
بغداد/ الزوراء:
االحـد،  امـس  النـواب،  مجلـس  أنهـى 
القـراءة األوىل لقانونني، وتأجيل القراءة 
االوىل لقانـون خدمـة العلـم، وفيما أدى 
سـبعة نـواب اليمـني الدسـتوري، وجه 
رئيس املجلس محمد الحلبويس بمتابعة 
مرشوع تطويـر مدخل بغداد الشـمايل.

وعقد مجلس النواب، امس األحد، جلسته 
برئاسة رئيس املجلس محمد الحلبويس.

وذكرت الدائرة االعالمية ملجلس النواب يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس 
النواب، محمد الحلبـويس، افتتح أعمال 
الجلسـة رقـم (8) للـدورة االنتخابيـة 
الخامسـة من السـنة الترشيعيـة االوىل 
الفصل الترشيعـي الثاني“.ووجه رئيس 
الحلبـويس،  محمـد  النـواب،  مجلـس 
لجنـة الخدمات ملتابعة مـرشوع تطوير 
مدخل بغداد الشـمايل وتقديـم تقريرها 
للمجلس.كمـا أعلنـت الدائـرة اإلعالمية 

ملجلـس النواب تأدية اليمني الدسـتوري 
لسـبعة نواب.وذكرت الدائـرة يف بيان أن 
”سبعة نواب أدَّوا امس اليمني الدستوري 
لعضويـة مجلـس النـواب“، مبينـة أن 
”النـواب هـم: جواد كظـوم مطلك وعيل 
سعدون غالم وطالب عبدالكريم محمود 
املعماري وكريم عليوي جروش وسـعاد 
عبدالحسـني املالكـي وسـاهرة عبدالله 
الجبـوري وهبـة جرجيس“.كذلك انهى 
مجلـس النواب القـراءة األوىل لقانونني، 
فيمـا أجل القـراءة األوىل ملرشوع قانون 
خدمـة العلم.وقالـت الدائـرة اإلعالميـة 
للمجلـس يف بيـان: ان ”مجلـس النواب 
انهى القراءة األوىل ملرشوع قانون الخدمة 
املدنية االتحادي“، مشريا اىل ان ”املجلس 
قانـون  ملـرشوع  األوىل  القـراءة  أنهـى 
حماية الطفل“.وأضاف ان ”املجلس أجل 
القراءة األوىل ملرشوع قانون خدمة العلم 

إىل الجلسة املُقبلة“.

بغداد/ الزوراء:
اصـدر مكتـب رئيـس مجلس الـوزراء، 
محمـد شـياع السـوداني، أمـراً ديوانياً 
بإحالـة رئيـس مجلس الوزراء السـابق 
مصطفى الكاظمي ووزراء حكومته عىل 
التقاعد.وجاء يف االمـر املرقم (22305) 
حصلـت ”الزوراء“ عىل نسـخة منه: أنه 

”بالنظـر اىل منـح مجلس النـواب الثقة 
للحكومـة العراقيـة الجديـدة وأداءهـا 
اليمني الدسـتورية واستنادا للصالحيات 
املمنوحة لنا وفقاً للدستور، والترشيعات 
النافـذة، تقـرر إحالـة رئيـس واعضاء 
الحكومة العراقية السـابقة عىل التقاعد 

بدءا من تاريخ 27/10/2022“.

هنـأ محافـظ صـالح الديـن وكالة، 
نقيـب  هلـوب،  خضـري  اسـماعيل 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمي 
بمناسـبة تجديـد الثقـة به رئيسـا 
التحاد الصحفيني العرب.وقال هلوب 
يف التهنئـة : يرسنـي ان اتقدم إليكم 
بأحـر التهانـي والتربيكات ملناسـبة 
الصحفيني  اتحـاد  تسـنمكم مهـام 
العرب، سـائلني الله -عـز وجل- ان 
يوفقكم ويسدد خطاكم ملا فيه الخري 

لبلدنا العزيز.

بغداد/ الزوراء:
أصيب مديـر الدفاع املدني العـام، اللواء كاظم 
سلمان بوهان، وعدد من رجال االطفاء بانهيار 
بناية تجاريـة يف منطقة الوزيريـة ببغداد بعد 
اندالع حريق فيها اسـتمر لساعات.وذكر بيان 
ملديريـة الدفـاع املدنـي تلقتـه ”الـزوراء“: إن 
”البنايـة التجاريـة التي شـهدت حريقا اندلع 
فيها صباح اليوم (االمـس) بمنطقة الوزيرية 
يف بغـداد، انهارت لدى قيام فـرق الدفاع املدني 
بإخماده“.وأضافـت أن ”ذلـك أدى اىل اصابـة 
مديـر الدفاع املدنـي اللواء كاظـم بوهان الذي 
كان متواجـدا يف موقع الحادث وعدد من رجال 
االطفاء“.وكان مصدر يف مديرية الدفاع املدني 
قـد افـاد، امس األحـد، باندالع حريـق يف بناية 
تجارية تتألف من عدة طوابق وسـط العاصمة 
بغداد.وقـال املصـدر: إن البناية تقع يف منطقة 
الوزيرية تحتوي عىل مخازن للعطور. مبينا: ان 
فرق اإلطفاء التابعة ملديرية الدفاع املدني تعمل 

عىل مكافحة الحريق واخماده حتى اآلن.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
يف  السـيادة  مجلـس  رئيـس  دعـا 
السـودان، الفريـق أول ركـن عبـد 
الفتـاح الربهـان، القـوى الوطنية 
للتوافـق وإكمال الفـرتة االنتقالية 
بتوافـق ال يسـتثني أحـدا، سـوى 
حزب الرئيس املعزول عمر البشـري، 
فيما شـدد عىل أن ”السـودانيني ال 
يسـتحقون البقـاء بـدون حكومة 
لــ 3 سـنوات“.وأضاف أن القوات 

السـودانية تريد لثورة ديسـمرب أن 
تكون ثورة حقيقيـة تلبي تطلعات 
أن  عـىل  التأكيـد  الشـعب.وجّدد 
الجيـش ليس لـه قبيلـة أو جهة أو 
حـزب ليدافع عنه خاصـة ”املؤتمر 
”الحركـة  ومنسـوبي  الوطنـي“ 
اإلسالمية“، الذين عليهم أن يكتفوا 
بالثالثني عاما التي مضت.وشدد عىل 
أنهم لـن يصلوا مجددا إىل السـلطة 
من خالل القوات املسلحة، فالجيش 

قضيته األساسية متمثلة يف شعاره 
الله والوطن، بعيدا عن أي تحالفات 
سياسـية مـع أي مجموعة.وذكـر 
أن هنالـك بعض القوى السياسـية 
تتحاور معهـم بالفعـل وهي قوى 
وطنية هّمها الوطن، كما أشـار إىل 
الكثـري من املبـادرات والـرؤى التي 
قدمت.وأفاد بأنه لن تمر أي مبادرة 
أو رؤيـة ال تحقق تطلعات الشـعب 
السوداني وال يتوافق عليها الجميع.

كمـا نـوه بأنه لن يتم السـماح ألي 
جهـة بأن تتدخل يف شـؤون القوات 
املسلحة التي تعترب خطوطا حمراء 
غري مسـموح بتجاوزها.وأشـار إىل 
أن قيـادة الجيش لن توقع أو تبصم 
عىل أي مرشوع من شـأنه أن يفكك 
إىل  املسـلحة.ونوه  وقواتهـا  البـالد 
أنـه كان بمقدور قيـادة الجيش أن 
تشـكل حكومة، لكنهـا اختارت أن 
تمـيض يف طريـق التوافـق الوطني 

الذي إذا لم تفلح القوى السياسـية 
القـوات  سـتميض  تحقيقـه  يف 
األمام.وشـدد  إىل  بالبـالد  املسـلحة 
الربهان عىل أنهم نشـأوا مقاتلني يف 
كنف القوات املسـلحة وسـيظلون، 
وسيدافعون عنها حتى آخر لحظة، 
مؤكدا أن القوات املسلحة لن تتخىل 
ومبادئهـا  وقيمهـا  سـالحها  عـن 

العظيمة.

بغداد/ مصطفى العتابي:
قرر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
السوداني، نقل مدير التحقيقات العام 
يف هيئة النزاهة إىل خارج الهيئة، وفيما 
وجه ان تكـون إدارة جهـاز املخابرات 
ضمـن إرشافه الشـخيص املبـارش من 
موقـع أدنى، وافق عىل طلب اسـتقالة 

رئيس هيئة االسـتثمار الوطنية سهى 
النجار.وذكـر املكتـب االعالمي يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء» ان :»رئيـس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني قرر نقل 
مدير التحقيقات العام يف هيئة النزاهة 
إىل خـارج الهيئـة، لثبـوت تقصريه يف 
إجراءات الهيئة املتعلقة بملف األمانات 

الرضيبيـة، وفقا لنتائج لجنة التحقيق 
املختصـة، مع إحالة محـرض التحقيق 
يف هـذه القضية اىل املحاكـم املختصة 
التخاذ اإلجـراءات القانونية املطلوبة».

يف غضـون ذلـك، وافق رئيـس مجلس 
الوزراء، محمد شـياع السـوداني، عىل 
طلب اسـتقالة رئيسـة الهيئة الوطنية 

لالسـتثمار سـها داود النجـار. وذكـر 
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بيان تلقته «الزوراء»: أن «السوداني 
وافق عىل طلب االستقالة الذي تقّدمت 
بـه النجـار، ووّجـه األجهـزة املعنيـة 

باتخاذ ما يلزم.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
فعاليـات  األحـد،  امـس  انطلقـت، 
مؤتمـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم 
املتحدة اإلطارية بشـأن تغـريّ املناخ 
(كـوب ٢٧) يف مدينـة رشم الشـيخ 
سـيناء  جنـوب  ملحافظـة  التابعـة 
رشقـي مـرص، يف محاولـة إلعطـاء 

دفع جديـد ملكافحة االحرتار املناخي 
وتداعياتـه يف عالـم منقسـم وقلـق 
من أزمات أخـرى متنوّعة، فيما  أكد 
الرئيس املرصي عبد الفتاح السـييس 
أن التحديات واألخطار التي يواجهها 
العالم بسـبب تغريات املناخ تستلزم 
تحـركاً رسيعاً من كل الـدول لوضع 

خارطة طريق لإلنقـاذ تحمي العالم 
مـن تأثـريات التغـريات املناخية.ويف 
كلمته االفتتاحية، قال رئيس مؤتمر 
نسـخته  يف  املنـاخ  حـول  األطـراف 
السادسة والعرشين (كوب ٢٦) ألوك 
شـارما: «أتفّهم ما واجهـه الزعماء 
يف كّل أنحـاء العالـم هـذا العـام من 

أولويـات مختلفـة.. يجـب أن نكون 
واضحـني، فإّن التقاعـس عن العمل 
يمكنـه فقط إرجـاء كارثـة املناخ». 
وأضاف شـارما: «كم يحتـاج العالم 
وقادة العالم من نداءات لالسـتيقاظ 

بالفعل».
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الزوراء/ مصطفى فليح:
حدد الخبري األمني، عالء النشوع، ابرز العقبات التي تقف بوجه 
ترشيع وتطبيق قانون التجنيـد االلزامي يف العراق، فيما اوضح 
وضع اقليم كردسـتان من هذا القانون.وقال النشـوع يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان ”تطبيق قانـون التجنيد مـن الناحية العملية 
امر صعب ألسـباب كثرية أولها عدم وجـود قاعدة بيانات تعداد 
سـكاني ”، مضيفـا ان ”االمر اآلخر هو دعـوة أكثر من 22 من 

املواليد صعب من ناحية اسـتيعاب مراكـز التدريب ومن ناحية 
اإلسـكان، والننـا ال نملـك بنية أساسـية للتجنيد العـام كما يف 
السـابق ألن مراكـز التدريـب التابعة للدفاع تـم اخذها من قبل 
الدوائر الرسمية، اضف اىل ذلك انه وفق القانون عندما يتم دعوة 
أكثر من 10 مواليـد، فأنت دخلت يف قانون الطوارئ وهذا يعترب 

قانون حرب“.

انقرة / متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع الرتكية مقتل 
عسـكريني اثنني يف منطقـة عملية 
العراق.ويف  ”املخلب-الربق“ شـمايل 
بيان لها، أشـارت الوزارة إىل إصابة 
عسكريني اثنني بجروح بليغة جراء 
انفجار عبوة ناسفة ”زرعها عنارص 
من تنظيم حزب العمال الكردستاني  
(بـي كي كـي) يف منطقـة العملية، 

وتـم نقلهمـا إىل املشـفى“، مؤكدة 
”مقتـل الرقيب خليـل يلدز رغم كل 
إلنقاذه“.كمـا  الطبيـة  املحـاوالت 
أعلنـت يف بيان الحق ”مقتل الجندي 
فرات غونر متأثـرا بجراحه“.وتنفذ 
تركيـا عمليـات ملكافحـة ”بي كي 
كـي“ الـذي تصنفه أنقـرة إرهابيا، 
وينشـط يف عدة دول باملنطقة بينها 

سوريا والعراق وإيران.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكد حزب االتحاد الوطني الكردسـتاني 
أن الربنامـج الوزاري للحكومة الحالية 
سـريكز عـىل حـل القضايـا الخالفية 
بني املركز واقليم كردسـتان واملشـاكل 

املرتاكمة منذ سـنوات، وابرزها تفعيل 
اللجـان الخاصة باملـادة 140 وترشيع 
قانون النفط والغاز.وقالت النائبة عن 
االتحـاد الوطنـي الكردسـتاني، رسوة 
محمد رشيد، يف حديث لـ“الزوراء“: ان 

املنهـاج الحكومة الذي جـاء به رئيس 
مجلس الوزراء محمد شـياع السوداني 
جيد، حيث سـريكز عىل حل الكثري من 
املشـاكل املرتاكمـة منـذ عـام 2005، 
السـيما القضايـا الخالفية بـني املركز 

واقليـم كردسـتان. مبينـة: ان املنهاج 
الحكومـي تطرق للقطاعـات الخدمية 
املهمـة كالكهربـاء والصحـة والبيئـة 
والتعليـم وغريها من القطاعات املهمة 
التـي ذات صلـة باملواطن.وأضافت: ان 

املنهاج تطـرق أيضا معالجـة البطالة 
الهشـة مـن  الفئـات  والفقـر ودعـم 
املجتمـع خصوصـا يف املحافظات التي 

فيها نسبة بطالة عالية. 
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بغداد/ الزوراء:
القايض  األعىل،  القضاء  مجلس  رئيس  بحث 
امس  شواني،  خالد  العدل  وزير  زيدان،  فائق 
املشرتكة.وذكر  القضايا  يف  التعاون  األحد، 
«رئيس  أن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  القضاء 
استقبل  زيدان،  فائق  األعىل،  القضاء  مجلس 
«تم  انه  شواني».وأضاف  خالد  العدل  وزير 
يف  العدل  ووزارة  القضاء  بني  التعاون  بحث 

القضايا املشرتكة».
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هنأ رئيـس املحكمة االتحاديـة، القايض 
جاسـم محمد عبـود، نقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمي بمناسـبة فوزه 
برئاسـة اتحاد الصحفيني العـرب لدورة 
جديدة.وقـال القـايض عبـود يف التهنئة: 
اتحـاد  برئاسـة  فوزكـم  لكـم  «نبـارك 
الصحفيني العـرب للمـرة الثانية ونهنئ 
االرسة الصحفية العراقية بهذه املناسبة، 
متمنـني لكـم دوام التوفيـق يف عملكـم 
لتطويـر اداء االعـالم العراقـي والعربـي 
والحفـاظ عىل مبـدأي املصداقية والدفاع 

عن حرية الرأي «.

هنـأ األمـني العـام لحركـة بابليـون، ريان 
الكلدانـي، نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمـي بمناسـبة اعـادة انتخابـه رئيسـا 
التحاد الصحفيني العرب، فيما اكد أن فوزه 
برئاسة اتحاد الصحفيني العرب فوز للعراق 
واالرسة الصحفية.وقال الكلداني يف التهنئة: 
فوزكم برئاسة اتحاد الصحفيني العرب فوز 
للعراق واالرسة الصحفية يف العراق، متمنني 

لكم املزيد من النجاح والتألق.

@ÚflÏÿy@ÊÎÜ@Âfl@ıb‘j€a@ÊÏ‘znèÌ@¸@ÊÏÓ„aÜÏè€aÎ@7ìj€a@lçy@›‡ìÌ@¸Î@�äbu@ÔébÓè€a@äaÏ®a@ZÊbÁ5€a
paäaÏ®a@ã‡nèm@b‡‰Ói@ÊaÜÏè€a@äbÓË„bi@È€Ïj”@‚á«@á◊c

بغداد/ الزوراء:
أسعار  لتخفيض  شاملة  دراسة  إعداد  األحد،  امس  اليارسي،  هيام  االتصاالت،  وزيرة  أعلنت 
(كارتات) الهاتف النقال.وقالت اليارسي يف بيان تلقته «الزوراء»: إنها «أعدت دراسة شاملة 
إلعادة اسعار (الكارتات) اىل ما كانت عليه سابقا»، مشرية اىل أن «هذا امللف سيطرح يف أقرب 
عليها،  النواب  مجلس  تصويت  قبل   ٢٠٢٣ عام  موازنة  يف  وتضمينه  الوزراء  ملجلس  جلسة 
مشددة عىل أهمية دعم السلطة الترشيعية لهذا امللف».وأضافت أنها «تترشف بتبني تخفيض 
اسعار (كارتات) الهاتف النقال السيما مع توجه الحكومة يف دعم الطبقات الفقرية».يذكر ان 
رئيس لجنة النقل واالتصاالت النيابية، زهرة البجاري، قد اكدت الشهر املايض ، إن يف املوازنات 
السابقة كانت هناك فقرة لتعظيم موارد الدولة، باستقطاع مبلغ إضايف من رشكات بطاقات 
التعبئة، لكن اللجنة املالية والحكومة التنفيذية لم تالحظ يف حينها أن هذه القيمة أُضيفت 

عىل قيمة الكارت نفسه، وبالتايل املواطن يدفع تلك القيمة وليس الرشكة.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكد حزب االتحاد الوطني الكردستاني 
أن الربنامج الوزاري للحكومة الحالية 
الخالفية  القضايا  حل  عىل  سريكز 
واملشاكل  كردستان  واقليم  املركز  بني 
تفعيل  وابرزها  املرتاكمة منذ سنوات، 
وترشيع   140 باملادة  الخاصة  اللجان 

قانون النفط والغاز.
الوطني  االتحاد  عن  النائبة  وقالت 
رشيد،  محمد  رسوة  الكردستاني، 
املنهاج  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
مجلس  رئيس  به  جاء  الذي  الحكومة 
جيد،  السوداني  شياع  محمد  الوزراء 
من  الكثري  حل  عىل  سريكز  حيث 
 ،2005 عام  منذ  املرتاكمة  املشاكل 
املركز  بني  الخالفية  القضايا  السيما 

املنهاج  ان  مبينة:  كردستان.  واقليم 
الخدمية  للقطاعات  تطرق  الحكومي 
والبيئة  والصحة  كالكهرباء  املهمة 
والتعليم وغريها من القطاعات املهمة 
ان  باملواطن.وأضافت:  صلة  ذات  التي 
البطالة  معالجة  أيضا  تطرق  املنهاج 
من  الهشة  الفئات  ودعم  والفقر 
التي  املحافظات  يف  خصوصا  املجتمع 
فيها نسبة بطالة عالية. الفتة اىل: ان 
هناك مشاكل يف امللف االمني واملناطق 
الحكومة  ستحاول  عليها  املتنازع 
ايجاد الحلول املناسبة لها.واشارت اىل: 
ان الحكومة سرتكز عىل ابرز القضايا 
واملشاكل ما بني املركز واالقليم كتفعيل 
من   140 باملادة  الخاصة  اللجان 
الدستور وتوفري التخصيصات الكافية 

لها، فضال عن ضبط االمن يف الرشيط 
وإيقاف  واملركز  االقليم  بني  الحدودي 
من  العراقية  للسيادة  االمني  الخرق 
ان  نرى  الجوار.وتابعت:  دول  قبل 
حكومة محمد السوداني ستجد الحلول 
ومنها  املشاكل  من  للكثري  املناسبة 
ومشاكل  التموينية  البطاقة  مفردات 
ماء  ومنها  االسرتاتيجية،  املشاريع 
العراق  يف  اخرى  ومشاكل  البرصة 
2005 وحتى اآلن، كذلك  مرتاكمة منذ 
االقليم  حكومة  بني  املتعلقة  املشاكل 
قانون  ومنها  املركزية  الحكومة  وبني 
املنهاج  ان  اىل:  الفتة  والغاز.  النفط 
السوداني جيد جدا،  الوزاري لحكومة 
القصرية  املدة  هذه  خالل  من  ونأمل 
الوضع  ووزارته  السوداني  يحسن  ان 

االمني والخدمي وكذلك وضع البطالة 
يف العراق. ولفتت اىل: ان مجلس النواب 

العراقي سيكون رقيبا عىل حكومته.
دولة  ائتالف  عّد  سابق،  وقت  ويف 
القانون تطبيق املنهاج الحكومي الذي 
اوجده رئيس الوزراء محمد السوداني 
سيضع العراق عىل ”املسار الصحيح“، 
فيما أكد أن أداء الكابينة السابقة كان 
مرتديا وهي من أوصلت العراق اىل هذه 

الحالة من املحسوبيات والفساد.
ثائر  االئتالف،  عن  النائب  وقال 
الجبوري، يف ترصيح صحفي: ” حاليا 
حكومة  نجاح  نسبة  تقدير  يمكن  ال 
األداء  الن  السوداني؛  الشياع  محمد 
مرتدياً  كان  الكابينة  هذه  سبق  الذي 
كل  يف  الحالة  هذه  اىل  العراق  وأوصل 

املجاالت“.وأضاف ان ”أي دور او عمل 
سيحسب  الجديدة  الحكومة  به  تقوم 
عىل  العراق  تضع  عندما  السيما  لها 
”خطوات  معترباً  الصواب“،  مسار 

حكومة السوداني االوىل جيدة“.
املالكي  ائتالف  عن  النائب  وأوضح 
تمر  حاليا  السياسية  ”العملية  أن 
وخاٍل  إيجابي  أداء  اىل  بحاجة  بفرتة 
واإلداري،  املايل  والفساد  الشبهات  من 
التي  الزمنية  الحقب  كل  أن  سيما  ال 
كبرية  فساد  شبهات  فيها  مضت 
أن  الجبوري  ومحسوبيات“.وبنّي 
الجديدة  للحكومة  األوىل  ”الخطوات 
طبق  إذا  السيما  خري،  بشائر  فيها 
اإلعداد  تم  كما  الحكومي  الربنامج 

له“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
العقبات  ابرز  النشوع،  األمني، عالء  الخبري  حدد 
التجنيد  التي تقف بوجه ترشيع وتطبيق قانون 
اقليم  وضع  اوضح  فيما  العراق،  يف  االلزامي 

كردستان من هذا القانون.
وقال النشوع يف حديث لـ“الزوراء“: ان ”تطبيق 
صعب  امر  العملية  الناحية  من  التجنيد  قانون 
بيانات  قاعدة  وجود  عدم  أولها  كثرية  ألسباب 
هو  اآلخر  ”االمر  ان  مضيفا   ،” سكاني  تعداد 
ناحية  املواليد صعب من  22 من  أكثر من  دعوة 
اإلسكان،  ناحية  ومن  التدريب  مراكز  استيعاب 
كما  العام  للتجنيد  أساسية  بنية  نملك  ال  والننا 
تم  للدفاع  التابعة  التدريب  مراكز  ألن  السابق  يف 
ذلك  اىل  اضف  الرسمية،  الدوائر  قبل  من  اخذها 
 10 من  أكثر  دعوة  يتم  عندما  القانون  وفق  انه 
وهذا  الطوارئ  قانون  يف  دخلت  فأنت  مواليد، 

يعترب قانون حرب“.
واشار اىل ان ”هذا يستوجب تقصري مدة التدريب 
جنديا  تعد  ان  تريد  انت  اخرى  ومن  ناحية  من 

اشهر   6 يف  للوطن وهذا غري ممكن  يكون والؤه 
هناك  ”اليوم  العسكرية“.واوضح  العقيدة  لبناء 
حديث  وتطور  الحديثة  االسلحة  مجال  يف  تطور 
ولن  العسكرية  والتقنيات  العسكري،  بالفكر 
ألن  العسكر  من  اليوم  الهائل  الكم  هذا  نحتاج 

بدل  واليوم  اختلفت  الحديثة  الحرب  مفاهيم 
طائرتان  تكفي  مكان  يف  جندي   100 تضع  أن 

مسريتان لذلك او كامريات حرارية للمراقبة“.
وجود  خالل  من  للجيش  ”الحاجة  ان  واوضح   
التحدي ونحن اليوم ليست لدينا تحديات، اضف 

و  املليون  عن  تزيد  مسلحة  قوات  لدينا  ان  لذلك 
 160 االتحادية وحدها فوق  الف والرشطة   300

ألفا، والجيش تقريبا بحدود 271  ألفا ”.
ان  الخبري  بنّي  الحالية،  القوات  مصري  وعن 
الخدمة  من  نوعان  فيها  العسكرية  ”املؤسسة 
عىل  يحال  أن  إىل  يبقى  واملتطوع  التطوع  نوع 
محددة  وهي  اإللزامية  الخدمة  ونوع  التقاعد 
بمدة زمنية بعد انتهائها يتم التخيل عن الجندي 
القوات  تبقى  ذلك  ووفق  العلم،  خدمة  ادى  الذي 
الحالية النها هي من سيقوم بتدريب من يلتحق 

بالخدمة االلزامية“ .
ان  بنّي  القانون،  بهذا  كردستان  شمول  وعن   
مجلس  فلديها  اتحادي،  نظام  لديها  ”كردستان 
نواب ومن حق مجلس النواب يف إقليم كردستان 
ان يلغي القانون الصادر عن السلطات االتحادية 
الخدمة  قانون  لعمل  مستعدون  نحن  يقول  او 
ان  دهوك  او  اربيل  البن  نسمح  ال  لكن  االلزامية 
ضمن  يخدم  بل  العراقي  الجيش  ضمن  يدخل 

البيشمركة ”.

بغداد/ الزوراء:
نفت وزارة املالية، امس األحد، كتاباً منسوباً إىل دائرة املوازنة يتضمن ايقاف جميع 
العالوات والرتفيعات ومعامالت املفصولني السياسيني واملفسوخة عقودهم بالقوات 
األمنية.وذكرت الوزارة يف بيان، تلقته ”الزوراء“: أن ”الكتاب املنسوب اىل دائرة املوازنة 
جميع  ايقاف  يتضمن  الذي  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عرب  مؤخراً  انترش  والذي 
العالوات والرتفيعات ومعامالت املفصولني السياسيني واملفسوخة عقودهم بالقوات 
األمنية لغاية اقرار موازنة 2023، مزور“.وأكدت ”عدم صدور هكذا كتاب، ويف حال 
صدور أي تعليمات أو قرارات سيتم اإلعالن عنها عرب موقع الوزارة الرسمي وحسابات 

وصفحات الوزارة الرسمية عىل منصات الفيسبوك وتويرت والتلگرام حرصاً“.

بغداد/ الزوراء:
جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية،  رئيس  غادر 
املناخ  مؤتمر  يف  للمشاركة  الوطن  أرض  رشيد، 
العاملي كوب 27 يف رشم الشيخ بمرص، فيما أكد 
رضورة امليض قدماً يف تعزيز التعاون بني العراق 

والصني.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته ”الزوراء“: 
ان رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، 
غادر ارض الوطن، متوجهاً إىل مدينة رشم الشيخ 
مؤتمر  يف  للمشاركة  العربية  مرص  جمهورية  يف 

قمة املناخ العاملي كوب 27، عىل رأس وفد رسمي 
املؤتمر  خالل  كلمة  سُيلقي  الرئيس  ان  واضاف، 
املناخية  والتغريات  البيئية  املشكالت  تتناول 
العراق  وخطط  طموحات  جانب  إىل  البالد،  يف 

املوضوعة يف مواجهة ظاهرة التغري املناخي.
عبد  الجمهورية،  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
اللطيف جمال رشيد، امس االحد، رضورة امليض 

قدماً يف تعزيز افاق التعاون بني العراق والصني.
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة الجمهورية يف بيان 
عبد  الجمهورية،  ”رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 

الصيني  السفري  استقبل  رشيد،  جمال  اللطيف 
”السفري  ان  العراق“.واضاف  لدى  وي  تسوي 
الصيني  الرئيس  تهاني  نقل  الصيني تسوي وي 
بمناسبة  الجمهورية  رئيس  إىل  بينغ  جني  يش 
مهامه  يف  والنجاح  املوفقية  متمنياً  انتخابه، 

وللعراق وشعبه التقدم واالزدهار“.
وي  السفري  حمل  الجمهورية  ”رئيس  ان  وتابع 
تهانيه  عىل  الصيني  للرئيس  وتحياته  شكره 
ومشاعره الطيبة، كما جّدد عبد اللطيف التمنيات 
للرئيس بينغ بالنجاح والتوفيق بمناسبة انتخابه 

أميناً عاماً للجنة املركزية الـ20 للحزب الشيوعي 
خالل  تطّرق  ”السفري  ان  اىل  الصيني“.واشار 
اللقاء إىل العالقات الثنائية التي تربط جمهورية 
معرباً  الشعبية،  الصني  جمهورية  مع  العراق 
عن رغبة بالده ”يف تعزيزها وباألخص يف مجال 

الكهرباء ومعالجة املياه وغريها من املشاريع“.
واكد رئيس الجمهورية وفقا للبيان ”عىل أوارص 
الصداقة وأفاق التعاون بني البلدين“، مشددا عىل 
”رضورة امليض قدماً يف تعضيدها وبما يصب يف 

مصلحة الشعبني الصديقني“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
قرر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
السوداني، نقل مدير التحقيقات العام 
يف هيئة النزاهة إىل خارج الهيئة، وفيما 
املخابرات  جهاز  إدارة  تكون  ان  وجه 
من  املبارش  الشخيص  إرشافه  ضمن 
استقالة  طلب  عىل  وافق  أدنى،  موقع 
سهى  الوطنية  االستثمار  هيئة  رئيس 

النجار.
تلقته  بيان  يف  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء  مجلس  :“رئيس  ان  ”الزوراء“ 
نقل مدير  السوداني قرر  محمد شياع 
النزاهة  هيئة  يف  العام  التحقيقات 
يف  تقصريه  لثبوت  الهيئة،  خارج  إىل 
إجراءات الهيئة املتعلقة بملف األمانات 
الرضيبية، وفقا لنتائج لجنة التحقيق 
التحقيق  محرض  إحالة  مع  املختصة، 
املختصة  املحاكم  اىل  القضية  هذه  يف 

التخاذ اإلجراءات القانونية املطلوبة“.
مجلس  رئيس  وافق  ذلك،  غضون  يف 
عىل  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 
الوطنية  الهيئة  رئيسة  استقالة  طلب 

لالستثمار سها داود النجار. 
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
االستقالة  طلب  عىل  وافق  ”السوداني 
الذي تقّدمت به النجار، ووّجه األجهزة 
نائب  وخول  يلزم،  ما  باتخاذ  املعنية 

رئيس الهيئة ساالر محمد أمني بتسيري 
أمور الهيئة مؤقتاً“.

اإلعالمي  املكتب  قال  اخر،  جانب  من 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس  لرئيس 
الوزراء  مجلس  ”رئيس  إن  ”الزوراء“: 
محمد  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
مقر  اىل  زيارة  أجرى  السوداني  شياع 
جهاز املخابرات الوطني، واجتمع حال 
والكوادر  املديريات  بمدريري  وصوله 
املتقدمة يف الجهاز، واستمع اىل عرض 
املهام  وتنفيذ  العمل  لسري  شامل 

والواجبات“.
 ” االجتماع  مستهل  يف  السوداني  وأكد 
املخابرات،  لجهاز  الوطني  الدور  دعم 
بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع 
بمهمة كبرية ومرشفة لخدمة الوطن“، 
مشدداً ”عىل أهمية أن يحافظ  الجهاز 
االختصاص  وفق  عمله  مسار  عىل 
وميثاق  للدستور  طبقا  له  املرسوم 
العمل الداخيل للجهاز والقوانني املرعية 
املنظمة يف هذا املجال، وأن يكون تنفيذ 
املهام وتوزيعها موافقاً ملعايري املواطنة 
يف  النزاهة  وأركان  والكفاءة  الحّقة، 
واألمنية  الوطنية  واملصالح  العمل، 

العليا للبلد“.
إدارة  تكون  ”أن  السوداني  ووّجه 
الجهاز يف املرحلة الحالية ضمن إرشافه 

الشخيص املبارش من موقع أدنى“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
البالد  يف  الطقس  حالة  األحد، 
توقعت  فيما  الحايل،  لألسبوع 
يف  وانخفاضاً  لألمطار  تساقطاً 

درجات الحرارة بدءاً من اليوم.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 
يف  االثنني  اليوم  البالد  ”طقس  أن 
والشمالية  الوسطى  املنطقتني 
الغيوم  بعض  مع  صحواً  سيكون 
يتحول يف اقسامها الغربية اىل غائم 
أمطار فيها  الظهر مع تساقط  بعد 
احياناً،  رعدية  تكون  الليل  اثناء 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما 
الغيوم،  بعض  مع  صحواً  الجنوبية 
أما درجات الحرارة فستكون مقاربة 
لليوم السابق يف املنطقتني الوسطى، 

وال تغري فيها يف املنطقتني الشمالية 
والجنوبية“.

غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
تساقط  مع  غائماً  سيكون  الثالثاء 
أمطار يف اماكن متعددة تكون رعدية 
احياناً يف املنطقة الوسطى، ودرجات 
درجات،  بضع  تنخفض  الحرارة 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما 
أمطار  تساقط  مع  غائماً  الشمالية 
متعددة  اماكن  يف  الشدة  متوسطة 
ودرجات  احياناً،  رعدية  تكون 
درجات،  عدة  تنخفض  الحرارة 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما 
اىل غائم جزئي مع  الجنوبية صحواً 
فرصة لتساقط زخات مطر يف بعض 
مقاربة  الحرارة  ودرجات  االماكن، 

لليوم السابق“.

بغداد/ الزوراء: 
الراسبني  شمول  عىل  العبودي  نعيم  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وافق 

باملعدل يف الدراسات العليا بمعالجة حاالت الطلبة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
نعيم العبودي، وافق عىل شمول طلبة الدراسات العليا الراسبني باملعدل بمعالجة 

حاالت الطلبة للسنة التحضريية للسنة الدراسية 2022/2021.
عن  املعالجة  بهذه  باملعدل  الراسبني  الطلبة  شمول  تضمن  القرار  ان  واضافت: 
او إضافة ما تبقى منها يف  املادة بشكل كامل  طريق إضافة عرش درجات عىل 
حال استخدام جزء منها يف الفصل الدرايس األول برشط تغيري الحالة اىل درجة 

النجاح (70%).
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نظراً لحصول الضم (كرس قرار) عىل البدل االخري للمزايدة العلنية يف 
فرع الرشكة يف (بابل) لبيع املواد املدرجة ادناه، عليه تقرر:

الصحيفة  االعالن يف  لنرش  التايل  اليوم  تبدأ من  فتح مزايدة جديدة 
وستجري املزايدة العلنية يف الساعة العارشة من صباح اليوم السابع 

/ التايل لنرش االعالن.
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني 
املشرتي  وبإسم  الرشكة  ألمر  بصك  ادناه  املبينة  التأمينات  معهم 
من  الذمة  وبراءة  السكن  بطاقة  أو  التموينية  والبطاقة  حرصاً 
الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة (٢/١)٪ 
نصف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة (٣٠) ثالثون 
يوم وأية مصاريف أخرى مع رفع املواد خالل املدة املحددة ويكون 

البيع قطعي.

مدير القسم القانوني
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
دعـا رئيـس مجلس السـيادة يف السـودان 
الفريـق أول ركـن عبـد الفتـاح الربهـان، 
القـوى الوطنيـة للتوافـق وإكمـال الفرتة 
االنتقالية بتوافق ال يسـتثني أحدا، سـوى 
حزب الرئيـس املعزول عمر البشـري، فيما 
شـدد عىل أن ”السـودانيني ال يسـتحقون 

البقاء بدون حكومة لـ 3 سنوات“.
وأضـاف أن القوات السـودانية تريد لثورة 
ديسـمرب أن تكـون ثـورة حقيقيـة تلبـي 

تطلعات الشعب.
وجدد التأكيد عىل أن الجيش ليس له قبيلة 
أو جهة أو حزب ليدافع عنه خاصة ”املؤتمر 
الوطني“ ومنسـوبي ”الحركة اإلسالمية“، 
الذين عليهم أن يكتفوا بالثالثون عاما التي 

مضت.
وشدد عىل أنهم لن يصلوا مجددا إىل السلطة 
مـن خـالل القـوات املسـلحة، فالجيـش 
قضيتـه األساسـية متمثلة يف شـعاره الله 
والوطـن، بعيدا عن أي تحالفات سياسـية 

مع أي مجموعة.
وذكـر أن هنالـك بعض القوى السياسـية 
تتحاور معهـم بالفعل وهي قـوى وطنية 
همهـا الوطـن، كمـا أشـار إىل الكثـري من 

املبادرات والرؤى التي قدمت.
وأفـاد بأنـه لـن تمـر أي مبـادرة أو رؤية 
ال تحقـق تطلعات الشـعب السـوداني وال 

يتوافق عليها الجميع.
كما نوه بأنه لن يتم السماح ألي جهة بأن 
تتدخل يف شؤون القوات املسلحة التي تعترب 

خطوطا حمراء غري مسموح بتجاوزها.
وأشـار إىل أن قيـادة الجيـش لـن توقع أو 
تبصم عىل أي مرشوع من شـأنه أن يفكك 

البالد وقواتها املسلحة.
ونوه إىل أنـه كان بمقدور قيادة الجيش أن 
تشـكل حكومة، لكنها اختـارت أن تميض 
يف طريـق التوافق الوطني الذي إذا لم تفلح 
القـوى السياسـية يف تحقيقـه سـتميض 

القوات املسلحة بالبالد إىل األمام.
وشـدد الربهان عـىل أنهم نشـأوا مقاتلني 
وسـيظلون،  املسـلحة  القـوات  كنـف  يف 
وسيدافعون عنها حتى آخر لحظة، مؤكدا 
أن القوات املسـلحة لن تتخىل عن سالحها 

وقيمها ومبادئها العظيمة.
ورصح بـأن القـوات املسـلحة قـد غـريت 

الكثري من أنماط عملها وعدلت تنظيماتها 
مواكبة للمتغريات التـي حدثت بالبالد منذ 
العام 2019 بما يعزز دورها كقوات قومية 

تدافع عن البالد وأهلها.
وأفـاد بـأن القـوات السـودانية تتعـرض 
لهجمـات مـن فئـات محـددة ومعروفـة 
ظلـت تبث األكاذيب، واإلشـاعات املغرضة 
وتحـرض ضـد القـوات املسـلحة، وتروج 
عـىل أن الجيش يعمل عىل إعـادة ”املؤتمر 
الوطنـي“ و“الحركة اإلسـالمية“ للحكم، 
وغرضها من ذلك التكسب السيايس طمعا 

يف السلطة.
وحـذر تلـك الفئـة قائـال ”إن النيـل مـن 
القوات املسـلحة لن يتم إال عىل أجساد كل 
منسـوبيها، وأنه شـخصيا مسـتعد يف أي 
لحظـة للموت دفاعا عن السـودان وقواته 

املسلحة“.
كمـا أعلـن يف كلمتـه  األحـد، أن القـوى 
املسلحة شهدت العديد من التغيريات املهمة 

والحقيقية يف تنظيمها وسلوك عملها.
وشدد عىل أن القوات املسلحة قوات قومية 
وطنية، تحمـي البلد ومواطنيـه، وال تتبع 
ألي جهة أو حزب أو فئة، ال الحزب الوطني 
وال الحركة اإلسـالمية، أو حزب شيوعي أو 
غريه. وملـن اتهم الجيش بأنـه موال لجهة 
معينة، أكد أن القوات املسلحة ال تنتمي إال 

للوطن.
وتوجه للحركة اإلسـالمية قائـال: ”ارفعوا 

أيديكم عن الجيش“.
وقادتهـم  العسـكريني  أن  إىل  لفـت  كمـا 
تعرضـوا لهجـوم من قبـل فئـات معينة، 
لكنه حـذر تلك الفئات من التحريض، وفق 

تعبريه.
كذلـك، اعتـرب أن القـوات النظاميـة خـط 

أحمر، ”لن ُيسمح بالتالعب بها“.
أما عـن الحوارات والتفاهمات السياسـية 
الجاريـة يف البـالد، فقـال: ”صحيح هناك 
تفاهمـات لكن لدينا خطـوط حمراء، ولن 
نسـمح بتفكيك الجيـش أو البالد“. واعترب 
أن السـودان ال يتحمـل تكـرار املبـادرات 
دون اتفـاق، مشـدداً عىل أن ”السـودانيني 
ال يسـتحقون البقـاء بـدون حكومة لـ 3 

سنوات“.
إىل ذلك، قال لن نقبل بانهيار السودان بينما 

تستمر القوى السياسية يف حواراتها.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
انطلقت،  األحـد، فعاليات مؤتمر 
األطراف يف اتفاقيـة األمم املتحدة 
اإلطارية بشـأن تغرّي املناخ (كوب 
27) يف مدينة رشم الشيخ التابعة 
ملحافظـة جنـوب سـيناء رشقي 
مـرص، يف محاولـة إلعطـاء دفع 
جديـد ملكافحة االحـرتار املناخي 
عالـم  يف  تتـاىل  التـي  وتداعياتـه 
منقسـم وقلق من أزمـات أخرى 
متنوّعة، فيما  أكد الرئيس املرصي 
عبد الفتاح السـييس أن التحديات 
واألخطـار التـي يواجههـا العالم 
املنـاخ تسـتلزم  بسـبب تغـريات 
تحـركاً رسيعـاً مـن كافـة الدول 
لوضـع خارطـة طريـق لإلنقـاذ 
تحمي العالم من تأثريات التغريات 

املناخية.
ويف كلمتـه االفتتاحية، قال رئيس 
مؤتمـر األطـراف حـول املنـاخ يف 
والعرشيـن  السادسـة  نسـخته 
(كـوب 26) ألوك شـارما: ”أتفّهم 
مـا واجهـه الزعمـاء يف كّل أنحاء 
العالـم هـذا العـام مـن أولويات 
مختلفة. يجب أن نكون واضحني 
، فـإّن التقاعس عن العمل يمكنه 
فقط إرجاء كارثة املناخ“. أضاف 
شـارما: ”كم يحتاج العالم وقادة 
العالـم مـن نـداءات لالسـتيقاظ 

بالفعل“.
وشـّدد شـارما عـىل ”وجـوب أن 
يريس مؤتر كوب 27 أسس تحرّك 
مناخـي أرسع وأكثر جـرأة راهناً 
ويف العقد الحايل الذي سوف ُيحدَّد 
مـن  النضـال  كان  إذا  خاللـه  يف 
أجل املناخ سـوف يكـون رابحاً أو 

خارساً“.
وقد سـلّم شـارما رئاسـة مؤتمر 
األطراف يف اتفاقيـة األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغبرّي املناخ (كوب 
27) إىل وزيـر الخارجيـة املرصي 
سـامح شكري يف مراسم رسمية. 
وقـد ّرصح الرئيـس الجديـد بأّنه 
”ال يجب السـمح لظـروف األزمة 
العامليـة بأن تؤّثر عـىل االلتزامات 

املناخية“.
بالتزامن مع انطالق الدورة الـ27 
من مؤتمر األطراف التفاقية األمم 
املتحـدة اإلطارية حول تغري املناخ 

الـذي اسـتضافته مـرص  األحـد، 
أكـد الرئيس املرصي عبـد الفتاح 
السـييس أن التحديـات واألخطار 
التي يواجهها العالم بسبب تغريات 
املناخ تسـتلزم تحـركاً رسيعاً من 
كافـة الدول لوضع خارطة طريق 
لإلنقاذ تحمـي العالم من تأثريات 
التغـريات املناخية، فيما قال وزير 
الخارجية املرصي سـامح شكري 
خـالل افتتـاح أعمال قمـة املناخ 
COP 27، أن مرص لن تدخر جهدا 
يف قيادة العمل الدويل ملواجهة تغري 

املناخ.
عـرب  بيـان  يف  السـييس  وشـدد 
صفحته الرسـمية عىل فيسـبوك 
عـىل أن الـدورة الحاليـة تأتـي يف 
توقيت ”حساس للغاية“ يتعرض 
وجوديـة  ألخطـار  العالـم  فيـه 

وتحديات غري مسبوقة.
كما أشـار إىل تطلع بالده لخروج 
الوعـود  ”مرحلـة  مـن  املؤتمـر 
بإجـراءات  التنفيـذ“  مرحلـة  إىل 
ملموسة تبني عىل ما سبق خاصة 
مخرجـات قمة جالسـكو واتفاق 

باريس.
 200 يضـم  الـذي  املؤتمـر  وكان 
دولة، انطلق  بمنتجع رشم الشيخ 
السياحي، يف محاولة إلعطاء دفع 
جديـد ملكافحة االحـرتار املناخي 
وتداعياتـه التـي تتالـت يف عالـم 

منقسـم وقلق من أزمـات أخرى 
متنوعة.

فيمـا دعـا الـوك شـارما رئيـس 
املؤتمر، الذي سـلم رئاسة الدورة 
لوزير الخارجية املرصي، سـامح 
شـكري ”قادة العالم لالستيقاظ. 
وقال يف كلمته االفتتاحية ”أتفهم 
ما واجهه الزعماء يف جميع أنحاء 
العالـم هـذا العـام مـن أولويات 
مختلفـة، لكـن يجـب أن نكـون 
واضحـني، .. التقاعس عن العمل 
يمكنه فقط إرجاء كارثة املناخ“.

كما تسـاءل ”كـم يحتـاج العالم 
نـداءات  مـن  العالـم  وقـادة 

لالستيقاظ بالفعل“.
يشار إىل أن كافة الدراسات البيئية 
وتقاريـر األمـم املتحـدة تدعو إىل 
خفـض انبعاثات غـازات الدفيئة 
بنسـبة %45 بحلول العام 2030 
يف محاولة لحرص االحرتار املناخي 
مقارنـة  مئويـة  درجـة  ب1,5 
بالحقبة ما قبـل الصناعية، وهو 
أكثر أهـداف اتفاق باريس للمناخ 

طموحا.
إال أن التعهـدات الحاليـة للـدول 
حـال  يف  االتفـاق  عـىل  املوقعـة 
ارتفـاع  إىل  سـتؤدي  احرتامهـا، 
يـراوح بـني 5 و%10 مـا يضـع 
العالم عىل مسار يفيض إىل ارتفاع 
الحـرارة 2,4 درجة مئوية بحلول 

نهايـة القـرن الحايل. وهـذا األمر 
بعيـد جـدا عـن الهـدف الرئييس 
التفـاق باريس مقارنـة بالحقبة 
التي بدأ فيها اإلنسـان يسـتخدم 
عىل نطاق واسـع مصادر الطاقة 
األحفورية مـن فحم ونفط وغاز، 

املسؤولة عن االحرتار.
فمـع السياسـات املعتمـدة راهنا 
يتجه العالم إىل زيـادة قدرها 2,8 
درجـة مئويـة يف الحـرارة وهـو 

مستوى كارثي!.
يف غضون ذلك أكد وزير الخارجية 
املـرصي سـامح شـكري خـالل 
 ،COP 27 افتتاح أعمال قمة املناخ
أن مرص لن تدخـر جهدا يف قيادة 

العمل الدويل ملواجهة تغري املناخ.
وتسـلم شـكري رئاسـة الـدورة 
الــ27 من مؤتمر الـدول األطراف 
التفاقيـة األمم املتحـدة اإلطارية 
 COP 26 لتغـري املناخ، مـن رئيس

الربيطاني ألوك شارما.
وتقـدم الوزيـر املرصي بالشـكر 
للمجتمع الـدوىل عىل ثقته يف منح 
الـدورة  اسـتضافة  رشف  مـرص 
الــ27 من مؤتمر الـدول األطراف 
التفاقيـة األمم املتحـدة اإلطارية 
لتغـري املنـاخ COP27، معربا عن 
ثقته ىف أن مرص سـتجد كل الدعم 
والتأييـد لنمىض معا ىف تحقيق ما 

نصبو إليه.

وأشـار شـكري إىل أن النمط الذي 
سـارت عليـه البرشيـة منـذ بدء 
الثورة الصناعيـة حتى يومنا هذا 
لـم يعد قابال لالسـتدامة، مضيفا 
أن أزمات الكـوارث الطبيعية التي 
شـهدناها مؤخـرا ”صـوت نذير 
يـرتدد يف أنحـاء كوكبنـا“ التخاذ 

جميع التدابري الالزمة.
وحذر مـن أن اسـتمرار التغريات 
املناخية دون تغيري جذري سيؤدي 
إىل عواقب وخيمة تتحملها األجيال 
يتحملهـا  ممـا  بأكثـر  القادمـة 

جيلنا.
ولفـت إىل أننـا ”مـا زلنـا نواجـه 
فجـوات يف توفـري التمويـل الالزم 
لتمكـني الـدول الناميـة ملواجهة 
تغري املنـاخ“، وأن التـزام الـ100 
مليار دوالر سـنويا لم يجد سبيال 

للتنفيذ.
وشـدد شـكري عـىل أنـه ”حـان 
الوقـت لتنفيذ تعهداتنـا من أجل 
البرشيـة“، مؤكـدا أهميـة تعزيز 
التعاون متعـدد األطراف ملواجهة 

تحديات التغريات املناخية.
وأعـرب عـن حـرص مـرص عىل 
األطـراف  جميـع  مـع  التشـاور 
املشـاركة وإرشاكهـم يف جميـع 

فعاليات قمة املناخ.
املنـاخ  وتسـتضيف مـرص قمـة 
COP27 بـرشم الشـيخ، يف الفرتة 
من 6 إىل 18 نوفمرب الجارى، والتي 
تعترب أكرب وأهم قمة عىل مستوى 
العالـم ملناقشـة مصـري كوكبنـا 

وإنقاذه من التدهور واالنهيار.
ويهتـم مؤتمـر COP27 بتعزيـز 
البعديـن اإلقليمـى واملحىل للعمل 
مبادرتـني  خـالل  مـن  املناخـى 
غـري مسـبوقتني، وهـى مبـادرة 
املنتديات اإلقليمية الخمسـة التى 
تمت بالتنسـيق مع األمم املتحدة 
وأسـفرت عن نحـو 400 مرشوع 
إقليمى عىل مستوى العالم، حيث 
سيتم عرض 60 منها خالل مؤتمر 
رشم الشـيخ لبـدء التنفيذ الفعىل 
لها، ومبادرة املرشوعات الخرضاء 
الذكيـة التـى أطلقتهـا الحكومة 
املرصية، وسـيتم عـرض نتائجها 
خـالل املؤتمـر كنمـوذج لتوطني 

العمل التنموى واملناخي.
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بيونغ يانغ/ متابعة الزوراء:
شـددت كوريـا الشـمالية عىل أنها سـرتد 
بأقوى إجراء مضاد عىل أي محاولة النتهاك 
سيادتها، منتقدة كوريا الجنوبية والواليات 

املتحدة عىل مناوراتهما الجوية املشرتكة.
وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية 
التحذير يف بيان نقلته وكالة األنباء املركزية 
الكورية الرسـمية، حسـبما ذكرته شـبكة 
”كيه. بـي. إس. وورلد“ اإلذاعيـة الكورية 

الجنوبية  األحد.

وقالت الوزارة إن بيونغ يانغ حذرت بشـكل 
واضـح من أنه إذا لم ترغب الواليات املتحدة 
يف رؤيـة وضـع خطـري يـرض بمصالحهـا 
الوطنيـة، يتعـني أن تتوقف عـىل الفور عن 
التدريب الجوي املشرتك املستفز ”فيجيالنت 

ستورم“ أي ”عاصفة اليقظة“.
تجاهلـت  املتحـدة  الواليـات  أن  وأضافـت 
مطالب كوريا الشـمالية بإجـراء تدريبات 
جوية مشرتكة ألهداف عدائية، بينما مددت 
فرتة التدريب بسبب اإلجراء الرشعي املضاد 

للدفاع عن النفس لكوريا الشمالية، ودعت 
إىل اجتماع ملجلس األمن الدويل.

ووصفت الوزارة التحركات األمريكية بأنها 
”غري مسؤولة ومتهورة“، ونددت بالعملية 
الجويـة بوصفها انتهاك خطـري ألمن دولة 
ذات سـيادة وتحديا سـافرا لرغبة املجتمع 
الدويل لتحقيق السـالم واالسـتقرار يف شبه 

الجزيرة الكورية واملنطقة.
وذكـرت بيونـغ يانغ أنها لن تتسـامح عىل 
اإلطـالق مـع أي محاولـة مـن قبـل قوات 

ومصالحهـا  سـيادتها  النتهـاك  معاديـة 
األمنيـة، مشـددة عـىل أنهـا سـرتد بأقوى 

إجراء مضاد.
ودافعـت كوريـا الشـمالية عـن تدريباتها 
العسكرية ووصفتها بأنها رد فعل مناسب 
وتحذير إزاء االسـتفزازات املعادية، مؤكدة 
أن وضع املواجهة العسـكرية الخطري ناجم 
عن قيـام الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية 
بتنفيـذ أكـرب تدريـب جـوي مشـرتك عىل 

اإلطالق.

b‰mÜbÓé@⁄bËn„¸@Ú€Îb´@c@áö@ıaãug@ÙÏ”di@Üã‰é@Zäâ•@ÚÓ€b‡ì€a@bÌäÏ◊
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الصحفيـني  نقيـب  تلقـى 
العراقيني، مؤيد الالمي، املزيد 
مـن التهانـي وباقـات الورد 
بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا 

التحاد الصحفيني العرب.
الصحفيـني  نقيـب  وتلقـى 
العراقيـني مؤيـد الالمي باقة 
ورد وتهنئة من وكالة العراقية 
محافظـة  مكتـب  اآلن/ 
إعادة  بمناسبة  السـليمانية، 
التحـاد  رئيسـا  انتخابـه 

الصحفيني العرب.
كمـا تلقى نقيـب الصحفيني 

الالمـي،  مؤيـد  العراقيـني، 
مـن  وتهنئـة  ورد  باقـة 
اإلعالمـي  املركـز  مستشـار 
حبيـب  العراقـي،  الثقـايف 
بمناسـبة  السـاعدي،  محمد 
اعادة انتخابه رئيسـا التحاد 

الصحفيني العرب.
كذلـك تلقى نقيب الصحفيني 
العراقيني، مؤيد الالمي، باقة 
الدكتـور  مـن  وتهنئـة  ورد 
بمناسـبة  الجبوري،  عبـاس 
اعادة انتخابه رئيسـا التحاد 

الصحفيني العرب.
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بغداد/الزوراء:
ـدت دائرة التحقيقـات يف هيئة  أكَّ
النزاهـة االتحاديَّة، صـدور ثالثة 
أحكاٍم قضائيٍَّة بالسجن والحبس 
ني  العامَّ املُديريـن  الشـديد بحـقِّ 

ة يف األنبار وبابل. لدائرتي الصحَّ
ورد  بيـان  يف  الدائــرة  وذكـرت 
«محـكـمـة  أنَّ  «الـزوراء»،  لــ 
الـهـيئــة   – األنبـار  جنـايـات 
األوىل، أصـدرت حكمـًا حضوريـاً 
بالسـجن ملُدَّة ست سـنواٍت بحقِّ 
ة األنبار  املُديـر العام لدائـرة صحَّ
السابق؛ لتسـبُّبه بهدر واختالس 
مبلغ (٤,٦١٤,٦٢٢,١٥٦) مليارات 
دينـاٍر»، ُمبيِّنـًة أنَّ «املُدان تسـلَّم 
املبلغ املذكور وقام برصفه خالفاً 
للتعليمـات، فضالً عـن احتفاظه 
ٍة بتجهيز  بــ (١٠) صكوٍك خاصَّ
أجهزٍة ومواد طبيٍَّة من قبل إحدى 

الرشكات».

ذاتهـا  «املحكمـة  أنَّ  وأضافـت 
أصـدرت حكمـاً حضوريـاً آخـر 
بالحبس الشـديد ُمدَّة سنتني ضدَّ 
املُـدان؛ لقيامه بالتالعـب بمبالغ 
في  ملُوظَّ واملُسـتحقات  الرتقيـات 
املُحـافظـة  يف  ــة  الصحَّ دائـرة 
و٢٠١٧)،   ٢٠١٦) لـعامــي 
واخـتــالس (١,٢٣٤,٦٢٦,٩٠٦) 
إىل  منهـا»، الفتـًة  دينـاٍر  مليـار 
ـة  أنَّ «املديـر العـام لدائـرة صحَّ
األنبـار (املُدان) قـام برصف (٧) 
صكـوٍك بلـغ مجمـوع مبالغهـا 
مليـارات   (٣,٣٥١,٩٦٨,١١٤)
دينـاٍر، يف حني إنَّ املبلـغ الذي تمَّ 
ني  فني املُسـتحقِّ توزيعه بني املُوظَّ
بلـغ (٢,١١٧,٣٤١,٢٠٨) ملياري 

ديناٍر فقط».
ُمتَّصـٍل، أصـدرت  وعـىل صعيـٍد 
ـة  محكمـة جنـح الحلـة املُختصَّ
بنظر قضايا النزاهة حكماً غيابياً 

سـنتني  ملُـدَّة  الشـديد  بالحبـس 
ة  عـىل املديـر العـام لدائـرة صحَّ
بابل األسـبق؛ الرتكابه ُمخالفات 
مـن  عمـداً  الوظيفيَّـة  واجباتـه 
خـالل املُوافقـة عـىل رشاء مادة 
عامـي  يف  السـائل  األوكسـجني 
معامـل  مـن  و٢٠١٨)   ٢٠١٧)
أهليَّـة بأسـعاٍر ُمبالٍغ فيها؛ عىل 
الرغـم من وجود معامل حكوميٍَّة 
تقـوم بتجهيـز املـادة املذكـورة 

بسعٍر أقل.
وأوضحت دائـرة تحقيقات هيئة 
النزاهـة، أنَّ محكمتـي جنايـات 
األنبار – الهيئة األوىل وجنح الحلة 
ـة بنظـر قضايـا النزاهة  املُختصَّ
أصدرتـا أحـكام اإلدانة؛ اسـتناداً 
ألحكام املادتني (٣١٨ و٣٣١) من 

قانون العقوبات.
كما اعلنـت دائـرة التحقيقات يف 
هيئة النزاهـة، امس االحد، تنفيذ 

٦ عمليـات ضبـط لحـاالت هـدر 
للمال العام ورصف مبالغ بشـكل 
وهمـي ومخالفـات يف عـدد مـن 

دوائر محافظة واسط.

وذكـرت الدائـرة يف بيـان ورد لــ 
«الـزوراء»، أن «فريق عمل مكتب 
تحقيق واسط تمكن من الكشف 
عـن فـرق يف الرسـوم الكمركية 

والرضيبية بـ (٦) معامالت تعود 
اىل عـدد مـن الـرشكات يف مركـز 
كمـرك زرباطيـة»، مبينة «وجود 
اختـالف يف وصـف البضاعة التي 
تم ادخالها، فضال عن ادخال مواد 
ومنتجـات زراعيـة؛ بالرغـم من 
تعليمات وزارة الزراعة بخصوص 

منع دخولها اىل العراق».
واضافت ان «الفريـق الذي انتقل 
يف عمليـة ثانيـة اىل االتحاد املحيل 
فـرع   – الفالحيـة  للجمعيـات 
واسط، كشف عن عدم قيام رئيس 
االتحـاد بإيداع مبالـغ الجباية يف 
الحساب املرصيف لالتحاد، ورصف 
تلك املبالـغ املالية، خالفا للقانون 
الفتـة  املمنوحـة،  والصالحيـات 
ضبط اصل طلبات رصف االتحاد 
لعامـي (٢٠٢١ و٢٠٢٢)، اذ بلـغ 
مجموع املبالغ املرصوفة بشـكل 
مليون   (١٨٦,٠٠٠,٠٠٠) وهمـي 

دينار»
الدائـرة اكـدت «ضبـط اضبـارة 
وزارة  اىل  ملكيتـه  تعـود  عقـار 
املالية – دائـرة عقارات الدولة تم 
تخصيصه اىل دائرة صحة واسـط 
لغرض انشـاء مؤسسـة صحية، 
مشددة عىل ان دائرة صحة واسط 
لم تسـتخدم العقار البالغ قيمته 
دينار،  مليار   (١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
للغـرض املخصص له بعـد ان تم 
اشغاله من قبل قسـم املعلومات 
واالتصـاالت التابـع للمحافظـة، 
فضال عـن املوافقة عىل اشـغاله 

من قبل احد اطباء الدائرة».
وأشار البيان اىل، أن «فريق العمل 
الذي انتقل اىل مديرية بلدية الكوت 
كشف عن مخالفات رافقت عملية 
احالـة سـاحة وقـوف سـيارات 
مشـيدة اىل احد املواطنـني بمبلغ 
دينـار  مليـون   (٦٣,٠٠٠,٠٠٠)

دون ابـرام عقـد اصـويل، اضافة 
عن قيام املسـتأجر بجباية مبالغ 
اكثر مـن املقررة قانونـا، ووجود 
دور سـكنية واكشـاك ومحـالت 
ومولد متجاوزة عىل الساحة دون 
اتخاذ البلدية االجراءات القانونية 

الالزمة الزالة التجاوزات».
عمليتـني  «ويف  البيـان:  وأتـم 
منفصلتـني يف دائـرة الرضيبة يف 
املحافظـة واحـد فـروع مرصف 
الرشيد يف الصويرة، تم منح براءة 
ذمة مـن دائـرة الرضيبـة لورثة 
صاحب محطة وقـود اهلية دون 
اجراء تحاسـب رضيبـي؛ بالرغم 
يف  رضيبـي  تهـرب  وجـود  مـن 
االضبـارة الخاصة باملحطة، فيما 
تم منح بـراءة ذمة مـن املرصف 
لكفيلة احد املقرتضني، عىل الرغم 
مـن كونه مدين للمـرصف بمبلغ 

(٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار».
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بغداد/الزوراء:
عقَد مديـر عام الهيئة العامة للكمارك، 
شـاكر الزبيـدي، اجتماعـا تداوليا مع 
معاوني املدير العام للشؤون القانونية 
واملاليـة ومـدراء اقسـام مقـر الهيئـة 
ملناقشة سـري عمل االقسام واملديريات 

واملراكز الكمركية كافة .
لــ  ورد  بيـان  يف  الكمـارك  وذكـرت 
يف  تطـرق  «الزبيـدي  أن  «الـزوراء»، 
مسـتهل حديثه اىل سري العمل وتسهيل 
اإلجـراءات وتذليـل كافـة الصعوبـات 
وايجاد الحلول املناسبة لها فيما استمع 
األقسـام  مـدراء  ومقرتحـات  آراء  اىل 

لتطوير العمل يف الهيئة .
وأصـدر الزبيدي وفقا للبيـان عدداً من 

التوجيهات أبرزها:
ـ اسـتمرار عمل اللجـان ملتابعة املراكز 

الكمركية.
ـ االلتـزام بموضـوع صحـة الصـدور 
بحسـب االجـراءات املتبعة مـع وزارة 

النقل .
ـ اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها 
ادامـة عمـل الهيئـة وتسـيري عملهـا 
بالشكل الصحيح خاصة بعد النجاحات 
التـي تحققت مـن خالل التعـاون بني 

األقسام واملديريات واملراكز الكمركية.
اإلحصائيـات  اعـداد  عـىل  التأكيـد  ـ 
الدقيقـة ملـا لها من دور مهمـة يف اداء 

الهيئة.
ـ رسعـة انجاز املخاطبـات بني الهيئة 

والجهات العليا.
وأكد الزبيـدي، «رضورة متابعة مدراء 
األقسـام لعمـل اقسـامهم واالرتقـاء 

بها».

بغداد/الزوراء:

أكد وزير الداخلية عبد األمري الشـمري، امس األحد، رضورة تبسيط 

اإلجراءات والعمل عىل تقديم أفضـل الخدمات للمواطنني وتخفيف 

العبء عنهم واالستماع اىل طلباتهم واحتياجاتهم.

وذكـرت وزارة الداخليـة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»، أن «تأكيدات 

الشـمري جاءت، خـالل زيارته اىل موقع تسـجيل املركبات يف مرور 

الكاظميـة، إذ شـدد عىل أهمية تقليل الروتني واتبـاع الطرق الفنية 

والحديثـة يف إنجـاز املعامـالت بما يضمـن رفع املعانـاة عن كاهل 

املواطنني».

ووجه الشـمري وفق البيان، «بإعفاء احد ضباط املوقع من منصبه 

بسـبب عدم قيامه بواجباته بالشـكل املطلوب»، داعيـاً الجميع اىل 

«تكثيف الجهود وعدم تأخري إنجاز املعامالت».

بغداد/الزوراء:
اعلـن امـني بغداد املهنـدس عمار مـوىس كاظم 
انجاز اكسـاء ٣ ماليـني م٢ يف احيـاء العاصمة، 
مؤكـداً بان حملة االكسـاء الكـربى التي رشعت 
بها امانة بغداد شـملت اكثـر من ٥٥ محلة و٤٠ 
شـارع رئيـس. جـاء ذلك خـالل جولـة ميدانية 
لـه لالطالع عـىل اعمال اكسـاء وتطوير شـارع 
صفي الديـن الحـيل للمقطع املمتـد من مجرس 
قنـاة الجيـش لغاية سـاحة ٨٣ ضمـن منطقة 
الطالبية. ونقل بيان لالمانة عن امني بغداد قوله 
ان «امانـة بغداد بعـد رشوعها بحملة االكسـاء 
الكربى شـملت العديد من مناطق بغداد شـملت 
اكثـر من ٥٥ محلـة واكثر من ٤٠ شـارع رئيس 
، مؤكـداً ان « مـالكات دائـرة املشـاريع انجزت 
اكسـاء ٣ ماليني م٢ من بغـداد اضافة اىل تطوير 
متكامـل لبعـض القطاعات يف مناطـق متفرقة 
مـن العاصمـة بغـداد». وتابع ان « امانـة بغداد 

تسـتكمل اجراءات اعمالها يف شارع صفي الدين 
الحيل بعد ازالة التجاوزات وانشـاء شارع خدمي 

واالكساء بطبقة تعديلية اولية».

واوضح ان «حملة االكسـاء مسـتمرة وتشـمل 
املكتملـة  السـكنية  واالحيـاء  املحـالت  جميـع 

الخدمات التحتية يف العاصمة بغداد».

بغداد/الزوراء:
كشف املركز االسرتاتيجي لحقوق اإلنسان، امس األحد، احتالل العراق املركز 

السابع عامليا بحوادث املرور.
وقـال نائـب رئيس املركز املحامي حـازم الرديني يف تقريـر نرشه امس، ان 
الحـوادث املرورية لعـام ٢٠٢١ بلغت اكثـر من ١٤ الف حـادث مروري عدا 
محافظات االقليم، مشريا اىل انها خلفت اكثر من ١٤ الف ضحية فارق منهم 

٣٣٠٠ الحياة.
وبـني ان هناك ١٠ أشـخاص يفارقون الحيـاة يوميا نتيجة هـذه الحوادث 

ممـا يفوق ضحايا العمليات االرهابية. واكد الرديني ان السـبب األول لهذه 
الحوادث هو رداءة الطرق وخاصة يف املحافظات الجنوبية باالضافة اىل عدم 
امتالك الكثري من السـائقني اجازات السوق، مطالبا الحكومة االلتفات لهذا 

امللف ومعالجته بارسع وقت من خالل تأهيل الطرق.
يشـار إىل أن جمهوريـة الدومينيـكان احتلـت املرتبـة األوىل بأعـىل معدالت 
حوادث السري خالل العام املايض بينما جاءت تايالند ثانيا جمهورية فنزويال 
البوليفارية ثالثا، وإيران رابعاً، ونيجرييا خامسـا، وجنوب إفريقيا سادساً، 

والعراق سابعاً، وغينيا - بيساو ثامنا.

بغداد/الزوراء:

كشف النائب املستقل حامد املالكي عن تقديم 

عن مقرتح جديد اىل وزارة التخطيط واللجنة 

املالية النيابية العداد موازنة متوسطة االجل 

ملدة ثالث سنوات.

وقال املالكي ، يف مؤتمر صحفي امس االحد ، 

« قدمنـا مقرتحا اىل وزارة التخطيط واللجنة 

املالية النيابية باعداد موازنة متوسطة االجل 

ملدة ثالث سـنوات، استنادا اىل احكام املادة ٤ 

ثانيـا من قانـون االدارة املالية رقم ٦ لسـنة 

٢٠١٩ والتـي تنص التايل.. «عىل وزارة املالية 

االتحادية اعداد موازنة متوسـطة االجل ملدة 

ثـالث سـنوات، تقدم مـرة واحـدة وترشع ، 

وتكون السنة االوىل وجوبية، وملجلس الوزراء 

بناًء عىل اقرتاح من وزارتي املالية والتخطيط 

تعديلها للسـنتني الثانيـة والثالثة وبموافقة 

مجلس النواب».

واضـاف، « طلبنـا مـن تلـك الجهـات النظر 

بهذا املقرتح الذي يسـتند اىل مـربرات واقعية 

وبهـدف وضـع خطة ماليـة للدولة بسـقف 

زمني متوسـط، ما يجب القيام به من برامج 

ومشاريع وتقدير االيرادات والنفقات الجارية 

واالستثمارية».

بغداد/الزوراء:
قضـاء  يف  االجـرام  مكافحـة  مكتـب  أصـدر 
أمـر  بغـداد  العاصمـة  جنوبـي  املحموديـة 
اسـتقدام بحق مدير مرصف أهيل، فيما أوقف 
البنـك املركزي العراقي مرصفاً آخر لتورطه بـ 

«رسقة القرن».
وبحسـب وثيقة ؛ أن أمر اسـتقدام صدر بحق 
رئيس مجلس إدارة مرصف الطيف اإلسـالمي 

بتهمة تزوير مستند رسمي.
كمـا أظهرت وثيقـة أخـرى ، أن البنك املركزي 
أصـدر أمراً بوقف انشـطة بنك الود اإلسـالمي 

لتورطه بقضية «رسقة القرن».
وسبق للقضاء العراقي أن أصدر أوامر اعتقال 
بحـق عـدد مـن املتهمني بــ «رسقـة القرن» 
ومصادرة األموال املنقولة وغري املنقولة وحجز 

عقارات العائدة لهم ولعوائلهم.

بغداد/الزوراء:
كشفت لجنة العمل النيابية، امس االحد عن حراك 
لتفعيل قانون حماية املنتج الوطني، فيما اشـار 
اىل التوجـه لتسـهيل منـح القـروض للصناعيني 

والرشكات املطورة يف وزارتي التخطيط والعمل.
وقال عرب، يف ترصيح صحفي ان «وجود أعضاء 
مجلـس النـواب يف معـرض بغداد الـدويل، يهدف 

اىل دعـم املنتـج والصناعة الوطنيـة، وكذلك دعم 
للرشاكـة الصناعيـة ما بني الـرشكات الصناعية 

االخرى وتحقيق التوأمة مع العراقيني».
وأشـار اىل «اهمية وجود صناعة عراقية، وتقديم 
الدعم لها من خالل قوانني حماية املنتج»، مؤكدا 
«وجود ورش عمل مـا بني مجلس النواب واتحاد 
الصناعـات العراقـي مـن اجـل ترشيـع قوانني 

وتعليمات وضوابط لدعم املنتج الوطني».
ولفـت، اىل ان «مجلس النواب عـازم عىل متابعة 
املـدن  املنتـج وقضيـة  تفعيـل قانـون حمايـة 
الصناعية، فضال عن تسهيل القروض للصناعيني 
والـرشكات املطورة يف وزارتـي التخطيط والعمل 
لدعـم الصناعـة العراقية وإدامة الزخـم للمنتج 

الوطني».

بغداد/الزوراء:
كشف خبري يف شؤون الطاقة وتحديد االنبعاثات 
امـس األحد، ان العراق ال يمتلـك احصاًء دقيقاً 

ومحدثـا لكميـة ونوعيـة غـازات االحتبـاس 
الحراري.

وقـال الخبري كمال حسـني لطيـف يف بيان ورد 

«الـزوراء»؛ ان «االجتماع االخري للجنة الوطنية 
العليـا لتحديـد وتقليص االنبعاثـات مع وزارة 
البيئة تطرق اىل العديد من املحاور والتي أهمها 
عدم امتالك العراق احصاًء دقيقاً لكمية ونوعية 

االنبعاثات».
وبـني لطيف؛ أن «العراق سـبق لـه وان دخل يف 
االتفاقية االطارية املناخية واتفاق باريس الذي 
يفرتض من خاللها خفض انبعاثاته بنسبة ١ ـ 

٢ باملئة وصوالً إىل ٢٠٣٠ ـ ٢٠٣٥».
وأشـار إىل أن «هنـاك عمـال مسـتمرا من قبل 
الجهـات املعنيـة لغـرض توحيـد الجهـود بني 
القطاعـات ذات العالقة بالتعـاون مع برنامج 
االمـم املتحـدة االنمائـي لغـرض وضـع خطة 
تبدأ باإلحصـاءات وتحديـد االنبعاثات وتنتهي 
لتقليـل  اسـتخدامها  سـيتم  التـي  باآلليـات 
االنبعاثـات مـن خالل االتفـاق عىل سـيناريو 

وطني متفق عليه».

االنبار/الزوراء:
اثـار تطبيـق مـرور محافظـة 
االنبـار ، امـس االحـد، اجـراء 
فحـص السـيارات وفـق جهاز 
الهـزة غضـب الشـارع االنبار، 
مطالبني حكومة رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني بإلغائها 
لعدم توفر االجراءات املناسـبة 

لتطبيقها يف املرحلة الحالية.

وقال عدد من سـواق سـيارات 
«العديـد  إن  االنبـار  يف  االجـرة 
من سـكان محافظـات العراق 
املرور  تفاجئه بإجـراء مديرية 
العامة بتطبيـق نظام الفحص 
بجاهـز الهـزة والزام سـائقي 
السيارات بدفع مالية عىل الرغم 
من ان شـبكة الطـرق الداخلية 
والخارجيـة ما تـزال مترضرة 

جـراء العمليـات االرهابيـة وال 
املديريـة  اتخـذت  نعلـم كيـف 
املعنية هـذا القرار يف ظل وضع 

معييش صعب للغاية».
واضـاف الدليمـي ان «تطبيـق 
هـذا القانـون يصنـف ضمـن 
عمليات الفسـاد املايل واالداري 
وتقف وراءه اجندات سياسـية  
عمـدت عـىل تطبيقـه حكومة 

الكاظمي للحصـول عىل مبالغ 
ماليـة ضخمـة مـا يدعونـا اىل 
السـوداني  حكومـة  مناشـدة 
بإلغاء هذا القانـون لعدم توفر 
لتطبيقـه،  املناسـبة  االرضيـة 
متسـائال كيـف يطبـق قانون 
الهزة يف ظل عدم تهيئة شـبكة 

طرق حديثة».
يف سـياق متصل اكـد مصدر يف 
مديرية مرور االنبار يف ترصيح 
صحفي ان «قرار العمل بجهاز 
الهـزة يف االنبـار غـري صائـب 
واتخـذه ملارب ماديـة ولم يكن 
قرار مدروس ونتعرض ألسـئلة 
محرجـة من سـائقي املركبات 
حول جـدوى تطبيق هذا القرار 
يف ظـل شـبكة طـرق مترضرة 
اإلرهابيـة،  العمليـات  جـراء 
فضـال عـىل ان العجـالت التـي 
يتـم فحصهـا بواسـطة جهاز 
الهـزة فيها الكثري مـن العيوب 
والنقـص واصحابهـا من ذوي 
يتمكنـون  ال  املحـدود  الدخـل 
من تهيئـة عجالتهـم وفق هذا 
القانون ودفع مبلغ الفحص». 



بغداد/ الزوراء:
دعا صندوق اسـرتداد أموال العراق، امس االحد، جميع املُواطنني، سواء 
يف داخـل العـراق أم املُقيمني خارجـه؛ للتعاون من أجل اسـرتداد أموال 

العراق وإرجاعها إىل خزينة الدولة.
ووعـد الصندوق يف بيان ورد اىل ”الـزوراء“ املُتعاونني معه من املُخالفني 
تهم وبنسـبة (%25) ولغاية (5)  بـ“إعفائهـم مـن املبالغ املُرتتِّبـة بذمَّ
ماليـني دوالر مـن املـال املُسـرتد كحدٍّ أعـىل، الفتـًا إىل أنَّ مجلـس إدارة 
الصنـدوق يمنح مكافأًة للُمخرب بنسـبة (%10) عــىل أن ال تـتـجاوز 
(5) ماليـني دوالر من الـمال الـُمسـتـردِّ“، ُمنـبِّهاً إىل ”أنَّه يف حالة تعدُّد 
املُخربين فسيتمُّ توزيع املكافآت بنسٍب ُمحدَّدٍة لكلٍّ منهم، وبحسب دور 

كلٍّ منهم يف اسرتداد املال“.
وأوضـح الصندوق انه ”ُمختصٌّ باسـرتداد الحقـوق املاليَّة لجمهوريَّـة 
العـراق التـي حصـل عليهـا الغري بطـرٍق غري مرشوعـٍة؛ نتيجة سـوء 
استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب 
االقتصادي أو اسـتغــالل العقـوبـات املفـروضة عىل العـراق يف حينه؛ 
، وتسلُّم أّي تعويٍض  لتحقيق مكاسب ماليٍَّة عىل حساب الشعب العراقيِّ
يرتتَّـب للعـراق جـرَّاء أيِّ قراٍر رشعـيٍّ وُمعرتٍف بـه، ُمنبِّهـًا إىل أنَّه غري 
ة باملُدانني أو األموال املهرَّبة  ُمختصٍّ بتسلُّم الشـكاوى والبالغات الخاصَّ

جرَّاء الفساد بعد العام 2003.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن سـوق العراق لألوراق املاليـة، امس األحد، عن تداول أسـهم بقيمة 

مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار خالل األسبوع املايض.
وقال السوق يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”عدد الرشكات املتداولة 
أسـهمها خالل االسبوع املايض بلغ 59 رشكة مسـاهمة، فيما لم تتداول 
أسـهم 41 رشكة بسبب عدم تالقي اسـعار أوامر الرشاء مع أوامر البيع، 
فيما يسـتمر توقف 3 رشكات لعدم تقديم اإلفصاح من أصل 103 رشكة 

مدرجة يف السوق“.
واضاف ان ”عدد األسـهم املتداولة بلغ 17 مليارا و575 مليونا و877 ألف 
سـهم بارتفاع بلغ نسـبته %235 قياسـا باألسبوع الذي سـبقه، بقيمة 
ماليـة بلغـت 6 مليـارات و805 ماليـني و295 ألفا دينار مرتفعا بنسـبة 
%10 قياسا باألسبوع الذي سبقه من خالل تنفيذ 2862 صفقة“، مشريا 
اىل أن ”مؤرش األسـعار املتداولة ISX60 أغلق عىل 584.71 نقطة مسجالً 

انخفاضا بنسبة %1.43 عن إغالقه يف الجلسة السابقة“.
واشار اىل ان ”عدد األسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني لألسبوع 
املـايض بلغ 103 ماليني سـهم بقيمة مالية بلغـت 196 مليون دينار من 
خـالل تنفيذ 146 صفقة، فيما بلغ عدد األسـهم املباعة من املسـتثمرين 
غري العراقيني 108 ماليني سـهم بقيمة مالية بلغت 216 مليون دينار من 

خالل تنفيذ 178 صفقة“.
يذكر أن سـوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا 
مـن األحد اىل الخميس، ومدرج فيه 103 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعـات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق والخدمات.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت غرفة تجـارة عمان، امـس االحد، ان العـراق جـاء باملرتبة االوىل 
وللشهر الثالث توالياً، بأكثر الدول استريادا منها خالل 10 أشهر من العام 

الحايل 2022.
وقالـت الغرفة يف بيان لها اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ” خالل األشـهر 10 
املاضيـة من العام الحـايل 2022، تم تصدير بضائع وسـلع لبلدان عربية 
وأجنبيـة، بلغت نحو 742 ماليني دينار، مقابـل 599 مليون دينار للفرتة 

نفسها من العام املايض ”. 
واضافت ان ”الصادرات توزعت من حيث قيمتها خالل 10 أشهر املاضية 
مـن العام الحـايل عىل العراق بقيمـة نحو 188 مليون دينـار، ومرص 98 
مليون دينار، فالسعودية 94 مليون دينار، واإلمارات 76 مليون دينار، ثم 
الهند بقيمة 33 مليون دينار“.ويسـاوي الدينـار األردني حوايل 70 دوالراً 
امريكياً.واشارت اىل ان ”قيمة صادرات املنتجات األجنبية (إعادة تصدير) 
بلغـت نحو 320 مليون دينـار، والصناعية 187 مليـون دينار، والزراعية 
143 مليـون دينار، ثم املنتجات العربية بقيمـة 60 مليون دينار، والباقي 
للعديد من املنتجات األخرى املختلفة“.وبينت ان ”غرفة تجارة عمان تقوم 
بإصدار شهادات املنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية 
األردنيـة الخام، وللبضائع األجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع 

األجنبية املشرتاة من السوق املحلية ضمن رشوط محددة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنك املركـزي العراقي، امس االحـد، ان مبادرات 
القـروض التـي أطلقهـا تشـمل أيضـا مواطنـي اقليم 

كردستان.
وقـال البنـك يف بيـان ورد اىل ”الـزوراء“: ان مبادراتـه 
بمختلـف أنواعهـا واّخرها مبـادرة القـروض الصحية 
تشـمل جميـع رشائح املجتمـع العراقـي يف محافظات 

العـراق كافـة، بما فيها إقليم كوردسـتان مـع االلتزام 
بالرشوط والتعليمات الخاصة بكل مبادرة.

وقـرر البنك املركزي العراقي، يف 7 ترشين االول/ اكتوبر 
2022، شـمول ذوي األمـراض الرسطانيـة والحـاالت 
املسـتعصية بقـروٍض ضمـن مبادرته التنمويـة تمنح 
ِعرب املصارف املجـازة يف العراق وبواقع 5 باأللف وبمدة 

تسديد ال تتجاوز خمس سنوات.

بغداد/ الزوراء:
أصدر مرصف الرافدين، امس األحد، توضيحاً حول ما تناولته عدد من وسائل 
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي من أخبار حول نسبة الفوائد التي يفرضها 

املرصف عىل السلف للموظفني ومنتسبي الدفاع والداخلية واملتقاعدين.
وذكـر املكتـب االعالمي للمـرصف يف بيان له امس: ان ”فوائد السـلف تبلغ 5 
باملئـة وهـي ثابتة عىل اصـل مبلغ السـلفة، وتكاد تكون مشـابهة ومعموال 
بها لدى العديد من املصارف“.وأضاف ”أما املعلومات التي تحدثت عن نسـب 
مئويـة مرتفعـة عىل السـلف فهي معلومـات غري صحيحة وليسـت دقيقة، 
وان املرصف لديه قراءة لحسـاباته املالية التـي اعتمدت يف تحديد فوائد مبلغ 
السـلفة وهـي مغايرة عما تطرحه البعض يف وسـائل االعـالم، وبإمكان من 
لديه الرغبة ملعرفة هذه النسـب زيارة فـروع املرصف لالطالع عىل التعليمات 

والرشوط الخاصة بذلك“.

بغداد/ الزوراء:
أوضح الباحث بالشـأن االقتصادي، عبد السـالم حسن، ان دوائر امانة بغداد 
والتسـجيل العقـاري والرضيبة تهدر نحـو 60 مليار دينار سـنويا، الفتا اىل 
أهميـة التفـات الحكومة للهـدر الحاصل باملال واالسـتفادة منه يف قطاعات 
أخرى. وقال حسـن يف ترصيح صحفي: ان ”ملف العقارات يحتوي عىل هدر 
كبـري للمـال من خالل االرتبـاط بثالث دوائـر (امانة بغداد ودوائر التسـجيل 
العقاري والرضيبة)، حيث وصل الهدر اىل 5 مليارات دينار شهرياً وفق دراسة 
عىل مدى سنتني يف هذا املجال“. وأضاف ان ”املبالغ املهدرة من الدوائر الثالث 
تتجاوز الـ 60 مليار دينار سـنويا، حيث تقـوم األمانة بهدر نحو 3 مليارات 
شهريا، يف حني ان دوائر التسجيل العقاري والرضيبة فإنهما تهدران ملياري 
دينار شـهريا“. وبنّي ان ”املبلغ املذكور باإلمكان االسـتفادة منه يف قطاعات 
أخـرى وتقليل نسـب البطالـة“، الفتـا اىل ان ”أهمية متابعة رئاسـة الوزراء 
والجهات ذات العالقة اىل هذه املبالغ من اجل ضمان عدم هدرها واالسـتفادة 

منها يف مختلف املجاالت“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن املجلـس العاملـي للذهب، امس 
االحد، أن العراق تصـدر الدول األكثر 
رشاًء للمعـدن األصفر للربـع الثاني 
من العـام 2022 مـع محافظته عىل 
مرتبتـه الــ 30 عامليـا من بـني أكرب 

الدول امتالكا الحتياطي الذهب.
وقـال املجلـس يف أحـدث جـدول لـه 
لشـهر ترشيـن الثانـي لعـام 2022 
واطلعـت عليه ”الزوراء“: ان ”العراق 
قفـز اىل املرتبة 30 بعـد ان كان أكرب 
املشـرتين للربـع الثانـي مـن العـام 
الحايل 2022 بعـد رشائه 33.90 طنا 
من الذهب ليصـل رصيده االحتياطي 
منه 130.4 طنـا، هي تعادل 9.4 من 

باقي احتياطاته االخرى“.
وأضـاف: ان ”تركيا كانت اكثر الدول 
رشاء للذهـب للربع الثالـث من العام 
ليصـل  31.17 طنـا  2022 وبواقـع 
طنـا   488.9 اىل  منـه  احتياطاتهـا 
ولتصـل اىل املرتبـة 13، فيمـا كانـت 
مـرص اكرب املشـرتين للربع األول من 

العام 2022 بواقع 44.9 طنا.
وما زالت الواليـات املتحدة االمريكية 

ترتبع باقي الدول بأكرب حيازة للذهب 
يف العالـم وبواقـع 8.133 آالف طـن 
تليها املانيا 3.355 آالف طن، ومن ثم 
جـاءت إيطاليا 2.451 الف طنا، فيما 
تذيلت جمهورية الو الشعبية باملرتبة 
تسـبقها  كيلـو   900 وبواقـع   100
جمهوريـة الـرأس األخـرض بواقع 1 

طن ايضا“.
وكان العراق قد اعلـن يف 27 حزيران 
املـايض رشاء كميـات جديـدة مـن 

الذهـب بمـا يقـرب مـن (34) طنًّا، 
وبنسـبة زيادة قدرهـا %35 عىل ما 

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

تقدماً.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
شـهد العراق، منذ عـام 2003 لغاية 
اآلن، توقفاً يف نشاط األسواق املركزية 
التجارية الذي كان معموال به سابقاً، 
األمر الذي تسـبب بازديـاد البطالة يف 
عمـوم البـالد.. 19 موقعـاً لألسـواق 
املركزيـة يف نواحي البـالد قادرة عىل 
اسـتيعاب 45 ألـف عامـل، مـا زالت 

موصدة األبواب، ألسباب مختلفة.
نواب ومختصون أكـدوا أهمية إعادة 
العمـل باألسـواق املركزيـة إلنعـاش 
وسـط  املحـيل،  العراقـي  االقتصـاد 

دعوات لإلرساع بإعادة تفعيلها.
ويف هـذا الصـدد، اعتـرب نائـب غرفة 
ان  الشـيخ،  حسـن  بغـداد،  تجـارة 
االسـواق املركزيـة خطـوة كبـرية يف 
اسـتقرار األمـن الغذائـي ويمكن أن 
تسـاهم بدعـم الرشائـح الفقـرية يف 

مختلف القطاعات.
وقـال الشـيخ يف حديـث صحفي: إن 
”الجمعيـات االسـتهالكية املوجـودة 
حاليا هي شـكلية وهي قطاع خاص 
وهدفهـا ربحـي وكل مـا تقدمه هو 
البيـع باألقسـاط وبأسـعار السـوق 

ذاتها“.
وأضاف الشيخ أن ”سبب عدم تفعيل 
االسـواق املركزيـة هو فسـاد اداري 
وحتـى إن تم تفعيلها فأنها سـتكون 

اهدافا ربحية ألحزاب متنفذة وسيتم 
بيعها يف السوق السـوداء كما يجري 
االن يف وزارة الصحـة من بيع لألدوية 

بالسوق السوداء“.
مـن جانبها، أوضحـت عضو مجلس 
النواب، سهيلة السلطاني: ان ”االسواق 
املركزيـة التي كانت موجودة سـابقا 
هـي تجربة ناجحة ويفرتض ان يعاد 

العمل بها كما أنها فرصة للسـيطرة 
عىل السـوق من التقلبـات الكبرية“.
وقالت السـلطاني يف حديث صحفي: 
إن ”جودة البضائـع املوجودة يف هذه 
االسواق سابقا ورصانتها جعلت منها 
مركـزاً أساسـياً للمواطنـني وبالتايل 
منعـت التجار والباعة الخارجيني من 
العمل وفق مبدأ املضاربة“.وأوضحت 

انهـا ”تجربة تكاد تكون فوق الجيدة 
لكونها تدعم قطاع التجارة الحكومية 
وتحقـق ارباحا كبرية للدولة كما انها 
تسـاهم بعدم خروج العملة الصعبة 
او  بطريقـة  تهـدر  أن  يمكـن  التـي 

بأخرى“.
يف  املختـص  الباحـث  بـنّي  ذلـك،  إىل 
الشـأن االقتصادي، جليـل الالمي: ان 

”األسـواق املركزيـة تعد واحـدة من 
امللفات الشائكة واملعقدة، حيث كانت 
تمثل العصب األهم للسـوق يف العراق 
وكانـت التجربـة األوىل مـن نوعها يف 
املنطقة العربية عىل مسـتوى املراكز 

التجارية“.
وقـال الالمـي يف حديـث صحفي: إن 
”سـبب اهمـال هـذه االسـواق هـو 
الخالف عىل ملكية هذه العقارات بني 
الحكوميـة“، الفتا  الجهـات  مختلف 
اىل ان ”هـذه املراكـز حديثـة ومبنية 
بأسـاليب جيـدة وتحتـاج إىل إعـادة 

تأهيل فقط“. 
وأشـار إىل أن ”هذه األسواق بإمكانها 
توفري مـا ال يقل عـن 45 ألف فرصة 
عمل وتعزيز إيرادات الدولة من خالل 
إيجـار املحـال والسـاحات واملخازن 
وغريها من مواقع العمل باإلضافة إىل 
تعزيز قدرة الدولة عىل إيصال األسعار 
املدعومـة للمواطنـني وإقامة سـوق 

تنافيس بني التجار واملستوردين“.
وأكدت مديـر عام االسـواق املركزية 
يف وزارة التجـارة، زهـرة الكيالنـي، 
نهايـة شـهر ترشيـن األول املنرصم، 
وجود مسـاٍع إلعادة تفعيل االسـواق 
يف  السـلع  أن  اىل  مشـرية  املركزيـة، 
الجمعيات االستهالكية األهلية، بلغت 

5 أضعاف سعرها.

بغداد/ الزوراء:
قـال نائـب رئيس الـوزراء لشـؤون 
الطاقـة، وزيـر النفـط، حيـان عبد 
الـوزارة  إن  األحـد،  امـس  الغنـي، 
تحرص عـىل زيـادة اسـتثمار الغاز 
من الحقول النفطية من خالل تنفيذ 
خطط وبرامج ومشاريع استثمارية 
يف رشكـة غـاز البـرصة وصـوالً اىل 
معـدل اسـتثمار 1400 مليـون قدم 
مكعب قيايس خالل السنوات القليلة 
القادمـة، لتقليـل االنبعاثـات ودعم 
االقتصـاد الوطني.. جـاء ذلك خالل 
زيارته لرشكة غاز البرصة ولقائه مع 
مدير عام الرشكة واملالكات املتقدمة، 

وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.
ونقـل البيـان عـن الوزير قولـه: ان 
التـي تتمثـل  البـرصة  رشكـة غـاز 
غـاز  رشكـة  الحكومـي  بالرشيـك 
االجنبيتـني  والرشكتـني  الجنـوب 
شـل وميتسـوبييش، نفذت مشاريع 
الستثمار الغاز وبلغ معدل االستثمار 

الحايل 900 مقمق.
وأشـار إىل: ان الرشكة لديها مشاريع 
واعـدة إلضافـة طاقات جديـدة من 
الغاز املسـتثمر لتصل هـذه املعدالت 
اىل 1400 مقمـق باليـوم مـن خالل 
تنفيـذ مـرشوع البـرصة NGL الذي 
يشـمل انشـاء وبناء معمال متكامال 

السـتثمار الغاز ويضـم وحدتني كل 
واحـدة بطاقة 200 مقمق، وسـوف 
يرفـد هذا املرشوع الشـبكة الوطنية 
بالغـاز بمـا ال يقل عـن 200 مقمق 
خالل الخمسة اشهر املقبلة، موجهاً 

الرشكة عىل تقليص هذه املدة.
وأكد عبـد الغنـي: ان الرشكة عازمة 
عـىل تحقيق هـذا الربنامـج ولديهم 
الهمـة والعـزم لتحقيق ذلـك، ونحن 
نثمن جهـود العاملني يف الرشكة عىل 

مـا تـم إنجازه مـن أعمال اسـتثمار 
يف  جهودهـم  اىل  باالضافـة  الغـاز، 
دعم املجتمع املحـيل من خالل تنفيذ 
مشـاريع بنـاء املـدارس ومشـاريع 
خدميـة اخـرى لها عالقـة باملحتوى 
املحيل، ونأمل ان تستمر هذه الجهود 
واإلنجـازات من اجـل تحقيق الهدف 

وهـو إيقـاف حـرق الغـاز.
من جهته، أكد املدير املفوض لرشكة 
مايـس“  ”مالكولـم  البـرصة  غـاز 

امليض قدماً يف خطـط الرشكة لزيادة 
االنتاج، فيما استعرض معاون مدير 
عـام الرشكـة مرفـأ كاظـم خطـط 
للغـاز  االسـتثمار  مشـاريع  تنفيـذ 
ومراحـل تقـدم العمل والتـي اثمرت 
عـن الوصـول إىل معـدالت كبرية من 
االسـتثمار، مؤكـدا املـيض يف تنفيـذ 
املشـاريع الحاليـة لتحقيـق معدالت 
انتاج تلبـي الطموح وتعزز االقتصاد 

الوطني للعراق.

وتابع بالقول: ان الرشكة ومنذ انطالق 
اعمالها يف عام 2013 استثمرت الغاز 
يف حقـول عقـود جـوالت الرتاخيص 
بمعـدالت بلغت 900 مقمـق باليوم، 
ولدينـا خطـط عـىل مدى 5 سـنوات 
قادمة نطمح من خاللها اىل الوصول 
إىل معدل استثمار للغاز 1400 مقمق 
باليوم، وتأتي هذه الكميات املستثمر 
من تنفيذ مشاريع جديدة، باإلضافة 
اىل إكمال اعمال الصيانة الكربى التي 
تحقق استقرارّية االنتاج واالستثمار، 
فضال عـن تنفيذ مـرشوع يمثل اهم 
املشاريع وهو تجميع الغاز يف حقول 
الزبري وغرب القرنـة وايضا مرشوع 
البرصة NGL الذي نتطلع اىل تشغيله 
قريبا. مشـريا اىل: ان هذه املشـاريع 
سـتقلل من نسـب االنبعاثات بواقع 

40 باملائة.
ونـوه اىل الدعـم الكبري الـذي تقدمه 
الوزارة ورشكة غـاز الجنوب املتمثل 
بالدعم الفني واملايل من خالل املراجعة 
للخطط واملصادقة عليها ومناقشتها 
بشكل دقيق وتقديم املقرتحات بشكل 
ينضـج الخطة نحو األفضـل. مردفا 
بالقـول: ان هذه الزيارة مـن الوزير 
تمثـل دعمـا وحافزا كبـريا للعاملني 
لتقديم األفضـل ألنها جاءت بعد أيام 

قليل عىل توليه املنصب.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس األحد، 
يف البورصـة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردسـتان.وقال مصدر: 
إن بورصتـي الكفـاح والحارثيـة املركزيتـني يف بغداد، سـجلتا صباح امس 
147000 دينـار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت األسـعار يوم 
السـبت 146600 دينـار عراقي مقابـل 100 دوالر أمريكي.وأشـار املصدر 
إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق املحلية يف 
بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، 
بينما بلغت أسـعار الرشاء 146500 دينار عراقي لـكل 100 دوالر امريكي.

أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار الدوالر يف البورصة ارتفعت 
ايضا حيث بلغ سـعر البيـع 146750 ديناراً لـكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 146650 ديناراً لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
تسـتعد وزارة الصناعة واملعادن مطلع العـام املقبل لتأهيل الخط اإلنتاجي 
ملـرشوع الغلونـة من خالل االسـتثمار، الـذي كان قد توقف العمـل به منذ 
العـام 2003 .وقـال مديـر عـام الرشكـة العامـة للصناعـات الفوالذية يف 
الوزارة، فراس خالـد هليل، يف ترصيح صحفي: إن ”الوزارة وضمن خطتها 
للنهـوض بالقطـاع الصناعـي يف البالد، تسـتعد مطلـع العام املقبـل للبدء 
بتأهيـل الخط اإلنتاجي ملرشوع الغلونة املتوقـف منذ العام 2003“، واصفا 
الخـط بأنه ”األهم لكونه يدخـل بصناعة الكهربائية، التـي تجري غلونتها 
حاليا يف كردسـتان، ما يكلف الرشكة مبالغ مالية عالية“. وأضاف هليل أن 
”املـشـروع سـيعرض عىل االستثمار بعقود مشاركة مع إحـدى الرشكات 
الرصينـة ســواء كانـت محليـة أو أجنبية، التي سـتؤهل املكائـن واآلالت 
واألرضــيـــة وتـقــوم بـإدخـال التكنولوجيا الحديثـة للمرشوع، بينما 
سـتدعم الرشكة املسـتثمر بتوفريهـا الكهربـاء والبنى التحتيـة واملالكات 
الوظيفية“. وبنّي أنه ”سـيتم قريبا فتح خط إنتاجي لصناعة ثاني أوكسيد 
الكاربون املسـتخدم يف املرشوبات الغازية، وهو الثانـي بعد خط إنتاج غاز 
األوكسجني، ضمن خطة أعدتها لتأهيل جميع الخطوط اإلنتاجية بمعاملها 
املتوقفة منذ العام 2003“، مرجعا ”اعتماد الرشكة عىل االستثمار أو عقود 
املشـاركة لتأهيل خطوطها اإلنتاجية، إىل األزمـات املالية والظروف األمنية 

التي شهدتها خالل املدد السابقة“.
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@Üáèm@%@Új‹�€a@ÒäaÜg@Z@Ô◊å@›Ój„
ÚÌÏÓé�a@pbj€b�æa@·Àä@b‰mb‘znèfl

بغداد/ متابعة الزوراء
طالب املدرب، نبيل زكي، إدارة ناديه السابق الطلبة بتسديد مستحقاته املالية التي بذمة النادي منذ نهاية 
مشواره التدريبي مع الفريق بموسم ٢٠١٤ -٢٠١٥.وقال زكي: انني مع عدد من املدربني والالعبني كسبنا 
درجة قطعية يف تسـلم املسـتحقات املالية حسـب قرار اإلتحاد اآلسـيوي «.وواصل :» منذ سنوات عديدة 
ومازلنـا ننتظر وعود إدارات نادي الطلبة السـابقة أو الحالية يف اإليفاء بالديـون التي بذمتها، ولكن دون 
إسـتجابة تذكر ، رغم تأكيد االتحاد العراقي واآلسـيوي عىل إنهاء جميع املتعلقات».وأوضح زكي :» لست 
الوحيد الذي يطالب بمستحقاته، وهنالك أسماء تدريبية أمثال يحيى علوان ، نزار أرشف ، شاكر محمود، 
وغريهـم من املدربني وجميعهم لم يتسـلموا مسـتحقاتهم حتـى اآلن».وختم :» ننتظر مـن إدارة الطلبة 

الوصول إىل حلول رسيعة لتسديد مستحقاتنا بعد سنوات من الصرب إكراماً لجماهري النادي».

ãºcÎ@ã–ñc

Îá„aÏÿÌbn‹€@äÏÿ€a@7–è€a@Ú€Ï�i@¿@ÚÓ‰–€a@pbÌÏnèæbi@áÓìÌ@‚b»€a@ÚÓjæÎ˛a@µflc

w„ã�ì€bi@åbn‡æa@äÎá€a@k‘‹i@xÏnÌ@p¸bóm¸a@Üb„

بغداد/ متابعة الزوراء
يواصل فريق الكرة الطائرة بنادي 
الرشطـة معسـكره التدريبـي يف 
محافظـة اربيل  متوجهاً اىل أربيل 
منافسـاِت  يف  للدخـول  تحضـريا 
الـدوري املمتاز الذي من املؤمل أن 
ينطلـق يف الخامس والعرشين من 

الشهر الحايل.
اإلعالمـي  للمكتـب  بيـان  ونقـل 
لنادي الرشطة الريايض عن املدير 
اإلداري للفريـق سـالم عـيل أن ” 
الفريـق يواصل تدريباتـه بقيادة 
املـدرب اإليرانـي محمـد حسـني 
نجانـي صاحب التجربـة الكبرية 
يف العـراق مع فرق شـمالية عدة 

وأيضاً مع الفرق اإليرانية“.
وبني أن ”النادي استقطب العبني 

عىل مسـتوى عاٍل، وعازمون عىل 
تحقيق ما ترنو إليه أنظار عشاق 
هـذا النـادي مـن نتائـج طيبـة، 
وسـيكون املوسـم املقبل موسماً 
متميـزاً ملا نمتلكه مـن ثقة كبرية 

بالعبينا“.
التدريبـي  ”املعسـكر  أن  وأكـد 
سيستمر ملدة أسـبوعني يف مدينة 
شقالوة وستتخلله وحدات تدريبية 
صباحيـة ومسـائية، فضـًال عن 
ثالث مباريات تجريبية أمام أندية 
أربيـل وآكاد وشـقالوة، وبالتأكيد 
سـتكتمل الصورة للجهـاز الفني 
عـن الالعبني من خـالل الوحدات 
التدريبيـة واملباريـات، وسـنصل 
بالفريـق اىل الجاهزيـة القصوى 

قبل انطالق املنافسات“.
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بغداد / محمد الخفاجي
عدسة/ يارس جمال

أسدل السـتار عىل بطولة السفري الكوري 
للتايكواندو، بنسـختها الثانية، عىل قاعة 
الشعب الدولية يف بغداد بمشاركة 89 نادياً 

من مختلف محافظات العراق. 
البطولـة عـىل مـدى يومـني  وإسـتمرت 
األول  اليـوم  شـهد  حيـث  متواصلـني، 
منافسـات فئة الشـباب للبنـني والبنات، 
فيمـا تنافـس يف اليـوم الثاني الناشـئون 

ولكال الجنسني أيضا.
وحـرض ختـام البطولـة السـفري الكوري 
الجنوبـي لـدى بغـداد  جوي سـونغ سـو 
ورئيس إتحاد اللعبة، عضو املكتب التنفيذي 
للجنة األوملبية الدكتـور  إبراهيم البهاديل، 
واألمـني العـام للجنـة األوملبيـة الوطنيـة 
العراقية هيثم عبدالحميد ومستشار وزارة 
الشباب الدكتور حسن الحسناوي ورئيس 
إتحـاد الجودو سـمري املوسـوي وعدد من 

الشخصيات الرياضية.
وأشاد االمني العام للجنة األوملبية الوطنية 

العراقية ”هيثم عبدالحميد“ باملسـتويات 
الفنيـة التـي شـهدتها البطولـة وحجـم 
املشـاركة الـذي يؤكـد إتسـاع قواعـد يف 

العراق.
وأكـد عبدالحميـد عـىل رضورة إسـتغالل 
العالقات الوطيـدة التي يتمتـع بها إتحاد 
اللعبة مـع الجانب الكوري، ال سـيما انها 
اللعبـة الشـعبية األوىل عندهـم، لذلـك من 
الـرضورة ان تفتح كل نوافـذ التعاون مع 
الجانب الكوري بما يخدم اللعبة وأبطالها 

يف العراق.
َج نادي بسماية الريايض باملركز األول  وُتوِّ
لفئة الشباب والناشئني يف ختام منافسات 
بطولة كأس السـفري الكـوري الجنوبي يف 

العراق.
وجاءت النتائـج الفرقية النهائية للبطولة 
باحتالل فريق مدرسة البطل األوملبي ثانياً، 

ونادي جيهان ثالثاً.
ويف فئة الشابات والناشـئات توجت أندية 
غـاز الشـمال أوالً واألنبار ثانياً وبسـماية 

باملركز الثالث .

بغداد/رافد البدري
تـوج فريـق االتصـاالت ببطولة 
املمتـاز  للـدوري  العـراق  انديـة 
فريـق  وحـل  بالشـطرنج، 
محافظـة  مـن  البيشـمركة 
السـليمانية وصيفـاً والكهربـاء 

ثالثـاً، يف البطولة التـي اختتمت 
يوم امس واحتضنها فندق االنرت 
ببغداد وشارك فيها اكثر من 144 

العباً والعبة يمثلون 14 نادياً.
وتحـدث رئيس االتحـاد العراقي 
للعبـة ظافـر عبـد األمـري قائال:ً 

املمتـاز  انديـة  بطولـة  تعتـرب 
التـي  البطـوالت  اقـوى  مـن 
ينظمهـا اتحاد اللعبة، وشـهدت 
منافسات قوية ورشسة جداً بني 
األنديـة املشـاركة نظـراً لتقارب 
مستوياتهم، وخاصًة الفرق التي 
أحرزت املراكز األربعة األوىل وهي 
االتصاالت والبيشمركة والكهرباء 
وخـان زاد، إذ ان اغلـب العبيهم 
الوطنيـة،  املنتخبـات  يمثلـون 
اضافـًة اىل الالعبني املحرتفني من 

ايران وسوريا.
وشـهدت الجولة 11 من البطولة 
الناديـني  بـني  الرشاكـة  فـك 
املتصارعني عىل الصـدارة، حيث 
حقـق نـادي االتصـاالت الفـوز 
عـىل نـادي البيشـمركة بنتيجة 
(2.5-3.5) نقطـة، بعـد ان كانا 

بانتهـاء  بالنقـاط  متعادلـني 
الجولـة العـارشة ولـكل منهمـا 
20 نقطـة، وتعترب هـذه الجولة 
من اقوى جـوالت البطولة، حيث 
تمكـن املحـرتف اإليرانـي اريان 
غالمـي مـن الفـوز عـىل روانـد 
حامـد، وحقق العب املنتخب عيل 
ليث الفـوز عىل زميلـه اكار عيل 
صالح، فيما تعادل العبا املنتخب 
احمد عبد السـتار وزوزك صالح، 
وتفوقـت العبـة املنتخـب سـايل 
عباس عـىل زميلتهـا يف املنتخب 
كاريـن كمال، فيمـا خرس العب 
االتصاالت حسني عيل حسني من 
ئاريان عيل احسـان، واملفارقة يف 
هذه الجولـة هي خسـارة العب 
االتصاالت واملنتخب معزز ظاهر 
صاحب ذهبيـة العرب من زميله 

صاحب برونزية العرب احمد جزا 
جمال.

الجولـة  ان  أكـد:  األمـري،  عبـد 
االتصـاالت  صـدارة  عـززت   12
واالنفـراد باللقـب بعـد ان حقق 
الفوز عىل فريق خان زاد بنتيجة 
(1.5-4.5)، ومـن ثـم التعادل يف 
الجولة األخرية مع نادي الحشـد 
الريـايض بنتيجـة (3-3) نقطة، 
نقطـة،   25 اىل  رصيـده  لريفـع 
وبفارق نقطة واحـدة عن فريق 
البيشـمركة الـذي حـل وصيفـاً 
للبطـل وبرصيد 24 نقطة، وجاء 
نـادي الكهرباء ثالثـاً برصيد 20 
نقطـة، وتمكـن خـان زاد مـن 
احـراز املركـز الرابـع برصيد 18 
نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي 
الحشد الريايض الذي احتل املركز 

نقطـة،   15 برصيـد  الخامـس 
وحصلـت 4 اندية عـىل 10 نقاط 
احتلـت بها املراكز من السـادس 
وحتى التاسـع وهي عـىل التوايل 
العمال والقادسـية واالسـحاقي 
مـن صالح الدين ونـادي بعقوبة 
الطـاوالت، فيما  وبفارق نقـاط 
حصل نادي عشتار من بابل عىل 
املركـز العارش برصيـد 9 نقاط، 
واحتـل نـادي السـماوة املركـز 
11 برصيد 8 نقـاط متفوقاً عىل 
نادي املهندسـني صاحـب املركز 
12 برصيد 8 نقـاط ايضاً بنقاط 
الطاوالت وبالطريقة نفسها جاء 
نادي الفكـر من كربـالء باملركز 
13 وبرصيـد 8 نقاط ايضاً، وحل 
باملركز 14 واألخري نادي الرسـيل 

من البرصة برصيد 7 نقاط.
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 بغداد/ محمد عماد- الزوراء
 تعاقـَد االتحـاُد العراقـّي لُكـرِة الَقـدم 
رسـمياً، امس األحد، مع مـالٍك تدريبّي 
الوطنـّي يف  املُنتخـِب  لقيـادِة  إسـبانّي 

الفرتِة املُقبلة.  
ووقَع العقَد رئيُس االتحاد عدنان درجال 
واملُدرب اإلسـبانّي كاساس، حيث سيتّم 
تقديـُم املُدرب اإلسـباني وجهازه الفنّي 
املُساعد إىل وساِئل اإلعالِم يف الرابع عرش 
مـن الشـهِر الحايل بعـد َعـودِة املُنتخِب 
الوطنـّي من خـوِض ُمباراتيه الدوليتني 
املكسـيك  ُمنتخبـي  أمـام  الوديتـني 
واالكوادور يف التاسـع والثاني عرش من 
الشـهر الحايل، وذلـك يف ُمؤتمٍر صحفّي 
ُيعقـد يف فندِق روتانا بابـل يف العاصمِة 
بغداد التي سـتكون َمقـراً إلقامِة املالِك 

التدريبّي.  
ويمتُد عقُد كاسـاس ومساعديه ألربعِة 
كأس  ُبطولـُة  تكـون  أن  عـىل  أعـواٍم، 
الخليج العربـّي الـ 25 يف مدينِة البرصة 
َمطلع العاِم املُقبل أوىل محطات إرشافه 
عىل املُنتخِب الوطنّي الرسمّية، تسبقها 
مباراتـان دوليتان وديتان أمام ُمنتخبي 
كوسـتاريكا وفنزويال يف النصِف الثاني 
من الشـهر الحايل، يف وقٍت وعـَد املُدرُب 
بتقديِم ُقصارى الُجهوِد لخدمِة وَتطويِر 
لتحقيـِق  وتطلعـه  العراقّيـة،  الُكـرِة 
نجاحـاٍت ُمرتقبـٍة يف فـرتِة عملـه مـع 

املُنتخِب الوطنّي.  
ويتألُف املالُك التدريبّي الجديد للُمنتخِب 
الوطنّي من: خيسوس كاساس (مدرباً)، 
أليخاندرو فاريال لوبيز (املُدرب املُساعد 
األول)، بابلـو غرانـدز (املُدرب املُسـاعد 
الثاني وُمحلل األداء)، سلفادور رومريو 
(ُمدرباً ُمساعداً ثالًثا)، خافيري سانشيز 
(ُمدرباً للياقِة البدنيـة)، وميغيل أنخيل 

غونزاليس (مدرباً للحراس).
مـن جانـب متصـل، اختتـَم املنتخـُب 
الوطنـّي تدريباته صبـاح امس األحد يف 
ملعِب الشـعب الدويلّ، حيث  توجه فجر 
اليوم االثنني إىل مدينِة جريونا اإلسبانية 
لخوِض مباراة املكسـيك يف التاسـع من 

الشهر الحايل.
وجـاءت تدريبـاُت االمس استشـفائّية 
بعد خوِض املنتخب الوطنّي مباراة ودية  
جمعته بنـادي الكهرباء وانتهت  بفوزه 

بهدفـني مـن دون مقابل، بينمـا تدرَب 
عدد من الالعبـني تدريبات منفصلًة من 
الذيـن لـم شـاركوا يف مبـاراِة الكهرباء 

بدقائق اقل من بقية زمالئهم .
ومـن املؤمـل أن يكـون وفـد املنتخـب 
الوطنـي قد غـادَر فجـر اليـوم االثنني 
اىل إسـبانيا، وتألفـت قائمـة الالعبـني 
املسـتدعاة ملباراتي املكسيك واالكوادور 
مـن 25 العبـاً هم كل من جالل حسـن 
، دلوفـان مهدي ، حسـن أحمـد ، أمجد 
عطـوان ، أيمـن حسـني ، كـرار عامر ، 
سـجاد جاسـم ، منـاف يونـس ، أحمد 
زيرو ، احمد يحيى، هريان أحمد  ، محمد 
قاسـم ، حسـني جبار ، حمـزه عدنان ، 
إبراهيم بايش، عيل فائز ، زيد تحسني  ، 
احمد عبد الحسني ، عالء عباس ، حسن 
عبد الكريم، شهاب رزاق ، أمري العماري 
، اآلي فاضل ، عمار محسن ، والكسندر 

اوراها.
ويف سياق منفصل، عقَد االتحاُد العراقّي 
لُكرِة القدم، مساء امس األحد، اجتماعاً 
ُموسـعاً مـع أنديـِة الـدوري املُمتـاز يف 
القاعِة الُكـربى بمقرِّ االتحـاِد بُحضور 
رئيـِس االتحاد عدنان درجـال، وأعضاِء 
االتحاد غانم عريبي وفراس بحر العلوم 
وأحمد املوسـوي واألمنِي العـاّم لالتحاِد 
محمد فرحان، ملُناقشِة ُجملٍة من األموِر 

التي تخصُّ مساَر الُكرة العراقّية.  
ورحـَب رئيُس االتحـاد عدنـان درجال 
برؤسـاِء وُممثيل أنديِة الـدوري املُمتاز، 
مهمـٌة  اللقـاءاَت  هـذه  إن  ُموضحـاً 
ورضورّيـٌة لتبـاُدِل اآلراِء واألفـكاِر من 
أجل إيجـاِد الحلوِل للعقباِت التي تواجُه 

األنديَة وتذليلها.  
ورشَح درجـال ملُمثـيل األنديـِة تفاصيَل 
زيارته األخرية إىل إسـبانيا وآلية َتطبيِق 

دوري املُحرتفني يف املَوسِم املُقبل، ومدى 
انعكاسـها االيجابّي عـىل األنديِة، وآلية 

َتطوير مالكات األندية.  
وعـرَج درجال عـىل التعاُقِد مـع رابطِة 
الدورّي اإلسـباني الالليغـا، كما أوضَح 
االتحـاد،  بذلـه  الـذي  الُجهـد  مراحـَل 
وبإسناِد وزارة الَشباِب والرياضة برفِع 
الَتجميِد عن أمـواِل االتحاد لدى االتحاِد 

الدويلّ.  
ورشَح تفاصيـَل التعاُقـد مـع الجهـاِز 
الفنـّي للُمنتخـِب العراقي الـذي يقوده 
خيسـوس كاسـاس، وبنّيَ لألنديِة كثرياً 
مـن التفاصيـل التـي أنجزهـا االتحـاُد 
مـن مبـدأ الشـفافّيِة بالعمـِل وإرشاك 
املُنتخـِب  َتحضـرِي  بُمناقشـِة  األنديـِة 
الوطنّي لُبطولـِة الخليج ٢٥ يف البرصة، 
واسـتضافة البرصة لهذا الحـدِث املُهم، 
وكذلـك تحضري املُنتخـِب األوملبّي لدورِة 

األلعاِب األوملبّية يف باريس ٢٠٢٤.  
وناقَش مع األنديِة املشـاكَل التي تواجُه 
عملهـا، واسـتمَع إىل طروحـاِت ُممثيل 
األنديـِة، وبنّيَ لهم تفاصيـَل عقد القناِة 
الناقلـة للدورّي، باإلضافِة إىل أن االتحاَد 
ينتظُر دفعًة من الجهِة الناقلِة لَتسـويِة 
ُمسـتحقاِت الحكام، وكذلك منح دفعة 
لألندية. كما ناقَش األنديَة بشأِن تنظيِم 
العمرّيـة  للفئـاِت  الـدوري  ُمسـابقاِت 
املَوسـم الحـايل مـع التخطيـِط إلقامِة 
دوري دون ٢٣ عامـاً يف املَوسـِم املُقبل، 
واالسـتماع آلراِء وُمقرتحـاِت األنديِة يف 

هذا الُخصوص.  
االتحـاد  رئيـُس  تقـدَم  االختتـاِم،  ويف 
عدنان درجال بالُشكِر واالمتناِن لألنديِة 
لتفاعلها يف الَقضايـا املُهمِة التي تصبُّ 
بمصلحـِة الُكرِة العراقّية التي سـتكون 

ركائَز أساسّيًة لنجاِح كرتنا ُمستقبال.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئـة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل طالل العامري حـل ضيفا يف 
برنامج (وقت اضايف) الذي يبث من عىل شاشـة 
قنـاة ( العراقيـة الرياضيـة) الفضائيـة، حيث 
ناقـش الربنامـج العديـد مـن امللفـات واملحاور 
املهمـة، ومنها عمل وزارة الشـباب والرياضة خالل 
مرحلـة الوزيـر السـابق عدنـان درجال، فضال عـن تقييم عمـل الوزراء 
السابقني ايضا محمد جاسم جعفر وعبد الحسني عبطان واحمد رياض، 
كذلك ناقـش الربنامج قانون اللجنـة االوملبية الوطنيـة العراقية وعالقة 
اللجنـة االوملبية مع االتحـادات املركزية، كما ناقش الربنامج منافسـات 
بطولة خليجي 25 التي سـتقام يف محافظة البـرصة مطلع العام املقبل، 
ايضـا ناقـش الربنامج تعاقد اتحاد الكرة مع املدرب االسـباني كاسـاس 

لتويل مهمة تدريب املنتخب الوطني.
 *********************

العدد السادس والتسعون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى 
النـور يوم  امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقيـة األلعاب األخرى التـي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

بغداد/ ليث العتابي

اكد قائد املنتخب الوطني بكرة القدم، 

جالل حسن،  أن فريقه أكمل جاهزيته 

ملواجهتي املكسيك واإلكوادور ، مشرياً 

إىل أهمية خوض لقاءات مع منتخبات 

متأهلة ملونديال قطر .

املران  انطالق  قبل  حسن  وواصل 

الشعب  ملعب  يف  واألخري  الخامس 

ملوقعتي  جاهزيتنا  ”اكملنا  الدويل: 

واإلكوادور،  املكسيك  مع  إسبانيا 

وتحضرياتنا كانت جيدة يف ظل الفرتة 

الزمنية القصرية“.

من  واإلكوادور  ”املكسيك  وزاد: 

لنهائيات  واملتأهلة  القوية  املنتخبات 

كاس العالم ، وسنعمل عىل مجاراتهما 

وتحقيق نتيجة إيجابية“.

 “ الوطني  املنتخب  حارس  وأوضح 

مباريات  هكذا  تكون  أن  نأمل  كنا 

متاحة لنا منذ زمن بعيد، اللعب معهم 

مستوى  ويطور  اإلحتكاك  من  يزيد 

ستكون  الفنية  واإلستفادة  العبينا، 

مضاعفة“.

عاتقه  املسؤولية عىل  إن   ” إىل  وأشار 

مواجهة  ظل  يف  كبرية  ستكون 

منتخبات متمرسة ومونديالية ، والكل 

سيعمل عىل الظهور بالصورة املثالية 

من العبني خربة أو شباب“.

كرة  يف  صعب  يشء  اليوجد   ” وختم 

امللعب،  داخل  العباً   11 لدينا   ، القدم 

من  لديهم  ما  أفضل  وسيقدمون 

للكرة  الذهبي  الربيق  إستعادة  أجل 

العراقية ”.
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لوس أنجلوس/متابعة الزوراء
قاَد الويلزي جاريث بيل فريقه لوس أنجلوس إف يس 
للفوز بلقب الدوري األمريكي لكرة القدم، للمرة األوىل 
بثالثية  يونيون  فيالدلفيا  عىل  تغلبه  بعد  تاريخه،  يف 

نظيفة بركالت الرتجيح يف النهائي.
ملعب  يف  أقيمت  التي  للمباراة  األصيل  الوقت  وانتهى 
«بنك أوف كاليفورنيا» يف لوس أنجلوس بالتعادل ٢-٢.

اللجوء  ليتم   ٣-٣ بالتعادل  اإلضايف  الوقت  انتهى  كما 
يس  إف  أنجلوس  لوس  حسمها  التي  الرتجيح  لركالت 

الذي تأسس عام ٢٠١٨.
إليوت  جاك  فيالدلفيا  العب  سجل  اإلضايف  الوقت  ويف 

حسم  أنه  بدا   ١٢٣ الدقيقة  يف  هدفا 
أدرك  بيل  جاريث  أن  إال  اللقاء، 

التعادل للوس أنجلوس يف الدقيقة ١٢٨ بعد وقت قصري 
من نزوله امللعب، ليقود املباراة لركالت الرتجيح، علما 
بسبب  البطولة  يف  االقصائية  األدوار  يلعب  لم  بأنه 

اإلصابة.
أنجلوس كل  أحرز هديف لوس  إليوت وبيل،  وقبل هديف 
(ق٨٣)  مورييو  وخيسوس  (ق٢٨)  أكوستا  كيلني  من 
جازداج  دانييل  يونيون  فيالدلفيا  هديف  سجل  فيما 

(ق٥٩) وإليوت (ق٨٥).
لوس  حارس  كريبو  ماكيس  طرد  اإلضايف  الوقت  ويف 
الذي  مكارثي  جون  البديل  محله  وحل  أنجلوس، 
جزاء  لركلتي  بتصديه  املنتظر،  غري  املباراة  بطل  بات 
مباراة  سوى  يخض  لم  بأنه  علما  يونيون،  لفيالدلفيا 

رسمية واحدة هذا العام.

                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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مانشسرت / متابعة الزوراء
ملانشسرت  الفني  املدير  جوارديوال،  بيب  أعرَب 
سيتي، عن سعادته الكبرية بالفوز الصعب الذي 

تحقق عىل حساب فولهام.
ضيفه  عىل  الفوز  سيتي  مانشسرت  وحقق 
ضمن  االتحاد،  ملعب  عىل   ،٢-١ فولهام، 
اإلنجليزي  الدوري  من   ١٥ الجولة  منافسات 
جواو  الربتغال  طرد  املباراة  املمتاز.وشهدت 
الدقيقة  يف  سيتي،  مانشسرت  مدافع  كانسيلو، 
٢٥، بعدما ارتكب خطأ أسفر عن ركلة جزاء للفريق 
سكاي  لشبكة  ترصيحات  يف  جوارديوال،  وقال  اللندني. 
سبورتس: «اللعب ٦٥ دقيقة بعرشة العبني ضد فولهام ليس 

من  واحدة  حقا،  جيدة  مباراة  كانت  «لقد  وأضاف:  سهال». 
أفضل التجارب التي مررنا بها هنا، من الرائع رؤية الجماهري 

سعيدة».
وتابع: «بعد ١٥ دقيقة يف الشوط األول كنا جيدين، لقد افتقدوا 
ميرتوفيتش بالطبع، لكن الطريقة التي لعبنا بها يف وجود ١٠ 

العبني فقط كانت رائعة حقا».
من  معني  بقدر  الجميع  «لعب  اإلسباني:  املدرب  واستطرد 

الغضب وخيبة األمل لعدة أسباب ثم حققنا الفوز».
وأكمل: «١٠ العبني مقابل ١١ أمر صعب دائما، جميع الالعبني 

كانوا جيدين حقا. كان من املهم جدا تحقيق هذه النتيجة».
لقد  الجمهور،  وجوه  إىل  انظروا  لالعبني  «قلت  بيب:  وختم 

جعلتموهم سعداء، وعلينا أن نفرح بهذا االنتصار».

ميالنو / متابعة الزوراء
تكرار  من  خائفا  كان  إنه  ميالن،  مهاجم  جريو  أوليفيه  قال 
سيناريو املوسم املايض عندما نجح سبيزيا يف خطف انتصار قاتل 
مسابقة  من  اإلياب  بجولة  الروسونريي  أمام  من   (٢-١) بنتيجة 

الكالتشيو.
يف  الفرنيس  ونجح  الثاني،  الشوط  يف  بديل  كالعب  جريو  وشارك 
انتصارا  ميالن  فمنح   ٨٩ بالدقيقة  القاتل  الفوز  هدف  تسجيل 
مدويا عىل سبيزيا بنتيجة (٢-١)، لكنه تعرض للطرد بعد حصوله 
 :DAZN عىل بطاقتني صفراويتني. وقال جريو يف ترصيحات لشبكة
«اعتقدت ذلك وأنا عىل مقاعد البدالء (خسارة املوسم املايض)، كنت 
خائفا من هذا السيناريو لكن يف النهاية فزنا وهذا هو األمر األكثر 
أهمية، كان بإمكاننا التسجيل وكان علينا فعل ذلك». وعن طرده 
قميصه،  بخلع  لالحتفال  ثانية  صفراء  بطاقة  عىل  حصوله  بعد 

األوىل)، كنت متحمسا ونسيت،  (البطاقة  «لقد نسيت  علق جريو 
لكن اليشء األكثر أهمية هو النقاط الثالث، لن أخطئ بعد اآلن».
كانت  يل  «بالنسبة  علق:  مليالن،  العبا  يكون  أن  يعنيه  ما  وحول 

فرصة رائعة بعد تشيليس، لقد تابعت ميالن عندما كنت صغريا، 
أتذكر ذلك الفريق الرائع مع العبني رائعني وبالنسبة يل كانت 
فرصة رائعة لخوض تحد جديد، سعيد لوجودي هنا، وبإمكاننا 
القيام بأشياء جيدة». وسئل جريو عن احتمالية املشاركة يف 
كأس  نهائيات  خوض  «احتمالية  الفرنيس:  قال  العالم،  كأس 
العالم للمرة الثالثة يعني الكثري، وهدفنا الحفاظ عىل اللقب».

واختتم: «لدينا فريق رائع والكثري من اآلمال، لكن اآلن ال أريد 
األربعاء  ليوم  ننظر  دعنا  املونديال،  يف  املقبل التفكري 

دعونا  واآلن  القائمة،  املدرب  يعلن  عندما 
نفكر يف مباراة كريمونيزي».

الدوحة / متابعة الزوراء
القطري  الخارجية  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  أكَد 

أن  ثاني  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ  سعادة 
بأرسه  العالم  وأن  مضياف  القطري  الشعب 

مرحب به يف قطر.
أن  أوضح  القطري  الخارجية  وزير 

الهجمات  يف  النفاق  من  الكثري  هناك 
التي  اإلنجازات  كّل  تتجاهل  التي 

تسويقها  يتم  والتي  البالد،  حققتها 
يف  الناس  من  قليل  عدد  قبل  من 
والذين  األكثر،  عىل  بلدان  ال عرشة 
العالم  بقية  اإلطالق  عىل  ا يمثلون  كد مؤ

العالم يف الوقت ذاته أن قطر من أكثر البلدان  يف  أمانا 
أكثر  من  واحدة  البطولة  هذه  يف وستكون  أمانا  البطوالت 

بعض  إن  قال  القطرية  الخارجية  األشخاص اليقبلون أن تقوم التاريخ.وزير 
دولة صغرية يف الرشق األوسط باستضافة مثل هذا الحدث العاملي.

وبنّي الوزير القطري أن األرقام التي تنرش حول عدد الوفيات خالل العمل يف منشآت 
بالعمل يف  الوفيات يف قطر ليست مرتبطة  العالم كاذبة وُمضللة ألن غالبية  كأس 
املالعب مؤكدا يف الوقت ذاته أن كرة القدم ملك للجميع وليست حكرا عىل النخب، 
ألن أربعمائة وخمسني مليون عربي مرسورون ألن كأس العالم ستقام أخريا يف 

منطقتهم.

تكساس/ متابعة الزوراء
قلبِت الفرنسية كارولني غارسيا املصنفة 
داريا  الروسية  أمام  تأخرها  سادسة 
صعب  فوز  إىل  الثامنة  كاساتكينا 
لتبلغ   ،(٧-٥) و٧-٦  و٦-١   ٤-٦
ايه  تي  دبليو  بطولة  نهائي  نصف 
يف  املرضب  كرة  ملوسم  الختامية 

تكساس األمريكية.
البطاقات  آخر  عىل  املبارزة  وجاءت 
حامية  النهائي  نصف  إىل  املؤهلة 
بشق  الفرنسية  حسمتها  ومشوّقة، 
النفس، لترضب موعداً مع اليونانية ماريا 
املجموعات، عندما  دور  واختتم  ساّكاري. 
فازت البولندية إيغا شفيونتيك، األوىل عاملياً 
األمريكية  عىل  سابقاً،  تأهلها  والضامنة 
غوف  أن  علماً  و٦-٠،   ٦-٣ غوف  كوكو  الشابة 
مجموعة  عن  بالتأهل  أمل  أي  فقدت  قد  كانت 
بثالثة  شفيونتيك  تصدرتها  التي  أوستن  ترييس 
غارسيا،  واصبحت   (٢-١). غارسيا  أمام  انتصارات 
يف  تنجح  ثالثني  بني  من  العبة  أول  سادسة،  املصنفة 
الفوز عىل كاساتكينا بعد أن تتأخر بمجموعة. وبعد 
تعويضها يف املجموعة الثانية، حصلت عىل فرصة كرس 
لكن  دقيقة،   ١٣ دام  تاسع  الروسية يف شوط  إرسال 
كاساتكينا انقذت ٦ كرات عىل كرس ارسالها، لتصمد 
وتفرض شوطاً حاسماً (تاي بريك). حصلت غارسيا 
املاراثونية  األخرية  ويف  املباراة،  لحسم  كرتني  عىل 
و٢٧  ساعتني  بعد  منهكة  وهي  الشبكة  عىل  أنهتها 
دقيقة. قالت غارسيا عن بلوغها نصف نهائي البطولة 
العالم:  يف  العبات  ثماني  أفضل  تجمع  التي  الختامية 
«هذا إنجاز كبري دون اي شك. كنت فخورة حقاً أن أكون 

بني الثماني األوليات».

الدور  هذا  بلغت  قد  كانت  التي  عاماً   ٢٩ البالغة  الالعبة  تابعت 
يف مشاركتها األوىل عام ٢٠١٧: «ال أعرف حقاً إذا كنت أدرك أن 

نصف النهائي اليوم».
يف  الرشس  أسلوبها  صوابية  عىل  برهن  الفوز  هذا  أن  ورأت 
املنافسات الكربى «يف كل مباراة نقول إنه يجب تقديم كل يشء 
وهذا حقيقي، لكن يف هذه البطولة نعترب كل مباراة األخرية يف 

املوسم».
هومبورغ  باد  بدورات  العام  هذا  توجت  قد  غارسيا  وكانت 
ووارسو، قبل إحرازها لقب سينسيناتي، كما بلغت نصف نهائي 

فالشينغ ميدوز.
وتتقّدم غارسيا ٢-٠ يف املواجهات املبارشة مع ساّكاري املصنفة 
خامسة، بينها فوز يف سينسيناتي هذه السنة يف طريقها نحو 
غاروس  روالن  بطلة  شفيونتيك،  تلتقي  جهتها،  اللقب.من 
وفالشينغ ميدوز، البيالروسية أرينا سابالينكا املصنفة سابعة 

يف قاعة ديكيز أرينا يف فورت وورث.
ونقلت البطولة إىل تكساس، بسبب التداعيات املستمرة لجائحة 
كوفيد-١٩ يف شنزن الصينية، باإلضافة إىل نزاع رابطة الالعبات 
املحرتفات (دبليو تي ايه) مع السلطات الصينية بسبب قضية 

الالعبة بنغ شواي.

                         

باريس / متابعة الزوراء
التي  املكافآت  يف  مدريد  ريال  عىل  جريمان  سان  باريس  تفوَق 
أبطال  دوري  بطولة  من  املوسم  هذا  الفريقان  عليها  حصل 
من  النهائي  لثمن  جريمان  سان  تأهل  رغم  ذلك  جاء  أوروبا. 

مقعد الوصافة، بينما سيطر املرينجي عىل صدارة مجموعته.
حقق  جريمان  سان  فإن  اإلسبانية،  ”آس“  لصحيفة  ووفًقا 
عائدات من دوري األبطال هذا املوسم بلغت 98.04 مليون يورو.
ملعامل  وفقا  يورو  مليون   29.56 إىل:  باريس  عائدات  وقسمت 
يورو  مليون  البث، و39.04  من  يورو  مليون  اليويفا، و29.44 
الرتتيب  يف  اللقب  حامل  مدريد  ريال  وجاء  الريايض.  األداء  من 
ثالثا  سيتي  مانشسرت  حل  ثم  يورو،  مليون  بـ96.93  الثاني 
بـ89.69 مليون مليون يورو. واحتل بايرن ميونيخ املركز الرابع 
بـ87 مليون يورو، تاله تشيليس بـ83.7 مليون، ثم ليفربول يف 

املرتبة السادسة بـ83.3 مليون يورو.

لندن / متابعة الزوراء
مانشسرت  نجم  بيكهام،  ديفيد  اإلنجليزي  األسطورة  أكَد 
يونايتد السابق، أنه كان يرتدي قميص توتنهام، عندما كان 
الرسمي  للموقع  ترصيحات  يف  بيكهام،  وقال  طفال صغريا. 
ملانشسرت يونايتد يف فيلم قصري عن القميص رقم 7: ”رؤية 
دائما  ”كنت  وأضاف:  دائما“.  خاص  شعور  يونايتد  قميص 
ما أحصل عىل قميص مانشسرت يونايتد من أمي وأبي، وبعد 
وتابع:  جدي“.  من  توتنهام  قميص  عىل  أحصل  كنت  ذلك 
”لكن قميص مانشسرت يونايتد كان ذلك الذي كنت أرتديه يف 
الصباح، وبعد ذلك كان عيل ارتداء قميص توتنهام يف فرتة ما 
بعد الظهر“. ولعب بيكهام يف صفوف فريق شباب توتنهام 

قبل االنضمام ملانشسرت يونايتد يف عام 1991.

ليفربول / متابعة الزوراء
ثمينة  نقاط  بثالث  سيتي  ليسرت  عاد 
مستحق  بفوز  إيفرتون،  دار  عقر  من 
بهدفني دون رد، يف اللقاء الذي احتضنه 
ملعب (جوديسون بارك) ضمن الجولة 

الـ١٥ من الدوري اإلنجليزي.
بفضل  متقدما  لالسرتاحة  ليسرت  دخل 
القائد  سجله  الذي  املذهل،  الهدف 
آخر  مع  تيليمانس  يوري  البلجيكي 
جيمس  من  بصناعة  الشوط،  أنفاس 

ماديسون.
الهدايا  تقديم  ماديسون  واصل  ثم 
لزمالئه وصنع الهدف الثاني الذي حمل 

توقيع هاريف بارنز يف الدقيقة ٧٨.
أمام  بهدف  خسارته  من  أسبوع  وبعد 
حامل اللقب مانشسرت سيتي، عاد فريق 
االنتصارات،  لسكة  رسيعا  «الثعالب» 
املركز  يف  نقطة   ١٤ إىل  رصيده  رافعا 

الـ١٣.
بينما استمرت نتائج «التوفيز» املتذبذبة 
هذا املوسم مع مدربهم فرانك المبارد، إذ 
إنها الخسارة الثالثة يف آخر ٥ مباريات، 
هذا  والسادسة  وتعادل،  فوز  مقابل 
الـ١٥  املركز  يف  الفريق  ليظل  املوسم، 

برصيد ١٤ نقطة.
كانت  خاصة  مباراٍة  يف  اسبانيا،  ويف 
األخريُة عىل ملعب «كامب نو» لجريارد 
بيكيه الذي أعلن اعتزاله، فاز برشلونة 
عىل ضيفه أملرييا ٢-صفر يف الجولة ١٣ 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
الفرنيس عثمان ديمبيل  وسجل كل من 
(٤٨) والهولندي فرينكي دي يونغ (٦٢) 
الكاتالوني  الفريق  املباراة لريتقي  هديف 

إىل صدارة الليغا مؤقتاً بـ٣٤ نقطة.
يذكر أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
الدقيقة  يف  جزاء  ركلة  أضاع  قد 

السابعة.
املواجهة،  زمن  من   ٨٣ الدقيقة  ويف 
اختلطت الدموع بمشاعر الوداع عندما 
مكانه  تاركاً  امللعب  أرض  بيكيه  غادر 
لزميله الدنماركي أندرياس كريستنسن 
واإلداري  التدريبي  والكادر  رفاقه  فقام 
لحظات  يف  بتوديعه  الكاتالوني  للفريق 
تاريخية. وأعلن جريارد بيكيه الخميس 

املنرصم اعتزاله كرة القدم.
فيديو  عرب  وأوروبا  العالم  بطل  وقال 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  نرشه 
الخاصة به «مباراة السبت (ضد أملرييا 
يف الدوري) ستكون األخرية يل يف كامب 
فيه  تظهر  قصري  فيلم  يف  نو».وتابع 
مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة: 
«كرة القدم أعطتني كل يشء، برشلونة 
كاتالونيون  يا  وأنتم  يشء،  كل  أعطاني 
أعطيتموني كل يشء. اآلن وقد تحققت 
إنه  لكم  أقول  أن  أريد  الولد،  ذاك  أحالم 

حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة».
إنه لن يكون هناك  وتابع: «لطاملا قلت 
آجال  أم  ...عاجالً  برشلونة  بعد  فريًقا 

سأعود».
جوان  برشلونة  نادي  رئيس  وأكد 
البورتا أن قرار اعتزال بيكيه ترك لالعب 
التخاذه يف الوقت املناسب مشرياً إىل أنه 
يشكل جزءاً من تاريخ النادي وسيبقى 

مرجعية يف عالم برشلونة.
كما أكد تشايف، مدرُب الفريق، احرتاَمه 
لقرار جريارد مشرياً إىل أنه كان رصيحاً 

املوسم بخصوص  بدايِة  قبل  بيكيه  مع 
الدور الذي سيلعبه يف الفريق.

من  قاتال  فوزا  ميالن  انتزع  ايطاليا،  يف 
أمام ضيفه سبيزيا بنتيجة (٢-١) عىل 
ملعب سان سريو، ضمن الجولة ١٣ من 

الدوري اإليطايل.
ثيو  من  كل  الروسونريي  هديف  أحرز 
 ،(٨٩) جريو  وأوليفيه   (٢١) هرينانديز 
فيما سجل دانيال مالديني هدف سبيزيا 

 (٥٩).
 ٢٩ إىل  رصيده  ميالن  رفع  الفوز،  بهذا 
الرتتيب،  بجدول  الثاني  املركز  يف  نقطة 
نقاط   ٩ فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 

باملركز ال١٧.
ويف أملانيا، فاز فريدر بريمن عىل ضيفه 
منافسات  ضمن   ،٢-١ بنتيجة  شالكه 
لكرة  األملاني  الدوري  من   ١٣ املرحلة 

القدم.
يف  نقطة   ٢١ إىل  رصيده  بريمن  ورفع 
املركز السابع، فيما تجمد رصيد شالكه 
عرش  الثامن  املركز  يف  نقاط   ٦ عند 

واألخري.
وتقدم بريمن يف الدقيقة ٢٩ عن طريق 
نيكالس فولكروج، قبل أن يضيف زميله 
مارفني دوكش الهدف الثاني يف الدقيقة 
دومينيك  سجل   ٨٩ الدقيقة  ويف   .٧٦

دريكسلر الهدف الوحيد لشالكه.
وهذا الفوز هو السادس لربيمن والثاني 
يف  هزائم  و٤  تعادالت   ٣ مقابل  تواليا 
فخ  يف  شالكه  سقط  بينما  املسابقة، 
من  تواليا،  السابعة  للمرة  الهزيمة 
تعادالت   ٣ مقابل  خسائر،   ٩ إجمايل 

وفوز وحيد.
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باريس/متابعة الزوراء:
أثـرت مبادرات تدقيـق املعلومات املحتوى 
العربـي يف شـبكة اإلنرتنت، والتـي اجتهد 
صانعوها يف كشـف األكاذيب والشـائعات 
مـن خـالل منهـج علمـي وأدوات تقنيـة 
يسـتخدمونها لبيان الغّث من الثمني. وقد 
ساَر عىل هذا الدرب الكاتب الصحفي أحمد 
عاطف رمضـان من خـالل تصميم نرشة 
بريديـة ُيمكـن للصحفيني ومسـتخدمي 
الشبكات االجتماعية االشرتاك يف خدماتها 
لكي يكونوا عىل علم بأهم األخبار التي تّم 

التحقق من صحتها.
وقد صّمم رمضان، الذي يشارك يف برنامج 
مركز التوجيه للمبادرات اإلعالمية الناشئة 
التابع لشبكة الصحفيني الدوليني، اإلصدار 
الخامـس مـن «رادار نيوزليـرت» لتوعيـة 
الخلـل  مواجهـة  بأهميـة  املسـتخدمني 
املعلوماتـي يف الصحافة العلمية، والبيئية، 
وكيفيـة التمييز بـني املصطلحات العلمية 
وذلـك تزامًنا مع اسـتضافة مـرص ملؤتمر 

 .(Cop٢٧) املناخ
ويف هـذا الصدد، أطلق فريـق نرشة «رادار 
نيوزليرت» مبادرة «نحو معلومات مناخية 
وبيئيـة خالية مـن الشـوائب»، وذلك عرب 
تخصيـص إصدارين قبل وخـالل املؤتمر، 
من أجل تغطيـة صحفية بطـرق مبتكرة 
تعتمـد عىل الذكاء االصطناعـي، واألدوات 
التقنية الالزمة لكشـف األكاذيب املتعلقة 

بمحتوى العلوم واملناخ. 
وهنـاك الكثري من املعلومـات القّيمة التي 
تضّمنهـا اإلصـدار الخامـس مـن النرشة 
مثـل: قامـوس علمـي مصغـر لتوضيـح 
الفروق بـني املصطلحـات اآلتية: (طقس 
ومناخ. تخفيف وتكُيف. إزالة ثاني أكسيد 
الكربـون وحيـاد الكربـون. نظـام بيئـي 
وُبعد بيئـي وأثر بيئي. مياه زرقاء وأخرى 
خرضاء، زرقاء، سـوداء، رمادية. اقتصاد 

أخرض واقتصاد منخفض االنبعاث). 
الطقـس: يعرّف الطقس بأنـه حالة الجو 
اليوميـة التـي ترصـد مـن خـالل هيئات 

األرصاد املحلية. 
املناخ: هو متوسط معدالت الطقس يف مدة 

طويلة نوًعا ما، ال تقل عن ١١ عاًما. 
إزالة ثاني أكسـيد الكربـون:  يعني إخراج 
ثاني أكسيد الكربون من الهواء الذي يتزايد 
منـذ سـنوات، ويتم إخراجه عـرب عمليات 
تزيلـه مـن الغـالف الجـوي عـرب زراعـة 
النباتـات أو عمليـات تنظيـف كيميائيـة 
تلتقط ثاني أكسـيد الكربـون مبارشة من 

الهواء. 
حجـم  يكـون  أن  هـو  الكربـون:  حيـاد 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه 
البرش متساوًيا مع حجم إزالة ثاني أكسيد 
الكربون، الذي يقـوم به البرش خالل فرتة 

زمنية محددة. 

وقد التقت «شـبكة الصحفيـني الدوليني» 
الصحفـي أحمـد عاطـف رمضـان وهـو 
مدير تحرير بجريدة «الدسـتور» املرصية 
ومؤسس قسم التحقيقات بها، ولديه أكثر 
من ١٠ سـنوات خربة يف مجال التحقيقات 

االستقصائية. 
ويقـول رمضـان: «قمنـا بتدشـني رادار 
نيوزليـرت، وهـي نـرشة بريديـة مجانيـة 
املعلومات، ومسـاعدة الصحفيني  لتدقيق 
واملدونـني يف الوصـول إىل وسـائل وأدوات 
التحقـق مـن البيانـات، وتزويدهـم بأهم 
املقاالت، واألبحاث، والشـخصيات البارزة 
يف هذا املجال بشـكل شهري، وقد انطلقت 
أول إصداراتنـا بدعـم مـن املركـز الـدويل 

للصحفيني».
وحـول سـبب تفكـريه يف تصميـم نرشة 
بريديـة للتحقق من صحة األخبار، أشـار 
رمضـان إىل أنه «مـع تكرار الكـذب يفقد 

الناس القدرة عىل التمييز ما بني الحقيقي 
ـق، وقـد ملسـنا ذلـك يف موضوعـات  واملُلفِّ
كثرية منها الحرب الروسـية عىل أوكرانيا 
والتي ازدادت فيها وترية املحتوى اإلعالمي 
املفـربك، وأيًضـا يف ظّل عـدم دراية بعض 
الصحفيني بأدوات ومنهجيات التحقق من 
صحـة املحتوى اإلعالمي ألنهم لم يحصلوا 
عـىل دورات تدريبيـة يف هـذا املجال، وعىل 
صعيـد آخر نريـد توعية املدونـني وصناع 
املحتوى بأهميـة قيامهم بخطوة التدقيق 
يف املحتوى قبل التـرسع يف نرش املعلومات 

والتي قد تكون زائفة أو مضللة». 
وأضـاف رمضـان أّن اختيـاره وقـَع عىل 
عـىل  للبقـاء  الربيديـة»  «النـرشة  قالـب 
تواصـل دائم مع الجمهور املسـتهدف من 
خـالل تزويدهم بنرشة بريديـة تصلهم يف 
وقـت محدد وتحتوي عـىل أهم التحديثات 
التـي يعدهـا يف مجال التحقـق من صحة 

املعلومات. 
وحول سـبب تسـمية النـرشة الربيدية بـ 
«رادار»، لفت رمضان إىل أّن توظيف كلمة 
«رادار» هـو كنايـة عـن البحـث والرصد 
لجميع األخبار واملوضوعات واملنشـورات 
املتعلقـة بموضـوع معـني للتحقـق مـن 

صحتها. 
وهناك الكثري من الخدمـات املتنوعة التي 
أدوات  مثـل:  نيوزليـرت»  «رادار  تقدمهـا 
التحقق من الصور والفيديوهات املجانية، 
واسـتعراض نماذج وتجـارب التحقق من 
صحة األخبار يف مـرص واملنطقة العربية، 
ونـرش مقـوالت شـهرية، ونـرش مقاالت 
متخصصة حول طرق وآليات التحقق من 
صحـة املحتـوى اإلعالمي، وذلك بحسـب 
ما ذكـره رمضـان، الذي أضـاف: «نقوم 
بالتحقق مـن صحة املحتوى اإلعالمي من 
خالل اتباع منهجيـة علمية قوامها التأكد 
مـن تطبيـق املعايـري املهنيـة واألخالقية 
يف صياغـة األخبـار، وذلـك جنًبـا إىل جنب 
مـع أدوات التحقـق مـن صحـة الصـور 
والفيديوهات، ولم نكتف بهذا فحسـب بل 
نسـعى لتوعية الجمهور بالطريقة املتبعة 

يف كشف األكاذيب واألخبار املضللة». 
وحـول املعايـري التـي ينبغـي أن يأخذها 
الصحفـي يف اعتبـاره لكـي يصّمم نرشة 
بريدية، أشـار رمضان إىل أنه يجب تحديد 
نوعية املوضوع الذي سيتناوله يف النرشة، 
ثم يحـدد الجمهور املسـتهدف، وأن يقوم 
بوضـع اسـرتاتيجية تحريريـة وتمويلية 
للنرشة الربيدية، وتحديد دورية صدورها، 
والقالـب الفنـي لكتابة النـرشة الربيدية، 
وكيفية تسـويقها لتصـل إىل أكرب عدد من 
الجمهـور، كمـا ينبغي عـىل الصحفي أن 
يكون عـىل اطالع دائم بالتجـارب العربية 
واألجنبية يف تصميم النرشات الربيدية من 
أجل اسـتلهام أفكار تسـاعده يف التطوير 

املستمر. 
بأنـه  معنـا  حديثـه  رمضـان  ويختتـم 
مـن  نيوزليـرت»  «رادار  بتطويـر  يطمـح 
خالل تدشـني صفحـات رسـمية لها عىل 
الشبكات االجتماعية لتصل ألكرب عدد من 
املسـتخدمني، كما يخطـط لعقد رشاكات 
مهتمـة  عربيـة  ومواقـع  منصـات  مـع 
بالتحقـق من صحـة املحتـوى اإلعالمي، 

وإلصدار النرشة بأكثر من لغة. 
للمحرريـن  نيوزليـرت»  «رادار  وتقـدم 
الصحفيـني مجموعة مـن الخطوات لكي 
تساعدهم يف التحقق من املحتوى اإلعالمي 

وذلك عىل النحو التايل:  
- مراقبـة الشـبكات االجتماعيـة بشـكل 

مستمر. 
- تحديد وفهم «الرتيندات» وذلك باستخدام 
 ،«Hootsuite» عدد من األدوات التقنية مثل
وغريهـا   «Trendsmap«وTweetdeckو
إلنشـاء مجموعات من القوائـم، ولتحديد 
كيفية التعامل مـع املوضوعات التي يهتم 

بها الجمهور. 
- بناء شـبكة مـن املصادر لكـي يتواصل 
معهـم الصحفي عندمـا يريـد التأكد من 

صحة أي خرب. 
- استخدام أدوات التحقق من صحة الصور 

  .«Google Images» و «TinEye» :مثل
الرسـمية  الصفحـات  مـن  التحقـق   -

للمسؤولني  عىل  الشبكات  االجتماعية. 
- التحقق من صحة األخبار التي تم اإلدالء 
بها من املصادر الرسـمية، وعدم االلتفات 

ملا يتم تداوله عىل الشبكات االجتماعية. 
- من املهـم أن تذكر منهجية التحقق التي 

اتبعتها لكي يصدقك الجمهور.  
-  إذا تأكدت من وجـود أخطاء بعد النرش 
أو ظهـرت معلومات جديـدة، فال ترتدد يف 

عملية التصويب.
(عن/شـبكة الصحفيني الدوليني)
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القاهرة/متابعة الزوراء:
كشـف عضو مجلس نقابة الصحفيني املرصيني محمود كامل بعضاً من كواليس 
اعتقال جهاز أمني الصحفي يف مؤسسـة األهرام الحكومية محمود سـعد دياب، 
من داخل مطار القاهرة الدويل قبل نحو شهرين، يف أثناء إنهاء إجراءات سفره إىل 

الصني، إذ كان يف طريقه إىل مهمة عمل خاصة بالتلفزيون الصيني.
وكتب كامل عىل صفحته عىل ”فيسـبوك“، منتصف ليل السـبت ــ األحد، قائالً: 
”اليوم يمر شهران بالتمام والكمال منذ اختفاء الزميل محمود سعد كامل دياب، 
وشهرته محمود دياب، الصحفي يف مؤسسة األهرام، وعضو نقابة الصحفيني“. 
وأضـاف كامل: ”وفقـاً ألرسة الزميل محمود دياب، فإنه اختفـى بعد وصوله إىل 
مطار القاهرة يوم الثالثاء املوافق 6 سـبتمرب/ أيلول املايض، يف طريقه إىل مهمة 
عمـل بدولة الصني عىل متن الرحلة 953، إذ أغلـق هاتفه عقب وصوله إىل املطار 
بعرش دقائق“. وتابع: ”يف اليوم الثاني لغيابه، تلّقت أرسته رسالة منه عرب تطبيق 
(واتسـاب) من رقـم هاتفه، أكـد فيها أنه وصـل إىل الصني، وموجـود يف الحجر 
الصحـي. كما أرسـل رسـالة يف اليوم الثالـث تفيد بعدم قدرته عـىل التواصل مع 
األرسة نظراً لسـوء الشـبكة، إال أن أرسته ارتابت يف أسـلوب الرسالة، التي جاءت 

عىل غري عادته يف االطمئنان عىل أطفاله الصغار“.
ويف التدوينة نفسـها عىل ”فيسبوك“ قال كامل: ”بعد ثمانية أيام من غيابه تلقت 
األرسة اتصـاالً مـن مقر عمله يف التلفزيون الصيني لالستفسـار عن سـبب عدم 
وصولـه إىل بكني، ما دعـا األرسة إىل االتصال برشكة مرص للطريان لالستفسـار، 
التي أكدت عدم مغادرته البالد عىل متن الرحلة“. وأكمل: ”تقدمت أرسته ببالغات 

وإخطارات حول غيابه إىل النائب   العام، ووزير الداخلية.
 و محمود دياب ما زال مختفياً منذ شهرين دون أية معلومة عن مكان احتجازه، 
وهو يبلغ من العمر 40 عاماً، ولديه 4 أطفال صغار، ويعاني من مرض السكري، 

الذي يلزمه بتناول عالجات يومية لحمايته من ارتفاع نسبة السكر يف الدم“.
وقد كشـف مصـدر، يف 1 نوفمرب/ ترشيـن الثاني الحايل، أن جهازاً أمنياً سـيادياً 
يحتجز الصحفي محمود سـعد دياب يف سـجن عسـكري، إثر اعتقاله من مطار 
القاهرة أثناء إتمام إجراءات سـفره إىل العاصمة الصينية بكني، ونقله إىل السجن 
بعد تحقيقات مطولة معه داخل مقر الجهاز السيادي، وذلك بتهمة ”التخابر مع 

منظمات وجهات أجنبية خارج البالد“.
وحسـب صحفية مطلعة، فإن رئيس مجلس إدارة مؤسسـة األهرام عبد املحسن 
سـالمة، ونقيب الصحفيني ضياء رشـوان، رفضا التوسـط لدى الجهاز السيادي 
إلخالء سبيل دياب، الذي يعمل منذ سنوات طويلة يف املؤسسة الصحفية اململوكة 
للدولـة، سـواء يف صحيفـة األهـرام التعاونـي األسـبوعية، أو يف بوابـة األهـرام 

اإللكرتونية.
وديـاب يعمل أيضاً يف التلفزيون الصيني، وسـافر مـرات عديدة إىل بكني، وبعض 
الدول اآلسـيوية األخرى مثل أذربيجان وكازاخسـتان، فضالً عن تمتعه بعالقات 
وطيدة مع سفراء هذه الدول يف القاهرة، وتغطيته الفعاليات املُقامة يف سفاراتها 
بصـورة مسـتمرة، إىل جانـب الفعاليـات الخاصـة بسـفارتي اليابـان وكوريـا 

الجنوبية.

 واشنطن/متابعة الزوراء:
يثـري انتقـال منصة تويـرت إىل سـيطرة رجل 
األعمـال إيلون ماسـك الكثري من التسـاؤالت 
حول إسرتاتيجيتها يف منطقة الرشق األوسط، 
وخاصـة يف الخليج؛ هل سـتحد من النشـاط 
السيايس الشـعبوي أم ستسـاعد عىل ازدهار 

موجات ما صار يسمى بالذباب اإللكرتوني؟
ومنـذ رشائـه تويـرت أرسـل ماسـك إشـارات 
متناقضة، بعضها يفهم منه أن املنصة ستغري 
الكثـري من طريقة مراقبة مـا ينرش باالعتماد 
االصطناعـي،  الـذكاء  توظيـف  آليـات  عـىل 
وبعضهـا اآلخـر يوحي بـأن املنصة سـتمنح 
النشـطاء الحرية التامـة يف كتابة ما يريدون، 
وهو مـا يحولها إىل ملعب جديد للمواجهة مع 
السياسـيني يف الواليات املتحـدة كما يف الرشق 
األوسـط، وخاصـة يف الخليـج، حيـث مركـز 
ثقلـه وتأثـريه. وأعطى قرار ماسـك التخلص 
مـن نصـف املوظفـني يف الرشكـة االنطبـاع 
بـأن األولويـة يف املرحلـة القادمـة سـتكون 
لتحصيـل عائدات اإلعالنـات وتعويض تراجع 
إيرادات تويرت، وأن ذلك سـيكون عىل حسـاب 
عمليـة مراقبـة املحتـوى، وهـو مـا يعني أن 
املنصة قـد تفتقد مقاييـس النزاهـة والحياد 
يف الرصاعـات السياسـية، وأن ذلك قد يجعلها 
ملعبا للمعلومـات املضللة وحمالت التحريض 
والحقد. وقال رئيس إدارة السالمة والنزاهة يف 
رشكـة تويرت يوئيل روث إن الرشكة اسـتغنت 
عـن 50 يف املئة مـن موظفيها، بينمـا ذكر أنه 
لم يطرأ أي تغيري عىل اآللية املتعلقة باإلرشاف 

عىل املحتوى عىل منصة التواصل االجتماعي.
التـي  الطريقـة  عـن  مراقبـون  ويتسـاءل 
سـيتعاطى بها ماسك مع منطقة الخليج؛ هل 
سـيكون وفيـا لرباغماتية رجـل األعمال الذي 
يريد تحقيق مكاسب يف منطقة مهمة سياسيا 
وإعالنيا وتمثل ثقال مسـتقبليا عىل مستويات 
كثرية، خاصة أن تويرت سبق أن حققت أرباحا 
طائلة من الحمـالت اإللكرتونية يف الخليج، أم 
أن املنصة سـتتحول إىل ورقـة ضغط عىل دول 

بعينها مثل السعودية، امتدادا للحمالت ضدها 
يف الواليات املتحدة والغرب عموما؟

ويرى املراقبون أن صفة رجل األعمال الباحث 
عن املكاسـب سـتغلب عىل أي اعتبـار آخر يف 
شخصية ماسك، ما يجعل األولوية الستقطاب 
اإلعالنات، وهو املسار الذي يعني عدم الصدام 
مع خيارات الـدول يف املنطقة، والتحرك ضمن 
املجاالت التي يسـمح باللعب فيهـا دون املس 
االسـتهداف  وخاصـة  املعروفـة  بالضوابـط 
املبارش للقـادة والزعماء مثلما يحصل مع ويل 

العهد السعودي األمري محمد بن سلمان.
ويحـذر هؤالء مـن انخراط ماسـك يف أجندات 
غربية وإقليمية تعمل عىل استفزاز الخليجيني 
عرب تويرت كورقة ضغط مثلما يحصل يف اإلعالم 
الغربي، وذلك بالسكوت عن الحسابات الوهمية 
التي خفت اآلن بعد املصالحة الخليجية، لكنها 
يمكـن أن تنفلـت يف أي وقت تنفيـذا ألجندات 
أخـرى مرتبطة بجماعـات متشـددة أو بدول 

إقليمية تريد تصفية الحساب مع الخليجيني.
وال ُيعرف ما إذا كان املالك الجديد لتويرت سينأى 
بنفسـه عن املاكنـة الدبلوماسـية واإلعالمية 

الغربية التي تكون دائما عىل استعداد للهجوم 
عـىل السـعودية يف حـال اتخـذت قـرارات ال 
تتماىش مع حسابات أمريكية مثل ما حصل يف 
ملـف أوبك+. وقال الكاتب والصحفي الكويتي 
غنيم الحسـيني إن سعي إيلون ماسك إىل عدم 
السماح بعودة الحسـابات املحظورة واملزيفة 
يؤكد أنه يريد أن يحقـق واقعا افرتاضيا يقوم 

عىل املصداقية بني أفراد تويرت.
وتوقع الحسيني، أن تكون منصة تويرت برئاسة 
ماسـك مركزا موثوًقا به للبحث عن حسابات 
أصليـة، ومصـدرا للحصـول عـىل املعلومـات 
الصحيحة. وأكد استشـاري ترشيعات التحول 
الرقمي يف القاهرة محمد حجازي أن تويرت لن 
تكون منصة للحسـابات الوهمية، ألن ماسـك 
حـني كان يتفاوض مع اإلدارة السـابقة كانت 
النقطة األساسـية املزعجة بالنسـبة إليه هي 

وجود العديد من الحسابات املزيفة.
وأوضـح حجازي ، أن ”قـرار إدارة تويرت الذي 
يقـيض بفرض رسـوم عىل توثيق الحسـابات 
لتكـون جميعهـا زرقـاء يشـري إىل أن ماسـك 
مقتنع بحتميـة مواجهة الذبـاب اإللكرتوني، 

ألنـه ميسء لسـمعة املوقـع، وهـو ال يريد أن 
يكون هناك ما يسـمى بـ‘اللجان اإللكرتونية‘ 
املوجهة إىل حسـابات سياسـية محددة بشكل 
ال يقحمـه يف مشـكالت معقـدة مـع جهـات 

معينة“.
واسـتبعد حجازي أن تكون تويرت ورقة ضغط 
عىل دول الخليج وشـعوبها، ألن ماسك يرفض 
لالبتـزاز وخلـق  املنصـة كوسـيلة  اسـتمرار 
تريندات وهمية بشكل يسهم يف نرش معلومات 
مضللة ومغلوطة، ويضمن من وراء قرار دفع 
رسوم للتوثيق القضاء نسـبيا عىل الحسابات 
الوهميـة كي ال تكـون حريـة التعبري موجهة 

ألهداف مشبوهة.
وقال ماسـك يف تغريـدة بعد فـرتة وجيزة من 
تغريدة روث ”مرة أخرى، لكي نكون واضحني 
تمامـا، يظل التزام تويرت القوي باإلرشاف عىل 
املحتـوى دون تغيـري عـىل اإلطـالق“، وهو ما 
يجعل املقياس األسايس لديه هو إمساك العصا 
مـن املنتصف، أي الحفاظ عـىل التوازن القائم 
عـىل حريـة النرش ويف نفـس الوقـت مقاومة 

الحمالت التي تيسء إىل مصالحه.
واعترب الخبري املـرصي يف اإلعالم الرقمي خالد 
برماوي ، أن ”ماسـك ال يكرتث بالعداءات التي 
تحيـط بـه بسـبب تصوراته الشـخصية التي 
يرفـض التنازل عنها، لذلك من املتوقع الدخول 
يف عـداءات مع أي طرف، طاملا يحقق من وراء 
ذلـك بعض املصالح“. ونجحت مواقف ماسـك 
وترصيحاتـه يف أن تجعل األعني مسـلطة عىل 
تويـرت خـالل األسـابيع املاضيـة، وزاد الجدل 
الرسمي األمريكي حول تويرت وإن كانت األمور 
سـتذهب إىل منصة شعبوية عىل هيئة الرئيس 
األمريكـي السـابق دونالد ترامـب، خاصة بعد 
الترصيحـات القويـة التـي أدىل بهـا الرئيـس 
الحايل جو بايدن. وقال بايدن إن ماسك اشرتى 
”أداة ترسـل وتنرش األكاذيب يف مختلف أنحاء 
العالم… لـم يعد هناك محـررون يف أمريكا. ال 
يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحىل األطفال 

بالقدرة عىل إدراك املخاطر؟“.

لندن/متابعة الزوراء:
 كشـفت رشكـة تيـك تـوك ملسـتخدميها يف أوروبا أنـه يمكن 
الوصول إىل بياناتهم بواسـطة موظفـني لها خارج القارة، بما 

يف ذلك يف الصني.
يأتـي ذلك يف ظل مخاوف تنظيمية وسياسـية بشـأن إمكانية 
حصـول بكني عىل بيانات املسـتخدمني عىل املنصة الشـهرية، 

بحسب ما أوردت صحيفة ”الغارديان“ الربيطانية.
ويعمـل التطبيق الصيني ملقاطع الفيديو عىل تحديث سياسـة 
الخصوصيـة الخاصـة بـه، بغـرض التأكـد مـن أنه ُيسـمح 
للموظفـني بالوصـول إىل بيانات املسـتخدمني، وذلـك بدعوى 

التأكد من أن تجربتهم للمنصة ”متسقة وممتعة وآمنة“.
وتشـمل البلـدان األخـرى التي يمكـن فيها ملوظفـي تيك توك 
الوصـول إىل بيانـات املسـتخدمني األوروبيني، الربازيـل وكندا 

وإرسائيل والواليات املتحدة وسنغافورة.
وأكدت إيلني فوكس مسـؤولة الخصوصية يف تيك توك بأوروبا 
أنه يسمح ”لبعض املوظفني داخل مجموعة رشكاتنا املوجودة 
يف الربازيل وكنـدا والصني وإرسائيل واليابان وماليزيا والفلبني 
وسـنغافورة وكوريا الجنوبية والواليات املتحدة بالوصول عن 

ُبعد إىل بيانات مستخدمي تيك توك يف أوروبا“.
لكنها اعتربت أن ذلك يتم بناء عىل ”حاجة واضحة ألداء عملهم، 
تخضع لسلسـلة من الضوابط األمنيـة القوية والربوتوكوالت، 

وعـن طريق األسـاليب املعـرتف بهـا بموجب الالئحـة العامة 
لحماية البيانات يف االتحاد األوروبي“.

ويمكـن اسـتخدام تلـك البيانات إلجـراء فحوص عـىل النظام 
األسـايس للتطبيق، بمـا يف ذلـك أداء خوارزمياتـه التي تويص 
باملحتوى للمسـتخدمني، ورصد الحسـابات اآللية. وسـبق أن 
أقرت تيـك توك أن بعـض بيانات املسـتخدمني يمكن الوصول 

إليها من قبل موظفي الرشكة األم يف الصني.
ويف رسالة إىل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريني، تم الكشف 
عنهـا يف يوليو املايض، قال الرئيس التنفيذي للرشكة شـو زي 

تشـيو إن قدرا محددا من بيانات املسـتخدمني غري الحساسـة 
يف الواليـات املتحدة يمكـن أن يطلع عليه املوظفـون األجانب، 
إذا تمـت املوافقـة عىل ذلك من قبل مسـؤويل أمـن تيك توك يف 
الواليـات املتحدة، مضيفا أنه لم تتم مشـاركة أي من البيانات 

مع مسؤويل الحكومة الصينية.
وتحديـث سياسـة الخصوصية، الذي يشـمل اململكـة املتحدة 
واملنطقة االقتصادية األوروبية وسـويرسا، سـيبدأ العمل به يف 
الثاني من ديسـمرب املقبـل، وهو يتم يف ظل ضغوط سياسـية 
وتنظيميـة بشـأن اسـتخدام البيانات بواسـطة التطبيق الذي 

يستخدمه أكثر من مليار شخص حول العالم.
وتتوىل لجنة االسـتثمار األجنبي يف الواليات املتحدة، التي تدقق 
يف الصفقات التجارية مع الرشكات األجنبية، إجراء املراجعات 

األمنية الخاصة بتيك توك.
كما أطلقت هيئة مراقبة البيانات األيرلندية، التي تتمتع بوالية 
قضائيـة عىل التطبيـق يف االتحاد األوروبـي، تحقيًقا بعمليات 

نقل البيانات إىل الصني، حسب ”الغارديان“.
وبموجـب قرار ملحكمة العدل األوروبية ينبغي أن تراعي بعض 
عمليـات نقـل البيانات إىل خـارج االتحاد األوروبي ”مسـتوى 
الحماية“، مع الرتكيز بشكل خاص عىل ما يمكن أن تصل إليه 
سـلطات الدولـة املمنوحة مـن بيانات املسـتخدمني يف الطرف 

اآلخر.
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Zãˆaçßa@OÜaå@ÒçÌbœ
دوائـر الوهـم روايـة تقـع يف 240 صفحة، 
الطبعـة األوىل صدرة عـن دار أحمد املالكي، 
العـراق – بغـداد – شـارع املتنبـي، سـنة 
2020م، والطبعة الثانية صدرة عن دار أبجد 
للطباعـة والرتجمة والنـرش، العراق - بابل، 
2022م. تـدور أحداثها بـني النجف وبغداد 
بالعراق ولندن، يف فـرتة بني 1970 و2007. 
لكن بعض تفاصيل الرسد التاريخي تجاوزت 
ذلك... رواية تثري شغف القراءة والبحث عن 
العالقـة بني قصتني، انطلق الروائي سـاردا 
لهمـا بالتـوازي للتمويـه رغم فارق السـن 
ألبطـال الرواية وتغري زمن الحدث، إحداهما 
وقعـت بالعراق والثانية بلنـدن، مثريا دوائر 
الحرية واسـتفهامات كثرية لدى القارئ عن 
فحوى الرابط بني الحكايتني، فهل هو فقط 
ُعْمر الشـباب والنهم العلمي الذي يوحدهما 
(ماريـا و فابيان (لندن)/ نرجس ويوسـف 
(العـراق)...؟ نرجـس الطالبـة املسـيحية 
العاشقة للطالب يوسـف املسلم النجفي... 
الفكـر  يف  للغـوص  كثـريا  تغـري  حكايـة 
االجتماعي العراقي العميق، هل ينترص الحب 
عىل العرف؟... لطاملـا قرأنا عن أعراف دول 
كثرية تكرس بمعـاول فكرها املتزمت قلوب 
العشـاق... الختالف يف الدين أو العرق.. لكن 
حتى القصة املوازية لقصة يوسف ونرجس 
قصة أجنبية لبنت إنجليزية جامعية اسمها 
ماريا... التي هي احدى البطالت األساسـية 
يف الروايـة التي فازت يـوم نجاحها الدرايس 
(يف شـهادة الدخول للجامعة) بقلب جارها 
فابيـان... تواجهت مع فكـرة الصد للحب. 
يظهر مـن البداية كأن الكاتب أراد السـؤال 
هل أو ملاذا الحـب يف العراق (أو عند العرب) 
تعوقه األعراف والتقاليد بينما يف لندن مجرد 

حذر األمهات...؟ فـأم ماريا لها ما تقول يف 
فابيـان... لكننا فوجئنا بأننـا نعيش وهما 
كبريا، ألن عائلة يوسـف كانـت أكثر تفتحا 
حيث تقبلت كنة مسـيحية بكثري من الوعي 
واملحبة، وكذلك عائلة نرجس تقبلت يوسف 

بأجمل ترحيب...
تسلسلت أحداث الرواية هنا وهناك بطريقة 
شـيقة، واصفة تفاصيل املحبـني والروابط 
العائليـة بينهـم، زارعة جرعـة صغرية من 
وهم (مواجهة األهـل) ما فتئت تذيب جبال 
رفض رضـوخ األبناء... حتـى أن الرواية يف 
البداية (قد تبدو للبعض) غارقة يف النمطية 
والفـراغ أو الالحـدث، بحكايـة متكـررة ال 
تحمـل الجديـد، لكـن الروائـي الـذي سـري 
تفاصيلهـا بـذكاء، مغذيا مادتـه اإلبداعية 
بلوحات إشهارية مضيئة، وتقديم تفاصيل 
أحداث وحوادث تاريخية وشخصيات ومدن 
عظيمة انترص لكل أبطاله... ما عدى نرجس 
التي بقيت بطلة قلب يوسـف رغـم غيابها 
بالفـراق والبعد ثم باملـوت... صحيح ما إن 

تقبلـت عائلتا يوسـف ونرجـس ارتباطهما 
دون عوائـق وتعقيدات، وعاشـا أجمل أيام 
العمر... لكن يوسف فاجأته جامعته بمنحه 

بعثة دراسية إلنجلرتا تتويجا لتفوقه...
وانا ابحث عـن مزيد من دوائـر الوهم التي 
عناهـا يف العنـوان ولم أتعثر بهـا فاعتربت 
مجـرد التفكري يف ماهيتها بالنسـبة للرواية 
للنـص،  انتصـارا  يعتـرب  األول  نصفهـا  يف 
حيـث جعـل القـارئ يعيـش دوائـر الوهم 
جانـب  فـإىل  ترصيحـا...  قراءتهـا  دون 
الـرسد العاطفـي -الرومانـيس- مـزج بني 
الـرسد التاريخـي والعلمـي (علـم النفس) 
والسـيايس... وقام بتجزئـة الرواية ملراحل 
وعناويـن مختلفة، موثقة بفالشـات أقوال 
وحكـم ملختلف األدباء... ثـم محاولة إقحام 
يف  عراقـي  ملواطـن  كاملـة  حيـاة  تجربـة 
تفاصيـل إبداعه بطريقة شـيقة زادتها تلك 
الخصوصية البحتـة يف وصف املدن واملعالم 
التاريخية هنا وهناك... تحبب للقارئ فكرة 
االقتناع بالسياحة اإلبداعية وربما زادت عن 
حدهـا أحيانا لـو ال طول الرواية وتشـعبها 
خفض بعض امللل الذي اربك الرسد من حني 
آلخر... لكنه ما فتئ أن ارتفع بتتايل األحداث 
املشـوقة التي بدأت تتأزم عند عودة يوسف 
إىل العـراق وإىل زوجتـه وأهلـه بعـد إكمال 
دراسـته... وتـأزم الحيـاة السياسـية بـني 
صدام حسني وبعض الناشطني السياسيني 
ثم عملية احتالل الكويت التي جلبت البؤس 
للشـعب العراقي وقضت عىل حياة الدكتور 
يوسـف، حيث اضطـر لالبتعاد عـن زوجته 
وأوالده ثـم العودة لالغـرتاب عن الوطن من 
جديد (مرغما)... وبسـبب أمـور ال يعرفها 
عن نشـاط أحد إخوته سياسـيا علق بطلنا 
يف وزر الساسـة.. بـل فقـد حبيبته نرجس 

وأوالده إىل األبد...
كل هذا كان مجرد ذكريات موجعة عاشـها 
يوسـف وكان يرسدها للروائيـة هيلني التي 
بحثت عـن تجربة عراقية حيـة لبحوثها... 
هكـذا أثـرى الروائـي العيسـاوي األحـداث 
بإخراجها مـن النمطيـة والالتفاعل، حيث 
زادتهـا األحـداث الجانبيـة جاذبيـة وشـدا 
لتفاصيلها... مشاهد كثفت خياله اإلبداعي 
وزادتـه عطاء عنـد بداية الثلـث الثاني من 
الروايـة، بدأت دوائـر الوهم تتسـع... فهذا 
العربـي الكهـل الذي اصبح يدعـى جوزيف 
بعلـم  املهووسـة  ملاريـا  مدرسـا  واصبـح 
النفس... وجد نفسـه عالقا يف طوق هيلني 

األجنبيـة التـي وقعـت عـىل كنزهـا الكبري 
حيث هو حبيب داوى جراح تجربة فاشـلة 
عصفـت بقلبها، وحكاية جديدة كتبتها عن 
عربـي قادم من بغداد تفكك به دوائر الوهم 
العالقـة بأذهـان األجانب عن ذلـك املفهوم 
الخاطـئ الذي يشـاع عنـه أنـه متغطرس 

وقاتل...
عندما انتفضـت األحداث يف شـوارع الرسد 
العـراق  يف  السياسـية  السـاحة  بغليـان 
والعالـم... بغـزو الكويـت وتحمل الشـعب 
تبعة ذلـك وتخوين أسـاتذة وأطباء وعلماء 
ومـوت أبرياء، فقد يوسـف زوجـة وحبيبة 
وأبنـاءه، واسـتوطن الغربة وتجـرع مرارة 

ومآل الوطـن واألهل... حكايته التي يرويها 
للروائية هيلني األوربية األصل لعلها خففت 

عنه النزر اليسري من الفقد...
يف  الروائـي  تعقيـدات  أجمـل  جـاءت  ثـم 
التفجريات التـي وقعت يف ميرتو لندن فجأة 
وراح ضحيتهـا أهـل فابيان... هكـذا بدأت 
دوائر الوهم تتسـع وبدأت لغة الروائي أكثر 
جماال وطالقة وانسـيابية... ذلك القلق عىل 
اآلخر بني أبطال النـص الكل يتصل بمحبيه 
إىل أن أكتشـف أن والدي فابيان راحا ضحية 
العمـل اإلرهابي... ففرست عىل أنها رد فعل 
انتقامي للهجـوم الدويل عىل العـراق.. لكن 
الدكتور يوسـف اكتسـب قلوب محبيه فلم 
يحمله أحـد ذنبا لم يقرتفه ولـم يؤمن به.. 
يكفـي أن هيلـني تعرف حكايتـه ووجيعته 
ويكفي أن ماريا طالبته املجتهدة تثق بعلمه 
فعرفته بزوجها وأصبحت عالقتهما متينة.. 
وعندما وقـع فابيان تحت تأثري صدمة فقد 
األهل لم يجد غري معالج نفيس عربي... وان 
اتسـعت دوائر الوهم يف خيالـه لن يفجرها 
وينهـي طنينهـا إال عربـي.. مفارقة رهيبة 
تجيـب عن أفكار واهمة أن العربي هو الداء 
واألجنبـي هو الدواء... لكـن الرواية حققت 
مقولـة ”جـربان خليل جـربان املتشـائم ال 
يرى من الحيـاة إال ظلها“... فبينما ُيرضب 
يوسـف يف بلده وأهله ويف أخالقه... يسـعى 
جاهدا لجلب الراحة النفسـية وعالج حاالت 
فقـدان السـيطرة عـىل أعصـاب مرضـاه 
األجانب حيـث تمكن من تفكيك الظالل عن 
فكـر فابيـان الذي عـاش حالـة تلبس آخر 
يسـمى بيرت يسـوقه للـرشور يشـبه الذي 
تلبس اإلنسان يف كل مكان وحثه عىل تدمري 
اآلخر... لكن يوسف الرمز واملنقذ تمكن من 

تحقيق رؤياه.

Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
ـ لولـت واتمان...املوت هو املالك الوحيد الذي يغسـل 

آخر ذرات العذاب االنساني..
النص الشـعري.. موقف اجتماعي وانساني بتعابريه 
اليوميـة املكتنـزة املعاني..واملسـتفزة للذاكـرة التـي 
تشكل نبض االبداع الخالق لالسئلة..املستمد ديمومته 
من االنفعال والقدرة عىل صياغته باسلوب كاشف عن 
قدرة منتـج واع يف تسـجيل لحظاته..لتحقيق عملية 

االغراء والجذب يف بناء نصه الشعري.. 
وادي  يف  الشـعرية(ثرثرة  املجموعـة  وباسـتحضار   
السـالم) التي نسـجت عواملها النصية انامل الشـاعر 
عيـال الظاملـي وترجمها لالنكليزية سـتار ياسـني..

واسـهمت دار العامليـة للطباعـة والنـرش يف نرشهـا 
وانتشـارها/ 2020..كونها تعرب عـن الوجدان الذاتي 
والذاتـي الجمعي قيميـا  وسـايكولوجيا.. اضافة اىل 
تشـكل  رؤيتهـا  من بعديد اساسـيني: اولهمـا البعد 
االنسـاني..وثانيهما البعـد الوطني وهمـا يتماهيان 
معا تماهيا عضويا..ابتداء من العنوان العتبة النصية 
املوازية والوحدة الداللية التي شـكلتها جملة اسـمية 
واربعة فونيمات تعرب عن ذاتية الشعور ببنية صوتية 
موحية..مع اهداء يكشـف عما تتسـم بـه النصوص 
املؤطرة بوحدة موضوعية ونفسية(اىل الشهيد الشاعر 

املعاق حسن الشيخ هادي النجفي)..
 حلق بــــــدرب ال يجيء لرتكضا          

عمرا سهرت كان عمرك مجهضا
اليوم تميش ما خـــــطوت وانما

ساقا اتت(وادي السالم)لتنهضا
فالشـاعر يوظـف الحواس كرمـوز اسـتعارية واداة 
بنائية مؤثرة يف التشكيل النيص..ابتداء من االستهالل 
الرتكيـب الدرامـي القائـم عـىل الفعـل الـدال عـىل 

الحركة(حلـق) الكاشـف عـن مناجاة ذاتيـة مكثفة 
الداللة باستخدام تقنية االستعارة للتعبري عن مضمار 

نفيس لذات متوترة نفسيا..
رايته يضحك وجلده نازفا
سالته....قال: ليس جلدي

انهم ابنائي الشهداء
يا امي..ياحضن العطاء

يل قمة بيضاء يزرعها الندى فوق الشفاه
يا روض عمري مره الجدب..فامساه خواء   /ص33

فالنـص يتوزعه معجمـان فنيان مرتابطـان: اولهما 
معجـم ينتمي اىل السـجل الوجداني باسـلوب درامي 

متسـاءل اسهم يف تعميق التجربة واغنائها..وثانيهما 
معجم تأبيني رثائي..فضال عن توظيف املنتج تقنيات 
فنيـة واسـلوبية كاالسـتباق واالسـرتجاع والتذكر اذ 
الهروب من لحظـة الحضور(الفقـد) اىل املايض الذي 
يشكل مالذ التذكر واالمتالء الوجداني..اضافة اىل تجيل 
دجماليات الخطاب الشـعري يف تكرار اسـلوب النداء 
الذي شـكل الزمة لغوية وايقاعية مضافة اسهمت يف 

تحقيق التماسك البنائي للنص..
أمي...اتذكرين(تسواهن)تلك التي كنت اعشق

اغني..
عىل الواح الرز يف مواسم الزرع:

(نزلن عىل الحمام يعنيد ييابه فلن شعرهن
كل البنات نجوم يعنيد ييابه وانت كمرهن)   /ص47

  فالنـص بمجمـل دالالتـه يعكـس الحالة النفسـية 
والشـعورية بعمـق داليل يتداخـل والسـياق الجمعي 
بقدرته التعبريية املختزلة لرتاكيبها الجملية املرتجمة 
ملشـاعر واحاسـيس املنتـج (الشـاعر) وانفعاالتهـا 
ببنـاء درامـي وحـوار منولوجـي ذاتـي.. اضافـة اىل 
انهـا تنتقي مفرداتها اليومية مـن الواقع االجتماعي 
فتمنح متلقيها متعة الشعر ولذته من جهة ومنفعته 
الجماليةاملتسائلة واملحركة للذاكرة من جهة اخرى.. 
وهو يسـجل لحظاته املؤنسـنة للطبيعة ومكوناتها..
فضال عن توظيفه للرتاث الفلكلوري الغنائي املتسـم 
بقـرص جمله وجاذبيته اللحنيـة وااليقاعية التي تثري 
العاطفـة والوجدان الجمعـي بثرائه الجمـايل.. كونه 
هاجس الـذات التي هي جزء من الذات الجمعي االخر 
وتجسـيده لالفـادة من معطياتـه واجوائـه من اجل 
اثـراء الصـور الشـعرية وخلـق التفاعل مع الوسـط 

االجتماعي..
عرفت اآلن لم قماش مالبسنا قوي

فكلما علق املعلم زمالئي بمسمار السبورة
كان القماش رشطيا عتيدا

القماش ويف لفقرنا
اآلن القماش يا امي

كالساسة يتمزق بيد الخياط
ضعيف كنواياهم ومهلهل كوعودهم
لذلك تبان العورات وتفتضح الرسائر

الن القماش فائض عن الحاجة  /ص67
فاملنتج(الشـاعر) يعرب عن رؤية شعرية واعية تتبنى 
موقفـا مـن الحيـاة وموجوداتهـا بتنـوع االسـاليب 
البنائيـة للنص باعتمـاد اللغة املوحية واالسـتعارات 
الكاشـفة عن وعي منتج قادر عـىل اقتناص اللحظة 
الشـعرية الخالقـة لحقلهـا الـداليل املسـتفز لذاكرة 
املسـتهلك(املتلقي) بما تحمله من معنى يعرب عنوهج 
اللحظة برسدية شعرية مكثفة العبارة تحمل قدرا من 
الرؤية السـابحة بني عاملني: اولهمـا العالم الوجداني 
(الذاتـي) وثانيهمـا العالـم الحيس(املوضوعي).. من 
اجـل تفعيل الصورة الشـعرية بصفتها تركيب جمايل 
ونفيس تتشـكل مـن التقاطـات  املنتجة(الشـاعرة) 
للمـدركات الحسـية املحققة للجانب السـايكولوجي 
املقرتن بالجانب النفيس .. وهو يتأسـس عىل االضاءة 
الفنية الجمالية الخالقة لحقلها الداليل املتسـع الرؤى 
باعتماد العبـارة املوجزة العميقة املعنى .. املسـتمدة 
جماليتهـا مـن توظيـف تقنيـة التكثيـف وااليجـاز 
واالختـزال الجميل مع قيامه عىل ما يسـمى بـ (بناء 

املفارقة)ليحقق الدهشة الشعرية...      
وبذلـك قدم الشـاعر نصوصـا تتنفس نبـض الحياة 
بموجوداتها..مـع مواكبـة الواقـع االنسـاني بلغـة 
متكئة عىل املشاهد املشبعة بالداللة املوحية باجوائها 

املحركة للحواس الشعورية..

Z’ìflÜ@O@ãébÌ@á‡´@›flc@@
يف علم النفس نجد تحليالت للشخصّيات بشكل كبري ، 
نجد أشياًء قد ظنّناها أموراً بديهّية يف النفس البرشية 
، إّال أّن علماء النفـس أثاروا الجدل نحوها وتعّمقوا يف 
طّياتها بتجارب كبرية عىل أُناس ُكثر حّتى يخرجوا لنا 
بنظرية ذات أبعاد وزوايا ومنحنيات ُمدهشة، بل حّتى 
نجدهم قد وضعوا مؤّرشات بيانّية تدّل عليها ُمعتمدين 
عىل استجوابات تحت امتحانات دقيقة، يعتمدون من 

خاللها عىل املالحظة واملقارنة.
ومـن ذلـك عاملـا النفس - ديفيـد دونينغ و جوسـتن 
كروجـر - فقـد أضافـا إىل أرشـيفهما نظرّيـة أخرى 
أسـمياها ( دونينغ وكروجر ) وهـذه النظرية لم تأِت 
عبثاً بل هناك قّصة حقيقّية لها ، رّبما يجدها البعض 
مـن محض الخيال عـىل أرض الواقع ، ولكّنها حقيقة 
متّوجة بشـهود وذلك حيث أّن هناك شخصاً قد حرض 
ِحمام نفسه للسطو عىل أحد البنوك، وليخفي مالمحه 
وضـع عصري الليمون عـىل وجهه كقنـاٍع يجعله غري 
مـرأيٍّ أو مجهـوٍل ملَن حولـه، بحيث كان واثقـاً ثقًة 
عميـاء بما فعلـه وبأن ال أحد سـيتعرّف عـىل هوّيته 

الحقيقّية .
وبعد عملّية السطو بساعة كان قد أُلقي القبض عليه 
من خالل تسجيالت كامريات املراقبة، والغريب باألمر 
أّن الشـخص هذا قد كان يف اندهـاٍش بأّن الرشطة قد 
تعرّفت عليه ، أو كيف تعرّفت عليه، وشـّكه هذا جعل 
الرشطة تظّن بأّنه تحت تأثري ُمخّدر ما، فأجرت بعض 

الفحوصات واكتشفت بأّنه بكّل قواه العقلّية تماماً.
وقّصـة هـذا الرجل الغبـي الّذي ظّن نفسـه قد تفّوق 
بالتفكـري والتخطيـط، جعلـت عاملَـي  عـىل نفسـه 
النفـس ( دونينغ وكروجر ) يقومـان بتجارب جديدة 
عـىل مجموعة من األشـخاص من شـخصّيات عديدة 
وتصنيفات وخربات مختلفة يف مستوى التفكري والعلم 
والـذكاء، فوضعـوا هـؤالء جميعهـم يف امتحـاٍن عام 
وبدأت دراسـتهم بمالحظة لغة جسـدهم وطريقتهم 
بالجواب ومالمحهم ثّم قياسـها عىل أجوبتهم العملّية 
عىل الورقـة االمتحانّيـة، وبعد خروجهم وجـدوا بأّن 
األشخاص الفاشـلني يف االمتحان قد كانت لديهم ثقٌة 
عميـاء بـأّن االمتحان كان مستسـهباً لديهم وسـهالً 
للغاية، ويف االّتجاه اآلخـر عىل العكس تماماً فقد كان 
القلـق يمأل أعينهم ومالمحهم مرتبكـة ُمتّصورين أّن 
االمتحـان لم يكـن ُموّفقاً وبأّنهم يف غاية الفشـل ولم 

يبلوا أيَّ بالٍء حسن.
وبذلـك قد الحظ العاملـان بـأّن إدراك اإلدراك لهؤالء يف 
إشـكالّية خانقـة وتعقيـد غريب، حيث أّن الشـخص 
الغبـي األحمـق كان لديـه ثقـٌة مرتفعـة رّبمـا تصل 
عنـان السـماء، وتقديـره لذاته جعل َمـن حوله يظّن 
بأّنـه األنجح واألمهر. واآلخر الذكـي مقارنًة بمعارفه 
ومهاراته فقد كانت ثقته رّبما معدومًة إىل حدٍّ ما وقّيد 

ذاته بسالسل الخذالن.
طبعاً لكّل سبٍب ُمسّبب، وبذلك بعد التدقيق والتمحيص 
والتحليل خرج العاملان بفتوى وبنظرّية غاية باألهمية 
وذلك بأّن قلّة الذكاء أو الغباء بشـكل مبارش قد تجعل 

البعـض يربزون أنفسـهم بمرض العَظمـة أو التفّوق 
الوهمـي ، وبهـذا يكونون قـد قاموا بخدعة بسـيطة 

يوهمون َمن حولهم بذكائهم .
أّما ذاك األخري الذكي وذو املهارة املرتفعة نجده مرتبكاً 
ظاّناً بأّن َمن حوله يعلمون بما يفّكر أو من شّدة علمه 
يظّن بأّن هناك أشياًء ال يعلمها ، معتقداً بأّن َمن حوله 

يعلمون بذلك فيغلب عليه الشّك والقلق .
ويف بيان قد رسـمه العاملان حيـث وضعا مؤّرش الثقة 
العاليـة متوّجهـاً نحـو الشـخص الغبـي بحيث ربط 
اإلسهاب والغلو بشعور الثقة ، يرافقه درجة من الغباء 
املبارش ، بينما التفكري العميل والفكري واملنطقي غري 

مرتبط بالثقة بل يرافقه شعور الشّك غالباً.
ومثال عىل ذلك نجد بعـض املتقّدمني الحمقى لربامج 
املواهب يـربزون أنفسـهم بمقّدمات خّداعـة وهمّية 
بحيث يكون عرضهم غايًة يف السخرية واألداء الفاشل 
. وبالنهاية تكتشـف األوراق املخفّيـة تحت تلك الثقة 

املتبلورة بداء الجهل ووهم العظمة وتقدير الذات.
أّمـا عـن الصنف اآلخر الّـذي يظّن بأّن َمـن حوله عىل 
علـم بما يعلمـه والذي تنطبق عليه مقولة سـقراط : 
”فقـط عندما تعلم. تعلّْم أّنك ال تعلم“  فداء عدم الثقة 

يمتلكهم دائماً وهم قليلون جّداً نسبة للصنف األّول .
وينطبـق عـىل الصنف الثاني مبـدأ ” ال أحّب أن أعرف 
شـيئاً عـن كّل يشء ، بـل أريـد معرفـة كّل يشٍء عـن 

اليشء..“
وكما قيل ” خري األمور أوسُطها..“ 

فعلينا بأن ندرك اإلدراك الصحيح

أيـن نحـن؟ ومن نحن؟ وكيـف يجدر بنـا أن نكون يف 
حال تـوازٍن بني معرفتنـا وثقتنا ، وال نرشك أنفسـنا 
بمواضيـع ال نعلمهـا واهمـني َمن حولنا بأّننـا نتكلّم 
وتكشف أوراقنا بأّننا صفر وبأّننا محض خيال .. فكم 

من عالٍم رغم علمه الكثري قال:  ال أعلم .
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فّالحة
ايتها الفّالحة

يف ارض كتاباتي
َقلِّبي أسطري جيًدا

ففيها جذور ألحرٍف
َعت ُسُبلها ُقطِّ

لإليناع قصيدا ..
َعلّّها تستعيد
عافية الُجَمل

وينضج املعنى
املكنون يف 

بذرة الَبوح ..
وأُبَعُث من جديد ..

•••••••
َطْرْق

َطرَق الشوق باب يومي   
 ففَتْحُت

 وجدته عىل هيئة بّحة صوت 
ُترتل ماتيرس من حديثنا 

َقْبال..
 وَهّبة نسيم 

من عطر الذ بالفرار 
من عنق 

هجرته الُقَبل املَُتَمناة..
 ومنديل 

ِحيك من خيوط فساتني
شِهَدت تنحي القمر ..

 واشياء تعرِفيها .. 
يف رشوِدِك اآلن ..

•••••••
َسبيل

بعيدة .. 
وانا مبتور الُخطى 

سأفصل عظامي
وأرص الطريق

ألصلها ..
كم من جسٍد

احتاج ..
كم من ألم ..
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أساسـيني  والصـدق  املصارحـة  يعـّد 

لعالقتـك برشيـك حياتـك، ولكـن قـد 

تكونني قد مررِت بتجربة سـيئة أثرت 

يف مسـتوى ثقتـك باآلخر، ممـا يجعل 

املصارحة أمراً ليس سهالً بالنسبة لِك.

ولكن عـرب بعض الخطوات البسـيطة 

التي تحتاج منِك بعض الوقت والجهد، 

يمكن أن تدّربي نفسـك عىل مصارحة 

رشيك حياتـك، واالنفتاح معه بشـأن 

مشاعرك وأفكارك.

1 - تخطي آثار املايض

غالبـاً مـا يكـون سـبب عـدم تمتعك 

باملصارحـة مع رشيـك حياتك تجربة 

سيئة أو ماضًيا أليًما، سواء كان تجربة 

عاطفية سـابقة، أو عالقة سـيئة مع 

أحد الوالدين، أياً كان ماضيِك؛ يجب أن 

تتخطـي آثاره السـلبية حتى تتمكني 

من امليض قدماً يف حياتك.

اسـتعيني بطبيـب نفـيس أو معالـج 

نفـيس ليسـاعدك عـىل تخطـي آثـار 

املـايض، وبدء صفحة جديدة نقية مع 

رشيك حياتك.

2 - كوني رصيحة مع نفسك

لـن تتمكني مـن عالج مشـكلتك من 

دون أن تعرتيف بيها أمام نفسـك، لذا ال 

تنكري مشـكلة عدم قدرتك عىل الثقة 

باآلخريـن وعـدم االنفتـاح مع رشيك 

حياتك، واعرتيف أمام نفسـك باملشكلة 

وعندمـا  حلهـا،  إىل  تحتاجـني  التـي 

تكونـني رصيحة مع نفسـك، يسـهل 

عليـِك االنفتـاح واملصارحة مع رشيك 

حياتك.

3 - تواصيل مع رشيك حياتك

التواصـل مـع رشيـك حياتـك يعّمـق 

التفاهـم  ويعـزز  بينكمـا،  العالقـة 

باالنسـجام  ويشـعرِك  والتقـارب، 

واألمان، مما يشـجعِك عىل املصارحة 

ومشـاعرك،  أفـكارك  يف  واالنفتـاح 

بخاصة إذا شـعرِت أن رشيـك حياتك 

يقدم لِك الدعم والتعاطف.

4 - تحيل بالصرب

بالتأكيد لـن تصارحي رشيـك حياتك 

بنسـبة 100 % بمجـرد اتخاذ قرار أن 

تكونـي رصيحة! األمـر يتطلب بعض 

الوقت، ويحدث تدريجيـاً، ويحتاج إىل 

تدريب، لذا تحـيل بالصرب وال تتعجيل، 

وال بـأس أن تكـون خطواتـك بطيئة، 

ولكـن املهـم أن تكـون منتظمـة وأن 

تحرزي تقدماً تجاه هدفك. 

دخـول الطفـل إىل املدرسـة، هي املرة 
األوىل التـي سـيكون فيها بعيـداً عن 
منزلـه وعنـك! وقـد يسـبب لـه ذلك 
الشـعور بقلـق االنفصـال إضافة إىل 
الخوف من املدرسـة نفسـها، خاصة 
إذا لـم يذهـب إىل الحضانة مـن قبل. 

فسـيكون عالـم املدرسـة واألسـتاذ 
وزمـالء الصف، عاملاً جديـداً بالكامل 
ومختلفاً عن الروتني الذي تعوّد عليه، 

ما سيشعره بعدم االطمئنان.
عادة ال يحب األطفال الصغار التغيري، 
خاصـًة عندما يبتعدون عـن العادات 

املريحة يف املنزل. خاصة عندما يتعلّق 
األمر بأشـخاص جدد وقوانني جديدة 
لكن كوني أكيدة أنه سـيتخطى هذه 
املرحلة يف األشهر األوىل، وسيعتاد عىل 
الروتني الجديد واألشـخاص الجدد يف 

حياته.

فكيف تهيئينه لجو جديد؟
١ - ضعـي خّطـة: يعنـي تكلّمي مع 
إىل  الدخـول  موضـوع  عـن  طفلـك 
املدرسة قبل أسابيع وبحماس شديد. 
دعيه يشارك يف رشاء الشنطة وحقيبة 
الطعـام خاّصتـه وتحضـري الوجبات 
الخفيفة واختيار ثياب املدرسة. فكّل 
هـذه الخطـوات تخّفف مـن توّتره، 

ويشعر بأّنه يشارك يف التحضريات.
٢ - ابقي إيجابّية: سـوف يتأثر طفلك 
بك. لذا كوني هادئة وواثقة من أن كل 
يشء سيجري عىل ما يرام، وال تدعيه 

أبداً يراك متوّترة.
٣ - قومي بزيارة إىل املدرسة: كلّما كان 
املكان الجديد مألوفاً بالنسبة لطفلك، 
كلّمـا كانـت مرحلة االنتقال أسـهل. 
قبـل أن تبدأ الصفوف، خذي طفلك إىل 
صّفه يف جولة وأريه النشـاطات التي 

سوف يقوم بها كّل يوم.
٤ - قابـيل معلّمته: تحّدثي مع معلمة 
طفلك عىل مسـمعه، لكي يدرك بأّنها 
شـخص تثقـني بـه وترتاحـني لـه، 

فيشـعر بدوره بسهولة االستماع لها 
والتعلّق بها.

٥ - كوني عىل الوقت: وصولك متأخرة 
إىل املدرسـة يف الصباح، سـوف يشعر 
طفلك بالتوتر. ومـن املهّم أيضاً، أن 
تصيل قبـل خمس دقائـق من وقت 
الخـروج. ألنـه صعب جـداً عليه أن 
يكـون األخـري الـذي يخـرج بعد أن 

يكون جميع األطفال قد غادروا.
٦ - هّدئـي مـن مخاوفـه: تحّدثـي 
معه عّما يشعره بالقلق، مثل طلب 
اإلذن من املعلّمـة لدخول الحّمام أو 
الخوف من عـدم تمكنه من اإلتفاق 
مع األصدقاء أو عدم معرفة الجواب 
عـىل السـؤال املطـروح... وارشحي 
له أنه ال بأس مـن ذلك، ومع الوقت 
سيكتشف أن كل هذه األمور أسهل 

بكثري مما تخّيل.
التوتر يف منتصف العام الدرايس

إليـك يف منتصـف  إذا جـاء طفلـك 
العـام الـدرايس وقـال إّنـه ال يّحب 
الذهاب اىل املدرسـة، من األفضل أال 

تتجاهيل األمر. ابدئي بالتحقيق معه 
واالستفسار عّما يزعجه. فقد يكون 
السبب تبديل معلّمته أو أصدقائه، أو 
بكّل بسـاطة غـرّيت املعلّمة مقعده 
يف الصـف. من املهـم جـداً االنتظار 
بضعة أّيام قبل التحدث مبارشة مع 

املعلّمة، واتبعي اآلتي:
١ - يف البدايـة، تكلّمـي معـه لكـي 
يتعلّـم االتـكال عـىل نفسـه، حّتى 
إذا وقع يف مشـكلة مـا يعرف كيف 
يترصف مـن تلقـاء نفسـه. مثالً 
أن يأخذ صديقـه قلمه، فال ينتظر 
حتـى يصـل إىل املنـزل ليطلب من 
البابـا واملاما الحـّل. يجب عليه أن 
يتعلّم حّل مشـاكله بنفسه، إىل حّد 
ما، ويعرف كيف يدافع عن نفسـه 
ويثـق بمعلّمتـه، ألنك لـن تكوني 

معه دائماً.
٢ - ابقـي دائمـاً عـىل اّتصـال مع 
معلّماتـه، وتواصـيل معهـن عـرب 
الربيد اإللكرتوني، أو تكلّمي معهّن 

وقت الخروج من الّصف.

يمتلكون مـرىض الكىل نظام معـني ومحدد يف 
نوعيـة الطعام املتناول حتـى ال يتعرضون ألي 
مضاعفات صحية، حيث إن تناول مريض الكىل 
لبعض أنواع الفواكه الغنية بمضادات األكسدة 
والفيتامينات والعنارص الغذائية األخرى املهمة 

لصحته تعد من األمور املهمة لصحة الكىل.
- الفراولة

ألنهـا تحتـوي عـىل نوعـني مـن الفينـوالت، 

إضافة إىل األنثوسـيانني، واإليالجيتانني، وهذه 
العنـارص تعد من الحيل الجيدة التي  تعمل عىل 
تحسني وظائف الكىل، باإلضافة إىل أن الفراولة 
تحتوي عىل مضادات األكسدة التي تساعد عىل 
حماية الجسـم من األكسـدة، كمـا أنه مصدر 
كبري لفيتامـني يس واملنجنيـز واأللياف ، وهذا 
يجعلها خريا غذائي رائع يساهم بشكل كبري يف 
الحفاظ عىل صحة الجسـم بشكل عام وصحة 

الكىل بشكل خاص.
- التفاح

يحتـوي عـىل البوتاسـيوم والفوسـفور، ولذا 
تناولـك له يعد مـن الحيل الجيدة التي تسـهم 
يف الحفـاظ عـىل الصحة بشـكل عـام، فهناك 
مثـل يؤكـد أن تناول تفاحة يوميـا يحميك من 
اإلصابـة باألمراض، كمـا أن التفاح يحافظ  يف 
خفـض مسـتويات الكوليسـرتول والسـكر يف 

الدم،  وأيضا يحسن من صحة وظائف الكيل. 
- العنب

يحتـوي عـىل العديـد مـن العنـارص الغذائية 
املهمـة لصحـة الجسـم، كفيتامـني يس، وك، 
والبوتاسيوم والفسـفور، واأللياف، والنحاس 
واملنجنيـز، ولـذا تناولـك له يعد خيـارا غذائي 
رائع يساهم بشكل كبري يف الحفاظ عىل صحة 

الكىل.

- األناناس
يعترب من الفواكه املـدرة للبول، ولذا تناولك له 
يعد من الخيارات الغذائية الرائعة للحفاظ عىل 
صحة الـكيل، فتناولك له يعمـل عىل تخفيض 
ضغـط الدم، ويقلـل من حصـوات اكيل، وألنه 
يحتوي عىل نسـبة عالية من األلياف وفيتامني 
يس فتناوله يقـوي الجهاز املناعـي، ويحميك 

من املضاعفات الصحية.

تعّد بطارية السيارة الكهربائية هي أهم عنارص 
املركبة، و ”ال تحب الطقس البارد“، نظرا لزيادة 

استهالك الطاقة، ومن ثم قلة مدى السري.
وللحفـاظ عىل بطاريـة سـيارتك الكهربائية يف 
الشـتاء، نقلت مجلة السـيارات ”أوتو جازيته“ 
األملانية عن خرباء أملان توصيتهم برتك السـيارة 
متصلة بمصدر الشـحن حتى إذا لـم تكن هناك 

رضورة للشحن.
و قالـت: ”حتـى ال يتـم إهـدار الطاقـة والتيار 

املخزن يف عمليـات التدفئة، ينبغي االقتصار عىل 
تدفئـة املقاعد واملقود بدال مـن تدفئة املقصورة 

الداخلية بأكملها“.
وأوىص الخـرباء أيضا باالقتصار عـىل الوظائف 
الرضوريـة وعدم اللجـوء للوظائف املسـتهلكة 
للتيـار كمـا يراعى اتباع أسـلوب قيادة كاشـف 
الكبـح  منـاورات  االبتعـاد عـن  مـع  للطريـق 
والتجاوز الشديدين ويستحسن عند ترك السيارة 
الكهربائيـة لحوايل 12 سـاعة أو أكثر أن ترتاوح 

نسبة شحن البطارية بها من 40 إىل 80 ٪.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، ارتفعت مبيعات 
السـيارات الكهربائيـة بنحـو 6.6 مليون وحدة 
يف 2021، ليصـل اإلجمـايل إىل 16.5 مليوًنا، لكن 
هـذا ما زال غري كافًيا لتحقيـق الحياد الكربوني 
بحلول منتصف القرن، والذي يتطلب وجود 350 

مليون وحدة عىل الطريق بحلول 2030.
وتعتـزم مجموعـة فولكـس فاجـن طـرح 10 
طـرازات جديـدة مـن السـيارات الكهربائيـة يف 

األسـواق بحلول عام 2026، بحسـب مـا أعلنه 
رئيس العالمة املركزيـة فولكس فاجن، توماس 

شيفر، يف برلني. 
وقال شـيفر إن محفظة املوديالت سترتاوح من 
إصدار أويل لسـيارة كهربائية بسـعر مستهدف 
يقـل عن 25 ألف يورو، والسـيارة ”آي دي باز“، 
وصـوال إىل الطراز الرائد الجديـد ”آي دي ايرو“، 
وذلك حتى تقدم فولكس فادجن عرضا مناسـبا 

يف كل رشيحة.
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املقادير :
طحني: ١ كيلو (أبيض)

الزبدة: نصف كيلو
البيض: ٢ حبة

الفانيليا: ملعقة صغرية
ماء الزهر: ملعقتان كبريتان
ماء الورد: ملعقتان كبريتان

سكر البودرة: نصف كيلو
فستق حلبي: حسـب الرغبة (أو 

مربى للتزيني)
طريقة التحضري

١. يفرك الطحني جيداً بالزبدة ثم 
نضيف السكر.

٢. يخفـق البيض جيداً ثم يضاف 
للطحني مـع كمية الفانيليا وماء 

الزهر وماء الورد.
٣. تفرد العجينة بسـمك مناسب، 
الخاصـة  بالقوالـب  وتقطـع 

بالبيتيفـور، وتوضـع يف صينيـة 
الفرن وتخبز حتى يشقر لونه ثم 

يقدم.

٤. للتزيني، بإمكانك سيدتي وضع 
املربى بوسط حبات البيتيفور، أو 
حبة من الفستق الحلبي الكاملة.
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ثّمة عرشات األمور املسـّببة ملشكالت الجهاز الهضمي، أبرزها: الشعور 
بثقـل يف البطـن أو األلـم أو التشـنج أو عـرس الهضـم أو الحموضة أو 

اإلمساك أو اإلسهال أو التجشؤ أو الغازات أو نقص الوزن.
يشـخص الباحثـون متاعب جهـاز الهضم األبـرز، بعد سـؤال املريض 

األسئلة اآلتية:
1. هل تشـعر، أحياناً، بارتجاع بعض الطعـام إىل فمك، من دون حدوث 

قيء؟
التشـخيص: تـدّل الحالة عىل أّن صّمـام العضلة العـارصة يف املريء ال 

يؤدي وظيفته بالشكل املطلوب.
2. هل تعاني من األلم يف الجانب األيمن من أسفل البطن؟

التشـخيص: يرجع األطباء األلم املذكور إىل التهاب يف الزائدة الدودية أو 
اإلصابة بـ“مرض كرون“ أو تكّيس املبايض لدى اإلناث.

3. هل تالحظ تغرّياً مفاجئاً يف لون الرباز؟
التشـخيص: يدّل تغرّي لون الرباز إىل وجود مشكالت يف القولون، أو تبّدل 

يف السلوك الوظيفي لألمعاء.
4. هل تشعر بحموضة يف الفم، خصوصاً عند االنحناء أو النوم؟

التشخيص: تؤرش الحالة إىل ارتجاع حمض املعدة من املريء إىل الفم.
5. هل تالحظ وجود دم مع الرباز؟

التشـخيص: إن وجود دم يف الرباز، إن لم يكـن مصدره منطقة الرشج، 
يشري إىل ورم يف الغشاء املخاطي أو إىل التهاب يف األمعاء.

6. هل تعاني من اإلسهال أو نزيف املستقيم؟
التشـخيص: قد يكون اإلسـهال أو النزيف عالمة عىل التهاب تقرّحي أو 
ورم يف غشـاء القولـون أو ”دوسـنتاريا“ أو حالة متأخـرة من اإلصابة 

بالبواسري.
7. هل تشـعر بحرقة عىل طـول املريء، عند تنـاول األطعمة والعصائر 

الحمضية؟
التشخيص: تعني الحرقة أن املريء ملتهب بفعل صعود األحماض إليه، 

وتستدعي التوقف عن تناول األطعمة واملرشوبات الحمضية.
8. هل تعاني من مشكلة التجشؤ بصورة مزعجة؟

التشـخيص: تحدث هذه الحالة بفعل ابتـالع الهواء أثناء تناول الطعام، 
أو اإلفراط يف األخري.

9. هل تالحظ تغرّي لون جلدك وبياض عينيك إىل األصفر؟
التشـخيص: يؤكد األطباء أن تغري لون الجلـد وبياض العني إىل األصفر، 
يصاحبهمـا تغري يف لون البـول إىل األصفر القاتم والـرباز إىل الفاتح، ما 

ييش بوجود مشكلة يف الكبد أو مجرى الصفراء.
10. هل تعاني من اآلم غري مربّرة يف الظهر بشكل مزمن؟

التشخيص: قد ينتج ألم الظهر املزمن عن وجود ألم يف املعدة واألمعاء.
الرصع: اعراض النوبة وكيف يتم التعاطي معها؟ بالفيديو

قرحة املعدة
تشـمل آالم املعدة األخرى القرحة وعوارضها: اآلالم يف املعدة، باإلضافة 

إىل الغثيان والتجشؤ املستمر و“حرقة الفؤاد“.
ُتعالـج قرحة املعـدة بالعقاقري املضـادة للحموضة التـي تخّفف أيضاً 
اآلالم الناتجة عن أمراض أخرى تصيب املعدة، مثل: التهاب املعدة وسوء 

الهضم.
للتخفيف من آالم املعدة الناتجة عن القرحة، ينصح األطباء، بــ:

| االقالع عن التدخني.
| التقليـل من اسـتهالك اللحـوم البـاردة واملعلبات والتوابـل واألطعمة 

الحريفة وعصائر الفاكهة الطازجة واملحفوظة.
| التوقـف التـام عـن تنـاول منتجـات ”الكافيـني“، كالقهوة والشـاي 

والشوكوالتة واملرشوبات الغازية.
| استشارة الطبيب يف شأن استخدام مضادات الحموضة.

تتسـاءل الكثـري مـن الفتيـات عن 
سبب تاليش ظالل العيون بعد مرور 
بعض الوقت؟ اتبعي هذه النصائح 
للحفـاظ عـىل مكيـاج  البسـيطة 

العيون يف مكانه لفرتة أطول. 
أفضـل طريقـة هـي البـدء بوجه 
نظيف اغسـيل وجهك مـن الزيوت 
الطبيعيـة الزائـدة بمنظـف لطيف 
واسـتخدمي ورقة أو منديل نشاف 

إلزالة أي بقايا زيت عن الجفون.
التمهيدي

ضعـي دائماً برايمر أو قاعدة ظالل 
العيون إذا كان لديك جفون دهنية، 
فإن ظـالل العيون تميـل إىل البقاء 
لفرتة أقرص استخدميه تحت مكياج 
عينيك يف جميع أنحاء الجفن وأيضاً 
عظـم الحاجـب والثنيـة الداخليـة 
وأينما كنت سـتضعني املكياج بعد 
ذلـك، سـتالحظني أن األلوان تظهر 

أكثر إرشاقاً وتندمج بسهولة.
كريم األساس

تعترب العيـون أكثر حساسـية من 

بـرشة الوجـه، وقد تفضـل بعض 
النسـاء اختيـار برايمـر مصنـوع 
خصيصاً لالسـتخدام عىل الجفون 
ومـع ذلـك، إذا كنت سـتفعلني ذلك 
مـرة واحـدة فقط من حـني آلخر، 
فـإن الخيـار األرخـص هـو كريم 
األسـاس السـائل الخايل من الزيت 
ضعي كمية صغرية مـن هذا تحت 

ظالل العيـون لجعل ملمس البرشة 
أكثر نعومـة والتخلص من الدهون 
الزائـدة ينسـاب الظـل بالتسـاوي 
ويبقى لفرتة أطول فوق طبقة من 

كريم األساس.
الظالل الكريمية

إىل  الكريمـي  العيـون  ظـل  يميـل 
االسـتمرار لفرتة أطول من البودرة 

إذا كنت تحبني البودرة حقاً، ضعي 
طبقة رقيقة من ظالل الكريم بلون 
مشـابه قبل وضـع ظـالل العيون 

البودرة يف األعىل.
فرشاة ظالل العيون

هـي  اإلسـفنجة  أن  املؤكـد  مـن 
الخيـار األرخـص، لكنهـا ال تمزج 
ظـالل العيـون كمـا تفعل فرشـاة 

ظـالل العيـون الجيدة اسـتخدمي 
واحدة لوضع مكياج عينيك بشـكل 
صحيح ومزج الظالل بسالسـة من 
املرجـح أن يـدوم التطبيـق الجيـد 
بكثـري  أطـول  لفـرتة  االسـتخدام 
مـن الرتبيـت الضعيف قـد يبدو أن 
الفرش الرخيصة تعمل بشكل جيد 
يف الوقـت الحايل، لكـن الظالل تبدأ 
يف التلطـخ بعد مـرور بعض الوقت 
اسـتثمري يف عدد قليـل من الفرش 
عاليـة الجـودة ملكيـاج عينيك ولن 

تشعري بخيبة أمل.
القليل من املاء

أخـرياً، يمكنـك اسـتخدام املاء بليل 
فرشـاة ظـالل العيـون قليـًال ثـم 
اسـتخدميها تذكري أن ظل العيون 
املبلل ال يبقى لفرتة أطول فحسب، 
بـل يظهر أيضاً أكثـر إرشاقاً وأكثر 
كثافـة يف اللـون لـذا كونـي حذرة 
بشـأن الكمية التـي تضعينها عىل 
الفرشاة للحصول عىل املظهر الذي 

تريدينه.
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يمكـن لظاهرة االحتباس الحراري أن تضع حدا ألحد 
أخطر األزمات االجتماعيـة التي أرقت البرش عىل مر 
التاريخ، وهي مشكلة العنرصية بسبب لون البرشة.

إن عالـم األحياء ”سـكوت سـولومون“، من جامعة 
رايس األمريكيـة، أفاد بأنه يف غضـون الـ125 عاما 
املقبلة سـينخفض عدد األشـخاص الذيـن يمتازون 
بلون برشة شـديد السواد أو شـديد البيض، ليتالىش 
الفارق بني األلـوان املميزة للجلـد.يف املقابل يفرتض 
القمحيـة  البـرشة  أصحـاب  أعـداد  أن  سـولومون 
سـيزدادون يف ظـل انخفاض أعداد البيض والسـود، 
ما يعنـي أن العنرصية القائمة عىل اللون يف طريقها 

إىل االنتهـاء. وأرجع العلماء هذا السـيناريو إىل تزايد 
موجـات الهجـرة، فبحسـب تقريـر الهجـرة الدويل 
الصادر عـن األمم املتحـدة يف 2017، فإن هناك 258 
مليون شخص يعيشون يف دول غري التي ولدوا فيها، 
وأن هنـاك زيـادة يف أعـداد املهاجرين بنسـبة 49 % 
مقارنـة بعـام 2000. ومـن املنتظر أنـه بحلول عام 
2050 سـيصبح 143 مليون إنسان يف مواجهة خطر 
عىل حياتهم بسـبب التغـريات املناخية، وستسـتهم 
هذه األعـداد يف إزالـة الحواجز والفـروق املميزة بني 
ألوان جلد البـرش بفعل اختالط الجينـات الناتج عن 

الزواج بني البيض والسود.
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*من املعلومات الغريبة التي ربما ال يعلمها كثري من الناس 
أن الحرشات ال تملك لسـان فتقوم بتذوق الطعام بواسطة 
أجزاء من أجسـامها مثل قرون استشعار أو مثل الفراشات 
التـي تقوم بتـذوق الطعام بطريقـة غريبة وهـي أقدامها 
حيث أنها تقوم بإرسال مسـتقبالت كيميائية ملعرفة مذاق 

الطعام لتناوله.
*كثري من الناس يعـرف النحل الطنان ولكن من املعلومات 
الغريبـة عـن الناس هـي أن النحل يحب الرقـص جدا وهو 
بـارع فيه، إذ إن يعّد النحل منقسـم إىل عـدة تصنيفات من 
عمال و كشـافة وغـريه من االعمال حيث يخرج الكشـافة 
للبحـث عن الطعـام وعنـد وجود مـكان الطعـام يعود إىل 
الخليـة ليخرب الباقي فيخرج الجميع إىل مكان الطعام وهم 
يرقصـون يف دائرة إذا كان املكان قريب من الخلية وإذا كان 

بعيد يرقصون عىل شكل 8 .
*يوجد لـدى بعض النمـل معدتـني واحدة للطعـام النملة 
لهضمـه وتزويدهـا بالعنـارص املغذية املطلوبة لجسـدها 
واملعـدة األخرى يخزن النملة الطعـام بها ألبناء النمل حيث 
تصـل تخزين النمـل الطعام يف املعدة الثانيـة إىل أن تصل يف 
بعض األحيان إىل حبة العنب، ثم تقوم النملة بتجشـؤ هذه 

املواد الغذائية للنمل اآلخر ليقوموا بتناول هذه املواد.
*أوضحـت الدراسـات أن البعـوض يف فرتة اكتمـال القمر 
يكـون يف قمة نشـاطه حيث أن نسـبة لدغتـه تزيد يف هذه 
الفرتة بنسـبة 500 % ولكـن لم يعرف العلماء سـبب هذه 

الحقيقة حتى األن .
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١٨٩٨ - بـدأ اإلمرباطـور األملانـي غليـوم الثاني زيـارة تاريخية إىل 
دمشق يف إطار جولة قام بها يف الدولة العثمانية شملت أيضاً القدس 

واسطنبول.
١٩١٧ -البالشفة يتسلمون السلطة يف روسيا.

١٩٢٠ - البطريرك تيخون يصدر مرسوًما يؤدي إىل تشكيل الكنيسة 
الروسية األرثوذكسية خارج روسيا.

١٩٤٩ - ملـك مرص فاروق األول يصدر قراًرا يحل به الربملان وإجراء 
انتخابات جديدة.

١٩٥٦ - الجمعيـة العامـة لألمم املتحدة توافق عـىل قراًرا يطلب من 
اململكة املتحدة وفرنسـا وإرسائيل اإلنسحاب الفوري من مرص بعد 

اجتياحهم للسويس.
١٩٧٢ - إعادة انتخاب ريتشـارد نيكسـون رئيًسـا للواليات املتحدة 

لفرتة رئاسية ثانية.
١٩٧٣ - مرص والواليات املتحدة تسـتأنفان العالقات الدبلوماسـية 
الكاملة بينهما بعد قطيعة اسـتمرت نحو سـتة سـنوات منذ حرب 

.١٩٦٧
١٩٨٥ - رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسـطينية يارس 
عرفـات يعلن من القاهرة إدانته لكل أشـكال اإلرهـاب، لكنه يجدد 
تأكيـده عىل حق الفلسـطينيني يف مقاومة االحتـالل اإلرسائييل عىل 

أرضهم.
١٩٨٧ - رئيس الوزراء التونيس زين العابدين بن عيل يطيح بالرئيس 

الحبيب بورقيبة يف انقالب أبيض ويتوىل الرئاسة يف تونس.
١٩٩٠ - انتخاب ماري روبنسـون رئيسة لجمهورية أيرلندا، لتصبح 

أول امرأة تتوىل الرئاسة فيها.
٢٠٠٤ - الحكومـة العراقيـة املؤقتـة تعلـن حالة الطـوارئ ملدة ٦٠ 

يوًما.
٢٠١٢ - الرئيـس األمريكي بـاراك أوباما يفوز بوالية رئاسـية ثانية 
بعدمـا حصل عـىل ٣٠٣ أصـوات يف املجمع االنتخابـي، مقابل ٢٠٦ 

أصوات ملنافسه ميت رومني.
٢٠٢٠ - جو بايدن يفوز باالنتخابات الرئاسية األمريكية.

_ÂÌãÇ�a@…fl@Ÿn”aáói@çÓø@o„a@›Á›uã€a@Òeãfl@Òcãæa

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇaÒ5«Î@Úó”

  

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

قال احدهم ....خاصمت زوجتي 

شـهرين ألمر ما ... ال أكلمها وال 

آكل يف البيـت و بعدهـا تحاورنا 

واتفقنا و تصالحنا و تم حل هذا 

االمر الـذي غضبـت ألجله ولكن 

.....

وجدت أن زوجتـي اعتادت النوم 

وحدها تقول طـول حياتي كنت 

أقرأ حتى أنام و لكن منذ تزوجتك 

كنـت ال أريد ان ازعجـك بالضوء 

.. لكـن يف فـرتة هجـرك رجعـت 

لقراءتـي و ارتحـت ملـا اعتـدت 

عليه.

كنـت اشـعر انهـا عندمـا تدخل 

الغرفـة تسـتنكر رائحـة نفيس 

فيهـا و هي التـي كانت ال تعرف 

تنام ان بعدت عنها ٢٠ سـنتيمرت 

..

لـم تعـد تعلق عـىل األكل ... كايف 

ملح حاسـب ضغطك سـريتفع، 

فهـي اعتـادت انـي آكل جاهـزا 

ملدة شـهرين ما عاد يفرق معها 

ملحـي يف الطعـام زاد او نقص، 

و بعـد ان كانت ال تكف عن خلق 

احاديـث معي أصبحـت صامتة 

يف وجودي منشـغلة بقراءتها او 

حياكتها،،

لهـا  بخصامـي  أنـي  شـعرت 

انتـرصت يف امـر لكنـي خرست 

امامـه الكثـري جدا الـذي لم اكن 

اشـعر بقيمته و كان الثمن اغىل 

بكثري ممن جنيته.

العربة:

ليتهـم يدركـون أن املـرأة مـرآة 

الرجـل ... و كل ما يحدث لها ما 

هو إال نتيجة ألفعالهم ليس إال..
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هذا االختبار الشخيص ملعرفة 

بأخوانـك  عالقتـك  طبيعـة 

نطـرح  سـوف  وأصدقائـك، 

عليك خمسة أسـئلة بخيارات 

متعددة اختار مايناسبك وبعد 

اإلجابـة عـىل جميع األسـئلة 

انزل اىل آخـر الصفحة لتعرف 

شخصيتك:

تميـز  الصفـات  أي  س١: 

صديقك املفضل عن اآلخرين؟

أ-جاذبيته الشخصية

ج-طريقتـه يف التـرصف مـع 

الناس

د-مركز أرسته

هـ-ذكاؤه

بالغـرية  تشـعر  هـل  س٢- 

بالنسبة له؟

د- نعـم مـن كل األشـخاص 

الذين له عالقة بهم

ج- أشـعر أحيانـا بالغرية ولو 

أنني أعرف أن هذا خطأ واطرد 

هذا

الشعور بقوة

هـ- أغار فقـط إذا كانت لدي 

مربرات وجيهة لذلك

حينمـا  تشـعر  بمـاذا  س٣- 

تلتقي به؟

أ- حماس وسعادة

هـ- أتظاهر بعدم االهتمام

د- أن الوقت يهرب برسعة

ج- تملؤنـي الرغبـة أن أبقـى 

معه

وأنـت  يسـعدك  س٤:مالـذي 

معه؟

ج-يسعدني االسـتماع له وأن 

يشاركنتي أفكاري وهمومي

أ- أتمنـى لـو كان/ت أخـي/

أختي لنكون معاً طوال الوقت

د- أحاول أن أرضيـه وأوافقه 

عىل كل مايقوله

هـ- أرسح يف التفكري أحياناً يف 

مسائل أخرى

س٥:تأخـرت عـن موعد معك 

ملدة نصف ساعة فماذا تفعل؟

د- أشعر بالخوف فربما ليست 

عنده رغبة ألن يراني

أ- أنـرصف فقد انتظـرت بما 

فيه الكفاية

هــ- أقـرر أن أعنفـه إذا لـم 

يعطني تعليال مقبوال لتأخره

ج- انتظر يف قلق البد شيئاً غري 

مألوف قد حدث له

اآلن اعرف شخصيتك..

إذا كانت أكثر إجاباتك (أ)

لنفسـك  محـب  أنانـي  أنـت 

مشـتت الفكـر مـن الصعـب 

عليـك عمـل عالقـات طويلـة 

املدى مع اآلخرين ألنك الترتبط 

حقاً بأحد.

إذا كانت أكثر إجاباتك(هـ)

بأنـك  للنـاس  توحـي  أنـت 

مضبوطـة  رزينـة  شـخصية 

يف  تفضـل  لكنـك  كل يشء  يف 

تعامالتـك أن تخلـط االهتمام 

بالجفاء لكي تظهر شخصية 

غامضـة النتيجـة أنـك بـارد 

صارم مع أصدقائك.

إذا كانت أكثر إجابتك(ج)

أنـت حسـاس تعـرف كيـف 

تتمتع بالحياة وتنقل العواطف 

لألخرين أنت التخاف من عمل 

عالقـات دائمـة ألنـك تعـرف 

معنى الصداقة .

وهـي أن التطغـى عـىل أحـد 

أوترتك أحد يطغى عليك

إذا كانت أكثر إجاباتك(د)

دائمـاً ألصدقائك  أنت منحني 

لهـم  بمصالحـك  مضحـي 

شـئ  أي  لعمـل  مسـتعد 

للمحافظة عليهم لكنك تطلب 

منهـم الكثـري أحيانـاً وتغـار 

عليهـم كثرياً ربمـا أنك تخاف 

تستسـلم  لـذا  الوحـدة  مـن 

تماما...
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ما اكـــــــدر اعوفك حته لو للموت
واسمع راح اكلك ليش ما عوفــــك
من طبع اليغمض ما يشـوف الناس
بس اني من اغمض كلبي اليشوفك 

===
ياملاخذها مني الليله ما اوصـــيك 

حبيبة كلبي هاي شتطلب انطيهــا 
ال جترح كلبها يوفقك اهللا ارجــوك 

بذمتك هي صارت ال تبجيهـــــــــا 

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

ــة o عراق  ــن كلمات لغتها عربي ــر من ٤٠ ٪ م ــرة أكث ١ جزي
(مبعثرة)

ــماء في  ــة) o طير ليلي o له من االس ــف (معكوس ٢ للهات
العربية نحو ١٠٠ اسما

٣ متشابهان o عاب شخصا في غيابه o والد
٤ نصاب o ندى أو مطر خفيف o ثلثا منح

ــم خلية  ــة) o اس ــورة ووجهة النظر (معكوس ــي املش ٥ ف
النحل بالفصحى

٦ قصائد شعر كتبت في اجلاهلية مباء الذهب
٧ والدة o ثالثة حروف من اوان

٨ أكبر بركان في العالم
٩ جتدها بني البلدان o ورقة من أوراق اللعب

ــب أو نحوه  ــد عربي عرف الطباعة o أداة من اخلش ١٠ أول بل
لصنع الكعك

١ مواقع للقاء واملناقشة على االنترنت o للتعريف
٢ التصرف في عمل بدون حتضير o أوفى االصدقاء

٣ املدينة ذات األلف عمود أيام قوم عاد o جملة موسيقية
ــبق  ــتخدمت في احلروب o قاصدا عن س ٤ تصدر صوتا اس

اصرار
٥ حرف عطف o املوت

٦ جهة االنطالق o ابو األب أو األم
ــماها الفينيقيون مدينة  ــياحية اس ــبانية س ٧ مدينة اس

«امللكة»
٨ خض o خمود احلماس واحليوية

٩ منتسب إلى عمان o االسم القدمي للبحرين وحضارتها
١٠ دولة عربية ليست لها حدود برية o شتم

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

انـس خالفاتـك ومشـاكلك القديمـة مع رشيك 
حياتك، وابدأ صفحة جديدة هذه األيام. يمكنكما 
أن تسـافرا معـا ألحد األماكـن الجديـدة. صحتك 
ليسـت عىل مـا يرام بسـبب إهمالك، لـذا يجب أن 
تهتم بصحتك هذه األيام، وتبتعد عن كل مسببات 

املرض لديك، ألن الوقاية خري من العالج.

شـعر الجميع برغبتهم يف التحـدث معك اليوم. 
يبـدو أن طريقتـك يف التعامـل معهـم هـي التـي 
تجذبهـم نحـوك بهـذا الشـكل. لـن تجد أصـدق من 

أصدقاء طفولتك، حاول أن تبحث عنهم.

اإلنصـات واالسـتماع باهتمـام هـو مفتـاح 
تحسـن عالقتك برشيكك عىل الصعيد العاطفي. 
هنـاك فجوة كبـرية بينكما والشـك يـراودك رغم 
تظاهـرك بالثقة والقوة يف الوضع الحايل. الطريقة 
الوحيـدة لتطفئ كل شـكوكك هى أن تتحدث معه 

وتتواصل معه بقلب مفتوح.

يمر أحد أقاربك بوعكة صحية شـديدة هذا اليوم أو 
بأزمة مالية. تبدو قلقا ومرتبكا بسبب هذه املشكلة. 
تحـاول االتصـال به ولكنه ال يرد عـىل هاتفه. كما تقوم 
بإرسـال عدة رسـائل إليه عرب الربيـد اإللكرتونـي، ولكنه 
لسوء الحظ ال يتفقده باستمرار. كن هادئا فهذا الشخص 

سيكون عىل ما يرام قريبا.

عىل الرغـم من أنك تحـاول تطوير نفسـك إال أنك 
تبدو مذهـوال من رسعة األحداث مـن حولك، ولذلك 
ال تستطيع أن تواكبها بسبب انشغالك بتطوير مواهبك 
ومهاراتك. يوجد يف منزلك العديد من الكتب واملجالت، لم ال 

تشغل وقتك بقراءتها؟

ثقتك يف نفسـك تزداد يوما بعد يوم. ربما تكتسب خربات 
جديـدة يف محيط العمل تجعلـك تغري يف خطتك العملية عىل 
املـدى البعيـد، قدرتـك عىل التعامـل مع املشـكالت تجعل منك 
اليوم شـخصا حكيما يلجأ إليه كل من لديه مشكلة، ولكن احذر 
مـن االنجراف يف هذه املشـكالت، فأنت تحتـاج إىل أجواء هادئة 

للرتكيز.

احـرص عىل أال تدفع نفسـك يف رصاعـات صعبة 
اليوم. ال تضغط عىل نفسـك يف العمل طاملا أنت لست 
بحاجة لذلك، وقبل أن تقدم عىل أى تحد، ادرسه جيدا 

ألن الثمن قد يكون غاليا يف حالة الخسارة.

سيشـجعك اليوم أفراد أرستك عىل الدخول يف مرشوعات 
جديـدة مع رشكائـك يف العمل ولكن ننصحك أن تستشـري 
أصدقـاءك فربما يقدمون لك نصائـح جديدة. أنت اليوم تدنو 
مـن أحالمك بطريقة غـري مسـبوقة والتوقف قد يهـدم كل ما 

حققته فاستمر يف إتمام خططك.

ستحصل عىل فرصة جيدة األعمال املعروضة 
عليـك يف هـذه الفـرتة فجميعها سـوف يخرج 
مـا لديك من مواهـب ال يعرف أحد عنها شـيئا. ال 
تتحامل عىل نفسك أكثر من ذلك فأنت قدمت للحبيب 
كل مـا يمكن أن تقدم واملشـاكل يف تزايد، خذ القرار 

بالبعد فهذا أفضل.

اإلفراط يف تناول الطعام والرشاب يعرضك للعديد 
من املخاطر. استغل وقتك بطريقة صحيحة اليوم 
حتى لـو كنت بمفـردك. اذهب للنـوم مبكرا لكي 
تسـتيقظ مبكرا. ال يفضل التفكري يف أي مشـكلة 

قبل النوم.
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يشـعر الجميـع برغبتهـم يف التحـدث معـك 
اليـوم. يبدو أن طريقتـك يف التعامل معهم هي 
التـي تجذبهم نحوك بهذا الشـكل. لـن تجد أصدق 

من أصدقاء طفولتك، حاول أن تبحث عنهم.

اهتم اليوم بسـماع املوسيقى فربما تهدأ أعصابك 
وتغري الروتني الذي اعتدت عليه كل يوم أو قد تجعلك 
تنىس همومك ومشـاكلك حتى وإن كان لوقت مؤقت. 
كمـا ستسـاعدك املوسـيقى عـىل التعبري عن نفسـك 

وخاصة إذا استمعت إىل األغاني املفضلة إليك.

Ô”aã«@fiçÀ



مسلسل  بعودة  سعادتها  عن  إسرب،  جيني  السورية،  الفنانة  كشفت 

”صبايا“ واستكمال السلسلة التي بدأوا بها من جديد. 

مبسوطة  كتري  ”أنا  بالعربي“:   ET” برنامج  مع  لقائها  خالل  جيني  وقالت 

ألنه نحنا رح نكمل هاي السلسلة، و الفكرة تبلورت ألن الصبايا ايل شفناهم يف الجزء 

شخصية  زي  أوالد  عندهم  صار  ومنهن  تزوج  منهن  ألنه  سيدات  صاروا  الخامس 

ميديا“.

وأضافت جيني“ قبل كان العمل بيتحمل استمرار يف األحداث وترك مجال مفتوح 

عىل  األمور  اختلفت  سنوات  عرش  من  ألن  مختلفة  بطريقة  ولكن  اليش،  لهاد 

اختالف األصعدة“.

و تابعت“ نحنا لساتنا صبايا عىل الرغم انه إحنا رصنا سيدات، لكن هذا الجزء 

األول  للسيدات  جيل  جيالن،  هيكون  ألنه  جدد،  صبايا  بطالت  فيه  سيكون 

لديهن تجاربهن، وجيل للصبايا املقبالت بأهدافهن عىل الحياة كما سيكون 

هناك يشء مشرتك بينهما“.
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خالل  الرتيند  وهبي  هيفاء  تصدرت 

األول  حفلها  نجاح  بعد  املاضية  األيام 

والذي  الرياض  موسم  ضمن  بالرياض 

جمعها بإليسا للمرة األوىل.

تستأنف النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 

فيلمها  يف  األخرية  مشاهدها  تصوير 

املخرج  مع  باريس»  «رمسيس  الجديد 

أكتوبر،  منطقة  يف  موىس  خالد  أحمد 

عىل أن يستمر التصوير هناك ملدة يوم 

إىل  الفيلم  أرسة  بصحبة  وتنتقل  واحد 

ما  لتصوير  األخرض  الحزام  منطقة 

تبقى من مشاهد والتي تستغرق ٤ أيام 

ويتم االنتهاء من العمل بالكامل.

تدور أحداث فيلم «رمسيس باريس» يف 

مجموعة  انتقال  حول  كوميدي،  إطار 

باريس  إىل  رمسيس  من  املرصيني  من 

من  الكثري  تتضمن  الرحلة  وهذه 

مواقف  وسط  واملفاجآت،  األحداث 

وتصل  املوقف،  عىل  تقوم  كوميدية 

األحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل 

من  املوناليزا  لوحة  لرسقة  عصابة 

متحف اللوفر، وهم متنكرون.

يف  حالياً  وهبي  لهيفاء  ويعرض 

الذي  أوروبا»  «أشباح  فيلم  السينمات 

تعود به إىل السينما بعد غياب سنوات، 

الفيشاوي،  أحمد  بطولته  يف  ويشارك 

أروى  سمرة،  باسم  خاطر،  مصطفى 

من  وعدد  الحسن،   أبو  عباس  جودة، 

ضيوف الرشف، وتدور أحداث الفيلم ىف 

والفيلم  واملغامرات،  األكشن  من  إطار 

وحوار  وسيناريو  فاروق  كريم  قصة 

السعد ورشيف  أبو  أمني جمال ومحمد 

يرسي، وإخراج محمد حماقي.

اإلماراتية  املطربة  تفاعلت 

أحالم الشاميس مع «أمنية» 

الشاب  السعودي  الفنان 

الغناء  يف  العتيبي،  فيصل 

معها.

وظهر فيصل العتيبي يف لقاء 

تلفزيوني، عقب حملة تنمر 

تعرض لها، وأثارت جدًال بني 

ليتلقى  اململكة،  يف  مواطنيه 

الحًقا حملة دعم واسعة.

وخالل اللقاء، عرب عن رغبته 

من  كل  جانب  إىل  الغناء  يف 

السعودي  واملطرب  «أحالم» 

«رابح صقر».

املطربة  غردت  أن  لبثت  وما 

عىل  حسابها  عرب  اإلماراتية 

«تويرت»،  التواصل  موقع 

مشاركة  يف  رغبتها  لتعلن 

حفلها،  العتيبي  فيصل 

العاصمة  يف  إقامته  املزمع 

الرياض.

«راح  «أحالم»:  وكتبت 

تشاركني حفيل يف الرياض، 

حبيبي،  يا  أترشف  إليل  وأنا 

وغنيت  أروع،  وال  صوت 

وراح  وأرستني،  حزين 

نغنيها مع بعض، أوعدك».

وكان امللحن السعودي نارص 

رغبته  أبدى  قد  الصالح، 

منه  هدية  لحن  بتقديم 

لفيصل العتيبي، وذلك دعًما 

له عقب تعرضه للتنمر.

أحالم  املطربة  عقبت  فيما 

بالقول  الصالح،  عىل  كذلك، 

التسجيل  ستقدم  إنها 

للعتيبي كهدية منها.

العتيبي،  فيصل  وتعرض 

عاًما،   ١٦ العمر  من  البالغ 

قبل  من  إساءة  لحملة 

متابعيه بعد التنمر عىل لونه 

وزعموا  بأصله،  والتشكيك 

عتيبة  قبيلة  من  ليس  أنه 

العربية املعروفة.

وإثر اإلساءات املتواصلة من 

للعتيبي  بث  خالل  متابعني، 

عن  عرب  توك»،  «تيك  عىل 

استيائه الواضح من ذلك، إذ 

أكد متأثرًا أنه سيقوم بإغالق 

وسيضيف  حساباته  جميع 

فقط من يرغب بهم، مشدًدا 

عتيبة  قبيلة  من  أنه  عىل 

رغًما عن الجميع.

األمريكي،  امللياردير  قال 
الجديد  املالك  ماسك،  إيلون 
الشبكة  إن  ”تويرت“،  ملوقع 
عىل  قادرة  ستكون  االجتماعية 
وطويلة  كبرية  نصوص  إرفاق 
الجديد  املالك  باملنشورات.وكتب 
عىل  االجتماعية  للشبكة 
”تويرت“: ”سيضيف تويرت قريبا 
طويل  نص  إرفاق  عىل  القدرة 
املمارسة  ينهي  ما  بالتغريدات، 
التقاط  يف  املتمثلة  السخيفة 

لقطات شاشة من املفكرة“.
سيكون  أنه  ماسك  وأضاف 
 Twitter” مثل  يشء  هناك 
بإخبار  ماسك  ووعد   ،“Notes
أسبوعني.يذكر  غضون  يف  املزيد 
اعتادوا  ”تويرت“  مستخدمي  أن 
 280 أقىص  بحد  نصوص  كتابة 

حرفا. وعندما يتعلق األمر بنرش 
يعمدون  كانوا  طويلة،  رسالة 
لهذه  شاشة  لقطات  إرفاق  إىل 

النصوص باملشاركات.
امللياردير  افاد  اخر،  جانب  من 
عىل  عرض  بأنه  ماسك  إيلون 
عنهم  استغنى  الذين  املوظفني 
تعويضا  ”تويرت“  رشائه  بعد 
لكل  أشهر   3 رواتب  بقيمة 
منهم، يف الوقت الذي تخرس فيه 
الرشكة أكثر من 4 ماليني دوالر 
”تويرت“  رشكة  يوميا.وبدأت 
خفض  يف  االجتماعي  للتواصل 
عدد موظفيها عىل نطاق واسع 
مع  العالم،  أنحاء  جميع  يف 
ما  استبعاد  بإمكانية  توقعات 
الذين  موظفيها  نصف  إىل  يصل 
يزيد عددهم عىل 7500 موظف.

عىل مر السنني أصبح واتسآب أحد وسائل االتصال األكثر شيوًعا 
أنحاء  جميع  يف  الناس  يعتمد  حيث  شيوًعا،  األكثر  يكن  لم  إن 
املصدر  باعتباره  واتسآب  عىل   - الهند  يف  وخاصة   - العالم 
بناء  تم  التي  األساسية  الركائز  أحد  وكان  لالتصال،  األسايس 
واتسآب عليها هو الخصوصية - حيث يعد التشفري من طرف 
األسايس  النظام  أهمية يف  األوىل واألكثر  امليزات  أحد  إىل طرف 

الذي يقدمه. 
ومع ذلك، عىل مر السنني، يطرح واتسآب بشكل روتيني 

ويوفر  وأمانه،  املستخدم  خصوصية  تعزز  ميزات 
من  الكثري   Meta لرشكة  اململوك  املراسلة  تطبيق 

امليزات املتعلقة باألمان والخصوصية.
ونظرًا لوجود مجرمي اإلنرتنت يف تجول يتطلعون 
الضحايا،  لجذب  واتسآب كوسيلة  استخدام  إىل 
وميزات  أدوات  استخدام  الرضوري  فمن 
البقاء  عىل  املستخدمني  تساعد  التي  واتسآب 
إخفاء  يف  امليزات  هذه  إحدى  تتمثل  بأمان.. 
تساعد  قد  حيث   - باإلنرتنت  االتصال  حالة 
املعلومات  يف  التحكم  يف  فقط  املستخدمني 

التي يشاركونها مع اآلخرين.
قد  ما  بقدر  ذلك؟  تفعل  كيف  أتساءل 
بعض  هناك  تزال  ال  بسيًطا،  األمر  يبدو 
الخطوات التي يجب عىل املرء اتباعها. يف 
دليل الكيفية هذا ، نخربك بكيفية إخفاء 

حالة واتسآب الخاصة بك:
١. قم بتشغيل تطبيق واتسآب عىل هاتفك.

٢. توجه نحو قسم اإلعدادات.
٣. اضغط عىل الحساب وحدد الخصوصية

٤. اضغط عىل آخر ظهور وعىل اإلنرتنت
آخر  رؤية  يمكنه  «من  من  املناسب  الخيار  حدد   .٥

ظهور يل»
متصالً  أكون  عندما  رؤيتي  يمكنه  «من  ضمن   .٦

باإلنرتنت» ، انقر عىل «كما شوهد آخر مرة»
حالة  آخر  تشارك  لم  إذا  أنه  مالحظة  يرجى 
باإلنرتنت،  اتصالك  حالة  أو  مشاهدتها  تمت 
فيها  شوهد  مرة  آخر  رؤية  من  تتمكن  فلن 
األشخاص اآلخرون وحالة االتصال باإلنرتنت. 
قد يكون هذا مجرد ثمن ضئيل لدفعه مقابل 

الخصوصية.

يف  الغربية  جاوة  من  مزارع  كشف 
عاما   ٦١ العمر  من  يبلغ  إندونيسيا 
أنه سيتزوج للمرة ٨٨، مشريا إىل أنه 
السابقات  زوجاته  إلحدى  سيعود 
حد  عىل  بحبه  متيمة  تزال  ال  ألنها 
يدعى  الذي  املواطن  وهذا  تعبريه.. 
زوجته  من  للزواج  مستعد  «كان» 
حيث   ،٨٦ رقم  زواجه  من  السابقة 
 Playboy» بـ  امللقب  الرجل  رصح 
بأنه ال  لتزوجه مرات عديدة،   «King
يستطيع رفض عودة زوجته السابقة 
إليه، وقال: «عىل الرغم من مرور وقت 

الحب  أن  إال  انفصالنا،  منذ  طويل 
الرجل  وكشف  قويا».  يزال  ال  بيننا 
الرابعة  األوىل يف سن  للمرة  أنه تزوج 
تكربه  األوىل  زوجته  وأن  عرشة، 
سلوكه  وبسبب  أنه  وذكر  بعامني. 
الطالق  زوجته  طلبت  حينها  السيئ 
الزواج، دون الخوض  بعد عامني من 
وأكد  السيئ،  املوقف  تفاصيل  يف 
الفاحشة،  ارتكاب  من  «بدال  قائال: 
األفضل أن أتزوج».ومن غري الواضح 
من  كان  أنجبهم  الذين  األطفال  عدد 

زيجاته البالغ عددها ٨٧.
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تسمي  اآلن  لعلك   »  : قائالً  مني  يهزأ  الخلص  أصدقائي  أحد  يل  كتب 
نفسك أبو ماو ، بعد أن كنت تتسمى أبو فيدل « وأنا اليوم ال أبو فيدل 
وليس  املبدئية  والثوابت  القضية  هو  عندي  فاملقدس  ماو،  أبو  وال 
األسماء، عىل أني أميل اآلن إىل تلقيب نفيس «سليل الحضارتني». بهذه 
األسئلة  العلوي عىل سؤال من  يرد هادي  والعميقة  الطريفة  اإلجابة 
كتاب  أعده خالد سليمان وحيدر جواد يف  آخر حوار معه  الكثرية يف 
الزاهد  العراقي  «حوار الحارض واملستقبل». والحديث عن هذا املفكر 
للكتاب  الدويل  العراق  ملعرض  القادمة  الدورة  تسمية  ملناسبة  يأتي 
وحياته  لفكره  واستذكاراً  به  احتفاء  العلوي»،  هادي  دورة   » باسم 
بعد أكثر من ٢٤ عاماً عىل رحيله، ذلك أن الرجل قد خرج من العراق 
منذ العام ١٩٧٦ بعد عودة الشيخ جالل الحنفي البغدادي من الصني، 
فأخرب صديقه العلوي أن الصينيني طلبوا منه أن يرشح لهم من يحل 
محله ممن يريض خلقه ودينه، فأختاره لتبدأ غربته الطويلة متنقالً 
بني الصني ولندن وبريوت ودمشق التي تويف ودفن فيها أواخر أيلول 

. ١٩٩٨
ولعل من مفارقات األقدار، ومن سوء حظ القراء واملثقفني يف العراق، 
أياديهم  متناول  وعن  مكتباتهم  عن  العلوي  هادي  نتاجات  تغيب  أن 
وهو يف عز سنوات عطائه الفكري يف سنوات الثمانينيات والتسعينيات 
باسم   ١٩٦٠ العام  يف  األول  بحثه  نرش  أنه  مع  املايض  القرن  من 
مستعار خوفاً كما يقول من وزير االرشاد وقتذاك الذي كان يحارب 
الغربة  السنوات صدرت وهو يف  تلك  العراق، ففي  اليسارية يف  املنابر 
الفكر واالقتصاد واألدب والتصوف والرتاث  املثرية يف  معظم مؤلفاته 
املبادرة  فضل  والفنون  والثقافة  لإلعالم  املدى  لدار  وكان  اإلسالمي، 
بإصدار أعماله الكاملة الحقاً لتكون متاحة للجميع، ومع ذلك يبقى 
العلوي من املفكرين الذين حرموا من االنتشار الواسع يف وطنه أثناء 
الفكر  الذي تصدرت فيه مؤلفات بعض مجايليه يف  الوقت  حياته، يف 
املكتبات  رفوف  واملجتمع  واالقتصاد  والسياسة  والفلسفة  والرتاث 
يف عمقه  يبزهم جميعاً  أنه  املتنبي بحرية كاملة مع  وأرصفة شارع 
وأملعيته وفرادة أسلوبه، بل ويف طرافته ونكاته التي ال يكاد يخلو منها 

كتاب من كتبه الكثرية.
والصينية مثرية  اإلسالمية  الحضارتني  العلوي سليل  كانت شخصية 
مكتبة  له  اتاحتها  التي  املبكرة  الرتاثية  قراءاته  فبسبب  للدهشة، 
التيارات  مع  وتعاطفه  الوطني  العمل  يف  انغماسه  وبسبب  جده، 
تحصنت  مثلما  والتمرد،  الثورة  طابع  شخصيته  اكتسبت  اليسارية، 
بالزهد والتعفف عىل مسار الشخصيات امللهمة يف التاريخ اإلسالمي، 
ماوياً،  كاسرتوياً  ثورياً  مشاعياً  لينينياً  ماركسياً  اسالمياً  حتى صار 
كأي  يشء،  يملكه  لئال  شيئاً  يملك  ال  اللذائذ،  عىل  متعالياً  ومتصوفاً 
صار  العجيبة  السلوكية  الفكرية  الخلطة  هذه  ويف  كوني.  مثقف 
ركعة  الصالة  ركعة  وصارت  لينني،  فالديمري  الرويس  شيخنا  لينني 
كونفوشية، وما كان لفيلسويف الصني الوتسه وكونفوشيوس أن يرتكا 
أثرهما يف العلوي لوال نزوعه الروحي إىل املطلق الصويف، فنجده يعمل 
أول ما يعمل خالل السنوات األوىل لوصوله إىل الصني، عىل ترجمة كتاب 
« التاو» ال كمرتجم فحسب، بل كواحد من التاويني أصحاب الطريق 
أن  املفارقات  ومن   » الصينيني:  والقادة  بالصني  أعجب  وقد  القويم. 
هوا  وخليفته  تونغ  ماوتيس  راتب  من  أكرب  كان  الوقت  ذلك  يف  راتبي 
كوو ُفنغ . فقد كان راتبي خمسمئة يوان وراتبهما أربعمئة يوان « ! .
والصينية،  اإلسالمية  الحضارتني  يف  الصويف  وتراثها  املشاعية  ولعل 
هي التي ألهمت العلوي إلنجاز كتابه «مدارات صوفية «بل وزاد عليه 
للحركة املشاعية  الكتاب ملحقاً يتضمن برنامجاً  انه وضع يف نهاية 
العراقية تحت عنوان الهيئة املشاعية العليا يف العراق، متخذاً له قول 
: «عجبت ملن ال يجد يف بيته ما يأكله كيف ال  أبو ذر الغفاري شعاراً 
يخرج عىل الناس شاهراً سيفه «. ويف هذا الربنامج لجمهورية هادي 
العلوي تفرض الهيئة املتخيلة عدداً من املطالب يف مقدمتها استحداث 
وزارة باسم وزارة التنظيم املشاعي للمجتمع ، ُتعهد ومؤسساتها إىل 
أشخاص رحماء موصوفني برقة القلب ونزاهة الضمري برصف النظر 
عن انتماءاتهم السياسية وعقائدهم الدينية، وال يستلم وزيرها راتب 
وزير بل راتب ُيقنَّن بحاجاته الرضورية شأن أي مواطن. وال تستعمل 
الرخيصة.  الشعبية  السيارات  بل  والغالية  الفارهة  السيارات  الوزارة 
«!». وماذا بعد أيها الزاهد ؟ تقود الهيئة حملة شعبية لالستيالء عىل 
قصور الدولة وفنادقها السياحية إلسكان املواطنني فيها ومنع توزيع 
بوراثتها.  يحلمون  الذين  والسياسيني  واألدباء  املثقفني  عىل  القصور 
إىل  اعتماداتهما  وتحويل  والثقافة،  اإلعالم  وزارتي  إلغاء  ؟  بعد  وماذا 

وزارة التنظيم املشاعي . « !! « .
كان رحيلك املبكر يا هادي العلوي رحمة لنفسك ودماغك وأعصابك، 
ورفعاً لإلحراج عن اآلخرين، فليس ملتصوف زاهد حالم مثلك كرامة يف 

املدينة التي تحتفي بك بعد ربع قرن عىل رحيلك .
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املتهمة»   » مسلسل  لنجاح  سعادتها  عن  درة  الفنانة  أعربت 

vip، والذي  الذي انتهى عرض حلقاته عىل منصة « شاهد « 

 ، التي قدمتها درة  دارت أحداثه حول « نورهان» الشخصية 

لتجد  له،  تعرضت  بسبب حادث سيارة  الذاكرة  فقدت  والتي 

قتل  قضية  يف  متهمة  ذلك  عقب  نفسها 

يقدم  الذي  العزازي»  «رشيف  زوجها 

لتتواىل  كرم،  عادل  الفنان  دوره 

الهروب  يف  درة  وتنجح  األحداث 

بها  تواجدات  التي  املستشفى  من 

له،  تعرضت  الذي  الحادث  عقب 

مخرج  ايجاد  يف  منها  محاولة 

من التهمة التي تواجهها

متابعيها  درة  وشاركت 

الدعائي  امللصق  من  صورة  

للعمل عرب حسابها الرسمي 

عىل « انستغرام».

الحمد   » قائلة  وعلقت 

مسلسل  لله، 

 ١ رقم  املتهمة 

عىل شاهد»

 « : فت ضا أ و

عىل  شكرا 

بعتكم  متا

اآلراء  وكل  واهتمامكم 

اإليجابية واملقاالت 

لكل  شكرا  و 

آمن  من 

باملرشوع 

ما  وكل 

حب  أ

ملسلسل  ا

ودعمه ولو 

بكلمة».

يضم  املتهمة»   »

عدد من النجوم بجانب 

مها  عباس،  أسامة  منهم  درة، 

نصار، عادل كرم، رشدي الشامي، عيل الطي، وغريهم، والعمل 

من إخراج وتأليف تامر نادي.

يطري  ال  «حتى  مرسحية  يف  درة  شاركت  آخر،  جانب  عىل 

الدكان» الذي يمثل أوىل تجاربها عىل املرسح املرصي، والتي تم 

عرضها خالل األيام املاضية يف موسم الرياض

محل  والده  عن  يرث  الذي  الدين،  قمر  حول  أحداثها  وتدور 

عليها  يتنافس  التي  زبدة،  حب  يف  ويقع  كهربائية،  أدواٍت 

إن  وما  طيوبة،  رجب  الثري  بينهما  عائقاً  ويقف  الجميع، 

يكتشف قمر الدين رس الدكان حتى تنقلب األحداث رأساً عىل 

عقب.
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