
بغداد/ الزوراء:
اهتمت الصحف العربية املرصية،  الصادرة 
امـس االثنـني بالعديـد مـن املوضوعات 
والقضايا املهمة ذات الشأن املحيل ، فيما 
ركـزت عىل لقـاء الرئيس السـييس بوفد 
اتحـاد الصحفيني العرب برئاسـة رئيس 
االتحـاد مؤيـد الالمي.وأبـرزت صحيفة 
عبدالفتـاح  الرئيـس  تأكـد  ”األهـرام“ 
السـييس أن الصحافة عمومـا، والعربية 

عـىل وجـه الخصـوص، تواجـه أوضاعا 
جديدة فرضها انتشـار وسـائل التواصل 
االجتماعي عىل نطاق واسع للغاية، األمر 
الذي يسـتلزم مواصلة الصحافة تحديث 
دورها باستمرار، والتوازن بني مقتضيات 
املنافسة من جانب، والعمق واملوضوعية 
يف الطرح اللذيـن يميزان العمل الصحفي 

عىل الجانب اآلخر.

بغداد/ الزوراء:
كشَف البنك املركزي العراقي، عن اكمال 
بشـأن خفـض سـعر رصف  دراسـته 
الدوالر وتقديمها اىل رئيس الوزراء.وقال 
البنك املركزي يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 
انه ”أكمل دراسـته بشـأن خفض سعر 
رصف الـدوالر وقدمها اىل رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني“.من جانبه، أكد 

مستشـار رئيس مجلس الـوزراء ضياء 
النـارصي، انـه سـيتم تخفيض سـعر 
رصف الدوالر وفقاً ملقرتح البنك املركزي 
.وقال النارصي يف تغريدة له عىل تويرت، 
انـه ”سـوف يتم تخفيض سـعر رصف 
الدوالر بحسـب مقرتح مقـدم من البنك 
املركزي العراقي إىل رئيس الوزراء محمد 

شياع السوداني“.

بغداد/ الزوراء:
امـس  االتصـاالت،  وزارة  أعلنـْت 
التواصـل  االثنـني، حجـب مواقـع 
االجتماعي خالل فـرتة االمتحانات 
التمهيدية.وذكر بيان للوزارة تلقته 

”الـزوراء“: أنه ”تقرر حجب مواقع 
التواصـل االجتماعـي خـالل فـرتة 
التمهيدية“.وأضـاف  االمتحانـات 
ان ”ذلـك جاء بناء عـىل طلب وزارة 

الرتبية“.

رام الله/ متابعة الزوراء:
أن  الفلسـطينية،  السـلطات  أعلنـت 
الجيـش اإلرسائييل قتل 5 فلسـطينيني 
يف مخيم عقبة جرب قـرب مدينة أريحا 
رشقـي الضفـة الغربيـة، فيمـا رصَح 

وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني، رياض 
الفلسـطينية  الحكومة  بـأن  املالكـي، 
تتوقع اعرتاف 9 دول جديدة، باستقالل 
دولة فلسطني خالل العام 2023. وأفاد 
محافظ أريحا واألغوار جهاد أبو العسل، 

لوكالـة األنباء الفلسـطينية الرسـمية 
”وفا“، بـ“استشـهاد خمسة مواطنني 
برصـاص قـوات االحتـالل اإلرسائييل، 
عقب اقتحام مخيـم عقبة جرب جنوب 
مدينة أريحـا“. وأشـار املحافظ إىل أن 

القوات اإلرسائيلية اعتقلت 8 مواطنني 
خـالل العملية. ويف وقت سـابق أفادت 
وزارة الصحة يف بيان ”استشـهاد عدد 
من الفلسطينيني“ وإصابة 3 مواطنني 
بجراح خالل اقتحام الجيش اإلرسائييل 

ملخيـم عقبة جـرب. ومنذ أيـام، يفرض 
الجيش اإلرسائييل إجراءات مشددة عىل 
مداخل مدينة أريحـا ويدقق يف هويات 

الخارجني منها.

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس الجمهوريـة عبد اللطيف 
جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء 
محمد شياع السوداني، امس االثنني، 
لوزيـر الخارجيـة الرويس سـريغي 
الفروف، أهمية ترسـيخ االسـتقرار 
عرب الحلول السلمية والحوار البّناء، 
و وإدامـة العالقـات مـع األصدقاء، 
وفيما اشـار وزيـر الخارجيـة فؤاد 
حسـني اىل ان العـراق يدعـو إلنهاء 

عـرب  األوكرانيـة  الروسـية  األزمـة 
الحوار، اعلن الفـروف زيادة زماالت 
الطلبـة العراقيـني اىل روسـيا.وذكر 
تلقتـه  الجمهوريـة  لرئاسـة  بيـان 
«الـزوراء»: أن «رئيـس الجمهورية 
عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل يف 
قرص بغداد، وزير الخارجية الرويس 
سـريغي الفروف والوفد املرافق له»، 
مبيناً أنه «جرى خـالل اللقاء، بحث 
سبل تعزيز العالقات الثنائية، وآفاق 

التعـاون بـني البلديـن الصديقـني، 
باإلضافة إىل اسـتعراض مستجدات 
والدولية».وأكد  اإلقليميـة  األحـداث 
رئيس الجمهورية بحسب البيان عىل 
«رضورة تدعيم وتطوير العالقات يف 
املجـاالت ذات الطابع االسـرتاتيجي 
والحيوي، وأهمية ترسيخ االستقرار 
والحـوار  السـلمية  الحلـول  عـرب 

البّناء».

الزوراء/ حسني فالح:
خططهـا  عـن  النفـط،  وزارة  كشـفْت 
السـتثمار الغـاز املصاحب مـن الحقول 
املشـاريع  حـددت  وفيمـا  النفطيـة، 
توتـال  رشكـة  قبـل  مـن  املسـتهدفة 

الفرنسية، اعلنت زيادة انتاج رشكة غاز 
البرصة اىل قرابة الف مليون مكعب قيايس 
باليوم، وتشـكل نسبة ٥٠ ٪ من خططها 
االستثمارية من اربعة حقول يف محافظة 
البـرصة جنـوب العـراق .وقـال املتحدث 

باسـم الـوزارة عاصـم جهـاد يف حديث 
لـ»الـزوراء»: أن اسـتثمار الغاز صناعة 
ماليـة  اسـتثمارات  اىل  تحتـاج  معقـدة 
كبرية واىل تكنلوجية حديثة  واىل رشكات 
متخصصة بهذا املجـال، مبينا ان العراق 

قد خطى خطوات كبرية جدا بهذا االتجاه 
رصينـة  عامليـة  رشكات  مـع  بالتعاقـد 
.واضـاف، اسسـنا رشكـة غـاز البرصة 
بالتعاون مع رشكتي شـل ومتسيوبييش 
السـتثمار الغاز من اربعة حقول نفطية 

يف البرصة تسـتهدف مـن خالل  خططها 
ايقاف حرق الغاز  واستثمار الفني مليون 
قدم مكعب قيايس باليـوم، اليوم وصلت 

اىل استثمار ٩٠٠-١٠٠٠ مقمق.
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الرياض/ متابعة الزوراء:
انطلقـْت منـاورة عسـكرية جويـة رشقي 
السعودية، بمشاركة 10 دول بينها الواليات 
املتحدة.وأفـادت وكالـة األنباء السـعودية، 
بانطالق مناورات ”رماح النرص“ بنسـختها 
الثالثـة، يف مركـز الحـرب الجـوي بالقطاع 
الرشقـي.وإىل جانب السـعودية، تشـارك يف 
املناورات قطر واألردن والبحرين وباكستان 
واليونان واململكـة املتحدة والواليات املتحدة 
األمريكية، فيما تشـارك اإلمـارات والكويت 
وسـلطنة عمـان بصفـة ”دول مالحظـة“ 

”رفـع  إىل  التمريـن  (مراقبة).ويهـدف 
مستوى األداء والجاهزية القتالية للوحدات 
املشـاركة، بتنفيذ عمليات مشرتكة تحاكي 
واقع التهديـدات القائمـة واملحتملة يف بيئة 
عملياتيـة متعـددة األبعاد“، وفـق الوكالة. 
وقـال مدير التمريـن، اللواء خالـد الحربي، 
إنـه ”ينفـذ سـيناريوهات متنوعـة لجميع 
العمليـات الجويـة“، وفـق ترصيـح متلفز 
نقلته وزارة الدفاع السـعودية، عرب حسابها 

عىل ”تويرت“.

بغداد/ الزوراء:
اكَد األمني العام ملنظمة أوبك، هيثم الغيص، إن القرار 
الجماعي بخفض اإلنتاج يف أكتوبر/ترشين األول كان 
خطـوة صحيحة.وقـال الغيص لرويـرتز عىل هامش 
مؤتمر أسـبوع الطاقة بالهند: ”يجب االعرتاف بدورنا 
البناء واإليجابي يف دعم اسـتقرار السـوق العاملية بما 
يتضمن تذكري أنفسـنا بأن مجموعة العرشين والدول 
املسـتهلكة الكربى أشـادت بنا لتحركاتنـا التاريخية 
التي اتخذناها منذ 2020“.واضاف الغيص أن الفضل 
يجب أن ُينسب إىل تحالف ”أوبك+“ الذي قام بدور بناء 
يف دعم اسـتقرار السوق العاملية.والعام املايض وافقت 

”أوبـك+“، وهي تحالف يضم أعضـاء منظمة البلدان 
املصـدرة للبرتول ”أوبك“ ومنتجـني آخرين من بينهم 
روسيا، عىل خفض مستوى اإلنتاج املستهدف مليوني 
برميل يوميا بما يعادل نحو %2 من الطلب العاملي من 
نوفمرب/ترشين الثاني وحتى نهاية 2023 بهدف دعم 
السـوق.ويف البداية أثـار القرار الذي اتخـذه التحالف 
يف أكتوبر/ترشيـن األول انتقادات حـادة من الواليات 
املتحـدة ودول غربية أخرى لكن ديناميكيات السـوق 
منذ ذلك الحني أثبتت أن الخفض شـكل تحركا حكيما 

إذ حومت أسعار النفط قرب 85 دوالرا للربميل.
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بغداد/ الزوراء:
رضب زلـزال بلغـت قوتـه 7.9 درجـة 
جنوب تركيا يف ساعة مبكرة من صباح 
امس االثنني، وشـعر به سـكان سوريا 
ولبنان والعراق ومرص واليونان وقربص 
وأرمينيـا، وقد خلف مئات القتىل وآالف 
الجرحـى يف تركيا وسـوريا، إضافة إىل 
انهيـار عدد كبـري من املبانـي وحصار 
العـرشات تحـت األنقاض، وقـد أعلنت 
السـلطات الرتكية درجة اإلنذار الرابعة 
التي تعني طلب مسـاعدة دولية، وفيما 
قدم العـراق، التعازي بضحايـا الزلزال 
الذي رضب سـوريا وتركيا، وجه رئيس 
الوزراء محمد شـياع السوداني بارسال 
فـرق اغاثية ومسـاعدات للمترضرين، 
بينمـا اكدت وزارة الخارجية انها تتابع 
سـالمة ابناء الجالية العراقية اثر زلزال 

تركيا وسوريا .
وبحسـب آخـر حصيلـة، فقد تسـبب 
الزلـزال املدمر يف سـقوط مئـات القتىل 
الـذي ُوصـف  الجرحـى، جـراء  وآالف 
بـ“أكرب زلزال تشـهده تركيـا منذ قرن 
الحصيلـة  هـذه  أن  إال  األقـل“،  عـىل 
مرشـحة لالرتفاع، حيث أفـادت وكالة 
الكـوارث الرتكيـة بارتفاع عـدد القتىل 
جراء الزلـزال إىل 1651 قتيـًال، و9733 
جريحاَ ، ويف سـوريا وصل أعداد القتىل 
جراء الزلزال يف عمومها اىل  1121 قتيل.

بينما اعلنـت وزارة الصحة السـورية، 
ارتفـاع عـدد ضحايـا الزلـزال إىل 461 
قتيـال و1326 مصابـا يف حلـب وحماة 
والالذقيـة وطرطوس . وقد شـعر بهذا 

الزلزال سكان اليونان وقربص وأرمينيا 
ولبنـان  وسـوريا  والعـراق  وقـربص 
ومرص. وتلت الزلزال هزات ارتدادية أقل 
قوًة.ووصف الرئيس الرتكي رجب طيب 
أردوغـان الزلـزال، الـذي كان مركزه يف 
جنوب تركيا، بأنه أكرب كارثة شـهدتها 
البالد منذ عام 1939، بحسـب ما نقلته 
وكالة أنبـاء ”األناضول“. وأعلنت إدارة 
الطوارئ الرتكية أن عدد املباني املدمرة 
وصـل 2824 مبنـى. وقبلها قـال نائب 

الرئيـس الرتكـي فـؤاد أقطـاي، خالل 
خطاب متلفـز أن آالف املنازل انهارت، 
املتـرضرة  األحيـاء  أكثـر  أن  مضيفـاً 
كان حـي كاهرمنمـراس. وأعلن نائب 
الرئيـس الرتكـي فـؤاد أقطـاي تواصل 
عمليـات البحث واإلنقـاذ يف مدن كربى 
عدة. وأضـاف أن السـلطات تعمل عىل 
تأمني إمدادات الغـاز للمنازل واملخابز. 
كما أعلـن نائب الرئيـس الرتكي إغالق 
مطـارات هطـاي ومرعـش وعنتـاب، 

مضيفـاً أن عـدة دول عرضـت إرسـال 
مسـاعدات واألولويـة للدعـم الطبـي.
وشـهدت أكثر مـن 120 هـزة ارتدادية 
عقـب الزلـزال، وقد تـرضرت أكثر من 
10 واليات يف تركيا جراء الهزة األرضية 
العنيفـة. وقـال املركز األملانـي ألبحاث 
علوم األرض إن الزلـزال وقع عىل عمق 
عـرشة كيلومـرتات بالقرب مـن مدينة 
كهرمـان مرعش بجنـوب تركيا، بينما 
قال املركـز األوروبي املتوسـطي لرصد 

الزالزل إنه يجري تقييم احتمال حدوث 
موجات مد عمالقة ”تسونامي“. وأعلن 
الرئيس الرتكي، يف وقت سابق، أن جميع 
الوحـدات واملؤسسـات يف البالد يف حالة 
تأهب بعـد الزلزال العنيف. وطلب وزير 
الداخليـة الرتكي من املواطنني إفسـاح 
املجال لسيارات اإلسعاف وفرق اإلنقاذ. 
وأعلن بالقول: ”نحن يف حال تأهب وتم 
إرسـال فرق البحث واإلنقـاذ للمناطق 
املتـرضرة.. واألولويـة اآلن للوصول إىل 

املحارصيـن تحت األنقـاض“، كما دعا 
املواطنني إىل الكف عن استخدام الهواتف 
املحمولـة. وقـال مسـؤولون أتـراك إن 
املئـات لقـوا حتفهـم يف تركيـا جـراء 
الزلزال، وهنـاك اآلالف تحت األنقاض.

وقد شـعر بهذا الزلزال سـكان اليونان 
وقـربص وأرمينيـا وقـربص والعـراق 
وسـوريا ولبنان ومرص. وتلـت الزلزال 
هزات ارتدادية أقل قوًة. وقالت وسـائل 
إعالم رسمية سورية إن عددا كبريا من 

املبانـي انهـار يف محافظة حلـب، فيما 
قال مصدر يف الجهاز الحكومي يف حماة 
إن عدة مبان انهارت هناك. وقال شهود 
إن الناس يف دمشـق وكذلـك يف مدينتي 
بـريوت وطرابلـس اللبنانيتـني خرجوا 
إىل الشـارع سـريا عىل األقدام واستقلوا 
سياراتهم لالبتعاد عن مبانيهم يف حالة 
االنهيار.ويف سـوريا وصـل أعداد القتىل 
جراء الزلزال يف عمومها اىل  900 قتيل. 

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
تطبيق  االثنني،  أمس  العامة،  املرور  مديرية  نفْت 
والسجن. الغرامة  يشمل  جديد  مروري  قانون 

وقالت املديرية يف بيان تلقته «الزوراء»: إن» املرور 
التواصل  مواقع  بعض  تتداوله  ما  تنفي  العامة 
االجتماعي حول تطبيق قانون مرور جديد يشمل 
املركبات».وأضاف  لسائقي  والسجن)  (الغرامة 
عن  عارية  املتداولة  األخبار  هذه  أن»  البيان، 
الصحة وبعض الصفحات املغرضة التي تروج ملثل 
املواطن  عىل  التأثري  غايتها  الكاذبة  األخبار  هذه 
الكريم».وتابع:» نرجو من الجميع أخذ األخبار من 

مصادرها املوثوقة وعدم تناقل األخبار الكاذبة».

@ÊÏ„b”@’Ój�m@Ô–‰m@äÎãæa
Âvè€aÎ@ÚflaãÃ€a@›‡ìÌ@áÌáu
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@ä¸Îá€a@ù–Ç

@Ô«b‡nu¸a@›ñaÏn€a@…”aÏfl@kvy
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بغداد/ الزوراء:
وّجَه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، امس االثنني، بالتعامل بقطع التذاكر للمسافرين 
بالدينار بدالً عن الدوالر.وذكرت وزارة النقل، يف بيان تلقته «الزوراء»: أنه «بناًء عىل توجيهات 
محيبس  رزاق  النقل  وزير  وجه  السوداني،  شياع  محمد  املهندس  الوزراء  مجلس  رئيس 
العراقية  الجوية  للخطوط  العامة  الرشكة  والسيما  الوزارة  تشكيالت  جميَع  السعداوي، 
بالتعامل بقطع التذاكر للمسافرين بالدينار العراقي بدالً عن الدوالر دعماً للعملة الوطنية».
العامة  الرشكة  الخصوص  وعىل  الوزارة  تشكيالت  جميع  «الزاِم  عىل  السعداوي،  وشدد 
أن  العراقي».وحذر من  املركزي  البنك  بالدينار وبسعر  بالتعامل  العراقية  الجوية  للخطوط 
سيعرضون  الدوالر  أزمة  بمعالجة  الخاصة  اإلصالحية  واإلجراءات  للتوجيهات  «املخالفني 

أنفَسهم للمساءلة القانونية»، داعياً املواطنني إىل «التبليغ عن أي مخالفة بهذا الصدد».

@¿@äb‰Ìá€bi@›flb»n€bi@ÈuÏÌ@›‘‰€a@ãÌåÎ
@ÂÌãœbè‡‹€@ã◊aân€a@…�”
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بغداد/ الزوراء:
رشيد،  جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  أكَد 
ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس 
الفروف،  سريغي  الرويس  الخارجية  لوزير  االثنني، 
السلمية  الحلول  عرب  االستقرار  ترسيخ  أهمية 
األصدقاء،  مع  العالقات  وإدامة  و  البّناء،  والحوار 
ان  اىل  حسني  فؤاد  الخارجية  وزير  اشار  وفيما 
عرب  األوكرانية  الروسية  األزمة  إلنهاء  يدعو  العراق 
الحوار، اعلن الفروف زيادة زماالت الطلبة العراقيني 

اىل روسيا.
”الزوراء“:  تلقته  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
رشيد،  جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  ”رئيس  أن 
الرويس  الخارجية  وزير  بغداد،  قرص  يف  استقبل 
سريغي الفروف والوفد املرافق له“، مبيناً أنه ”جرى 
الثنائية،  العالقات  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء،  خالل 
البلدين الصديقني، باإلضافة إىل  التعاون بني  وآفاق 

استعراض مستجدات األحداث اإلقليمية والدولية“.
وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان عىل ”رضورة 
الطابع  ذات  املجاالت  يف  العالقات  وتطوير  تدعيم 
االستقرار  ترسيخ  وأهمية  والحيوي،  االسرتاتيجي 
إىل  الفتاً  البّناء“،  والحوار  السلمية  الحلول  عرب 
البلدين،  بني  االقتصادي  بالتعاون  االرتقاء  ”أهمية 
بشأن  والتشاور  التنسيق  رضورة  إىل  باإلضافة 
القضايا ذات االهتمام املشرتك لتعزيز األمن والسالم 

يف املنطقة والعالم“. 
حربه  يف  للعراق  الداعمة  روسيا  ”بمواقف  وأشاد 
أمنه“، مؤكداً يف هذا  ضد اإلرهاب وجهوده لحماية 

السياق ”عمق العالقات بني البلدين“.
عانوا  ”العراقيني  أن  الجمهورية  رئيس  أوضح  كما 
وحالياً  املاضية،  العقود  طيلة  والعنف  الحروب  من 
العراقية“،  املدن  جميع  يف  ومستقر  آمن  الوضع  
مشرياً اىل أن ”هناك ترحيباً ودعماً من املجتمع الدويل 
واالستقرار  األمن  ترسيخ  إىل  سعيها  يف  للحكومة 

والنهوض بالواقع الخدمي“.
عالقات  بناء  وإىل  يسعى  ”العراق  أن  عىل  وشدد 

متوازنة مع جميع دول العالم وبما يحقق املصالح 
املشرتكة“، الفتا إىل أن ”الربنامج الحكومي يشجع 

عىل مد جسور التعاون والعالقات مع الجميع“.
الداعي  العراق   ”موقف  الفروف  ثمن  جانبه،  من 
السالم  خيارات  وتغليب  األزمات  وتجنب  الحوار  إىل 
للعراق، ورغبتها  ”دعم بالده  الحروب“، مؤكداً  بدل 
الجادة يف  تعزيز العالقات بني البلدين وتوسيع أطر 
التعاون يف املجاالت االقتصادية والعسكرية وتأهيل 

البنى التحتية“.
كما اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 

حرص العراق عىل إدامة العالقات مع األصدقاء.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان 
محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس  إن  ”الزوراء“:  تلقته 
جمهورية  خارجية  وزير  استقبل  السوداني،  شياع 
املرافق  والوفد  الفروف  سريغي  االتحادية  روسيا 
الرئيس  تحيات  نقل  ”الفروف  أن  اىل  الفتا  له“، 
الوزراء،  مجلس  رئيس  إىل  بوتني  فالديمري  الرويس، 

ورغبة روسيا يف إدامة العالقات الثنائية بني البلدين 
وتطويرها يف مجاالت متعّددة“.

و أكد السوداني، بحسب البيان: ”حرص روسيا عىل 
يف  العراق  بجهود  واإلشادة  واستقراره،  العراق  أمن 
محاربة االرهاب، ودوره الريادي يف تخفيف التوترات 

باملنطقة“.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء خالل اللقاء عن ”حرص 
العراق عىل إدامة العالقات مع األصدقاء“، مبينا أّن 
من  الخارجية  العالقات  مجال  يف  تتحرك  ”الحكومة 

منطلق املصالح املتبادلة والرشاكات املستدامة“.
تعزيز  عىل  التأكيد  شهد  ”اللقاء  أن  البيان  واختتم 
واستمرار التواصل والتنسيق املعلوماتي بني البلدين، 

يف مجال مكافحة االرهاب والتطرّف“.
يف غضون ذلك، أكد وزير الخارجية فؤاد حسني، أن 
موقف العراق واضح من الحروب، فيما أشار إىل أن 

هناك عالقات تاريخية مع روسيا.
وقال وزير الخارجية فؤاد حسني، يف مؤتمر صحفي 

تابعته  الفروف،  رسغي  الرويس  نظريه  مع  مشرتك 
بغداد،  إىل  الرويس  الوفد  بزيارة  ”نرحب  ”الزوراء“: 
وهي فرصة مهمة لالطالع عىل وجهة نظر الجانب 

الرويس يف قضايا مختلفة“.
وأضاف، أن ”موقف العراق واضح من الحروب، لذلك 
ندعو لوقف إطالق النار للحرب الروسية األوكرانية، 

كما ندعو إلنهاء األزمة عرب الحوار“.
قضايا  إىل  مباحثاتنا  يف  تطرقنا   ” أننا  إىل،  وأشار 
كيفية  درسنا  كما  الثنائية،  والعالقات  املنطقة 
التعامل مع املستحقات املالية للرشكات الروسية يف 
العراق“، مؤكداً ”أهمية اجتماع اللجنة املشرتكة بني 

العراق وروسيا“.
مع  تاريخية  عالقات  تربطه  ”العراق  أن  وأوضح، 
األمنية  الجوانب  يف  معها  تعاون  ولدينا  روسيا، 

واالقتصادية“.
واشنطن،  إىل  زيارة  لدينا  ”ستكون  أنه  وذكر، 
الرشكات  مع  التعاون  يف  وسنبحث  األربعاء،  غدا 

الروسية“.
سريغي  الرويس  الخارجية  وزير  أكد  جانبه،  من 
الطلبة  زماالت  زيادة  عىل  املوافقة  عن  الفروف، 
مع  التنسيق  استمرار  إىل  أشار  فيما  العراقيني، 

الجانب العراقي بشأن القضية الفلسطينية.
يف  الفروف  سريغي  الرويس  الخارجية  وزير  وقال 
بني  الثنائية  العالقات  بحثنا  ”إننا  صحفي،  مؤتمر 
قمنا  كما  االستثمارية،  والفرص  وموسكو  بغداد 

بزيادة الزماالت الدراسية إىل الطلبة العراقيني“.
وروسيا  العراق  بني  املشرتكة  ”اللجنة  أن  وبني، 

ستعقد اجتماعاتها يف بغداد“.
ولفت إىل، أن ”املركز الرباعي التنسيقي أثبت فعاليته 
يف القضاء عىل اإلرهاب“، مؤكداً ”دعم موقف العراق 

الداعي إىل السالم بني روسيا وأوكرانيا“.
أننا ”ناقشنا األوضاع يف منطقة الخليج،  وأشار إىل، 
ونشيد برضورة تنسيق املواقف“، مؤكدا ”االستمرار 
بالتنسيق مع الجانب العراقي حول القضايا اإلقليمية 

وخصوصا القضية الفلسطينية“.

الزوراء/ حسني فالح:
خططها  عن  النفط،  وزارة  كشفْت 
الحقول  من  املصاحب  الغاز  الستثمار 
النفطية، وفيما حددت املشاريع املستهدفة 
اعلنت  الفرنسية،  توتال  رشكة  قبل  من 
قرابة  اىل  البرصة  غاز  رشكة  انتاج  زيادة 
الف مليون مكعب قيايس باليوم، وتشكل 
نسبة 50 % من خططها االستثمارية من 
جنوب  البرصة  محافظة  يف  حقول  اربعة 

العراق .
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد 
الغاز  استثمار  أن  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
استثمارات  اىل  تحتاج  معقدة  صناعة 
واىل  حديثة   تكنلوجية  واىل  كبرية  مالية 
رشكات متخصصة بهذا املجال، مبينا ان 
العراق قد خطى خطوات كبرية جدا بهذا 
االتجاه بالتعاقد مع رشكات عاملية رصينة 
البرصة  غاز  رشكة  اسسنا  .واضاف، 
ومتسيوبييش  شل  رشكتي  مع  بالتعاون 
نفطية  حقول  اربعة  من  الغاز  الستثمار 
خططها  خالل   من  تستهدف  البرصة  يف 
ايقاف حرق الغاز  واستثمار الفني مليون 
وصلت  اليوم  باليوم،  قيايس  مكعب  قدم 
وهذه   ، مقمق   900-1000 استثمار  اىل 
خطوة مهمة، الفتا اىل ان الخطوة االخرى 
تم االتفاق مع رشكة برتوتشاينا  الصينية 
الغاز  كميات  جميع  باستثمار  املعروفة 

ميسان،  محافظة  يف  الحلفاية  حقل  من 
الستثمار  300 مليون قدم مكعب قيايس 
رشكة  مع  اتفقنا  وايضا  (مقمق)  يوميا 
بحدود  الستثمار  االمريكية  بيكرهيوز 
200 مقمق من حقيل الغراف والنارصية.
واشار اىل ان هناك خطوات مهمة من قبل 
وايقاف  الغاز  استثمار  لدعم  الحكومة 
وتحويل  البيئة  عىل  والحفاظ  حرقه 
الطاقة املحروقة اىل مفيدة لرفد محطات 
الصناعات  ودعم  الكهربائية،  الطاقة 
ذات  الصناعات  من  وهي  البرتوكيمياوية 
عن  فضال   ، الكبري  االقتصادي  املردود 
.وتابع،  الغاز  عىل  تعتمد  التي  الصناعات 
مع  اجتمع  املانيا  زار  الوزراء  رئيس  ان 
وبناء  بانشاء  تقوم  التي  سيمنز  رشكة 
وتستخدم  الكهربائية،  للطاقة  محطات 
الغاز  تستثمر  ال  وهي  النظيفة  الطاقة 
الغاز  تستثمر  اخرى  رشكات  هناك 
ببناء  تقوم  االملانية  سيمنز  رشكة  بينما 
هذا  الكهربائية  الطاقة  محطات  وتطوير 
املرشوع سيؤدي اىل زيادة معدالت الطاقة 
الكهربائية يف العراق، الفتا اىل ان الخطوة 
انرجي  توتال  رشكة  مع  هي  االخرى 
املستوى  عىل  معروفة  رشكة  العاملية 
االستخراج  قطاع  يف  وتخصصة  العاملي 
االمثل  واالستثمار  النظيفة  والطاقة 

للطاقة النظيفة.

واشار اىل مشاريع استثمار الغاز ستكون 
ايضا يف محافظتي ذي قار وميسان وجزء 
كبري من حقول البرصة  ستوفر لنا خالل 
السنوات القليلة القادمة كميات كبرية من 

الغاز.
تتكون  توتال  رشكة  مشاريع  ان  واوضح 
من محاور عدة لالستثمار، االول  مرشوع 
النفطية وهو  الحقول  اىل  البحر  ماء  نقل 
االقتصاد  من  يعزز  جدا  كبري  مرشوع 
ادامة  عىل  الرشكات  ويشجع  الوطني 
وزيادة االنتاج من الحقول النفطية ، إذ إن 
5 ماليني برميل باليوم من  طاقة االنبوب 
املاء ينقلها من البحر الن تحتاج اىل كميات 
كبرية من املاء يف الحقول النفطية.واشار 
بحدود  استثمار  هو  االخر  املحور  ان  اىل 
600 مليون قدم مكعب قيايس باليوم عىل 
مرحلتني  االوىل 4 سنوات تقوم به منشآت 
كبرية الن هو ليس بالعمل السهل والجزء 
الثاني ايضا 4 سنوات بحيث ترتفع كمية 
باليوم  مقمق   600 اىل  املستثمرة  الغاز 
الحقول  يف  الغاز  حرق  يتوقف  وبالتايل 
مؤكدا  الرشكة،  هذه  عليها  تعمل  التي 
الطاقة  استثمار  هو  االخر  املرشوع  ان 
 1 لنا  سيوفر  الذي  العراق  يف  الشمسية 
مرشوع  واعد.وايضا  مرشوع  وهو  كيكا 
تطوير حقل ارطاوي الذي سيزيد االنتاج 

اىل 210 الف برميل.
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سهلة  وسيلة  عن  البحث  وبات  ومرتاكمة،  كثرية  واألفكار  واسعا  اليوم  العالم  باَت 
لتحقيق ذات االنسان وطموحه تقع ضمن الرتاث الرتاكمي للمجتمع الذي يعيش فيه، 
ووسط هذه الرتاكمات برزت وتوسعت داخل املجتمع ظاهرة السحر والشعوذة، وهذه 
فكلما  الخليقة،  بدء  منذ  البرشية  الزمت  ظاهرة  هي  بل  اليوم،  وليدة  ليست  الظاهرة 
تعرض االنسان ملشكلة او حالة نغصت حياته تراه يبحث عن وسيلة إلعادة السكينة 
عىل  يستند  الذي  السحر  فروع  من  فرعا  اعتبارها  يمكن  والشعوذة  لحياته،  والراحة 
او  الدمار  الساحر مساعدتها إلنزال  التي يطلب  بالقوى الرشيرة  استحضار ما يسمى 
إلحاق االذى لتحقيق مكاسب شخصية، وهناك جدل حول تقسيم السحر اىل سحر ابيض 
او اسود، فكل سحر هو سحر اسود حسب اغلب األديان، وطاملا انهى الدين االسالمي 
مزاولتها واعتربها عمال من اعمال الشيطان وقد نهى الدين نهيا قاطعا عىل ممارسته.. 
واتفق اغلب علماء الدين املسلمني ان تعلم السحر وتعليمه وممارسته حرام، وقد حرم 
واملشعوذين  السحرة  اىل  الذهاب  والشعوذة كما حرم  السحر  االسالمي ممارسة  الدين 
الن ممارسة السحر ال تنطوي إال عىل رضر بالناس، وقد ازدادت ممارسة هذه االعمال 
بسبب ابتعاد املواطن عن الدين وضعف التوكل عىل الله الواحد االحد الذي ال رشيك له يف 
امللك، وانترشت يف ضوء ذلك صور من الحسد والضغينة.. ويجمع العديد من املواطنني 
ان السحر حقيقة وله تأثري يف تغيري املزاج واالصابة باألمراض، لكنه ال يغري الحقائق، 
مؤكدين ان هناك فرقاً بني السحر والشعوذة والكرامة، وان العالم اليوم يشهد انتشارا 
حيث  ميديا،  بالسوشيل  يعرف  ما  او  االجتماعي  التواصل  اجهزة  خالل  من  للشعوذة 
انترشت هذه الظاهرة انتشارا كبريا، وبات اغلب املتبعني لذلك يف معصية عن الخالق، 
ورغم هذه املزاعم فإن االسالم حرم الذهاب اىل السحرة واملشعوذين، حيث يقول الرسول 
محمد (ص): «من أتى عرافا فسأله عن يشء فال يقبل له صالة ٤٠ ليلة>، <الن ممارسة 
السحر ال تنطوي إال عىل رضر بالناس او عمل حرام.. ويف ضوء ذلك ال يجوز للمسلم أن 
يذهب للساحر لعمل السحر او لحله، حيث قال رسول الله (ص): «ليس منا من طرّي او 
ن له او َسحر او ُسِحَر له»، وكل العقالء يؤكدون ان السحر يقيض  تطرّي به او كّهن او تكهَّ
الوازع  الحقد والجهل والضغينة وضعف  اسبابه  الله، ومن  الصلة مع  اذى ويقطع  اىل 
الديني وضعف االيمان بالقضاء والقدر، ويجمع اغلبية رجال الدين ان ممارسة السحر 
تروج  التي  الهابطة  الفضائية  القنوات  انتشار  الكبائر، وكذلك فإن  تعد من  والشعوذة 
للسحرة واملشعوذين ساهمت اىل حد ما يف انتشار الظاهرة يف اوساط غري املتعلمني من 
املسلمني، ويؤكد اغلب الناس أن أفضل طريقة ملحاربة السحر والشعوذة هي الحرص 
عىل ممارسة الطاعات واالبتعاد عن املعايص، وهو األسلوب االمثل للعيش بسالم يف هذا 

العالم املضطرب واملحمل باملشاكل واملنغصات االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
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تنويه

تعلن شبكة االعالم العراقي عن اعالن دعوتها اىل جميع الرشكات املتخصصة والرائدة يف مجال بث وتسويق االعالنات 
التجارية لتقديم عطاءاتها الخاصة ببث وتسويق االعالنات التجارية عرب قنوات شبكة االعالم العراقي وفقا للرشوط 
القانونية واملواصفات الفنية الخاصة بالدعوة التي يمكن الحصول عليها من قسم العقود واملناقصات التابع للشبكة 
لقاء مبلغ قدره ٢٥٠,٠٠٠ دينار عراقي مائتان وخمسون الف دينار عراقي عىل ان يتم تقديم عطاءكم داخل ظرف مغلق 
ومختوم بختم الرشكة يحتوي عىل العرضني الفني واملايل مثبت عليه اسم ورقم الدعوة مع التوقيع عىل جميع مستندات 

العطاء ويتم تسليم العطاء يف صندوق العطاءات يف ترشيفات الشبكة يف موقعها بغداد – الصالحية.
وان اخر موعد لغلق الدعوة الساعة ١٢ الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٣/٢/٢١ وبعدها ال يقبل أي عطاء 
وستجري عملية فتح العطاءات يف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً من نفس يوم الغلق واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية 
فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تكون نفاذية العطاء هي ثالثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ غلق الدعوة وان الشبكة 
غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات علماً بأن موعد انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن االستفسارات سيكون يف قاعة 

اجتماعات الشبكة يف موقعها املشار اليه يف اعاله يف الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٣/٢/١٤.
. www.imn.iq واملوقع االلكرتوني لشبكة االعالم العراقي هو  contract@imn.iq وان الربيد االلكرتوني لقسم العقود واملناقصات هو

د.نبيل جاسم محمد 
رئيس شبكة االعالم العراقي – اضافة لوظيفته
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بغداد/ الزوراء:
رضب زلـزال بلغـت قوتـه 7.9 درجـة 
جنوب تركيا يف ساعة مبكرة من صباح 
امس االثنني، وشـعر به سكان سوريا 
ولبنان والعراق ومرص واليونان وقربص 
وأرمينيا، وقد خلف مئات القتىل وآالف 
الجرحـى يف تركيا وسـوريا، إضافة إىل 
انهيـار عـدد كبري من املبانـي وحصار 
العرشات تحـت األنقاض، وقـد أعلنت 
السلطات الرتكية درجة اإلنذار الرابعة 
التي تعني طلب مساعدة دولية، وفيما 
قـدم العراق، التعـازي بضحايا الزلزال 
الذي رضب سوريا وتركيا، وجه رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني بارسال 
فرق اغاثية ومسـاعدات للمترضرين، 
بينما اكدت وزارة الخارجية انها تتابع 
سالمة ابناء الجالية العراقية اثر زلزال 

تركيا وسوريا .
وبحسـب آخـر حصيلـة، فقد تسـبب 
الزلـزال املدمر يف سـقوط مئـات القتىل 
ُوصـف  الـذي  الجرحـى، جـراء  وآالف 
بـ“أكرب زلزال تشـهده تركيـا منذ قرن 
عىل األقل“، إال أن هذه الحصيلة مرشحة 
لالرتفـاع، حيث أفادت وكالـة الكوارث 
الرتكية بارتفاع عدد القتىل جراء الزلزال 
إىل 1651 قتيـًال، و9733 جريحـَا ، ويف 
سـوريا وصل أعداد القتىل جراء الزلزال 

يف عمومها اىل  1121 قتيل.
بينمـا اعلنت وزارة الصحة السـورية، 
ارتفـاع عـدد ضحايـا الزلـزال إىل 461 
قتيـال و1326 مصابـا يف حلب وحماة 

والالذقية وطرطوس .
 وقد شـعر بهذا الزلزال سكان اليونان 
وقـربص وأرمينيـا وقـربص والعـراق 
وسـوريا ولبنان ومـرص. وتلت الزلزال 

هزات ارتدادية أقل قوًة.
ووصـف الرئيـس الرتكي رجـب طيب 
أردوغـان الزلزال، الـذي كان مركزه يف 
جنوب تركيا، بأنه أكرب كارثة شهدتها 
البالد منذ عام 1939، بحسب ما نقلته 
وكالة أنباء ”األناضول“. وأعلنت إدارة 
الطوارئ الرتكية أن عدد املباني املدمرة 

وصل 2824 مبنى.
وقبلها قال نائـب الرئيس الرتكي فؤاد 

أقطاي، خـالل خطاب متلفـز أن آالف 
املنازل انهارت، مضيفاً أن أكثر األحياء 

املترضرة كان حي كاهرمنمراس.
وأعلـن نائـب الرئيـس الرتكـي فـؤاد 
البحـث  عمليـات  تواصـل  أقطـاي 
واإلنقـاذ يف مـدن كربى عـدة. وأضاف 
أن السـلطات تعمل عىل تأمني إمدادات 
الغاز للمنازل واملخابز. كما أعلن نائب 
الرئيس الرتكـي إغالق مطارات هطاي 
ومرعش وعنتاب، مضيفاً أن عدة دول 
عرضـت إرسـال مسـاعدات واألولوية 

للدعم الطبي.
وشـهدت أكثر من 120 هـزة ارتدادية 
عقـب الزلـزال، وقد تـرضرت أكثر من 
10 واليات يف تركيا جراء الهزة األرضية 

العنيفة.
وقـال املركـز األملانـي ألبحـاث علـوم 
األرض إن الزلزال وقع عىل عمق عرشة 
كيلومرتات بالقرب من مدينة كهرمان 
مرعش بجنوب تركيا، بينما قال املركز 
األوروبي املتوسـطي لرصد الزالزل إنه 
يجـري تقييم احتمال حـدوث موجات 

مد عمالقة ”تسونامي“.
وأعلن الرئيس الرتكي، يف وقت سـابق، 
يف  واملؤسسـات  الوحـدات  جميـع  أن 
الزلـزال  بعـد  تأهـب  البـالد يف حالـة 
العنيـف. وطلب وزيـر الداخلية الرتكي 
من املواطنني إفسـاح املجال لسـيارات 
اإلسعاف وفرق اإلنقاذ. وأعلن بالقول: 
”نحـن يف حال تأهب وتم إرسـال فرق 
البحث واإلنقـاذ للمناطـق املترضرة.. 
واألولوية اآلن للوصـول إىل املحارصين 
تحـت األنقاض“، كما دعا املواطنني إىل 

الكف عن استخدام الهواتف املحمولة.
وقال مسـؤولون أتـراك إن املئات لقوا 
حتفهم يف تركيا جـراء الزلزال، وهناك 

اآلالف تحت األنقاض.
وقد شـعر بهذا الزلزال سـكان اليونان 
وقـربص وأرمينيـا وقـربص والعـراق 
وسـوريا ولبنان ومـرص. وتلت الزلزال 

هزات ارتدادية أقل قوًة.
وقالت وسائل إعالم رسمية سورية إن 
عددا كبريا من املباني انهار يف محافظة 
حلـب، فيمـا قـال مصـدر يف الجهـاز 

الحكومي يف حماة إن عدة مبان انهارت 
هناك. وقال شـهود إن الناس يف دمشق 
وكذلـك يف مدينتـي بـريوت وطرابلس 
اللبنانيتني خرجوا إىل الشارع سريا عىل 
األقـدام واسـتقلوا سـياراتهم لالبتعاد 

عن مبانيهم يف حالة االنهيار.
ويف سـوريا وصل أعـداد القتـىل جراء 
الزلـزال يف عمومهـا اىل  900 قتيـل. إال 
أن وكالـة األنبـاء السـورية الرسـمية 
أعلنت وفاة 430 شخصا وإصابة أكثر 
مـن 1315 آخريـن يف البـالد، بمناطق 
سـيطرة املعارضـة السـورية، جـراء 
الزلـزال القوي الـذي وقع فجـر اليوم 
ومركـزه جنـوب تركيـا. وقـال الدفاع 
املدني السوري عىل ”تويرت“ إن عرشات 
الضحايـا واألشـخاص عالقـون تحت 
األنقاض يف شـمال غرب البـالد نتيجة 
انهيار مبان بسـبب الزلـزال. فيما أفاد 
املرصد السوري بأن نحو 2000 مفقود 
ومصـاب يف املناطق املترضرة بشـمال 

غرب سوريا.
وتقع تركيا يف منطقة تشـهد نشـاطا 

زلزاليا هو من بني األعىل يف العالم.

من جانبه قـال رئيس الجمهورية عبد 
اللطيف رشيد، يف تغريدة له عىل منصة 
”توتـري“ تابعتهـا ”الـزوراء“: ”نتابع 
بحـزن بالـغ نبأ سـقوط ضحايا جراء 

الزلزال الذي رضب سوريا وتركيا ”.
لعائالتهـم  التعـازي  ”أحـر  وأضـاف: 
ومشـاعرنا مـع الشـعبني الصديقـني 
بهذا الحادث املفجع، الرحمة للضحايا 
والصرب والسـلوان لذويهـم ومحبيهم 

والشفاء العاجل للمصابني“.
بـدوره أعـرب رئيـس مجلس الـوزراء 
محمـد شـياع السـوداني، عـن عميق 
املواسـاة والتضامن مع ضحايا الزلزال 
الـذي رضب فجر امس اإلثنني، مناطق 
يف إقليم كردستان العراق وجنوب تركيا 

وشمال سوريا.
وذكـر مكتب رئيس الوزراء يف بيان، ان 
السـوداني قّدم التعازي باسـم العراق 
حكومة وشـعباً لجميع ذوي الضحايا 
من كل الشـعوب الشـقيقة والصديقة 
التـي أصابتها آثار الكارثة اإلنسـانية، 
وألبنـاء شـعبنا يف إقليـم كردسـتان، 
ه رئيـس مجلس الوزراء، بشـكل  ووجَّ

عاجـل، بإرسـال عدد من فـرق الدفاع 
املدني، والفرق واملـواد الطبية الطارئة 
واإلسعاف األويل، ومسـتلزمات لإليواء 
واإلغاثة، فضالً عن كميات من السالت 
الغذائية والوقود، لإلسـهام يف تقديم يد 

العون للضحايا واملترضرين.
الجهوزيـة  حالـة  برفـع  وّجـه  كمـا 
للكـوارث  الرسيعـة  واالسـتجابة 

الطبيعية.
من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب، 
محمد الحلبـويس، عن تعازيه بضحايا 

الزلزال يف تركيا وسوريا.
وقـال الحلبـويس، يف تغريـدة لـه عىل 
منصة ”تويرت“: ”نتقدَّم بأحرِّ التعازي 
واملواسـاة بضحايا الزلزال املدمر الذي 
رضب مناطق يف تركيا وسوريا، ونعربِّ 
عـن تضامننـا مـع الشـعبني الجارين 

لتجاوز هذه املحنة“.
وأضـاف: ”خالص الدعـوات بالرحمة 
والصـرب  للمتوفـني،  واملغفـرة 
والسـلوان لذويهم، والشـفاء والعافية 

للمصابني“.
يف غضون ذلك قدم زعيم التيار الصدري 

السيد مقتدى الصدر، التعازي بضحايا 
الزلزال يف تركيا وسوريا.

وقال السيد الصدر يف تغريدة عىل تويرت 
تابعتها ”الزوراء“: ”السالم عىل الشعب 
السوري والسالم عىل الشعب الرتكي“.

واضاف ”نتقدم بوافـر العزاء لضحايا 
الزلزال ولهم منا كامل املواساة“، مؤكدا 
بالصـرب واالسـتغفار  عـىل ”االلتـزام 
لريفع اللـه البالءوالحيـف عنا وعنهم، 
وليوحدوا صفوفهم ولينبذوا الخالفات 

بني البلدين“.
من جانبهـا، اعلنـت وزارة الخارجية، 
انها تتابع باهتمام سالمة أبناء الجالية 

العراقية اثر الزلزال يف تركيا وسوريا.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة احمد 
ان  صحفـي:  ترصيـح  يف  الصحـاف 
”الـوزارة تتابـع باهتمـام بالـغ وعرب 
سفارتينا يف أنقرة ودمشق وقنصلياتنا 
لدى الجانبني، للوقوف عىل سالمة أبناء 
الجاليـة العراقية الكريمـة، إثر الزلزال 

الذي حدث يف البلدين الجارين“.
كذلك، أكدت سـفارة ُجْمُهوريَّة العراق 
يف أنقرة، عدم تلقيها أي بالغات بشـأن 
وقـوع  منطقـة  يف  رعاياهـا  إصابـة 

الزلزال.
وقالت السفارة يف بيان ، انه ”لم نتلقى 
حتى اللحظة أي بالغات بشـأن إصابة 
مواطنـني عراقيني جراء الهزة األرضيَّة 
التـي وقعت جنوب تركيا فجر“، مبينة 
د  انها ”تتابع مع السلطات الرتكيَّة للتأكَّ
من عـدم إصابة مواطنـني عراقيني يف 

املناطق املترضرة“.
واعربت السفارة ”عن خالص تعازيها 
الرتكيَّـة  الُجْمُهوريَّـة  إىل  ومواسـاتها 
حكومـًة وشـعًبا، ونعرب عن مشـاعر 
الُحـزِن يف سـقوط أعداٍد مـن الضحايا 
إىل أهـايل  ـه  وإصابـة آخريـن، ونتوجَّ
الضحايـا بأصـدِق مشـاعِر املواسـاة 
يف هـذه األوقـات الصعبـة، وأمنياتنـا 
للمصابـني بالشـفاء العاجـل“، داعية 
يف  املوجوديـن  العراقيـني  ”املواطنـني 
منطقة الزلزال اىل اتخاذ الحيطة والحذر 
والتواصـل معها عىل الرقـم املُخصص 
لذلك يف أرسع وقت ممكن.واشـارت اىل 

ان هاتف الطورائ / 05368787900.
كما أكدت السفارة العراقية يف دمشق، 
أنـه ال توجـد بالغـات بشـأن إصابـة 

عراقيني يف مناطق الزلزال.
وذكرت السفارة يف بيان ، أنها“ تتواصل 
مع الجهات الرسـمية السورية وأفراد 
الجالية العراقية الذين يقطنون املناطق 
املنكوبة جراء الزلزال الذي حصل فجر 

اليوم يف الشمال السوري“.
وأضافت،“ وما زالت السفارة مستمرة 
بالتقـيص والتواصـل للتأكـد من عدم 
وجود أي ضحايا عراقيني“، مبينة، أنه“ 
لم يصل للسفارة أي بالغ بخصوص أي 

ضحايا محتملني“.
مـن جانبه اعلـن رئيس تيـار الحكمة 
السـيد عمـار الحكيـم، امـس االثنني، 
تضامنه مع املترضرين من آثار الزلزال 

املدمر يف تركيا وسوريا.
وقـال السـيد الحكيـم، يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: ”نعلـن عـن تضامننا مع 
املترضريـن مـن آثـار الزلـزال املدمـر 
التي تعرضت لـه عدد من دول املنطقة 
السيما تركيا وسوريا حيث خلف أعدادا 

كبرية من الضحايا“.
واضـاف، ”أحـر التعـازي لحكومتـي 
وشـعبي البلديـن“، داعيـا ”الحكومة 
العراقيـة إىل مـد يـد العـون للشـعبني 
الجاريـن، واملجتمع الـدويل ومنظماته 

اإلنسانية اىل إغاثة املترضرين“.
بدوره أعلن النائب األول لرئيس مجلس 
النواب محسن املندالوي، وقوف العراق 
ومساندته لسوريا وتركيا جراء فاجعة 

الزلزال املدمر.
وقـال املندالوي يف تغريدة عىل حسـابه 
بتويـرت تابعتهـا ”الزوراء“: ”نشـارك 
وتركيـا)  (سـوريا  الجاريـن  البلديـن 
األلم، بفاجعـة الزلزال املدمر الذي ادى 
لسـقوط مئات الضحايـا والجرحى“.

واضـاف ”نتقدم اىل حكومتـي البلدين 
واملواسـاة،  بالعـزاء  الضحايـا  وأرس 
والدعـاء للجرحى بالشـفاء العاجل“، 
وقوفنـا  عـن  نعلـن  ”إننـا  إىل  الفتـا 
ومساندتنا وتقديمنا لكل اشكال الدعم 

الذي يحتاجونه لتجاوز هذه املحنة“.

الرياض/ متابعة الزوراء:
انطلقـْت منـاورة عسـكرية جويـة رشقـي 
السـعودية، بمشاركة 10 دول بينها الواليات 

املتحدة.
وأفـادت وكالة األنبـاء السـعودية، بانطالق 
مناورات ”رماح النرص“ بنسختها الثالثة، يف 

مركز الحرب الجوي بالقطاع الرشقي.
وإىل جانـب السـعودية، تشـارك يف املناورات 
قطر واألردن والبحرين وباكسـتان واليونان 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية، 
فيمـا تشـارك اإلمـارات والكويت وسـلطنة 

عمان بصفة ”دول مالحظة“ (مراقبة).
ويهـدف التمريـن إىل ”رفـع مسـتوى األداء 
املشـاركة،  للوحـدات  القتاليـة  والجاهزيـة 
واقـع  بتنفيـذ عمليـات مشـرتكة تحاكـي 
التهديدات القائمة واملحتملة يف بيئة عملياتية 

متعددة األبعاد“، وفق الوكالة.
وقال مديـر التمرين، اللواء خالد الحربي، إنه 
”ينفذ سيناريوهات متنوعة لجميع العمليات 
الجوية“، وفـق ترصيح متلفـز نقلته وزارة 

الدفاع السعودية، عرب حسابها عىل ”تويرت“.
ولم يحدد املصـدران موعد اختتام املناورة أو 

عدد القوات املشاركة فيها.
يف سياق آخر، أفادت وزارة الدفاع السعودية، 
يف سلسـلة تغريدات مسـاء األحد، بـأن قائد 
القـوات الجويـة الفريـق تركي بـن بندر بن 
عبد العزيـز، التقى نظريه يف القيادة املركزية 
األمريكية الفريق أليكس قرينكوتش، وتطرّقا 

إىل مجريات تمرين ”رماح النرص“.
كمـا التقى مديـر األركان املشـرتكة للجيش 
السـعودي اللواء الطيار حامد العمري، قائدة 
النقل الجوي يف الجيش األمريكي الفريق أول 
جاكلـني دي فان أوفسـت، وبحـث الجانبان 
املجـال  يف  املشـرتك  والتنسـيق  ”التعـاون 
ذات  واملوضوعـات  والدفاعـي،  العسـكري 
االهتمام املشرتك“، بحسب التغريدات ذاتها.

بعالقـات  وواشـنطن  الريـاض  وترتبـط 
اسرتاتيجية، وفق ما يؤكد البلدان رغم بعض 
التباينات التي طرأت يف الفرتة األخرية، خاصة 

تلك املتعلقة بقطاع النفط.

بغداد/ الزوراء: 
أكـَد رئيسـا مجلـيس الـوزراء محمد شـياع 
السـوداني، والنواب محمـد الحلبويس، امس 
السـلطتني  بـني  التعـاون  أهميـة  االثنـني، 

التنفيذية والترشيعية.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب، 
يف بيان تلقته ”الـزوراء“: أن ”رئيس مجلس 
النـواب محمـد الحلبـويس، اسـتقبل رئيس 

مجلـس الـوزراء محمـد شـياع السـوداني، 
وجرى، خـالل اللقاء، بحـث األوضاع العامة 

يف البالد“.
وأكـد الطرفـان، عـىل ”أهمية التعـاون بني 

السلطتني التنفيذية والترشيعية“.
السياسـية  امللفـات  مـن  ”عـدداً  وبحثـا: 
واالقتصاديـة والخدمية والترشيعية التي لها 

تماس بحياة املواطنني وتلبي احتياجاتهم“.

رام الله/ متابعة الزوراء:
الفلسـطينية،  السـلطات  أعلنـت 
 5 قتـل  اإلرسائيـيل  الجيـش  أن 
فلسـطينيني يف مخيـم عقبـة جرب 
قرب مدينـة أريحا رشقـي الضفة 
الغربية، فيما رصَح وزير الخارجية 
الفلسـطيني، ريـاض املالكي، بأن 
تتوقـع  الفلسـطينية  الحكومـة 
اعـرتاف 9 دول جديدة، باسـتقالل 

دولة فلسطني خالل العام 2023.
واألغـوار  أريحـا  محافـظ  وأفـاد 
جهـاد أبو العسـل، لوكالـة األنباء 
”وفـا“،  الرسـمية  الفلسـطينية 
مواطنـني  خمسـة  بـ“استشـهاد 
برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل، 
عقـب اقتحـام مخيـم عقبـة جرب 

جنوب مدينة أريحا“.
القـوات  أن  إىل  املحافـظ  وأشـار 
اإلرسائيليـة اعتقلـت 8 مواطنـني 

خالل العملية.
وزارة  أفـادت  سـابق  وقـت  ويف 
الصحة يف بيان ”استشهاد عدد من 
الفلسطينيني“ وإصابة 3 مواطنني 
الجيـش  اقتحـام  خـالل  بجـراح 

اإلرسائييل ملخيم عقبة جرب.

الجيـش  يفـرض  أيـام،  ومنـذ 
اإلرسائيـيل إجـراءات مشـددة عىل 
مداخـل مدينـة أريحـا ويدقـق يف 

هويات الخارجني منها.

وزيـر  رصَح  اخـر  سـياق  ويف 
ريـاض  الفلسـطيني،  الخارجيـة 
املالكي، بأن الحكومة الفلسطينية 
جديـدة،  دول   9 اعـرتاف  تتوقـع 

باسـتقالل دولـة فلسـطني خالل 
العام 2023.

وأضاف املالكي يف مقابلة مع وكالة 
”االعرتاف  الروسـية،  ”نوفوستي“ 

باسـتقالل دولة فلسـطني مسألة 
اهتماما  مسـتمرة، ونحن نوليهـا 
عاليا، ونسـعى ليصبح عدد الدول 
التـي تعـرف باسـتقالل دولتنا إىل 
155 دولـة، ونتوقـع الحصول عىل 
اعـرتاف 9 دول جديدة، خالل العام 

الجاري“.
وأشـار املالكي، إىل أنه سيزور دولة 
إفريقيـة، لـم يحددهـا يف غضون 
أسبوعني، وأنه يتوقع الحصول عىل 
اعرتافها باستقالل دولة فلسطني.

الخارجيـة  وزارة  أن  وأوضـح 
الفلسـطينية، تعمل بالتنسيق مع 
إحدى دول أمريكا الالتينية، إضافة 
إىل 7 وربمـا 8 دول أوروبية أخرى، 
للحصول عىل اعرتافها، باسـتقالل 

دولة فلسطني.
وأكد الرئيس الفلسـطيني، محمود 
عباس مرارا، أن االعرتاف باستقالل 
دولة فلسـطني، يعّد مفتاح السالم 
العالـم  ويف  األوسـط،  الـرشق  يف 

أجمع.
يشـار إىل أن دولة فلسطني حصلت 
عىل اعرتاف 138 دولة باسـتقاللها 

حتى اللحظة.
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بغداد/ الزوراء:
اكَد األمني العـام ملنظمة أوبك، هيثم الغيص، 
إن القرار الجماعي بخفض اإلنتاج يف أكتوبر/

ترشين األول كان خطوة صحيحة.
وقـال الغيـص لرويـرتز عىل هامـش مؤتمر 
أسـبوع الطاقـة بالهنـد: ”يجـب االعـرتاف 
بدورنـا البنـاء واإليجابـي يف دعـم اسـتقرار 
السـوق العاملية بمـا يتضمن تذكري أنفسـنا 
بـأن مجموعة العرشيـن والدول املسـتهلكة 
الكربى أشـادت بنا لتحركاتنا التاريخية التي 

اتخذناها منذ 2020“.
واضاف الغيص أن الفضل يجب أن ُينسب إىل 
تحالـف ”أوبك+“ الذي قـام بدور بناء يف دعم 

استقرار السوق العاملية.
والعام املايض وافقت ”أوبك+“، وهي تحالف 
يضم أعضاء منظمة البلدان املصدرة للبرتول 
”أوبـك“ ومنتجني آخرين من بينهم روسـيا، 
عـىل خفـض مسـتوى اإلنتـاج املسـتهدف 
مليونـي برميل يوميا بما يعادل نحو %2 من 
الطلـب العاملي مـن نوفمرب/ترشيـن الثاني 

وحتى نهاية 2023 بهدف دعم السوق.
ويف البدايـة أثـار القرار الذي اتخـذه التحالف 
يف أكتوبر/ترشيـن األول انتقـادات حادة من 
الواليـات املتحـدة ودول غربيـة أخـرى لكن 
ديناميكيات السـوق منذ ذلك الحني أثبتت أن 
الخفض شكل تحركا حكيما إذ حومت أسعار 
النفـط قـرب 85 دوالرا للربميل انخفاضا من 
مستويات مرتفعة تخطت 100 دوالر للربميل 

يف 2022.
وقال الغيص: ”عقدنا اجتماعا للجنة املراقبة 
الوزارية املشرتكة يف األول من فرباير وراجعنا 
كل يشء بصورة شـاملة من وجهة نظر فنية 
بحتـة وخلصنـا إىل نتيجة مفادهـا أن القرار 
الذي تم اتخاذه بشكل جماعي يف أكتوبر كان 

القرار الصحيح“.

والرسـالة األساسـية التي خرجت بها لجنة 
أوبـك+ التي اجتمعـت يوم األربعـاء مفادها 
أن التحالف سـيحافظ عىل ذات املسـار حتى 

نهاية االتفاق يف 2023.

وقـال األمـري عبـد العزيز بـن سـلمان وزير 
الطاقـة السـعودي يوم السـبت إنـه ال يزال 
متمسكا بنهج حذر فيما يتعلق بأي زيادة يف 

اإلنتاج.
وتابع الغيص: ”نراقب يف ”أوبك+“ عىل الدوام 

وعن كثب السوق بما يف ذلك وضع الطلب وهو 
يتطور بعد فتح األنشـطة يف الصني... نعتقد 
أن هناك ثقة كبـرية يف ”أوبك+“ وقراراتها إذ 
أثبتنا مرارا اسـتعدادنا للتحرك بشـكل فوري 

واالستجابة للطبيعة الديناميكية للسوق“.

�bzÓzñ@Êb◊@Ô«b‡ßa@xbn„�a@ù–Ç@äaã”@Z\ŸiÎc^@‚b«@µflc
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أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (جاسم محمد كاظم) الذي يروم 
تبديـل لقبه وجعلـه (الحمداني) بدال مـن (الجبوري) 
الـوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هـذه املديريـة خـالل مـدة اقصاهـا (خمسـة عـرش 
يوم) وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديريـة يف الدعوى 
وفـق احكام املـادة (٢٢) من قانـون البطاقة الوطنية 
رقـم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واألمـر االداري املرقـم ٢٤١٩٥ يف 

.٢٠١٦/٦/١٢
اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الرشيك (عمار احمد عباس) اقتىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء للرشيك 
(زهراء هادي عيـىس) للقطعة املرقمة 
السـالم  حـي  النجـف  يف   (٣/٣٩٨٩٤)
مقاطعة ٤  خالل عـرشة ايام وبخالفه 

سـتتم االجراءات دون حضورك.

أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (مطر كاظم عبود) الذي يروم 
تبديل لقبه وجعلـه (الحمداني) بدال من (الجبوري) 
الوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها (خمسة عرش يوم) 
وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احـكام املـادة (٢٢) مـن قانـون البطاقـة الوطنية 
رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واألمـر االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف 

.٢٠١٦/٦/١٢
اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الرشيـك (عـيل زغري عبـود) اقتىض 
النجـف  حضـورك اىل مديريـة بلديـة 
االرشف لغـرض اصـدار اجـازة البناء 
للرشيكة (دعاء محمد وحيد) للقطعة 
النجـف  يف   (٣/٨٥٨٤٧) املرقمـة 
حـي النـداء مقاطعة () خـالل عرشة 
ايـام وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك.

أحوال النجف
بناًء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن (كرار محمد 
كاظـم) طلبا لغرض تبديل لقبـه وجعله (الحمداني) 
بدل مـن (الجبوري) مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها (خمسـة عرش يوم) وبعكسـه سـوف تنظر 
هـذه املديرية يف الدعوى وفق احـكام املادة (٢٢) من 
قانـون البطاقـة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واألمر 

االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الرشيكـة (فضيلـه مسـلم حمـود) 
بلديـة  مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
النجـف االرشف لغـرض إصـدار اجازة 
البناء للرشيكة (شيماء حسني هاشم) 
للقطعة املرقمة (٣/٥١٥٩٥) يف النجف 
حـي النـداء مقاطعـة ٤ خـالل عرشة 
ايـام وبخالفـه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك.

إعالن
اىل الرشيـك (رعد زاهي يارس وزهـراء عبد العباس 
محمـد) اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان 
الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (جاسـم عباس هـواس) بالبناء عىل 
حصتـه املشـاعة يف القطعة املرقمـة (٣/٥٣٥٥٧) 
املقاطعـة (٤ حـي النـداء) يف النجف حـدود بلدية 
النجف ولغـرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوماً داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

أحوال النجف
بناًء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن (حازم محمد 
كاظم) طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله (الحمداني) 
بدل من (الجبوري) مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها (خمسـة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة (٢٢) من 
قانـون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واألمر 

االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الـرشكاء (رغد نـزار عبد الجبـار وزين 
العابديـن عـيل عبد سـتار واياد عـيل عبد 
السـتار وسـجاد عيل عبد السـتار) اقتىض 
حضوركم اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغـرض اصدار اجازة البنـاء للرشيك (عالء 
احمد يوسف) للقطعة املرقمة (٣/٤٤٤٥٣) 
يف النجـف حـي امليـالد مقاطعـة ٤  خالل 
عرشة ايام وبخالفه سـتتم االجراءات دون 

حضورك.

أحوال النجف
بناًء عىل الدعوة املقامة مـن قبل املواطن (نبيل جابر 
كاظـم) طلبا لغرض تبديل لقبـه وجعله (الحمداني) 
بدل مـن (الجبوري) مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها (خمسـة عرش يوم) وبعكسـه سـوف تنظر 
هـذه املديرية يف الدعوى وفق احـكام املادة (٢٢) من 
قانـون البطاقـة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واألمر 

اإلداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الرشيـك (عمار احمد عبـاس) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيام رشيكـة (زهراء هادي 
عيـىس) بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٣٩٨٩٤) املقاطعـة (٤ حـي السـالم) 
يف النجـف حـدود بلدية النجـف ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش 
يومـاً داخل العراق وشـهر واحد خـارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.
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بغداد/الزوراء:

أكد النائب االول لرئيس مجلس النواب، محسـن 

املنـدالوي، امـس االثنني، ان االعالن عن اسـماء 

املتقدمـني عىل التعيني من الطلبة االوائل وحملة 

الشهادات العليا سيكون خالل ايام.

وقال املكتب اإلعالمي للنائب األول لرئيس مجلس 

النـواب يف بيان تلقته «الزوراء» ان «النائب األول 

لرئيـس مجلس النواب محسـن املندالوي اجرى 

زيارة ميدانية إىل مقر مجلس الخدمة االتحادي، 

والتقى رئيس املجلس محمود التميمي واعضاء 

املجلـس»، مبينا انه «تم بحث جملة من املحاور 

بينهـا الية تسـجيل الشـهادات العليـا واالوائل، 

والتأكـد من البيانات واملعايـري املتبعة يف اولوية 

التعيينـات والتوزيع بني الوزارات، والتعرف عىل 

عدد املقبولني بالتعيني واملتبقني منهم».

وأكـد املنـدالوي ان «الغاية من تشـكيل املجلس 

هـو تحقيـق العدالـة يف التعيـني وتأمني فرص 

عمل لجميع الشـباب عىل اسـاس التخصص»، 

مشـريا اىل ان «االعالن عن اسماء املتقدمني عىل 

التعيـني مـن الطلبـة االوائل وحملة الشـهادات 

العليا سـيكون خالل ايام، مع مراعاة العدالة يف 

التوزيـع واالعتماد عىل برنامج الكرتوني للقيام 

بهذا الغرض».

 بـدوره، اشـار رئيـس املجلـس إىل ان «أعـداد 

املشمولني بالتقديم من االوائل وحملة الشهادات 

العليا من درجة دبلوم عايل وماجستري ودكتوراه 

يبلـغ ٧٤ الف»، موضحـا ان «املجلس اسـتقبل 

جميـع الطلبـات واالعرتاضـات، وقـام بتحليل 

البيانـات حسـب التخصـص واليـات التوزيع، 

وتقسـيمهم عىل ثالث فئات بحسب االستحداث 

والعدد».

وبـني ان «جميـع البيانات تـم ادخالها لربنامج 

حديـث يطبق ألول مرة يف البـالد، وتم التأكد من 

رصانـة عمله»، الفتـا اىل انه «خالل ايـام قليلة 

سـتبدأ عمليـة اعـالن النتائج بحسـب االولوية 

والتخصص».
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النجف/الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة، امس االثنني، املبارشة ببيع 
املـواد الغذائيـة املدعومـة يف محافظـات النجف 
وصالح الدين وميسـان.وقال مدير فرع الرشكة 
يف النجـف، حيدر شـبع، يف ترصيـح صحفي إن 
«قوافل بيع املواد الغذائيـة املدعومة التي أعلنت 
عنها وزارة التجارة، وصلت إىل النجف األرشف»، 
مبيناً أنه «تمت املبارشة ببيع املواد عىل املواطنني 
إقبـاالً  بأسـعار مدعومة».وأضـاف أن «هنـاك 
مـن املواطنني عـىل رشاء املـواد الغذائية كبيض 
املائـدة والحليب والطحني والدجاج»، مشـرياً إىل 
أن «الرشكـة سـتقوم بتنفيذ جـوالت يف املناطق 
الفقـرية لبيـع تلك املـواد فيها من أجـل تحقيق 
االسـتقرار يف أسعار األسـواق املحلية ومساعدة 
األرس الفقـرية عـىل مواجهة ارتفاع األسـعار».
بـدوره، قـال معاون مديـر مخـازن الغذائية يف 
صالح الدين، ضيـاء الفحل، يف ترصيح صحفي: 
إن «الرشكـة بـارشت بتوزيـع املـواد الغذائية يف 
األقضيـة والنواحـي»، مبيناً أن «املـواد تتضمن 
الطحني وبيض املائدة والحليب والدجاج بالسعر 
املدعـوم للحّد من ارتفاع أسـعارها يف السـوق».

وتابع الفحل أن «هنالك لجنة مختصة من وزارة 
التجارة سـترشف عىل عملية البيع للمواطنني»، 

مؤكـداً أن «الوجبـة األوىل اقتـرصت عـىل مركز 
محافظة صـالح الدين والوجبـات األخرى تمت 
املبـارشة ببيعهـا يف األقضيـة والنواحـي» .مـن 
جانبه، قـال مدير املنتجات الغذائية يف ميسـان، 
رائـد شـاهر، يف ترصيـح صحفـي إنـه «تمـت 
املبـارشة ببيع املواد الغذائية املدعومة إىل العوائل 

امليسـانية لغـرض املحافظـة عـىل أسـعارها يف 
األسواق املحلية».وأضاف شاهر أن «أسعار املواد 
املدعومة هي: بيـض املائدة ٤٥٠٠ دينار للطبقة 
الواحـدة، حليب سـائل ١ لرت ألـف دينار، طحني 
صفـر ٥٠ كغم ٣٧ ألـف دينار، دجـاج عراقي ١ 

كغم ٣ آالف دينار، وحسب األوزان املتوفرة».
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بغداد/الزوراء:

والشـؤون  العمـل  وزيـر  اعلـن 

االسـدي،  احمـد  االجتماعيـة، 

املسـنني  االثنـني، شـمول  امـس 

ممـن اليتقاضـون راتبـا باالعانة 

االجتماعية.وذكـر بيـان للـوزارة 

تلقتـه «الـزوراء» أن «وزير العمل 

احمد االسدي، قرر شمول املسنني 

كافة براتب الحمايـة االجتماعية 

ممـن ال يتقاضـون رواتبـا مـن 

الدولـة»، مشـريا اىل انـه «اوعـز 

االجتماعيـة  الحمايـة  هيئـة  اىل 

ومـىلء  اإلجـراءات  باسـتكمال 

اسـتمارة البحـث امليدانـي لهم».

واضاف ان «ذلك جـاء بعد زيارته 

الصليـخ  يف  املسـنني  رعايـة  دار 

تزامنا مـع والدة االمام عيل (عليه 

السـالم) الذي كان قدوة ومثاال يف 

كفالة اليتامى ورعاية املسـنني». 

واستمع وزير العمل اىل مطالبهم، 

موجهـا «الدوائـر املعنيـة بتوفري 

احتياجاتهـم والعمـل عـىل تهيئة 

بيئة وحياة كريمة لهذه الرشيحة 

التي قدمت الكثري للمجتمع».

بغداد/الزوراء:

حددت وزارة النقل، امس االثنني، موعد الرشوع بتطوير شـبكة سـكك 

الحديـد يف البـالد، فيمـا أعلنت خطـة تتضمن عقداً مع رشكـة إيطالية 

وإعداد دراستني لتطوير قطاع السكك.

وذكـر املكتـب اإلعالمي للـوزارة، يف ترصيح صحفـي إن «خطة الوزارة 

حول تطوير شـبكة السـكك الحديد تتضمـن عقداً مع رشكـة إيطالية 

لتطوير قطاع السـكك وإعداد دراسـة متكاملة لوضع مسارات خطوط 

السـكك بعيداً عن املناطق السكنية تبدأ جنوباً بالتزامن مع إنشاء ميناء 

الفاو وصوالً إىل منطقة فيشـخابور شـماالً ثم إىل الحدود الرتكية لنقل 

املسافرين والبضائع».

وأضـاف املكتب: «كذلـك هناك دراسـة للمواصفات العامليـة للقطارات 

الفائقة الرسعة لرفد قطاع السـكك وكذلك بالوحدات املتحركة األخرى، 

سواء كانت شاحنات لنقل البضائع أو عربات نقل املسافرين».

وأوضح أن «الرشوع بالخطة سيكون بعد إقرار موازنة ٢٠٢٣ لتخصيص 

املبالغ لتلك املشاريع».

بغداد/الزوراء:
حددت وزارة الداخلية، امس االثنني، موعد تسلم امللف 
األمني ملحافظتـي النجف األرشف وبابل، وفيما أعلنت 
اتخـاذ إجراءيـن إلنهاء حالـة التشـتت األمني ببعض 
املـدن، كشـفت عن بنـاء خاليـا اسـتخبارات بجميع 

املحافظات ضمن خطة تسلم امللف األمني.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، اللواء خالد املحنا، 
يف ترصيـح صحفي إن «الوزارة ستتسـلم امللف األمني 
ملحافظتـي النجف األرشف وبابل خالل شـهر شـباط 
الحـايل»، الفتـًا إىل أن «عـدداً من املدن سيسـلِّم ملفها 
للوزارة تباعاً ومن بينها مناطق يف الكرخ والرصافة يف 

العاصمة بغداد».
وأضاف املحنا أن «هناك عمالً يجري وبوترية متصاعدة 
لرفـع الجاهزية ألفراد الوزارة من خـالل توفري الدعم 
اللوجسـتي بالسـالح اسـتعداداً لتسـليم امللف األمني 
للمـدن»، مبينـاً أن «هناك اسـتبداالً لقطاعات الجيش 
بأخـرى من وزارة الداخلية يف بعض املدن ودمج بعض 

التشكيالت إلنهاء حالة التشتت األمني».
لتسـلم  إجراءاتهـا  يف  تركـز  «الـوزارة  أن  إىل  وأشـار 
امللـف األمنـي للمدن عىل جانـب التدريـب وبناء خاليا 
اسـتخبارات يف كل محافظـة تشـمل جميـع األجهزة 

األمنية».

بغداد/الزوراء:
أعلـن جهـاز األمن الوطنـي، امس االثنـني،  القبض عـىل (٥٨) مبتزاً يف 

محافظات عدة.
وذكـر اعالم الجهـاز يف بيان ورد لـ «الـزوراء»: ان «جهاز األمن الوطني 
وبعـد اسـتحصال املوافقات القضائيـة ألقى القبض عـىل (٥٨) متهماً 
باإلبتـزاز اإللكرتونـي كانوا يسـاومون ضحاياهم للحصـول عىل مبالغ 

مالية مقابل عدم نرش صورهم عىل مواقع التواصل االجتماعي».
وأضـاف أن «عمليات اإلعتقال تمـت وفقاً ملتابعة الشـكاوى الواردة إىل 
info@) الجهاز عرب الخط السـاخن املجاني (١٣١) والربيـد اإللكرتوني
inss.gov.iq) فضالً عن تفعيل الجهد اإلسـتخباري وإسـتدراج املتهمني 

بكمائن محكمة».
وتابـع «تم تدوين أقوال املتهمني وإحالتهم جميعاً إىل الجهات القضائية 

املختصة».



بغداد/ الزوراء:
حـددت الجمعية العراقيـة لرعاية 
منتجـي الدواجـن، امـس االثنـني، 
موعـد تحقيق االكتفـاء الذاتي من 
بيـض املائدة، فيما أشـارت إىل أنها 
تدرس 4 ملفات بشأن دعم منتوج 

بيض املائدة.
وقال رئيس الجمعيـة عيل املظفر، 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”اللجنـة 
املشـكلة من قبـل مجلـس الوزراء 
بشـأن رعايـة منتجـي الدواجـن، 
سـتبحث يف محـاور عـدَّة، منهـا 
احتسـاب الطاقات يف هـذا القطاع 
وقدرتها عىل تحقيق االكتفاء الذاتي 
وامكانية إيقاف االسترياد بالنسبة 

للبيض والدجاج واللحوم“.
وأوضح أن ”اللجنة ستبحث مسألة 

الوقود مع وزارة النفط، خاصة وأن 
الجمعيـة تسـتحصل 10 باملئة من 
احتياجاتها للكاز بالسعر الرسمي، 
والكميـة األخرى يتـم رشاؤها من 
السوق السـوداء وهذه تعد خسارة 
موضـوع  إىل  باإلضافـة  كبـرية، 
اإلعفـاء من الرسـوم الجمركية، إذ 
إنه بحسـب قرار 391 لسنة 2018 
تقـرر إعفاء الجمعية من الرسـوم 
الجمركيـة ووضع رسـم جديد هو 
0.5 باملئة، إال إن تنفيذه استمر ملدة 
3 أشـهر فقط، وبعد توحيد املنافذ 

ألغى القرار بالكامل“.
األمـور  بـني  ”مـن  أنـه  وأضـاف 
قضيـة  اللجنـة  لـدى  املطروحـة 
القـروض التي تم أخذهـا من قبل 
املصـارف واملطالبـة بإعطاء مهلة 

أكثـر للسـداد وايقـاف الفوائـد“، 
منوها بأن ”قطاع الدواجن تعرض 
إىل ضغوطـات يف ظل القرارات التي 
أصدرتها الحكومات السابقة والتي 

أثرت سلباً فيه“. 
ولفت إىل ”مشكلة املنافذ الحدودية 
مـع اإلقليم غـري املسـيطر عليها، 
إذ يتـم ادخال البضاعة املسـتوردة 
بـدون رسـوم جمركيـة وتصل إىل 
الوسـط والجنوب وال توجـد قدرة 
عـىل منافسـته كونـه قادمـاً عن 

طريق التهريب“.
وأكـد املظفـر أن ”جميـع املحاور 
سـتتم دراسـتها من قبل اللجنة“، 
مشـرياً إىل أن ”هنـاك نهضة كبرية 
املشـاريع  عـرب  القطـاع  شـهدها 
الحديثـة التـي تـم انشـاؤها مـن 
سـبب  ممـا   2022 لغايـة   2019
وفـرة واكتفاء ذاتيـاً يف تلك الفرتة، 
إال إن قرار تصفـري الجمارك وفتح 
االسـترياد بـدون إجـازات تسـبب 

برتاجع اإلنتاج“.
وتابـع أن ”35 باملئة من املشـاريع 
بـدأت باالنتاج، ومـن املتوقع خالل 
6 اشهر املقبلة تحقيق اكتفاء ذاتي 
ووفرة عالية يف بيض املائدة“، داعيا 
”رئيس الوزراء لتوفري الحماية لهذا 
القطـاع وإعادة تطبيـق قرار 327 

لسنة 2019 بمنع االسترياد“.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت لجنة الزراعـة النيابية عزمها تشـكيل لجنة للتفـاوض مع تركيا 
لزيادة االطالقات املائية من أجل توسـيع الخطة الزراعية، فيما أشارت إىل 
أنها تسري باتجاه ”معالجة كبرية“ لزيادة األرايض الزراعية واإلنتاج خالل 

السنوات املقبلة.
وعـن توسـيع الخطـة الزراعيـة لهـذا العـام، قال عضـو اللجنـة، رفيق 
الصالحي، يف ترصيح صحفي: إن ”لجنة الزراعة تسـعى إىل تشكيل لجنة 
تتألف من األمانة العامة ملجلس الوزراء ووزارات (الزراعة، واملوارد املائية، 

والخارجية) للتفاوض مع الجانب الرتكي لزيادة الحصة املائية“.
وأوضـح الصالحـي أن ”البـالد بحاجة إىل مسـاحات كبـرية لتأمني األمن 
الغذائي بزراعة الشـلب والحنطة والشعري“، وخالل الفرتة املاضية اعتمد 
املزارعون والفالحون عىل املياه الجوفية لوفرتها، ونأمل خالل السنة املقبلة 

زيادة الحصة املائية، لتوسيع املساحات الزراعية والحصة الزراعية.
وأضاف أن ”القطاع الزراعي يحتاج إىل دعم من أجهزة وتكنولوجيا حديثة 
لتقليل رصف مياه السـقي السـيحي إىل سـقي بأجهزة الـرش التي توفر 
الكثـري من امليـاه وتقلل من هدرها، لذلـك لجنة الزراعـة باتجاه معالجة 

كبرية لزيادة قطع األرايض الزراعية واإلنتاج خالل السنوات املقبلة“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

أفاد صنـدوق النقد الـدويل بأن تعايف 
أسـعار النفـط لـن يمنـع االقتصـاد 
لصدمـات،  التعـرض  مـن  العراقـي 
متوقعـاً وصـول نسـبة اإلنتاج خالل 
العـام الحـايل إىل 4.6 مليـون برميـل 
يوميـاً، مع تراجع معـدالت التضخم، 
مؤكـداً أن البـالد ما زالـت تعتمد عىل 
النفـط يف توفـري %90 مـن النفقات 

الحكومية.
وذكر صنـدوق النقد الـدويل يف تقرير 
لـه تابعـت ”الـزوراء“ ترجمتـه: ان 
”التعـايف الحاصل يف اقتصـاد العراق 
هـو حصيلة الدعم املرتتب عن ارتفاع 
أسـعار النفط، ولكنه ما يزال عرضة 

لصدمات تقلب السوق“.
وأضـاف التقرير أن ”تقديرات ارتفاع 
الناتـج املحـيل اإلجمايل لعـام 2022 
بنسـبة %8 مدعومـا بنمـو بنسـبة 
%12 يف انتاج النفـط وصل اىل معدل 

4.4 مليون برميل باليوم“.
وتوقـع ”ارتفاع اإلنتاج هـذا العام اىل 
معدل 4.6 مليـون برميل باليوم، وان 
يكون بمعدل 4.7 مليون برميل باليوم 
يف عام 2024 ليصل اىل 5 مليون برميل 

باليوم بحلول العام 2027“.
ولفـت التقرير إىل أن ”ارتفاع أسـعار 
النفط سوف يحقق فائضاً يف الحساب 
الجاري الخارجي واملايل للعراق، ثاني 

أكرب منتج للنفط يف أوبك“.
كمـا توقـع أن ”تصـل نسـبة النمـو 
الفعـيل للناتـج املحـيل اإلجمـايل غري 
النفطي بحدود %4 خالل عام 2023 
مرتفعا عن نسـبة نمـو العام املايض 
التـي كانـت بحـدود %3.2 مدعوما 
بمحفـزات إجراءات قانـون الطوارئ 
لألمن الغذائي والتنمية املتخذ يف البالد، 

وستسـتقر عنـد نسـبة %3.5 عـىل 
املدى املتوسط“. وتحدث التقرير، عن 
”ارتفاع نسبة التضخم بمعدل 4.5% 
خالل العـام 2022، ومـن املتوقع ان 
ترتاجـع اىل 3.7 خالل هذا العام وبعد 
ذلك ترتاجع نسبة التضخم أكثر خالل 

العام 2024 عند 2.5%“.
مـر  العراقـي  ”االقتصـاد  أن  وأكـد 
بمرحلة تعايف عىل نحو تدريجي وكان 
ذلـك مدعوما بعوائـد نفطيـة عالية 
التطلعـات  وان  مالئمـة  وسياسـات 
بالنسـبة للمسـتقبل القريب إيجابية 
وسـط أرباح نفطيـة مفاجئة“. وزاد 
االقتصـاد  ”تطلعـات  أن  التقريـر، 
بينمـا ستشـهد عـىل املـدى القريـب 

ارتفاعـاً، فـان اعتماد هـذا االقتصاد 
عـىل النفـط سـيزيد مـن احتمـاالت 
تعرضـه مسـتقبال لتقلبـات أسـعار 
النفط“. ويواصل، ”وفقا ملبدأ تناقص 
أسعار النفط عىل نحو تدريجي، فان 
التناقـص املايل والخارجـي عىل املدى 
املتوسط والضغوط التمويلية قد تعود 
مـن جديـد، معرقلة بذلـك إصالحات 

مهمة.“
وأكـد التقرير أن ”العراق، الذي يمتلك 
أيضـا االحتياطي املثبـت الثاني عرش 
للغاز عىل مسـتوى العالم، يعتمد عىل 
النفـط يف توفـري %90 مـن النفقات 

الحكومية“.
ورأى أن ”االقتصاد العراقي، رغم ذلك، 

ال يزال هشـًا“، وذهـب إىل أن ”غياب 
السـيايس  االسـتقرار  وعـدم  االمـن 
مستمر بتقويض استثمارات القطاع 
الخـاص، مسـلطا ذلـك ضغطـا عىل 
بغداد يف الحفاظ عـىل عقد اجتماعي 
مسـتند عىل توفري الحكومة لوظائف 
وسلع بأسعار مدعومة، التي بدورها 

تعتمد كليا عىل عوائد النفط“.
وأشـار إىل أن ”معدل صادرات العراق 
للنفط يف عـام 2022 كان بحدود 3.6 
مليـون برميـل باليـوم بمعدل سـعر 

96.90 دوالر للربميل“.
ورجـح التقريـر أن ”تـزداد صادرات 
النفط هذا العام اىل معدل 3.9 مليون 
برميـل يومياً، وان تصـل اىل 4 مليون 

برميل باليوم خالل عام 2024 بمعدل 
أسـعار تـرتاوح ما بـني 83.10 دوالر 

و77.80 دوالر عىل التوايل“.
وأردف أن ”أسـعار النفـط كانـت قد 
وصلـت اىل ذروتها يف آذار 2022 جراء 
التوغل الرويس العسـكري يف أوكرانيا 
ولكنهـا تراجعت بنسـبة %38 خالل 

الـ12 شهرا املاضية“.
وأفاد التقرير بأن ”ضعف املؤسسات 
واإلدارة يف العـراق قـد ولـد فجـوة يف 
قدرتـه عىل اسـتخدام مـوارد النفط 
بشـكل صحيح، وكذلـك ضعف قدرة 
الحكومـة عـىل توفري خدمـات عامة 

كافية“.
ونوه إىل أن ”وجود استقطاب سيايس 
وامتعـاض شـعبي سـاهما أيضاً يف 
حلقات متكررة من الشـلل السيايس، 
وسـيصعبان مـن إجـراء إصالحـات 
تنويـع مصـادر  يف  جذريـة  بنيويـة 

االقتصاد وتحديثه“.
ولفـت التقريـر إىل أن ”غيـاب وجود 
إصالحات ذات مغزى سـينعكس عىل 
تراجـع التنميـة االقتصاديـة وزيادة 
االعتماد عىل النفط أكثر، وهو أمر ذو 
تقلبات خطرية يف عالم يحارب التغري 

املناخي.“
وحـث الحكومة عىل ”االرساع بجهود 
اصالح أنظمـة اإلدارة املاليـة العامة 
وتعزيز العوائد غري النفطية وتقليص 

حجم القطاع العام املفرط“.
”السـلطات  أن  إىل  التقريـر  ومـىض 
يتوجـب عليهـا ان تعـزز من شـبكة 
الحماية االجتماعية وتحسـني كفاءة 
نسـبة  وتقليـص  الكهربـاء  قطـاع 

الفساد“.

عن: موقع (ذي ناشنال) اإلخباري

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املجلـس العاملي للذهـب، امس 
االثنـني، ان البنـوك املركـزي العاملية 
اشـرتت 142.58طنـا مـن الذهب يف 
الربـع األخري مـن عـام 2022، فيما 
اشار اىل ان العراق حافظ عىل مرتبته 

30 عامليا .
وقـال املجلـس يف أحـدث جـدول لـه 
لشـهر شـباط لعـام 2023 اطلعـت 
عليه ”الـزوراء“: ان ”البنوك املركزية 
العاملية أضافت خالل الربع األخري من 
عام 2022 مقدار 142.58 طنا صافياً 
من الذهـب إىل االحتياطيـات الدولية 
العاملية“، مبينا ان ”مبيعات الذهب يف 

نفس الفرتة بلغت 31.34 طنا“.
واضافت ان ”البنـك املركزي الصيني 
أشرتى يف الربع األخري من عام 2022 
مقـدار 62.21 طنا مـن الذهب، كما 
اشـرتى البنك املركزي الرتكي 52.90 
طنا من الذهب يف، واشـرتت االمارات 
15.63 طنـا وقريغيزسـتان اشـرتت 

6.20 طنا واوزبكستان 5.91 طنا“.
واشار اىل ان ” الدول التي قامت ببيع 

الذهـب يف الربع االخري من عام 2022 
جـاءت كازخسـتان عـىل رأس الدول 
وبمقـدار 29.82 طنا تليها البوسـنة 
والهرسـك بمقـدار 1.24 طنـا، تليها 

0.26 طنـا تليهـا  منغوليـا بمقـدار 
رومانيا واملكسيك وبمقدار 0.01 طنا 
عىل التوايل“.واضاف ان العراق حافظ 
عـىل تصنيفه 30 عامليا من اصل 100 

دولة مدرجة بالجدول بأكرب احتياطي 
للذهـب بعـد ان صعـد عـرش مراتب 
يف شـهر تموز بعد رشائـه 33.9 طنا 
مـن الذهب لتبلغ حيازتـه من الذهب 

130.3 طنـا وهي تمثل %9 من باقي 
احتياطاته االخرى“.

وعامليـا وحسـب الجـدول مـا زالـت 
الواليـات املتحـدة االمريكيـة ترتبـع 
باقـي الـدول بأكرب حيـازة للذهب يف 
العالم وبواقـع 8.133 الف طن تليها 
املانيا 3.355 الف طنا، ومن ثم جاءت 
ايطاليـا 2.451 الف طنا، فيما تذيلت 
جمهوريـة كوبا باملرتبة 100 وبواقع 
1 طن بالتسـاوي مع موريتانيا التي 

امتلكت 1 طنا ايضا ”.
وكان العـراق قد اعلـن يف 27 حزيران 
املـايض عن رشاء كميـات جديدة من 
الذهـب بمـا يقـرب مـن (34) طنًّا، 
وبنسـبة زيـادة قدرهـا %35 عىل ما 

كان يف حيازته.
للذهـب  العاملـي  مجلـس  ان  يذكـر 
والذي يقـع مقره يف اململكـة املتحدة 
ويمتلك خربة واسعة ومعرفة عميقة 
السـوق  لتغيـري  املسـببة  بالعوامـل 
ويتكـون أعضـاؤه من أكـرب رشكات 
وأكثرهـا  العالـم  يف  الذهـب  تعديـن 

تقدماً.

30@Újmãæa@¿@÷aã»€aÎ@kÁâ€a@Âfl@�b‰†@142@6ìm@ÚÌç◊ãæa@⁄Ï‰j€a@ZÔæb»€a@ê‹1a

@Ôöaä˛a@ÒÜbÌç€@pb◊ã•
@fi˝Ç@xbn„�aÎ@ÚÓ«aäç€a
Ú‹j‘æa@paÏ‰è€a

بغداد/ الزوراء:
اعلن سـوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، عن تداول أسهمها بقيمة 

مالية بلغت أكثر من 5 مليارات دينار خالل األسبوع املايض.
وقال السوق يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”عدد الرشكات املتداولة 
أسـهمها خالل االسبوع املايض بلغ 58 رشكة مسـاهمة، فيما لم تتداول 
أسـهم 42 رشكة بسـبب عدم تالقي اسـعار أوامر الرشاء مع أوامر البيع 
فيما يستمر توقف 3 رشكات لعدم تقديم اإلفصاح من أصل 103 رشكات 

مدرجة يف السوق“.
واضاف ان ”عدد األسـهم املتداولة بلغ 3 مليارات و90 مليونا و 699 الف 
سـهم بانخفاض بلغ نسـبته %26 قياسا باألسـبوع الذي سبقه، بقيمة 
ماليـة بلغـت 5 مليارات و628 مليونا و293 ألف دينار، منخفضا بنسـبة 
%10 قياسا باألسبوع الذي سبقه من خالل تنفيذ 3839 صفقة“، مشريا 
اىل أن ”مؤرش األسـعار املتداولة ISX60 أغلق عىل 618.06 نقطة مسجالً 

انخفاضا بنسبة %0.90 عن إغالقه يف الجلسة السابقة“.
واشار اىل ان ”عدد األسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني لألسبوع 
املـايض بلغ 375 مليون سـهم بقيمة مالية بلغـت 542 مليون دينار من 
خالل تنفيذ 73 صفقة، فيما بلغ عدد األسـهم املباعة من املستثمرين غري 
العراقيني 883 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1 مليار و583 مليون دينار 

من خالل تنفيذ 471 صفقة“.
يذكر أن سـوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا 
مـن األحد اىل الخميس، ومدرج فيه 103 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعـات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق والخدمات.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعـات البنك املركزي النقدية من الـدوالر يف مزاد امس االثنني، 

عىل حساب الحواالت الخارجية .
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 98 مليونـا و956 ألفا و26 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبت عىل شـكل نقدي وبواقع 52 
مليونـا و900 الـف دوالر، فيما ذهبت البقية البالغـة 46 مليونا و56 الفا 

و26 دوالر لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 13 
مرصفا، فيمـا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج 11 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 168 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزارة الثروات الطبيعية يف إقليم كردسـتان عن إيقاف تصدير نفط 
إقليـم كردسـتان عـرب تركيا نتيجـة الزالزل التـي رضبت كالً مـن تركيا 

وسوريا فجر اليوم.
وجـاء يف بيان صدر عن وزارة الثروات الطبيعيـة أنه ”نتيجة للزالزل التي 
رضبت تركيا وسـوريا امس، ولغرض ضمان سالمة عملية تصدير النفط 
واالحتيـاط لحدوث أي طارئ غري مرغوب فيـه، تم منذ فجر امس إيقاف 
تصديـر النفط عرب أنبوب اإلقليم – تركيا الناقل، ومن املقرر أن يسـتأنف 

التصدير بعد إتمام عمليات الفحص“.
وشهدت تركيا وسوريا، فجر امس االثنني، زلزاال مدمراً تبعه هزات أرضية 

تسببت بمئات الضحايا والجرحى، فضال عن دمار كبري باألبنية. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينـار العراقي، امس 

االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصة الكفـاح والحارثيـة املركزية يف بغداد سـجلت، 
صباح امس، 163500 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 

األسعار صباح يوم األحد 163300 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 165000 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 162000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أمـا يف اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن االسـعار ارتفعت ايضا حيث 
سـجل البيـع 166250 ديناراً لكل 100 دوالر أمريكي، وبلغ سـعر الرشاء 

166150 ديناراً لكل 100 دوالر أمريكي.

@5@fiÎaánm@ÚÓ”aã»€a@ÚñäÏj€a
 Ïjéc@fi˝Ç@äb‰ÌÜ@paäbÓ‹fl
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µè®a@’Ìãœ

بغداد/ الزوراء:
اجتمعـْت لجنـُة االنضباط يف االتحاد العراقّي لكرِة القدم ملناقشـِة االعرتاض املقدم إليها من قبل نادي الحسـني بحسـب 
كتابهـم املتضمن اعرتاضه عىل إرشاك العب نادي الرشقاط مقداد فليح أحمد يف مباراته معهم ضمن دوري الدرجة األوىل، 
وبعـد االطالع عىل بطاقِة تسـجيل العبي نادي آليات الرشطـة الريايض تبني بأنه من ضمن الالعبني املسـجلني يف النادي. 
كما اطلعت اللجنة عىل كشِف مباراة الناديني يف مباراتهم التي جرت يوم (٢٨/١/٢٠٢٣) والذي ثبت فيه مشاركة الالعب 
برقم (٥٠) كما اطلعت اللجنة عىل كتاِب نادي آليات الرشطة الريايض املتضمن استغناء النادي عن خدمات الالعب واملذيل 
بتوقيـع أمـني الرس، وإذ إن الالعب قاَم باالنتقال واالشـرتاك مع ناديه الجديد الرشقاط قبل بدء فرتة االنتقاالت الشـتوّية 

للدرجِة الثانية وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنُة اعتباَر نادي الرشقاط خارساً (٣ - ٠) يف مباراته أمام نادي الحسني.

ãºcÎ@ã–ñc

çÓ‡n€aÎ@ aái�a@Âfl@ÒáÌáu@Ú‹yãæ@ÒÜ¸Î@25@ÔvÓ‹Ç@¿@o‘‘•@>€a@pbybv‰€a@ZfibuäÜ

bÌäÏè€@ÒÜÏ»€a@‚á«Î@Ô”aã»€a@äÎá€bi@Ôˆb‘i@kjé@ÒáÓßa@ÚÓnzn€a@Û‰j€a@ZÔ„aáÓfl@ãÁaå

بغداد/ حسني عمار:
أوعـز وزيـر الصحة صالـح الحسـناوي بتقديم الخدمـات الالزمة 
لالعب الدويل السـابق مظفر جبار. وقال الحسـناوي بعد استقباله 
الالعب الدويل السابق، إنه يعاني من بعض املشاكل املتعلقة باألوعية 
الدموية وتمت إحالته عىل األخصائيني وهنالك أسـتاذ يف كلية الطب 
سيجري الفحوصات الالزمة وسـنرى وما يمكن تقديمه“. وأضاف 
”يف حـال كان الوضع الزماً ان تكون هنالك حاجة للتداخل الجراحي 
داخل العراق أو خارجه، فسيتم ذلك“، موضحاً، أن ”برنامج اإلخالء 
الطبـي مفتوح لجميع املواطنني العراقيـني واي مواطن يتقدم لهذا 
الربنامـج ننظـر له بعني االعتبار وبشـكل متسـاٍو“. وأشـار إىل أن 
”هنـاك فئات لها حقـوق ومنهـا الرياضيون نتيجة ملـا قدموه من 
إنجازات ورفع اسـم البلد عالياً، بالتأكيد سـتكون هناك لهم أولوية 

يف هذا املجال“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـَن نـادي النجـف الريـايض 
تعاقده مـع صفقتني محليتني، 
قبـل غلـق املريكاتـو الشـتوي 

بساعات قليلة.
وأبـرم النـادي عقدا مـع العب 
منتخـب الشـباب أمـري محمد، 
قادمـا من نفط الوسـط، حتى 
نهاية املوسـم الجـاري، كما تم 
اإلعالن عن التعاقـد مع الالعب 
عبـد العبـاس إيـاد، قادمـا من 
نادي الحدود بصفقة تمتد حتى 

نهاية املوسم.
وتمت أيضا إضافة املدرب سعد 

حافظ، والسوري سائد سويدان 
إىل الجهـاز الفنـي الجديد الذي 
تسـلم املهمـة بـدال مـن املقال 

أحمد خلف.  
ويحـاول الجهاز الفنـي الجديد 
للفريق بقيادة عبد الغني شهد، 
ترميم صفوفه بعنارص جديدة، 
إذ سـبق  أن تعاقـد مـع محمد 
مزهر قادما من الرشطة، ومازن 

فياض العب أربيل السابق.
يذكـر أن النجف، سيسـتضيف 
اليوم الثالثـاء الديوانية بملعبه 
يف ختـام مواجهـات الجولة 15 

من الدوري املمتاز.

@pbflá©a@·Ìá‘ni@ç«ÏÌ@Úzó€a@ãÌåÎ
äbju@ã–ƒfl@läá‡‹€@Úflå˝€a

@ÊaáÌÏé@áˆbé@äÏè€aÎ@≈œby@á»é
=Ìäán€a@—v‰€a@åbËß@Êb‡õ‰Ì

بغداد/ الزوراء:
اختتمـت، امس االثنني، الـدورُة التدريبّية 
اآلسـيوّية LEVEL1 التـي نظمتها لجنُة 
كـرة الصاالت والشـاطئّية يف اتحـاِد كرة 
القدم، واسـتمرت ملدة سـتة أياٍم، وشارَك 

فيها 20 مشاركا.
ويف حفـِل االختتـام، الذي تّم فيـه توزيُع 
شـهادات املشـاركة بني املدربني من قبل 
رئيس االتحاد العراقّي لكرة القدم عدنان 
درجـال وأعضـاء االتحـاد خلـف جـالل 
وغانم عريبي، وُحضور رئيس اللجنة عيل 
عبد الحسـني ونائبه زياد شـامل، تحدَث 
رئيس االتحاد عدنان درجال للمشاركني، 
موضحـاً إن مـن ضمـن منهـاج االتحاد 
هـو االهتمام بكرِة الصـاالت، وإعطاؤها 
األهميـة التي تسـتحقها، ونحرص دائماً 
عـىل إقامـِة دوراٍت تدريبيٍة إلعـداد جيٍل 
مـن املدربـني املؤهلـني، وكذلك الـدورات 
التدريبّيـة ملختلِف املسـتويات بما يضمُن 
تأهيَل املدربني وتجديد املعلوماِت الحديثة، 
مؤكداً سعي االتحاد إلقامِة دوراٍت تدريبيٍة 
آسـيوية للمستويات level 2 و level 3 يف 

القريب العاجل.
وشـدد عـىل رضورِة أن يسـتمر املـدرَب 
العمـل مـن أجـل  التعلـم وممارسـة  يف 
االسـتفادة قـدر اإلمـكان مـن املعلومات 
التـي تـم الُحصـول عليهـا يف الـدورات، 

وتجسيدها عىل أرض الواقع مشريا اىل إن 
النجاحات التي تحققت يف بطولِة خليجي 
25، والهالة اإلعالمية التي كسـبناها من 
هـذا النجاح الـذي اختتـم بحصولنا عىل 
كأس البطولـة، ال يمكـن أن تكون ذكرى 
عابـرة، بل هـي والدُة مرحلـة جديدة من 
اإلبداع والتميز، مطالبـًا الجميع بتعضيد 
هـذا النجاح والعمل مـن اآلن عىل تحقيق 
انتصاراٍت أخـرى للرياضـة العراقّية من 
خـالل العمـل الجـاد كالً حسـب موقعه، 
ألن َمـن يعمل معنا يجـب أن يضَع هدف 

النجاح نصب عينيه.
واالزدهـار  التقـدم  عجلـة  إن  إىل  ونـوه 
ابتـدأت، ولـن نسـمح بتوقفهـا مبيناً إن 
هـذا الجيل مـن املدربني تقع عـىل عاتقه 
مسـؤولية تطور اللعبة، لغرض أن يكون 
العراق رقماً صعباً عىل املستويات العربية 

والقارية والدولية. 
من جهته، أشاَد رئيُس لجنة كرة الصاالت 
والشـاطئّية عيل عبـد الحسـني بانتظاِم 
املشـاركني وحرصهم عـىل التفاعـِل مع 
املحـارضان  ألقاهـا  التـي  املُحـارضاِت 
اآلسـيويان هيثـم عبـاس بعيـوي وعبد 
الـرزاق أبـو الهيـل، وهـو مـا يؤكـُد أن 
مشـاركتهم تأتي من أجل تعزيِز قدراتهم 
الفنّيِة والتدريبّية، خاصة أن كرَة الصاالت 
تتطلُب مالكاٍت فنيًة مؤهلًة وفقاً ملتطلباِت 

االتحاِد اآلسيوي.
وذكَر املحارضان اآلسـيويان هيثم عباس 
بعيوي وعبـد الرزاق أبو الهيـل إن الدورة 
تضمنـت محـارضاٍت عمليـًة أقيمـت يف 
قاعِة وزارة الشباب والرياضة، واشتملت 
عىل طرِق التسـديد عـىل املرمى ومهارات 

الجري بالكـرِة واملدرب القائـد واملهارات 
جانـب  إىل  الصـاالت  بكـرِة  األساسـّية 
املحارضاِت النظرّية التي تلخصت بمهنِة 
التدريب موضحني إن املشـاركني خضعوا 
لعـدِة اختبـاراٍت نظريـة وعملّيـة، فضالً 
عـن محـارضاٍت تحكيمّيٍة ألقاهـا خبرُي 

التحكيم عيل عيىس، رشَح فيها التعديالَت 
التي طرأت عىل لعبِة كرة الصاالت، إضافًة 
إىل محارضاٍت عـن تدريِب حراس املرمى، 
قـاَم برشحهـا مـدرب حـراس منتخبنـا 
السابق حسني شالل، وخضَع املشاركون 

يف نهايِة الدورة إىل امتحاٍن عميل.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الكهربـاء  قائـد فريـق  كشـَف 
املحرتف السوري زاهر امليداني، 
رفقـة  كبـرية  طموحـات  عـن 
فريقـه هـذا املوسـم يف الدوري 

املمتاز.
وقـال ميداني ان املنافسـة هذا 
املوسـم سـتنحرص بـني القـوة 
والـزوراء،  والرشطـة  الجويـة 
الكهربـاء  يواصـل  أن  ونأمـل 

املنافسة حتى النهاية“.
 وأضاف ”نلـت محبة الجماهري 
العراقية وخصوصا أنصار القوة 

الجوية والزوراء وأنا فخور بذلك، 
وقد توجت مسريتي معهم بعدة 
ألقاب“ مبينا ”قبل انضمامي إىل 
الكهرباء تلقيت عدة عروض من 
أندية سـورية لكن سوء أرضية 
املالعـب كان لهـا دور يف عـدم 

رغبتي بالعودة“.
وأشار زاهر امليداني اىل انه ”قرر 
البقاء يف الـدوري العراقي نظرا 
لفـوارق البنيـة التحتيـة التـي 
تؤثر بشـكل كبري عىل املسـتوى 

الفني“.
 وأكمل ”الدوري السوري بحاجة 

البنيـة  وتطويـر  االهتمـام  إىل 
التحتية بشكل أفضل حتى يعود 

الوضع ملا كان عليه سابقا“. 
وواصل ”األندية السـورية باتت 
بحاجة ماسـة لرشكات داعمة، 
والـدوري قادر عـىل أن يضاهي 
الدوريات العربية بسـبب وجود 

املواهب السورية“. 
وكشـف زاهر امليدانـي أن قرار 
يعـود  دوليـا  اللعـب  اعتزالـه 
عندمـا  االنسـحاب  لتفضيلـه 
يجد نفسـه غري قـادر عىل ترك 

بصمة.

وأكد أنه مازال يف كامل مسـتواه 
ويـؤدي بشـكل جيـد يف الدوري 
العراقي، لكنه يشعر بخيبة أمل 
لعدم قدرة منتخب سـوريا عىل 

التأهل للمونديال.
كما بـني زاهـر امليدانـي أن كل 
ما تحقق يف تصفيـات مونديال 
2018 يعّد إنجازا كبريا يف تاريخ 

كرة القدم السورية.
وأتـم ”بعد اعتـزايل اللعب أرغب 
التدريبيـة،  الـدورات  اتبـاع  يف 
وطموحي أن أصبح مدربا جيدا 

عىل املستوى املحيل والعربي“.
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بغداد/ ليث العتابي 
عدسة/ محمد الساعي

قفز فريق الطلبة لصدارة الدوري املمتاز 
عقـب فـوزه املهـم عـىل فريـق الكرخ 
وبهدفـني نظيفـني يف اللقاء الـذي اقيم 
امـس االثنني عـىل ملعب نـادي الزوراء 
االسـبوع  مباريـات  ضمـن  الريـايض 
الخامس عرش من لدوري الكرة املمتاز، 
واحـرز هديف االنيق الالعبـني مؤمل عبد 
الرضا واملحـرتف الغيني ابو بكر كمارا، 
وبهذا الفـوز ارتفع رصيد الطلبة اىل 30 
نقطة يف صدارة ترتيـب الدوري املمتاز، 
بينمـا بقي رصيـد الكـرخ 21 نقطة يف 

املركز العارش.
وتعرض فريـق القوة الجوية لخسـارة 
مفاجأة امام ضيفه فريق نفط البرصة 
وبهدف نظيف حمل امضاء الالعب عيل 
خليـل وذلـك يف املبـاراة التـي احتضنها 
ملعب الشـعب الـدويل، وبهـذه النتيجة 
تراجـع فريق القـوة الجويـة اىل املركز 
الثالـث يف جـدول الرتتيـب برصيـد 29 
نقطـة فيما اصبـح ترتيـب فريق نفط 

البرصة الثامن برصيد 22 نقطة. 
وقـاد هشـام أحمـد فريقـه الصناعـة 
أربيـل بنتيجـة  الكتسـاح مسـتضيفه 
(0-4)، بعد أن نجح يف تسـجيل سـوبر 
هاتريـك، يف املبـاراة التي جـرت بملعب 
حضـور  وسـط  حريـري،  فرانسـو 

جماهريي متوسط.
وتمكن هشـام أحمـد يف مباراتـه األوىل 
مع الصناعة واملنتقل حديثا من الطلبة، 
مـن تسـجيل 3 أهداف يف الشـوط األول 
بالدقائـق (11) و(34) و(42)، وأضاف 
يف  الثانـي  الشـوط  يف  الرابـع  الهـدف 

الدقيقة 48.
وظهـر الصناعة بعـد تجديـد عنارصه 
باملريكاتـو الشـتوي، بصـورة مميـزة، 
وتـوج هشـام أحمد مجهـودات زمالئه 
واستطاع تسجيل أول ”سوبر هاتريك“ 

بالدوري املمتاز.
فيما لم يقـدم العبو أربيل األداء املنتظر 
منهم، وظهروا بشكل متواضع وخاصة 
خـط الدفـاع املهزوز رغـم وجود بعض 
أحمـد  وأبرزهـم  الدوليـة  العنـارص 

إبراهيم.
وشهدت املباراة توقف لبضع دقائق بعد 

نقـل عميد مشـجعي أربيل جرجيس إىل 
املستشـفى بعد تدهور حالته الصحية، 
بسـبب صدمـة تأخـر فريقـه بنتيجـة 

ثقيلة.
ويعـد هـذا االنتصـار الثانـي للصناعة 
هذا املوسـم، لريفع رصيـده إىل 9 نقاط 
باملركز الــ19 (قبل األخري)، فيما تلقى 
أربيـل هزيمتـه الثامنة ليبقـى باملركز 

الـ17 برصيد 13 نقطة.
وقدم غـازي فهد اسـتقالته من تدريب 
أربيـل، بعـد الهزيمـة القاسـية أمـام 
الصناعـة (4-0)، يف املبـاراة التي جرت 
مسـاء امس اإلثنني، ضمـن الجولة 15 

من الدوري  املمتاز.
وجاءت استقالة فهد، بعد نهاية املباراة 
أمـام الصناعة، والتي ظهـر فيها العبو 
أربيل بصـورة متواضعة، رغم أن اللقاء 
أقيـم بملعـب فرانسـو حريـري وأمام 

أنظار أنصارهم.
ويعد غازي فهد، املدرب الثاني الذي يقدم 
اسـتقالته من قيادة أربيل، بعد السوري 
نزار محروس، الـذي غادر النادي بعد 3 

جوالت من انطالقة الدوري املمتاز.
ولم يسـتطع فهـد من تصحيح مسـار 
الفريـق، وتعـرض لعدة هزائـم، وغاب 
عنه االنتصـار يف آخر 7 جوالت، ولتزداد 

معاناته مع تدهور األداء أمام الصناعة، 
والتعرض لهزيمة ثقيلة.

وتغلـب زاخـو عـىل مسـتضيفه نفـط 
الوسـط بنتيجـة (0-1)، مسـاء امـس 

بملعب النجف الدويل.
وخطف عيل مهدي هـدف الفوز الثمني 
لزاخـو، عرب رأسـية جميلـة يف الدقيقة 

.53
بهذا االنتصار، رفع زاخو رصيده إىل 17 
نقطة يف املركز الـ15، فيما تراجع نفط 

الوسط إىل املركز 12 بـ18 نقطة.
ويف مبـاراة اخرى، خطـف نوروز نقطة 
ثمينـة مـن مسـتضيفه النفـط، بعـد 

تعادلهما بنتيجة (1-1)، بملعب الشعب 
الدويل بالعاصمة بغداد.

تقدم النفط أوال عن طريق دينيس أنتوي 
أكبار يف الدقيقـة 32، واقتنص الربازييل 
كالوديو أوليفريا مارادونا هدف التعديل 

لنوروز يف الدقيقة 82.
بهـذا الهدف، عـزز مارادونـا موقعه يف 
صدارة الهدافني، بفارق هدف واحد عن 
مهاجم النفط أنتوي، الذي رفع رصيده 

إىل 8 أهداف.
ورفـع النفـط رصيـده إىل 10 نقـاط يف 
املركـز 18، فيما رفع نـوروز رصيده إىل 

17 نقطة بالرتتيب الـ14.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تغلب منتخب العراق للناشئات لكرة السلة عىل شقيقه الفلسطيني بنتيجة (77-34)، 
املركز  إحراز  العراق من  السليمانية. وتمكنت العبات  داخل صالة  اإلثنني،  امس  مساء 
ناشئات  عىل  الكبري  الفوز  تحقيقهن  بعد  عاماً،   16 تحت  آسيا  غرب  ببطولة  الثالث 
العبة  أفضل  جائزة  الرحمن  عبد  بريسكا  العراقية  ونالت  نقطة.   43 بفارق  فلسطني 
باملباراة بعد تسجيلها 16 نقطة. ويعد هذا االنتصار الثاني للعراق عىل فلسطني يف هذه 
البطولة، مقابل هزيمتني أمام سوريا ولبنان. وجاءت نتائج املنتخب الفلسطيني سلبية 

بعد التعرض لـ 4 هزائم متتالية، واالكتفاء بالرتتيب األخري برصيد خال من النقاط.

بغداد/متابعة الزوراء:
ضمَّ  الريايض  كربالء  نادي  أعلن 
صفوف  إىل  ايداف  املحرتف  املهاجم 

الفريق.
اإلعالمي  املكتب  عن  بيان  وذكر 
مهمة  خطوة  «هذه  أن  للنادي 
استقطبت  التي  كربالء  نادي  إلدارة 
إيداف  املهاجم  املحرتف  خاللها  من 
الكربالئي»،  العميد  لصفوف  لينضم 
العقد  النادي وقعت  «إدارة  أن  مبيناً، 

معه ليكون إحدى األوراق الرابحة بيد 
املدرب عباس عطية». 

إيداف يعد أحد  وأضاف، أن «املهاجم 
الدوري  يف  املحرتفني  املهاجمني  أهم 
مع  ناجحة  تجربة  وله  العراقي 
العميد الكربالئي خالل بطولة دوري 
إىل  مشرياً  املمتاز»،  للدوري  التأهيل 
توفري  عىل  تعمل  النادي  «إدارة  أن 
رغم  الفريق  نجاح  مستلزمات  كل 

الظروف القاهرة التي تعيش فيها».
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الرياض / متابعة الزوراء:
بدأت أندية دوري روشن السعودي يف طرح تذاكر مبارياتها مع النرص 
بأسعار غري مسبوقة، لزيادة مواردها املالية، لالستفادة من مشاركة 
األسطورة الربتغالية كريستيانو رونالدو، مع العاملي يف هذه املباريات.
من  رغبة  مسبوق،  غري  إقباًال  ملعبه  خارج  النرص  مباريات  وتشهد 
وهو  امللعب،  أرض  عىل  كريستيانو  مشاهدة  يف  السعودية  الجماهري 

حدث ال يتكرر كثريًا بالنسبة لهذه الفرق.وأعلن نادي الوحدة السعودي، 
طرح تذاكر مباراته مع النرص، املقرر إقامتها يوم الخميس املقبل يف 
السعودي.وبلغ  روشن  دوري  من  الـ16  الجولة  ضمن  املكرمة،  مكة 

واملنصة  رياًال،   450 واملمتازة  رياًال،   75 املوحدة  الدرجة  تذكرة  سعر 
حيث  مسبوق،  غري  إقباًال  التذاكر  رشاء  عملية  ريال.وتشهد  بـ1000 
النفاد بعد ساعات من طرحها.ووفًقا ملوقع  املباراة نحو  تتجه تذاكر 

مكاني فقد تم بيع ما يزيد عن 5 آالف تذكرة واألرقام يف 
تزايد مستمر، علًما بأن السعة الرسمية مللعب 

نادي  ألًفا.وكان   38 تبلغ  بمكة  الرشائع 
مباراته  تذاكر  اآلخر  هو  طرح  قد  الفتح 

مع النرص يوم الجمعة املايض يف مباراة 
الفريقني باملرحلة الـ14 من املسابقة، 

و1000  رياًال،   150 ريال،  بـ100 
ملعب  يف  الحضور  عدد  ريال.وبلغ 

يف  مشجًعا  و631  ألفا   17 الفتح 
مللعب  الرسمية  السعة  أن  حني 

ألًفا   19 باألحساء  الفتح 
و55 متفرًجا.

مايوركا / متابعة الزوراء:
دافع اإليطايل، كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لفريق ريال 
مدريد، عن مهاجمه الربازييل فينسيوس جونيور، وذلك 
بعدما كان األخري هدفا ملا وصفه املدرب باملعاملة القاسية 
خالل اللقاء الذي خرسه الريال أمام ريال مايوركا صفر 

/1، يف الدوري اإلسباني لكرة القدم.
قبل  من  استهدافه  من  اشتكى  الذي  فينسيوس،  كان 
بفوز  انتهت  والتي  األول  الدور  مباراة  مايوركا يف  العبي 
فريقه 4 /1 يف أيلول / سبتمرب املايض، قد تعرض للعرقلة 

ريال  العبي  أكثر  وهو  مرات،  عرشة 
مدريد تعرضا لذلك املصري منذ إيسكو يف 

مواجهة ريال بيتيس يف عام 2013.
قد  مايوركا،  ريال  قائد  رايلو،  أنطونيو  كان 

اتهم فينسيوس سابقاً ”بعدم االحرتام“ وقال يف 
وقت سابق من االسبوع الجاري إنه لن يعترب أبداً 

الالعب البالغ من العمر 22 عاما مثاالً يحتذى به البنه.
ترصيحات  يف  وقال  مهاجمه  عن  دافع  أنشيلوتي  ولكن 
لقناة ”موفيستار“: ”كل ما حدث ليس ذنب فينسيوس، 
مناخ  هناك  لكن  القدم  كرة  لعب  هو  فعله  يريد  ما  كل 

مستفز يثري من يريدون الضغط عليه“.
ما  إىل  النظر  علينا  الرتكيز،  يتغري  أن  ”يجب  وأضاف: 

حدث إليه يف املباراة“.
وأوضح: ”يف مباراة اليوم الحكم نىس كمية األخطاء 
املتكررة، كان هناك بطاقة صفراء فقط حينما يتكرر 

الخطأ أكثر من مرة، لقد خرجنا من املباراة ببطاقتني 
فيما لم يحصل مايوركا عىل أي بطاقة“.

الدوري  ترتيب  يف  الثاني  املركز  مدريد  ريال  ويحتل 
اإلسباني برصيد 45 نقطة.

املغرب  إىل  توجهه  قبل  مدريد  ريال  هزيمة  وتأتي 
العالم  ببطولة  مباراة  يف  املرصي  األهيل  ليواجه 

لألندية واملقررة يوم غد األربعاء.

باريس / متابعة الزوراء:
نيمار  موقف  عن  فرنيس  صحفي  تقرير  كشف 
مواجهة  من  جريمان  سان  باريس  نجم  جونيور، 

أوملبيك مارسيليا، يف كالسيكو فرنسا.
الفرنسية   «Canal Supporters» شبكة  ونقلت 
ترصيحات كريستوف جالتيه مدرب سان جريمان 
الفرنيس،  الدوري  يف   (٢-١) تولوز  عىل  الفوز  بعد 
متاحا  سيكون  نيمار،  أن  أكد  حيث 

للمشاركة أمام مارسيليا، مساء يوم غد األربعاء، يف دور 
الـ١٦ لكأس فرنسا.

وأملح جالتيه أيضا إىل أن سريجيو راموس سيكون جاهزاً 
اإليطايل،  الوسط  العب  وكذلك  اإلصابة،  من  التعايف  بعد 
عىل  حصوله  بسبب  إيقافه  انتهاء  بعد  فرياتي  ماركو 
بطاقة حمراء مبارشة.وغاب نيمار جونيور عن مباراتي 
سان جريمان األخريتني يف الدوري الفرنيس ضد مونبيلييه 

وتولوز، بسبب إصابة عضلية.

فولفسبورغ / متابعة الزوراء:
صدارته  عىل  ميونيخ  بايرن  حافظ 
للدوري األملاني بفوزه عىل مستضيفه 
التاسعة  الجولة  يف   ٤-٢ فولفسبورغ 

عرشة من املسابقة.
سّجل أهداف بايرن كل من الفرنيس 
كينغسيل كومان (٩ و١٤) وتوماس 
 ،(٧٣) (١٩) وجمال موسياال  مولر 
يف حني سّجل أهداف فولفسبورغ 
جاكوب  البولندي  من  كل 
والسويدي   (٤٤) كامينسكي 

ماتياس سفانبريغ .(٨١) 
كيميش  جوشوا  طرد  ورغم 
يف الدقيقة ٥٤، إال أن بايرن 
فوزه  تحقيق  يف  نجح 
األول يف الدوري بعد ثالثة 

تعادالت متتالية.
الهام  االنتصار  بهذا  البافاري  الفريق  ورفع 
رصيده إىل ٤٠ نقطة يف الصدارة بفارق نقطة 
نقاط   ٣ وبفارق  برلني،  أونيون  مالحقه  عن 

عن بوروسيا دورتموند الثالث.

                         

برشلونة / متابعة الزوراء:
ابتعد برشلونة بصدارة الدوري اإلسباني بعد فوزه الثمني عىل 
ضيفه إشبيلية بثالثية نظيفة ضمن الجولة 20 من املسابقة، 
نقاط.  8 إىل  الثاني  مدريد  ريال  غريمه  مع  الفارق  ليوسع 

السابع  فوزه  محققاً  انتصاراته  سلسلة  برشلونة  وواصل 
توالياً يف جميع املسابقات والخ توالياً يف الليغا لريفع رصيده 
إىل 53 نقطة مقابل 45 نقطة لريال مدريد الذي كان خرس يف 
وقت سابق من اليوم أمام ريال مايوركا بهدف دون مقابل.

وهذا الفوز العارش لربشلونة يف آخر 11 مباراة يف الدوري ولم 
النادي  15 مباراة يف جميع املسابقات.وانتظر  يخرس يف آخر 
بأهداف  ضيفه  شباك  ليهز  الثاني  الشوط  حتى  الكتالوني 

جوردي ألبا (58) وغايف (71) ورافينيا .(79) 

ميالنو / متابعة الزوراء:
واصل إنرت تفوقه عىل جاره وغريمه ميالن وفاز عليه بهدف دون 
رد، ضمن املرحلة الـ21 من الدوري اإليطايل لكرة القدم.وجاء هذا 
الفوز بعدما تغلب إنرت عىل ميالن يف كأس السوبر اإليطالية التي 
أقيمت يف الرياض بثالثية نظيفة.وزادت هذه الخسارة الضغط 
يتلقى  فريقه  شاهد  الذي  بيويل  ستيفانو  ميالن  مدرب  عىل 
الهزيمة الثالثة توالياً يف الدوري ومن دون انتصار للمرحلة الخة 
الكأس  نهائي  ثمن  أيضاً خروجه من  تخللها  توالياً، يف سلسلة 
عىل يد تورينو (صفر1- بعد التمديد) وخسارته كأس السوبر.

ورفع إنرت رصيده إىل 43 نقطة يف املركز الثاني، فيما يجد ميالن 
عن  نقطة   18 بفارق  السادس  املركز  يف  نفسه  اللقب  حامل 
نابويل املتصدر، ما يجعل أهدافه محصورة بالحصول عىل مركز 
املقبل (يتخلف بفارق األهداف  املوسم  اىل دوري األبطال  مؤهل 
عن التسيو الرابع).وقرر بيويل أن يبدأ املباراة من دون املهاجم 
الربتغايل رافايل لياو يف مواجهة بدأها إنرت بضغط هائل وسط 
تراجع جاره، واستثمر ”نرياتسوري“ هذه األفضلية بتقدمه يف 
34 عرب رأسية األرجنتيني الوتارو مارتينيس إثر ركلة  الدقيقة 
ركنية نفذها العب ميالن السابق الرتكي هاكان تشالهان أوغلو، 

رافعاً رصيده اىل 12 هدفاً يف الدوري هذا املوسم.

الرباط / متابعة الزوراء:
يواجه الهالل السعودي ظروفا استثنائية 
أمام فالمنجو، يف اللقاء الذي سيجمعهما 
نهائي  نصف  مباراة  يف  الثالثاء،  اليوم 
تستضيفها  التي  لألندية،  العالم  كأس 

املغرب حتى ١١ فرباير / شباط الحايل.
املدير  دياز،  رامون  األرجنتيني  وسيكون 
مضاعفة،  مهمة  أمام  للهالل  الفني 
للحفاظ عىل صالبة فريقه، بعد أن تأكد 
أندريه  البريويف  العبيه،  أهم  من   ٢ غياب 
كاريلو، بعد أن أكدت الفحوصات إصابته 
يغيب  كما  املفصل،  أربطة  يف  بتمزق 
محمد كنو بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام 

الفريق املغربي.
فالمنجو  أمام  وكاريلو  كنو  وغياب 
سيكون مؤثرا للغاية، لدورهما املحوري 
لرامون دياز، وظهر  التكتيكي  النظام  يف 
التي  القليلة  الدقائق  يف  بوضوح  ذلك 
شارك فيها كاريلو يف مباراة الوداد، حيث 
من  وتمكن  تماما،  الهالل  شكل  تغري 

تعديل النتيجة.
كما أن الجهاز الفني الهاليل بقيادة دياز، 
تأهيل  إلعادة  فقط  يومني  إال  يمتلك  ال 
املوقعة  العبيه بدنيا وذهنيا، خاصة بعد 
الكروية الطويلة التي خاضها مع الوداد، 
كبريا  مخزونا  الالعبون  خاللها  استنفد 
والنفسية،  والذهنية  البدنية  الطاقة  من 

تلك  ووصول  الجماهريي  الضغط  نتيجة 
املباراة إىل ركالت الرتجيح.

فرصة  ستكون  الثالثاء  اليوم  مباراة 
مكتمل  كان  الفريق  أن  لو  للهالليني 
ذلك  ليس  فالمنجو  أن  خاصة  العنارص، 
الفريق الذي واجه الهالل يف نسخة ٢٠١٩ 
بقطر، وفاز عىل األزرق السعودي .(٣-١) 

الفنية  حاالته  أحسن  يف  ليس  فالمنجو 
هذه األيام، فالفريق تعاقد منذ منتصف 
شهر ديسمرب / كانون األول املايض، مع 
زال  وما  برييرا،  فيتور  الربتغايل  املدرب 

االنسجام مفقودا بني الالعبني واملدرب.
الفريق  العب  بأن  الهالل  نادي  وأعلن 
األول لكرة القدم املحرتف البريويف أندري 

كاريلو خضع لجلسة عالجية عىل موضع 
القدم  مفصل  يف  التورم  بسبب  اإلصابة 
عىل  قدرته  مدى  الحقا  يتضح  أن  عىل 
املشاركة يف لقاء فالمنغو الربازييل ضمن 

نصف نهائي كأس العالم لألندية ٢٠٢٢.
فريقه  مباراة  يف  شارك  قد  كاريلو  وكان 
يوم أمس السبت أمام الوداد يف الدور ربع 

لألندية  العالم  كأس  ملنافسات  النهائي 
التي تحتضنها املغرب حاليًّا عند الدقيقة 
الـ٨٣ من عمر املواجهة، قبل أن يتعرض 
املباراة  من  بسببها  خرج  التي  لإلصابة 
اإلضايف  الشوط  يف   ١١٣ الدقيقة  عند 
عىل  الوداد  العبي  أحد  تدخل  بعد  الثاني 

قدمه.
بركالت   (٥-٤) الوداد  عىل  الهالل  وفاز 
أوقاتها  يف  املباراة  انتهاء  بعد  الرتجيح، 
اإليجابي  بالتعادل  واإلضافية  األصلية 

 (١-١).
الهالل  نادي  رئيس  نافل،  بن  فهد  وأكد 
فريقه،  أهلكت  اإلصابات  أن  السعودي، 
واحدة  كيد  تعمل  مجموعة  يملك  ولكنه 
بشكل  السعودية  تمثيل  هدفها  قوية 
عىل  الرتكيز  رضورة  إىل  مشريا  مرشف، 
لنهائي  والتأهل  فالمنجو  أمام  الفوز 

مونديال األندية.
وقال فهد بن نافل يف ترصيحات لربنامج 
 :  SSC NEWS قناة  عرب   (١٨ برا   )
يد  املجموعة  ولكن  أهلكتنا  «اإلصابات 
اململكة  اسم  رفعة  هدفها  قوية  واحدة 
العربية السعودية عالياً، وهذا هو الهدف 
الله، وقادرون عىل تجاوز  إن شاء  األهم 
جميع الظروف، وتحقيق هدفنا، ونتمنى 
الشفاء لجميع املصابني والعودة يف أرسع 

وقت ممكن للفريق».

لندن / متابعة الزوراء:
عن  كني،  هاري  الدويل،  اإلنجليزي  النجم  كشف 
الهداف  يصبح  أن  يف  نجاحه  يستوعب  ال  مازال  أنه 
قاد  بعدما  هوتسبري،  توتنهام  لفريق  التاريخي 
يف  سيتي  مانشسرت  عىل  صفر   /  ١ للفوز  فريقه 
لكنه  القدم،  لكرة  املمتاز  اإلنجليزي  الدوري  بطولة 
أكثر  بشكل  أسعده  ما  أن  إىل  نفسه  الوقت  يف  أشار 
الثالث. النقاط  عىل  اللندني  الفريق  حصول  هو 

جرى  الذي  اللقاء،  يف  البطولة  دور  كني  وتقمص 
ضمن املرحلة الـ٢٢ للمسابقة، عقب تسجيله هدف 
توتنهام الوحيد يف الدقيقة ١٥، قبل أن يلعب الفريق 
اللندني بعرشة العبني يف الدقائق األخرية، عقب طرد 
مدافعه األرجنتيني كريستيان رومريو يف الدقيقة ٨٦ 
لحصوله عىل اإلنذار الثاني.ودون كني اسمه بحروف 
من ذهب يف تاريخ توتنهام، بعدما انفرد بلقب الهداف 
التاريخي للفريق اللندني، بعدما رفع رصيده إىل ٢٦٧ 
بمختلف  الفريق  مع  خاضها  مباراة   ٤١٦ يف  هدفا 
البطوالت.وتفوق كني بهدف واحد عىل النجم السابق 
جيمي جريفز، الذي أحرز ٢٦٦ هدفاً للفريق يف ٣٧٩ 
 ١٩٦١ من  الفرتة  خالل  البطوالت  بمختلف  مباراة 
 ٢٠١٠ من  بداية  أهدافه  كني  سجل  فيما   ،١٩٧٠ إىل 

نفس  خالل  من  آخر  برقم  كني  اآلن.واحتفل  وحتى 
الهدف حيث رفع رصيده إىل ٢٠٠ هدفا مع توتنهام 
يف الدوري اإلنجليزي.وقال كني يف ترصيحات إعالمية 
الربيطانية  العاصمة  يف  أقيمت  التي  املباراة،  عقب 

أستوعب  أن  أريد  يصدق.  وال  جميل  أمر  «إنه  لندن: 
«املباراة  كني:  الراهن».وأضاف  الوقت  يف  املوضوع 
كانت صعبة للغاية ولكننا حققنا النهاية املثىل التي 

الجميع يف توتنهام».وأوضح نجم  أسعدت 

توتنهام: «ال يمكن أن أطلب أكثر من ذلك. لقد كان 
الهدف الذي أحرزته هو الوحيد الذي ضمن حصولنا 

عىل النقاط الثالث».
وأشار كني: «يف تلك املرحلة كان يتعني علينا تحقيق 
العاملي  الصعيد  عىل  الفرق  أفضل  أحد  قابلنا  الفوز. 
لتحقيق  وسعنا  يف  ما  كل  وبذلنا  الحايل،  الوقت  يف 

الفوز».
وتابع كني: «بطريقة أو بأخري كانت املباراة شبيهة 
(معقل  االتحاد  ملعب  عىل  املايض  الفريقني  بلقاء 
سيتي). افتقدنا يف املواجهة األوىل للجهوزية وتقبلنا 
٤ أهداف يف الشوط الثاني، ولكن يف مباراة اليوم عدنا 
من الباب الكبري».وشدد كني: «قلنا ألنفسنا أن املعركة 
النهاية،  يف  بها  وانترصنا  الوطيس  حامية  ستكون 
وأفضل يشء هو حفاظنا عىل نظافة الشباك».وقال 
كني يف رسالته لكونتي: «نعرف أنك تمر بوقت صعب 
بعد العملية ونحن نرسل لك رسالة مفادها أننا بذلنا 
كل الجهد من أجلك وجهزنا للمباراة بطريقة حسنة 
رصيد  ارتفع  الفوز،  التزام».بهذا  لدينا  أن  وكشفنا 
البطولة هذا  الذي حقق انتصاره الـ١٢ يف  توتنهام، 
املوسم مقابل ٣ تعادالت و٧ هزائم، إىل ٣٩ نقطة يف 

املركز الخ برتتيب املسابقة.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
”فرحـة لـم تكتمل“ هكذا قـال الكاتب 
الصحفي املرصي أنور الهواري، تعليقاً 
عىل سحب كتابيه ”ترويض االستبداد“ 
الجديـدة“ من رفوف  و“الديكتاتوريـة 

معرض القاهرة الدويل للكتاب.
وباإلضافـة إىل فرحته بصـدور كتابيه، 
عـّرب الهواري عـن فرحة ”عامـة“، ألّن 
يف الكتابني نقـداً رصيحاً لنظام الحكم، 
ومن ثم فإّن السماح بنرشهما دون أي 
عقبـات يعترب ”مؤرشاً طيبـًا“ عىل قدر 
من التسـامح تبديه السـلطة الحاكمة 

تجاه الرأي املختلف، كما قال.
وكتابـا الهواري ليسـا الوحيدين اللذين 
ُسـحبا مـن املعـرض، فقـد سـبق ذلك 
كتاب عن الصهيونيـة. ولفت الهواري، 
يف منشـور له بصفحته الشخصية عىل 
”فيسـبوك“، إىل أّن إنـزال الكتابـني عن 
الرفوف جرى بقرار ”غري معلوم جهته، 
وال سـند لـه مـن القانـون، وانتقلـت 

بموجبه الكتب من الرفوف املفتوحة إىل 
الكراتني املغلقة“.

وأكد أّن ”التسـامح مـع الرأي املختلف، 
ومـن ثم وجود الكتابـني وغريهما، مما 
ينطـوي عـىل نقد لنظـام الحكـم فوق 
الرفـوف يف معـرض القاهـرة للكتاب، 
كان هو القرار الصائب والتقدير السليم 
والسياسـة الصحيحـة مـن جانب من 
بأيديهـم القرار، وكان ينبغي أن ينترص 
ويستمر هذا التوجه الرشيد حتى نهاية 

أيام املعرض“.
وأوضـح الكاتب أّن مـا ورد يف الكتابني 
من نقد للسـلطة هو قليل جداً من كثري 
جـداً، يتهامس بـه وفيه وعنـه وحوله 
املرصيون، عامتهم وخاصتهم ومن كل 
الطبقـات، ومن ثم فـ“ليس يف الكتابني 
مـن جديد غري يشء من التعبري املكتوب 

عن بعض ما يدور يف أفكار املرصيني“.
وتابع ”لم أزد يف الكتابني عن محاولة أن 
أكون بعضاً من لسـان الشـعب، بصدق 

وأمانة، قدر ما اجتهدت وما استطعت، 
فيما أخطأت وما أصبت، مؤكداً أن الحل 
ليـس يف رفع الكتابني من فوق الرفوف، 
وليـس يف تجاهـل وإنكار مـا يتهامس 
به املرصيون فيما بينهـم، إنما الحل يف 
إتاحة حريات التعبري والنرش والصحافة 
واإلعالم لكل املرصيني، والتسـامح مع 
الرأي املختلـف، والحل يف احرتام حقوق 

الناس، ويف دولة الدستور والقانون“.
وتسـود حالـة مـن الغمـوض والجدل 
حول ظاهرة سـحب الكتب من العرض 
بمعـرض القاهـرة للكتـاب، فمع منع 
الصهيونيـة  الحركـة  ”تاريـخ  كتـاب 
وتنظيماتهـا“ مـن العـرض يف أجنحـة 
الدار، ثم عودته، لـم يعرف أحد حقيقة 
مـا جـرى بالضبـط، وهـل صـدر قرار 
أمني باملنع، أم هو قرار إداري من الدار 
نتاج ضغوط، وهل القرار يخص عنوان 
بالحركة  املتعلـق  الكتـاب وموضوعـه 
الصهيونيـة أم بغالفـه فقط؟ وهل عاد 

الكتاب للعـرض يف املعرض بعد تضامن 
مغرديـن مـع النـارش واملؤلـف، أم أّن 
األزمة برمتها مفتعلة إلحداث ”دعاية“ 

مجانية للكتاب، تحققت بالفعل؟
وقـال املؤلف محمد مدحـت مصطفى، 
وهـو أسـتاذ بكليـة الزراعـة بجامعة 
املنوفيـة: ”يف أول أيام املعـرض أبلغني 
املؤلف بمنـع الكتاب، ثم جاءني اتصال 
من رقم خاص ال تظهر بياناته، يبلغني 
بأنه ممنـوع من التـداول يف املعرض“. 
وتابع مصطفـى أّن أصدقاء له توجهوا 
الكتـاب  الـدار ولـم يجـدوا  إىل جنـاح 

بالفعل.
عـىل  الشـكر  وّجـه  مصطفـى  وكان 
”فيسـبوك“  يف  الشـخصية  صفحتـه 
لـ“من تضامنوا مع حرية التعبري حتى 
عـودة الكتاب“، يف إشـارة إىل أّن عودته 
إىل رفـوف جناح الـدار باملعرض جاءت 
بفضـل حالـة التضامـن عـىل مواقـع 

التواصل االجتماعي.

بغداد/ الزوراء:
اهتمت الصحف العربية املرصية، 
الصادرة امس االثنني بالعديد من 
املوضوعات والقضايا املهمة ذات 
الشـأن املحيل ، فيمـا ركزت عىل 
لقاء الرئيس السييس بوفد اتحاد 
الصحفيني العرب برئاسة رئيس 

االتحاد مؤيد الالمي.
وأبرزت صحيفـة ”األهرام“ تأكد 
الرئيـس عبدالفتاح السـييس أن 
الصحافة عمومـا، والعربية عىل 
وجه الخصـوص، تواجه أوضاعا 
جديـدة فرضها انتشـار وسـائل 
التواصـل االجتماعـي عىل نطاق 
واسـع للغاية، األمر الذي يستلزم 
تحديـث  الصحافـة  مواصلـة 
دورهـا باسـتمرار، والتوازن بني 
مقتضيـات املنافسـة من جانب، 
والعمـق واملوضوعيـة يف الطـرح 
اللذيـن يميزان العمـل الصحفي 
عـىل الجانب اآلخر، وعـىل النحو 
الذي يسـهم يف بلـورة رؤى جادة 
وفعالـة، للتعامل مـع التحديات 
الـدول  تواجـه  التـي  املشـرتكة 
العربيـة، وعـىل رأسـها تحقيـق 
والتنميـة  واالسـتقرار  السـلم 
االجتماعيـة  و  االقتصاديـة  
الكلمـة  أن  مؤكـدا  الشـاملة، 
مسـئولية وأمانة كبرية، لتأثريها 
يف تشـكيل الوعـي العـام والعقل 

الجمعي للشعوب.
جاءت ترصيحـات الرئيس خالل 
اسـتقباله، أمس، أعضاء األمانة 
العامة الجديدة التحاد الصحفيني 
الالمي،  برئاسـة مؤيـد  العـرب، 
رئيس االتحاد نقيـب الصحفيني 
العراقيـني، وبحضـور كرم جرب، 
رئيـس املجلـس األعـىل لتنظيـم 

اإلعـالم، وضيـاء رشـوان، نقيب 
الرئيـس  املرصيـني  الصحفيـني 
الرشيف التحاد الصحفيني العرب.

االخبـار  صحيفـة  ابـرزت  كمـا 
املرصيـة مانشـيت رئيـس عـىل 
الرئيـس  صفحتهـا االوىل للقـاء 
املرصي عبد الفتاح السييس بوفد 
اتحاد الصحفيني العرب برئاسـة 
رئيـس االتحـاد مؤيـد الالمي، يف 
الجمهورية  حني نرشت صحيفة 
املرصيـة عنوانا بارزا يف الصفحة 
االوىل ايضا كان (خالل استقباله 
للصحفيـني  العامـة  لالمانـة 

العرب.. الكلمة مسؤولية وامانة 
كبرية).

يف غضـون ذلك نـرشت صحيفة 
بعنـوان  خـربا  اليـوم  املـرصي 
(الرئيـس للصحفيـني العـرب .. 

الكلمة امانة ومسؤولية).
عبدالفتـاح  الرئيـس  وكان 
السـييس قـد أكـد أن الصحافـة 
وجـه  عـىل  والعربيـة  عمومـا، 
أوضاعـا  تواجـه  الخصـوص، 
جديـدة فرضها انتشـار وسـائل 
التواصـل االجتماعـي عىل نطاق 
واسـع للغاية، األمر الذي يستلزم 

تحديـث  الصحافـة  مواصلـة 
دورهـا باسـتمرار، والتوازن بني 
مقتضيـات املنافسـة من جانب، 
والعمـق واملوضوعيـة يف الطـرح 
اللذيـن يميزان العمـل الصحفي 
عـىل الجانب اآلخر، وعـىل النحو 
الذي يسـهم يف بلـورة رؤى جادة 
وفعالـة، للتعامل مـع التحديات 
الـدول  تواجـه  التـي  املشـرتكة 
العربيـة، وعـىل رأسـها تحقيـق 
والتنميـة  واالسـتقرار  السـلم 
االقتصادية واالجتماعية الشاملة، 
مؤكدا أن الكلمة مسئولية وأمانة 

كبرية، لتأثريها يف تشـكيل الوعي 
العام والعقل الجمعي للشعوب.

الرئيـس  ترصيحـات  جـاءت 
خالل اسـتقباله، أمـس، أعضاء 
الجديـدة التحاد  العامة  األمانـة 
الصحفيني العرب، برئاسة مؤيد 
الالمـي، رئيـس االتحـاد نقيـب 
الصحفيـني العراقيني، وبحضور 
كـرم جرب، رئيـس املجلس األعىل 
لتنظيم اإلعالم، وضياء رشـوان، 
املرصيـني  الصحفيـني  نقيـب 
الرئيس الرشيف التحاد الصحفيني 

العرب.

غزة/متابعة الزوراء:
الفلسـطيني  الصحفـي  ُيلقـي 
محمد السـوافريي، مـن مدينة 
والضغوطـات  بهمومـه  غـزة، 
النفسـية التي يتعرض لها عىل 
ورقة بيضاء، قام بالرسم عليها 
وتلوينهـا بألـوان ُمختلفـة، يف 
محاولـة منـه لنفـض الطاقـة 
عنهـا  واالسـتعاضة  السـلبية، 
عـىل  ُتعينـه  إيجابيـة  بطاقـة 

مواصلة عمله.
ويتشـارك مع السـوافريي نحو 
جلسـات  يف  صحفًيـا  أربعـني 
التفريـغ النفـيس املُكثفة، التي 
تنظمها مؤسسة ”فلسطينيات“ 
يف أحـد الفنـادق غربـي مدينة 
غـزة، بالرشاكـة مـع منظمـة 
”يونسـكو“، يف خطـوة لتجاوز 
الواقـع األليـم الـذي يمـر فيه 
الصحفيـون الذيـن يتعرضـون 
ُمبـاِرشة  نفسـية  لضغـوط 
خالل عملهـم، خاصة يف أوقات 
يف  تضعهـم  والتـي  التصعيـد، 
أجواء متوترة، وأوضاع نفسـية 
صعبة، نتيجة الرصاع بني العمل 

والخوف عىل العائلة.
وتتنـوع األنشـطة التـي يجرى 
تنفيذها وتسـتهدف الصحفيني 
بني جلسات االسـتماع والرسم 
الُحر للتعبري عن املشاعر والذات، 
وتعقبهـا جلسـات ِنقاش حول 
الرسـومات، إىل جانب جلسـات 
الذهنـي  والعصـف  للتشـكيل، 
الَجماعـي، يف ُمحاولة للتخلص 

من الطاقة السلبية.
ويقـول السـوافريي، الـذي بدا 
ُمنسـجًما خالل جلسة التفريغ 
النفـيس، إنـه شـارك ضمن 40 
التفريـغ  صحفيـا يف جلسـات 
والرعاية النفسية، والتي يجرى 
تنفيذها عـىل مدار ثالثـة أيام، 
يف عدد مـن الربامج التـي ُتركز 
عىل العصـف الذهني، والتفريغ 

النفيس، والتعاون املشرتك.

وعىل هامش األنشطة التفاعلية، 
يشري السوافريي إىل أّن فعاليات 
وجلسـات الدعم النفيس مهمة 
الذيـن  ورضوريـة للصحفيـني 
يعيشـون يف بقعة غري مستقرة 
سياسـيا أو اقتصاديـا أو أمنيا، 
وأنهـم بحاجـة إىل املزيـد مـن 
الربامـج التي تركز عـىل تقديم 
رعاية واهتمام نفيس ومعنوي.

ويسعى الصحفيون املُشاركون 
يف جلسـات الدعـم النفـيس إىل 
املتواصلـة  األزمـات  تجـاوز 
التـي يتسـبب فيهـا االحتـالل 
املتدهورة  واألوضاع  اإلرسائييل، 
يف الِقطاع املُحارص منذ 16 عاًما، 
مـن خـالل أنشـطة وفعاليـات 
تفريغ نفيس، تتضمن فعاليات 
ترفيهية، ُيمكنها أن تسـاعدهم 
يف تنايس واقعهـم الصعب، ولو 

بشكل مؤقت.
أمـا الصحفـي حاتـم عمر، من 
الذي  الصينيـة،  األنبـاء  وكالـة 
َتشـاَرك مـع باقـي زمالئـه يف 
الصلصـال،  عجينـة  تشـكيل 
الصحفـي  أن  فيوضـح 
الفلسـطيني يتعـرض ملختلـف 
األزمـات، من حصـار، وضغط 
عمل، وتغطية متواصلة ملُختلف 
األحداث املُتالحقة، والتي تختلف 
يف فلسـطني وقطـاع غـزة عـن 
باقي بلدان العالـم، ما يجعلهم 
أنشـطة  إىل  الحاجـة  أمـس  يف 
وفعاليـات الدعم النفيس، داخل 

فلسطني وخارجها.
ويبني عمر، أن ”مثل هذه الربامج 
تعـود بالنفع عـىل الصحفيني، 
وتسـاهم يف تخفيـف الضغوط 
التـي يتعرضون لهـا، إىل جانب 
ُمسـاهمتها يف توفـري مسـاحة 
ُيطبقهـا  النفـيس،  للتفريـغ 
الصحفـي عـىل نفسـه، وأهله، 
وجريانه، ومحيطه، ومجتمعه“.
وُيعترب الصحفـي مرآة املجتمع 
وفـق  واألزمـات،  الحـروب  يف 

تعبـري ُعمر، إىل جانـب أنه جزء 
ال يتجزأ من املنظومة املجتمعية 
فيما  واألخالقيـة،  والسياسـية 
يعترب العمل الصحفي جزءاً من 
الحياة اليومية، ما يعني أنه من 
الـرضوري توفـري األساسـيات 
واالمكانيـات التـي ُتعينـه عىل 
مواصلـة عملـه، وعـىل تحمـل 

تِبعات الحياة وضغوط العمل.
النفسـية  الضغـوط  وُتعتـرب 
التي يتعـرض لهـا الصحفيون 
الفلسطينيون، يف مختلف املدن، 
وعـىل وجـه التحديـد يف قطـاع 
غزة، كبرية جًدا، من وجهة نظر 
الصحفـي أحمـد قديـح، حيث 
قامـوا بتغطية خمسـة حروب 
داميـة وقويـة، وقد كـربوا مع 
األحـداث، التـي تابعوها لحظة 
االسـتهداف  ظـل  يف  بلحظـة، 
اإلعالميـة،  للكـوادر  املبـارش 

واملقار الصحفية.
فـإن  قديـح،  رؤيـة  ووفـق 
الصحفيـني بحاجـة إىل تفريـغ 
اآلثار النفسـية السلبية، خاصة 
يف ظل ضغط العمل، وعدم وجود 
مسـاحة شـخصية، ُيمكنها أن 
االسـرتخاء،  للصحفـي  تتيـح 
وتفريغ املشاعر واآلثار السلبية 
لألحداث املتواصلة عىل نفسيته، 
خاصة يف ظل استمرار الحصار 
اإلرسائيـيل، وعـدم القـدرة عىل 
السـفر  أو  بُحريـة،  التنقـل 
بأريحية للُمشـاركة يف الدورات 

واملُسابقات الدولية.
وتتيـح دورات التفريـغ النفيس 
الخاصـة  املسـاحة  للصحـايف 
للخروج ولو بشـكل مؤقت من 
الضغـوط املتواصلـة، بناء عىل 
وصف قديـح، ما ُيمكن ان يؤثر 
باإليجـاب عىل عمله ومسـريته 
اإلعالمية، عـالوة عىل أنها تتيح 
له إمكانيـة الفصل بني الضغط 
املسـاحة  وبـني  واألحـداث، 

الشخصية.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
أثار بدء منصة «تويرت» اختبار ميزة جديدة 
مـن شـأنها ربـط حسـابات الصحفيـني 
باملؤسسـات التي يعملون فيها، تساؤالت 
حول تأثري ذلك عىل حريـة الصحفي فيما 
يكتبه عىل حسابه الشخيص من تغريدات. 
وهكـذا يتجـدد جـدل وسـؤال قديـم: ملَن 
منصـة  عـىل  الحسـابات  ملكيـة  تـؤول 
التغريـدات الشـهرية؟... أهـي للصحفـي 
أم املؤسسـة التـي يعمـل فيهـا؟ ويف حني 
اعتـرب بعـض الخـرباء أن من شـأن هذه 
امليـزة إتاحـة الفرصة للجمهـور لفهم ما 
يكتبـه الصحفيون من تغريـدات يف ضوء 
السياسـات التحريرية للمؤسسـات حيث 
يعملون، فإنهم أشـاروا يف الوقت نفسه إىل 
أن هذا الربط قـد يحد من حرية الصحفي 

ويعرضه للخطر.
«تويرت» تخترب حاليـًا امليزة الجديدة، وفق 
تقرير نرشته «بريس غازيت» الربيطانية، 
الثانـي) املـايض.  خـالل ينايـر (كانـون 
ويوضـح التقرير أن «امليزة بـدأ اختبارها 
بالفعل عىل حسـابات عدد من العاملني يف 
صحف (التابلويد) الربيطانية، التي تظهر 
لـدى تصّفحها أيقونة (أو رسـمة) تحمل 
شـعار املؤسسـة بجوار صـورة الصحفي 
واسـمه، ويمكن بالنقر عىل هذه األيقونة 
االنتقـال إىل الحسـاب الرئيس للمؤسسـة 
عـىل (تويـرت)». هذه امليزة هـي جزء مما 
كان ُيعرف سـابقاً باسـم «تويرت بلو فور 
بيزنيـس»، التـي أصبح يطلـق عليها اآلن 
ميزة «توثيق حسـابات املؤسسـات». ولم 
يتضـح حتى اآلن التفاصيل بشـأن كيفية 
تطبيق هذه امليزة، وهل سـتطلب «تويرت» 
دفع رسـوم يف مقابلها، شـبيهة بالرسوم 
التـي كانت قد فرضتها أخرياً عىل «توثيق» 

الحسابات.

الدكتـورة نهى عاطـف، الباحثة اإلعالمية 
بجامعة سـايمون فريـزر الكندية، رأت يف 
ترصيحات لـ«الرشق األوسط»، أن جدوى 
هذا التحديث ال تزال غري واضحة. وتابعت 
أنه إذا كان «الهدف من وراء وضع الشعار 
املميز للمؤسسة بجوار اسم الصحفي هو 
تأكيـد انتمائـه املهني، فمـن املفرتض أن 
لصاحب الحسـاب الحرية يف تأكيد ذلك أو 
ال»، ولفتـت إىل أن «كثريين من الصحفيني 
العـرب يذكـرون بوضوح أن مـا ينرشونه 
من آراء عىل حساباتهم ال يعّرب بالرضورة 
عن مواقف أو آراء املؤسسـة التي يعملون 
فيها». ومن وجهة نظر عاطف أن «تعميم 
هذه امليزة سـيدفع املؤسسـات اإلعالمية 
حسـابات  يف  التدقيـق  مـن  مزيـد  نحـو 

العاملـني بها عـىل (تويرت)، وال سـيما أن 
شـعار املؤسسـة سـيكون ظاهـراً بجوار 
أي منشـور أو تغريدة، مـا يحد من حرية 
الصحفي يف اسـتخدام حسابه الشخيص، 
وربما يدفع البعض منهم إلنشاء حسابات 

بأسماء مستعارة».
أيضـاً، يثـري التحديـث، بحسـب عاطف، 
تسـاؤالت بشـأن وضع شـعار مؤسسات 
إعالمية عىل محتوى شخيص؛ إذ إن «كثرة 
مـن التغريدات قد تتعلـق بحياة الصحفي 
الشـخصية، أو تعـّرب عـن رأيـه يف قضية 
معينة، أو حتى تتضمن تعليقاً ساخراً عىل 
حدث ما... وسـيكون مـن الغريب ظهور 
شـعار ملؤسسـة إعالمية بجوار هذا النوع 
من التغريدات». ومن ثم، تتساءل الباحثة 

اإلعالميـة عن مصـري هذه الحسـابات يف 
حـال تغيري الصحفي مكان عمله، أو حتى 
تركه العمل اإلعالمي بالكامل، فلَمن إذ ذاك 

ستؤول ملكية الحساب؟
بالفعل، جّدد طرح هذه امليزة جدالً قديماً 
بشأن َمن يملك حسـابات الصحفيني عىل 
منصـات التواصـل االجتماعـي، هـل هو 
الصحفي أو املؤسسة، وما هو مدى حرية 
الصحفـي يف نـرش ما يريـد مـن آراء عىل 
هـذه الحسـابات. وللعلم، هـذا األمر دفع 
مؤسسـات إعالمية لوضـع قواعد لتنظيم 
ذلـك يف فـرتات سـابقة، بينهـا صحيفـة 
«النيويورك تايمز» األمريكية التي أصدرت 
دليـًال عام ٢٠١٧، قالت فيه إن «ما ينرشه 
الصحفيـون عىل حسـاباتهم عـىل مواقع 

التواصـل االجتماعـي، سـواء كان متعلقاً 
بعملهـم أو ال، يؤثـر عىل املؤسسـة. وهذا 
الواقـع يحتـم عليهم االمتناع عـن التعبري 
عن وجهات نظر سياسية أو نرش تعليقات 

عدائية».
معهـد  ذكـر  وبينمـا  متصـل،  سـياق  يف 
«بوينـرت» لإلعالم، يف تقرير نرشه منتصف 
عـام ٢٠٢٠، أن «معظـم املؤسسـات لـم 
تحـّدث قواعدهـا يف هـذا الشـأن، كما أن 
بعضهـا لم يضـع قواعـد من األسـاس»؛ 
أشـار معهد «نيمـان الب» األمريكي التابع 
تقريـر  األمريكيـة، يف  لجامعـة هارفـارد 
نـرشه نهايـة يناير املايض، إىل أن «سـؤال 
ملكية الحسابات قديم. وهو نتيجة ثانوية 
للطريقة التي سمحت بها وسائل التواصل 
االجتماعي للمراسـلني بإنشـاء عالماتهم 
التجارية الخاصة بهـم، والتي تختلف عن 
منافذهم اإلخبارية؛ إذ أصبح من الطبيعي 
أن يصطحـب الصحفيـون أتباعهم معهم 
عنـد انتقالهم من مؤسسـة إىل أخرى»، إال 
أن املعهد املتخصص يف الدراسات اإلعالمية 
لفـت يف تقريـره إىل أن «هـذا ليس الوضع 
بالنسـبة للجميـع، ووفـق دراسـة ُنرشت 
عام ٢٠١٧، فإن ثلثي املحطات التلفزيونية 
األمريكية تّدعي ملكية حسـابات وسـائل 
التواصل االجتماعـي ملوظفيها». وأضاف: 
«ويف عام ٢٠١٨، رفعت صحيفة (الروانوك 
تايمز) األمريكية دعوى قضائية عىل مراسل 
ريايض كان يعمل لديها، الستعادة الوصاية 
عىل حسابه بـ(تويرت)، وهي القضية التي 
انتهـت بالتسـوية، واتفـاق الطرفني عىل 

احتفاظ الصحفي بالحساب».
من جهته، يـرى أنس بنرضيف، الصحفي 
والخبـري اإلعالمـي املغربـي، أن الفكرة يف 
مجملهـا ليسـت سـيئة، إال أنـه يعتقد أن 
اعتمادهـا «قـد يكـون لـه آثار سـلبية». 

ويوضـح بنرضيـف يف لقـاء مـع «الرشق 
األوسـط»، أن «هـذه امليزة ستسـهل عىل 
الجمهـور فهـم التغريدات التـي ينرشها 
الصحفيون يف سـياق السياسة التحريرية 
والتوجهات السياسـية للمؤسسـات التي 
يعملون بهـا، وهو ما ُيعـد ميزة لتوضيح 

سياقات سياسية ومهنية وتحريرية».
يف املقابل، يشري الخبري املغربي إىل «تأثريات 
سلبية عىل الصحفيني أنفسهم؛ إذ ستؤّدي 
امليزة الجديدة، يف حـال اعتمادها، إىل ربط 
الصحفـي بتوجهات املؤسسـة التي يعمل 
فيها وسياساتها التحريرية. وهذا أمر ليس 
بالهنّي، وال سيما أنه يف كثري من األحيان قد 
ال يشـاطر الصحفي املؤسسـة التي يعمل 
فيها التوجهات واآلراء نفسـها». وحسب 
بنرضيـف، فـإن «تطبيـق امليـزة الجديدة 
سـيدفع الصحفي للتفكري ملياً قبل كتابة 
تغريدات عىل حسـابه الشخيص، كما أنها 
قد تعرّض الصحفي لهجوم من الجمهور؛ 
لكونه جزءاً من مؤسسة قد يعرتضون عىل 
توجهاتها التحريرية». وبالتايل، يقرتح أن 
«يكون هناك حسابان للصحفي، أحدهما 

شخيص واآلخر مهني».
وعـودًة إىل معهد «نيمـان الب»، فقد كتب 
جوشوا بينتون، يف تقرير نرشه املعهد، أنه 
«يف الوقت الذي قد يبدو األمر جيداً بالنسبة 
للغالبية العظمى، فإن املسـألة قد تنطوي 
عـىل بعض املشـاكل، وال سـيما أن ظهور 
أيقونـة املؤسسـة وشـعارها يمنح كل ما 
يكتبـه الصحفـي خاتم االعتمـاد، أياً كان 
ما تتضمنه تغريداته، سـواء كانت مهنية 
أو شـخصية». ويضيف أن «وضع أيقونة 
املؤسسـة بجـوار اسـم الصحفـي يجعله 
بمثابة متحدث رسمي باسمها»، متسائالً 
عما إذا كانت املؤسسـات مسـتعدة لتقبل 

ذلك.  (عن/صحيفة الرشق األوسط)
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ناظـم زاهي ضيـف الـزوراء يف هذا 
الحوار املوسع .

• اهـال بـك اخ ناظـم ضيفـا عـىل 
الزوراء.

- اهـال وسـهال بكـم وبجريدتكـم 
الغراء.

•اخ ناظـم هـل باالمـكان ان ترسد 
لقرائنا االكارم بداياتك وكيف توفرت 
الفرصة لتكون نجما كوميديا فيما 

بعد ؟
- اعتقد ان هذا السؤال يتطلب مني 
ان ارسد حياتـي منـذ طفولتي التي 
بدأتها من مدينتـي النجف .. املدينة 
التي عرفت باالبـداع الثقايف واالدبي 
الطاقـات  مـن  العديـد  اىل  اضافـة 
العلميـة والرياضية والـوان االبداع 
االنسـاني والحياتـي بشـكل عـام، 
ولـدت يف عائلـة متوسـطة الحـال 
قريبة اىل البسـاطة وملا كربت قليال 

شـعرت اننـي يجب ان اكون شـيئا 
يف حياتـي وحيـاة النـاس.. ولـدت 
ميـاال للمشاكسـة حتـى مـع اهيل 
وكانـوا يشـعرون باالحـراج منـي 
عندما يسـتضيفون احـد االصدقاء 
او االقـارب وكانـت والدتي تصفني 

بالطفل املشاكس .
•طيب لو طلبنـا من ناظم زاهي ان 
يصف لنا بأسـلوبه الشفاف من هو 

ناظم زاهي بتعبريك انت ؟
ان  مـا  زاهـي  ناظـم  ان  برأيـي   -
تقرتب منه حتى يراودك االحسـاس 
باالبتسـام، وجـه مليـح وان بـان 
عىل مالمحه تعب السـنني.. أريحية 
غري مفتعلـة، وكأنما نمـت كنبتة 
عطـره، جذورهـا يف أرض مدينـة 
تعج وكأنها معمل إلنتاج الرجال.. 
كم تحتاج الذاكرة من تقليب، وكم 
ينتظر الزمن لتوثيق العناوين.. كان 
ناظم زاهي يزهو بشبابيته ما بني 
الرياضة والفن، فيأخذ بمشـواره 
ناحيـة الفـن، حني يكتشـفها هو 
ومن مدوا له يد التوجه، منذ نعومة 
اظافـره.. انهـا املوهبـة القائمـة 
يف حركتـه واسـتجابته الرشطية، 
وسلوكه االريحي وموهبته الداعمة 
ليكون فنانـا ذا نمط  نابع من تلك 

الكاريزما التي شكلته .
•تعبـري ووصـف جميـل مـن ناظم 
زاهي لزاهي ابن النجف املدينة التي 
قدمـت النجف وافدا اخـر بعد اؤلئك 
النجوم الذين قدمهم صانع النجوم، 
طيـب كيـف بـدأت الهوايـات تنمو 

لديك ؟
- مثلمـا تعرفـون ان النجف مدينة 
محافظة ولهـا تقاليد خاصة ترتكز 
يف الثقافة والعلم والطقوس الدينية 
لكن كانـت هناك فعاليـات تقام يف 

املناسـبات الخاصة كحفالت الزواج 
الرسـمية  الدوائـر  او  املـدارس  او 
ويف بعـض االحتفاالت كانت تشـهد 
فعاليات فنية مثل تقديم تمثيلية او 
مرسحية والن املدينة محافظة فقد 
كان دور املـرأة ينـاط برجـل يلبس 
مالبس النساء والني واحد من ابناء 
املدينة فقد فكرت كيف اشارك بمثل 
هـذه االحتفـاالت فدخلت مدرسـة 
البحر االبتدائية وكانت هذه املدرسة 
تشـهد بعض الفعاليات وكانت اول 
فعاليـة هـي مجموعة مـن الطلبة 
يسـبحون يف البحر وعندما يعودون 
سـاملني يبدأ احدهم بتعداد جماعته 

وهم خمسـة ولكن عندما يحسبهم 
ينىس نفسـه فيعدهم اربعة واخريا 
كنت انا احد الطلبـة املطلوب منهم 
عدهم ولكن برضبهم بعصا وعندما 
حسبتهم كانوا خمسة وليس اربعة 
وهكـذا كانـت املرسحية قـد جذبت 
ارتياح املشاهدين بمعناها الجميل .. 
وهكذا نضجت هوايتي للتمثيل شيئا 
فشـيئا فدخلت الدراسـة املتوسطة 
فكنت احد املمثلني يف اوبريت اقامته 
املدرسة اسمه «حامض حلو» تأليف 
الفنان ياسـني الشـعبي واالوبريت 
عبارة عـن محطات سـاخرة وكان 
احد املشـاهد لسـائق يعمـل حادثا 
فكان البقية يرددون للسائق ملاذا يا 
سائقنا وانتهى العام وعربت مرحلة 
الرابـع فشـاركت مدرسـتي يف احد 
النشـاطات املدرسـية يف محافظـة 
البرصة وكان اسـمها ( ايام عصيبة 
) وأنا احد املمثلني فيها فحصلنا عىل 
جوائـز وهكـذا كانت كل مشـاركة 
تدفعنـي ملزيد مـن الرغبة بمواصلة 

هذا الدرب الجميل .
•وماذا بعد البرصة يا ناظم ؟

- من بعدها عملنا مرسحية اسمها 
( ملاذا ) قدمناها يف الحلة وكان معنا 
عبـد املنعـم الخطيب ثـم مرسحية 
«قربـان املعبد» تأليف اياد البحراني 
وتـم تقديمهـا يف الرمـادي وكانـت 
ضمـن املهرجـان املـدريس وكذلـك 
العديد من املرسحيات شـاركت بها 
ضمـن النشـاط املـدريس وبعدهـا 
كانـت لنا نشـاطات يف دور الثقافة 

الجماهرييـة وقدمنـا عـدة اعمـال 
وكانت اكثرها من اخراج الكالبي ثم 
تأسسـت نقابة الفنانـني واصبحت 
منتميا اليها، وكان اول عمل يل فيها 
هو «منحلـة الحب» تأليـف وجدي 
العانـي وكان معـي غانـم حميـد 
واحسـان هاني ومحمـد صكر وتم 

تقديمها يف النجف.
•وبعد ان زادت مشاركاتك هل كنت 

تشعر برغبة للمزيد ؟
- نعـم احببـت املرسح بشـكل غري 
طبيعـي وعندمـا انهيت املتوسـطة 
حاولـت ان اقدم للدراسـة يف معهد 
الفنـون الجميلة ولكن والدي رفض 

وبعـد إلحاح طويـل واقناع من قبل 
االهـل واالصدقاء شـعر الوالد انني 
يجـب ان ادخـل املعهـد فاضطررت 
للعيـش يف بيـت عمي بعدهـا عدت 
اىل البيـت وصـوال اىل انجـاز موعـد 
مهرجان يـوم الفـن االول ١٩٨٥ يف 
مرسحيـة «الخـوره» تأليـف عبـد 
الجبـار حسـن وعرضـت يف بغـداد 
بمرسح الرشـيد ويف هـذا املهرجان 

حصلت عىل جائزة افضل ممثل عام 
 .١٩٨٥

•وكيف كانت رؤية املشاهدين لك ؟
- كان الحضور اكثرهم من الفنانني 
والسـبب انـه مهرجان شـامل لكل 

الفـرق فعندما قدمـت العمل كانت 
شـخصيتي جميلة جدا فقدم الكثري 
وكان  يل  التهانـي  الجالسـني  مـن 
اولهـم الفنان الرحل حقي الشـبيل 
وقـدم كلمة اعجـاب اكد فيهـا انه 
مـن الرضوري عـدم بقائـي ضمن 
محافظتـي بـل يجب ان أشـارك يف 

بغداد .
•وهل تتذكر اسـماء بعض الفنانني 

الحارضين ؟
- نعم منهم طعمه التميمي وقاسم 
املـالك وفخري العقيـدي الذي طلب 
مني املشاركة يف مرسحية عائدة له 
فتم ابرام العقـد بـ ٨٠٠ دينار وهو 
اول عقد احصل عليه وهو مناسـبة 
لالحرتاف املرسحي ويف حينها سلمت 
جـزءأ مـن املبلـغ لوالدي وكسـبت 
رضاه االويل فاسـتمر عميل وكانت 
معي الفنانة عواطف السلمان وهي 
من البرصة وانـا من النجف وقدمنا 
عمـال عنوانه «ناس ونـاس» وألول 
مرة شـهد املـرشح ازدحامـا كامال 

وبقي عرض العمل سنة تقريبا .
•وماذا بعد هذا العرض ؟

- بعدهـا عملنـا مرسحيـة «كيـف 
تصبـح مليونـري» للفرقـة القومية 
ايضا يف مرسح الخيمـة وكان معنا 

مي جمال وياسـني لطيـف وهادي 
كريم وفريال كريم واخرين ثم عملنا 
يف البيـت الثقـايف العمـايل مرسحية 
«تـل املهازل» كتابـة صباح عطوان 

ثم عملنا مرسحية السوق .
•كل هـذه االعمـال بالتأكيـد لقيت 
إعجـاب الجهات املسـؤولة فما هي 

الجوائز التي حصلت عليها ؟
- جائـزة افضـل ممثل عـام ١٩٨٥ 

مـن نقابـة الفنانـني العراقيـني يف 
مهرجان يوم الفن، وعدة شـهادات 
تقديرية من نقابة الفنانني، وكتاب 
شـكر من دائرة السـينما واملرسح، 
وشـهادة تقديرية من معهد الفنون 

الجميلـة الشـرتاكي يف عـدة افالم ، 
شهادة تقديرية من الفرقة القومية 
الطفـل،  مهرجـان  يف  الشـرتاكي 
تصنيفـي كممثل مـن الدرجة االوىل 
إلذاعة وتلفزيون الشباب، تصنيفي 
من الدرجـة االوىل يف رواتب الفنانني 

يف وزارة الثقافة .
للمنظمـات  انتماءاتـك  لنـا  •عـدد 

الفنية؟
- انا عضو نقابة الفنانني العراقيني  
عضـو اتحاد املرسحيـني العراقيني، 
للثقافـة  العامـة  االمانـة  عضـو 
والفنـون، عضـو اتحـاد االذاعيـني 
والتلفزيونيني، معـد ومقدم برامج 

يف فضائية النجف. 
•هل نستطيع ان نتعرف من خاللك 

عىل مجمل اعمالك ؟
- نعـم اكثرهـا عالـق يف ذهنـي وال 
انسـاه، ومنها ايـام باالمان اخراج 
جاسم الذهبي ، رجل فوق الشبهات 
اخـراج جالل كامل، ايـام الخطوبة 
اخـراج عماد عبـد هادي، ابـو املثل 
اخراج فـردوس مدحت ، حكاية لها 
وجهـان اخـراج عماد عبـد هادي، 

سعيد بس باالسم اخراج اكرم كامل 
، دموع السـهارى اخراج حميد عبد 
الكريم، حبـاري اخـراج حميد عبد 
الكريـم، ذهـب اخـراج حميـد عبد 
الكريـم، رجـل الظل اخـراج صالح 
كـرم، ايـام التحـدي اخـراج فارس 

طعمه التميمي، ومرسحية املالذ امن 
اخراج فالح زكي، مرسحية اشـهى 
املوائد يف مدينة القواعد اخراج عماد 
عبـد الهـادي، وراء االبـواب اخراج 
الراحل حسـني التكريتي، ايام زمان 
اخـراج ايثـار الفضـيل ، طاليب ابو 
حميد اخراج ايثـار الفضيل، واخريا 
مرسحيـة للرجال قضية وكانت من 

اخراج فارس طعمه التميمي.
•وهل كانت لك مشاركات تلفزيونية 

كربامج مثال ؟
- نعـم شـاركت يف بعـض الربامـج 
برنامـج  ومنهـا  التلفزيونيـة، 
بغداديـات اخـراج مصطفـى عبيد 

دفالك، وبرنامج فريق املشاكسـات 
الدهـان، وبرنامـج  اخرجـه عـالء 
مواقـف مضحكـة اخـراج محمـد 
طالب العاني، والكامرية الخفية من 
اخراج سـمري فراك، وبرنامج النور 

تقديم حازم امليايل واخراجي انا.
• هنـاك مسـارح منفصلـة كانـت 
بعضهـا موجودة واخرى انتهت هل 
شـاركت فيهـا ومنها مثـال مرسح 
عـواد  ومكـي  السـحرى  الفنـون 

وغريها ؟
- نعـم شـاركت يف مـرسح الفنون 
مرسحيـة  يف  باملنصـور  السـحري 
ليش ابلشـت يابو بشت اخرجها د. 
رعـد النـايش، ومثلـت يف االعظمية 
دار السـالم متعايف اخراج التميمي، 
وقدمت يف سـاحة االحتفاالت عائلة 
سـت حمديـه اخـراج قاسـم وعل 
الرساجي، ومرسحية الحوت وكانت 
قد عرضت يف مرسح عشتار، وقدمنا 
يف مرسح ابو نـؤاس للدنيا حظوظ، 
ومرسحيـة الحـوت ، ومرسح مكي 
يقـارب خمـس  مـا  قدمنـا  عـواد 
مرسحيـات ، مرسحية جـار العمر 
، ومرسحيـات اخـرى كثـرية قد ال 

تسعفني الذاكرة .
أمـا يف املحافظـات فقد شـاركت يف 

مرسحيات عديدة .
• إذا سـالناك عـن برنامـج فريـق 
املشاكسـات التلفزيونـي مـا هـي 

مضامينه وماذا تقول عنه ؟
- هذا من الربامـج التلفزيونية التي 
عملـت فيها مـع فريق عمـل، وإذا 
اردت ان اصـف لـك الربنامج فأقول 
ان كل عضـو من اعضـاء الربنامج 
يعيش كل يـوم حياة جديدة فأتذكر 
حلقـة من حلقاته فيها مشـهد مع 
اصحـاب محـالت الجـزارة ومثلما 
تعرف ان كل قصاب يمتلك مجموعة 
الحـادة والكبـرية  السـكاكني  مـن 
وعنـد دخولنا املحل كنت خائفا جدا 
من هـذه الحلقة فقلـت اىل مخرج 
الربنامج عـالء الدهان كيف نتحمل 
عصبياتهم وكيف نواجههم فقال يل 
سندخل اوال ككادر الربنامج وكأنهم 
يشـرتون اللحـوم ويصـورون معه 
حلقة اسمها انا ومهنتي، فأدخل انا 
اشرتي وكأني انسـان فقري اشرتي 
منه نصـف ربع كيلو لحـم وعندما 
يعطينـي اللحـم اذهب عنـه ويأتي 
بعدي احد اخوتـي ويقول للقصاب 
إن اخي اعطاك خمسـة آالف فلماذا 
اعطيته نصف ربع لحم وهنا تحدث 
مشـادة بني القصاب واخي ومن ثم 
يقـوم بعـض العمال مـع القصاب 
بإبعـادي عـن املحل بالقـوة وهكذا 
تتكـرر العمليـة فيصبـح القصاب 
عصبيـا ويرفـع السـاطور ثـم يبدأ 
االخـوان بإفهام القصـاب بالحيلة 

وينتهي الربنامج .
•طيب ما رأيـك بالحركة املرسحية 

الحالية ؟
حكوميـة  رعايـة  اىل  بحاجـة   -

وشعبية وكاتب يعي املرحلة .
•مـا الذي بيدك اآلن وما هو جديدك 

لشهر رمضان القادم ؟
- ربما افاجئكم بعمل جديد .

•شـكرا لـك اخ ناظـم زاهـي وانت 
املبدع باستمرار .

- بل شكرا لكم انتم.
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ناظم زاهـي.. فنان كوميدي وضع لنفسـه بصمة ممتازة يف 
عالم املرسح الكوميـدي، فنان ملتزم واصيل يف فن الكوميديا 
الراقية ونجم مرسحي مميز يف املرسح العراقي حتى لو كانت 
ادواره يف بعـض االحيان قليلة لكنه ال يبايل بقـدر اهتمامه باملضمون 
وقـد ترك بصمة مؤثرة ومميـزة يف كل االدوار التي مثلها يف املرسح ويف 

التلفزيون العراقي.
ورغم ان وجوده خارج العاصمة لكن هذا لم يثنه عن تضييع موهبته 
الفنية، فقد حرص عىل استخدام كل الفعاليات واملهرجانات املرسحية 
التي اقيمت يف مختلف املحافظات العراقية، وذاك إلثبات قدراته الفنية، 
وابـراز موهبته التي تحتاج اىل فرصة يف عمل مرسحي كبري لتفجريها، 
وهـذا ما حصل فعال عندما حصلت الفرصة يف مرسحية «ناس وناس» 
التـي عرضت يف املرسح الوطني، واعلنت ميالد فنان كوميدي جديد من 

طراز خاص.
 ناظـم زاهـي فنـان ولد من رحـم الواقـع العراقي ولم يستسـلم لكل 
الظـروف واالالم عىل الرغـم من صعوبتها النه مؤمـن بأهمية الفن يف 
حياة االنسان وتأثريه العميق يف تجسيد سلوكه وواقعه االيجابي والذي 

يبحث عن فن كوميديا ملتزم .
وعن بداياته الفنية كشف الفنان ناظم زاهي عن حياته الفنية والرياضية 
التي بدأت يف منتديات الشـباب والرياضة والتي شـكر فضلها عليه من 
خـالل تنميـة وتطوير مهاراتـه الرياضيـة ومن ثم اكتشـاف مواهبه 
الفنية التي اكتشـفها أحد الفنانني يف احد منتديات الشـباب والرياضة 
وهو طالب يف املرحلة االبتدائية وكانت له مشاركات وانجازات طيبة يف 

املسابقات الرياضية واملهرجانات الفنية التي نظمتها مديرية 
الشباب والرياضة آنذاك.
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يف التايل نستعرض سـلوكيات تحّطم 

ثقتك بنفسك دون أن تشعر:

- املبالغة يف االعتذار:

أحد أفضل السبل لتحّطم ثقتك بنفسك 

دون أن تشعر هي املبالغة يف استخدام 

كلمة ”آسف“ أو مرادفاتها.

- طريقة ارتداء مالبسك:

الذيـن  الوحيديـن  ليسـوا  اآلخـرون 

يحكمون علينا من مظهرنا الخارجي، 

فنحـُن أيضاً نبني صـوراً نمطية عن 

أنفسنا؛ اعتماداً عىل مظهرنا، لذا غرّي 

طريقة لباسـك، وسـتتغرّي مشاعرك 

بناًء عىل ذلك.

- املبالغة يف مدح اآلخرين:

وهـو أمر كثرياً ما تقـوم به الفتيات، 

إّنهـن يحّطمن ثقتهن بأنفسـهن من 

خالل املبالغة يف مدح اآلخرين. عندما 

نرّكز عىل إيجابيات اآلخرين ونبالغ يف 

ذكرها واإلشـادة بها، سـنبدأ الإرادياً 

يف النظـر ألنفسـنا بطريقة سـلبية، 

ومقارنتهـا بالغـري، مّمـا يقلّـل من 

تقديرنـا لذاتنا، وبالتـايل فقدان الثقة 

بالنفس تدريجياً.

- املبالغـة يف موافقة اآلخرين عىل كّل 

يشء:

سينتهي بك األمر مستسلماً لرغباتهم، 

وهو ما سيجعلك تربط ثقتك بنفسك 

بمدى قبول اآلخرين بك.

- تجاهل مشاعرك الخاصة:

دون السـعي بصدق لفهمها ومعرفة 

ما تحاول هذه املشاعر قوله، سينتهي 

بـك األمر ُمهمـًال ذاتك متخليـاً عنها، 

مّما يدّمر ثقتك بنفسك.

- السماح لآلخرين بتقرير مصريك:

ُتبنى الثقـة من خالل قدرة الفرد عىل 

التعبري عن رغباته بصدق والعمل عىل 

تحقيقها. ومـع ذلك فإن أكثر الطرق 

شـيوعاً التي يدّمر بها البعض ثقتهم 

بأنفسهم الشعورياً تتمّثل يف السماح 

لآلخرين باتخـاذ القرارات بدالً منهم، 

وتحديد سري حياتهم.

- تقويض اإليجابيات:

يميل الكثري من األشخاص إىل التقليل 

مـن أهميـة نجاحاتهـم وإنجازاتهم 

اإليجابية، فهم يرّكزون عىل الجوانب 

عـىل  تركيزهـم  مـن  أكثـر  السـيئة 

اإليجابيـات، األمـر الـذي يـؤدي مع 

مـرور الوقـت إىل بناء عقلية سـاّمة 

يليها أنماط تفكري سـاّمة أيضاً تدّمر 

الثقة بالنفس.

- مقارنة نفسك باآلخرين:

هل سـبق لك أن سمعت بهذه املقولة: 

”الشـخص الوحيد الـذي يجب عليك 

أن تقارن نفسـك به هـو أنت فقط!“ 

أتعلـم الحكمة من هـذه املقولة؟ ذلك 

أّنـك يف كّل مـرّة تقـارن فيها نفسـك 

بشـخص آخر، فأنت تقلّـل من قيمة 

ذاتك وثقتك بنفسك، كما لو أنك تقول 

لنفسـك: ”أنـا غـري مؤهـل لتحقيق 

هـذا األمر مقارنة بهذا الشـخص. أنا 

أقّل مسـتوى منه...“، وشيئاً فشيئاً، 

سـتبدأ يف رؤيـة الجميـع أفضل منك، 

ويف أّنك ال تستحّق حتى أن تكون عىل 

مستوى توّقعاتك لنفسك؛ لينتهي بك 

األمر معدوم الثقة.

- التشكيك يف الذات:

تعّد الكلمات التي نستخدمها للتعبري 

عن أهدافنا ذات أهمية كربى، حيث إّن 

عبارات مثل: ”سـأحاول“ أو ”أتمنى 

أن...“ تنبـئ غالباً بعـدم قدرتنا حقاً 

عـىل تحقيق مـا نريد، لينتهـي األمر 

بالفشل يف تحويل طموحاتنا وأحالمنا 

إىل حقيقـة، وكذلك الحـال مع الكثري 

مـن العبـارات والجمل األخـرى التي 

تشّكك يف قدراتنا الذاتية وإمكاناتنا.

- إهمال النفس:

التـي يدّمـر بهـا  مـن أهـّم السـبل 

األشـخاص ثقتهـم بأنفسـهم هـي 

إهمـال الذات وعدم منحهـا االهتمام 

الـكايف.. جميعها ترسـل إشـارات ال 

واعية إىل عقلك بأنك ال تستحق إنفاق 

املـال أو الوقت أو الطاقة عىل نفسـك 

لعيش حياة أفضل، مّما يدّمر تقديرك 

لذاتك.

- قبول الهزيمة:

”لقـد  اسـتخدام جمـل مثـل:  فـإّن 

فشلت!“، ”هذا هو حظي!“ أو ”كنت 

أعلـم أّن هـذا األمر سـيحصل يل!“... 

جميعهـا عبارات مدّمـرة تحّطم ثقة 

الفـرد بنفسـه. إّنهـا جمل تقـّوي يف 

داخلك فكرة وهمية بـأّن العالم قادر 

يف  ضحيـة  وبأنـك  اسـتغاللك،  عـىل 

القّصة عاجز عن تغيري حياتك.

- التعلّق باملايض:

إن كنت مّمن يعيشون أرسى لتجارب 

املايض السيئة، ويستمّرون يف تذّكرها 

كّل  وراء  الرئيـيس  السـبب  وجعلهـا 

مـا يحـدث لهـم يف الحيـاة؛ فأنت بال 

شـّك تحّطم ثقتك بنفسـك يومياً بما 

تفعله.

التشـخيص  أخصائية  حـذرت 

آنـا  الرسيـري  املختـربي 

سـافونوفا، مـن خطـر تكـرر 

اإلصابة باإلنفلونزا.

وتشـري الطبيبـة يف مقابلة مع 

صحيفة «إزفيستيا»، إىل أنه إذا 

كانت منظومة مناعة الشخص 

ال تستجيب باملستوى املطلوب 

معـرض  فإنـه  للفريوسـات، 

لتكرر اإلصابة بنفس النوع من 

اإلنفلونزا.

ووفقـا لها، يمكن بعـد إصابة 

الشـخص بإنفلونزا H١N١، ان 

يصاب الشـخص بنـوع В من 

اإلنفلونزا، وهذا ما يحصل عادة 

عنـد بداية انتشـار العدوى ويف 

نهايتها، حيث تحل فريوسـات 

النوع В محل فريوسات النوع 

А.وتضيـف، يكمن السـبب يف 
عدم استجابة منظومة املناعة 

بصورة كاملة. كما أن مستوى 

املناعة يختلف من شـخص إىل 

آخـر، لذلـك تختلف اسـتجابة 

للفريوسـات  املناعة  منظومـة 

أيضا. وبما أن موسـم انتشـار 

امراض الربد واإلنفلونزا طويل، 

فـإن عـدم اسـتجابة منظومة 

املناعة باملستوى املطلوب، يزيد 

مـن خطر تكرر اإلصابة بنفس 

اإلنفلونزا.واسـتنادا  من  النوع 

إىل ذلـك، تنصـح بالتطعيم ضد 

اإلنفلونزا، حتى بعد ميض ٢-٤ 

أسابيع عىل الشفاء من املرض. 

وهذا يحمي مـن اإلصابة بنوع 

آخر من اإلنفلونزا أيضا.
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املقادير :

وربـع  كوبـان  طحـني: 

(للعجينة)

كبـرية  ملعقـة  النشـاء: 

(للعجينة)

ملح: نصـف ملعقـة صغرية 

(للعجينة)

صغـرية  ملعقـة  سـكر: 

(للعجينة)

صغـرية  ملعقـة  الفانيليـا: 

(للعجينة)

املاء: كوبان (للعجينة)

الزيـت: ثـالث أربـاع الكـوب 

(للعجينة)

البيض: ٥ حبات (للعجينة)

سـكر: ٣ اكواب (لعمل القطر 

/ الرشبات – الشريه)

املاء: كوبـان (لعمل القطر / 

الرشبات – الشريه)

عصري الليمون: ملعقة صغرية 

(لعمـل القطـر / الرشبات – 

الشريه)

هيل: نصـف ملعقـة صغرية 

(مطحـون، لعمـل القطـر / 

الرشبات – الشريه)

الزيت: ليرت (للقيل)

الرغبة  فستق حلبي: حسـب 

(للتزيني)

طريقة التحضري:

١. لعمـل العجينـة: اخلطـي 

املـواد الجافة معـا (الطحني، 

النشا، امللح والسكر) واتركيه 

جانبا.

يف  والزيـت  املـاء  ضعـي   .٢

قـدر عىل النار حتـى يبدأ املاء 

إليـه  أضيفـي  ثـم  بالغليـان 

الخليط مع التحريك املسـتمر 

ملـدة ٣ دقائق عىل نـار هادئة 

كـرة  لديـك  تتشـكل  حتـى 

متماسكة.

٣. ارفعـي العجـني يف وعـاء 

العجانة وأضيفي إليه البيض 

بالتدريج مع الخفق املسـتمر 

ثم ضعي الفانيال مع التحريك 

املسـتمر ملـدة دقيقـة حتـى 

تتشكل عجينة طرية لزجة.

٤. ضعـي الزيت يف قدر عميق 

عىل نار متوسطة إىل هادئة.

٥. باسـتخدام كيـس التزيني 

مـن  قليلـة  كميـة  ضعـي 

العجني، وفوق الزيت مبارشة 

شـكيل أصابـع بطول ٦ سـم 

املقص،  باستخدام  واقطعيها 

اقليهـا حتى تتحمـر وتصبح 

ذهبية اللون، ثم ضعي حبات 

بلح الشـام يف القطر مبارشة، 

وارفعيهـا يف مصفـاة، تكـرر 

العمليـة حتـى االنتهـاء مـن 

الكمية.

٦. ضعـي حبـات بلح الشـام 

وزينيهـا  التقديـم  طبـق  يف 

بالفستق الحلبي. وقدميها.

٧. لعمل القطر: ضعي مقادير 

القطر يف قدر ستانلس عميق 

عـىل النار حتى يبـدأ بالغليان 

ثم هدئـي النـار واتركيه ملدة 

١٠ دقائق، ثم ارفعيه عن النار 

واتركيه ليربد تماما ثم صفي 

القطر من الهيل يف وعاء آخر.
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كشـف دراسـة جديدة عن وجود رابط قوي للغاية بني العناية باألسـنان وصحة 
الفم واألمراض املتعلقة بالدماغ.

وذكـر إن البالغني املعرضني وراثًيا ملشـاكل الفم قد يكونـون أكثر عرضة إلظهار 
عالمات تدهور الدماغ مقارنة بأولئك الذين يمتلكون أسناًنا ولثة صحية.

وأشـار الباحثـون إىل أن العالج املبكر ملشـاكل األسـنان قد يـؤدي إىل فوائد كبرية 
لصحة الدماغ.

املزيد من األبحاث والدراسـات أشـارت إىل أن أمراض اللثة ومشـكالت صحة الفم 
ترتبط بخطر اإلصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

وأظهرت دراسـات سـابقة أن أمراض اللثة وفقدان األسـنان واملشاكل األخرى يف 
الفم، باإلضافة إىل عادات تنظيف األسـنان السيئة وعدم إزالة الرتسبات، تزيد من 

خطر اإلصابة بالسكتات الدماغية.
كمـا توصلت املزيد من األبحـاث أيًضا إىل أن أمراض اللثة ومشـكالت صحة الفم 

ترتبط بخطر اإلصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
وقال مؤلف الدراسة، الدكتور سيربيان ريفيري، الباحث يف كلية الطب ب جامعة ييل 
األمريكية إن ”عالقة صحة الفم السـيئة بصحة الدماغ لم تكن واضحة من قبل، 
إال أن الباحثـني تمكنوا اآلن من فهمها بشـكل أفضل باسـتخدام أدوات التصوير 

العصبي مثل التصوير بالرنني املغناطييس“.
وأضاف أن ”صحة الفم أمر مهم بشكل كبري، نظرًا ألن مشاكل الفم تحدث بشكل 
متكرر وهي عامل خطر كبري ولكن يمكن السيطرة عليه بسهولة وبشكل فعال“.

وأشـار إىل أنه مثلما يؤثر نمط الحياة عىل اإلصابة بأمراض القلب، فإن مشـاكل 
األسـنان تؤثر أيًضـا عىل صحـة الدماغ.وقام باحثون بدراسـة الصلـة املحتملة 
بـني صحة الفم وصحـة الدماغ يف حوايل 40 ألف شـخص بريطانـي ليس لديهم 
تاريخ لإلصابة بالسكتات الدماغية، ومتوسط أعمارهم يبلغ 57 عاًما بني عامي 
2014 و 2021.وفحـص الباحثون املشـاركون بالبحث عـن أكثر من 100 متغري 
جيني، يمكن أن تؤثر عىل تعرض األشـخاص لإلصابة بتجاويف األسنان وفقدان 
األسنان يف وقت الحق من الحياة، والحاجة إىل استخدام طاقم بديل لألسنان، كما 
تم تقييـم العالقة بني عوامل الخطر الوراثية لسـوء صحة الفـم وصحة الدماغ.

كمـا فحص فريق البحث عالمات ضعف صحة الدماغ من خالل التصوير بالرنني 
املغناطيـيس، والذي أظهر تغيريا يف البنية الدقيقـة للدماغ مع وجود رضر متزايد 
يف املـادة البيضـاء يف الدماغ، والتي تؤثر عـىل ضعف الذاكرة والتـوازن والحركة.

وأشـارت النتائـج أيًضـا إىل أن األشـخاص املعرضـني وراثًيا للتسـوس أو فقدان 
األسنان أو الذين يحتاجون إىل أطقم أسنان لديهم خطر أكرب للمعاناة من أمراض 
األوعيـة الدموية الدماغيـة الصامتة، بزيادة بنسـبة %24 يف مقدار ترضر املادة 
البيضاء املرئي يف صور التصويـر بالرنني املغناطييس.كما أن أولئك الذين يعانون 
مـن ضعف صحة الفـم جينًيا كان لديهـم رضر متزايد يف البنيـة الدقيقة للدماغ 
بتغيري بنسبة %43 يف فحوصات التصوير بالرنني املغناطييس.وردا عىل ذلك، قال 
الدكتور ريفيري إن ”صحة الفم السـيئة قد تسـبب تدهوًرا يف صحة الدماغ، لذلك 
يجـب الحرص عـىل نظافة الفم“.وخلـص الباحثون إىل رضورة جمـع املزيد من 
األدلة من خالل التجارب الرسيرية، للتأكد من أن تحسـني صحة الفم سيؤدي إىل 

فوائد لصحة الدماغ.

يف التدبري املنزيل ُيعدُّ جيل األطباق 

من املهام املتعبـة التي تقع عىل 

كاهل سيِّدة املنزل يوميًّا. وخالل 

تأديـة هـذه املهمـة يف التدبـري 

املنزيل، ترُتكب العديد من األخطاء 

الواجب تجّنبها، وأبرزها:

مـن  كبـري  كـم  -اسـتخدام 

الصابون: ال يفيد اسـتخدام كم 

كبـري مـن الصابـون يف الجـيل، 

كمـا يعتقد كثـريون خطـأ، بل 

يكفـي وضـع القليل من سـائل 

الجيل، وخصوًصا عند اسـتخدام 

ية. الجالَّ

- اسـتخدام الكثـري مـن املـاء: 

ا كبريًا  تسـتهلك عمليَّة الجيل كمًّ

مـن املـاء. يف ُمقارنة بسـيطة، 

ية إىل ٣ غالونات من  تحتاج الجالَّ

املـاء، يف مقابـل ٢٧ غالوًنـا عند 

الجيل اليدوي.

- اسـتخدام إسفنجة الجيل: تعدُّ 

اسـفنجة الجـيل بيئـة غنيَّة بـ 

ل  الجراثيم والبكترييا، ولذا ُيفضَّ

التخيلَّ عنها، واسـتخدام قطعة 

قمـاش مصنوعـة مـن األلياف 

الطبيعيَّة.

-غسل األطباق يف حوض متَّسخ: 

يحتـوي حـوض الجيل عـىل كمٍّ 

البكترييـا والجراثيم،  كبري مـن 

يزيد بنحو ١٠٠ ألف مرة ُمقارنة 

بـ املرحاض! ولذا، يجب تنظيف 

الحوض باسـتخدام الصـودا أو 

الخل قبل استهالل عمليَّة الجيل.

-استخدام آلة ترصيف القمامة: 

عىل الرغـم مـن أنَّ آلة ترصيف 

القمامة ُتسـاعد يف التخلُّص من 

بقايا الطعام، بيد أنَّها تسـتهلك 

ـا تزيد عـن ٩ غالونـات من  كمًّ

ل فصل  املـاء يوميًّا. ولـذا، ُيفضَّ

هذه البقايـا، ورميها يف حاوية 

القمامة.

يـة: عنـد تعبئـة  -تعبئـة الجالَّ

يـة بعدد وافـر من األواني،  الجالَّ

تحصـل  لـن  األرجـح  عـىل 

عـىل حاجتهـا مـن التنظيـف، 

وسـتجدين العديـد منها ال يزال 

مّتسـًخا، أو لم يتّم تنظيفه كما 

ينبغي.

-عـدم تعقيم الصحون بشـكل 

املـاء  ـل اسـتخدام  ُيفضَّ جيِّـد: 

الساخن عند جيل األطباق وأواني 

الجراثيم  للقضاء عـىل  الطبـخ، 

والبكترييا املُتسبِّبة باألمراض.

هـل تحبـني الظهـور بشـعر مجّعـد من 
األطـراف أو مجّعـد بأكملـه، كالنجمات؟ 
قد تشـعرين بـأن مكـواة تجعيد الشـعر 
ستسـّهل عليـك هـذه املهمة مـن املنزل، 
ولكـن هـل تحصلـني عـىل النتيجـة التي 

ترغبني بها دائماً؟
ربمـا ال، فاملكواة تحتاج منـك إىل طريقة 
معينـة يف التعامـل معهـا كـي تصـيل إىل 
النتيجـة املرغوبـة، وعىل الرغم مـن أنها 
تعتـرب مـن أسـهل الطـرق التـي تمّكنك 
مـن الحصـول عـىل شـعر مجعـد، إال أن 
 ٥ إىل  يحتـاج  كاملحرتفـني  اسـتخدامها 

خطوات أساسية.
إليك هـذه الخطـوات املهمة عنـد تجعيد 

شعرك باملكواة:
١.اختيـار املكـواة املناسـبة: احريص عىل 
تناسـب شـعرك،  التـي  املكـواة  اختيـار 
فـإذا كنـت تريدين الحصول عـىل تمويج 
فضفـاض، اختـاري املكـواة ذات القطـر 
الكبري، أما إذا كنت تريدين تمويجاً صغرياً، 

فعليك اختيار املكواة ذات القطر الصغري.
تجنبـي  لشـعرك:  املناسـبة  ٢.الحـرارة 
استخدام املكواة الساخنة جداً كي ال تتلف 
شـعرك، فإذا كنـت تتمتعني بشـعر ناعم 
وخفيف، فيجب أن ال تزداد درجة الحرارة 
عن ٢٠٠درجة، أما إذا كنت تتمتعني بشعر 
خشـن وثقيل فيمكـن أن تكـون الحرارة 
بني٢٠٠-٣٠٠ وال وتصـل إىل ٤٠٠ أبداً كي 

ال يتلف شعرك.
٣.اختيار نوع املكـواة األفضل: توجد اآلن 
الكثري من أنواع املكواة، ولكن السـرياميك 
والتورمالني هما األفضل،إذ يساعدان عىل 
توزيع الحرارة عىل كافة الشعر بالتساوي، 
كما أن العصا ستساعدك يف الحصول عىل 

شعر مجعد كما تريدين.
٤.الشـعر الجاف: تجنبي استخدام املكواة 
عىل الشـعر الرطب، فلـن تعطيك النتيجة 
املطلوبة، لذا قومي قبل اسـتخدام املكواة 
باسـتخدام املجفف لتجفيف شـعرك، وال 
تنـيس وضـع واقي الحـرارة عىل شـعرك 

لتجنب تلفه.
٥.كيفيـة عمـل تجعيدات الشـعر: قومي 
بتمشـيط شـعرك الجاف جيداً، وقسميه 
إىل أقسام لتسهيل الوصول إليه، ثم قومي 
بتمريـر املكواة عىل كل طرف من الشـعر 

من عرش إىل عرشين ثانية مع لف خصالت 
الشعر حول املكواة للحصول عىل التجعيد 
الذي تريدينه، ومشـطي شـعرك بواسطة 
أصابعك، ثم ضعي مثبت الشـعر الخاص 

بك.
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٤٥٧ - ليو األول يصبح أول إمرباطور لإلمرباطورية البيزنطية.

١٨٣٠ - مجلـس الـوزراء الفرنـيس يقـر يف جلسـة خاصـة احتـالل 
الجزائر.

١٨٨٢ - صدور الدستور املرصي.١٩٠٠ - تأسيس حزب العمال.
١٩٢٤ - الحكومـة اإليطاليـة التـي يقودهـا الزعيـم الفـايش بينيتو 

موسوليني تقرر إقامة عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفيتي.
١٩٣٩ - افتتـاح مؤتمر املائدة املسـتديرة بني مندوبـي مرص والعراق 
واألردن والسعودية واليمن، ومندوبني بريطانيني يف قرص سان جيمس 

يف لندن.
١٩٤٧ - الفلسطينيون واليهود املستوطنني يف فلسطني يعلنون بشكل 
منفصل رفضهم إىل اإلقرتاح الربيطاني بتقسـيم فلسـطني إىل دولتني 
األوىل فلسطينية عربية واألخرى يهودية مع بقاء القدس تحت إرشاف 

دويل.
١٩٦٥ - املالكم األمريكي كاسـيوس كالي يعلن إسـالمه ويغري اسمه 

إىل محمد عيل كالي.
١٩٨٦ - زعيمـة املعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز باالنتخابات 

الرئاسية عىل منافسها الرئيس فرديناند ماركوس.
١٩٩٠ - الحزب الشـيوعي السوفييتي يتنازل عن احتكار السلطة بعد 

هيمنة استمرت ٧٢ عاًما.
١٩٩٢ - التوقيـع عـىل معاهـدة االتحـاد األوروبي التي تعرف باسـم 

«معاهدة ماسرتيخت».
١٩٩٩ - ويل العهـد األردني األمري عبد الله يؤدي القسـم ملًكا للمملكة 
األردنيـة الهاشـمية أمام مجلـس األمة بعد وفاة والده امللك الحسـني 
بن طالل، ويتخذ اسـم عبـد الله الثاني، ويعني أخـاه األمري حمزة بن 

الحسني ولًيا للعهد بناء عىل وصية والده.
٢٠٠٦ - أمـري دولة الكويت الشـيخ صباح األحمـد الصباح يصدر أمرًا 
أمريًيا يزكي فيه الشـيخ نـواف األحمد الصباح لواليـة العهد، ويصدر 
مرسـوًما يسـمي فيه الشـيخ نـارص املحمـد الصباح رئيًسـا ملجلس 

الوزراء.
٢٠١١ - اإلعـالن عـن نتيجة اسـتفتاء جنوب السـودان الذي أجري يف 
٩ ينايـر، وكانت النتيجـة أن ٩٨٫٨٣٪ من املقرتعـني صوتوا النفصال 

الجنوب عن الشمال.
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ُيحكى أنه يف أحد األيـام املاضية كان 
هنـاك نـرس يعيـش يف أحـد الجبـال 
ويضع عشـه يف قمة إحدى األشجار، 
وكان عـش النـرس يحتـوي عـىل ٤ 
بيضـات، ثم حدث أن هز زلزال عنيف 
األرض فسـقطت بيضـة مـن عـش 
النـرس وتدحرجت إىل أن اسـتقرت يف 
مزرعة للدجـاج، وأدركت الدجاجات 
بـأن عليها أن تحمـي وتعتني ببيضة 
النرس هـذه، وتطوعت دجاجة كبرية 
يف السن لرتبي البيضة إىل أن تفقس..

ويف أحد األيام فقسـت البيضة وخرج 
منهـا نرس صغـري جميـل، ولكن هذا 
النـرس بـدأ يرتبى عـىل أنـه دجاجة، 
وأصبـح يعرف أنه ليـس إال دجاجة، 
ويف أحـد األيـام وفيمـا كان يلعـب يف 
سـاحة املزرعة شـاهد مجموعة من 
النسـور تحلق بفخر عالًيا يف السماء، 
تمنى هذا النرس أن يستطيع التحليق 
عالًيا مثل هؤالء النسور، ولكنه قوبل 
بضحـكات االسـتهزاء مـن الدجـاج 
قائلني له : أنت لسـت سـوى دجاجة 
ولـن تسـتطيع أن تحلـق عالًيـا مثل 
النسور، وبعد وقت قليل توقف النرس 
عـن أحالمـه يف أن يحلق عالًيـا، ولم 
يلبـث بعد فرتة أن مـات بعد أن عاش 

حياة طويلة مثل الدجاج .
فهذا النرس بسبب نشأته بني الدجاج 
اعتقد بأنـه دجاجـة ! واملعروف بأن 
الدجاج ال يستطيع الطريان والتحليق 

عالًيا يف السماء، لهذا لم يول هذا األمر 
أهمية .

ومـا نسـتخلصه من القصـة هو أنك 
إن ركنت إىل واقعك السلبي؛ ستصبح 
أسـرًيا وفًقا ملـا تؤمن به، فـإذا كنت 
نـًرسا وتحلم بـأن تكون ذلـك، فتابع 
أحالمك وال تسـتمع لكلمـات الدجاج 
(الخاذلـني لطموحـك مـن أصحـاب 
وزمـالء وأقـارب!) حيـث إن القـدرة 
والطاقة عىل تحقيق ذلك متواجدتان 
لديك بعد مشيئة الله سبحانه وتعاىل.

واعلم بـأن نظرتك الشـخصية لذاتك 
وطموحك هما اللذان يحددان نجاحك 
من فشلك ! فاسع ألن تصقل نفسك، 
وأن ترفع من احرتامك ونظرتك لذاتك, 
فهي السـبيل لنجاحـك، ورافق دائما 

من يقوي عزيمتك .
فاحلم واعمل... لتحلق عالًيا يف سماء 

النجاح .
وابتعد عـن أن تكون مثل النرس الذي 

ظل دجاجة...
فاللـه سـبحانه وتعـاىل قـد وهبـك 
وتفضل عليك بقدرات وطاقات هائلة 
تنتظر منك أن تكتشفها وتستثمرها 

بطاعته وبالنجاح بالدنيا واآلخرة .

*فحلق يف سـماء النجاح... واسـتفد 
مـن طاقاتـك وقدراتـك... وال تركـن 
للخاذلـني لطموحـك مـن اليائسـني 

املحبطني .
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تكونـي  أن  يعنيـه  الـذي  مـا 

فاتنـة؟ يف الواقع ال يسـعك أن 

تخترصي معنى هـذه الكلمة 

بصفـة محـددة. فهـي تجمع 

سـمات عـدة يف الوقت نفسـه 

وقد تـدل عىل ذلك السـحر ذي 

والجاذبية  الغامضة  األسـباب 

غـري محددة املالمـح. إذاً، لكي 

تكتشفي ما تعنيه هذه الكلمة 

فعـًال،  إليـك  بالنسـبة  فعـًال 

اختـاري إحـدى هـذه الصور 

األربع وخويض هذا االختبار.

الصورة رقم ١

إذا اخـرتت هذه الصورة، فهذا 

يعنـي أن أكثر مـا يزعجك هو 

الذيـن  األشـخاص  يبتعـد  أن 

يحيطـون بك عـن اللياقة عىل 

وأقوالهم.  ترصفاتهم  مستوى 

كما يشـري إىل أنه ال يسـعك أن 

تظهري احرتامك ألي شـخص 

قدراتـه  بتطويـر  يقـوم  ال 

الذهنيـة وال يبـدي أي شـكل 

من أشـكال الذكاء يف ما يقوله 

وحسـن  فالـذكاء  يفعلـه.  أو 

الترصف هما مـن أبرز معاني 

الفتنة بالنسبة إليك والصفات 

التي تجعلك تتحلني بالجاذبية 

بنظر اآلخرين.  

الصورة رقم ٢

إعجابـك  عـادة  ُتظهريـن 

يتمتعون  الذيـن  باألشـخاص 

والذيـن  بأنفسـهم  بالثقـة 

مميـزاً  حضـوراً  يمتلكـون 

وإن كانـوا ال يولـون شـكلهم 

الخارجي أي عناية. فال عالقة 

للفتنـة بالنسـبة إليـك باملال، 

بالحضـور  ترتبـط  هـي  بـل 

والشـخصية وبتقبل الشخص 

لذاته أيـاً يكن ما يرتديه. وهي 

رشوط تجعل اآلخرين ينظرون 

إليك بإعجاب.

الصورة رقم ٣

تقّدرين كثرياً األشـخاص الذي 

يشـغلون مراكـز عاليـة. كما 

أن املـال بالنسـبة إليـك يجعل 

الحياة أفضل. فالtتنة بنظرك 

هي صفة َمن يسـتطيع رشاء 

كل ما يريد وَمـن يعيش حياة 

تتميـز بالفخامـة والرفاهيـة 

عـىل  النجـاح  يحقـق  وَمـن 

مختلـف الصعد. لـذا، تحاولني 

دائماً بناء صداقات مع نسـاء 

يحتللـن مناصـب رفيعة لكي 

تلفتي اهتمام كل َمن يعيش يف 

محيطك.    

الصورة رقم ٤

يف حال اخرتت هـذه الصورة، 

فهـذا يدل عـىل أّنـك تعتقدين 

أنـه ال يمكن أحداً أن يولد وهو 

يتمتـع بالفتنة. فهـي بنظرك 

تنتج عن طريقة تربية وحياة، 

ما يعني أّنه يمكن كل شخص 

أن يتسـم بهـا إذا أراد ذلك من 

خـالل سـعيه إىل تحقيـق هذا 

الهدف بكل ما أوتي من قدرات 

وطاقـات، وهو أمر مرشوع يف 

الحياة بحسـب رأيـك. والفتنة 

هـي أيضـاً، حسـب اعتقادك، 

صفة األشخاص كثريي السفر 

والذيـن يـزورون الكثـري مـن 

البلدان ويكتشفون العديد من 

الثقافـات. فهـؤالء يجذبونـك 

ويلفتـون اهتمامك. لذا تحبني 

االنتماء إىل دائرتهم وتسعني إىل 

ذلك بكّل ما لديك من قوة.   
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بديت اشتاقلك يومية واحتـــــــار
واذا مايووم اسمع صوتك احزن

جبت كلبي بيدي كربته للنـــــــار
وليش بنار حبك كلبي أمـــــــــن

أخاف اعيوني من الشوك تنـهار
وخايف ال يجيهن يوم يبجـــــــن

ويدمع اعيوني ينزل مو دمع نار
وكل دمعه شهر من توكع اصفن
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ــيطرة على األمور واتخاذ  لديك رغبة ملحة اليوم في الس
القرارات ولكن قد يؤدي تعدد املسؤوليات إلى شعورك بالتوتر 
إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد 
ــم في أعصابك وتصرفاتك  ــي ال تندم. ركز اليوم على التحك لك

أثناء تعاملك مع من حولك.

ــوم لتغير أفكارك  ــخاص الي قد يؤثر عليك بعض األش
ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. 

ــرك  ــات نظ ــكارك ووجه ــدت أن أف ــأس إذا وج ــق وال تي ال تقل
ــدل بالتأكيد على أنك مختلف  ــة مع اآلخرين فهذا ي متعارض
ــرأ مزيدا من الكتب  ــرك عنهم. ابتعد عن هؤالء واق في تفكي

لتدعم نفسك.

ــببا  ــتكون س ــلبية وإال س ــي األمور بس ــر ف ال تفك
ــك. الوقت من ذهب  ــاع فرص عظيمة من قويا في ضي
فاستغله في إجناز بعض األعمال لتنال إعجاب من حولك 
ــتدنو من أحالمك  ــي العمل. عليك أن تكون متفائال فس ف

وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

كن حـذرا فربمـا يكون هنـاك أثر سـلبي لوجود 
بعـض األشـخاص يف حياتـك فهـم يحاولـون أن 
يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض يف طريقة 
دون االلتفـات ألحد. اهتم بمشـاريعك وعملك وال تنىس أن 

تأخذ قسطا من الراحة من حني آلخر.

يتعـني عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال تسـتطيع أن 
تتعـرف عليهم ولكن يمكنـك بكل سـهولة التعرف عليهم 
من خـالل ترصفاتهم فغالبا ما يرغبـون يف إحباطك والتقليل 
من شـأنك. ربما ال تالحظ تأثريهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم 
تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك يف التغلب عليهم.

ــى الصعاب  ــب عل ــدك لتتغل ــارى جه ــوم قص ــذل الي تب
ــني رغبتك في  ــاك صراعا ب ــد أن هن ــا جت ــات فرمب والتحدي

املغامرة وحاجتك إلى التواصل أوال مع اآلخرين.
ــن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض   من األفضل أن تعبر ع
فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق باملوضوعات الدينية 

أو الفلسفية.

تحتـل مكانة مميـزة بني رفقائك بـل وربما تحقق 
نجاحـا غـري مسـبوق يف العمـل. سـيحاول الجميع 
االسـتفادة منك والتعر ف عىل ما تقوم به لتحقق أحالمك 
فانصحهم واعرض عليهم بعض األمثلة. ارشح لهم بعض 
الخطـط التـي تمكنهم مـن النجـاح ولكـن دون فخر أو 

كربياء.

ــعر بالتوتر والقلق على مدار األيام املاضية ومن املؤسف  تش
أن هذا التوتر سيتستمر األيام املقبلة أيضا. 

ــب  ــيئة اليوم بس ــى احلذر فرمبا تصل إلى حالة س ــك أن تتوخ علي
ــاكلك وال تخاف من الفشل.  عصبيتك وانفعالك. حاول أن حتل مش
ــل ليس  رمبا تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن اخلوف من الفش

حال.

ــوة جديدة  ــوم فرمبا تتخذ خط ــعيد احلظ الي أنت س
نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. 
تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك رمبا تستغل 
ــك بوجهة نظرك.  ــي إقناع بعض املعارضني ل ــذا التركيز ف ه
استمتع بروح املغامرة اليوم من خالل الدخول في مشروعات 

جديدة لم تتطرق لها من قبل.

اسـتعد فربما تواجه مشكلة ما يف محيط أرستك، 
فمـن أهـم األمـور التـي يجـب أن تهتـم بها هي 
استشـارة بعض األشخاص ليقدموا لك بعض الحلول 
لتلك املشكلة. ال تفقد األمل وال تعتمد عىل غريك واستغل 

طاقتك يف التفكري بعقالنية لحل مشاكلك.
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ــك على بعض  ــبب إطالع ــرك اليوم بس ــر تفكي ــا تغي رمب
ــاء  األصدق ــع  م ــك  بتواصل ــن  ولك ــدة  اجلدي ــات  املعلوم
ومناقشتهم في تلك املعلومات قد تتغير الصورة أمامك متاما. 
متهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على اآلخرين 

قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

ربما يحدث يشء مـا يغري أفكارك وحتى قراراتك ولذلك 
ستشـعر بأنك مشـوش. من األفضل أن تؤجـل اتخاذ أي 
قـرارات اليـوم فربما تتفاجأ بعض املشـاكل، كل ما تحتاج 
إليه اليوم هو أن تتحىل بالهدوء وتبدأ يف حل مشاكلك فورا.
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مسلسلها  كواليس  من  لها  صورة  روجينا  املرصية  الفنانة  نرشت 
الجديد ”ستهم“، واملقرر عرضه يف شهر رمضان القادم.

روجينا ظهرت يف الصورة وهي متقمصة شخصية الحاجة صيصا، 
حيث ارتدت مالبس رجالية، وكان بجوارها الفنان محمد عبدالحافظ 

الذي يلعب دور ابن عمها يف املسلسل.
حسابها  عىل  نرشتها  التي  الصورة،  عىل  علقت  املرصية  الفنانة 

الخاص عىل موقع ”الفيس بوك“: ”انا وابن عمى عىل الغريب“.
الحاجة  بدور  أيضا  ستقوم  زكي  منى  النجمة  أن  يرتدد  وكان 
صيصا يف مسلسلها الجديد، إال أن فريق عمل املسلسل نفوا هذا 
األمر تماما، مؤكدين أن قصة مسلسل ”تحت الوصاية“ مختلفة 

تماما عن حياة الحاجة صيصا.
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نهاية العام املايض، وقفت اليسا اىل جانب 
لتغلب  الرياض  يف  عجرم  نانيس  زميلتها 
بها  مرت  التي  املشاكل  كل  عىل  الصداقة 
الفعل  ردود  بعد  وذلك  بينهما،  العالقة 
االستماع  بنسبة  األخرى  تسبق  من  حول 
لكن  االلكرتونية،  املواقع  عىل  واملشاهدة 
من  أكثر  تحقيقها  إليسا  أعلنت  أيام  قبل 
مليار مشاهدة عىل «يوتيوب» حول  مجمل 

أعمالها عىل «يويتوب».
ويبدو أن نانيس عجرم ستعلن الحقاً حول 
واحد  عام  يف  حققتها  التي  األرقام  نسبة 
أول  أنها  كتبت  اليسا  أن  خصوصاً   ،٢٠٢٢
الفنان سعد  فنانة عربية تحقق ذلك، لكن 
هذا  يحقق  عربي  فنان  أول  كان  ملجرد 
عندما  املايض  العام  منتصف  وذلك  الرقم، 
«املعلم»  ألغنية  املشاهدات  أرقام  بلغت 

أول  وكان  مشاهدة،  مليار   ٢٠١٥ انتاج 
لألرقام  غينيس  كتاب  يدخل  عربي  فنان 
نسبة  أعىل  لتحقيقه  وقبلها  النسبة  بهذه 

متابعة.
وكانت إليسا عادت قبل اسبوع من الواليات 
عملية  أجرت  أن  بعد  االمريكية  املتحدة 
جراحيه ملرفقها، وأملت أن تكون هذه املرة 

األخرية التي تعاني منها يف يدها.

تقدم النجمة نيليل كريم شخصية تدعى «نادرة» 
يف مسلسلها الجديد «عملة نادرة»، واملقرر عرضه 
يف رمضان املقبل ٢٠٢٣، من تأليف مدحت العدل، 
وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب، حيث 
خالل  وعصيبة  متسارعة  بأحداث  نادرة  تمر 
يف  أحداثه  تدور  الذى  املسلسل،  أحداث 

إطار من التشويق واإلثارة.
كريم  نيليل  النجمة  وتستعد 
الجديد  مسلسلها  وأرسة 
للسفر  نادرة»  «عملة 
منتصف  سوهاج  إىل 
الحايل  فرباير  شهر 
عدد  تصوير  أجل  من 
هناك  املشاهد  من 
بمعظم  تجمع  والتي 
املشاركني  الفنانني 
واملقرر  البطولة  يف 
تصوير  تستغرق  أن 

العمل  أحداث  أن  السيما  أسبوعا  املشاهد  هذه 
تدور يف إطار صعيدي اجتماعي.

العدل  مدحت  تأليف  نادرة»  «عملة  مسلسل 
وإخراج ماندو العدل وإنتاج رشكة العدل جروب 
جمال  كريم،  نيليل  وبطولة  العدل  جمال  للمنتج 
سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، 
لطفي،  محمد  موىس،  ندا  النرص،  سيف  فريدة 
العدل،  رمزي  فهيم،  ومحمد  الخشت،  مريم 
من  كبري  عدد  إىل  باإلضافة  عاشور،  وهشام 

الفنانني الشباب.
وتعود نيليل كريم للتعاون مع املؤلف مدحت العدل 
بعد غياب ٥ سنوات، منذ أن قدما سوًيا مسلسل 
بطولته  يف  وشارك   ،٢٠١٧ عام  سعر»،  «ألعىل 
الحلفاوي،  نبيل  زينة،  فهمي،  أحمد  من  كل 
إخراج ماندو العدل الذي يجدد هو اآلخر تعاونه 
سوياً  قدما  بعدما  الثالثة  للمرة  كريم  نيليل  مع 
وقبله  املايض  العام  حربي»  أمل  «فاتن  مسلسل 

«ألعىل سعر».

الزوجني،  بني  االنفصال  قصص 
تطرحها الدراما االجتماعية الخليجية 
«منطقة آمنة»، يف قصص من كتابة 
حسني  وإخراج  أحمد،  حسن  محمد 
 ،MBC١ عىل  ُيعرض  والذي  دشتي 

وقبل ذلك بـ ٢٤ ساعة عىل شاهد. 
العمل قصص االنفصال بني   يتناول 
الزوجني ضمن حكايات تم اختيارها 
بعناية بعد البحث والتحري يف منطقة 
وعند  املسببات،  حسب  الخليج 
دراستها وجدنا يف أكثر القصص تلك 
الحاالت املنترشة التي تالمس املجتمع 

الخليجي. 
 تنطلق اليوم األحد أول قصص العمل 
بطولة  من  الشاشة»  «خلف  بعنوان 
يف  الحسيني  وإيمان  كاكويل  عيل 
خمس حلقات، وتجمع قصة اختفاء 
الرتكماني.  الله  وعبد  سماح  من  كل 
من  كل  فاصل»  «حد  قصة  يف  ويطل 
أما  الهادي.  وشوق  الحسيني  عيل 
كل  فتجمع  طبي»،  «فحص  قصة 
من أسمهان توفيق، فيصل العمريي، 
وبالل  البلويش  مي  النبهان،  حصة 

الشامي.

»رمسيس  الجديد  لفيلمها  وهبي،  هيفاء  اللبنانية،  الفنانة  روجت 
وشوقتهم  (انستغرام)،  االجتماعي  التواصل  موقع  عىل  باريس» 

بطرح الربومو الرتويجي الخاص .
عن  اإلعالن  «يسعدني  الربومو  عىل  تعليقا  وهبي  هيفاء  وكتبت 
الربومو التشويقي لفيلم ’رمسيس باريس‘ فيلم عيد الفطر املبارك». 
وقد شاركت هيفاء وهبي منذ أيام عرب حسابها الخاص يف إنستغرام 
املشاركني  املمثلني  مع  تجمعها  صورة  الستوري،  خاصّية  وضمن 
املريغني،  حمدي  وهبي،  هيفاء  بطولة  من  الفيلم  الفيلم.ويأتي  يف 
حافظ،  محمود  ثروت،  ومحمد  سالم،  محمد  خاطر،  مصطفى 
التونسية سمرية مقرون وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشري 
وإخراج أحمد خالد مويس.وتدور أحداث فيلم «رمسيس باريس» يف 
إطار كوميدي حول انتقال مجموعة من املرصيني من رمسيس إىل 

يس  ر األحداث با من  كثريا  تتضمن  الرحلة  وهذه 
تقوم  كوميدية  مواقف  وسط  واملفاجآت، 
ذروتها عندما  األحداث  املوقف، وتصل  عىل 

لرسقة  عصابة  تشكيل  يقررون 
املوناليزا من متحف  لوحة 

اللوفر وهم متنكرون.
الفنانة  أعمال  آخر 
يذكر  هيفاء وهبي. 
األعمال  آخر  أن 
للفنانة  السينمائية 
هيفاء  اللبنانية 

فيلم  هو  وهبي 
الذي  أوروبا»  «أشباح 

من  وعدد  مرص  يف  عرض 
الدول العربية، ويشارك يف بطولته 

أحمد الفيشاوي وآخرون، وهو قصة كريم 
ورشيف  أبوالسعد  ومحمد  جمال  أمني  وحوار  وسيناريو  فاروق 

يرسى، وإخراج محمد حماقي.

الزعر  الفنانني عن حالة  عرب عدد كبري من 
والذي  تركيا،  زلزال  عقب  بها  شعروا  الذين 
شعر به أيضاً عدد من الدول العربية أبرزها 
من  وذلك  والعراق،  ومرص  وسوريا  لبنان 
مواقع  عىل  الشخصية  حساباتهم  خالل 

التواصل االجتماعي املختلفة.
كتبت الفنانة إليسا تغريدة من خالل حسابها 
ربي  فيها:» يا  قالت  تويرت،  عىل  الشخيص، 
النو  تاني،  يش  مش  هزة  طلعت  اليل  منيح 

راح نص عمري عا هل النقزة».
قالت  تغريدة،  دياب  مايا  كتبت  بينما 
اللبنانيني  لكل  السالمة  فيها:»بتمنى 
يكون  حدا  ما  رب  ويا  واألتراك  والسوريني 
أكثر  منذ  لبنان  عىل  األقوى  زلزال  اترضر.. 

من ٣٦ عاماً.. السالمة للجميع».
وقالت نادين نجم عرب حسابها الشخيص عىل 
أتمنى  السالمة  عىل  تويرت:»الحمدلله  موقع 
يا رب تحمي شعبك وتحمينا  تكونوا بخري، 
يا رب  ارحمنا  األرضية  والهزات  الزالزل  من 

وابعد عنا كل ما يؤذينا».
حسابها  عرب  تغريدة  سابا  نيكول  وكتبت 
الشخيص عىل موقع تويرت، قالت فيها:» هزة 

أرضية يف لبنان.. حسيتها قوية وطويلة».

من  حايك:»  دينا  الفنانة  أيضاً  كتبت  كما 
أكثر من ٣٦ سنة ما صار هيك زلزال بلبنان 
الله يمرقها عىل خري ويحمي لبنان وسوريا 
ويلطف بالناس برتكيا وكل البالد اليل شعرت 

بالزلزال».
عىل  صحينا  علوش:  كندة  الفنانة  وكتبت 
مؤملة  وصور  محزنة  أخبار  الزلزال  أخبار 
ومرص  ولبنان  بسوريا  أهيل  يحمي  يارب 
والناس اليل برتكيا وأي بلد ترضر من الزلزال 
ويلحقوا  كبرية  ماتكون  األرضار  ياارب.. 
أو  اسعاف  أو  نجدة  محتاجة  ايل  الناس 
مساعدة.. والله الناس مو ناقصها.. لطفك 
يارب.وكتبت الفنانة اللبنانية يارا: ألطف بنا 
وربي  الجميع  سالمة  عىل  الحمدلله  يارب 
عنكم.فيما  طمنونا  أرضية  هزة  يحميكم 
نرشت الفنانة أحالم فيديو من مدينة حلب 
السورية وتأثري الهزة األرضية وكتبت: يارب 
احفظهم يارب يالطيف اللطف بهم يا عظيم.
وكانت إدارة الكوارث الرتكية، قد أعلنت عن 
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي رضب البالد 
وأصيب  شخصاً   ٧٦ إىل  اإلثنني،  اليوم  فجر 
٤٤٠ مصاباً، فضالً عن انهيار مئات املباني 

يف عدد من املحافظات والواليات.

شخص  يعاني  املتحدة،  الواليات  يف 
 40 كل  دماغية  سكتة  من  واحد 
خمس  كل  املتحدة  اململكة  ويف  ثانية، 
املفتاح  هو  برسعة  والترصف  دقائق، 
ال  ذلك،  الدماغ.ومع  يف  دائم  تلف  ملنع 
بسهولة  األعراض  عىل  التعرف  يمكن 
تديل  تشمل  والتي  الطوارئ،  حاالت  يف 
تداخل  أو  واحد،  جانب  من  الوجه 
الكالم أو عدم القدرة عىل رفع الذراع.

أن  يمكن  تطبيقا  العلماء  ابتكر  اآلن، 
التعرف  يف  واألصدقاء  العائلة  يساعد 
 - حدوثها  عند  الدماغية  السكتة  عىل 
إسعاف. سيارة  طلب  إىل  يدفعهم  ما 
FAST. املسمى  التطبيق،  ويستخدم 
املريض  لوجه  فيديو  مقطع   ،AI
وقياس  الوجه  يف  نقطة   69 لفحص 
حركة الذراع واكتشاف تغريات الكالم.

كاليفورنيا  جامعة  من  فريق  وقام 
بتجربته عىل ما يقرب من 270 مريضا 
تم تشخيص إصابتهم بسكتة دماغية 
حادة، يف غضون 72 ساعة من دخول 
األعصاب  أطباء  املستشفى.واخترب 
الذين فحصوا املرىض التطبيق ثم قارنوا 
الرسيري.ووجد  بتشخيصهم  النتائج 
التحليل أن التطبيق اكتشف بدقة تديل 
الوجه املرتبط بالسكتة الدماغية يف ما 

يقرب من %100 من املرىض.واكتشف 
التطبيق أيضا ضعفا دقيقا يف الذراع يف 
أكثر من ثلثي الحاالت، ويشري التحليل 
أنه قد يكون قادرا أيضا عىل  األويل إىل 
بشكل  الواضح  غري  الكالم  اكتشاف 
موثوق.ومن املهم التعرف عىل عالمات 
السكتة الدماغية عىل الفور حيث يجب 
تناول دواء تكسري الجلطات يف غضون 
ثالث ساعات بعد بدء األعراض.وكلما 
زادت  العالج بشكل أرسع،  إدارة  تمت 
أفضل.وقال  بشكل  الشفاء  احتمالية 
وأن  جارية  دراستهم  إن  الباحثون 
وغري  التطوير  قيد  يزال  ال  التطبيق 
رادوسالف  املعد  للجمهور.وقال  متاح 
السكتة  مرىض  من  ”كثري  رايتشيف: 
يف  املستشفى  إىل  يصلون  ال  الدماغية 
وهذا  العالج،  لتلقي  املناسب  الوقت 
أحد أسباب أهمية التعرف عىل أعراض 
املساعدة  وطلب  الدماغية  السكتة 
املبكرة  النتائج  هذه  تؤكد  الفور.  عىل 
بشكل  تحديده  تم  الذي  التطبيق 
الدماغية  السكتة  ألعراض  موثوق 
األعصاب،  طبيب  مثل  بدقة  الحادة 
التطبيق  دقة  تحسني  يف  وستساعد 
السكتة  اكتشاف عالمات وأعراض  يف 

الدماغية“.

أفاد تقرير نرشه موقع ذي إنفورميشن (The Information) بأن رشكة تويرت 
تريد جني األموال من الرشكات عىل املنصة من خالل فرض رسوم قدرها 

١,٠٠٠ دوالر أمريكي شهرًيا لالحتفاظ بعالمة التوثيق الذهبية.ووفًقا 
الشهرية  الرسوم  تدفع  ال  التي  التجارية  العالمات  فإن  للتقرير، 

ستفقد عالمة التوثيق الذهبية، ومع ذلك، فإنه من غري الواضح 
متى سيحدث ذلك.وتكشف الرسائل الداخلية التي اطلع عليها 

موقع ذي إنفورميشن أن تويرت ستفرض رسوًما إضافية 
قدرها ٥٠ دوالًرا شهرًيا إلضافة عالمات التوثيق إىل كل 

حساب تابع للرشكة.ويتوافق تقرير ذي إنفورميشن 
وسائل  مستشار  نرشها  التي  الشاشة  لقطة  مع 
ُتكشف  والتي  نافارا،  مات  االجتماعي،  التواصل 
مدير  بني  اإللكرتوني  بالربيد  رسالة  أنه  يبدو  عما 
غري  ورشكة  جونز،  إيفان  تويرت،  لدى  املنتجات 
”بصفتك  اإللكرتونية:  الرسالة  يف  مسماة.وجاء 
مشرتًكا يف الوصول املبكر، ستحصل عىل عالمة 
االنتساب  وعالمات  ملؤسستك  ذهبية  توثيق 
فإن  االشرتاك،  يف  ترغب  كنت  إن  لها.  للتابعني 
 Verified for) للمؤسسات  التوثيق  (رسوم) 
Organizations) هي ١,٠٠٠ دوالر شهرًيا، و٥٠ 
دوالًرا لكل حساب تابع لكم شهرًيا مع عرض 
لشهر واحد مجاًنا للحسابات التابعة».وكانت 
تويرت قد طرحت عالمات التوثيق الذهبية قبل 
املعروف   – للمؤسسات»  «التوثيق  برنامج 
سابًقا باسم (Blue for Business) – الذي 
يسمح للرشكات بتوثيق نفسها وتمييزها 
عىل تويرت. كما أنه يتيح للرشكات إضافة 
من  مصغرة  إصدارات  تعرض  عالمات 
تويرت  عىل  الشخصية  ملفاتها  صور 
املوظفني  تخص  التي  الحسابات  إىل 
آخر  شخص  وأي  التنفيذيني  واملديرين 

مرتبط بالعالمة التجارية.
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منذ أيام يعيش العراقيون الكرام ازمة « ارتفاع سعر رصف الدوالر» الخانقة، 
التي أثرت بشكل كبري عىل نفسيتهم وقوتهم اليومي، االمر الذي ولد الكثري 

من املعاناة الحقيقية لديهم.
اقول .. منذ أن أصدر البنك املركزي العراقي، يف ٢٠ كانون األول/ ٢٠٢٠، قراراً 
الدوالر  سعر  وتحويل  األمريكي،  الدوالر  أمام  العراقي  الدينار  قيمة  بخفض 
والدواجن  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفعت  دينارا،  اىل ١٤٦٠  الواحد من ١١٨٠ 
واملواد  الطبية  واملستلزمات  واالدوية  املائدة  وبيض  الدجاج  ومقطعات 
االنشائية وقطع الغيار، وكافة املواد يف األسواق العراقية، بنسب متصاعدة، 
فضال عن ارتفاع جميع املواد التجارية لتصل إىل االرتفاع الكبري األخري الذي 
جاء ليؤكد تذمر املواطن من الغالء الحاصل يف البلد الذي يعاني من مشاكل 

معقدة.
لكن ارتفاع سعر رصف الدوالر مؤخرا من ١٤٦٠ اىل مايقارب ١٦٥٠ أحدث 
البلد ترتفع يوما بعد االخر ،  ارباكا كبريا لدى املواطنني، وأخذت االسعار يف 
رغم اجراءات الحكومة الصارمة بحق املتالعبني، فضال عن توفريها للدوالر يف 

املصارف  واملطارات بسعر مدعوم ملن يرغب بالسفر.
لكن الغريب يف االمر ان بعض اصحاب املحال التجارية ، وأصحاب املهن أصبح 
يجتهد ويرفع باالسعار حسب رغبته، وال يهتم بامر الناس، ويتخذ من ارتفاع 

سعر الرصف ذريعة للبيع باسعار مرتفعة.
هنا استذكرت « اإليثار» يف مثل هكذا ظروف يمر فيها البلد واملواطن الكريم.

غريه  حاجة  اإلنسان  يقدم  وأن  نفسه،  عىل  غريَه  املرء  تفضيل  اإليثار..هو 
غريه،  ليشبع  يجوع  فقد  يبذله،  ملا  احتياجه  برغم  حاجته،  عىل  الناس  من 

ويعطش لريوي سواه، ويتعب لرييح آخر.
واإليثار هو عكس األنانية، ويختلف يف معناه عن الوالء أو الواجب. 

دون  لآلخرين  الخري»  «عمل  لـ  تقود  التي  الدوافع  حول  يتمركز  ومفهومه 
مقابل، بينما يتمركز مفهوم الواجب حول اإللتزام األخالقي أو املهني تجاه 

شخص ما، أو مؤسسة أو مفهوم مجرد (كالواجب الوطني).
يقول رسولنا الكريم محمد الله صىل الله عليه وآله وسلم: (ال يؤمن أحدكم 

حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه).
ان أعىل درجات اإليثار رضا الله عىل رضا غريه، وإن عظمت فيه املحن وثقلت 

فيه املؤن.
ومن ثمار اإليثار الرائعة ..انتشار التعاون والتعاضد بني ابناء البلد، وشعور 
الفرد خاصة «املحتاج» أن ابناء جلدته لحمًة واحدة وكيان واحد، وهذا الكالم 
والبد  فإنه  العظيم،  الخلق  هذا  أفرادها  مارس  إذا  األرسة  عىل  تماما  ينطبق 

سيزيد من الرتابط بينهم.
عندما هاجر املسلمون من مكة إىل املدينة، كانوا ال يحملون من متاع الحياة 
سوى ثيابهم البالية، وأجسادهم املنهكة، وثقتهم بموعود الله، فوقف الرسول 
الله عليه واله وسلم محدًثا األنصار قائًال لهم: (إخوانكم تركوا  محمد صىل 
األموال واألوالد، وجاءوكم ال يعرفون الزراعة، فهال قاسمتموهم ؟) قالوا: نعم، 
يا رسول الله! نقسم األموال بيننا وبينهم بالسوية، فقال لهم النبي صىل الله 
عليه وسلم : أَو غري ذلك؟ قالوا: وما غري ذلك يا رسول الله؟ قال: (تقاسموهم 
الثمر، قالوا: نعم يا رسول الله، بم؟ قال: (بأن لكم الجنة). وفيهم نزل قول 

الله تعاىل: ( َوُيْؤِثُروَن َعَىل أَْنُفِسِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة ).
أو يقصيها،  ينكرها،  أن  أحد  اإليثار ال يستطيع  الكثري من صور  نعم هناك 
وانسانية  الحنيف،  ديننا  بقيم  وتغذت  وتعايشت  بالفطرة  معنا  ولدت  النها 

مجتمعنا الكريم. 
عاجال،  ام  آجال  الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع  ازمة  ستنتهي  أقول...  ختاما 
وعندها سينظر بعضنا لالخر ماذا فعلنا النفسنا ولغرينا من أبناء بلدنا خالل 
أزمة الدوالر يف البلد؟.. هل كنا منصفني مع بعضنا، أم استغل بعضنا اآلخر؟
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