهور 
وممثلـني، االقنعـة، الوجوه) نالحظ ذلـك يف  مطلع  اوىل 

مرسوداته يف (كوميديا الوجوه) :
« السـيناريو لعبـة تتكـرر عـرب االزمـان دون طلب من 

احد..» ص٩ 
ففي هذه املرسودة تجليات الكوميديا السوداء يف ثيمتها 

الوجوه واالقنعة عىل لسان سارد كوميديان: 
«كوميديا الوجوه املستنسـخة املضحكة املبكية، ال دخل 
لألربـاب باألمر فليـس ثمة وصايا وجدت منشـورة عىل 
رّقم وألواح، وال اثبات تاريخي عىل ان هذه الخصلة ارثية 

الوجود» ص٩ 

يلمـس القـارئ  يف مـرسودات قراقـوش اعتمـد القاص 
اسلوب الحوار املرسحي ، حوار وفعل وحركة وقد يوظف 
اللغة العامية أحيانا كما يف مرسودته كوميديا الشيطان: 

ص٢٢ 
-يمه.. يمه .. يمه!

-ها يمصخم الوجه شبيك؟!
-يمه دك عليه الشيطان!

-فلك صابك انت وين والشـيطان وين.. ياهو الدالك عىل 
درب الشيطان

-آني شـعليه رحت أنام لكيته متمدد مكاني .. كتلة كوم 
.. ما قبل وظل يضحك وأني أضحك .. وشفت نفيس بديرة 

ناسهه بس تضحك!!
-روح .. روح ذب روحك بالشط وسمي باسم الله!!

شـوقي كريم مسـكون بثقل الهمـوم يف حياة يصعب أن 
ينـال الفـرد حقه مـن الفرح وحتـى الحلم وهـو يحفر 
عميقا بذاكرة الهم والوجع العراقي عرب كل هذه العقود 
من الحروب الخارسة واالنكسارات والخيبات والثقافات 
الظالميـة وهو قاص يمتلك ادوات القـص الرائعة ولديه 
رؤى بعيدة تصل اىل الفلسـفة ، باسـلوب التفاعل النيص 
مـع نصوص غـريه او  التناص غري املبارش الذي يشـمل 
تنـاص االفـكار أو املقروء الثقـايف ، او الذاكرة التاريخية 
التي تسـتحرض تناصاتها بروحهـا او بمعناها أو لغتها 

كما يف تناصه يقول: 
يقول برنادشـو وهـو صانع اقنعة ايرلندي» كل انسـان 
منـا يحتاج اىل الف قناع او اكثر إلتمـام مهامه الحياتية 
، وعـىل الحكومـات توفـري مثـل هـذه االقنعة بأسـعار 
تعاونية  تسـهل مهام  العيش وسط مدن تموج بالنفاق 

واالكاذيب» ص١٣.
يلمس  القارئ يف نصوص شوقي كريم  أنه يبتدع الجديد 

ويبتكـر ويتجاوز الشـائع الـرسدي وما جـاء به الرسد 
الكالسـيكي  كأنه يقول يف لسـان املقال انه صـار لزاماً 
التغيـري والتجديـد مـن حيـث ميكانزما بنـاءه الرسدي 
يف بلـوغ االبعـاد التصويرية للنـص  وفراسـته يف قراءة 
شـخصياته والوصف الدقيق للمالمح من حيث قسمات 
الوجـه وااليماءات واالشـارات نالحظ ذلـك يف مرسودته 

كوميديا املقهى:
« لحظة صاح ( عزيز االسـود) مات الدوشيش، تجمعت 
دكنـة الوجوه  مبرصة الدوشـيش وهو ينازع انفاسـه 

االخرية..
ابتسـم االسود، شامراً يشـماغه الذي أخذ من لون بركة 
ماء سوادها االسن، الوانه ورائحته املذكرة بروائح السدر 
والكافـور، وبحركة ماكرة اخرتق الهـواء طائرا اىل علو، 
لـوح بكلتا يديه اسـتدار ملقياً فوق الـرؤوس املراقبة ملا 
يحصـل بمرح وامتنـان نثار حلـواه الصبيانية  املاطقة 

باالشتهاء.» ص٤٥
رش البلية ما يضحك

الكوميديا السوداء قائمة عىل كوميديا الحوار، وكوميديا 
الشـخصية، وكوميديا املوقف، وكوميديا الرؤيا. وغالبا، 
ما تنطلق هذه الكوميديا الصادمة من األمثال الشـعبية 

التالية: و “ رش البلية ما يضحك“…
 فـإن الضحكة فيها ال يمكن أن تكون إال صدى لشـهقة 
مكتومـة، ووسـيلة يعلـو بهـا هذا اإلنسـان عـىل حدة 

األوجاع
«بأىس مبالغ  فيه رميت اىل حضنه ثمار قهري وجنوني، 
ودون كالم اخـذت خطـوي ناحيـة مكانـي الخفي الذي 
امارس فيه حمرنتي بكل سعادة ورسور، اجلس مقرفصاً 
ناهقـاً بلعنـات عملـت زمناً طويـال من اجـل ابتكارها، 
والعمل عىل اشاعتها بني اوساط الحمري الرافضني بشدة 

لسلوكي الذي يتمسك ببعض انسـنتي، وماتعلمته منها 
من توافه ورشور»ص ٩٣ 

نلمس يف املقطع اعاله  يف مرسودته ( كوميديا الشـبيه) 
نموذجـا ناجحـا للكوميديا السـوداء، ؛ إذ تصور القصة 
معاناة اإلنسـان املهمـش واملقهور واملنخـور يف رصاعه 
مـع الواقع الزاخر بالتناقضات الجدلية هي تعبري صادق 
وحقيقي عن كوميديا اإلنسـان املقهـور، وتوظف آليات 

السخرية والتغريب والفكاهة واالنزياح واملفارقة.
يسـتعمل القـاص لغـة سـاخرة يف نقـده للواقـع بكل 
واالجتماعيـة،  واالقتصاديـة،  السياسـية،  مسـتوياته 
والثقافيـة ، وتعريته فكاهيا وكاريكاتوريا، وتشـخيص 

عيوبه املضمرة. 
«نهق صاحـب الكرش املكـدور، بعد اصابته بهسـترييا 

ضحكات خالية من املعنى والوضوح،
أيهـا السـادة االكارم ال يفكـر غرينـا ان يحـل محلنـا.. 
مقصلة ودينـار ، ولعبة اتقنا كيف تكـون بدايتها عدلنا 

العدل سواه.. واقوالنا فعل ال رجعة منه!!» ص ١٥
لم تكن الكوميديا  التي يقدمها لنا  هي كوميديا ساذجة 
غايتها  التنكيت، واإلمتاع، وإثارة الضحك، وتغليب جانب 

التسلية والرتفيه وانما جاءت 
كوميديا راقيـة تعتمد عىل الـرصاع الدرامي بني املواقف 

والشخصيات والقيم 
تجمع  بني الجد والهزل.

القاهر واملقهور
ففي مرسوداته  نلمس «الكوميديا الصادمة  يحيلنا عىل 
ثنائية قاهر ومقهور نموذجا متفشيا يف كافة العالقات: 
عالقـة الرئيس باملـرؤوس، والرجل باملـرأة، ورب العمل 
بالعامـل، والصغـري بالكبـري، والغني بالفقـري، والقوي 
بالضعيف، واملعلم بالتلميذ، واملوظف باملواطن ، إىل املدى 
الذي يصبح فيه كل إنسـان مقهورا ممن يعلوه، وقاهرا 

ملن يدنوه  ٣  :
-«استاد.. استاد.. است..!!

-انصتوا حمار بيت رضيوي يسأل..
-املستحيل صار ممكناً يف زمن الهشتك بشتك!!»

إن الشـخصية التي تتكـئ عليه الكوميديا السـوداء هو 
الكوميدي املقهور الذي يتسـلح بمجموعة من التقنيات 

الساخرة للدفاع عن ذاته املتفسخة
لـذا تعترب مـرسودات عراقوش مـن االعمـال التجريبية 
املهمـة يف هذا االتجاه. بل بفضل غناها وجرأتها يف طرح 
قضايا حيوية،  و معاناة اإلنسان البسيط يف ظل مجتمع 
السـلطة والقهـر والقمع، مـع نقد الكثري مـن الظواهر 

املتفشية يف املجتمع،
مرسودات شوقي كريم حسن تحمل، يف طياتها، شاعرية 
التعبـري ، وهيمنة الطـرح الفكري الفلسـفي العقالني، 
واستخدام الواقعية النقدية، ، واملزاوجة بني الجد والهزل. 
و القائمة عىل املفارقة الصارخة، والسـخرية االنتقادية، 
والتناقـض الجـديل. عرب صيـغ جمالية وفنيـة متنوعة، 

كالرتميز، والتلميح، والتعريض، والسخرية، واإليحاء. 

www.alzawraapaper.com
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يرتّصدني عَرب شقوِق الحائط.....

والبصماُت الباشقُة..
مازالت تحفُر هاجَسها يف بابي..

وهَو يعانُد عصَف الليل..
و يعالجه بالحكمِة

وجماِل الصِرب..
وبهاِء الصورة....

.
لْم يرتْكني قّط..

كّل  يف  نافذتـي  يطـرَق  اْن  يف  يـرتّدْد  لـْم 
االوقات...

ويجالسني رغَم الوجِع املستفحِل عندي..
ولذلَك كان يسابقني يف حّل االزمات..

كـي ال تتيبس دورتنـا الدمويـُة وتلوذ بنا 
العثراُت

نشيُخ كثرياً..
ونضيع...

وبكّل وقاٍر..

هذي الليلة..
طرَق الباَب صديقي..

استأذنُه الجسُد املتعُب
و الرأُس الدّوار..
استأذنُه الحال..

ثـّم تـدّىل اصبـع روحـي مرتبـكاً كالطرِي 
الناحِل بنَي جناحيه!!!!!!
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عزيزي الزوج، ربما سمعت من زوجتك 
يف يـوم شـكوى عـن إحساسـها بأنها 
تكلم نفسـها طول الوقت؟ أو أن ليس 

بينكما كالم أبدا..
ربمـا دارت بينكما مشـاجرة عنوانها 
اإلهمـال و ”أين ضاع الحب يا ولدي“.. 
وربمـا أتت لـك زوجتك يف يـوم بمقال 
مكتـوب يف صفحة املـرأة عن ”الخرس 
الزوجي وكيف تتغلب عليه“. إن لم تكن 
تهتـم بعد كل هذا بهـذه املؤرشات التي 
تقـول لك أن زوجتك عىل شـفا هاوية، 
فاسـمح لـك أن أحدثـك عـن ”الخرس 

الزوجي“.
الخرس الزوجي عـرض طبيعي. فبعد 
سـنوات من العرشة والتواجـد اليومي 
تحت سقف واحد وتشابه األيام أحيانا 
بني العمـل والبيـت واألوالد ومتطلبات 
الحيـاة الكثرية يصبح الخرس الزوجي 
ضيفا طبيعيـا وإن كان ثقيال. الخرس 
الزوجـي يضايـق الزوجـة جـدا، وقـد 
يف  األوىل  وأزمتهـا  مشـكلتها  يصبـح 
الحياة. سـوف تقوم زوجتك بمحاوالت 

لبـدء الكالم مـرة أخـرى وتجدها أنت 
محاوالت سـاذجة أو متطلبة أو ليست 

يف وقتهـا، ولكن يجـب أن تتجاوب وأن 
تعطي لها من وقتك.

األبناء يالحظون هـذه العالقة الفاترة، 
وتؤثر فيهم سـلبا. ليـس أجمل من أن 

يجـد األبناء العالقـة جميلـة بني األب 
واألم واملشـاعر الفياضـة واألحاديـث 
التـي ال تنقطـع، فكلهـا عوامـل تزيد 
ثقة األطفال يف أنفسـهم وتطمئنهم يف 

الحياة.
الخـرس الزوجـي قـد يكون سـببا يف 
حـاالت طـالق إذا لـم تعالج املشـكلة 

وتركت حتى تصل إىل حائط سد.
مثـل أي يشء يف الكـون، العالقـة بـني 
وعنايـة  مجهـودا  تتطلـب  الزوجـني 
ورعاية مسـتمرة. والكالم عادة يمكن 
أن تخلقها بنفسـك حتى تتعود عليها. 
للـكالم مـع زوجتـك  خصـص وقـت 
يوميـا وافتح معها كالمـا عن أحوالها 
أو األحـوال العامة.. قـول لها نكتة، أو 
حكاية طريفة، واستمع إليها.. التعود 
مهـم. ال تبخل يف التعبـري عن عاطفتك 
وحبك تجـاه زوجتك. قل لها أنك تحبها 
من وقت آلخر، قـل لها أنا تبدو جميلة 
اليـوم، أو أن هذا الفسـتان اليق عليها، 
أو أنك تذكرتها اليوم وأنت يف العمل، أو 

أنها وحشتك.

أن للماسـكرا دورا كبريا يف تطويل 
الرمـوش. لكـن، هـل تعلمـني أنه 
بإمكانك تحضري ماسـكرا بنفسك 
ال تسـاعد فقط عىل منح رموشـك 
مظهـراً أكثـر كثافـة وطـوالً، بـل 
من شـأنها تعزيز صحة رموشـك 
ومنعهـا مـن التسـاقط. فيما ييل، 

طريقـة عمـل ماسـكرا لتطويـل 
الرمـوش وتكثيفها بطرق طبيعية 

آمنة وفعالة.
طريقـة عمـل ماسـكرا لتطويـل 
الرموش بخطوات سهلة وبسيطة، 
ال تساعد فقط عىل تطويل رموشك 
فحسـب، بـل مـن شـأنها تعزيـز 

نموها وجعلها تبدو أكثر كثافة.
- ماسكرا لتطويل الرموش من جل 

الصبار
يحتـوي جل الصبار عىل العديد من 
الفيتامينات واملواد املعذية للشعر، 
ما يساهم يف نمو شعريات الرموش 
بقـوة أكرب، كما أنـه يحافظ عليها 

رطبة.
املكونات:

- ملعقة صغرية من جل الصبار.
- زيت خروع ربع ملعقة صغرية.

- ربع ملعقة صغرية من زيت اللوز 
الحلو.

- ملعقة صغرية من شمع العسل.
- ملعقـة صغرية من ظالل العيون 

أسود اللون.
طريقة التحضري:

مـاء  بـه  وعـاء  حـرضي  بدايـًة، 
سـاخن، وضعي داخله وعاء أصغر 
جاف ونظيف. وضعي جل الصبار، 
ثـم شـمع العسـل مـع التقليـب، 
بعدهـا، أضيفي زيـت الخروع مع 
زيـت اللوز اىل املزيـج. حركي جيداً 
حتى تتجانس املكونات مع بعضها 
ويذوب شـمع العسل بشـكل تام. 
أضيفي إىل املزيج اآليشادو وحركي 
جيـداً. ثم، اسـكبي املزيـج يف علبة 
ماسكرا فارغة ونظيفة لالستخدام 

الحقاً.
- تطويـل الرموش بزيـت الخروع 

والفازلني
يعّد زيت الخروع أحد أهم املكونات 
الطبيعيـة التـي تعالـج بصيـالت 
الشـعر وتعزز نموها. أما الفازلني 

يحتـوي عـىل خصائـص مضـادة 
الزيـوت  للبكترييـا، والعديـد مـن 
والشموع الطبيعية، والتي بدورها 
تسـاعد عـىل حمايـة الشـعر من 

التكرس.
املكونات:

- ملعقة كبرية من زيت الخروع.
- ملعقة صغرية من الفازلني.

- ملعقة صغرية من زيت اللوز.
- ملعقـة صغـرية مـن اآليشـادو 

باللون املفضل لديك.
طريقة التحضري:

يف وعـاء نظيـف، ضعـي الفازلـني 
وأضيفي إليه زيـت الخروع وزيت 
جيـداً  املكونـات  حركـي  اللـوز. 
للحصـول عـىل مزيـج متجانـس، 
ثـم أضيفي إليـه اآليشـادو. صبي 
املزيـج يف علبـة ماسـكرا قديمـة 
ونظيفة لالسـتخدام عند الحاجة. 
تابعي املزيد: طريقة عمل سـريوم 

للحواجب والرموش
- زيوت طبيعيـة لتطويل الرموش 

وتكثيفها
إذا كنـت ترغبـني يف تعزيـز نمـو 
رموشك، وجعلها تبدو أكثر كثافة. 
ال ترتددي يف تخصيص روتني عناية 
بها من خالل تطبيق إحدى الزيوت 

املعززة لنمو الشعر. نذكر منها:
- زيـت الزيتون لتطويـل الرموش 

وتكثيفها
يعـّد زيـت الزيتـون مـن الزيـوت 
الطبيعيـة الغنية بفيتامـني E، ما 

يعزز من نمو الشعر.
طريقة االستخدام:

قبل الخلود إىل النوم، اغميس فرشاة 
املاسـكرا بزيت الزيتـون، ومرريها 
عـىل رموشـك مـن األسـفل حتى 

األعىل كي تترشب جيداً الزيت.
كـرري هـذه الخطـوة يوميـاً ملدة 
شـهر، وسـتحصلني عـىل رموش 

طويلة وكثيفة.
- زيت الخروع لتطويل الرموش

يمتـاز زيـت الخرونـي باألحماض 
الرضوريـة  واإلنزيمـات  األمينيـة 
لتحفيـز نمـو الشـعر، مـا يجعله 
الرمـوش  لتكثيـف  رائعـاً  خيـاراً 

وتطويلها.
طريقة االستخدام:

اغمـيس فرشـاة املاسـكرا يف زيت 
الخـروع ثـم ادهني بها رموشـك، 

عند املساء وقبل الخلود إىل النوم.
كـرري هـذه الطريقة يوميـاً ملدة 
النتيجـة  عـىل  للحصـول  شـهر 

املرضية.
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املقادير :
(منظفتـان  دجاجتـان  الدجـاج: 

ومقطعتان)
مـاء  يف  (منقـوع  اكـواب   ٣ األرز: 

ساخن)
القرنبيـط: رأس (مقطع إىل زهرات 

متوسطة الحجم)
الجزر: ١ حبة (مقطع)

البطاطـس: ٣ حبـات (متوسـطة 
الحجم، مقرشة ومقطعة)

(مقـرش  حبـة   ١ الباذنجـان: 
ومقطع)

البصل: ١ حبة (مقطع)
زيت الزيتون: ٣ مالعق كبرية

الزيـت النباتي: ملعقتـان كبريتان 
(للقيل)

ماء ساخن: ٣ اكواب
بهارات املقلوبة: ملعقة صغرية

ملح: ملعقة صغرية
فلفل أسود: ملعقة صغرية

الهال: ملعقة صغرية (حّب)
القرفة: عود

ورق غار: ٢ ورقة
طريقة التحضري

١. يف قـدر عـىل النـار، يوضع زيت 
الزيتـون ويقلـب فيـه الدجاج مع 

البصل وجميع البهارات.
٢. يسكب املاء الساخن فوق الدجاج 

ويغطى القدر حتى االستواء.
٣. يف مقالة عىل النار، يوضع الزيت 
النباتـي وتقـىل فيه الخضـار حتى 

تتحمر.
٤. عند اسـتواء الدجـاج، يرفع من 
مرقـه ويصـف يف قـدر جديـد، ثم 
توضـع فوقـه طبقة مـن الخضار 

املقّيل، وتشكل طبقات حتى انتهاء 
الكمية.

٥. يصفـى األرز مـن املـاء ويوضع 
كطبقة أخرية.

حتـى  الدجـاج  مـرق  يسـكب   .٦
يغمر األرز، ويوضـع القدر عىل نار 
متوسـطة ملدة ٣٠ دقيقـة أو حتى 

ينضج األرز.
٧. تقلـب املقلوبة عىل طبق واسـع 
للتقديم. ويقدم هذا الطبق سـاخناً 

مع السلطة واللبن.

إذا كنـت ترشب القهوة بمجرد اسـتيقاظك يف الصباح، 
فلدينـا أخبار سـيئة لك. اتضـح أن هذا ضـار للغاية. 

وعندما تعرف السبب ستتخىل عن هذه العادة.
تعـزز القهـوة الثقيلة فقـدان الوزن وتبقينـا يف حالة 
جيـدة. لذلـك، فإن رشب القهـوة أثناء النهـار له تأثري 

إيجابي.
ومع ذلك، فإن رشب القهوة خالل ساعات معينة ضار. 
خاصة إذا كنت تستيقظ يف الصباح وترشب القهوة أول 

يشء، فأنت تفعل شيًئا خاطًئا تماًما. 
رشب قهوة الصباح، التي يدمن عليها الكثري من الناس، 

مبارشة بعد االستيقاظ يؤدي إىل عواقب وخيمة.
يجب رشب القهوة بعد الفطور فقط

سـينزعج الكثري من شاربي القهوة لسماع ذلك. يمكن 
أن يـؤدي بـدء يومـك بالقهـوة إىل اإلرضار باألمعـاء 
والجهـاز الهضمـي، لكن التأثـريات ال تتوقف عند هذا 

الحد.
إذا كان أول يشء ترشبـه يف الصبـاح بعـد االسـتيقاظ 
هو القهوة ، فقد يرتفع مسـتوى السكر يف الدم بنسبة 

٥٠٪. إذا تناولـت اإلفطـار أوالً ثم رشبـت القهوة، فلن 
تكون هناك مشكلة من هذا القبيل.

تسبب تشنجات
إذا بـدأت يومك بفنجان من القهوة، فقـد ال تنام جيًدا 
يف الليـل. نظـرًا ألن الكافيني يرفع مسـتويات السـكر 
يف الدم، فقد تعاني من تشـنجات يف السـاق ليًال والتي 

ستوقظك.
تسبب جفاف الجلد

القهوة مدر قوي للبول. لهذا السبب، تتسبب القهوة يف 
فقدان جسمك للسـوائل، ومن املهم رشب كمية كافية 
مـن املاء طـوال اليـوم. خالف ذلـك، يمكـن أن يحدث 

جفاف للجلد.
ترفع مستوى القلق

عندما تسـتيقظ يف الصبـاح، يكون هرمـون التوتر يف 
أعىل مسـتوياته. إذا كنت تـرشب القهوة قبل اإلفطار، 
فسـوف تسـبب لك املزيد من التوتـر. ُينصح باالنتظار 
حوايل سـاعة بعد االسـتيقاظ، ورشب املـاء، ثم رشب 

القهوة.

NNNNÛËia@Ú‹�€

NNNŸnÓi@¿@ŸjÓj†

NNNÚÓj†@|ˆbó„

NNNÔ€ç‰fl@7iám

_CÚ”äb©a@Ú‡»†˛aD@Ú‡ˆb”@bfl

ãËƒ€a@‚¸e@—Ó–¶

إن تنظيـف دورة املياه يعـّد امرا هاما جدا وهذا يرجع إىل أن الحمام مكان 
تنمـو فيـه الجراثيم والفيليـات الضارة ولذلك نكـون يف حاجة اىل تنظيف 
الحمام بصفة دائمة ومسـتمرة ولكن يف بعض األوقات قد تجد صعوبة يف 
تنظيف الحمام بدون اسـتخدام املواد الكيميائيـة التي قد ترض الجلد وقد 
ترض أيضا اجزاء الحمام املختلفة ولذلك فإننا من خالل هذه املقالة سوف 

نرشدك إىل كيفية تنظيف الحمام بطرق طبيعية بعيدا عن الكيماويات:
1 - التخلص من رواسب الصابون بالحمام

إن التخلص من رواسب الصابون املرتاكمة بالحمام قد يظن البعض أنه ال 
يمكن التخلص منها إال باستخدام املركبات الكيميائية املوجودة يف املتاجر 
ولكـن يف الحقيقـة أن هذا اعتقاد خاطئ حيث أنـه بإمكانك التخلص من 
الصابـون املرتاكم بالحمام من خـالل بعض املكونات البسـية واملوجودة 
بمطبـخ أي منزل، وللتخلص من رواسـب الصابون يمكنك أن تقوم بعمل 
مزيج من الخل األبيض واملاء بكميات متسـاوية ثم تقوم بتنظيف اماكن 
الصابون بها وإذا كانت رواسـب الصابـون كثيفة فيمكنك أن تقوم بعمل 
عجينـة من صـودا الخبز مع املـاء أو صودا الخبز مع الخـل وتقوم بعمل 

عجينة وتفرك بها الصابون املرتاكم بقوة.
2 - إزالة البقع من التواليت والحوض

إن الحفاظ عىل التواليت والحوض المعا ونظيفا بدون بقع ليس امرا سهال 
وقـد تجد انـه بإمكانك ان تتخلص من ذلك بواسـطة املنتجات الكيميائية 
ولكن يف الحقيقة أنه يمكنك أن تتخلص من هذه البقع وتحصل عىل حمام 
نظيـف وناصع من خالل أن تقوم بمزج نصف كوب من الخل األبيض مع 
ملعقـة كبرية من صودا الخبز امزجهم معا جيدا ثم قم بصب هذا الخليط 
يف املرحاض ملدة نصف سـاعة ثم قم بفركها بفرشاة ثم اغسله وكرر ذلك 

مرة واحدة كل أسبوع حتى تحافظ عىل نظافة التواليت.
3 - التخلص من الفطريات

إذا كانت نسـبة الفطريات كبرية جدا يف الحمام وال تسـتطيع أن تتخلص 
منهـا فيمكنك هنا ان تلجأ إىل املنتجات الكيميائية أما اذا كانت الفطريات 
نسـبتها متوسـطة فيمكنك هنا أن تسـتخدم الطـرق الطبيعية للتخلص 
منها حيث يمكنك أن تقوم برش الخل األبيض الذي يسـاعد عىل التخلص 
مـن الفطريات وكذلك من البكترييـا املنترشة بالحمام، ولكي تضمن بقاء 
التواليـت صحي ونظيف دائما قـم برش خليط املاء والخـل دائما بعد كل 

استخدام.
4 - حل مشكلة التخلص من انسداد املصارف

هذه مشـكلة يعاني منها عدد كبري من األشخاص خاصة أصحاب الشعر 
الطويـل الـذي يقع أثنـاء االسـتحمام مثال ويـؤدي إىل التجمع وانسـداد 
املصارف ولحل هذه املشـكلة قم بصب ثالثة أربـاع كوب من صودا الخبز 
ثـم اتبعه بنصف كوب من الخـل واتركها ملدة نصف سـاعة وبعد ذلك قم 
بصب املاء املغيل أيضا وبالتاىل سـوف تتخلص من أي انسداد إذ إن تنظيف 
الحمام ال يتطلب اسـتخدام كيمياويات خطرية ولكن من خالل استخدام 

مواد بسيطة موجودة يف كل منزل يمكنك تنظيف الحمام بشكل كامل.

األطعمـة الخارقة هـي أطعمة 

وأنهـا  نباتيـة كمـا  معظمهـا 

تضم بعض األسماك ومنتجات 

األلبـان، وتتميـز بأنهـا غنيـة 

واملعـادن  بالفيتامينـات 

املفيـدة  األكسـدة  ومضـادات 

لصحة الفرد.

وعـىل الرغم من عـدم االعرتاف 

بمصطلـح «األطعمة الخارقة» 

بشكل علمي، دون وجود معايري 

ملـا هو طعام «خـارق» وما هو 

جمعيـة  أن  إال  خـارق»  «غـري 

القلب األمريكية، وصفت بعض 

األطعمة بأنها ذات قيمة غذائية 

أكثر من غريها، وهي:

الكرنب

يحتـوي هـذا النبـات ذو اللون 

األخـرض الداكـن عـىل كميـات 

كبرية من فيتامينات «أ ، ج ، ك» 

باإلضافة لأللياف والكالسيوم.

البطاطا الحلوة

عـادة ما يضاف هـذا النوع من 

البطاطا إىل «األطعمة الخارقة» 

لتشابه فوائده مع الخرضاوات 

الورقية، وتعترب مصدر لأللياف 

ذلـك  مـن  وأكثـر  أ  وفيتامـني 

بكثري.

الفاصولياء والحبوب الكاملة

الفاصوليـا هي مصدر للربوتني 

غـري  واألليـاف  الدسـم  قليـل 

القابلـة للذوبـان، مما يخفض 

واأللياف  الكوليسـرتول.  نسبة 

القابلـة للذوبـان، والتـي توفر 

شعورا باالمتالء لفرتات طويلة، 

وكميات كبرية من الفيتامينات 

واملعـادن النـادرة غائبة إىل حد 

كبري يف النظام الغذائي األمريكي 

النموذجي، مثل املنغنيز.

املكرسات والبذور

تحتوي عـىل مسـتويات عالية 

من املعـادن والدهون الصحية، 

لكـن لها جانـب سـلبي حيث 

تحتوي عـىل نسـبة عالية من 

السعرات الحرارية.

السمك

يعّد سـمك السلمون والرسدين 

األسـماك  وبعـض  واملاكريـل 

الدهنية األخرى غنية بأحماض 

أوميغا ٣ الدهنية، والتي يعتقد 

أنهـا تقلـل من خطـر اإلصابة 

والسـكتة  القلـب  بأمـراض 

الدماغية.

الفاكهة

يعّد الرمان من الفاكهة املهمة 

اإليالجيتانـني  عـىل  الحتوائـه 

(حمـض اإليالجيك) ومضادات 

ووفقـا  األخـرى،  األكسـدة 

 Food لدراسـة نـرشت يف مجلة

Bioactives ، فإن له خصائص 

مضـادة للرسطان، كذلك التوت 

األحمـر، الذي يحتوي أيضا عىل 

حمض اإليالجيك.

آالم الظهـر يمكـن أن تكون واحـدة من أكثر 
٨٪ مـن  نحـو  ويعانـي  املنهكـة،  األمـراض 
الربيطانيـني مـن هـذه اآلالم يف مرحلـة من 
الحيـاة، واملشـاكل املتعلقة بالعمـود الفقري 
يمكن أن تنغص الحياة بشكل كبري، ومع ذلك 
هنـاك الكثري الذي يمكن القيام به للتغلب عىل 

هذه املشكلة.
وأفضل مكان للبدء هو معرفة السبب الجذري 
للمشـكلة، فأحيانـا تبـدو اإلجابـة واضحة، 
فربما أصيب الجسم بصدمة من تأثري سقطة 
أو حادث سـيارة، لكن األكثر شيوعا أن تكون 
املشـكلة مرتبطـة بـيشء آخر أبعد مـا يكون 
عـن كونه مسـببا للرضر مثـل االنحناء لعقد 
رباط الحذاء أو التواء أثناء التنظيف باملكنسة 
أو رفـع الطفـل الصغري مرات عديـدة، وغالبا 
مـا تكون املشـكلة قد بـدأت قبـل األلم بوقت 

طويل.
ويقـول أحـد املختصني إن أشـياء مثل ضعف 

العضـالت الداعمـة والوضعيـة والوقـوف أو 
الجلوس السيئ عىل املكتب يمكن أن تكون من 
العوامل املساهمة، حيث إن الكثري من عاداتنا 
اليوميـة تنطوي عـىل تكرار نفـس الحركات 
ومن ثم فإن بعض العضالت الداعمة يمكن أن 
ترتخـي يف نهاية املطاف وال تعود كما كانت يف 

الوقت املناسب لدعم الجسم عند الحاجة.
والحـل لهذه املشـكلة ذو شـقني: إلغـاء كل 
االختيـاري مـن قامـوس حياتـك  الجلـوس 
وتحديد أولويـات ميكانيكا العمـود الفقري، 
كأن تسـتخدم نوعية املكاتب التي تمكنك من 
الجلوس والوقوف، وهذه يستخدمها ٩٠٪ من 

الدول اإلسكندنافية.
وإذا تعذر ذلك فكن واعيا عندما ترخي أو تفرط 
يف مد عمودك الفقـري القطني عند الجلوس، 
قـف للحظة وعـدل وضع العمـود الفقري ثم 
اجلس وحافظ عىل ظهرك مسـتويا، وال تنس 
أن يف الحركة بركة، وامليش والسباحة وتمارين 

تقوية الظهر تساعد يف الوقاية من إصابته.
كذلـك فإن بنـاء عضـالت بطن قويـة يجعل 
ظهـرك أقـوى أيضـا وهـذا يمكـن تحقيقـه 
بتماريـن البيالتـس، وهـي طريقـة مثاليـة 
للعضالت العميقة يف أسـفل البطن التي غالبا 

ما يتم تجاهلها.
ولكن إذا كنـت ممن يكرهون تدريبات اللياقة 
البدنيـة فـال تقلـق، فهنـاك تماريـن منزلية 
بسيطة يمكنك القيام بها ملدة ١٥ دقيقة، وإذا 
كررتهـا بصفة منتظمـة فإن هذا سيسـاعد 
عضـالت ظهـرك يف مقاومـة أي خطأ عارض 

أثناء رفع يشء أو االنحناء أو االلتواء.
وأخـريا وليس آخرا، طريقة نومك ليال قد تؤثر 
أيضا عىل ظهرك، فإذا كنت تسـتيقظ وظهرك 
مشـدود فربما قد حان الوقت لتغيري الفراش، 
لكـن تأكـد عند رشائك فراشـا آخـر أن يكون 
باملواصفات الصحية الداعمة لوضعية الجسم 

والظهر.

وعنـد النوم عـىل أحد جنبيك ينبغـي أن يكون 
العمـود الفقري متوازيا مـع الفراش، وحاول 
أن تضع وسـادة صغـرية بني الركبتـني فهذا 
يساعد كثريا، والقاعدة األوىل تجنب النوم عىل 
البطـن ألن هـذا يجعـل الرقبة يف وضـع ملتو 

ويقدم دعما قليال جدا ألسفل الظهر.
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١٤٢٨ - ملـك صقليـة يجرب اليهود عىل حضور عظات تبشـري باملسـيحية 

لثنيهم عن دينهم.
١٧٧٧ - والية جورجيا األمريكية تقرر إلغاء توريث العبيد كخطوة يف اتجاه 

إلغاء الرق تماًما.
حكومـة  قبـل  مـن  فرنسـا  يف  الـرق  بنظـام  العمـل  إلغـاء   -  ١٧٩٤

الكونفونسيون.
١٨٧٧ - السلطان عبد الحميد الثاني يعزل الصدر األعظم أحمد مدحت باشا 
عن الصـدارة العظمى وينفيه خـارج أرايض الدولة العثمانيـة بعد أقل من 

شهرين عىل تعيينه.
١٨٨٧ - الدولـة العثمانية تبدأ يف اسـطنبول ألول مرة االختبارات التجريبية 
لغوص أول غواصـة عثمانية «الغواصة عبد الحميـد» تحت البحر، ونحتت 
اسـم «تحت البحر» إسـماً للغواصة، ثم أدخلتها ضمن أسـطولها البحري، 

وكانت هذه أول مرة يستخدم فيها العثمانيون الغواصة.
١٩١٧ - الشيخ سالم املبارك الصباح يتوىل الحكم يف الكويت بعد وفاة أخيه 

الشيخ جابر املبارك الصباح.
١٩٦٢ - الرئيس الفرنيس شارل ديغول ينادي باستقالل الجزائر.

١٩٧٤ - مركبة الفضاء أبولو ١٤ تهبط عىل سطح القمر.
١٩٨٣ - بـدأ محاكمة كالوس باربي املسـؤول يف جهاز الجسـتابو يف أملانيا 
النازية خـالل الحرب العاملية الثانية بتهمة ارتـكاب جرائم حرب وذلك بعد 

نحو أربعني عاًما من انتهاء الحرب.
١٩٨٨ - إدانـة رئيـس بنما مانويل نورييغا بتهم بتهريب ملخدرات وغسـيل 

األموال.
٢٠٠٣ - وزيـر الخارجيـة األمريكـي كولن باول يلقي خطاًبـا أمام مجلس 
األمـن يربط فيه بني الرئيس العراقي صدام حسـني وبـني جماعات أنصار 

اإلسالم وتنظيم القاعدة.
٢٠٠٦ - مظاهرات يف بريوت احتجاًجا عىل الرسـوم الكاريكاتورية املسيئة 
للنبي محمد يف صحيفة يوالندس بوستن الدانماركية تؤدي إىل وقوع أعمال 
عنف يف منطقة األرشفية، ووزير الداخلية حسن السبع يقدم استقالته من 

منصبه عىل خلفية هذه األعمال.
٢٠٠٩ - السلطات املرصية تمنع القيادي يف حركة حماس أيمن طه من عبور 

معرب رفح إىل قطاع غزة بسبب حيازته أموال يريد أن يدخلها للقطاع.
٢٠١٥ - مجلـس نـواب الشـعب التونـيس يمنح الثقـة للحكومـة الجديدة 

برئاسة الحبيب الصيد.
٢٠١٧ - املنتخب الكامريونـي لكرة القدم يفوز عىل نظريه املرصي بنتيجة 
هدفـني مقابـل هـدف واحد، ويتـوج بلقـب كأس األمـم األفريقيـة للمرة 

الخامسة يف تاريخه.
٢٠٢٠ - مجلس الشـيوخ األمريكي ُيـربئ الرئيس دونالد ترامب من تهمتي 

إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
٢٠٢١ - انتخاب محمد املنفي رئيًسـا للمجلس الرئايس الليبي وعبد الحميد 

الدبيبة رئيًسا للحكومة بعد انتهاء أعمال منتدى الحوار السيايس الليبي.
٢٠٢٢ - مقتـل مـا ال يقـل عـن ٢١ شـخًصا وتدمـري العديد مـن املباني يف 

مدغشقر جراء إعصار باتسرياي.
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شارع املتنبي من أقدم شوارع بغداد، 
إذ ُشّيد يف نهاية العرص العبايس، أي 
قبـل أكثر مـن ألف عـام، إذ ظهرت 
محال الوراقني وبائعـو الكتب أوالً. 
البدايـة كانت كما يقـول مؤرخون، 
مع أكشاك الكتب، ثم ُشّيدت املباني 
واملساكن، ويف العهد العثماني ُبنيت 
املنـازل من الطابـوق. يف عام ١٩٣٢ 
أطلـق عليـه امللك فيصل األول اسـم 
املتنبـي بسـبب كثـرة مكاتـب بيع 
الكتب فيـه واملقاهي التـي يرتادها 
الشعراء واألدباء.يقع شارع املتنبي 
يف وسـط العاصمة العراقيـة بغداد 
بالقرب من منطقة امليدان وشـارع 
الرشـيد. ويعّد شارع املتنبي السوق 
الثقـايف ألهـايل بغـداد إذ تزدهر فيه 
أنواعهـا  بمختلـف  الكتـب  تجـارة 
ومجاالتهـا وينشـط عـادة يف يـوم 
الجمعـة، ويوجد فيـِه مطبعة تعود 
إىل القرن التاسع عرش، كما يحتوي 
عىل عدد من املكتبات التي تضم كتباً 
ومخطوطات نادرة إضافة إىل بعض 
املبانـي البغداديـة القديمـة، ومنها 

مباني املحاكم املدنية قديماً واملسماة 
حالياً بمبنى القشـلة، وهي املدرسة 
املوفقيـة التي بناهـا موفق الخادم، 
وكانت هذه املدرسـة يف موقع مبنى 
القشـلة الحايل (والـذي كان موضع 
مديريـة العقاري «الطابـو» ووزارة 
العـدل يف العهـد امللكـي) ويقابلهـا 
املركـز الثقـايف البغـدادي املطل عىل 
نهـر دجلة إذ إن املركـز يحتوي عىل 
عدد كبري من القاعات لعمل الندوات 
واملحـارضات الثقافيـة، وأن باحـة 
املركز الثقايف تتميز بتجمع الفنانني 
واملثقفني كل يوم جمعة وهو مركز 
اللقاءات التلفزيونية ومنصة لألعالم 
باإلضافـة إىل وجـود معـرض دائـم 
للرسم عىل الخشب والزجاج يجسد 
الرتاث البغدادي يقوم بادارة املعرض 
زوج وزوجتـه وهما من الرسـامني 
املبدعـني، ويف نهايـة شـارع املتنبي 
يقع مقهى الشابندر الرتاثي القديم، 
والشارع حالياً هو سوق لبيع الكتب 

واملجالت القديمة والحديثة.

يحكى أن رجال زوج ابنتيه : واحدة إىل فالح ، و األخرى إىل صانع 
فّخـار .. سـافر الرجل بعد عـام ليزور ابنتيه ، فقصـد أوال ابنته 
زوجة الفالح التي استقبلته بفرح ... وحينما سألها عن أحوالها 

قالت :
اسـتأجر زوجـي أرضـا و اسـتدان ثمن البـذور و زرعهـا ..وإذا 
أمطرت الدنيا فنحن بألف خري و إن ما أمطرت، فإننا سـنتعرض 

إىل مصيبة ..
تـرك الرجل ابنتـه االوىل وذهب لزيارة ابنتـه الثانية زوجة صانع 
الفخـار التي اسـتقبلته بفـرح ومحبة ..ويف جوابها عىل سـؤاله 

التقليدي عن الحال واألحوال قالت :
اشرتى زوجي ترابا بالدين وحوله إىل فخار ،ووضعه تحت الشمس 
ليجف ..فإن لم تمطر الدنيا فنحن بألف خري..أما إذا أمطرت فإن 
الفخار سيذوب وسنتعرض إىل مصيبة، وملّا عاد الرجل إىل زوجته 

التي سألته عن أحوال بناتها، فقال لها :
إن أمطرت فاحمدى الله ..

و إن لم تمطر، فاحمدى الله.
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هنالـك العديد من السـلوكيات 
مـن  يمكـن  التـي  البسـيطة، 
خاللها تحديد شـخصيَّة الفرد 
سـواء  امـرأة،  أو  كان  رجـًال 
مـن طريقة كالمه أو مشـيته، 

وأحياناً من جلوسه.
لكـن يمكـن تحديد شـخصيَّة 
املـرأة من خـالل اإلصبـع الذي 
ترتدي بـه الخاتم، عـىل النحو 

اآلتي:
الخواتم الذهبية :

مشـاعرها  حـادة  شـخصية 
منطلقـة عفويـة حريصة عىل 

ابهار العيون 
.الخواتم الفضية ..

تدل عىل الربودة والهدوء والثقة 
وصفاء النفس تهتم صاحبتها 
الفكريـة وتنتابهـا  بالنواحـي 

مشاعر عدم الثقة أحيانا 

تتمالـك  ولكنهـا رسعـان مـا 
نفسها وتعود إىل طبيعتها. 
املاس واالحجار الكريمة .. 

إذا كان الخاتم هنا كبري الحجم 
غريب الشـكل فـإن من تحمله 

هي امرأة 
اىل  تميـل  متقلبـة  متناقضـة 
القلق واملعاناة العاطفية أما إذا 
كان الخاتم رفيعا أو متوسـطا 
ينسـجم مع شـكل اإلصبع ويف 
مكانه املناسـب فإنـه يدل عىل 
شـخصية خجولـة متحفظـة 
ذكية تميل اىل كتمان أرسارها . 

مكان الخاتم .. 
ومـن تفضـل وضـع الخاتم يف 
إصبع معني فإنها تكشف أيضا 
بعض جوانب شـخصيتها فإذا 

وضعته مثال يف... 
اإلبهام .. 

إنه يدل عىل شعور عال بالذات 
وثقة زائدة اىل حد الغرور. 

السبابة .. 
الصـدر  وسـعة  تواضـع 
والسـماحة لدرجـة التفريـط 
الشـخصية حتى  الحقـوق  يف 
ال يغضـب منهـا االخـرون... 
بحاجة اىل قـدر أكرب من الثقة 

بالنفس والشعور باألمان. 
الوسطى .. 

يدل عىل عقلية ناضجة تعشق 
املثاليـة يف السـلوك والترصف 
ولذلـك فهـي عرضـة لتأنيـب 
ال  هفـوة  أقـل  عنـد  الضمـري 
يعجبها االنسان السطحي الذي 
الجوهـر  يهتـم باملظهـر دون 
ولكـن يعيبهـا محاولـة فرض 
ارائهـا عـىل االخريـن دون ان 

تدري. 
الخنرص .. 

ومتاعـب  متاعبهـا  تتحمـل 
غريها بصرب واستسـالم احيانا 
وخصوصا فيما يتعلق باالرسة 
رغم اعتقادها بانها شـخصية 
متميزة تتمتـع بقدرات خاصة 

ال تملكها غريها. 
البنرص .. 

انه يـدل عىل شـخصية تتمتع 
باملشاعر الرقيقة والشفافية ال 
تتقبل فكرة التنـازل عن ارائها 
كالمهـا يحمـل صيغـة االمـر 

دون ان تشـعر ولكـن االخرين 
الجـادة  طبيعتهـا  اليفهمـون 
والتزامها لذلك فهي بحاجة اىل 
تعلم املرونة يف التعامل ومراعاة 

ظروف وطبائع االخرين. 
امرأة بال خواتم .. 

اذا رفضت املرأة ارتداء الخواتم 
الخطوبـة  بدبلـة  اكتفـت  او 
او الـزواج فـان ذلـك يـدل عىل 
شـخصية غـري نمطيـة تحـب 
املظاهر كما  التجديـد وتكـره 
تكـره النفاق والزيـف تميل اىل 
الوحـدة متهمـة مـن االخرين 

بالغرور ولكنها يف 
الحقيقة متواضعة جدا تفضل 
السـهر مع كتـاب او مجلة او 
فيلـم هـادف او برنامـج ثقايف 
عىل االشـرتاك يف حفل يشـارك 

فيه املشاهري والنجوم . 
خاتم يف كل اصبع ... 

املرأة التـي تهتم كثـريا بوضع 
الخواتم يف كلتا يديها أو أصابع 
إحـدى اليدين تكشـف دون أن 
تدري عن شعورها بعدم األمان 
وحاجتها اىل الحماية حتى من 
نفسها وقد يعني ذلك الرغبة يف 
اجتذاب اهتمام االخرين ولفت 
انظارهـم اليهـا أو نوعـا مـن 
فقدان الثقة بالنفس والتسـرت 
وراء دفاعات نفسية ومظهرية 

واهية.
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شفتك ماگمتلي بساعة املريــت
بية الصوچ وانته من الذنب خالي
خدرانات أدري من التعب رجليـــك
هلگد ماتروح وترجع ابــــــــالي

==============
مدري ليش اعيونك ادوخني بيـــك
هيه نظرة وينخطف كل لونــــي
مدري بعيونك سحر يسحرني ليك
مدري هيه مچلبة بيك اعيونــــي
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١ عواصـف الدماغ ونتاجـه o إذا أكلته كلـه تعيش وإذا 
أكلت نصفه تموت

٢ مدينـة مغربية (معكوسـة) o غرفـة صغرية مظلمة 
فيها انعكاس الحياة

٣ اسرتاق السمع o ترأس وتبعه تابعوه
٤ نصف روما o نصعد به لظهر الحصان

٥ يسري بال رجلني ويعشق األذنني o نصف ناصع
٦ الـف ليلة وليلة o الكلمة الوحيـدة يف املعجم التي تقرأ 

غلط دائما
٧ للنداء o الكوكب الوحيد الذي تراه ليال ونهارا

٨ تعيش يف األعشاش واذا فاعت هرب الناس
٩ وطن o ثلثا سوس

١٠ هي سـتة يف فلسـطني وخمسة يف سـوريا وأربعة يف 
تونس وثالثة يف مرص.

١ اكرب جزيرة يف العالم قبل اكتشاف اسرتاليا
 o ٢ نبـات مـن فصيلـة الَقرنّيات الفراشـّية كالبـازالء

يابسة
٣ لباس ال تحب لبسـه وعندما تلبسه ال تراه o ثلثا صاد

o طعم محبوب
٤ إن لـم تقطعـه قطعـك (معكوسـة) o آلة موسـيقية 

جلدية
٥ ثلثا برك o ثلثا ولد

٦ اعرتف o عاصمة افغانستان
٧ ثخانة o أعىل ما يف اإلنسان

٨ قرشة األرض أو سطحها o حنق
o كلمـا ذبحتـه تبكـي عليه o ٩ اذا تعـدى اثنـني شـاع

باللهجة املرصية تقال للولد الصغري.
١٠ زعيـم الثورة الصينية o تاجر مـن التجار إذا اقتلعنا 

عينه طار
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أنـت اليوم تبدو يف حالة غريبة جدا فربما تقول اليشء 
ونقيضـه يف آن واحد. عادة تنتقل مـن قضية اىل أخرى 
يف وقـت واحد دون أدنى مشـكلة، ولكن اليوم ربما يحذرك 
النـاس من ذلك. حـاول أن تفكر جيدا فيما سـتقوله قبل أن 
تتلفـظ به. ال تجعـل حياتك كتابـا مفتوحا بحيـث ال يطلع 

اآلخرون عىل أرسارك.

أنت خيايل جدا اليوم ولذلك سيبعدك خيالك عن أرض 
الواقع األمر الذي قد يتسـبب يف تأجيل بعض األعمال. 
قـد تالحـظ أن األشـخاص اليـوم عنيـدون ومضطربون 
وربما تكون واحـدا منهم. أمامك خيـاران ولكن ال تعرف 

أيهما األفضل لذلك ستظل وقتا طويال مرتددا ومشتتا.

تعاني من اإلرتباك بسبب فشل مشاريعك املهنية 
أو عـدم النجاح يف بدء عمـل جديد. يحاول الحبيب 
أن يعـرب لك عن يأسـه يف إصالحك ويف مسـاعدتك عىل 
توضيح مشاعرك. يبعد غرورك اآلخرين عنك، كن أكثر 

تواضعا خصوصا مع األصدقاء.

إذا رغبت يف الحفاظ عىل موقعك ومكتسباتك، عليك أن 
تكون أكثر جدية مما سـبق، فهذا أفضل. عليك أن تواجه 
الواقع كما هو، فالحقيقة غالبا ما تكون ممرا إلزاميا يجب 
أن نخوضه. ال ترتك اإلحباط يتسـلل إىل وضعك النفيس، فالتفاؤل 

سيكون هو الحل املناسب لكل األمور العالقة.

األحـداث اليوم قد تكون قاسـية أو عنيفة بالنسـبة لك. 
تشـعر ان كل الظروف ضدك وأن كل يشء يف غري موضوعه 
الصحيح. هل تحاول أن تكون شخصا آخر أو تترصف بطريقة 
مختلفـة؟ إذا شـعرت أن األمور ليسـت عىل ما يـرام، فننصحك 
بالتوقـف عن العمل. من األفضل أن تنتظر قليال ثم تعاود العمل 

مرة أخرى حتى تستعيد ثقتك يف نفسك.

دخلـت يف مـرشوع جديـد أمـس ولكـن قـد 
تواجهـك اليـوم عدة عقبـات. ربمـا تجد أن 
خيالك ال يتفق تماما مع الخطط الواقعية. هذا 
االضطرات والتضارب قد يسـبب لـك التوتر ولذلك 

الجو سيكون غري مناسب للعمل.

ربما تشـعر أنـك تخرج من مكان مظلـم إىل مكان ميلء 
باألضواء. تخف اليوم األعباء التي كانت ملقاة عىل كاهلك. 
أمامك مشـكلة عاطفيـة تحتـاج إىل فطنتك وذكائـك. ننصحك 
بامليش فرتة طويلة يف الظهرية حتى تكون نشـيطا طوال اليوم. 
ستشـعر أنك كلما كنت نشـيطا، كنت قادرا عىل الخروج من أي 

أزمة أو صدمة عاطفية.

كن أكثر يقظة فاليـوم قد يكون صعبا جدا. تحاول 
اليـوم التهرب مـن أي موقف بطريقـة غريزية حتى 
تشـعر بالحريـة، ولكن هناك شـيئا ما سـيؤخرك. اهتم 
بالفواتـري امللقاة عىل مكتبك اليـوم وحاول أن تتعامل مع 

الفوىض املوجودة يف منزلك بحسم وشدة.

املشـاكل والقضايـا تبدو اليوم أكثـر من البارحة 
وتمثل لـك عبئا كبريا. مهمتك اليـوم هي نزع فتيل 
أي أزمـة وإدخـال الرسور عىل املحيطـني بك وتلطيف 
األجـواء. كن واعيـا وافهم كالمـك. من حولـك يكرهون 
اإلهمـال والتخلف عن املواعيد فاحذر مـن الوقع يف هذه 

األخطاء.

تتعزز قدراتـك وتنفتح عىل بعض اآلفاق وترفض 
التقوقع يف محيطك العميل. يبتسم لك الحظ اليوم، 
ويجعلـك متزنا وقادرا عىل بلورة األمـور والتأقلم مع 
األوضـاع العاطفية الجديدة. تقـاوم حتى آخر نفس كل 

ما يسبب لك السمنة وتنطلق يف مرشوع ريايض جديد.
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ال تظـن أن الوقـت الطويـل الـذي اسـتغرقته يف 
التحضري ملشـاريعك املهنية يعني أنك أنجزتها عىل 
أكمل وجـه. كـن متفهما لظـروف الحبيـب الصعبة 
وقف إىل جانبه. تتسلح بالرصاحة والثقة واإلرادة القوية 

لتقريب وجهات النظر بني أفراد العائلة.

يوم جميل وهادئ يساعدك عىل العمل والتقدم. انتبه فهناك 
بعـض املهام التي تسـبب لك الضجر وتثـري غضبك ولكنها لن 
تستغرق منك سـوى دقائق معدودة. لديك فرصة عظيمة إلنجاز 
أعمالك برسعة. الناس من حولك مهتمون بالقيل والقال أكثر من 

اهتمامهم بوضع خطط للوصول إىل أهدافهم.

Ô”aã«@fiçÀ



تبدأ رزان مغربي خالل األيام القادمة تجربة جديدة بعد غيابها فرتة 
عن الربامج التليفزيونية.

فقد علم أن رزان مغربي وافقت عىل تقديم تجربة برامجية جديدة 
إلنطالقها  تستعد  التي  املرصية  التليفزيونية  املحطات  إحدى  خالل 

خالل األيام القادمة، عىل أن تكون املحطة متخصصة لربامج املرأة.
وستقوم رزان بتقديم برنامج جديد عرب شاشة املحطة، عىل أن ينتمي 
مسريتها  خالل  مغربي  رزان  بها  إشتهرت  التي  املسابقات  لربامج 
املهنية؛ بدايًة من لعبة الحياة وحتى إغلب السقا وشاهد وإكسب عرب 
شاشة منصة شاهد اإللكرتونية، ومن املقرر أن تكون جوائز الربنامج 
مغربي  رزان  انتهت  آخر،  صعيد  أيضاً.عىل  وذهبية  مالية  للجمهور 
البارون  ”عودة  الجديد  املسلسل  أحداث  ضمن  مشاهدها  تصوير  من 
وحسني  حمدان  ميس  مع  الرمضانية  املنافسة  به  تخوض  والذي   ”
فهمي وخالد سليم وتم تصويره برتكيا.وكانت رزان قد شاركت مؤخرا 
بمسلسل ”الضاحك الباكي ” بشخصية بديعة مصابني ضمن أحداث 

املسلسل.

  

األخيرة
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يحيي النجم اللبناني رامي عياش حفالً غنائًيا 
يوم الثالثاء ١٤ فرباير يف العراق، ضمن حفالت 
مميزة  باقة  الحفل  خالل  ويقدم  الحب،  عيد 
التي قدمها خالل مشواره  أغنياته  من أشهر 

الغنائي.
بعنوان  أغنياته  أحدث  مؤخرًا  عياش  وطرح 
يتغنى  والذي  يوتيوب،  عىل  حلوين»  «حلوين 
الحب  يف  املمثل  السعادة  رس  حول  بكلماتها 
كلمات  خالل  يظهر  مثلما  والتفاؤل،  واملرح 
للبعد  الجميع  خاللها  من  يدعو  الذي  األغنية 
عن كل ما يعكر صفو الحياة، وهي من كلمات 
رامي  وألحان  عياش،  ورامي  راؤول  أحمد 

عياش.
تصوير  من  مؤخرًا  عياش  رامي  وانتهى 
مشاهده بمسلسل «العني بالعني» من تأليف 
سالم الكسريي وإخراج راندا علم، حيث يشارك 
رامي بطولة العمل اللبنانية سريين عبد النور، 
وينتمي اىل نوعية األعمال الـ١٥ حلقة، وسيتّم 

عرضه عىل إحدى املنصات اإللكرتونية.

تصدر برومو مسلسل روز وليىل املشاهدة 

عرب شاشة منصة شاهد والذي يجمع نيليل 

بعد  مشرتكة  بطولة  أول  يف  ويرسا  كريم 

قرص  مسلسل  يف  سنوات  قبل  تعاونهما 

عابدين.

من خالل     عرش حلقات درامية، تعيش روز 

وليىل أو يرسا ونيليل كريم مغامرة مختلفة 

منهما  كل  تجسد  حيث  معاً  مرة  ألول 

يف  بالتحقيق  تقوم  رسي  مخرب  شخصية 

كل منهما يف  تتورط  ولكن  إحتيال،  عملية 

حياتهما  يعرّض  مما  األزمات  من  العديد 

. الحب، للخطر قصة  أما 

ضمن  وفيق  بأحمد  يرسا  فستجمع 

شخصية  يجسد  حيث  العمل  أحداث 

املسلسل  حلقات  ضمن  أعمال  رجل 

مع  رومانسية  حب  قصة  وسيجمعه 

ضمن  عاشور  هشام  «.ويشارك  «روز 

نيليل  زوج  بشخصية  املسلسل  أحداث 

رغد  السعودية  تشارك  كما  كريم، 

الفيصل ضمن األحداث، كما ستشارك 

ضمن  رشف  كضيف  مغربي  رزان 

أحداث املسلسل الذي سيبدأ عرضه مع 

الشهر عرب شاشة منصة شاهد  بداية 

اإللكرتونية.

للمرّة  الفصحى  العربّية  باللغة  غنائها  بعد 
الفّنانة ريما  تعود  «أحّبك رغماً»،  األوىل يف 
من  التجربة  هذه  لُتكّرر  اليوم  يوسف 
بعنوان  الجديدة  املُصّورة  أغنيتها  خالل 
بالتعاون  أطلقتها  التي  إليك»  «أحّن 
 Universal Music رشكة  مع 
رومنسّية  أغنية  إليك»  MENA.«أحّن 
العرجي  حذيفة  كتابة  من  درامّية 
أّما  الشافعي،  رامي  وألحان 
التوزيع وامليكس واملاسرتينغ 
ُتجّسد  فلُعمر صّباغ. وهي 
حّب  حالة  يف  امرأة  قّصة 
ُتعاني  وعميقة  كبرية 
الحبيب.  فراق  بسبب 
األغنية  وتنقل  هذا، 
العاطفّية  التقلّبات 
بها  تمّر  التي  املُختلفة 
يصعب  التي  واملشاعر 
تخّطيها.وعن  عليها 
قالت  األغنية،  هذه 
يوسف:»أردت  ريما 

خالل  من 
«أحّن إليك» 

الضوء  تسليط 
العاطفّي  الرصاع  عىل 

الذي نعيشه يف حياتنا اليومية، فكّل إنسان 
يبقى  أّنه  إالّ  وترّدد  ضعف  بلحظات  يمّر 
وقادر  قراراته  وسّيد  مصريه  صانع  دائماً 
يف  قدماً  وامليض  ذكرياته  عىل  التغلّب  عىل 
بالقول:»صّورت  ريما  وختمت  الحياة». 
تحت  كليب  الفيديو  طريقة  عىل  األغنية 
إدارة املُخرج Rulf ضمن إطار جريء وراق، 
لوكات  بسبع  بُمفردي  خالله  من  وأظهر 
املُتقلّبة  العاطفّية  الحاالت  ترتجم  ُمختلفة 

التي أعيشها يف «أحّن إليك».  

أغنية  زاهر،  ليىل  الفنانة،  طرحت 
الفيديوهات  موقع  عىل  أخرية»  «كلمة 
«يوتيوب»، هي أوىل أغنيات الفنانة ليىل 
زاهر بشكل رسمي ؛ وهي أغنية درامية 
وتم تصويرها عىل طريقة الفيديو كليب 
بـ لبنان وسط الثلوج والطبيعة الخالبة 
تناسباً مع أجواء الشتاء. أغنية «كلمة 
أخرية» من كلمات محمد حسن وألحان 
تصوير  ومدير  زكي  إسالم  وتوزيع 
جمال  هشام  وإخراج  الزكي  جالل 
برودكشن  كروم  رشكة  إنتاج  ومن 
معني مطرجي، وتوزيع ديجتال  رشكة  
قنوات ميوزك . عىل جانب آخر، انتهت 
فيلم  تصوير  من  زاهر  ليىل  الفنانة 

«مطرح مطروح» واملقرر طرحه بدور 
العرض السينمائي خالل الفرتة املقبلة، 
ليىل  بجوار  العمل  بطولة  يف  ويشارك 
كريم  حميدة،  محمود  من:  كل  زاهر 
عفيفى، شيماء سيف، سامي مغاوري، 
ثروت  رشيف  السعدني،  محمد 
عز  محمد  وتأليف  القايض  ومحمدى 
واملخرج املنفذ خالد أبو غريب وإخراج 
يف  الفيلم  أحداث  إحسان.وتدور  وائل 
األربعينيات،  حقبة  خالل  اليت  إطار 
حكومي،  موظف  دور  حميدة  ويجسد 
بشخصية  عفيفي  كريم  يظهر  فيما 
زوجته  سيف  وشيماء  األصغر  شقيقه 

وليىل زاهر ابنته.

يف  شوقي  بسنت  الفنانة  تشارك 
مع  مرشوعة  عالقة  مسلسل  بطولة 
من  واملكون  عمر،  ومي  جالل  يارس 
شهر  يف  عرضه  واملقرر  حلقة،   ١٥
بسنت  بدأت  حيث  املقبل،  رمضان 
الذي  العمل  يف  مشاهدها  تصوير 
ويخرجه  الحريري  سماح  تكتبه 
 Forever» خالد مرعي وتنتجه رشكتا
 media Hubو سليم»  مها   Drama
بطولته  يف  ويشارك  السعدي،  محمد 

داليا مصطفى ومراد مكرم.
من  مؤخراً  شوقي  بسنت  وانتهت 
«بنون»  بعنوان  تصوير مسلسل جديد 
من ٦ حلقات، وأحداثه مبنية عىل قصة 
اإلثارة  عىل  األحداث  وتعتمد  حقيقة 
البطولة،  دور  فيه  وتقدم  والتشويق 
ويشارك يف العمل هاني عادل، محمود 
مالح  رانيا  معاوية،  بن  رشا  حجازى، 
وعدد آخر من الفنانني الشباب وإخراج 

أسد فوالد كار.
وانتهت بسنت أيضاً من تصوير حلقة 
الثاني»  «نص  مسلسل  حلقات  من 
ربيع   عىل  مع  حلقات،   ١٠ من  املكون 

والعمل تأليف إياد صالح وإخراج عمرو 
مطلع  تصويره  انطالق  ومقرر  صالح 
ديسمرب املقبل، وبطولة عىل ربيع الذي 
يجسد دور موظف يف بنك، ويشارك يف 
بطولة الحلقات مرينا نور الدين، بسنت 
شوقي، رنا رئيس، كما انضم إىل العمل 

سلوى عثمان، محمد محمود.
شوقي  بسنت  أعمال  آخر  وكان 
مسلسل «دوبامني» الذي عرض مؤخرًا 

مصطفى،  ريم  بطولة   ،cbc قناة   عىل 
بسنت  الزارو،  باسل  كيالني،  محمد 
ارساء  قمر،  مصطفى  تيام  شوقى، 
رخا، مروان يونس، حليم، ريم املرصي، 
ريهام  ماجد،  نوران  السبقي،  بسنت 
امام، هاني  أحمد  ماهر، منار سالمة، 
الطمباري، سما املغربي وضيف الرشف 
أحمد بالل وتأليف محمد جالل وإخراج 

رؤوف عبد العزيز.

إيلون ماسك، صاحب  امللياردير،  قال 
التنفيذي  والرئيس  ”تويرت“،  رشكة 
االجتماعي  التواصل  منصة  إن  لها، 
اإلعالنات  عائدات  تشارك  يف  ستبدأ 
وذلك  املحتوى،  منتجي  بعض  مع 
عىل  أخرى  منصات  غرار  عىل 
إيرادات  تقدم  التواصل  شبكات 
يوتيوب  خصوصاً  املحتوى،  لصانعي 
حصص  توزيع  وإنستغرام.وسيتم 
يف  تظهر  التي  اإلعالنات  عائدات  من 
منتجي  تغريدات  الردود عىل  سالسل 
املستخدم  إن  ماسك  وقال  املحتوى، 
عالمة  يف  مشرتكاً  يكون  أن  يجب 
ماسك  يقدم  ولم  الزرقاء،  التحقق 
التي  العائدات  نسبة  حول  تفاصيل 

سيحصل عليها املستخدمون.
توليه  من  أيام  وبعد  ماسك،  وكان 
تويرت  إن  قال  قد  الرشكة،  مسؤولية 
اإليرادات،  يف  هائالً  انخفاضاً  شهدت 
مجموعات  عىل  باللوم  وأنحى 
النشطاء يف الضغط عىل املعلنني.ركز 
وتقديم  الكلفة  خفض  عىل  ماسك 
خدمة  يف  لالشرتاك  جديدة  خطط 
التي  األزرق)،  (تويرت  بلو“  ”تويرت 
املطلوبة. ”التحقق“  شارة  تقدم 
أال  ينبغي  بأنه  غرّد  أن  سبق  ماسك 
املنصة،  عىل  إعالنات  هناك  تكون 
أكرب  التحكم بشكل  حتى تتمكن من 

يف سياسات تعديل املحتوى.
أن  ماسك  أعلن  الثاني،  كانون  ويف 
تويرت  يف  املدفوعة  االشرتاك  خدمة 
للمستخدمني،  أقل  ستعرض إعالنات 

من  تماماً  خالية  فئة  يشمل  بما 
الشبكة  أن  إىل  اإلعالنات.أشار ماسك 
ال  سعراً  أعىل  ”اشرتاكاً  ستتيح 
ذلك  واعُترب  إعالنات“،  أي  يتضمن 
يف  األعمال  نموذج  يف  جذرياً  تغيرياً 
”تويرت“، التي اعتمدت حتى اآلن عىل 
اإليرادات،  لتوليد  املوجهة  اإلعالنات 
قبل إطالق خدمة االشرتاك املدفوع، يف 
منتصف كانون األول.كانت اإلعالنات 
بالنسبة  تساؤالت  موضع  شكلت  قد 
ل تويرت أخرياً، بعد أن طرد ماسك حوايل 
العام  أواخر  الرشكة  موظفي  نصف 
الخطوة مخاوف من  وأثارت  املايض، 
كاٍف  عدد  لديها  يعد  لم  الرشكة  أن 
املحتوى. املوظفني لإلرشاف عىل  من 
ماسك أشار إىل أن اسرتاتيجيته تتمثل 
مع  كبري  بشكل  التكاليف  خفض  يف 
زيادة اإليرادات، وأن خدمة االشرتاك 

الجديدة املسماة ”تويرت بلو“، التي 
تمنح املستخدمني عالمة توثيق 

رسوم،  دفع  مقابل  زرقاء 
هذا  إىل  الوصول  يف  ُتساعد 
الخدمة  تكلفة  الهدف.تبلغ 
11 دوالراً شهرياً يف أمريكا، 

أنظمة  عىل  متاحة  وهي 
أندرويد  هواتف  تشغيل 
وتتوفر  إس،  أو  وآي 

اشرتاكات أيضاً مقابل 
أو  8 دوالرات شهرياً 

84 دوالراً يف السنة 
بسعر مخفض.

مليون   ٩٣٥ من  أكثر  أبل  تجاوزت 
اشرتاك مدفوع، بعد أن سجلت رقًما 
مليار   ٢٠٫٨ بلغ  لإليرادات  قياسًيا 
دوالر يف الخدمات، حيث قال الرئيس 
 ،Tim Cook أبل،  لرشكة  التنفيذي 
يف  مزدوًجا  نموًا  حققت  الرشكة  إن 
 App Store اشرتاكات  من  اإليرادات 
وحققت سجالت إيرادات عىل اإلطالق 
ذلك  يف  بما  الفئات،  من  عدد  عرب 

الخدمات السحابية والدفع.
وأضاف «كوك» :»أخريًا، لدى أبل اآلن 
أكثر من ٩٣٥ مليون اشرتاك مدفوع»، 
املدفوعني  املشرتكني  عدد  ارتفع  وقد 
إىل أكثر من ١٥٠ مليوًنا خالل األشهر 
الـ ١٢ املاضية وحدها، وحوايل أربعة 
خمس  قبل  أبل  لدى  كان  ما  أضعاف 

سنوات فقط.
ملاليني  اآلن  متاح   Pay أبل  فإن  كذلك 
دولة   ٧٠ من  يقرب  ما  يف  التجار 
يف  املستمر  النمو  ويرجع  ومنطقة، 

القاعدة املركبة إىل املستويات القوية 
وعدد  ووالئهم  العمالء  لرضا  للغاية 
كبري من العمالء الجدد عىل املنتجات ، 

وفًقا للرشكة.
املايل  املدير  مايسرتي،  لوكا  وقال 
سجالت  إىل  وصلنا  «لقد  أبل:  لرشكة 
يف  اإلطالق  عىل  الخدمات  إيرادات 
آسيا  وبقية  وأوروبا  األمريكتني 
واملحيط الهادئ وسجلنا ربع ديسمرب 
«لقد  وقال:  الكربى»،  الصني  يف 
من  العديد  يف  سجالت  أيًضا  وضعنا 
، بما يف ذلك سجالت  الخدمات  فئات 
للخدمات  األوقات  لجميع  اإليرادات 
السحابية وخدمات الدفع واملوسيقى 
ملتجر  ديسمرب  شهر  ربع  وسجالت 
وبالعملة   .«Careوأبل  App Store
الثابتة، نمت عائدات أبل من الخدمات 
النمو  إىل  باإلضافة  مضاعفة  بأرقام 
بنسبة ٢٤ يف املائة خالل ربع ديسمرب 

من العام املايض.

بدأ تطبيق التواصل الفوري «واتسآب» اختبار ميزة جديدة 
، تستخدم منذ أمد بعيد يف شبكات التواصل االجتماعي.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمني بإيجاد الرسائل املهمة 
يف الدردشات.ويف حالة قام أحد املستخدمني بتثبيت رسالة 
أو داخل مجموعة،  الدردشة مع مستخدم آخر  معينة يف 
من  قديمة  نسخة  يستعمل  اآلخر  املستخدم  وكان 
املثبتة، وعوضا عن ذلك  الرسالة  التطبيق، فإنه لن يرى 
بتثبيت  إن «أحدهم قام  له  أمامه رسالة تقول  ستظهر 
الخدمة  واتساب».وتساعد  تحديث  يرجى  هنا..  رسالة 
الجديدة يف تحسني التنظيم يف املجموعات، التي يصعب 
املشرتكني  عدد  كان  من  خاصة  الرسائل  تتتبع  فيها 
مثل  املثبتة،  الرسائل  تكون  أن  كبريا.ويمكن  فيها 
املرشفون  يريد  املجموعة،  أعضاء  إىل  مهم  تنبيه 
تحت  يختفي  ال  بحيث  طويلة،  ملدة  بقاءه  عليها 

جبل الرسائل املرتاكمة من املستخدمني.وستدخل 
الخدمة الجديدة حيز التنفيذ يف التحديث الجديد 

للتطبيق.يذكر أن خدمة الرسالة املثبتة موجودة 
الفوري  التواصل  تطبيق  يف  طويل  وقت  منذ 
يف  أسايس  جزء  أنها  كما  «تلغرام»،  املنافس 
«فيسبوك»،  مثل  التواصل  شبكات  منصات 

و»تويرت».

  

paáÌãÃm

ãibv€a@—Óé

Î¸á‰‡€a@Âèzfl

@’€dm@Î@ áia@Ô€a@ÏÁÎ@A_÷aãÄÄ»€a@äá‘Ì@bfl@—Ó◊
@bË‰fl@ÙÏÄÄéÎ@ÚÓvÓ‹Ç@ÚÄÄ€Ï�j€@ÚœbõnÄÄé¸a@¿
…@bË≤äbm@Ùáfl@Û‹«@ÚÌ7Ábª@ÚÉÄÄè„@›ªa
@“ÏÃí@÷Ï‹Ç@k»í@ÈÓœÎ@A_@÷aã»€a@äá‘Ì@bfl@—Ó◊
@ÈÓ‹«@ÂÌÜÏ»nfl@bfl@ãƒ‰fl@¿@ÚÄÄœbÓõ€aÎ@ÒäÏÿ€bi
@aâÁ@Íá‰«@ÏÁÎ@A_÷aã»€a@äá‘Ì@bfl@—Ó◊ …aáic

@N…öaÏnæa@·Óƒ»€a@k»ì€a
RPSQ_äáÿÌ_÷aã»€a#@@

@ÚÌáÌçÌ¸a@Ú–ˆb�€a@ıb‰ia@@∂a@‚á‘n„
@pbÿÄÄÌ5n€bi @%bÄÄ»€aÎ @÷aãÄÄ»€a @¿
@LCıbnì€a@ÚÓ„b»iãflD@áÓ«@ÚjÄÄéb‰∑
@Âfl˛a@µÓ”aã»€a@…Ó‡ßÎ@·ÄÄ:@�bÓ‰‡nfl

N@äbÁÜå¸aÎ

¬biã€a@sÌáy

عادت العالقات املغربية العراقية إىل واجهة اهتمامات وسائل اإلعالم والرأي العام 
البلدين ويف املنطقة، من خالل الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية  يف 
املغربي السيد نارص بوريطة إىل بغداد قبل أيام قليلة من اليوم، والتي أثمرت نتائج 
مهمة، تؤرش عىل أن الزيارة تم التحضري لها ملدة طويلة وعىل نار هادئة. ويف هذا 
السياق أرشف رئيس الدبلوماسية املغربية عىل إعادة فتح السفارة املغربية ببغداد 
بعد مدة إغالق طالت ١٨ سنة كاملة، بعدما كان فرع تنظيم القاعدة اإلرهابي 
بالعراق قام باختطاف موظفني دبلوماسيني مغربيني لم يظهر لهما أي أثر لحد 
آنذاك إغالق سفارتها ببغداد وتكليف سفارتها  اليوم. وقررت الحكومة املغربية 
التي  نفسه  الوقت  يف  بالعراق.  والقنصلية  الدبلوماسية  قضاياها  بتدبري  بعمان 
تفهم  أرش عىل  بما  كاملة  بوظائفها  القيام  يف  بالرباط  العراق  استمرت سفارة 

كبري للسلطات العراقية للقرار املغربي.
إعادة  عىل  اإلعالن  عىل  تقترص  لم  بغداد  إىل  املغربية  الدبلوماسية  رئيس  زيارة 
فتح سفارة بلده ببغداد، والتي حرصت من خاللها الحكومة املغربية عىل إعطاء 
إشارات واضحة تتعلق باألمن و االستقرار داخل العراق بعد االنتصارات التاريخية 
إنها  بل  اإلرهابية،  التنظيمات  العراقي ضد مختلف تالوين  الشعب  التي حققها 
كانت مناسبة سانحة لبحث سبل إعادة الحياة ألربعني اتفاقية تجارية وسياحية 
بينهما  باعدت  اللذين  الشقيقني  البلدين  بني  العالقات  تميز  كانت  ودبلوماسية 
الجغرافيا، ولكن قربت بينهما تطابق وجهات النظر واملواقف إزاء مجمل القضايا 
ذات االهتمام املشرتك عرب حقب طويلة.ويف هذا السياق لن ينىس املغاربة املواقف 
أن  املغاربة  اليوم  ويتذكر  املغربية،  واملصالح  للحقوق  املنارصة  الثابتة  العراقية 
العراق الشقيق كان من أول الدول املعرتفة باستقالل املغرب سنة ١٩٥٦ ، وكان 
يستحرض  كما   .  ١٩٥٨ سنة  بالرباط  لها  سفارة  فتحت  التي  األوائل  الدول  من 
تجاه  والواضحة  الثابتة  املغربية  املواقف  الشقيقني  القطرين  يف  العام  الرأي 
املصالح العراقية االسرتاتيجية، خصوصا ما يتعلق بدعم وحدة العراق واستقالله 
الوطني، خالل الظروف العصيبة التي مر بها هذا القطر الشقيق والتي تكالبت 

عليه خاللها املؤمرات بهدف تمزيقه وتشتيته وتقسيمه .
ومرة أخرى لم ترتدد حكومة العراق عىل لسان وزير خارجيتها السيد فؤاد حسني 
يف تجديد التأكيد عىل مواقف بالده املؤيدة بوضوح لوحدة املغرب الرتابية حينما 
املتحدة  األمم  جهود  تدعم  (العراق  أن  املغربي  للمسؤول  استقباله  خالل  أعلن 
الهادفة إىل تسوية النزاع حول الصحراء املغربية لكن دون املساس بوحدة املغرب 
الرتابية)، وهو املوقف الذي القى تقديرا بالغا من طرف الطبقة السياسية املغربية 

وحظي باهتمام إعالمي كبري من طرف وسائل اإلعالم املغربية.
التي ظلت عالقة بني  القضايا  التطلع إىل معالجة ركام هائل من  ومن املرشوع 
جرت  التي  الرصيحة  املباحثات  خلفتها  التي  االرتياح  أجواء  ضوء  يف  البلدين، 
تنقل  حرية  بتسهيل  يتعلق  ما  وخصوصا  البلدين،  دبلوماسيتي  رئييس  بني 
األشخاص ورؤوس األموال بني البلدين والتي ستساهم يف ترسيع وترية التعاون 
السياحي يف  القطاع  التجارية وتطوير  والرفع من قيمة االستثمارات واملبادالت 
البلدين، خصوصا بعدما زالت الدواعي واألسباب التي عطلت التعاون عىل هذه 
االستقرار  بتكريس  انتهت  التي  والوازنة  العامة  التطورات  ضوء  يف  املستويات، 
والثقة يف العراق، وهي النتائج املبهرة التي دفع الشعب العراقي ثمنها غاليا، إن 

عىل املستوى البرشي أو املادي .
البلدين يف بغداد  التي جمعت وزيري خارجتي  للمباحثات  أن تكون  لذلك ينتظر 
ما بعدها، وينتظر الرأي العام داخل املغرب والعراق أن تسارع حكومتا البلدين 
القريب  يف  اجتماع  اىل عقد  بالدعوة  ذلك  يعني  عليه، مما  االتفاق  تم  ما  بتفعيل 
العاجل للجنة العليا املشرتكة بني البلدين للرشوع الفعيل يف تجسيد ما تم االتفاق 

عليه .
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