
بغداد/ الزوراء: 
أوضـَح رئيـس مجلـس القضـاء األعىل 
القايض فائق زيدان، بشـأن نفي النسب 
بني الحكم الرشعـي والبصمة الوراثية.
وجـاء نـص املقالة التـي كتبها القايض 
زيـدان واطلعـت ”الـزوراء“ عليها كما 

ييل:
يعّد النسـب أساس الهيكل العائيل يف كل 
مجتمـع إذ يرتبـط أفـراد العائلة بصلة 
وحدة الدم وهي نعمة عظيمة اوالها الله 
سبحانه وتعاىل للمجتمعات البرشية مما 
جعل موضوع حفظ النسب يحتل مكانة 
مهمة يف نفوس الشعوب ويعد واحدا من 

أهم مقاصد الرشيعة اإلسالمية.

بغداد/ الزوراء:
وقَع وزير الداخلية عبد األمري الشمري، 
مع نظريه السـعودي األمري عبد العزيز 
بـن سـعود، عـىل بروتوكـول أمني هو 
األول مـن نوعه منذ عـام 1983.وذكر 
بيان لـوزارة الداخلية تلقته ”الزوراء“: 
أن ”وزير الداخلية عبد األمري الشـمري 
وقـع مذكـرة تفاهـم أمني هـي األوىل 
مـن نوعها منـذ العـام 1983 مع وزير 
الداخلية السـعودي األمري عبـد العزيز 
بن سـعود الـذي رحب بالوزيـر والوفد 
املرافـق لـه ونقل لهـم تحيات وسـالم 
جاللة امللك السـعودي وويل العهد، فيما 
نقل الشمري لهم تحيات وسالم رئيس 
مجلـس الـوزراء القائد العـام للقوات 
السـوداني“. املسـلحة محمـد شـياع 
وأضاف، أن ”توقيع املذكرة حرضه من 
الجانب السـعودي نائب وزير الداخلية 

نارص عبـد العزيز الـداود ووكيل وزارة 
الداخليـة هشـام عبد الرحمـن الفالح 
ووكيل الوزارة للشـؤون األمنية محمد 
مهنـا املنها ومدير األمـن العام الفريق 
محمـد بن عبد الله البسـامي وسـفري 
السـعودية لدى العراق عبـد العزيز بن 
خالـد الشـمري ومديـر عـام مكافحة 
سـعيد  بـن  محمـد  اللـواء  املخـدرات 
القرني ومدير مكتب الوزير للدراسـات 
والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم ومدير 
اإلدارة العـام والتعـاون الدويل أحمد بن 
سليمان“.واشـار البيـان اىل ان ”هـذه 
املذكرة شـملت جميع أشـكال التعاون 
األمنـي وتبادل الـرؤى وتفعيـل العمل 
األمنـي املشـرتك ملـا يضمـن املزيد من 
األمن للجانبني العراقي والسعودي، هذا 
وقدم الوزير شـكره لنظريه السـعودي 

عىل حفاوة االستقبال والرتحيب“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفِت اللجنـة القانونيـة النيابيـة 
عن وجـود ما يقارب الــ 90 مقرتحا 
لقوانـني تنتظـر املوازنـة االتحاديـة 
لدراسـتها والتصويت عليها ويف حني 
شخص أسـباب تأخرها أشـار اىل أن 

املوازنـة سـرتى النـور يف اذار املقبل.
وقال عضـو اللجنـة القانونية، احمد 
ان  لـ“الـزوراء“  حديـث  يف  الفـواز، 
”اللجنـة القانونيـة بمسـاس مبارش 
مع القوانني املهمة التي تمس رشائح 
كبرية من املجتمع ومن أهمها قوانني 

التقاعد والخدمة املدنية و االنتخابات 
و العفـو العـام وكثـري مـن القوانني 
املعروضـة واملطروحـة عـىل طاولـة 
الحوار و املعطلة منذ الدورة الرابعة“. 
وكشف ان ”ما يقارب اكثر من تسعني  
مقرتح قانون سوف يكون لها اولوية 

بعد اقـرار قانـون املوازنـة والرشوع 
باقـرار هـذه القوانـني وارسـالها اىل 
السـيد رئيس مجلس النـواب لغرض 
ادراجهـا بجـدول اعمـال والتصويت 
عليها ودخولها حيز التنفيذ“.وبني ان 
” املقرتحـات  اىل حـد اآلن عىل طاولة 

الحـوار ولـم يتـم التصويـت عليهـا 
يف اللجنـة القانونيـة وهـي يف طـور 
املناقشـة والتدقيـق يف مجمل فقرات 
القوانني حتى تكون الصياغة اللغوية 

والقانونية محبوكة بشكل جيد“. 

الرياض/ الزوراء:
انطلقـْت يف العاصمة السـعودية الريـاض، امس 
االثنني، أعمال املنتدى السعودي لإلعالم يف نسخته 
الثانيـة بتنظيم مـن هيئة الصحفيـني بالرشاكة 
االسـرتاتيجية مـع هيئـة اإلذاعـة والتلفزيـون، 
بحضور رئيـس اتحـاد الصحفيني العـرب نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيـد الالمي.وذكرت وكالة 

االنبـاء السـعودية «واس»، ان «أعمـال املنتـدى 
السـعودي لإلعـالم يف نسـخته الثانيـة انطلـق يف 
الريـاض بتنظيم من هيئـة الصحفيني بالرشاكة 
االسـرتاتيجية مـع هيئـة اإلذاعـة والتلفزيـون، 
وحضور أكثر من ١٥٠٠ إعالمي وأكاديمي وخبري 
من دول عربية وعاملية ووزراء ومسؤولني محليني 
ودوليني ملناقشـة العديد مـن املوضوعات املتعلقة 

بالقطاع اإلعالمي وواقعه ومسـتقبله».وأضافت، 
انه «يف مسـتهل املنتدى رحب رئيس هيئة اإلذاعة 
والتلفزيون رئيس املنتدى السعودي لإلعالم محمد 
بن فهد الحارثـي بالحضور» ، مبينـاً أن «املنتدى 
يف نسـختة الثانية يقام يف العاصمة الرياض التي 
تتباها كل يوم بقصة إنجاز وموعد إنطالق وعجلة 
نمـو ال تتوقـف، وحـراك تنمـوي ضخـم يشـمل 

جميع أنحـاء اململكة ليصل إىل جوهر رؤية ٢٠٣٠ 
وهو تطوير اإلنسـان وبنـاء القدرات واسـتثمار 
املكتسـبات». وأكـد الحارثـي، وفقـا للوكالة، أن 
«لغة العرص هـي لغة التطويـر واملجتماعات ويف 
أي مسـار تواجه مسارين إما أن تكون يف صناعة 

التاريخ او تكون خارجه .

كييف/ متابعة الزوراء:
تعّهـَد الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن، 
بتزويد أوكرانيا بأسـلحة جديدة، خالل 
قيامه بزيـارة مفاجئـة إىل كييف حيث 
التقـى نظـريه األوكرانـي فولوديمـري 
الواليـات  دعـم  مؤكـداً  زيلينسـكي، 
للبـالد يف مواجهـة  «الثابـت»  املتحـدة 

الغـزو الرويس.وقـال بايـدن، بحسـب 
بيان نـرشه البيت األبيض، أنه سـيعلن 
عن تسـليم دفعة جديدة من العتاد، بما 
فيها ذخرية املدفعيـة واألنظمة املضادة 
يف  للمسـاعدة  والـرادارات،  للـدروع 
«حماية الشـعب األوكراني من القصف 
الجوي».وأشـار الرئيس األمريكي إىل أن 

واشـنطن سـتعلن الحقا عـن عقوبات 
إضافيـة عىل الـرشكات واألفـراد الذين 
يحاولون التهـرب من العقوبات أو دعم 
آلة الحرب الروسية.وقال بايدن إنه كان 
يتحدث مع زيلينسـكي هاتفيا قبل عام 
أثناء بداية الهجوم الرويس. وأشار إىل أن 
كييف لهـا مكانة خاصة يف قلبه، مؤكداً 

بالقـول: «قبل عـام كان العالـم ينتظر 
سـقوط كييف.. واآلن ال تزال صامدة».
وقبيـل أيـام من إتمـام عـام كامل عىل 
النطالق العملية العسـكرية الروسية يف 
أوكرانيا، شـدد الرئيس األمريكي عىل أن 

أوروبا تشهد أكرب حرب منذ ٧٥ عاما.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعـْت أسـعار النفـط بعـد الخسـائر التي 
حققتها األسـبوع املايض، عىل أمـل أن يتعاىف 
الطلـب الصينـي بعـد إلغـاء سياسـة ”صفر 
مـن  القويـة  اإلشـارات  متجـاوزا  كوفيـد“، 
االحتياطـي الفيـدرايل األمريكـي بشـأن رفع 
الفائدة.وصعد سعر خام برنت بنحو 0.9 باملئة 
ليتجاوز 83.7 دوالر للربميل، فيما ارتفع سعر 
الخام األمريكي 0.8 باملئة مقرتبا من مستوى 
77 دوالرا للربميل ليتجاوز أطول سلسـلة من 
االنخفاضـات هـذا العام.وأغلـق خامـا برنت 
وغرب تكسـاس الوسـيط عىل انخفاض نحو 

أربعـة باملئـة األسـبوع املايض بعـد أن أعلنت 
الواليات املتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام 
والبنزين.وال تزال أسـواق النفـط حائرة، بني 
الدالئل عىل انتعاش الطلب الصيني التي تدعم 
األسـعار، لكن يف الوقت نفسـه هناك مخاوف 
من اتجاه االحتياطـي الفيدرايل نحو مزيد من 
التشـديد النقـدي وهـو ما يحد من مكاسـب 
النفط.كما أن نقص االسـتثمارات يف عمليات 
االستكشـاف واإلنتـاج تثـري املخاوف بشـأن 
إمدادات النفط يف املسـتقبل، خاصة مع إبقاء 

املنتجني الكبار عىل حدود اإلنتاج كما هي.

هاتاي/ متابعة الزوراء:
أكَد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، تقديم الدعم 
الكامـل لجميـع املنكوبـني مـن الزلـزال الذي رضب 
جنوب البالد.وقال أردوغـان من والية هاتاي الرتكية 
األكثر ترضرا من الزلزال: نحن عىل وشك االنتهاء من 
عمليات تقييـم األرضار يف املناطق املنكوبة بالزلزال، 
سـنقوم بإعـادة اإلعمار يف جميـع املناطق املترضرة 
مـن الزلزال.واضاف، تسـجيل أكثر مـن 6 آالف هزة 
ارتداديـة منذ وقـوع الزلزال، وجميـع مراحل البحث 
واإلنقـاذ وإزالـة األنقـاض قيـد االنتهـاء، فيمـا تم 
إخـالء املباني وإجراء تقييم كامـل للمباني املترضرة 

بشكل كبري ومتوسـط.مبينا، ان العاملون يف القطاع 
الخاص والعام واملجتمع املدني يعملون من أجل إزالة 
األنقاض.وأشـار اردوغان اىل انه تـم توزيع 3 ماليني 
بطانيـة وهناك 180 ألف خيمـة باإلضافة إىل البيوت 
الجاهزة.وتابع، يف املرحلة األوىل سنستحدث 100 ألف 
منـزل جاهز وسـنزيد هذا العدد الحقـا، وحاليا 770 
ألف مواطن يعيشون يف املخيمات التي قمنا بنصبها، 
و24 ألف مواطن يعيشـون يف البيوت مسبقة الصنع، 
و450 ألـف مواطـن يقيمـون يف املـدارس والسـكن 

الجامعي.
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الزوراء/ حسني فالح:
حددْت سـلطة الطريان املدني العراقي 
أهمية خروج العراق من قائمة الدول 
التـي لم يجـر طريانها تدقيقـا أمنيا، 
العراقيـة  األجـواء  أن  أكـدت  وفيمـا 
ستكون محط جذب الرشكات العاملية، 
أشارت اىل أن ذلك سريفد خزينة الدولة 

باألموال.
وقـال رئيس سـلطة الطـريان املدني 
عمـاد عبد الـرزاق االسـدي يف حديث 
مغـادرة  موضـوع  ان  لـ“الـزوراء“: 
العـراق قائمـة الـدول التـي لـم يجر 
طريانها تدقيقا امنيا فيه انطباع كبري 
جدا عـىل الواقـع العراقي وانعكاسـا 
كبريا للخطوات التي تقوم بها سـلطة 
مجـال  يف  العراقـي  املدنـي  الطـريان 
والترشيعـات  االمنـي  الربوتوكـول 
وكذلك مجال االلتزام باملعايري الدولية.
واضاف، ان العـراق تاخر كثريا يف هذا 
املجال وكان يفرتض ان يكون كمبادر 
اويل لالنضمـام اىل منظمـة الطـريان 
املدنـي الـدويل واالنضمـام اىل اتفاقية 
شـيكاغو لعـام 1947 لكن السـباب 
مجهولة تاخـر العراق عن هذا الحدث 
واصبـح يشـكل نقطـة سـلبية عـىل 
النظام الطـريان املدني العراقي، مبينا 
ان سـلطة الطريان املدنـي االن قامت 
بالتنسـيق مع منظمة االيكاو لوضع 
العـراق عىل خارطـة طريـق لتنظيم 
عمليـة التدقيـق االمنـي .وتابـع، انه 

بعد 10 ايـام متواصلة تمـت العملية 
بنجاح باهـر وبنتائج كبـرية حققت 
قيمـة كبـرية جـدا لسـطلة الطـريان 
املدني العراقي امام املنظمات الدولية 
وكذلـك امام املنظمـة االوروبية، الفتا 
اىل انـه التقى شـخصيا برئيس فريق 
التدقيـق الـدويل ملنظمـة ايـكاو وهو 
فرنيس الجنسية وتحدث بكل رصاحة 
بانه لم يجد تعاونا يف الكثري من الدول 

التي تم تدقيقها كما وجده يف العراق. 
يف  كان سـباقا  العـراق  ان  واوضـح، 
معالجـة املالحظات يف فرتة ال تتجاوز 
الــ 8 سـاعات وهذا انجـاز حقيقي، 
مؤكدا انه بمـا ان موقع االيكاو متاح 
ويتم تحديثه تلقائيا والعراق سيكون 
عىل موقع االيكاو بانه حقق متطلبات 
املنظمة الدولية للطريان املدني ايكاو.

واشار اىل ان هذا سينعكس ايجابيا عىل 

رغبة رشكات الطريان وفريق الخطوط 
الجوية االقدام عىل العراق بعدما كان 
العراق يشكل منطقة خطر االن العراق 
يطبق جميع التعليمات التي اصدرتها 
املنظمة الدوليـة واالتفاقيات الدولية، 
اقتصاديـا  سـينعكس  ايضـا  وهـذا 
لتعزيـز الخزينة العراقيـة، اضافة اىل 
ذلـك سـتكون االجـواء العراقيـة االن 
هي محط جـذب الكثري من الرشكات 

والكثري مـن النواقل الدولية بما يمثله 
موقـع العـراق الجغـرايف الـذي يربط 
بـني الرشق والغرب .ويف وقت سـابق، 
أعلنت سلطة الطريان املدني العراقي، 
اختتـام التدقيق األمني ضمن برنامج 
USAP- CMA يف مطـار اربيل الدويل.
وذكر بيان للسلطة، أن ”الفريق الدويل 
للطـريان  الدوليـة  للمنظمـة  التابـع 
إجـراءات  اختتـم،    (  ICAO) املدنـي 
التدقيـق األمنـي عىل سـلطة الطريان 
USAP- املدني العراقي ضمن برنامج
CMA“، مبينـاً أنه ”تـم اختيار مطار 
إربيـل الدويل كنموذج إلجـراء التدقيق 
األمنـي مـن قبـل املنظمـة وحسـب 
امللحقـني 17-9“.وأكد رئيس سـلطة 
الطـريان املدني عماد عبـد الرزاق، أن 
”التدقيـق سـيكون منطلقـاً لتنظيم 
إالجراءات االمنية يف املطارات العراقية 
األخرى بعد تطبيق املعايري وااللتزامات 
الدولية“، مشرياً اىل ان ”النتائج االولية 
للتدقيق كانـت إيجابية من قبل فريق 
التدقيق الدويل“.فيما أشاد عبد الرزاق 
”بالجهود واملسـاعي التي بذلت خالل 
الفـرتة املاضيـة والتـي تكللـت اليوم 
بالنجـاح من قبل الجميع“.وقدم درع 
بالد الرافديـن إىل الفريق الدويل وإدارة 
مطـار إربيـل الـدويل وفريـق األمنـي 
لسلطة الطريان املدني العراقي تثمنيا 
لدورهـم الـذي بـذل يف صناعـة هـذا  

املنجز.
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بغداد/الزوراء:
اعلَن مركز اإلعالم الرقمي، أمس االثنني، احتالل 
عرب  اإلنرتنت  رسعة  يف  عامليا   ٦٨ املرتبة  العراق 
لـ  ورد  بيان  يف  املركز  وذكر  الجوال.  الهاتف 
عامليا   ٦٨ املرتبة  يحتل  «العراق  ان  «الزوراء»، 
بحسب  الجوال،  الهاتف  عرب  اإلنرتنت  رسعة  يف 
املدعوم  االنرتنت  أن خدمة  يذكر  مؤرش عاملي». 
يف  الجاري،  شباط  مطلع  التنفيذ  حيز  دخلت 
العراق بعد أن أعلنت وزارة االتصاالت استكمال 

التجهيزات واملتطلبات الفنية الالزمة إلطالقها.
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بغداد/ الزوراء:
اكَد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
امـس االثنـني، أن العراق انتهـج خطاب 
االعتـدال والتقـارب يف مواجهـة خطاب 
الكراهيـة والتطـرّف، وفيمـا تلقى دعوة 
رسمية لزيارة لبنان، وجه برضورة إنهاء 
ملف دار األوبرا املتعطل.وذكر بيان ملكتب 
رئيس الوزراء تلقته «الزوراء»: ان رئيس 
مجلس الوزراء محمد شـياع السـوداني، 
اسـتقبل امس االثنـني، سـلطان طائفة 
البهـرة يف الهنـد مفضـل سـيف الديـن، 
والوفـد املرافق له، ورحب بالوفد الضيف، 
وأكد أن العراق يمتلك ثروة حقيقية تتمثل 
بالتنـوع الديني واإلثني الغني، وهو ميزة 

لهذا الشـعب جعلته منفتحـاً عىل جميع 
شـعوب العالـم وثقافاتهـا، ومتبنياً قيم 
الحـوار البّناء بني األديان والطوائف.وبني 
رئيس مجلس الـوزراء، أن العراق يرحب 
النبيـل،  واإلنسـاني  الثقـايف  بالتواصـل 
وقـد انتهـج خطـاب االعتـدال والتقارب 
يف مواجهـة خطاب الكراهيـة والتطرّف، 
بوصفه مساراً لرتسيخ السالم والتعايش 
يف أرجاء املنطقة والعالم.من جانبه، أعرب 
سـلطان طائفة البهرة عن شكره حسن 
الضيافة واالسـتقبال، وعّرب عن اعتزازه 
بزيارة العـراق، أرض األنبياء واألوصياء، 

ومرتكز التنوع الحضاري والديني.

@ÚÌÜb•¸a@Ú„åaÏæa@ãƒn‰m@µ„aÏ‘€@by6‘fl@90@Ä€a@läb‘Ìbfl@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ„Ï„b‘€a
@bÁãÇdm@lbjéc@oóÉí

بغداد/ الزوراء:
قوات  قائد  بحقِّ  استقدام  أمر  االثنني، عن صدور  أمس  االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  أعلنْت 
الرشطة التحاديَّة االسبق؛ بتهمة إحداث الرضر العمدّي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل 
فيها.وذكر بيان لدائرة التحقيقات يف الهيئة، تلقته «الزوراء»: أنَّ «قايض محكمة تحقيق 
االتحاديَّة  الرشطة  قوات  قائد  املُتَّهم  استقدام  قرَّر  النزاهة،  بقضايا  ة  املُختصَّ الرصافة 
 (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) إىل  تصل  مبالغ  اختالس  بتهمة  آخرين؛  ُمتَّهمني  وخمسة  االسبق 
ة بتجهيز مواّد احتياطيٍَّة وتدريع عجالٍت عسكريَّـٍة  املبالغ خاصَّ أنَّ «تلك  ُمبّيناً  دينار»، 
ة خالل املُدَّة بني عامي (٢٠١٤ - ٢٠١٦)».وأضاف  من قبل إحدى رشكات التجارة العامَّ
البيان، أنَّ «أمر االستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة جاء؛ استناداً إىل أحكام 

، وبداللة مواّد االشرتاك (٤٧-٤٨-٤٩) منه». املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقيِّ
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بغداد/ الزوراء:
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  اكَد 
العراق  أن  االثنني،  امس  السوداني، 
يف  والتقارب  االعتدال  خطاب  انتهج 
والتطرّف،  الكراهية  خطاب  مواجهة 
لزيارة  رسمية  دعوة  تلقى  وفيما 
دار  ملف  إنهاء  برضورة  وجه  لبنان، 

األوبرا املتعطل.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقته 
الوزراء  مجلس  رئيس  ان  ”الزوراء“: 
محمد شياع السوداني، استقبل امس 
االثنني، سلطان طائفة البهرة يف الهند 
مفضل سيف الدين، والوفد املرافق له، 
ورحب بالوفد الضيف، وأكد أن العراق 
بالتنوع  تتمثل  حقيقية  ثروة  يمتلك 
الديني واإلثني الغني، وهو ميزة لهذا 
جميع  عىل  منفتحاً  جعلته  الشعب 
شعوب العالم وثقافاتها، ومتبنياً قيم 

الحوار البّناء بني األديان والطوائف.
وبني رئيس مجلس الوزراء، أن العراق 
واإلنساني  الثقايف  بالتواصل  يرحب 
االعتدال  خطاب  انتهج  وقد  النبيل، 
والتقارب يف مواجهة خطاب الكراهية 
لرتسيخ  مساراً  بوصفه  والتطرّف، 
املنطقة  أرجاء  يف  والتعايش  السالم 

والعالم.
طائفة  سلطان  أعرب  جانبه،  من 
الضيافة  حسن  شكره  عن  البهرة 

بزيارة  اعتزازه  واالستقبال، وعّرب عن 
واألوصياء،  األنبياء  أرض  العراق، 

ومرتكز التنوع الحضاري والديني.
رئيس  مكتب  ذكر  اخر،  جانب  من 
مجلس  رئيس  ان  بيان،  يف  الوزراء 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
استقبل وزير العمل اللبناني مصطفى 

وجرى  له،  املرافق  والوفد  بريم 
الثنائية   العالقات  بحث  اللقاء  خالل 
إىل  بريم  نقل  كما  تعزيزها,  وسبل 
رئيس  من  خطية  رسالة  السوداني 
ثّمن  ميقاتي،  نجيب  اللبناني  الوزراء 
داعياً  للعراق،  األخوية  املواقف  فيها 
السوداني إىل زيارة لبنان لبحث املزيد 

من ملفات التعاون املشرتك.
يف  التباحث  اللقاء  شهد  انه  واضاف، 
مجاالت  يف  املشرتك  التعاون  تنمية 
وتبادل  الزراعية  املنتجات  تبادل 
الخربات يف مجال  املوانئ، واستكمال 
العمل يف مجال منع االزدواج الرضيبي، 
والتبادل يف مجاالت التدريب، واألنشطة 

االقتصادية.
الوزير  الوزراء  مجلس  رئيس  وحّمل 
اللبناني تحياته إىل ميقاتي، معرباً عن 
مع  التعاون  توسعة  يف  العراق  رغبة 

لبنان، يف مختلف املجاالت والصعد.
اإلعالمي  املكتب  قال  ذلك،  غضون  يف 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس  لرئيس 
”الزوراء“: ان ”رئيس مجلس الوزراء 
محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً 
األوبرا  دار  تشييد  مرشوع  ناقش 
ان  مبينا   ،“2013 عام  منذ  املتعطل 
التخطيط،  وزير  حرضه  ”االجتماع 
رئيس  ومستشار  الثقافة،  ووزير 
واملديرون  الثقافية،  للشؤون  الوزراء 

العاّمون يف وزارة الثقافة“.
إنهاء هذا  ووجه السوداني ”برضورة 
تتناسب  التي  األهمية  وإيالئه  امللف 
مع الدور الثقايف واملكانة الرمزية لهذا 
املرشوع، ولتمكني الفرقة السمفونية 
بوصفها  األوفر  اإلسهام  من  العراقية 

نافذة للتعبري الثقايف والفني“.
واطلع رئيس الوزراء عىل أهّم املشاكل 
املرشوع،  واجهت  التي  واملعوقات 
بتهيئة  العالقة  ذات  الجهات  موجهاً 
بخطة  وإدراجه  اإلجرائية  املتطلبات 
املشاريع التي تتبناها الحكومة ضمن 

موازنة العام الحايل.

الزوراء/ مصطفى فليح:
ما  وجود  عن  النيابية  القانونية  اللجنة  كشفِت 
املوازنة  تنتظر  لقوانني  مقرتحا   90 الـ  يقارب 
حني  ويف  عليها  والتصويت  لدراستها  االتحادية 
املوازنة  أن  اىل  أشار  تأخرها  أسباب  شخص 

سرتى النور يف اذار املقبل.
يف  الفواز،  احمد  القانونية،  اللجنة  عضو  وقال 
حديث لـ“الزوراء“ ان ”اللجنة القانونية بمساس 
رشائح  تمس  التي  املهمة  القوانني  مع  مبارش 
التقاعد  قوانني  أهمها  ومن  املجتمع  من  كبرية 
العام  العفو  و  االنتخابات  و  املدنية  والخدمة 

عىل  واملطروحة  املعروضة  القوانني  من  وكثري 
طاولة الحوار و املعطلة منذ الدورة الرابعة“. 

وكشف ان ”ما يقارب اكثر من تسعني  مقرتح 
قانون سوف يكون لها اولوية بعد اقرار قانون 
املوازنة والرشوع باقرار هذه القوانني وارسالها 
ادراجها  لغرض  النواب  مجلس  رئيس  السيد  اىل 
حيز  ودخولها  عليها  والتصويت  اعمال  بجدول 

التنفيذ“.
طاولة  عىل  اآلن  حد  اىل  املقرتحات    ” ان  وبني 
اللجنة  يف  عليها  التصويت  يتم  ولم  الحوار 
يف  والتدقيق  املناقشة  طور  يف  وهي  القانونية 

الصياغة  تكون  حتى  القوانني  فقرات  مجمل 
اللغوية والقانونية محبوكة بشكل جيد“. 

”الرصاعات  أن  الفواز  أكد  التأخري  أسباب  وعن 
يقارب  ما  لفرتة  الربملان  وتعطيل   حدثت  التي 
الرشوع  دون  حال  الخامسة  الدورة  من  سنة 
اللجان  واستقرار  اللجان  رؤساء  اختيار  وكذلك 
برئاسات دائمة لها آخر كثري من املشاريع ولكن 
يف االسبوعني املاضيني كان هناك مجمل مشاريع 

وحزمة من القوانني بدأنا بها تباعا“.
الكثري  فان  املرحلة  للقوانني  ”بالنسبة  ولفت   
منها يشوبها نقص يف املعالجة الن كل مرشوع 

اىل   باالضافة  ما  رشيحة  يعالج  ان  يجب  قانون 
السياسية  الكتل  بني  ما  السيايس  التوافق  عدم 

حال دون اقرار هذه القوانني“. 
هي  ستقر  التي  القوانني  أبرز  أن  اىل  وأشار 
”قانون املوازنة وهذا يشء مهم ومنجز و الشهر 
املوازنة  لقانون  حضورا  يكون  سوف  الثالث 
املحافظات  مجالس  قانون  وبعدها   2023 لعام 
وقانون الخدمة املدنية وقانون التقاعد وقوانني 
املختارين والخدمة العسكري وكثري من القوانني 
يف  ايجابي  صدى  لها  يكون  سوف  التي  املهمة 

الشارع العراقي“.

بغداد/ الزوراء:
املركزي  البنك  مبيعات  ارتفعت 
من  الخارجية  للحواالت  العراقي 
امس  مزاد  يف  األمريكي  الدوالر 
املبيعات  حساب  عىل  االثنني، 
املركزي  البنك  أصدَر  فيما  النقدية، 
العراقي، امس االثنني، تنويهاً بشأن 
بيع  منافذ  حول  الجمهور  شكاوى 

العملة األجنبية.
باع  املركزي  البنك  أن  مصدر  وذكر 
ورشاء  لبيع  مزاده  خالل  امس 
و  مليونا   122 االمريكي،  الدوالر 
غطاها  دوالرا،   817 و  ألفا   650
بلغ  اساس  رصف  بسعر  البنك 
1305 دنانري لكل دوالر لالعتمادات 
الدولية  والتسويات  املستندية 
وبسعر  االلكرتونية  للبطاقات 
للحواالت  دوالر  لكل  دنانري   1310
الخارجية وبسعر 1310 دنانري لكل 

دوالر بشكل نقدي.
من  املبيعات  معظم  ان  واضاف 
األرصدة  لتعزيز  ذهبت  الدوالر 
(حواالت،  شكل  عىل  الخارج  يف 
اعتمادات) وبواقع 85 مليونا و850 
ذهبت  فيما  دوالرا،  و817  ألفا  

البقية البالغة 36 مليونا و800 ألف 
دوالر عىل شكل مبيعات نقدية .

التي  املصارف  ان  إىل  املصدر  وأشار 
عددها  بلغ  النقدي  الدوالر  اشرتت 
10 مصارف، فيما بلغ عدد املصارف 
تعزيز  طلبات  بتلبية  قامت  التي 
االرصدة يف الخارج 22 مرصفا، فيما 
الرصافة  رشكات  عدد  اجمايل  كان 
 140 املزاد  يف  املشاركة  والتوسط 

رشكة.
ويف  سياق اخر أصدَر البنك املركزي 
العراقي، امس االثنني، تنويهاً بشأن 
بيع  منافذ  حول  الجمهور  شكاوى 

العملة األجنبية.
تلقته  املركزي،  للبنك  بيان  وذكر 
املركزي  ”البنك  أن  ”الزوراء“: 
بتلّقي  مستمرّاً  يزال  ال  العراقي 
وشكاواهم  الجمهور  ملحوظات 
واستفساراتهم املتعلّقة بمنافذ بيع 

العملة األجنبية الدوالر“.
يتلقى  املركزي  ”البنك  أن  وأضاف، 
الثامنة  الساعة  من  الشكاوى 
صباحاً حتى الساعة الرابعة مساًء 
و   07853330555 الرقمني  عىل 

.“07809224663

بغداد/ الزوراء:
البالد لألسبوع  أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس االثنني، عن حالة الطقس يف 
بيان  الحرارة.وذكر  يف درجات  وارتفاعاً  لألمطار  توقعت تساقطاً  فيما  الحايل، 
للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد ليوم الثالثاء سيكون صحواً مع بعض 
الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد“. وأضاف البيان، 
أن ”طقس يوم غد األربعاء سيكون صحواً يف جميع مناطق البالد، أما درجات 
الوسطى والشمالية، فيما  السابق يف األقسام  لليوم  الحرارة فستكون مقاربة 
أن  إىل،  البالد“. وأشار  الجنوبي من  القسم  السابق يف  اليوم  عن  قليالً  سرتتفع 
”طقس يوم الخميس املقبل سيكون صحواً يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون 
الجنوبية  املنطقة  ويف  الغيوم،  بعض  مع  صحواً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحيانا غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، 
البالد“. وأوضح،  أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق يف عموم 
الوسطى،  املنطقة  يف  صحواً  سيكون  املقبل  الجمعة  ليوم  البالد  ”طقس  أن 
الغيوم،  مع بعض  الطقس صحواً  والجنوبية سيكون  الشمالية  املنطقتني  ويف 
ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق يف األقسام الوسطى والشمالية، يف 

حني ترتفع قليالً عن اليوم السابق يف القسم الجنوبي من البالد“. 

بغداد/ الزوراء: 
القايض  األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  أوضَح 
الحكم  بني  النسب  نفي  بشأن  زيدان،  فائق 

الرشعي والبصمة الوراثية.
زيدان  القايض  كتبها  التي  املقالة  نص  وجاء 

واطلعت ”الزوراء“ عليها كما ييل:
يعّد النسب أساس الهيكل العائيل يف كل مجتمع إذ 
يرتبط أفراد العائلة بصلة وحدة الدم وهي نعمة 
للمجتمعات  الله سبحانه وتعاىل  اوالها  عظيمة 
البرشية مما جعل موضوع حفظ النسب يحتل 
مكانة مهمة يف نفوس الشعوب ويعد واحدا من 

أهم مقاصد الرشيعة اإلسالمية.
صحة  عىل  الزوجني  بني  خالف  حصل  فاذا 
الرشيعة  الحكام  وفقاً  فانه  البيه  الطفل  نسب 
االسالمية يكون نفي النسب بـ(اللعان) واللعن 
الفقهاء  اصطالح  ويف  واالبعاد  الطرد  يعني 
املؤكدة  الشهادات  من  الزوجني  بني  يجري  ما 
الزوج  جانب  من  باللعن  مقرونة  باإليمان 
اللعان  الزوجة، وقد ُرشّع  وبالغضب من جانب 
لدرء الحد عن الزوج اذا قذف زوجته بدون شهود 
املولود عنه كذلك هو  الطفل  اراد نفي نسب  او 
صيانة لعرض الزوجة ودفعاً للحد عنها. فعندما 
يتهم الزوج زوجته بالزنا بدون ان يأتي بأربعة 
الزنا ففي هذه الحالة يطلب  شهداء عىل وقوع 
منه القايض ان يحلف اربع مرات (بدل الشهود 
االربعة) ليدفع عنه حد القذف أنه من الصادقني 
يف دعواه ضد زوجته ثم يحلف مرة خامسة بأن 
الكاذبني) اي  الله عّيل ان كنت من  يقول (لعنة 
فيما اتهم زوجته به من الزنا. وان تقول الزوجة 
اربعة مرات (أشهد بالله انه لكاذب فيما رماني 
به من الزنا) وتقول يف الخامسة (غضب الله عّيل 
ان كان صادقا فيما رماني به من الزنا). فإذا تم 
اللعان بينهما حصلت الفرقة بينهما عىل التأبيد 
ويدرأ الحد عنهما وتنتفي نسبة الولد الذي العن 

فيه الزوج زوجته.
يتوارثه  ما  تدل عىل  فإنها  الوراثية  البصمة  أما 
هويتهم  تحدد  صفات  من  ابائهم  من  األبناء 
التي  الجينية  البنية  وهي  غريهم  عن  وتميزهم 
من  وتحدد  بعينه  إنسان  كل  هوية  عىل  تدل 
طريق  عن  به  الخاصة  الوراثية  البصمة  خالل 
تحليل جزء من الحمض النووي (D.N.A). وتعد 
البصمة الوراثية من املستجدات الحديثة يف علم 
املجال  يف  منها  االستفادة  يمكن  التي  االحياء 
الطبي والجنائي اضافة اىل اهميتها يف اثبات او 

نفي النسب يف الجانب الرشعي.
وقد اختلف الفقهاء يف حجية استخدام البصمة 
الوراثية يف موضوع نفي النسب إذ ذهب القسم 
األول منهم إىل عدم جواز االعتماد عىل الحقائق 
ينتفي  ال  اذ  النسب  نفي  يف  املعارصة  العلمية 
النسب اال باللعان فقط وحجتهم يف ذلك الدليل 
النور  الكريم يف قوله تعاىل يف سورة  القران  من 

ُشَهَداُء  لَُهْم  َيُكْن  َولَْم  أَْزَواَجُهْم  َيرُْموَن  (َوالَِّذيَن 
إِال أَْنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة أََحِدِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت ِباللَِّه 
اللَِّه  لَْعَنَة  أَنَّ  َوالَْخاِمَسُة  اِدِقنَي*  الصَّ لَِمَن  إِنَُّه 
الَْعَذاَب  َعْنَها  َوَيْدَرأُ  الَْكاِذِبنَي*  ِمَن  َكاَن  إِْن  َعلَْيِه 
أَْن َتْشَهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت ِباللَِّه إِنَُّه لَِمَن الَْكاِذِبنَي* 
ِمَن  َكاَن  إِْن  َعلَْيَها  اللَِّه  َغَضَب  أَنَّ  َوالَْخاِمَسَة 
أن  ذكرت  اآلية  أن  الداللة  ووجه  اِدِقني)  الصَّ
الزوج إذا لم يملك الشهادة إال نفسه فيلجأ للعان 
عىل  تّزيـــد  اآليـــة  بعد  البصمة  وإحــداث 
كتـــاب الله حيـــث قال الرســول صىل الله 
ما  هذا  أمرنا  يف  احدث  (ومن  وسلـم  واله  عليه 
ليس منه فهو رد). أمـا الحجة الثانية فهي من 
السنة النبوية الرشيفة حيث قال الرسول صىل 
وللعاهر  للفراش  (الولد  وسلم  واله  عليه  الله 

الحجر).
جواز  اىل  فذهب  الفقهاء  من  الثاني  القسم  اما 
االعتماد عىل الحقائق العلمية املعارصة يف نفي 
النسب وحجتهم من االية ذاتها بأن اللعان يلجأ 
فالبصمة  الشهود  يجد  ال  عندما  الزوج  اليه 
بمثابة  فتكون  الزوج  قول  وافقت  اذا  الوراثية 

الشهود عند دعوته نفي النسب.
ومن الوقائع العملية عند عملنا يف أحدى محاكم 
علينا  1999عرضت  سنة  الشخصية  األحوال 
دعوى نفي نسب طفلة ادعى والدها انها ليست 
ابنته من زوجته املدعى عليها مستنداً اىل تقرير 
تطابق  عدم  يتضمن  الذي  العديل  الطب  معهد 
الوراثية  العوامل  مع  للطفلة  الوراثية  العوامل 
الوراثية  العوامل  مع  وتطابقها  الزوج  للمدعي 
الذي  السبب  وكان  فقط  عليها  املدعى  لزوجته 
استند إليه يف دعواه هو الشك بعدم نسبة الطفلة 
إليه كونهــا ولـــدت قبل ميض تسعــة أشهر 

عىل تاريخ دخوله بزوجته.
وبعد أن استمعنا إىل حجج طريف الدعوى توصلنا 
إىل أن سبب الشك األساس عند الزوج املدعي هو 
مدة الحمل كونها اقل من تسعة أشهر لكن بعد 
مصادقة الطرفني عىل تأريخ الدخول الحقيقي 
بينهما وتأريخ والدة الطفلة وجدنا بعد التدقيق 
اقل  أشهر وملا كانت  الحمل كانت ستة  أن مدة 
الفقهاء  بإجماع  أشهر  ستة  هي  للحمل  مدة 
األوىل  الكريمتني  باآليتني  استدالال  املسلمون 
ِبوَالَِدْيِه  اْإلِْنَساَن  ْيَنا  (َوَوصَّ االحقاف  سورة  من 
ُه ُكرًْها َوَوَضَعْتُه ُكرًْها َوَحْمُلُه  إِْحَساًنا َحَملَْتُه أُمُّ
سورة  يف  الثانية  واآلية  َشْهراً)  َثَالُثوَن  َوِفَصاُلُه 
مدة  كانت  فإذا  َعاَمنْيِ)  ِيف  (َوِفَصاُلُه  لقمان 
الفصال وهو الفطام عامني فتبقى للحمل ستة 
أشهر وهذه املدة ثابتة طبيا ويرتتب عىل ذلك ان 
نسب الطفل يثبت من ابيه حال قيام الزوجية اذا 
ينفي  أن  للزوج  اكثر وليس  او  ولد لستة اشهر 
إليه  الطفلة  اقر بنسبة  الولد خاصة وانه  نسب 
وهذا ثابت يف بطاقة األحوال الشخصية للطفلة. 
دعوى  رد  وقررنا  الطبي  بالتقرير  نعتد  لم  لذا 

محكمة  أمام  بالقرار  طعن  الذي  الزوج  املدعي 
القرار كونه  التي صادقت يف حينه عىل  التمييز 

موافقا للرشع والقانون.
(برملاني)  بعنوان  الكرتوني  موقع  نرش  كذلك 
حول  قضائي  حكم   2023 فرباير   18 بتاريخ 
إذ  الوراثية  البصمة  طريق  عن  النسب  نفي 
أشار إىل أن محكمة كفر شكر الجزائية يف مرص 
نفي  دعوى  برفض   2017 سنة  حكماً  أصدرت 
انتساب  عدم  من  األب  تأكد  رغم  صغري  نسب 
الوراثية  البصمة  إجراء  خالل  من  إليه  الصغري 
يكون  ال  النسب  نفي  أن  إىل  مستندة   (D.N.A)
(اللعان)  بــ  ولكن  الرشعي  للطب  باإلحالة 
فقط. ويالحظ أن املحكمة املذكورة استندت إىل 
 1999 سنة  إليها  استندنا  التي  األسباب  نفس 
بخصوص اقل مدة للحمل وهي ستة أشهر وهو 
قول اإلمام عيل ابن أبي طالب عليه السالم الذي 
محتجني  املذاهب  مختلف  من  الفقهاء  به  قال 
باآليتني الكريمتني الوارد ذكرها يف قرارانا املشار 

إليه.
وقد صادقت محكمة النقض املرصية عىل القرار 
الطب  إىل  الدعوى  إحالة  (أن  إىل  املذكور وذهبت 
الرشعي إنما هو اجراء يخالف صحيح القانون 
ترشيعي  كمرجع  الحنفي  باملذهب  اعتد  الذي 
بعينها  مسألة  تنظيم  من  قانوني  نص  خال  اذا 
ابيه  اىل  الصغري  نسب  رشعاً  الثابت  كان  فاذا 
االرتداد  يمكن  فال  الرشعية  الرشائط  لتحقق 
مرة اخرى لنفي ما كان قد ثبت رشعاً ملا يف ذلك 
من تعريض لنفي االنساب وفق رغبات االزواج 
وهو ما لم يقل به احد من الفقهاء عىل اختالف 
ارائهم فاذا قيل جدالً –وهو قول جديل ال يصادق 
نفي  يف  املدعي  الزوج  بأحقية  الرشع–  صحيح 
اىل  باالحالة  يكون  ال  ذلك  فأن  الصغري  نسب 
بني  (اللعان)  باجراء  يكون  انما  الرشعي  الطب 
الصغري ويف ذلك سنده  الزوجني عىل نفي نسب 
الرشعي من ايات اللعان الواردة يف سورة النور 
فيها  يدخل  ال  الداللة  قطعية  نصوص  وهي 
االجتهاد مع وضوح النص فيها وال يدخل فيها 
ما استحدثه النص العلمي املعارص من تقنيات 
يعلمها الله وقت ان رشع يف كتابه الكريم ايات 
(اللعان) واذا كان مقصد العباد حفظ االنساب 
واكمل  شأناً  اعظم  هو  هذا  يف  الله  مراد  فان 
عن  عجز  اذا  برش  يدركه  ان  يمكن  ال  بما  علما 
َكاَن  (إِنََّما  اداركه ويف ذلك قوله سبحانه وتعاىل 
لَِيْحُكَم  َوَرُسولِِه  اللَِّه  إَِىل  ُدُعوا  إَِذا  الُْمْؤِمِننَي  َقْوَل 
ُهُم  َوأُولَِٰئَك  َوأََطْعَنا  َسِمْعَنا  َيُقوُلوا  أَن  َبْيَنُهْم 
املرصية  االفتاء  دار  ان  الُْمْفلُِحوَن)).ويذكر 
عندها الرأي ذاته وهو (أن نفي النسب بالبصمة 
الوراثية ال يجوز رشعاً الن التحاليل يحتمل فيها 
الخطأ وان دلت عىل النفي او االثبات يقيناً فأن 
ذلك اليقني نفسه يقع الظن يف طريق اثباته مما 

يجعله غري معتد به رشعاً يف نفي النسب).

 تم نرش إعالن صادر من شـبكة االعالم 
العامـة  الدعـوة  بخصـوص  العراقـي 
رقـم (١) لسـنة ٢٠٢٣ (بث وتسـويق 
االعالنات املرئية)، ونود أن نبني بأنه تم 
تمديـد موعد الغلق ليكـون يوم الثالثاء 
املصـادف ٢٠٢٣/٣/٧ بـدالً مـن يـوم 

الثالثاء املصادف ٢٠٢١/٢/٢١.
شاكرين تعاونكم معنا .. 
مع التقدير.

د. نبيل جاسم محمد 
رئيس شبكة االعالم العراقي – إضافة 
لوظيفته
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كييف/ متابعة الزوراء:

تعّهـَد الرئيـس األمريكي جـو بايدن، 

بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، خالل 

قيامه بزيـارة مفاجئة إىل كييف حيث 

التقـى نظـريه األوكرانـي فولوديمري 

الواليـات  دعـم  مؤكـداً  زيلينسـكي، 

املتحـدة ”الثابـت“ للبـالد يف مواجهة 

الغزو الرويس.

وقال بايدن، بحسب بيان نرشه البيت 

األبيض، أنه سـيعلن عن تسليم دفعة 

جديدة مـن العتـاد، بما فيهـا ذخرية 

املدفعيـة واألنظمـة املضـادة للدروع 

”حمايـة  يف  للمسـاعدة  والـرادارات، 

القصـف  مـن  األوكرانـي  الشـعب 

الجوي“.

أن  إىل  األمريكـي  الرئيـس  وأشـار 

واشـنطن سـتعلن الحقا عن عقوبات 

إضافية عىل الـرشكات واألفراد الذين 

يحاولـون التهـرب مـن العقوبات أو 

دعم آلة الحرب الروسية.

وقـال بايـدن إنـه كان يتحـدث مـع 

زيلينسكي هاتفيا قبل عام أثناء بداية 

الهجوم الرويس. وأشار إىل أن كييف لها 

مكانـة خاصة يف قلبه، مؤكداً بالقول: 

”قبـل عام كان العالم ينتظر سـقوط 

كييف.. واآلن ال تزال صامدة“.

وقبيل أيـام من إتمام عـام كامل عىل 

الروسية  العسـكرية  العملية  النطالق 

يف أوكرانيـا، شـدد الرئيـس األمريكي 

عىل أن أوروبا تشـهد أكـرب حرب منذ 

75 عامـا، مؤكـداً أن األمريكيني يرون 

العـدوان الرويس كتهديـد للعالم كله، 

مشـرياً إىل أن روسـيا كانت تريد إزالة 

أوكرانيا من الخريطة.

وأعلـن بايـدن عـن تقديـم املزيد من 

ذخرية هيمارس وجافلني إىل أوكرانيا، 

كما سـيقدم بالتعاون مع الكونغرس 

مليارات الدوالرات ألوكرانيا.

ويف وقـت سـابق امـس، أعلـن مركز 

وأمـن  االسـرتاتيجية  االتصـاالت 

املعلومات يف أوكرانيا عن زيارة بايدن، 

قائـال إن مـن املهـم ”أال نـرى الدعـم 

والتضامن الشفهي فحسب، بل كذلك 

وجود رشكائنا الرئيسني يف كييف“.

الرئيـس  ظهـر  مفاجئـة،  زيـارة  يف 

األمريكي جو بايدن يتجول مع نظريه 

زيلينسـكي،  فولوديمـري  األوكرانـي 

األمـس االثنـني، يف شـوارع العاصمة 

األوكرانية كييف.

لقتـىل  تذكاريـا  حائطـا  بايـدن  زار 

الجيـش األوكرانـي يف كييـف. وعقـد 

مع زيلينسـكي اجتماعا يف كاتدرائية 

القديس ميخائيل يف كييف.

وذكرت وكالة ”رويـرتز“ أن صفارات 

اإلنـذار انطلقـت يف أنحـاء كييف، مع 

زيـارة بايدن، مشـرية إىل عـدم وجود 

أنبـاء عـن هجـوم صاروخـي يف هذا 

الوقت.

ولـم يعلـن البيـت األبيـض عـن هذه 

الزيـارة التـي تتزامن مع مـرور عام 

عـىل العملية العسـكرية الروسـية يف 

أوكرانيا.

وأعلـن بايدن عـن مسـاعدة إضافية 

بقيمـة نصـف مليـار دوالر ألوكرانيا 

خالل هذه الزيارة املفاجئة.

وقال الرئيـس األمريكي يف ترصيحات 

مشـرتكة إىل جانب الرئيس األوكراني 

زيلينسكي، إن الحزمة ستشمل املزيد 

مـن املعـدات العسـكرية، بمـا يف ذلك 

ذخـرية املدفعية واملزيد مـن صواريخ 

جافلني ومدافع الهاوتزر.

من جانبه، أكد زيلينسـكي أنه تحدث 

مـع بايدن عن ”أسـلحة بعيـدة املدى 

توفريهـا  يتـم  قـد  التـي  واألسـلحة 

ألوكرانيا حتـى لو لم يتم توريدها من 

قبل“.

بايـدن يف ترصيحاتـه عـن  وتحـدث 

صمود املقاومـة األوكرانية مع دخول 

الحرب عامها الثاني.

وقـال الرئيـس األمريكـي: ”بعد عام، 

تبقى كييـف واقفـة وأوكرانيا واقفة 

والحرية واقفة“، بحسب قوله.

وكان من املقرر قيام الرئيس األمريكي 

بزيارة بولندا، الثالثاء واألربعاء، حامال 

”رسـالة“ حازمـة إىل نظـريه الرويس 

فالديمري بوتني بأنه سـيدعم أوكرانيا 

”طاملا لـزم األمر“، بعد عـام عىل بدء 

الغزو الـرويس لهـذا البلـد ويف لحظة 

حاسمة من النزاع.

ويف اليوم نفسـه الذي يلقي فيه بايدن 

خطابا رسميا يف قرص وارسو، الثالثاء، 

من املقرر أن يلقي بوتني أيضا كلمة.

ومن هـذا املوقـع الذي يحمـل رمزية 

كربى يف تاريخ بولندا، وقبل ثالثة أيام 

من مرور عام عىل بـدء الغزو الرويس 

ألوكرانيا، يعتزم بايدن ”توجيه رسالة 

إىل بوتني كما إىل الشعب الرويس“، عىل 

مـا أفاد املتحدث باسـم البيت األبيض 

جون كريبي.

وأكـد كريبـي ”يمكننا القـول باعتزاز 

إن دعمنـا ألوكرانيا يبقـى ثابتا، وإن 

االئتالف الدويل الداعـم ألوكرانيا أقوى 

من أي وقت مىض“، مرددا أن الواليات 

املتحدة ستستمر يف دعم كييف ”طاملا 

لزم األمر“.

الرئيـس  دعـا  مماثـل،  موقـف  ويف 

الفرنيس إيمانويـل ماكرون، الجمعة، 

إىل ”تكثيـف“ الدعـم ألوكرانيـا، قبـل 

محادثـات مـن املقـرر أن يجريها مع 

بايـدن األسـبوع املقبـل، فيمـا دعـا 

املستشار األملاني أوالف شولتس الذي 

يـزور البيت األبيـض يف 3 آذار/مارس 

إىل ترسيـع عمليـات تسـليم دبابـات 

إىل كييـف، بعدمـا اتهم لفـرتة طويلة 

باملماطلة يف دعم الجيش األوكراني.

وسـيجتمع بايـدن لـدى وصولـه إىل 

وارسـو، اليـوم الثالثاء، مـع الرئيس 

البولندي أنـدري دودا الذي تلعب بالده 

دورا أساسيا يف شبكة الدعم العسكري 

ألوكرانيا التي تقودها واشنطن.

ويلتقي األربعاء مجموعة ”بوخارست 

9“ التـي تضـم دوال مـن رشق أوروبا 

والبلقـان أعضاء يف الحلـف األطليس، 

وإسـتونيا  وتشـيكيا  بلغاريـا  وهـي 

وبولنـدا  وليتوانيـا  والتفيـا  واملجـر 

ورومانيا وسلوفاكيا.

والواليـات املتحـدة هي الداعـم األول 

ألوكرانيـا بفـارق كبـري عـن الـدول 

األخرى، إذ تخطت املساعدة العسكرية 

التي منحتها  واالقتصادية واإلنسانية 

أو صوتـت عليها منذ بـدء النزاع مئة 

مليار دوالر.

خلـف هـذه األرقـام الطائلـة، بـات 

األمريكيون يقدمون معدات عسكرية 

أكثر تطـورا وثقال، بـدءا بالصواريخ 

بطاريـات  ثـم  للدبابـات،  املضـادة 

املدرعـات  واآلن  الدقيقـة  املدفعيـة 

الخفيفـة، قبـل االنتقـال الحقـا إىل 

الدبابات الثقيلة.

وقـال املتحدث باسـم البيـت األبيض 

إن واشـنطن تـدرك أن النزاع يف لحظة 

”حاسمة“ مع اقرتاب نهاية الشتاء.

بغداد/ الزوراء:
أكَد وزير الخارجية فؤاد حسني، أمس االثنني، 
ان العملـة العراقيـة قوية، فيما اشـار اىل ان 
أزمة الدوالر يف طريقها إىل الحل، فيما اشار اىل 
هدف زيارته إىل واشنطن كان يتعلق بالقطاع 

االقتصادي.
وقال حسني خالل مؤتمر، تابعته ”الزوراء“: 
ان ”الوفـد العراقـي الذي زار واشـنطن كان 
يتكـون مـن قطاعـات مختلفة“، مشـريا اىل 
ان ”هـدف الزيـارة إىل واشـنطن كان يتعلـق 

بالقطاع االقتصادي“.
واوضـح، ان ”السياسـة النقدية كانت ضمن 
أجندة زيارة الوفد العراقي إىل واشنطن“، الفتا 
اىل ”مناقشـة القضايـا السياسـية ومحاربة 
الفسـاد والعالقـات اإلقليميـة مـع الجانـب 

األمريكي“.
واكـد حسـني، ان ”العملـة العراقيـة قويـة، 
واحتياطـي العراقي تجـاوز 100 مليار دوالر 
وسـيكون هنـاك اسـتقرار للعملـة يف وقـت 
قريـب“، مشـريا اىل ان ”هناك فاتـورات غري 

حقيقية كانت تتقدم للحصول عىل الدوالر“.
واضاف، ان ”الحديـث عن فرض رشوط عىل 
الوفد العراقي الذي زار واشـنطن من ضمنها 
التطبيـع مـع الكيـان الصهيونـي، عـار عن 
الصحـة ”، مؤكـدا ”عـدم وجـود اي رشوط 

امريكية حول ملف الدوالر“.
سـتحدد  االلكرتونيـة  ”املنصـة  ان  وتابـع، 
املسـتفيد مـن الـدوالر وسـتوقف التهريب“، 
بـدأ  الـدوالر  رصف  ”سـعر  ان  منوهـا 

باالنخفاض“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـْت أسـعار النفط بعـد الخسـائر التي 
حققتها األسـبوع املايض، عـىل أمل أن يتعاىف 
الطلـب الصينـي بعد إلغـاء سياسـة ”صفر 
كوفيـد“، متجـاوزا اإلشـارات القويـة مـن 
االحتياطـي الفيـدرايل األمريكـي بشـأن رفع 

الفائدة.
وصعـد سـعر خـام برنـت بنحـو 0.9 باملئة 
ليتجـاوز 83.7 دوالر للربميـل، فيمـا ارتفـع 
سـعر الخام األمريكي 0.8 باملئـة مقرتبا من 
مسـتوى 77 دوالرا للربميـل ليتجـاوز أطول 

سلسلة من االنخفاضات هذا العام.
وأغلق خاما برنت وغرب تكسـاس الوسـيط 
عـىل انخفاض نحـو أربعـة باملئة األسـبوع 
املايض بعد أن أعلنـت الواليات املتحدة ارتفاع 

مخزونات النفط الخام والبنزين.
وال تزال أسواق النفط حائرة، بني الدالئل عىل 
انتعـاش الطلب الصيني التي تدعم األسـعار، 
لكن يف الوقت نفسـه هناك مخاوف من اتجاه 
االحتياطـي الفيدرايل نحو مزيد من التشـديد 

النقدي وهو ما يحد من مكاسب النفط.
عمليـات  يف  االسـتثمارات  نقـص  أن  كمـا 
االستكشـاف واإلنتـاج تثري املخاوف بشـأن 
إمدادات النفط يف املسـتقبل، خاصة مع إبقاء 

املنتجني الكبار عىل حدود اإلنتاج كما هي.
وقـال وزيـر الطاقـة السـعودي األمـري عبد 
العزيز بن سلمان، يف ترصيحات له األمس، إن 
تحالف أوبك+ يتحـىل باملرونة الكافية لتغيري 

القرارات كلما اقتىض األمر.

وقال بـادن مور رئيس أبحاث السـلع األولية 
يف بنك أسـرتاليا الوطني، يف ترصيحات لوكالة 
رويرتز، إن إعالن واشـنطن األسـبوع املايض 
عن خطط لسحب 26 مليون برميل من النفط 
الخام من االحتياطي البرتويل االسرتاتيجي زاد 
الضغوط النزولية عىل السـوق لكن اإلمدادات 
منخفضـة“  إىل  ”مسـتقرة  تبـدو  العامليـة 
مقارنة بالفرتة السـابقة املماثلة بعد الوضع 
يف االعتبـار خفـض اإلنتـاج من قبل روسـيا 

وتحالف أوبك+.
وقالـت فاندانـا هـاري، مـن رشكـة فانـدا 
إنسـايتس، لوكالة بلومـربغ، إن ”إعادة فتح 
االقتصاد الصيني قد يؤدي إىل نوبة من االتجاه 

الصعودي يف مرحلة ما يف األسابيع املقبلة“.
وعانـى النفـط مـن بدايـة وعرة منـذ مطلع 
2023 إذ يتعامـل املسـتثمرون مـع املخاوف 
املسـتمرة بشـأن التباطؤ االقتصادي العاملي 

والتفاؤل بشأن إعادة افتتاح الصني.
وأضافـت تداعيـات العقوبـات عـىل الطاقة 
الروسـية وتحويل مسـار التدفقـات العاملية 
عنـرصا آخـر مـن عـدم اليقـني إىل السـوق 

العاملية.
وتخطـط الواليـات املتحـدة لفـرض ضوابط 
جديـدة عىل الصـادرات وعقوبات جديدة عىل 
روسـيا، تسـتهدف الصناعات الرئيسـة بعد 
عام من الحـرب ضد أوكرانيا. وستسـتهدف 
اإلجراءات قطاعـي الدفاع والطاقـة يف البالد 
واملؤسسات املالية والعديد من األفراد، بحسب 

بلومربغ.

الرياض/ الزوراء:
انطلقـْت يف العاصمـة السـعودية 
أعمـال  االثنـني،  امـس  الريـاض، 
املنتدى السعودي لإلعالم يف نسخته 
الثانية بتنظيم من هيئة الصحفيني 
بالرشاكـة االسـرتاتيجية مع هيئة 
اإلذاعة والتلفزيون، بحضور رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العـرب نقيـب 

الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي.
وذكـرت وكالـة االنباء السـعودية 
املنتـدى  ”أعمـال  ان  ”واس“، 
السعودي لإلعالم يف نسخته الثانية 
انطلق يف الرياض بتنظيم من هيئة 
الصحفيني بالرشاكة االسرتاتيجية 
والتلفزيـون،  اإلذاعـة  مـع هيئـة 
وحضـور أكثر مـن 1500 إعالمي 
وأكاديمـي وخبري مـن دول عربية 
ومسـؤولني  ووزراء  وعامليـة 
محليـني ودوليـني ملناقشـة العديد 
بالقطاع  املتعلقـة  املوضوعات  من 

اإلعالمي وواقعه ومستقبله“.
وأضافـت، انه ”يف مسـتهل املنتدى 
اإلذاعـة  هيئـة  رئيـس  رحـب 
والتلفزيون رئيس املنتدى السعودي 
لإلعـالم محمد بـن فهـد الحارثي 
بالحضـور“ ، مبينـاً أن ”املنتدى يف 
نسـختة الثانية يقـام يف العاصمة 
الرياض التي تتباها كل يوم بقصة 
إنجاز وموعد إنطـالق وعجلة نمو 
ال تتوقـف، وحـراك تنمـوي ضخم 
يشـمل جميع أنحاء اململكة ليصل 
إىل جوهـر رؤية 2030 وهو تطوير 
القدرات واستثمار  اإلنسـان وبناء 

املكتسبات“.
وأكـد الحارثـي، وفقـا للوكالة، أن 

”لغـة العـرص هـي لغـة التطوير 
واملجتماعات ويف أي مسـار تواجه 
مسـارين إما أن تكـون يف صناعة 
التاريخ او تكون خارجه ، والرهان 
السـعودي هـو صناعة املسـتقبل 
وتشـكيل خارطته ورسم مالمحه 
لذلـك أطلـق عـىل املنتـدى شـعار 

”اإلعالم يف عالم يتشكل“.
وتابعـت الوكالـة، انـه ”بعـد ذلك 
بدأت أوىل جلسـات املنتدى بجلسة 
حوارية حملت عنوان ”جيل اإلعالم 
الجديد.. املتغريات والفرص“ شارك 
فيهـا رئيـس رشكة ”سـرتاتيجيك 
امربوفزتيشن“ دافيد ريبوي، عميد 
كليـة االتصال يف جامعة الشـارقة 
هايرو لوجو-اوكاندو، واملدير العام 

للمكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة 
طارق سعيد عالي, ورئيس مجلس 
إدارة جمعية الصحفيني اإلماراتية 

محمد الحمادي“.
إدارة  مجلـس  رئيـس  وتحـدث 
بدايـة  يف  اإلماراتيـة  الصحفيـني 
الجلسـة عـن املحتـوى اإلعالمـي 
وصناعته ومـا يواجهه الصحفيني 
واملؤسسـات اإلعالمية، موضحا أن 
البوصلة تتجه نحو املحتوى الجيد، 
وأنـه يجـب التفكـري يف الجمهـور 

بوصفه صانع النجاح.
وبني الحمـادي، أن ”الصحفي هو 
من يقدم املعلومـة الصحيحة فهو 
واملصداقيـة  باملعلومـات  مرتبـط 
واملوضوعيـة، اما صانع املحتوى ـ 

التك تـوك ـ فهو وسـيلة، مبيناً أن 
مـن التحديات التدريـب إذ إن كثري 
من الذين ظهروا يف وسائل التواصل 

االجتماعي يحتاجون إىل تدريب“.
وتطـرق عميـد كليـة االتصـال يف 
جامعة الشارقة إىل أهمية املحتوى 
مقدمـني  ودور  للعامـة،  املقـّدم 
املحتوى ورضورة تفكريهم بقيمة 
مايقدمونه وتأثريهـم عىل اإلعالم 
والصحافـة، مشـرياً إىل أّن البحث 
عن الخـرب وتحـرّي املصداقية هو 
اإلعالمـي  بـني  املفصـيل  الفـارق 

املحرتف وصانع املحتوى.
مـن جانبـه، تحـّدث رئيس رشكة 
عن  امربوفزتيشن“  ”سـرتاتيجيك 
املصداقيـة وتأثـريه عـىل  أهميـة 

إىل  مشـرياً  ومسـتقبله،  اإلعـالم 
أهميـة ثقـة املتلقـي باإلعالمي يف 

تحديد شكل اإلعالم باملستقبل .
ولفت النظر إىل أن اعتماد ”اإلعالم 
الجديد“ عىل التكنولوجيا وطريقة 
تحويل املعلومة من مجرد معلومة 
إىل حـدث يثري اهتمـام املتلقي هو 

التحدي الصعب.
بـدوره أكـد املديـر العـام للمكتب 
اإلعالمي لحكومة الشـارقة أهمية 
ودعمـه  اإلنسـان  عـىل  الرتكيـز 
يف  ثقافتـه  وتعزيـز  وتوعويتـه 
مختلف املجـاالت، مشـرياً إىل دور 
الجامعـات واملراكز املختصة ودور 
النرش يف ذلك من خالل عقد الورش 
التدريبيـة واسـتقطاب جيل جديد 
وتمكينـه مـن حضـور املؤتمرات 
ثقافتـه  لتعزيـز  والفعاليـات 

اإلسالمية والعربية.
وأشـار إىل أن اإلعـالم التقليـدي 
الرسـمي يعـد أكثر ثقـة يف نقل 
املعلومـات من وسـائل التواصل 
االجتماعـي، مبينـا أن الكليـات 
املختصة واملؤسسات األكاديمية 
يجـب أن تؤدي دورهـا يف إجراء 
الدراسات والتنبؤ باملستقبل وما 
يتناسب مع الجيل الجديد ، كذلك 
مواكبة الرسائل الحكومية التي 
يراد لهـا أن تصل للعالـم، مبيناً 
أن هنـاك فجـوة مابـني الجانب 
التعليم  ومخرجـات  األكاديمـي 
اإلعـالم  مجـال  يف  األكاديمـي 
ويجـب وضـع بديـل مـن خالل 
الحديثة  التكنولوجيا  اسـتخدام 

يف اإلعالم.
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هاتاي/ متابعة الزوراء:

أكـَد الرئيس الرتكـي رجب طيب 

أردوغـان، تقديـم الدعـم الكامل 

لجميع املنكوبني من الزلزال الذي 

رضب جنوب البالد.

وقـال أردوغان من واليـة هاتاي 

الرتكية األكثر ترضرا من الزلزال: 

نحـن عـىل وشـك االنتهـاء مـن 

عمليات تقييم األرضار يف املناطق 

بالزلزال، سنقوم بإعادة  املنكوبة 

اإلعمار يف جميع املناطق املترضرة 

من الزلزال.

واضاف، تسـجيل أكثر من 6 آالف 

هزة ارتدادية منـذ وقوع الزلزال، 

وجميـع مراحل البحـث واإلنقاذ 

وإزالة األنقاض قيد االنتهاء، فيما 

تـم إخـالء املباني وإجـراء تقييم 

املترضرة بشـكل  للمباني  كامـل 

كبري ومتوسط.

مبينـا، ان العاملـون يف القطـاع 

الخـاص والعام واملجتمـع املدني 

يعملون من أجل إزالة األنقاض.

وأشـار اردوغان اىل انه تم توزيع 

 180 بطانيـة وهنـاك  3 ماليـني 

ألف خيمـة باإلضافـة إىل البيوت 

الجاهزة.

األوىل  املرحلـة  يف  وتابـع، 

منـزل  ألـف   100 سنسـتحدث 

جاهز وسـنزيد هذا العدد الحقا، 

وحاليا 770 ألف مواطن يعيشون 

يف املخيمـات التي قمنـا بنصبها، 

ألـف مواطـن يعيشـون يف  و24 

البيـوت مسـبقة الصنـع، و450 

ألـف مواطن يقيمـون يف املدارس 

والسكن الجامعي.

كما تم تأمني املأوى ملليون و684 

ألفا مـن مواطنينا املترضرين من 

الزلزال.

وقـال اردوغـان يف ”غضـون عام 

القاطنون يف  سـينتقل املواطنون 

الخيم واملنازل سابقة التجهيز إىل 

شقق دائمة“.

واكد اردوغـان ان عـدد الضحايا 

بلـغ 41156 حتـى اآلن، واألعداد 

الحقيقية والنهائية سـتكون بعد 

االنتهـاء مـن جميع اإلجـراءات، 

كما سـنقوم بإعـادة اإلعمار من 

الصفـر، ونحـن نعد بأننـا نمتلك 

الطاقات واإلمكانيات الكاملة.

وتابـع لـن نـرتك أي مواطن دون 

تقديـم الدعم لـه وإعـادة حياته 

كما كانت قبل الزلزال.

ام االعمار..سنقوم بإعادة اإلعمار 

خالل عـام واالنتهاء من الوحدات 

السكنية وتسليمها للمواطنني.

‚b«@fi˝Ç@fiaç€ç€a@Âfl@Òäãõnæa@’†b‰æa@äb‡«g@áÓ»‰é@ZÊbÀÎÜäc
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فقدان 
فقـد منـي الوصـل الصـادر مـن 
النجـف واملرقـم  بلديـة  مديريـة 
بمبلـغ   ٢٠٢٢/٣/٧ يف   ٤٩١٣٢٦
دينـار  الـف  ثالثمائـة   ٣٠٠٠٠٠
بإسـم (حسـني كامـل منصور) 
فعـىل مـن يعثر عليه تسـليمه اىل 

جهة االصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                             العدد: ٦٤/ج/٢٠٢٣
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية         التاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٠

محكمة جنح الحيدرية  

اىل / املتهم (قحطان عدنان جاسب اليارسي)
م/ إعالن

لعـدم تواجدك ولكونـك متخفي عن االنظار يا (قحطان عدنان جاسـب 
اليـارسي/ اسـم االم: ايه بريهـي تولـد: ١٩٨٥) تقرر تبليغـك باإلعالن 
بالصحـف املحليـة للحضور امام هذه املحكمة خـالل فرتة أمدها (٣٠) 
يومـا من تاريخ االعـالن يف الدعوى املرقمة اعاله املشـتكي فيها (عماد 
خالـد عبد عيل) وفق احـكام املـادة ١/٤٥٩ يف قانون العقوبـات واثناء 
الدوام الرسـمي وبعكسـه سـتجري املحاكمة بحقك غيابيـا وعلنا وفق 

القانون .

القايض
كرار زهري محمد

إعالن 
اىل الرشيك (بدر حسـني كاظـم) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيام رشيـكك (احمد رضا 
باقـر) بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٣٤٧٤٨) املقاطعة (٤/ حي العدالة) 
حـدود بلديـة النجـف ولغـرض تسـليفه قـرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نـرش االعـالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

إعالن  
اىل الرشيـك (عبـاس عدنـان خزعل) 
اقتـىض حضـورك اىل مديريـة بلدية 
الحيدريـة لغرض اصدار اجازة البناء 
للرشيك (سعد عجيل هاشم) للقطعة 
املرقمـة ١١٦/٢٦٥٠ يف خان الحماد 
مقاطعة ٦ خالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

إعالن 
اىل الرشيكة (زينب يوسف عبود) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عـىل قيام رشيكك (كـرار يحي 
حبيـب) بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٧٤٧٨) املقاطعـة (٤/ حـي صدام) 
حـدود بلديـة النجـف ولغـرض تسـليفه قـرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نـرش االعـالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .
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بغداد/الزوراء:

أكدت وزارة الداخلية، امس االثنني، أن أكثر من 

١٠٠ ألف شكوى وردت بشأن املحتوى الهابط 

إىل منصـة بلغ، فيما أشـارت إىل أن اإلجراءات 

املتخذة ضمن الحملة مهنية.

وقال مدير العالقـات واإلعالم يف الوزارة اللواء 

سـعد معـن يف ترصيـح صحفـي: إن «حملة 

النصـوص  وفـق  جـاءت  الهابـط  املحتـوى 

القانونية، إذ تنص املادة ٣٨ من الدستور عىل 

اآلداب العامة واألخالق وغريها».

وأوضـح أن «الحاالت املطروحة ضمن الحملة 

هي حـاالت تسـتوجب املعالجـة»، مبينـاً أن 

«اللجنـة ستسـتمر بالعمل ضمـن موافقات 

ورؤية قضائية وتحليـل للمحتوى وتحديد إْن 

كان يتناىف مع األخالق».

وأضاف أن «املنصة املعدة لالبالغ عن أصحاب 

املحتوى الهابط تجاوزت الــ١٠٠ ألف بالغ»، 

منوهـا بأن «مسـألة حرية الـرأي والتعبري ال 

يمكن املسـاس بها، كونها مكسـب الشـعب 

وأهم منجز للعراق».

الخاصـة بضوابـط  «الالئحـة  أن  إىل  وأشـار 

وقيـم املحتوى تصـدر من قبل هيئـة اإلعالم 

حاميـة  تكـون  أن  مـن  والبـد  واالتصـاالت 

للضوابـط والحقـوق واملواطنـني»، داعيـاً إىل 

«اتاحـة املجـال من قبـل الهيئة، لخـرباء علم 

النفـس واالجتماع والقانون واألمن فضالً عن 

اإلعالميني يف أن يكونوا جزءاً من هذه الالئحة 

لضمان رصانتها».

وأوضح أن «حملة بلغ، التحتاج إىل قانون، انما 

تمت ضمن موافقات قانونية وزارية تسـمح 

للجميـع إبداء آرائهـم وبعدها تتـم فلرتة تلك 

اآلراء والتأكـد منها ومن ثـم اتخاذ اإلجراءات 

وبحسب النصوص القانونية».

وأردف معـن أن «اإلجـراءات املتخـذة ضمـن 

الحملة مهنيـة وال تتعلق بأي حزب أو كتلة»، 

الفتـًا إىل أن «الحملـة هدفهـا إرشـاد وتوعية 

وتثقيـف، أما مسـألة فـرض العقوبة هدفها 

التقويم فقط».
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بغداد/الزوراء:
مهـدي  صالـح  الصحـة،  وزيـر  اكـد 
الحسـناوي، امس االثنني، خالل ترأسـه 
اجتماع هيئـة الرأي يف الـوزارة، رضورة 
انجاز املشـاريع الصحية وتطبيق قانون 
الضمـان الصحي.وذكرت الوزارة يف بيان 
ورد لـ «الزوراء» ان «الوزير صالح مهدي 
الحسـناوي تـرأس اجتماعا هيئـة الراي 
يف وزارة الصحـة بمقر الـوزارة بحضور 
وكالء الـوزارة وعدد من املدراء العامني يف 
مركز الوزارة ودوائر الصحة».وشدد وزير 

الصحة خالل االجتماع عىل «اهمية تنفيذ 
اولويات الربنامـج الحكومي يف النهوض 
بالواقع الصحي بإنجاز املشاريع الصحية 
وتطبيق قانـون الضمان الصحي وتوفري 
الدوائـي للمؤسسـات  وتعزيـز الرصيـد 
واملحافظـات». بغـداد  يف  الصحيـة 
واسـتعراض االجتمـاع، بحسـب البيان، 
«واقـع العمـل يف الدوائر وأهـم املعوّقات 
التـي تواجـه عمـل املؤسسـات الصحية 
وسبل تجاوزها لتطوير وتحسني الخدمة 

املقدمة للمواطنني».

بغداد/الزوراء:
أعلـن جهاز األمن الوطني، امـس االثنني، اعتقال ٢٤ متهما وضبط ٣٥٠ 

ألف لرت من املشتقات النفطية املهربة يف ثمان محافظات.
وذكر الجهاز يف بيان ورد لـ «الزوراء» انه «اسـتمرارا لجهود جهاز األمن 
الوطني يف مالحقـة واعتقال مهربي املشـتقات النفطية واملتاجرين بها 
بطـرق غري رشعيـة تمكنت مفارز الجهـاز وبعد اسـتحصال املوافقات 

القضائية من اعتقال (٢٤) متهماً».
وأشـار إىل «ضبط أكثر من (٣٥٠) ألف لرت من النفط املهرب ومشـتقاته 
يف محافظات (صالح الدين، كركوك، القادسـية، واسـط، البرصة، دياىل، 
النجـف، كربالء) إضافـة إىل عدد مـن األوكار التي تسـتخدم يف عمليات 

التخزين».
وأضـاف البيـان أن «العملية جاءت ضمن سلسـلة املداهمات و الكمائن 

املحكمة التي أفضت إىل إحباط محاوالت التهريب».
وأوضـح ان « املتهمـني جـرى تدويـن أقوالهـم أصولًيـا وإحالتهـم مع 

املضبوطات إىل الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل».

بغداد/الزوراء:
أعلـن أمني بغداد عمار موىس، امس االثنني، قرب املبارشة بتقديم الخدمات ملنطقة 
حـي طـارق، فيما أشـار إىل أنه سـيتم تشـكيل فريق متابعـة للتأكد مـن االلتزام 
بالتوقيتات.وقال موىس يف ترصيح صحفي «أجرينا زيارة إىل دائرة بلدية الصدر/ ١، 
كما التقينا أهايل منطقة حي طارق»، مبيناً أن «هذه املنطقة املتاخمة مع محافظة 
بغداد، وستشـمل بتقديم الخدمات إشـارة إىل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع 
السـوداني بتقديم أفضـل الخدمـات باملناطق التـي تعاني من نقـص الخدمات». 
وأضاف أن «هناك معاناة كبرية يف موضوع املجاري واكسـاء الطرق الرئيسـة كون 
هذه املناطق كانت زراعية وتوسعت بشكل غري مدروس»، مشرياً إىل أنه «تم االتفاق 
مـع الدوائر املعنية يف أمانة بغداد بحضور مدير عام مجاري بغداد ومدير ماء بغداد 
ومدير عام دائرة املشاريع ومدير عام بلدية الصدر/١ مع تحديد املهام والواجبات».

وذكـر أنه «سـيتم بدءاً من اليوم تقديم الكشـوفات الحتياجات هـذه املنطقة وفق 
توقيتات زمنية للمبارشة يف األعمال بأرسع وقت»، الفتاً إىل أنه «سيتم تشكيل فريق 
متابعـة مع الفـرق املوجودة بتغطية األعمـال للتأكد من االلتـزام بالتوقيتات التي 
وعدنـا بها املواطنني».وأكد موىس أن «هناك تقبالً وارتياحاً من املواطنني حول ذلك، 

وابلغناهم بتوجيهات رئيس الوزراء بتقديم الخدمات لهم بأرسع وقت».

بغداد/الزوراء:
أعلنت الهيئـة العليا للحج والعمرة ، امس 
االثنني، تفويج اكثـر من ٢٨٣ الف معتمر 
للديار املقدسـة عرب املنافـذ الجوية ومنذ 

عرعر الحدودي
وقالـت الهيئـة يف بيـان تلقته «الـزوراء» 
انهـا «فوجت عرب الرشكات املعتمدة لديها 
لغايـة اآلن أكثر مـن ٢٨٣ الف معتمر جوا 
وبـرا اىل الديار املقدسـة، ومـن املؤمل ان 
يـزداد العدد خالل أشـهر الـذروة ( رجب، 

شعبان، رمضان)». 
وأشـارت اىل ان «العمـرة الربية خالل هذا 
املوسـم شهدت إقباال واسعا من املواطنني 
عـرب منفذ عرعر الحـدودي، حيث أرشفت 
عـىل تفويـج ١٦٢ الـف معتمـر، والعمل 
مسـتمر عىل مدار اليوم من أجل تسـهيل 
اجـراءات ذهابهـم اىل بيـت اللـه الحـرام 

براحة وسالم». 

واضافـت الهيئـة، بحسـب البيـان: أنهـا 
«فوجـت اكثر مـن ١٢١ الـف معتمر عرب 
املطارات العراقية (بغداد، البرصة، النجف 

كركـوك)  السـليمانية،  أربيـل،  األرشف، 
بواسطة طائرات رشكة الخطوط الجوية 

العراقية والنواقل املحلية األخرى».

بغداد/الزوراء:

اكدت وزيـر الهجرة واملهجرين 

امـس  جابـرو،  فائـق  ايفـان 

االثنـني، أن الحكومـة الحاليـة 

تعمـل وفق إسـرتاتيجية مبنية 

عـىل إحـرتام حقـوق اإلنسـان 

وترفض العودة القرسية

وذكر اعالم وزارة الهجرة يف بيان 

تلقتـه «الـزوراء» ان «األخـرية 

استقبلت رئيس املنظمة الدولية 

للعالم الحر الواحد ماجد الشايف 

برفقة وفد من الربملان الكندي، 

أوضاع  الجانبـان  فيمـا بحـث 

املهاجريـن العراقيني ودعم من 

يرغـب منهـم بالعـودة طوعياً 

اىل البـالد، إضافـة إىل التعـاون 

والتنسيق املشـرتك بني الوزارة 

واملنظمة».

«إسـتعداد  جابـرو  وأكـدت 

الوزارة إلعادة الراغبني بالعودة 

الطوعية»، الفتة إىل أن «الوزارة 

مسـتعدة للتعـاون مـع جميع 

واملنظمـات  املضيفـة  الـدول 

الدولية لتفعيل العودة الطوعية 

خصوصـاً  فيهـا  يرغـب  ملـن 

الكفاءات العلمية منهم».

 وبينـت أن «الحكومـة الحالية 

تعمل وفـق إسـرتاتيجية تؤكد 

عـىل إحـرتام حقـوق اإلنسـان 

والتقبل بالعودة القرسية». بغداد/الزوراء:
االسـتخبارات  وكالـة  أعلنـت 
وزارة  يف  االتحاديـة  والتحقيقـات 
الداخليـة، امـس االثنـني، القبض 
عـىل اثنني مـن املتهمـني يتاجران 
بالحشيشـة يف بغداد، فيما اشارت 
اىل اعتقال متهم آخر بتجارة البرش 
يف كربالء.وذكـرت الوكالـة يف بيان 
«مفارزنـا  أن  «الـزوراء»  لــ  ورد 

تمكنـت مـن نصـب كمـني محكم 
باملـواد  يتاجـران  اثنـني  ملتهمـني 
بغـداد  يف  (الحشيشـة)  املخـدرة 
كربـالء  «مفـارز  أن  «.وأضافـت، 
تمكنـت أيضـا مـن القبـض عـىل 
متهـم آخر بالجـرم املشـهود كان 
يحـاول بيـع طفل يبلغ مـن العمر 
شـهرين بمبلغ قـدره ثالثون ألف 
دوالر امريكي».وأشار البيان اىل أن 

«عمليات االخرتاق والكمائن نفذت 
من قبل مفـارز خاصة تسـتهدف 
عصابـات الجريمـة املنظمـة، وقد 
حققـت نتائـج يف مكافحـة هـذه 
واتخـذت  منهـا،  والحـد  الجرائـم 
اإلجراءات القانونيـة اصوليا».كما 
أعلـن جهـاز املخابـرات الوطنـي، 
امس االثنني، إلقاء القبض عىل أحد 
العملة األجنبية  املتورطني بتهريب 
لخـارج العـراق، فيما أشـار اىل ان 
املتهـم بحوزتـه أكثـر مـن مليون 
دوالر وعمـالت اجنبية أخرى.وذكر 
الجهاز يف بيان ورد لـ «الزوراء» أنه 
«اسـتناداً اىل توجيهات القائد العام 
للقوات املسـلحة املتعلقة بمالحقة 
مرتكبـي جرائـم تهريـب العملـة 
األجنبية واملتالعبني بسعر الرصف، 
تمكنت مفارزنا مـن القاء القبض 
عـىل أحد املتورطني بهـذه الجرائم 
 (١٫٤١٠٫٠٠٠) مبلـغ  وبحوزتـه 
االف  وعـرشة  واربعمائـة  مليـون 
ثالثمائـة  و(٣٠٠٫٠٠٠)  دوالر، 
ألـف يـورو معـدة للتهريب».وأكد 
الجهاز «مضيه بمالحقة املضاربني 
ومهربي العملة وكونه حصناً منيعاً 

للوطن واملواطن ضد مهددات األمن 
القومي الداخليـة والخارجية».من 
جانبها، أعلنت وكالة االستخبارات 
وزارة  يف  االتحاديـة  والتحقيقـات 
الداخلية، امس االثنني، القبض عىل 
تاجر مخدرات بعدما تسبب بمقتل 
منتسـب واصابـة فريـق العمل يف 
العاصمـة بغداد.وذكرت املديرية يف 
بيـان ورد لـ «الزوراء» أن «املديرية 
العامة لشؤون املخدرات واملؤثرات 
العقلية يف الوكالة أعلنت عن نصب 
كمـني محكـم لتاجر مخـدرات يف 
الرصافة،  محافظة بغـداد جانـب 
بموجـب قـرار قضائي أسـفر عن 
استشهاد منتسبها املفوض (ضياء 
حامد حيدر)، واصابة فريق العمل 
بجروح بالغـه أثناء تنفيـذ عملية 

القبض عىل تاجر املخدرات»
وأضافت أن «التاجر استعمل قنابل 
يدويـة هجومية بعـد محارصته»، 
الفتـة اىل أنـه «تـم القبـض عليـه 
واملمنوعـات  األسـلحة  وضبـط 
بمحرض ضبـط اصويل مع متهمني 
آخريـن وايداعهم التوقيـف لينالوا 

جزاءهم العادل».

بغداد/الزوراء:
أعلـن أمني بغداد عمار موىس، امس االثنني، عن قرب 
املبـارشة بتقديم الخدمات ملنطقة حـي طارق، فيما 
أشـار إىل أنه سـيتم تشـكيل فريق متابعة للتأكد من 
االلتزام بالتوقيتات.وقـال موىس يف ترصيح صحفي 
«أجرينـا زيارة إىل دائرة بلديـة الصدر/ ١ كما التقينا 
أهـايل منطقة حي طارق»، مبينـاً، أن «هذه املنطقة 
املتاخمـة مـع محافظـة بغـداد، وستشـمل بتقديم 
الخدمات إشـارة إىل توجيهات رئيـس الوزراء محمد 
شـياع السـوداني بتقديم أفضل الخدمـات باملناطق 
التي تعاني من نقـص الخدمات». وأضاف أن «هناك 
معاناة كبـرية يف موضـوع املجاري واكسـاء الطرق 
الرئيسـة كون هذه املناطق كانت زراعية وتوسـعت 
بشـكل غري مدروس»، مشـرياً إىل أنه «تم االتفاق مع 
الدوائـر املعنيـة يف أمانـة بغـداد بحضـور مدير عام 
مجـاري بغـداد ومدير ماء بغـداد ومدير عـام دائرة 
املشاريع ومدير عام بلدية الصدر/١ مع تحديد املهام 
والواجبات».وذكر، أنه «سـيتم بـدءاً من اليوم تقديم 

الكشـوفات الحتياجات هذه املنطقـة وفق توقيتات 
زمنيـة للمبـارشة يف األعمال بأرسع وقـت»، الفتاً إىل 
أنه «سـيتم تشكيل فريق متابعة مع الفرق املوجودة 
بتغطيـة األعمـال للتأكـد مـن االلتـزام بالتوقيتات 

التـي وعدنـا بهـا املواطنني».وأكد مـوىس أن «هناك 
تقبـًال وارتياحاً مـن املواطنني حول ذلـك، وابلغناهم 
بتوجيهـات رئيـس الـوزراء بتقديـم الخدمـات لهم 

بأرسع وقت».

كركوك/الزوراء:

أعلنت رشكة املنتجات النفطية يف محافظة 

النفـط،  وزارة  تشـكيالت  أحـد  كركـوك 

امس االثنـني، عدم وجـود أي أزمة وقود يف 

املحافظة، فيما أشارت إىل أنها ستتخذ بدائل 

لتخفيف الزخم عىل محطات تعبئة الوقود.

وقال مسؤول اإلعالم يف الرشكة غسان وداي 

يف ترصيح صحفي: ان «املحطات الحكومية 

واملشـيدة بـارشت بتجهيز املركبـات بمادة 

البنزين يف جميع مناطق محافظة كركوك»، 

مشـرياً إىل أنـه «تـمَّ فـكُّ االختناقـات التي 

حصلـت صبـاح امـس عـىل مـادة البنزين 

بسـبب تأخر وصول املنتوج إىل مستودعات 

املحافظة «.

وأضـاف انـه «ال توجـد أي أزمة أو شـّح يف 

الوقـود، وأن التوقف الذي حصل يف املصفاة 

املجهزة كان بسـبب أعمال اإلدامة الصيانة 

الفنيـة  الكـوادر  تجريهـا  التـي  الدوريـة 

للمصفـاة»، منوهـا بأن «محافـظ كركوك 

أجـرى اتصاالت مسـتمرة مـع املسـؤولني 

يف وزارة النفـط والرشكـة العامـة لتوزيـع 

املنتجات النفطية ومصايف الشمال من اجل 

توفري مادة البنزين».

وأكد مسـؤول اإلعـالم انه «سـتكون هناك 

بدائـل جيدة للتغلب عـىل املعوقات من أجل 

تخفيـف الزخم عىل محطات التعبئة»، الفتاً 

إىل «اسـتئناف ١٧ محطة مشـيدة يف مركز 

محافظة كركوك واألقضية والنواحي التابعة 

لها بتوزيع مادة البنزين عىل املواطنني وفق 

البطاقة الوقودية».

ولفـت إىل أنه «تم أيضا تجهيز عدد كبري من 

املحطات املشـيدة بمادة زيت الغاز (الگاز) 

لتعبئـة اآلليات عـىل وفق برنامـج الرقابة 

االلكرتونية».



بغداد/ الزوراء:
اوضحت اللجنة املالية النيابية، امس 
االثنني، أسـباب تأخر ارسال موازنة 
وفيمـا  النـواب،  مجلـس  اىل   2023
أشـارت اىل اعـادة صياغـة املوازنـة 
العامة لعام 2023 وفق سعر الرصف 
الجديـد (130) ألف دينـار لكل 100 
دوالر، كشـفت عن بعـض تفاصيلها 
واملوعد املرتقب لوصولها اىل الربملان.

وقال رئيـس اللجنة املاليـة النيابية، 
عطـوان العطواني، امـس االثنني، يف 
حديث صحفي: ان ” الحكومة أخرت 
إرسـال مرشوع قانون املوازنة لعام 
2023 بسـبب تخفيض سـعر رصف 

الدوالر“. 
وأضاف أن ”هناك فجـوة يف التمويل 
كلما قل سـعر الـرصف زاد العجز يف 
املوازنـة مراجعتها من قبل الحكومة 
لتقليـل نسـبة العجـز يف املوازنـة“.
وأشار إىل أن ”العجز يف املوازنة يمكن 
السـيطرة عليه من قبـل الحكومة“، 
الفتا اىل ان ”حجم املوازنة لن يتجاوز 

200 تريليون دينار عراقي“.
وكان عضـو اللجنـة املاليـة، فيصل 
النائيل، قد كشـف يف ترصيح سـابق 
عـن حجـم املبالـغ املرصـودة ضمن 
موازنـة 2023، مشـريا اىل ان حجـم 
املوازنـة يتجـاوز الــ 200 تريليـون 

دينار. 
من جانب متصل، كشف عضو اللجنة 
املاليـة النيابيـة، جمـال كوجر، عن 
بعض تفاصيل موازنـة الدولة للعام 

2023 وموعد وصولها للربملان.
للوكالـة  ترصيـح  يف  كوجـر  وقـال 
الوطنية العراقية لألنباء ”نينا“ :“ان 
املوازنـة سـتصل اىل الربملـان نهايـة 
الشـهر الحايل او بداية الشـهر املقبل 
إذا ارادت الحكومـة ذلك بعد إقرارها 

يف مجلس الوزراء“.
واوضح انه :“ حسب الترسيبات فإن 
املبلغ الكيل للموازنة سـيكون بحدود 
٢١٠ اىل ٢١٥ تريليـون دينـار عراقي 
بعد تخفيض سـعر الدوالر اىل ١٣٠٠ 

، أي بحـدود ١٣٠ اىل ١٤٠ مليار دوالر 
امريكي“.

واكد :“ ان سعر برميل النفط سيكون 
70 دوالرا للربميـل الواحد ”، مشـريا 
اىل :“ ان حصـة االقليـم مـن املوازنة 
ستكون بحدود %14 من املوازنة، وال 
خالف عليها بني الكتل السياسية عىل 
اعتبار ان هذه النسبة موجودة ضمن 

حصة االقليم يف وزارة التجارة ”.
ولفـت كوجر اىل :“ ان الربملان يحتاج 
اىل مـا ال يقل عن شـهر واحـد، حال 
وصـول املوازنـة إلقرارها ”، مشـريا 
اىل ”انها سـتمرر بالتوافق السـيايس 
بعد حـل املشـاكل، وأبرزها حصص 

املحافظات واقليم كردستان“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصناعة واملعادن، أمس االثنني، توُفر ُمنتجات 
البطاريات عديمة اإلدامة (العيـن السـحريـة) للبيع املُبارش 
والفوري للُمواطنني ودوائر الدولة بأسعار تنافسية وضمان 
6 أشـهر. وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن“ مصنع 
البطاريـات التابـع إىل الرشكـة العامـة لصناعة السـيارات 
واملُعدات إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن وّفر ُمنتجات 
البطاريات عديمة اإلدامة (العيـن السـحريـة) للبيع املُبارش 
والفـوري للُمواطنني ودوائر الدولة عن طريق مراكز البيع يف 
الوزيرية وأبي غريب وخان ضاري والوكالء املُعتمدين بسعات 
ُمختلفة ونوعية تفوق املُستورد وبأسعار ُمخفضة وُمنافسة 
ملا موجود يف السـوق املحلـي“.وقــال مدير املصنع، محمـد 
طالـب غالـب، بحسـب البيان: إن“ املصنع يحتوي عىل خط 
إنتاجـي ُمتطـور من رشكة سـوفيما اإليطاليـة املُتخصصة 
عاملياً بإنشـاء مصانع البطاريات يعمـل بتكنولوجيا حديثة 
إلنتاج بطاريات العني السـحرية عالمة بغداد بسعات (62 و 
74 و 90 و 100) أمبـري بطاقة ( 500 ) ألف بطارية سـنوياً 

قابلـة للزيادة“، الفتـاً إىل أن“ البطاريات ُتصنع بأياٍد عراقية 
%100 بمواصفة أوروبية وبنوعية تفوق املُستورد وبشهادة 
فحص من الجهـاز املركزي للتقييس والسـيطرة النوعية“.
وبني أن“ البطارية ُتصنع محلياً بالكامل بدءاً من توفري مادة 
الرصاص األساسية بنقاوة عالية جداً من خالل إعادة تدوير 
البطاريـات املُسـتهلكة يف مسـبك الرصـاص التابع للرشكة 
انتهاًء بتعبئة وتغليف البطارية كُمنتج نهائي جاهز للبيع“، 
داعيـاً الوزارات ودوائـر الدولة كافة إىل“ تسـليم البطاريات 
املُسـتهلكة املُتوفرة لديها إىل املسـبك لغـرض إعادة تدويرها 
وُمعالجتها وفق الرشوط واملعايري البيئية واالسـتفادة منها 
يف ديمومة صناعـة البطاريات“.وأعلــن مدير املصنع عن“ 
إمكانيـة املصنع لإلنتـاج بطاقة عالية مع تخفيض أسـعار 
البيـع للبطاريات لدعم دوائـر الدولة واملُواطنـني حيث ُتباع 
البطاريـة ( 62 ) أمبريا بـ ( 55 ) ألـف دينار و ( 74 ) أمبريا 
بــ ( 68 ) ألـف دينار و ( 90 ) أمبريا بـ ( 80 ) ألف دينار و ( 
100 ) أمبـري بـ ( 85 ) ألف دينار مع منح ضمان ملدة سـتة 

أشهر لتعزيز ثقة الزبون باملُنتج العراقـي“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االثنني، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سجلتا، صباح 
امـس، سـعر رصف بلـغ 152500 دينـار مقابـل كل 100 دوالر، فيما كانت 

االسعار صباح يوم االحد 149600 دينار.
وبني أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق املحلية يف 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار لكل 100 دوالر، بينما بلغت أسعار 

الرشاء 151500 دينار لكل 100 دوالر أيضا.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن االسعار سجلت ارتفاعا ايضا حيث 
بلغ سـعر الـدوالر للبيـع 153300 دينار وللـرشاء 152300 دينـار لكل 100 

دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املالية، امـس االثنني، مرتفعا 

بنسبة (0.9%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: بلغ 
عدد االسـهم املتداولة (27.342.843.964) اسهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

(33.869.066.992) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عىل (612.74) نقطة مرتفعا 

بنسبة (%0.9) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (607.26) نقطة.
وتـم تداول اسـهم (35) رشكـة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبـح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئـة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (25) مليار 
سـهم بقيمة بلغت (32) مليار دينار من خالل تنفيذ (14) صفقة عىل اسهم 

رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (25) 
مليون سـهم بقيمة بلغـت (33) مليون دينار من خـالل تنفيذ (59) صفقة 

عىل اسهم رشكتني.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمـة التداول االلكرتوني 
وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الزراعة عن قرارات لدعم مربي الثـروة الحيوانية يف عموم 

البالد، فيما أشارت اىل أن نسبة الدعم وصلت اىل 50 باملئة. 
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الخزعيل، يف ترصي صحفي: إن ”وزارة 
الزراعـة داعمة ملشـاريع الدواجـن الوطنيـة وتوفري مسـببات ديمومته 
وتوسعها دعما للمنتج الوطني وحفاظا عىل الصناعة والزراعة بعيدا عن 

االسترياد او تقليل االسترياد اىل أقل درجة ممكنة“.
وأضـاف أن“ الـوزارة دعمت مشـاريع الدواجن العام الجـاري، من خالل 
توفري األعالف من محصول الذراع الصفراء، الذي وصلت الكميات املنتجة 
منه اىل أكثر من 630 ألف طن استلمتها الوزارة بأسعار مدعومة 500 ألف 
دينار لسـعر الطن الواحد وتباع اىل مربي الثروة الحيوانية ومنهم اصحاب 

الدواجن بسعر 400 ألف دينار“. 
وأشـار اىل أن ” الـوزارة تقـوم بتصفية محصـول الذرة الخـام يف معامل 
الـوزارة وتضيف لـه الحبوب ويباع لجميع مربي الثروة الحيوانية بسـعر 

400 ألف للطن الواحد بنسبة دعم أكثر من 50 باملئة“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

اعلنت وزارة الخزانة األمريكية، امس 
االثنني، ان حيازة العراق من السندات 
االمريكيـة ارتفعـت لتصـل اىل اكثـر 
من 40 مليار دوالر، فيما أشـار خبري 
اقتصادي إىل أن هذه السـندات تتمتع 

بعوائد كبرية ومردود اقتصادي جيد.
وذكـرت الخزانة يف أحـدث جدول لها 
اطلعـت عليه ”الـزوراء“: ان ”حيازة 
العراق من سندات الخزانة االمريكية 
لشـهر كانـون االول من عـام 2022 
ارتفعـت بمقـدار 1.097 مليار دوالر 
لتصـل إىل 40.814 مليـار دوالر بعـد 
أن كانـت 39.717 مليـار دوالر خالل 

الشهر الذي سبقه“.
مبينـة ان ”هـذه السـندات ارتفعـت 
بنسـبة 81.4 % عـن نفـس الشـهر 
مـن عـام 2021 عندما كانـت حيازة 
العراق من السـندات تبلغ 22.5 مليار 

دوالر“.
واضافت ان ”السندات العراقية منها 
ضمانات طويلة األمد بمقدار 28.239 
مليار دوالر وضمانـات قصرية األجل 

بمقدار 12.575 مليار دوالر“، مشرية 
إىل أن ”هـذه السـندات تمثل 0.55% 

من السندات العالم“.

وعربيا تأتي السعودية يف مقدمة الدول 
األكثر حيازة، حيـث بلغت 119.709 
مليـار دوالر، وتأتـي اإلمـارات ثانيـا 

58.570 مليـار دوالر ومن ثم الكويت 
ثالثا بواقع 48.522 مليار دوالر، ومن 
ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 

املغـرب  ثـم  دوالر،  مليـارات   6.860
بواقع 3.870 مليارات دوالر. 

واشـارت اىل ان ”اكثـر الـدول حيازة 
اليابـان  هـي  االمريكيـة  للسـندات 
1.076.284 تريليون دوالر،  وبواقـع 
تليها الصـني وبواقع 867.061 مليار 
دوالر، تليهـا اململكة املتحـدة وبواقع 
ثـم  ومـن  دوالر،  مليـار   654.474
تأتي بلجيكا بواقـع 354.325 مليار 

دوالر“.
ويقـول الخبـري االقتصـادي، محمد 
ان  الحسـني، يف ترصيـح صحفـي: 
”السندات االمريكية تمثل احد الطرق 
إلدارة احتياطـي العـراق مـن العملة 
االجنبية والتي يتم استثمارها بشكل 
ناجـح“، مبينـا ان ”هـذه السـندات 
تتمتع بعوائد كبرية ومردود اقتصادي 

جيد“ .
واضاف أن ”هذه االحتياطيات تتوزع 
عىل العمالت الرئيسية يف العالم، وذلك 
من أجل تجنب مخاطر تذبذب أسعار 
رصف العمـالت فيما بينهـا من أجل 

تعظيم العائد أو تخفيض املخاطر“.

الزوراء/ متابعة الزوراء:
يواصل التضخم ارتفاعـه حول العالم، 
مسـجالً أكثـر مـن %5 يف %83.3 من 
البلدان املنخفضة الدخل، و%90.2 من 
الرشيحـة الدنيا من البلدان متوسـطة 
الدخـل، و%91 يف الرشيحـة العليا من 
البلدان متوسـطة الدخـل، وفقاً ألحدث 
تقارير عن الشـهور مـن ترشين األول 
التـي   ،2023 الثانـي  وكانـون   2022
تشـمل بيانات عن تضخم أسعار املواد 

الغذائية الصادرة عن البنك الدويل.
وبحسـب البنـك الـدويل، سـجلت نحو 
الدخـل  الـدول مرتفعـة  %85.7 مـن 
ارتفاعاً يف التضخـم، وأغلقت مؤرشات 
أسـعار الزراعـة والحبوب بنسـبة 2% 
أعىل ممـا كانـت عليه قبل أسـبوعني، 
وأغلق مـؤرش أسـعار الصـادرات عىل 
ارتفـاع بنحـو %5، وارتفعـت أسـعار 
الذرة والقمح واألرز بنسـبة %1 و2% 

و%5 عىل التوايل.

وأدى ارتفـاع أسـعار البـن، التي زادت 
بنسبة %11 خالل األسبوعني املاضيني، 
إىل زيادة مؤرش أسعار الصادرات، وعىل 
أسـاس سـنوي، ترتفـع أسـعار الذرة 
واألرز بنسـبة %9 و%16 عىل الرتتيب، 

وتقل أسعار القمح بنسبة 3%.
وارتفعت أسـعار الذرة والقمح بنسـبة 
%31 و%14 عـىل عمـا كانـت عليه يف 
يناير/كانون الثانـي 2021، وتراجعت 

أسعار األرز بنسبة 2%.
معلومـات  نظـام  لتحديـث  ووفقـاً 
األسـواق الزراعيـة الصـادر يف شـباط 
األسـمدة  أسـعار  انخفضـت   ،2023
بنسـبة %40 منذ أن سجلت مستويات 
قياسية بقيمة إسمية يف الربيع املايض؛ 
بسـبب االنخفاضات األخرية يف أسـعار 
الغـاز الطبيعـي وإعادة فتـح مصانع 
األسـمدة يف أوروبا. وعىل الرغم من هذا 
االنخفاض، فإن األسعار ال تزال تقريباً 

ضعف مستواها قبل عامني.
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بغداد/ الزوراء:
أكد املستشـار املايل لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، امس االثنني، أن 
العراق احتفظ بتصنيف ائتماني مسـتقر خالل الثماني سـنوات األخرية، 
مشرياً إىل أن العراق يحظى بتصنيف يضم بلداناً غالبيتها من االقتصادات 

الصاعدة.
وقـال صالح يف ترصيح صحفـي: إن ”التصنيف االئتمانـي للعراق أعتمد 
منـذ العـام 2015 يف بالدنا، مـا أدى اىل خفض كلفة االقـرتاض الخارجي 
بنسبة %50، حينما أصدر العراق السند األوروبي املسمى (الفرات) والذي 
اقرتض العراق حينها من سوق رأس املال الدولية بنحو مليار دوالر واحد، 

متداول حاليا يف األسواق الثانوية األوروبية“.
وأشـار إىل أن ”هناك سـند (دجلة) املضمون من حكومة الواليات املتحدة 
بمبلغ مليار دوالر واحد ايضاً، وكذلك سـند أوروبي للعراق باسـم (العراق 
/2028) وهـو يتعلق بتسـوية ديون القطـاع الخـاص األجنبي بموجب 

تسوية اتفاقية نادي باريس وبمبلغ اصدارية بنحو 2.7 مليار دوالر“.
وأوضح أن ”التصنيف االئتماني للعراق يعتمد عموماً وللسـندات املذكورة 
آنفاً عىل معايري مهمة لالقتصاد الكيل بالدرجة األسـاس لبلوغ مايسـمى 
(بالجـدارة االئتمانية للعراق) وقدرة االقتصاد عىل تسـديد خدمات ديونه 

والتزاماته الخارجية من دون اخفاق يذكر“.
وأضـاف أن ”القدرات االقتصادية تتحدد بمسـألتي العجـز أو الفائض يف 
الحسـاب الجاري مليزان املدفوعات والعجز أو الفائـض يف املوازنة العامة 
يف أقـل تقدير، إضافة إىل دور االحتياطيـات األجنبية وكفاءتها كمؤرش يف 

تغطية الديون املستحقة وخدماتها القصرية األجل“.
 وأكـد أن ”العـراق احتفظ عىل مدار السـنوات الثمانـي األخرية بتصنيف 
ائتمانـي مسـتقر تتـوىل إصـدار مؤرشاتـه أكثر مـن وكالة مـن وكاالت 
التصنيـف االئتمانـي العاملية مثـل (كلوبل فتش) وغريها وبشـكل نصف 
سـنوي، ما يؤرش القدرات الكبرية للعراق عىل اإليفاء بالتزاماته الخارجية 

إزاء الدائنني وغريهم عرب العالم“.
ولفـت إىل أن ”التصنيف الذي يحظى به العـراق اليوم، والذي هو يف نطاق 
املسـتوى B ، يضـع العـراق بـني مجموعـة دوليـة مهمة ال يقـل عددها 
عـن 60 بلداً يف العالم، وأغلبها من بلدان األسـواق الناشـئة واالقتصادات 

الصاعدة“.

بغداد/ الزوراء:
أكد الخبري االقتصادي، عبد السـالم حسـن، ان الحكومة تخرس 90 مليار 
دينار شهريا من العائدات الخاصة باملعامالت العقارية يف الدوائر البلدية، 
الفتـا اىل ان هذا املبلغ باإلمكان اسـتثماره بالشـكل الصحيـح عرب اتخاذ 

بعض القرارات من اجل ضمان تحقيقه ووضعه يف خزينة الدولة. 
وقال حسن يف ترصيح صحفي: ان ”الدوائر البلدية يف العراق يحصل فيها 
الكثري من الهدر للمال، من خالل التمسـك ببعض القرارات الخاصة بمنح 

اجازات البناء واملخالفات املرتتبة عىل االختالف يف املساحات“. 
وأضاف ان ”الحكومة بإمكانها إتاحة الحصول عىل اجازات البناء ملختلف 
املساحات خصوصا ان معظم املنازل قد تم تقسيمها اىل مساحات صغرية، 

وباإلمكان اتاحة الحصول عىل إجازة بناء مقابل مبلغ محدد من املال“. 
وبـنّي ان ”اصدار قـرار من الحكومـة بإتاحة الحصول عىل إجـازة البناء 
ملختلـف املسـاحات فأنه يوفـر لخزينة الدولـة اكثر من 90 مليـار دينار 
شـهرياً، كما انه يقيض عىل حاالت الفسـاد الحاصلة يف بعض الدوائر إزاء 
فرض املخالفـات والغرامـات العقارية جراء اختالفات املسـاحات وعدم 
اصـدار إجازة البناء، إذ ان اسـتمرار الوضع الحايل يجعل الحكومة تخرس 

هذا املبلغ شهريا دون ان تعلم“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوروبي بلغ 392 الف دينار، وسـعر الرشاء 388 الف 
دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم االحد 384 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 
انخفاضا ايضا عند 362 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 358 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 390 الف دينار و 400 ألـف، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 360 الفاً و 370 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 455 ألف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 425 ألف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 410 آالف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 340 

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

@Òá‡n»æa@7Ìb»æa@Üá±@á‡´@ãËƒfl
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بغداد/ متابعة الزوراء:
قـررت لجنة االنضبـاط باالتحاد العراقي لكرة القـدم معاقبة مدرب نـوروز ويل كريم.وذكرت يف بيان 
رسـمي: ”درست اللجنة تقريري حكم ومرشف مباراة دهوك ونوروز التي جرت يف ملعب دهوك ضمن 
منافسـات الدوري املمتاز“.وأضاف البيان: ”تبني للجنة قيام مدرب فريق نوروز ويل كريم ومساعديه 
بدخول امللعب، ويف أرض محرمة عليهم، واالعرتاض عىل قرار الحكم والتجاوز ضده بعد تسجيل الهدف 
األول لنادي دهوك، وبعد انتهاء املباراة تكرر التجاوز بالسـب والشـتم والكالم غري الالئق له ولعائلته“.
وقررت اللجنة ”معاقبة مدرب نوروز ويل كريم بالحرمان مباراتني من مرافقة الفريق، مع معاقبة نادي 

نوروز بغرامة مالية قدرها 5 ماليني دينار عراقي، وذلك بسبب تجاوز اإلداريني والطاقم الفني“.

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÌá„˛a@·ÓÓ‘m@ÚÓ‹‡«@Âfl@ÒáÌáu@Ú‹yãfl@bjÌã”@’‹�né@lbjì€a@ÒäaåÎ@ZlbÁÏ€a@áj«

بغداد/ متابعة الزوراء:
اكد نائـب رئيس الهيئة املؤقتـة لنادي القوة الجوية السـابق، 
سـمري كاظـم، انـه يبـارك للهيئـة اإلداريـة املؤقتـة الجديدة 
لنـادي القوة الجوية بعد مصادقة اللجنة األوملبية عىل اسـماء 

أعضائها.
واضاف: اعتذر لجمهـور القوة الجوية العريـق وأيضاً لجميع 
أعضـاء الهيئـة العامة وكل العاملني يف النـادي يف حال بدر منا 
تقصري أو تباطؤ بالعمل. مبينا: نحن ابناء النادي ومسـتعدون 
للقيام بأي يشء يف األيام املقبلة إذا ما طلبوا منا ذلك او تقديم أي 

دعم او مساندة سواء من أعضاء الهيئة العامة أو الجمهور. 
وأكد: نحن مسـتمرون يف تواجدنا يف النـادي وبدوري عضواً يف 
الهيئة العامة، ومستمرون لحني إقامة انتخابات دائمة وأتمنى 

للجميع املوفقية والنجاح.

بغداد/ متابعة الزوراء:
سمت اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقية الهيئة املؤقتة إلدارة 
نادي الديوانيـة، لحني إجراء 

انتخابات خالل 3 أشهر.
األوملبيـة  اللجنـة  واختـارت 
رئيسـا  العنكـويش  حسـني 
مؤقتـاً للنـادي، ومهنـد عيل 
نائباً، وحسن عيل كريم أميناً 
للرس، وعضوية كل من سعيد 
محسـن وعامر مريي وحيدر 
عبـد األمـري، ومحمـد فالـح 

محسن.
قرارهـا  اللجنـة  واتخـذت 
محكمـة  قـرار  إىل  اسـتناداً 
التـي  الديوانيـة،  يف  البـداءة 
اكتسـبت الدرجـة القطعيـة 
 2022 2197/ب/  بالعـدد 

بتاريخ 25/9/2022.
الشـباب  وزارة  وكانـت 

والرياضـة، قد أعلنت يوم 23 
ترشيـن األول املـايض إلغـاء 
بتشـكيل  السـابق  كتابهـا 
الهيئـة املؤقتـة إلدارة نـادي 
اإلدارة  وأعـادت  الديوانيـة، 
برئاسـة  للنـادي  السـابقة 

حسني العنكويش.
الهيئـة  ذلـك، قـررت  وقبـل 
العامـة لنـادي الديوانية يوم 
سـحب   ،(2022  /  5  /  7)
النـادي  ادارة  عـن  الثقـة 
ورئيسها حسـني العنكويش، 
فيمـا انتخبـت هيئـة مؤقتة 

إلدارة النادي.
واتهم العنكويش حينها وزير 
السـابق  والرياضة  الشـباب 
رئيس االتحـاد العراقي لكرة 
القـدم عدنان درجـال، بدعم 
هذه الخطوة من خالل إرسال 

ممثل عن الوزارة.

@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@·«Ü@¿@ÊÎã‡nèfl@Z·√b◊@78
ÒáÌáßa@Ún”˚‡‹€@ÒäÏìæa@·Ìá‘n€@ÊÎá»nèflÎ

@Úébˆã€@ÜÏ»Ì@ÔíÏÿ‰»€a@µèy
@o”˚fl@›ÿìi@ÚÓ„aÏÌá€a@Üb„

@>€a@paäaã‘€a@Âfl@áÌá»€bi@ãƒ‰€a@ÒÜb«g@·nné@ZfibuäÜ
Úflb»€a@Ú˜Ó:a@bËÓ‹«@o‘–ma

@Òıb–ÿ€a@…œä@kÓ€béc@¿@ÚÌãÌÏ�m@ÒäÎÜ@·Ó‘m@ÚÓjæÎ˛a@NN@‚ÏÓ€a
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بغداد / حسني عمار:
أعلـن مدير عام دائرة الرتبيـة البدنية يف 
وزارة الشـباب والرياضـة، موفـق عبـد 
الوهاب، قرب انطالق مرحلة جديدة من 
جوالتهـا التفتيشـية والتقييمية لألندية 
العراقيـة،  املحافظـات  يف  الرياضيـة 
ومعرفـة أداء الهيئـات اإلداريـة والعمل 
عـىل تطويرهـا للنهوض بواقـع األندية 
من خـالل تقويم الجانـب اإلداري واملايل 

والفني.
وقـال عبـد الوهـاب إن“ خـالل الفـرتة 
املقبلـة سـتبدأ لجنـة تقييـم  القريبـة 

األندية مرحلة جديدة من رحلة التقييم، 
اسـتكماالً للمرحلة األوىل والتي شـملت 
عـرش محافظـات، ودائرتنـا ماضية يف 
التعرف عىل واقع األندية عن قرب توثيق 
كل صغـرية وكبـرية تتعلـق بمتطلبـات 
إجـازة التأسـيس واالطـالع عـىل واقع  
األنديـة مـن النواحـي املاليـة واإلدارية 

والفنية ”.
وأضاف عبد الوهـاب أن“ نتائج التقييم 
سـتعلن بعد االنتهـاء من زيـارة جميع 
أنديـة يف املحافظات الخمـس الجنوبية 
قـار  وذي  والعمـارة  البـرصة  وهـي 

والسـماوة، باإلضافـة إىل أنديـة بغـداد 
التـي تضم عدداً  كبـرياً من األندية خالل 

األسبوعني املقبلني ”.
وتابع عبد الوهاب أن“ العمل سيسـتمر 
يف باقـي املحافظـات وسـيتم تصنيـف 
األندية عىل وفق درجات معينة، ويف حال 
مخالفة أي ناٍد للضوابط ؛ فسيتم سحب 

أو تعليق إجازته فوراً“. 
وقّدم عبد الوهاب شكره وتقديره لجميع 
مديريات الشباب والرياضة وكل األندية 
التـي زارتها لجان التقييـم عىل التعاون 

الكبري والشفافية يف العمل.

ÊbnèÿiåÎc@¿@bÓée@pbÓˆbË‰i@Èn◊äbìfl@›j”@bÌÜÎ@ıaäÎç€a@‚çËÌ@lbjì€a@kÉn‰fl
kÁaÏæbi@w»m@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl@“Ï–ñ@Z·√b◊@áºc

بغداد/ الزوراء:
 تغلب منتخُب الشـباب عىل فريق نادي 
الـزوراء بهدفـني مقابل هـدٍف واحٍد يف 
املُبـاراِة التـي أقيمـت امـس االثنـني يف 
ملعِب الشـعب الدويلّ، وهـي آخُر بروفة 
ملنتخِب الشباب قبل الدخول يف نهائياِت 
كأس آسيا للشـباب التي ستستضيفها 
أوزبكستان من األول إىل الثامن عرش من 

الشهر املقبل.
وجاءت أهداُف املباراة يف الشوط الثاني، 
حيث أحـرَز الـزوراء أوالً يف الدقيقة 47 
عن طريق الالعب أسعد عبد الله، بعدها 
بدقيقٍة واحدٍة عادَل منتخُب الشباب عن 
طريق الالعـب محمد جميل تبعه بهدٍف 
ثـاٍن يف الدقيقـة 57 عن طريـق الالعب 
كاظم رعد، لتنتهي املباراُة بفوِز منتخب 

الشباِب عىل الزوراء بهدفني.
وشـهدت املباراُة حضـوَر رئيس االتحاد 
العراقـّي لكـرِة القـدم عدنـان درجـال 
وُعضـوّي االتحـاد محمد نـارص وخلف 
جـالل ومـدرب املنتخب األوملبـّي رايض 

شنيشل. 
يذكـر أن منتخَب الشـباب أوقعته قرعة 
نهائيات كأس آسيا للشباب يف املجموعِة 
األوىل إىل جانب أوزبكسـتان وإندونيسيا 
وسـوريا، وسـيالقي يف أوىل مبارياته يف 
تلـك البطولة يف األول من الشـهر املقبل 

منتخَب إندونيسيا .
وكان الجهاز الفني ملنتخب الشـباب قد 
قرر استبعاد بلند آزاد، املحرتف بصفوف 
دي جرافشـاب الهولندي، خارج قائمة 
أسود الرافدين املشاركة بنهائيات كأس 
آسـيا للشـباب التـي سـتنطلق مطلـع  
شـهر آذار املقبل بالعاصمـة األوزبكية 

طشقند.
وقال مصـدر مقرب من الجهـاز الفني 
ملنتخـب الشـباب ”ان الالعـب بلند آزاد، 
أصيـب قبل فرتة وجيـزة، وتواصل معه 
الجهاز الفني، وأبلغهـم أنه جاهز لكنه 

رفض االنضمام إىل املعسكر األخري“.
وأضاف: ”كانت حالة بلند مبهمة فقرر 
الجهاز الفني استبعاده، وعدم املجازفة 
بوضع اسـمه يف القائمة النهائية لكأس 

آسيا“.
جرافشـاب  ملحـرتف  فعـل  رد  أول  ويف 
الهولنـدي، حـول قرار اسـتبعاده، نرش 

بلند يف حسـابه عرب ”إنستجرام“، قائال: 
”إنه أمر ال يصدق“، يف إشارة إىل صدمته 
بقـرار إبعـاده عـن صفـوف منتخـب 

الشباب.
ويف سياق منفصل، يجري الجهاُز الفنّي 
ملنتخِب الناشـئني، بإرشاف املدرب أحمد 
كاظم، اختبـاراٍت يومية لتولد (٢٠٠٨ - 
٢٠٠٩) يف ملعـِب املدرسـة التخصصّية 
بجـوار ملعـِب الشـعب الـدويلّ الختيار 
منتخِب الناشئني تحضرياً لالستحقاقاِت 
املقبلـة، وتسـتمر حتـى نهاية الشـهر 

الحايل.
وقـال املـدرُب أحمـد كاظـم: إن اختيار 
لالختبـار  يخضعـون  الذيـن  الالعبـني 
متواصـٌل مـن خـالل زياراتـي املتكررة 
بمعيـة الجهاز الفنّي لعـدٍد من األندية، 
باإلضافـة إىل تواصلنا املسـتمر مع عدٍد 
من مدربي األندية للفئة نفسها الختيار 
األفضـل يف أنديتهـم من أجـل الُخضوع 

لالختبار.
وبـنّي: إن االختبـارات مسـتمرٌة حتـى 
نهاية شـهر شـباط الحايل، عـىل أن يتم 

اختيار القائمة األولّية للمنتخب يف األول 
من شهر آذار املقبل، ومن ثم يبدأ اإلعداد 
الفعيل للمنتخِب تحضرياً لالستحقاقاِت 

الدولّية املقبلة.
اليومـني  إن االختبـارات يف  إىل:  وأشـاَر 
املاضيني أفرزت لنا مجموعًة من املواهب 
الواعـدة، وبمواصفاٍت بدنيٍة جيدٍة نأمل 
أن نوظـف تلـك املواهب ونبـدأ بتطوير 
إمكانياتهم من خالل املنهـاج التدريبّي 
املتواصـل لحـني املشـاركة يف البطوالِت 

الدولية.

الكـرة  التحـاد  شـكره  كاظـم  وقـّدم 
ولرئيـس االتحـاد عدنان  درجـال الذي 
استمَع لخطتنا املستقبلّية، وأبدى دعمه 
لتشـكيل فريـٍق نراهـن أن يكـون نواًة 
حقيقيًة للمنتخباِت الوطنّية يف السنوات 

املقبلة.
يشـار إىل أن االتحاد العراقّي يعمل وفق 
الروزنامـة الدولّيـة بالفئـاِت العمرّيـة 
يف ترحيـل األعمـار، وإن اسـتحقاقات 
منتخب الناشئني للفرتة املقبلة ستكون 

ملواليد ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـف رئيس االتحـاد العراقي لكـرة القـدم، عدنان درجـال، عن خلل 
ببعـض مقـررات الجمعية العمومية التـي تم اتخاذها يف وقت سـابق، 

متعهداً بالعمل عىل تغيريها.
وقـال درجـال إنه ”التقـى 17 عضواً مـن أعضاء الهيئـة العامة واتفق 
معهم عىل سـياقات تخدم الكرة العراقية وتجـاوز بعض املقررات التي 

اتخذت باجتماعات سابقة خدمًة للعبة“.
واضاف ان ”بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً ال نراها تنسجم مع 
رؤيـة الهيئة العامة لالتحاد العراقي للعبـة، والبد من اعادة النظر فيها 

وتغيريها ألن فيها خلالً“.
وأشار درجال إىل أن ”االعضاء السبعة عرش وأعضاء آخرين أيدوا موقفنا 
وسـيكون هناك اجتماع مرتقب للهيئة العامـة التخاذ توصيات جديدة 
لخدمـة جميع مفاصل االتحـاد التي تخدم مشـوار منتخباتنا الوطنية 
خـالل املرحلـة املقبلة، اىل جانب حـذف مقررات أخـرى اتخذت يف وقت 

سابق بعدما أحسسنا أن فيها خلالً، ويجب عدم االستمرار عليه“.
يشـار اىل ان النائـب االول لالتحـاد العراقـي عـيل جبار قـاد االتحاد يف 
بغداد بغياب الرئيس عدنان درجال وحسـب الصالحيات املخولة له قام 

بتشكيل لجنة االنضباط الجديدة يف االتحاد.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية:

العراقيـة،  الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة  تقيـم 

وبالتنسـيق مع املجلس األوملبي اآلسـيوي عند 

الساعة العارشة من صباح اليوم  الثالثاء الدورة 

التطويرية الوظيفية لرفع الكفاءات النفسـية 

للمدربني والرياضيني املوهوبني والنخبة.

أعلن ذلك  عضو املكتب التنفيذي للجنة األوملبية 

الوطنيـة العراقيـة، رئيـس لجنـة الرياضيـني 

األوملبيني عدنان طعيس، مبيناً ”ان محارضات 

الـدورة املرّكـزة سـتلقي الضـوء عىل أسـاليب 

رفع الكفـاءة النفسـية والسـلوكية للمدربني 

والرياضيني املوهوبني والنخبة“.

وأردف طعيس قائالً ”ان املحارضات سـتتناول 

أيضـاً طرائق رفـع الوعـي لـدى الرياضيني يف 

الربامـج التعليميـة الخاصـة بـدورة األلعـاب 

األوملبية الدولية املقبلة يف باريس 2024“.

وختم طعيس حديثه قائالً ”إن الدورة ستتألف 

من ثالث محارضات يلقيها الدكتور عيل صادق 

ذيـاب والدكتـور عيل يوسـف حسـني والعداء 

الدويل عدنـان طعيس رئيس لجنـة الرياضيني 

األوملبيني“.

هـذا وسيشـارك يف الدورة نحو خمسـني مالكاً 

بني مـدرب والعب ينتمـون ألحد عـرش إتحاداً 

رياضياً وطنياً سيتسـلمون شهادات مشاركة، 

و يزودون بحقيبة مسـتلزمات الـدورة وكتّيب 

بأبـرز ما ورد يف محارضاتها باالضافة لوسـام 

تذكاري.
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العـراق البلد العربي السـباق يف ميـدان الصحافة الرياضية كممارسـة 
مهنية، إذ انطلق يف هذا امليدان مع الشـقيقة مرص كتفا بكتف، واسـس 
تجربة عربية آسـيوية مميزة عىل مدى عقود منذ منتصف القرن املايض 
حتى تسـعينياته حني كبل العراق بقيود الحصـار األكثر ظلما يف تاريخ 
الشعوب فأصاب الصحافة الرياضية ما أصاب غريها من هوان وتأخر.

وقد كثر يف األيام األخرية الحديث عن الصحافة الرياضية بوصفها مهنة 
ورسالة , وآخر الكالم الجميل املقال الذي كتبه الصحفي الريايض الرائع 
األستاذ الدكتور عيل الهاشمي يف صحيفة الريايض الغراء قبل يومني وقد 
تحدث فيه عن اخالقيات املهنة وعن استحقاق الصحفي الريايض منحة 

الريادة يف قانون الرياضيني الرواد، حقا اصيال ال يختلف عليه  اثنان .
ومـن الحديث الصحفي الريـايض، أيضا، ان االتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضية – خيمتنا – ستنصب قريبا ليتداول تحت  عمودها أبناء املهنة 
شـؤونهم ويبثـون همومهم، ونسـتثمر هذه االخبار السـارة لنعرب عما 
يجيش يف الوجدان من مشاعر مهنية، ليس تعبري الرتف البطر انما تعبري 
املشغول بدراسة أحوال اخوته وخطوط سري مهنته .. فنقول بعد التوكل 

عىل الله تعاىل ...
إن هنـاك ثوابت يف الحياة الصحفية الرياضية العراقية ارشنا إليها مرات 
ومـرات عـىل مدى سـنني، ابرزها ان الصحفـي الريـايض لعراقي يتميز 
تاريخـه املهنـي بالظلـم املـادي واملعنوي وهـو كما يف املثل املسـتل من 
الثقافة الشـعبية العراقية ”يلطم مع الكبار ويأكل مع الصغار”، أي إنه 
يفعـل كثـريا ويؤجر قليـال، فالصحفي الريايض عىل مر السـنني ال ينال 
حقـه، فهـو يف االيفاد – مثال - حلقة زائدة يسـعى اهـل الرياضة اىل فك 
ارتباطاها بالسلسلة ما استطاعوا اىل ذلك سبيال، وإذا ما أخفقوا حاولوا 
بـكل الطـرق منعه من التمتـع بحقوقه وهو معهم فـرتاه معهم وليس 
معهـم، وحني العودة يكون األقل اهتماما من قبلهم وهم األكثر اهتماما 
من قبله .. هذه صورة تنطوي ألوانها وابعادها وزواياها وأسماء ووجوه 
مـن فيها عـىل مجلـدات .. ففي ذاكـرة كل صحفي ريـايض عراقي من 
الحرسات مما ال تخمد براكينه شالالت املجامالت واالبتسامات الصفر !

واليـوم علينـا ان نعـرتف ان الزمن قد تغـري، وان املؤسسـات الرياضية 
واإلعالميـة لـم تعد كما كانـت هيكال ومحتـوى، وهذا حـال العالم كله 
وذلك بتأثري التطـور التكنولوجي الرسيع الخطـوات، والثورة االتصالية  
االعجازية اإلنتاج واالنتشار، يف ضوء املتغريات الجديدة عىل اتحادنا الذي 
ليس لدينا غريه، أن ينفض عن ممارسـاته غبار الروتني وان ينطلق حرا 

يف سماء االبتكار والتجديد، ومن ذلك مثال :
- ان يتحـرر من عبء االيفادات ويعلن لهيئته العامة ان دوره تنسـيقيا 

أخالقيا يف هذه الجزئية .
-  ان يـرشع  فورا بتهيئة خطط التخصـص اإلعالمي للمنتمني اليه عىل 
وفق األلعاب (باتحاداتها األوملبية وغري األوملبية وكذلك الباراوملبية)، وذلك 
بالتعـاون مع نقابـة  الصحفيني واللجنة األوملبية مـن خالل االكاديمية 
األوملبية، وان تخصص الدولة ميزانية خاصة سنويا  لهذا االمر تحت بند 
” التنمية الرياضية ” الن الفائدة العظمى ستعود عىل اتحاد اللعبة قريبا 

وعىل الحركة الرياضية يف العراق بعيدا أي اسرتاتيجيا .
- تشكيل اللجان املسؤولة يف االتحاد عىل النحو اآلتي :

• لجنة الصحافة املقروءة .. ورقيا والكرتونيا .
• لجنة الصحافة السـمعية املرئية، تقليديا ( إذاعة وتلفزيون ) والكرتونيا.

فضال عن اللجنة املهنية التي تتوىل االرشاف عىل الجميع انتماء ومتابعة.. 
ولجنة التدريـب والتطوير وتثوير دورها فتوضع تحت ترصفها ميزانية 

سنوية من ميزانية التنمية الرياضية املشار اليها أعاله .
هـذه مفاتيح أفـكار تقود اىل تفاصيـل عملية كثرية اطرحهـا قبل اجتماع 
االتحاد إلقرارها من حيث املبدأ بعد مناقشـتها مـن قبل الجميع، وذلك من 

اجل االنطالق اىل بيئة عمل صحفي ريايض واضحة املعالم نقية األجواء .



باريس / متابعة الزوراء:
يستهدف  لم  أنه  جريمان،  سان  باريس  نجم  مبابي،  كيليان  أكد 
زميله نيمار دا سيلفا، بكالمه عقب الخسارة أمام بايرن ميونيخ، 
برايم  أمازون  منصة  عرب  مبابي  أوروبا.وقال  أبطال  دوري  يف 
فيديو“ :رأيت الناس يتحدثون عن نيمار، ويربطون كالمي به. لم 
أقصده بكالمي بل إنها نصيحة للجميع“.وأضاف: ”قلت يجب أن 
نأكل وننام جيًدا؛ ألنه عندما يكون جميع الالعبني جاهزين، فهو 
ليل“. أمام  املباراة  بداية  رأيناه يف  للمنافسني، وهو ما  أمر مقلق 

نيمار رسيًعا من إصابته؛ ألنه  يتعاىف  أن  ”أتمنى  واصل كيليان: 
يف  تمريرته  من  استفدت  لقد  الفريق.  يف  كبري  وثقل  مهم،  العب 
وضع“.وفجر  أي  يف  الكرة  إعطائي  عىل  قادر  ألنه  األول؛  الهدف 
النجم الفرنيس مفاجأة بقوله: ”أنا لست يف حالتي بنسبة 100% 
املحدد  املوعد  قبل  للمباريات  الرسيعة  لعودته  إشارة  يف  بعد“، 

لتعافيه من اإلصابة العضلية.يف سياق آخر، أشاد نجم باريس 
سان جريمان، بزميله الشاب، العب الوسط زاير إيمري 

(16 عاماً)، مؤكدا أنه يتسم بشخصية قوية رغم 
الفريق  بشدة  يحتاجه  أمر  وهو  سنه،  صغر 

البارييس.وعن الفوز املثري عىل ليل (4-3)، 
ختم مبابي ترصيحاته: ”لم نقدم أداء 

جيداً. ارتكبنا العديد من األخطاء، 
عىل  قادرون  أننا  أثبتنا  لكن 

إيجابية  بنتيجة  الخروج 
الظروف  تكون  ال  عندما 

فريق  فنحن  صالحنا،  يف 
بإمكانيات  مختلف 

مختلفة“.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
حدد مانشسرت يونايتد سعر بيع مهاجمه املتألق ماركوس 
نهاية  حتى  النادي  مع  بعقد  يرتبط  والذي  راشفورد، 
راشفورد،  عقد  ينتهي  أن  املقرر  من  املقبل.كان  املوسم 
لكنه  الجاري،  املوسم  بنهاية  ترافورد،  أولد  عاًما، يف   25
امتد آلخر بناء عىل بند يف العقد.ويعيش راشفورد حالًيا، 
فرتة غري عادية من التألق رفقة الشياطني الحمر، حيث 
يتصدر قائمة هدايف الفريق يف مختلف البطوالت، ونجح 
يف تسجيل 16 هدًفا يف آخر 16 مباراة.وبحسب صحيفة 
دييل ستار الربيطانية، فإن مانشسرت يونايتد حدد 130 

مليون يورو، للموافقة عىل رحيل 
ما  املقبل،  الصيف  يف  راشفورد، 
حول  التفاق  معه  التوصل  يتم  لم 
وجود  الصحيفة  التجديد.وأكدت 
اهتمام كبري من جانب ريال مدريد، 
بالحصول  وباريس سان جريمان، 

اإلنجليزي.ويجري  الدويل  املهاجم  خدمات  عىل 
مانشسرت يونايتد حالًيا، محادثات مع راشفورد 

حول التجديد، ولكن دون استبعاد إمكانية رحيله 
يف الصيف املقبل.

مدريد / متابعة الزوراء:
أبرز مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، عقب فوز فريقه عىل 
جريزمان،  أنطوان  يكون  عندما  أنه  نظيف،  بهدف  بيلباو  أتلتيك 
يلعب  الفريق  فإن  «جيدة،  حالة  يف  االنتصار،  هدف  سجل  الذي 

بمستوى آخر».
وقال املدرب يف مؤتمر صحفي عىل ملعب «ميرتبوليتانو»: «جريزمان 
العب حاسم لنا، مهم للغاية، عندما يكون يف 

حالة جيدة، يلعب الفريق بمستوى آخر».
وذكر: «إنها مباراة لم تكن سهلة، نواجه خصما يلعب بشكل جيد 
الشوط األول منافساً شجاعاً يشغل املساحات  للغاية. شاهدنا يف 
يكن  لم  األول  الشوط  يف  األداء  الكرة،  للغاية ويستعيد  بشكل جيد 

جيداً للغاية، لكن أُتيحت لنا فرصة كاراسكو».
وأضاف: «األداء تغري يف الشوط الثاني. حاولنا الهجوم أكثر بطريقة 

٥-٣-٢ والحظنا أن الفريق تحسن».

برشلونة / متابعة الزوراء:
واصل نادي برشلونة انتصاراته يف الدوري 
ضيفه  عىل  بتغلبه  القدم  لكرة  اإلسباني 
الجولة  ضمن  مقابل  دون  بهدفني  قادش 

الثانية والعرشين من الليغا.
إىل ٥٩ نقطة  الكتالوني رصيده  النادي  ورفع 
الرتتيب بفارق ٨ نقاط عن غريمه  يف صدارة 
ريال مدريد الثاني محققاً فوزه السابع توالياً 

والتاسع عرش يف الدوري هذا املوسم.
يف املقابل، توقف رصيد قادش عند ٢٢ نقطة 
الهزيمة  تلقيه  بعد  عرش  السابع  املركز  يف 

العارشة هذا املوسم.
لربشلونة  التسجيل  روبريتو  سريجي  افتتح 
روبريت  البولندي  وأضاف   ٤٣ الدقيقة  يف 
الدقيقة  يف  الثاني  الهدف  ليفاندوفسكي 

 (٤٥+١).

يف  توازنه  توتنهام،  استعاد  انجلرتا،  ويف 
ضيفه  عىل  املستحق  بفوزه  الربيميريليج 
ملعب  (٢-٠) عىل  يونايتد  وجاره وست هام 
الدوري  من  الـ٢٤  الجولة  ختام  يف  األول، 

اإلنجليزي املمتاز.
تذكر  الفريقني،  بني  سلبي  أول  شوط  وبعد 
هام  وست  شباك  نحو  الطريق  «السبريز» 
بالشوط الثاني، وتحديًدا يف الدقيقة (٥٦) التي 
الربازييل  املدافع  بتوقيع  التقدم  شهدت هدف 

إيمرسون رويال.
وجاء الدور عىل النجم الكوري الجنوبي سون 
يف  املوسم  هذا  أهدافه  خ  ليضيف  مني  هيون 
الدقيقة  يف  املباراة  «قتل»  وهدف  املسابقة، 

 (٧٢).
النقاط الثالث أعادت الفريق اللندني من جديد 

للمربع الذهبي، بـ٤٢ نقطة يف املركز الرابع.

وبالخسارة الـ١٣ هذا املوسم، يبقى «الهامرز» 
يف منطقة الخطر (املرتبة الـ١٨) بـ٢٠ نقطة 
من ٢٣ مباراة، ويبتعد بفارق نقطة فقط أمام 
ليدز يونايتد، صاحب املركز الـ١٩ وقبل األخري، 

ونقطتني عن متذيل الرتتيب، ساوثهامبتون.
ويف ايطاليا، ارتقى فريق روما إىل املركز الثالث 
عقب  اإليطايل  الدوري  فرق  ترتيب  الئحة  عىل 
دون  بهدف  فريونا  هيالس  ضيفه  عىل  تغلبه 
رد ضمن املرحلة الثالثة والعرشين من الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
فوز  هدف  سولباكني  أوال  النرويجي  وسجل 
فريق العاصمة يف الدقيقة ٤٥ بعد تمريرة من 

ليوناردو سبيناتسوال.
ورفع روما رصيده إىل ٤٤ نقطة بعد أن حقق 
و٥  تعادالت   ٥ مقابل  عرش  الثالث  أنصاره 
األهداف  بفارق  الثالث  للمركز  وتقدم  هزائم 

أمام ميالن.
باير  مضيفه  عىل  ماينتس  فاز  أملانيا،  ويف 
املرحلة  منافسات  ضمن    ،(٣-٢) ليفركوزن 

ال٢١ من الدوري األملاني لكرة القدم.
املركز  يف  نقطة  ماينتس، رصيده ل٢٩  ورفع 
التاسع، بفارق نقطتني عن ليفركوزن صاحب 

املركز العارش.
يف  كايس  أنتوني  طريق  عن  ماينتس  تقدم 
أمريي  نديم  يدرك  أن  قبل   ،(٢٦) الدقيقة 

التعادل لباير ليفركوزن يف الدقيقة .(٣٢) 
ويف الدقيقة (٤٥+٤)، سجل ليوناردو مارتينيز، 
باتريك  يدرك  أن  قبل  ملاينتس،  الثاني  الهدف 
يف  ليفركوزن  لصالح  مجددا  التعادل  تشيك 
هدف  تسجيل  يف  ماينتس  ٥٨.ونجح  الدقيقة 
نفذها  جزاء  رضبة  من   ٨٢ الدقيقة  يف  الفوز 

ماركوس إنفجارستني بنجاح يف الشباك.

                         

مانشسرت / متابعة الزوراء:
فرسَّ بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، سبب عدم مشاركة 

أحد الالعبني البارزين يف الفريق كثريًا خالل الفرتة األخرية.
انتقاالت  رومانو خبري  فابريزيو  أبرزه  وقال جوارديوال يف ترصيح 
الالعبني واملدربني يف أوروبا، عىل حسابه بموقع التواصل االجتماعي 
الذي يلعب بشكل  التنافس مع محرز  ”تويرت“: ”فيل فودين عليه 

جيد، ومع العبني آخرين. األمر مجرد منافسة“.
الشعور  عدم  هو  قوله  يجب  ”ما  اإلسباني:  املدرب  وأضاف 
أداء ممكن لديه، وبعد ذلك،  أن يقدم أفضل  باإلحباط. عىل فودين 
مانشسرت  مع  بعقد  فودين  فيل  سهلة“.ويرتبط  األمور  ستكون 
املوسم يف  اإلنجليزي هذا  الالعب  2027.وشارك  سيتي حتى صيف 
30 مباراة بمختلف املسابقات، ونجح يف إحراز 9 أهداف مع تقديم 
4 تمريرات حاسمة.ويحتل مانشسرت سيتي املركز الثاني يف جدول 
ترتيب الدوري اإلنجليزي املمتاز برصيد 52 نقطة، ويتأخر بنقطتني 

خلف آرسنال املتصدر.

مدريد / متابعة الزوراء:
لريال  السابق  األيرس  الظهري  مارسيلو،  الربازييل  مستقبل  ُيثري 

مدريد، الكثري من الجدل خالل املوسم الحايل.
اليوناني،  أوملبياكوس  مع  أيام  منذ  عقده  فسخ  مارسيلو،  كان 
جديد  ناٍد  إىل  لالنتقال  مغرًيا  عرًضا  لديه  بأنه  تقارير  وزعمت 
كريستيانو  الربتغايل  صديقه  ملزاملة  السعودي  النرص  يكون  قد 

رونالدو.
يف  واملدربني  الالعبني  انتقاالت  خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
بني  جارية  محادثات  توجد  ال  تويرت“:  عىل  حسابه  عرب  أوروبا، 
ال  الربازييل  الالعب  مستقبل  املرحلة..  هذه  يف  ومارسيلو  النرص 

يزال مفتوًحا“.
بعد  املتاحة  الخيارات  عن  اآلن  الربازييل  الظهري  ”يبحث  وأضاف: 
إنهاء العقد مع أوملبياكوس.. إنه متاح عرب انتقال مجاني، لكن لم 

يتم اتخاذ القرار بعد بشأن مستقبله“.
يذكر أن مارسيلو يتواجد حالًيا يف ريال مدريد، للتعايف من إصابة 
آخر  املايض، وهو موعد  الثاني  يناير/كانون   11 يوم  لها  تعرض 

مباراة له مع أوملبياكوس.

وكالة األنباء االسبانية / متابعة الزوراء:
معتادة  مواجهة  أصبحت  أن  بعد 
إضافية  أبعاداً  اكتسبت  موسم،  كل 
يوم  كل  ثقلها  يزداد  مفتوحة  وحسابات 
يف  مدريد  ريال  كفة  ترجيح  مع  سيما  ال 
إمالة  ليفربول  يتمنى  األخرية،  املناسبات 
املوازين لصالحه هذه املرة يف ثمن نهائي 
فريق  ريال مدريد  األبطال.ويلتقي  دوري 
من  الثالثاء  اليوم  لوجه  وجها  ليفربول 
الثالثة  األعوام  يف  الثالثة  للمرة  جديد 
لصالح  فيها  الغلبة  كانت  التي  املاضية 

الفريق امللكي.
البطولة  عىل  باكتساح  املرينجي  ويهيمن 
أصبح  بحيث  لألندية  األهم  القارية 
الكفة  أن  رغم  للريدز،  وعقدة  كابوساً 

متعادلة تاريخيا.
مرة  أعىل  قد  املايض  العام  نهائي  وكان 
والريال  اإلسبانية  الكرة  شأن  من  أخرى 
لإلنجليز  جديداً  إحباطاً  وسبب  تحديداً 
بكييف   ٢٠١٨ يف  حدث  مثلما  والليفر، 

ونهائي ٢٠٢٢ يف باريس.
وأسفرت تلك املناسبات عن خروج الريال 
ال  يورجن كلوب  كتيبة  أن  برغم  منترصاً 

يستهان بها عىل اإلطالق.
دوني  سان  يف  يستطع  لم  ليفربول  لكن 
وتألق   ٢٠٢٠-٢٠٢١ يف  بثأره  يأخذ  أن 
الريال  ليفوز  الليلة  تلك  يف  فينيسيوس 
٣-١ يف مباراة الذهاب، قبل أن ينتهي لقاء 

اإلياب بملعب أنفيلد دون أهداف.

وباستثناء فوز الريدز ١-٠ يف نهائي ١٩٨١ 
كان  حني   ٢٠٠٩ يف  الفريقني  وبمواجهة 
للفريق اإلنجليزي،  رافائيل بينيتيز مدرباً 

كانت الغلبة دوماً للمريينجي.
لسيناريو  تكرار  هو  مبكر،  نهائي  ويف 
نهائي ٢٠٢٢، يدخل الفريقان مواجهتهما 

شديد  وتراجع  عديدة  شكوك  ظل  يف 
بضعة  قبل  عليه  كانا  عما  للمستوى 
الغيابات  من  ليفربول  أشهر.ويعاني 
وقد  األساسيني،  العبيه  عودة  ويتمنى 
بات يف حالة يرثى لها بعد انتهاء املوسم 
مبكراً للغاية بالنسبة له.لقد خرج الليفر 

بل  الربيميريليج،  لقب  عىل  املنافسة  من 
األربعة  املراكز  عىل  املنافسة  من  حتى 
إىل  املؤهلة  اإلنجليزي  الدوري  من  األوىل 
توديعه بطولة  األبطال، فضال عن  دوري 

كأس إنجلرتا.
وال يبدو ريال مدريد يف أفضل حاالته هو 

باألمل،  يتمسك  يزال  ما  كان  وإن  اآلخر 
الرياح  أدراج  يذهب  قد  أن كل يشء  رغم 

إذا لم يستفق خالل األيام الـ٢٠ املقبلة.
ففي الدوري يحتل الغريم اللدود برشلونة 
كما  نقاط،   ٥ الفارق  أن  رغم  الصدارة 
الريال والبارسا يف نصف نهائي  سيلتقي 

كأس امللك.
ثمن  ذهاب  يف  األسبوع  منتصف  وتقام 
مواجهات  أيضا  األبطال  دوري  نهائي 
وذلك  نابويل  مع  فرانكفورت  آينرتاخت 

اليوم الثالثاء.
دور  يف  األضواء  خطف  قد  نابويل  وكان 
الكالتشيو  متصدر  فاز  حني  املجموعات 
تألق  بفضل  املجموعة  يف  جوالت   ٥ بأول 
العبه فيكتور أوسيمني، قبل أن يخرس يف 
الجولة األخرية عىل يد ليفربول الذي أنهى 

هذا الدور يف وصافة املجموعة.
يف  مستمراً  يزال  فال  فرانكفورت  أما 
البطولة بفضل القفزة الهائلة يف مستواه 
فاز  حني  وتحديدا  املجموعات  دور  خالل 
الذي  لشبونة  وسبورتنج  مارسيليا  عىل 
أقصاه من البطولة بعد أن ضمن الفريق 

األملاني الوصافة.
وحافظ ممثل الكرة األملانية عىل مستواه 
الذي فاز به بالدوري األوروبي، وما يزال 
رغم  البوندسليجا  من  املتقدمة  املراكز  يف 
أن انطالقة املوسم لم تكن مثالية بالنسبة 
بني  مثرية  املواجهة  ستكون  له.وبالتايل 

فريقني يقدمان املستوى املطلوب.

ميالنو / متابعة الزوراء:
إنرت،  لفريق  الفني  املدير  دافع 
ظهور  عن  إنزاجي،  سيموني 
لوكاكو،  روميلو  مهاجمه 
مع  اآلن  حتى  ضعيف  بأداء 

النرياتزوري.
أمام  جزاء  ركلة  لوكاكو  وأهدر 
الحكم  يعيد  أن  قبل  أودينيزي، 
يف  البلجيكي،  ليسجل  تنفيذها 
الفوز (٣-١)، بمنافسات األسبوع 

٢٣ من الدوري اإليطايل.
ترصيحاته  يف  إنزاجي  وقال 
إيطاليا:  سبورت  سكاي  لشبكة 
«أودينيزي فريق بدني جداً ولديه 
مشكالت  يف  لنا  تسببت  فنيات 

كثرية».
وتابع: «قدمنا أداء جيدا يف الشوط 
الوحيدة  النكسة  وكانت  األول، 

تلقيناه،  الذي  الهدف  هي 

أكثر  نكون  أن  ينبغي  كان  حيث 
تركيزا».

وأضاف: «أنا سعيد بالنتيجة وهو 
نرص مهم يسمح لنا باالستمرار، 

نحتاج أن يعمل الجميع بجد».
يستحقون  الالعبني  «كل  وأردف: 
الذي يقومون  العمل  اللعب نظري 
به، لكن يتعني عّيل اتخاذ القرارات 

واالختيار بينهم».
وزاد: «لوكاكو يتحسن من مباراة 
به،  كبري  إيمان  لدينا  ألخرى، 
املشكالت  بعض  من  يعاني  كان 
وبعد  لندن،  يف  املايض  باملوسم 
عودته لنا تعرض إلصابة خطرية 

أزعجته ٤ أشهر».
بدأ  «إذا  إنرت:  مدرب  واسرتسل 
(لوكاكو) أساسياً فهذا يعني أنه 
يف حالة جيدة، واللعب سيساعده 

عىل تعزيز مستواه».

وحول التناوب بني الالعبني، علق 
يكون  أن  املهم  «اليشء  إنزاجي: 
حتى  األوىل  األشهر  خيارات،  لدي 
العالم،  لكأس  االسرتاحة  فرتة 
عانينا من بذل مجهود كبري، لكننا 

نأخذ القرارات لصالح إنرت».
كبديل  مارتينيز  الوتارو  وشارك 
أودينيزي  أمام  الثاني،  الشوط  يف 
سجل  لكنه  انفراد  فرصة  وأهدر 
شوهد  وقد  النهاية،  يف  هدفا 
بعد  غضب  حالة  يف  األرجنتيني 
املباراة، إذ كان محبطا من إهدار 

الفرص.
«هذا  إنزاجي:  علق  هذا  وعن 
يبذل  دائما  بالضبط،  حدث  ما 
قادتنا  أحد  إنه  جهده،  قصارى 
بهذه  العمل  مواصلة  وعليه 
الطريقة، لقد عاد من كأس العالم 

يف حالة ممتازة».
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الرياض/متابعة الزوراء: 
تتأهب قنـاة «العربية» إلكمال عامها 
العرشيـن خالل شـهر مـارس (آذار) 
املقبل، وهي التي اسـتطاعت «تكوين 
نموذج مستدام من خالل روح الفريق 
املتجددة»، وفقاً ملا يشـري إليه ممدوح 
املهيني مدير عام القناة. ووفق حديث 
فـإن  األوسـط»  لـ«الـرشق  املهينـي 
هذه الروح سـاهمت يف قـدرة القناة 
عىل قيادة املشـهد اإلعالمي اإلخباري 
السـيايس خـالل العقديـن املاضيني، 
مشـرياً إىل أن تلـك الخاصيـة جعلـت 
القناة قـادرة عـىل التحـّول والتطّور 
ومواكبة تطلّعات كل من صّناع القرار 

واملشاهد العربي.
كذلك، تطّرق مدير «العربية» يف الحوار 
ات التواصل االجتماعي  إىل تأثـري منصَّ
عىل املشـهد اإلعالمي، وتغطية القناة 
لزلـزال سـوريا وتركيـا، باإلضافة إىل 
االنتقال الكامل إىل العاصمة السعودية 
الريـاض، وملفات أخـرى. وفيما ييل 

نص الحوار:
اآلن،  «العربيـة»  إىل  تنظـر  كيـف   <
خصوصـاً مع قـرب إكمالهـا عامها 

العرشين؟
- خالل الشهر املقبل تكمل «العربية» 
عامهـا العرشيـن، وخـالل العقديـن 
املنرصمـني، وحتى هذا اليـوم، نراها 
اإلخبـاري  اإلعالمـي  املشـهد  تقـود 
منـذ  «العربيـة»  تملـك  السـيايس. 
انطالقتهـا األسـس املتينـة، وفريقـاً 
عىل قدر كبري من االحرتافية وااللتزام 
واإلخالص. وأنا سـعيد بالعمل معهم 
كل يـوم. لقد خلق هـذا الفريق روحاً 
متجددة داخل «شبكة العربية»، وهذا 
يجعلها قـادرة عىل التحـّول والتطّور 
واملواكبـة وحجـز مكانـة كبـرية لها 
لدى املشـاهد العربي. إن أهم صانعي 
القـرار يختـارون قناتـي «العربيـة» 
و«الحدث» (اللتني تضمهما الشـبكة) 
لكي يوصلوا كلمتهم ألنهم يعتربونهما 
املحطتني األهم. ولقـد التقينا يف وقت 
سابق الرئيس الرويس فالديمري بوتني، 
وظهـر أخـرياً عـىل شاشـتنا الرئيس 
األوكراني فولوديمري زيلينسكي، كما 
تحـدث معنـا رئيس وزراء باكسـتان 
شـهباز رشيف، وستبث مقابلة قريباً 
مـع الزعيـم املاليزي مهاتـري محمد، 

والقائمة تطول.
> تغري املشـهد اإلعالمي كثـرياً خالل 
األعـوام األخـرية مع دخول شـبكات 
(السوشـيال  االجتماعـي  التواصـل 
ميديا) العباً رئيسياً يف املشهد، هل أّثر 

هذا عىل «شبكة العربية»؟
مـن  أنـه  وأعتقـد  صحيـح.  هـذا   -
الخطأ تجاهل دور شـبكات التواصل 
ميديـا)  (السوشـيال  االجتماعـي 
وتأثريها الكبري عىل الساحة اإلعالمية، 
وهي اليوم تلعب دوراً مهماً يف حياتنا، 
ويف اإلعـالم تحديـداً. إال أن «شـبكات 
(السوشـيال  االجتماعـي»  التواصـل 
ميديـا) مزيـج واسـع مـن األخبـار 
واملعلومات الصحيحة واملزّيفة، وباتت 
مرسحـًا واسـعاً لظاهـرة ما يسـمى 
التضليل املتعّمد وغري املتعّمد. وبالتايل، 
فإن مـا نؤكد عليه باسـتمرار يف قناة 
«العربيـة» هـو الرتكيز عـىل املحتوى 
الصحفي وتقديمه للمشاهدين بأفضل 
صـورة ممكنـة. عـىل سـبيل املثـال، 
عندما وقعت أزمـة أوكرانيا كان لدى 
«العربية» العديد من املراسـلني الذين 
كانوا ينقلون املعلومات للمشـاهدين 
ويذهبـون إىل جبهـات القتـال لنقـل 
الصورة واملعلومة الدقيقة عىل الهواء 
مبارشة. كّنـا موجودين عندما عربت 
وأحـد  الحـدود،  الروسـية  الدبابـات 
مراسلينا نقل مشـاهد مروّعة لصور 
الجثث واألعضاء املبتورة عندما وصل 
إىل هنـاك بعد دقائق من نهاية معركة 
الروس واألوكرانيـني، واضطررنا  بني 
إىل وقف املشاهد ومنعها من العرض. 
أيضـاً، خـالل فـرتة «كوفيـد - ١٩» 
عندما كان العالم مغلقاً ذهب مراسلو 
«العربية» و«الحدث» إىل بؤر الجائحة 
التي يهرب منها الناس، وذلك لتغطية 
التطـورات والدخول إىل املستشـفيات 
املكتظـة باملرىض. باإلضافـة إىل ذلك، 
إّبان مظاهرات إيران، كانت «العربية» 
هـي املتابعة للتطـّورات واالعتقاالت، 
يف وقـت امتنعـت عـن ذلـك محطات 
أخـرى. لقد تابعنـا قصـة «طالبان» 
منـذ البداية، وكنا هناك قبل سـقوط 
كابـل وبعدهـا والتقينا املسـؤولني يف 
«طالبان»، ثم غطينا أزمة منع النساء 
مـن الدراسـة والعمـل... وهـي أزمة 
كبـرية لم يوجد هناك َمـن تابعها عن 

قرب. وهناك منحنا جماعة «طالبان» 
فرصة للدفاع عن أنفسـهم، وطرحنا 
عليهم أسئلة مبارشة قوية ونقلنا لهم 
معاناة املرأة األفغانيـة. وأخرياً قدمنا 
تغطية شاملة لكارثة الزلزال يف تركيا 
وسـوريا وعملنـا عـىل مدار السـاعة 
لنقل املعاناة اإلنسـانية التي مّر ويمّر 
بهـا الناس هناك. إن مـا ذكرته أمثلة 
قليلة للتأكيد عـىل أننا حريصون عىل 
تقديم املحتوى اإلخباري قبل أي يشء 
آخر، وبأكرب قدر مـن املهنية. وجواباً 
عىل سؤالك... أقول إننا لم نتأّثر سلبياً 
منّصـات  أحدثتهـا  التـي  بالتغـرّيات 
«السوشيال ميديا»، بل استفدنا منها. 
أنـا أرى املؤثريـن وصانعـي املحتوى 
املشـهد  وُيكملـون  مهمـني  العبـني 
اإلعالمي، ولكن املؤسسـات اإلعالمية 
الكربى مثل «العربية» بسبب تركيزها 
عىل دورها الصحفي ومكانتها القوية 

هي من تلعب الدور األكرب واألهم.
> قلـت قبـل قليـل إنكـم اسـتفدتم 
االجتماعـي  التواصـل  مـن شـبكات 
(السوشـيال ميديا)... هـل يمكن أن 

ترشح أكثر؟
- نعـم... بقـدر اهتمامنـا بالشاشـة 
فقد عّززنا قدراتنا يف شبكات التواصل 
االجتماعي (السوشيال ميديا). قبل ٣ 
سـنوات كان متابعو «شبكة العربية» 
٩٨ مليون متابع، أمـا اليوم فقد قفز 

هذا الرقـم إىل ١٨٠ مليوناً. نحن اليوم 
بأشـكال  السـيايس  املحتـوى  نقـّدم 
جديـدة عىل كل املنصات بال اسـتثناء 
لكـي نصـل إىل كل الفئـات. والتجربة 
اهتمـام  لديـه  الجمهـور  أن  أثبتـت 
الرصينة  بالقضايا السياسـية واملواد 
عىل عكس االعتقاد الشائع بأنه يهتم 
باملحتوى غري الجاد. توسُعنا ال يتوّقف 
التواصـل  مسـاحة  أن  نعتقـد  ألننـا 
(السوشيال ميديا) مهّمة  االجتماعي 
بالفعل  والتنافس موجود، واستطعنا 
أن نصـل لدول عديدة، قـد ال تجد عىل 
لتغطيـة  كافيـة  مسـاحة  الشاشـة 
شـمل  توسـُعنا  وأيضـاً،  شـؤونها. 
التي  التواصـل االجتماعـي  منصـات 
ترّكز عىل فئات الشباب، حيث نتواصل 
معها بأسـلوب خاص من دون تغيري 
سياسـتنا أو خطنا التحريري. الهدف 
هو تهيئـة الجيل الجديد لالنضمام إىل 
الجمهور األسايس للقناة يف املستقبل.
التكنولوجيـا  تعتـرب  مـدى  أي  إىل   <
األخبـار...  عالـم  يف  مهمـاً  عنـرصاً 

وخاصة يف قناة «العربية»؟
- إىل جانب اهتمامنا باملحتوى السيايس 
والتمّيز بالتغطيات، لدينا أيضاً اهتمام 
باستعمال التكنولوجيا وتقنية الواقع 
املعّزز. وال يزال املشـاهدون يتذكرون 
تغطية االنتخابـات األمريكية األخرية 
وَكم من التحضريات أخذت وَكم كانت 

القيمـة اإلخبارية التي لـم تتوفر لدى 
أي محطة إخبارية أخرى. وباإلضافة 
إىل ذلك، استمر استعمال الواقع املعّزز 
لعـرض القصص، التـي نريد إيصالها 
للمشاهدين بأساليب شّيقة. االهتمام 
بالتكنولوجيـا ال يتوّقـف لدينـا... إذ 
استفدنا من تقنية الذكاء االصطناعي، 
حيث يوجد اآلن تطبيق «العربية» عىل 
جهـاز «أمـازون أليكسـا» و«أبل كار 

بالي».
> كيـف اختلفت تغطيـة كارثة زلزال 

تركيا وسوريا عن سابقاتها؟
كل  عـىل  وهائلـة  كبـرية  الكارثـة   -
املسـتويات. التوّقعـات أن يصـل عدد 
القتىل إىل رقم يتجاوز الخمسـني ألفاً، 
وهذا رقم كبري، باإلضافة إىل املُصابني 
واملّرشديـن. لقد قمنـا بتغطية أخبار 
الـزالزل والهزّات فـور وقوعها. ورغم 
صعوبـة الوصـول إىل هنـاك بسـبب 
الدمار الهائل يف الطرق والبنى التحتية 
استطاع مراسلونا الوصول إىل املناطق 
املتـرضرة ونقلـوا إىل املشـاهدين عن 
قرب مـا يجـري. وهنـا دعنـي أقول 
إنها تجربـة صعبة مررنا بها يف غرفة 
األخبار ولدى املراسلني بسبب املشاهد 
املؤملـة. ليـس مـن السـهل أن تغّطي 
كارثـة أدت إىل مقتـل آالف األبريـاء، 
بينهم أطفـال دفنوا تحت األنقاض يف 

أقل من دقيقتني.

> كيف تنظر إىل املنافسـة واألداء بني 
القنوات اإلخبارية العربية؟

- عندما نتكلم عـن أداء التلفزيون، ال 
تزال «شـبكة العربية» ممثلة بقناتي 
الطليعـة  يف  و«الحـدث»  «العربيـة» 
يف معظـم الـدول العربية. عىل سـبيل 
املثـال، قناة «الحدث» تأتـي يف املرتبة 
اإلخباريـة  القنـوات  ضمـن  األوىل 
اإلقليميـة يف العـراق وليبيـا واليمـن. 
أمـا إذا تكلمنا عن منصـات التواصل 
االجتماعـي، فـإن تطلعـات وأهداف 
الشـبكة هـي املنافسـة عـىل املراتب 
القيادية عىل مستوى شبكات األخبار 
العاملية. املنافسـة دائمـًا محّفز مهم 
عـىل اإلبـداع... وبالنسـبة لـ«شـبكة 
العربية» فنحن نملك الكثري من نقاط 
القوة، منها خربة الزمالء والزميالت يف 
غرفة األخبار، باإلضافة إىل مراسـلينا 
الرصاعـات  مناطـق  يف  امليـدان  يف 
والحروب، وأيضـاً الوجوه التي تظهر 
عىل «العربية» والعمـل االحرتايف الذي 

يقّدمه الجميع يف الشبكة.
> يف ظل توسع القناة وانتقال مقرها 
إىل العاصمة السعودية الرياض، كيف 

تنظر إىل هذه الخطوة؟
- الريـاض من بـني العواصم األهم يف 
العالم، وهذا بال شـك سـينعكس عىل 
نمو «شبكة العربية»، وقد بدأنا تقديم 
نـرشات وبرامج مـن مقرّنـا هناك... 
ونحـن اآلن يف طـور االنتقـال الكامل 

الذي سيكتمل يف املقر الجديد.
> يف رأيـك، مـا أبـرز مالمـح الخـط 

التحريري عند قناة «العربية»؟
- لـدى «العربيـة» خـربة طويلـة يف 
اإلعالم، لكن لدينا أيضاً إيمان بقدرتنا 
عىل مواكبـة الخرب. والدليـل أن هناك 
جيـًال ُولـد بعـد انطالقـة «العربيـة» 
وبـدأ يتابعهـا. لقـد اسـتضافت قناة 
«العربيـة» أهـم الوجـوه يف العالـم، 
واألزمـات  النزاعـات،  أهـم  وغّطـت 
والكـوارث الطبيعيـة. ولدينـا إيمـان 
الِحرَفيـة اإلعالميـة  مطلـق بتقديـم 
وبقدرتنـا عـىل التطّور. ثـم إنه، رغم 
تغرّي املشـهد اإلعالمي، فإن «العربية» 
ال تزال تمّثـل املصدر املوثـوق ملتابعة 
الخـرب. أيضـاً، رغم مـا واجهناه من 
مخاطر كمثـل تدمري مكتـب العراق، 
وتخريـب مكتب السـودان مـن دون 

معرفة َمن يقف خلفه، وتعرّض زميلنا 
يف تركيـا لالعتقال، وتعرّض زمالئنا يف 
لبنـان للرضب من قبل عنارص «حزب 
الله»، وتعرض زميلنا يف اليمن محمود 
العتمي لعملية تفجري سيارة، مما أدى 
إىل مقتل زوجتـه وطفله... قّدمنا وما 
زلنا مـادة صحفية قيمـة، وهذا دليل 
عـىل التزامنا الكامـل بتقديـم العمل 
الصحفـي بأفضل طريقـة ممكنة... 

ونحن فخورون بهذا.
> خارج نطاق األخبـار اآلنية، ما هي 
خطط «العربيـة» فيما يتعلق باألفالم 
الوثائقية التي ُتَعّد منَتجاً مطلوباً لدى 

املشاهد العربي؟
- أؤكـد أننا ملتزمـون بتقديـم املادة 
الصحفية املتوازنـة، وكذلك نرش فكر 
االعتدال يف العالـم العربي، الذي عاش 
للخطابـات  ضحيـة  طويلـة  فـرتات 
ضمـن  ومـن  واملأزومـة.  املتطرفـة 
خطط «العربية» يف هذا اإلطار، تقديم 
وثائقيات من إنتاجنا الخاص عن أهم 
املفّكرين املسـلمني والعرب مثل فرج 
فـودة ونجيب محفـوظ، وأخرياً نرص 
حامـد أبـو زيـد. كل هذا بهـدف دعم 
الـرؤى الفكريـة املعتدلة واإلنسـانية 
ألننـا نـرى يف ذلـك مصلحـة كبـرية 
للشـباب العربي... بعكـس َمن يروج 

لخطاب الكراهية والعنف.
> بعيداً عن مسؤولياتك يف «العربية»... 
عىل مستوى شخيص أنت أيضاً كاتب 
يف صحيفة «الرشق األوسـط»... كيف 

تجمع بني الدورين؟
- الكتابـة بالنسـبة يل متعـة كبـرية 
وتمرين عقيل وتحتاج ساعات طويلة 
مـن القـراءة... والكتابـة يف صحيفة 
عريقة مثل «الرشق األوسـط» تجربة 
مختلفة وجميلة. وأنا أشكر القائمني 
عىل هذه الصحيفة عىل منحي الفرصة 
للكتابـة فيهـا. والعمـل الصحفـي يف 
التلفزيـون أو الصحيفـة هـو تقريباً 
نفسه مع اختالف األشكال واألنماط، 
ولكـن يف العمـق يحرّكـه البحـث عن 
االنفـراد والحصـول عـىل املعلومـات 
الحرصية واملقابالت الخاصة... وقبل 
كل ذلك الشغف باملهنة، وهذا هو أهم 
يشء يف عملنـا الصعـب واملمتع يف آن 

معاً.
(عن/صحيفة الرشق األوسط)
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الرباط/متابعة الزوراء:
احتضـن املعهد العايل لإلعالم واالتصال 
بالربـاط حفـل اإلعـالن الرسـمي عن 
تأسيس ”نادي الصحفيني املعتمدين يف 
املغرب“، وهو أول جمعية قانونية تضم 
املراسالت واملراسلني وممثالت وممثيل 

وسائل اإلعالم الدولية يف املغرب.
وأوضـح بالغ ، أن الحفل شـهد حضور 
العديد من مراسـالت ومراسـيل وسائل 
اإلعـالم الدوليـة يف املغـرب، إضافـة إىل 
عـدد مـن ممثـيل القطاعـات الوزارية 
واملنظمـات الدوليـة يف املغـرب. وقد تم 
خالل الحفل اسـتعراض أهداف النادي 
الجديد، وبرنامج عمله، واللجان املكونة 

له، وأيضا رشوط العضوية فيه.
وقـال جـالل املخفـي، رئيـس نـادي 
يف  املغـرب،  يف  املعتمديـن  الصحفيـني 
”الهـدف مـن  إن  االفتتاحيـة  كلمتـه 
تأسيس النادي، الذي جاء بمبادرة من 
مجموعـة مـن الزميـالت والزمالء هو 
تقوية حضور وتعددية وسـائل اإلعالم 

الدولية يف املغرب، بما يسـهم يف تعزيز 
التنـوع والحريـة يف املشـهد اإلعالمـي 
املغربـي، وبمـا يضمـن االسـتقاللية 
واملهنية املنصوص عليهمـا يف املواثيق 

الدولية والقوانني الوطنية“.
وأضـاف املخفـي ”سـنكون منفتحني 
املؤسسـاتيني  الفاعلـني  كافـة  عـىل 
العموميني والخواص، وكذلك الفاعلني 

الدوليني واإلقليميني يف املجال اإلعالمي، 
وفـق قواعـد الحـوار البنـاء، لتيسـري 
عمل ممثـالت وممثيل وسـائل اإلعالم 
الدوليـة يف املغـرب، ولتعزيـز حضـور 
النـادي كرشيك موثوق يف توطيد حرية 

التعبري“.
وأورد البـالغ أن ”النادي، وفق األهداف 
الـواردة يف القانـون األسـايس، يعمـل 

وباملشـاريع  الذاتيـة،  بإمكاناتـه 
مـع  واالتفاقيـات  وبالـرشاكات 
مؤسسـات حكوميـة وغـري حكومية 
داخل وخارج املغـرب، لتأطري أعضائه 
وتطوير قدراتهم ومعارفهم، إضافة إىل 
املساهمة بصفة عامة يف إغناء النقاش 

العمومي يف مجايل اإلعالم والتواصل“.
وأضـاف أن ”النـادي يرتافـع للدفـاع 
واالجتماعيـة  املهنيـة  الحقـوق  عـن 
وممثـالت  والصحفيـني  للصحفيـات 
وممثيل املؤسسات اإلعالمية الدولية يف 
املغرب، ويلعب دور الوسـاطة لتسهيل 

عملهن/عملهم“.
يشـار إىل أن املكتـب التنفيـذي للنادي 
يتكون من تسـعة أعضاء، هم الرئيس 
جالل املخفي، ونائبته فدوى املرابطي، 
وأمني املال هشام العلوي، ونائبه أحمد 
الجشتيمي، والكاتب العام أنس عياش، 
ونائبته زكية عبد النبي، واملستشارون 
سـمرية مغداد وعـادل الزبـريي وعبد 

املنعم العمراني.

 موسكو/ رويرتز:
حظرت روسـيا، يوم األحد، الوصول 
إىل موقع ذا بيل اإللكرتوني اإلخباري 
عىل اإلنرتنت الذي أسسـته شخصية 
صحفية بارزة يف البالد، ليكون بذلك 
أحـدث موقـع ُيحظر يف ظـل حملة 
تشـنها موسكو عىل وسـائل اإلعالم 

املستقلة.
وحظـرت روسـيا عـرشات املواقـع 
اإلخباريـة منذ غـزت أوكرانيا العام 
املايض، وتتهم هذه املواقع يف األغلب 
بنرش أخبار ”زائفة“ حول ما تصفه 
بأنـه ”عملية عسـكرية خاصة“ يف 

أوكرانيا.
أخبـار  بيـل“  ”ذا  موقـع  ويغطـي 
االقتصـاد بشـكل رئيـيس، وهو من 
بني مواقع وسـائل اإلعالم املستقلة 
القليلـة التـي ظلـت متاحـة بعدما 
حظرت السلطات الوصول إىل مواقع 
”ميديازونـا“ و“ميـدوزا“ و“نوفايا 

غازيتا“.
وأعلـن املوقـع، العـام املـايض، أنه 
سـيتوقف عـن تغطيـة الـرصاع يف 

أوكرانيا، وعـزا ذلك إىل األخطار التي 
يتعرض لها صحفيـوه، لكنه واصل 
نرش تغطيات عـن تبعات الغزو عىل 

االقتصاد.
2017 عـىل  وتأسـس املوقـع عـام 
إيليزافيتـا  البـارزة  الصحفيـة  يـد 
أوسيتينسـكايا التي تولـت من قبل 
”فيدوموسـتي“  تحريـر  رئاسـة 

والنسخة الروسية من ”فوربس“.
ويقـول مسـؤولون روس إن بعض 
وسـائل اإلعالم غطت أحداث الحرب 

يف أوكرانيـا بتحيز بالـغ، وتجاهلت 
جذور الرصاع، وأخذت صف أوكرانيا 
علنـاً، وأظهـرت عنرصيـة رصيحة 

ومن دون وعي ضد الروس.
لكـن جماعـات معنيـة بالدفاع عن 
الحقوق تحذر من أن روسـيا تحاول 
املشـهد  عـىل  بالكامـل  السـيطرة 
اإلعالمـي، بحجـب وسـائل اإلعـالم 
اإلخباريـة املسـتقلة، ومنعهـا مـن 
التواصل مـع الـروس العاديني لدى 

تغطيتها ملجريات الحرب.

 الجزائر/متابعة الزوراء:
أعلنـت قنـاة محلية مسـتقلة 
األمازيغيـة  باللغـة  ناطقـة 
يف الجزائـر، وقـف بـث بعض 
برامجها بسبب إقدام السلطات 
الجزائريـة عىل غلق وتشـميع 
مقرهـا الفرعـي يف العاصمـة 

الجزائرية.
أنـه  ”بربـر“  قنـاة  وأعلنـت 
اسـتثنائية خارجة  ”لظـروف 
عن إرادتها، فإنه لم تعد قادرة 
عىل ضمـان توفري بـث برامج 
منتظمة“، وأوضحت أنه سيتم 
اإلعالن عن بيان صحفي قريباً 

لرشح أسباب هذا الوضع.
عـيل  القنـاة  يف  املذيـع  وأكـد 
بوخليـف، يف منشـور لـه، أنه 
”تم إغالق مقر الرشكة املزودة 
لخدمـات القنـاة التلفزيونيـة 
بربر بالجزائـر بعد ظهر االحد 
مشـرياً  تجاريـة“،  بذريعـة 
إىل أن ذلـك سـيؤدي إىل وقـف 
إنتاج الربامـج التي كان قد تم 

تصويرها وإنتاجها يف الجزائر 
حتى إشعار آخر.

وعىل الرغم من إقدام السلطات 
يف  القنـاة  مقـر  إغـالق  عـىل 
الجزائـر، ووقف نشـاطها، إال 
أنهـا ستسـتمر يف البث، لكون 
مقرها الرسمي يقع يف فرنسا، 
إذ تبـث مـن هنـاك وتخضـع 
عـىل هـذا األسـاس للقانـون 

الفرنيس.
ولم تعلن السلطات عن األسباب 
املبـارشة إلغـالق القنـاة، لكـن 

ترجيحات تشري إىل أن بث القناة 
معـارض  نشـطها  ملحـارضة 
السـابق  والرئيـس  جزائـري 
لحـزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـة سـعيد سـعدي 
(مقيم يف فرنسـا)، تعرض فيها 
لتعاطي السـلطات مـع قضايا 
التاريخ واحتكاره. هذا باإلضافة 
إىل بثهـا برامـج وحـوارات تثري 
قضايا سياسية وأمنية وثقافية 
جدليـة، وبشـكل مسـتقل عن 

الطرح الرسمي.
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الخرطوم/متابعة الزوراء:
يعيش الصحفيون السودانيون ظروفاً 
صعبـة، نتيجـة تدني قيمـة رواتبهم 
معيشـية  أزمـة  وسـط  الشـهرية، 
تشـهدها البالد، ما يلقي بظالله عىل 
أدائهـم اليومـي. األسـبوع املـايض، 
اجتمـع الصحفيـون يف ”االنتباهة“، 
وهي واحدة من الصحف السـودانية 
ملناقشـة  توزيعـًا،  واألكثـر  األكـرب 
أوضاعهم املعيشـية وقيمة رواتبهم، 
مقارنـة بما يبذلونه مـن جهد يومي 
الورقيـة  النسـختني  العمـل عـىل  يف 
واإللكرتونية. يف نهاية االجتماع، قرر 
صحفيـو ”االنتباهـة“ اإلرضاب عن 
العمل، للضغـط عىل إدارة الصحيفة، 
علقـوا  رواتبهـم.  زيـادة  أجـل  مـن 
اإلرضاب بعـد سـاعات قليلـة فقط، 
بعدما وعدت اإلدارة بتنفيذ طلباتهم. 
لكنها يف اليوم التايل، فصلت ثالث من 
اللواتـي نظمن اإلرضاب  الصحفيات 
عـن العمل، مـا أثار غضـب زمالئهن 
ونقابة الصحفيني السودانيني حديثة 

النشأة والتكوين.
أصدرت النقابة بياناً تضامنياً، أكدت 
فيه أن قضية األجور ”عادلة وملحة، 
وال تقبـل التباطـؤ أو التأجيل“، وأن 
أجـور الصحفيـني والصحفيـات، يف 

املؤسسـات اإلعالمية كلهـا، ”صارت 
غري مناسـبة، يف ظـل انهيار األوضاع 
االقتصادية يف البالد، وال توازي الجهد 
الذي يبذله الصحفيون والصحفيات، 
لجمهـور  متميـزة  خدمـة  لتقديـم 
القـراء، ورقياً وإلكرتونياً“. وشـددت 
عىل دعمهـا ومسـاندتها ألي خطوة 
أي  يف  والزميـالت  الزمـالء  يتخذهـا 
مؤسسة صحفية لتحسني أوضاعهم، 
ورفضـت ما أسـمته ”نهج إسـكات 
الصحفيـني عن املطالبـة بحقوقهم، 
عـن طريـق إشـهار سـيف الفصـل 

والترشيد يف وجوههم“.
رئيسـة القسـم الثقـايف يف صحيفـة 
االنتباهـة هاديـة قاسـم واحدة من 
الصحفيـات الثـالث اللواتـي فصلـن 
عن العمـل. قالـت ،إن الصحفيني لم 
يجدوا طريقاً غري اإلرضاب لتحسـني 
لظلـم  ”نتيجـة  عملهـم،  ظـروف 
اإلدارة“، مشرية إىل أن األخرية تتحايل 
عرب منحهم راتباً شـهرياً أساسـياً ال 
يتجـاوز 12 ألـف جنيه (أقـل من 24 
دوالراً) ومعه حوافز، ليصل إجمايل ما 
تحصل عليه هي مثالً إىل نحو 67 ألف 
جنيه (نحـو 115 دوالراً)، وهو مبلغ 
ضئيـل وسـط الظـروف االقتصادية 
الصعبة يف البالد، وال يكفي للتنقل من 

املنزل إىل مقر العمل. وأضافت قاسـم 
أن الصحيفـة رهنت تحسـني األجور 
بتخفيـض عـدد الصحفيـني، وهـذا 
”غري منطقـي، ألن عـدد الصحفيني 
ال يتجاوز السـتة عـرش“، معتربة أن 
”استشـهاد النارشيـن بغـالء تكلفة 
صناعـة الصحافـة ال يعطيهـم حق 
ظلـم الصحفيـني، ألن الصحف لديها 
مصادر دخـل متعـددة وتحصل عىل 
إعالنـات بمليـارات الجنيهات، لكنها 
وظروفـه  الصحفـي  وضـع  تضـع 
املعيشية وحقوقه يف آخر أولوياتها“.

قـال  الهـادي  مصعـب  الصحفـي 
”الظلـم ال يقـع عـىل صحفيـي  إن 
االنتباهـة وحدهم، فـكل الصحفيني 
السـودانيني يواجهون ظروفاً صعبة 
ومزرية، جراء الغالء املعييش وارتفاع 
تكلفـة الحيـاة“، وأرجـع اسـتمرار 
هـذا الوضع إىل ”سياسـات النارشين 
واملؤسسـات التـي تبني نفسـها من 
أكتـاف الصحفيني وُتقيـم الصحفي 
مالياً بصفـر كبري، إذ ال تجـد محرراً 
يتجاوز راتبـه 5 آالف جنيه (نحو 10 

دوالرات)“. 
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لجنابكـم  التعريفيـة  البطاقـة   *
الكريم؟

- أنا عبد الهادي محسن شاطي عبد 
املحمداوي والدتي كانت يف الرصافية 
بغـداد ١٩٥٧ بعـد فرتة مـن والدتي 
انتقلـت عائلتـي اىل مدينـة الثـورة 
املسـماة اليوم مدينـة الصدر، كنت 
حينهـا يف الصـف الثانـي االبتدائي 
وفيهـا اكملـت دراسـتي االبتدائية 
والثانويـة ثـم قبلـت يف اكاديميـة 

الفنون الجميلة .
* لـكل مبـدع اسـاس وضـع مـن 
خاللـه اوىل مالمح هوايتـه ثم نمت 
تلـك الهوايـة لتضـع املالمـح االوىل 
لالحـرتاف املهنـي فيما بعـد، كيف 

كانت نشأتك؟
-ولـدت يف عائلة متواضعـة الحال، 
كان والدي يمتلك مقهى شـعبية يف 
منطقتنا وكنت انا اساعده يف بعض 
شـؤون املقهـى التـي اسـتطيع ان 
اقوم بها كصبـي، كان والدي يمتلك 

صوتـا غنائيا ال بأس بـه يحاول ان 
يـؤدي غناءه بـني فـرتة واخرى يف 
املقهى وكنت اسـتمع اليه بإعجاب 
ومثلمـا تعـرف ان الفرق الشـعبية 
الرياضية كانت تستفيد من مقاهي 
املنطقة لاللتقاء والتجمع والتفاهم 
فيهـا اضافـة لهـذا كانـت تجتمع 
املنطقـة  ألبنـاء  مرسحيـة  فرقـة 
يف نفـس املقهـى يرأسـها الفنـان 
الراحـل مطـرش السـوداني، وكنت 
مولعـا بمشـاهدة الراحـل مطـرش 
السـوداني وهو يوزع االدوار الفنية 
عىل اعضـاء فرقته وعىل مـا اتذكر 
تنابلـة   ) ان اسـم املرسحيـة هـو 
السـلطان ) وكانـوا يـؤدون االدوار 
صوتيـا وذلك بتسـجيل الصوت من 
خالل مسـجل صوتي صغري وكانت 
تلـك املواضيع تسـتهويني واتابعها 
بشـدة وعمـال بمـا كنت اشـاهده 
حاولت من جانبي ان أؤسـس فرقة 
مرسحية يف مدرسـتي فيمـا بعد اىل 
جانب هذا كنت اهوى الغناء نتيجة 
سماعي لوالدي وهو يغني يف املقهى 
فتولـدت لدي هوايتـان االوىل الغناء 
والثناية التمثيل وشيئا فشيئا كربت 
هواياتـي عندما كنـت اتابع ما اراه 

من التلفزيون واإلذاعة.
* وماذا عن هذا التأثر وما الذي نتج 

عنه؟
تجسـدت  التـي  الخطـوات  -اول 
إذ  املدرسـة،  يف هواياتـي كانـت يف 
كنت اسـتمع اىل الطلبـة االكرب مني 
أي طلبـة السـادس االبتدائـي وهم 
يغنون ويؤدون هواياتهم كأناشـيد 
وطنيـة وفعاليات اخـرى، فهزتني 
االلحان وكان املرشف عىل املدرسـة 
فنيا هو الفنان الراحل سـعيد شابو 
وهواياتـي  متابعاتـي  واسـتمرت 
وصوال اىل مرحلة املتوسـطة عندما 

نشـأت لدي هواية الكتابة لالوبريت 
الغنائـي اضافـة اىل تأسـيس فرقة 
فنية يف املدرسـة وكان معي الطالب 

نزار علوان وحميد املختار .
* وهـل باالمـكان ان تعرفنـا عـن 
بداياتك واهم االهتمامات التي كنت 

تمارسها؟
-انا مـن مواليد بغـداد١٩٥٧/٧/١ 
بـدأت حياتـي محبا للفـن وخاصة 
يف مجـال االخـراج ومغنيـا ومؤلفا 
من ايام دراسـتي االوىل ويل مؤلفات 
انجزتهـا ايـام دراسـتي يف مرحلـة 
املتوسـطة، فألفت وأخرجت ومثلت 

يف مرسحيـات عديـدة اتذكـر منها 
(الجـدار الرابـع) ومرسحية اخرى 
بعنـوان (أنثـى بعـوض االنوفلس) 
يف  األرضيـة  (الكـرة  ومرسحيـة 
الشـبكة) وإخـراج (مرسحية راس 
الشـليلة)، اضافـة لهـذا كنت أؤلف 
للمـرسح وامثـل واخـرج، واكتـب 
الشعر وألحن كما غنيت كثريا يف زمن 
الكليـة. أمـا عن الكليـة فقد دخلت 
أكاديميـة الفنـون الجميلـة للعـام 
الدرايس١٩٧٧ وتخرجـت منها عام 
٨٢/٨١، درسـني الكبري سامي عبد 
الحميد وبدري حسون فريد وجعفر 
السـعدي وعونـي كرومـي وصالح 
القصـب وعبـد املطلـب السـنيد يف  
قسم الفنون املرسحية فرع التمثيل 
واإلخـراج إىل جانب زمالئي االخرين 
ومنهـم عبد الخالـق املختار وجالل 

كامل واحمد ابراهيـم جالل وعامر 
جهاد وكامران رؤوف وابتسام فريد 
وابتسام يحيى االسعد وحسني عيل 
هـارف وميمون الخالـدي  وكنعان 
الحفـالت  يف  اغنـي  وكنـت  عـيل، 
الخاصـة بالكلية واملناسـبات التي 

تقيمها الجامعة.
* مرسحية الجدار الرابع هل فازت 

وحظيت بتقدير معني ؟
-نعـم  حصلت عـىل الجائـزة االوىل 
عن مرسحيـة الجدار الرابـع تأليفا 
سـكرتارية  إقامتهـا  مسـابقة  يف 
جامعة بغـداد للعـام ١٩٧٧ وكانت 
املخـرج  اللجنـة برئاسـة االسـتاذ 
السينمائي وعراب السينما العراقية 
املرحوم جعفر عيل وجعفر السعدي 
والدكتور ابراهيم الخطيب واالستاذ 

مصطفى تركي السالم .
* وهـل انتميـت اىل احـدى الفـرق 

الفنية املهمة ؟
دراسـته  خـالل  انتميـت  -نعـم 
النغميـة  الفرقـة  إىل  األكاديميـة 
املركزيـة يف ١٩٧٩/١١/٢٦ ألكـون 
احد األعضاء املؤسسني لها بإرشاف 
إىل  الكبـري فـاروق هـالل  االسـتاذ 
جانب زمالئـي من معاهـد الفنون 
الجميلة والدراسـات النغمية فكان 
يف دورتي  احمد  نعمة ومحمود أنور 
وكريم محمد  وافراح محمد  ونجاح 

عبد الغفور وصالح حميد وسـامي 
هيال.

* وما الذي اضافته لك الفرقة ؟
-شـاركت مـع الفرقـة فاسـتفدت 
منهـا يف صقـل مواهبـي وتعلمـت 
االلحان واالناشـيد واالغاني  اصول 
الرتاثية واملوشحات واالبتهاالت عىل 
يد اغلب امللحنني يف الساحة الغنائية 
ومنهـم االسـتاذ جميـل جرجيـس 
واالسـتاذ روحي الخماش واألستاذ 
الخفـاف  وجعفـر  هـالل  فـاروق 
وطالب القرغويل وعيل عبد الله وعبد 
الحسـني السـماوي ورسور ماجـد 

وكريم هميم وغريهم .
خـارج  املشـاركات  عـن  ومـاذا   *

العراق؟
-كانت الفرقـة النغمية اكثر الفرق 
مشـاركة، إذ كانـت تمثـل العـراق 

فمثال مثلنا العـراق مع الوفد الفني 
الذي سافر لالردن يف العام  ١٩٨٠.

* لو سـألناك عن اول اغنية فتحت 
االبواب امامك ؟

-انطالقتـي كانـت بأغنيـة «هـاي 
اشـتهرت  التـي  الخاطـرك» ١٩٨٨ 

بها وغنيت بأصـوات اخرى واغنية 
صـدك جـذب تنسـاني قبلهـا عام 
١٩٨٧ أيضـا فتحت أمامـي األبواب 
وغنيـت بأصـوات عربيـة واغنيـة 
شبيدي عىل ابن الناس واغنية مدلل 
واخذلـه مدللـه واغنية مـن ايدي و 
اغنية جانت عايـزة، وأيام الحصار 
بالتسـعينات كتبت ولحنت انشودة 
باطـل التـي فـازت باملرتبـة االوىل 
ضمـن مهرجـان خاص باملناسـبة 
بإرشاف املعلم فـاروق هالل، وكنت 
احد األصوات التـي افتتحت املرسح 

الوطني .
* وهـل كانت لـك فاعلية من خالل 

عملك يف فرقة االنشاد ؟
-نعـم انجـازات مهمـة وملموسـة 
ومنها اعادة ارشيف املكتبة الصوتية 
يشـاركني بعض من أعضـاء فرقة 
االنشـاد العراقية يف وجود  االسـتاذ 
حسن الشـكرجي وبقيادة املرحوم 
االستاذ حسني قدوري يف املؤسسة 

العامة لإلذاعة والتلفزيون.
* مشـاركتك عندما كنت موفدا اىل 

اليمن ؟
-يف اليمـن اقيـم مهرجـان اقامـه 
مجلس التعـاون الخليجي وقدمت 
العرب  السـفراء  خالله وبحضـور 
وصلـة غنائيـة اعجبتهـم جـدا يف 
قرص االمام يحيى حتى انني نزلت 
من املنصـة واعادوني للمنصة مرة 
اخـرى بطلب من السـفري العراقي 

وغنيت واعجبتهم اكثر.
* ومن اعمالك االخرى ؟

تنفيذيـة  لجنـة  يف  عضـوا  -كنـت 
االول  العربـي  باملهرجـان 
يف  القوميـة  الجماهرييـة  لألغنيـة 
العام١٩٩٢/١٩٩١ اىل جانب الدكتور 
هيثم شعوبي والفنان سامي هيال.

* وهـل كانت لك اعمـال اخرى مع 

الفنان الراحل شعوبي ؟
-نعـم غنيـت مـع فرقتـه النغمية 
أمام الفنانني العرب حسـني فهمي 
ونور الرشيـف وليىل طاهر وكوكبة 
مـن الفنانـني يف املـرسح الوطنـي، 
وبعد األحـداث التي مر بهـا العراق 
والظروف الصعبة أصبحت الساحة 
خاليـة وترك الغنـاء وتـم االهتمام 
مـن  بالعديـد  وشـاركت  باملـرسح 
املرسحيـات ممثال، وهي مؤرشـفة 
عىل اليوتيـوب وتعرض من القنوات 
العراقية مثل مرسحية شـورجة يف 
اوربـا ومرسحيـة زاد وملـح وبيت 
املرحـوم  رشطـة  ومركـز  الصـني 
ومرسحيـة الرشطـة واملجانني و٣ 
فيز  وشـماعية وغريها، حتى عدت 
العـام ٢٠٠٤، وقـد  مـرة ثانيـة يف 
أصبحت مرشفا يف النشاط املدريس.

* حدثنـا عن كتاباتـك ومؤلفاتك يف 
املـرسح وغـريه ؟

-اسـتمر نشـاطي شـاعرا وملحنا 
واألناشـيد  االغانـي  مـن  للعديـد 
الرتبوية وألفت مرسحيات شـاركت 

يف مهرجانـات قطرية وحصلت عىل 
جوائز متميزة يف النشـاط املدريس/

مديرية تربية الرصافة الثانية.
* وماذا عـن مهرجانات الطفل هل 

كانت لك فيها نشاطات معينة ؟
-كثـرية مثـال العـام ٢٠٠٦ اخـذت 
الجائزة االوىل يف موسـيقى واشعار 
مرسح الطفـل دورة قاسـم محمد 
كمخـرج  وفـوزي   ٢٠١٣ والعـام 
ومؤلف باملرتبة الثانية ملرسح الطفل 
القطـري ملرسح  العـراق  ملهرجـان 
الطفـل عـن مرسحية نحن نسـأل، 
والعـام ٢٠١٦ اخـذت الجائزة االوىل 
عن اشعار وألحان مرسحية (أليس 
يف عالـم العجائـب) ملـرسح الطفل 
العربـي املقـام يف الكويـت، والعام 
عـن  االوىل  الجائـزة  اخـذت   ٢٠١٩
املحكمة لالطفال  إخراج مرسحيـة 
للمـرسح  القطـري  املهرجـان  يف 
االبتدائـي. ويف العـام ٢٠٢١حصلت 
عن الفلم السـينمائي السجة جائزة 
افضل ممثل، وسجلت اغنية  (بالعيد 
هنينـاك ) وصورتهـا  مـن كلماتي 
والحانـي وغنائـي وسـجلت اغنية 
عـن األم بعنـوان بعدنـي احتاجلج 

مـن كلمات األمرية بنـت العرب من 
الحانـي وغنائـي، وسـجلت أيضـا 
اغنيـة (انت يل) من ألحاني وغنائي، 

وكلهن من انتاج قناة العراقية.
سـجلت ثـالث أغـاٍن طـال النـوى 
والحلـوة منـني، واغنيـة عـن االب 
بعنـوان( أحـن انسـان) وهـي من 
ألحاني وغنائي وكلماتي وقد فازت 
هذه االغنيـة باملرتبـة االوىل ليمنح 
لقـب نجـم الخليـج عرب املسـابقة 
االلكرتونيـة  للمنصـة  االذاعيـة 
الخليجية لخمـس دول منها العراق 
وبمشـاركة روتانـا خليجيـة عـرب 
تطبيق اذاعة سومر اف أم يف الشهر 
الخامس ٢٠٢٢ .. وفازت اغنية طال 
النوى باملركـز الثالث عربيا علما ان 
التصويت عربي فقط، وايضا فازت 
اغنيـة صدك جـذب باملركـز الثالث 
ومدة املسـابقة ملدة شهر، والنتيجة 
حـل ثالثـا ومـرة األول واخـريا حل 
ثالث عربيـا اي بالتصويـت العربي 
ولم يكن هناك أي تصويت عراقي .

* وهل لحنت لفرق اخرى ؟
-نعـم لحنت لفنانني وفـرق وطنية 
ومنهـا للفرقـة الوطنيـة للتمثيـل 
األطفـال  اغانـي  مـن  مجموعـة 
وآخرها كانت ثـالث اغاٍن ملرسحية 
أمرية األحالم، تأليف فالح الرشيفي 

وإخراج حسني عيل صالح .
* وهل ما زلت تمارس التلحني ؟

التلحـني والغنـاء  -نعـم  هوايتـي 
والتمثيل.. ويل مشاركات مع الفرقة 

يف مرص وبولونيا واالردن واليمن .
* وهل شاركت يف افالم معينة ؟

-نعـم  يف ثالثة افـالم تربوية ومنها 
فيلم دهاليز .

* هل تتذكر النشـاطات الفنية التي 
فزت بها ؟

-نعم فزت بأفضل اغنية لعام ٢٠٢٢ 
بمسابقة روتانا لالذاعات الخليجية 
وقد شاركت سلطنة عمان بأغنيتي 
(أحن انسان) وهذه املسابقة كانت 
عرب البث التجريبي إلذاعات الخليج 

عرب املنصة االلكرتونية .
* كل هذه النشاطات ولكن لم يسلط 

االعالم الضوء عىل نشاطاتك؟
-هذا ما اعانيـه ويعانيه الكثري من 
املناسـبة دعني  الفنانـني، وبهـذه 
وبالـذات  الـزوراء  جريـدة  اشـكر 
وكادر  الرشقـي  جمـال  الصحفـي 
الجريـدة، وصاحـب الفضل األول يف 
ادخايل للمسابقات هي اذاعة سومر 
العاصمـة  إلذاعـة  شـكرا  أم..  اف 
وشـكرا إلذاعـة اور اف أم واذاعـة 

النهار واذاعة املؤتمر.
* واخر سؤال لك هو ان تحدثنا عن 

مـا بيـدك اآلن مـن عمـل فنـي ؟
-انـا اآلن يف طـور تصويـر اغنيتـي 
(احـن  عنوانهـا  بـاالب  الخاصـة 
انسـان) واالغنيـة الثانيـة اسـمها 
(قسمة) وهي من كلماتي وألحاني 

وغنائي .
* وبماذا تختتم حديثك للزوراء ؟

- أنا دائمـا اطالب باحـرتام الفنان 
العراقـي وان ندخـل دائـرة االذاعة 

والتلفزيون بهوية نقابة الفنانني.
* شـكرا لـك متمنـني لـك التوفيق 

واملزيد من العطاء األوفر.
- بل الشكر لكم مع الود والتقدير .
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بني اوساط شعبية وعائلة متوسطة الحال نمى وترعرع الفنان هادي الشاطي، فمنذ صباه كان ال بد 
له ان يساعد والده صاحب املقهى الشعبي، وكانت تلك املقهى مبعث الكثري من هواياته وطموحاته 
تلك  ومن  والتفاهم،  لالجتماعات  مكانا  والده  مقهى  من  تتخذ  كانت  التي  الشعبية  الرياضية  الفرق  ومن 
الفرقة املرسحية التي كان الفنان الراحل مطرش السوداني يقودها نمت هوايات هادي وارتسمت يف مخيلته 
طرق املستقبل، فمن والده صاحب الصوت الشجي احب الغناء ومن الراحل مطرش السوداني نمت يف مخيلته 

صورة النص املرسحي، فقرر ان يكون مغنيا وملحنا وكاتبا لالغنية واملرسح.
وللتعرف عىل مجمل مسريته التقت الزوراء الفنان هادي الشاطي يف هذا الحوار :
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قـد نتفاجـأ أحياًنـا يف نفـاذ الراتب 
قبـل نهاية الشـهر، بسـبب الفشـل 
ـم باملـرصوف وأخطاء عدَّة  يف التحكُّ
ُنسلِّط الضوء عليها يف اآلتي و تجنُّب 

ارتكابها:
- الرصف مـن دون تخطيـط: يجب 
تدوين النفقات الرضوريَّة، مع التقيُّد 

بها، تفادًيا إلنفاق األموال عشوائيًّا.
ق:  - الضعـف أمـام إغراءات التسـوُّ
”اشـرتي غرًضا واحصـل عىل الثاني 
أو  ـض“  مخفَّ ”سـعر  أو  باملجـان“ 
”القطعـة األخـرية“، عبـارات تلجـأ 
ت التجاريَّة لدفع الزبائن  إليها املحـالَّ
إىل إنفاق املال، وبالتايل رشاء أشياء ال 

يحتاجون إليها!
علًما أنَّه يمكن  توفري الكثري من املال 
عنـد رشاء املالبس واألجهـزة، خالل 

موسم التخفيضات.
الباهظـة:  التنظيـف  مـواد  رشاء   -
ُيمكن اإلفادة مـن العنارص املتوافرة 

يف املنـزل، مثـل: صـودا الخبـز الذي 
جة رائحًة  ُيعالج األسنان، ويمنح الثالَّ
ذكيَّة، وُيسـاعد يف عمليَّات التنظيف 

املختلفة، كما الخل.
-الـرصف بدون وعـي: يمكن التخيلِّ 
عـن فكـرة الذهـاب إىل املطعم خالل 
فرصـة الغـداء، أو طلـب الوجبـات 
الرسيعة إىل مكتـب العمل، مع إعداد 
الوجبات منزليًّا باملقابل وإحضارها 

إىل مكان العمل.
الكهربـاء:  اسـتهالك  يف  -اإلفـراط 
ـرة  ُيمكـن اسـتخدام اللمبـات املوفِّ
للطاقة، وإطفاء اإلنارة فور مغادرة 
الغرفـة، واعتمـاد اإلنـارة الطبيعيَّة 
خـالل النهـار، باإلضافـة إىل فصـل 
اإللكرتونيـات غـري املسـتخدمة عن 

التيَّار الكهربائي.
- املماطلـة وتأجيـل الدفـع: يجـب 
دفع الرسـوم فوريًّـا، حتَّى ال ترتاكم 

فوائدها.

فوائـد الخيـار الصحيـة كثرية، 

الصبـاح  تناولـه يف  تـمَّ  سـواء 

أو يف املسـاء، وسـواء تـمَّ قضم 

ثماره الكاملـة أو رشب عصريه 

أو تنـاول املاء املنكّهـة برشائح 

الخيار.

يحتـوي الخيار عـىل %96 ماء، 

بانتظـام، يسـمح لك  وتناولـه 

بالرتطيب بلطف. وإذا تمَّ تناول 

الخيار قبل النـوم، فإنه يمنحك 

نوماً كونه عامالً مهدئاً طبيعياً، 

مضـاداً للتوتـر والقلـق؛ الحالة 

التـي قـد تعرّضـك الضطرابات 

النوم. كمـا أن تناوله قبل النوم 

يحميـك من ارتفـاع ضغط الدم 

اللييل، وذلـك بفضل محتواه من 

البوتاسيوم.

أبو  التغذيـة عبري  اختصاصيـة 

 Diet of the رجييل، من عيـادة

town، تطلعنـا عـىل املزيـد من 

فوائـد الخيـار قبل النـوم أو يف 

النهار، يف املوضوع اآلتي:

ر جّيد - الخيار مطهِّ

الخيار يساهم يف ترطيب الجسم 

ليـًال وتسـهيل العبـور املعـوي 

يف اليـوم التـايل. وتنـاول الخيار 

أو عصـريه عـىل معـدة فارغة، 

يسـاهم يف تطهري املعدة؛ فغناه 

باملـاء يمنحـه خصائـص مدرة 

للبول والترصيف.

- غني باأللياف

التـي  الخيـار غنـي باألليـاف، 

تسـاهم يف األداء السـليم لعبور 

مشـكلة  ومحاربـة  األمعـاء، 

اإلمسـاك، خصوصـاً إذا مـا تمَّ 

تناوله قبـل النوم. ربمـا تودين 

التعرف إىل عالج اإلمساك بطرق 

طبيعية؟

- مفيد للصحة الجلدية

الخيار يف املـاء ديتوكس طبيعي 

( pexels:املصدر)

بخصائـص  الخيـار  يتمتـع   

ترطيب وشـفاء وتعقيم. يعترب 

منعماً، ويستخدم تقليدياً (عىل 

شكل كمادة أو غسول) ملحاربة 

والنمـش  والقشـور  االحمـرار 

والحكـة وحتـى التجاعيد. كما 

إرشاق  السـتعادة  مثـايل  أنـه 

البرشة  البرشة وشـّدها وتنقية 

وإقفال املسام.

- غني بالفيتامينات

يوفـر الخيار مجموعة واسـعة 

والفيتامينـات  املعـادن  مـن 

(أكثـر تركيـزاً يف قـرشه)، مثل: 

البوتاسيوم، مجموعة الفيتامني 

بي B، وفيتامـني يس C (8 ملغ 

 A لكل 100 غرام)، وفيتاميني أ

.E وإي

- صحة العظام

إن املكونـات املوجـودة بالخيار 

مفيـدة للعظـام، فهـو يحتوي 

عىل فيتامني يس C الذي يساهم 

يف إنتاج الكوالجـني الذي بدوره 

يعزز من نمو العظام.

األمـراض  مـن  الوقايـة   -

الرسطانية

إّن تناول الخيار يقي من اإلصابة 

بأنـواع عديـدة مـن الرسطان، 

الحتوائـه عىل مكونـات مضادة 

لألكسـدة، كما أنـه يحتوي عىل 

نسبة كبرية من األلياف الغذائية 

التي تحمي من اإلصابة برسطان 

القولون واملستقيم.

- خسارة الوزن

لعل أحد أبـرز فوائد الخيار قبل 

النوم هو املسـاعدة يف خسـارة 

الوزن، إذ إنه فقري جداً بالسعرات 

الحرارية (10 سـعرات حرارية 

لكل 100 جرام)، التي تساعد يف 

السيطرة عىل الشعور بالجوع، 

كما أنه يحتوي عىل كمية كبرية 

مـن املاء تسـاعد عىل الشـعور 

بالشبع ملدة طويلة.

ويعدُّ الخيار، الذي يعيد التمعدن 

السعرات  ومنخفض  والرتطيب 

للنظـام  مثاليـاً  الحراريـة، 

الغذائـي، وقد يغنيـك عن تناول 

املزيد من الطعـام يف الوجبة إذا 

استهللت طعامك به.

- تنظيم مستوى سكر الدم

يساعد تناول الخيار عىل تنظيم 

مسـتوى السـكر يف الدم، وعىل 

يسـاهم  وبذلـك  الـوزن،  إدارة 

يف التقليـل مـن خطـر اإلصابة 

بمـرض السـكري مـن النـوع 

الثاني. 
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مقادير :
كوب من الزبدة.
كوب من السكر.

بيضتان.
ملعقة صغرية من الفانيال.

٣ مالعق كبرية من عصري الليمون.
كوب ونصف من الطحني.

ملعقة صغرية من البيكنج باودر.
ربـع ملعقـة صغرية مـن البيكنج 

صودا.
نصف كوب من الزبادي اليوناني.

كوب من التوت.
ملعقـة كبرية مـن قـرش الليمون 

املربوش.

مقادير الغالف:
كوب إال ربعاً من سكر البودرة.

عصـري  مـن  كبريتـان  ملعقتـان 
الليمون.

اخفقي الزبدة مع السكر باستخدام 
الخالط الكهربائي أو اليدوي ملدة ٣ 

دقائق.
أضيفـي البيـض والفانيال وعصري 

الليمون تدريجياً إىل خليط السكر.
أضيفـي الطحني والبيكنـج باودر 
مـع  والزبـادي  الخبـز  وصـودا 
االستمرار يف الخفق لحني الحصول 

عىل خليط متجانس.
أضيفـي التـوت وبـرش الليمون إىل 

خليـط الكيـك وحركـي املكونـات 
باستخدام ملعقة.

اسـكبي خليـط الكيـك يف صينيـة 
الفرن املغطاة بورق الزبدة.

اخبـزي الكيـك يف الفـرن املحمـى 
مسبقاً ملدة ٤٠ دقيقة.

تحضري الغالف:
اخلطي السـكر البودرة مع عصري 
املزيـج  يصبـح  حتـى  الليمـون 

كريمياً.
اخرجي الكيك من الفرن، واسكبي 

الغالف فوقه لتزيينه.
قسـمي الكيـك ورتبيـه يف أطبـاق 

التقديم وقدميه

حثت دراسـة بريطانية من تجـاوز عمرهم ٥٠ عاما 
عـىل رضورة تناول ثمرة تفـاح واحـدة يوميا، وقال 
باحثـون يف جامعـة أكسـفورد إن االلتـزام بذلك من 
املمكـن أن يقلل حـاالت الوفاة الناجمـة عن األزمات 
القلبيـة والجلطـات بنحـو ٨٥٠٠ حالـة سـنويا يف 

بريطانيا.
وتشـري اإلحصائيـات إىل أن ثالثـة أربـاع األشـخاص 
البالغـني ال يتناولـون الفاكهـة والخـرضوات خمس 

مرات يوميا كما يويص األطباء.
عـىل  أشـخاص  عـرشة  كل  مـن  تسـعة  كان  وإن 
األقـل يتناولـون حصـة واحـدة يوميا مـن الفاكهة 
والخرضوات، إال إن آدام بريجز وهو عضو بمؤسسـة 
القلـب الربيطانية يقول إن الفائدة تـزداد مع اإلكثار 

من تلك الحصص.
ووفقـا للدراسـة فإنـه إذا تمكـن البالغني مـن كافة 
الفئـات العمريـة مـن تنـاول حصـة إضافيـة مـن 

الخـرضوات والفاكهة يوميا، فإنه يمكن تقليل معدل 
الوفيات الناتجة عـن أمراض األوعية الدموية بمقدار 

١١٠٠٠ حالة سنويا.
ويؤكـد األطباء أن الحكمـة القديمة بـأن «تفاحة يف 
اليـوم تقي مـن الذهاب للطبيـب» رضوريـة للغاية 
ملن تجاوزا الخمسـني ويعانون مـن أمراض باألوعية 

الدموية.
يذكرأن تلك الدراسـة بنيت عىل عدد كبري من التجارب 
واملالحظـات الطبيـة التي شـملت مئـات اآلالف من 
املرىض.وأشـار بريجز إىل أن إدخال تغيريات بسـيطة 
يف الحميـة الغذائيـة يكون له تأثـري إيجابي، وأضاف 
أن األدوية وممارسـة حياة صحية قد يساعد بصورة 
إيجابية عىل تجنب أمراض القلب والجلطات.واملعروف 
أن التفاح يحتوي عىل مواد مضادة لألكسدة ومركبات 
الفالفونويـد الكيماوية وجميعهـا مفيد للحفاظ عىل 

حياة صحية أفضل.
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إّن الـذكاء عند األطفال ليس فقـط وراثًيا، ال بل أيًضا يتأثـّر اىل حّد كبري بمحيط 
الطفل ويف املقام األّول باألهل.

اذ ال يهـّم إن كنت فقرية أو غنية، أمّية أو حائـزة عىل دكتوراه، ناجحة أو عاطلة 
عـن العمل (مثالً: رّبة منــزل)، اذ يمكنك أن تنمّي ذكاء طفلك من خالل أبسـط 

الوسائل والطرق من دون أي تكلفة إضافية.
وقد يكون تأثريك عىل ذكاء طفلك ذو حدّين، فمثالً إن كان األهل مهملني ويوّجهون 
انتقادات مسـتمرة ألوالدهم عندئذ سـيؤثرون يف شكل سلبّي عىل ذكائهم. لذا، ما 
األسـاليب التـي يجـب أن يعتمدها األهل من أجـل تنميـة ذكاء أطفالهم والتأثري 

عليهم إيجابًيا؟ إليك بعض النصائح:
• تحّدثي مع طفلك: 

هناك اعتقاد خاطىء بأّن الطفل يتعلّم الكالم أرسع من خالل مشـاهدة التلفاز. 
غري أّن الحقيقة هي أّن األطفال يتكلّمون ويتعلّمون األشـياء يف شـكل أرسع عرب 
التواصل والتحّدث معهم كما لو كانوا بالغني. فكالم األطفال هو للرضع والصغار 
ولكـن ما إن يبلـغ طفلك عامـه األول يجب أن تبدئـي بمخاطبتـه بلهجة عادية 

وتجري معه محادثة طبيعية.
• استجيبي لطلباته: 

إّن رّدة فعلـك اتجـاه ترصفـات طفلـك وطلباتـه تؤثر يف شـكل كبري عـىل تنمية 
ذكائه، كما تمنحه الشـعور باألمان والراحة. كما سيشعر بمزيد من الثقة خالل 

استكشافه ملحيطه وسيخّف قلقه، وبالتايل ستصبح لديه مساحة أكرب للتعلّم.
• منح الطفل مساحة لالستكشاف: 

يحّب األطفال االستكشـاف، فهـذه هي طريقتهم للتعرف عـىل العالم واألغراض 
والبيئة من حولهم. لذا ال تخيش أن تفسـحي له املجال يف االكتشـاف خوًفا من أن 
يجرح نفسـه أو يقع أو يخّرب زينة الطاولة. إرشحي له حدوده وارشـديه خالل 

سعيه لالكتشاف.
• الطفل ليس غبًيا:

هنـاك قول انجليزي قديم: ”عىل الصغار أن يلتزموا الصمت يف حضور الكبار“! ال 
يجدر إسكات الطفل إن حاول أن يتكلّم أو عندما يكون ذاهًبا برفقتك اىل مكان ما 
ملجرّد اعتقادك أّنه طفل وال يعلم شـيًئا. بل عىل العكس إنه يعرف ما يجدر لطفل 

يف عمره معرفته، وليس من العدل أن تحكمي مسبًقا عىل تعليقاته.
• التعلّم املبكر:

مـن املفيد جـًدا أن يلعب طفلـك بألعاب تثقيفيـة يف عمر مبكر، مثـل: مجموعة 
القوالـب املختلفة األشـكال، الكتب التي تصـدر أصواًتا، أو ألعاًبـا تصدر أصوات 

الحيوانات عند الضغط عىل أزرارها الخ...
• ال تضغطي عىل طفلك لكي يكون ذكًيا:

كلّمـا ضغطت عىل طفلك، كلّما زاد امكان فشـله يف املدرسـة، أو مقاومته للتعلّم 
يف املنـزل، أو رفضه اطالعك عىل األشـياء التي تعلّمها يف املدرسـة. إمنحي طفلك 

الحرّية لكي يتعلّم من دون أن يشعر أّن العلم هو عبء عليه أو فرض.

تجدين صعوبة يف خسارة الوزن 

وتشعرين أن حرق الدهون لديِك 

بطيء نسـبياً؟ نبـّرشِك بأّن نوع 

محدد ومعروف جداً من البهارات 

قادٌر عىل تخليصِك من مشـكلتِك 

بـكّل سـهولة، وترسيـع  هـذه 

األيض لديِك مع تقديم عّدة فوائد 

صحّيـة يف املقابل، مثـل الحماية 

من السـكري وأمـراض القلب... 

فما هي هـذه البـودرة العجيبة 

التـي تثبت األبحاث والدراسـات 

يوماً بعد يوم فعاليتها؟

إّنه بكّل بسـاطة الكمـون! فهذا 

املكـّون املسـتعمل بشـكل كبري 

يف املطبـخ العربـي والعاملـي، إن 

يف الشـوربات، الصلصـات، ومع 

طبخات الحبوب، متواجد يف كاّفة 

املتاجـر والسـوبرماركت، فلم ال 

تسـتفيدين من قدرته املذهلة يف 

خسارة الوزن؟

إذ أّن إحدى الدراسـات الجامعية 

الحديثة أثبتت مـن خالل تجربة 

أجريت عىل عدد من األشـخاص 

الذين يعانـون من الـوزن الزائد 

أّن الكمـون يسـاعد عـىل حـرق 

الدهون وخسـارة الوزن بشـكل 

مـع  إسـتعماله  حـال  يف  أرسع 

حمية غذائية، مقارنة مع اللجوء 

إىل الحمية وحدها.

وباإلضافة إىل فعاليته يف خسارة 

قدرتـه  الكمـون  أثبـت  الـوزن، 

اإلصابـة  خطـر  تقليـص  عـىل 

بالكوليسـرتول أو الجلرسيـدات 

الثالثية كما الحماية من أمراض 

القلب والسكري. يساعد الكمون 

أيضاً يف تسهيل الهضم والتخلص 

من الغازات كما النفخة، كما أّنه 

مصدر مثايل للفيتامني C وبالتايل 

يعـّزز املناعـة يف حـال اإلصابـة 

بنزالت الربد واإلنفلونزا.

لإلسـتفادة من كل هذه امليزات، 

حـرضي الكمـون عىل الشـكل 

التايل:

قومـي بوضـع مقـدار ملعقـة 

صغرية من حبوب الكمون داخل 

وعاء أو إبريق معدني، وتسخني 

الحبـوب قليالً ملـّدة ١٠ ثواني ال 

أكثر.

أضيفي مقدار ٢٥٠ ملل من املاء 

فـوق الكمـون وإتركـي الوعاء 

عىل النـار حّتى يصـل إىل درجة 

الغليان.

إرفعي الوعاء عن النار وإعمدي 

إىل تغطيتـه وتـرك املزيج لريتاح 

ملّدة ٥ دقائق.

قومي بتصفيـة حبوب الكمون، 

وإرشبـي الشـاي الـذي حصلِت 

تحليتـه  إمكانيـة  مـع  عليـه 

العسـل  مـن  صغـرية  بملعقـة 

حسب الذوق.

إرشبـي شـاي الكمون هـذا عىل 

األقل مـّرة يف اليوم وسـتلحظني 

فوائـده الكبرية املذكـورة أعاله 

من األسبوع األّول!

ال تضعونهم عـىل بطونهم ألنهم يمكن 

أن يموتوا من جراء ذلك

ترتبط متالزمة ” املوت املفاجئ لألطفال 

الرضـع ” يف الكثري من األحيان مع هذه 

الوضعيـة غـري أن وضعيـة النـوم عىل 

البطن لألطفال الرضع تعترب مهمة جدا 

ألنـه بدءا من الشـهر الخامـس تقريبا 

يبـدأ األطفال الرضـع عـادة باالنقالب 

مـن الظهر إىل البطن ويبـدأ التطور كله 

لديهم مـن هذه الوضعيـة وبالتايل فان 

مـن األمـور الجيـدة أن يكـون الطفـل 

معتـادا عىل هـذه الوضعيـة وان تكون 

مريحة بالنسبة له .

ويشـدد األطباء يف نفس الوقت بالصلة 

الحـذر  األمـر عـىل رضورة  مـع هـذا 

واالحتياط والسيما عندما تكون أعمار 

األطفـال اقل من شـهر وحتـى أيضا يف 

أوقـات الحقـة يتوجـب أن تتابـع األم 

وضع ابنها عندما يكون مسـتلقيا عىل 

بطنـه ويـرسي هـذا األمر حتـى نهاية 

العام األول من عمر الطفل.

اتركوهم ينامـون فهم يطلبون الطعام 

عندما يحتاجون

يقول املختصون التشـيك بـان األطفال 

الرضع يف األسبوعني األولني من عمرهم 

ينامون يف الكثري مـن الحاالت بدون أن 

يستيقظوا األمر الذي يمكن له أن يريح 

األهل ويجعل بعضهم يقولون أن لديهم 

أفضل واهـدأ األطفـال يف العالم غري أن 

لألطبـاء رأي مختلـف عـن هـذا حيث 

يؤكـدون أن من األفضل إيقاظ األطفال 

الرضع من نومهـم إلرضاعهم كل أربع 

سـاعات تقريبـا كـي ال تحـدث حالـة 

جفاف يف أجسـامهم كما ينبهون إىل أن 

النـوم الطويـل لألطفـال الرضع يمكن 

أن يـؤرش إىل وجود مـرض الريقان لدى 

املواليد الجدد .

ويضيفون انه يمكن الحقا االعتماد عىل 

احتياجات األطفال والعمل بموجبها من 

قبل األهل الن ما يساعد األطفال حقيقة 

هو توافق اإليقـاع اليومي لحياتهم مع 

احتياجاتهم.
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اإلعـالن  ينـرشان  إنجلـز  وفريدريـك  ماركـس  كارل   -  ١٨٤٨

الشيوعي.
 ١٩٢١ -  انقالب عسكري يف إيران بقيادة رضا بهلوي.

 ١٩٢٢ - اململكة املتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها عىل مرص 
عام ١٩١٤..

 ١٩٦٥ -اغتيال مالكوم إكس أو الحاج مالك شـباز رئيس اتحاد 
األفارقة األمريكان واملتحدث الرسـمي لحركة أمة اإلسالم أثناء 

وجوده يف قاعة املؤتمرات يف مدينة نيويورك.
 ١٩٧٢ - الرئيس األمريكي ريتشـارد نيكسـون يزور جمهورية 

الصني الشعبية.
 ١٩٧٣ - مقاتـالت إرسائيلية تسـقط طائـرة الخطوط الجوية 
العربيـة الليبية الرحلة رقم ١١٤ فوق سـيناء، وأدى الحادث إىل 

مقتل ١٠٨ من الركاب.
 ١٩٩١ - الجيـش العراقي يفجر عدد مـن أبار النفط يف الكويت 

إبان حرب الخليج الثانية.

 ٢٠١٢ - اليمنيـون يتوجهـون لصناديق االقـرتاع النتخاب عبد 
ربه منصور هادي رئيًسـا خلًفا لعيل عبد الله صالح وذلك وفًقا 

للمبادرة الخليجية لحل األزمة يف اليمن.
 ٢٠١٤ - الربملـان األوكرانـي يوافق بالتصويت عىل إطالق رساح 
رئيسـة الوزراء السـابقة واملعارضة يوليا تيموشـينكو وكذلك 
يعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ويقر انتخابات مبكرة يف ٢٥ 

مايو من السنة املذكورة.
 ٢٠١٥ - الجيُش الُرتكّي ينقل رضيح سليمان شاه جد الُساللة 
الُعثمانيَّة من شمال حلب إىل منطقة أشمة السوريَّة عىل مسافة 
٢٠٠ مـرت من الُحدود الُرتكيَّة، بعد أن كان تنظيم داعش قد هدد 

بنسفه.
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتمكن من الفرار إىل عدن 

بعد اإلقامة الجربية التي فرضها عليه الحوثيون يف صنعاء.
 ٢٠٢١ - نوفاك دجوكوفيتش ونعومي أوساكا يفوزان يف بطولة 

أسرتاليا املفتوحة لكرة املرضب لعام ٢٠٢١.
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يحكـي ان يف يوم من االيام كان هناك رجل قايس القلب جاحد ال 

يتقي الله عز وجل يف زوجته، وذات يوم بينما كان يرضبها بالعصا 

عدة مرات بقسـوة ووحشـية ماتت دون أن يقصـد قتلها، وكان 

هدفـه من هذا الرضب هو تأديبهـا.. بعد ان ماتت الزوجة جلس 

الزوج بجانبها ال يدري ماذا يفعل، شـعر بالندم والخوف الشديد 

من عشريتها واهلها ولم يجد حيلة للتخلص من رشهم..

ترك جثمان زوجتـه يف املنزل وخرج باحثاً عن رجل معروف عنه 

الدهاء والحيلة وعندما وجده ارسع إليه وقّص عليه كل ما حدث، 

فقال لـه الرجل : لدي طريق الخالص من هذا االمر العصيب، كل 

ما عليك فعله هو ان تعثر عىل شاب وسيم جميل الصورة وتدعوه 

اىل منزلك بغرض الضيافة واإلكرام ثم تقوم بقتله وتضع جسـده 

بجانب جسـد زوجتك، ثم اسـتدعي اهلها وقل لهم أنك قد عثرت 

عىل هذا الشاب معها فلم تتتحمل وقتلتهما معاً .

أعجـب الرجل كثرياً بهـذه الحيلة وارسع باحثاً عن هذا الشـاب 

حتى عثر عليه، شاب وسيم جميل، فأّرص عليه وادخله اىل منزله 

وهناك قتله بال رحمه واستدعى اهل واقرباء زوجته ونفذ الخطة 

تماماً كما قال له الرجل املحتال ذو الدهاء والحيلة..

 وعندما شـاهد اقرباء الزوجة الجثتـني تكتموا عىل االمر وطلبوا 

منه أن يدفن الجثث رسيعاً وانطلت عليهم الحيلة واخذوا يرجون 

منه السماح والسرت عىل ابنتهم .. وهكذا انتهى االمر.

يف نفس اليوم عـاد الرجل الداهية – الذي قدم الحيلة الرشيرة اىل 

الزوج – اىل منزله فوجد أن ابنه الوحيد خرج من الصباح ولم يعد 

حتى وقت متأخر من الليل..

 بدأ يقلق ويضطرب وشعر باالمر، خاصة ان هذه اول مرة يغيب 

فيها الشـاب عن املنزل لهذا الوقـت، ارسع الرجل اىل منزل الزوج 

وطلب منه أن يريه الجثث قبل دفنها، فكشـف له عن جثته ورآه 

.. وقد كان ابنه !!

وقد ُقتل بسبب حيلة أبيه، فكان ذلك مصداقا لقول أمري املؤمنني 

عيل بن ابي طالب ريض الله عنه : ( َمن سّل سيف البغي ُقتل به، 

ومن حفر ألخيه برئاً وقع فيها ، ومن هتك حجاب غريه انكشفت 

عورات بيته، ومن نىس زلته استعظم زلل غريه وما تفعله بأرسه 

من أرس املسـلمني سـوف يفعل بأرستك يوما ما ولو طال الزمان 

وجال).
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ال يحـّدد نـوع برشتـك طـرق 
إليهـا  تحتـاج  التـي  العنايـة 
فحسـب، بـل إّنـه يـدّل أيضـاً 
عـىل الصفات الشـخصية التي 
تتميزين بها. ولتتأكدي من ذلك، 
حـّددي نـوع برشتـك وخويض 

هذا االختبار للشخصية.
١ -البرشة الحساسة

بأنهـا  البـرشة  هـذه  تتميـز 
تتعـرض للكثري من املشـكالت 
مثـل ظهـور البثـور الحمـراء 
الشـباب  وحـب  والبيضـاء 
وهـي  السـوداء.  والـرؤوس 
تحتـاج إىل العنايـة بمنتجـات 

لطيفة بشكل دائم.
ويعني هذا أّنك شـديدة الخجل 
وأّن  أيضـاً  أنـت  والحساسـية 
عـىل اآلخريـن التعامـل معـك 
بحـذر شـديد. إال أّنه يـدّل عىل 
باللطـف والكرم  أّنك تتسـمني 
تقديـم  يف  الدائمـة  والرغبـة 
املساعدة لكّل من يحتاج إليها. 
وهذا ما يجعلك تنسني حاجاتك 
ومتطلباتـك الخاصـة يف أحيان 

كثرية.
٢-البرشة الجافة

إذا كانـت برشتك جافـة، فهذا 
يدّل عىل أّنها تفتقر إىل الرطوبة 

والحيوية وتبدو خشـنة  وغري 
الحالـة،  هـذه  ويف  صحيـة. 
عليـك أن تلجئـي إىل منتجـات 

الرتطيب.
وهذا يشـري إىل أّنـك متصلبة يف 
آرائـك وال تتخلـني عنهـا وإن 
كانت خاطئة. كما يدّل عىل أّنك 
تحبني السيطرة والتملّك. إال أّنه 
يعني يف املقابـل أّنك تتعاطفني 
مـع كل مـن يحتـاج إىل ذلـك 

وبالفعل والكلمة.  
٣-البرشة العادية

يختلـف هذا النـوع من البرشة 
عـن كّل أنواع البـرشة األخرى. 

فهـي يف هـذه الحالـة ليسـت 
دهنية وال جافة وال حساسـة. 
وهـي تتمتع بمسـتوى رطوبة 
عادي وال تشـهد ظهـور الزهم 
أو البثـور إال نـادراً. لذا، تحتاج 

إىل طرق عناية تقليدية.
ويعنـي نـوع البرشة هـذا أّنك 
واملنطـق  العقـل  إىل  تلجئـني 
تواجهنيهـا  مشـكلة  كل  يف 
وأّنـك ال تخضعـني ألي ابتـزاز 
يجعـل  مـا  وهـذا  عاطفـي. 
حياتك العائليـة واملهنية تتميز 
باالنتظام واالسـتقرار. كما أنه 
يدفـع الكثريين إىل استشـارتك 

واالستفادة من نصائحك.
٤ -البرشة الدهنية

أن تكـون برشتـك دهنية يعني 
أّنها تبدو المعة عند استيقاظك 
يف الصبـاح أو بعـد ذلـك بوقت 
قصري وأنها تحتـاج إىل العناية 

الدائمة والتنظيف.
ويدل نوع برشتـك هذا عىل أّنك 
تخافـني خوض التجـارب غري 
محسـوبة النتائج وال تتمتعني 
بـروح املغامرة. كمـا يعني أّنك 
تهتمني كثرياً ملشـاعر اآلخرين 
يمنعـك  مـا  وهـذا  وأقوالهـم. 
مـن تحقيق التقـدم يف مختلف 
مجـاالت حياتـك. إذاً تحتاجني 

إىل أن تتحيل بالجرأة.  
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تعال وياك أخذني وخـــــل نروح آبعيد

ونعيش الفرحه كافي وخل نعوف الهـمّ
تعبنه الوكــــــــــت والقدر بينه يدوس
مجروحني احنه واجلرح يلجــــــــــــم
محد بينه داري وعذبانـــــــه احلــــال
والك هذا احلچـي يـلّ وحــــدك التفهم
كل شي يخـون بينه لكن انّـه ويّـــــاك

أبد منخون حبنه وربك اليعلـــــــــــــم

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

الحزن والغضب يسـيطران عىل حياتك بكشـل يفوق 
الخيـال، وتشـعر ان الوقـت قد حان للتخلـص من هذا 
الحـزن. اخرج مـن املنزل واقـض يومك بالكامـل خارجه 
وافتخـر بما تقوم به وبما تقدمـه لآلخرين من خدمات. كن 
شـجاعا وتعامل مع اآلخرين وخذ الوقـت الكايف للتعبري عن 

نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.

إذا كانـت تنتابـك بعـض الشـكوك يف موضـوع ما 
فحـاول أن تستشـري مـن حولـك. حـاول أن تتصـل 
باألصدقاء الذين لم تسـمع صوتهـم منذ وقت بعيد. ربما 
تجـد أنك كسـول ولذلك لن تحرز تقدمـا يف العمل اليوم. ال 
تخطـط لكل يشء ألن التخطيط أحيانا يؤدي إىل نتائج غري 

مرضية.

ربمـا ينتقـدك بعض األشـخاص اليوم بـل معظمهم 
والغريب أن سـتصغي إليهـم جيدا. كـن مهذبا وراجع 
وجهـة نظرهم فربما تسـتفيد مـن كالمهـم. حافظ عىل 
تواضعـك اليوم وكن صبورا مع اآلخرين. قد تشـعر بالحرج 
أحيانـا بسـبب انتقادات اآلخريـن وخاصة أنك تشـعر أنهم 

ينتقدونك بشدة.

تحلـم اليـوم بزيارة بعـض األماكـن البعيدة 
وربمـا تفكـر يف طلب اجازة طويلة للسـفر برا 
ملـكان لم تفكر يف زيارته من قبل. احذر فهذا اليوم 
غري مناسـب لتنفيذ هذه الفكـرة أو لتنفيذ أي خطة. 

أمورك العاطفية ربما تتغري

تتلطـف أجـواء املفاوضـات وكل ما لـه عالقة 
بالبحـوث والتنقـالت واالرتباطـات، كمـا تكون 
األجواء الدراسية جيدة أو عىل األقل لن تكون معاكسة 
إطالقا. ترصفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي إىل خالف 

مع الرشيك لكن العواقب ستكون بسيطة.

تظهـر أكثر من أي وقت مىض طبيعتـك املحبة للناس 
وللتعامـل بشـفافية من أجل إرسـاء الروابط الفعلية 
والعالقات اإلنسـانية من حولك، ولتشجيع اآلخرين عىل 

القيام باملثل. 
تصـغ إىل اآلخرين بانتبـاه وتعاطف وتعطيهـم أفضل األفكار 

التي تساعد عىل حل مشاكلهم.

مهما سـمعت من انتقادات ال تستسـلم، فالشجرة 
املثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة. 

ال تحّمل الرشيك هموم املسـتقبل، فهو غري مسـؤول عن 
أمور لم يرتكبها. 

ال تكثر من رشب املنبهات، فهي تسبب لك آالما يف املعدة.

الحـظ يرافق تحركاتك ويبعث فيـك األمل من جديد 
بعد الشـك الـذي انتابك مؤخـرا من إمكانيـة تحقيق 

حلمك أو تنفيذ أحد املشاريع العزيزة عىل قلبك. 
تسـتعيد عالقاتـك الجيدة مع أصدقائـك وخاصة أصدقاء 

طفولتك.

يجب أن تتمكن اليوم من تقييم مشاعرك من 
منظور محايد ومسـتقل. استغل هذه الفرصة 
لتتخذ خطوة جديـدة يف حياتك العاطفية بناء عىل 
ما تشـعر به اآلن. تأكد أن ترصفاتك اليوم هي أفعال 
طبيعية وليسـت ردود فعل ملا حدث يف السابق. فكر 

جيدا قبل القيام بأي تحركات مفاجئة.

كـن حذرا ألنـك تميل إىل الجـدال والنقـاش بحدة وقد 
ترفـض الحـوار كليـا مسـببا اإلحـراج أو القطيعـة يف 
العالقة. قد تجد الكثري من املعرتضني عىل عالقتك بالرشيك، 
فتحـل بالصرب لتتضح الصـورة أكثر. قد تسـمع بخرب يتعلق 

بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتما جدا.
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يوم مثمر جدا خاصة إذا قمت بإجراء بعض االتصاالت 
مـع بعـض األشـخاص. ستسـتمتع بالتحـدث معهم 
وستشـعر أن الحديث معهم بمثابة صفقة عظيمة. تتميز 
بأنـك تنظر ألي موضـوع من أبعاد مختلفة، ولكن مشـكلتك 
هـي أن هـذا األمر قد يكون له مردود سـلبي كعـدم قدرتك عىل 

اتخاذ أي قرار برسعة.

كن حـذرا فتكفريك اليوم غري واضح وعقلك مشـتت، ولكن 
ال تسـمح لهذه الظروف أن تعوقك. يف الحقيقة، ربما تسـتغل 
شـعورك بالوهم لصالحك. ستكتشـف أنك كلما تقبلت أي شعور 
غريـب أو شـاذ، سـتكون كل أمورك عىل ما يـرام. ال تظن أن كل 

يشء يف حياتك يجب أن يكون عقالنيا.

Ô”aã«@fiçÀ



حمست الفنانة كارمن سليمان، جمهورها ومتابعيها، بمفاجأة قريبة 

أعلنت عنها عرب حساباتها الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي.

فيه  ظهرت  لها،  تشويقي  فيديو  مقطع  سليمان،  كارمن  ونرشت 

بأكثر من إطاللة مختلفة ومميزة بطريقة غامضة دون اإلفصاح 

Carmen_# بهاشتاج    الفيديو  وانتهى  الفيديو،  هذا  هية  ما  عن 

.is_back

إيجابية،  أفعال  ردود  وتوالت  الفيديو،  عىل  التعليقات  انهالت 

وسط تساؤالت من الجمهور حول إذا كان الفيديو يتعلق بأغنية 

جديدة قادمة أو عمل مرسحي لها.

الحالني  ماريتا  الفنانة  أن  يبدو 
األعمال  إلصدار  قريباً  ستعود 
فيها  انشغلت  فرتة  بعد  الغنائية 
واستطاعت  التمثيل،  عالم  بدخول 
مسلسل  يف  نوعية  نقلة  تحقق  أن 
املخرج  مع  عرشين“  ”عرشين 
فيليب أسمر، وقامت بعده بتصوير 
املسلسالت  من  مجموعة  بطولة  أو 

اللبنانية التي ُعرضت محلياً.
بماريتا  الخاصة  االخبار  آخر   
لعرض  تتحرض  أنها  تقول  الحالني 
مسلسل ”بريال“ وهو خاص بالدراما 
الرمضانية ويشاركها املمثل اللبناني 
جو صادر بلعب دور البطولة بعدما 
اجتمعا من قبل يف  بطولة مسلسل 
”حكايتي“ عن قصة كتبتها املمثلة 
يف  وشاركت  انطونيوس  فيفيان 
ماريتا  والدة  فكانت  بطولتها؛ 
بسبب  أبناءها  تهجر  التي  الحالني 
كأم  تعود  ثم  زوجها  مع  الخالف 
للعائلة.بريال  الوئام  إعادة  وتحاول 
يف  رصاعات  تعيش  فتاة  قصة  هو 
ماريتا  ذكرت  اإلجتماعي.  محيطها 

بصديقتها  استعانت  إنها  الحالني 
يف  الدور  ”كاراكتري“  تشبة  التي 
وتدرك  الواقع  لتالمس  املسلسل  

ماهية الدور قبل أن تلعبه.
 كما ينتظر عرض مسلسل ”نزيف“؛ 
ملاريتا  أيضاً  لبناني  إنتاج  وهو 
املمثلني،  من  ومجموعة  الحالني 

التاريخ األنسب لهذا  ُيعرف  لم  لكن 
العمل.  بداية شباط/فرباير الحايل، 
أطلقت كليب  الحالني  كانت ماريتا 
مصّور ألغنية ”عالم تاني“، إخراج 
اليوم  اىل  وحقق  مجدالني  سريج 
موقع  عىل  متفرج  مليون  حوايل 

يوتيوب.
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سبب  عن  عمر،  مي  الفنانة  أوضحت 

يلعب  الذي  «تاج»،  فيلم  عن  اعتذارها 

فيما  حسني،  تامر  النجم  بطولته 

حسابه  عىل  له  تغريدة  يف  حسني  قال 

الشخيص بتويرت: هنتقابل يف أحىل عمل 

إن شاء الله يا ميوش.

وقالت مي عمر، إن سبب اعتذارها عن 

بينها وبني  املواعيد  اختالف  الفيلم هو 

يف  يجتمعا  أن  متمنية  حسني،  تامر 

عمل فني آخر خالل الفرتة القادمة.

ونرشت مى عمر صورة تجمعها بتامر 

حسني عرب حسابه عىل تويرت وعلقت 

«لألسف  قائلة: 

التصوير  مواعيد  يف  تغيريات  حصل 

نتقابل  إننا  حسني  وتامر  أنا  وإتفقنا 

لتامر  تمنياتي  قريًبا وكل  آخر  يف عمل 

وألرسة الفيلم بالنجاح والتوفيق».

عىل  حسني  تامر  النجم  علق  بدوره 

انسحاب الفنانة مى عمر من املشاركة 

توقيعها  بعد  «تاج»  الجديد  فيلمه  يف 

بعمل  انشغالها  بسبب  له  واعتذارها 

عىل  له  تغريدة  يف  وقال  آخر،  درامي 

يف  هنتقابل  بتويرت:  الشخيص  حسابه 

أحىل عمل إن شاء الله يا ميوش وربنا 

الدنيا  وتكرسى  شغلك  كل  يف  يوفقك 

بعض  أن  بالذكر،  جدير  كالعادة». 

اعتذار  عن  مؤخرا  انترشت  األخبار 

مشاركتها  عن  الزاهد،  هنا  الفنانة 

الشائعة  نفت  ولكنها  «تاج»،  فيلم  يف 

تماما مؤكدة أن الفيلم لم يعرض عليها 

أن فيلم «تاج» هي  من األساس. يذكر 

تامر  بني  تجمع  التي  الثانية  التجربة 

حسني واملخرجة سارة وفيق بعد فيلم 

«مش أنا»، الذي عرض عام ٢٠٢١، وهو 

من بطولة الفنانة حال شيحة، الفنانة 

حجاج  الكدواني،  ماجد  بدر،  سوسن 

عبد العظيم، وعدد من ضيوف الرشف، 

من بينهم الفنان إياد نصار، محمد عبد 

الرحمن، عصام السقا.

النور  عبد  سريين  الفنانة  أن  يبدو 

األسبوع  هذا  واضًحا  قرراً  ستتخذ 

ُحكي  التي  املساعدات  بشأن  وذلك 

لسوريا  تقديمها  يف  كثرياً  عنها 

قدر  ستحاول  وهي  وأهلها، 

الحليب  علب  تأمني  املستطاع 

أحد  ذلك  منها  طلب  بعدما 

تسبب  ما  السوريني،  الناشطني 

البديلة  املواقع  عىل  ورد  بأخذ 

كما شتم البعض  الناشط 

ي  ر لسو ا

طلب  الذي 

تأمني  منها 

حليب  علب 

ل  طفا لأل

كرست  لكنها 

ويبدو  الطوق 

أنها ستعلن قريباً 

هذه  حكاية  عن 

املساعدات.

املعلومات  وتؤكد 

عبد  سريين  أن  الخاصة 

تبدي رأي يف  أو  توافق  لم  النور 

مفاوضات 

ي  ُتجر

جانب  اىل  للوقوف  سفرها  أجل  من 

خصوصاً  سوريا؛  يف  الزلزال  منكوبي 

لكن  الشعبية كبرية جداً،  قاعدتها  وأن 

تدرس  هي  املعلومات  آخر  بحسب 

دعم  عىل  وستعمل  حالًيا  العرض 

يحالفها  لم  ولو  بريوت  املترضرين من 

الحظ وتذهب اىل سوريا،  وهي ال تقف 

عند التحذيرات التي يطالب بها الجميع 

بل تدرس املرشوع وال بأس إن وجدناها 

يوماً عىل األرض توزع املساعدات تماماً 

اىل مخيم  كما فعلت يف ٢٠١٦ واتجهت 

بواجبها  وقامت  األردن  يف  الزعرتي 

تجاه النازيحني السوريني.

شارك  منه،  جديدة  مبادرة 
انستغرام  عرب  فيديو  بوراك 
االستمرار  الناس  من  يطلب 
بالدعم عرب مزاد يذهب عائده 

لصالح مترضري الزلزال.
مييس  قمييص  وعرض 
رونالدينيو األصلية التي تحمل 
قميص  ومنها  توقيعهما 
كما  العالم،  كأس  من  ذكرى 
وقع  التي  اللحظات  شارك 
قميصيهما.  الثنائي  فيها 
بوراك  الشيف  عن  املعروف 
ابتسامته التي ال تفارقه أمام 
الكامريا، والتي غابت غنه منذ 

تصدر  إذ  الزلزال.  أزمة  بدء 
الشيف الرتكي الرتند أليام بعد 
عىل  شاركها  فيديوهات  عدة 
وهو  إنستغرام،  عىل  حسابه 
بمواد  شاحنات   بميلء  يقوم 
مساعدة  إىل  متوجهة  غذائية 
الكثري  تفاعل  املترضرين. كما 
معه عندما ظهر بفيديو وهو 
ويطلب  قلب،  بحرقة  يبكي 
ال  إنهم  ويقول  املساعدة، 
هذا  يف  يشء  فعل  يستطيعون 
األوضاع الصعبة التي تمر بها 
الذي  املدمر  الزلزال  بعد  تركيا 

رضبها.

ميتا  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  زوكربريغ،  مارك  أعلن 

خدمة  سيطلق  أنه  و“إنستغرام“،  ”فيسبوك“  مالكة 

11.99 دوالرا شهريا مما يسمح  اشرتاك مدفوعة تبدأ من 

للمستخدمني بتوثيق حساباتهم.

يف  أوال  طرحها  سيتم  التي   ،“Meta Verified” وستتيح 

من  ”التحقق  للمستخدمني  األسبوع،  هذا  ونيوزيلندا  أسرتاليا 

حسابك باستخدام هوية حكومية، والحصول عىل شارة زرقاء، 

والحصول عىل حماية إضافية من انتحال الهوية ضد الحسابات 

التي تدعي أنك أنت، والحصول عىل وصول مبارش إىل العمالء“، 

وفق ما ذكر زوكربريغ“.

امليزة  بيان نرش عىل حسابه يف ”فيسبوك“: ”هذه  وكتب يف 

الجديدة تتعلق بزيادة املصداقية واألمان عرب خدماتنا“.

عىل  تغيريات  أي  هناك  يكون  لن  إنه  الرشكة  وقالت 

الحسابات ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ التي تم التحقق منها 

للمستخدمني  فقط  السماح  سيتم  أنه  مضيفة  بالفعل، 

18 عاما باالشرتاك، يف حني أن  الذين تزيد أعمارهم عن 

الخدمة ليست متاحة بعد للرشكات.

الفضاء  وكالة  موقع  قاَل 
”الشمس  إن  ”ناسا“  األمريكية 
قويا،  شمسيا  توهجا  أصدرت 
وبلغت  دقيقة،  و12  ساعة  دام 
 3:16 الساعة  حدود  يف  ذروته 

مساء“.
وتم تصنيف هذا التوهج عىل أنه 
الفئة  وتشري   .“X2.2” توهج 
بينما  التوهجات،  أشد  إىل   “X”
يوفر الرقم مزيدا من املعلومات 

حول قوتها.
أن ”التوهجات  وذكرت ”ناسا“ 
االتصاالت  يف  تؤثر  أن  يمكن 
الطاقة  وشبكات  الالسلكية 

املالحة،  وإشارات  الكهربائية 
املركبات  عىل  مخاطر  وتشكل 

الفضائية ورواد الفضاء“.
موقع  كشف  جهته،  من 
”التوهج  أن  ”سبيس“ 
مؤقتا“  ”تعتيما  خلف  الهائل 
جهة  يف  الالسلكية  لالتصاالت 

األرض املقابلة للشمس“.
إىل  التوهج  أدى  ”كما  وأضاف: 
تحصل  إكليلية،  كتلة  انبعاث 
هائلة  كميات  إطالق  خالل  من 
من املواد واملجاالت املغناطيسية 
يف  الكهرومغناطييس  واإلشعاع 

الفضاء فوق سطح الشمس“.
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هزاٌت عنيفٌة ورصاٌخ وأننٌي، ومشاهُد مروعٌة، وقصٌص مأساويٌة، كل 
ذلك خلّفه الزلزال الذي رضَب تركيا وسوريا فجر االثنني السادس من 

شباط الحايل.
الزلزاُل املُدمر أودى بحياِة أكثر من ٤٦ ألَف قتيٍل يف تركيا وسوريا، وال 

تزال مئات العائالت تحت األنقاض.
ويشعر  املنظر،  رهبِة  من  مندهشاً  حائراً  منا  اإلنساُن  يقف  نعم.. 
أمام اآلالف من البرش سوى أن  بالضعِف، فال يستطيُع أن يقدَم شيئاً 

يتوجَه إىل الله بالدعاء.
من شدِة  امتألت حزناً  وقلوبنا  بها،  نشعَر  أن  دون  دموعنا سالت من 
الزلزال  عن  مفصالً  إخبارياً  تقريراً  يومياً  نِعّد  أننا  السيما  الحدث، 

املدمر.
األخباُر حزينٌة ألنها تتضمُن أعداَد الضحايا واملُصابني، وانهيار املباني 

واحٌد تلو اآلخر، والقصُص املُؤثرة واألليمة التي تتكرُر بشكٍل يومي.
أقسم أن الزلزال وّحدنا عندما فرَض علينا أن نفكَر ملياً يف أهداِف حياتنا، 
فدماُء األتراك اختلطت بدماِء السوريني يف املباني التي انهارت من شدِة 
الزلزال، وتحت األنقاِض التقت األرواُح قبَل أن تصعَد إىل بارئها، ووقَف 
الرتكي والسوري يبحثان عن أحبابهما تحت املباني املنهارة التي كانت 
يوماً ما جميلًة وتأوي الجميع، ويعمالن بكل شجاعٍة إلنقاِذ املُصابني 

واألطفال والنساء بعد مرور عرشاِت الساعات وهم تحت األنقاض.
هذه  هل  نتساءُل:  الضحايا  تخرُج  وهي  اإلنقاذ  فرَق  نشاهُد  ونحن 

الضحيُة تركية أم سورية.. وهل هذا الطفُل تركي أم عربي؟
بعد  ربانية  ومعجزات  مأساويٍة،  قصٍص  عدة  سمعنا  هذا  كل  وبعد 
ظهَر  ُمصوٍر،  مقطٍع  ففي  املدمر..  الزلزال  حدوِث  من  وأياٍم  ساعاٍت 
سوري من مدينِة جنديرس يف ريف حلب الشمايل، يبكي بحرقٍة بعد أن 

فقَد ١٢ فرداً من عائلته جرّاء الزلزال، قائالً «الحمد لله عىل كل حال».
ونَرش حساُب صحيفة «تركيا اليوم» (Turkey Today) عىل إنستغرام 
صورًة لطفلٍة تدعى (رغد إسماعيل) خرجت من تحت األنقاِض لتجَد 

عائلتها قد فارقت الحياة.
غادروا  ممن  أقاربه  أحد  مأساَة  جان)  (عدنان  حكى  تغريدٍة،  ويف 
إسطنبول إىل أنطاكيا قبل يوٍم واحٍد من وقوِع الزلزال، لتموَت الزوجُة 

وينجو األُب مع أطفاله بأعجوبة.
ويف كهرمان مرعش خرَج طفٌل من تحت األنقاِض بعد ٣٠ ساعًة من 

انهياِر املنزل باحثاً عن عائلته.
ابنتها  التي حورصت يف منزلها مع  وتحكي سيدٌة عن شقيقِة زوجها 
تمكنت  األوىل  الليلِة  ويف  ذراعيها،  بني  أشهر،  عرشة  العمر  من  البالغة 
وصوَل  ينتظرون  وكانوا  األنقاض،  عرب  إليها  التحدِث  من  عائلتها 
املُساعدة، حتى يتمكن أحدهم من إخراجهم، واتصلوا بالجميع وفعلوا 
كَل ما يخطر يف بالهم، لكن لم يأِت أحٌد، وانخفضت درجاُت الحرارة إىل 
أقل من درجِة التجمد، وبدأ املطٌر يف الهطول، وبعد ٢٤ ساعًة رصخت 
األُم بأنَّ طفلها ال يفيق.. ويف النهايِة، انُتِشلَت األم وهي عىل قيِد الحياة، 

بينما ال تزال تحمل طفلها امليت.
ومن القصِص واملُعجزات.. فبعَد مرور ١٢ يوماً عىل الزلزاِل استطاعت 

فرُق اإلنقاذ أن تخرَج األحياَء من تحت األنقاض.
وأفادت قناة TRT Haber الرتكّية بأنه تّم إنقاذ شخصني يف محافظِة 
شماَل  رضَب  الذي  املُدمر  الزلزاِل  عىل  ساعًة   ٢٩٦ بعد  الرتكية  هاتاي 

سوريا وجنوب تركيا.
إخوته يف حفرٍة  وأٌخ مع  أطفاله  وأٌب مع  أبنائها  أٌم مع  الوفيات..  أما 
واحدٍة، عوائُل كاملٌة انتقلت إىل بارئها ولم يبَق منها سوى طفل يتيم، 

هنا أعجز عن وصِف املشهد بقدِر عجزي عن التعبري.
لكن يف الوقت نفسه أذكر موقفاً كنت أتمنى أن ال أسمعه .. املوقف هو 
إنه قبل الزلزال بأياٍم كان صاحُب ُملٍك يطالب املؤجرين بزيادِة اإليجار 
الشهري، والناُس يطالبونه بالعدوِل عن طلبه، وعندما انهارت املباني، 

أصبح املؤجُر واملستأجر يف خيمٍة واحدة.
ويف الختام أقول.. ُشكراً لكل الدول وفرق اإلنقاذ التي وقفت وقفًة مرشفًة 
مع الحدث األليم، وساعدت العوائل، وأخرجت الضحايا، وأنقذت الكثرَي 
الجرحى،  وشايف  الشهداَء  ارحم  اللهم  واألطفال..  والنساء  الرجال  من 

واحفظ األطفال األيتام ونجهم، إنك عىل كل يشء قدير.
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