
بغداد/ الزوراء: 
أجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد ش�ياع 
السوداني، امس السبت، اتصاالً هاتفياً مع 
الرئي�س الرتكي، رجب طيب أردوغان، قّدم 
في�ه التعازي واملواس�اة بس�قوط ضحايا 

الزلزال الذي وقع فجر االثنني املايض، وفيما 
وجه، السوداني، بإعادة تأهيل وترميم بيت 
الش�اعر بدر شاكر الس�ياب، أكد استمرار 

الجرس الجوي لنقل املساعدات.

بغداد/ الزوراء:
دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
ام�س الس�بت، إىل ع�ودة س�وريا ملحيطها 
املؤتم�ر  الحلب�ويس، خ�ال  العربي.وق�ال 
الخامس للربملان العربي ورؤس�اء املجالس 
والربملانات العربية يف بيان تلقته “الزوراء”: 
“ ندع�و أن يك�ون هناك موق�ف للربملانات 
العربية بالعمل عىل عودة سوريا واستقرار 
هذا البلد العربي الشقيق”.ودعا الحلبويس، 
بحس�ب البي�ان، إىل أن” يك�ون هنالك دور 
عربي واض�ح، وأن تتبنى القي�ادة العربية 
والدول العربية عىل املس�تويات كافة عودة 
س�وريا إىل محيطها العربي، وعودة سوريا 

واإلقليم�ي  العرب�ي  دوره�ا  ممارس�ة  إىل 
والدويل بش�كل فاعل وواضح”. وأش�ار إىل 
أن” العراق بارش يف هذه األزمة األخرية بفتح 
املناف�ذ م�ع الجمهورية العربية الس�ورية 
وإيصال املس�اعدات الش�عبية والحكومية 
كاف�ة، وهنال�ك دور واض�ح للوق�وف مع 
الشعب السوري الشقيق”.ويف وقت سابق، 
ذكر بي�ان للمكتب اإلعامي لرئيس مجلس 
الن�واب أن “رئيس مجل�س النواب وصل إىل 
مق�ر جامعة ال�دول العربية للمش�اركة يف 
املؤتم�ر الخامس للربملان العربي ورؤس�اء 
املجالس والربملانات العربية )رؤية برملانية 

لتعزيز األمن الغذائي العربي(”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار رصف الدوالر األمريكي 
مقابل الدين�ار العراقي، امس الس�بت، 
يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد، 
إن  مص�در  كردس�تان.وقال  واقلي�م 
الكف�اح والحارثية املركزيتني  بورصتي 
يف بغداد س�جلتا، صباح امس، 151000 
دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، 
فيما كانت االسعار صباح يوم الخميس 
امل�ايض 148000 دين�ار عراق�ي مقابل 
100 دوالر.وأش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع 
وال�راء ارتفع�ت يف مح�ال الصريف�ة 

باألس�واق املحلي�ة يف بغ�داد، حيث بلغ 
س�عر البيع 151000 دين�ار عراقي لكل 
100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار 
ال�راء 152000 دينار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردس�تان، فإن البورصة ال تتداول ايام 
العط�ل الرس�مية، إال ان محال الرصافة 
تداولت االس�عار خال امس، وس�جلت 
ارتفاع�ا أيض�ا، حيث بلغ س�عر الدوالر 
البي�ع 151000 دين�ار ل�كل 100 دوالر 
امريك�ي، وبلغ س�عر ال�راء 152000 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

الزوراء/ مصطفى فليح:
النيابي�ة  القانوني�ة  اللجن�ة  اك�دت 
ع�دم وصول م�روع تعدي�ل قانون 
مجل�س  اىل  املحافظ�ات  مجال�س 
النواب، فيما حددت رشطني إلجرائها 
يف موعده�ا املحدد.وقال عضو اللجنة 
القانوني�ة، عارف الحمامي، يف حديث 
تعدي�ل  “م�روع  ان  ل�”ال�زوراء”: 
قانون انتخاب�ات مجالس املحافظات 

اىل ح�د اآلن لم يصل اىل مجلس النواب 
م�ن قب�ل الحكوم�ة “، مش�ريا اىل ان 
هناك “اتفاقا سياس�يا عىل ان يس�ري 
القان�ون وف�ق نظ�ام س�انت ليغ�و، 
ونح�ن بانتظ�ار وصول�ه، وكم�ا هو 
مع�روف ف�إن أي قان�ون ل�ه تبعات 
مالية”. ولفت اىل ان “اللجنة القانونية 
استضافت املفوضية العليا لانتخابات 
وت�م النق�اش ح�ول امكاني�ة اجراء 

االنتخاب�ات يف املوعد ال�ذي تم االعان 
عن�ه من قب�ل الحكوم�ة، واملفوضية 
والقض�اة  رئيس�ها  بوج�ود  اعلن�ت 
بأنهم يحتاج�ون اىل اوال: تريع لكي 
يس�ريوا علي�ه، وثاني�ا يحتاج�ون اىل 
موازنة”. مؤكدا ان “هذه األمور مهمة 
وتحتاجه�ا املفوضية لكي تتمكن من 
اجراء االنتخابات يف الش�هر العارش”.

واشار اىل: ان إلغاء مجالس املحافظات 

“غري قانوني” ألنها مثبتة يف الدستور 
وه�ي ناجح�ة يف املحافظ�ات وه�ي 
ايضا صم�ام امان”. وبش�أن اعتماد 
الوطني�ة،  او  البايومرتي�ة  البطاق�ة 
ب�نّي “من املفرتض ان تك�ون البطاقة 
الوطنية هي نفس�ها البطاقة املعمول 
بها يف االنتخابات، وهذا طبعا س�يوفر 
جه�دا ويوفر م�اال وقاع�دة بيانات”.
مس�تدركا “ولكن النظ�ام واملعلومات 

الت�ي تحتاجها املفوضي�ة تختلف عن 
النظ�ام املوجود يف البطاق�ة الوطنية� 
لذلك سيش�ار اىل العمل بالبايومرتية”. 
وعن موعد اجراء االنتخابات، قال: “يف 
حالة توفر املال واكمال مروع قانون 
االنتخاب�ات اعتق�د انه�ا س�تجرى يف 
الوق�ت املحدد الذي تم اإلعان عنه بني 
الكتل السياس�ية والحكوم�ة واعتماد 
املحافظة دائرة واحدة يف االنتخابات”.

بغداد / مصطفى العتابي:
العراقي�ني  الصحفي�ني  نقي�ب  تلق�ى 
رئيس االتحاد العام للصحفيني العرب، 
مؤيد الامي، برقية ش�كر وامتنان من 
صحفي�ي س�وريا للوقف�ة االنس�انية 
املرف�ة واملواس�اة الصادق�ة للع�راق 
واالس�هام يف تقدي�م الدعم واملس�اعدة 
للش�عب الس�وري، فيم�ا أك�د ان م�ا 
يقرب من مليون دوالر قيمة مش�اركة 
النقابات واالتحادات واملنظمات املهنية 

الحكومي�ة  االغاث�ة  بدع�م  العراقي�ة 
لألش�قاء يف س�وريا ملواجه�ة محن�ة 
الزلزال.وق�ال رئيس اتح�اد الصحفيني 
السوريني، موىس عبد النور، يف برقيته: 
اننا نقدر ه�ذا املوقف عاليا، وهذا ليس 
بغريب ع�ىل االخوة األش�قاء يف العراق 
الذي�ن كان�وا دائم�ا بجان�ب اخوته�م 
العرب.واض�اف: ننتهز ه�ذه الفرصة 
لتوجيه التحية والتقدير للعراق الشقيق 
)قي�ادة وحكومة وش�عبا وصحفيني( 

عىل ما قدمه من مس�اعدات انس�انية 
الس�ياق نفسه،  الس�وري.ويف  للشعب 
العراقي�ني  الصحفي�ني  نقي�ب  اعل�ن 
رئي�س اتحاد الصحفي�ني العرب، مؤيد 
الام�ي :« ان ما يقرب من مليون دوالر 
قيم�ة مش�اركة النقاب�ات واالتحادات 
بدع�م  العراقي�ة  املهني�ة  واملنظم�ات 
االغاثة الحكومية لألش�قاء يف س�وريا 
ملواجهة محنة الزلزال ».وقال الامي يف 
ترصيح�ات صحفية :« ان حصة نقابة 

الصحفي�ني العراقيني يف ذلك هي االعىل 
».واض�اف :« هن�اك مب�ادرات اخ�رى 
س�تعلن قريبا، بالتنس�يق م�ع رئيس 
لجنة االغاثة الحكومية السفري اسامة 
يف  العربي�ة  الدائ�رة  رئي�س  الرفاع�ي 
وزارة الخارجية العراقية ووكيل وزارة 
التجارة ستار الجابري ».وتابع :« كلنا 
م�ع اهلنا يف س�وريا وس�يكون جهدنا 
الاح�ق لعوائ�ل الصحفيني الس�وريني 

املترضرين من هذا الزلزال الرهيب ».

انقرة/ متابعة الزوراء:
يتض�اءل األمل يف العث�ور عىل ناجني يف س�وريا 
وتركيا، بعد مرور س�تة أيام ع�ىل الزلزال املدّمر 
ال�ذي أودى بحي�اة أكثر من 26 ألف ش�خص يف 
إحدى أس�وأ الكوارث التي تشهدها هذه املنطقة 
منذ قرن، فيما وصف الرئيس الرتكي، رجب طيب 

أردوغ�ان، الزلزال ال�ذي رضب املناطق الجنوبية 
من تركيا بأنه أقوى وأكثر تدمريا بثاثة أضعاف 
من زل�زال ع�ام 1999 املحفور يف ذاك�رة الباد.
وأعل�ن الرئي�س الرتك�ي، رجب طي�ب أردوغان، 
ارتف�اع حصيل�ة الوفيات ج�راء كارث�ة الزالزل 
جنوب�ي الباد إىل 21 ألًفا و848 حالة حتى عرص 

الس�بت.جاء ذلك خال مؤتمر صحفي عقده يف 
مخي�م إليواء ضحايا الكارثة ع�ىل هامش زيارة 
ق�ام بها إىل والية ش�انيل أورفة، إح�دى الواليات 
العر املترضرة.وقال أردوغان إن 21 ألًفا و848 
ش�خًصا فقدوا حياتهم جراء الزل�زال، فيما نجا 
80 ألًف�ا و104 مصابني.وأش�ار إىل أن الحكومة 

الرتكية تقوم بتفعيل اإلجراءات التي من ش�أنها 
أن تخف�ف مش�اكل الضحايا وتس�هل حياتهم.

وذك�ر أن 460 أل�ف مواط�ن يقيم�ون حالًي�ا يف 
مدارس وفنادق تدريب ومس�اكن معلمني تابعة 

لوزارة الرتبية الوطنية.

الالمي يتلقى برقية شكر وامتنان من صحفيي سوريا لوقفة العراق املشرفة مع أشقائه مبواجهة الزلزال

الرئيس الرتكي: وفيات الزلزال أكثر من 21 ألفا واالنتقال إىل التعليم عن ُبعد

أكد أن ما يقرب من مليون دوالر قيمة مشاركة النقابات واالحتادات بإغاثة السوريني

أكد أنه أقوى من زلزال 1999 ومؤشرات احلياة حتت األنقاض ترتاجع

موسكو/ متابعة الزوراء:
رصح نائب وزير الخارجية الرويس، س�ريغي فريشينني، 
بأن روسيا مس�تعدة للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بدون 
رشوط مس�بقة، وبناًء عىل الحقائق الجغرافية الجديدة، 
القائم�ة ع�ىل األرض.وأضاف فريش�ينني، يف مقابلة مع 
قن�اة “زفيزدا” الروس�ية: “الكاس�يكيات تق�ول إن أي 
أعمال عس�كرية تنتهي باملفاوضات، ونح�ن أعلنا مرارا 
عن استعدادنا للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بدون رشوط 
مس�بقة، مع مراعاة الحقائق القائمة عىل أرض الواقع، 
كما يج�ب أن تأخ�ذ املفاوضات باالعتب�ار األهداف التي 
أعلن�ت عنها روسيا”.وأش�ار إىل: إن أوكراني�ا ال يمكنها 

أن تتخ�ذ ق�رار االمتثال إىل املفاوضات م�ن عدمه، وإنما 
الواليات املتحدة، واالتحاد األوروبي، من يفعلون. منوها 
اىل: ان كييف وافقت عىل اتفاقيات مينس�ك، وإسطنبول، 
يف وق�ت ما، وم�ن ثم قاطعته�ا، بناًء ع�ىل تعليمات من 
واش�نطن وبروكس�ل.واختتم فريش�ينني كامه، معلقا 
عىل إمكانية إجراء مفاوضات سام مع أوكرانيا، يف عهد 
الرئي�س األمريكي الح�ايل، جو بايدن، قائ�ا: “موضوع 
املفاوض�ات خ�رج من أيدين�ا، فنحن أوضحن�ا موقفنا، 
والباق�ي يعتم�د ع�ىل الرئي�س األمريك�ي، ج�و بايدن، 
وحاش�يته، ورغبته�م يف إظهار بعض الحكمة، وحس�ن 

التقدير لألمور، من عدمه، إلنهاء األزمة األوكرانية”.

باريس/ متابعة الزوراء:
أطلقت النقابات العمالية يف فرنسا، امس 
الس�بت، موج�ة رابعة م�ن اإلرضابات يف 
عم�وم الباد احتجاجا عىل خطط الرئيس 
إيمانوي�ل ماك�رون لرف�ع س�ن التقاعد.
وخ�رج مئ�ات آالف األش�خاص يف عموم 
مدن فرنس�ا يف يوم رابع من االحتجاجات 
واملظاه�رات ض�د مروع القان�ون الذي 
تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد، 
وم�ن أهم بن�وده رف�ع س�ن اإلحالة عىل 
املعاش إىل 64 عاما.وعىل الرغم من تراجع 

الثال�ث  الي�وم  املش�اركة يف احتجاج�ات 
6 فرباي�ر، تأم�ل النقاب�ات االس�تمرار يف 
التظاهر وحشد الجماهري الازمة ملواجهة 
تمري�ر ه�ذا القان�ون، فيما دع�ا الرئيس 
الفرن�ي املحتج�ني إىل مواصل�ة التح�يل 
بروح املس�ؤولية وعدم تعطيل حياة بقية 
الباد. وتأمل النقابات يف مش�اركة كبرية 
يف ي�وم التحرك الجديد الذي نظم الس�بت 
ليت�اح للعامل�ني الذين ال يمكنه�م القيام 

بإرضاب، املشاركة يف املظاهرات.

أمانة جملس الوزراء تكشف لـ            تفاصيل محلة املساعدات املرسلة لسوريا وتركيا جراء الزلزال املدمر
أعلنت إرسال مليون لرت وقود و650 طنا من املواد اإلغاثية 

الزوراء/ حسني فالح:

كشفت االمانة العامة ملجلس الوزراء 

املس�اعدات  حمل�ة  تفاصي�ل  ع�ن 

اىل  املرس�لة  االغاثي�ة  الحكومي�ة 

س�وريا وتركيا جراء الزلزال االخري، 

فيما اعلنت ارس�ال مليون لرت وقود 

)بنزي�ن وزيت الغاز( و650 طنا من 

املواد االغاثية اىل سوريا.

وقال املتحدث باس�م االمانة العامة، 

حيدر مجي�د، يف حديث ل�”الزوراء”: 

إن املس�اعدات االنس�انية العراقي�ة 

مس�تمرة لغاية اآلن. مبينا: انه منذ 

الي�وم االول لحدوث ظاه�رة الزالزل 

يف عدد من املدن الس�ورية والرتكية، 

وجه رئيس مجلس الوزراء بإنش�اء 

جرس جوي م�ا بني الع�راق وهذين 

البلدي�ن إلغاثة الش�عبني الس�وري 

الش�قيق والرتكي الصديق.وأضاف: 

انه ع�ىل الفور ب�ارشت كل الجهات 

الرس�مية بالتهيئ�ة والتجهيز لهذه 

الحمل�ة. الفت�ا اىل: ان فري�ق االعام 

الحكومي اخذ عىل عاتقه التنس�يق 

املبارش م�ع وزارة الخارجية وقيادة 

العملي�ات املش�رتكة ووزارة الدفاع 

إلرس�ال  الجوي�ة  الق�وة  وقي�ادة 

املس�اعدات.وأوضح: ان�ه لغاية اآلن 

وصل�ت اىل س�وريا 4 طائ�رات م�ن 

اىل محمل�ة  الجوي�ة  الق�وة  قي�ادة 

بأكثر م�ن 60 طن�ا، و3 طائرات اىل 

تركي�ا بمجمل حمول�ة 105 اطنان، 

اضاف�ة اىل ف�رق من اله�ال االحمر 

العراقي والدفاع املدني من املنتسبني 

والضباط والخرباء يف عمليات البحث 

واإلنق�اذ. مبين�ا: ان عملي�ة النق�ل 

الربي ش�ملت كجهد حكومي قافلة 

محملة بمليون لرت من الوقود بواقع 

500 ال�ف لرت بنزي�ن و500 الف من 

زيت الغاز .وتاب�ع: اضافة اىل قافلة 

انطلقت م�ن وزارة التج�ارة تحمل 

650 طنا من امل�واد الغذائية. مؤكدا 

ان فرق الهال االحمر والدفاع املدني 

يف س�وريا وتركيا ب�ارشت اعمالها، 

وكان هناك انتشال لجثتني اول امس 

الجمعة من تحت ركام احدى املباني 

من قبل فرق الدفاع املدني العراقية.

واشار املتحدث باسم االمانة العامة 

ملجلس الوزراء اىل: ان هنالك تنسيقا 

مب�ارشا م�ا ب�ني الجان�ب العراقي 

والرتكي حتى يف نوعية وكمية املواد 

املطلوبة. مبينا: ان الش�حنات االوىل 

التي توجهت اىل تركيا وسوريا كانت 

بطلب من الجانبني والتي هي عبارة 

عن خيام ومابس واغطية وافرشة 

نظ�را للجو الب�ارد واكث�ر املواطنني 

اآلن هم خ�ارج منازلهم يف جو بارد 

ان  اىل:  البلدين.ولف�ت  يف  وممط�ر 

هيئة الحش�د الش�عبي ومن�ذ اليوم 

االول اطلقت قواف�ل عديدة لآلليات 

واملعدات وس�يارات االسعاف واملواد 

االغاثي�ة، حي�ث تعم�ل الف�رق اآلن 

يف الاذقي�ة وحل�ب املدينت�ني االكثر 

ترضرا. موضح�ا: ان االمانة العامة 

ملجلس ال�وزراء وبتوجيه من االمني 

ملنظم�ات  حمل�ة  اطلق�ت  العام�ة 

س�تنطلق  والت�ي  املدن�ي  املجتم�ع 

عرب طائ�رات القوة الجوي�ة بحدود 

10 اىل 13 طن�ا م�ن امل�واد الغذائية، 

باالضافة اىل املواد االغاثية واالدوية، 

والعمليات مس�تمرة برا وجوا .وبنّي 

مجيد: ان جميع املبادرات الش�عبية 

تتم بالتنسيق مع الحكومة واالمانة 

العامة ملجلس الوزراء.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
خليل  أنقرة،  يف  العراقي  باالعمال  القائم  أعلن 
ابراهيم، امس السبت، وفاة 7 عراقيني وفقدان 
ابراهيم يف حديث  الزلزال.وقال  آخرين بسبب   8
عراقيني  »سبعة  إن  »الزوراء«:  تابعته  متلفز 
تأكدت وفاتهم يف الزلزال برتكيا وهناك 8 آخرين 
تركيا  مصريهم«.وشهدت  هو  ما  نعرف  ال 
االثنني املايض هزة ارضية بقوة 7.7 درجة عىل 
مقياس ريخرت مما خلف عددا كبريا من الضحايا 

واالرضار املادية.

وفاة 7 عراقيني وفقدان 8 
آخرين يف زلزال تركيا

السوداني يهاتف أردوغان ويؤكد 
استمرار اجلسر اجلوي لنقل املساعدات

احللبوسي يدعو لعودة سوريا إىل 
حميطها العربي

الدوالر يشهد صعودا ملحوظا يف 
البورصة الرئيسة

روسيا تعلن استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا
 من دون شروط مسبقة

فرنسا.. خروج مئات اآلالف مبوجة رابعة 
من اإلضرابات يف عموم البالد

العراق يزيد إنتاجه النفطي إىل 4.480 ماليني برميل يوميا

ص 6الطلبة يستعيد الصدارة بفوز صعب على الصناعة وثالثية للشرطة يف شباك كربالء

ص 5

 

 

البنك املركزي: اخلزانة األمريكية أبدت 
استعدادها لدعم جهود احلكومة العراقية

اليوم .. نقابة الصحفيني العراقيني 
تباشر جتديد اهلويات

بغداد/ الزوراء:
أك�د البن�ك املرك�زي العراق�ي ان الخزان�ة 
األمريكي�ة أبدت اس�تعدادها لدع�م جهود 
البن�ك  اش�ار  فيم�ا  العراقي�ة،  الحكوم�ة 
الفيدرايل األمريك�ي اىل ان إجراءات املركزي 
العراق�ي تصب يف االتج�اه الصحيح.وذكر 

بيان للبنك املركزي العراقي تلقته »الزوراء«: 
إن »وف�د البنك املركزي العراقي اجتمع اول 
امس الجمعة لساعات طويلة بكل من وفد 
البنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي ووزارة 

الخزانة األمريكية يف العاصمة واشنطن.

بغداد/ الزوراء:
العراقي�ني  الصحفي�ني  نقاب�ة  اعلن�ت 
مبارشتها الي�وم تجديد الهويات للزماء 
أعض�اء النقابة.وقالت نقابة الصحفيني 
يف بيان مقتضب تلقته » الزوراء«: إنها » 
قررت املبارشة بإجراءات تجديد الهويات 
للزم�اء الصحفيني للع�ام 2023 ابتداًء 

من الي�وم االحد املواف�ق 2023/2/12، 
املتعلق�ة  االج�راءات  كل  إكم�ال  بع�د 
النقابة،  بنم�اذج الهوي�ات« .وأضاف�ت 
بحس�ب بيانها: »إنها تأمل م�ن الزماء 
الصحفي�ني التع�اون مع امل�اك اإلداري 
املتعلق�ة  اإلج�راءات  لتس�هيل  للنقاب�ة 

بتجديد الهويات«.

القانونية النيابية حتدد لـ         شرطني إلجراء انتخابات جمالس احملافظات يف موعدها

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرشيد، امس السبت، عن استمرار فرع مطار بغداد الدويل ببيع الدوالر 
بسعر )1320( دينارا.وذكر اعام املرصف يف بيان تلقته »الزوراء«: ان »املرصف اعلن 
الجديد  وبالسعر  الدويل  بغداد  مطار  داخل  للمسافرين  الدوالر  ببيع  استمراره  عن 
)1320( دينارا«. ودعا املرصف بحسب البيان« املسافرين كافة اىل مراجعة الفرع داخل 
املطار للراء«.من جانب متصل، اعلن مرصف الرافدين، امس السبت، آلية الحصول 
عىل الدوالر للمسافرين من منفذ مرصف الرافدين يف مطار بغداد الدويل . وذكر بيان 
للمرصف تلقته »الزوراء«: ان »آلية تتضمن جواز سفر نافذ وتذكرة السفر باإلضافة 
واعداد  كارد  املاسرت  بطاقة  »اصدار  أن  إىل  البيان  ».وأشار  الطائرة  صعود  تذكرة  اىل 

بطاقة KYC واستنساخ الوثائق يكون مجاناً يف منفذ املرصف يف املطار«.

الرشيد والرافدين مستمران ببيع الدوالر 
بـ1320 دينارا

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   



وجه بإعادة تأهيل بيت الشاعر بدر شاكر السياب

السوداني يهاتف أردوغان ويؤكد استمرار اجلسر اجلوي لنقل املساعدات

وزير اخلارجية يؤكد استعداد احلكومة لتقديم التسهيالت للشركات االستثمارية 

حمافظة بغداد: تسريع وترية األعمال يف 
املستشفيات األربعة 

الوفد النيابي العراقي خيتتم زيارته 
التضامنية إىل سوريا جراء الزلزال

االستخبارات العسكرية تلقي القبض 
على 6 إرهابيني يف ثالث حمافظات

حبث خالهلا آخر مستجدات عمليات اإلنقاذ واإلغاثة أكدت التعاقد على شراء أجهزة طبية متطورة

الربملان يعلن جدول أعمال جلسة 
غدا االثنني

األنواء اجلوية: أمطار واخنفاض يف 
درجات احلرارة

بغداد/ الزوراء: 
محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  أجرى 
السبت،  امس  السوداني،  شياع 
الرتكي،  الرئيس  مع  هاتفياً  اتصاالً 
فيه  قّدم  أردوغان،  طيب  رجب 
ضحايا  بسقوط  واملواساة  التعازي 
الزلزال الذي وقع فجر االثنني املايض، 
بإعادة  السوداني،  وجه،  وفيما 
بدر  الشاعر  بيت  وترميم  تأهيل 
الجرس  استمرار  أكد  السياب،  شاكر 
ان  اوضح  املساعدات،  لنقل  الجوي 
عجلة اإلصالح االقتصادي ماضية إىل 

األمام.
لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
الوزراء تلقته “الزوراء”: أن “السوداني 
تضامن  عن  االتصال  خالل  أعرب 
ورئاساٍت  وحكومًة  شعباً  العراق 
إزاء  وحكومته  الرتكي  الشعب  مع 
إىل  مبتهالً  اإلنسانية”،  الكارثة  هذه 
الضحايا  يشتمل  أن  القدير  “الباري 
الجرحى  عىل  يمّن  وأن  برحمته، 

واملصابني بالشفاء العاجل”.
االتصال،  خالل  الوزراء،  رئيس  وأكد 
عىل “استمرار العراق يف تسيري الجرس 
الطبية  املساعدات  لنقل  الجوي 
املناطق  إىل  اإلغاثة  ومواد  واإلنسانية 
األخّوة  روابط  من  انطالقاً  املنكوبة، 
تجمع  التي  والتآخي  الجوار  وحسن 

الشعبني العراقي والرتكي”.
الرئيس الرتكي “املبادرة  بدوره، ثّمن 
شكره  بالغ  عن  معرباً  العراقية، 
وحكومة”،  شعبا  للعراق  وامتنانه 

بني  الثنائية  العالقات  “عمق  مؤكداً 
البلدين”.

مجلس  رئيس  وجه  اخر  سياق  ويف 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 
الشاعر  بيت  وترميم  تأهيل  بإعادة 

بدر شاكر السياب.
لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
“تأكيداً  أنه  “الزوراء”:  تلقته  الوزراء 
للمكانة الرمزية الكبرية التي يحظى 
بها الشاعر بدر شاكر السياب عراقياً 
التجديد  حركة  رائد  بوصفه  وعربياً، 

يف الشعر العربي املعارص، وّجه رئيس 
بيت  وترميم  تأهيل  بإعادة  الوزراء 
الشاعر السياب، الذي تعرض مؤخراً 

إىل أرضار وبعض االنهيارات”. 
ان  البيان:  حسب  السوداني،  وأكد 
السياب  شاكر  بدر  الراحل  “الشاعر 
يعد رمزاً شعرياً كبرياً، وأيقونة عراقية 
الحكومة  واجب  من  وأن  بها،  نفخر 
الحفاظ عىل كامل إرثه، ومنها منزله 
يف البرصة الذي ُيقبل محبوه لزيارته 

من داخل العراق وخارجه”.

جيكور  قرية  يف  السياب  بيت  ويقع 
بمحافظة  الخصيب  أبي  قضاء  يف 
عيون  كتب  البيت  هذا  ويف  البرصة، 
الشعر العربي الحديث، ومنه انطلقت 

للناس أنشودة املطر.
رئيس مجلس  ترأس  ذلك،  يف غضون 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 
الغرف  التحاد  الثالث  االجتماع 
العراقية،  املصارف  ورابطة  التجارية 
الحكومية؛  املالية  والدوائر  والهيئات 
الرضائب والجمارك، فضالً عن املنافذ 

واملعارض  املركزي  والبنك  الحدودية 
التجارية.

اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
خالل  “جرى  أنه  الوزراء  لرئيس 
االجتماع مناقشة مستجدات الوضع 
االقتصادي يف عموم العراق، ومتابعة 
مصادقة  بعد  الدوالر،  رصف  أسعار 
مجلس الوزراء عىل قرار البنك املركزي 

بتخفيض السعر الرسمي للدوالر”.
شهد  “االجتماع  أن  البيان  وأضاف 
قرارات  لتنفيذ  املّتبعة  اآلليات  بحث 
املالية،  الجوانب  يف  الوزراء  مجلس 
التوجيهات  تنفيذ  بحث  جانب  إىل 

الصادرة يف االجتماع السابق”.
تواصل  أهمية  “عىل  السوداني  وأكد 
أجل  من  االجتماعات  هذه  عقد 
تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، 
أساسياً  رشيكاً  الحكومة  تعده  الذي 
ومشاريعها  برامجها  تنفيذ  يف 

االسرتاتيجية.
اإلصالح  “عجلة  أن  عىل  وشدد 
االقتصادي ماضية إىل األمام، بوصفه 
الوزاري  املنهاج  أولويات  من  واحداً 
للحكومة”، مؤكدا أن “من يراهن عىل 
التهريب  وممارسة  الوراء  إىل  العودة 
والتعليمات  القوانني  ومخالفة 
وجميع  فالحكومة  خارس،  فرهانه 
أجهزتها املختصة ستواجه وبحزم كل 
املهربني واملضاربني، ومن يعرقل سري 
باالقتصاد  الرضر  ويلحق  اإلصالح 
املعييش  الوضع  يف  ويؤثر  العراقي 

للمواطنني”.

بغداد/ الزوراء:
استعداد  حسني،  فؤاد  الخارجية،  وزير  أكد 
للرشكات  التسهيالت  لتقديم  الحكومة 
االستثمارية يف العراق، فيما أشار إىل أن أولويات 
االقتصاد  بناء  عىل  ترتكز  العراقية  الحكومة 

وتقديم الخدمات وتطوير القطاع الخاص.
“الزوراء”:  تلقته  الخارجية،  لوزارة  بيان  وذكر 
نائب  استضافت  األمريكية  التجارة  “غرفة  ان 
فؤاد  الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
حسني والوفد املرافق له”، مشرياً إىل أنها “نظمت 
اجتماعاً موسعاً ملجلس األعمال األمريكي العراقي 
الذي ضمَّ مجموعة كبرية من الرشكات األمريكية 

املختصة يف مختلف املجاالت”.
املجلس، ستيف لوتس، عىل “أهمية  وأكد رئيس 
فيه  املتوفرة  االستثمارية  والفرص  العراق 
يف  األمريكية  الرشكات  مشاركة  عىل  والتأكيد 
التعاون  وتكثيف  تعزيز  وصورة  االستثمار 

املشرتك يف مختلف القطاعات”.
أن  الجلسة  أثناء  كلمته  يف  الوزير  أوضح  بدوره، 
وتقديم  األجنبية  الرشكات  عىل  منفتح  “العراق 
التسهيالت الالزمة لالستثمار يف مختلف املجاالت، 
العالقات  وتعزيز  التعاون  أهمية  عىل  والرتكيز 
الواليات  مع  االقتصادي  الجانب  يف  الثنائية 

املتحدة”.

األمريكي  الجانب  قدم  أن  سبق  “حيث  وتابع: 
اإلرهاب  مكافحة  مجال  يف  والدعم  املساعدة 
واآلن  اإلرهابية،  داعش  عصابات  عىل  والقضاء 
نطمح لبناء وتطوير االقتصاد العراقي واالنتقال 
اىل مرحلة التعاون االقتصادي”، مبيناً أن “الغاية 
من زيارة واشنطن هي تعزيز التعاون والرشاكة 

االقتصادية”.
ترتكز عىل  العراقية  الحكومة  “أولويات  أن  وأكد 
بناء االقتصاد وتقديم الخدمات وتطوير القطاع 
الخاص ورفع مستوى الدخل للمواطن العراقي”، 
النفط  عىل  يعتمد  العراقي  “االقتصاد  أن  مبيناً 
النفط  عىل  االعتماد  مخاطر  وأن  كبري،  بشكل 
من خالل األسعار العاملية تتطلب تنويع املصادر 
القطاعات،  مختلف  يف  واالستثمار  واملوارد 
واستخراجه،  الغاز  قطاع  عىل  الرتكيز  وأهمية 
وأن يكون العراق دولة ذات اكتفاء واعتماد ذاتي 
الغاز  يف  الخصوص  الطاقة، وعىل وجه  يف قطاع 

والكهرباء”.
“لتنفيذ  املتخذة  الخطوات  الوزير  واستعرض 
العربية  واململكة  األردن  مع  الكهربائي  الربط 
مجال  يف  االستثمار  أهمية  بني  كما  السعودية، 
الزراعي وهو قطاع مهم يتضمن فرصاً  القطاع 
استثمارية كبرية بوجود املوارد األساسية، وكذلك 
فإن قطاع السياحة يمثل فرصة استثمارية كبرية 

للرشكات كون العراق يضم العديد من األرضحة 
املقدسة واألماكن السياحية، وبالتايل فإن تطوير 
عىل  يحتوي  القطاع  هذا  ضمن  التحتية  البنى 

فرص كبرية لالستثمار”.
ذات  الزيارة  لهذه  الخاصة  “الطبيعة  عىل  وشدد 
الطابع االقتصادي لبحث سبل تعزيز التعاون يف 
مجال الطاقة والتجارة وتطوير القطاع املرصيف، 
حيث حرص الجانب األمريكي عىل التعاون يف هذا 
الجانب وإبداء الدعم الكامل من خالل مخرجات 

االجتماعات الحالية”.

لتقديم  العراقية  الحكومة  “استعداد  وأكد 
والقطاع  الرشكات  لجذب  الالزمة  التسهيالت 
الخاص لالستثمار يف العراق من خالل خلق آليات 
قانونية وإدارية شفافة، وكذلك استعرض الجهود 
الرامية يف مكافحة الفساد واالجراءات الترشيعية 
وتطوير  والغاز  النفط  قانون  بسن  الخاصة 

واصالح النظام املرصيف والنقدي القائم”.
الوفد  أعضاء  من  “مجموعة  أن  البيان  وأضاف 
املختصني قدموا استعراضاً للفرص االستثمارية 

القائمة واملشاريع املقرتحة”.

بغداد/ الزوراء:

ترسيع  السبت،  امس  بغداد،  محافظة  أكدت 

املنفذة  األربعة  املستشفيات  يف  األعمال  وترية 

وفيما  الوزراء،  رئاسة  من  بدعم  العاصمة  يف 

العمل،  حيز  منها  اثنني  دخول  موعد  أوضحت 

أكدت التعاقد عىل رشاء أجهزة طبية متطورة.

بغداد،  محافظة  يف  الهندسة  قسم  مدير  وقال 

إنه”  صحفي:  ترصيح  يف  عيل،  كريم  حيدر 

محمد  بغداد،  محافظ  من  مبارش  بتوجيه 

بغداد  يف  الهندسية  الكوادر  تقوم  عطا،  جابر 

األربعة  املستشفيات  مشاريع  عىل  باإلرشاف 

مستشفى  وهي:  حالياً،  فيها  العمل  الجاري 

الحرية بسعة 400 رسير ومستشفى الفضيلية 

ومستشفى الشعب وكالهما بسعة 200 رسير، 

 75 النعمان سعة  ومرشوع توسعة مستشفى 

رسيراً”.

الحرية  مستشفى  إنجاز  نسبة  أن”  إىل  وأشار 

بالفرتة  األعمال  تسارعت  حيث   ،55% قاربت 

والشمول  املعرقالت  بعض  إزالة  بعد  األخرية، 

بالتعويضات  الخاص   2018 لسنة   45 بقرار 

واحتساب كلف جديدة لألجهزة واملعدات املتبقية 

وخصوصا األجهزة الطبية، يف حني بلغت نسبة 

اإلنجاز يف مستشفى الشعب 67%”.

وتابع” أما نسبة اإلنجاز يف مستشفى الفضيلية 

األسايس  املبنى  هو  األول  قسمني،  إىل  فتنقسم 

 ،70% إنجازه  نسبة  بلغت  الذي  للمستشفى 

لألطباء  السكني  املجمع  هو  الثاني  والقسم 

عىل مساحة 4 آالف مرت مربع املتكون من أربع 

بنايات و48 شقة والذي بلغت نسبة اإلنجاز فيه 

الكلية  اإلنجاز  نسبة  بلغت  فيما  باملئة،   56%

للمرشوع ما يقارب 64%”.

مشاريع  يف  األعمال  وترية  أن”  وأوضح 

وذلك  األخرية،  بالفرتة  تصاعدت  املستشفيات 

بسبب القرارات الداعمة من قبل رئاسة الوزراء 

وبمتابعة جدية وبتنسيق مع املحافظ”.

الرشكة  مع  تعاقدت  “املحافظة  أن  إىل  ولفت 

الوطنية ورشكة سيمنز األملانية، السترياد أجهزة 

املستشفيات،  لتجهيز  طبية  ومعدات  خاصة 

ولكن وصولها سيتأخر من 6 إىل 8 أشهر”.  

أقىص  كحد  الحايل  العام  نهاية  يف  أنه”  وأكد 

من املمكن إكمال األعمال بمستشفيي الشعب 

والفضيلية وإدخالهما حيز العمل”.

بغداد/ الزوراء:

 18 ضمَّ  الذي  العراقي،  النيابي  الوفد  اختتم 

مجلس  لرئيس  األول  النائب  برئاسة  نائباً 

السبت،  امس  املندالوي،  محسن  النواب 

الزلزال  جراء  سوريا  اىل  التضامنية  زيارته 

االخري.

األول  للنائب  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 

أنه  “الزوراء”:  تلقته  النواب  مجلس  لرئيس 

مجلس  رئيس  لقاء  الزيارة  خالل  “جرى 

من  وعدد  ونائبه  الصباغ  حمودة  الشعب 

وقفة  تنظيم  جرى  حيث  السوريني،  النواب 

تضامنية داخل املجلس وإلقاء كلمات عربت 

عن عمق العالقة األخوية بني الشعبني” .

التقى أيضاً رئيس  أن “الوفد  البيان  وأضاف 

عرنوس،  حسني  السوري  الوزراء  مجلس 

التعازي  بتقديم  العراقي  الوفد  قام  حيث 

السوري  والشعب  السورية  للحكومة 

بسقوط عرشات الضحايا جراء الزلزال الذي 

أنه  مبيناً  البالد”،  شمال  املدن  بعض  رضب 

“جرى بحث آخر مستجدات عمليات اإلنقاذ 

واملشتقات  املؤن  من  واحتياجاتهم  واإلغاثة 

املساعدات  استمرار جرس  النفطية، وأهمية 

املرسلة من العراق لسوريا” .

وتابع البيان أن “الوفد العراقي اختتم جدول 

أعماله بزيارة السيدة زينب )عليها السالم( 

الذين  العراقيني  الزوار  من  بعدد  واللقاء 

اىل  دخولهم  عملية  لتسهيل  بالتدخل  طالبوا 

دمشق عرب الحدود الربية”.

بغداد/ الزوراء:

العسكرية،  االستخبارات  مديرية  أعلنت 

 )6( عىل  القبض  إلقاء  السبت،  امس 

إرهابيني و)33( متهماً بقضايا متنوعة 

يف بغداد واألنبار وكركوك ونينوى.

االستخبارات  مديرية  إعالم  وذكر 

“الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  العسكرية، 

استخبارية  معلومات  عىل  بناًء  أنه” 

املقر  قيادة  وأمن  الستخبارات  دقيقة 

نصب  تم  خورماتو،  طوز  يف  املسيطر 

يف  متفرقة  مناطق  يف  محكمة  كمائن 

بغداد واألنبار وكركوك ونينوى، أسفرت 

عن القبض عىل )6( إرهابيني مطلوبني 

إرهاب(،   4( املادة  أحكام  للقضاء، وفق 

يف قضاء الرمادي، وأبي غريب، والرطبة، 

وداقوق، وعانة”.

وأضاف أنه” تم القبض عىل )33( متهما 

القيارة،  مناطق  يف  متنوعة  بقضايا 

والرمادي،  واملحمودية،  واللطيفية، 

الفلوجة،  وكرمة  والقائم،  وتلعفر، 

جهات  إىل  تسليمهم  تم  وقد  وعانة، 

الطلب ميدانياً وأصولياً”.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  النواب،  مجلس  أعلن 
جدول أعمال جلسة يوم غد االثنني. 

ملجلس  االعالمية  الدائرة  وقالت 
النواب يف بيان تلقته “الزوراء”: إن” 
النواب  ملجلس  االثنني  غدا  جلسة 
ستتضمن 5 فقرات، اوال:” التصويت 
الثالث  التعديل  قانون  مرشوع  عىل 
رقم  الري  مشاريع  تنفيذ  لقانون 
الزراعة  لجنة   (  1971 لسنة   138
القراءة  ثانيا:”  أما  واملياه واالهوار(، 
املصادر  ادارة  قانون  ملرشوع  االوىل 
الزراعة  )لجنة  الحيوانية  الوراثية 

واملياه واالهوار(”.
وأضافت أن “ الفقرة الثالثة تتضمن 
القراءة االوىل ملرشوع قانون التعديل 
للسكان  العام  التعداد  لقانون  االول 

واملساكن رقم 40 لسنة 2008 )لجنة 
والخدمة  االسرتاتيجي  التخطيط 
أما  القانونية(،  اللجنة  االتحادية، 
القراءة  فستتضمن  الرابعة  الفقرة 
حقوق  تنظيم  قانون  ملرشوع  االوىل 
الخطيب  ابن  مستشفى  ضحايا 
)لجنة الشهداء والضحايا والسجناء 
والبيئة(،  الصحة  لجنة  السياسيني، 
الخامسة  الفقرة  تضمنت  حني  يف 
القراءة االوىل ملرشوع قانون معالجة 
الطلبات املنصوص عليها  مدة تسلم 
يف قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل 
التي  الوثائق  عائدية  لقانون  االول 
للمهجرين  املستعارة  االسماء  تحمل 
 2012 لسنة   79 رقم  واملهاجرين 
)لجنة الهجرة واملهجرين واملصالحة 

املجتمعية(”.

بغداد/ الزوراء:

لأليام  البالد  يف  الطقس  السبت، حالة  امس  الجوية،  األنواء  أعلنت هيئة 

املقبلة، فيما توقعت تساقطاً لألمطار وانخفاضاً يف درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته “الزوراء”: أن “اليوم األحد سيكون الطقس يف 

املنطقة الوسطى غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة يف بعض 

االماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس يف 

املنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة كما 

قليال عن  تنخفض  الحرارة  ودرجات  االماكن،  بعض  يف  الثلوج  تتساقط 

امطار  تساقط  غائم مع  فالطقس  الجنوبية  املنطقة  أما  السابق،  اليوم 

متوسطة الشدة يف بعض االماكن منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليال عن 

اليوم السابق”.

الوسطى  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  االثنني  غد  “يوم  أن  إىل  وأشار 

اليوم  عن  قليال  تنخفض  الحرارة  ودرجات  غائما،  واحيانا  جزئيا  غائما 

مع  غائم  واحيانا  جزئي  غائم  فالطقس  الشمالية  املنطقة  أما  السابق، 

فرصة لتساقط زخات مطر يف اقسامها الرشقية، ودرجات الحرارة ترتفع 

قليالً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية غائما 

الحرارة  الشدة يف بعض االماكن، ودرجات  مع تساقط امطار متوسطة 

تنخفض عدة درجات”.

وأوضح أن “الثالثاء القادم سيكون الطقس يف املنطقة الوسطى غائما مع 

فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة يف بعض االماكن، ودرجات الحرارة 

مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائما 

مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج يف بعض 

االماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليال عن اليوم السابق، أما املنطقة 

بعض  يف  الشدة  متوسطة  أمطار  تساقط  مع  غائم  فالطقس  الجنوبية 

االماكن منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليال عن اليوم السابق”.

الوسطى  املنطقة  يف  القادم  األربعاء  ليوم  الجوية  “الحالة  أن  إىل  ولفت 

فالطقس غائم جزئي واحيانا غائم، ودرجات الحرارة تنخفض قليال عن 

اليوم السابق، أما املنطقة الشمالية فالطقس غائم جزئي واحيانا غائم 

مع فرصة لتساقط زخات مطر يف اقسامها الرشقية، ودرجات الحرارة 

ترتفع قليالً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية 

ودرجات  االماكن،  بعض  يف  الشدة  متوسطة  امطار  تساقط  مع  غائما 

الحرارة تنخفض عدة درجات”.
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سلسلة  بعد  تركيا  يف  السكان  أصابت  التي  العارمة  الفوىض  وسط 

الهزات األرضية وقفت امرأة تركية كبرية السن، وقالت لقد ظننت ان ما 

يحدث هو نهاية العالم وهو يوم القيامة.. ولم يخطر ببال هذه السيدة 

انها هزات أرضية ارعبت السكان وأحدثت دمارا له اول وليس له آخر، 

وامتدت املأساة لتحدث قلقا ووسواسا وخوفا لدى اغلب املواطنني يف 

املنطقة، ومن ضمنها سكان العراق.. احدثت قلقا من ان تشمل هذه 

بغداد  أن  بغداد، خاصة  العاصمة  العراق ومن ضمنها  الزالزل مدنا يف 

مع  بالتزامن  املواطنني  اغلب  بها  أحس  صغرية  زالزل  بها  حدثت  قد 

زالزل تركيا وسوريا وهم  يعيشون يف رعب شديد، لكني أود ان اطمنئ 

املواطنني ان ما حدث يف تركيا من مآٍس ال يمكن ان يحدث يف العراق، إذ 

ان الطبيعة الطوبوغرافية للعراق تختلف عن تركيا، إذ ان اغلب البناء 

يف تركيا عمودي والبناء العمودي له تأثريات سيئة عىل حياة السكان 

التجمع  التحذيرات تؤكد عىل عدم  اغلب  ان  إذ  يف حال حدوث كوارث، 

اثناء حدوث الكوارث خاصة للسكان املحصورين يف حيز مكاني محدد 

ال تعطي للمواطن مرونة يف الحركة والهرب من الحوادث والكوارث إن 

البناء  افقي، وهذا  العراق  البناء يف  ان  الله- يف حني  حدثت -ال سامح 

الذي يأخذ مساحات مضافة من االرايض وهو غري مستحب يف علوم 

هندسة وبناء املدن الحديثة، هذا البناء االفقي يقلل الخسائر املحتملة 

ويعطي املواطن مرونة يف الحركة لتجنب الكوارث الطبيعية املحتملة.. 

إذن املواطن العراقي املفروض به ان يشعر باالطمئنان بأن ما يحدث يف 

دول ال يمكن ان يحدث يف العراق، وجنبنا الله تعاىل رش هذه الكوارث 

التي احدثت آالف القتىل والجرحى بني سكان الشقيقتني تركيا وسوريا 

هو  فالله  عراق،  يا  درك  لله  العمودية..  االبنية  اغلب  انهيار  نتيجة 

نتيجة  كوارث  من  العراق  يف  حدث  وما  واملعايف،  الشايف  وهو  الناجي 

الحروب العبثية املتالحقة وما رافقها من تفجريات إرهابية قد وضع 

العراق يف موقف أكثر حرجا، لكن ارادة الله كانت اقوى إلنقاذ هذا البلد 

من كل ما لحق به من دمار، ويف كل االحوال فإن العراق بعيد عن خط 

واملفسدين،  الفاسدين  زلزال  هو  خطرا  االكثر  الزلزال  ويبقى  الزالزل، 

والحمد لله ان العراق سيبقى ساملا معاىف رغم كل ما يحاك ضده من 

تواجهه  التي  املشاكل  لتخطي  بدأ خطوات جادة  أنه  مؤامرات خاصة 

بفضل تكاتف ابناء الشعب بكل فئاته، ونحن بدورنا نبتهل من الباري 

-عز وجل- ان يجنب أبناءنا كل رش، وان يعني أشقاءنا يف تركيا وسوريا 

عىل ما أصابهم من بالء، وكان الله يف عون املؤمنني املتقني.

سعد حمسن خليل 
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زيارته إىل روسيا عام 2016 أغضبت الرئيس األمريكي باراك أوباما

أردوغان: وفيات الزلزال أكثر من 21 ألفاً واالنتقال إىل التعليم عن ُبعد
تركيا: قوة زلزال االثنني تعادل 500 قنبلة نووية

انقرة/ متابعة الزوراء:

يتض�اءل األمل يف العث�ور عىل ناجني يف 

سوريا وتركيا، بعد مرور ستة أيام عىل 

الزلزال املدّمر الذي أودى بحياة أكثر من 

26 ألف ش�خص يف إحدى أسوأ الكوارث 

التي تش�هدها هذه املنطق�ة منذ قرن، 

فيما وصف الرئيس الرتكي، رجب طيب 

أردوغ�ان، الزلزال ال�ذي رضب املناطق 

الجنوبي�ة م�ن تركيا بأنه أق�وى وأكثر 

تدم�را بثالث�ة أضعاف من زل�زال عام 

1999 املحفور يف ذاكرة البالد.

وأعل�ن الرئي�س الرتك�ي، رج�ب طيب 

أردوغان، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء 

كارثة الزالزل جنوب�ي البالد إىل 21 ألًفا 

و848 حالة حتى عرص السبت.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده يف 

مخيم إليواء ضحايا الكارثة عىل هامش 

زيارة ق�ام بها إىل والية ش�انيل أورفة، 

إحدى الواليات العرش املترضرة.

وقال أردوغان إن 21 ألًفا و848 شخًصا 

فقدوا حياتهم ج�راء الزلزال، فيما نجا 

80 ألًفا و104 مصابني.

وأش�ار إىل أن الحكوم�ة الرتكي�ة تقوم 

بتفعي�ل اإلج�راءات الت�ي من ش�أنها 

أن تخف�ف مش�اكل الضحايا وتس�هل 

حياتهم.

وذكر أن 460 ألف مواطن يقيمون حالًيا 

يف م�دارس وفن�ادق تدريب ومس�اكن 

معلمني تابعة لوزارة الرتبية الوطنية.

وأكد أن هناك مليونا و100 ألف شخص 

يقيمون يف مراكز إيواء مؤقتة.

وش�ّدد ع�ىل أن الحكومة تتخ�ذ جميع 

اإلجراءات الالزمة لع�دم ترك املواطنني 

املترضرين جوع�ى ويف العراء وحتى ال 

يشعروا باليأس والوحدة.

وأوضح أن الس�لطات ال تتس�امح أبًدا 

مع “تج�ار الفوىض” الذي�ن يحرضون 

الش�عب عرب نرش أخبار مزيفة وكاذبة 

يف مواق�ع التواصل االجتماعي بش�كل 

خاص.

وفجر 6 فرباير/ شباط الجاري، رضب 

زل�زال جن�وب تركيا وش�مال س�وريا 

بلغ�ت قوت�ه 7.7 درج�ات، أعقبه آخر 

بعد س�اعات بقوة 7.6 درجات ومئات 

اله�زات االرتدادي�ة العنيف�ة، ما خلف 

خس�ائر كبرة ب�األرواح واملمتلكات يف 

البلدين.

كما وصف الرئيس الرتكي، رجب طيب 

أردوغ�ان، الزلزال ال�ذي رضب املناطق 

الجنوبي�ة م�ن تركيا بأنه أق�وى وأكثر 

تدم�را بثالث�ة أضعاف من زل�زال عام 

1999 املحفور يف ذاكرة البالد.

ج�اء ذل�ك يف الكلمة الت�ي ألقاها خالل 

زيارته مخيم�ا للمترضرين من الزلزال 

بمنطقة قاي�ا بنار صالح الدين األيوبي 

بوالية ديار بكر.

وأش�ار الرئي�س الرتك�ي اىل أّن الزلزال 

 500 مس�احة  ع�ىل  دم�ار  يف  تس�بب 

كيلومرت وُش�عر ب�ه عىل مس�احة ألف 

كيلومرت.

وتخطط الدولة الرتكية، بحسب الرئيس 

أردوغان، إلعادة بن�اء مئات اآلالف من 

املس�اكن مع بنيتها التحتي�ة والفوقية 

وإعادة إنشاء املدن التي تعرضت لدمار 

كبر جراء الزلزال.

كل  تخصي�ص  أردوغ�ان  أعل�ن  كم�ا 

للمترضري�ن من  الجامعي�ة  املس�اكن 

الزل�زال واالنتقال إىل نظ�ام التعليم عن 

بعد يف الجامعات حتى الصيف القادم.

كما ارتفع عدد القتىل يف عموم س�وريا 

إىل 3553.

وأعلنت منظمة الدفاع املدني السوري، 

املعروفة باس�م “الخ�وذ البيضاء”، أن 

ال م�ؤرشات ع�ىل وج�ود أحي�اء تحت 

األنقاض.

م�ن  انتهاءه�ا  الجمع�ة،  وأوضح�ت 

واالنتق�ال  واإلنق�اذ  البح�ث  عملي�ات 

ملرحل�ة البح�ث واالنتش�ال، وذل�ك بعد 

خمس�ة أي�ام من كارث�ة الزل�زال الذي 

رضب مناطق يف تركيا وسوريا.

وأوضح�ت املنظم�ة، يف بي�ان صحفي، 

انتهاء عملي�ات البحث وإنقاذ العالقني 

تح�ت األنق�اض يف املناط�ق املنكوب�ة 

بشمال غربي س�وريا، والبدء بعمليات 

البح�ث واالنتش�ال، وذل�ك “بعد ش�به 

انعدام لوجود أحياء”.

وذكرت يف مؤتم�ر صحفي: “بعد مرور 

5 أي�ام ع�ىل كارثة الزل�زال الذي رضب 

مناط�ق ش�مال غرب�ي س�وريا فج�ر 

االثنني 6 فرباير/ش�باط، أعلنت فرقنا، 

انته�اء  فرباير/ش�باط،   10 الجمع�ة 

عملي�ات البحث وإنق�اذ العالقني تحت 

األنق�اض يف املناطق املنكوب�ة بالزلزال 

ش�مال غربي س�وريا والب�دء بعمليات 

البح�ث واالنتش�ال بع�د ش�به انع�دام 

لوجود أحياء”.

بينم�ا رصح أورهان تت�ار، املدير العام 

لل�زالزل والح�د م�ن املخاط�ر يف إدارة 

الك�وارث الرتكية، ب�أن الطاقة املنبعثة 

من الزل�زال الذي بلغت قوته 7.7 درجة 

تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

الت�ي  اله�زات األرضي�ة  ويف تفاصي�ل 

رضبت جن�وب رشق تركيا االثنني، قال 

تت�ار يف ترصيح�ات صحفي�ة يف أنقرة، 

امس الس�بت: إن “الزل�زال األول بقوة 

7.7 درج�ة اس�تمر 65 ثاني�ة، وم�دة 

الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما 

اهت�زت املنطق�ة بش�كل خط�ر مل�دة 

دقيقتني تقريبا”.

وتعليق�ا ع�ىل مزاع�م ح�دوث نش�اط 

بركاني بعد الزلزال، قال املس�ؤول: “لم 

نالحظ تدفقا للحمم أو الرماد الربكاني 

منطق�ة  يف  والغ�از  النف�ط  تدف�ق  أو 

الزلزال”.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية 

بتس�جيل أكثر من ألفي ه�زة ارتدادية 

منذ وقوع الزلزال فجر االثنني.

باريس/ متابعة الزوراء:
أطلقت النقاب�ات العمالية يف فرنس�ا، امس 
السبت، موجة رابعة من اإلرضابات يف عموم 
البالد احتجاجا عىل خطط الرئيس إيمانويل 

ماكرون لرفع سن التقاعد.
عم�وم  يف  األش�خاص  آالف  مئ�ات  وخ�رج 
مدن فرنس�ا يف ي�وم رابع م�ن االحتجاجات 
واملظاه�رات ض�د م�رشوع القان�ون ال�ذي 
تقدمت ب�ه الحكومة لتعديل نظ�ام التقاعد 
ومن أهم بنوده رفع سن اإلحالة عىل املعاش 

إىل 64 عاما.
وعىل الرغم من تراجع املشاركة يف احتجاجات 
النقاب�ات  تأم�ل  فرباي�ر،   6 الثال�ث  الي�وم 
االس�تمرار يف التظاه�ر وحش�د الجماه�ر 
الالزم�ة ملواجه�ة تمرير هذا القان�ون، فيما 
دع�ا الرئيس الفرنيس املحتج�ني إىل مواصلة 
التحيل بروح املس�ؤولية وع�دم تعطيل حياة 
بقية البالد.وتأمل النقابات يف مشاركة كبرة 
يف يوم التحرك الجديد الذي نظم السبت ليتاح 
للعامل�ني الذين ال يمكنه�م القيام بإرضاب، 

املشاركة يف املظاهرات.
وقال لوران برجيه رئيس النقابة اإلصالحية 
الديمقراطي�ة  الفرنس�ية  “الكونفدرالي�ة 
للعم�ل” )يس إف دي ت�ي( إن “تج�اوز عدد 
املش�اركني امللي�ون سيش�كل ذل�ك نجاح�ا 

كبرا”.
وذكر مصدر يف الرشطة أنه يتوقع مش�اركة 
بني 600 ألف و800 ألف شخص يف املظاهرات 

بينهم تسعون ألفا إىل 120 ألفا يف باريس.
ومن�ذ بداي�ة االحتج�اج ع�ىل ه�ذا اإلصالح 
للرئيس ماكرون الذي تجري مناقشته حاليا 
يف الجمعي�ة الوطني�ة يف أج�واء م�ن التوتر، 
تحدث�ت النقاب�ات ع�ن تعبئة واس�عة وإن 
تراج�ع ع�دد املتظاهرين واملرضب�ني يف يوم 

التحرك السابق الثالثاء.
وش�ارك ب�ني 757 ألف�ا ومليون�ي متظاهر 
الثالثاء حس�ب املصادر، مقابل ما بني 1.27 

وأكثر من 2.5 مليون يف 31 يناير.
معظ�م  أن  ال�رأي  اس�تطالعات  وكش�فت 
الفرنس�يني يرفضون جوه�ر اإلصالح الذي 
ينص عىل رفع سن التقاعد القانوني من 62 
إىل 64 عاما، لك�ن الحكومة تؤكد تصميمها 
عىل تنفي�ذ هذا اإلصالح.ومع م�رور الوقت، 
وافقت الحكومة عىل إدخال بعض التعديالت 
وردت  امل�رشوع،  ل�ب  تم�س  أن  دون  م�ن 
النقاب�ات بحدة ع�ىل ترصيح�ات إليمانويل 
ماكرون يف بروكسل الجمعة.وفرنسا واحدة 
م�ن الدول األوروبي�ة التي تعتمد أدنى س�ن 
قانوني للتقاعد م�ن دون أن تكون أنظمتها 

متطابقة.

تونس/ متابعة الزوراء:
قال�ت وزارة الداخلي�ة التونس�ية إّن النيابة 
نقابي�ة  قي�ادات  احتج�از  ق�ررت  العام�ة 
أمنية، بتهمة االس�تيالء ع�ىل أموال األعضاء 
وتوظيفه�ا بش�كل غ�ر م�رشوع، وذلك يف 
أحدث توتر داخل املؤسسة األمنية يف تونس.

وأوضحت الوزارة يف بي�ان أن نتائج عمليات 
التدقيق املايل واألبحاث املنشورة لدى الفرقة 
العاّم�ة  ب�اإلدارة  لألبح�اث  األوىل  املركزّي�ة 
للحرس الوطني بالعوينة باالستعانة بخرباء 
هيئ�ة الرّقابة العاّم�ة للمالّي�ة واملتبعة ضّد 
أعض�اء املكتب التنفي�ذي إلح�دى النقابات 
األمنية، واملأذون به���ا من النيابة العمومّية 
وامل�ايل،  االقتص�ادي  القضائ�ي  بالقط�ب 
“أفرزت ش�بهة توظيف غر مرشوع ألموال 
املنخرط�ني وممارس�ات احتيالّي�ة مختلفة 
وواس�عة النطاق وتالعب بمق�ّدرات النقابة 

التي قد تناهز 134 مليون دينار”.
وأضافت أن التحقيقات أثبتت كذلك “شبهة 
إنش�اء طلبات دفع م�زّورة وتضخيم فواتر 
وإجراء تحويالت بنكّية غر مدعومة وأخرى 
مش�بوهة إىل حس�ابات خاصة لوسطاء من 
أقارب ومعارف أعضاء املكت�ب التنفيذي تّم 
توظيفهم للتربي�ر املغلوط لنفق�ات وهمية 
وتحريفه�ا عىل أنها لق���اء خدمات مهنية 

وإج�راء  عليه�ا  واالس�تيالء  اجتماعي�ة  أو 
عملي�ات س�حب نق�دي ملبال�غ هام�ة بقي 
مآلها مجهوال”.وأش�ارت الوزارة، أّن النيابة 
العاّم�ة قّررت االحتفاظ ب� 9 أش�خاص من 
ب�ني املتورطني من أعضاء املكت�ب التنفيذي 
ووسطاء، مشّددة عىل أّنها ستواصل دعمها 
للعم�ل النقاب�ي الح�ّق الذي يضم�ن حقوق 
ومصالح املنخرطني يف إطار تشاركي وطبقا 

للنصوص والضوابط القانونية.
ومن ش�أن هذا االعتق�ال أن يصعّد التوترات 
داخل املؤسسة األمنية يف تونس، التي تعيش 
منذ أش�هر ع�ىل وقع خ�الف ب�ني النقابات 
األمنية ووزير الداخلي�ة توفيق رشف الدين، 
بع�د ق�رار األخر من�ع اقتطاع مس�اهمات 
منتس�بي النقاب�ات م�ن أج�ور األمنيني، يف 
خطوة رفضتها النقابات واعتربتها محاولة 
من الس�لطة تجفيف منابعها املالية تمهيدا 

لحلّها والقضاء عىل العمل النقابي.
وتأسس�ت النقاب�ات األمني�ة يف 2011، بعد 
صدور مرس�وم ينص عىل أن “ألعوان قوات 
األم�ن الداخ�يل الح�ق يف ممارس�ة العم�ل 
النقاب�ي وتكوين نقاب�ات مهنية مس�تقلة 
عن سائر النقابات املهنية واتحاداتها”، لكن 
ه�ذه الهياكل أصبحت مح�ّل جدل كبر، بعد 

تعاظم دورها وتحّولها إىل طرف سيايس.

بغداد/ الزوراء:

العراق�ي  املرك�زي  البن�ك  أك�د 

أب�دت  األمريكي�ة  الخزان�ة  ان 

جه�ود  لدع�م  اس�تعدادها 

الحكوم�ة العراقية، فيما اش�ار 

البن�ك الفي�درايل األمريكي اىل ان 

إجراءات املركزي العراقي تصب 

يف االتجاه الصحيح.

وذكر بيان للبنك املركزي العراقي 

تلقت�ه “الزوراء”: أن “وفد البنك 

املرك�زي العراق�ي اجتم�ع اول 

ام�س الجمعة لس�اعات طويلة 

بكل م�ن وفد البن�ك االحتياطي 

ووزارة  األمريك�ي  الفي�درايل 

الخزان�ة األمريكي�ة يف العاصمة 

الطرف�ان  وأب�دى  واش�نطن، 

املش�رتك  للعم�ل  اس�تعدادهما 

ملواجهة تحديات العمل باملنصة 

اإللكرتونية للحواالت والنقد.

واضاف ان وفد البنك االحتياطي 

ووزارة  األمريك�ي  الفي�درايل 

الخزان�ة األمريكية ناقش�ا عدداً 

من آليات الدعم واإلس�ناد للبنك 

املرك�زي العراقي بم�ا يعزز من 

قدراته عىل التعاطي بمرونة مع 

األزمات خالل هذه املرحلة.

وأك�د البنك الفي�درايل األمريكي، 

إج�راءات  أّن  البي�ان،  بحس�ب 

البنك املرك�زي العراقي تصب يف 

االتج�اه الصحي�ح لبن�اء قطاع 

مرصيف رصني.

م�ن جانبه، ب�نّي مس�اعد نائب 

وزي�ر الخزانة األمريكية، س�بل 

الكامل لجه�ود حكومة  الدع�م 

رئيس ال�وزراء العراق�ي محمد 

اإلص�الح  يف  الس�وداني  ش�ياع 

وزارة  واس�تعداد  االقتص�ادي، 

الخزانة األمريكية لتقديم الدعم 

املطلوب.

واش�ار البي�ان اىل ان املجتمعني 

قّدم�ه  ع�رض  إىل  اس�تمعوا 

محافظ البن�ك املركزي العراقي 

بش�أن توجهات البنك يف تحقيق 

أه�م أهدافه لضمان االس�تقرار 

الع�ام يف األس�عار، والخي�ارات 

واملقرتح�ات يف مج�ال ترسي�ع  

وتوسيع وانسيابية عمل املنصة 

اإللكرتونية للتحويل الخارجي.

البن�ك  محاف�ظ  أك�د  ذل�ك،  اىل 

املرك�زي العراقي، عيل محس�ن 

البن�ك إط�الق  إس�ماعيل، ني�ة 

الحزم�ة الثانية من التس�هيالت 

التي من ش�أنها تعزيز استقرار 

سعر الرصف.

احتجاجا على خطط الرئيس إميانويل ماكرون لرفع سن التقاعد

فرنسا.. خروج مئات اآلالف مبوجة رابعة 
من اإلضرابات يف عموم البالد

تونس..اعتقال قيادات نقابية 
أمنية بتهمة التالعب والفساد املالي

البنك املركزي: اخلزانة األمريكية أبدت استعدادها لدعم 
جهود احلكومة العراقية

طوكيو/ متابعة الزوراء:
كش�ف رئي�س ال�وزراء الياباني 
الراحل، شينزو آبي، يف مذكراته، 
أن زيارته لروس�يا ع�ام 2016، 
أغضبت الرئيس األمريكي آنذاك، 

باراك أوباما.
الرئي�س األمريك�ي ب�اراك  كان 
أوباما ض�د رحلتي إىل س�وتيش 

)يف مايو 2016(
وكت�ب آبي يف مذكرات�ه: “عندما 
ع�ام  املتح�دة  الوالي�ات  زرت 
2016، للمش�اركة يف قمة األمن 
الن�ووي، أخربت الرئي�س باراك 
أوبام�ا، أنني س�ألتقي بالرئيس 
يف  بوت�ني،  فالديم�ر  ال�رويس، 
س�وتيش يف شهر مايو، ورسعان 
ما ظه�رت عىل وجه�ه عالمات 
االس�تياء، وأجابن�ي غاضبا: لو 
كن�ت مكان�ك، مل�ا فعل�ت ذل�ك، 
وبه�ذه الكلمات تعكر جو اللقاء 
بيننا، وتمت زيارتي إىل سوتيش، 
والتقي�ت الرئي�س بوت�ني، رغم 

اعرتاض الواليات املتحدة”.
وأشار آبي، إىل أن موقف أوباما، 
نابع من رغب�ة الواليات املتحدة 
يف الحف�اظ ع�ىل تكثي�ف جهود 
بش�كل   ،G 7 دول  مجموع�ة 
الضغ�ط  مس�ألة  يف  جماع�ي، 
ع�ىل موس�كو، بعد ع�ودة ضم 
ش�به جزيرة الق�رم إىل روس�يا 

االتحادية.
إىل  مذكرات�ه،  يف  آب�ي  وتط�رق 
اق�رتاح أوبام�ا املفاج�ئ، خالل 
قم�ة مجموعة G7 يف بروكس�ل 
عام 2014، بفرض عقوبات ضد 
روس�يا، بس�بب الخالفات حول 
أوكرانيا، وانضمام ش�به جزيرة 

الق�رم إىل روس�يا االتحادية، ما 
أث�ار ردود فع�ل، وتحفظات من 
قب�ل بع�ض ال�دول األوروبي�ة، 
االقتصادي�ة  عالقاته�ا  بس�بب 
مع روس�يا، كفرنسا التي كانت 
تخطط لتصدير سفن برمائية إىل 
روسيا، وأملانيا التي تعتمد بشكل 

أسايس، عىل الغاز الرويس.
أوبام�ا  أن  إىل  آب�ي  وأش�ار 
كان متش�ددا يف ط�رح قضي�ة 
العقوب�ات، ضد روس�يا، ووزع 
قائمة العقوبات عىل املش�اركني 
يف القم�ة، بنفس�ه، رغ�م ع�دم 
م�رور هذه القائمة عىل الخرباء، 
لدراس�تها قب�ل طرحه�ا، ع�ىل 
الدول بش�كل مفاج�ئ، ومغاير 
لألعراف الدبلوماس�ية، كما فعل 

أوباما.
املستش�ارة  أن  آب�ي،  وأوض�ح 
األملانية، أنغال مركل، سألته عن 
موقف طوكي�و تجاه العقوبات، 
وأن�ه أجابه�ا: “أن الياب�ان ل�ن 
تشارك يف العقوبات ضد روسيا، 
يوت�ر  أن  ش�أنه  م�ن  ذل�ك  ألن 
املفاوضات الدائ�رة بني البلدين، 
لكن يمكننا إص�دار وثيقة إدانة 

عىل شكل انتقاد”.
الفرن�يس  الرئي�س  أن  وأض�اف 
آن�ذاك، فرانس�وا هوالن�د، اتخذ 
موقفا ح�ذرا، من اقرتاح أوباما، 
م�ركل  وضع�ت  النهاي�ة،  ويف 
ح�دا للخالف�ات الدائ�رة، ح�ول 
مس�ألة العقوبات ضد روس�يا، 
واقرتحت أن يصدر الجميع بيانا 
يدي�ن روس�يا، ويرتك مناقش�ة 
العقوبات عىل املس�توى اإلداري 

لكل دولة، كما تراه مناسبا.

ون�وه آب�ي، ب�أن الجميع ش�عر 
باالرتياح، ألن موضوع العقوبات 
ضد روسيا، لم يتم التوافق عليه 
ب�ني دول املجموع�ة، وت�م تبني 
إصدار بي�ان، باإلدانة الجماعية 
لروس�يا، ب�دال م�ن العقوب�ات، 
حت�ى أن رئيس ال�وزراء اإليطايل 
حينه�ا، ماتيو رينزي، مد يده إيل 

ليصافحني بحرارة.
كم�ا أش�ار آب�ي يف مذكراته، إىل 
أن معاهدة الس�الم بني موسكو 
وطوكيو عام 2018، عىل أساس 
اليابان�ي  الس�وفيتي  اإلع�الن 
املش�رتك يف ال�� 19 م�ن أكتوبر 
1956، ال تعت�رب تن�ازال من قبل 
طوكي�و، ألن االتحاد الس�وفيتي 
حينه�ا، تعه�د بإع�ادة جزي�رة 

ش�يكوتان، والعدي�د م�ن الجزر 
غ�ر املأهولة املجاورة لسلس�لة 
إىل  الصغ�رى،  كوري�ل  جب�ال 
اليابان، حال إبرام معاهدة سالم 

نهائية، بني البلدين.
وأكد أن مطالبة اليابان لروسيا، 
الج�زء  ج�زر  جمي�ع  بإع�ادة 
الكوري�ل، دفعة  الجنوب�ي م�ن 
واحدة، غ�ر منطقية، وتعني أن 
هذه الجزر لن تعود أبدا لليابان.

ويف س�ياق آخ�ر تط�رق آب�ي يف 
مذكرات�ه إىل خط�ة النق�اط ال� 
8 لتطوي�ر التع�اون االقتصادي 
ب�ني طوكيو وموس�كو، يف العام 
2016، خ�الل لقائه مع بوتني يف 
س�وتيش، والت�ي تضمنت تعزيز 
العالقات بني البلدين، يف مجاالت 

الطاقة، واالقتصاد، والصناعات، 
وتحدي�دا التقنيات املتقدمة، بما 

فيها الطاقة النووية، وغرها.
وتتضمن مذكرات رئيس الوزراء 
الياباني، األسبق، شينزو آبي، 18 
مقابلة صحفية، بصيغة س�ؤال 
وجواب، بإجمايل 36 ساعة، ولم 
تنرش م�ن قبل بس�بب طبيعتها 
الحساس�ة للغاي�ة، وتم طرحها 

للبيع يف اليابان هذا األسبوع.
ال�وزراء  رئي�س  اغتي�ال  وت�م 
اليابان�ي األس�بق، ش�ينزو آبي، 
يف ال� 8 م�ن يوليو 2022، خالل 
تجم�ع انتخاب�ي، حي�ث اقرتب 
من�ه رج�ل، وأطل�ق علي�ه النار 
من مس�افة صفر، وبرر ذلك ب� 

“أسباب دينية”.

مذكرات رئي��س الوزراء الياباني الراحل تكش��ف خفايا صادمة عن 
اخلالفات بني رؤساء العامل
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إعالن
اىل الرشيك )رضا شضاكر حسضن( اقتضى حضورك 
اىل صندوق االسضكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
إقضرارك باملوافقة عىل قيضام رشيكك )مصطفى عبد 
الكريم فرج( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمضة )3/59761( املقاطعضة )4( حضي )النداء( 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخضالل مضدة اقصاهضا خمسضة عضرش يومضاً داخل 
العراق وشضهر واحضد خارج العراق مضن تاريخ نرش 
االعالن وبعكسضه سوف يسضقط حقك يف االعرتاض 

مستقبالً.

فقدان
فقضد منضي الوصضل الصضادر مضن 
واملرقضم  النجضف  بلديضة  مديريضة 
)833082( يف 2022/10/6 بمبلغ 
)3000000( ثالثضة ماليضن دينار 
بإسضم )حسضن عدنضان عبيدان(، 
فعىل من يعثر عليه يرجى تسليمه 

اىل جهة اإلصدار.

إعالن
اىل الرشيك )ايمان طالب عباس( اقتى حضورك 
اىل صنضدوق االسضكان الكائضن يف النجضف وذلضك 
لتثبيت إقضرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك )عيل 
عبد العزيز عيل( بالبناء عىل حصته املشضاعة يف 
القطعضة املرقمضة )19/4119( املقاطعضة )18( 
دور معمل االسمنت حدود بلدية الكوفة ولغرض 
تسضليفه قرض االسضكان وخالل مضدة اقصاها 
خمسضة عضرش يوماً داخضل العراق وشضهر واحد 
خضارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسضه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيك )مفيضد عبدالكاظم عبدالصمد( اقتى 
حضضورك اىل صندوق االسضكان الكائضن يف النجف 
وذلك لتثبيضت إقرارك باملوافقة عضىل قيام رشيكك 
)حيدر عبد عيل صباح( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة )3/30019( املقاطعة )4( حي 
)العروبضة( حضدود بلدية النجف ولغرض تسضليفه 
قرض االسضكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوماً داخل العراق وشضهر واحضد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

فقدان
املرقضم  العقضار  سضند  منضي  فقضد 
النجضف  النضداء يف  )46697( حضي 
التسضجيل  مديريضة  مضن  الصضادر 
العقضاري يف النجف بإسضم العراقي 
)قضي نعمضه نجضم(، فعضىل مضن 
يعثر عليه يرجى تسضليمه اىل جهة 

اإلصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                   العدد/ 228

رئاسة محكمة استئناف بابل                            التاريخ/ 2023/1/31
محكمة تحقيق اإلسكندرية

م/ اعالن
تحية طيبة...

بتاريخ 2021/7/30 حصل حادث اصطدام بن السيارة املرقمة )4466 
نجضف( نوع مرسضيدس البضي موديضل 1976 اللضون ازرق يقودها املتهم 
)مصطفى قاسم نعمة( مع شضخص مجهول الهوية بالقرب من معمل 
اسضفلت القرية العرصية أدى اىل وفاة املجنضى عليه ولم يتم التعرف عىل 
املجنى عليه، عليه قررت املحكمة اإلعالن عن الحادث وعىل من يستطيع 
التعرف عضىل املجنى عليه مراجعة هذه املحكمة لغرض تدوين إفادته... 

مع التقدير

القايض
وسام حمزة حسن

فقدان
فقد مني الوصضل الصادر من مديرية 
بلدية النجضف واملرقضم )910099( يف 
 )1750000( بمبلضغ   2022/11/13
مليضون وسضبعمائة وخمسضون ألضف 
دينار بإسضم )ايام سعد شهيد(، فعىل 
من يعثر عليه يرجى تسليمه اىل جهة 

اإلصدار.
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بغداد/الزوراء:

أكدت وزارة الصحة، امس السبت، أن الضمان 

الصحضي سضيكون إلزاميضاً للموظفضن، فيما 

أشضارت إىل أنه سيسهم يف دفع األجور الطبية 

للمستفيد بنسبة  % 90.

وقال املتحدث باسضم هيئة الضمضان الصحي 

التابضع لضوزارة الصحضة إيهضاب عبضد الكريم 

خلضف يف ترصيح صحفي«بدأنا باملرحلة األوىل 

للضمان الصحي من خالل اطالق االسضتمارة 

االلكرتونيضة وحددنا الجهات التي سضنبدأ بها 

وهي الجهات الحكومية من الرئاسات الثالث 

ومراكز بعضض الوزارات إضافضة اىل 100 الف 

من املضمونن املشمولن بالرعاية االجتماعية 

والذين سيعفون من الدفع اضافة اىل جزء من 

املصابن باالمراض النفسضية والتوحد ونسبة 

 %  10 من املتعاقدين ».

وأشضار اىل أن« الضمان الصحي يشمل جميع 

املحافظات العراقية بما فيها اقليم كردستان 

»، مبينضاً أن« الضمضان الصحضي سيسضهم يف 

دفع األجضور الطبية للمسضتفيد بنسضبة  % 90 

والرشائح غري القادرة تكون معفية«.

وأضاف أن«الضمان الصحي سيكون للموظف 

بشكل الزامي وباقي الفئات بشكل اختياري«، 

موضحضاً أن »الضمان الصحي سضينفذ خالل 

ستة اشهر اعتبارا من انطالق االستمارة ».

وتسضجيل  األوىل  املرحلضة  »وبعضد  أنضه  وبضن 

املوظفن سضيتم فتح االستمارة امام الراغبن 

بالتسجيل بشكل تدريجي«، مؤكدا: » سنعمل 

عىل تأهيل وتهيئضة املتطلبات الالزمة لتطبيق 

قانضون الضمضان الصحضي وتحديضد معايضري 

مقدمضي الخدمضات من مستشضفيات ومراكز 

صحية يف القطاعن العام والخاص«.

%90بنسبةللمستفيدالطبيةاألجوردفعيفسيسهمأنهأكدت

الصحة:الضمانالصحيسيكونإلزامياًللموظفنيوبدأناباملرحلةاألوىل
املوظفنيعددتعلنالتخطيط
املسجلنييفمنصةالرقمالوظيفي

فتحأنباءبشأنتوضحاملائيةاملوارد
تركياسدودهاجراءاهلزاتاألرضية

يصدردياىليفعشائريمؤمتر
األمن“لدعمقراراتأربعة

اجملتمعي”

املنتجاتالنفطيةتضعخطةشاملةالعتمادالبطاقةالوقودية

النزاهةتدعوإىلنقلساحاتالتبادلالتجاريباملنافذإىلالعراق

تفاصيلمثريةعن“معركةأمالعصافري”يفحمافظةاملثنىاليتأسفرتعنمقتلضابط

قطاعاتيفالعراقيةاملرأةمشاركةلدعممستعدون:السهيل
اإلعمارواالستثمار

بغداد/الزوراء:

امضس  التخطيضط،  وزارة  أعلنضت 

السضبت، عدد املوظفن املسضجلن 

يف منصضة الرقضم الوظيفي لعموم 

الضوزارات والجهات غضري املرتبطة 

بوزارة واملحافظات ضمن املرحلة 

األوىل.وقال املتحدث باسم الوزارة، 

عبد الزهرة الهنضداوي، يف ترصيح 

صحفي إن »العمل يف منصة الرقم 

الوظيفي ما زال مسضتمراً«، مبيناً 

أن »عضدد األرقضام الوظيفيضة التي 

ُمنحضت لحد اآلن تجضاوزت الض)3( 

ماليضن و)300( الف رقم وظيفي 

لعمضوم الضوزارات والجهضات غري 

واملحافظضات،  بضوزارة  املرتبطضة 

ضمن املرحلة االوىل للمنصة«.

وأضاف أن »املوظفن الذين ُعينوا 

حديثضا، سضيتم إدخضال بياناتهضم 

يف  وظيفيضة،  ارقامضاً  ومنحهضم 

املراحل املقبلة من عمل املنصة«.

بغداد/الزوراء:

أوضحت وزارة املوارد املائية بشأن 

األنبضاء التضي تتحدث حضول قيام 

تركيا بفتح سدودها جراء الهزات 

االرضية.

وذكضرت الضوزارة يف بيضان تلقتضه 

مضن  العديضد   « أن  »الضزوراء« 

وسضائل اإلعالم ومواقضع التواصل 

األجتماعضي تداولت أنباء عن قيام 

الجارة تركيا بفتح سضدودها عىل 

اثر الهزات األرضية التي حدثت يف 

تركيا وسضوريا وكإجراء احرتازي 

من قبلهم«. 

وأضافت: أنها تتابضع هذه األنباء 

بشكل جدي ولم تؤرش الوزارة لحد 

اآلن أي زيادة ملحوظة يف محطات 

نهضري  عضىل  الرئيسضية  القيضاس 

دجلة والفضرات. مبينة انه بالوقت 

الضذي نؤكد فيه أن وضع سضدودنا 

وخزاناتنا مطمنئ جداً نؤكد ايضاً 

ان لدينضا فراغضات خزنيضة كافية 

إلسضتقبال أي كميات مياه قد ترد 

الجضارة تركيا وباسضتطاعتنا  من 

خزنها بشكل آمن.

دياىل/الزوراء:

اتفق نحو 200 شضخصية عشضائرية يف دياىل، امس السضبت، عىل 

اربعة قرارات لدعم االمن املجتمعي.

وقال عضو تنسيقية املؤتمر العشائري شاكر الربيعي يف ترصيح 

صحفي ان« نحو 200 شخصية عشائرية عقدت مؤتمرا موسعا 

يف اطراف ناحية ابي صيدا )30كم شمال رشق بعقوبة( بحضور 

قيادات امنية رفيعة«.

واضضاف ان« املؤتمضر ناقش ملفات مهمة وجضرى االتفاق عىل 4 

قرارات مهمة لدعم االمضن املجتمعي ابرزها انهاء ملف النزاعات 

ودعم سضلطة القانون واعالن الضراءة من املتاجريضن باملخدرات 

والعصابات االجرامية«.

واشضار اىل ان« مضا اتفضق عليضه يأتضي يف اطضار جهود عشضائرية 

لدعضم االسضتقرار يف مناطق عانضت من النزاعات طيلة السضنوات 

املاضية«.

وعانت بعض مناطق دياىل من نزاعات عشائرية دامية يف السنوات 

املاضية ومنها ابي صيدا ما ادى اىل سقوط ضحايا.

بغداد/الزوراء:
أكدت رشكة املنتجات النفطية، امس  السضبت، 
وضع خطة شضاملة لبناء قاعدة بيانات كاملة 
لجميع املحافظات بشضأن البطاقضة الوقودية، 

فيما حددت موعد استكمال اإلجراءات.
وقال مدير رشكضة املنتجات النفطية، حسضن 
»البطاقضة  إن  صحفضي  ترصيضح  يف  طالضب، 
الوقوديضة لحصضة البنزين تدخضل ضمن تنفيذ 
فقضرات الرنامضج الحكومضي لرئيضس الوزراء 
محمد شضياع السضوداني، حيضث أوصت رشكة 
التوزيضع أتمتضة القطضاع التوزيعضي وصيانضة 
وتطوير املحطات«، مؤكداً أن »الرشكة وضعت 
خطة شاملة لبناء قاعدة بيانات كاملة لجميع 

املحافظات«.
يف  نفضذت  الوقوديضة  »البطاقضة  أن  وأضضاف 
محافظتي كركضوك ونينوى، وشضهدت نجاحاً 
يف العمليضة التجهيزية«، مبينضاً أن »الهدف من 
البطاقة الوقودية ليضس تقليل الكميات، وإنما 

الوقوف عىل االستهالك الحقيقي للمواطنن«.
وأشضار إىل أن »الرشكة ماضية بمرشوع إكمال 
قاعدة البيانات لكل من محافظتي صالح الدين 
ودياىل خالل الفرتة املقبلة، ومن ثم املحافظات 
األخضرى تباعضاً من أجضل اسضتكمال اإلجراءات 

خالل العام الحايل، للوصول اىل تجهيز أصحاب 
املركبضات بموجضب بطاقة وقودية وحسضب ما 

تحتاجه املركبات«.
بدوره، أوضح معاون مدير املشتقات النفطية 
يف صالح الدين، عدنان أحمد خلف: ان »املديرية 
ماضيضة لبنضاء قاعضدة بيانضات يف كل قضضاء، 
وأخضذ املعلومات سضنوياً من بطاقتي السضكن 
والتموينيضة وهوية األحضوال املدنية وسضنوية 

املركبة«. 
ولفضت إىل أن »النظضام املغلضق يف محافظتضي 
املوصل وكركوك سبب زخماً كبرياً يف املحافظة 

للحصول عىل زيت الكاز«.
وذكضر أن »املديرية أجرت اتصاالت مع الجهات 
املسضؤولة يف بغضداد لجعل النظضام مغلق يف كل 
أقضية املحافظة للحصول عىل زيت الكاز، ويف 

حال استحصال املوافقة سنبارش باملرشوع«.

بغداد/الزوراء:
دعت هيئة النزاهضة االتحاديَّة إىل 
نقضل سضاحات التبضادل التجاريِّ 
ملنفذ زرباطيضة الحدودّي واملنافذ 
األخرى مضن الجانضب اإليراني إىل 
؛ لتمكن الجهات  الجانب العراقيِّ
القائمضة عىل املنفضذ من اإلرشاف 
ق بشضكٍل واضٍح  واملُراقبة والتحقُّ

وسليٍم من اإلرساليَّات الداخلة.
وأكضدت دائضرة الوقايضة بالهيئة، 
يف تقريٍر أعدَّته عضن الزيارة التي 
قام بها فريقها امليدانيُّ إىل الهيئة 
العامضة للگمضارك؛ لالطضالع عىل 
منفضذ  يف  الگمرگيَّضة  اإلعفضاءات 
ُمحافظضة واسضط،  زرباطيضة يف 
وفضق بيضان ورد لض »الضزوراء« أنَّ 
»هذا اإلجراء سُيسهم يف السيطرة 
عضىل ظاهرتي التهريضب وإدخال 
باإلعفاء  بضائع غضري مشضمولٍة 
ُل رضراً أمنياً  وسلٍع ممنوعٍة ُتشكِّ
وصحياً، وبغية منع الهدر يف املال 

العام وحماية املُنتج الوطنّي«.
التقريضر  يف  الدائضرة،  واقرتحضت 
املُرسضلة نسضخٌة منضه إىل مكتضب 
رئيس مجلضس الضوزراء واألمانة 
ضة ملجلضس الضوزراء وهيئضة  العامَّ
ة  املنافذ الحدوديَّضة والهيئة العامَّ
ة للتنمية  للكمارك واملُديريَّة العامَّ
هامضش  »تقليضص  الصناعيَّضة، 

للسضلع  الگمرگيَّضة  اإلعفضاءات 
بالقطضاع  وحرصهضا  اإلنتاجيَّضة 
إعفضاءاٍت  ومنضح  الحكومضّي، 
ُمقّننضٍة للقطضاع الخاّص تشضمل 
املُصنَّعة  اإلنتاجيَّة ونصضف  املواد 
الوطنيَّضة،  الصناعضة  الداخلضة يف 
فضالً عن املُتابعة الجادَّة من قبل 
للكمضارك إلجازات  ة  العامَّ الهيئة 
االسضترياد الصادرة عضن املُديريَّة 
ة للتنمية الصناعيَّة والهيئة  العامَّ
والرشكضة  لالسضتثمار  الوطنيَّضة 
والخدمضات  للمعضارض  ضة  العامَّ
املسضؤوليَّة  اإلنتاجيَّة، وتحميلهم 
القانونيَّضة إزاء اإلجازات الصادرة 
عن مشضاريع وهميَّضٍة أو كميَّاٍت 

خارج الحاجة«.
الهيئة  وأوصت »بالتنسضيق بضن 
للكمارك والجهضات ذات  ضة  العامَّ
العالقة؛ لغرض توحيد اإلجراءات 
يف املنافذ الحدوديَّة وإجراء كشٍف 
موقعيٍّ عىل املشضاريع قبل إطالق 
بدخضول  والسضماح  اإلعفضاءات 
املضواد، الفتضًة إىل أنَّ التقرير رصد 
تجاوزاٍت عىل كميَّات االستخراج 
ة  رة يف كتضب تسضهيل املهمَّ املُقضرَّ
بنفاذيَّتهضا  العمضل  واسضتمرار 
ٍح بها  وإدخضال مواد غضري ُمضرصَّ
يف الترصيحضة الكمركيَّضة، خالفاً 

للضوابط«.

وشضدَّدت الدائضرة عضىل »أهميَّضة 
اإلرساع بإجضراء الصيانة ألجهزة 
املنفضذ،  يف  واملوازيضن  السضونار 
وتفعيضل الربط بنظام الحاسضبة 
اإللكرتونيَّة، وتوفري التخصيصات 
ة للكمارك  الالزمة إىل الهيئة العامَّ
للبدء بالعمل يف )نظام الترصيحة 
للحضّد  اإللكرتونيَّضة(؛  الگمرگيَّضة 
مضن االبتضزاز والرشضوة والتهرُّب 
الرضيبضّي، ُمنّوهضًة بعطضل أغلب 
أجهزة السضونار وموازين الحمل، 
عىل الرغم من وجود أختامها عىل 

املعامالت الكمركيَّضة«.
اإلرساع  »رضورة  إىل  وأشضارت 
بتفعيل العمل بنظام )الترصيحة 
اإللكرتونيَّة( للقضاء عىل الروتن 
املعامضالت،  إنجضاز  يف  والرسعضة 
وعضدم السضماح بإدخضال بضائع 
ملصلحة مشاريع وهميٍَّة، إضافًة 
إىل توحيضد اإلجضراءات الگمرگيَّضة 
مع إقليم كردسضتان، مع اإلشارة 
)الترصيحضة  نظضام  تطبيضق  إىل 
اإللكرتونيَّضة( الضذي يعتمضد عضىل 
قاعدة بياناٍت ُمتكاملٍة إلجراءات 
الترصيحضة الگمرگيَّضة يف املركضز 
الحضدودّي الضذي تمَّ إنشضاؤه من 
قبضل قسضم الحاسضبة يف الهيئضة 
ة للكمارك يف منفذي )منديل  العامَّ
ان من أقل  واملنذريَّضة( اللذين ُيعضدَّ

املنافضذ مضن حيث حركضة التبادل 
السضلعّي، فيما يفرتض أن يطبق 
يف منفضذي )زرباطيضة، أم قرص( 
حركضًة  املنافضذ  أكثضر  بعدِّهمضا 

مة واملعفاة«. للبضائع املرسَّ
والحظضت الدائضرة، وفضق البيان، 
»ضعضف دور قسضمي التفتيضش 
القانونيَّضة  والشضؤون  والرقابضة 
إجضراء  يف  الگمرگيَّضة  واألمضور 
واملُطابقة  التفتيشضيَّة  الزيضارات 
الدوريَّة بن كتب اإلعفاءات واملواد 
الداخلضة، واإلرصار عضىل اعتمضاد 
التعامضالت؛  يف  الورقضيِّ  النظضام 
ل لجوء البعض للتجاوز  ا سضهَّ ممَّ
والتحايل يف إدخضال البضائع غري 
ضمة، الفتضًة إىل عضدم وجود  املُرسَّ
قاعضدة بيانضاٍت دقيقضٍة يف قسضم 
الحاسبة اإللكرتونيَّة بعد مالحظة 
وجود فرٍق يف إحصائيَّات السضلع 

مة«. املُستوردة املعفاة واملُرسَّ
ولفتضت إىل »عدم وجضود عقوباٍت 
رادعٍة بحقِّ املُتجاوزين من وكالء 
معهضم  املُتعاونضن  أو  اإلخضراج 
في الكمضارك والجهات  مضن ُموظَّ
األخضرى العاملة، كمضا أنَّ الحرم 
الگمرگضي ُيضداُر من قبضل جهاٍت 
كثريٍة تعلن مسؤوليَّتها عن إدارة 
املنفذ، فضضاًل عن جهضاٍت أخرى 

ُمتنّفذٍة«.

بغداد/الزوراء:
كشضف مصدر محيل مطلع بمحافظة 
املثنى جنوبضي العراق، امس السضبت، 
»أم  بمعركضة  جديضدة  تطضورات  عضن 
العصافضري« االخرية شضمايل املحافظة 
والتضي أدت إىل سضقوط ضابضط برتبة 
مضالزم أول ضحية.وابلضغ املصدر بأن 
»قضوة مضن االسضتخبارات اسضتدرجت 
عصابة حاتم الزيداوي املطلوب للقضاء 
والصادرة بحقه احكام باإلعدام شنقا 
حتضى املضوت، مضن جنوبضي العاصمة 
بغداد اىل وكره منطقة )ام العصافري(، 
وعنضد محارصته دخلت القضوة االمنية 

باشضتباك مسضلح معه«.وبضن املصدر 
ان » العملية اسضفرت عضن مقتل اثنن 
من ابنائه كانوا ضمضن أفراد العصابة 
التضي تضم اسضتدراجها، فيمضا أاعتقضل 
اثنان آخران شاركا بالتصدي لألجهزة 
االمنيضة والتضي اسضفرت عضن مقتضل 
ضابضط برتبضة مضالزم اول يف مكافحة 
مخضدرات املثنى«.وأضضاف املصدر ان« 
الزيداوي تمكن مضن الهرب أيضا هذه 
املضرة، حيث تواصضل األجهضزة االمنية 
مالحقتضه العتقاله، إذ تشضري املصادر 
االمنية اىل انضه ال يزال يتحصن بإحدى 
القرى وانه لم يغادر املحافظة«.وتابع 

املصدر ان »معلومات تشضري إىل وصول 
قيضادات أمنية رفيعة املسضتوى بوزارة 
الداخلية االتحادية إىل املحافظة لتأدية 
واجب العزاء، وبحث الخروقات االمنية 
االخرية باملحافظة ».وافاد مصدر امني 
بمحافظضة املثنى، اول أمضس الجمعة، 
بمقتضل ضابط بمواجهة مسضلحة مع 
تجار مخدرات شمايل املحافظة. وذكر 
املصضدر يف ترصيح صحفي ان »ضابط 
بمواجهضة  قضى  أول  مضالزم  برتبضة 
مخضدرات  تجضار  مضن  مضع  مسضلحة 
محاولضة  أثنضاء  للقضضاء  مطلوبضن 
اعتقالهضم يف إحدى املناطق السضكنية 

شضمايل مركضز املحافظضة«. يذكضر أن 
محافظة املثنى جنوبي العراق، شهدت 
الشضهر املايض سضقوط امرأة ضحية، 
وإصابة 13 منتسضباً أمنياً بينهم قائد 
عسكري رفيع بمعركة استمرت قرابة 
12 سضاعة تمكضن مضن خاللهضا  تاجر 
املخدرات )حاتم الزيداوي( الفرار، عر 
أنفضاق متداخلة بن منضازل يف القرية.
ورافضق مجريضات املعركضة مضع تاجر 
املخضدرات، تطضورات خطضرية، تمثلت 
باسضتخدم أفراد عائلته دروعا برشية 
يف منزلضه، فضضاًل عضن منضارصة أبناء 
قريته له واالشتباك مع القوة األمنية.

ودار االشضتباك مضع تاجضر مخضدرات، 
»محكضوم هضو و أوالوده باإلعضدام«، 
قرابة 12 ساعة، إذ شاركت قوات من 
الضرد الرسيع يف خضط املواجهضة األول 
الشهر املاضيوتعرضت القوة املشتبكة 
مع تاجر املخدرات إىل خسضائر كبرية، 
قوامهضا إصابة قادة أمن ومنتسضبن، 
وترضر ثالث عجالت عسضكرية تابعة 
للفضوج التكتيكضي، وذلضك السضتخدام 
اليضدوي«  »الرمضان  املخضدرات  تاجضر 
وسضالحاً ثقيالً نضوع »بي.كي.يس« يف 
االشضتباك، وفقاً ملا أفاده مصدر أمني 

يف حينها.

بغداد/الزوراء:

اكضدت وكيضل وزارة الخارجيضة، 

صفية السهيل، استعداد الوزارة 

الكامضل للتعضاون املشضرتك مضع 

غرفضة تجضارة بغضداد ومجلضس 

سضيدات االعمال لدعم مشضاركة 

املرأة العراقية يف قطاعات االعمار 

واالستثمار .

وقالضت السضهيل، خضالل افتتاح 

التعريفضي  امللتقضى  فعاليضات 

لسضيدات االعمال يف غرفة تجارة 

بغضداد ، امس السضبت: » لقد ان 

االوان ان نرى دورا اكر للنسضاء 

يف األعمضال التجارية ، ويف االدوار 

القيادية وريادة االعمال«.

واضافت » نستطيع اعطاء ادوار 

اكر يف املرحلة املقبلة السيما بما 

يتماىش مضع الرنامج الحكومي 

املتمثل برئيضس الحكومة محمد 

شضياع السضوداني الضذي اكد عىل 

دور القطاع الخاص املتمثل بكل 

القطاعضات وخصوصضا النسضاء 

رشكاتهضن  بنضاء  اثبتضن  الذيضن 

لتعزيز القدرات ».

وقالضت » انه سضيكون لسضيدات 

االعمضال نجاحضات نعتضز بها يف 

االسضتقالل  الن  القطاعضات  كل 

رشط  للنسضاء  االقتصضادي 

اسضايس لتمكن املضراة اقتصاديا 

السضفراء  داعيضة  واجتماعيضا». 

الدبلوماسية اىل  البعثات  وممثيل 

فتح جسور التعاون بن سيدات 

وسضيدات  العراقيضات  االعمضال 

التجاريضة  الغضرف  يف  االعمضال 

وغريهضا يف بقية الضدول ». مبينة 

ان » هناك مجلسا اقتصاديا لدى 

الجامعة العربية مضن املمكن ان 

يسضهم يف تقديم الدعم والتمكن 

سضيدات  مجلضس  دور  لتعزيضز 

االعمال ».

االمضم  السضهيل ممثلضة  ودعضت 

املتحضدة للمضراة يف العضراق دينضا 

زوربضا للتعضاون مضن اجضل دعم 

مجلضس سضيدات االعمضال عضىل 

مستوى االمم املتحدة او االتحاد 

مسضتوى  عضىل  او  االوروبضي 

العالقات الثنائية.



بغداد/ الزوراء:
النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  توقع�ت 
استمرار ارتفاع س�عر رصف الدوالر 
أمام الدينار يف األس�واق املحلية الذي 
بلغ امس السبت 1510 دنانري للدوالر 

الواحد.
مصطف�ى  اللجن�ة،  عض�و  وق�ال 
صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الكرع�اوي، 
“ع�ى الرغ�م م�ن تخفي�ض البن�ك 
املركزي للدوالر فقد أكدنا ان املشكلة 
االساسية ليست فقط يف تنزيل سعر 
ال�رصف انم�ا تتعل�ق يف ادارة عملية 

الحواالت الخارجية اىل خارج البلد”.
وأض�اف “ال ت�زال عملي�ات تحوي�ل 
املبالغ تتم عن طريق السوق السوداء 
وليس ع�ن طريق نافذة تحويل وبيع 

العملة”.
وأكد الكرعاوي “حتى اآلن لم تسيطر 
الحكومة ع�ى الفواتري واملس�تندات 
التجارية املحولة اىل الخارج وسيبقى 
الوض�ع عى م�ا هو علي�ه إذا لم يتم 
ح�ل ه�ذا املوض�وع والتأك�د من ان 
بيانات االس�ترياد حقيقة وصحيحة 
وتك�ون هنالك ثقة للتجار يف التعامل 
م�ع بي�ع العمل�ة، وان تت�م عملي�ة 
التودي�ع واجراء الح�واالت بالصورة 

الصحيحة”.
يف  ص�ادق  ال�وزراء  مجل�س  وكان 
اجتماعه، الثالثاء امل�ايض، عى قرار 
مجلس إدارة البن�ك املركزي العراقي 
بتعدي�ل س�عر رصف ال�دوالر مقابل 
دين�ار   1300 يع�ادل  بم�ا  الدين�ار، 

للدوالر الواحد.
وبعد م�رور نحو أربعة أيام عى قرار 
الحكومة خفض سعر رصف الدوالر 
أمام الدينار، ويوم�ن عى مباحثات 

الوفد العراقي يف واشنطن، لم تستقر 
أس�عار ال�دوالر يف األس�واق املحلي�ة 

املوازية.
فالس�عر ال�ذي اتخذه البن�ك املركزي 
العراقي لل�دوالر مقابل الدينار، وهو 
1300 دين�ار لل�دوالر الواحد، أدى إىل 
خفض س�عر الدوالر مؤقتاً لكنه عاد 
لالرتف�اع ليس�جل أكث�ر م�ن 1500 
دينار، ما يعني بقاء الفارق يف السوق 

املوازية عن السعر الرسمي.
والسبب، وفق مراقبن، مرتبط بعدم 
اتض�اح النتائج النهائي�ة للمباحثات 
الوف�د  واش�نطن  يف  يجريه�ا  الت�ي 
العراقي برئاس�ة نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية فؤاد حس�ن، 
ومحافظ البنك املرك�زي عيل العالق، 

مع املسؤولن يف اإلدارة األمريكية.
من جهته، كشف عضو اللجنة املالية 
ام�س  الكاظم�ي،  مع�ن  النيابي�ة، 
الس�بت، عن ارتفاع رواتب املوظفن 
يف موازن�ة عام 2023 اىل 62 تريليون 
دين�ار، مبين�ا ان املوازنة س�تتضمن 
تطبيق تعهدات حكومة محمد شياع 

الس�وداني لرف�ع مس�توى املعي�ي 
للعراقين.

وقال الكاظمي يف حديث صحفي: ان 
“الربنام�ج الحكومي يدعو إىل تقديم 
الخدمات للطبقات الهش�ة والفقرية 
ودع�م الرعاي�ة االجتماعي�ة وتعزيز 

مفردات البطاقة التموينية”.   
واض�اف ان “هن�اك 4 مالين موظف 
بحاج�ة إىل 62 ترليون س�نويا لدفع 
الرواتب وهذا مبلغ كبري س�يؤدي إىل 

عجز يف موازنة “2023. 
حكوم�ة  “أولوي�ات  أن  إىل  وأش�ار 
الس�وداني تقديم الخدمات والرعاية 
الصحي�ة واالعتن�اء باملوظف�ن من 

خالل تعديل سلم الرواتب “.
وكان ق�د أك�د عض�و اللجن�ة املالية 
النيابية، ثامر ذيبان، يف حديث سابق، 
اختالف موازن�ة 2023 عن املوازنات 
الس�ابقة كونها مرتبط�ة بالربنامج 
أن  إىل  الفت�ا  للس�وداني،  الحكوم�ي 
النيابي�ة تس�عى لتخفيض  “املالي�ة 
العجز يف املوازنة قدر املس�تطاع عى 

ان ال تؤثر عى الربنامج الحكومي”.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة، امس السبت، زيادة رقعة بساتن النخيل يف 4 محافظات 
جديدة ش�مايل وغربي العراق، فيما كشفت عن حجم إنتاج وصادرات التمور 

يف البالد للموسم املايض.
وقال الناطق باس�م الوزارة، محمد الخزعيل، يف ترصيح صحفي: إن” بساتن 
النخيل تعرضت إىل إهمال بس�بب الحروب والحصار ما أّدى إىل انحس�ارها، إذ 
انخفض�ت أعداده�ا إىل 12 مليون نخلة بعدما كان الع�دد أكثر من 32 مليون 

نخلة”.
وأض�اف أن” وزارة الزراع�ة اهتمت بع�د 2003 بهذا القطاع الحيوي بش�كل 
كبري، السيما بعد أن أصبح إنتاج التمور يوفر مورداً جيداً، إذ تم االهتمام مرة 
أخرى بالبساتن من خالل استرياد فسائل نسيجية ذات أصناف عالية الجودة 
والتي تباع باألسواق الدولية بأسعار عاملية، إضافة إىل منع استرياد املحصول 

لتحسن واقع القطاع”. 
وأض�اف أن” أعداد النخيل وصلت اليوم إىل أكثر م�ن 20 مليون نخلة والتزايد 
مس�تمر”، الفت�اً إىل أن” وزارة الزراع�ة نجحت يف اس�تزراع النخيل يف مناطق 
خ�ارج املتع�ارف عليها يف كل م�ن محافظات نينوى وكرك�وك وصالح الدين 

ومناطق البادية يف األنبار”.
وأش�ار إىل أن” تلك املناطق لم تكن مس�تزرعة بالنخيل عى اعتبار أن األجواء 
كانت غري مهيأة للزراعة وبالتايل ازدادت املساحة الجغرافية الخاصة بالنخيل 
لتتوسع إىل مناطق لم تكن سابقا معروفة بزراعته بالشكل الذي أسهم بزيادة 

أعداد النخيل يف العراق”. 
وتابع أن” زيادة زراعة بس�اتن النخيل أس�همت بتصدي�ر أكثر من 650 ألف 
طن يف املوس�م املايض من نوع التمر )الزهدي( املرغوب يف األسواق اآلسيوية، 
الس�تعماله بالصناع�ات التحويلية عى اعتب�اره أنه مق�اوم ويتحمل أوقات 

خزن طويلة”.
ولفت إىل أن” العراق يس�ري باالتجاه الصحيح بإنتاج التمور من خالل توسيع 
مساحات زراعة بس�اتن النخيل”، موضحاً أن” وزارة الزراعة تقوم بحمالت 
دوري�ة عى مدار الس�نة للحفاظ عى بس�اتن النخيل من األم�راض واألوبئة 

واآلفات الزراعية”.

بغداد/ الزوراء:
أكد الخبري االقتصادي واملايل، هالل الطعان، امس الس�بت، أن االتفاق مع 
بنوك عاملية س�يقلل من تهريب العملة الصعبة إىل خارج البالد، وُيحّس�ن 

من أداء سعر رصف الدينار مقابل الدوالر األمريكي.
وق�ال الطع�ان يف حديث صحف�ي: ان “االتف�اق مع بنوك عاملي�ة، ومنها 
مرصف )جي بي مورغان( االمريكي بتسهيل املدفوعات اىل الصن لتمويل 
اس�تريادات القطاع الخاص بش�كل مبارش هو خطوة بالطريق الصحيح 

ألنها ستقلل التهريب وخاصة ان معظم استرياداتنا من الصن”.
وتاب�ع انه “كلم�ا اتخذت مثل هكذا خطوات يتم ح�رص التهريب يف زاوية 
ضيقة ويمنح ش�فافية أكث�ر لعملي�ة التحويالت الخاصة باالس�ترياد”، 
مش�ريا إىل أن “ه�ذه الخطوة س�تؤدي أيضا اىل تحس�ن يف س�عر الرصف 

للدينار العراقي أمام الدوالر”.
كم�ا اش�ار الطعان اىل ان هذه “الخط�وة ال تؤدي اىل القض�اء عى التجار 
الصغ�ار كم�ا ُيعتقد، وإنما بإم�كان أي تاجر ان يس�تورد من الصن بعد 
التقدي�م عرب الناف�ذة االلكرتونية ويتم رصف الدوالر ل�ه إلكرتونيا وليس 
ورقيا باليد كما كان سابقا”، مبينا ان “البنك املركزي سيفتح حسابا ألي 
تاجر بالصن وبإمكان األخري ان يس�تورد البضاعة بشكل رسمي، إال أنه 

سيقيض عى الطرق غري الرسمية لتهريب الدوالر”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوروبي بلغ 392 الف دينار، وس�عر الرشاء 388 الف 
دين�ار، فيما كانت اس�عار البيع للذه�ب ليوم الخميس امل�ايض 388 الف 

دينار للمثقال الواحد.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند 362 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 358 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليج�ي عي�ار 21 يرتاوح ب�ن 390 الف دينار و 400 أل�ف، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بن 360 الفاً و 370 الف دينار.
أما اس�عار الذهب يف اربيل فقد ش�هدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثق�ال ذه�ب عيار 24 للبيع 460 الف دينار، وس�جل عيار 22 للبيع 420 
الف دينار وسجل عيار 21 للبيع 405 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 للبيع 

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

بغداد/ الزوراء:
بلغ�ت مبيعات البن�ك املركزي العراق�ي اإلجمالية م�ن العملة الصعبة 

للدوالر خالل األسبوع املايض أكثر من 400 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل األسبوع املايض لأليام الخمسة 
الت�ي فتح بها املزاد وابتداًء من ي�وم االحد ولغاية الخميس مقدار 421 
مليون�ا و971 ألفا و681 دوالرا بمعدل يومي بلغ 84 مليونا و394 ألفا 

و336 دوالرا مرتفعا بنسبة %6.33 عن األسبوع الذي سبقه.
وأضاف: ان أعى مبيعات للدوالر خالل األسبوع الحايل كان ليوم االثنن، 
حي�ث بلغت املبيعات فيه 95 مليونا و26 ألفا و 216 دوالرا، فيما كانت 
أق�ل املبيعات ليوم االحد التي بلغت في�ه املبيعات 76 مليونا و217 الفا 

و760 دوالرا.
وأش�ار املصدر إىل أن املبيعات ذهبت عى شكل نقدي وحواالت للخارج 
لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدوالر املحول لحسابات 
املص�ارف يف الخ�ارج، اضافة اىل البيع النق�دي 1460 دينارا لكل دوالر، 
خ�الل ثالثة ايام م�ن االس�بوع وانخفض�ت اىل 1310 ابت�داء من يوم 

االربعاء.

 بغداد/ الزوراء:
ارتفعت الصادرات الرتكية اىل العراق لسنة 2022 لتصل اىل اكثر من 11.7 
مليار دوالر بنمو س�نوية نس�بته %18 مقارنة مع 2021 وبارتفاع بلغت 

نسبته %31 مقارنة مع 2019.
وق�ال الخبري االقتصادي، من�ار العبيدي، يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 
منه: ان “صادرات تركيا من املواد الغذائية التي تشكل ما نسبته %30 من 

مجمل الصادرات ارتفعت بنسبة %57 مقارنة مع 2019”.
وأض�اف “كما ارتفعت صادرات تركيا من املواد املصنعة املختلفة بنس�بة 

%6 مقارنة مع 2019 وتمثل هذه املواد %26 من الصادرات”.
وبن انه “وبالرغم من ارتفاع الصادرات الرتكية اىل العراق اال ان الصادرات 
العراقي�ة اىل تركيا انخفضت بنس�بة %40 مقارنة مع 2021، حيث بلغت 
مجم�ل الصادرات العراقي�ة اىل تركيا 854 مليون دوالر فقط بعد ان كانت 

يف 2021 1.4 مليار دوالر”.
ولف�ت اىل ان “أكثر الصادرات العراقية اىل تركيا هي مادة الذهب الذي يتم 
تصديره وإعادة تصنيعه واس�ترياده للعراق، وبذلك يكون امليزان التجاري 

مع تركيا 11 مليار دوالر”.
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حبث مع مدير صندوق النقد الدولي تطوير القطاع املصريف العراقي

خاما البصرة يغلقان على مكاسب أسبوعية

املركزي: االتفاق على تسهيل املدفوعات إىل الصني لتمويل استريادات القطاع اخلاص
بغداد/ الزوراء:

أعل�ن البن�ك املرك�زي العراقي، امس 
الس�بت، االتف�اق مع م�رصف “جي 
بي مورغان” األمريكي عى تس�هيل 
املدفوعات من النظام املرصيف العراقي 

إىل الصن لتمويل االستريادات.
تش�يس  مورغ�ان  ب�ي  و)ج�ي 
  JPMorgan Chase )باإلنجليزي�ة 
هو بن�ك أمريكّي متعدد الجنس�يات 
للخدم�ات املاليَّ�ة املرصفيَّ�ة، وُيع�د 
أك�رب بن�ك يف الوالي�ات املتَّح�دة، مع 
إجمايل أصول الواليات املتحدة 2.515 

تريليون ُدوالر.
وهذا البنك امل�زود الرئييّس للخدمات 
مجل�ة  ترتي�ب  إىل  اس�تنادا  املاليَّ�ة، 
رشك�ة  أك�رب  ثال�ث  ه�و  فورب�س 

مساهمة عامة يف العالم.
وذك�ر البنك املرك�زي العراق�ي بيان 
ص�ادر عنه ام�س: اأن محافظه عيل 
داني�ال  التق�ى  محس�ن إس�ماعيل، 
زيليكو نائب رئيس مجلس اإلدارة يف 
مؤسسة جي بي مورغان عى هامش 

زيارته واشنطن.
وأوضح البي�ان: انه تم خ�الل اللقاء 
االتف�اق ع�ى قيام م�رصف جي بي 
مورغ�ان بتس�هيل املدفوع�ات م�ن 
النظام املرصيف العراقي إىل جمهورية 
الصن الش�عبية لتمويل اس�تريادات 

القطاع الخاص بشكل مبارش.

وكان�ت س�فارة الصن ل�دى العراق 
قد أعلنت، الجمع�ة، أن حجم التبادل 
التجاري بن البلدين تجاوز 53 مليار 

دوالر أمريكي خالل العام املايض.
وقال�ت الس�فارة يف بي�ان: إن حجم 
التبادل التجاري ب�ن الصن والعراق 
بل�غ 53.37 ملي�ار دوالر أمريك�ي يف 
الع�ام 2022، بزي�ادة قدرها 43.1% 
عى أساس س�نوي.وفقا لبيان البنك 

املركزي العراقي فإنه جرت كذلك )بن 
الع�الق وزيليكو( مناقش�ة عدد من 
القضايا املتعلقة بإدارة االحتياطيات 
وإدارة الس�يولة والدعم الفني املقّدم 
م�ن امل�رصف املذكور للبن�ك املركزي 

العراقي وللقطاع املرصيف يف الع�راق.
وق�ال املحاف�ظ: إّن البن�ك املرك�زي 
املعاي�ري  بتطبي�ق  ملت�زم  العراق�ي 
الدولي�ة يف مكافح�ة غس�ل األم�وال 

تعزي�ز  مؤك�داً  اإلره�اب،  وتموي�ل 
عالقات البن�ك املرك�زي العراقي مع 
نظرائ�ه يف دول العالم بما يخدم عمل 
القطاع املرصيف العراقي وتطويره.من 
جان�ب متص�ل، بحث محاف�ظ البنك 
املرك�زي العراقي، عيل العالق، واملدير 
ال�دويل،  النق�د  لصن�دوق  التنفي�ذي 
محمود محي الدين، التعاون الثنائي 
بم�ا يخ�دم مصلح�ة اقتص�اد البالد 

والسياس�ية النقدية، وس�بل تطوير 
القط�اع املرصيف العراق�ي.. جاء ذلك 
خالل لقاء جمع العالق ومحي الدين، 
يف واش�نطن، عى هام�ش زيارته إىل 
العاصم�ة األمريكية، وف�ق بيان ورد 

اىل “الزوراء”.
يذك�ر أّن محافظ البنك املركزي يزور 
حالياً واش�نطن بضمن وفد حكومي 
رس�مي، برئاس�ة وزي�ر الخارجي�ة 
العراق�ي ف�ؤاد حس�ن، ألج�ل ب�دء 
املباحثات الرسمية مع البنك الفيدرايل 
اللقاء  األمريكي.وقال الع�الق، خالل 
إّن “البن�ك املرك�زي العراق�ي اتخ�ذ 
حزمة من اإلجراءات إلصالح القطاع 
املرصيف العراق�ي، وتطوير عمله بما 
والت�ي  الدولي�ة،  ينس�جم واملعاي�ري 
ستنعكس بشكل إيجابي عى التجارة 

الدولية للعراق واالقتصاد الوطني”.
وأض�اف أّن “البن�ك املرك�زي يواصل 
إجراءات�ه يف مكافحة غس�ل األموال 
وتموي�ل اإلرهاب، من خ�الل اتخاذه 
مجموعة من القرارات التي تدعم تلك 
اإلج�راءات، بما انعك�س إيجاباً عى 

تصنيفات العراق يف هذا املجال”.
بدوره، أكد محي الدين: أّن “صندوق 
النق�د الدويل مس�تمر يف تقديم الدعم 
يف  العراق�ي  املرك�زي  للبن�ك  الفن�ي 

مختلف املجاالت”.

بغداد/ الزوراء:
زاد تحالف أوب�ك+ إنتاجه من النفط 
الخام بمقدار 40 ألف برميل يف اليوم 
يف كان�ون الثاني، فيم�ا ارتفع إنتاج 
الع�راق خارج الكوتا بش�كل طفيف 

ليبلغ 4.480 مالين برميل.
وارتفع�ت أس�عار النف�ط بأكثر من 
الس�بت، م�ع  باملئ�ة، ام�س  اثن�ن 
تحقي�ق مكاس�ب أس�بوعية فاق�ت 
الثماني�ة يف املائ�ة، إذ أعلنت روس�يا 
خططا لخفض إنتاج النفط الش�هر 
املقب�ل بع�د أن فرض الغرب س�قفا 
ع�ى أس�عار النف�ط الخ�ام والوقود 
اآلجل�ة  العق�ود  البالد.وانه�ت  م�ن 
لخ�ام برنت تعامالتها مرتفعة 1.89 
إىل  املائ�ة  يف   2.2 يع�ادل  بم�ا  دوالر 
86.39 دوالرا للربمي�ل، فيما ارتفعت 
عقود خام غرب تكس�اس الوس�يط 
يف   2.1 أو  دوالر   1.66 األمريك�ي 
املائ�ة إىل 79.72 دوالرا، وحقق برنت 
مكاسب أسبوعية 8.1 يف املائة، فيما 

ارتفع األمريكي 8.6 يف املائة.
وارتفع إنتاج العراق يف كانون الثاني 
برمي�ل،  مالي�ن   4.480 اىل  ليص�ل 

بارتف�اع طفيف بل�غ 49 ألف برميل 
يوميا ع�ن “الكوت�ا” البالغة 4.431 
مالي�ن برمي�ل، ومرتفعا عن ش�هر 
كان�ون االول ال�ذي بلغ اإلنت�اج فيه 

4.460 مالين برميل يوميا”.
وبلغ االمتث�ال اإلجم�ايل ألوبك+ بن 

البل�دان ذات الحص�ص ٪149.41 يف 
كانون الثاني، مع عجز إجمايل قدره 
1.79 ملي�ون برمي�ل يف الي�وم ع�ن 

أهدافها اإلنتاجية.
وأعلن�ت لجن�ة مراقبة أوب�ك+ التي 
تشارك يف رئاستها السعودية وروسيا 

يف األول م�ن فرباير/ ش�باط أنها لن 
تويص بأي تغيري يف الحصص.

من جانب متصل، أغلق خام البرصة 
اس�بوعية، يف ح�ن  ع�ى مكاس�ب 
اغلق�ت خام�ات برن�ت واالمريك�ي 
عى مكاس�ب كبرية خالل األس�بوع 

املايض.
وأغل�ق خام الب�رصة الثقي�ل يف آخر 
جلس�ة ل�ه م�ن ي�وم الجمع�ة عى 
انخف�اض بل�غ 76 س�نتا ليص�ل اىل 
س�جلت  انه�ا  إال  دوالرا،   74.16
مكاسب اس�بوعية بلغت 1.92 دوالر 

بما يعادل 2.66%.
فيم�ا أغلق خام الب�رصة الخفيف يف 
آخر جلس�ة له عى انخف�اض ايضا 
بلغ 76 سنتا ليصل إىل 79.91 دوالرا، 
وس�جل مكاس�ب أس�بوعية بلغ�ت 

%2.12 بما يعادل 2.73%”.
فيم�ا أغلق خام برنت يف آخر جلس�ة 
من يوم الجمعة ع�ى ارتفاع بمقدار 
8639 دوالرا،  1.89 دوالر ليص�ل اىل 
وس�جل مكاس�ب اس�بوعية كب�رية 
6.45 دوالرات او م�ا يع�ادل  بلغ�ت 
النف�ط  أس�عار  %.وش�هدت   8.07
الخام خالل األسبوع املايض ارتفاعا 
بعد اعتزام روسيا خفض إنتاجها من 
النف�ط الخام يف مارس/ آذار بمقدار 
500 أل�ف برمي�ل يومي�ا، اضافة اىل 
ضعف م�ؤرش الدوالر ام�ام العمالت 

األخرى.

العراق يزيد إنتاجه النفطي بعد قرار دولي ليبلغ 4.480 ماليني برميل يوميا

الزراعة تعلن زيادة رقعة بساتني النخيل 
وتكشف حجم اإلنتاج والصادرات

خبري: االتفاق مع بنوك عاملية سيقلل 
تهريب العملة من البلد

املعدن األصفر يرتفع يف حمال 
العاصمة واإلقليم

بغداد/ الزوراء:
 اعلنت غرفة تجارة بغداد عن تأسيس مجلس سيدات االعمال يف العاصمة 

بغداد رسميا امس السبت .
وقال رئي�س غرفة تجارة بغ�داد، فراس الحمداني، خ�الل انطالق اعمال 
امللتقى التعريفي ملجلس س�يدات االعمال ليوم امس السبت: ان “ تأسيس 
مجل�س س�يدات االعمال يف غرف�ة تجارة بغ�داد هو امل�رشوع الذي طال 
انتظاره لتكون املرأة رشيكة حقيقية يف اعادة اعمار العراق وريادة سوق 

العمل وقطاعات االستثمار “.
واضاف “ه�ذه فرصة جديدة تطلقها غرفة تجارة بغداد إلعالن تأس�يس 
مجلس سيدات األعمال، وهو الذي طال انتظاره بعد اكثر من عامن للعمل 
املس�تمر والجه�د الفاعل من أجل تأس�يس هذا املجلس وف�ق االمكانيات 
والكف�اءات املجتمعي�ة لتكون امل�رأة رشيك حقيقي يف إع�ادة إعمار البلد 

الجريح”.
واض�اف ان “ هن�اك الكثري م�ن اإلنجازات واملش�اريع الت�ي تخص املرأة 
العراقي�ة وش�جاعتها للعم�ل خ�ارج العراق يف ش�تى القطاع�ات املهمة 

االقتصادية والتجارية والصناعية والعلمية واإلنسانية “.

اإلعالن رمسيا عن تأسيس جملس 
سيدات األعمال يف بغداد
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أعلنت ارتفاع مبالغ رواتب املوظفني إىل 62 تريليون دينار سنويا

املالية النيابية تتوقع استمرار ارتفاع سعر 
الصرف وتكشف عن السبب

مزاد العملة يبيع أكثر من 400 
مليون دوالر خالل أسبوع

صادرات تركيا إىل العراق تتجاوز 
11.7 مليار دوالر
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احمللل الفين للجوية ينتقد أخطاء 
احلكام يف لقاء الكرخ

بغداد/ متابعة الزوراء:
طالب املحلل الفني لفريق القوة الجوية، رافد سالم، لجنة الحكام التابعة لالتحاد العراقي، بالتدخل 
وإيج�اد ح�ل لتفادي أخط�اء بعض الح�كام يف مباريات الدوري املمت�از، وذلك بع�د نهاية مباراة 
فريقه أمام الكرخ والتي حس�مها الجوية بنتيجة )2-1(.وقال سالم »تم احتساب ركلة جزاء غري 
صحيح�ة للك�رخ، مع إنذار لالعب الجوية ويلس�ون الذي قطع الكرة«.وأض�اف: »يف املقابل هناك 
ركل�ة جزاء صحيحة للجوية م�ن ركل واضح داخل منطقة الجزاء، ومع ذلك حدث عليها اعرتاض 
غري طبيعي من العبي الكرخ«.وتابع :«ال يمكن أن تس�تمر األخطاء التحكيمية بال معالجات عىل 

األقل لتحجيمها، ألنها تغري نتائج املباريات وهناك من 6 إىل 7 فرق تتنافس عىل الصدارة«.

أصفر وأمحر

مؤيد الالمي: يتوجب على مجيع املؤسسات الرياضية ختصيص ميزانية حمددة الحتاد الصحافة الرياضية

نادية فاضل: سعيدة باللعب يف السعودية وأطمح خلوض جتربة احرتافية يف أوروبا

بغداد/ قحطان املالكي 
تغلب منتخُب الش�باب، امس الس�بت، عىل فريِق نادي الكرخ يف املُباراِة 
الت�ي اس�تضافها ملع�ب املدين�ة ال�دويلّ يف العاصم�ِة بغداد اس�تعداداً 
لنهائياِت كأس آس�يا للش�باب التي ستس�تضيفها أوزبكستان يف األول 

من آذار  املقبل. 
ش�وُط املباراة األول انتهى بالتعادل الس�لبي، ويف الش�وط الثاني سجَل 
منتخُب الش�باب ه�دَف التقدم يف الدقيقة 60 ع�ن طريق الالعب كاظم 
رعد من ركلِة جزاٍء، بينما عّدَل الكرخ النتيجة يف الدقيقة 71 عن طريق 
حيدر أحمد، قبل أن يعوَد منتخُب الشباب للتفوق مجدداً عرب ركلِة جزاٍء 
أخرى احتس�بها حكم املباراة أودعها عبد الق�ادر أيوب يف مرمى الكرخ 
يف الدقيق�ة 75، لتنتهي ه�ذه املباراة بفوز منتخب الش�باِب عىل الكرخ 
بهدفني مقابل هدٍف واحٍد.وحرض املباراة مدرب املنتخب األوملبّي رايض 
شنيش�ل. هذا وس�يخوض منتخُب الش�باب لقاًء ودياً آخ�ر أمام فريق 

نادي الزوراء يف الثاني والعرشين من هذا الشهر.

بغداد/ ليث العتابي:
أس�ند االتحاد الدويل لكرة السلة، 
إدارة مباراة تحدي�د املركز الثالث 
لكأس الق�ارات لألندي�ة، املقامة 
حاليا يف إسبانيا، إىل الحكم الدويل 
الشوييل.وس�يقود  ع�يل  أحم�د 
الش�وييل املب�اراة التي س�تجمع 
االتحاد املنستريي التونيس، وريو 
جراندي ف�االي فايربز األمريكي، 
املق�ررة اليوم األح�د داخل صالة 
مدين�ة  يف  مارت�ن،  س�انتياجو 

تنريفي اإلسبانية. 

ويعد الش�وييل من ح�كام النخبة 
يف قارة آس�يا، وسبق له املشاركة 
يف إدارة أب�رز البط�والت العاملية، 
ومنها موندي�ال الصني ومونديال 
وأوملبي�اد  أس�رتاليا  يف  الس�يدات 
طوكي�و، عالوة ع�ىل قيادة بعض 
آس�يا  كأس  يف  املباري�ات  أب�رز 

وتصفيات كأس العالم.
يذكر أن االتحاد املنس�تريي خرس 
مواجهت�ه األوىل باملس�ابقة، أمام 
تنريف�ي  لينوف�و  أوروب�ا  بط�ل 

اإلسباني بنتيجة )42-112(.

منتخب الشباب يتغلب على الكرخ 
وديا حتضريا لكأس آسيا 

احلكم الدولي أمحد علي يقود مواجهة 
عربية أمريكية يف كأس قارات السلة

 بغداد/ الزوراء:

أكد نقيُب الصحفيني العراقيني، األستاذ 

مؤيد الالم�ي، عىل تعزيِز دور الصحفّي 

الري�ايض وُحضوره الفاعل يف الس�احِة 

الرياضّي�ة، موضح�اً إن االتحاد نقابي 

ويج�ب أن يطب�ق قان�وُن النقاب�ة عىل 

كل الصحفي�ني، ومنه�م الرياضي�ون. 

جاَء ذلك خالل حضور الالمي االجتماَع 

ال�دوري لالتح�اِد العراق�ّي للصحاف�ِة 

الرياضّي�ة ال�ذي أك�َد في�ه وقوفه مع 

االتح�اِد لتعزي�ز حض�وره يف الس�احِة 

الرياضّي�ة، فضالً ع�ن توقيع اتفاقياِت 

التعاون مع املؤسس�اِت الرياضّية التي 

س�تتيح تواجَد الصحفي�ني الرياضيني 

الخارجّي�ة  واملُش�اركات  البط�والِت  يف 

ملنتخباتن�ا الوطنّي�ة. وأوض�َح الالم�ي 

س�يعقد اجتماع للهيئة العامة لالتحاد 

يف الع�ارش من ش�هر اذار املقبل لتبادِل 

النظ�ر، واالس�تماع للزم�الِء  وجه�ات 

الرياضي�ني، م�ع رضورِة  الصحفي�ني 

التأكيد عىل أهميِة تعديل النظام الداخيّل 

لالتح�اد ليتواءم مع املس�تحدثاِت التي 

ط�رأت يف اإلعالم الري�ايّض ليتم عرضه 

عىل الهيئ�ِة العام�ة للمصادق�ِة عليه، 

وكذل�ك يع�رض ع�ىل مجل�س النقابة 

للمصادق�ة علي�ه أيض�ا. وذكَر الس�يد 

النقيب إن اللجنَة األوملبية واملؤسس�ات 

الرياضّي�ة األخرى مطالب�ٌة بتخصيص 

الصحاف�ِة  التح�اد  مح�ددٍة  ميزاني�ٍة 

الرياضّية يف ميزانياتها، وهو ما سنعمل 

عليه بالتشاور مع مجلِس النواب ولجنِة 

الش�باب والرياض�ة الربملانّي�ة ووزارة 

الش�باب والرياضة واللجنت�ني األوملبية 

الرياضّي�ة.  واالتح�ادات  والباراملبي�ة 

واختتم الالمي حديثه بأهمية استحداِث 

وكالٍة رياضيٍة لألنباء تحوي الصحفيني 

الرياضيني، وستعمل النقابُة عىل توفري 

كل متطلبات نجاحها.

العراق�ي  االتح�اُد  عق�َد  جهت�ه،  م�ن 

للصحاف�ِة الرياضّي�ة اجتماعه الدوري 

برئاس�ة الزمي�ل خالد جاس�م، وتناوَل 

االجتم�اع جمل�ًة من القضاي�ا واألمور 

الت�ي تخ�ّص عم�َل االتح�اد يف الف�رتِة 

املقبل�ة، وم�ا ت�م إنج�ازه م�ن منهاج 

االتحاد خالل الف�رتِة املاضية، والتأكيد 

عىل أهمي�ِة تعزيز الرشاك�ِة الحقيقّية 

املُش�رتك والتنس�يق  العمِل  واس�تمرار 

ب�ني االتح�اِد واملؤسس�ات واالتحادات 

الرياضّية يف ش�تى املج�االت بما يحقق 

املزيَد من التنسيق وتعزيز أوجه التعاون 

الريايض  الفائ�دة للصحف�ّي  لتحقي�ِق 

للقيام بعمله عىل أكمل وجه.

السعودية/ ريان الجدعاني:

أش�ادت العب�ة الوس�ط العراقية، 

نادية فاضل، بتجربة اللعب يف دوري 

الدرجة األوىل الس�عودي للسيدات، 

مع فريق الهمة الس�عودي، والذي 

اختتم هذا األسبوع.

واختتمت املنافس�ات بف�وز فريق 

الري�اض بلق�ب ال�دوري، والتأهل 

إىل الدوري املمتاز للسيدات املوسم 

املقبل، مقابل توقف مشوار الهمة 

يف ربع النهائي.

وقال�ت نادي�ة فاضل: مش�اركتي 

مع الهم�ة تجربة حقيقية ومهمة 

بالنسبة يل، وإضافة جيدة لسريتي 

الذاتية”.

وتابع�ت “للتجربة ع�دة إيجابيات 

مهم�ة، منه�ا ذهابي للس�عودية، 

والعالق�ات الطيبة الت�ي جمعتني 

الالعب�ات ومعرفتي  مع زميالت�ي 

الج�والت  الهم�ة، وأيض�ا  ب�إدارة 

واطالع�ي ع�ىل املعالم الس�عودية 

ومعرفتي بالثقافة السعودية”.

وع�ن تعام�ل الجمه�ور وإالع�الم 

العراقبي م�ع تجربته�ا باللعب يف 

الدوري السعودي، أكدت “برصاحة 

هن�ا كان�ت املفاجأة، عن�د وصويل 

للسعودية شاهدت اإلعالم العراقي 

تفاعل معي بش�كل كب�ري، وأيضا 

مع زميالت�ي الالعب�ات املحرتفات 

بالدوري السعودي”.

وقدم�ت “نادية فاض�ل” نصيحة 

ملواطناتها الراغبات يف اللعب خارج 

الع�راق، قائل�ة “اعم�يل وجاهدي 

واس�تمري يف التدريب حتى تصلني 

ألعىل املس�تويات، واجع�يل هدفك 

التطوير يف الخارج”.

وعن طموحاتها بعد خوض تجربة 

اللعب يف الدوري الس�عودي، نوهت 

“طموح�ي الوصول للمش�اركة يف 

دوريات أوروبية”.

وأتم�ت “أتمن�ى التوفي�ق يل ولكل 

الالعبات، ش�كرا عىل هذه الفرصة 

التي تعترب إضافة مهمة بالنس�بة 

يل”.

الطلبة يستعيد الصدارة بفوز صعب على الصناعة وثالثية للشرطة يف شباك كربالء
النجف يتعثر على ارضه امام النفط

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ عالء بالدي

قف�ز حامل اللق�ب فري�ق الرشطة اىل 
املركز الثالث عقب فوزه بثالثية لهدف 
عل ضيف�ه فريق كربالء يف املباراة التي 
جرت عىل ملعب الش�عب الدويل بختام 
مباري�ات الجولة السادس�ة عرشة من 
دوري الك�رة املمت�از، وس�جل اهداف 
الرشطة الالعبان احمد فرحان)هدفني( 
واليمن�ي ن�ارص محم�وده بينما احرز 
ه�دف كرب�الء الالع�ب رض�ا فاض�ل، 
وبه�ذه النتيجة رف�ع الرشطة رصيده 
اىل 32 نقط�ة يف املرك�ز الثال�ث، وبقي 
رصيد كرب�الء عند النقطة 17 يف املركز 

الخامس عرش.
وتمك�ن فريق النفط من تس�جيل فوز 
ثمني ع�ىل مضيف�ه النج�ف وبهدفني 
لواح�د، واحرز ه�ديف النف�ط الالعبان 
منتظر محم�د وعثمان س�اياني فيما 
سجل هدف اصحاب الدار الالعب مازن 
فياض، ورفع النفط ر صيده اىل النقطة 
13 يف املركز السابع عرش وبقي النجف 

عند نقاطه ال� 25 يف املركز السابع.  
وتغلب الطلبة عىل مستضيفه الصناعة 
)0-1( يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب 

األخري.
وخطف محمد جواد هدف الفوز الثمني 
يف الدقيق�ة 49.. لريف�ع الطلبة رصيده 
إىل 33 نقط�ة يف الص�دارة، فيما تجمد 

الصناعة عند 9 نقاط باملركز 19.
ش�هد الش�وط األول إضاع�ة العدي�د 
من الفرص الس�هلة لط�ريف املواجهة، 
كان أبرزه�ا تصدى ح�ارس الصناعة 
حيدر محمد، ملقصية رائعة من محمد 

جواد.
وأنقذ حارس الطلبة حسن أحمد أخطر 
فرص أصح�اب األرض، بع�د إبعاده 3 
تس�ديدات متتالية بهجم�ة واحدة.. إذ 
س�دد حيدر حس�ني ركلة ثابتة أبعدها 
الح�ارس قبل أن ترتد من العارضة، ثم 
عاد ليبعد رأسية هشام أحمد، ويف املرة 
الثالث�ة تص�دى برباعة لرأس�ية محمد 

عدنان، ليحافظ عىل شباكه نظيفة.
ويف الشوط الثاني، ظهر الطلبة بصورة 
أفض�ل من أهل ال�دار بفضل التغيريات 
التي أجراها املدير الفني التونيس يامن 

الزلفاني بإدخال السوداني رشف الدين 
شيبوب واملهاجم مؤمل عبد الرضا.

وتمك�ن محم�د ج�واد، من اس�تغالل 
تمريرة ش�يبوب ليضع كرته عىل يسار 
ح�ارس الصناعة حيدر محم�د، معلنا 

تسجيل هدف الفوز الثمني لفريقه.
وح�اول الطلب�ة مضاعف�ة النتيجة يف 
الدقائ�ق املتبقية عرب مح�اوالت مؤمل 

عب�د الرضا ومحمد ج�واد، لكن براعة 
حارس الطلبة حالت دون ذلك، لتنتهي 
املواجه�ة بانتصار ثمني مع اس�تعادة 

الصدارة.
وتفوق نوروز عىل ضيفه نفط الوسط 
بنتيج�ة )0-2(، ع�ىل ملعب فرانس�و 

حريري بمدينة أربيل.
وس�جل حس�ني عب�د الواح�د ه�دف 

التق�دم األول لنوروز يف الدقيقة 2، قبل 
أن يضاع�ف أوکيکوال توب�ي النتيجة، 

بالهدف الثاني يف الدقيقة 90.
وف�رض العب�و ن�وروز إيقاعه�م عىل 
مجريات املب�اراة، ونجح�وا من تهديد 
مرمى عيل كاظم حارس نفط الوس�ط 
بعدة محاوالت، أثمرت عن خطف هديف 
اللقاء، ومواصلة رحلتهم نحو تحسني 

موقعه�م يف املنطقة الدافئ�ة بالدوري 
املمتاز.

به�ذا االنتصار، تق�دم ن�وروز للمركز 
ال��12 برصي�د 20 نقط�ة، فين�ا بقي 
نفط الوس�ط عن�د 18 نقطة، ليرتاجع 

إىل املركز ال�13.
توالي�ا  الثاني�ة  ه�ي  الهزيم�ة  وتع�د 
للضي�وف، تح�ت قيادة املدرب س�امر 
س�عيد، فيم�ا ق�اد ويل كري�م ن�وروز 
ه�ذا  الس�ادس  االنتص�ار  لتحقي�ق 

املوسم.
وخي�م التع�ادل )0-0( ع�ىل مواجهة 
زاخ�و وضيف�ه أربي�ل بملع�ب زاخ�و 

الدويل.
بهذا التع�ادل، أصبح رصي�د أربيل 14 
نقط�ة يف املركز 16، بينما ارتفع رصيد 

زاخو إىل 18 نقطة يف الرتتيب 13.
وظهر ديربي كردستان بصورة مميزة 
من الناحية الفنية، اإل أن غياب اللمسة 
األخ�رية أض�اع ع�ىل الفريقني حس�م 

اللقاء.
وأه�در أك�وي ومحمود خلي�ل وأحمد 
مكن�زي ومحم�د جف�ال، ع�دة فرص 
للضي�وف، تكف�ل الح�ارس بإبعاده�ا 

برباعة.
وأنقذت العارضة هدفا محققا لزاخو، 
ع�ن طري�ق تصويب�ة قوية م�ن بازي 

أرماند.
وتص�دى ح�ارس أربي�ل ع�يل حس�ني 
جويل، ملحاولة الليب�ي محمد الغنيمي، 
الذي أضاع فرصة أخرى سهلة، عندما 
س�دد من داخ�ل منطقة الج�زاء فوق 

العارضة.
وحاول حيدر عبد األم�ري، املدير الفني 
لزاخ�و، تغي�ري النتيج�ة بإدخ�ال نجم 
ياسني وعيل محس�ن وفرحان شكور، 
اإل أن بس�الة دفاع�ات أربي�ل بقي�ادة 
أحمد إبراهيم حالت دون هز الش�باك، 

لتنتهي املواجهة )0-0(.
وتمك�ن فري�ق الديواني�ة م�ن تحقيق 
انتصار مهم عىل ضيفه فريق القاس�م 
به�دف نظيف حمل امضاء الالعب عبد 
الق�ادر طارقن وبه�ذه النتيجة اصبح 
رصيد ست نقاط يف املركز االخري وبقي 
رصيد القاسم عند النقطة 13 يف املركز 

الثامن عرش.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الجولة  مباريات  اشواط الثنني ضمن  بثالثة  اربيل  منافسه  الرشطة عىل  تغلب 
الخامسة من التجمع الثاني للدوري املمتاز للكرة الطائرة، التي احتضنتها صالة 

الشعب بالعاصمة بغداد.
وحسم الرشطة اللقاء لصالحه بواقع )19-25( و)25-21( و)25-23( و)-27

25( و)15-13(.
يف  البيشمركة  فريق  ونجح  للرتتيب،  صدارته  الرشطة  واصل  النتيجة،  وبهذه 

تجاوز منافسه الحبانية )0-3(، بواقع )25-16(، )25-20(، )25-21(.

 بغداد/ مهدي العكييل :                               
من  الجامعة  فريق  تخلف  ان  بعد 
اعترب  التجارة  فريق  ملالقاة  الحضور 
التجارة  فريق  كسب  بالثالثة  خارسا 
عىل  يرتبع  جعلته  ثمينة  نقاط  ثالث 
صدارة مجموعته بعد أن فاز عىل أشد 
املنافسني فريق آليات الرشطة بثنائية 
اإلدارية  الهيئة  عضو  وقال  نظيفة. 
ان  عيل:  الصاحب  عبد  التجارة  لنادي 
املوسم  هذا  خالل  فريقنا  حققه  ما 
بل  فراغ  من  يأت  لم  املايض  واملوسم 
ومتابعة  واملثابرة  الجهد  خالل  من 
إدارة النادي بعد أن جندت كل طاقاتها 

وأصبح  املستوى  بهذا  الفريق  لظهور 
رقما صعبا بني فرق الدوري. واضاف: 
هناك تضافر للجهود وتعاون مستمر 
بني اإلدارة والكادر التدريبي من خالل 
مرشيف الفريق مهند يوسف وعامر عبد 
الرضا كونهما العبني كرة قدم. وأشار 
إىل اهتمام إدارة النادي، وبشكل خاص 
محمد حنون رئيس النادي، مما أعطى 
عطاء  لتقديم  لالعبني  معنويا  دافعا 
مصعب  باملدرب  عالية  وثقتنا  افضل 
التأهل  حلم  بتحقيق  والعبيه  عباس 
التجارة  تاريخ  وإعادة  األوىل  للدرجة 

مجددا يف دوري الكبار.

طائرة الشرطة تتجاوز أربيل 
بصعوبة وتتمسك بالصدارة

فريق التجارة يتصدر جمموعته يف 
دوري الدرجة الثانية



لندن / متابعة الزوراء:
تمديد  اإلنكليزي  تشليس  نادي  أعلن 
لعام  تياغو سيلفا  الربازييل  عقد العبه 

إضايف.
املدافع  سيبقى  االتفاق  هذا  وبموجب 
حّتى  “البلوز”  مع  املخرضم  الربازييل 

صيف 2024.
وكشف تشليس عن النبأ من خالل بيان 
نرشه عىل موقعه الرسمي. وقال سيلفا 
النادي  ملوقع  ترصيح  يف  عاًما(   38(
بمواصلة  للغاية  سعيد  “أنا  اللندني: 
البلوز”. وأضاف: “عندما  مسريتي مع 

من  كان  هنا،  األول  عقدي  وّقعت 
واحد  عام  ملدة  أبقى  أن  املفرتض 
فقط. اآلن هو بالفعل عامي الرابع! 

لم أكن أتخيل ذلك، لكن حًقا إنها 
يل  بالنسبة  جًدا  خاصة  لحظة 

للتوقيع والبقاء يف تشليس”.

مكسيكو / متابعة الزوراء:
املكسيك  ملنتخب  مدرباً  كوكا  دييغو  األرجنتيني  ُعّي 
لكرة القدم ضمن خطة إعداد الفريق ملونديال 2026 
الذي يستضيفه مع الواليات املتحدة وكندا، حسب ما 
أفاد االتحاد املحيل للعبة. وأكد املسؤول عن املنتخبات 
يف االتحاد املكسيكي رودريغو أريس يف مؤتمر صحفي 
مكسيكو  من  بالقرب  العايل،  األداء  مركز  يف  عقده 
سيتي، أنه تم اختيار كوكا من بي خمسة مرشحي.

ويحّل كوكا بدالً من مواطنه خرياردو “تاتا” مارتينو 
دور  تجاوز  املكسيك يف  بعد فشل  الذي غادر منصبه 

املجموعات يف مونديال قطر 2022.

العاصمة بوينس  املولود يف  وبات كوكا، 
املدرب  51 عاماً،  بلوغه  آيرس وعشية 
الخامس الحامل للجنسية األرجنتينية 
املنتخب  تدريب  عىل  يرشف  الذي 

املكسيكي.
تيغريس  فريق  عىل  كوكا  وأرشف 
املهاجم  ألوانه  عن  يدافع  الذي 
الفرنيس أندريه بيار جينياك، ليعلن 
النادي الخميس املايض إنهاء عقد 

مهامه  لتسلم  له  لإلفساح  مدربه 
مع املنتخب الوطني.

واشنطن / متابعة الزوراء:
وكيفن  ووريرز(  ستايت  )غولدن  كوري  ستيفن  يغيب 
)نيو  وليامسون  وزيون  صنز(  )فينيكس  دورانت 
ستار”  “أول  النجوم  كل  مباراة  عن  بيليكانز(  أورليانز 
لإلصابة، عىل أن يحّل بدالً منهم الكامريوني جويل إمبيد 
)ممفيس  مورانت  جا  سيكرسز(،  سفنتي  )فيالدلفيا 
يف  جاز(  )يوتا  ماركانن  لوري  والفنلندي  غريزليز( 
التشكيلة األساسية. وكان من املتوقع غياب هذا الثالثي 
يف  الحايل  الشهر   19 يف  تقام  التي  السنوية  املباراة  عن 

يتعالج كوري من  إذ  )يوتا(،  اليك سيتي  سولت 
اليرسى، ويقرتب  الجزئي يف ركبته  الرباط  تمزق 
صنز  إىل  نتس  بروكلي  من  أخرياً  املنتقل  دورانت 
اليمنى،  ركبته  أربطة  يف  التواء  من  التعايف  من 
ويعاني وليامسون للتعايف من تمزق أوتار ركبته 

اليمنى.
أحد  إمبيد،  عىل  بالفائدة  دورانت  غياب  وعاد 
الدوري  يف  العب  أفضل  بلقب  للفوز  املرشحي 
يف  هداف  أفضل  وثاني  الحايل  للموسم  العادي 

الدوري )معدل 33.3 نقطة(، علماً أن غيابه عن 
أكثر  طرح  الرشقية  املنطقة  يف  األوائل  الخمسة 

من عالمة استفهام.
وتعترب مشاركة ماركانن أساسياً مفاجأة برغم 

أن املعدل التهديفي للفنلندي يبلغ 24.7 نقطة 
يف املباراة، إضافة إىل 8.6 متابعات هذا املوسم، 

علماً أنه تم اختياره بداية من بي البدالء من 
قبل املدربي الثالثي للدوري. أما بالنسبة إىل 
مورانت فسيحل بدالً من كوري يف مشاركته 

أساسياً للعام الثاني توالياً.

لندن / متابعة الزوراء:
سيترّبع الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم بمبلغ مليون جنيه 
حي  يف  اإلغاثة،  جهود  لدعم  دوالر(  مليون   1.2( إسرتليني 
عىل  حداداً  صمت  دقيقة  الوقوف  األوروبية  الدوريات  قّررت 

ضحايا الزلزال املدّمر يف تركيا وسوريا.
وقتل زلزال بقوة 7.8 درجات عىل مقياس ريخرت رضب تركيا 
من  واحدة  يف  شخص  ألف   22 من  أكثر  املايض  اإلثني  وسوريا 
الدويل  يزال  وال  قرن.  منذ  املنطقة  يف  الطبيعية  الكوارث  أسوء 
الغاني كريستيان أتسو العب تشليس ونيوكاسل السابق، والذي 
الرتكي مفقوداً. فريق هاتاي سبور  ألوان  يدافع عن 
وترّبع رؤساء رابطة الدوري اإلنكليزي بمبلغ من 
املال للجنة طوارئ الكوارث، املكونة 

من عدة جمعيات خريية.
بيان:  يف  الرابطة  وقالت 
املمتاز  الدوري  »يشعر 
جراء  عميق  بحزن 
التي  املدمرة  الزالزل 
رضبت تركيا وسوريا 
بحياة  أودت  والتي 

آالف األشخاص«.
»ستقدم  وتابعت: 
تربعاً  الرابطة 

لتوصيل  الكوارث  طوارئ  للجنة  إسرتليني  جنيه  مليون  بقيمة 
املساعدات اإلنسانية مبارشة إىل املحتاجي«.

وسريتدي العبو ومسؤولو الربيمريليغ شارات سوداء يف املباريات 
إيطاليا  دوريات  املقابل، ستلتزم كل من  يف  األسبوع.  نهاية هذا 
وإسبانيا وفرنسا وأملانيا دقيقة صمت قبل املباريات حداداً عىل 
أنه سيلتزم بدقيقة  للعبة  اإليطايل  االتحاد  الزلزال. وأفاد  ضحايا 
صمت مع مباريات مقررة يف نهاية األسبوع )بما يف ذلك مباريات 
يوم غد اإلثني(. وضمن السياق ذاته، قال رئيس االتحاد غابريايل 
غرافينا: »عالم كرة القدم يقّدم دعمه لضحايا الزلزال. ال يمكننا 

أن نكون غري مبالي يف مواجهة مثل هذه املأساة«.

                         

ميالنو / متابعة الزوراء:
تتويج  يف  معاناته  عن  إنرت،  مهاجم  مارتينيز،  الوتارو  تحدث 
الضوء عىل  تسليط  إىل جانب  األخري،  العالم  كأس  بلقب  األرجنتي 
يف  الوتارو  وقال  األخرية.  اآلونة  يف  باأللقاب  بالتتويج  سعادته 
ترصيحات لشبكة “ESPN” : “لم أكن أملك أي ألقاب يف مسريتي، 
ومن ثم توجت بـ7 ألقاب يف غضون عام ونصف، وهذا أمر يحفزني 
كثريًا ملواصلة التطور”. وتوج الوتارو بلقب الدوري اإليطايل موسم 
)2020 - 2021( وكأس إيطاليا موسم )2021 - 2022( والسوبر 
اإليطايل عامي 2021 و2022، كما توج مع األرجنتي بكأس العالم 
كأس  إىل  الوتارو  وتطرق  فيناليسيما.  إىل  إضافة  أمريكا  وكوبا 
العالم، إذ تعرض لالنتقادات يف بداية البطولة، قبل أن يفقد مكانه يف 
التشكيل األسايس لصالح جوليان ألفاريز، قائال: “وصلت املونديال 
ولم أكن أستطيع حتى ركل الكرة، كاحيل كان يؤملني بشدة، وكنت 
كان  النه  لجوليان،  االستثنائي  املستوى  بمشاهدة  للغاية  سعيًدا 
قادًرا عىل تقديم يشء للفريق، لم أكن قادًرا بدوري عىل تقديمه”. 
عىل  بالرتكيز  وطالبني  ما،  مرحلة  يف  مييس  ليو  إيل  “أتى  وأضاف: 
التعايف، إذ سأكون مفيًدا للفريق يف الدقائق األخرية من املباريات”. 
وختم: “كنت أشعر بألم الكاحل أثناء لعبي مع إنرت، وأخربت املدرب 
األوىل  للمباراة  أكون جاهزًا  الراحة كي  الحصول عىل  بذلك وطلبت 
أكن  السعودية باملسكنات، ولم  أمام  يف دور املجموعات، وشاركت 

قادًرا عىل التدرب بانتظام”.

ميونيخ / متابعة الزوراء:
ريال  نادي  اهتمام  املاضية،  الساعات  يف  صحفية  تقارير  أكدت 
مدريد، بأحد نجوم بايرن ميونيخ، من أجل ضمه يف نهاية املوسم 
عىل  عازم  امللكي  النادي  فإن  إسبانية،  صحف  وحسب  الجاري. 
ميونيخ،  بايرن  جناح  كومان،  كينجسيل  الفرنيس  لضم  التحرك 
تلك  أملانيا” فندت  املقبل. لكن شبكة “سكاي سبورت  الصيف  يف 
يف  أوروبا  بطل  إىل  الفرنيس  الدويل  انتقال  واستبعدت  التقارير، 
املدير  حميديتش،  صالح  حسن  أن  وأوضحت  القريب.  املستقبل 
الريايض لبايرن ميونيخ، ال ينوي مطلقاً السماح لكومان بالرحيل 
عن ملعب أليانتس أرينا. كما نفى املدرب األملاني يوليان ناجلسمان 
بشخصية  يتمتع  العب  “إنه  قائال:  كومان،  يف  التفريط  عزمه 

استثنائية، ومن جانبي كمدرب. ال يمكننا بيعه عىل اإلطالق”.

بغداد / متابعة الزوراء:
الفرنيس  الدويل  املخرضم  املهاجم  أعاد 
إىل  أوليفييه جريو فريقه أي. يس. ميالن 
الفوز  هدف  بتسجيله  االنتصارات  سكة 
افتتاح  يف   ،)0-1( تورينو  ضيفه  أمام 
منافسات املرحلة 22 من الدوري اإليطايل 

لكرة القدم.
النقاط  هدف  عاماً   36 الـ  ابن  وسجل 
»سان  ملعب  جماهري  أشعل  الذي  الثالث 
مواطنه  عرضية  تابع  بعدما  سريو« 
اليرسى  الناحية  من  هرنانديز  تيو 
فانيا  الرصبي  الحارس  شباك  يف  رأسية 

ميلينكوفيتش سافيتش )62(.
هذا  أهداف   7 إىل  رصيده  جريو  ورفع 

املوسم يف الدوري اإليطايل.
وتقدم ميالن للمركز الثالث مؤقتاً برصيد 
مباريات  استكمال  بانتظار  نقطة   41
املرحلة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 30 

نقطة يف املركز السابع مؤقًتا أيًضا.
نتيجة  السلبي  التعادل  حسم  أملانيا،  ويف 
يف  فولفسبورغ  وضيفه  شالكه  مواجهة 
الدوري  منافسات  من  العرشين  املرحلة 

األملاني لكرة القدم.
وبهذه النتيجة رفع شالكه متذّيل ترتيب 
البوندسليغا، الذي يصارع من أجل تفادي 

الهبوط، رصيده إىل 12 نقطة.
 30 فولفسبورغ  جعبة  يف  بات  املقابل  يف 

نقطة يف املرتبة السابعة مؤقًتا.
الثالث  النقاط  قادش  غنم  اسبانيا،  ويف 
من بوابة ضيفه جريونا )2-0( يف املرحلة 
الحادية والعرشين من منافسات الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وبصم غونزالو إسكالينتي )6( وسريخيو 

غوارديوال )34( عىل هديف الفائز.
وبهذا الفوز الثمي رفع قادش رصيده إىل 

22 نقطة يف املركز 15.
 24 عند  جريونا  رصيد  تجّمد  املقابل  يف 

نقطة يف املرتبة الحادية عرشة.
بفوزه  صحوته  نيس  تابع  فرنسا،  ويف 

عىل ضيفه أجاكسيو 3-صفر، يف افتتاح 
من  والعرشين  الثالثة  املرحلة  منافسات 

الدوري الفرنيس لكرة القدم.
فرض  »أليانز-ريفيريا«،  ملعب  وعىل 
براهيمي  بالل  الجزائري  البديل  املهاجم 
هدفي  بتسجيله  للمباراة  نجماً  نفسه 

الربازييل  القائد  افتتح  فيما  و90(،   69(
دانتي التسجيل )3(.

يف  لنيس  توالياً  الرابع  االنتصار  وهو 
الدوري بعد فوزه عىل كل من ليل ولونس 
نقطة   37 إىل  رصيده  لريفع  ومارسيليا، 

ويتقدم للمركز السابع مؤقتاً.
الثامن  أجاكسيو  تجّمد رصيد  املقابل،  يف 

عرش عند 18 نقطة.
ألكمار  فريق  تصدر  هولندا،  ويف 
الهولندي،  الدوري  أندية  ترتيب  جدول 
ضيفه  عىل  فوزه  عقب  مؤقت،  بشكل 
التي  املباراة  خالل   )0-5( إكسيلسيور 

جمعتهما يف الجولة 21 من املسابقة.
مينانس  سفي  ألكمار  أهداف  سجل 
وجاسرب  و30   20 الدقيقتي  يف  )هدفي( 
 )35( أودجارد  وينز   )27( كارلسون 

وفانجيليس بافليديس )38(.
يف  نقطة   44 إىل  رصيده  ألكمار  ورفع 
صدارة الرتتيب بشكل مؤقت، فيما توقف 
رصيد إكسيلسيور عند 20 نقطة يف املركز 
مباريات   )5( األحد  اليوم  وتقام  الـ14. 
حيث  املمتاز،  الهولندي  الدوري  ضمن 
لعب كل من: سبارتا روتردام مع جو أهيد 
روتردام،  فينورد  مع  هريينفي  إيجلز، 
أياكس  أوتريخت،  مع  أرنهيم  فيتيسه 
أنشخيده  تفينتي  فالفيك،  أمسرتدام مع 

مع فوليندام.

مانشسرت / متابعة الزوراء: 
مدرب  غوارديوال  بيب  اإلسباني  أكد 
نية  لديه  ليس  أن  سيتي  مانشسرت 
لكرة  اإلنكليزي  الدوري  بطل  ملغادرة 
القدم عقب اتهام النادي بأكثر من 100 
الدوري  قبل  من  املالية  للقواعد  انتهاك 

اإلنكليزي املمتاز.
استحوذت  الذي  سيتي  يواجه  وقد 
للتنمية  املتحدة  أبوظبي  مجموعة  عليه 
من  نقاط  خصم  عقوبة  واالستثمار، 
رصيده أو حتى الهبوط من الربيمريليغ 
لجنة  قبل  من  إدانته  ثبتت  حال  يف 
املزعومة  االنتهاكات  بارتكاب  مستقلة 
و2017-  2010-2009 موسمي  بي 

.2018
وكان غوارديوال رّصح سابقاً أنه سريحل 
الكذب عليه من قبل  تم  أنه قد  إذا وجد 
إدارة النادي بشأن مزاعم انتهاك قواعد 

اللعب املايل النظيف.
مدرب  أّن  إال  السابق،  ترصيحه  ورغم 

ميونيخ  وبايرن  اإلسباني  برشلونة 
ألقاب  بأربعة  الفائز  السابق،  األملاني 
املاضية  الخمس  السنوات  يف  الدوري  يف 
االنتهاكات  أن قضية  يعتقد  مع سيتي، 
التي  الطريقة  بنفس  املزعومة ستنتهي 
االتحاد  اتهام سابق من قبل  بها  انتهى 

األوروبي لكرة القدم »يويفا«.
تم حظر سيتي يف شباط/فرباير 2020 
األوروبية  املسابقات  يف  املشاركة  من 
بسبب  عامي  ملدة  »يويفا«  قبل  من 
»انتهاكات مالية جسيمة للعب النزيه«، 
ولكن تم إلغاء العقوبة من قبل محكمة 

التحكيم الرياضية يف وقت الحق من ذلك 
العام.

الصحفي  املؤتمر  خالل  غوارديوال  قال 
الذي عقده قبل مواجهة أستون فيال يف 
هي  األوىل  »فكرتي  األحد:  اليوم  الدوري 

أنه تمت إدانتنا بالفعل«.
أبرياء، فسوف  نكن  لم  حال  »يف  وتابع: 
الدوري  أو  القايض  يقرره  ما  نقبل 
يحدث  ماذا  ولكن  املمتاز.  اإلنكليزي 
الذي  املوقف  نفس  يف  أنفسنا  وجدنا  إذا 
حصل يف )قضية( االتحاد األوروبي لكرة 
القدم، نحن أبرياء؟ ماذا يحدث الستعادة 

أو تعويض الرضر الذي لحق بنا؟«.
مّدد غوارديوال مؤخراً عقده مع سيتي 
يبقى  سيجعله  ما   ،2025 عام  حتى 
لسبع سنوات يف مانشسرت، وهي أطول 
فرتة له مع أحد األندية التي أرشف عليها 
أغادر  »لن  التدريبية.وأردف:  يف مسريته 
هذا املركز. يمكنني أن أؤكد لكم أكثر من 
أي وقت مىض أنني 

لدّي  األحيان  بعض  »يف  و  البقاء«  أريد 
هي  سنوات  ثماني  أو  سبع  ألن  شكوك 

فرتة طويلة ولكن اآلن ال أريد الرحيل«.
وتراجع أداء سيتي، ثاني الرتتيب، داخل 
عن  يتأخر  وبات  األخرض،  املستطيل 

آرسنال املتصدر بفارق خمس نقاط.
ال يعتقد غوارديوال أن ما يحصل خارج 
امللعب سيؤثر يف فريقه داخله أو يشتت 
حيث  حاسمة،  فرتة  قبل  العبيه  انتباه 
قبل  املقبل  األربعاء  آرسنال  مع  يلتقي 
أوروبا األسبوع  أبطال  استحقاق دوري 

التايل ضد اليبتسيش األملاني.
قال: »تشعر باأللم عندما يريدون انتزاع 
و«عندما  امللعب«  أرض  عىل  به  فزنا  ما 
هناك(  )كان  املايض،  االثني  ذلك  حدث 
والضوضاء.  الشائعات  من  الكثري 
سنخوض  عندما  أنه  شعور  لدّي  كان 
باملهمة  سيقوم  الجميع  فإن  املباريات، 
التي يتعي عليه القيام بها. الالعبون يف 

امللعب واملحامون يف املحكمة«.
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باريس/متابعة الزوراء:
تتس�اوى أهمي�ة تحدي�د األش�خاص 
الذي ينرشون املعلوم�ات املضللة عىل 
اإلنرتن�ت م�ع أهمي�ة تحدي�د األخبار 
املزيف�ة، ف�إذا تمك�ن الصحفيون من 
معرف�ة مص�در املعلوم�ات املزيف�ة، 
وإيق�اف  كش�فه  يف  س�ينجحون 

نشاطه.
ويف ه�ذا الس�ياق، ناقش�ت الصحفية 
املتخصصة يف البيان�ات والحائزة عىل 
برنام�ج  ومدي�رة  صحفي�ة،  جوائ�ز 
ماجس�تري صحافة عل�وم البيانات يف 
جامعة كولومبيا، جيانينا س�يجنيني، 
قضي�ة »املرتزق�ة الرقمي�ن« وكيفية 
إيق�اف أنش�طتهم، وذلك خ�ال دورة 
مكافح�ة  لربنام�ج  تابع�ة  تدريبي�ة 
املعلومات املضلل�ة، الذي يديره املركز 
الدويل للصحفين، بالرشاكة مع مركز 

نايت للصحافة يف األمريكيتن.
املرتزقة الرقميون

وقالت سيجنيني إّن املرتزقة الرقمين 
يميل�ون إىل تقدي�م أنفس�هم بط�رق 
مختلفة عىل اإلنرتنت، موضحة »أقوم 
بتس�ميتهم باملرتزق�ة الرقمين ألنهم 
يبيعون الرساويل يف يوم ما، ويدعمون 
مرش�ًحا يس�ارًيا يف الي�وم الت�ايل، ثم 
يدعمون مرش�ًحا يمينًيا يف اليوم الذي 
متس�ق  »بعضه�م  مضيف�ة:  يلي�ه«، 
أيديولوجًي�ا، ولكن بش�كل ع�ام هذه 
صناعة ]ال تنح�از ألحد[، ومكونة من 

علماء البيانات وخرباء الدعاية«.
كما لقبت سيجنيني املرتزقة الرقمين 
بلقب »أطف�ال كامربي�دج أناليتيكا«، 
يف إش�ارة إىل رشكة االستش�ارات التي 
جمعت بيانات ماين من مس�تخدمي 
فيس�بوك م�ن دون موافقتهم بغرض 

االس�تفادة منها يف الدعاية السياسية. 
ه�ؤالء  أّن  م�ن  س�يجنيني  وح�ذرت 
املرتزقة ليسوا مجرد أفراد فقط، وإنما 
»ق�د يكونون جماعات اس�تخباراتية، 
ومشغيل استخبارات الدول، وصناعات 
عابرة للحدود وقوية للغاية، إىل جانب 
متربعن وجماع�ات دينية«، موضحة 
أنهم »يستخدمون البيانات الستهداف 
أش�خاص قد يكون�ون عرض�ة للتأثر 

باملعلومات املضللة«.
وترأس�ت رشك�ة كامربي�دج أناليتيكا 
حملة الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترامب يف 2016، وحملة التصويت عىل 
خروج بريطاني�ا من االتحاد األوروبي 
»الربيك�زت«، ويف وقتنا الحايل، يحاول 
»أطفاله�ا« محاكاة نجاح الحملتن يف 
دول مختلفة يف جمي�ع أنحاء إفريقيا 

وأمريكا الاتينية.
حمات معكوسة

وغالًب�ا م�ا يق�ود املرتزق�ة الرقميون 
جه�وًدا َخفّي�ة تحت غط�اء الحمات 
السياسية، وقالت س�يجنيني: »تعمل 
هذه الحمات يف دول عديدة، وعادة ال 
نعرف املس�ؤول الحقيقي عنها ألنهم 

عوالم موازية«.
للجمه�ور،  الظاه�ر  الجان�ب  وع�ىل 
يس�تخدم املرش�حون تمويل الحمات 
وإج�راء  املوظف�ن،  روات�ب  لدف�ع 
اس�تطاعات الرأي وتمويل اإلجراءات 
األخرى، بينما تعمل املنظمات العابرة 
للح�دود التي تأمل يف تعزي�ز أجنداتها 
بصورة مجهولة تحت ه�ذه الواجهة 
املوثوق�ة، إذ تنف�ق ه�ذه املنظم�ات 
األموال عىل تحليل البيانات والتوقعات، 
املنص�ات،  ع�ىل  املحت�وى  وإنت�اج 
واس�تهداف مجموع�ات مح�ددة من 

الناخبن عىل اإلنرتنت.
وتس�اعد إج�راءات الحمل�ة الَخفّي�ة 
اإلجراءات الخاص�ة بالحملة الظاهرة 
والعكس صحيح، وأش�ارت سيجنيني 
إىل وج�ود »ع�دد كب�ري م�ن الحمات 
جي�دة التصميم التي تس�تخدم الذكاء 
االصطناع�ي لتوجيه رس�ائل محددة 

ألماكن محددة«.
دورة التحقيقات

وعرضت س�يجنيني خط�وات تبادلية 
إيج�اد  ع�ىل  الصحفي�ن  ملس�اعدة 
الرقمي�ن  املرتزق�ة  ع�ن  معلوم�ات 
الذين يتخفون ع�ىل منصات التواصل 

االجتماعي وعىل اإلنرتنت:
اّطل�ع ع�ىل التقاري�ر الص�ادرة ع�ن 

املصادر الرس�مية لش�بكات التواصل 
االجتماعي، وسلطت سيجنيني الضوء 
ع�ىل مجموع�ة تحليل التهدي�دات من 
جوج�ل، وتقري�ر التهدي�د املناوئ من 

ميتا.
ابحث يف املس�تندات العامة، ورش�حت 
 ،FARA س�يجنيني اس�تخدام م�ؤرش
وهي قاع�دة بيانات حكومية أمريكية 
لتتب�ع وكاء األط�راف األجنبية، وذلك 
الوالي�ات  املس�تندات يف  للبح�ث ع�ن 

املتحدة األمريكية.
ابحث ع�ن معلومات ع�ن األفراد عىل 
وس�ائل التواصل االجتماع�ي )تويرت، 

ولينكدإن، وغريها(.
زي�ارة  ع�رب  ال�رشكات  ع�ن  ابح�ث 

مواقعه�ا اإللكرتوني�ة، وإذا لم تتمكن 
م�ن الوص�ول إىل موق�ع إلكرتوني أو 
صفحة، أو أردت رؤية املعلومات التي 
كانت ع�ىل املوقع اإللكرتون�ي، حاول 
اس�تخدام أرش�يف اإلنرتن�ت واي باك 

.Wayback Machine مشن
وأوضح�ت  األم�وال،  مص�ادر  تتب�ع 
دائًم�ا  يعن�ي  ال  ه�ذا  أّن  س�يجنيني 
البنكية، مشرية  تحويات الحس�ابات 
أّن�ه »يف أم�ريكا الاتيني�ة، هن�اك  إىل 
حمات ضخمة من املعلومات املضللة 
تديره�ا الحكوم�ات، مم�ا يزي�د م�ن 
صعوبة األم�ر ألن الحكومة بنفس�ها 
ه�ي التي تضع البني�ة التحتية، ولكن 
يجب أن ُتدف�ع العقود«، واس�تكملت 

س�يجنيني: »يج�ب أن تتب�ع األصول 
بطريق�ة متماس�كة ملعرف�ة النظ�ام 
بصورة أفضل، ومعرفة ما مخصصات 
امليزاني�ة التي ت�م اس�تخدامها؟ ومن 
اس�تخدمها؟ وم�ا األص�ول الت�ي تتم 

تصفيتها هناك؟«.
وبمجرد أن يكش�ف الصحفي أس�ماء 
ال�رشكات وأصح�اب املصلح�ة، يب�دأ 
البح�ث ع�ن تفاصي�ل أكث�ر تحديًدا، 
وأشارت سيجنيني إىل أهمية أن يكون 
الصحفي عملًي�ا عند البحث عن املزيد 
من املعلومات حول هذه األعمال، وأن 
يفك�ر بطريقة منطقي�ة يف الخطوات 

التالية.
وقال�ت س�يجنيني: »يمكنن�ا البحث 
يف التس�جيات املحلي�ة، وتس�جيات 
األس�ماء«.  لدين�ا  كان  إذا  األعم�ال 
وأضاف�ت: »فّكر يف جمي�ع اإلجراءات 
التي يجب أن تتم يف الواقع«، ورضبت 
س�يجنيني مث�ااًل عىل ذل�ك: »إذا كان 
هناك عن�وان مبن�ى ُيع�اد تصميمه، 
يمكن�ك العث�ور عىل عنوان�ه يف وزارة 
املبان�ي العامة أو س�جل املباني أو أّيا 
كان اس�م الكيان الحكومي املختص، 
وربم�ا يك�ون هناك عملي�ات تفتيش 
معرف�ة  ويمكن�ك  التصمي�م  إلع�ادة 
اس�م الش�خص الذي وقع ع�ىل هذه 
أن  »يمكن�ك  موضح�ة  العملي�ات«، 
تكون مبدًعا يف تتبع األسماء املوجودة 
املتاح�ة  البيان�ات  قواع�د  جمي�ع  يف 

للجمهور«.
كم�ا يمك�ن للصحف�ي العث�ور ع�ىل 
معلوم�ات ع�ن أماك�ن ال�رشكات أو 
جوج�ل  خرائ�ط  باس�تخدام  األف�راد 
س�يجنيني:  وقال�ت   ،Tweetdeck أو 
»يمكن�ك العث�ور عىل مكان تس�جيل 

هذه الرشكات عرب اإلنرتنت«.
املرتزق�ة  تتب�ع  يف  الب�دء  أردت  وإذا 

الرقمين، إليك املزيد من املصادر:
NINA، ه�ي قاع�دة بيان�ات جدي�دة 
باللغة اإلس�بانية طورها مركز أمريكا 
الاتيني�ة للصحاف�ة   االس�تقصائية، 
وه�ي تجم�ع الروابط ب�ن الرشكات 
واملقاول�ن األفراد يف أم�ريكا الاتينية، 
والتسجيل يف املوقع اإللكرتوني لقاعدة 

البيانات مجاني.
مرص�د  أصدره�ا  أداة  ه�ي   ،Hoaxy
جامعة إنديان�ا للمنصات االجتماعية، 
ويمك�ن اس�تخدامها  لتتب�ع كيفي�ة 

انتشار املعلومات عىل موقع تويرت.
Botometer، ه�ي أداة أخرى أصدرها 
للمنص�ات  إنديان�ا  جامع�ة  مرص�د 
االجتماعي�ة، يمكنه�ا  تقدي�ر م�دى 
احتمالية أن يكون حس�اب محدد عىل 

تويرت عبارة عن روبوت. 
 RAND ران�د  مؤسس�ة  تمتل�ك 
Corporation، قاعدة بيانات ش�املة 
ملكافح�ة  األدوات  م�ن  ملجموع�ة 
املعلوم�ات املضللة كجزء م�ن مبادرة 
الحقيق�ة  اضمح�ال  مواجه�ة 

.Countering Truth Decay
يدير املركز ال�دويل للصحفين برنامج 
مكافح�ة املعلوم�ات املضلل�ة بتمويل 
س�كريبس  مؤسس�ة  م�ن  رئي�ي 
هوارد، وهي مؤسس�ة تابعة لصندوق 
س�كريبس هوارد، ال�ذي يدعم الجهود 
الخريية لرشكة إي. دابليو. سكريبس. 
وم�ن املق�رر أن يمّكن امل�رشوع املمتد 
لث�اث س�نوات، الصحفي�ن وط�اب 
الصحافة من محاربة انتشار املعلومات 

املضللة يف وسائل اإلعام اإلخبارية.
)عن/شبكة الصحفين الدولين(

هدية طريفة أم سياسة اتصالية إلثارة البلبلة يف تونس؟

 النجف/نينا:
 اطل�ق صحفيون واعاميون عامل�ون يف النجف االرشف حملة )يقظ�ة املجتمع(، ملحاربة 

املحتويات الهابطة عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وته�دف الحملة اىل دع�م وتأييد توجه القض�اء العراقي ووزارة الداخلية اىل محاس�بة هذه 

الظواهر غري االخاقية الدخيلة عىل املجتمع العراقي األصيل.

النجف/نينا:
 استنكر فرع نقابة الصحفين يف النجف ما يتعرض له صحفيو املحافظة من تهديدات بن 

الحن واآلخر .
واك�د رئيس الف�رع اياد الجبوري يف بيان، عىل خلفية ما تع�رض له الزميل الصحفي ظال 
الغريفي من تهديدات :” يتعرض بن الحن واآلخر بعض زمائنا الصحفين للتهديد املبارش 
وغ�ري املب�ارش نتيجة انتقادهم للقضايا الس�لبية او التقصري من بع�ض الدوائر الحكومية 
او ترصف�ات منافية للذوق العام أو املطالبة بفتح ملفات الفس�اد اإلداري واملايل ، وهذا من 

صلب عمل الصحافة “.
واضاف :” اليوم يتعرض الزميل ظال الغريفي اىل تهديد بوضع ظرف يحتوي عىل اطاقات 

نارية عىل الزجاج األمامي لعجلته وباالمس تعرض الزميل فاضل رشاد لنفس التهديد “.
وتاب�ع :” ان ف�رع نقاب�ة الصحفي�ن العراقين يف النجف يس�تنكر بش�دة هذه األس�اليب 
اإلجرامي�ة وس�نقوم بعدة إجراءات وإقامة دع�اوي لدى املحاكم والدوائ�ر االمنية ، وليعلم 
الجمي�ع أن الصحفي خط أحمر اليجوز التعدي عليه وان هن�اك قانونا لحماية الصحفين 

ساري املفعول”.

الرباط/متابعة الزوراء:
فري�ق دويل للمحام�ن تش�ّكل للدف�اع عن 
إحس�ان  املس�جون  الجزائ�ري  الصحف�ي 
الق�ايض، الذي اعتق�ل يف 24 دجنرب 2022، 
ع مقرّا وسيلتي اإلعام اللتن يسريهما  وُشمِّ

“راديو إم” و”مغرب إيمرجون”.
ويض�م هذا الفريق الدويل أحد عرش محاميا 
ومحامي�ة من تون�س واملغ�رب وموريتانيا 
وبلجيكا وفرنس�ا، ويحرض فيه من املغرب 
كل م�ن عب�د الرحي�م الجامع�ي، وس�عاد 

براهمة، ومحمد صدقو.
وق�ال ب�اغ تش�كيل الفري�ق ال�دويل: “بعد 
خمس�ة أيام م�ن اإليقاف تح�ت النظر، تم 
وض�ع إحس�ان الق�ايض يوم 29 ديس�مرب 
2022 بالحب�س املؤق�ت يف س�جن الحراش 
بالجزائ�ر العاصمة، بالرغم م�ن أنه يمتلك 

كل ضمانات الحضور الازمة”.
وأض�اف: “فض�ا ع�ن ذلك، رفض�ت غرفة 
االته�ام ل�دى مجل�س قض�اء الجزائ�ر يف 
15 يناي�ر املايض طلب�ا ملحامّيي�ه باإلفراج 

عن�ه، وذل�ك دون علمه�م ودون إباغه�م 
بتاريخ الجلس�ة، مما شكل انتهاكا لقانون 
اإلج�راءات الجزائي�ة الجزائ�ري، وللمعايري 
الوطنية والدولية املتعلقة بالحق يف محاكمة 

عادلة”.
تج�در اإلش�ارة إىل أن هذه القضي�ة الرابعة 
التي يتابع فيها الصحفي إحس�ان القايض 

خال العاَمن املاضين.

باريس/متابعة الزوراء:
فرض�ت الهيئة العام�ة الفرنس�ية لتنظيم 
وسائل اإلعام السمعية والبرصية والرقمية 
غرام�ة قيمته�ا 3.5 ماي�ن ي�ورو )نح�و 
 )C8( 8ع�ىل قن�اة يس )3.8 ماي�ن دوالر
التلفزيونية، بعد اإلهانات التي وّجهها مقدم 
الربام�ج فيها، س�رييل حانونا، ع�ىل الهواء 
مبارشة إىل النائب املنتمي إىل حركة فرنس�ا 
األبية، ل�وي بوايار. الغرامة غري مس�بوقة، 
وه�ذا م�ا اجتمع�ت علي�ه معظ�م املواق�ع 
اإلخباري�ة يف الباد، بعد أش�هر من الحادثة 
التي أثارت الغضب يف الوسط اإلعامي ولدى 

الرأي العام الفرني.
“اخرس” و”مهرج” و”أحمق” و”حقري”... 
ه�ذا قليٌل من الكلمات الت�ي وجهها حانونا 
)48 عاماً( عىل الهواء مبارشة إىل بوايار )22 
 Touche ! عاماً(، حن استضافه يف برنامجه
pas à mon poste ع�ىل قناة يس8، منتصف 

نوفمرب/ ترشين الثاني املايض.
اللقطة التلفزيونية التي استدعت تحرّكاً من 
الهيئة املرشفة عىل وس�ائل اإلعام يف فرنسا 
وغرام�ة به�ذا الحج�م وقعت ع�ىل إثر ذكر 
بوايار اس�م امللياردير ورجل األعمال ومالك 
مجموع�ة كانال بل�وس اإلعامية، فنس�ان 
“األش�خاص  إن  بواي�ار  ق�ال  إذ  بول�وري. 
الخمس�ة األكث�ر ث�راًء ه�م م�ن يتحّملون 
مسؤولية إفقار فرنسا وأفريقيا. عىل سبيل 

املثال بولوري الذي هدم غابات الكامريون”. 
كان موض�وع النقاش حينه�ا باخرة كانت 
األبي�ض  البح�ر  ع�رب  مهاج�راً   230 تق�ّل 
املتوسط. بوايار الذي ينتمي إىل حركة فرنسا 
األبية اليسارية كان يشري يف جملته القصرية 
aSoc )تل�ك إىل نش�اط رشك�ة س�وكابالم 

palm( إلنت�اج زي�ت النخي�ل يف الكامريون، 
وبولوري واحد من ال�رشكاء فيها. ويف بيان 
الهيئة العامة الذي أصدرته الخميس لإلعان 
عن قرار تغريم القناة، أش�ارت إىل أن الكام 
ال�ذي توّجه به حانونا إىل النائب يعد انتهاكاً 
لحقوقه كضيف، وكذلك لرشفه ولس�معته. 
كما اعتربت الهيئة أّن “هذه الحادثة تعكس 

عدم معرفة املُستضيف كيفية التحّكم بالبّث 
الخاص”. كما ذكرت الهيئة تقّدمها بإشعار 
رس�مي إىل القن�اة، تطل�ب منه�ا االلت�زام 
بمعاي�ري املصداقية واس�تقالّية املعلومات. 
وهذا عىل اعتبار أّن النائب لوي بوايار “ُمنع 
بش�كل واضح من التعبري ع�ن رأيه النقدي 
لواحد من الرشكاء يف مجموعة كانال بلوس 
التي تضم تح�ت مظلتها خدمات قناة يس8 
التلفزيوني�ة”. وه�ذا ما أعاق، وفق�اً للهيئة 
العام�ة، تطبيق رشوط وقواعد اس�تقالية 
املعلومات. لكن هذه ليس�ت املرة األوىل التي 
تغرّم فيها قناة يس8 الفرنسية. عام 2017، 
فرض�ت غرام�ة قيمتها ثاث�ة ماين يورو 

ع�ىل القن�اة، بس�بب “خدع�ة” أو “مقلب” 
قام به املقّدم نفسه سرييل حانونا، مع أحد 
األش�خاص عىل الهواء. ويف فرباير/ ش�باط 
من عام 2020، غرّمت القناة 10 آالف يورو، 
بس�بب عرضها صوراً حميمية للصحفية يف 

قناة تي إفTF1( 1(، كارين فريي.
ويأت�ي هذا الق�رار يف خضّم أج�واء إعامية 
مش�حونة مليئة بالترصيحات واألخذ والرّد، 
خاص�ة بن وزي�رة الثقافة الفرنس�ية ريما 
عبد املل�ك، ومجموعة كانال بلوس التي توىّل 
سرييل حانونا مس�ؤولية الرّد نيابة عنها يف 

أكثر من مناسبة. 
وكانت عبد امللك قد أشارت يف مقابلة إذاعية، 
ع�رب “فران�س إنرت”، صب�اح الخمي�س، إىل 
إمكاني�ة أن تس�حب الهيئة العام�ة لتنظيم 
وس�ائل اإلع�ام من قنات�ي يس8 ويس نيوز 
بل�وس”،  ل�”كان�ال  التابعت�ن   ،)CNews(
تردداتهما يف حال استمرارهما بكرس القواعد 
وال�رشوط الواضحة. واس�تنكرت املجموعة 
ترصيحات عبد امللك بح�ّق القناتن، وعرّبت 

يف بيان صحفي عن “الصدمة الشديدة”.
وحس�ب صحيف�ة لومون�د الفرنس�ية، ويف 
صدف�ة غريب�ة، رفضت املحكم�ة األوروبية 
لحق�وق اإلنس�ان، الخميس، أيض�اً، الطعن 
ال�ذي كانت قد تقّدمت به قناة يس8، باس�م 
حري�ة التعب�ري، ع�ىل ق�رار تغريمه�ا ثاثة 

ماين يورو.

تونس/متابعة الزوراء:
 حّمل تونس�يون مس�ابقة كان�ت جائزتها 
“ستيكة حليب” )كرذونة باستيكية تحوي 
6 عل�ب م�ن الحليب س�عة لرت واح�د( عىل 
إذاع�ة محلية أكثر مما تس�تحق حن أكدوا 
أنها سياس�ة اتصالية إلثارة البلبلة وسلطت 

الضوء عىل مشاكل اإلعام يف الباد.
وأث�ار فيديو مت�داول عىل مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي ُيظه�ر تقدي�م إذاعة تونس�ية 
لجائ�زة تتمث�ل يف “س�تيكة حلي�ب” ضمن 

مسابقة سخرية وتعجب التونسين.
وش�اركت إذاعة “أمل” الخاصة املس�تمعن 
يف مسابقة للفوز ب�”ستيكة حليب” يف حن 

يعاني التونسيون نقصا يف مادة الحليب.
وقد استحسن البعض قيمة الهدية واعتربها 
“قّيم�ة وطريفة”، يف املقاب�ل هاجم البعض 
اآلخ�ر اإلذاعة واعت�رب ما فعلت�ه “تهريجا” 
إىل  الثال�ث  البع�ض  و”ش�عبوية”، وذه�ب 
ح�د القول إنه�ا “سياس�ة اتصالي�ة إلثارة 

البلبلة”.
واس�تنكر آخ�رون املحنة املخزي�ة التي تمر 
بها بعض وس�ائل اإلعام يف تونس، والتي ال 
يخضع محتواها اإلعام�ي للرقابة. ويف هذا 

السياق ، وقالت صحافية:
ال يخف�ى ع�ن التونس�ين أن أزم�ة الس�لع 
األزم�ة  إىل  باألس�اس  تع�ود  األساس�ية 
السياس�ية، وه�و ما أكده الرئي�س التوني 
قي�س س�عيد بالق�ول إن امل�واد األساس�ية 
متوفرة يف األس�واق املحلية، مشريا إىل وجود 
“م�ن يخفيها ع�ن قصد لتأزي�م األوضاع”. 
وق�ال الرئي�س التوني “منذ الس�تينات لم 
ينقط�ع أي يشء.. والي�وم أصبح�ت امل�واد 

األساسية مقطوعة وهذا بفعل فاعل”.

وتش�هد تونس نقًصا يف الحليب والعديد من 
املواد االس�تهاكية األساس�ية منذ منتصف 
العام املايض، وانخف�ض اإلنتاج اليومي من 
1.8 مليون لرت إىل 1.2 مليون لرت فقط، وفًقا 
لبع�ض خرباء إنتاج الحليب، حيث أكد أنيس 
خرب�اش، نائ�ب رئي�س اتح�اد املزارعن يف 
تونس، أن تونس فقدت حوايل 35 يف املئة من 

إنتاجها املحيل.
وس�بق ألس�تاذ علوم االتص�ال واألكاديمي 
والباحث يف امليديا الصادق الحمامي أن رصح 
بأّن الرأي العام يف تونس ال تحكمه العقانية 
بل توّجهه املشاعر، معتربا أّن اإلعام كان له 

دور كبري يف ذلك.
وتابع ”االعام س�اهم بش�كل كبري يف أزمة 
األجس�ام الوس�يطة وتصاع�د الش�عبوية، 
بم�ا يعن�ي أّن�ه س�اهم يف ترس�يخ أمراض 
يف  اإلع�ام  أن  إىل  وأش�ار   .“ الديمقراطي�ة 
تونس فشل يف كسب ثقة الرأي العام بسبب 
عدم اس�تقالية غرف األخبار ع�ن اإلدارات 
والق�وى السياس�ية، وقال”املهن�ة ل�م تكن 
قادرة عىل بن�اء اس�تقالية حقيقية ولذلك 
ب�رز ‘الكرونيك�ور’ ووص�ل إىل ح�د تمثي�ل 

املؤسسات السياسية يف الربامج”.
كم�ا تح�ّدث أس�تاذ عل�وم االتص�ال ع�ن 
دور مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي يف تناقل 
أّن “فيس�بوك أصب�ح  املعلوم�ات، كاش�فا 
الي�وم املص�در األول للمعلوم�ة وب�روز م�ا 
أس�ماه بمجموعات فيس�بوك”، وأوضح أن 
”مجموعات فيس�بوك تعني انقس�ام الرأي 
الع�ام إىل مجموعات افرتاضية، حيث ينتقي 
املتلق�ي أخباره م�ن مجموع�ة متكونة من 
أش�خاص يش�بهونه، ورف�ض أي ش�خص 
يختل�ف عن�ه وهو أم�ر خطري بالنس�بة إىل 

الديمقراطية”.
واعت�رب أّن مجموع�ات فيس�بوك خلقت ما 
يسمى بالشعبوية وهي إسرتاتيجية اتصالية 
تق�وم ع�ىل التقس�يم، وأرجع هيمن�ة هذه 
املجموعات ع�ىل عقل املتلق�ي إىل ما تقّدمه 

من أمان معريف وذهني وعدم إرهاقه.
يذك�ر أن�ه يف الش�هر امل�ايض أث�ارت نرشة 
األخب�ار الرئيس�ية عىل التلفزيون الرس�مي 
التون�ي جدال واس�عا عىل مواق�ع التواصل 
يتح�دث  تقري�ر  ب�ّث  االجتماع�ي، بس�بب 
ع�ن مض�ار الحلي�ب ورضورة التقلي�ل من 
استهاكه. ونالت مقدمة النرشة التي أذاعت 
التقري�ر س�امية بن حس�ن النصيب األكرب 
م�ن النق�د والهجوم، بعدما ج�اء يف التقرير 
أن “الحليب نصف الدس�م م�ادة لبنية يؤكد 
األطب�اء واملتخصص�ون أنها ليس�ت نافعة 

البّتة للكبار بل إنها مسببة ألمراض عدة”.
واعترب العديد من مستخدمي مواقع التواصل 
أن طرح هذا املوض�وع يف ظل النقص الحاد 
الذي تشهده هذه املادة يف األسواق، ليس بريئا 
وأن هدف�ه التأثري عىل الرأي العام، ومحاولة 
لرصف النظر عن أزمة الحليب ويأتي ضمن 
أجندة سياس�ية معّينة. وق�ال متابعون إن 
التلفزيون التوني خرج عن دوره األس�ايس 

املتمثل يف تقديم األخبار بمهنية.
ونصح أس�تاذ اإلعام محمد شلبي املرشفن 
عىل النرشات اإلخبارية بالعودة إىل أساسيات 

املهنة.
وق�ال إن س�بب تن�در التونس�ين بمض�ار 
الحليب هو إخال بمسألة مبدئية يف صناعة 
األخبار وهي مسألة تتمثل يف أالّ نقول للناس 

استنتاجات أو آراء بل أن ننقل وقائع.

صحفيون وإعالميون يف النجف 
يطلقون محلة )يقظة اجملتمع(

فرع نقابة الصحفيني يف النجف يستنكر 
التهديدات لصحفيي احملافظة

فريق دولي يدافع عن حرية صحفي جزائري

واقعة حانونا- بوايار.. غرامة قياسية على القناة الفرنسية

كيف حتولت “ستيكة حليب” للربح مبسابقة إذاعية لقضية رأي عام ؟

كيف تتبع مروجي املعلومات املضللة على اإلنرتنت؟
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لمحاربة المحتويات الهابطة في التواصل االجتماعي



بقلم هيثم حمسن اجلاسم :
»ت�رف » قصة موج�زة مكثف�ة للكاتبة  ليىل 

احمد / شاعرة وقاصة  سورية 
»وقف قبالة السفح، وأطلق رصخة اهتزّت لها 
األرجاء؛ ش�ّنف الصدى أذنيه، دار عىل نفسه، 
عندما تلفت حوله يس�تطلع املكان باغتته يد 
تشّد وثاقه: لقد أقلقت راحة سّكان الفضاء«.

مقدمة
نحن امام نص مختار لشاعرة ثم قاصة ومن 
حس�ن الحظ انها م�ن كاتبات قصي�دة النثر 
وه�ي األقرب ايحائي�ا للقص املوج�ز الكثيف 
بتصني�ف االجن�اس األدبية يف املنه�ج النقدي 
الذرائع�ي، والتزموا نق�اد الذرائعية بمنهجية 
مس�تمدة من النظرية الذرائعية لدراس�ة هذا 
الجن�س الحديث بعد بروزه بقوة يف الس�احة 
اإلبداعي�ة، وب�ادر األس�تاذ عبد ال�رزاق عودة 
الغالبي مؤس�س املنه�ج الذرائعي بوضع الية 
منهجي�ة له لتك�ون دليال لكت�اب هذا الجنس 

من االدب العربي . 
)اجد نف�ي امام اختيار صع�ب تفرضه عيل 
نظريت�ي الذرائعي�ة التي تخصص�ت باإليحاء 
الذرائع�ي غ�ر املرئي اكث�ر من الس�يمانتيك 

الداليل املنظور ( الغالبي 
ديباجة النص : 

»ترف« نص خليط من الرسد والنثر الش�عري 
وهذا اهله للدخول يف مخترب الذرائعية النقدي 

لتقويمه وتقييمه .
هو ن�ص س�يايس، اجتماعي بتقني�ة رمزية 
التأوي�الت  ايحائي�ة . دالالت�ه قابل�ة لتع�دد 

اللتقاط املعاني املخبوءة  فيه . 
متمرد عىل النظام الحاكم، يعرب عن احتجاجه 
الس�لمي بال�كالم امل�دوي كال�راخ مطالبا 
بحقوق�ه املدني�ة وحريات�ه بالتعب�ر والراي 
واملش�اركة يف وض�ع القوان�ن الت�ي تحف�ظ 
كرام�ة الش�عب، ولك�ن الس�لطات ب�دال عن 

االس�تجابة تعتقل�ه بتهم�ة مفربك�ة ازع�اج 
السلطات واقالل االمن والتحريض ضد النظام 

الس�لطوي القمعي .
الس�يمانتيكية  لل�دالالت  االس�تنطاق  ه�ذا 
وحم�والت املعان�ي الظاهرة والغ�ر مكتملة 
لدى املتلق�ي الحاذق والتي انته�ت عند حدود 
الرباغماتي�ة ليق�ف املفه�وم ع�ىل التأوي�الت 
الذهنية الختيار املدل�والت ثم يقذفها للخارج 

ليكتمل املعنى .
املستوى الداليل االيحائي :

 لدينا نص�ا رمزيا ايحائيا قابل للتأويل املتعدد 
ثالث�ة دالالت بحم�والت ظاه�رة  اىل  وقس�م 
ومخب�وءة، فيها م�ن الجاذبي�ة واالدهاش ما 
يكف�ي لجع�ل املتلقي يح�رم الن�ص وكاتبه 
ب�ل يدرس�ه ويحلله كم�ا فعلن�ا االن بتقييمه 

وتقويمه ذرائعيا .
رشعن�ا نبحث ع�ن الذرائ�ع يف الن�ص االدبي 
لنحلل�ه بمنهجن�ا النق�دي الذرائع�ي العلمي 

املع�ارص . نرص�د يف الن�ص ذريعت�ن ظاهرة 
ومخب�وءة، نس�تخرجها من ال�دالالت الواردة 
فيه، الذريعة األوىل س�يميائية ظاهرة )باغتته 
يد تشّد وثاقه: لقد أقلقت راحة سّكان الفضاء 
.( نتيج�ة لتم�رد البط�ل الذي احت�ج )وأطلق 
رصخ�ة اهت�زّت لها األرج�اء؛ ش�ّنف الصدى 
أذنيه( اما الذريع�ة الثانية براغماتية ايحائية 
مخب�وءة نس�تخلصها ذهنيا فتك�ون الداللة 
االوىل )أطلق رصخة اهتزّت لها األرجاء؛ شّنف 
الص�دى أذنيه( نتيجة لس�بب خف�ي اال وهو 
الكب�ت والحرم�ان والظلم املراك�م يف أعماق 

الشعب.
املس�توى النف�ي : توف�رت يف الن�ص دالالت 
تعرب عن متالزمات الكبت واإلحباط والظلم يف 
حياة الش�عوب الرازحة تحت مطرقة األنظمة 
التسلطية القمعية، وسعي الجماهر لتحقيق 
الحي�اة الح�رة الكريمة م�ن خالل الث�ورة او 
النض�ال واالحتجاج الس�لمي , نج�د يف النص 

قد تناول حالة نفس�ية معقدة تختلف بنسب 
متفاوتة بن افراد الش�عب بمختلف انتماءاته 
, فهن�اك من يكبته�ا خائفا ويق�ع يف رشنقة 
الخوف والجبن من رد فعل الس�لطة الحاكمة 
الغاش�مة . واخرون كانوا أف�رادا او جماعات 
مختلف�ة االنتماءات والعقائ�د والفكر متوثبة 
وتوقد من اوجاعه�ا ومحرومتيها نارا للثورة 
العدال�ة  لتحقي�ق  واإلص�الح  التغي�ر  بغي�ة 
االجتماعي�ة. ه�ذا الن�ص ثري وجمي�ل , كان 
طرح�ا صادقا ومس�توفيا يف تصوي�ر الغليان 

الشعبي ضد األنظمة القمعية .
 املس�توى الديناميكي : 

التزمت القاصة برشوط القص املوجز ولكنها 
ل�م توفق يف إتمام التكثيف ليكون مغلق الرمز 
ف�كان هن�اك دالالت بس�بك جي�د ال تحت�اج 
الس�تطراد بال�رسد كم�ا يف ) دار عىل نفس�ه، 
عندما تلفت حوله يستطلع املكان(الذي أوقع 
القاص�ة بمصيدة الرسد االخب�اري فوجودها 
م�ن عدم�ه ال يخ�ل بس�ياق الن�ص الظاه�ر 

واملضمر بل يراص سبكا.
 وكذل�ك ارادت ان يكون العن�وان مغلقا فكان 
مغرقا وبعيدا عن اإليحاء املطلوب عن بعد . وال 
اجد عالقة بينه وب�ن موضوع النص القصر 
الن الرف يشء واإلحباط والكبت والظلم يشء 
اخ�ر، وكان عليها ان تخت�ار عنوانا موحيا اذا 
تخ�ى املبارشة كم�ا يفعل البع�ض يف النص 

املفتوح.
املستوى األخالقي: القاصة ليىل األحمد وفقت 
يف قصتها املوج�زة املكثف�ة بالتزامها املبدئي 
واألخالق�ي بحق الش�عوب يف العي�ش الكريم 

واالمن واملستقر . 
أتمن�ى ان أك�ون ق�د قوم�ت وقيم�ت الن�ص 
م�ن منطلق التزام�ي باليات التحلي�ل النقدي 
الذرائعي العلمي املع�ارص ولو باختزال مالئم 

لهذا الجنس الرسدي الحديث .

الزوراء / خاص:
انترشت الرواية يف اآلونة األخرة ، وكثر عدد 
العامن عليها ، وخرجت من املطابع اعداد 
هائلة م�ن الروايات ولتس�ليط الضوء عىل 
ه�ذه الظاهرة ، قامت الصفح�ة الثقافية 
لجري�دة ال�زوراء ح�ول اه�م الخصائ�ص 
واالركان التي تقوم عليها الرواية الناجحة 
، وقد وقع االختيار عىل بعض االس�ماء من 
العراق والبل�دان العربية ، هذا االس�تطالع 
ال�ذي ب�ن يديك عزي�زي القارئ س�يتبعه 
الكثر من النوافذ االخرى من أجل ان نقدم 
صفح�ة رصينة تحظ�ى باهتم�ام جميع 

القراء.
آس��يا  املبدع��ة  اجلزائري��ة  والروائي��ة  القاص��ة 

رحاحلية: 

الحدي�ث عن خصائ�ص الرواي�ة الناجحة 
اليوم يمّثل إش�كالية ألّن مستويات القارئ 
تختل�ف، و فع�ل الق�راءة نفس�ه  يش�هد 
تحدي�ات كب�رة لك�ن يبقى اعتق�ادي هو 
أّن نج�اح الرواي�ة يعتمد ع�ىل قدرتها عىل 
العص�ف بذهن الق�ارئ ، و إثارة دهش�ته 
ليس فقط من خالل متانة الحبكة و جمال 
اللغة و األس�لوب و التشويق، بل أيضا من 
خالل الفك�ر الذي تطرح�ه، و قدرتها عىل 
منح الق�ارئ إضاف�ة معرفي�ة و ثقافية، 
مهم�ا كان نوعها.ه�ي أيضا تل�ك الرواية 
التي تثر قضية ذات بعد إنس�انّي قد يربط 
قارئ�ا هنا بقارئ آخر يف الجهة املقابلة من 

الكوكب.
و ع�ىل خ�الف م�ا ق�د نعتق�د، فالتجربة 
الحياتي�ة لوحده�ا، مهما تك�ون ثرية، لن 
تك�ون كافي�ة كم�ادة لرواي�ة  جّي�دة ألّن 
الرواي�ة الناجح�ة ه�ي تل�ك الت�ي تك�ون 
مراحل كتابتها عبارة عن مرشوَع بحث، و 
ليس فقط مجرد رسد ألح�داث متواترة أو 
وصف شخصيات و أماكن.الروائي الناجح 
يف رأي�ي البد أن يس�عى ألن ُيلهم القارئ و 
يس�تفّزه و يثري حياته و مداركه و أيضا 
يث�ر مش�اعره. املش�اعر  عن�ر مهم يف 
نج�اح الرواية رشط أالّ تتح�ّول الكتابة إىل 
مج�رّد هالوس أو تداعي�ات و بكائيات، بل 
الب�د أن تحت�وي ع�ىل حكاي�ة أو قصة، و 

أوافق الكاتب األردن صبحي قحماوي حن 
يقول بأّن  روح الرواية يف قصتها  و إّن أية 

رواية ليس فيها قصة تعترب بال روح. 
أم�ا االدي�ب والناق�د املغربي االس�تاذ عبد 

املجيد بطايل فيقول :
 السرد الروائي خطاب كوني مشولي منفتح

بقلم األديب الناقد/ عبد اجمليد بطالي:

ش�هد الرسد الروائي يف اآلون�ة األخرة من 
األلفية الثانية ملسار اإلبداع األدبي يف مجال 
الكتاب�ة الروائي�ة، تراكم�ا يف إنتاجية هذا 
اللون الرسدي الطويل بتفاصيله وجزئياته 
الحكائية. كما وقد عرف تطورا متس�ارعا 
الوط�ن  مس�توى  ع�ىل  النجومي�ة  نح�و 
العربي، يف تنافسية تصاعدية بن الروائين 
املحرف�ن، يحذوهم مؤلف�ون كثرون من 

الشباب الجدد للتجريب يف هذا املجال.
ومم�ا ال مماحك�ة فيه أن م�ن خصائص 
الرواية الناجح�ة؛ باعتبارها ذلك الخطاب 
ال�رسدي الطويل، أن ي�ويل الروائي الناجح 
اهتمام�ه بتفاصي�ل األح�داث، كم�ا يركز 
وع�ىل  الرسدي�ة،  الحبك�ة  ع�ىل  أساس�ا 
أي  املركزي�ة،  املحوري�ة/  الش�خصية 
)مفهوم البطل(، وكذا الشخوص الثانوية، 
األح�داث  تسلس�ل  أهمي�ة  إىل  باإلضاف�ة 
وتدرجه�ا يف الزم�ان وامل�كان. وإذا كان�ت 
الرواية توثق ملرحلة تاريخية معينة، يكون 
لزاما عىل السارد/ الراوي أن يتحرى الدقة 
يف صياغ�ة األح�داث الواقعي�ة، وتصوي�ر 
املش�اهد دون اإلخ�الل بالجان�ب الجم�ايل 
الخ�الق، وفس�ح املج�ال لعوال�م التخييل 
كذل�ك  إغف�ال  دون  البدي�ع،  والتصوي�ر 
لالستلهام من األنساق الثقافية والشعبية 
واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة وغرها، وكذا 
اس�تدعاء املوروث وال�راث واالنفتاح عىل 
اإلنساني والكوني يف شموليته، وكل ما من 
ش�أنه أن يعزز البناء املعريف العام للرواية، 
ويقوي نسيجها الحكائي، ويمتن فضاءها 

الرسدي.   
ه�ذا مع العلم أن التجرب�ة الروائية تختلف 
من مبدع إىل آخر، كل حس�ب رؤيته للعالم 
ونظرت�ه  املختلف�ة،  البرشي�ة  وللطبائ�ع 
للمجتم�ع من حوله، وملرجعيت�ه الثقافية 

واأليديولوجي�ة،  والعلمي�ة  والفكري�ة 
وللرشوط املوضوعية والذاتية للكاتب.

ويتحدث الق��اص والناقد العراقي األس��تاذ علوان 
السلمان حول املوضوع بقوله :

 خصائص الرواية الناجحة
صموئي�ل  الربيطان�ي  الكات�ب  يق�ول 
جونس�ون: )ما ُيكتب دون جهد، ُيقرأ دون 

متعة(. 
والخط�اب الرسدي باعتب�اره الوعاء الذي 
يحت�وي جمي�ع اضطراب�ات الحي�اة بم�ا 
تحمله من رصاعات مختلفة... جنس أدبي 
يتداخ�ل م�ع العديد من األجن�اس األخرى 
كالقصة وامللحمة واملرسح والتشكيل..انه 
)الحوار الذي يقيمه الكاتب بينه والجمهور 
لغاية ما..( كما يقول لوبر اس�كاربيت يف 
سوس�يولوجيا النص.. والذي يتطلب ثالثة 
اطراف متفاعلة مع بعضها..اولها حضور 
لواقعها)املس�تهلك(..  مس�تلهمة  ذهني�ة 
ومنتج )سارد( يمتلك القدرة عىل استبطان 
الواقع والخروج به م�ن دائرته... والحدث 
م�ن املحدودية ص�وب الش�مولية.. ونص 

يستفز متلقيه ويحرك خزانته الفكرية..
الروائي�ة  التجرب�ة  مس�ار  ش�هد  لق�د    
مح�اوالت تجديدية عرب تج�ارب تجديدية 
متنوعة تجاوزت النظام التقليدي والقالب 
ال�ذي عرف�ه ال�رسد الكالس�يكي وث�ارت 
ع�ىل الرواي�ة التقليدي�ة.. حي�ث اختلفت 
اهتماماته�ا.. ولم تعد أداة لتفس�ر العالم 
بل أصبحت وسيلة تعبر وتصوير... ولكي 
تك�ون الرواي�ة محققة لغايتها املس�تفزة 
للمس�تهلك بتوليدها لالس�ئلة ك�ي تنضم 
تحت جن�اح االبداع تف�رض رشوطا يجب 
ع�ىل منتجه�ا أن يعتمده�ا  متمثل�ة بعدد 
م�ن العن�ارص الت�ي يات�ي يف مقدمته�ا: 
الش�خصيات بانواعها الرئيسة والثانوية.. 
والح�وار بش�قيه)الذاتي واملوضوعي( مع 
اعتماد تقنيات فنية)االستباق واالسرجاع 
والتذك�ر...( والحبك�ة )العق�دة( التي تعد 
جزءا اساس�يا يف جس�د الرواية.. والفكرة 
ع�ن  للكش�ف  والزمكاني�ة  )املوض�وع( 
البيئ�ة واملرحل�ة التاريخية الت�ي يخوض 
ع�ن  فض�ال  الس�ارد)املنتج(....  عوامله�ا 

حرُص منش�ئه عىل الحفر عميقا للوصول 
إىل املعن�ى الجوه�ري لألحداث...م�ن اجل 
تحقيق املتعة الجمالية واملنفعة الفكرية..

وهذا ما يحقق مقولة تشيخوف )ال تقل يل 
إن القمر ميضء.. بل أرني بريق ضوئه عىل 

زجاج مهشم(.
الروائي��ة اجلزائرية املضيئة ليل��ى عامر هلا رؤية 

أخرى حول املوضوع بقوهلا :

أجم�ل ما يف الّرواية أّنها ترحل بك إىل عوالم 
مختلف�ة ممّي�زة، عوالم يرس�مها الّروائّي 
الّناج�ح بح�روف س�حرّية، تجعل�ك ترى 

األشياء العادّية لوحات رسيالّية عميقة.
يمكن ألّي ش�خص أن يكت�ب رواية، ولكن 
هل يس�تطيع أن يحفر أحداثه�ا يف قلوبنا 

ويجعلنا نتذّكرها مدى الحياة؟
الّرواي�ة الّت�ي تش�ّدك م�ن أّول ح�رف إىل 
أعماقها، تقّيدك بسالس�ل املج�از وجمال 

الرّسد... 
تأخ�ذ بيدك، وال تركك حّتى تخرج من تلك 
املطّبات بعرقك الب�ارد، وأنت تحمد الله أّن 

الّنهاية كانت هكذا 
أو أنت تلعن القدر الّذي تس�ّبب يف كّل هذه 

املآيس... 
بطل�ك الّذي تعلّقت ب�ه ومنحته ثقتك يف أن 

يعيش بدال عنك ذاك الحّب الكبر، 
فيتعّذب ويسهر، ويغّني أغانيك املفّضلة.

أو يك�ون ش�خصّية مظلوم�ة، عان�ت ما 
عانيته أنت يف طفولتك، فيستمّر يف االنتقام 
لك من هؤالء الّذين رسقوا بس�متك، يقاتل 
ألجل�ك حّت�ى ينتر ل�ك أو يم�وت يف آخر 

الّرواية.
 الّرواي�ة الّناجح�ة يكتبه�ا س�ارد ب�ارع 
ق�رأ كث�را واختم�رت يف عقل�ه العديد من 
الحكاي�ات الّطويل�ة، س�واء اجتماعية أو 
خيالّي�ة، بوليس�ّية أو عاطفّي�ة أو أّي نوع 

كان.
يمكن�ه أن يأرس قل�ب وعقل الق�ارئ، فال 
يفلت�ه إالّ وق�د تعلّ�ق بش�خصّيات الّرواية 
وعاش معهم يف نفس املكان والزّمان، كيف 
ال وق�د رآهم جميعا وقد رس�مهم الّس�ارد 

بريشة الحرف.

القاص والروائي العراقي االس��تاذ ابراهيم س��بيت 
يتحدث :

 الرواي�ة اليوم ، ليس كم�ا كانت قبل ثالثة 
عقود او اكثر .. انها تبني لنفس�ها ش�كالً 
ولغ�ة وموضوع�اً وعنارص مكمل�ة اخرى 
وفق قانون تطور األش�ياء . ووفق منظور 
النج�اح عن�د املتلق�ي واالخف�اق ال�كارس 
للنفس واملحزن الساحق الذي يدق مسمار 
الفش�ل يف فضاء االبداع . ولو اش�غلنا حيز 
ذاكرتنا قليالً ، لعثرن�ا عىل بعض الروايات 
النمطي�ة  بنف�س متم�رد ع�ىل  املكتوب�ة 
واملتع�ارف علي�ه نس�قياً .. انه�ا رواي�ات 
الثيم�ة الصادم�ة واللغة الهادرة والش�كل 
املتف�رد ول�و انها قليل�ة  ، إال انه�ا حيكت 
بثقاف�ة ووع�ي والت�زام ب�رورة خل�ق 
صناع�ة روائية جدي�دة .. الروائ�ي اليوم ، 
يفك�ر دائماً  برورة صن�ع رواية  تحمل 
بصمة اخرى شكالً وموضوعاً تختلف عما 
قبله�ا وتكون مق�روءة يف جمي�ع األوقات 

والظروف وناجحة يف كل املقاييس..
الرواية الناجحة برأيي ، رواية الذات املحملة 
باألىس املعجون بالس�خرية وهي بالتأكيد 
رواية الهموم املؤبدة واالخفاء واملسكوت . 
انها رواية اعادة ترتيب صفحات التاريخ . 
رواية انثروبولوجيا الواقع . رواية استفزاز 
املخيال الرسدي والغرابة وسيل اللغة العارم 
.. ه�ي الرواي�ة الت�ي يتنفس م�ن خاللها 
الكاتب املحمل بأفكار لم يكن يحمل مثلها 
من قب�ل .. ال ضر بان يتح�ول الروائي اىل 
متح�دث باس�م واقع�ه عرب مت�ن حكائي 
غليظ ومتماس�ك رغم اننا تابعن�ا روايات 
صدرت خالل الس�نوات املاضي�ة ارادت ان 
تكون متميزة لكنها وقعت فريسة التكرار 
وتقليد النسق واستخدام الراكيب اللغوية 

غر املناسبة للتعبر احياناً .
وق�د كتب الدكت�ور محمد ضباش�ة عضو 

اتحاد كتاب مر ما ييل :
 السمات الفنية للرواية العربية

د. حممد ضباشه / عضو احتاد كتاب مصر:
تع�د الرواية م�ن األجناس األدبي�ة القصصية 
الطويل�ة التي تعتم�د عىل تعدد الش�خصيات 
الخيالية والواقعية  وتنوع األحداث، وهي ذات 
طابع ش�عبوي يمت�زج بالحكايات الش�عبية 
ولها أس�لوب أدب�ي نثري يس�تند إىل مجموعة 

م�ن املرجعي�ات والتقني�ات اللغوي�ة لتحقيق 
غاي�ات تحت مظلة إتجاه فكري معن يواكب 
املتغرات الحديثة يف املجاالت األدبية والفكرية 
واإلجتماعية واالقتصادية والسياسية لالرتقاء 
اإلنس�انية  والقضاي�ا  األخالقي�ة   بالنواح�ي 

واالجتماعية. 
وم�ن أه�م الس�مات الت�ى يج�ب توافرها يف 

الرواية:-
1- الش�خصيات:- الش�خصيات الروائية هي 
التي تش�كل مالمح الرواية من خالل التفاعل 
الديناميك�ي باألح�داث واملواقف واملش�كالت 
ولذا يجب انتقاء تلك الش�خصيات الرئيس�ية 
والثانوية بعناية وتسكن الشخصية املناسبة 
الجس�دي  الوص�ف  ألن  املناس�ب  امل�كان  يف 
للشخصية ولغة العيون من العوامل الرئيسية 
التى تجعل الرواي�ة خالدة يف الذاكرة ومن اهم 
الش�خصيات التي جس�دت يف رواي�ات نجيب 
محف�وظ وم�ا زالت عالق�ة يف أذه�ان املالين 

شخصية يس السيد. 
2- امل�كان والزمان:-  يج�ب أن يظهران جليا 
يف الرواية، الزمن الذي تعرب الرواية عن أحداث 
وقع�ت فيه وكذلك املكان الذي تدور عىل أرضه 
تل�ك األح�داث ولهذا تج�د أن الزم�ان واملكان 
متالزمان ويتحركان مع التسلسل الروائى من 

البداية إيل النهاية  . 
3- الحبك�ة وال�ذروة:- الحبك�ة يف لغ�ة النقد 
األدبي تعني بتنظيم حركة أفعال الشخصيات 
يف الزم�ان واملكان وهي مؤلف�ة من مجموعة 
من أح�داث مرابط�ة فيما بينها قد تتش�ابك 
بس�بب تع�ارض الرغب�ات وعوام�ل خارجية 
ال س�لطة لإلنس�ان عليه�ا وترتب�ط بالجانب 
الدرامي، وتصل إىل ذروتها من تعقد الحل وفك 
االش�تباك بن الرغبات املتعارضة داخل النص 

الروائي. 
4- الفصول:- الرواي�ة من النصوص الرسدية 
الطويل�ة الت�ي يج�ب أن تقس�م إىل فص�ول 
حس�ب التسلس�ل املنطقي والزمن�ي لألحداث 
بحي�ث يكمل كل فصل ما س�بقه م�ن أحداث 
بحيث يظهر العم�ل الروائي يف النهاية كوحدة 

متكاملة ال فاصل فيها. 
5- الخيال واألساليب واللغة:- يلعب الخيال يف 
اختيار الشخصيات وأحداث الرواية دورا هاما 
يف قيمتها الفنية باإلضافة إيل األس�لوب األدبي 
ال�ذي تكت�ب به واللغ�ة التي يق�دم بها النص 

للمتلقي.
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استطالع ثقافية »الزوراء« .. ما خصائص الرواية الناجحة؟

دراسة نقدية ذرائعية.. االحتجاج والتمرد يف القصة املوجزة 
املكثفة »ترف« للقاصة ليلى أمحد

يف بيِتنا القديم

كانت أياُمنا تخرُج مرسعًة من ساحبِة الهواِء 
 مختلطًة برائحِة الرزِّ

 لتحلَِّق بعَدها ضحكاُتنا و أرواُحنا مثل طائرٍة ورقيٍة

حدائُق من زجاٍج ونكهُة حوانيَت مدرسيٍة

ولوحاُت أسماٍك وطيوُر ماٍء

مدارُسنا التي غاَب عنها دفُر معانيها

  وإندثرْت جداوُل رضِبها

كان أبي يناُم عىل صوِت مذيِع ال بي بي يس وهو َيحُلُم  

بيوٍم للبعثين

وأن ال تطوَل حفلُتهم

أكثَر من الزعيِم 

العراقيون يقتنون الراديو ليستمتعوا بالثوراِت وسحِل 

قادتها 

وعيوُنهم عىل البلديِة وسجالِت التجنيِد

ليتش�َفوا ب�كلِّ الُح�راِس  ويحزَنوا عىل ح�رِق محالِت 

العرِق وعرباِت املخلَمِة الخافرِة   

     السكارى وحَدهم هم  الذين يفتتحوَن الحياَة ببيضٍة 

مسلوقٍة وَيخيطوَن أوقاَتهم عىل األرصفِة الشاغرِة 

 هم ال مأوى لهم سوى أرائِك املقاهي وصناديِق الشاِي 

الفارغِة

عندما كانت املخابُز فنادَق  املهمشَن

ورائحُة نفِطها هي قهوُتهم التي

ُخ  أياَمهم بحروٍب خمِس نجوٍم ُتلطِّ

) حقيبُة  ماء (
علي جمبل املليفي
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دائًم�ا م�ا تعاني امل�رأة م�ن صعوبة 

اختي�ار هدية جذابة وجدي�دة للرجل 

بشكل عام، إذ إن هدايا الرجال ُمحددة 

بعض اليشء، ودائًم�ا ما تقترص عىل 

الس�اعات والعطور أو ح�زام جلد أو 

املالب�س، األم�ر الذي يصي�ب الزوجة 

بالحرية.

وهن�ا تحت�ار امل�رأة يف اختي�ار هدية 

جدي�دة لتقديمه�ا لرشي�ك حياتهايف 

عي�د الح�ب، ذل�ك الي�وم الرومانيس 

الذي ينتظره األحبة جميعهم إلظهار 

ويف  اآلخ�ر،  الط�رف  إىل  مش�اعرهم 

السطور التالية تعريف عىل أفكار هدايا 

قدميها لزوجك يف عيد الحب:

-1 مجموعة الحالقة:

هذه الهدية قيم�ة جًدا للرجال، وهذه 

املجموع�ة تش�مل: ماكين�ة الحالقة 

معروف�ة،  مارك�ة  م�ن  الكهربائي�ة 

شفرات حالقة الش�عر والذقن، كريم 

حالقة، بلسم ما بعد الحالقة، قد تبدو 

أن ه�ذه الهدية مكلف�ة بعض اليشء 

ولكن س�يحبها زوجك ج�ًدا وخاصة 

يف عيد الح�ب، ولتقليل التكلفة قلياًل، 

يمكن�ك رشاء كل قطع�ة ع�ىل ح�دة 

ث�م ضعيها يف صن�دوق هداي�ا ُمميز 

وبعدها غلفيها بطريقة رائعة.

-2 ميدالية فضية:

تعترب ه�ذه الهدي�ة من أقي�م الهدايا 

الت�ي تق�دم للرج�ال يف عي�د الح�ب، 

ل�ذا يمكن�ك اختي�ار ميدالي�ة فضية 

من اس�م زوجك أو عىل ش�كل شعار 

الس�يارة الخاصة به، أو عىل أي شكل 

رج�ايل يفضله وتناس�ب ش�خصيته، 

كما يمكن عم�ل تصميم من صورته 

بشكل كاريكاتريي وتكون هي شكل 

امليدالي�ة الفضي�ة، أو يمكن أن تكون 

امليدالي�ة ع�ىل ش�كل تاري�خ مميز يف 

حياتكما مًعا.

-3 حقيبة الب توب:

إذا كان زوج�ك يمتل�ك الب ت�وب وال 

يمتلك حقيبة ذات ش�كل مميز وأنيق 

للذهاب به إىل الش�غل، إًذا كوني أنتي 

س�بب أناقته وقدمي له هدية حقيبة 

الب توب باللون ال�ذي يفضله، وهذه 

س�تكون هدي�ة جذاب�ة ج�ًدا يف عيد 

الفالنتني.

-4 جهاز تحضري القهوة:

ل�و كان زوج�ك أحد مدمن�ي القهوة، 

يمكن�ك تقديم له هدية جهاز تحضري 

القه�وة، فه�ي هدي�ة ممي�زة ج�ًدا 

وتناسب احتياجاته ولكن احذري فإن 

ثمنها باهظ، لذا إذا كنتي اختارتي أن 

تقدمي له هذه الهدية يجب أن تكوني 

مدخرة مبلغ من املال.

-5 إشرتاك يف الجيم:

إذا كان زوج�ك رجل ري�ايض ومحب 

ورش�اقته  ش�كله  ع�ىل  للحف�اظ 

وصحت�ه، فبالتأكيد س�يكون يف غاية 

السعادة عندما تخربيه أنك قدمتي له 

اشرتاك يف إحدى صاالت الجيم القريبة 

من املنزل أو من مكان العمل.

-6 اكسسوارات جديدة للسيارة:

إذا كان زوجك يمتلك س�يارة، فيمكن 

وس�تكون  له�ا  اكسس�وارات  رشاء 

هدية مميزة جًدا سيسعد بها زوجك، 

واكسسوارات السيارة تشمل: معطر 

السيارة، مكنسة السيارة الكهربائية، 

حام�ل ال�� cd، حامل املوبي�ل، طاقم 

س�ماعة بلوتوث، منظف الشاس�ية، 

ه�ذه  م�ن  واح�دة  رشاء  يمكن�ك 

االكسسوارات أو غريها.

-7 تذك�رة ملباراة كرة الق�دم للفريق 

الذي يشجعه:

إذا كان زوج�ك م�ن ُمحبي كرة القدم 

ويش�جع فريًقا ُمعيًنا، ويمكنك رشاء 

تذكرة ألقرب مبارة لهذا الفريق، فهذه 

ستكون من أسعد الهدايا التي قدمت 

له يف حيات�ه، واملميز أن ه�ذه الهدية 

لعيد الحب، س�يقدرك جًدا وسيش�عر 

بمدى حبك واهتمامك به وبما يحبه.

-8 رشاء بالي ستيشن:

معظ�م الرجال يحبون ألع�اب البالي 

ستيش�ن، وبداًل من لعب هذه األلعاب 

املن�زل وين�ى نفس�ه م�ع  خ�ارج 

أمامها، يمكنك  بالس�اعات  أصدقائه 

رشائه�ا ل�ه ولعبه�ا مع�ه يف املن�زل، 

فكون�ي ذكي�ة وأجعلي�ه يعلمك هذه 

األلع�اب ب�داًل م�ن تقضيه س�اعات 

طويل مع أصدقائه وتركك بسببها.

ملط�رب  غنائي�ة  لحفل�ة  تذك�رة   9-

يفضله:

ه�ذه الهدية ممي�زة للغاي�ة، يمكنك 

رشاء تذكرتني لحفل�ة غنائية ملطرب 

يفضل�ه و تقض�ون ي�وم عي�د الحب 

معا يف االحتفال باملوسيقى واالنطالق 

والغناء، وسيكون يوم مميز لن ينساه 

أحًدا منكما.

-10 مالبس رياضية:

إذا كان زوج�ك يحب ممارس�ة إحدى 

األلعاب الرياضي�ة، فيمكنك رشاء له 

مالبس رياضية خاص�ة بهذه اللعبة، 

أو إذا كان يح�ب الذه�اب إىل ص�االت 

الجيم، يمكنك رشاء ترينيج ريايض له 

أو حذاء ريايض أنيق، وس�تكون هذه 

الهدية مميزة جًدا وتناسبه، فالرجال 

يحبون الهدايا العملية كثريًا. 

سوء تغذية األطفال مشكلة منترشة 

يعاني منها الكثري من األطفال، وتنتج 

عن عدم حصول الطفل عىل العنارص 

الغذائية بالقدر الكايف أو حتى اإلفراط 

يف حصوله عليها، فالزيادة أو النقص 

ي�ؤدي لس�وء التغذية ال�ذي يمكن أن 

نعت�ربه م�رض العرص ب�ني األطفال 

منذ الوالدة وحتى عم�ر املراهقة، لذا 

فع�ىل األم أن تنتبه لذل�ك وتعمل عىل 

عالجه قبل أن يتس�بب يف مضاعفات 

أخرى للطفل.

أعراض سوء التغذية لدى األطفال:

- فقدان شهية الطفل ونقص حيويته 

ونشاطه واضطراب نومه.

- إصاب�ة الطف�ل بعدد م�ن األمراض 

والطف�ح  اإلكزيم�ا  منه�ا  الجلدي�ة 

الجلدي.

وع�دم  الطف�ل  نم�و  يف  نق�ص   -

قدرته عىل اكتس�اب الوزن بالش�كل 

الطبيعي.

- تأخر يف امليش أو النطق.

- اإلصابة باإلس�هال بش�كل متكرر، 

وقد يتعرض الطفل أحياًنا لحاالت من 

القلق واالضطراب والبكاء املستمر.

الجس�م،  يف  الطفيلي�ات  تكاث�ر   -

كالدي�دان يف األمعاء والعديد من أنواع 

الفطريات املختلف�ة التي تتكاثر عىل 

األغشية املخاطية والجلد. 

ويع�د اتب�اع نظ�ام غذائ�ي صح�ي 

الوس�يلة  ه�و  ومتكام�ل  ومت�وازن 

الوحي�دة للوقاية من س�وء التغذية، 

حي�ث يجب أن يتضم�ن طعام طفلك 

لألغذي�ة  األربع�ة  املجموع�ات  ع�ىل 

األساسية يف بناء الجسم وتشمل: 

وم�ا  واألرز  والبطاط�س  الخب�ز   -

يشابهها من األطعمة النشوية، حيث 

توفر السعرات الحرارية للطاقة وتمد 

بالكربوهي�درات التي يتم تحويلها إىل 

الس�كريات التي بدورها تمد الجسم 

بالطاقة.

- الحليب ومش�تقاته وغريها، والتي 

للده�ون  حيوي�ة  مص�ادر  تش�كل 

والسكريات البسيطة واملعادن.

- الفواك�ه والخ�روات الت�ي تعترب 

املصدر الحيوي للفيتامينات واملعادن 

واأللي�اف، والنخال�ة الت�ي تعمل عىل 

تحسني صحة الجهاز الهضمي.

والبي�ض،  والدواج�ن،  اللح�وم   -

واألس�ماك، والفول التي تمد الجس�م 

بالربوت�ني، إذ تمثل البنية األساس�ية 

للجسم. 

وقد يكون عناد األطفال من األسباب 

الرئيس�ية يف إصابتهم بسوء التغذية، 

حيث يرصون عىل عدم تناول األطعمة 

املفيدة والتعلق بأطعمة أخرى ال تعود 

عليه�م بأي فائ�دة، واألم ق�د تصاب 

باملل�ل م�ع الوق�ت وترض�خ إلرصار 

طفله�ا، لكن اعلم�ي أن أوىل خطوات 

حب طفلك لألكل املفي�د هو أن يحب 

شكله، لذا نرشح لكي اقرتحات بعدد 

من الوجبات الصحية التي تس�اعد يف 

بناء جسم طفلك وتمنحه ما يحتاجه 

من العن�ارص الغذائية مع احتفاظها 

بشكل يحبب طفلك فيها.

1- الخضار املشوي:

املقادير:

- كوسة.

- جزر.

- بروكيل.

- سمسم. 

طريقة التحضري: 

بع�د غس�ل الخ�روات وتقطيعه�ا 

إىل حلق�ات، قوم�ي برصها يف صينية 

وأدخليها الفرن.

بعد خروج الصينية من الفرن، ضعي 

رش�ة من السمس�م فوقه�ا، وتقدم 

للطف�ل م�ع أرز أو مكرونة حس�بما 

يفضل. 

2- مرشوب الطاقة، حليب مع باملوز 

واللوز:

اح�ريص عىل حصول ابن�ك عىل كوب 

م�ن الحلي�ب يومًي�ا ب�أي طريق�ة، 

دون  تناوله�ا  يف  يرغ�ب  ال  كان  إذا 

إضاف�ات، اخلطيها مع م�وزة وقليل 

م�ن الل�وز املطح�ون وملعق�ة م�ن 

العس�ل يف الخ�الط الكهربائ�ي، ث�م 

زينيه بالفواك�ه واملكرسات بعد صبه 

يف الك�وب، س�يكون مرشوًب�ا م�يلء 

الت�ي يحتاجها  الغذائي�ة  بالعن�ارص 

الطفل ويف الوقت نفس�ه طعمه لذيذ 

بسبب إضافة املوز واللوز. 

3- العسل األسود مع الطحينة: 

العس�ل األس�ود مع إضافة قليل من 

الطحين�ة بجانب خبز أس�مر بالردة، 

من أكث�ر األكالت فائدة لبناء جس�م 

األطفال، حيث يشكل وجبة متكاملة 

من الحديد والدهون والنشويات التي 

يحتاجها الطفل. 
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10 هدايا مناسبة لشريك حياتك يف عيد احلب

سوء تغذية األطفال.. األعراض وأفضل طرق الوقاية منها

حنو مستقبل أفضل ... هلما
مع اقرتاب عيد احلب.. كيف صار 

األمحر لون الرومانسية؟

املطبخ ...

لفائف الدارسني

املكونات
الخب�ز  دقي�ق  م�ن  جراًم�ا   250

األبيض
ملعقة صغرية من السكر

0.5 ملعقة صغرية من امللح
25 جراًما من الزبد

بيضة واحدة
ملعقة صغرية واحدة من مسحوق 

اللبن خايل الدسم
0.5 ملعقةصغ�رية م�ن الخم�رية 

الجافة
100 ملل من املاء

املكونات اإلضافية
15 جراًما من الزبد

100 ج�رام من الفاكه�ة املجففة 
املخلوطة

50 جراًما من السكر البني الناعم

ملعقة صغرية من ادارسني
كريمة

75 جراًما من سكر الكريمة
3 مالعق من الحليب

1.5 ملعق�ة صغ�رية م�ن عص�ري 
الليمون

الخطوات
الخطوة 1

اعج�ن العجين�ة قلي�اًل وافرده�ا 
ع�ىل ش�كل مس�تطيل بحج�م 26 
س�م × 20 س�م )10 بوص�ات × 8 

بوصات(.
الخطوة 2

اخلط الفاكه�ة املجففة املخلوطة 
والس�كر البني الناعم والدارس�ني. 
الذائ�ب  بالزب�د  العجين�ة  اده�ن 
واف�رد الفاكه�ة املخلوط�ة فوقه. 

ق�م بالل�ف م�ن الحاف�ة الطويلة 
واقطعه�ا إىل 8-10 رشائ�ح. ق�م 
برتتيبها يف قصدير شطائر مدهون 
بالزبد بحجم 23 س�م )9 بوصات( 
درج�ة  يف  تثب�ت  حت�ى  واتركه�ا 
مئوي�ة/150  درج�ة   40 ح�رارة 
درج�ة فهرنهايت وحتى يتضاعف 

حجمها )20 دقيقة تقريًبا(.
الخطوة 3

اخبزه�ا يف فرن مس�خن مس�بًقا 
عند درجة حرارة 220 درجة/425 
درج�ة فهرنهاي�ت عن�د العالمة 7 
مل�دة 15 دقيق�ة أو حت�ى يصب�ح 

لونها بنًيا ذهبًيا.
الخطوة 4

بالكريم�ة  زينه�ا  ت�ربد،  اتركه�ا 
املسكرة. 

نصائح طبية...

طبيبك يف بيتك...

كل يوم معلومة...

بينها البيض والطماطم... أفضل 9 أطعمة ومشروبات لصحة القلب – اجلزء الثاني –

عند اقرتاب يوم الحب تميل األهواء كلها إىل استخدام اللون األحمر 

للتعب�ري عن مش�اعرها تجاه الحبيب، وليس بال�رورة أن يكون 

الحبيب هو رشيك الحياة أو الزوج، ولكن الفالنتاين يمكن أن ترمز 

إىل أي ش�خص قريب مثل صديقة، أو فرد من العائلة ذاتها. ولكن 

ملاذا اللون األحمر؟ وما هي دالالته وملاذا ارتبط بالعاطفة والحب؟ 

إليك الحكاية.

كيف صار األحمر لون الرومانسية؟

ارتبط اللون بالكثري من املش�اعر واألحاس�يس ع�رب التاريخ، فهو 

يمث�ل الش�جاعة والتضحية، كما يرتب�ط بالغض�ب والعدوانية... 

ولكن كيف صار يرمز إىل الحب والرومانس�ية، إىل درجة أن يعتمده 

مصّممو املوضة البتكارات أرادوها رومانس�ية بامتياز، من األزياء 

إىل املجوهرات فالساعات واألكسسوارات...

كان اليوناني�ون يعتربون الل�ون األحمر رمزاً للح�ّب. وإحدى أهم 

األعم�ال األدبي�ة يف العصور الوس�طى كانت قصيدة فرنس�ية من 

القرن 13، عنوانها “رواية الوردة” Le Roman de la Rose، والتي 

نّظ�م قس�مها األول Guillaume de Lorris ع�ام 1230، بينما تّم 

نظم القس�م الثان�ي عام 1275 من قب�ل Jean de Meun. تحّدثت 

ه�ذه القصيدة الطويلة جداً عن بحث الش�اعر عن وردة حمراء يف 

حديق�ة مغلقة، يف رحل�ة طويلة كلّها مدل�والت رمزية حول بحثه 

عن املرأة التي يحّب.

لك�ن التاريخ ليس فقط الس�بب، بل هناك س�بب آخر يجعل اللون 

األحمر مرتبطاً بالحب، وهو تأثريه عىل االنجذاب الجسدي.

يف دراس�ة قام بها العاملان النفسيان A.J, Elliot وD. Niesta عام 

2008، ش�ارك فيه�ا الرجال لتقيي�م جاذبية امرأة، ش�اهد نصف 

املشاركني صورة إلمرأة ترتدي قميصاً أحمر، والنصف اآلخر شاهد 

صورة للمرأة نفسها ترتدي قميصاً أزرق.

وف�ق هذه الدراس�ة تب�نّي أّن الذين ش�اهدوا املرأة ترت�دي األحمر، 

وج�دوا أّنها أكثر جاذبية. يف تجربة أخرى لهذه الدراس�ة، تّم إبراز 

ص�ورة املرأة فيها مع خلفيات متع�ّددة األحمر واألبيض واألخر 

والرم�ادي وم�رة أخرى فإن امل�رأة عىل خلفية حم�راء كانت برأي 

الرجال أكثر جاذبية.

الحقاً، توس�عت الدراسة نفس�ها لتضم تجربة أخرى شملت هذه 

امل�رة النس�اء، وتوصل�وا إىل النتائج نفس�ها، حي�ث ارتبط األحمر 

لديهّن بدرجات عالية من الجاذبية.

الخالصة أّن ارتداء اللون األحمر يجعل املرأة جريئة وجذابة، ويدفع 

الرجال إىل االهتمام بها. أما بالنسبة للنساء املشاركات يف الدراسة، 

ف�إن الرجال الذين يرتدون األحمر يتمتع�ون بمكانة عالية. ورغم 

أن فكرة الجاذبية تختلف بني النس�اء والرج�ال لكن اللون األحمر 

يؤثر عىل الجاذبية.

يلع�ب اللون األحمر دوراً أساس�ياً يف األعراس الصيني�ة، حيث أّنه 

يرتب�ط بمفاهيم عميقة ي�راد بها الداللة عىل أس�اس العالقة بني 

الزوج�ني. فاألحم�ر مرتب�ط بالنج�اح، واإلخ�الص، والخصوب�ة، 

والحب...

لهذا نرى أّن الثيمة األساسية لألفراح ذات الطابع الصيني التقليدي 

هي األحمر، من زّي العروسني إىل الديكور والزينة.

عندم�ا يتعل�ق األم�ر بصياغ�ة 

أفض�ل الع�ادات لدع�م صح�ة 

القل�ب واألوعي�ة الدموية، فإن 

اختي�ار  مث�ل  بس�يطا  ش�يئا 

األطعم�ة واملرشوبات املناس�بة 

يف الوقت الحارض يمكن أن يفيد 

قلبك كثريا يف املستقبل، بحسب 

 »Eat This, Not That« موق�ع

املتخصص يف الشؤون الغذائية.

6. عصري الربتقال

عص�ري الربتقال مائ�ة باملائة - 

ولي�س املمزوج مع الس�كريات 

املضافة - يحتوي عىل عدد كبري 

م�ن العنارص الغذائي�ة الداعمة 

لصحة القل�ب مثل فيتامني يس 

والف�والت، كم�ا  والبوتاس�يوم 

تقول مانكر. وتضيف »تحتوي 

ثمار الحمضيات ع�ىل مركبات 

نباتية فريدة تسمى هسربيدين 

ونارينجني«.

ت�م ربط تن�اول ه�ذه املركبات 

بالعدي�د م�ن الفوائ�د الصحية 

للقل�ب، بما يف ذل�ك تقليل خطر 

الدماغي�ة.  بالس�كتة  اإلصاب�ة 

أظه�ر أح�د التحلي�الت التلوية 

أن هناك آثارا مفيدة الس�تهالك 

عص�ري الربتق�ال املزم�ن ع�ىل 

ومس�تويات  ال�دم  ضغ�ط 

ب�ني  الجي�دة  الكوليس�رتول 

البالغني الذين يعانون من زيادة 

الوزن والسمنة.

7. الطماطم

الطماط�م ه�ي مص�در ق�وى 

غني�ة  ومص�ادر  للمغذي�ات 

بمض�ادات األكس�دة والعنارص 

الغذائي�ة الواقي�ة للقل�ب بما يف 

ذل�ك الليكوب�ني وبيت�ا كاروتني 

والبوتاس�يوم  الفوليك  وحمض 

والفالفونوي�د   C وفيتام�ني 

.E وفيتامني

العن�ارص  أن  األبح�اث  تظه�ر 

الطماطم  املوج�ودة يف  الغذائية 

 »LDL« تقلل الكوليسرتول الضار

الدم والهوموسيستني-  وضغط 

وهو مقياس لاللته�اب وعامل 

خطر مستقل لإلصابة بأمراض 

القل�ب- وتجع�ل الخالي�ا أق�ل 

»لزوجة« مما يحافظ عىل تدفق 

الدم بسهولة أكرب.

العديد م�ن مضادات األكس�دة 

مث�ل  الطماط�م،  يف  املوج�ودة 

كاروت�ني،  وبيت�ا  الاليكوب�ني 

أكثر  بيولوجي�ا  تصبح متاح�ة 

بأربعة أضعاف عند طهيها.

8. السلمون

السلمون غني بأحماض أوميغا 

يف  تس�اعد  الت�ي  الدهني�ة   3

تقليل االلته�اب يف جميع أنحاء 

الجسم.

االلتهاب ير باألوعية الدموية 

القلبي�ة  النوب�ات  إىل  وي�ؤدي 

والسكتات الدماغية.

 يمك�ن أن تس�اعد أوميغ�ا 3 يف 

تقلي�ل الدهون الثالثية وخفض 

ضغط الدم وتقليل عدم انتظام 

رضب�ات القل�ب وتقلي�ل خطر 

الدماغي�ة  بالس�كتة  اإلصاب�ة 

وفشل القلب.

األخ�رى  الجي�دة  واملص�ادر 

الدهني�ة   3 أوميغ�ا  ألحم�اض 

تش�مل الرسدي�ن وس�مك القد 

األطل�يس  واملاكري�ل  والرنج�ة 

وسمك السلمون املرقط.

9. الخروات الصليبية

مث�ل  الصليبي�ة  الخ�روات 

ال�ربوكيل مفيدة أيض�ا لتقوية 

خط�ر  وتقلي�ل  قلب�ك  صح�ة 

اإلصاب�ة بمضاعف�ات متعلقة 

بالقلب واألوعية الدموية.

لل�ربوكيل  الرئيس�ة  العن�ارص 

عندم�ا يتعل�ق األم�ر بالوقاية 

تش�مل  القل�ب  أم�راض  م�ن 

الس�يلينيوم ومض�اد األكس�دة 

القوي سلفورافان.

)الكرن�ب  بروكس�ل  كرن�ب 

الصغ�ري( ه�و ن�وع آخ�ر من 

الخ�روات الصليبي�ة، يحمي 

القلب بقوة.

تظهر األبح�اث أن الخروات 

الصليبية مثل كرنب بروكس�ل 

انس�داد  من�ع  يف  تس�اعد  ق�د 

الرشاي�ني، وه�و س�بب كب�ري 

والس�كتات  القلبي�ة  للنوب�ات 

الدماغية.

العدي�د م�ن الفوائ�د الصحي�ة 

للقلب من براعم بروكسل ُتنسب 

والكاروتين�ات،  األلي�اف،  إىل 

الفولي�ك، واأللي�اف،  وحم�ض 

 ،Kو  Eو  C والفيتامين�ات 

باإلضاف�ة إىل مركبات الكربيت، 

والت�ي تس�مى الجلوكوزينات، 

والت�ي له�ا مض�ادات االلتهاب 

القوية ومضادات األكسدة التي 

تس�اعد عىل حماية الخاليا من 

الكوليس�رتول  وتقلي�ل  التل�ف 

الضار.
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-ه�ل تعل�م أن الدببة 

القطبي�ة له�ا ب�رة 

عىل  بالفع�ل  س�وداء 

الرغم من أنها تغطى 

بفراء أبيض ناعم.

-هل تعل�م أن األبقار 

والخي�ول تن�ام وهي 

واقفة عكس البر.

أن قش�ور  -هل تعلم 

الفاكه�ة تحتوي عىل 

ق�در ع�اٍل ج�داً م�ن 

الفيتامينات لحمايتها 

لألتربة  التع�رض  من 

والفريوسات.

-ه�ل تعل�م أن املحيط اله�ادي أكرب املحيطات عىل س�طح 

األرض.

-هل تعلم أن النباتات الخرضاء عمرها يصل ألكثر من 400 

مليون سنة.

هـــــل تعلــــــم

حدث يف مثل هذا اليوم
881 - الباب�ا يوحن�ا الثام�ن يت�وج ملك إيطاليا تش�ارلز البدي�ن: اإلمرباطور 

الروماني املقدس.
1429 - الق�وات اإلنجليزي�ة بقيادة الس�ري جون فاس�تولف تصد هجوما من 
قبل القوات الفرنس�ية بقيادة الكونت دي كلريمونت و الس�ري جون ستيوارت 
من دارنيل عىل قافلة إمدادات تحمل مؤن لقوات الجيش اإلنجليزي التي كانت 

تحارص مدينة أورليون الفرنسية فيما يعرف بمعركة الرنجة.
1502 -اإلس�بان يب�دأون بحملة لتنصري كل املس�لمني يف غرناط�ة بعد انهيار 

الدولة اإلسالمية يف األندلس.
1934 - بدء الحرب األهلية يف النمسا.

1941 - القوات األملانية تصل شمال أفريقيا يف الحرب العاملية الثانية.
1949 - اغتيال مؤسس حركة اإلخوان املسلمني الشيخ حسن البنا.

1963 - األرجنتني تطلب من إس�بانيا تسليمها رئيس�ها األسبق خوان بريون 
ملحاكمته بتهم الفساد والقتل والتعذيب.

1970 - القوات اإلرسائيلية تقصف مصنع يف منطقة أبو زعبل املرصية بهدف 
تحطيم الروح املعنوية للمرصيني.

2002 - بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغساليف سلوبودان ميلوشيفيتش يف 

مقر محكمة العدل الدولية يف الهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
2007 - الحكم عىل طه ياس�ني رمضان نائب الرئيس العراقي األس�بق صدام 

حسني باإلعدام وذلك بعد اتهامه بالقتل العمد.
2008 - اغتي�ال القي�ادي يف حزب الله اللبناني عماد مغنية بواس�طة س�يارة 

مفخخة يف دمشق.
2009 -تص�ادم قمرين صناعيني يف الفضاء ع�ىل ارتفاع أكثر من 800 كلم يف 

حادثة غري مسبوقة.
س�قوط طائرة كولجان رحلة 3407 التي كان من املفرتض أن تصل إىل مطار 
بوفال�و نياج�ارا الدويل عىل من�زل يف نيويورك بعد حدوث خل�ل انهيار ملقدمة 
الطائ�رة مم�ا أدى ملقت�ل جميع ال�ركاب البالغ عدده�م 49 راكب�اً إضافة إىل 

الشخص املوجود يف املنزل.
2017 - الجمعي�ة االتحادية يف أملانيا، تنتخب وزير الخارجية الس�ابق، فرانك 

فالرت شتاينماير، رئيساً للبالد.
2019 - ُجمُهوريَّة مقدونيا ُتعلن عن تغيري اس�مها رسميًّا لُِيصبح ُجمُهوريَّة 
مقدونيا الش�ماليَّة بعد نزاٍع دام س�نواٍت طويلٍة بينها وبني اليونان ُمنُذ تفكك 

يوغوسالڤيا، حول أحقيَّة أٌي من الدولتني يف اعتماد تسمية مقدونيا.

مادام عندك هيج علبات .. تظل 
تاكل سطرات

قصة مثل .. اكتشف اسرارك من خالل الرمز الذي يعرب عن احلب بالنسبة اليك

اختبارات شخصية

كلمات متقاطعة  

رضب للش�خص الذي يعرض نفسه إلنتقاد الناس وتقّوالتهم ، فال يبعد عن 
نفسه الظنون ، وال يجّب عنها الشبهات 

أصله: 
أن صديقني خرجا ذات يوم يتنّزهان ماشيني ، فرأيا أمامهما رجال يسري وله 
علبة عريضة ) قفا الرقبة ( . فقال أحد الصديقني لصديقه : )) ش�نو رأيك؟ 
.. هذا مايستاهل فد سطرة عىل هالعلبات ؟ ((. فقال صديقه : )) اسكت .. 
اليس�معك ويسوي لنا مش�كلة ((. فقال األول : )) طيب إنطيني دينار وآني 
أرضبه سطرة ((. فدهش صاحبه لقوله ، ولكنه ملا رأى الجد يف كالم صاحبه 
أعط�اه دينارا ، فأخذ األول الدينار ووضعه يف جيبه ، ثم توّجه به إىل الرجل ، 
ورضبه س�طرة قوية عىل علباته ، وصاح به : )) ولك أبو جاس�م إنت وين ؟ 
ص�ار يل س�اعة أدّور عليك (( . فالتفت الرجل إلي�ه مغضبا ، فقال األول : )) 
العفو أخي. تره حسبايل صديقي أبو جاسم و آني غلطان (( فقال له الرجل 

: )) دير بالك التشتبه مرة ثانية (( 
وعاد الصديق إىل صديقه ، فسأله صديقه : )) إشلون خلّصت مّنه؟ (( فقال 
األول : )) إن�ت ش�عليك! جيب دينار ثاني وأرضبه س�طرة ثانية (( فتعّجب 
صاحبه من ذلك ، ولكنه أخرج دينار آخر من جيبه فأعطاه لصديقه. فأخذه 
وس�ار إىل الرجل ورضبه س�طرة قوية وقال : )) ولك أبو جاس�م هاي وين 
إنت؟ مو هّسه اشتبهنا بلرّجال ورضبنا سطرة بالغلط من وراك (( فالتفت 
الرج�ل إلي�ه مغضبا ، وقال له : )) هاي ش�نو ولك (( فق�ال : )) العفو أخي 
إش�تبهت مرة ثانية وحس�بايل أبو جاس�م ((، فقال الرج�ل : )) آني ابتليت 
بأبو جاس�م ! عىل كل حال دير بالك، مرة ثانية ما أسامحك وتصري مو زينة 

تره ((!!
ثم رجع األول إىل صاحبه ، فسأله : )) هاملرة اشلون خلّصت منه ؟ (( ، فقال 
: )) إن�ت ش�عليك ؟ جيب دينار ثالث وأرضبه س�طرة ثالثة (( فازداد عجب 
صاحب�ه من ذل�ك القول ، ولكنه أعطاه دينارا ثالث�ا . فأخذه األول ثم انطلق 
إىل الرجل ، ورضبه س�طرة قوية ، ولكن ب�دون أن يتكلّم هذه املرة . فالتفت 
الرجل ، وأخذ بتالبيبه ، وقال له : )) هاملرة ش�نو عذرك ؟ (( فقال األول : )) 
ش�وف دا أگ�ول لك يف الحقيقة كل عذر ماكو ، ب�س إنت } مادام عندك هيچ 
علب�ات .. تظل تاكل س�طرات{ لو رگبتك تنگطع! لو آن�ي أنِقتل! فلوس هذا 
تخلّص!! ((. فضحك من قوله ، بالرغم من غضبه وتألّمه، وسأله عن مغزى 
قول�ه ، فأصدق�ه الخرب . فزال غض�ب الرجل ، وعفا ع�ن ذنبه ، وصفح عن 

إساءته وذهب ذلك القول مثال .
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مشاهد ال تنسى من زلزال تركيا

كل ش�خص يحب ع�ىل طريقته 
وعليه فإن أساليب الحب عددها 
ع�دد البر ع�ىل ه�ذا الكوكب. 
وكذل�ك األمر بالنس�بة اىل رموز 
الح�ب، فهي متع�ددة ومختلفة 
يف  وطرقه�م  الب�ر  بإخت�الف 

التعبري عن الحب.
لكن هناك بع�ض الرموز األكثر 
ش�يوعاً م�ن غريها.. لك�ن لكل 
رمز حكايته الخاص�ة ومعانيه 
الت�ي تجعلنا نختاره دون غريه 
كرمز يعرب عن أس�لوبنا الخاص 

يف الحب.
الصورة رقم 1

كيوبي�د يف امليثولوجيا اإلغريقية 
بصورته�ا  الرغب�ات  اىل  يرم�ز 
اب�ن  ه�و  كيوبي�د  البدائي�ة. 
افروديت )فين�وس( الهة الحب 
والش�هوة والجمال رغ�م انه يف 
الثقاف�ة الحديث�ة يش�ار اليه�ا 
بانها إلهة الحب. لكن الحب هنا 

ه�و »إي�روس« أي حب الجس�د 
والرغبة الجنسية. رمز اىل كيبود 
بطفل يحمل قوساً يصيب البر 
فيه فيقعون يف الغرام ويف أحيان 
اخ�رى يص�ور بان�ه اعم�ى ويف 
ذل�ك  إش�ارة اىل ان الحب اعمى 
وأننا ال نخت�ار الحب بل هو من 

يختارنا.
الصورة رقم 2

رم�وز  أكث�ر  م�ن  ه�و  القل�ب 
الح�ب ش�يوعاً. القل�ب ويف كل 
الحض�ارات القديم�ة يرم�ز اىل 
والس�عادة  واإلحس�ان  الخ�ري 
والتعاطف كما انه رمز الصدق . 
يف العصور القديمة كانت القلب 
كرمز يستخدم من قبل السحرة  
خصوصاً خالل الطقوس الخاص 
بتقوي�ة العالقات بني العش�اق. 
رم�ز القلب يف الواق�ع هو مثلث 
مقل�وب .. واملثلث املقلوب يرمز 
اىل االنوثة وقوة املرأة.. هو القوة 

بصورتها الخام سواء كانت قوة 
الحدس واملشاعر والغريزة.

الصورة رقم 3
الورود من الرموز الش�ائعة جداً 
لكونها تعرب عن كل ما هو حيس 
ونقي ورومانيس. يف امليثولوجيا 
ال�وردة  والروماني�ة  اليوناني�ة 
كانت مقدس�ة لفينوس وكانت 
يف  الخ�ارق.  اىل جماله�ا  ترم�ز 
الثقافات الغربية الوردة ترمز اىل 
العاطفة والرغبات، والشهوانية 
ال�ورود  الجس�دية.  واملثالي�ة 
الحمراء بش�كل خاص ترمز اىل 
التضحي�ة املطلق�ة اذ انه ووفق 
االس�اطري فان ال�ورود الحمراء 
نبتت من دماء أدونيس العاشق 
محبوبت�ه  س�بيل  يف  املقت�ول 

فينوس.
الصورة رقم 4

األص�داف ه�ي رم�ز م�ن رموز 
الح�ب األق�ل ش�يوعاً. األصداف 
تعن�ي الحب القائ�م عىل حماية 
االخ�ر، فهي س�ميكة وقاس�ية 
وتحم�ي ما بداخل�ه وعليه فهي 
ترمز لنوع مميز جداً من الحب. 
لطامل�ا  األص�داف  األس�اطري  يف 
ربط�ت باآللهة، ففين�وس الهة 
الح�ب خلق�ت م�ن زب�د البحر 
ال�ذي وص�ل اىل الش�اطئ ع�ىل 
ظه�ر صدف�ة املح�ار املروح�ي 
الشكل. الهة الهندوس الكشمي 
أيضاً ولدت داخ�ل صدفة محار 
وعن�د الهندوس األص�داف ترمز 
اىل املش�اعر الت�ي تحي�ي قلوب 
املخلص�ني وهم فق�ط يمكنهم 

اختبار مشاعر الحب املطلق.
الصورة رقم 5

التفاح�ة رمز غري ش�ائع للحب  
الزم�ان،  قدي�م  ومن�ذ  لكنه�ا 
امتلك�ت س�حراً ورساً فكان�ت 
رم�زاً للغواية واملعرف�ة، وبوابة 
للحب والحرب. وفق االس�اطري 
اس�تخدمت  التفاحة  االغريقية 
إلث�ارة غضب االله�ة خصوصاً 
حني اختلفوا من منهن االجمل. 
رم�ز  ع�ىل  حصل�ت  التفاح�ة 
الغواي�ة ومعرفة الخ�ري والر 
املحرم�ة.  الثم�رة  م�ن كونه�ا 
وففي األس�اطري ف�إن رمزيتها 
هي النشوة والخصوبة والحب.. 
فهي حت�ى حني يت�م قصها اىل 
جزئني فان كل جزء يشبه االخر 
تمام�اً أي انها تعرب عن تش�ابه 

أزيل.
الصورة رقم 6

س�لتيك عق�دة الح�ب ال بداي�ة 
لها وال نهاي�ة وهي ترمز للحب 
االبدي الذي ال يتوقف وال ينتهي 
.. رابط بني ش�خصني جس�دياً 
وروحي�اً. يف العص�ور القديم�ة 
وعن�د ابتكار ه�ذه الرم�وز لم 
يكن هناك م�ن معاني واضحة 
ومعروف�ة مرتبط�ة به�ا لك�ن 
عدد من الباحث�ني يؤمنون بان 
عقدة س�لتيك ترم�ز اىل املبادئ 
االساسية للحياة والبر وبأنها 
ترمز للروابط األزلية بني الرجل 
وامل�رأة وه�ي ملتف�ة ومعق�دة 
بحي�ث ال يفه�م معناها س�وى 

من هو داخل العالقة.

من الفيسبوك
acebook

عذبنه الزمن بني احملطـــــــــــات
ولكينه الدمع واكف ينتظرنـــــــــه

بعدنه صغار وكبرنه من الهمـــوم
وحزن بحزن جبناهه وكبرنـــــــه

ال بينا صبرال نحمل همــــــــــــوم
وعلى عمر املضى شينفع صبرنا

ال يا زمن ارحم دمعة العيـــــــــن
وشّوفنه الفرح بآخر عمرنـــــــه

شّوفنه النحبهم ولو حلظــــــــات
حتى بشوفهم يفرح عمرنــــــــه

الكلمات العمودية 

الكلمات االفقية 

1 ي�رى صديق�ه وعدوه بعني واحدة o من أش�هر 
العبي الكرة االنجليز

2 عقل o فاكهة مفضلة عند قدماء االرومان
3 يحمل الرسائل o وكالة فضاء

4 رقصة بدوية يف جنوب فلسطني تشبه الدبكة
5 تعب وسعى o وجبة ما قبل الصوم o ياسني

 o 6 قالها أرخميدس عندما توصل لقانون اإلزاحة
حالة انسانية قاتلها الله

7 الع�دد عرة فما ف�وق o حرامي o موس�يقى 
)معكوسة(

8 حرف عط�ف للرتتيب والرتاخ�ي o أضف وأكثر 
o مصباح

9 م�ن أس�ماء الس�يف وم�ن يفص�ل ب�ني الحق 
والباطل oثلثا أنف

10 سيدة الشاشة العربية

1 أول من بدع مبدأ الطاولة املستديرة
2 قطع من مكان إىل آخر o عملة عربية

3 قاتل o نصف حويط
4 موس�يقى أمريكي�ة )مبعث�رة( o َقف�ل o م�ن 

البرتول
5 هزم الصليبيني يف حطني

6 للتأكيد واملخالفة يف الرأي o للتمني o صحيح
7 نبالغ يف االنفاق أو الترصف o سالم

8 أهال )مبعثرة( o تابع األرض
9 كوميدي مرصي

10 أماكن الدراسة o تعلق لإلنارة

أبـــــــراج

أن�ت اليوم تبدو يف حالة غريبة جدا فربما تقول اليشء 
ونقيض�ه يف آن واحد. عادة تنتقل م�ن قضية اىل أخرى 
يف وق�ت واحد دون أدنى مش�كلة، ولكن اليوم ربما يحذرك 
الن�اس من ذلك. ح�اول أن تفكر جيدا فيما س�تقوله قبل أن 
تتلف�ظ به. ال تجع�ل حياتك كتاب�ا مفتوحا بحي�ث ال يطلع 

اآلخرون عىل أرسارك.

أن�ت خيايل ج�دا اليوم ولذلك س�يبعدك خيال�ك عن أرض 
الواقع األمر الذي قد يتسبب يف تأجيل بعض األعمال. 

قد تالحظ أن األش�خاص الي�وم عني�دون ومضطربون وربما 
تكون واحدا منهم. 

أمام�ك خياران ولك�ن ال تعرف أيهما األفضل لذلك س�تظل وقتا 
طويال مرتددا ومشتتا.

تعان�ي من اإلرتباك بس�بب فش�ل مش�اريعك املهنية 
أو ع�دم النجاح يف ب�دء عمل جديد. يح�اول الحبيب أن 
يعرب لك عن يأس�ه يف إصالحك ويف مس�اعدتك عىل توضيح 
مش�اعرك. يبع�د غ�رورك اآلخرين عن�ك، كن أكث�ر تواضعا 

خصوصا مع األصدقاء.

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

سيكون هو الحل املناسب لكل األمور العالقة.

األح�داث اليوم قد تكون قاس�ية أو عنيفة بالنس�بة لك. 
تش�عر ان كل الظروف ضدك وأن كل يشء يف غري موضوعه 
الصحيح. هل تحاول أن تكون شخصا آخر أو تترصف بطريقة 
مختلف�ة؟ إذا ش�عرت أن األمور ليس�ت عىل ما ي�رام، فننصحك 
بالتوق�ف عن العمل. من األفضل أن تنتظر قليال ثم تعاود العمل 

مرة أخرى حتى تستعيد ثقتك يف نفسك.

دخلت يف مروع جديد أم�س ولكن قد تواجهك اليوم 
ع�دة عقبات. ربما تج�د أن خيالك ال يتف�ق تماما مع 

الخطط الواقعية.
 هذا االضطرات والتضارب قد يس�بب لك التوتر ولذلك الجو 

سيكون غري مناسب للعمل.

ربما تش�عر أن�ك تخرج من مكان مظل�م إىل مكان ميلء 
باألضواء. تخف اليوم األعباء التي كانت ملقاة عىل كاهلك. 
أمامك مش�كلة عاطفي�ة تحت�اج إىل فطنتك وذكائ�ك. ننصحك 
بامليش فرتة طويلة يف الظهرية حتى تكون نش�يطا طوال اليوم. 
ستش�عر أنك كلما كنت نش�يطا، كنت قادرا عىل الخروج من أي 

أزمة أو صدمة عاطفية.

ك�ن أكثر يقظ�ة فاليوم ق�د يك�ون صعبا ج�دا. تحاول 
الي�وم التهرب من أي موقف بطريقة غريزية حتى تش�عر 

بالحرية، ولكن هناك شيئا ما سيؤخرك.
 اهت�م بالفواتري امللقاة عىل مكتب�ك اليوم وحاول أن تتعامل مع 

الفوىض املوجودة يف منزلك بحسم وشدة.

املش�اكل والقضايا تبدو اليوم أكثر من البارحة وتمثل 
ل�ك عبئا كب�ريا. مهمت�ك اليوم ه�ي نزع فتي�ل أي أزمة 
وإدخ�ال ال�رور عىل املحيطني ب�ك وتلطيف األج�واء. كن 

واعيا وافهم كالمك.
 م�ن حولك يكرهون اإلهمال والتخلف ع�ن املواعيد فاحذر من 

الوقع يف هذه األخطاء.

تتع�زز قدرات�ك وتنفت�ح عىل بع�ض اآلف�اق وترفض 
التقوق�ع يف محيط�ك العميل. يبتس�م لك الح�ظ اليوم، 
ويجعل�ك متزن�ا وق�ادرا ع�ىل بل�ورة األم�ور والتأقلم مع 
األوض�اع العاطفي�ة الجديدة. تق�اوم حتى آخ�ر نفس كل ما 

يسبب لك السمنة وتنطلق يف مروع ريايض جديد.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

ال تظن أن الوقت الطويل الذي اس�تغرقته يف التحضري 
ملشاريعك املهنية يعني أنك أنجزتها عىل أكمل وجه. كن 
متفهم�ا لظروف الحبيب الصعبة وقف إىل جانبه. تتس�لح 
بالرصاحة والثق�ة واإلرادة القوية لتقريب وجهات النظر بني 

أفراد العائلة.

يوم جميل وهادئ يساعدك عىل العمل والتقدم. انتبه فهناك 
بع�ض املهام التي تس�بب لك الضجر وتث�ري غضبك ولكنها لن 
تستغرق منك س�وى دقائق معدودة. لديك فرصة عظيمة إلنجاز 
أعمالك برعة. الناس من حولك مهتمون بالقيل والقال أكثر من 

اهتمامهم بوضع خطط للوصول إىل أهدافهم.

غزل عراقي



أعلنت النجمة اإلماراتية بلقيس تربعها بأجرها يف حفلها الغنائي، الذي 

أحيته مساء األربعاء يف القرية العاملية بدبي، لصالح إغاثة املترضرين 

من زلزال سوريا.

الراهنة،  للظروف  “نظرا  متداول:  فيديو  مقطع  يف  بلقيس  وقالت 

القرية  إدارة  وبني  بيني  رائعة  مبادرة  أنها  وأعتقد  لفكرة  توصلنا 

املنكوبني  إلنقاذ  يذهب  الحفل  يف  أجري  إن  وهي  دبي،  يف  العاملية 

جراء زلزال سوريا”.وأضافت بلقيس: “أتمنى الله يفرجها عليهم، 

بالقليل”. وآخر  ولو  فينا الزم يساهم  إنسانيا كل واحد  وأعتقد 

أعمال بلقيس الغنائية كانت “مزاجنجي” التي قدمتها باللهجة 

والشاعر  يحيى  امللحن محمد  وتعاونت خاللها مع  املرصية 

ثاني  يف  طالب  أبو  عىل  إخراج  ومن  عادل،  مالك  الغنائي 

تعاون معه بعد أغنية دبلومايس.

املقبل  الرمضاني  السباق  غانم  سمري  دنيا  النجمة  تخوض 
األيام  بدأت تصويره يف  الذي  الفصول  بمسلسل رصاع 

شخصية  العمل  أحداث  خالل  وتجسد  املاضية، 
وفاته،  بعد  والدها  من  مكتبة  ترث  التي  “أمل” 
وتسبب هذه املكتبة يف عودتها إىل أكثر من حقبة 
املغامرات  من  العديد  خاللها  وتخوض  زمنية 

الكوميدية. مسلسل “رصاع الفصول” مكون من 
يوسف  كريم  تضم  كتابة  ورشة  تأليف  حلقة،   15

وأرشف نرص وسامح جمال وندا عزت وإخراج إسالم 
خريى وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك يف بطولته إىل جانب 

رجب،  سيد  الصاوي،  خالد  سالم،  محمد  من  كالً  غانم  سمري  دنيا 
سلوى خطاب، بيومي فؤاد، هالة فاخر ومايان السيد وعدد آخر من الفنانني.وتكرس دنيا 
سمري غانم غياب 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت عىل التواجد بعمل من بطولتها 
مدار السنوات املاضية، إال أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل “بدل الحدوتة 3” الذي 
تم عرضه يف شهر رمضان 2019 وشارك يف بطولته هشام ماجد محمد سالم، سمري غانم، 
أحمد رزق، بيومي فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دالل عبد العزيز، روجينا، 

هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.

واملنتج  الحفالت  متعهد  كشف 

عدم  حرب،  يوسف  اللبناني،  الفني 

التي  الفنية  الجولة  تأجيل  أو  إلغاء 

ستقوم بها النجمة اللبنانية نانيس 

رضب  الذي  الزلزال  بسبب  عجرم 

سوريا وتركيا.

التربع  رضورة  حرب  يوسف  وأكد 

لصالح  الحفل  عائد  من  بجزء 

الضحايا.

حسابه  عرب  منشور  يف  حرب  وقال 

أو  إلغاء  يتم  “لن  “إنستغرام”:  عىل 

الفنية،  عجرم  نانيس  جولة  تأجيل 

عائداتها  من  بجزء  سنتربع  لكننا 

من  املترضرين  جميع  ملساعدة 

كارثة الزلزال الرهيب”.

يف  علني  مزاد  “سُيقام  وأضاف: 

التربعات  وسُتجمع  حفل  كل 

للضحايا”.

ُيذكر  

تتضمن  الغنائية  عجرم  جولة  أن 

)مارس(  آذار   10 يف  تبدأ  حفالت   5

 19 يف  وتنتهي  هيوستن  يف   2023

منه.

تقارير  كشفت  متصل،  سياق  ويف 

ستتربع  عجرم  نانيس  أن  إعالمية 

عن  أجرها  بكامل  الزلزال  لضحايا 

حفلها يف مهرجان “هال فرباير” يف 

الكويت.

  

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة
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أصالة ترتدي األسود يف “سعودي آيدول”

لدعم ضحايا الزلزال.. تامر حسين ينضم للهالل األمحر 

مجهور السعودية يطالب بسمرية سعيد

 chrome غوغل متنح متصفح
ميزات مهمة  

األرض على موعد مع صخرة 
ضخمة تصطدم بها األسبوع 

املقبل

ارتدت الفنانة، أصالة نرصي، املالبس السوداء 
خالل حلقة نهاية االسبوع من برنامج اكتشاف 
آيدول«، حداداً عىل ضحايا  » سعودي  املواهب 

الزلزال املدمر الذي رضب سوريا وتركيا وخلف 
من ورائه الكثري من األرضار الجسيمة، فضال 

عن عدد ضخم من الضحايا واملصابني.

فيديو:  مقطع  خالل  من  أصالة،  وقالت 
»اخرتت التواجد ألن الناس الضعاف كتري منهم 
بحاجة لناس مثلنا يكونوا أقوياء حتى يقدروا 

يساعدوا، إذا ضعفنا مش هنقدر نساعد«.
وتمنت أصالة، من الله عز وجل أن يرأف بحال 
فقدوا  للذين  يكتب  وأن  الزلزال،  مترضري 

حياتهم حياة آخرى أفضل مما كانوا عليها.
وجودنا  قائلة:«  حديثها  أصالة،  واختتمت   
اليوم بمثابة طبطبة عىل قلوب الكل، ونعتربها 
مثل الدواء، إلن العالم العربي كله اليوم بحاجة 

لهذه الطبطبة«.
 « عىل  الرسمي  حسابها  عرب  أصالة  وكتبت 
عّن  بيسمع  اليّل   .. الخري  صباح   « تويرت«: 
ينرش  ياريت  بحت  إنساني  هدفها  مؤّسسات 
إنسان  كّل  عىل  أسهل  يكون  حّتى  املعلومه 
سوريا  زلزال   .. يوصل  يعرف  ماعم  بس  بّده 

تركيا«.
نرصي  أصالة  أعمال  أحدث  أن  بالذكر  جدير 
»شيخة  اسم  تحمل  التي  الجديدة  أغنيتها 
الكون« ، وهي من كلمات الشاعر عيل الفضيل، 
وألحان محمد بودله، وتوزيع موسيقي حسام 

كامل.

نرشتها  شكر  رسالة  يف 
املؤسسة عرب فيسبوك، قالت: 
االنسان  للفنان  الشكر  »كل 
تطوعه  عىل  حسني  تامر 
لشعب  الفوري  ودعمه 
سوريا بكل ما يستطيع من 
ودعم  ومساعدات  تربعات 
املرصي  للشباب  معنوي 
املتطوع  السوري  والشباب 
املرصي  االحمر  الهالل  مع 
االحمر  للهالل  مسانداً 

السوري العظيم«.
تامر حسني بدوره كان قد 
انتم  لكم  »الشكر  رد معلقاً: 
االنساني  مجهودكم  عىل 
الخارق عىل مدار ۱۰۰ سنة 

العمل  من 
الجهد  و 

املستمر 

الشكر  ايضاً  البرش  إنقاذ  يف 
للشباب العظيم املتطوع من 
الخري  يف  محبة  ذاته  تلقاء 
علشان  االنسان  ان  وليثبت 
معاه  يعيش  الزم  يعيش 
ايد  سوريا  و  مرص  غريه 

واحدة«.
وسبق أن طالب تامر حسني 
فيسبوك  عىل  صفحته  عرب 
يف  جمهوره  مشاركة 
شعب  ان  »عارف  التربعات: 
يساعد  نفسه  كله  مرص 
سوريا  يف  واخواتنا  اهالينا 
اي  عشان  التربع  ارقام  دي 
حاجه،  اي  يعمل  نفسه  حد 
للهالل  تابعه  دي  االرقام 
االحمر املرصي املتعاون مع 
السوري  االحمر  الهالل 
الله  شاء  ان  وغداً 

مساعدات  شحنة  ستتحرك 
االحمر  الهالل  من  كربى 
السورية  لألرايض  املرصي 
للمساعدات  استكماال 

السابقة.. ».
كما سبق أن أعلنت مؤسسة 
وجمعية  الخري  هشيمة  أبو 

يف  تعاونهما  األحمر  الهالل 
تضم  إغاثية  قوافل  إعداد 
ومستلزمات  إغاثية  حقائب 
للشعب  وإرسالها  طبية، 
يف  ملساندته  السوري، 
الصعبة  الظروف  مواجهة 

جراء الزلزال.

الرياض،  بموسم  لها  ظهور  أول  يف 
أطلت الديفا سمرية سعيد بحفل »صوت 
األرض« تكريماً للراحل طالل املداح والذي 
سمرية  الديفا  بمسرية  خاصة  مكانة  له 

سعيد املهنية.
يبدو  األرض«،  »صوت  بحفل  تألقها  بعد 
يكتِف  لم  السعودي  الجمهور  أن 
طالب  حيث  الحفل  بهذا 
ميديا  السوشيال  رواد 
سمرية  تحيي  أن 
الخاص  حفلها  سعيد 
العربية  باململكة 
ويرتدد  السعودية، 
محاوالت  هناك  أن 
الرشكات  إحدى  بني 
بتنظيم  الشهرية 
الحفالت بالسعودية 
سعيد  سمرية  وبني 

الغنائي  حفلها  إلحياء 
بعد  اململكة  يف  األول 

ضمن  تواجدها 
»صوت  حفل 
قبل  األرض« 
ير  جد و . م يا أ
أن حفل  بالذكر 

األرض  »صوت 
كبرياً  عدداً  ضم   «

من  منهم  النجوم  من 
خشبة  عىل  بالغناء  شارك 

نجوى  اللبنانية  األغنية  كشمس  املرسح 
وعبادي  نرصي  وأصالة  فتحي  وبلقيس  وأنغام  كرم 
الجوهر ومحمد عبده وراشد املاجد وداليا مبارك وصابر 
العربي،  بالوطن  الغناء  الرباعي وغريهم من كبار نجوم 
الراحل  لروح  تكريماً  الحفل  لحضور  جاء  من  ومنهم 
طالل املداح كالسوبر ستار راغب عالمة ولطيفة والنجمة 

الذهبية نوال الزغبي.

أنها  األمريكية  النقل  وزارة  أعلنت 
“نيورالينك”  رشكة  مع  تحقق 
لزراعة الرقاقات يف  األدمغة، التابعة 
ماسك. وأوضحت  إيلون  للملياردير 
الوزارة أنها تحقق بشأن الحركة غري 
القانونية املحتملة ملسببات األمراض 
وزارة  باسم  متحدث  الخطرة.وقال 
يف  رشعت  إنها  األمريكية،  النقل 
من  رسالة  تلقيها  بعد  التحقيق 
وهي  املسؤول،  للطب  األطباء  لجنة 
الحيوان،  لرعاية  منارصة  جماعة 
حصلت  التي  بالسجالت  فيها  تنبه 
املسألة.وأشارت  هذه  بشأن  عليها 
إىل وزير  املوجهة  اللجنة يف رسالتها 
بوتغيغ،  بيت  األمريكي،  النقل 
بريد  رسائل  عىل  حصلت  أنها  إىل 
إلكرتوني ووثائق أخرى، تكشف عن 
آمنة للغرسات  “عبوات وحركة غري 
التي تمت إزالتها من أدمغة القرود، 
هذه  أن  من  مخاوفها  عن  معربة 
معدية،  أمراضا  تحمل  قد  الغرسات 
يف انتهاك للقانون الفيدرايل”.وأفادت 
حصلت  التي  السجالت  بأن  الرسالة 
عليها اللجنة الطبية، “تظهر حاالت 
من مسببات األمراض، مثل املكورات 
للمضادات  املقاومة  العنقودية 

بي،  الهربس  وفريوس  الحيوية، 
تدابري  دون  نقلها  تم  ربما  والتي 
اقرتاح  بحسب  مناسبة”،  احتواء 

اللجنة.
ولفت أعضاء اللجنة إىل أن مسببات 
األمراض تم نقلها عىل غرسات تمت 
إزالتها من أدمغة القردة، بعد عمليات 
تعقيم وتعبئة غري مناسبني، مؤكدة 
يمكن  املمرضة  العوامل  “هذه  أن 
خطرية  صحية  مشاكل  تسبب  أن 
التهابات  مثل  املصاب،  لإلنسان 
مجرى الدم وااللتهاب الرئوي وتلف 
مشاكل  بني  من  الشديد،  الدماغ 
وزارة  باسم  املتحدث  أخرى”.وأكد 
مزاعم  أخذت  أنها  األمريكية  النقل 
لجنة األطباء للطب املسؤول، “بجدية 
بالغة”.وقال: “نجري تحقيقا للتأكد 
من امتثال رشكة “نيورالينك” بشكل 
والحفاظ  الفيدرالية،  للوائح  تام 
عىل عمالها والجمهور يف مأمن من 
مسببات األمراض الخطرية”.وتعمل 
عىل  أشهر،  منذ  “نيورالينك”  رشكة 
تساعد  قد  دماغية،  غرسة  تطوير 
عىل  بالشلل  املصابني  األشخاص 
السري مرة أخرى، باإلضافة إىل عالج 

أمراض عصبية أخرى.

أعلنت غوغل إطالق تحديث جديد ملتصفح chrome، حمل معه العديد 
 chrome نسخة  فإن  لغوغل  للمستخدمني.وتبعا  املهمة  امليزات  من 
110 تمنح مستخدمي الحواسب الكثري من امليزات الجديدة، منها 
البيومرتية  ااملصادقة  باعتماد  لهم  تسمح  التي  األمان  ميزات 
لحماية بياناتهم، كاالعتماد عىل خاصية حماية بيانات التصفح 

عرب بصمة اإلصبع إن كان الحاسب يوفر هذه امليزة.
الثغرات  من  العديد  إصالح  تم  أيضا  الجديد  التحديث  ومع 
إىل  للوصول  استغاللها  سابقا  املمكن  من  كان  التي  الربمجية 
كما  اإلنرتنت،  عىل  تصفحهم  بيانات  او  املستخدمني  حواسب 
 WebRTC االتصال  بربوتوكوالت  املرتبطة  الثغرات  أصلحت 
dNvi JavaScript.إضافة إىل ذلك يدعم اإلصدار الجديد   وتقنيات
ia RTX Video Super Resolution املتوفرة يف بطاقات إنفيديا 

الرسومية من فئة GeForce RTX التي تتيح رفع جودة مقاطع 
الفيديو وتحسني عرض الصور والفيديوهات أثناء تشغيل ألعاب 

الحواسب  مستخدمي  الجديد  التحديث  الحديثة.ويمنح  الفيديو 
أيضا إمكانيات أكرب للتحكم بنوافذ صفحات الويب ونوافذ الربامج 

املشغلة عىل أجهزتهم، إذ يمكن للمستخدم تشغيل األلعاب عرب اإلنرتنت 
يف نوافذ منفصلة كي ال تتداخل هذه النافذة مع نوافذ صفحات الويب املفتوحة.
وأشارت غوغل إىل أن اإلصدار الجديد لن يعمل مع نسخ ويندوز القديمة مثل 

Windows 7 و 8.1 كون مايكروسوفت توقفت عن دعمها تقنيا ، وسيتوافق 
مع جميع إصدارات Windows 10 و Windows 11 ، وسيحّمل هذا التحديث 
تلقائيا لدى بعض املستخدمني، أو يمكن تحميله عرب املوقع الرسمي لـ 

.chrome

يقوم علماء ناسا بتتبع الصخرة 
قطرها  يبلغ  التي  الفضائية 
وتصنف  واحد،  كيلومرت  نحو 
كجسم قريب من األرض وتسمى 
YY128 2005( 199145(.ومن 
املقرر أن يصطدم الكويكب بمدار 
ووفقا  املقبل.  األسبوع  الكوكب 
للتقارير، يقدر عرض الكويكب ما 
570 م و1300 م.وسيقرتب  بني 
الكويكب نحو األرض بحوايل 4.5 
ماليني كيلومرت من األرض )2.8 
مع  شباط،   16 يف  ميل(  مليون 
عدم ثقة ناسا بما يكفي للتعليق 
عىل ما إذا كان سيتحطم بالفعل 
يف مدار األرض ويسبب أي رضر 
للكوكب.ويأتي ذلك بعد أسبوعني 
فقط من أن كويكبا آخر ضخما 
تجاوز األرض يف واحدة من أقرب 
املواجهات التي تم تسجيلها عىل 
إحداث  يف  فشل  لكنه  اإلطالق، 
األشكال. من  شكل  بأي  تأثري 
 2023 الكويكب  اكتشاف  وتم 
فقط،  الثاني  كانون   21 يف   BU
ميل فقط   2200 بعد  وكان عىل 
حلق  حيث  األرض،  سطح  من 

الجنوبي  الطرف  فوق 
يف  الجنوبية  ألمريكا 

الساعات املبكرة من صباح يوم 
27 كانون الثاني.وهذا يعني أنه 
اقرتب 10 مرات أقرب من أقمار 
تقع  والتي  العالم  يف  االتصاالت 
ميل  ألف   22 يعلو  قوس  داخل 
تساوي  مسافة  وهي  فوقنا. 
إىل  لندن  من  املسافة  تقريبا 
أن  ناسا  وكالة  قربص.وتذكر 
الكويكبات التي يقل قطرها عن 
ستحرتق  قدما(   82( مرتا   25
عىل األرجح عندما تدخل الغالف 
الجوي لألرض، ما يؤدي إىل رضر 
األرض،  عىل  معدوم  أو  ضئيل 
لكن هذا الكويكب املتجه نحونا، 
بكثري.ورغم  ذلك  بكثري من  أكرب 
 )YY128  2005(  199145 أن 
أكرب بكثري، وأن ناسا غري متأكدة 
مما إذا كانت الصخرة الفضائية 
ال،  أم  األرض  بمدار  ستصطدم 
التأثري  عىل  قادرة  كانت  إذا  وما 
وكالة  أن  إال  ال،  أم  األرض  عىل 
ال  أنه  توضح  األمريكية  الفضاء 

داعي للذعر.

  

تغريدات

حفيظ دراجي

أمير الدعمي

ــورية اجلرحية اليوم هي  ــئ من يعتقد أن س خمط
سورية النظام أو املعارضة، بل هي بالنسبة إلينا،  
سورية األمة و الدولة والشعب واحلضارة والعلوم 
ــخ واملاضي واحلاضر  واألصالة والعراقة، والتاري

واملستقبل. 
ــورية هي سورية وفقط، كل ال يتجزأ ، ال ميكن  س
تصنيفها أو اختزاهلا ، وال تقسيمها أو تقزميها.

ــة الرتكية أي خرب  ــد يف املواقع الرمسي مل أج
ــو أو غريه على نهري  ــد اليس خبصوص فتح س
ــاس انه كان أحد اسباب  دجلة والفرات على أس
الزلزال الذي اصاب تركيا .. كما ينشر البعض، 
فما زالت السدود متنع مرور دجلة والفرات اىل 

العراق، وكل ما ُينشر شائعات غري صحيحة.

حديث الرباط

لم تنجح الجهود الكبرية التي بذلتها الحكومة املغربية طيلة السنة املاضية يف الحد من 
تدهور القدرة الرشائية لألرس املغربية، فقد تفوقت حدة األزمة عىل مجمل اإلجراءات 
للمواطنني  الرشائية  القدرة  ليتجه مؤرش تدهور   ، الحكومة  اتخذتها  التي  التدابري  و 

نحو الصعود بشكل الفت .
التضخم  ارتفاع معدالت  إىل خطورة  استباقي  املغربية بشكل  الحكومة  فقد تفطنت 
، و عىل االستقرار  البالد  العامة يف  القدرة الرشائية للمواطنني عىل األوضاع  وتدهور 
بوجه خاص ، لذلك سارعت إىل اإلعالن عن رزمة من القرارات التي كانت تهدف من 
القدرة  تدهور  حدة  من  التخفيض  و  التضخم  معدالت  ارتفاع  من  الحد  إىل  خاللها 
الزيادة  العديد من املواد و املنتجات.. وهكذا قررت  الرشائية ، من خالل دعم أسعار 
) و هي مؤسسة عمومية مختصة يف دعم  املقاصة  امليزانية املخصصة لصندوق  يف 
أسعار بعض املواد االستهالكية األساسية ( بنسبة وصلت إىل حوايل 93 باملائة مقارنة 
مع السنة املاضية، لتصل قيمة الدعم املخصص له برسم هذه السنة إىل 4,2 مليارات 
دوالر أمريكي، و هذا ما ساهم يف الحد من ارتفاع سعر غاز البوتان و السكر و القمح 
إىل 1,5 مليار دوالر لدعم أسعار  مثال. كما ضخت غالفا ماليا ضخما وصلت قيمته 
الكهرباء، ألن التوازن املايل النتاج و توزيع الكهرباء كان يفرض زيادة ال تقل عن 40 
باملائة يف أسعار الكهرباء ، وهي الزيادة التي كان سيتحملها املواطن.. وبما أن قطاع 
النقل املهني يعترب رشيان االقتصاد الداخيل ، و أمام االرتفاعات املهولة جدا يف أسعار 
والتي وصلت مستويات قياسية غري مسبوقة )وصلت يف بعض  الغازوال  و  البنزين 
املرات إىل حوايل دوالرين للرت الواحد من البنزين(، وتحسبا لتداعيات هذا االرتفاع عىل 
تقديم  يف  املغربية  الحكومة  انتظمت  الخدماتية،  و  االستهالكية  املواد  جميع  أسعار 
إىل  الجاري  الشهر  حدود  إىل  وصلت  املهني،  النقل  ألصحاب  عينية  مالية  مساعدات 
الدفعة التاسعة، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت نصف مليار دوالر.. وموازاة مع كل 
من  العديد  يف  العاملني  رواتب  يف  الزيادة  املاضية  السنة  بحر  يف  الحكومة  قررت  ذلك 
دائما  العايل،  والتعليم  الوطنية  والرتبية  للصحة  بالنسبة  الحال  هو  كما  القطاعات، 

بهدف تحصني القدرة الرشائية للمواطنني .
كل هذه التدابري و القرارات لم تنجح يف كبح جماح غالء أسعار العديد من املواد التي 
املاضية، مما ساهم  القليلة  إىل مستويات قياسية، خصوصا خالل األسابيع  وصلت 
من  بالخوف  الشعور  وتنامي  الناس  عامة  لدى  والقلق  الغضب  منسوب  ارتفاع  يف 
الذي سارعت جهات سياسية معارضة إىل توظيفه باإلعالن  املستقبل، وهو املعطى 
نقابية  و  سياسية  تنظيمات  دعوة  آخرها  كان  متعددة،  احتجاجية  أشكال  عن 
معارضة إىل الخروج يف مسريات احتجاجية عىل هذه األوضاع يومه األحد يف مختلف 

محافظات املغرب .
االنتقادات،  تسلم من  لم  املغربية  الحكومة  اتخذتها  التي  املهمة  التدابري  و  القرارات 
اعتمدتها  التي  االسرتاتيجية  أن  االقتصادية  و  السياسية  األوساط  بعض  رأت  حيث 
الحكومة املغربية يف مواجهة ارتفاع معدالت التضخم والحد من تأثرياته عىل القدرة 
والبنزين  الغاز  أسعار  سيما  األسعار،  استقرار  عىل  الحفاظ  وضمان  الرشائية، 
والغازوال والكهرباء والسكر والقمح، والتي تشكل يف مجموعها أكثر من 22 باملائة 
من سلة استهالك األرس املغربية، لم تكن سليمة و محدودة الفعالية، ألنها سمحت 
للفئات امليسورة و الغنية من االستفادة منها ، وربما كانت استفادتهم منها بحجم 
أكثر مما استفاد منها الفقراء و املعوزون، وان الحكومة فشلت يف استهداف الفئات 
املستحقة.. وإنها بذلك زادت األوضاع تعقيدا. كما أن هذه التدابري، برأيهم، لم تنجح 
يف كبح جماح األسعار التي واصلت االرتفاع بشكل مذهل طال هذه املرة حتى املواد 

الفالحية املنتجة داخل املغرب .
عىل  سيفرض  مما  ساخن،  صفيح  فوق  املغرب  يف  األوضاع  األسعار  تضع  هكذا 
الحكومة توفري وصفة عالجية مستعجلة، إن هي أرادت الحفاظ عىل استقرار الوضع 

العام يف البالد .

عبداهلل البقالي

اخلوف من تغول األسعار 
وارتفاع التضخم

عـين على العالم

بلقيس تتربع مببلغ ضخم لسوريا
دنيا مسري غامن ترث مكتبة والدها يف 

»صراع الفصول« 

نانسي عجرم ختصص جزءا من عائداتها ملتضرري زلزال 
تركيا وسوريا

واشنطن حتقق مع شركة إيلون ماسك 
لزراعة الرقاقات يف أدمغة البشر


