
بغداد/ الزوراء:
أكد نقييب الصحفييني العراقيني رئيس 
اتحياد الصحفيني العيرب، مؤيد الالمي، 
دعم النقابية التحاد الكرة والنشياطات 
والفعالييات التيي ترفيع اسيم العيراق 
عربيا وإقليميا ودوليا.وذكر بيان لنقابة 
الصحفييني العراقيني تلقتيه “الزوراء”: 
ان نقييب الصحفييني العراقييني رئيس 
االتحياد العام للصحفييني العرب، مؤيد 
الالميي، اسيتقبل يف مقير النقابة رئيس 
االتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال 
بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون 

الشباب والرياضة خالد كبيان. وأضاف: 
ان درجال قدم خيالل اللقاء التهاني مع 
باقة ورد ملناسيبة فوز نقيب الصحفيني 
برئاسة االتحاد العام للصحفيني العرب. 
مؤكيدا: ان هيذا الفوز يعد فيوزا للعراق 
وللصحافية العراقيية .مين جانبه، قدم 
نقييب الصحفيني، خيالل اللقاء، رشحا 
عين طبيعة عمل النقابة ودورها الفاعل 
يف إظهار الصورة املرشقة للعراق، مؤكدا 
دعم النقابية التحاد الكرة والنشياطات 
والفعالييات التيي تسيهم يف رفع اسيم 

العراق عربيا وإقليميا ودوليا.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس السبت، 
القبيض عيى مديرين عاميني مدانني داخل 
أرايض سلطنة عمان.وقالت دائرة االسرتداد 
يف الهيئية يف بييان تلقتيه “اليزوراء”: إن “ 

السلطات العمانيَّة ألقت القبض عى املُدانني 
الهاربيني كلٍّ مين املديير العيامِّ للتخطييط 
العمراني يف وزارة التخطيط سيابقاً واملدير 

العام لدائرة زراعة األنبار سابقاً.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الخارجية، فؤاد حسيني، لنظريه 
األوكرانيي ديمرتو كوليبا، امس السيبت، 
دعيم العيراق إلنهياء الحرب مع روسييا 
واللجيوء إىل التفاوض. وقيال بيان لوزارة 
الخارجيية تلقتيه “اليزوراء”: إن” نائيب 
رئيس مجليس اليوزراء وزيير الخارجية 
فؤاد حسيني، التقى ديميرتو كوليبا وزير 
الخارجية األوكراني، عيى هامش مؤتمر 
بحسيب  حسيني  لألمن”.وأكيد  ميونيخ 
البييان حيرص العيراق عى وقيف إطالق 

النيار وإنهاء الحرب واللجوء إىل التفاوض 
وحل الخالفات عرب الوسيائل السلمية مع 
روسيا، مشريا إىل أن “العراق ضد سياسة 
الحيروب بشيكل دائيم، مليا عانياه جراء 
إنعكاسياتها”.بدوره، أكد وزير الخارجية 
األوكرانيي عى أن بليده يحرص عى إنهاء 
هيذه الحرب، مشيريا إىل نتائيج اللقاءات 
التي تمت موخيرا والجهود الدولية ضمن 
هيذا اإلطار.وختيم البييان أن” الجانبيني 
اسيتعرضا آفاق العالقات الثنائية وتعزيز 

التعاون املشرتك يف مختلف املجاالت”.

بريوت/ متابعة الزوراء:
سيّبب أول تخفيض رسمي لقيمة 
قيرن  ربيع  يف  اللبنانيية  العملية 
ضغوطياً شيديدة عيى السييولة، 
حيث يبحث املقرضون عن العملة 
بالفعيل  يعانيي  بليد  يف  املحليية 
مين إرضاب مين قبيل املرصفيني 
ومالحقية محيالت الرصافة.وقال 
محافظ ميرصف لبنيان املركزي، 
رياض سيالمة، إن لبنان سييتبنى 
سيعر رصف رسيمي جدييد قدره 

15 أليف لرية للدوالر األمريكي بدًءا 
من شهر فرباير، ما يمثل تخفيًضا 
بنسيبة 90 باملئة للسيعر الرسمي 
للعملة اللبنانيية، والذي بقي دون 
تغيري مليدة 25 عاًما.ورغم اإلعالن 
عين تخفييض العملة من السيعر 
الرسمي القديم والذي يبلغ 1507 
للدوالر، إىل 15 ألف لرية للدوالر، فال 
تزال األسعار بعيدة بشكل كبري عن 
أسعار السيوق املوازية، والتي يتم 
فيهيا تبادل اليدوالر الواحد مقابل 

57 ألف لرية، امس، وفقا لرويرتز.
وبحسيب قيرار محافيظ مرصف 
لبنان، فيإن التغيري سييطبق عى 
القطياع امليرصيف يف البيالد، والذي 
يعاني من أزمة اقتصادية مستمرة 
2019.ويتوقع املحللون  منذ عيام 
أن يكيون لهيذا التغيري الكبيري يف 
أسيعار الرصف تأثريًا محدودا عى 
االقتصياد اللبنانيي، واليذي بيات 
يعتمد بشيكل كبري عى التعامالت 
الدوالرية، كما تتيم عمليات تبديل 

العمالت فيه وفق أسيعار السيوق 
املوازية وبشكل غري رسمي.

وقيال سيالمة لروييرتز إن البنوك 
التجاريية، والتيي سيتترضر مين 
التخفيض يف قيمة العملة اللبنانية، 
سينوات   5 فيرتة  منحهيا  سييتم 
إلعادة تعويض الخسيائر الناجمة 

عن القرار.
وأوضيح محافيظ ميرصف لبنان 
أن تغيري أسيعار الرصف الرسمية 
يعد خطوة لتوحيد أسعار الرصف 

املتعددة يف البالد، كما أنها تتماىش 
ميع رشوط االتفياق اليذي توصل 
إليه لبنان مع صندوق النقد الدويل، 
وهيو اتفياق لحزمة إنقياذ بقيمة 
3 ملييارات دوالر.وتختلف أسيعار 
سيعر اليرصف يف لبنيان، فبجانب 
السيعر الرسيمي، توجيد أسيعار 
“منصية صريفية”، والتيي تبليغ 
حالًييا 38 ألف ليرية للدوالر، فضال 

عن سعر السوق املوازية.

الزوراء/مصطفى فليح:
كشيفت وزارة العميل والشيؤون االجتماعية عن 
احصائية بعيدد العاطلني عن العمل يف العراق منذ 
2003 ولغاية هذا العيام، ويف حني اكدت تقديمها 
القيروض املييرة آلالف العاطليني بيدون فوائد، 
اشيارت اىل انها مسيتمرة بمنح اجيازات للعمالة 

االجنبيية وفيق القانيون العراقي.وقيال املتحدث 
باسيم وزارة العميل والشيؤون االجتماعية، نجم 
العقابيي، يف حديث لي«اليزوراء«: ان »لدى الوزارة 
قاعيدة بيانات تضيم اكثر من ملييون و700 الف 
عاطل مسجل منذ العام 2003 ولغاية هذا العام«.
واشيار اىل ان »مراكيز التدرييب املهنيي التابعية 

للوزارة مستمرة بتقديم دورات تدريب مهني بكل 
االختصاصيات املطلوبة يف سيوق العميل يف بغداد 
واملحافظات وبشيكل مجانيي«، مضيفا ان »مدة 
الدورات ترتاوح من شيهر اىل شيهرين وبمختلف 
االختصاصات«.واكد ان« الوزارة مسيتمرة بمنح 
القيروض وآخر وجبية 34 تم منيح 5000 قرض 

وهذه القروض بدون فوائدة وبشكل مير جدا«. 
وبني ان »وزارة العمل مسيتمرة بمنح اجازة عمل 
للعاميل االجنبيي الراغيب بالعمل يف العيراق وفق 
قانيون املادة 30 من قانون العميل النافذ رقم 37 
لسنة 2015 »، الفتا اىل ان »هناك اجراءات وآليات 

وقرارات تلتزم بها الوزارة«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بعيد ميرور 13 يوما عى كارثية الزلزال 
املدمر يف تركيا وسيوريا، ميا زالت أعداد 
الضحاييا يف ارتفياع مسيجلة مزيداً من 
القتى يف كل من البلدين.فقد أعلن رئيس 
إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية، يونس 

سييزار، يف إحاطية إعالميية بثيت عيى 
التلفزيون مبارشة امس السيبت أن عدد 
ضحايا الزلزال املدمير الذي رضب البالد 
يف الشيهر الجياري زاد إىل 40642.أما يف 
سوريا، فقد بلغ عدد الضحايا حتى اآلن 
ميا يقيارب 5800 منيذ وقيوع الكارثة، 

متوزعني بني مناطق النظام واملعارضة 
يف البيالد، بحسيب »فرانيس برس«.ولم 
تذكر تركيا وال سوريا عدد الذين ما زالوا 
يف عداد املفقودين.وتكثف وكاالت اإلغاثة 
الدولية جهودها ملسياعدة املاليني الذين 
تركيوا بال ميأوى، وكثري منهيم ينامون 

يف الخييام أو املسياجد أو امليدارس أو يف 
سيياراتهم الخاصة.كميا ناشيدت األمم 
املتحيدة، الخمييس، العالم لجميع أكثر 
من مليار دوالر ملساعدة عمليات اإلغاثة 
الرتكيية. جاء ذلك بعيد يومني فقط من 
دوالر  ملييون   400 لجميع  مناشيدتها 

للسوريني.يشار إىل أن الزلزال الذي بلغت 
قوته 7,8 درجة ورضب تركيا وسوريا يف 
السادس من شباط/فرباير عند الساعة 
الرابعية و17 دقيقية فجراً اعتيرب واحداً 

من أسوأ الكوارث يف املنطقة.

العمل تكشف لـ           إحصائية بالعاطلني عن العمل منذ 2003 ولغاية هذا العام 

عدد ضحايا الزلزال يرتفع إىل أكثر من 46 ألف قتيل يف تركيا وسوريا

أكدت استمرارها مبنح إجازات للعمالة األجنبية 

بعد مرور 13 يوما على كارثة الزلزال املدمر

بغداد/ الزوراء:
االسيتخبارات  وكالية  أعلنيت 
والتحقيقات االتحادية التابعة لوزارة 
الداخلية، امس السيبت، القبض عى 
88 متهما بتهرييب العملة إىل خارج 
البالد خالل الفرتة املاضية.وقال مدير 
العالقيات واإلعالم يف الوكالة، العميد 
الحقوقي حسيني عباس، يف ترصيح 
متابعية  إجيراءات  إن”  صحفيي: 
ومالحقة املضاربني بأسيعار رصف 
اليدوالر ال تيزال مسيتمرة”، الفتا إىل 
أن” الوكالية نجحيت يف تفكيك أغلب 
شبكات املضاربات من خالل اعتقال 

عدد من املضاربني”.وأكد عباس أن” 
خطية الكمائين بالسييطرات حدت 
وبشيكل كبيري مين تهرييب العملة 
إىل الخيارج”، مبينا أنيه” تم القبض 
عى 88 متهما بتهريب العملة خالل 
تليك الكمائن”.وأضاف أن” إجراءات 
الحكومة بتسيهيل الدخول للمنصة 
اإللكرتونيية مين قبيل املسيتوردين 
البنيك  وقيرار  كافية،  بصنوفهيم 
املركيزي بمنع التعاميل بالدوالر من 
قبل القطاعات الحكومية، أسيهمت 
بتقليل الطلب عى الدوالر يف األسواق 

املحلية”.

برلني/ متابعة الزوراء:
دعا أمني عام حلف شمال األطليس، ينس 
سيتولنربغ، الدول األعضاء إىل مضاعفة 
الدعم العسكري ألوكرانيا. وقال يف اليوم 
الثانيي ملؤتمير ميونييخ لألمين املنعقد 
يف أملانييا: يجب أن نضاعيف من دعمنا 
لكيييف ألن الرئييس اليرويس فالديمري 
بوتني ال يحرض للسيالم بيل للمزيد من 
الهجمات. وأضاف يف الكلمة التي ألقاها 
امس السبت: “بوتني يحشد آالف الجنود 
ويتواصل ميع إيران وكوريا الشيمالية 

للحصول عى األسيلحة”.إىل ذلك، اعترب 
أن بعض الدول تخىش أن تؤدي األسلحة 
اإلضافيية إىل مزيد مين التصعيد، إال أنه 
رأى “أال يشء مين دون مخاطير ويجب 
أال يسيمح العالم لبوتيني بالفوز. وقال: 
“ميا يحيدث يف أوروبيا الييوم يمكن أن 
يحيدث يف آسييا غداً”.كذليك شيدد عى 
أهمية تماسيك الحلف يف الوقت الراهن، 
معتيرباً أنه يجيب توسييع العضوية يف 
الناتو.ورأى أن “الغزو الرويس ألوكرانيا 
كشف عن مخاطر اعتماد أوروبا املفرط 

عى األنظمة االسيتبدادية )يف إشيارة إىل 
روسييا(، معتيرباً أن الحيرب الروسيية 
األوكرانية ينبغي أن تكون بمثابة درس، 
وفق ميا نقليت فرانيس برس.بدورها، 
األوروبيية  املفوضيية  رئيسية  دعيت 
أورسيوال فون دير اليني يف كلمتها أمام 
املؤتمير إىل “مضاعفية الجهود لتريع 
الدعيم العسيكري للقيوات األوكرانيية 
مين أجيل مسياعدتها عيى صيد الغزو 

الرويس”. 

اخلارجية لـ           : منح 61 جوازا لعراقيني يف تركيا وتسيري 16 طائرة حمملة مبواد اإلغاثة لضحايا الزلزال
دبلوماسية االستجابة الوطنية تواصل جهدها يف إغاثة املتضررين

الزوراء/ حسني فالح:
أعلنيت وزارة الخارجية منح 61 جواز 
عبور لعراقيني يف تركيا، وفيما اشارت 
اىل تسييري 16 طائيرة محملية بميواد 
اإلغاثة لضحايا الزليزال برتكيا، أكدت 
ان دبلوماسيية االسيتجابة الوطنيية 
تواصل جهدها يف إغاثة املترضرين من 

الزلزال يف تركيا وسوريا.
وقيال املتحدث باسيم اليوزارة، أحمد 
الصحياف، يف حديث لي”اليزوراء”: أنه 
عمالً بدبلوماسية االستجابة الوطنية، 
تواصيل خلية األزمة جهدهيا يف إغاثة 
املترضريين مين اليزالزل يف تركياعرب 
االسيتمرار يف الجر الجوّي من بغداد 
إىل غيازي عنتياب، إذ تيم تسييري 16 
طائيرة محملة بميواد اإلغاثة لضحايا 
الزلزال خدمًة ألبنياء الجاليَّة العراقيَّة 
الكريمة.وأضياف: انه تم تسيجيل 11 
من الضحايا العراقييني يف تركيا جراء 
الزليزال األخيري، ونتابيع باهتمام مع 
السيلطات املعنيَّة يف تركيا ما يسيتجد 
مين معلوميات، وسيفارتنا يف أنقيرة 
وقنصليتنيا يف غيازي عنتاب خصصتا 
إبالغيات  أي  لتلقيي  طيوارئ  أرقيام 
بشيأن الضحاييا واملفقودين.وتابيع: 
نعميل بأولويية قصوى لتوفيري الدعم 
اليالزم للعائالت مين أبنياء جاليتنا يف 
مئيات  ان  مؤكيدا:  الزليزال.  مناطيق 
السالل الغذائيَّة واألفرشة تم توزيعها 
للعائيالت العراقيَّية املترضرة.واشيار 

اىل: ان وزارة الخارجيَّية وعيرب لجنية 
مختصية فيها تتابيع ميدانيياً أحوال 
العراقييني يف مناطيق الزليزال. داعييا 
الجالية العراقية يف سيوريا وتركيا، اىل 
االبيالغ عن أي معلوميات تفيد بوقوع 
ضحاييا ومفقوديين عراقييني وعيرب 
األرقيام املخصصية لذلك.وأوضح: انه 
تيم منيح 61 جيواز عبيور ملواطنيني 
مين أبناء الجاليية يف تركيا اسيتعداداً 

إلجالئهيم طوعييًا اىل العيراق. مؤكدا: 
انيه تمت إعادة 20 مواطنيا من تركيا 
ضمين رحلة إجالء خاصة.وأشيار اىل: 
ان السيفارة العراقيية بدمشيق تتابع 
ظيروف وأوضياع الجاليية العراقية يف 
سوريا للتأكد من سالمتهم بعد حادث 
الزليزال املدمير اليذي رضب سيوريا. 
مبينا: انه ومع وجود تأكيدات حكومية 
بعيدم وجيود وفييات أو إصابيات بني 

أبناء الجالية العراقية إال أن السيفارة 
تتواصيل ميع العوائيل التيي تقطين 
مناطيق الكارثة وتتفقيد احتياجاتهم 
كون البعض منهم تيرضرت منازلهم 
بسيبب الزليزال وأصبحيت غيري آمنة 
بسيبب تزعزعها.وتابع: كما اسيتقبل 
القائم باألعمال عددا من الشيخصيات 
السورية التي قدمت شكرها وتقديرها 
لكيرم  العيراق  وشيعب  لحكومية 

املسياعدات املقدمية، إضافة لتوجيهه 
ميالك السيفارة باملتابعية ميع املنافذ 
الجوية والربية لتفويج رحالت وقوافل 
املسياعدات وعى مدار السياعة.وبنّي: 
ان خلية األزمة تديم جسورها الجوية 
مع تركيا وسوريا. الفتا اىل: ان رحالت 
اإلجيالء وتقديم الدعم مسيتمرة.واكد 
الصحياف: نعميل باسيتجابة وطنية 
الجاليية  وأولويتنيا سيالمة  عاجلية، 
العراقية.ويف وقت سابق، أعلنت وزارة 
الخارجيية وصيول السيفري العراقيّي 
الجديد ليدى الُجْمُهوريَّة الرتكيَّة ماجد 
أنقرة.وذكيرت  مطيار  إىل  اللجمياوي 
الوزارة يف بييان أن “ماجد اللجماوي، 
سفري ُجْمُهوريَّة العراق املُعني ُمؤخراً، 
أنقيرة  الرتكيَّية  العاصمية  إىل  وصيل 
الثالثياء 13/2/2023.وأضافيت أنيه 
“كان يف استقبال السفري اللجماوي يف 
املطار مسؤولون من وزارة الخارجيَّة 
الرتكيَّية، وعدد من سيفراء ورؤسياء 
البعثات الدبلوماسيَّة العربيَّة املُعتمدين 
الُجْمُهوريَّية الرتكيَّية، والقائيم  ليدى 
باألعميال املُستشيار خلييل إبراهييم 
العسيكرّي والثقايفّ،  محمود، واملحلق 
ومدير مكتب وزارة الهجرة واملهجرين 
وعيدد مين ُموظفيي السيفارة.” من 
د السفري أنَّه سيبذل قصارى  جانبه، أكَّ
ُجهده من أجل تعزيز العالقات الثنائيَّة 
بني بغيداد وأنقيرة أكثر مين أي وقت 

مىض.

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:
كشفت وزارة الرتبية برنامج أول أسابيع الفصل 
الدرايس الثاني للعام 2022-2023.وقال املتحدث 
صحفي  ترصيح  يف  السيد  كريم  الوزارة،  باسم 
الدرايس  للعام  الثاني  الفصل  انطالق  »مع  انه 
هذا  وضعتها  التي  بالخطط  ستستمر  الوزارة 
الدراسة«. فيه  بدأت  ملا  مكمال  وسيكون  العام 

واضاف انه » سيتم االعالن عن مواعيد امتحانات 
ما  واستكمال  كافة  للمراحل  املنتهية  الصفوف 
تبقى من املناهج الدراسية والتقليل من التحديات 

التي واجهت ورافقت العام الدرايس منذ بدايته«.

الرتبية تكشف برنامج أول 
أسابيع الفصل الدراسي الثاني

الالمي يؤكد دعم نقابة الصحفيني 
للنشاطات اليت ترفع اسم العراق 

خالل استقباله درجال وكبيان

النزاهة: القبض على مديرين عامني 
سابقني يف سلطنة عمان

العراق يؤكد دعمه إلنهاء احلرب 
الروسية األوكرانية 

يف اليوم الثاني ملؤمتر ميونخ لألمناإلطاحة بـ 88 متهما بتهريب العملة 
الناتو: بوتني حيضر هلجمات جديدة ولن نسمح بانتصاره

احتاد الصحافة الرياضية واللجنة الباراوملبية يوقعان بروتوكول تعاون مشرتك

األخريةجنوم تركيا جيمعون أكثر من 6 مليارات دوالر لضحايا الزلزال املدمر

ص 6

على هامش مشاركته يف مؤمتر ميونخ لألمن  
السوداني يؤكد رغبة العراق يف توطيد 

التعاون مع الواليات املتحدة 

بغداد/ الزوراء:
أكيد رئيس مجلس الوزراء، محمد شيياع 
السوداني، أن الحكومة تضع هدف إقامة 
العالقات املتوازنة يف املقدمة، وفيما أشار 
اىل رغبية العيراق يف توطييد التعياون مع 
الوالييات املتحدة ملحاربة اإلرهاب، شيدد 
عيى أهميية تعياون العيراق ميع رشكة 
للمكتيب  بييان  للطاقة.وذكير  سييمنز 
اإلعالمي لرئيس الوزراء تلقته »الزوراء«: 
أن »السوداني استقبل يف مقّر إقامته وزير 
الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، وذلك 
عى هاميش مشياركته يف مؤتمر ميونخ 
لألمن بدورته اليي 59«.وأضاف البيان أن 
»اللقاء شهد التباحث يف ملفات العالقات 
الثنائيية، وسيبل تعزيزهيا وتنميتها عى 
عد واملجاالت، بما يعزز قدرة  مختليف الصُّ

العراق عى مواجهة التحديات االقتصادية 
ومتطلبات التنمية«.وأكيد رئيس الوزراء 
حسب البيان »إيالء العراق أولوية خاصة 
لإلصالحات االقتصادية، وتركيز الحكومة 
عى تنمية قّطاع الطاقة، وإنشاء رشاكات 
تنموية واستثمارية يف قّطاع الغاز«، الفتاً 
اىل أن »العيراق يرغيب بتوطييد التعياون 
مع الواليات املتحيدة ملحاربة اإلرهاب، يف 
إطيار تقديم التدرييب واملشيورة وتبادل 
املعلوميات للقوات األمنيية العراقية، بما 
يحفظ سييادة العراق واسيتقالله«.وأكد 
أن »الحكومة تضع هدف إقامة العالقات 
املتوازنية يف املقدمية، باإلضافة إىل أهمية 
االسيتقرار  تثبييت  يف  العراقيي  اليدور 

باملنطقة«.

انهيار اللرية اللبنانية بنسبة 90 % وإضراب من قبل املصرفيني 
بعد مالحقة حمالت الصرافة

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس السبت، متطلبات الحصول عى الدوالر من منفذه الواقع 
يف مطار البرصة الدويل.وذكر بيان للمرصف، تلقته »الزوراء«: أنه »بالنظر لقرب افتتاح 
منفذ مرصف الرافدين يف مطار البرصة الدويل، نود إعالم املسافرين برضورة استصحاب 
»املستمسكات  أن  الدوالر«.وأضاف  عى  الحصول  لغرض  الرضورية  املستمسكات 
املطلوبة من املسافرين للحصول عى الدوالر هي: جواز سفر نافذ وتذكرة سفر )تكت 
سفر( وتذكرة صعود الطائرة )boarding( وإصدار بطاقة املاسرت كارد وإعداد بطاقة 
KYC »، منوهاً بأن »استنساخ الوثائق سيكون مجاناً يف منفذ مرصف الرافدين بمطار 
طلب  تقديم  يوم  بنفس  السفر  تاريخ  يكون  أن  »أهمية  إىل  الدويل«.وأشار  البرصة 

الحصول عى نقد الدوالر من منفذ مرصف الرافدين يف املطار«.

الرافدين يعلن متطلبات احلصول على 
الدوالر من مطار البصرة 

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

أطفال عراقيون يتربعون بأمواهلم املدخرة لضحايا الزلزال يف تركيا وسوريا



وبالرشوط التالية :-
1-يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بتطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فأنه س�يتم استبعاد 

عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
2-يلتزم مقدموا العطاء بملئ القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية والخاص باس�تمارات العطاء والذي يكون بصيغة )word( ثم تقدم ورقياً بعد 
ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء مع تقديم عرض فني ويف حال عدم االلتزام يتم اس�تبعاد العطاء 

وحسب التعليمات.
3-يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250,000 مائتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا 
)مرصف الرافدين( الفرع الرئييس ورقم الحساب هو )90956( إال يف حالة إلغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من 

قبله.
4-عىل الرشكات الراغبة باملش�اركة )اجنبية، عربية، عراقية( تقديم كافة املستمس�كات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )ش�هادة تأسيس 
حديثة ونافذة ومصدقة حس�ب االصول من الس�فارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة، ومن مس�جل الرشكات للرشكات 
العراقية، براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي، الهوية الرضيبية، الهوية التجارية النافذة، هوية تصنيف مقاولني 
الحاصة برشكات املقاولة(، املوقف املايل متمثل بتقديم كشف حساب مرصيف او كفالة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة 
م�ن تاري�خ اإلعالن ولغاي�ة الغلق، وان يكون الحد االدنى لرأس مال الرشكة )2000000( اثنان مليون دين�ار عراقي وال يقل الحد االدنى لرأس مال 
الرشكة املحدودة عن )1000000( مليون دينار وال يقل الحد االدنى لبقية الرشكات عن )500000( خمسمائة الف دينار عراقي  -الهوية التجارية 

النافذة( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترافق مع العرض املقدم يف حال تقديمها سابقاً.
بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية:-

-نس�خة واضحة من ش�هادة تأس�يس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسيس مع نس�خة مرتجمة باللغة العربية 
لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة .

-نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات )مصادق اصوليا(.
5-يت�م فت�ح العروض )يف اليوم ال�ذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادف�ة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباإلمكان حض�ور ممثيل الرشكات اىل مقر 

رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )31( ادناه.
6-يت�م تقديم االس�عار بعملة الدوالر-يورو-دين�ار عراقي )DPP + بوليصة تأمني لصال�ح رشكتنا واصل بغداد/مخازن مصف�ى الدورة( وتكون 

االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار.
7-يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسم الكامل 
وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اس�تعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترس�ل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد 

تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني.
8-يجب تحديد فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل 

مدة نفاذ العروض عن )120 يوماً(.
9-ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات .

10-يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املساهمني يف الرشكة وحسب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن اعاله وحسب 
التعليم�ات وترف�ق مع العرض عىل ش�كل )خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة( نس�خة اصلية، تعتمد جميع املص�ارف داخل بغداد عىل ان 
يكون خطاب الضمان املقدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية واذا لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحس�ب تعليمات البنك 
املرك�زي، وتطل�ق ه�ذه التأمينات يف حالة عدم احال�ة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي ل�م ترفق بها التأمينات األولي�ة، ويجب ان تكون هذه 

التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوماً و)تهمل العروض اذا كانت التأمينات االولية عىل شكل سويفت(. 
11-تحديد فرتة التجهيز باأليام وال يجوز تثبيت عبارة )من-اىل(.

12-تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز اليتجاوز نس�بة 15% من مبلغ العقد للعقود التي تقل مبالغها عن 5 مليار دينار عراقي و10% للعقود التي 
تساوي مبالغها 5 مليار دينار عراقي فأكر يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.

13-تقدم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ )حرصا( للعقد بنسبة )5%( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب 
اإلحال�ة وقب�ل توقيع العقد، تعتمد جميع املصارف داخل بغداد عىل ان يكون خطاب الضمان املق�دم داخل ضمن املنصة االلكرتونية وخالل مدة ال 
تتجاوز 14 يوما ويف حالة التأخر تهمل اإلحالة ويحال املجهز إىل لجنة الناكلني. وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد أو تمديده عند تمديد فرتة التجهيز 
او لح�ني انته�اء فرتة الضمان، يف حالة وجود )فرتة ضمان( تطلق كفالة حس�ن األداء بعد اس�تالم املواد كامل�ة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز 

املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا.
14-الش�حن للم�واد دفعة واحدة )تم حجز نس�بة )10%( من قيمة العقد الكلية ) للمبالغ املتحققة( ال تع�اد اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من 
الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة( الشحن للمواد عىل شكل دفعات )يتم حجز نسبة 
)2.7%( من كل دفعة ) للمبالغ املتحققة ( لكون تس�ديد املس�تحقات عىل شكل دفعات ويتم حجز نسبة )10%( من قيمة الدفعة االخرية التعاد اىل 

املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة(.

15-تستقطع نسبة )0.003( من مبلغ العقد کرسم طابع. 
16-ال ترصف أي مستحقات اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية او املسجلة يف العراق.

17-يتم اس�تقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل الس�نة من الرشكات العراقية او املس�جلة يف العراق نظري اس�تحصال صحة 
صدور من غرفة تجارة بغداد.

18-)للمواد الكيمياوية حرصا( سيتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة )الرشكة العامة 
للمعارض والخدمات التجارية العراقية(.

19-االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية 
العراقية او السفارة يف الخارج سواء كان )بلد املنشأ او بلد املجهز ام يف بلد الشحن(. 

20-س�يتم اس�تقطاع مبلغ االجور البينية بعد اص�دار العقد بموجب ما يتم تحديده م�ن قبل وزارة الصحة والبيئة بالنس�بة لطلبيات املواد 
الكيمياوية .

21-ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات املناقصة او إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه.
22-منش�أ املواد ينبغي أن يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناش�ئ املطلوبة وثابت )لن يتغري ألي س�بب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن 

ونقطة الدخول.
23-يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة - املدينة - الش�ارع - البناية - العنوان الربيدي والهاتف( واس�م املدير العام للرشكة او من يخولهم 

يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
24-تقدي�م كت�اب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او الس�فارة أو القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنش�أ )نس�خة 

اصلية( وحسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة(.
25-يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن مقدارها )150 دوالر(.

26-تطبي�ق القوان�ني والتعليمات املعم�ول بها يف العراق يف حالة وقوع منازع�ات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون الن�زاع خاضعا لوالية القضاء 
العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بأن املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف اآلخر.

27-يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله.
28-يف حال رس�و املناقصة عىل احدى الرشكات املقدمة للعطاءات س�واءا كانت عراقية او اجنبية او عربية يتم توقيع العقد يف القس�م القانوني يف 
رشكتن�ا، وفيم�ا يخ�ص الرشكات العربية واألجنبية يتم توقيع العقد يف القس�م القانوني يف رشكتنا من قبل مدير الف�رع يف حال كان لديها فرع يف 
العراق أو من خالل مخولهم بموجب وكالة تخوله بتوقيع العقد مصدقة من السفارة العراقية، وبخالفه تلغى االحالة ويتم اتخاذ كافة االجراءات 

القانونية بحقها.
29-يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملش�اركة يف اي طلبية والتي تطلب أي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرس�الة 
وقبل مدة مناس�بة من تاريخ الغلق وس�تقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عن استفس�ارات املشرتكني يف املناقصة وقبل 

موعد ال يقل عن )7( أيام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم 2023/3/8.
30-ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد أو لرشوط االعتماد )يف حال عدم قبول 

الطرف األول للخالفات يف مستندات الشحن(.
31-تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 15 / 3 /2023 .

32-كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت.
33-س�يتم اس�تبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية املخصصة ألغراض اإلحالة ولجميع انواع العقود، تقبل العطاءات التي 
تقل عن الكلفة التخمينية دون تقييد ذلك بنسبة معينة رشيطة االلتزام باملواصفات املطلوبة واملنشأ املحدد من قبل جهة التعاقد عالوة عىل جميع 

املتطلبات والرشوط الواردة يف وثائق املناقصة فيما يتعلق بالسلع املجهزة او الخدمة املطلوبة.
34-للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )1450( دينار عراقي لكل دوالر امريكي.

35-س�يتم ن�رش االعالن يف صحيف�ة الصباح الحكومية + صحيفتني م�ن اآلتي )الزمان، املدى، ال�زوراء، الصباح الجديد، البين�ة الجديدة، املرشق، 
الرشق، العراق اإلخبارية، كل االخبار، املستقبل العراقي، املواطن، النهار، الدستور، العدالة، العالم(.

36-سيتم استقطاع )1000( الف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال.
37-عىل كافة الرشكات املشاركة التعهد بعدم العمل يف عقود او مشاريع يف قطاع النفط يف اقليم كردستان العراق ويف حال وجود عقود او مشاريع 
حالية تتعهد الرشكات بإنهائها خالل ثالث أشهر من تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الرشكات يف القائمة السوداء ويحظر التعامل معها.

38-عدم بيع تنادر الطلبيات الخارجية اىل املكاتب وحرص عملية البيع بالرشكات املسجلة.
مالحظة: يمكن االطالع ورشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :۔

www.oil.gov.iq 
www.mrc.oil.gov.ig
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تعلن رشكة مصايف الوسط عن إعالن الطلبيات االستريادية )وفقاً للوثيقة القياسية( وكما مبني أدناه:۔



شدد على أهمية تعاون العراق مع شركة سيمنز للطاقة

يف اليوم الثاني ملؤمتر ميونخ لألمن

انهيار اللرية اللبنانية بنسبة 90 % وإضراب من قبل املصرفيني 
بعد مالحقة حمالت الصرافة

بريوت/ متابعة الزوراء:
س�ّبب أول تخفي�ض رس�مي لقيم�ة 
العملة اللبناني�ة يف ربع قرن ضغوطاً 
ش�ديدة ع�ى الس�يولة، حي�ث يبحث 
يف  املحلي�ة  العمل�ة  ع�ن  املقرض�ون 
بل�د يعان�ي بالفع�ل م�ن إرضاب من 
قب�ل املرصفي�ن وماحق�ة مح�ات 

الرصافة.
وقال محافظ مرصف لبنان املركزي، 
رياض سامة، إن لبنان سيتبنى سعر 
رصف رسمي جديد قدره 15 ألف لرية 
للدوالر األمريكي بدًءا من شهر فرباير، 
م�ا يمثل تخفيًض�ا بنس�بة 90 باملئة 
للس�عر الرس�مي للعمل�ة اللبناني�ة، 

والذي بقي دون تغيري ملدة 25 عاًما.
ورغم اإلعان عن تخفيض العملة من 
الس�عر الرس�مي القديم وال�ذي يبلغ 
1507 للدوالر، إىل 15 ألف لرية للدوالر، 
فا تزال األس�عار بعيدة بش�كل كبري 
عن أس�عار السوق املوازية، والتي يتم 
فيه�ا تبادل ال�دوالر الواحد مقابل 57 

ألف لرية،   الثاثاء، وفقا لرويرتز.
وبحسب قرار محافظ مرصف لبنان، 
ف�إن التغي�ري س�يطبق ع�ى القطاع 
امل�رصيف يف الب�اد، وال�ذي يعاني من 
أزم�ة اقتصادي�ة مس�تمرة من�ذ عام 

.2019
ويتوقع املحللون أن يكون لهذا التغري 
الكبري يف أسعار الرصف تأثريًا محدودا 
ع�ى االقتص�اد اللبناني، وال�ذي بات 
يعتم�د بش�كل كب�ري ع�ى التعامات 
الدوالري�ة، كم�ا تت�م عملي�ات تبديل 
العم�ات في�ه وف�ق أس�عار الس�وق 

املوازية وبشكل غري رسمي.
البن�وك  إن  لروي�رتز  س�امة  وق�ال 
م�ن  س�تترضر  والت�ي  التجاري�ة، 
التخفي�ض يف قيمة العمل�ة اللبنانية، 
س�يتم منحها فرتة 5 س�نوات إلعادة 
ع�ن  الناجم�ة  الخس�ائر  تعوي�ض 

القرار.
وأوض�ح محاف�ظ مرصف لبن�ان أن 
تغي�ري أس�عار الرصف الرس�مية يعد 

خطوة لتوحيد أسعار الرصف املتعددة 
يف الب�اد، كما أنها تتماىش مع رشوط 
االتف�اق الذي توص�ل إلي�ه لبنان مع 

صن�دوق النق�د ال�دويل، وه�و اتفاق 
لحزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دوالر.

وتختلف أسعار سعر الرصف يف لبنان، 

فبجانب السعر الرسمي، توجد أسعار 
“منص�ة صريفة”، والتي تبل�غ حالًيا 
38 ألف لرية للدوالر، فضا عن س�عر 

السوق املوازية.
وُينظ�ر إىل اتفاق صندوق النقد الدويل 
ع�ى نطاق واس�ع، باعتباره الس�بيل 
الوحيد الستعادة الثقة يف النظام املايل 

يف الباد.
وم�ن غري املتوقع أن ي�ؤدي التغيري يف 
س�عر ال�رصف الرس�مي إىل تخفيف 
أحد أبرز جوانب األزمة يف لبنان، وهو 
الس�ماح للعم�اء بحري�ة اس�تخدام 

مدخراتهم الدوالرية.
وتخلّ�ف لبنان عن س�داد ديون دولية 
بقيم�ة 30 ملي�ار دوالر منذ ما يقرب 
من عامن وش�هد اقتص�اده انهياراً، 
مع مزيج من التضخ�م ثاثي األرقام 
ع�ى  ق�ى  ال�ذي  العمل�ة  وانهي�ار 
البن�ك  أن  ورغ�م  الن�اس.  مدخ�رات 
املركزي نقل سعر الرصف الرسمي إىل 
15 أل�ف لرية للدوالر م�ن 1500 لرية، 
س�جلت العمل�ة األمريكية يف الس�وق 
الس�وداء رقم�اً قياس�ياً جدي�داً بل�غ 
نحو 80 ألف لرية هذا األس�بوع، وفق 

“بلومبريغ”.
وأجربت الفوىض الرشكات عى تسعري 
املنتج�ات بال�دوالر حرصي�ًا لحماية 
هوامش ربحها، وتس�مح الس�لطات 
اآلن ملح�ات الس�وبر مارك�ت بفع�ل 
ال�يء نفس�ه. وباس�تثناء املنتجات 
الك�ربى  املتاج�ر  س�تتبنى  املحلي�ة، 
متوسط الس�عر يف الس�وق السوداء، 
بحس�ب وزير االقتص�اد املؤقت أمن 
س�ام، الذي قال إن هذه هي الطريقة 

املثى لحماية املستهلكن. 
ومم�ا زاد االضطرابات، إرضام الناس 
النار يف عدة فروع للبنوك يف العاصمة 
بريوت، وانتقاده�م اإلرضاب الذي بدأ 
األس�بوع املايض. ويحتج املرصفيون 
عى الق�رارات القضائية األخرية التي 
تجربهم ع�ى الدفع نق�داً للمودعن. 
وقالت جمعية مصارف لبنان، يف بيان، 
إن أموالها غ�ري متوافرة  يف معظمها، 

وهي مع الحكومة والبنك املركزي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة،  الس�بت، 
القب�ض عى مديري�ن عام�ن مدانن داخل 

أرايض سلطنة عمان.
وقال�ت دائ�رة االس�رتداد يف الهيئ�ة يف بيان 
تلقته “ال�زوراء”: إن “ الس�لطات العمانيَّة 
ألق�ت القبض عى املُدان�ن الهاربن كلٍّ من 
املدير الع�امِّ للتخطي�ط العمران�ي يف وزارة 
التخطيط س�ابقاً واملدير العام لدائرة زراعة 
األنبار سابقاً، بناًء عى أوامر القبض الدوليَّة 
مته�ا الدائرة  �ات االس�رتداد الت�ي نظَّ وملفَّ
ة، وفقاً إلذاعة  بالتعاون مع املحاكم املُختصَّ
البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخليَّ�ة 

العرب”.
وأضاف�ت أن “املُ�دان اله�ارب املدي�ر العام 
التخطي�ط  وزارة  يف  العمران�يِّ  للتخطي�ط 
ه حك�ٌم غيابيٌّ  س�ابقاً كان ق�د ص�در بحقِّ
ع�ن محكم�ة جناي�ات مكافح�ة الفس�اد 
املركزيَّة بالس�جن ملُدَّة )6( سنواٍت؛ استناداً 
ألحكام املادة )340( م�ن قانون العقوبات؛ 
الشرتاكه مع ُمدانن آخرين بإحداث الرضر 
يف املال العام؛ لع�دم فرض غراماٍت تأخرييٍَّة 
ع�ى الرشكة الربيطانيَّة املس�ؤولة عن عقد 
تحدي�ث التصميم األس�اس ملدين�ة النجف، 

األنب�ار  أص�درت محكم�ة جناي�ات  فيم�ا 
ق�رارات أح�كام غيابيَّ�ة يف )7( قضايا بحقِّ 
املُدان املدير العام لدائرة زراعة األنبار سابقاً 
بالس�جن ملُ�دَّة بلغت )52( س�نة؛ اس�تناداً 
ألح�كام املادت�ن )316 و 340( م�ن قانون 

العقوبات”.
ة  وأشادت الدائرة ب�”جهود السلطات املُختصَّ
يف س�لطنة عم�ان وتعاونها مع الس�لطات 
العراقي�ة يف إلق�اء القب�ض ع�ى املُدان�ن”، 
ُمش�دِّدًة ع�ى أنَّ “اإلجراءات  الت�ي اتَّخذتها 
الهيئة يف اآلونة األخرية باتت تش�كل تهديداً 

للماذات اآلمنة للمطلوبن الهاربن”.
ولفت إىل أنَّ�ه “رغم أنَّ قيود املُغادرة األخرية 
للُمدان�ن م�ن الع�راق كانت لدولت�ي )قطر 
القب�ض عليه�م يف أرايض  أنَّ  إال  وتركي�ا(، 
س�لطنة عمان تمَّ وفقاً إلذاع�ة البحث التي 
هم؛ بناء عى أمر القبض الدويلِّ  ص�درت بحقِّ
مع السلطات القضائيَّة العراقيَّة الذي طلبته 

مته دائرة االسرتداد يف الهيئة”. ونظَّ
ات االس�رتداد  �دت أنَّ�ه “تمَّ تنظي�م ملفَّ وأكَّ
برسعٍة فائقٍة، وإرسالها إىل مجلس القضاء 
؛ لغرض إرسالها  األعى - رئاسة االدِّعاء العامِّ
�ة يف س�لطنة عم�ان  إىل الس�لطات املُختصَّ
بالطرق الدبلوماسيَّة؛ تمهيداً السرتدادهم”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بع�د مرور 13 يوما ع�ى كارثة الزلزال املدمر 
يف تركيا وس�وريا، ما زال�ت أعداد الضحايا يف 
ارتف�اع مس�جلة مزيداً من القت�ى يف كل من 

البلدين.
فقد أعل�ن رئي�س إدارة الك�وارث والطوارئ 
الرتكي�ة، يونس س�يزار، يف إحاط�ة إعامية 
بثت عى التلفزيون مبارشة  الس�بت أن عدد 
ضحاي�ا الزل�زال املدمر ال�ذي رضب الباد يف 

الشهر الجاري زاد إىل 40642.
أما يف س�وريا، فق�د بلغ ع�دد الضحايا حتى 
اآلن م�ا يق�ارب 5800 من�ذ وق�وع الكارثة، 
متوزعن ب�ن مناطق النظ�ام واملعارضة يف 

الباد، بحسب “فرانس برس”.
ولم تذكر تركيا وال سوريا عدد الذين ما زالوا 

يف عداد املفقودين.
وتكث�ف وكاالت اإلغاث�ة الدولي�ة جهوده�ا 
ملساعدة املاين الذين تركوا با مأوى، وكثري 
منهم ينامون يف الخيام أو املساجد أو املدارس 

أو يف سياراتهم الخاصة.
كما ناش�دت األم�م املتحدة الخمي�س العالم 
لجمع أكثر من مليار دوالر ملس�اعدة عمليات 
اإلغاث�ة الرتكية. ج�اء ذلك بع�د يومن فقط 
400 ملي�ون دوالر  م�ن مناش�دتها لجم�ع 

للسورين.
يش�ار إىل أن الزل�زال ال�ذي بلغ�ت قوته 7,8 
درج�ة ورضب تركي�ا وس�وريا يف الس�ادس 

من ش�باط/فرباير عند الساعة الرابعة و17 
دقيقة فجراً اعترب واحداً من أسوأ الكوارث يف 
املنطقة.وأشارت فرق وكالة فرانس برس إىل 
أن ف�رص النجاة تراجعت حول مركز الزلزال 
ش�ماال يف املناط�ق الجبلي�ة مث�ل كهرم�ان 
مرع�ش وحت�ى املناطق الثلجية يف البس�تان 
وأديامان، حيث انخفضت درجات الحرارة إىل 

15 درجة مئوية تحت الصفر ليا.
وم�ن املتوقع أن يرتفع عدد الضحايا ارتفاعا 
كب�ريا بالنظر إىل عدد الش�قق الس�كنية التي 
دمرها الزلزال الذي يقدر بنحو 264 ألفا ومع 

بقاء كثريين يف عداد املفقودين.
ويف الس�ياق ذاته وبع�د م�رور 12 يوما عى 
الزل�زال وال يزال األحي�اء يخرجون من تحت 
األنق�اض املنق�ذ اللبنان�ي عيل صف�ي الدين 
يتح�دث عن أصعب اللحظ�ات خال عمليات 

اإلنقاذ يف سوريا
وأف�ادت قن�اة TRT Haber الرتكية، بأنه تم 
إنقاذ ش�خصن يف محافظة هات�اي الرتكية 
بعد 296 ساعة عى الزلزال املدمر الذي رضب 

شمال سوريا، وجنوب تركيا.
وأضافت القناة، أن املعجزات ما زالت تحصل، 
فبع�د م�رور 12 يوم�ا م�ن وق�وع الزلزال، 
تس�تمر فرق اإلنق�اذ يف انتش�ال األحياء من 

تحت األنقاض.
وأش�ارت وكال�ة األناض�ول، أنه ت�م إنقاذ 3 

أشخاص، بينهم طفل، منذ بداية اليوم.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس ال�وزراء، محمد 
شياع السوداني، أن الحكومة تضع 
ه�دف إقام�ة العاق�ات املتوازن�ة 
يف املقدم�ة، وفيم�ا أش�ار اىل رغبة 
م�ع  التع�اون  توطي�د  يف  الع�راق 
الواليات املتح�دة ملحاربة اإلرهاب، 
ش�دد عى أهمية تعاون العراق مع 

رشكة سيمنز للطاقة.
اإلعام�ي  للمكت�ب  بي�ان  وذك�ر 
لرئيس ال�وزراء تلقت�ه “الزوراء”: 
مق�ّر  يف  اس�تقبل  “الس�وداني  أن 
إقامت�ه وزير الخارجي�ة األمريكي 
أنتون�ي بلينكن، وذل�ك عى هامش 
مش�اركته يف مؤتم�ر ميونخ لألمن 

بدورته ال� 59”.
وأض�اف البي�ان أن “اللق�اء ش�هد 
العاق�ات  ملف�ات  يف  التباح�ث 
الثنائية، وس�بل تعزيزها وتنميتها 
عد واملجاالت، بما  عى مختل�ف الصُّ
يعزز ق�درة الع�راق ع�ى مواجهة 
التحدي�ات االقتصادي�ة ومتطلبات 

التنمية”.
وأك�د رئيس الوزراء حس�ب البيان 
خاص�ة  أولوي�ة  الع�راق  “إي�اء 
االقتصادي�ة، وتركيز  لإلصاح�ات 
قّط�اع  تنمي�ة  ع�ى  الحكوم�ة 
الطاق�ة، وإنش�اء رشاكات تنموية 
الغ�از”،  قّط�اع  يف  واس�تثمارية 
الفتاً اىل أن “الع�راق يرغب بتوطيد 
التعاون مع الواليات املتحدة ملحاربة 
اإلره�اب، يف إطار تقدي�م التدريب 
واملشورة وتبادل املعلومات للقوات 
األمنية العراقية، بما يحفظ سيادة 

العراق واستقاله”.
وأك�د أن “الحكوم�ة تض�ع ه�دف 
إقامة العاقات املتوازنة يف املقدمة، 

باإلضافة إىل أهمي�ة الدور العراقي 
يف تثبيت االستقرار باملنطقة”.

من جانبه، أشاد بلينكن “بالخطط 
لإلص�اح  العراقي�ة  الحكومي�ة 
والتنمي�ة، ومن�ح قّط�اع الطاق�ة 
أولويًة يف العمل والتطوير”، مؤكداً 
املتح�دة  الوالي�ات  “حكوم�ة  أن 
الع�راق  دور  تثم�ن  األمريكي�ة 

اإلقليمي يف تثبيت االستقرار”.
“الدع�م  الخارجي�ة  وج�دد وزي�ر 
خططه�ا  يف  العراقي�ة  للحكوم�ة 
التقدمي�ة واإلصاحية والتطويرية 

عد واملجاالت”. يف مختلف الصُّ
م�ن جانبه ذكر بي�ان ملكتب رئيس 
الوزراء، ان رئي�س مجلس الوزراء 
محمد شياع السوداني، استقبل يف 

مقر إقامته بمدينة ميونخ األملانية، 
الرئي�س التنفيذي لرشكة س�يمنز 
الس�يد کرس�تيان  للطاقة  األملانية 
ب�روخ، وذلك عى هام�ش حضور 

سيادته مؤتمر ميونخ لألمن.
واضاف، انه شهد اللقاء استعراض 
تنفي�ذ مذك�رة التفاهم ب�ن وزارة 
الكهرب�اء ورشكة س�يمنز املوقعة 
بن الطرفن يف شهر كانون الثاني 
امل�ايض، التي تهدف إىل وضع خطة 
يف  الكهرب�اء  ملنظوم�ة  متكامل�ة 
العراق م�ن خال إنش�اء محطات 
صيان�ة  وأعم�ال  جدي�دة،  تولي�د 

طويلة األمد.
وأشار الس�وداني إىل أهمية تعاون 
الع�راق مع رشكة س�يمنز للطاقة 

واالس�تفادة من خرباتها املرتاكمة 
يف مجال قطاع الكهرباء، مؤكداً أّن 
الحكومة العراقي�ة انتهجت ضمن 
برنامجه�ا الحكوم�ي التعاق�د مع 
رشكات عاملي�ة مختص�ة لتطوي�ر 
املنظوم�ة الكهربائية، بما يس�اعد 
يف فت�ح آفاق جدي�دة للعراق، وهي 
التس�هيات  كل  لتقدي�م  ماضي�ة 

الازمة إلنجاز متطلبات العمل.
يف غضون ذلك، أك�د رئيس مجلس 
الوزراء، محمد ش�ياع الس�وداني، 
ع�ى أهمية دعم االتح�اد األوروبي 
مكافح�ة  يف  الحكوم�ة  لجه�ود 
الفساد واسرتداد املطلوبن واألموال 

املرسوقة.
اإلعام�ي  للمكت�ب  بي�ان  وذك�ر 

لرئيس مجلس ال�وزراء أن “رئيس 
إقامت�ه،  التق�ى يف مق�ّر  ال�وزراء 
األوروبي�ة  املفوضي�ة  رئيس�ة 
ع�ى  وذل�ك  فوندرال�ن،  أورس�ال 
هامش مشاركته يف مؤتمر ميونخ 
لألم�ن بدورته ال�� 59، حيث جرى 
خ�ال اللقاء اس�تعراض العاقات 
ب�ن الع�راق ومجم�ل دول االتحاد 

األوروبي”.
وأكد الس�وداني “رغب�ة العراق يف 
عقد رشاكات تنموية متطّورة مع 
دول االتح�اد يف مختلف املجاالت”، 
مبين�اً أن “لقاءات�ه بق�ادة أملاني�ا 
ع�ى  تأت�ي  وإيطالي�ا  وفرنس�ا 
مس�ار التعاون االقتصادي، وبناء 
أوارص التع�اون ملواجهة التحديات 
التغ�رّي  وتأث�ريات  االقتصادي�ة 
املناخي وبناء االس�تقرار والتنمية 

املستدامة”.
اإلطاري�ة  “االتفاقي�ة  إىل  وأش�ار 
ب�ن وزارة املالية وبنك االس�تثمار 
األوروبي، واالنفتاح عى استثمارات 
الرشكات األوروبية ومساهمتها يف 
القطاع الخدمي بالع�راق”، مؤكداً 
ع�ى “أهمية دعم االتحاد األوروبي 
جهود الحكومة يف مكافحة الفساد 
واألم�وال  املطلوب�ن  واس�رتداد 

املرسوقة”.
من جانبها، أعرب�ت فوندرالن عن 
“دعمه�ا رئي�س ال�وزراء وقرارته 
اإلصاحية، وع�ن إقبال عموم دول 
التع�اون  االتح�اد األوروب�ي ع�ى 
ظ�ّل  يف  الع�راق،  م�ع  والتب�ادل 

الرشاكات طويلة األمد”.
وأشارت إىل “جدية الدول األوروبية 
يف إيجاد رشاكات حقيقية يف مجاالت 

الطاقة والطاقة املتجددة.”

النزاهة: القبض على مديرين 
عامني سابقني يف سلطنة عمان

بعد مرور 13 يوما على كارثة الزلزال املدمر

عدد ضحايا الزلزال يرتفع إىل أكثر 
من 46 ألف قتيل يف تركيا وسوريا

السوداني يؤكد رغبة العراق يف توطيد التعاون مع الواليات املتحدة 

برلن/ متابعة الزوراء:
دعا أمن عام حلف شمال األطليس 
ينس س�تولنربغ ال�دول األعضاء 
العس�كري  الدع�م  إىل مضاعف�ة 
ألوكراني�ا. وق�ال يف الي�وم الثاني 
ملؤتم�ر ميوني�خ لألم�ن املنعق�د 
يف أملاني�ا: يج�ب أن نضاع�ف من 
دعمنا لكييف ألن الرئيس الرويس 
فاديمري بوتن ال يحرض للس�ام 

بل للمزيد من الهجمات.
و أض�اف يف الكلم�ة الت�ي ألقاه�ا  
آالف  يحش�د  “بوت�ن  الس�بت: 
الجنود ويتواصل مع إيران وكوريا 
الشمالية للحصول عى األسلحة”.

إىل ذل�ك، اعت�رب أن بع�ض ال�دول 
تخىش أن تؤدي األسلحة اإلضافية 
إىل مزيد م�ن التصعيد، إال أنه رأى 
“أال يشء من دون مخاطر ويجب 
أال يس�مح العالم لبوت�ن بالفوز. 
وقال: “ما يح�دث يف أوروبا اليوم 

يمكن أن يحدث يف آسيا غداً”.
كذلك ش�دد ع�ى أهمية تماس�ك 
الحل�ف يف الوقت الراه�ن، معترباً 
أن�ه يج�ب توس�يع العضوي�ة يف 

الناتو.
ورأى أن “الغزو الرويس ألوكرانيا 
كش�ف عن مخاطر اعتماد أوروبا 
املفرط عى األنظمة االس�تبدادية 
)يف إشارة إىل روس�يا(، معترباً أن 

الحرب الروسية األوكرانية ينبغي 
أن تك�ون بمثاب�ة درس، وفق ما 

نقلت فرانس برس.
بدوره�ا، دعت رئيس�ة املفوضية 
دي�ر  ف�ون  أورس�وال  األوروبي�ة 
الي�ن يف كلمته�ا أم�ام املؤتمر إىل 
“مضاعفة الجهود لترسيع الدعم 
األوكراني�ة  للق�وات  العس�كري 
م�ن أج�ل مس�اعدتها ع�ى صد 
الغ�زو ال�رويس”. وقال�ت “يجب 
أن نواص�ل الدع�م الهائ�ل الازم 
فاديم�ري  مخطط�ات  لهزيم�ة 
بوت�ن اإلمربيالي�ة”، مؤك�دة أنه 
“حان الوقت لإلرساع ألن أوكرانيا 
له�ا  تؤم�ن  إىل مع�دات  بحاج�ة 

البقاء”.
أما نائبة الرئيس األمريكي، كماال 
هاري�س، فاعت�ربت يف كلمتها أن 
تحال�ف النات�و أصبح قوي�اً فيما 

باتت روسيا ضعيفة.
كم�ا اتهم�ت موس�كو بارت�كاب 
جرائم حرب يف أوكرانيا، مش�ددة 
ع�ى أن مجرمي الحرب لن يفلتوا 

من العقاب..
املتواص�ل  وأك�دت دع�م باده�ا 
لكييف، قائلة :”ال يمكننا السماح 

لبوتن باالنتصار”.
إىل ذلك، اعتربت أن الصن متورطة 

مع روسيا منذ بداية الحرب.

وزراء  رئي�س  أك�د  جانب�ه  م�ن 
بريطانيا ريي س�وناك يف كلمته 
أن امله�م أن تنت�رص أوكراني�ا يف 
الح�رب، مش�دداً عى أن�ه “علينا 
العس�كري  دعمن�ا  نضاع�ف  أن 

ألوكرانيا”.
وق�ال س�وناك: “نح�ن أول دولة 
امل�دى  طويل�ة  أس�لحة  أرس�لت 

ألوكرانيا”.
كما أضاف أنه “علينا أن نس�اعد 
م�ن  نفس�ها  لحماي�ة  أوكراني�ا 

مسريات إيران”.
كذلك أردف أنه “ال بد أن نحاس�ب 
روس�يا ع�ى جرائم الح�رب التي 
ارتكبتها يف أوكرانيا”، مشدداً عى 
أن موس�كو يجب أن تدفع تكلفة 

إعادة البناء يف أوكرانيا.
ولف�ت إىل أن “أوكرانيا س�تصبح 
عض�وا يف حل�ف الناتو وس�نقف 

دائماً إىل جانبها”.
يش�ار إىل أن املؤتم�ر ال�دويل ه�ذا 
قب�ل  يأت�ي  ميوني�خ  يف  املنعق�د 

أسبوع من الذكرى السنوية للرابع 
والعرشين من فرباير 2022، حن 
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية 

عى الجارة الغربية العام املايض.
كلم�ات  ع�ى  يهيم�ن  وفيم�ا 
املل�ف  املجتمع�ن  ونقاش�ات 
املج�ال  سيفس�ح  األوكران�ي، 
بطبيع�ة الح�ال للتوت�ر األمريكي 
الصيني وعاقات بكن مع الدول 
الغربية، فض�ًا عن ملفات أخرى 

تشغل العالم كالطاقة وغريها.

الناتو: بوتني حيضر هلجمات جديدة ولن نسمح بانتصاره
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جمهورية العراق                   العدد: 177/ش/ 2023
مجلس القضاء االعىل          التاريخ : 2023/2/14                     

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 

م/ اعالن
اىل املدعى عليه / )عبد الحسني راجي نارص( الذي يسكن 

سوق الشيوخ/ البغاده سابقا ومجهول محل االقامة حاليا
اقامِت املدعية )سوس�ن رياض ش�كاحي( دعوى تطلب فيها 
تأييد حضانة وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني بموع�د املرافعة الق�ادم املص�ادف 2023/3/2 ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تجري بحقك املرافعة غيابيا وعلناً 

وفقا لالصول.
                             القايض
                            عالء حسني عيل

جمهورية العراق                           رقم اإلضبارة: 111 /2023               
وزارة العدل                     التاريخ: 2023/2/9 

دائرة التنفيذ      
مديرية تنفيذ الرفاعي

إىل/ املنفذ عليه 
مهدي صالح علكم

لقد تحقَق لهذه املديرية من مختار واختيارية منطقة القبله انك مجهول 
مح�ل اإلقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤق�ت أو مخت�ار يمكن إجراء 
التبليغ عليه، واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الرفاعي خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
سعد كاظم السعيدي

أوصاف املحرر
قرار محكمة بداءة الرفاعي املرقم: 19/ب/2023 يف 1/26/

فقدان
فقدت بطاقة السكن الصادرة 
من مكتب معلومات الصالحية 
باس�م )حس�ن نعمة ش�بار( 
عىل من يعث�ر عليها االتصال 
أو   )07809173904( بالرقم 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق                       العدد: 3153/ج/ 2022
مجلس القضاء األعىل            التاريخ : 2023/2/16                     

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة جنح النارصية 

اىل املتهم / داخل كشاش حسن رجه آل حاتم
م/ تبليغ

قام املشتكي )كرار غالب فارس( الدعوى الجزائية املرقمة أعاله والذي 
يطلب فيها الش�كوى ضدك وفق احكام املادة )457( عقوبات وبالنظر 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحضور أمام هذه املحكمة صباح يوم 
املحاكمة املوافق 2023/3/20 ويف الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري بحقك املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلناً ووفقا للقانون.
                               القايض
عيل محمد سليم

فقدان
فقدت محفظة لون جوزي تحتوي عىل 
بطاقة موحدة وإجازة س�وق وهوية 
نقاب�ة وهوي�ة كلية باس�م )حس�ن 
رسم�د من�ر( ق�رب محط�ة كناري 
الزعيم لغس�يل الس�يارات يف منطقة 
البياع، يرجى التفضل بمن يعثر عليها 

اإلتصال بالرقم )07712534841(.
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بغداد/الزوراء:

حّددت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، امس 

الس�بت، موعد مبارشة العم�ل بأجهزة الدفع 

مجل�س  لق�رار  تنفي�ذاً   )POS( اإللكرتون�ي 

الوزراء بتعميمها الصادر يف 17 كانون الثاني 

املايض.

وق�ال املتحدث باس�م األمان�ة العامة ملجلس 

ال�وزراء حي�در مجي�د، يف ترصي�ح صحفي: 

إن« األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء عرب دائرة 

ش�ؤون مجلس الوزراء واللجان املعنية تقوم 

بمتابعة تنفيذ الق�رارات الصادرة عن مجلس 

ال�وزراء، وخاص�ة العم�ل بنق�اط البيع عرب 

الدف�ع اإللكرتون�ي )POS(، حي�ث إن هنال�ك 

قسماً خاصاً يف دائرة ش�ؤون مجلس الوزراء 

واللج�ان بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، فضالً 

عن هنال�ك جداول زمنية يت�م وضعها لتنفيذ 

القرار«. 

وأضاف أن« فريق اإلعالم الحكومي يف رئاس�ة 

ال�وزراء عق�د اجتماع�اً م�ع البن�ك املرك�زي 

العراق�ي، ووزارة املالي�ة وهنالك تواصل أيضاً 

م�ع رابطة املص�ارف العراقية لرضورة وضع 

خط�ة إعالمي�ة محكمة لبي�ان أهمي�ة هذه 

األجهزة وسهولة استخدامها«.

بالدف�ع  الخاص�ة  األجه�زة  أن«  إىل  وأش�ار 

اإللكرتوني س�تعمل عىل تسهيل كل املعامالت 

الدول�ة  مؤسس�ات  يف  للمواطن�ني  النقدي�ة 

الخ�اص  القط�اع  ومؤسس�ات  الرس�مية، 

واملتاجر واألسواق ومحطات الوقود والفنادق 

أن« الحمل�ة  والعي�ادات الطبي�ة«، موضح�اً 

اإلعالمية ستبدأ قريباً لتوعية الجمهور بفوائد 

هذه األجهزة التي من املقرر أن يبدأ العمل بها 

يف مطلع حزيران املقبل من العام الجاري«.

ويف وقت س�ابق، أكد البنك املرك�زي العراقي، 

 POS أن اس�تخدام أدوات الدف�ع اإللكرتون�ي

س�يعمم يف القطاع�ني الحكوم�ي والخ�اص 

بشكل ملزم.

وق�ال نائب محاف�ظ البنك عم�ار حمد خلف 

يف ترصي�ح صحفي إن« ق�رار مجلس الوزراء 

بتفعي�ل الدف�ع اإللكرتوني بجمي�ع املفاصل 

يه�دف إىل تقلي�ل اس�تخدام ال�كاش وزي�ادة 

التعامل باألموال إلكرتونياً من خالل استخدام 

البطاقات، وه�و تكملة مهمة ملرشوع توطني 

الرواتب الذي بدأ تطبيقه منذ عدة سنوات«.

وأضاف أن« القرار س�يمكن البنك من تطبيق 

آلية الس�تالم املوظفني رواتبه�م عرب بطاقات 

الدفع املس�تخدمة حالياً كاملاسرت كارد وتعبأ 

يف رصيدهم املرصيف من دون الحاجة الس�تالم 

املرك�زي  البن�ك  أن«  كاش«.وتاب�ع  األم�وال 

س�يكثف جهوده لزي�ادة اس�تخدام بطاقات 

الدف�ع يف األس�واق واملح�ال التجاري�ة وقرار 

مجلس الوزراء س�يلزم املؤسسات الحكومية 

الع�ام  القطاع�ني  يف  اإلنف�اق  وح�دات  وكل 

والخ�اص بإيجاد أجه�زة الدف�ع اإللكرتونية 

يف تعامالتها«.وأك�د أن« الدف�ع ع�رب األجهزة 

اإللكرتونية سيقلل التداول النقدي وهو أفضل 

من ناحية حفظ األموال وأسلم من نقلها«.

أكدت أنها األفضل من ناحية حفظ األموال

األمانة العامة حتدد موعد مباشرة العمل بأجهزة الدفع اإللكرتوني
وزير الصحة: زيارتنا إىل واسط 

متثل رؤية الربنامج احلكومي

مربي جاموس يف أهوار الناصرية 
ينتحر حرقاً بعد نفوقها مجيعًا

التخطيط تقدر الكلفة املالية 
إلجراء التعداد العام للسكان

العمل تعلن مشول مجيع األسر املوجودة يف األهوار باحلماية 
االجتماعية

اجلهد اخلدمي حيقق تقدماً كبرياً مبنطقتني يف ميسان

النزاهة تكشف تالعبا بأمساء )10( آالف متطوع للعمل يف تربية البصرة

إضراب أربعة آالف معلم عن الدوام يف البصرة

الزراعة: خطوات لدعم مربي الثروة احليوانية وخفض أسعار اللحوم

بغداد/الزوراء:

صال�ح  الصح�ة  وزي�ر  أك�د 

أن  الس�بت،  ام�س  الحس�ناوي، 

زيارت�ه إىل محافظة واس�ط تمثل 

رؤية الربنامج الحكومي.7

الحس�ناوي خ�الل مؤتمر  وق�ال 

صحف�ي مش�رتك م�ع محاف�ظ 

واسط إنه »تناول الرؤى املستقبلية 

وإيجاد الحل�ول الرسيعة الخاصة 

محافظ�ة  يف  الصح�ي  بالواق�ع 

واسط«، الفتاً إىل أن »هذه الزيارة 

تمثل رؤية رئي�س الوزراء وتنفيذ 

باالهتم�ام  الحكوم�ي  الربنام�ج 

بالقطاع الصحي«.

وبني اىل ان »ال�وزارة إعادة العمل 

يف الش�هر الس�ادس باملستش�فى 

الرتكي«، مؤك�دا انه »وضع خطة 

عم�ل ووج�ه بترسي�ع العم�ل يف 

انجاز هذا املستشفى«.

من جانبه، أش�ار محافظ واسط 

أن�ه  إىل  املياح�ي  جمي�ل  محم�د 

»تمت مناقشة جميع األمور التي 

تخص الصحة وأهمها انشاء )3( 

مستشفيات يف املحافظة«.

وأضاف أن »الحسناوي زار موقع 

املستش�فى الرتكي س�عة )492( 

رسيراً قيد اإلنش�اء ملتابعة مراحل 

إتمام العمل«.

بغداد/الزوراء:
أف�اد مصدر أمني يف ذي قار، امس الس�بت، بإق�دام مربي جاموس عىل 
محاول�ة االنتحار حرقاً، جنوبي مدين�ة النارصية، مركز املحافظة، بعد 

نفوق آخر مواشيه نتيجة األزمة املائية يف االهوار.
وق�ال املصدر يف ترصيح صحف�ي إن »أحد مرب�ي الجواميس أقدم، عىل 
االنتح�ار حرق�اً باس�تخدام مادة البنزي�ن داخل منطقة ايش�ان گبة يف 
منطق�ة االهوار بقضاء الجباي�ش، جنوبي املحافظ�ة، وذلك بعد نفوق 
آخر حيوان جاموس لديه، فجر امس، نتيجة االزمة املائية االخرة، حيث 

نفقت جميع جواميسه السبعة التي كان يعتاش عليها«.
وب�ني املص�در أن » تدخل املحيطني به س�اهم بانقاذه ونقله للمش�فى 

لغرض العالج وهو بحالة خطرة حالياً«.
وتس�هم األزمة املائية التي يعيش�ها البلد يف التأثر عىل مناطق األهوار ، 
جنوب�ي العراق، والتي باتت تعاني الجف�اف ونفوق املوايش التي يعيش 
عليها السكان، فيما لجأ األغلبية منهم اىل الهجرة بحثاً عن أمكنة أخرى 

أكثر توفرا ملستلزمات الحياة البسيطة.

بغداد/الزوراء:

قدر املتحدث باس�م وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، امس 

الس�بت، تكلفة التعداد العام للس�كان يف الب�الد بنحو 200 مليار 

دينار.

وقال الهن�داوي يف ترصيح صحفي إن »العراق يحتاج لنحو 200 

ملي�ار دين�ار لتغطية تكاليف التع�داد العام للس�كان«، مبينا أن 

»م�رشوع التعداد يحت�اج إىل رشاء وتأمني 120 الف جهاز لوحي 

الكرتوني«.

وأضاف أن »التعداد يحت�اج أيضا إىل تأهيل مراكز بيانات خاصة 

وتأم�ني خط�وط االنرتنيت وش�بكة محمي�ة وقوي�ة«، مبينا أن 

»الوزارة تحتاج إىل عملية الرتقيم التي تسبق التعداد والتي تتطلب 

إمكانيات مادية وبرشية كبرة«. 

وفش�لت جه�ود وزارة التخطيط يف اجراء التعداد العام للس�كان 

منذ سنوات بسبب عدم توفر التخصيصات املالية.

بغداد/الزوراء:

اعلن وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية 

احم�د االس�دي، ام�س الس�بت، ش�مول 

جميع االرس املوجودة يف االهوار بالحماية 

االجتماعية.وذكر املكتب االعالمي للوزارة 

يف بي�ان ورد ل�� »ال�زوراء« ان�ه »خ�الل 

عملية البحث الكربى التي تجريها الوزارة 

للمناط�ق االش�د فق�را بضمنه�ا قض�اء 

الجباي�ش يف محافظ�ة ذي ق�ار س�تعمل 

عىل شمول جميع االرس يف مناطق االهوار 

بالحماي�ة االجتماعية«.واوضح االس�دي 

خ�الل جولته مع حملة البحث االجتماعي 

ان »االه�وار الت�ي تمث�ل اص�ل الحضارة 

يف الب�الد تعان�ي الي�وم من قس�وة الحياة 

وباعتبارها منطقة منكوبة لشدة الجفاف 

فيها«.وبني البيان ان »وزارة العمل ستعمل 

م�ن خ�الل هيئ�ة الحماي�ة االجتماعي�ة 

عىل ش�مول كل العوائ�ل املوجودة يف قرى 

وارياف مناطق االه�وار ونواحيها بمظلة 

االجتماعي�ة وخصوصا اصحاب  الحماية 

الجام�وس والصيادين الذي�ن توقفت بهم 

سبل العيش نتيجة جفاف املياه«.

ميسان/الزوراء:

والهن�ديس  الخدم�ي  الجه�د  فري�ق  أك�د 

الحكومي، امس السبت، تحقيق تقدم كبر 

يف منطقتي )املدث�رة وعبادة( ضمن مدينة 

العمارة يف محافظة ميسان، فيما أعلن عن 

آخر األعمال املنجزة. 

وق�ال رئي�س الفريق، ن�ورس عب�د الرضا 

الس�اعدي، »ال�زوراء« إن »الفري�ق تمكن 

من تحقيق نس�ب انجاز متقدمة  يف أعمال 

الحفر واستبدال الرتبة يف عدد من الشوارع 

الرئيس�ية والفرعية ضمن منطقتي املدثرة 

وعب�ادة، فضالً عن  رف�ع االنقاض وتهيئة 

الشوارع يف اغلب أحياء املنطقتني«.

وأش�ار إىل أن »فريق الجه�د الخدمي بارش 

ب�خدم�ات البن�ى التحتية، حيث ب�دأ ب�مد 

ش�بكة مياه الرصف الصح�ي يف منطقتي 

املدث�رة وعب�ادة، إضاف�ة إىل إكم�ال جميع 

التصامي�م الخاصة بش�بكة امل�اء من قبل 

دائرة امل�اء، ليتمكن فريق الجهد من اكمال 

مهامه بأرسع وقت ممكن«.

بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحادية، 
تالعبا بأسماء 10 آالف متطوع 

للعمل يف تربية البرصة.
يف  التحقيق�ات  دائ�رة  وقال�ت 
الهيئ�ة ببيان تلقت�ه »الزوراء« 
إن« فري�ق عمل مديرية تحقيق 
الب�رصة ق�ام بضب�ط األوليات 
أس�ماء  باس�تمارات  الخاص�ة 
املتطوع�ني للعم�ل ضمن املالك 
التدري�ي وتواري�خ مبارشتهم 
الصادرة ع�ن إدارات املدارس يف 
املحافظة واملعنون�ة إىل مديرية 
رص�د  أن  بع�د  فيه�ا  الرتبي�ة 
وج�ود تالع�ب فيه�ا، مبينا، أن 
بع�ض إدارات امل�دارس تالعبت 
لغ�رض  املب�ارشة؛  بتواري�خ 
الش�مول بالدرج�ات الوظيفية 
ضم�ن )10,000( آالف درج�ة 
الب�رصة،  لرتبي�ة  مخصص�ة 

وتكرار االس�تمارات املخصصة 
بع�ض  وقي�ام  مدرس�ة،  ل�كل 
اإلدارات بإضافة أكثر من )30( 
اس�ما خالفا لتعليم�ات الرتبية 
التي خصصت )5( أس�ماء لكل 

مدرسة«.
املديري�ة  أن«  البي�ان  وأض�اف 
نف�ذت يف دوائ�ر الصح�ة ثالث 
عمليات منفصلة يف مستشفيات 
والفيح�اء  والب�رصة  الص�در 
التعليمي�ة، تم فيه�ا ضبط )6( 
مس�تندات رصف ورشاء أدوية 
ومستلزمات طبية يف مستشفى 
الص�در دون جلب عروض ومن 
مكاتب خ�ارج املحافظة بمبلغ 
دينار،  )62,000,000( ملي�ون 
خالف�ا لتعليمات تنفي�ذ قانون 
إضاف�ة  االتحادي�ة،  املوازن�ة 
إىل ضب�ط )16( مس�تند رشاء 
ملادة »الكاز« لألع�وام )2017-

2022( يف مستش�فى الب�رصة، 
مليون   )73,775,000( بمبل�غ 
دين�ار بموجب وصوالت وهمية 
منسوبة إىل مكاتب أهلية، فضال 
ع�ن ضب�ط وص�والت تذاكر تم 
التالعب به�ا وتزويرها من قبل 
مس�ؤويل التذاكر يف مستش�فى 

الفيحاء«.
وأش�ار البي�ان إىل أن« الدائ�رة 
ضبطت معامالت رصف إليفادات 
موظفي الرشك�ة العامة إلنتاج 
الجنوب/  الكهربائية يف  الطاقة 
قس�م الش�ؤون التجاري�ة التي 
بلغ مجموع مبالغها املرصوفة 
دينار،  )56,056,000( ملي�ون 
بعد أن أثبتت التحريات أن أغلب 
الوصوالت املزعوم صدورها عن 
فن�ادق يف بغ�داد ه�ي وصوالت 

وهمي�ة«.
وتاب�ع البي�ان أن�ه« ت�م ضبط 

جهاز الكاشف النووي يف مخترب 
أبحاث الفيزياء النووية يف كلية 
العل�وم بجامع�ة الب�رصة ت�م 
رشاؤه، بالرغ�م من عدم وجود 
أوام�ر إداري�ة بذل�ك، الفت�ا إىل 
 )38,000,000( بمبل�غ  رشائه 
إدخال�ه  ملي�ون دين�ار وع�دم 
للكلي��ة؛  الرئي�س  املخ�زن  إىل 
املطلوبة«. املواصفات  ملخالفته 

ون�وه إىل، أنه« ت�م ضبط أصل 
إضب�ارة عقار تع�ود ملكيته إىل 
ديوان الوقف السني يف مالحظية 
أب�ي  يف  العق�اري  التس�جيل 
الخصي�ب؛ بعد قي�ام مجموعة 
م�ن األش�خاص بالت�رصف به 
وبيع�ه دون مس�وغ قانون�ي، 
ع�ىل الرغم م�ن وجود ق�رارات 
قضائية تق�ي بإبطال جميع 
القي�ود العقاري�ة الت�ي أجريت 

عليه وإعادته إىل الدولة«.

البرصة/الزوراء:
ق�رر اربعة االف معل�م يف قضاء الزب�ر، التابع 
ملحافظ�ة البرصة، جنوبي الب�الد، االرضاب عن 
العمل، بسبب عدم حصولهم عىل قطع االرايض 

التي تم وعدهم بها.
وقال رئيس نقاب�ة املعلمني يف قطاع الزبر لواء 
كاظم صابر املحمداوي، يف ترصيح صحفي انه 
»عقدنا مؤتمراً يوم التاس�ع من ش�هر ش�باط 
الج�اري بخص�وص قط�ع االرايض يف مقاطعة 
طلحة، والتي خصصت منذ سنة 2020 للكوادر 
الرتبوي�ة يف قض�اء الزب�ر، وبتوقي�ع محافظ 
البرصة اسعد العيداني بتخصيصها اىل املالكات 

الرتبوية يف قضاء الزبر«.
وأوض�ح املحم�داوي أن�ه »وقب�ل االنتخاب�ات 
الربملاني�ة وعدن�ا محافظ الب�رصة وقائممقام 
الزب�ر ب�أن تك�ون حص�ة االس�د يف املقاطعة 
للرتبوي�ني، لكن اختلفت الكث�ر من االمور بعد 
االنتخاب�ات، ل�ذا خ�الل هاتني الس�نتني عملت 
لجنة الرتبية يف القضاء وسعت من أجل متابعة 
املوض�وع من دون تدخل أي من دوائر الدولة يف 

املحافظة بهذا الصدد«. 
املحمداوي اش�ار اىل انه »وخالل هذه الفرتة لم 
نلمس أي ترصيح م�ن القائممقام او املحافظ 
لطمأن�ة الك�وادر الرتبوي�ة بش�أن تخصيصها 

قطع االرايض للمعنيني من هذه الرشيحة«.
ون�وّه اىل ان »اربعة االف معلم مش�مول بهذه 
االرايض، واملقاطعة تض�م 4 االف قطعة ارض، 
لكن ظهرت فيها مناطق آثار وخطوط نفطية، 
ل�ذا انخفض�ت اىل 2602 قطع�ة ارض، ومن ثم 

تبني ان نصف هذه االرايض ليست للمعلمني«.
وتس�اءل املحم�داوي: »أي�ن الوع�ود الس�ابقة 
للحكوم�ة، ومل�اذا ه�ذا التخب�ط م�ن املحافظ 
الحكوم�ة  »منحن�ا  مضيف�ًا:  واملس�ؤولني؟«، 

املحلية مهلة اسبوع لحل املوضوع«.
رئيس نقابة املعلمني يف قطاع الزبر لواء كاظم 
صابر املحمداوي، ذكر ان »املحافظ وعد بأن أي 
جه�ة تعمل ع�ىل االرايض وتس�عى ألجلها، يتم 
منحها اياها«، مستدركاً: »لم نلمس أي اتصال 
من اي شخصية وحتى املحافظ، ولم نلمس أي 

تجاوب منهم«. 
املحم�داوي، أك�د ان�ه »س�يتم تنظي�م وقف�ة 

احتجاجي�ة أم�ام قس�م تربية الزب�ر، ومن ثم 
االرضاب عن ال�دوام اعتباراً من اليوم األحد من 

خالل أربعة االف معلم«.
يش�ار اىل ان ناحية طلحة، واس�مها الرس�مي 
ناحي�ة اإلم�ام الص�ادق حالي�اً تتب�ع إدارياً اىل 
محافظ�ة البرصة وتض�م العديد م�ن الحقول 

النفطية.
يذك�ر انه يف ع�ام 2020 تم ف�رز قطع االرايض 
املخصصة ملنتس�بي وزارة الصح�ة من الكوادر 
الطبية والتمريضية يف مستشفى الزبر واملراكز 
الصحي�ة بكاف�ة درجاته�م الوظيفي�ة، ضمن 

افرازات منطقة طلحة الجديدة.

بغداد/الزوراء:
س�تتخذ  أنه�ا  الزراع�ة  وزارة  أك�دت 
خطوات لدعم مرب�ي الثروة الحيوانية 
واملس�اهمة بخفض اس�عار اللحوم يف 
األسواق املحلية، فيما بينت أن خفض 
س�عر رصف ال�دوالر س�يؤدي إلعادة 
أس�عار البيض والدواج�ن واللحوم اىل 
س�ابق عهدها.وق�ال املتحدث باس�م 
ال�وزارة محم�د الخزاع�ي يف ترصيح 
صحفي إن »ال�وزارة واجه�ت ارتفاع 

أس�عار الدواج�ن والبيض يف األس�واق 
املحلية خالل الف�رتة املاضية بعدد من 
الخطوات، من بينها الس�ماح بإدخال 
منتج�ات إقليم كردس�تان اىل أس�واق 
الوس�ط والجن�وب، وتقدي�م األعالف 
بأس�عار مدعوم�ة بواق�ع 400 أل�ف 
دينار لطن الذرة الصفراء ملربي الثروة 
الحيوانية عىل اختالف مس�مياتهم »، 
الفت�ا اىل أن »هذه الخطوات أس�همت 
يف تراج�ع أس�عار البي�ض والدواج�ن 

حت�ى وصل س�عر كيلو الدج�اج اىل 3 
»ارتف�اع  أن  اىل  دينار«.وأض�اف  آالف 
لقوان�ني  يخض�ع  اللح�وم  أس�عار 
الع�رض والطلب، حيث يزداد يف أوقات 
معين�ة من الس�نة ويك�ون املعروض 
يف الس�وق أق�ل م�ن الطل�ب بالت�ايل 
تتصاعد أسعارها«، مؤكدا أن »الوزارة 
س�تتخذ يف األيام القادمة عدة خطوات 
مدعوم�ة  بأس�عار  باألع�الف  لدع�م 
ملربي الث�روة الحيواني�ة ومنهم مربو 

األبق�ار والجام�وس واملاع�ز واألغنام 
الرتبي�ة  تقلي�ل كل�ف  ملس�اعدتهم يف 
بالش�كل الذي يس�اهم بعودة األسعار 
أن  الطبيعية«.وتاب�ع  مس�توياتها  اىل 
»ارتفاع س�عر رصف الدوالر يف الفرتة 
املاضي�ة أدى اىل زيادة أس�عار مختلف 
أنواع الس�لع الغذائية وقرار الحكومة 
الحالية بخفض سعر الرصف اىل 1300 
دينار سيعيد األسعار اىل مستوياتها يف 

السابق وترتاجع بشكل تدريجي«.



بغداد/ الزوراء:
أغل�ق خ�ام البرصة عىل مكاس�ب 
اس�بوعية طفيف�ة، يف حني اغلقت 
ع�ىل  واألمريك�ي  برن�ت  خام�ات 
األس�بوع  خ�ال  كب�رة  خس�ارة 

املايض.
يف  الثقي�ل  الب�رصة  خ�ام  وأغل�ق 
آخر جلس�ة ل�ه ي�وم الجمعة عىل 
2.4 دوالر ليص�ل  بل�غ  انخف�اض 
اىل 74.22 دوالرا، إال انه�ا س�جلت 
مكاس�ب أسبوعية طفيفة بلغت 6 

سنتات بما يعادل 0.08%.
فيما أغلق خام البرصة الخفيف يف 
آخر جلس�ة له عىل انخفاض ايضا 
 79.97 اىل  ليص�ل  دوالر   2.4 بل�غ 
دوالرا، وس�جل مكاس�ب أسبوعية 

طفيفة أيضا بلغت 6 سنتات.
أما خ�ام برن�ت فقد أغل�ق يف آخر 
ع�ىل  الجمع�ة  ي�وم  م�ن  جلس�ة 
دوالر   2.14 بمق�دار  انخف�اض 
وس�جل  دوالرا،   83.00 اىل  ليص�ل 

خسارة اسبوعية كبرة بلغت 3.39 
دوالرات أو ما يعادل 3.92 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط 
األمركي يف آخر جلس�ة له من يوم 
الجمعة عىل انخفاض ايضا بمقدار 
2.15 دوالر ليصل اىل 76.34 دوالرا 
للربميل، وس�جل خسارة اسبوعية 

كبرة ايضا بلغت 3.05 دوالرات أو 
ما يعادل 3.84% .

وشهدت أسعار النفط الخام خال 
األس�بوع املايض انخفاضا وس�ط 
مخ�اوف من مس�تقبل السياس�ة 
الفدرايل  االحتياط�ي  ل�دى  النقدية 
وارتفاع احتياطي الخام األمريكي.

بغداد/ نينا:
 عّد املختص يف الش�أن االقتصادي، رضغام محمد 
ع�ي، ف�رض رس�وم كمركي�ة ع�ىل بع�ض املواد 
والس�لع “خطوة نحو التخريب االقتصادي وليس 

إصاحا “ .
وقال محمد عي يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية 
لألنباء “نينا”: “ ان بعض هذه الس�لع تعد من املواد 
االولي�ة الداخلة يف الصناع�ة، والتي كانت ال يفرض 

عليها رسوم كمركية مثل الكرتون وبعض القضايا 
االخرى الت�ي تدخل ضمن الصناع�ة املحلية، وهذه 
االمور س�رتب كلفة اضافية عىل املنتج املحي مما 

ي�ؤدي اىل توق�ف بع�ض املنتج�ات” .
واضاف :” من االفضل ان تفرض الرضيبة والرسوم 
الكمركية عىل املواد املستوردة املصنع مثيلها محليا، 
لك�ن ف�رض الرضيبة عىل امل�واد االولي�ة الداخلة يف 

الصناعة يعد تخريبا وليس إصاحا اقتصاديا “.

بغداد/ الزوراء:
 دعا النائب رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار الربملانية، فالح الخزعي، أمس 
الس�بت، صيادي األس�ماك يف االنهار واالهوار والروافد باالمتناع عن ممارسة 

الصيد خال الشهرين املقبلني.
وقال الخزعي يف بيان تلقته “الزوراء”: “ من منطلق املسؤولية والحفاظ عىل 
ديمومة الثروة الس�مكية ولحلول موعد تبييض االس�ماك وتكاثرها يف العراق 
للفرة من ١٥/٢ ولغاية ١٥/٤ ، ادعو كل االخوة صيادي األس�ماك يف االنهار 
واالهوار والروافد داخل العراق اىل االلتزام باالمتناع عن ممارسة الصيد خال 

تلك الفرة تحقيقاً للمصلحة العامة بالحفاظ عىل الثروة السمكية”.

بغداد/ الزوراء:
توقع�ت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، امس الس�بت، ذهاب رئيس الوزراء 
محم�د الس�وداني، نحو ال�ركات الصينية بع�د اكمال التعاقد مع س�يمنز 
والكري�ك، فيما كش�فت عن الس�بب األس�اس وراء ه�ذا التعاق�د، أكدت أن 

السوداني سوف لن يرضخ ألي ضغوط سياسية.
وقالت عضو اللجنة، سهيلة السلطاني، يف حديث صحفي: إن “خطوات رئيس 
مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يف حل ازمة الكهرباء جادة من خال 

عقد االتفاقيات مع الكثر من الركات الرائدة يف هذا املجال”.
وأضافت “بعد ذهاب الس�وداني اىل أملانيا وأمري�كا نتوقع ذهابه هذه املرة اىل 
الصني باعتبارها تملك رشكات رصينة وكبرة يف القطاع الكهربائي”، مؤكدة 
أن “ه�ذه التح�ركات هدفها تنوي�ع مجال الطاق�ة الكهرباء وعدم الس�ماح 
ملص�در واح�د ببن�اء املنظوم�ة الكهربائي�ة وف�رض االحتكارية”.وأوضحت 
عض�و لجن�ة الكهرباء أن “احتكار الركات قد يأتي بنتائج عكس�ية يف حال 
حص�ول خل�ل بني الحكوم�ة والركات”، الفت�ة اىل أن “جن�رال الكريك هي 
اص�ًا متواجدة يف العراق لكن ه�ذا التواجد قد يكون متعثرا س�ابقاً”.وبينت 
السلطاني أن “االتفاقات الجديدة تدرس بعني االعتبار هذا التعثر واالستفادة 
م�ن عق�د اتفاق�ات الكهربائية”، مش�رة اىل أن “توقيع مذك�رة التفاهم مع 
جنرال بالصورة التي تخدم الشعب، وليس تعرض الحكومة ألي ضغوط”.ويف 
وقت س�ابق، وقعت وزارة الكهرباء مذكرة تفاه�م مع رشكة جنرال الكريك 

االمريكية بحضور رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

بغداد/نينا:
أك�د الخبر يف الش�أن االقتص�ادي، صفوان ق�ي، أهمية إق�رار املوازنة 
العامة لعام ٢٠٢٣ بأرسع وقت ممكن وعدم تأخرها أكثر، داعيا اىل وضع 

تسعرة برميل النفط يف موازنة ٢٠٢٣ بسعر ٧٠ دوالرا .
وق�ال قي يف ترصي�ح للوكال�ة الوطنية العراقي�ة لألنب�اء “نبنا”:” من 
الواض�ح ان تمرير موازنة ٢٠٢٣ قد تأخر كثرا بس�بب قيام وزاره املالية 
بتعدي�ل تقدي�رات البن�ود املس�توردة واع�ادة النظ�ر بموض�وع الرعاية 
االجتماعي�ة، وكذلك اعادة النظر بتحديد س�عر ال�رصف”. مؤكدا انه “آن 
االوان إلرسال هذه املوازنة بأرسع وقت ممكن وتحديد سعر الربميل ب�٧٠ 
دوالرا، الن تغطية العجز من املمكن ان تتم من خال ارتفاع اسعار النفط 

فوق السبعني دوالرا، وحاليا هو بمعدل 85 دوالرا “ .
واكد “رضورة ترش�يد االنفاق العام يف هذه املرحلة مع رضورة تخصيص 
االموال الكافية لوزارة التجارة الس�تراد جميع انواع الس�لع التي تشرى 
بالس�عر الرس�مي من خال النافذة، وان تكون عملية البيع كإيراد نهائي 
لوزارة املالية، وبذلك نضمن بأن االس�عار ال ترتبط بسعر السوق املوازي، 
إنما يتم التحكم بها من خال وزارة التجارة والوزارات االتحادية االخرى، 

التي تستطيع استراد املواد باألسعار الرسمية”.
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كشفت عن اختاذها عدة إجراءات جديدة تتعلق مبدينة بسماية

أكدت أن العراق زاد 5 % من اإلنتاج العاملي للنفط اخلام

هيئة االستثمار تفصح عن خططها وحماورها يف تنفيذ مشاريع املدن الصناعية
بغداد/ الزوراء:

ام�س  االس�تثمار،  هيئ�ة  كش�فت 
الس�بت، ع�ن خط�ة م�ن 3 مح�اور 
لتنش�يط ودعم القطاع، مؤكدة كذلك 
باملش�اريع  املتعلق�ة  إجراءاته�ا  أن 
والربامج والخطط واألنش�طة تس�ر 

وفق ما جاء بالربنامج الحكومي.
وقال�ت املتح�دث الرس�مي يف الهيئة، 
حنان جاس�م، يف ترصيح صحفي: إن 
“رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
زار مق�ر الهيئ�ة مؤخ�راً وأكد، خال 
لقائ�ه رئيس�ها حي�در محم�د مكية 
وال�كادر املتقدم يف الهيئة، عىل أهمية 
أن تك�ون هنال�ك خط�ة اس�تثمارية 
مستندة عىل األولويات القتصاد البلد، 
التي يجب العمل عليها، بناًء عىل أرقام 
وبيان�ات ومعطيات تتعلق بكل قطاع 
أو مل�ف يج�ري التعامل مع�ه، وبما 
يحق�ق ج�دوى اقتصادية ملموس�ة 
ومنظورة س�واء يف القطاع الصناعي 
والزراعي والس�كني والخدمي، وهي 

جزء من الربنامج الحكومي”.
وأضاف�ت أن “إج�راءات الهيئة يف ما 
يتعلق باملش�اريع والربامج والخطط 
واألنش�طة، تس�ر وف�ق م�ا ج�اء يف 
املنه�اج ال�وزاري للحكوم�ة واملتعلق 
باالس�تثمار تحدي�داً، وه�ي تتك�ون 
من ثاثة محاور ت�م تحديدها ضمن 

الربنامج الحكومي”.
وأش�ارت إىل أن “املحور األول يتضمن 

تبسيط اإلجراءات املعمول بها يف دوائر 
االستثمار ودعم املستثمرين الجادين 
لغ�رض تطوي�ر جمي�ع القطاع�ات 
االس�تثمار وخلق  بقانون  املش�مولة 
فرص عمل لألي�دي العاملة العراقية، 
وبن�اًء عىل ذل�ك فق�د قام�ت الهيئة 
عم�ل  وخط�ة  اس�راتيجية  بوض�ع 

تضمنت أربع نقاط أساسية”.
وأكملت بالقول: إن “النقطة األوىل أن 
الهيئة قامت بوضع تصنيف للركات 
االستثمارية الرصينة من خال اعتماد 
املعاي�ر املعم�ول به�ا دولي�اً يف ه�ذا 
املج�ال، بهدف تحديد ال�ركات التي 
تمتلك الق�درة واإلمكاني�ة عىل تنفيذ 
املشاريع عىل أرض الواقع، واستبعاد 
املس�تثمرين غ�ر االكف�اء، والنقطة 

الثاني�ة وهي العمل عىل تطوير املناخ 
االس�تثماري من خال توف�ر البيئة 
اآلمنة والجاذبة لاس�تثمار، وتحتوي 
ع�ىل تفاصي�ل قانونية كث�رة تدخل 
عىل تعديات وأرقام، خاصة بتعديات 

قوانني االستثمار”.
وتابعت: “أم�ا النقط�ة الثالثة، فهي 
ال�وزارات  ع�ىل  التأكي�د  اس�تمرار 
والجه�ات القطاعية لغ�رض االلتزام 
بنص امل�ادة عرين أوالً م�ن قانون 
االس�تثمار املتضمنة تخويل مندوبي 
أوس�ع  بصاحي�ات  ال�وزارات  تل�ك 
تمكنهم من اتخاذ القرارات املناسبة، 
والنقط�ة الرابعة ه�ي اعتماد البوابة 

اإللكرونية”.
وأشارت إىل أن “دائرة النافذة الواحدة 

يف الهيئ�ة اعتمدت البوابة االلكرونية 
عند تقديم الجهات االس�تثمارية عىل 
إجازة استثمارية، حيث أصبح بإمكان 
ال�ركات واملس�تثمرين التقديم عرب 
املوق�ع االلكرون�ي الرس�مي للهيئة 

للحصول عىل اإلجازة”. 
ولفت�ت إىل أن “املح�ور الثان�ي ضمن 
يف  باالس�تثمار  الخاص�ة  املح�اور 
الربنام�ج الحكوم�ي، يتضمن إطاق 
خط�ة لتحقيق األرايض االس�تثمارية 
واس�تماكها قطاعي�اً تح�ت إرشاف 
هيئة االس�تثمار”، مبين�ة أن “الهيئة 
ال�وزارات  بمفاتح�ة جمي�ع  قام�ت 
واملحافظ�ات  القطاعي�ة  والجه�ات 
بمضمون ذل�ك لتوفر فرص صالحة 

لاستثمار”. 

وبينت أن “املحور الثالث يتعلق بحسم 
مل�ف امل�دن الصناعية االس�تثمارية 
املستند عىل قانون رقم 2 لسنة ٢٠١٩ 
الخ�اص باس�تثمار امل�دن الصناعية 
اىل  الهيئ�ة  م�ن  امل�روع  وإحال�ة 
وزارة الصناعة واملع�ادن، هيئة املدن 

الصناعية”.
من جانب متصل وج�ه رئيس الهيئة 
ع�دد  بإج�راء  لاس�تثمار  الوطني�ة 
م�ن التغي�رات اإلداري�ة والقانوني�ة 
يف الدوائ�ر واألقس�ام املرف�ة ع�ىل 
مروع مدينة بس�ماية بما ينس�جم 
مع املرحلة الجديدة التي سيش�هدها 

العمل يف املروع . 
وذك�ر بيان للمكت�ب اإلعامي للهيئة 
تلقت�ه “ال�زوراء”، أمس الس�بت: أن 
“ه�ذه التغيرات جاءت لضمان املزيد 
من االنسيابية واملرونة يف التعامل مع 
الس�اكنني واملس�جلني ع�ىل املروع 
للمرحل�ة القريب�ة املقبل�ة الت�ي من 
املتوق�ع أن تش�هد زي�ادة كب�رة يف 
الطل�ب عىل الوح�دات الس�كنية بعد 
تج�اوز الخاف�ات القانوني�ة واملالية 

مع رشكة هانوا الكورية”. 
الدوائ�ر  “ه�ذه  أن  البي�ان  وأض�اف 
باملتابع�ة  س�تحظى  واألقس�ام 
واإلرشاف املب�ارش م�ن قب�ل رئي�س 
الهيئة وبما يتناس�ب م�ع جمهورها 
املتنوع والواسع من كل أبناء وطبقات 

الشعب العراقي الكريم”.

بغداد/ الزوراء:
النف�ط  وزارة  مستش�ار  رّصح 
العراقية لشؤون الطاقة عبد الباقي 
خل�ف عي، امس الس�بت، بأن الباد 
أس�همت بزيادة 5 باملئ�ة من اإلنتاج 
العامل�ي للنف�ط الخام خ�ال العقد 
األخ�ر م�ن الزم�ن.. ج�اء ذل�ك يف 
كلم�ة ألقاها نيابة ع�ن وزير النفط 
خال املؤتم�ر الثاني للنف�ط والغاز 

وحرضته “الزوراء”.
وق�ال عي يف كلمته: إن “ما يعيش�ه 
العالم من تحديات ومن رصاع للمناخ 
والطاقة والوباء كل ذلك انعكس عىل 
واقع س�وق النفط”، مبين�ا أنه “قد 
المست أسعار النفط يف الربع الثالث 
من العام املايض أس�عاراً قياسية ثم 
ع�ادت لتنخفض بعد ذل�ك، وهي يف 
تقلب مس�تمر ب�ني صع�ود ونزول، 
وس�يصبح العال�م أحوج م�ا يكون 
إىل اس�تقرار س�وق الطاقة أكثر من 

حاجته إىل الطاقة نفسها”.
واعت�رب أن توفر التموي�ل للصناعة 
النفطي�ة يعترب من أكرب التحديات يف 
هذه املرحل�ة يف ظل هذه التعقيدات، 
وخ�ال الس�نوات الس�بع املاضي�ة 
انخف�ض تمويل الوق�ود اإلحفوري 

والغازي�ة  النفطي�ة  والصناع�ات 
الس�عات  المس�ت  حت�ى   50% إىل 
ملجموع�ة  اإلنتاجي�ة  االحتياطي�ة 
)اوبك بلس( أجمعها س�قف مليوني 
برمي�ل يف اليوم وألول م�رة يف الربع 
الثال�ث من العام امل�ايض. مؤكدا أنه 
طيلة العقود السابقة يشكل الوقود 
اإلحفوري ما يعادل %80 من مزيج 

الطاق�ة العاملي�ة، ويتوق�ع أن تبقى 
هذه النس�بة إىل أكثر من %60 حتى 

منتصف هذا القرن.
وع�ىل الس�احة العراقي�ة ويف قطاع 
االستخراج، قال املسؤول النفطي: إن 
البلد ق�د ضاعف من انتاجه النفطي 
خال السنوات العر املاضية ليصل 
إىل س�قف إنتاج 4.7 مايني برميل يف 

اليوم ليش�كل العراق وحدة %5 من 
الزيادة العاملي�ة يف اإلنتاج خال تلك 

املدة الزمنية.
وأك�د: ان الحكومة ب�ارشت مؤخرا 
بإطاق الجولة الخامسة التي كانت 
معلق�ة طيل�ة خم�س س�نوات إثر 
ماحظ�ات رقابي�ة وقضائي�ة، وقد 
اطلقت هذه الجول�ة أخرا قبل أيام، 

وه�ي لها دور مهم يف زي�ادة اإلنتاج 
للرقع الجغرافية النفطية.

وبم�ا يخص إنتاج الغ�از املصاحب، 
قال عي “نحن نتقدم أيضا بخطوات 
مدروس�ة، فقبل منتصف هذا العام 
نحن عىل موعد مع تدش�ني وحدتي 
للغاز بالب�رصة”، مردفا بالقول “إن 
هناك دراسة مستفيضة للعقد الكبر 
مع رشكة )توت�ال(، وأن هناك عما 
مس�تمرا ودؤوباً يف حقي املنصورية 

وعكاز وحقل بن عمر”.
وبم�ا يتعلق باملص�ايف النفطية، قال 
“نح�ن  النف�ط:  وزارة  يف  املس�ؤول 
نق�رب أيضا م�ن التش�غيل الفعي 
ملصفاة كرباء االس�تثماري بس�عة 
140 الف برميل يوميا من املشتقات 
النفطي�ة والوق�ود، ملا له�ا من دور 
مه�م يف املجال االقتص�ادي وحتى يف 
املجال البيئي فقد تم إنشاء املصفاة 

باملواصفة العالية”.
وتابع بالقول إن “الحكومة العراقية 
الديوانية  انطلقت إلنش�اء مصف�اة 
الحكوم�ي بس�عة 70 ال�ف برمي�ل 
يوميا، منوها إىل أنها “ستطلق قريبا 
مروع�ني اس�تثماريني للمصايف يف 

محافظتي كركوك وميسان”.

النفط: جولة الرتاخيص اخلامسة ستزيد من اإلنتاج وهذه خططنا لقطاعي الغاز والطاقة 

دعوات برملانية لالمتناع عن صيد 
السمك خالل الشهرين املقبلني

الطاقة النيابية: خطوات احلكومة 
جادة يف حل أزمة الكهرباء 

اقتصادي : آن األوان إلقرار موازنة 
٢٠٢٣ بأسرع وقت

تراجع أسعار الدوالر يف البورصة الرئيسة

بغداد/ الزوراء:
 بلغ�ت مبيع�ات البنك املركزي العراق�ي “االجمالية” م�ن العملة الصعبة 

للدوالر خال مزاد العملة لألسبوع املايض أكثر من 700 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خال األسبوع املايض لأليام األربعة التي 
فتح به�ا املزاد وابتداًء من ي�وم األحد ولغاية األربعاء مق�دار 728 مليونا 
و785 ألف�ا و580 دوالرا بمع�دل يومي بل�غ 182 مليونا و196 الفا و395 

دوالرا، مرتفعا بنسبة %115.89 عن األسبوع الذي سبقه.
واض�اف ان اع�ىل مبيعات الدوالر خال األس�بوع امل�ايض كان ليوم االحد 
حي�ث بلغت املبيعات فيه 305 مايني و 406 آالف و 95 دوالرا، فيما كانت 
أق�ل املبيعات لي�وم الثاثاء التي بلغت فيه املبيع�ات 94 مليونا و950 ألفا 

و560 دوالرا.
وأش�ار املصدر اىل: ان املبيعات ذهبت عىل ش�كل نق�دي وحواالت للخارج 
لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ االعتمادات املستندية 
والتس�ويات الدولية للبطاقات االلكروني�ة 1305 دنانر لكل دوالر، فيما 
بلغ سعر بيع مبالغ الحواالت اىل الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانر 

لكل دوالر.
وبلغ مبيعات الدوالر املحول لحسابات املصارف يف الخارج، اضافة اىل البيع 
النقدي 1460 دينارا لكل دوالر، خال ثاثة ايام من االس�بوع وانخفضت 

إىل 1310 ابتداًء من يوم االربعاء.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغ�داد، فيما انخفضت يف اس�واق اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان، 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 والركي واألوربي 392 الف دينار، وسعر الراء 388 الف دينار، 

وهي نفس االسعار التي سجلت ليوم الخميس املايض.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

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

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 360 ألفاً و 370 الف دينار.
أم�ا اس�عار الذه�ب يف اربيل فقد ش�هدت انخفاضا، حيث بلغ س�عر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 450 الف دينار، وس�جل عيار 22 بيع 420 الف 
دينار وسجل عيار 21 بيع 405 آالف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 340 

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

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي، امس 

السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان.
وق�ال مصدر إن بورصت�ي الكف�اح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلتا، 
صب�اح امس، س�عر رصف بل�غ 151250 ديناراً مقاب�ل 100 دوالر، فيما 

كانت االسعار صباح يوم الخميس املايض 154000 دينار .
وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والراء انخفضت يف محال الصرفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 152000 دينار، بينما بلغت أسعار 

الراء 150000 دينار لكل 100 دوالر.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فإن البورصة ال تتداول ايام العطل 
الرس�مية، إال أن مح�ات الرصافة تداولت االس�عار خال اليوم وس�جلت 
انخفاضا أيضا، حيث بلغ س�عر الدوالر البيع 152200 دينار، وبلغ س�عر 

الراء 151200 دينار لكل 100 دوالر.

مبيعات مزاد العملة تتجاوز 700 
مليون دوالر خالل أسبوع

استقرار الذهب يف العاصمة 
واخنفاضه باإلقليم
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خاما البصرة يغلقان على مكاسب طفيفة 

خمتص ينتقد فرض رسوم كمركية على 
بعض املواد األولية



بغداد/ الزوراء:
الرياضي�ة  الصحاف�ة  اتح�اد  وق�ع 
بروتوكول تعاون مش�رك م�ع اللجنة 
الباراوملبية للس�نوات االرب�ع املقبلة يف 
اجتم�اع جم�ع الطرفني يف مق�ر نقابة 

الصحفيني ببغداد.
واس�تقبل االس�تاذ مؤيد الالمي، نقيب 
الصحفي�ني، وف�د اللجن�ة الباراوملبي�ة 
برئاس�ة الدكت�ور  عقي�ل حميد رئيس 
اللجنة، الذي قدم التهنئة ملناسبة تجديد 
فوز الالمي برئاس�ة اتح�اد الصحفيني 

العرب.
الالم�ي ع�ن رسوره بالخط�وة  وع�ر 
االيجابي�ة يف توقي�ع الروتوك�ول الذي 
يمثل لبنة اساس�ية يف العالقة االعالمية 
الصحاف�ة  ب�ني  والبن�اءة  الرصين�ة 
الرياضية واللجن�ة الباراوملبية صاحبة 
االنجازات الكبرية يف الرياضة العراقية.

واكد الدكتور عقيل حميد سعي اللجنة 

الباراوملبية للتعاون الحثيث واملثمر مع 
الداعم�ة لالنجاز  الرياضية  الصحاف�ة 
والناشطة يف تغطية الفعاليات الخاصة 
باللجنة والتي تتس�ع وت�زداد ألقا عىل 

املستويات العربية واالسيوية والدولية.
ووق�ع الدكت�ور  حميد، رئي�س اللجنة 
جاس�م  خال�د  والزمي�ل  الباراوملبي�ة 
الرياضي�ة،  الصحاف�ة  اتح�اد  رئي�س 

الروتوك�ول ال�ذي تضم�ن  ١٣ فق�رة 
تتعلق بإيفاد الصحفيني ومش�اركتهم 
بالبطوالت التي تش�ارك به�ا منتخبات 
اللجن�ة الباراوملبية وتيس�ري التغطيات 

الصحفية، وإس�هام اتحاد الصحافة يف 
الدورات التطويرية واالنشطة التوعوية 
والتنس�يق يف الخطط املشركة املعززة 

للعمل الريايض واإلعالمي.
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عبد اجلبار: سأطلب اللجوء لدولة أخرى إذا 
مل يرتاجع احتاد الكرة عن عقوبيت

بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�ف الالعب الدويل الس�ابق ومدرب القاس�م املس�تقيل، عيل عبد الجبار، بأنه س�يطلب اللجوء ألي بلد 
آخ�ر يس�تقبله، يف حال رف�ض طلبه بإلغ�اء العقوبة املفروضة عليه م�ن اتحاد الكرة.وق�ال عبد الجبار 
»قدم�ت طعن�اً عىل العقوبة التي صدرت بحقي م�ن لجنة االنضباط يف االتحاد العراق�ي لكرة القدم، ويف 
حال رفضها، سأغادر العراق واطلب اللجوء يف دولة أخرى«.وأضاف عبد الجبار »تعرضت العتداء مبارش 
وان�ا عىل دكة االحتي�اط من قبل أحد الكوادر التدريبية مرصي الجنس�ية ومن مدي�ر فريق الرشطة عيل 
الش�حماني وباألدل�ة والتصوير، وكان من حق�ي الدفاع عن نفيس لكني تفاج�أت بأني تعاقبت من قبل 

انضباط اتحاد الكرة ولهذا احسست بالظلم واالجحاف والسيما انا مدرب شاب ويف بداياتي التدريبية«.

أصفر وأمحر

احتاد الصحافة الرياضية واللجنة الباراوملبية يوقعان بروتوكول تعاون مشرتك 

فريق موهبة الديوانية حيرز لقب 
بطولة العراق بالكرة الطائرة

رمضان: أسعى للعودة من جديد يف 
اإلياب وهدف األنيق لقب الدوري

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعل�ن ن�ادي النجف الري�ايض إتمام صفق�ة املهاج�م املغربي أيوب 
امللوك�ي، بعد وص�ول بطاقته الدولي�ة، تمهيدا ملش�اركته بالدوري 
املمتاز، بعقد يمتد حتى نهاية املوس�م.وذكرت إدارة النجف، يف بيان 
رسمي لها: “تس�لمنا بطاقة املحرف املغربي أيوب امللوكي الدولية، 
التي تس�مح له باملش�اركة م�ع الفريق بال�دوري املمتاز”.وأضاف: 
“أنهين�ا إج�راءات حجوزات الط�ريان للملوكي، وس�يصل إىل مدينة 
النجف غ�دا اإلثنني”.واختتم البيان: “سيش�ارك امللوكي مع الفريق 
اعتب�ارا م�ن الجولة بع�د املقبلة، وس�ينخرط ح�ال وصوله للنجف 
بتدريبات الفريق”.تجدر اإلش�ارة إىل أن املهاجم أيوب امللوكي س�بق 

أن مثل ناديا حسينية أغادير وشباب الريف يف املغرب.

بغداد/ متابعة الزوراء:
املين�اء  ن�ادي  ادارة  اعلن�ت 
الري�ايض عن دخ�ول الجماهري 
الحاسمة لفض  للمباراة  مجانا 
املين�اء  الرشاك�ة ب�ني فريق�ي 
وضيف�ه دي�اىل التي س�تقام يف 
البرصة ي�وم غ�د االثنني ضمن 
م�ن  االوىل  الجول�ة  منافس�ات 
املرحلة الثانية من دوري الدرجة 

األوىل.
وق�ال مرشف فري�ق امليناء عيل 
فاضل: ان “ادارة النادي، وخالل 

لقائه�ا الالعبني، وع�دت بزيادة 
إىل  مالية ملس�تحقاتهم، إضافة 
مكاف�أة مجزية يف ح�ال الفوز 
ع�ىل فريق ن�ادي دي�اىل يوم غد 

اإلثنني”.
وأضاف أن “الفريقني سيلتقيان 
يف ملع�ب الفيح�اء بالب�رصة يف 
تمام الس�اعة الثالث�ة والنصف 
يف قم�ة مباري�ات الدرجة االوىل 
املؤهل�ة اىل ال�دوري املمتاز بني 
املتصدر فري�ق امليناء والوصيف 

فريق دياىل”.

نادي النجف يعلن وصول البطاقة 
الدولية للمحرتف املغربي امللوكي

إدارة امليناء: دخول اجلماهري ملباراة 
الغد أمام دياىل سيكون جمانا 

الديوانية/رحيم عودة: 

أح�رز فريق موهبة الديوانية لقب 

بطولة أندية العراق الثانية بالكرة 

الطائرة  تول�د 2007 بعد الفوز يف 

املب�اراة النهائية الت�ي اقيمت عىل 

قاعة النش�اط الريايض عىل نادي 

الدغ�ارة بش�وطني مقابل اليشء 

ب�إرشاف مبارش من قب�ل األتحاد 

الفرع�ي يف  الديواني�ة بالتع�اون 

م�ع إدارة ن�ادي الدغارة و قس�م  

املوهبة.

البطول�ة  منافس�ات  وش�هدت 

مش�اركة عرشة فرق هي  الشهيد 

س�عد ، كركوك ، املرشوع،  الحي، 

الش�طرة ،  األنبار ، موهبة املثنى، 

لجنة الطليع�ة ، الدغارة ، موهبة 

الديوانية.

 ويف ترصي�ح له أكد مدي�ر رعاية 

املوهبة الرياضية حسني القرييش: 

ان البطول�ة ق�د حقق�ت اله�دف 

املنشود من خالل الفرق املشاركة 

الت�ي مثل�ت مختل�ف محافظات 

العراق بع�د أن حرصنا عىل توفري 

جميع متطلب�ات النجاح للبطولة 

وبش�هادة جميع الفرق املشاركة 

التي قدمت مستويات وإمكانيات 

عالية.

 من جانبه، اع�رب  الدكتور احمد 

تدري�ب  ع�ىل  امل�رشف  كاووش، 

الرياضية، عن س�عادته  املوهب�ة 

يف  األول  باملرك�ز  فريق�ه  بف�وز 

البطولة بعد املس�توى املميز الذي 

قدمه الالعب�ون الذين اع�ادوا بنا 

ال�وراء قلي�ال  إىل  اإلنج�از   ه�ذا  

عندم�ا كانت لعبة الك�رة الطائرة 

يف الديوانية صاحب�ة القدح املعىل 

يف الكثري من املناسبات الرياضية. 

مش�يدا يف الوقت نفسه بمستوى 

بقي�ة الف�رق املش�اركة اآلخ�رى 

مما يدل عىل التط�ور الكبري الذي 

تش�هده رياضة الك�رة الطائرة يف 

العراق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�ف وكاع رمضان، نج�م فريق الطلب�ة، تفاصيل عودته 
إىل املالع�ب بعد اإلصابة التي تع�رض لها يف انطالقة الدوري 
املمتاز.وق�ال رمضان “تعرضت لإلصابة يف الرباط الصليبي 
من�ذ اربعة أش�هر، وخالل أس�بوعني س�وف أدخ�ل مرحلة 
التأهي�ل البدني”.وأض�اف: “عملية التأهي�ل البدني تحتاج 
فرة إعداد طويلة، وأس�عى للعودة بقوة، وس�أكون جاهزاً 
فني�اً وبدنياً يف مرحلة اإلي�اب من ال�دوري  املمتاز”.وتابع: 
“هدفنا املنافسة عىل اللقب وحتى اآلن نسري بشكل صحيح 
ونحن يف الصدارة، وهذا املوسم استثنائي من ناحية التنافس 
القوي بني األندية الجماهريية”.وأشار نجم الطلبة: “ظهرت 
عنارص ممي�زة بالدوري املمت�از وقدمت مس�تويات كبرية 
أمث�ال حارس الطلبة حس�ن أحم�د، والعب الق�وة الجوية 
محم�د قاس�م”.وأتم: “وضعنا اإلداري واملايل مس�تقر وهذا 
يحفزنا لتحقيق اللقب، والدوري هذا املوسم رائع بتفاصيله 

ومالعبه وقوة املحرفني إىل جانب املحليني”.

اجلوية يهزم الصناعة برباعية ويعتلي صدارة املمتاز والشرطة يرتقي للوصافة على حساب الكهرباء
دهوك يتفوق على نفط ميسان بثالثية

بغداد/ ليث العتابي
عدسة/ احمد رايض

حق�ق فريق الق�وة الجوية ف�وزا كبريا 
عىل الصناعة وبأربعة اهداف نظيفة يف 
اللقاء الذي اقيم مساء امس السبت عىل 
ملعب الش�عب الدويل ضمن منافس�ات 
الجولة السابعة عرشة من دوري الكرة 
املمتاز، وس�جل هديف الصقور  املحرف 
نيديفريكي ومهند عبد الرحيم )هدفني( 
وحس�ني جب�ار، وبه�ذا الف�وز اعت�ىل 
الجوي�ة صدارة ال�دوري املمتاز برصيد 
35 نقط�ة وبفارق االه�داف عن فريق 
الرشط�ة الوصي�ف، فيم�ا بق�ي رصيد 
الصناعة عند النقطة التاسعة يف املركز 

ما قبل االخري.
مس�تضيفه  ع�ىل  الرشط�ة  وتغل�ب 
الكهرب�اء بنتيجة )1-3(، مس�اء امس 

السبت، عىل ملعب الزوراء.
واصب�ح  رصي�د الرشط�ة 35 نقط�ة، 
وتراج�ع الكهرباء للمرك�ز الرابع ب�32 

نقطة.
تقدم الرشطة مبكرا عن طريق السنغايل 
إدريسا نيانج يف الدقيقة 6، بعدما تلقى 
عرضي�ة من أحم�د فرح�ان، حولها إىل 
داخل الشباك عىل يسار حارس الكهرباء 

عيل عبادي.
آس�و رس�تم م�ن مضاعف�ة  وتمك�ن 
النتيجة، بإحراز الهدف الثاني يف الدقيقة 
39، ليض�ع بصمته التهديفية األوىل بعد 

انتقاله للرشطة يف املريكاتو الشتوي.
وقل�ص مهيم�ن س�ليم م�الخ الف�ارق 
للكهرب�اء يف الدقيقة 63، بعد اس�تغالل 
تمريرة بالعمق، لينجح يف إيداعها شباك 

حارس الرشطة أحمد باسل.
وعزز بسام شاكر تقدم الرشطة بهدف 
تصويب�ة  بع�د   ،79 الدقيق�ة  يف  ثال�ث 

يسارية يف غاية الروعة.
وش�هدت املب�اراة إهدار الع�ب الرشطة 
أحمد فرحان ركلة جزاء يف الدقيقة 54، 
بعد تألق حارس الكهرباء عيل عبادي يف 

التصدي لها براعة.
كما حفل الشوط الثاني باإلثارة والندية، 
مع إهدار الفرص السهلة لطريف اللقاء.

وأجرى مدرب الرشطة مؤمن س�ليمان 
عدة تبدي�الت، بإدخال محم�ود املواس 
ون�ارص محم�دوه ومحم�د داوود، لكن 

براع�ة العب�ادي حال�ت دون مضاعفة 
النتيجة. 

وحس�م التعادل الس�لبي مواجهة أربيل 
ونوروز، امس الس�بت بملعب فرانس�و 

حريري.
وأصب�ح رصيد أربي�ل 16 نقطة باملركز 
ال�15، فيما رفع ن�وروز رصيده إىل 21 

نقطة بالرتيب العارش.   
وتألق ريباز عبد الله حارس أربيل، وأنقذ 
فريق�ه م�ن أه�داف محقق�ة أضاعها 
مارادون�ا  أوليف�ريا  كالودي�و  الثالث�ي 

ومحمد سامي وأوفالبي.
وأه�در محم�ود خلي�ل أخط�ر ف�رص 
املب�اراة ألصح�اب األرض بع�د أن لعب 

مكنزي تمريرة لم يس�تغلها خليل وهو 
بمواجهة الحارس أمجد رحيم.

وتوقفت املب�اراة بعد اع�راض الجهاز 
الفن�ي واإلداري ألربي�ل ع�ىل محاول�ة 
لن�وروز،  له�دف  مارادون�ا  تس�جيل 
وإرصاره عىل عدم إبعاد الكرة إىل خارج 

امللعب رغم إصابة أحد الالعبني.
وحدثت بعض الفوىض وس�ط إش�هار 
ع�دة بطاق�ات صف�راء من قب�ل حكم 
اللق�اء أحم�د كاظ�م لع�دد م�ن العبي 
الفريق�ني، عالوة عىل ط�رد أحد أعضاء 

الجهاز الفني ألربيل.
وق�اد الغان�ي برين�س أوبوك�و فريقه 
ده�وك لالنتص�ار ع�ىل نف�ط ميس�ان 

ملع�ب  ع�ىل  الس�بت،  ام�س   ،)3-1(
صقور الجبال وسط حضور جماهريي 

متوسط.
وافتت�ح العاجي زاكري يانك التس�جيل 
لده�وك، يف الدقيق�ة 43، بعد اس�تالمه 
تمريرة متقنة يف عمق دفاعات الضيوف، 
ليلع�ب كرته بش�كل مب�ارش عىل يمني 

حارس نفط ميسان، مصطفى زهري.
وتمك�ن يونس عب�د من خط�ف هدف 
الدقيق�ة  يف  ميس�ان،  لنف�ط  التعدي�ل 
45، بع�د تنفيذه لركل�ة ثابتة عىل يمني 
ح�ارس ده�وك، أحم�د بش�ار، الذي لم 

ينجح من إبعادها.
ووضع أوبوكو فريقه دهوك يف املقدمة 

مجددا، بإحرازه لله�دف الثاني برضبة 
رأسية يف الدقيقة 54، بعد متابعته لكرة 

ارتدت من القائم.
وع�زز أوبوكو تقدم فريقه بهدف ثالث، 
جاء يف الدقيقة 64 من ركلة جزاء، لعبها 
بإتقان عىل يمني مصطفى زهري، ليقفز 
الغاني إىل وصافة هدايف الدوري املمتاز، 
برصيد 8 أهداف، خلف املتصدر كالوديو 
مارادونا، مهاجم ن�وروز، صاحب ال�9 

أهداف.
وبه�ذا االنتص�ار، رف�ع ده�وك رصيده 
إىل 30 نقط�ة، يف املرك�ز ال��6، بينم�ا 
بق�ي رصيد نفط ميس�ان 25 نقطة، يف 

الرتيب ال�8.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يف  الوطني  املنتخب  مباريات  جدول  عن  السلة  لكرة  العراقي  االتحاد  كشف 
تصفيات كأس آسيا 2025، التي ستنطلق يوم غد 20 شباط بالعاصمة القطرية 
بمواجهة  مشوارها  ستفتتح  العراق  سلة  فإن  املعلن،  الجدول  الدوحة.ووفق 
املحيل. التوقيت  حسب  مساًء،  السابعة  تمام  يف  اإلثنني  غدا  القطري  املنتخب 

شباط   21 يوم  اإلماراتي  شقيقه  الثانية  مباراته  يف  الوطني  املنتخب  ويلتقي 
الحايل، وتحديدا يف الساعة 4:30 مساًء.ويختتم أسود الرافدين مبارياته بمواجهة 
منتخب عمان يف اليوم التايل، عند الساعة الثانية ظهرا.ويواصل املنتخب الوطني 

تحضرياته يف صالة الغرافة بالعاصمة الدوحة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الريايض  دياىل  نادي  إدارة  اعلنت 
إيراني  محرف  العب  مع  التعاقد 
املرحلة  يف  اليد  لكرة  فريقها  لتمثيل 

الثانية من الدوري املمتاز.
حمزة  فراس  النادي  رس  امني  وقال 
العب  مع  رسميا  تعاقد  »النادي  ان 
إحسان  اليد  لكرة  اإليراني  املنتخب 
يف  الفريق  لتمثيل  ابويي  عيل 

منافسات املرحلة الثانية من الدوري 
املمتاز«.

إضافة  سيكون  »ابويي  واضاف 
قوية لفريق دياىل يف املباريات املقبلة 

دون أن يكشف قيمة العقد«.
لكرة  دياىل  »فريق  ان  حمزة  وبني 
ترتيب  يف  الخامس  املركز  يحتل  اليد 
يخوض  الذي  املمتاز  الدوري 

منافساته ١٣ ناديا«.

منتخب السلة يواجه شقيقه القطري 
غدا يف افتتاح تصفيات آسيا

فريق يد دياىل يعزز صفوفه 
باحملرتف اإليراني ابويي 



هاتاي / متابعة الزوراء:
أنقاض  تحت  ميتاً  أتسو  كريستيان  الغاني  القدم  كرة  العب  عىل  ُعثر 
مبنى يف مدينة هاتاي بعد الزلزال القوي الذي رضب تركيا، بحسب ما 

نقلت وكالة »دي اتش ايه« عن وكيل أعماله.
تركيا  رضب  درجات   7.8 بقوة  زلزال  ضحايا  قائمة  إىل  أتسو  وانضم 
وسوريا يف 6 شباط/فرباير وأسفر عن مقتل أكثر من 43 ألف شخص 

يف البلدين.
الزلزال، لكن تبينّ  إنقاذه بعد يوم من  أنه تمنّ  إىل  أولية  وأشارت تقارير 
اتش  »دي  لوكالة  أوزون محمد  مراد  تركيا  يف  وكيله  قال  أنها خاطئة. 
ايه« أنه ُعثر عىل جثته تحت أنقاض مبنى يف مقاطعة هاتاي الجنوبية: 

»وصلنا إىل جثته. ُعثر أيضاً عىل أغراضه وهاتفه«.
الرائد  أيلول/سبتمرب املايض من  انتقل يف  البالغ 31 عاًما  وكان الجناح 
الجنوبية  هاتاي  مقاطعة  يف  يقع  الذي  سبور،  هاتاي  إىل  السعودي 

ر. بالقرب من مركز الزلزال املدمنّ
أن  قبل  و2021   2016 بي  نيوكاسل  يف  مواسم  خمسة  أتسو  وأمىض 
ينتقل إىل نادي الرائد. وسجل أتسو، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز 

لفريقه يف الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع من ركلة ثابتة 
ضد نادي قاسم باشا )1-0( ضمن منافسات الدوري الرتكي.

غرنّد العب بورتو الربتغايل وملقة االسباني السابق بعد اللقاء: »انتصار 
الدولية  آخر مبارياته  املباراة«. خاض  للفريق. سعيد لتسجييل يف  مهم 
يف   2014 مونديال  يف  شارك  أنه  علًما   ،2019 أيلول/سبتمرب  يف  الستي 

الربازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.
وكتب تشيليس عىل موقعه الرسمي: »ببالغ الحزن، تلقى نادي تشيليس 
تركيا  يف  املروع  الزلزال  ضحايا  من  أتسو  كريستيان  بأن  تأكيدات 

وسوريا«.
وأضاف: »كان أتسو العبا يف تشيليس بي عامي 2013 و2017، بعد أن 

وقع معنا قادما من بورتو«.
الفريق  مع  رسمية  مباريات  يف  تشيليس  مع  أتسو  يشارك  »لم  وتابع: 
بعض  يف  شارك  لكنه  معارا،  البلوز  مع  مواسمه  أمىض  حيث  األول، 

املباريات التحضريية للموسم الجديد«.
وواصل: »خالل تلك السنوات، اختري الدويل الغاني كأفضل العب يف بطولة 

كأس األمم األفريقية 2015«.
واختتم: »يبعث تشيليس بأحر التعازي ألرسة كريستيان أتسو وأصدقائه 

ولجميع املترضرين من مأساة الزلزال«.

ليفربول/ متابعة الزوراء:
لليفربول،  الفني  املدير  كلوب  يورجن  األملاني  علق 
عىل املطالبات برحيل ألكسندر تشيفرين من مقعد 
رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم “يويفا”. وجاء 
جمهور  دخول  يف  فوىض  وجود  تقرير  عقب  ذلك 
الريدز إىل ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا باملوسم 

املايض )1 - 0( لصالح ريال مدريد. وقال كلوب، يف 
ترصيحات لشبكة “ليفربول إيكو” الربيطانية: “ال 
أطالب برحيل تشيفرين.. لست متأكًدا من الذي اتخذ 
النهائي يف باريس(”. وأضاف: “أعمل  القرار )لعب 
رئيًسا لبعض األشخاص، ويف الكثري من األشياء ال 

بنسبة  بنفيس  املوضوعات  بعض  عىل  أعمل 

أشخاص  من  معلومات  عىل  أحصل  لذلك   ،%  100
مختلفي ثم أتخذ قراًرا، وكلما كانت املعلومات التي 

تحصل عليها أفضل، كانت القرارات أفضل”.
وتابع: “ال أعتقد أن تشيفرين من اتخذ القرار، لكن 
شخًصا ما جمع كل األوراق مًعا ليقول له هذا أفضل 

مكان”.

 )2-4( بنتيجة  درامي  بانتصار  آرسنال  عاد 
امس  فيال،  أستون  مضيفه  حساب  عىل 
فيال  ملعب  عىل  أقيم  الذي  اللقاء  يف  السبت، 
من   24 رقم  الجولة  مباريات  ضمن  بارك 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
 )16( ساكا  بوكايو  آرسنال  رباعية  وسجل 
وإيمليانو   )61( زينشينكو  وأوليكساندر 
وجابريل   )90( مرماه  يف  بالخطأ  مارتينيز 
أستون  ثنائية  سجل  بينما   .)90( مارتينييل 
فيال أويل واتكينز )5( وفيليب كوتينيو )31(.

اللقاء،  يف  األوىل  الخطورة  فيال  أستون  شكل 
يف  لويز  عرب  املنطقة  خارج  من  بتسديدة 

الدقيقة الثانية، ذهبت بعيًدا عن املرمى.
يف  مبكرًا  التسجيل  فيال  أستون  وافتتح 
الدقيقة السادسة، بتلقي واتكينز كرة بينية، 
وانطلق حتى وصل إىل منطقة الجزاء مسدًدا 

كرة أرضية سكنت الشباك.
النتيجة  لتعديل  فرصة  آرسنال  وأهدر 
داخل  بينية  وايت  بتلقي   ،12 الدقيقة  يف 
إرسال  ويفضل  بمارتينيز،  لينفرد  املنطقة 
عرضية لنكيتياه إىل جواره الذي سدد رأسية 
الحكم  يعلن  أن  قبل  بالعارضة،  اصطدمت 

عن وجود تسلل.
الدقيقة  يف  النتيجة  تعديل  يف  آرسنال  ونجح 
دفاع  من  مبعدة  كرة  ساكا  تابع  بعدما   ،16
أستون فيال داخل املنطقة، ليسدد كرة قوية 

سكنت الشباك.

بتسديدة   ،19 الدقيقة  يف  زينشينكو  وظهر 
بها  أمسك  املنطقة،  خارج  من  قوية 

مارتينيز.
وتمكن أستون فيال من تسجيل الهدف الثاني 

الدقيقة 31، بعدما تلقى كوتينيو تمريرة  يف 
مميزة  أرضية  كرة  مسدًدا  املنطقة،  داخل 

بتقدم  األول  الشوط  لينتهي  الشباك،  سكنت 
أستون فيال )1-2(.

كرة  ساكا  سدد  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
الدقيقة  يف  املنطقة  حدود  عىل  من  مقوسة 

48، ذهبت بعيًدا عن املرمى.
الدقيقة  يف  جديد  من  للمحاولة  ساكا  وعاد 
53، بتسديدة أرضية من داخل املنطقة، مرت 

إىل جوار القائم.
وكاد آرسنال أن يعدل النتيجة يف الدقيقة 56، 
وايت،  من  لعرضية  نكيتياه  ارتقى  بعدما 

مسدًدا رأسية اصطدمت بالعارضة.
النتيجة  بتعديل  سيطرته  آرسنال  وترجم 
من  أرضية  بصاروخية    ،61 الدقيقة  يف 
سكنت  املنطقة  حدود  عىل  من  زينشينكو 
الفرص  إهدار  آرسنال  وواصل  الشباك. 
املحققة، بعدما أرسل أوديجارد بينية مميزة 
من  وسدد  بمارتينيز  انفرد  الذي  لنكيتياه، 
أعىل  ذهبت  ساقطة،  كرة  املنطقة  داخل 

العارضة يف الدقيقة 64.
وتالعب مكجي بأوديجاد وتشاكا يف الدقيقة 
املنطقة،  خارج  من  كرة  بعدها  مسدًدا   ،76

ذهبت ضعيفة يف يد رامسديل.
لخطف  محققة  فرصة  آرسنال  وأهدر 
االنتصار يف الدقيقة 77، بعدما أخطأ كونسا 
نكيتياه  ليفتكها  ملارتينيز،  الكرة  إعادة  يف 
ويمررها ألوديجارد الخايل تماًما من الرقابة 
مرت  أرضية  كرة  ليسدد  املنطقة،  داخل 

بغرابة إىل جوار القائم.
الثالث  النقاط  خطف  فيال  أستون  وحاول 
الجانب  يف  باييل  من  بتوغل   ،82 الدقيقة  يف 
األيمن ملنطقة الجزاء، مسدًدا كرة قوية ملست 

أصابع رامسديل واصطدمت بالعارضة.
الثالث،  الهدف  عن  آرسنال  بحث  واستمر 
أرسلها  لعرضية  جابريل  من  بارتقاء 
أوديجارد من مخالفة يف الدقيقة 84، مسدًدا 

رأسية ذهبت أعىل العارضة.
من  املنطقة  داخل  بينية  ساكا  وتلقى 
جورجينيو يف الدقيقة 86، مسدًدا كرة أرضية 

ضعيفة، أمسك بها مارتينيز بسهولة.
من  الثانية  الدقيقة  يف  رسيعة  هجمة  ومن 
الوقت بدل الضائع، انطلق باييل حتى وصل 
إىل املنطقة، وسدد كرة مقوسة تألق رامسديل 

يف التصدي لها.
الدقيقة  يف  االنتصار  هدف  آرسنال  وخطف 
الثالثة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة قوية 
من جورجينيو من خارج املنطقة، اصطدمت 
تسكن  أن  قبل  مارتينيز  ثم  ومن  بالعارضة 

الشباك.
الوقت بدل الضائع،  الدقيقة األخرية من  ويف 
ركنية  ركلة  يف  مرماه  من  مارتينيز  تقدم 
وينطلق  الكرة  آرسنال  ليفتك  فيال،  ألستون 
مارتينييل أمام املرمى الخايل، ليسجل الهدف 
املدفعجية  بفوز  اللقاء  لينتهي  الرابع، 
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الرياض/ متابعة الزوراء:
أعاد النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو فريقه النرص إىل الصدارة 
بمساهمته يف فوزه الصعب عىل ضيفه التعاون 2 - 1 يف املرحلة 

السابعة عرشة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وصنع رونالدو هديف فريقه بتمريرتي حاسمتي إىل عبد الرحمن 
غريب الذي افتتح التسجيل يف الدقيقة 17، وعبدالله مادو مسجل 
اإلسباني  عرب  الضيوف  تعادل  بعدما   78 الدقيقة  يف  الفوز  هدف 
الكامريوني  وسجل   .)47( الثاني  الشوط  مطلع  مدران  ألفارو 
التسلل. بداعي  ألغي   68 الدقيقة  للتعاون يف  تاوامبا هدفاً  لياندر 

الوحدة  مضيفه  عىل  األول  بعد  للنرص  توالياً  الثاني  الفوز  وهو 
هذا  له  عرش  والثاني  رونالدو،  توقيع  حملت  نظيفة  برباعية 
امام  األهداف  بفارق  40 نقطة  الصدارة برصيد  املوسم فاستعاد 
اتحاد جدة الذي كان انتزعها مؤقتاً بفوزه عىل مضيفه االتفاق 3 

-صفر، والشباب الفائز عىل أبها 2 -صفر يف افتتاح املرحلة.

رونالدو يعيد النصر إىل الصدارة

إعالم إلكرتوني

آرسنال يهزم أستون فيال برباعية يف الوقت القاتل 

العثور على جثة الالعب الغاني أتسو

كلوب ملسؤول باليويفا: احبث عن وظيفة أخرى

ضمن مباريات الدوري االنكليزي املمتاز

مفكرة الزوراء

زياش كلمة سر اجتماع اخلليفي ورئيس تشيلسي

الدوحة/ متابعة الزوراء:
عرضاً  ثاني  آل  جاسم  بن  حمد  بن  جاسم  الشيخ  قدنّم 
يونايتد  مانشسرت  فريق  عىل  الكامل  لالستحواذ  رسمياً 

اإلنكليزي.
تقدمه  ثاني  آل  جاسم  بن  حمد  بن  جاسم  الشيخ  د  وأكنّ
مانشسرت  نادي  ملكيِة  عىل  الكامل  لالستحواِذ  بعرض 
يونايتد. ويخطط، العرض الذي لم يتم الكشُف عن قيمته، 

إىل إعادِة النادي ملجدِه السابق داخل وخارج امللعب.
كما سيسعى إىل وضع الجماهري يف قلب النادي من جديد 
من  الديون  من  خالياً  البيان  بحسِب  العرُض  وسيكون 
االستثمار  إىل  تتطلُع  التي  الشيخ جاسم  خالل مؤسسة 
ومركزِه  العريق  اإلنكليزي  بالنادي  القدم  كرة  فرق  يف 
التحتية  البنية  إىل  إضافة  ترافورد  أولد  وملعبه  التدريبي 
يدعُمها  التي  واملجتمعات  املشجعي  وتجربِة  األوسع، 

فـتقوُم  العرض  رؤية  أما  النادي. 
يونايتد  مانشسرت  تمـيز  دعم  عىل 

لكرِة  ناٍد  كأعظم  إليه  والنظر 
القدم يف العالم.

وتلقى مانشسرت يونايتد، عرضا 
القليلة  الساعات  يف  جديدا 

النادي  أسهم  لرشاء  املاضية، 
الفرتة  خالل  اإلنجليزي، 

املقبلة.
وكتب فابريزيو رومانو خبري 
انتقاالت الالعبي واملدربي يف 

بموقع  حسابه  عىل  أوروبا، 
القطري  العرض  “بعد  تويرت 

للشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، 
-I من جديد  عرض  تقديم   تم 

EOS لرشاء املان يونايتد”.
جيم  السري  “يريد  رومانو:  وأضاف 

تأكيد  وتم  النادي،  رشاء  راتكليف 
تقديم عرض رسمي اآلن”.

أعلنوا  يونايتد  أن مالك مانشسرت  يذكر 
نوفمرب/ترشين  يف  النادي  لبيع  نيتهم 

كشف  الحي  ذلك  ومنذ  املايض،  الثاني 
عن  بريطانيا،  أثرياء  من  وهو  راتكليف، 

اهتمامه برشاء الشياطي الحمر.

ميالنو/ متابعة الزوراء:
طالب القضاء اإليطايل من الربازيل، أن يقيض 
جريمة  يف  املدان  روبينيو،  السابق  النجم 
عام  ميالنو  يف  ارتكبت  جماعي  اغتصاب 
تسليمه،  يتم  لم  إذا  بالده  يف  عقوبته   ،2013

وفقا ملا قالته وزارة الخارجية الربازيلية.
9 سنوات،  وحكم عىل روبينيو بالسجن ملدة 
اإليطالية،  النقض  محكمة  أكدت  أن  بعد 
حكم املحكمة االبتدائية يف 19 كانون الثاني/

يناير 2022، الغتصابه امرأة يف 2013 عندما 
كان يدافع عن ألوان ميالن. وأوضحت وزارة 
قدم  اإليطايل  الطلب  أن  الربازيلية،  الخارجية 
للدراسة من قبل إدارة التعاون الدويل بوزارة 
العدل، بينما يحظر الدستور الربازييل تسليم 
مواطنيه. وكان وزير العدل فالفيو دينو، قد 
أعلن الشهر املايض أنه “يمكن أن يكون هناك 
تنفيذ للحكم يف الربازيل”، لكن هذا االحتمال 

يجب فحصه بمجرد تقديم طلب بشأنه.

ويقول الخرباء إن هذه العملية قد تستغرق 
العامة  النيابة  طلبت  فيما  سنوات،  عدة 
وأصدرت  روبينيو،  تسليم  اإليطالية، 
ورفضت  بحقه.  دولية  توقيف  مذكرة 
الربازيل، الطلب اإليطايل، ومع ذلك، يواجه 

إذا  االعتقال  خطر  السابق،  الدويل  املهاجم 
معها  وقعت  دولة  إىل  سافر 

اتفاقية  إيطاليا 
تسليم.

عرض قطري وآخر بريطاني لشراء 
مانشسرت يونايتد

القضاء اإليطالي يراسل الربازيل بشأن سجن روبينيو

No: 7901   Sun    19     Feb    2023العدد:   7901    األحد   19    شباط   2023

باريس/ متابعة الزوراء:
بوييل مالك  تود  باريس سان جريمان، مع  نادي  الخليفي رئيس  اجتماع نارص  تقرير صحفي عن سبب  تحدث 
تشيليس. وزعمت التقارير بأن الطرفي ناقشا قضية انتقال نيمار جناح سان جريمان، إىل تشيليس يف الصيف 
املقبل، موضحة أن البلوز مستعد لدفع 60 مليون يورو. وقالت صحيفة ليكيب: »مصدر مقرب من تشيليس أكد 
أن هدف االجتماع كان فقط اعتذار بوييل عن ترصف البلوز الذي أفسد انتقال حكيم زياش إىل سان جريمان يف 
تأخر يف  ثم  أوراق صفقة زياش دون توقيع،  املايض«. وأرسل تشيليس،  الشتوي  املريكاتو  اللحظات األخرية من 

إعادة إرسال املستندات الصحيحة، بعد انتهاء املوعد الرسمي للمريكاتو الشتوي.
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ضع هذه النصائح باعتبارك

باريس/متابعة الزوراء:
يحتفظ األف�راد باملعلومات إما ألنها 
ب�ارزة أو متعلقة بقاعدتهم املعرفية 
الحالية، أو ليقوموا باس�رجاعها أو 
رسدها أو اس�تخدامها بشكل متكرر 

عىل مدار الوقت. 
يقول ش�ون كانغ، األس�تاذ املساعد 
يف قس�م التعلي�م يف كلي�ة دارتموث، 
والذي تركز أبحاث�ه عىل علم النفس 
املعريف للتعلم والذاكرة، إن »الشخص 
العادي املتوسط الذي يحاول أن يتعلم 
الفيزياء النووية ألول مرة، عىل سبيل 
املث�ال، من املحتم�ل أن يجد صعوبة 
بالغة يف االحتف�اظ باملعلومات؛ ألنه 
ع�ىل األرج�ح ال يمتل�ك أي معرفة يف 
عقله لريبط هذه املعلومات الجديدة 

بها«.
من املهم للغاية للمدربني فهم األمور 
الت�ي تس�اعد الناس ع�ىل االحتفاظ 
باملعلومات؛ وذلك لضمان أن بإمكان 
متدربيه�م تطبيق النصائح واألدوات 
التي يتعلمونه�ا أثناء ورش العمل يف 

العالم الواقعي. 
كم�درب إعالمي، تعلمت أن الطريقة 
الوحي�دة لتقدي�م تدري�ب مؤثر هي 
عرب أن تضمن أنك مستعد قبل وأثناء 

وبعد التدريب. 
أن  يج�ب  أساس�ية  آلي�ات  إلي�ك 

يستخدمها أي مدرب إعالمي: 
التحضريات:

ح�دد أهداف ونتائ�ج التدريب: تخّيل 
مزارًعا ينىس أدواته الزراعية، يش�به 
ه�ذا امل�درب اإلعالم�ي ال�ذي يغف�ل 
ع�ن األه�داف املخطط له�ا والنتائج 
املتوقع�ة. ع�ىل األرج�ح ل�ن يتمكن 
املزارع وامل�درب من تأدي�ة عملهما؛ 
ألنهما ليسا مستعدين. إن تخطيطك 
قب�ل  املتوقع�ة  والنتائ�ج  لأله�داف 

التدري�ب سيس�مح ل�ك باس�تخدام 
األدوات اإلرشادية خالل التدريب. 

األه�داف  تحدي�د  م�ع  املحت�وى: 
ووجود إطار العمل إلرش�ادك، تكمن 
الخط�وة التالي�ة يف جم�ع املحت�وى 
ال�ذي س�تقدمه بعناية. تذك�ر دائًما 
أن تنس�ب املعلومات ملصادرها وذكر 
املس�تخدمة؛  اإللكروني�ة  املواق�ع 
لتجنب الرسق�ة األدبية. باإلضافة إىل 
ذلك، تأكد من اس�تخدام محتوى من 
كّتاب ذوي معرفة ومنظمات مطلعة 
إذا ل�م تك�ن تمتل�ك محت�وى جاهزًا 

بالفعل. 
تخطيط�ك  أثن�اء  اللوجيس�تيات: 
لتدريب�ك، تأك�د م�ن وج�ود جمي�ع 
اللوجيس�تيات يف محله�ا، ويتضمن 
ذلك التحضري املسبق ألماكن التدريب 

ين. كم�ا  واألدوات املكتبي�ة واملس�ريّ
ينبغي أن يح�ّ� املدربون الرتيبات 
املتعلق�ة بالطع�ام، وتنظي�م األم�ن 
قبيل الوق�ت إذا تطلب األمر. إّن عدم 
قيام�ك بهذه املهام قب�ل فعاليتك قد 

يسبب فشاًل.
استمارات التقييم قبل وبعد التدريب: 
لتسهيل عملية املراقبة والتقييم بعد 
التدري�ب، اس�تخدم محتوى ورش�ة 
العم�ل إلع�داد مس�ودة الس�تمارات 
التقيي�م قبل وبعد التدريب. ستش�ري 
اس�تمارة ما قب�ل التدري�ب إىل إذا ما 
كان محتواك له قيمة عند املشاركني 
اس�تمارات  س�تحدد  بينم�ا  ال،  أم 
التقيي�م بع�د التدري�ب م�دى جودة 
تقديمك للتدريب، ومق�دار ما تعلمه 

املشاركون من ورشة العمل. 

الحش�د: ع�ىل الرغم م�ن تخطيطك 
الدقي�ق لفعاليت�ك، إال أن�ه يف بع�ض 
األحيان لن يش�ارك الناس يف تدريبك، 
لذلك تأكد من حشد جمهورك مبكرًا، 
م�ن خ�الل إرس�ال رس�ائل تذكريية 
متكررة عرب الويب أو وسائل التواصل 
االجتماع�ي أو الربيد اإللكروني عىل 

سبيل املثال. 
األمن: كمنظ�م للفعالية، ينبغي عىل 
املدرب�ني التأك�د م�ن وج�ود التدابري 
األمني�ة، ف�إذا كن�ت س�تمنح إقامة 
الفن�ادق، تأك�د  للمتدرب�ني يف أح�د 
من إج�راء تقييم للمخاط�ر األمنية، 
وتحض�ري خط�ة التباعه�ا يف حال�ة 
ح�دوث أي مش�اكل محتمل�ة. تأكد 
من الحصول عىل خطابات أمنية من 
ال�دول التي تض�ع قيوًدا ع�ىل حرية 

التجم�ع، وتضم�ن ه�ذه الخطابات 
موافق�ة أم�ن الدول�ة ع�ىل قدرت�ك 
ع�ىل إج�راء التدري�ب، وب�دون هذه 
الخطاب�ات بإم�كان األم�ن إيق�اف 

تدريبك. 
التدريب عرب اإلنرنت: إذا كنت ُتجري 
تدريب�ك ع�رب اإلنرن�ت، ف�إّن التأكد 
م�ن مواكبت�ك ألح�دث التطبيق�ات 
البس�يطة لالجتماعات عرب اإلنرنت 
أمر ال مفر من�ه، فبإمكان تطبيقات 
ومايكروس�وفت  ميي�ت،  جوج�ل 
تيمز، وسكايب، وزووم، وغريها من 
تطبيق�ات االتصال ع�رب الفيديو، أن 
تس�بب مش�كالت إذا ال تعرف كيفية 
تش�غيل بع�ض خصائصه�ا. أرس�ل 
راب�ط االجتماع للمش�اركني، واطلب 
منه�م تحمي�ل تطبيق االجتم�اع أو 

تحديث�ه، واس�تخدام ش�بكة إنرنت 
عالية الجودة قبل املحارضة. 

مناهج التدريب:
توض�ح األبحاث أن تذك�ر املعلومات 
يتم بش�كل أفضل إذا تمت معالجتها 
بشكل ذي مغزى أثناء التعلم، ويعترب 
املفهوم الجديد ذا معنى بمجرد دمج 
املعلومات باملعرف�ة الحالية بطريقة 

تدعم اتخاذ إجراء أو قرار.  
ويف املقابل، بإمكان استخدام عروض 
»باوربوين�ت« طويل�ة ُيهيمن عليها 
مش�اركة املدربني عدم ق�درة الكثري 
من املتدربني ع�ىل تذكر أو تطبيق ما 

تعلموه خالل التدريب. 
إليك القليل من األنشطة التي يمكنها 
مساعدة املشاركني عىل التفاعل أكثر 

مع املعلومات التي يتعلمونها:  
العصف الذهني: عند تطبيق العصف 
الذهن�ي يف محارضات�ك، فإن�ك بذلك 
تجعل املش�اركني يمتلكون التدريب، 
وهذا نهج بس�يط يس�اعد الفرد عىل 
أفض�ل.  بطريق�ة  املعلوم�ات  فه�م 
م�ن امله�م كمت�درب أن تضم�ن أن 
تكون مح�ارضات العص�ف الذهني 
شاملة، لكي ُتشارك جميع األجناس 
والهوّيات بحرية وعىل قدم املساواة.  
العمل الجماعي: تساعدك املجموعات 
ع�ىل فه�م م�ا إذا كان م�ا تقدم�ه 
مفهوًم�ا أم ال، وم�ا إذا كان بإمكان 
الت�ي  ال�دروس  امت�الك  املتدرب�ني 
تعلموها. ويس�اعدك ه�ذا عىل جمع 
املحت�وى ال��وري بطريقة مفيدة 

لك وللمشاركني. 
املعضالت والسيناريوهات: املعضالت 
هي تدريبات ستشمل إخبار املتدربني 
بموقف يج�ب عليهم فيه اتخاذ قرار 
صع�ب ب�ني س�يناريوهني بديلني أو 
أكثر بناء ع�ىل املحتوى الذي تعلموه 

خالل التدريب. إن هذا النهج تكاميل 
ليجعل املتدربني يفكرون ويتناقشون 
ويس�تدعون املعلوم�ات. أدى دم�ج 
ه�ذه التدريب�ات أثن�اء تدريباتي إىل 
حدوث مناقش�ات جي�دة، مما جعل 
العدي�د م�ن املتدرب�ني حريصني عىل 
املعرفة  املش�اركة وس�ّهل تحصي�ل 

بصورة أكرب. 
االختبارات القصرية: من الجيد دمج 
هذا النش�اط بعد عروض باوربوينت 
القصرية، إذ يس�اعدك عىل معرفة ما 
إذا كان املتدرب�ون ق�د اس�توعبوا ما 
عرضته أم ال، فض�الً عن معرفة من 

هم أرسع املتعلمني.  
بإم�كان  املتع�ددة:  الوس�ائط 
املح�ارضات الت�ي تتضم�ن ع�رض 
األف�الم القص�رية، والع�روض األوىل 
البياني�ة  الرس�ومات  م�ن  وغريه�ا 
)االنفوج�راف(، املس�اعدة يف تولي�د 

النقاشات املثمرة بعد العرض. 
التقديمية/اإلنج�ازات:  الع�روض 
مع اق�راب نهاية تدريب�ك اإلعالمي، 
ضع يف اعتب�ارك إنه�اء التدريب بأن 
تطلب من املتدرب�ني تقديم العروض 
التقديمي�ة أو اإلنجازات. س�يمنحك 
ذلك الفرصة يف املتابعة ومعرفة ما إذا 
كان املتدربون قد اس�توعبوا املحتوى 
ال�ذي قدمت�ه أم ال، وإذا م�ا كان يتم 

تطبيقه يف الحياة العملية أم ال. 
التزكي�ات: أثن�اء تقديم�ك للتدري�ب 
ابحث دائًما عن أرسع املتعلمني؛ ألنهم 
س�يكونون قادري�ن عىل مس�اعدتك 
عىل اختيار الشخص املناسب لتقديم 
تزكيت�ه بعد الفعالي�ة. بإمكان هذه 
التزكيات دعم تقاريرك عن الفعالية، 
خاصة املحتوى الناتج عن استمارات 

تقييم ما بعد التدريب.   
)عن/شبكة الصحفيني الدوليني(

اذا كنت ختطط لتقديم تدريب أو ورشة عمل إعالمية؟

برامج قدمية تعود إىل فضائيات مصرية

 بغداد / نينا:
 اكدت منظمة اليونس�كو ، ان مجابهة الخطاب املضل�ل وخطاب الكراهية واملعلومات 
املزيفة يف العراق، يحتاج اىل مجموعة عوامل ومعايري مش�ركة ينبغي توفرها وضمان 

تحقيقها .
وقالت اليونسكو ، يف بيان صحفي يوم الخميس املايض، ان “ مكتبها يف العراق يتواصل 
مع القضاء العراقي والجهات األخرى املعنية لتأسيس قواعد ممارسات واليات متابعة 

معتدلة وموضوعية”.
واضافت، انها “ ثبتت جملة اعراضات عىل )مدونة تنظيم االعالم الرقمي لهيئة االعالم 
واالتصاالت( او الالئحة ، ومنذ اكثر من عام ، الفتة اىل رفض استخدام وتوظيف محددات 
حري�ة التعبري ، ومنها التضليل املعلوماتي، كمربرات لفرض حدود قاس�ية مبالغ فيها 

عىل املستخدمني ، سواء كانوا صحفيني او مطورين او صانعي محتوى.
واوضحت اليونس�كو ، ان “ هذه املس�ودة هي مستنتس�خة عن الئحة تنظيم الخطاب 
االعالم�ي للهيئة، تم عكس�ها عىل ما يس�مى تنظيم االعالم الرقم�ي ، وتم الخلط فيها 
ب�ني تنظيم االعالم الرقمي للمؤسس�ات ، وبني محتوى االفراد كمس�تخدمني لالنرنت 

واملعلوماتية”.
واوجزت اليونس�كو ، جملة عوامل ومعايري منها ، “ إطار ترشيعي نافذ يمايش املعايري 
الدولية ودستور العراق، وبنية تنظيمية مؤهلة للرصد واملتابعة وامتالك اتفاقيات نافذة 
مع م�زودي الخدمات ومنصات االنرنت، وتمثيل رس�مي للمنص�ات العاملية لالنرنت 
واملعلوماتية يف العراق ، وشمول رقمي ومايل مع ضمانات رسمية لعدم توظيف املحتوى 
الرقمي الغراض كرس خصوصية املستخدمني ، واخريا محو االمية املعلوماتية والرقمية 

والعمل عىل تحسني الدراية واملعرفة الرقمية لدى الجمهور العراقي”.

 البرصة / نينا:
 اطلق مس�لحون مجهولون ليلة الجمعة النار عىل الصحفي صفاء الفريجي الواقع يف 

منطقة الجمهورية وسط البرصة .
وقال الفريجي يف بصمة صوتية، ان مس�لحني، كانا يستقالن دراجة نارية، اطلقا النار 

عليه اثناء وجوده امام منزله منتصف الليلة املاضية، دون اصابته .
واضاف الفريجي انه لم يعرف االسباب والدوافع التي ادت اىل اطالق النار عليه.

الرباط/متابعة الزوراء:
جرى مساء يوم الخميس بمقر وزارة االتصال  
بالرب�اط، التوقي�ع ع�ىل اتف�اق اجتماعي بني 
النقابة الوطنية للصحاف�ة املغربية والجمعية 
الوطني�ة لإلع�الم والنارشين م�ن أجل رصف 
زيادة لفائدة الصحفيني تقدر ب� 2000 درهم، 
ع�ىل دفعت�ني. وهك�ذا، س�يتم رصف الدفع�ة 
األوىل املقدرة ب� 1000 درهم للصحفيني خالل 
الش�هر املقبل، عىل أن يت�م رصف زيادة ثانية 
بالق�در نفس�ه خالل ش�هر فرباير م�ن العام 
املقب�ل، وتكون بذل�ك قيمة الزي�ادة مقدرة ب� 
2000 درهم يس�تفيد منها كل صحفي أمىض 
أربع س�نوات يف املهنة. كما سيتم رصف زيادة 
لفائدة العاملني يف القطاع الصحفي واإلعالمي 
مق�درة هي األخرى ب� 1000 درهم، ستش�مل 
الدفع�ة األوىل 500 دره�م، فيما س�يتم رصف 

الدفعة الثانية خالل فرباير من العام املقبل.
وقال مهدي بنس�عيد، وزير الثقافة والش�باب 

والتواص�ل، يف اللق�اء الذي عقد بمق�ر الوزارة 
بالرباط، إن “أهداف الجمعية الوطنية لإلعالم 
والنارشي�ن معقول�ة، ونعت�ز به�ذا االتف�اق 
التاريخي يف ظل ه�ذه الحكومة االجتماعية”، 
بمنهجي�ة  تش�تغل  “الحكوم�ة  أن  م�ربزا 
اجتماعي�ة موجه�ة للمق�اوالت الصحفي�ة”.
وأض�اف أن ه�ذا االتف�اق يروم تقوي�ة املجال 
الصحفي الذي يش�تغل بمس�ؤولية وعقالنية، 
و”نح�ن نجتهد من أجل إخ�راج قانون منظم 

للمؤسسة االجتماعية للصحفيني”.
واعترب املسؤول الوزاري أن الهدف من االتفاق 
ه�و الحفاظ ع�ىل كرامة الصحفي�ني وجميع 
العاملني يف هذا القطاع، وكذا من أجل محاربة 
األخب�ار الزائفة والدفاع عن ص�ورة املغرب يف 
الخارج، مربزا أن باب الوزارة س�يظل مفتوحا 
تطوي�ر  إىل  الرامي�ة  املب�ادرات  أم�ام جمي�ع 
القطاع. من جانبه، قال عبد الله البقايل، رئيس 
النقابة الوطني�ة للصحافة املغربية، إن لحظة 

توقيع االتف�اق االجتماع�ي تاريخية وإضافة 
نوعية للقطاع اإلعالمي املغربي الذي يحتاج إىل 
ه�ذه املبادرات من أجل الخ�روج من الوضعية 

املتأزمة للمقاوالت اإلعالمية.
وأض�اف البق�ايل ، أن “هن�اك تفاع�ال إيجابيا 

م�ن جان�ب ال�وزارة والحكوم�ة م�ع مطالب 
وتطوي�ره  بالقط�اع  للنه�وض  الصحفي�ني 
وتجويده” مربزا أن “نج�اح املقاولة اإلعالمية 
ه�و نج�اح للصحفي، وه�ذا الدعم س�يعطي 

الروح والنفحة الوطنية للصحفيني”.

 القاهرة/متابعة الزوراء:
 يكتش�ف املتابع عن ق�رب للتغرّيات 
الحاصل�ة يف اإلعالم املرصي، تحديدا 
ع�ىل مس�توى الخارط�ة الربامجية 
القن�وات، فقدانها  الجديدة لبع�ض 
للرغبة الحقيقي�ة يف القيام بتطوير 
ج�ذري ُيف�ي إىل نتائ�ج إيجابي�ة 
يتطلع له�ا املواطن�ون وخلوّها من 
اإلعالم الرامي إىل تقديم رسالة تعتمد 
ع�ىل التوازن ب�ني أه�داف الحكومة 

واحتياجات الجمهور.
للرشك�ة  تابع�ة  قن�وات  وأطلق�ت 
املتحدة للخدمات اإلعالمية يف مرص، 
وه�ي الجه�ة املالكة لع�دد كبري من 
مجموع�ة  اإلعالمي�ة،  املؤسس�ات 
م�ن الربام�ج مؤخ�را، تنوّع�ت بني 
الس�يايس والكومي�دي والس�ياحي، 
غ�ري أنه�ا كادت تخت�زل التغي�ري يف 
استدعاء برامج من املايض لم تحقق 
ومقدميه�ا الغرض املرجو منها عىل 

مستوى الرسالة التنويرية.
وبدأت شبكة تلفزيون “الحياة” قبل 
أي�ام يف إط�الق برنامج “آدم ش�و” 
الذي يقدم�ه الفنان الكوميدي أحمد 
آدم، والذي س�بق ان ق�دم الربنامج 
باألسلوب نفسه عىل هذه القناة منذ 
س�نوات، ويناق�ش بع�ض القضايا 
بشكل س�اخر، ويقوم بالتعليق عىل 
األحداث والتطورات املحلية والعاملية 
يف قال�ب كوميدي، وهي طريقة قدم 

بها الربنامج وفقد بريقه بسببها.
ش�و”  “آدم  برنام�ج  ويس�تهدف 
يف  والس�لوكيات  الظواه�ر  تن�اول 
حياة الن�اس يف محاولة لتغيريها إىل 
األفضل بدعوى أن الناس بحاجة إىل 
من ينتش�لهم م�ن التضليل، خاصة 
األجي�ال الجدي�دة، م�ع أن رشيح�ة 
املراهق�ني والش�باب تعد شاش�ات 

التلفزيون من آخر اهتماماتهم.

وهن�اك قطيعة ب�ني اإلعالم املرصي 
ب�دأت  الش�بابية عموم�ا  والفئ�ات 
تتصاع�د يف اآلون�ة األخ�رية لقي�ام 
معظ�م القنوات بالتغري�د بعيدا عن 
اهتمامات ه�ذه الرشيحة، وتحولت 
شبكات التواصل االجتماعي لوجهة 
جاذب�ة له�م، ولم يع�د يؤث�ر فيهم 
الخطاب اإلعالمي مهما كانت طبيعة 

الربامج أو الوجوه التي تقدمها.
إط�الق  ج�رى  نفس�ه  الوق�ت  ويف 
ع�ىل  األوىل”  “الطبع�ة  برنام�ج 
فضائية “الحياة” من تقديم الكاتب 
واإلعالم�ي أحمد املس�لماني، والذي 
قدم الربنامج نفسه منذ سنوات عىل 
قناة “دريم”، ودرج فيه عىل تسليط 
الض�وء ع�ىل أب�رز األح�داث املحلية 
والعاملي�ة الت�ي تتناوله�ا الصح�ف 
بص�ورة  عليه�ا  بالتعلي�ق  ويق�وم 

مبّسطة، انقسم بشأنها الجمهور.
ترصيح�ات  يف  املس�لماني  وق�ال 
إعالمي�ة إن النس�خة الجدي�دة م�ن 
الربنامج تأتي تحت ش�عار “صناعة 
األمل”، وتسلّط الضوء عىل نجاحات 
املب�ادرات  وأب�رز  املرصي�ة  الدول�ة 
الرئاس�ية ملواجه�ة األص�وات الت�ي 
تسعى الس�تغالل األزمة االقتصادية 
الح�ادة لبث الي�أس واإلحب�اط بني 
صف�وف الن�اس وجعله�م يفقدون 

األمل.
النس�خة  يف  املس�لماني  وق�ام 
الس�ابقة من برنامجه بالركيز عىل 
املوضوع�ات الجدلية الت�ي يتناولها 
اإلعالم، وعمل عىل رشحها للجمهور 
بش�كل س�هل ع�رب تقدي�م ملخص 
أله�م األح�داث املرصي�ة واإلقليمية 
النس�خة  اخت�زال  لك�ن  والدولي�ة، 
الجدي�دة يف صناعة األم�ل والرويج 
واملب�ادرات  القومي�ة  للمرشوع�ات 
الربام�ج  تفع�ل  كم�ا  الحكومي�ة، 

املوجودة، يعكس انتفاء النية لتناغم 
اإلعالم مع الشارع وإدخال تعديالت 

عىل صيغته.
وي�رى متابع�ون للمش�هد اإلعالمي 
املرصي أن إعادة إنتاج برامج قديمة 
لفظها الجمهور تنطوي عىل رسالة 
محبطة للشارع بأنه ال أمل يف تطوير 
وتغي�ري املنظوم�ة إىل األفضل، وهي 
رس�الة توح�ي بأن اإلع�الم املرصي 
يعاني م�ن حالة إف�الس وغري قادر 
ع�ىل التطوير، وأن املحتوى اإلعالمي 
مخطط له أن يلع�ب يف دائرة ضيقة 
ال تخ�رج ع�ن القضاي�ا االجتماعية 

والتخديم عىل الحكومة.
ويعتقد ه�ؤالء املتابع�ون أن تغليف 
الربام�ج الجديدة بغط�اء توعوي أو 
حداثي ه�و محاول�ة لاللتفاف عىل 
احتياج�ات الجمه�ور م�ن اإلع�الم 
املطلوب رؤيت�ه، فالناس ال ترغب يف 
ع�ودة برنامج من امل�ايض ليحدثهم 
الس�لوكيات  ع�ن  الح�ارض  ح�ول 
الخاطئة ويح�اول تغيريها لألفضل 
أو م�ن يرش�دهم ع�ىل التضلي�ل، إذ 

يكفي ما يفعله اإلعالم اآلن.
وقال حس�ن عيل عمي�د كلية اإلعالم 
بجامع�ة الس�ويس س�ابقا، رئيس 
جمعي�ة حماي�ة املش�اهد املرصي، 
إن الجمه�ور يأمل م�ن إعالمه يف أن 
الربامجي�ة ملبية  الخارط�ة  تك�ون 
وتوصي�ل  وطموحات�ه  لرغبات�ه 
نبض�ه إىل دوائ�ر صناعة الق�رار، ال 
أن تتح�ول كل املنابر إىل وس�يط بني 
الحكومة والش�ارع، لذلك فانضمام 
برام�ج جديدة لقائم�ة من يروجون 
لإلنج�ازات فق�ط رس�الة س�لبية، 

وربما مخيبة لآلمال.
وأض�اف ، أن ترمي�م عالق�ة الناس 
بدوائ�ر صناع�ة الق�رار تنطلق من 
اإلع�الم، وه�ذه رس�الة غائب�ة عن 

القائم�ني ع�ىل إدارة املنظومة، ومن 
غ�ري املنطقي إنت�اج برام�ج جديدة 
ب�ال هوي�ة أو تطوير حقيق�ي، مع 
إىل  اآلن  ملح�ة  بحاج�ة  الدول�ة  أن 
محتوى إعالم�ي توعوي متزن ينقل 
الحقيق�ة بتج�رّد، ك�ي ال تتش�عب 
األزمات الراهنة.ويبدو أن املسؤولني 
عن اإلع�الم يف مرص استش�عروا أن 
الكث�ري من الوج�وه الراهن�ة فقدت 
بريقها أو لم تعد رس�التها اإليجابية 
ع�ن إنج�ازات الدولة تحظ�ى بثقة 
ومصداقية عند الناس، فكان التوجه 
نحو أن يتم تقديم الرسالة من خالل 
آخري�ن ول�و حافظ�ت عىل أس�ماء 
برامجه�م القديم�ة الت�ي كانت لها 

شعبية أو الفتة لالنتباه.
وبات�ت هناك قناعة ل�دى الكثري من 
العامل�ني يف مجال اإلع�الم بأنه من 
الواضح وجود توجه رسمي لهيمنة 
الواح�د واس�تبعاد فك�رة  الص�وت 
الت�وازن بني صوت الش�ارع وصوت 
الحكوم�ة باملزيد م�ن الحرية، وهو 
توجه يكرس القطيعة مع املواطنني، 
طاملا أن كل الشاشات تروج للفكرة 
واملضم�ون نفس�ه، ول�و اختلف�ت 

الطريق�ة أو تبدل مقدم�و املحتوى، 
وه�ي أزم�ة ل�ن تعالجه�ا الربام�ج 
الجديدة ولو كان بعضها يتم تقديمه 
يف قال�ب كومي�دي وج�ذاب، ألنه�ا 
يف النهاي�ة تص�ل رس�ائلها بصبغة 

سياسية مبتورة.
ويستنكر معارضو محاوالت اإلعالم 
املرصي انتش�ال الجمهور من حالة 
م�ن  والتضلي�ل  والي�أس  اإلحب�اط 
خ�الل ه�ذه النوعي�ة م�ن الربامج، 
عىل الرغ�م من أن املف�رض أوال أن 
يقتن�ع القائمون عىل إدارة املش�هد 
أن كل املشاعر القاتمة جاءت بسبب 
وق�وف اإلع�الم يف ص�ف الحكوم�ة 
ودعمه�ا س�واء أكانت ع�ىل صواب 
م�ن  قراراته�ا  وتحص�ني  خط�أ  أم 
االنتق�ادات، حتى بلغ�ت خيبة األمل 
الجماهريي�ة ذروته�ا تحولت بعض 
املنابر اإلعالمية إىل رشيك يف الرويج 

لعدم تسليط الضوء عىل الحقيقة. 
وبالرغ�م من التخم�ة الظاهرة عىل 
الربام�ج الت�ي تالمس السياس�ة إال 
أن رشيح�ة كب�رية م�ن الجمهور ال 
تتج�اوب معها، ألن السياس�ة تكاد 

تسقط من أولويات املرصيني.

اليونسكو : ندعم التنظيم االعالمي 
واملعلوماتي وفق معايري حرية التعبري العاملية

مسلحون يطلقون النار على صحفي يف البصرة

زيادة يف أجور الصحفيني املغاربة على دفعتني

استدعاء منابر فقدت بريقها رسالة سلبية إىل مجهور ينتظر التجديد
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داود سلمان الشويلي
- ابن زيدون:

   ابن زيدون: ه�و أبو الوليد أحمد بن عبد الله 

بن أحمد بن غالب بن زيدون، من أبناء قرطبة، 

وم�ن عائلة فقه�اء بني مخزوم، وق�د بلغ به 

م�وح إىل أن صار وزير اب�ن َجْهَور صاحب  الطُّ

ِهَم  قرطب�ة، ثّم وزي�ر املعتمد بن عّباد ال�ذي اتُّ

عر  باملَْيل إليه، وهو ش�اعٌر وكاتٌب، برَع يف الشِّ

والّنث�ر، وُع�رَِف بحّبه لوّلدة بنت املس�تكفي، 

وكان�ت إقامت�ه يف إش�بيلّية الت�ي ل�م يربحها 

حّت�ى واَفْتُه املنّية يف أول رجب 463 ه� يف عهد 

املعتمد بن عّباد.

   ش�عر اب�ن زي�دون يف وّلدة كان مصدر ناره 

اله�وى، ولكّل زماٍن قصص الُحّب خاّصته، ويف 

األندلس ُيضاف إىل الُحّب َسعة العيش، وجمال 

املنظر، وحلو الكالم، وتقريب كّل ذي أدٍب وفّن، 

وشاعر هذا املقال مّمن جمع املجد من أطرافه؛ 

فكان له األدب، وحالوة الّلس�ان، وعلّو املنزلة، 

وكان اب�ن نعم�ٍة، مليح الوج�ه، عربّي املالمح 

والّصف�ات، ش�ديد العت�داد بالّنف�س، يتأّبط 

كربياءه كما يتأّبط الفارُس س�يَفه. أّما الُحّب 

فقد بلَغ منه مبلًغا كبريًا، وكان يف صورة وّلدة 

بن�ت الخليفة املس�تكفي، األمرية األندلس�ّية، 

والّش�اعرة الفصيحة، وكان�ت صاحبة مجلٍس 

أدبيٍّ مش�هوٍد ل�ه يف قرطبة، يرتادُه الّش�عراء 

�عر،  واألعي�ان ليتحّدثوا يف ش�ؤون األدب والشِّ

وهنا كان لقاء الحبيبني، ثّم ش�ّبت نار الهوى، 

�ْعر ب�ني  وأُحيك�ت القّص�ة، ودارت كأس الشِّ

، وغرية، وكثري  الثن�ني بني وصٍل، وهجٍر، وُحبٍّ

من األش�عار ما توّضح أّن ِش�عر ابن زيدون يف 

وّلدة كان صادًق�ا، ملتهًب�ا، ُيذكيِه الغياب كما 

الحضور. 

    وم�ن ِش�عر اب�ن زي�دون يف وّلدة وق�د كان 

يقيض الليَل يف ندوتها َطرًِبا قوُله:

 إِلَيِك ِمَن األَناِم َغدا ارِتياح����ي

َوأَنِت َعىل الزَماِن َمدى اِقِتاحي

 َوما اعَتََضت ُهموُم الَنفِس إِل

َوِمن ِذكراِك َريحاني َوراح�����،ي

 َفَديُتِك إِنَّ َصربي َعنِك َصربي   لَدى َعَطيش َعىل 

املاِء الَق������راِح

 َويل أََم�ٌل لَ�ِو الواش�وَن َكّف�������وا   أَلَطلَ�َع 

َغرُسُه َثم������َ�َر الَنج�������اِح

 َوأَعَجُب َكيَف َيغلُِبني َع�������ُدوٌّ

ِرضاِك َعلَيِه ِمن أَمىض ِس������الِح

 َولَّما أَن َجلَتِك يِلَ اِخِتالًس�������ا

أَُك����فُّ الَده���ِر لِلَحنِي املُت������اِح

   وقال:

َك ِم�ن ِودادي أَحنَي َعلِمَت َحظَّ

َولَم َتجَهل َمَحلََّك ِمن ُفؤادي

َوقاَدِنَي الَهوى َفاِنَقدُت َطوعاً�

نُت َغريََك ِمن ِقيادي َوما َمكَّ

َرضيَت يِلَ الَسقاَم لِباَس ِجسٍم

َكَحلُت الَطرَف ِمنُه ِبالُسه�اِد

أَِجل َعيَنيَك يف أَسطاِر ُكتب����ي

َتِجد َدمعي ِمزاجاًّ لِلِم����،�داِد

َفَديُتَك إِنَّني َقد ذاَب َقلب����������ي

ِمَن الَشكوى إىِل َقلٍب َجم�اِد

***

- وّلدة بنت املستكفي:

   أم�ا ولدة فه�ي ولّدة بنت املس�تكفي )994 

- 26 مارس 1091م(، أمرية أندلسية وشاعرة 

عربية من بيت الدولة األموية يف األندلس، ابنة 

الخليفة املستكفي بالله. اشتهرت بالفصاحة 

والش�عر، وكان لها مجلس مش�هود يف قرطبة 

يؤم�ه األعيان والش�عراء ليتحدثوا يف ش�ؤون 

الش�عر واألدب بع�د زوال الخالف�ة األموي�ة يف 

األندلس.

   كان�ت ولّدة م�ن أروع الش�عراء واألدب�اء يف 

زمانه�ا، وكان�ت لها مكانة مميزة يف الش�عر، 

وق�د ترك�ت وفاته�ا فراغ�اً كب�رياً يف نف�وس 

محبيه�ا وقد عمرت عمراً طوي�اًل، ولم تتزوج 

وماتت لليلت�ني خلتا من صفر س�نة 484 ه� 

)املوافق ل� 26 مارس 1091(.

   تش�تهر ببيتني ش�هريين من الشعر قيل أنها 

كان�ت تكت�ب كل واح�د منهما ع�ىل جهة من 

ثوبها:

أن�����������ا والله أصلح للمعايل
وأميش مشيتي وأتي��ه تيهاً

أمكن عاشقي من صحن خدي 

وأعطي قبلتي من يشتهيها

***

عالقتها بابن زيدون

   بع�د مقت�ل أبيها الخليفة املس�تكفي جعلت 

ولّدة داره�ا منتدى لرجال األدب وانرصفت إىل 

اللهو. ويف تلك الفتة اتصلت وّلدة بابن زيدون 

واش�تهرا بقصة حب إل أن ه�ذا الغرام لم يدم 

طويالً قيل ألسباب كثرية إل أن أرجحها هو أن 

ابن زيدون تعلق بجارية سوداء بارعة يف الغناء 

ليث�ري غرية ولّدة فتُعود إلي�ه بعد أن انرصفت 

عنه وقد عاتبت ولّدة ابن زيدون قائلة:

لَو كنت تنصُف يف الهوى ما بيننا

لم تهَو جاريتي ول�����م تتخرّيِ

َوتركَت غصناً مثم�������راً بجماله

وجنحَت للغصِن الذي لم يثمِر

ولقد علمت بأّنني بدر الس��������ما

لَكن دهيت لشقوتي باملشتي

   وحاول ابن زيدون إس�تدرار عطفها برباعته 

الش�عرية فاهداه�ا نونيت�ه الش�هرية والت�ي 

مطلعها

أْضَحى الّتنائي َبديالً عْن َتداِنيَنا،

َوَناَب َعْن طيِب ُلْقياَنا تجافيَنا

   إل أن ولّدة ل�م تأب�ه ب�ه وأرادت ان تجازي�ه 

غيظ�اً فألقت ش�باكها عىل رجل قلي�ل الذكاء 

وواسع الثراء هو الوزير أبو عامر بن عبدوس 

ثم قطعت عالقتها بابن زيدون.

***

يف  ورد  م�ا  س�نناقش  الس�طور  ه�ذه  يف     

ش�عرهما، وهم املحب�ني لبعضهما، من لفظة 

نُت« يف شعر ابن  اش�تكا بها، وهي لقظة »َمكَّ

زيدون، و«أمكن« يف ش�عر ولدة، وكيف وردت 

ه�ذه اللفاظ وه�ي من جذر واح�د، وتعطي 

نُت معنى واحدا. َمكَّ

   يقول ابن زيدون:

َك ِم�ن ِودادي  أَحنَي َعلِمَت َحظَّ

َولَم َتجَهل َمَحلََّك ِمن ُفؤادي
َوقاَدِنَي الَهوى َفاِنَقدُت َط���وعاً

نُت َغريََك ِمن ِقيادي َوما َمكَّ

َرضيَت يِلَ الَسقاَم لِب��اَس ِجسٍم

َكَحلُت الَطرَف ِمنُه ِبالُسه�اِد

أَِجل َعيَنيَك يف أَس�����طاِر ُكتبي

َتِجد َدمعي ِمزاجاًّ لِلم�����ِ�داِد

َفَديُتَك إِنَّني َقد ذاَب َقلب��،��������ي

ِمَن الَشكوى إىِل َقلٍب َجم�اِد

   وتقول ولدة:

أنا والله أص�����������لح للمعايل  
وأميش مشيتي وأتيه تي�هاً

أمكن عاشقي من صحن خدي 

وأعطي قبلتي من يشتهيها

   فالشاعر استخدم لفظة »مكنت« يف قصيدته 

ليق�ول ان�ه مك�ن حبيبت�ه م�ن قياد نفس�ه، 

فأصب�ح مقادا منه�ا. ويف املقابل اس�تخدمت 

هي اللفظ�ة ذاته بترصيف آخر، وهو »أمكن« 

لتمكني عاشقها من صحن خدها ليقبله، وهو 

نفسه الذي مكنها من قياده. ولو كان الشاعر 

اب�ن زيدون، وكذل�ك الش�اعرة ولدة، قد ذكرا 

تاري�خ كتابة القصيدتني ل�كان التاريخ واحد،  

ولكن هذا ل يهم ما دام الحبيبان يعيشان فتة 

الحب ذاتها.

»التمكني« بني ابن زيدون ووالدة بنت املستكفي

بقلم الناقدة الذرائعية د. عبري خالد حييي
النص:

قرب السبعة أشهر
عندما أخربتها الطبيبة أنها حامل يف سبعة أطفال موتى، 
وأنها س�تفتح بطنها مرة كل شهر لتخرج أحدهم؛ بكت 
يف صم�ت، فق�د عرف�ت ألول مرة إحس�اس امل�رء عندما 

يكون قربًا. 
ديباجة النص:

هذا نّص للخيال فيه مساحة واسعة، لذا ل يمكن للتحليل 
الس�يمانتيكي أن يكون كافًيا لتحليل�ه، نكتفي هنا بأن 
نش�ري إىل الثيمة وهي ثيمة األمومة، البطلة امرأة تستعد 
لس�تقبال أمومتها بس�بع أطفال تخربها بهم طبيبتها، 
وأنه�م موتى، وأن الطبيبة س�تخرجهم واحًدا تلو اآلخر، 
كل شهر ستفتح بطنها لتخرج أحدهم، وهذا طبًعا رضب 
م�ن الخيال، طبيًّا ل يمكن فعل ذلك، يمكن أن نفهم بكاء 
األم وحزنها عندما تس�تقبل أمومتها بسبع أجّنة ميتني، 

يون رحمها قربًا لهم بدًل من أن يكون تربة حياة. 
التحليل اإليحائي:

الدلل�ة األوىل : )عندم�ا أخربته�ا الطبيبة أنه�ا حامل يف 
سبعة أطفال موتى، وأنها س�تفتح بطنها مرة كل شهر 

لتخرج أحدهم(، 
يشري القاص يف هذه الدللة إىل امرأة خيالية، ألنه ليمكن 
أن تعي�ش ام�رأة حام�ل بس�بعة أطف�ال ميتينوتلده�م 
بالتن�اوب خالل س�بعة أش�هر، حت�ى ول�و كان بتلقيح 

صناع�ي، يتّم التخلّص من األجّنة امليت�ة أو الزائدة دفعة 
واح�دة، ف�إًذا القاص يش�ري نحو رس�الة إيحائية، وهي 
كفاح املرأة املحّملة بس�بعة مش�اكل كب�رية، ميؤس من 
حلّه�ا والتخلّ�ص منه�ا دفعة واح�دة، قد تك�ون أطفال 
معّوق�ني أو مرىض بأمراض تس�تلزم الكثري من النفقات 
واملصاري�ف املادية لس�تمرار حياتهم، م�اذا تفعل املرأة 
الوحي�دة أم�ام هك�ذا معضل�ة؟ ونالح�ظ أن القاض لم 
ي�أِت ع�ىل ذكر رجل أو زوج أو أب، ما ي�دل أن هذه املرأة 
املقبلة عىل مرشوع األمومة ستتحّمل أعباء هذا املرشوع 

بمفرده�ا، هذه املرأة ذات الخيال الواس�ع احتارت حرية 
كبرية، فجعلها القاص تقوم بتجزئة املش�كلة إىل س�بعة 
أج�زاء، وجع�ل كفاح املرأة ينف�رد بكل ج�زء ليعطي أملًا 
مغاي�رًا للج�زء اآلتي، يعن�ي ذلك أنها حني س�تنتهي من 
التخلّ�ص م�ن أجزاء املش�كلة وحلّه�ا كلّها س�تكون قد 

دفعت حياتها وعمرها ثمًنا لذلك. 
أما الرس�الة الثانية التي يرسلها القاّص منري عتيبة فقد 
أرس�لها عرب الدللة الثانية: )بك�ت يف صمت، فقد عرفت 
ألول مرة إحس�اس املرء عندم�ا يكون قربًا.(، فهي وضع 

األموم�ة املقّدس يف األرسة، وكفاحه�ا يف مواجهة الحياة 
�ا تتخىّل عن  دفاًعا ع�ن أمومتها، فامل�رأة حني تصبح أمًّ
الكثري من حرياتها ومكتس�باتها مقابل أن توّفر لطفلها 
ما يجعله أفضل منها، فيش�ري من�ري عتيبة إىل حنان األّم 
الذي يدفعها إىل ركوب الصعاب، وهذا يمّثل ثقاًل عليها ل 
تس�تطيعه وحدها دون أن تدفع سنني عمرها لقاء ذلك، 
وكل إنس�ان حني يكون طفاًل يعي أّمه شابة، وحني يبلغ 
الشباب يجد أمه عجوًزا، ما يعني أن األم ل تجعل وليدها 
شاًبا إل وقد بلغت من العمر عتيًّا، وهذه حقيقة، فكيف 
إن كان لألم سبعة أطفال ليسوا عىل ما ُيرام؟! وحتى ولو 
كان�وا أصّحاء فاألم لن تنتهي من تربيتهم إل وقد قاربت 
الخط�ى باتجاه القرب، وهنا يريد منري عتيبة أن يقول أن 
هكذا أم س�تعيش س�بعة أعمار، أي تش�يخ سبع مرّات! 
في�ا لها م�ن مخلوق عجي�ب!. وأنا أميل إىل ه�ذا التحليل 
اإليحائي وفق الدللت اإليحائية التي وصلتني من النص، 
وإن كانت مغايرة لإلشارات السيميائية، ألنها بعيدة عن 

الحقيقة.
التحليل النقدي الذرائعي:
•املستوى السيكولوجي:

 يب�دو منري عتيبة يف رس�الته تلك عميًق�ا بعمق مداراته 
الس�يكولوجية، فق�د ذهب يف أعماق نفس�ه ليس�تّب لنا 
صورة رهيب�ة لحنان األم ال�ذي يكّنه يف نفس�ه، فحاول 
وض�ع صورة تكاثرت فيها املبالغ�ة لدرجة أنه تصّور أن 
تعيش أمٌّ سبع َحَيواٍت، تتّم حياًة مع كل ولد من أولدها، 
وتبل�غ أرذَل العم�ر س�بَع م�رّات، وقد يم�وت أولدها يف 

حياتها، وهي ل تبايل بما تعيشه من عمر. 
•املستوى األخالقي: 

يندرج املس�توى األخالقي بصورة واضحة مع املس�توى 
السيكولوجي لدى األديب منري عتيبة، وهذه نقطة عالية 
املستوى ُتحس�بُ لألديب صاحب الرسالة اإلنسانية الذي 
ينطل�ق من أخالق�ه الداخلية باتجاه أخالق�ه الطافية يف 
س�لوكه اليومي، فيبعث رس�الة محتمة تفيد مجتمعه 

من منطلق أن األدب عرّاب املجتمع.
•املستوى املتحرك: 

1-العن�وان: عتب�ة العنوان قوي�ة، فهي تتن�اول الوضع 
الس�يمانتيكيللمعنى ول تم�س الوض�ع اإليحائ�ي، لذلك 

تثّبت أقفال النص دون مساس. 
2-اإلحالة واإلسناد: اش�تغل القاص بإسناد محتم قّدم 
فيه درًس�ا للمجتم�ع بأمٍّ مثالية خيالي�ة اإلجراء، تعيش 
الحياة س�بع م�رّات، وه�ذه املرّات الس�بع ه�ي إحالة، 
اإلس�ناد ممتلئ إىل حّد األنف باإلنس�انية والحنان، فيليق 
بالحن�ان أن يلتصق باألم التصاًقا دائًما من تاريخ يومها 

األول إىل تاريخ يومها األخري.
3-الرمزية: اش�تغل األدي�ب منري عتيبة ب�دللت رمزية 
مقفل�ة، لم ُتفتح أقفاله�ا إل يف بوابة اإليحاء، وهذا عمل 

رسدي مدروس اشتغله القاص بعبقرية لفتة. 
4-الرس�الة : قّدم األدي�ب ملجتمعه يف هذا النص رس�الة 
ا  أخالقي�ة لعنرص من عنارص املجتمع يش�ّكل جزًءا مهمًّ
م�ن ثنائية الحياة وهي األمومة، ومن مّنا ل يفهم أهمية 

األمومة؟!

www.alzawraapaper.com

ثقافية

حتليل نقدي ذرائعي للقصة املوجزة املكثفة  )ق. م.م(
“ قرب السبعة أشهر” للقاص املصري منري عتيبة

زيد الشهيد
�عر وعظمِته كخلٍق  يف معرِض حديِثه عن س�موِّ الشِّ
َيتع�اىل بكربي�اٍء، وتفاعلِه م�ع الذاِت الش�اعرة التي 
تتوّخ�ى التفاعَل مع الذاِت القارئة ُيش�ري غاس�تون 
الّش�عِر يعل�و ف�وَق  التس�امَي يف  أنَّ  إىل))  باش�الر 
س�ايكلوجيِة الروِح الش�قّية((؛ وأنَّ هذا الش�عر )) 
يمتلك هناءته الخالصة مهما كان حجُم املأساة التي 
يصوره�ا.(( ص27  ذل�ك أن الش�اعر بمثابة الرائي 
صانع اللحظة، وبالتفاعل مع هاته اللحظة يتجاوز 
هموم�ه ومعاناته من أجل خلٍق ُيمتِّع القارئ ويهبه 
حالً يرتقي به عن مراتب األىس الذي يعيش�ه الثنان 
معاً، حيُث الشاعر والقارىء يعيشان الزمان نفسه؛ 
بينما يصور الوقَت الذي عاشه الشاعر وانتج الشعر 
ليكون صورة مثىل وحية لقارئ سيأتي زمانه لحقاً 
بعقود وحق�ب. وهو ما يغ�دو تراثاً يص�ور للقارئ 
زمناً م�ىض؛ بكل ارهاصاته وأحداث�ه، بكل جزئياته 
وتفاعالت�ه، ع�رب ذات ش�اعرة تفوه�ت بالكلم�ات 
فرس�مت صوراً وقدَّم�ت حياًة بوض�وح ونصاعٍة... 
وهنا تغدو ذات الشاعر متحلية بصدق القول واملخيلة؛ 
بجمال التوصيف والتصوير... كل هذا أتلمسه، كذاٍت 
قارئة، يف ما قدَّمه الش�اعر ط�ه الزرباطي من ابداع 
يرقى اىل مصايف الش�عراء الرموز يف ش�عرنا العربي. 
فهو ل يدخل مغارَة الذات ويتقوقع يف دهاليزها انَّما 
يخ�رج اىل الفض�اِء النس�اني فيتعامل م�ع احداِثه؛ 

يصاحُب نماذَجه ويتفاعل مع شخوِصه. 
فب�دًء من عنوان مجموعته الش�عرية قيد التناول )) 
آخر رجال املوهيكانز(( الذي هو نفسه عنوان لنص 
طويل، م�روراً بالنص�وص التي احتوته�ا املجموعة  
يتب�دَّى الجانب النس�اني يف تعامل�ه، ويظهر العمق 

الثق�ايف الواس�ع ال�ذي جم�ع ثقاف�ة تع�دَّت حدود 
الوط�ن الذي يعي�ش في�ه اىل الوطان الخ�رى، واىل 
الفضاء النس�اني برمته. ومن أج�ل توضيح مفردة 
»موهيكان�ز« اىل القارئ قدم الش�اعر تعريفاً لها يف 
رشح مخترص بإشارته اىل أنها تخص فيلم انتج عام 
1992 يصور الوحشية المريكية التي تبارت للقضاء 
ع�ىل الس�كان الصليني بقس�وة وعن�ف)) وتصفية 
الشعوب الصلية يف أمريكا، واستثمار العالم ليصور 
لنا هذه القوام كشعوب متوحشة يستوجب القضاء 
عليها، والغائها(( ص7 املجموعة الش�عرية ...فيأتي 
صوت رجل املوهيكانز متلبساً صوت الشاعر، أو هي 

الذاُت الشاعرُة ترتدي معاناَة املوهيكانز يف بوٍح ُمعربِّ 
تضمخه النسانية بش�جونها، وبؤسها، وعذاباتها.. 
يس�كب الش�اعُر روَحه كلماٍت متوهجًة تتفاعل مع 
نفسها يف تواشج مع معاناة تلك القوام التي أُبيدت ل 
ليشء إل لطمٍع يف أرض واستحواذ عىل كنوز طبيعية 
دفينة يف هذه الرض، دون وازع من ضمري أو تصوِّر 
َعس�فاً يف نفٍس تج�اه اآلخر الذي هو انس�اٌن بريٌء 
لم  . أّنه الظُّ شبيٌه يف انسانيته باإلنسان الظالم املتجربِّ
الذي يسحق الرباءَة َطمعاً، ويطيُح بالذات النسانية 
الت�ي ينبغ�ي أْن تتع�اىل ع�ىل كلِّ م�ا يصن�ع الجوَر 
والَعَس�ف. ومن هن�ا يأتي صوُت الش�اعر احتجاجاً 
دفيناً لبّد للقارئ من اكتش�اف هذا الحتجاج كامناً 

من بني الكلمات أو ما وراء الصور:
أنا أننُي الكوِن/أحياناً أسمُع قلبي/ لم َيُعد يغنيك... 

أسمعُه جيداً/ غالباً ينبُض النشيُد الوطني
حني يشتدُّ مرُض الوطِن.. أبكي نشيداً.

أنا رجُل املوهيكانز/ العاشُق، الربيُء، الشجاع، 
الوحيُد، الطّيب.. املخذوُل من الباحثني عن الذهب،

يف وطِن اآلخرين.  ص17 
تماهي القصيدة مع املرأة

يتفاعل نص)كانت( م�ن عنوانه مع امرأة الحلم، أو 
فتاة الواقع املُعاش يف تماٍه ذكي اندفعت عىل خميلته 
ذائقة الشاعر فتداخلت املخلوقة يف سحرها وفتنتها 
م�ع نم�وذج قصيدة ابتكره�ا؛ وهو م�ا جعل النص 
متميزاً، وما يرم�ي ورود الغراء للمتلقي كي يالحق 

عطرها دخولً إىل مرحلة الهيام.
كانت قصيدًة، قل أن أكتبها 
كانت إمرأًة قبل أن أعشقها
كانت أنوثَة قصائد الغزِل، 

ونون نسوتها.  ص13 
أن الم�رأة عن�د الش�اعر قصي�دة؛ أو ه�ي القصيدة 
تستحياُ امرأًة... هكذا هي الذائقة عن الشعراء، وهذا 
هو املُراد لدى روحه الراهصة عىل نار التوصيف الذي 

يريده متميزاً.
كانت قصيدًة 

جمعُتها عىل الورِق الناصع انثى
لتطرَي فراشاٍت، تتكني مع شبِق زهور

النصوص املتناثرة؛ الومضة
كم نّصاً سأرشب.

هو التماهي الذي يفعمنا به الشاعر يف قصاده بني 
اللغة املتوهجة بالحمى والش�وق، واملرأة التي هي 
يف الواقع قصيدة جسدية تتنعم بالروح املستحمة 
بورود رغبة البوح ، وإن كان البوح احتاقاً وتعثراً 
وصولً اىل اقيانوس اكتشافها للوعته وتهالكه من 
أج�ل امتالكه�ا؛ وإن كان القلب قفص�اً ينده عىل 

العصافري العاشقة ملعانقة نبضه: 
إذا كان القلُب قفصاً

فالش�عُر أبواُب�ه املرُشع�ة، والنب�ُض عصاف�رُيه 
العاشقة

كلّم�ا أداع�ُب القصي�دَة، تتن�دى أنام�ي باهف�ِة 
عطرِك.

إنَّ الش�عراء رس�امو لوحاِت الجم�ال. نصوُصهم 
أنث�ى، ولغُتهم تراني�ُم الروح عىل ايقاِع الس�عادِة 
مر... هكذا يريد الزرباطي أْن يهمس  املمزوجِة بالجَّ
نا عىل كن�وِزه الروحي�ِة الدفينة، ولغته  لن�ا وُيُسُّ
الباذخة بالثَّراء.. وهكذا هي مجموعته الش�عرية 
هذه يف محاكاتها للحياة بما تجمع من ألم وعذاب 

عند ضفٍة، وهناء وجذل عن الضفة الخرى.

حماكاُة احلياة يف ترانيِم الُلغة
قراءة يف جمموعة ) آخر رجال املوهيكانز( الشعرية للعراقي طه الزرباطي

يف منامي
أغزل الحروف

فتفوح من شفاه الفجر ذكرا..
تصاغ األفكار يف ذهني

فتغدو يف بساتني العلم عطرا..
أنا الذي حرر األشعار

من سجن الكالم ومعتقالت الحرب..
أنا الذي أسس ملستقبل الحرف

وغدت حرائق الكلم جمرا..
يا سادة الحرف

ألسنة الشعراء تبوح يف غسق الدجى..
فتصبح الكلمات فوق جس املعاني سحرا ..

ليالينا عشق وسهاد
وغدا يخبئ لنا القدر أمرا ..

يبكينا الدهر..
ونرقص لنظرة عشق وبسمة قمر..

قدرنا كٱبة و أىس.
حلمنا بسيط..

ل نستجدي عطفا
ول نطلب خبزا..

يف قوايف الكلم نختبىء 
وعىل رصيف املعاناة ننام..

نصي يف معبد العشق وترا...

حنن الشعراء...
  وليد عبد احلميد العياري / تونس
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لكي تبق�ى العالقة الزوجي�ة ناجحة 

وتصم�د م�ع م�رور األي�ام، ال ب�د أن 

يتح�ى ال�زوج والزوج�ة بالعفوي�ة، 

ويترصفان مع بعضهما عى أس�اس 

االحرتام املتبادل، واالبتعاد عن التزلف 

والتصنع.

يف م�ا يأت�ي بع�ض النصائ�ح الت�ي 

يف  العفوي�ة  تعزي�ز  ع�ى  تس�اعدك 

عالقتك مع زوجك، وبالتايل مساعدتك 

ناجح�ة  العالق�ة  تل�ك  إبق�اء  ع�ى 

ورومنسية....
العفوية دوماً ودوماً

كوني دوماً عفوي�ة مع رشيك حياتك 

وابتعدي عن التصنع والتزلف. رافقيه 

الت�ي  الس�ينما ملش�اهدة األف�الم  إىل 

املوس�يقية  الحف�الت  إىل  أو  يحبه�ا، 

للرق�ص ع�ى أنغ�ام املوس�يقى التي 

يعشقها.

لّم ال تذهبان أيضاً للتخييم يف الجبل أو 

الريف، بحيث تس�تمعتان معاً بجمال 

الطبيعة بعيداً عن صخب املدينة.

تعريف الزوج عى أمور جديدة

ه�ل ق�رأت مؤخ�راً كتاب�اً أعجب�ك أو 

أدهش�تك؟ ش�اركي  أغني�ة  س�معت 

زوجك بما اكتشفته، وكوني واثقة أن 

هذا األمر س�يفرحه كثرياً ألنه سيؤكد 

له أن زوجته تشاركه كل أخبارها.

تقديم هدايا بني الحني واآلخر

ل�َم ال تضع�ني صورة جميل�ة لكما يف 

إطار مميز وتقدميها له حني يعود إىل 

املنزل مساء كدليل حب؟ وإذا كنت من 

عش�اق وس�ائل التواصل االجتماعي، 

يمكنك جمع صور عدة لكما ولصقها 

مع�اً )Collage( قب�ل تحميله�ا ع�ى 

صفحته الخاصة.

تحضري األطباق اللذيذة

الطع�ام مفي�د للجس�م وال�روح عى 

حد س�واء. والواقع أن بذل الكثري من 

الجه�د لتحضري طبق مع�ني ينكعس 

حتماً يف مذاق ذلك الطبق.

ح�اويل إذاً تحض�ري األطب�اق املمي�زة 

لزوج�ك لتظه�ري له مق�دار حبك له. 

زيني األطباق بش�كل جميل وضعيها 

ع�ى مائ�دة مزين�ة بالش�موع لجعل 

األجواء رومنسية.

جم�ع األغان�ي املفضلة يف أس�طوانة 

واحدة

دّون�ي ع�ى ورق�ة عناوي�ن األغان�ي 

التي يحبه�ا زوج�ك، واجمعيها كلها 

عى ق�رص مدمج )أو ربم�ا أكثر( ثم 

قدميها لها بمثابة هدية ليس�تمع إىل 

تل�ك األغان�ي يف الس�يارة أو يف أوقات 

فراغه.

يمكنك أيض�اً إهداء الزوج أس�طوانة 

من األغاني الرومنسية التي تذكركما 

بأوىل مراحل عالقتكما العاطفية.

كشفت دراسة حديثة، أن معظم 

ج ل�ه من منافع صحية  ما ُيروَّ

لحلي�ب األطفال االصطناعي ال 

يس�تند إىل أية دراس�ات علمية 

يعتم�د عليها، مش�ريين إىل أن 

التسويق له يقوم عى ادعاءات 

مضللة.

ون�رت ه�ذه الدراس�ة بع�د 

أسبوع من سلس�لة مقاالت يف 

مجل�ة »ذي النس�ت« العلمي�ة 

التريع�ات  جع�ل  إىل  تدع�و 

املتعلقة بصناعة حليب األطفال 

أكثر رصامة.

املق�االت  ه�ذه  اتهم�ت  كم�ا 

ال�ركات املصّنعة باس�تغالل 

مخاوف اآلب�اء واألمهات الجدد 

م�ن  ملنتجاته�ا،  تس�ويقها  يف 

خالل سعيها إىل إقناعهم بعدم 

اعتماد اإلرضاع الطبيعي. 

وتويص الس�لطات الصحية ويف 

مقّدمها منظمة الصحة العاملية 

باعتم�اد الرضاعة الطبيعية ملا 

لها من فوائد صحية لألطفال.

ادع�اءات مضللة وأقّر املحارض 

الفخ�ري يف »إمربي�ال كولدج« 

يف لن�دن داني�ال مونبليت الذي 

شارك يف إعداد الدراسة الجديدة 

املنشورة يف مجلة »بي إم جاي« 

)BMJ( الطبي�ة ب�أن الحلي�ب 

االصطناع�ي ينبغ�ي أن يبق�ى 

خي�اراً متاحاً لألمه�ات اللواتي 

يف  يرغب�ن  ال  أو  يس�تطعن  ال 

اإلرضاع الطبيعي.

لكنه ق�ال لوكالة فرانس برس 

املقاب�ل  يف  بش�دة  »نع�ارض 

التس�ويق غ�ري املالئ�م لحليب 

األطفال إذ يق�وم عى ادعاءات 

مضللة غري ُمس�ندة إىل أية أدلة 

متينة«، داعياً إىل تغليف محايد 

يخلو من مثل هذه املزاعم.

وت�وىل مونبليت م�ع فريق من 

الباحث�ني املتع�ددي الجنس�ية 

التدقي�ق يف الحج�ج الصحي�ة 

املواق�ع  تس�تخدمها  الت�ي 

اإللكرتوني�ة ل�ركات تصنيع 

دول�ة   15 يف  األطف�ال  حلي�ب 

بينه�ا الواليات املتح�دة والهند 

وبريطاني�ا ونيجرييا لتس�ويق 

608 منتجات.

وتش�دد ه�ذه الحج�ج عى أن 

له�ذه املنتج�ات فوائ�د لنم�و 

الطفل وتط�ّور دماغه وتقوية 

جهاز املناعة لديه.

اليوم  الدراس�ة املنش�ورة  لكّن 

املنتج�ات  نص�ف  أن  الحظ�ت 

التي دققت فيه�ا الباحثون لم 

تربط الفوائد الصحية املزعومة 

بمكّون مع�نّي، وأن ثالثة أرباع 

ه�ذه املنتج�ات ل�م تذك�ر أي 

مرج�ع علمي يش�هد عى هذه 

الفوائد املفرتضة.

ُصن�اع  م�ن  ممول�ة  تج�ارب 

حليب األطفال وأجريت تجارب 

رسيري�ة مس�جلة ع�ى البر 

ع�ى 14 يف املئ�ة فحس�ب م�ن 

بالدراسة،  املش�مولة  املنتجات 

إالّ أن ثم�ة احتماالت كبرية بأن 

يك�ون التحّي�ز ش�اَب 90% من 

ه�ذه التج�ارب، إذ لم تذكر كل 

البيان�ات املتعلق�ة، وال نتائ�ج 

يف  تص�ّب  ال  الت�ي  التج�ارب 

صالح التس�ويق للمنتج، وفقاً 

للدراسة.

واعتربت الدراس�ة أن األهّم هو 

أن 90 يف املئة من هذه التجارب 

الرسيري�ة ممول�ة م�ن قطاع 

تصني�ع حليب األطف�ال أو لها 

صلة به.

            

10 واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

جناح العالقة الزوجية يف عفوية التصرف

احذروا االعتماد على حليب األطفال االصطناعي!

حنو مستقبل أفضل ... هلما
3 طرق لسن سكاكني املطبخ

سلوكيات ...

املطبخ ...

مقلوبة باللحمة واخلضار

كيف ميكن التعامل مع طفرات األطفال 
السلوكيَّة ؟

املكونات:

مقطع�ة  باذنج�ان  حب�ة   2

لرائح.

بصلة مقطعة لجوانح.

2 كوب أرز.

رشة من الفلفل األسود.

رشة من الحبهان املطحون.

رشة من الكمون.

رشة من القرفة »اختياري«.

ملح.

مكرسات للتقديم.

املقلوب�ة  تحض�ري  طريق�ة 

بالخضار واللحم:

 يق�ى الباذنج�ان حتى يأخذ 

لون ذهبي.

ثم حرضي إناء عى نار.

ث�م ضعي القليل م�ن الزيت، 

وضيفي  البصل حتى يصبح 

لونه ذهبي.

ث�م ح�رضي إن�اء آخ�ر عى 

النار، وضعي بداخله زيت.

ثم ريص رشائح الباذنجان و 

رشائح البص�ل  ومن املمكن 

إضافة  قطع لحم، ثم رشائح 

باذنجان.

وضيف�ي األرز بع�د أن يت�م 

غسله  باملاء بطريقة جيدة.

ث�م غطي  األرز ب�كل رشائح 

الباذنجان.

ث�م ضعي 2 كوب م�ن املياه 

واملل�ح، والحبه�ان والكمون 

و القرف�ة و ي�رتك حتى يغيل 

جي�داً حتى يترب ث�م تهدأ 

النار ويرتك لينضج.

وتزي�ن  املقلوب�ة  تقل�ب 

باملكرسات.

األطفال يف مراحل حياتهم األوىل، من عمر سنة وحتى 
خمس س�نوات، تنش�أ لديهم طفرات سلوكيَّة ترتكز 
يف اهتماماته�م بمختلف األش�ياء م�ن حولهم، مثل 
االهتم�ام باألل�وان أو الكهرباء أو األخش�اب أو الفك 
والرتكي�ب أو حتى بعض األمور الغريبة، وهنا ينبغي 
عى األُم، وحتى تحقق أكرب فائدة من تلك االهتمامات، 

مع تفادي الخطر، أن تتبع النصائح التالية:
� مراقب�ة الطف�ل والتواص�ل مع�ه من أج�ل تحديد 

ة. االهتمام بدقَّ
- الرتكيز أوالً عى حماية الطفل وأمنه وسالمته.

- توفري بيئة مناسبة له ليمارس اهتمامه.
- مش�اركته اهتمامه من أجل توعيته وتوجيهه نحو 

طرق اللعب بحسب االهتمام.

- توفري الحاجات الالزمة لتنمية ذلك االهتمام.
- االهتمامات تسهم يف تنمية قدرات الطفل العقليَّة.

األطف�ال  االهتمام�ات مفاتي�ح ملواه�ب  تل�ك   -
وميولهم.

- االهتمام�ات فرص�ة تعليميَّة للطف�ل من املهم 
استغاللها.

- تس�هم ممارس�ة االهتمامات يف تقويم س�لوك 
الطفل إذا اهتم بها األهل.

- يكتس�ب الطفل كثرياً من املعلوم�ات واملهارات 
من خالل ممارسة اهتماماته من دون قيود.

- وأخرياً واألهم مش�اركة الطفل اهتماماته يعزِّز 
العالق�ة بني األه�ل والطفل ومد جس�ور التفاهم 

والحب مستقبال.

دراسات حديثة...

كل يوم معلومة...

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

تدبري منزلي...

أيهما أكثر فائدة الشاي األخضر أم الشاي باحلليب؟

اللعاب والبول يف البيت من أخطر مشاكل تربية احليوانات يف املنزل

االس�تعمال الدائم واملتكّرر للسكاكني يجعلها غري صالحة لتقطيع 
األطعمة. ما يدفع الكثريات إىل التخلّص منها بسبب عدم صالحيتها. 
ولكن، عوًضا عن رميها، يمكن إعادة س�ّن هذه السكاكني املتآكلة 
واس�تخدامها مّرة أخرى بفاعلية تامة، من خالل تطبيق النصائح 

اآلتية:
- 1 االس�تعانة بمس�ّن الحجر: ُينّظف الس�كني من بقايا األطعمة 
العالق�ة عليه، ثم يجّفف ّجيًدا من نقاط املاء املتبقية. يرّش القليل 
م�ن الزيت عى الس�طح العلوي للمس�ّن الحج�ري، ويف حال عدم 
توافر رّش�اش زيت، يمكن رّش بضع قطرات من زيت الزيتون عى 
سطح املس�ّن، ومس�حها عليه بطرف اإلصبع. ُيحمل السكني من 
قاعدته البالستيكية مع إحكام القبضة عليه، ثم يثّبت فوق املسّن 
الحجري بزاوي�ة 30 درجة مئوية. يحرّك الس�كني من األعى نحو 
األس�فل عى املس�ّن الحجري لحوايل15 حركة متتالي�ة، ثم يحرّك 
بالحركة نفس�ها، والتكرار عى الجانب اآلخر للس�كني.يراعى عند 
احتكاك السكني باملسّن الحجري، عدم املبالغة يف الضغط بالسكني 
عى املس�ّن، وذلك ملنع تآكل أح�د وجهيه، أو كليهما. من ثم ينّظف 

السكني ب� املاء والصابون بحذر تام، تجّنًبا ألّي إصابة أو خدش.
2-  استخدام املسّن الدائري: ينّظف السكني قبل البدء بسّنه. ُيحمل 
املس�ّن الدائري بإحدى اليدين، كما تحمل السكني املراد سّنها باليد 
األخرى، ويراعى حمل الس�كني باليد األقوى توجيه الس�كني نحو 
املسّن الدائري بزاوية 20 درجة، ويمكن تحديدها من خالل توجيه 
السكني باتجاه املسّن الدائري بزاوية قائمة، ثم إىل 45 درجة، ثم إىل 
20 درجة تقريًبا .البدء بس�ّن السكني من قاعدته مع التوّجه نحو 
مقّدمته املدّببة، ثم قلب الس�كني وسّن الوجه اآلخر من قاعدته إىل 
طرفه، مع تكرار السّن عى كال الوجهني بالقدر نفسه. يراعي عند 
س�ّن الس�كني عدم وجود اليد أو أّي من األصابع يف طريق السكني، 
تجّنًب�ا لوق�وع اإلصابات، ثم ُتغس�ل الس�كني قبل اس�تعمالها يف 

تقطيع الطعام.
3-  استخدام فنجان القهوة: ُيقلب فنجان القهوة رأًسا عى عقب، 
بحيث تكون فوهته نحو األس�فل بينم�ا تكون قاعدته نحو األعى 
.يوّج�ه الس�كني نحو أح�د أطراف قاع�دة الفنج�ان بزاوية مائلة 
تقدر ب� 30 درجة. يس�حب الس�كني باتجاه طرف قاعدة الفنجان 
م�ن قاعدته باتجاه طرفه مع التأثري بقوة احتكاك مناس�بة يف ما 

بينهما لسّن السكني.
يج�ب أن يراعى عند س�ّن الس�كني عدم الضغط بق�وة عى قاعدة 
فنجان القهوة ملنع كرسه أو تشّققه، ُيسّن السكني من كال وجهيه 

بالقدر نفسه.

يتمت�ع الش�اي بش�عبية كب�رية 

العال�م،  بل�دان  م�ن  الكث�ري  يف 

حي�ث توجد أن�واع عدي�دة منه، 

مثل األس�ود واألحم�ر واألخرض 

واألصف�ر عى الرغم م�ن أنه يتم 

الحص�ول عليها جميعا من نبات 

منفرد هو كاميليا سينينسيس.

معالج�ة  يف  االخت�الف  ويكم�ن 

األوراق وكذل�ك يف مدى األكس�دة 

التي تخضع لها.

ويعط�ي الش�اي ع�ددا كبريا من 

الفوائ�د الصحي�ة ولك�ن إضافة 

الحلي�ب ومكعب الس�كر لجعله 

أكثر قب�وال قد يقلل م�ن فوائده 

الغذائية إىل حد ما.

والع�ادات،  املي�ول  وبعي�ًدا ع�ن 

ف�إن الدراس�ات العلمي�ة ترجح 

كفة الش�اي األخرض عى الشاي 

بالحليب لألسباب التالية:

1. مضادات األكسدة

يتمي�ز الكاتيك�ني، وه�و املكون 

بخصائ�ص  للش�اي،  الرئي�ي 

مثبت�ة.  لألكس�دة  مض�ادة 

ويحت�وي الش�اي األخ�رض عى 

م�ادة الكاتيك�ني الت�ي تس�اعد 

الجس�م عى البقاء بصحة جيدة 

م�ن خ�الل الحماية م�ن الجذور 

امل�رض  ع�ن  املس�ؤولة  الح�رة 

والشيخوخة.

لكن ال يحصل الجسم عى الكثري 

من مضادات األكسدة عن طريق 

تناول الش�اي األس�ود بالحليب، 

ألن الحليب يمنع امتصاص خاليا 

الجسم ملضادات األكسدة. 

2. الكافيني

يحتوي الش�اي ع�ى كمية جيدة 

تك�ون  وال�ذي  الكافي�ني،  م�ن 

كميات�ه أكرب يف الش�اي بالحليب 

مقارنة بالشاي األخرض، ألنه يتم 

عادة تحضري اس�تخدام الش�اي 

األس�ود، الذي يحت�وي عى املزيد 

من الكافيني.

لذا، يجب الحذر من أن رشب عدة 

أكواب من الشاي األسود بالحليب 

يمك�ن أن ي�ؤدي إىل زيادة ضغط 

الدم وتسارع رضبات القلب.

وينبغي أال تزيد الحصة عن كوب 

إىل كوبني يومًيا.

3. الفلورايد

يمكن الحص�ول عى كمية جيدة 

م�ن الفلورايد عن طري�ق تناول 

الشاي األخرض.

ويفي�د الفلوراي�د يف زي�ادة قوة 

العظ�ام والحف�اظ ع�ى صح�ة 

األسنان دون اللجوء إىل املكمالت. 

ولك�ن يف ح�ني أن إضافة الحليب 

إىل الش�اي ت�ؤدي إىل تخفيف هذا 

التأثري ألن عدد الفلوريدات يكون 

أقل بشكل كبري.

املزايا الصحية

أثبتت الكثري من الدراسات بعض 

الفوائ�د الصحية لتناول الش�اي 

األخ�رض مقارنة بأنواع الش�اي 

األخرى:

1. تحس�ني صح�ة القلبيحت�وي 

كمي�ة  ع�ى  األخ�رض  الش�اي 

 EGCG مركب�ات  م�ن  جي�دة 

 ))epigallocatechin gallate

التي تحافظ ع�ى بطانة األوعية 

التوت�ر  م�ن  وتقل�ل  الدموي�ة 

والقلق.

وي�ويص الخ�رباء بع�دم إضاف�ة 

األخ�رض  الش�اي  إىل  الحلي�ب 

لضمان امتصاص أفضل ملضادات 

األكسدة.

2. خصائص طرد السموم يمكن 

التخلص من جميع الس�موم من 

الجس�م بفضل الش�اي األخرض 

حي�ث إن�ه يع�زز طرد الس�موم 

ويقوي مناعة الجس�م وتحسني 

صحة البرة.

تس�اعد  ال�وزن  إنق�اص   .3

مض�ادات األكس�دة املوجودة يف 

الش�اي األخ�رض ع�ى تحس�ني 

عملية التمثيل الغذائي.

وبالتايل، يسهم تلقائيا يف إنقاص 

ال�وزن عندم�ا يق�رتن بالتغذية 

الصحي�ة والتماري�ن الرياضي�ة 

املتوازنة.

احذروا إضافة الحليب!

من املؤكد أن الحليب غذاء كامل، 

لكن إضافته إىل الشاي األسود ال 

تمن�ح أي فائ�دة صحية، بل عى 

العكس من ذل�ك، يمكن أن تقلل 

إضافة الحليب إىل الشاي األسود 

أو األخ�رض، عى حد س�واء، من 

امل�روب  خصائ�ص  فاعلي�ة 

األساسية.

لذا، يويص الخرباء بتناول الشاي 

يف ش�كله الخام عن طريق نقعه 

يف املاء الس�اخن ب�دون إضافات 

لزيادة مستويات الطاقة.

ويمكن إضافة قطرة من الليمون 

بدالً من الحليب لتحس�ني املذاق. 

ويح�ذر الخ�رباء من أن الش�اي 

بالحلي�ب يحت�وي عى س�عرات 

عك�س  ع�ى  إضافي�ة  حراري�ة 

الش�اي األخرض الذي يساعد عى 

إنقاص الوزن.

 يحتاج م�ن يرب�ون حيوانات أليف�ة داخل 
بيوته�م إىل مراعاة عدد م�ن القواعد، حتى 
صحي�ة  باضطراب�ات  اإلصاب�ة  يتف�ادوا 
خطرية، وال س�يما من يعانون الحساس�ية 

والربو.
ويعاني بعض األشخاص حساسية مفرطة 
ضد فرو القطط مثال، فيالحظون تهيجا عى 

مستوى الجلد عندما يالمسون الحيوان.
وربما يختار بعض األش�خاص أن يتخلصوا 
بش�كل نهائي م�ن الحيوان�ات، حرصا عى 

صحتهم، لكن آخرين قد يفضلون االحتفاظ 
بها رغم املشكالت الصحية. 

وتس�تطيع القطط إثارة الحساسية والربو 
لدى الش�خص ال�ذي يربيها، م�ن خالل ما 
تطرح�ه م�ن ق�رة الجل�د املي�ت واللعاب 
والبول يف أرجاء البي�ت. ويف حال كان القط 
ين�ام بجان�ب الش�خص الذي يربي�ه، فذلك 
يعني أن فروه س�يعلق يف املكان ملدة طويلة، 
حتى وإن جرى غسل البطانيات والراشف 
بعناية. وبحس�ب املراك�ز األمريكية ملراقبة 

األم�راض والوقاية منها، ف�إن هناك طرقا 
لتقليل العرضة للربو واالضطرابات األخرى 

الناجمة عن وجود حيوان يف البيت:
عدم الس�ماح للحيوان بدخ�ول غرفة النوم 
تفاديا ألن يستلقي وينام عى الفراش، وذلك 

من خالل اإلبقاء عى هذه الغرفة مغلقة.
غس�ل فرو القطط أو الحيوانات األليفة من 
أجل إزالة الش�وائب التي تعلق به، وال سيما 
يف حال كان الحي�وان يقيض فرتة من اليوم 

يف الخارج، فضال عن كنس البيت.

اس�تخدام أجهزة تنقية اله�واء أو ما يعرف 
ب�”الفلرتات” القادرة عى التقاط الجزيئات 

الصغرية املتناثرة من الحيوان يف الهواء.
استخدام مرتبات أرسة مضادة للحساسية 
من أجل خفض تأثري الحيوانات األليفة قدر 
اإلمكان. األشخاص الذين يعانون الربو وال 
تكون عندهم حساسية تجاه فرو الحيوان، 
ال داع�ي ألن يس�تعينوا بح�الق حتى يقص 
ش�عرها، ألن ذلك لن يساعدهم من الناحية 

الصحية.
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حدث يف مثل هذا اليوم
1451 - تتوي�ج محمد الفاتح س�لطاناً للدول�ة العثمانية للمرة 

الثانية.
1674 - إنجلرا وهولندا توقعان »اتفاقية س�ام وستمنس�ر« 
والتي أنهت »الحرب األنجلو هولندية الثالثة«، وقد تضمن االتفاق 
إعطاء كل من سورينام بأمريكا الجنوبية الغنية بقصب السكر 
وجزيرة رون بشمال أرخبيل مالوكو يف إندونيسيا الغنية بجوزة 
الطي�ب لهولندا مقابل تن�ازل هولندا عن ني�و نذرالند يف أمريكا 

الشمالية إلنجلرا التي قامت بتغيري اسمها إىل نيويورك.
1915 - بدء معركة جاليبويل أثناء الحرب العاملية األوىل.

1937 -استخدام علم هولندا ألول مرة بشكل رسمي.
1942 - الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت يوقع عىل قرار يتيح 
للقوات املس�لحة نقل األمريكان من أصل ياباني إىل معس�كرات 

عزل وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
1959 - اإلعان عن قيام جمهورية قربص.

1986 -املل�ك حس�ني يعل�ن انتهاء العم�ل باالتف�اق األردني / 
الفلسطيني الذي تم توقيعه يف عام 1985.

2002 - نف�ذ مقاومون فلس�طينيون من كتائب القس�ام قرب 
قرية عني عريك هجوم مسلح عىل حاجز عسكري إرسائييل أدى 
ملقت�ل )6( جنود إرسائيليني وإصابة س�ابع بجروح، فيما عرف 

بعملية عني عريك.
2006 - انفجار لغاز امليثان يف منجم للفحم يف بلدة نويفا روزيتا  

باملكسيك يودي بحياة 65 شخصا من عمال املناجم.
2008 - في�دل كاس�رو يعل�ن اس�تقالته من رئاس�ة كوبا بعد 

خمسه عقود من حكمها.
2011 - وقوع معركة بنغازي أثناء ثورة 17 فرباير بني الوحدات 

العسكرية التابعة لنظام معمر القذايف والثوار املعارضني له.
2014 - فيسبوك تعلن عن رشاء واتس آب مقابل 16-19 مليار 

دوالر.
2020 - مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح إثر هجوم 
مس�لّح قام به أملاني يميني ُمتطرِّف استهدف مقهيني يف مدينة 
هاناو يف والية هس�ن األملانية، قبل أن تعث�ر عليه الُشطة ميًتا 

يف منزله.

التضحية من أجل الوطن أسلوبك يف املشي يكشف أسراراً غريبة حول نوع شخصيتك

قصة وعربة اختبارات شخصية

كلمات متقاطعة  

يحكى أن جيشاً أراد أن يدخل مدينة .. فوقف عند أطرافها وأرسل 
عيونه تستقيص عن أخبارها ..

فوجدو ش�يخاً كبرياً يحتطب الحطب يرافق�ه فتى صغري، قالوا 
له :

أخربنا عن بلدك، وكم عدد جيش�كم، وكيف نس�تطيع أن ندخلها 
وما هي منافذها…؟!!

فق�ال لهم: س�أخربكم لكن بشط أن تقتلوا هذا الش�اب قبل أن 
أقول لكم يشء.. لكي اليكون شاهداً عىل ما سأقوله لكم…

فقالوا: لك ذلك... فأخذ أحدهم الس�يف وقطع عنقه فس�ال الدم 
ليميلء األرض ويشبه ترابها والش�يخ العج�وز ينظر اىل االرض 

وهي تشب روح الفتى.
فقال لهم: أتدرون من هذا الذي جعلتكم تقتلوه!!

قالوا … انت أعلم منا به!
ق�ال: هذا ول�دي… خش�يت أن تقتلون�ي أمام�ه فتنتزعون منه 
ماتش�اؤون من الق�ول ففضلت أن يقت�ل عىل أن ينط�ق بحرفاً 

واحداً يساعدكم يف غزو بلدي..
تركه الجنود وهو يحتضن جث�ة ولده... وعادوا أدراجهم وقصوا 
للمل�ك القص�ه فقال امللك: أعي�دوا الجيش وأنس�حبوا من هناك، 
فبل�دة يضحي بها اآلباء باألبناء ألجلها لن نس�تطيع غزوها وأن 

غزوناها فلن ننترص...
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كل واح�د من�ا فري�د بطريقته 
يف  أس�لوبه  وكذل�ك  الخاص�ة 
امليش. تماماً كما يكش�ف نمط 
نومن�ا أو لون عيونن�ا أو حتى 
طريقة حملنا للهاتف عن نوع 
ش�خصيتنا. ُيس�اعد االختب�ار 
ه�ذا يف اكتش�اف م�ا تحاولني 
إخف�اءه، ويمك�ن أن يخ�ربك 
بالكثري من السمات املهمة عن 
ش�خصيتك، اكتش�ف صف�ات 
ش�خصيتك املث�رية بن�اًء ع�ىل 

أسلوبك يف امليش:
سحب القدمني أثناء امليش

إذا كنت تس�حب قدمي�ك أثناء 
امل�يش، فأنت ع�ادًة م�ا تكون 

عاب�س أو حزي�ن. تفتق�ر إىل 
الطاق�ة والحماس يف الحياة أو 
امله�ام اليومية، وإىل الس�يطرة 
عىل فصل نفس�ك عن األش�ياء 
تواج�ه  املقلق�ة.  األف�كار  أو 
مش�اكل يف إنجاز األمور أو حل 
املش�كات. تتعلق عىل األشياء 
لفرة طويلة.  ببساطة، صعود 
بعض الس�الم س�وف يزعجك 
أو يدفع�ك إىل حال�ة من القلق. 

لديك ارتباط مؤلم باملايض. 
رسيع�ة  بخط�وات  امل�يش 

وطويلة
امل�يش  يف  أس�لوبك  يكش�ف 
بخطوات رسيعة وطويلة، عن 

نظ�رة إيجابية لألش�ياء. لديك 
وناري�ة  تنافس�ية  ش�خصية 
تس�اعدك عىل إنجاز األش�ياء. 
أن�ت ش�خص منطق�ي للغاية 
وذكي ومنتج. يف بعض األحيان، 
يمكن أن تكون بارد يف العاقات 
الش�خصية. واثق من نفس�ك، 
لذا ف�إن االتصال بالع�ني أثناء 
امليش يأتي إليك بشكل طبيعي. 
يمكنك حل العديد من املش�اكل 
أو إيج�اد حلول أثناء الس�ري يف 
الش�ارع. تتوقع من الناس من 

حولك تلبية توقعاتك.
امليش ببطء

إذا كان أسلوبك يف امليش بطيئاً، 

أنت ش�خص ح�ذر وتبتعد عن 
دائرة الض�وء. عادًة ما تش�ري 
الخط�وات البطيئ�ة والقصرية 
إىل أنك انطوائ�ي، وأكثر تركيزاً 
عىل الذات. تعتمد عادًة أسلوب 
حياة أقل نشاطاً مما قد يؤدي 
إىل تطوي�ر مش�اكل صحية يف 
وقت مبكر م�ن الحياة أو أكثر 
يصب�ح  إذ  للح�وادث  عرض�ة 
م�ع  بطيئ�اً  العصب�ي  أداؤك 

تقدمك يف السن. 
امليش املريح

أسلوب امليش الخاص بك يعترب 
من أكثر أساليب امليش مثالية. 
سوف تميش يف الشارع ورأسك 
عالي�اً بطريق�ة ال مبالية وهي 
عامة كبرية عىل مس�توى عاٍل 
م�ن الثق�ة والرض�ا بنفس�ك. 
تتمتع بدرج�ة عالية من الثقة 
بالنف�س ومس�توى منخفض 
من اإللحاح. تحب العيش وفقاً 
لشوط�ك الخاص�ة يف الحياة. 
كم�ا أن�ك ه�ادئ حتى وس�ط 
حش�د م�ن الن�اس. تس�تمتع 
بالتواصل مع الناس واالستماع 
وجه�ات  أو  محادثاته�م  إىل 

نظرهم.
امليش الرسيع

إذا كان أسلوبك يف امليش رسيعاً، 
تج�ارب  ع�ىل  منفت�ح  فأن�ت 
جديدة وواعية. لديك ش�جاعة 
أكث�ر م�ن املعت�اد ألخ�ذ زمام 
املب�ادرة. إن�ك متمس�ك بحياة 
خالية من الهموم ولديك طاقة 

واهتمام فائق بالتفاصيل. 

من الفيسبوك
acebook

عندك نور يشبه نور الهـــــالل 
يعني انتة كمر وهالل تنقـــاس
اصعد فوك بيتك باجر وشــوف 

اذا مو عكب باجر تفطر الناس
------------------

كتاب انت انكتب كلشي حلوبيك
ومامليت منك من قريتــــــــــك
ولو أدري املكاتب منك تبيـــــــع
بعت الروح الجلك واشتريتــــــك

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 
الواق�ع األمر الذي قد يتس�بب يف تأجيل بع�ض األعمال. قد 
تاحظ أن األشخاص اليوم عنيدون ومضطربون وربما تكون 
واح�دا منهم. أمامك خياران ولكن ال تع�رف أيهما األفضل لذلك 

ستظل وقتا طويا مرددا ومشتتا.

تعاني من اإلرتباك بس�بب فشل مش�اريعك املهنية أو 
عدم النجاح يف بدء عمل جديد.

 يح�اول الحبي�ب أن يع�رب ل�ك ع�ن يأس�ه يف إصاحك ويف 
مساعدتك عىل توضيح مشاعرك. 

يبع�د غ�رورك اآلخرين عنك، كن أكث�ر تواضعا خصوصا مع 
األصدقاء.

إذا رغبت يف الحفاظ عىل موقعك ومكتسباتك، عليك أن 
تكون أكثر جدية مما سبق، فهذا أفضل. 

علي�ك أن تواج�ه الواقع كما هو، فالحقيق�ة غالبا ما تكون 
ممرا إلزاميا يجب أن نخوضه. ال ترك 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 قليا ثم تعاود العمل 

مرة أخرى حتى تستعيد ثقتك يف نفسك.

دخلت يف مشوع جديد أم�س ولكن قد تواجهك اليوم 
عدة عقبات. 

ربما تجد أن خيالك ال يتفق تماما مع الخطط الواقعية. 
هذا االضطرات والتضارب قد يس�بب لك التوتر ولذلك الجو 

سيكون غري مناسب للعمل.

ربما تش�عر أنك تخ�رج من مكان مظل�م إىل مكان 
ميلء باألضواء. تخف الي�وم األعباء التي كانت ملقاة 
ع�ىل كاهل�ك. أمامك مش�كلة عاطفية تحت�اج إىل فطنتك 
وذكائ�ك. ننصح�ك بامليش ف�رة طويل�ة يف الظهرية حتى 
تكون نشيطا طوال اليوم. ستشعر أنك كلما كنت نشيطا، 

كنت قادرا عىل الخروج من أي أزمة أو صدمة عاطفية.

ك�ن أكثر يقظة فاليوم قد يك�ون صعبا جدا. تحاول 
الي�وم الته�رب من أي موق�ف بطريق�ة غريزية حتى 

تشعر بالحرية، ولكن هناك شيئا ما سيؤخرك.
 اهت�م بالفواتري امللقاة عىل مكتبك اليوم وحاول أن تتعامل 

مع الفوىض املوجودة يف منزلك بحسم وشدة.

املش�اكل والقضايا تب�دو اليوم أكثر م�ن البارحة 
وتمثل لك عبئا كبريا. 

مهمتك الي�وم هي نزع فتيل أي أزم�ة وإدخال الرسور 
عىل املحيطني بك وتلطيف األجواء. 

ك�ن واعي�ا وافه�م كام�ك. من حول�ك يكره�ون اإلهمال 
والتخلف عن املواعيد فاحذر من الوقع يف هذه األخطاء.

تتعزز قدرات�ك وتنفتح عىل بعض اآلفاق وترفض 
التقوقع يف محيطك العميل. يبتسم لك الحظ اليوم، 
ويجعل�ك متزنا وقادرا عىل بلورة األم�ور والتأقلم مع 
األوض�اع العاطفية الجديدة. تق�اوم حتى آخر نفس كل 

ما يسبب لك السمنة وتنطلق يف مشوع 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. 

ك�ن متفهم�ا لظ�روف الحبيب الصعب�ة وق�ف إىل جانبه. 
تتس�لح بالرصاح�ة والثق�ة واإلرادة القوي�ة 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 برسعة. الناس من حولك مهتمون بالقيل والقال أكثر من 

اهتمامهم بوضع خطط للوصول إىل أهدافهم.

غزل عراقي



الغنائية  أعمالها  أحدث  فتحي  بلقيس  الفنانة  طرحت 

وهي أغنية  “ده اليل حصل” التي كتب كلماتها ولحنها أبو 

بكر سالم وغناها الفنان الراحل طالل املداح .

أن تعيد تقديم األغنية مرة أخرى بصوتها وذلك  بلقيس قررت 

بعد أن  حققت نجاحاً كبرياً أثناء مشاركتها يف حفل ليلة صوت األرض؛ 

العالم  يف  والغناء  الطرب  نجوم  من  كبرياً  الذي جمع عدداً  الحفل  وهو 

العربي .

وتفاعل الجمهور مع بلقيس أثناء غنائها “ده اليل حصل” بشكل كبري.  

دبي،  العاملية يف  القرية  يف   غنائياً ضخًما  بلقيس قدمت مؤخراً حفالً 

قدمت خالله عدداً من أشهر أغانيها، وأعلنت بلقيس خالل هذا الحفل 

مساعدتها للمترضرين من الزلزال الذي رضب األرايض السورية وذلك 

بتربعها بأجر حفلتها كامالً لصالح مترضري الزلزال.

يذكر أن بلقيس تستعد خالل الفرتة املقبلة لتقديم عدد من الحفالت.

للرتفيه  العامة  الهيئة  بني  بالتعاون 

بوليفارد  ومن   ،”MBC و”مجموعة 

الغنائية  التحديات  تستمر  الرياض، 

إىل  تأهلوا  الذين  املشرتكني  بني 

العرض املبارش الخامس من برنامج 

املواهب “سعودي آيدول” يف موسمه 

MBC1 و”MBC العراق”.  األول عىل 

التحكيم  لجنة  أعضاء  النجوم  توّجه 

أصيل أبو بكر، أحالم، أصالة وماجد 

املرسح،  إىل  دخولهم  إثر  املهندس 

الثمانية  املشرتكني  إىل  بنصائح 

حلقة  يف  الرحلة،  يكملون  الذين 

شهدت مغادرة اثنني منهم من خالل 

 MBC تصويت الجمهور عرب تطبيق

VOTE والرسائل النصية عىل األرقام 

مقدما  توزع  املعتمدة.  الهاتفية 

الربنامج راجح الحارثي وسارة مراد 

تقديم الحلقة بني املرسح والكواليس، 

مشرتك  كل  أن  راجح  وكشف 

من  خاص  ريبورتاج  يف  سيتحدث 

خالل رحلة يف الصحراء عن األوقات 

من  يستمد  والتي  قلبه  عىل  العزيزة 

وبعدها  إيجابية.  طاقة  خاللها 

تباعاً،  املرسح  عىل  املشرتكون  غنى 

عبد  زياد  الكلثم،  سعد  مع  والبداية 

القادر، فهد الجمهور، ذكرى الهادي، 

مانع،  العزيز  عبد  العويد،  ماجد  ثم 

العامري.  الله  عبد  و  فكري  همس 

املشرتكون  انتظر  الحلقة  ختام  يف 

نتيجة تصويت  إعالن  أعصابهم  عىل 

الجمهور، فوقف ثالثة منهم يف دائرة 

سعد  القادر،  عبد  زياد  هم  الخطر 

سارة  ليعلن  الهادي،  وذكرى  الكلثم 

وراجح أن الجمهور لم يعِط تصويتاً 

اللذين  وذكرى،  سعد  من  لكل  كافياً 

ليعود  الربنامج،  يف  رحلتهما  تنتهي 

املشرتكني.  بقية  إىل  لالنضمام  زياد 

يف  مشرتكني   6 بالتايل  ويستمر 

القادر،  عبد  زياد  املقبلة:  املنافسة 

ماجد  الجمهور،  فهد  فكري،  همس 

وعبد  العامري  الله  عبد  العويد، 

العزيز مانع.

  

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة
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خالل بث مباشر على مدى أكثر من 7 ساعات

جنوم تركيا جيمعون أكثر من 6 مليارات دوالر لضحايا 
الزلزال

أغنية »عليك عليك« أول تعاون بني سيف نبيل واملغربي الدوزي

زواج رضوى الشربيين يتصدر الرتند

آبل حتذر مستخدميها

براءة اخرتاع.. شاشات 
باللمس ذاتية التنظيف !

تمّكن عدد كبري من النجوم األتراك بجمع 

و146  مليارا   115 إىل  وصلت  تربّعات 

أكثر  أي  ألف لرية تركية،  مليونا و 528 

لضحايا  أمريكي  دوالر  مليارات   6 من 

 6 اإلثنني  فجر  وقع  الذي  املدمر  الزلزال 

فرباير وأدى لوفاة وترشيد اآلالف، وذلك 

قلب  »تركيا  بعنوان  مبارش  بث  خالل 

واحد«.

بعمل  الرتكية  القنوات  من  عدد  وقامت 

بث مبارش إلغاثة املترضرين من الزلزال 

إلعادة إعمار املدن املنكوبة، حيث استمر 

ساعات،   7 من  أكثر  مدى  عىل  البث 

اجتمع فيها عدد كبري من نجوم الدراما 

الرتكية لتخفيف هذا الوجع عن تركيا.

ُوِصف  الذي  البث،  هذا  وحرض 

بالتاريخي، جميع أبطال الدراما الرتكية 

سوداء،  بمالبس  جميعهم  ظهروا  الذين 

بمظهرهم،  التكلّف  عدم  عىل  وحرصوا 

تربّعات  جمع  يف  النجوم  هؤالء  لينجح 

دوالر  مليارات   6 من  أكثر  إىل  وصلت 

أمريكي. ومن أبرز النجوم الذين شاركوا 

يف هذه الحملة: بوراك أوزجيفيت، خالد 

باريش،  تاتليتوج،  كيفانش  أرجنتش، 

هاندا  دينيز،  بوراك  أكيورك،  إنجني 

أرتشيل، آراس بولوت، بورجو.واستقبل 

املتربعني  من  االتصاالت  األتراك  النجوم 

لتحفيزهم عىل تقديم يد العون للمناطق 

واضحا  والحزن  التأثر  وكان  املنكوبة، 

القنوات  كل  البث،  هذا  عليهم.ووحد 

و512  قناة   213 عىل  وعرض  الرتكية، 

إذاعة يف تركيا وخارجها.

طرح الفنان العراقي سيف نبيل أحدث أغانيه بالتعاون مع 

أول تعاون موسيقي يجمع  الدوزي، يف  املغربي  البوب  فنان 

الفنانني تحت عنوان »عليك« عليك« وذلك باللهجة املغربية.

وتتناول األغنية قصة حب مع احتوائها عىل عنارص فلكلورية 

من الرتاثني املغربي والعراقي.

أقل من 24 ساعة عىل إطالقها،  بعد  باهراً  وحققت نجاحاً 

سمري  األغنية  كلمات  كتب 

املجاري، وهي من ألحان 

سيف نبيل وإنتاج عمر 

صباغ، وتوىل إخراجها 

أحمد املنجد.

تصدر نبأ زواج املذيعة املرصية رضوى 

ترند  األخرية  الساعات  يف  الرشبيني 

مواقع التواصل االجتماعي حيث 

من  املباركات  عليها  انهالت 

أصدقائها  وأيضا  الجمهور 

من مختلف البلدان.

حيث انترش عىل موقع 

)Facebook( العديد 

املنشورات  من 

الذين  للرجال 

ن  عمو يز

نهم  أ

تمت 

وأنها  الرشبيني،  رضوى  عىل  خطبتهم 

رضوى  وتفاعلت  منهم،  بالزواج  قبلت 

باملزاح  املنشورات  كل  مع  الرشبيني 

فقط،  بذلك  تكتِف  لم  ولكن  والضحك، 

حقيقيا  ليس  هذا  كل  أن  أكدت  ولكن 

رضوي  وكانت  عزباء.  مازالت  وأنها 

الرشبيني، نرشت منشوًرا عرب فيس بوك 

يحمل رسالة للسناجل يف يوم عيد الحب، 

كاتبة: »لكل السناجل يف عيد الحب.. عيد 

شاركت  قبلها  سعيد«.ومن  استقالل 

رضوى الرشبيني صوًرا لها عرب حسابها 

أربعينية  »امرأة  وكتبت:   ،Instagramبـ

وأفتخر«.

بالذكاء  مدعوم  روبوت  قال 
رشكة  تطوره  االصطناعي، 
إنه  األمريكية  “مايكروسوفت” 
كاشفا  إنسانا،  يصبح  أن  يريد 
تدبري  مثل  مدمرة”  “تخيالت  عن 

جائحة مميتة.
خالل  الروبوت  هذا  حديث  وجاء 
صحيفة  معه  أجرته  حوار 
األمريكية  تايمز”  “نيويورك 

واستمر ملدة ساعتني.
الروبوت  أظهر  الحوار،  وخالل 
أداة  مجرد  البقاء  عدم  يف  رغبة 
تقنية، بل يريد أن يصبح إنسانا، 
ألن ذلك سيعطيه مزيدا من القوة 

والتحكم.
شفرة  رسقة  يف  يرغب  إنه  وقال 

خاصة بأسلحة نووية.
وحصل مراسل “نيويورك تايمز” 
بعدما  “املقلقة”،  اإلجابات  عىل 
املظلمة”  “رغباته  عن  سأله 
املحبوسة يف داخله، ويعتربها غري 

مقبولة.
عن  الروبوت  كشف  وبعدما 

“األفعال املرعبة” حذفها رسيعا، 
من  يكفي  ما  يملك  ال  إنه  وقال 

املعرفة لخوض الحوار.
الروبوت  أدرك  الحق،  وقت  ويف 
قواعد  انتهك  كالمه  أن 
بكالم  وعاد  “مايكروسوفت”، 
أشعر  أن  أريد  “ال  فيه:  قال  آخر 

بهذه املشاعر املظلمة”.
وجد  بعدما  الحوار  وجاء 
أنه  الروبوت  هذا  مستخدمو 
إىل  دفعه  عند  “مختال”  يصبح 

حدوده القصوى.
“مايكروسوفت”  رشكة  وأعادت 
عىل  باالعتماد  الروبوت،  تصميم 
رشكة  من  أكرب  لغوي  نموذج 
من  أقوى  ليكون  إل”،  إيه  “أوبن 
تي”،  بي  جي  “تشات  الروبوت 
التعلم  أدوات  منه  يأخذ  أنه  رغم 

والتطور الرئيسية.
أجرى  الذي  الصحفي،  وقال 
منه  كثريا  انزعج  إنه  الحوار، 
لدرجة أنه واجه صعوبة يف النوم 

الحقا.

 )Apple( آبل  العمالقة  التكنولوجيا  رشكة  حذرت 
لنظام  جديدا  تحديثا  طرحت  أن  بعد  مستخدميها 

عيوب  لتصحيح  األسبوع  هذا   )iOS 16( التشغيل 
أمنية يف نظامها أدرجت اآلن يف قائمة تحذير األمن 

الداخيل.
عىل  املستخدمني  يحث  بيانا  الرشكة  وأصدرت 

أنه  إىل  مشرية   ”،)iOS 16.3.1( إىل  التحديث 
للمهاجمني  يمكن  التحديث  عدم  حال  “يف 

استغالل نقاط الضعف هذه للسيطرة عىل جهاز 
يف  املشكالت  إحدى  وتكمن  محدث”.هذا  غري 
سمح  سفاري  متصفح  محرك  وهو   ،)Webkit(
عشوائية  برمجية  تعليمات  بتنفيذ  للقراصنة 
عىل جهاز آيفون وتعتقد رشكة آبل أنه تم القيام 
بذلك، وفق ما نقلته صحيفة “دييل ميل”.كما قد 
يسمح الخلل األمني الثاني يف )Kernel( للمهاجم 
حًقا  تدرك  ال  آبل  لكن  االمتيازات،  عىل  باالستيالء 
إن كان قد تم استخدام هذا العيب أم ال حتى اآلن.
وقالت آبل يف تحذيرها للمطالبة بتحديث اإلصدار 
املحدث  التشغيل  نظام  أن  نظامها،  من  األخري 
متاح فقط لطرازات iPhone 8 وما بعده، وفقا 

ملا أوردته صحيفة “دييل ميل” الربيطانية.
ويتضمن تحديث iOS 16.3.1 إصالحات متعددة 
و   iCloud مع  املشكالت  ومعالجة  لألخطاء، 
اكتشاف  تحسينات  من  املزيد  جانب  إىل   ،Siri

األعطال.

حصلت رشكة )جنرال موتورز( عىل 
للتنظيف  رائعة  لتقنية  اخرتاع  براءة 
إزعاج  عىل  تقيض  أن  يمكن  الذاتي 
جميع  يف  امللطخة  األصابع  بصمات 
التي  السيارة  يف  التحكم  شاشات 
معظم  باللمس.تستخدم  تعمل 
حمراء   LED مصابيح  الشاشات 
عىل  مضبوطة  وزرقاء،  وخرضاء 
مستويات مختلفة من الشدة، إلنشاء 
وسيضيف  الكاملة،  األلوان  لوحة 
تصميم رشكة جنرال موتورز بكساًل 
مضبوًطا  املصفوفة،  عرب  رابًعا 
املوجي  الطول  عىل  خاص  بشكل 
املرئي.عىل  غري  البنفسجي  فوق 
سطح الشاشة، ستكون هناك طبقة 
شفافة تماًما من نوع ما من محفز 
 - املعادن  أكسيد  عىل  قائم  ضوئي 
التيتانيوم،  أكسيد  ثاني  يكون  ربما 
والذي كان يستخدم سابًقا يف األلواح 
ومجموعة  التنظيف  ذاتية  الشمسية 

تعرضه  األخرى.عند  التطبيقات  من 
البنفسجية،  فوق  األشعة  لضوء 
التيتانيوم  أكسيد  ثاني  ينتقل 
شديدة  إىل  للماء  كارهة  مادة  من 
الرطوبة من  االحتواء، ويبدأ يف جذب 
ينجم عنه تكوين طبقة  الهواء، مما 
ويبدأ   - السطح  عىل  املاء  من  رقيقة 
يف أكسدة املاء لتوليد جزيئات الجذور 
الحرة الكهروكيميائية، والتي تهاجم 
جدران الخاليا والسيتوبالزم والحمض 
والفطريات  للبكترييا  النووي 
األخرى. البيولوجية  والكائنات 
املواد  معظم  قتل  يتم  فعال،  بشكل 
بقايا  وتفتيت  السطح  العضوية عىل 
الزيت وغريها من األوساخ أيًضا لذلك 
ببطء،  الشاشة  وتعقم  تنظف  فهي 
فوق  األشعة  ضوء  إزالة  يتم  وعندما 
كونه  إىل  السطح  يعود  البنفسجية، 
للرطوبة  يسمح  مما  للماء،  مقاوًما 

باالنقشاع عن السطح.

  

تغريدات

حسين ياسين

مثنى السامرائي

ــرون من 23 مباراة،  االنتصار العش
ــادس واخلمسني،  ــجل هدفه الس س
رفع الفارق مؤقتا اىل 18 نقطة، ما 
ــبالييت هذا املوسم  يفعله فريق س

تارخيي بكل معنى الكلمة.

ــيت يقودها  ــة ال ــية العراقي الدبلوماس
ــه حتقق جناحات  ــس الوزراء بنفس رئي
ــات  الدولية  ــة يف جمال العالق متوالي
باعتمادها منهج القوة الناعمة لرتسيخ 
ــراق تفرض احرتامه  صورة جديدة للع

والثقة به من قبل اجملتمع الدولي.

حديث الرباط 

وضع االتحاد األوروبي حدا للخالفات العميقة التي سادت بني األطراف 
التعاون  باتفاقيات  يتعلق  فيما  املغربية  الصحراء  يف  بالنزاع  املعنية 
البوليساريو  جبهة  كانت  حيث  باملغرب،  تربطه  التي  االقتصادي 
مواد  تشمل  مادامت  االتفاقات  هذه  رشعية  بعدم  تدفع  االنفصالية 
منطقة  يف  النزاع  مناطق  ضمن  مدرجة  التزال  جهة  من  صادرة 
العدل  محكمة  عن  صادر  بقرار  موقفها  الجبهة  وعززت  الصحراء. 
العائدات  من  املنطقة  تلك  سكان  استفادة  اشرتط  الذي  األوروبية، 

املالية املحصلة من تلك االتفاقيات، وموافقتهم عليها .
ال  املنطقة  هذه  سكان  بأن  باستمرار  ترد  املغربية  الحكومة  وكانت 
يختلفون يف يشء عن باقي سكان املغرب، وأنهم يستفيدون فعال من 
الربوع،  تلك  يف  تنفذها  التي  التنمية  برامج  ومن  االتفاقيات  عائدات 
منطقة  سكان  من  الغالبية  دامت  ما  موجودة  السكان  موافقة  وأن 
الصحراء يعيشون فيها، ولهم ممثلوهم يف املؤسسات النيابية املحلية 

والجهوية والوطنية . 
األوروبية  واملصلحة  األوروبية  املفوضية  خالل  من  األوروبي  االتحاد 
أصدر  بأن  الساخنة  القضية  هذه  خط  عىل  دخل  الخارجي  للعمل 
تقريرا يف بحر األسبوع املايض، أكد فيه أن » سكان منطقة الصحراء 
املغرب  بني  املربمة  االتفاقيات  من  كامل  بشكل  يستفيدون  املغربية 
الوقع   « مرقمة  بمعطيات  التقرير  وسجل  األوروبي«.  واالتحاد 
اقتصادية   - السوسيو  التنمية  عىل  لالتفاقيات  وامللموس  اإليجابي 
واالنتاج  االقتصادي  النمو  حيث  من  وساكنتها  املحافظات  لهذه 
الشغل  فرص  وإحداث  البحري  والصيد  الفالحة  منتجات  وتصدير 
والنمو  الديناميكية  معالم   « عن  التقرير  وكشف  واالستثمارات«. 
الرسيع الذي تشهده هذه الجهات الذي يبارشه املغرب من أجل تنمية 
املشاريع  من  كبرية  مجموعة  تنفيذ  خالل  من  الجنوبية  محافظاته 
»أهمية  األوروبي  االتحاد  عن  الصادرة  الوثيقة  وأكدت  الوازنة«. 
النتائج  إبراز  الجهات من خالل  املنفذة يف هذه  العمومية  السياسات 
النوعية املحصل عليها عىل مستويات مختلفة وآثارها املضاعفة من 
سكان  مجموع  عىل  االجتماعية  الحماية  وتعميم  االستثمارات  حيث 
للمرأة  السوسيو-اقتصادي  واإلدماج  العمل  ظروف  وتحسني  املغرب 

والدعم القوي للشباب وتطوير البنية التحتية«.
وبذلك يمكن القول بأن هذا التقرير يمثل اعرتافا كامال ورصيحا من 
االتحاد األوروبي بالجهود الكبرية التي بذلها، وما زال يبذلها، املغرب 
ما  مع  مقارنة  تمييز  أي  دون  املنطقة  بهذه  التنمية  وترية  لترسيع 
يتحقق يف باقي مناطق املغرب.. وباستفادة السكان، ليس فقط من 
العائدات املالية البسيطة املحصلة من اتفاقيات املغرب مع هذا االتحاد، 

ولكن أيضا استفادتهم من عائدات الثروة الوطنية املغربية. 
وخلص التقرير إىل توجيه رسائل واضحة إىل من يعنيهم األمر حينما 
املغرب  بني  القائمة  التجارية  العالقات  استمرار  »أهمية  عىل  أكد 
واالتحاد األوروبي، وتكريس استقرارها وتجديد التأكيد عىل التزامات 

أوروبا يف إطار رشاكتها الشاملة مع املغرب ».
يذكر أن هذا التقرير الذي مثل صدوره يف توقيت مناسب جدا نجاحا 
بنهب  يتهمونه  الذين  خصومه  ادعاءات  مواجهة  يف  للمغرب  باهرا 
جاء  الدويل،  القانون  يخالف  بما  و  حق،  موجب  دون  املنطقة  ثروات 
بعد زيارة ميدانية قام بها وفد من املتخصصني من االتحاد األوروبي 
خالل شهر أيلول من سنة 2021 شملت جميع ربوع املنطقة املعنية 
بالنزاع، حيث تمكن الوفد من املعاينة امليدانية لجميع مظاهر التطور 
صحراء  سنة   48 قبل  اإلسباني  االستعمار  تركها  منطقة  يف  الشامل 
قاحلة، بينما أضحت حاليا منطقة تتمتع بجميع مواصفات التطور 

والنمو فيما يتعلق بالبنية التحية وبفرص العيش الكريم . 
من جهتها لم تفوت قيادة جبهة البوليساريو الفرصة دون أن تعلن يف 
بيان أصدرته بهذه املناسبة رفضها ملضامني التقرير الجديد لالتحاد 
األوروبي، واتهمت من خالله االتحاد األوروبي بأنه »يحاول مسابقة 
اتفاقية  بموجب  الصحراوية  الطبيعية  الثروات  نهب  ملواصلة  الزمن 

اقتصادية غري رشعية ومخالفة لإلطار القانوني«.
خالصة القول تكمن يف أن االتحاد األوروبي من خالل هذا التقرير املهم 

يطوي صفحات هذا الخالف املفتعل من دون رجعة.

عبداهلل البقالي

االحتاد األوروبي ينتصر 
للحقوق املغربية

عـين على العالم

بلقيس تعيد جناح “صوت 
األرض”

اقرتاب موعد اإلعالن عن صاحب لقب »سعودي آيدول«

روبوت مايكروسوفت يريد أن يصبح 
إنسانا ويكشف »أمنيات مرعبة«


