
بغداد/ الزوراء:
أنهـى مجلـس النـواب القـراءة الثانية 
لثالثة قوانني ، وفيمـا قرر تمديد فصله 
الترشيعي، وجه رئيـس املجلس، محمد 
الحلبويس، باسـتضافة وزيـري الزراعة 
الغد.وافتتـح مجلس  واملـوارد بجلسـة 
النواب، امس الثالثاء، جلسـته برئاسـة 
رئيس املجلس محمـد الحلبويس.وقالت 
الدائرة اإلعالمية ملجلـس النواب يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: إن ”رئـيـس مـجـلـس 
الـنــواب مـحـمــد الـحـلـبـوســي 
افتتـح أعـمـال الجلســــــة رقم(9) 
مـن الــــدورة االنتخابيـة الخامسـة 
الفصــــل  االوىل  الترشيعيـة  للسـنـة 
الترشيعـــي الثاني“.كما قررت رئاسة 
مجلس النواب تمديد الفصل الترشيعي.
وذكرت الدائـرة االعالمية ملجلس النواب 
يف بيان أن“رئاسـة مجلس النواب قررت 

تمديد الفصل الترشيعي  الثاني/ السنة 
االنتخابيـة  الـدورة  األوىل/  الترشيعيـة 
الخامسـة، شـهراً واحداً“.واضافـت ان 
”ذلك جاء استناداً إىل أحكام املادة (58/

ثانياً) من الدسـتور،ولغرض اسـتكمال 
عدٍد من املهام والترشيعات الالزمة“.

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
الثالثـاء، صدور أمـٍر باسـتقدام املدير 
العام لرشكـة نقل الطاقـة الكهربائيَّة 
الوسطى الحايل؛ بتهمة تسبُّبه يف إلحاق 
رضٍر جسـيٍم بأمـوال ومصالح الجهة 
التـي يعمـل بها.دائـرة التحقيقـات يف 
الهيئة، ويف معرض حديثها عن القضيَّة 
قـت فيهـا الهيئـة وأحالتهـا  التـي حقَّ
إىل القضـاء، أشـارت يف بيـان ورد لــ 
تحقيـق  ”محكمـة  أنَّ  إىل  ”الـزوراء“، 
يف قضايـا  بالنظـر  ـة  املُختصَّ النجـف 
النزاهة أصدرت أمر استقداٍم بحقِّ املدير 
العام لرشكـة نقل الطاقـة الكهربائيَّة 
الوسـطى الحايل؛ يف قضيَّة رشاء أعمدٍة 
ُمتنوِّعٍة عىل حساب ُمشرتيات امليزانيَّة 

بفارق سـعٍر عاٍل بموجـب (4) عقوٍد، 
فضـًال عـن رشاء ُمحـوِّالٍت دون جلـب 
عـروٍض مـن رشكـة دياىل.“.وأضافت 
الدائـرة أنَّ ”محكمـة تحقيـق النجـف 
ـة بالنظـر يف قضايـا النزاهـة  املُختصَّ
أصـدرت أمـر االسـتقدام بحـقِّ املدير 
العام لرشكـة نقل الطاقـة الكهربائيَّة 
الوسـطى و (9) ُمتَّهمـني آخرين؛ بناًء 
عـىل أحـكام املـادَّة (341) مـن قانون 
العقوبات“. وتنـصُّ املادة املذكورة عىل 
إيقـاع عقوبة الحبس ُمـدَّة ال تزيد عىل 
ثالث سـنواٍت عىل كل موظٍف أو ُمكلٍَّف 
بخدمٍة عامٍة تسـبَّب بخطئه الجسـيم 
يف إلحـاق رضٍر بأموال ومصالح الجهة 

التي يعمل بها.

مأرب/ متابعة الزوراء:
الجـرادي،  محمـد  اللـواء،  تعـرض 
مستشـار وزير الدفـاع اليمني وأحد 
لعمليـة  الثالثـاء،  امـس  مرافقيـه، 
اغتيال برصاص مسـلحني مجهولني 
يف مدينـة مأرب.وحسـب املعلومـات 
فـإن الجـرادي هـو قائـد اللـواء 81 

مشاة سابقا ومستشار وزير الدفاع، 
وكان يف سـيارته مع مرافقه يف خط 
الحصـون بمديريـة الـوادي رشقـي 
مدينـة مأرب.ولم يعرف بعد أسـباب 
ودوافـع عمليـة االغتيـال التي تمت 
يف مناطـق تخضع لسـيطرة القوات 

الحكومية اليمنية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
واالتصـاالت  النقـل  لجنـة  أوضحـت 
النيابيـة اهمية الرخصة الرابعة لرشكة 
االتصـاالت الوطنية بالنسـبة للمواطن 
مطالبتهـا  اكـدت  فيمـا  والحكومـة، 
بتضمـني إلغـاء رضيبة كارتات شـحن 

الهاتـف النقال ضمـن موازنـة 2023. 
وقالت رئيـس لجنة النقـل واالتصاالت 
حديـث  يف  البجـاري،  زهـرة  النيابيـة، 
لـ“الـزوراء“: ان ”مجلـس النـواب أقر 
بأن تكون هناك رخصة رابعة تكون عن 
طريق رشكة وطنيـة لكن اىل حد اآلن ال 

يوجـد أي إجراء تنفيـذي حول الرخصة 
الرابعـة ونحـن كلجنة نقـل واتصاالت 
وجهنا بأن تكون هـذه الرخصة حرصا 
لرشكـة وطنية لدعـم االقتصاد الوطني 
اوال وثانيا تكون كل االتصاالت الحكومية 
عن طريق هذه الرشكة، لكن لحد اآلن لم 

تعلن الرخصة أو تشكل رشكة وطنية“.
وعن فائدتها للمواطـن، بينت انه ”عند 
زيـادة الرخص والـرشكات العاملة فإن 
املنافسـة تزيـد، وعندمـا تزيـد يكـون 
هناك تقييم لألسـعار وزيـادة بالخدمة 
وزيادة بجودة الخدمة والكفاءة املقدمة 

للمواطـن العراقي“.واكدت وجود فائدة 
للحكومة من ذلك، داعية يف الوقت نفسه 
اىل ان ”تكون االتصـاالت الحكومية عن 
طريق هذه الرشكة الوطنية حتى تؤمن 

كل االتصاالت“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
شـدد رئيـس الـوزراء، محمـد شـياع 
السـوداني، امس الثالثـاء، عىل أن ملف 
األمـن خـط أحمـر ومحاولـة اختبـار 
الحكومـة فيـه خيـار فاشـل، وفيمـا 
أكـد اتخاذ خطـوات لتحسـني البطاقة 
التموينيـة وتوسـيع عـدد املشـمولني 

برواتـب الرعايـة، اشـار خـالل زيارته 
التفقدية ملبنـى أمانة بغداد اىل أن هناك 
تجـاوزات يف كل مناطق بغداد بما فيها 
املنطقـة الخرضاء.وقـال السـوداني يف 
مؤتمـر صحفي عقـده يف بغداد تابعته 
«الـزوراء»: إن «مـن أولوياتنـا ضمـن 
املنهاج الحكومي البدء بتقديم الخدمات 

بـارش  والخدمـي  الهنـديس  والجهـد 
بأعمالـه يف مناطـق الحرية والشـعب 
النهروان وآليات الحشـد الشعبي كانت 
املشـاريع».وأضاف  تنفيـذ  يف  سـباقة 
«كلفنـا فريقاً فنيـاً ملتابعة ما يسـمى 
الكشـوفات  وإعـداد  املـوت  بطريـق 
الفنية وعقدنا سلسلة من االجتماعات 

مـع وزارة التجـارة لتحسـني البطاقة 
التموينية وثبتنا جملة من اإلجراءات».
وتابـع رئيس الوزراء خـالل حديثه عن 
نشـاطات الحكومة «عقدنا اجتماعات 
الحمايـة  ودائـرة  العمـل  وزارة  مـع 

االجتماعية لتحسني أوضاعهما.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
بـدأ األمريكيـون، امـس الثالثـاء، التصويت يف 
انتخابـات منتصـف الواليـة، يف ظـّل محاولة 
يف  غالبيـة  عـىل  الحصـول  الجمهوريـني 
الكونغـرس، التي من شـأنها أن تشـّل جدول 
أعمـال الرئيس جـو بايدن للسـنتني املقبلتني، 
وتمّهـد الطريق أمـام عودة دونالـد ترامب إىل 

البيـت األبيض. ويختـار الناخبون األمريكيون 
النـواب الذيـن سيشـغلون مقاعـد املجلس يف 
واشـنطن ويف جميع املجالـس املحلية تقريبا، 
وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إىل حكام 
٣٦ والية من أصل خمسني.وفتحت أوىل مراكز 
االقـرتاع أبوابها يف السـاعة الخامسـة صباحا 
بالتوقيـت املحيل، وصوت أكثر مـن ٤٠ مليونا 

مـن أصل ١٧٠ مليون ناخب مسـجل، بشـكل 
مبكـر، شـخصيا أو عـن طريق الربيـد.. هذه 
االنتخابات «النصفيـة» التي تنظم يف منتصف 
كل والية رئاسية، تتحول يف الواقع إىل استفتاء 
عـىل اداء الرئيـس األمريكي. وخـالل أكثر من 
١٦٠ عاما، نادرا ما أفلت حزب الرئيس من هذا 
التصويت العقابي. وكما هو الحال كل عامني، 

كل املقاعـد الـ٤٣٥ يف مجلـس النواب خاضعة 
للتنافـس.يف مجلس الشـيوخ املؤلف من ١٠٠ 
مقعد، تسـتمر والية كل سـناتور ستة أعوام. 
وبالتـايل، فـإن أكثر مـن ثلث أعضـاء املجلس 
يجـري تغيريهم أو التجديد لهـم يف ٨ نوفمرب، 

أي ٣٥ مقعدا. 
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـد نائب وزير الخارجية الرويس، ميخائيل 
بوغدانوف، بأن موسـكو جاهزة ألن تصبح 
وسـيطا يف االتصاالت بني إيران والسعودية 
لحل الخالفات، مؤكدا أن املشـاكل املوجودة 
يجب حلها عن طريق الحوار.ويف تعليقه عىل 
التصعيـد يف العالقات بني الرياض وطهران، 
قـال بوغدانـوف: ”نحـن عـىل اتصـال مع 
أصدقائنا السـعوديني واإليرانيني.. نؤيد حل 
جميع الخالفات وسـوء الفهـم عىل طاولة 
املفاوضـات يف إطـار حـوار بناء“.وأضاف: 
”كنـا مسـتعدين دائما ونبـذل جهدنا للعب 
دور وسـاطة معـني، إذا طلب ذلـك من قبل 

أصدقائنـا يف الريـاض وطهـران“.  وأفادت 
صحيفة ”Wall Street Journal“، سـابقا، 
بـأن السـعودية سـلمت للواليـات املتحـدة 
معلومات استخباراتية حول ”هجوم إيراني 
وشـيك“ عىل أهـداف داخـل أراضيهـا. من 
جهته، أعلن املتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانيـة، نارص كنعانـي، أن الدول الغربية 
تثري بشكل متعمد األجواء املناهضة إليران، 
قائلة إن طهران تسـتعد لرضب السعودية. 
وأفادت املخابـرات اإليرانيـة، أمس االثنني، 
باحتجاز سفينة شحن تحمل أمواال ومعدات 
استخباراتية من السعودية كانت مخصصة 

ملثريي أعمال الشغب يف البالد.

بكني/ متابعة الزوراء:
شدد الرئيس الصيني، يش جني بينغ، عىل تعزيز قدرات 
جيـش التحرير الشـعبي الصينـي واالسـتعداد للعمل 
العسـكري.وجاءت ترصيحـات الرئيس خـالل تفقده 
مركـز العمليات املشـرتكة لقيـادة اللجنة العسـكرية 
املركزيـة للحـزب الشـيوعي الصيني.ونقـل تلفزيـون 
الصني املركزي عن يش جني بينغ قوله: ”من الرضوري 
تعزيـز التدريـب الشـامل للقـوات املسـلحة لضمـان 
اسـتعدادها للعمليـات القتالية“.وأوضح أنه يجب عىل 
قيادة جيش التحرير الشعبي تعزيز االبتكار يف الجيش، 
وتشـكيل آليات موثوقة حتى تتمكـن القوات الصينية 
من املشـاركة يف املعارك بكفاءة عالية.وهددت الصني، 
التي تمتلك ثاني أكرب اقتصاد وقوة عسـكرية يف العالم، 

مـراراً بضم جزيرة تايـوان بالقوة إذا لـزم األمر.وكان 
الحزب الشـيوعي الصيني قد أضاف إىل دسـتوره حول 
سطراً يؤكد عىل معارضة وردع ”استقالل تايوان بحزم 
والتنفيذ الحازم لسياسة دولة واحدة ونظامان“، وهي 
الصيغـة التي من خاللها تخطط بكـني لحكم الجزيرة 
يف املستقبل.استجابت الواليات املتحدة لتهديدات الصني 
بمهاجمـة تايـوان بإعالنها أنها سـتنرش قاذفات ذات 
قدرة نووية يف أسرتاليا يف محاولة ”لتحذير“ الصني من 
مغبة االنجرار إىل ”أسوأ حرب يف التاريخ الحديث“.يأتي 
ذلـك بعد أن أجـرت الصني أكرب تدريبات عسـكرية لها 
عىل اإلطالق حـول تايوان بعد الزيارة األخرية لرئيسـة 
مجلـس النواب األمريكـي نانيس بيلـويس والتي أثارت 

غضب بكني.
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الزوراء/ حسني فالح:
دعـا مختصون بالشـأِن االقتصادي 
الحكومـة إىل رضورِة رفـع توصيـة 
إىل البنـك املركـزي بتخفيض سـعر 
الدينـار  مقابـل  الـدوالر  رصف 
وبشـكٍل تدريجي، وفيما أشـاروا اىل 
ان تخفيضـه سـيخفف مـن كاهِل 
املواطـن ويسـيطر عىل األسـعار يف 
األسـواق املحلية، اقرتحـوا تخفيض 
سعر الدوالر اىل 1350 دينارا كمرحلة 

أوىل وصوالً اىل السعر القديم.
احمـد  االقتصـادي،  الخبـري  وقـال 
املاجـدي، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
قرار رفع سـعر رصف الدوالر مقابل 
الدينار جاَء يف وقٍت اقتصادي صعب 
نتيجة انخفاض اسعار النفط عامليا 
اتخذتـه  كورونـا،  جائحـة  ظـِل  يف 
الحكومـة السـابقة من أجـل توفري 
السـيولة املاليـة وتغطيـة الرواتـب 
والنفقات الحاكمة، بينما اآلن انتفت 
الحاجـة لهـذا القـرار بسـبب توفر 
السـنوي  املالّية والفائض  السـيولة 
اىل  النفـط  اسـعار  ارتفـاع  بسـبب 
مستوياٍت كبرية.واضاف: ان الجميع 
يعلـم مـا خلفـه رفع سـعر رصف 
الدوالر من تداعيـاٍت كبرية وخطرية 
عـىل املواطـن العراقـي وخصوصـاً 
الفئات الفقرية والهشـة دون وجود 
معالجات لتبعات هذا القرار مما زاد 
من معـدالت الفقر والبطالة يف البلد. 

مبينـا: ان الحكومـة الحالية، والتي 
شعارها خدمة املواطن ورفع مستواه 
املعيـيش، عليهـا أن تبـدأ بخطـوات 
جدية لتخفيض سعر رصف الدوالر.
رفـع  االقتصـادي  الخبـري  واقـرتح 
توصيـة أو مقرتح من قبل الحكومة 
اىل البنك املركزي لخفض سعر رصف 

الدوالر تدريجيا، حيث يبدأ من سـعر 
1350 دينـارا وبعد فرتة 6 أشـهر أو 
وصـوال   1300 اىل  تخفيضـه  اكثـر 
اىل السـعر الطبيعي القديـم 1119. 
مؤكدا: ان قرار التخفيض سـيخفف 
مـن كاهـل املواطـن ويسـيطر عىل 
االسـعار املرتفعة يف األسواق املحلية 

املعيـيش  املسـتوى  مـن  ويحسـن 
قـال مقـرر  للمواطن.مـن جهتـه، 
اللجنة املالية النيابّية السابق، احمد 
الصفـار، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
تغيـري سـعر رصف الـدوالر مقابـل 
الدينـار هو صالحيـة حرصية للبنك 
املركـزي فـال الحكومـة وال مجلس 

النواب من حقهم التدخل يف السياسة 
النقديـة الن البنك املركزي مؤسسـة 
مستقلة ومكلفة بالسياسة النقدية 
للبلد.وتابـع: انه يف الفرتة السـابقة 
كان هنـاك ضغـط مـن قبـل وزارة 
املاليـة عىل البنك املركـزي عندما تم 
تغيري سـعر الرصف، وكانـت هناك 
مـربرات يف وقتهـا، وعـىل الرغم من 
ان املـربرات لـم تعد موجـودة إال ان 
التغيـري يف فـرتات قصـرية  عمليـة 
تـؤدي اىل اربـاك البلد والنظـام املايل 
بالبنك  الثقـة  واالقتصـادي وفقدان 
املركزي والدينار العراقي .من جانبه، 
قال الخبـري القانوني، عيل التميمي، 
البنـك  إن  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف 
املركزي هيئة مستقلة، وال صالحية 
ملجلـس النواب يف الطعـن او التدخل 
بتحديد سـعر رصف الـدوالر مقابل 
الدينـار العراقي. الفتـا اىل: ان تغيري 
سـعر رصف الـدوالر مقابـل الدينار 
العراقي يف قانـون املوازنة االتحادية 
للعـام املقبـل ٢٠٢٣ مـن صالحيـة 
البنك املركزي .وأضاف: ان الدسـتور 
االتحادي لم يتطرق اىل هذه املسألة، 
وان قانـون البنك املركـزي تطرق اىل 
مسألة النقد وقيمته وتحديده طبقاً 
لقانونه رقم 56 لسنة 2004 ، ورفع 
اسـعار رصف الدوالر مقابل الدينار 
العراقي من صالحيـة البنك املركزي 

الذي يعترب مستقال.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/الزوراء:

امس  نامس،  إبراهيم  الرتبية،  وزير  وجه 

فيما  املنهجية،  الكتب  بإكمال طباعة  الثالثاء، 

طريقها  يف  املنهجية  الكتب  أزمة  إن  اىل  اشار 

تلقته  بيان  يف  الرتبية  وزارة  للحل.وقالت 

نامس  إبراهيم  الرتبية  «وزير  إن  «الزوراء»: 

وقت  يف  املنهجية  الكتب  طباعة  بإكمال  وجه 

قيايس».ونقل البيان عن الوزير قوله إن «إزمة 

الكتب املنهجية يف طريق الحل».

@fib‡◊hi@ÈuÏÌ@ÚÓi6€a@ãÌåÎ
ÚÓvË‰æa@knÿ€a@Ú«bj†

@ãÌåÎ@Úœbõnébi@ÈuÏÌ@ÔéÏj‹®a
áÃ€a@Úè‹u@¿@ÜäaÏæaÎ@Ú«aäç€a

@ÒäaåÎ@¿@bflb«@aãÌáfl@‚á‘nèm@ÚÁaç‰€a
‚b»€a@fibæbi@Íäaãög@Ú‡Ëni@ıbiãËÿ€a

@ bœá€a@ãÌåÎ@äbìnèfl@fibÓnÀa@NNÂ‡Ó€a
lädfl@¿@ÈÓ‘œaãfl@áycÎ

@µi@äaÏ®a@¿@Ú†béÏ€a@üã»m@ÏÿéÏfl
übÌã€aÎ@ÊaãË†
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بغداد/ الزوراء:
هنـأ النائـب عدنـان الجحيـيش، نقيـب 
الالمـي،  مؤيـد  العراقيـني  الصحفيـني 
بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد الصحفيني 
العـرب للمـرة الثانيـة، فيما اشـاد بدور 
نقابـة الصحفيني الفاعـل محليا وعربيا 
ودوليا.وذكر بيان لنقابة الصحفيني تلقته 
«الزوراء»: أن النائب الدكتور عدنان برهان 
الجحييش زار نقابة الصحفيني العراقيني 
والتقى نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي، 
لتقديم التهنئة بمناسـبة الفوز برئاسـة 
اتحـاد الصحفيـني العـرب. الفتـا اىل: ان 
نقيب الصحفيني قدم خالل الزيارة رشحا 
مفصال عن طبيعة عمل النقابة وتواصلها 

املستمر مع املؤسسات اإلعالمية واألرسة 
الصحفية، فضـال عن عمل فروع النقابة 
اإلعالميـة  واملؤسسـات  املحافظـات  يف 
التابعـة للنقابة والتي تؤدي دورا كبريا يف 
إبـراز الحقائق اىل الرأي العام .من جهته، 
أشـاد النائب الجحييش، بحسـب البيان، 
بالجهـود املتميزة والكبـرية التي تنهض 
بهـا نقابـة الصحفيني العراقيـني ممثلة 
بشـخص نقيب الصحفيـني مؤيد الالمي 
ودورهـا الفاعل محليـا وعربيـا ودوليا.
وتابع البيـان: ان النائب الجحييش أجرى 
برفقة نقيـب الصحفيني العراقيني جولة 
يف أروقـة النقابة واطلع عىل سـري العمل 
فيهـا، معربا عن إعجابـه بالعمل اإلداري 

واملهني املتميز للنقابة.

ÚÓ‰†Ï€a@p¸bóm¸a@Ú◊ãì€@Ú»iaã€a@ÚóÇã€a@ÚÓ‡Ác@@@@@@@@@@@Ä€@|öÏm@ÚÓibÓ‰€a@›‘‰€a
Ú‹j‘æa@Ú„åaÏæa@¿@fib‘‰€a@Âzí@pbmäb◊@ÚjÌãö@ıbÃ€g@ÒäÎãö@pá◊c

بغداد/ الزوراء:
يسمى  بما  اإلطاحة  الداخلية  وزارة  يف  االتحادية  والتحقيقات  االستخبارات  وكالة  أعلنت 
يف  الوكالة  دياىل.وذكرت  يف  اللوجستي  وداعمهم  اإلرهابية  داعش  عصابات  كفاالت  موزع 
وزارة  يف  االتحادية  والتحقيقات  االستخبارات  وكالة  «تواصل  أنه  «الزوراء»:  تلقته  بيان 
إلقاء  من  تمكنت  إذ  اإلرهابية،  داعش  عصابات  فلول  ملالحقة  النوعية  عملياتها  الداخلية 
تفاصيل  دياىل».وأوضحت  محافظة  يف  داعش)  كفاالت  بـ(موزع  يعرف  ما  عىل  القبض 
العملية يف بيانها أنه «نفذ رجال وكالة االستخبارات بناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة 
عملية نوعية ملالحقة متهم  مطلوب وفق املادة ٤ إرهاب يف محافظة دياىل، يعمل بصفة 
موزع كفاالت ضمن عصابات داعش، باإلضافة إىل نقل وتوزيع الدعم اللوجستي للعنارص 
اإلرهابية يف قضاء بعقوبة»، منوهة بأنه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتهم وإحالته 

عىل الجهات القضائية تمهيدا ملحاكمته وتحقيق الجزاء العادل بحقه».

@î«aÜ@p¸b–◊@ åÏfl@Û‡èÌ@b∑@Úyb†�a
∂bÌÜ@¿
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Ú‹j‘æa@Ú„åaÏæa@¿@fib‘‰€a@Âzí@pbmäb◊@ÚjÌãö@ıbÃ€g@ÒäÎãö@pá◊c

ÚÓ‰†Ï€a@p¸bóm¸a@Ú◊ãì€@Ú»iaã€a@ÚóÇã€a@ÚÓ‡Ác@@@@@@@@@Ä€@|öÏm@ÚÓibÓ‰€a@›‘‰€a
الزوراء/ مصطفى فليح:

واالتصاالت  النقل  لجنة  أوضحت 

الرابعة  الرخصة  اهمية  النيابية 

بالنسبة  الوطنية  االتصاالت  لرشكة 

اكدت  فيما  والحكومة،  للمواطن 

رضيبة  إلغاء  بتضمني  مطالبتها 

ضمن  النقال  الهاتف  شحن  كارتات 

موازنة 2023. 

وقالت رئيس لجنة النقل واالتصاالت 

حديث  يف  البجاري،  زهرة  النيابية، 

لـ“الزوراء“: ان ”مجلس النواب أقر 

بأن تكون هناك رخصة رابعة تكون 

عن طريق رشكة وطنية لكن اىل حد 

اآلن ال يوجد أي إجراء تنفيذي حول 

نقل  كلجنة  ونحن  الرابعة  الرخصة 

هذه  تكون  بأن  وجهنا  واتصاالت 

الرخصة حرصا لرشكة وطنية لدعم 

تكون  وثانيا  اوال  الوطني  االقتصاد 

طريق  عن  الحكومية  االتصاالت  كل 

هذه الرشكة، لكن لحد اآلن لم تعلن 

الرخصة أو تشكل رشكة وطنية“.

انه  بينت  للمواطن،  فائدتها  وعن 

والرشكات  الرخص  زيادة  ”عند 

وعندما  تزيد،  املنافسة  فإن  العاملة 

لألسعار  تقييم  هناك  يكون  تزيد 

بجودة  وزيادة  بالخدمة  وزيادة 

للمواطن  املقدمة  والكفاءة  الخدمة 

العراقي“.

من  للحكومة  فائدة  وجود  واكدت 

ان  اىل  نفسه  الوقت  يف  داعية  ذلك، 

عن  الحكومية  االتصاالت  ”تكون 

حتى  الوطنية  الرشكة  هذه  طريق 

تؤمن كل االتصاالت“.

واشارت اىل ”وجود موعد مع رئيس 

بقوة“.  املوضوع  هذا  لطرح  الوزراء 

مؤكدة ان ”الدراسات الفنية ستكون 

الفيصل يف هذا املوضوع“.

وعن اسعار كارتات النقال، لفتت اىل 

طالبت  أن  سبق  املوضوع  ”هذا  ان 

بداية  يف  واالتصاالت  النقل  لجنة  به 

النسبة  هذه  تكون  وأن  عملها، 

الـ%20 من الزيادة عىل سعر الكارت 

كرضيبة مبيعات فرضت عىل املواطن 

لذلك  الرشكات،  عىل  تفرض  ولم 

طالبنا بأن تلغى هذه الرضيبة حتى 

ترجع األسعار كما كانت سابقا قبل 

2015، وسنطالب ان تتضمن موازنة 

2023 إلغاء رضيبة الهاتف النقال“.
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بغداد/ الزوراء:
أنهى مجلـس النواب، القـراءة الثانية لثالثة 
قوانني ، وفيما قـرر تمديد فصله الترشيعي، 
وجـه رئيـس املجلـس، محمـد الحلبـويس، 
باسـتضافة وزيري الزراعة واملوارد بجلسـة 

الغد.
وافتتح مجلس النواب، امس الثالثاء، جلسته 

برئاسة رئيس املجلس محمد الحلبويس.
وقالت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب يف بيان 
تلقته ”الـزوراء“: إن ”رئـيــس مـجـلـس 
الـحـلـبـوســي  مـحـمــد  الـنــواب 
افتتـح أعـمـال الجلســــــة رقم(9) من 
الخامسـة للسـنـة  االنتخابيـة  الــــدورة 
الترشيعيـة االوىل الفصــــل الترشيعـــي 

الثاني“.
كمـا قـررت رئاسـة مجلـس النـواب تمديد 

الفصل الترشيعي.
وذكـرت الدائـرة االعالمية ملجلـس النواب يف 
بيان ، أن“رئاسة مجلس النواب قررت تمديد 
الفصل الترشيعي  الثاني/ السنة الترشيعية 
األوىل/ الـدورة االنتخابية الخامسـة، شـهراً 

واحداً“.
واضافت ان ”ذلك جاء استناداً إىل أحكام املادة 
(58/ثانياً) من الدسـتور،ولغرض استكمال 

عدٍد من املهام والترشيعات الالزمة“.
كما أنهـى مجلـس النـواب القـراءة الثانية 

ملرشوع قانون العيد الوطني.

وذكر بيـان للدائرة االعالميـة ملجلس النواب 
أن ”الربملان أنهى بمناقشـة القـراءة الثانية 
ملـرشوع قانـون العيـد الوطنـي لجمهورية 

العراق“. 
كذلـك، أنهى مجلـس النواب القـراءة الثانية 

ملرشوع قانون ذوي االعاقة.
وذكر بيـان للدائرة االعالميـة ملجلس النواب  
أن ”الربملان أنهى بمناقشـة القـراءة الثانية 
ملـرشوع قانـون التعديـل االول لقانون ذوي 

االعاقة واالحتياجات الخاصة“.
 كمـا أنهى مجلـس النـواب القـراءة الثانية 
ملـرشوع قانون الضمـان االجتماعي وتقاعد 

العمال.
وذكر بيان للدائرة االعالمية ملجلس النواب  أن 
”الربملان انهى القراءة الثانية ملرشوع قانون 

الضمان االجتماعي والتقاعد العمال“.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب، محمد 
الحلبويس، استضافة وزيري الزراعة واملوارد 

املائية بجلسة غدا الخميس.
وقال الحلبويس خالل جلسـة مجلس النواب  
الزراعـة  وزيـري  اسـتضافة  ”سـيتم  إنـه 
واملـوارد املائية ضمـن الفقـرة األوىل لجدول 
أعمال جلسـة يوم الخميس املقبل، ملناقشـة 
الخطة الزراعية ومشكلة شح املياه والحلول 

الخاصة بمعالجتها“.
اىل ذلـك رفع مجلس النواب، جلسـته إىل يوم 

غد الخميس.

بغداد/ مصطفى العتابي:

شـدد رئيس الوزراء، محمد شياع 

السـوداني، امس الثالثاء، عىل أن 

ملف األمـن خط أحمـر ومحاولة 

اختبار الحكومة فيه خيار فاشل، 

وفيما أكد اتخاذ خطوات لتحسني 

التموينية وتوسـيع عدد  البطاقة 

املشـمولني برواتب الرعاية، اشار 

خالل زيارته التفقدية ملبنى أمانة 

بغـداد اىل أن هناك تجاوزات يف كل 

مناطـق بغـداد بما فيهـا املنطقة 

الخرضاء.

وقال السوداني يف مؤتمر صحفي 

عقده يف بغـداد تابعته ”الزوراء“: 

إن ”مـن أولوياتنا ضمـن املنهاج 

الحكومي البـدء بتقديم الخدمات 

والخدمـي  الهنـديس  والجهـد 

بـارش بأعماله يف مناطـق الحرية 

والشـعب النهروان وآليات الحشد 

الشـعبي كانـت سـباقة يف تنفيذ 

املشاريع“.

وأضاف ”كلفنا فريقاً فنياً ملتابعة 

مـا يسـمى بطريق املـوت وإعداد 

الكشوفات الفنية وعقدنا سلسلة 

من االجتماعات مع وزارة التجارة 

لتحسني البطاقة التموينية وثبتنا 

جملة من اإلجراءات“.

وتابع رئيس الوزراء خالل حديثه 

عن نشـاطات الحكومـة ”عقدنا 

اجتماعات مع وزارة العمل ودائرة 

لتحسـني  االجتماعيـة  الحمايـة 

أوضاعهما، ووجهنا فريقاً ميدانياً 

لتدقيق اسماء املتقدمني لشمولهم 

االجتماعيـة  الرعايـة  برواتـب 

والبالغ مليوني طلب“.

ويف ملـف محاربـة الفسـاد، أكـد 

السوداني ”اتخذنا بعض القرارات 

ملكافحة الفسـاد وستصدر أخرى 

بهدف التصدي للفساد بمسؤولية 

وشـكلنا لجنـة مختصـة ملتابعة 

األرايض التـي وزعت بني الدرجات 

الخاصة واالسـتثناءات وسـنقوم 

باسـرتجاعها، وحقيقة هناك من 

لم يجد أرضاً يسكن فيها“.

املواطـن  مقتـل  جريمـة  وعـن 

األمريكـي يف بغـداد، قـال رئيـس 

الوزراء إن ”توقيت الجريمة يضع 

عالمـات اسـتفهام واألمـن خط 

أحمر، ومن يريد اختبار الحكومة 

بملف األمن فـال يحاول ألنه خيار 

فاشل“.

ويف ملف االقتصاد، أكد السـوداني 

تأسـيس صندوق العـراق للتنمية 

سيثبت يف املوازنة.

وبخصـوص العالقات مـع تركيا، 

بـنّي رئيس الـوزراء ”لدينـا ثالثة 

ملفـات مـع تركيـا وهـي األمـن 

واالقتصاد واملياه، ولدينا 20 مليار 

دوالر تبـادل تجـاري بـني العراق 

وتركيـا، ويجب أن تحل املشـكلة 

األمنيـة وإيقاف االعتـداء الرتكي 

عىل األرايض والحـدود العراقية“، 

الفتـًا إىل أن ”ملـف امليـاه ضاغط 

ويستدعي موقفاً واضحاً“.

ويف سـياق اخر أكد رئيس مجلس 

الوزراء محمد شـياع السـوداني، 

النـواب، محمد  ورئيـس مجلـس 

الحلبـويس، امـس الثالثـاء، خالل 

لقاء جمعهما، عىل أهمية التعاون 

الوثيـق بني السـلطتني الترشيعية 

والتنفيذيـة وتفعيل الدور الرقابي 

مـن أجـل دعـم جهـود مكافحة 

الفساد، فيما أوضح رئيس الوزراء 

ان هناك تجاوزات يف جميع مناطق 

بغداد بما فيها املنطقة الخرضاء.

وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 

مجلس الـوزراء، تلقته ”الزوراء“: 

أن ”رئيـس مجلس الوزراء، محمد 

شـياع السوداني، اسـتقبل رئيس 

مجلس النـّواب، محمد الحلبويس، 

مسـتهل  يف  األخـري،  قـّدم  حيـث 

اللقاء، التهنئة بمناسـبة مبارشة 

السوداني مهامه ونيل ثقة مجلس 

النواب“.

”الجانبـني  أن  البيـان  وأضـاف 

عقـدا اجتماعـاً بحثا فيـه مجمل 

األوضاع العامة، وعدداً من امللفات 

السياسـية والخدمية والترشيعية 

التي تهم الشأن العام“.

االجتمـاع  شـهد  ”كمـا  وتابـع: 

تأكيداً متبادالً عىل أهمية التعاون 

الوثيـق بني السـلطتني الترشيعية 

والتنفيذية، وتفعيل الدور الرقابي، 

مـن أجـل دعـم جهـود مكافحة 

الفساد، وتلبية االحتياجات املهمة 

للجانب املعايش للمواطنني“.

يف غضـون ذلك، أكد رئيس مجلس 

الوزراء، محمد شـياع السـوداني، 

أن هنـاك تجـاوزات يف كل مناطق 

بغداد بما فيها املنطقة الخرضاء.

وقـال السـوداني ،خـالل زيارتـه 

بغـداد  أمانـة  ملبنـى  التفقديـة 

حسب بيان ملكتبه اإلعالمي تلقته 

البـالد  ”إيـرادات  إن  ”الـزوراء“: 

كبـرية وموازناته انفجارية، إال ان 

الواقع الخدمي يف العاصمة مرتدٍّ ال 

يليق باسمها وتاريخها“، مبينا ان 

”مشاهداته لبغداد كمواطن متابع 

تكشـف عن أن املنجز ال يوازي ما 

ُيرصف من األموال الكبرية“.

وأضـاف: ”شـّخصنا حالـة مـن 

التقاطـع يف الواجبـات واألداء بني 

أمانة بغـداد وباقي الوزارات، وأثر 

ذلك يف مستوى الخدمات، ونرحب 

بكل شـخص يرفدنـا بحلول لهذه 

املشـاكل وبتوقيت زمني معلوم“، 

الفتـًا اىل أن ”هناك تجاوزات يف كل 

مناطق بغـداد، بما فيهـا املنطقة 

الخـرضاء، وهناك تجاوزات كبرية 

عىل عقارات مهمة كان من املمكن 

أن تحقق إيرادات ألمانة بغداد“. 

واضـاف: إن ”مداخـل العاصمـة 

بغداد بائسة، وكل مشاريع املرحلة 

السـابقة عبارة عن رصف لألموال 

يشوبه الفساد“. 

وتابع: ” كمنهـاج وزاري، وضعنا 

الخطـوط العامة يف مجـال تنفيذ 

وشـكلنا  الرسيعـة،  الخدمـات 

فريـق الجهد الهنـديس والخدمي، 

مختلـف  مـن  اآلليـات  وجمعنـا 

الوزارات ودوائر الدولة، وسـنركز 

عىل املشـاريع التي نسبة إنجازها 

%70 فمـا فوق، من خـالل لجنة 

تحـدد  وماليـة  وقانونيـة  فنيـة 

املشـاكل واملعوقات وتوفر الحلول 

لها وفق الصالحيات“. 

ولفـت اىل ”آن األوان إلحداث تغيري 

حقيقـي يف منهج إدارة الدولة بأن 

يكـون القطـاع الخـاص هـو من 

ينفذ املشاريع الخدمية وفق رؤية 

وتخطيط الدولة“.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
بـدأ األمريكيون، امـس الثالثـاء، التصويت يف 
انتخابـات منتصـف الواليـة، يف ظـّل محاولة 
يف  غالبيـة  عـىل  الحصـول  الجمهوريـني 
الكونغـرس، التي من شـأنها أن تشـّل جدول 
أعمـال الرئيس جو بايدن للسـنتني املقبلتني، 
وتمّهـد الطريـق أمام عودة دونالـد ترامب إىل 

البيت األبيض. 
ويختـار االناخبون األمريكيـون النواب الذين 
سيشـغلون مقاعـد املجلس يف واشـنطن ويف 
جميع املجالس املحليـة تقريبا، وثلث أعضاء 
مجلـس الشـيوخ، إضافة إىل حـكام 36 والية 

من أصل خمسني.
وفتحت أوىل مراكز االقرتاع أبوابها يف السـاعة 
الخامسـة صباحـا بالتوقيت املحـيل، وصوت 
أكثـر مـن 40 مليونـا مـن أصـل 170 مليون 
ناخب مسجل، بشـكل مبكر، شخصيا أو عن 

طريق الربيد.
هـذه االنتخابـات ”النصفيـة“ التـي تنظم يف 
منتصف كل والية رئاسـية، تتحـول يف الواقع 
إىل استفتاء عىل اداء الرئيس األمريكي. وخالل 
أكثـر مـن 160 عامـا، نـادرا ما أفلـت حزب 

الرئيس من هذا التصويت العقابي. 
وكما هو الحال كل عامني، كل املقاعد الـ435 

يف مجلس النواب خاضعة للتنافس.
يف مجلـس الشـيوخ املؤلـف مـن 100 مقعد، 
تستمر والية كل سناتور ستة أعوام. وبالتايل، 
فـإن أكثـر من ثلـث أعضـاء املجلـس يجري 
تغيريهـم أو التجديد لهـم يف 8 نوفمرب، أي 35 

مقعدا. 
ويبـدأ املنتخبون الجدد واليتهـم يف الثالث من 

يناير 2023. 
ويسيطر الديمقراطيون حاليا عىل كال مجليس 
الكونغرس، لكن بهامش ضئيل للغاية. ويضم 
مجلـس النـواب اآلن 224 ديمقراطيـا و 213 

جمهوريا.
أمـا مجلـس الشـيوخ فهو منقسـم رسـميا 
بالتسـاوي بـني الديمقراطيـني (48 عضوا يف 
الحـزب وعضوين مسـتقلني آخريـن انضموا 

إليهم) والجمهوريني.
ومـع ذلك، تعترب نائبة الرئيس كاماال هاريس 
رئيسـة ملجلس الشيوخ وهي صاحبة الصوت 
املرجـح يف حـال تعـادل األصوات، مـا يضمن 

األغلبية الديمقراطيني.
تجـدر اإلشـارة إىل أنه لـم يسـتخدم أي نائب 

رئيـس آخر حقه يف اإلدالء بصوت مرجح أكثر 
من هاريس، التي اسـتخدمته 26 مرة بحلول 
منتصف أغسطس، بينما فعل ذلك جون آدامز 
20 مـرة خالل أربع سـنوات يف نهايـة القرن 

الـ18.
فـإن  األخـرية،  الـرأي  اسـتطالعات  ووفـق 
املعارضـة الجمهوريـة تملك فرصـة يف الفوز 
بعرشة أو 25 مقعدا إضافيا يف مجلس النواب، 

وهي أكثر من كافية لتحصل عىل الغالبية. 
وفيما ال تزال االستطالعات أكثر غموضا يف ما 
يتعلق بمجلس الشيوخ، يبدو أن الجمهوريني 

سيحققون تقدما هناك أيضا.
ويـرى مراقبـون أن من املقدمات األساسـية 
لنجـاح ”االنتقام الجمهـوري“ تكمن يف عدم 
االرتيـاح العام لحالة االقتصاد وسـط تضخم 
قيايس منذ 40 عامـا، وخطر الركود، وارتفاع 

معدالت سعر الفائدة ومعدالت البطالة.
وتهـدد النتائـج املرتقبـة القـرتاع اليـوم بأن 
تعرقل أداة اإلدارة الحالية وتجعل بايدن ”بطة 

عرجاء“ يف النصف الثاني من واليته.
وحـث بايـدن األمريكيني عىل منحـه الغالبية 
الكافية لاللتفاف عـىل القواعد الربملانية التي 
تمنعـه حاليا من ترشيـع اإلجهاض يف جميع 

أنحاء البالد أو حظر األسلحة النارية. 
وأكد يف كل خطاباته تقريبا أن هذه االنتخابات 
هـي ”خيـار“. كما شـدد عـىل أنه بنـاء عىل 
نتيجـة التصويت، يعتمد مسـتقبل اإلجهاض 

واألسلحة النارية والنظام الصحي.
مـن جهتهم، يعد الجمهوريون بقيادة معركة 

رشسـة ضـد التضخـم والهجـرة والجرائـم، 
ومواصلـة هجومهم عىل الرياضيني املتحولني 

جنسيا.
ووعد مرشحو الجمهوريني بفتح سلسلة من 
التحقيقات الربملانية بحق بايدن، ومستشاره 
بشـأن الوبـاء أنتونـي فاوتيش ووزيـر العدل 
التابـع له مرييك غارالنـد، يف حال حصلوا عىل 
الغالبية. كما يتوقع أيضا أن يثري الجمهوريني 
مجـددا ملف التعامـالت التجاريـة الخارجية 

لهانرت بايدن نجل الرئيس.
ويخط الجمهوريون أيضـا لدفن عمل اللجنة 
الربملانية التي تحقق يف الهجوم عىل الكابيتول 
الـذي نفـذه أنصـار دونالـد ترامـب يف ينايـر 

 .2020
لكن من املرجح أن تتعثر أي جهود لعزل بايدن 
بسبب افتقار الجمهوريني إىل أغلبية الثلثني يف 

مجلس الشيوخ.
وتجـرى هذه االنتخابات يف يـوم الثالثاء األول 
الـذي يحّل بعـد أول اثنني من شـهر نوفمرب/
ترشيـن الثاني، وفقاً لتقليـد االنتخابات التي 
تجـري عـىل املسـتوى الوطنـي يف الواليـات 
املتحدة. وسـيؤدي االقـرتاع إىل تجديد مقاعد 
مجلس النـواب بالكامل، وثلث مقاعد مجلس 
الشـيوخ، إضافـة إىل مجموعة مـن املناصب 

املحلية.
وشـهدت بعض الواليات الرئيسـية انتخابات 
محتدمـة، وهي نفسـها الواليـات التي كانت 
بالفعل عىل املحّك يف االنتخابات الرئاسية لعام 

.2020
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بغداد/ الزوراء:

كشفت لجنة االمن والدفاع النيابية، 

امس الثالثاء عـن ابرز القوانني التي 

تـم مناقشـتها مـع رئيس الـوزراء 

محمد شياع السوداني، فيما اشارت 

اىل االتفـاق عىل إعـادة النظر ببعض 

القوانني.

وقـال عضو اللجنة حسـني هاشـم 

صحفـي  ترصيـح  يف  العامـري، 

الـوزراء محمـد شـياع  ان «رئيـس 

السـوداني، بحـث مـع لجنـة االمن 

والدفـاع عـددا مـن امللفـات املهمة، 

ومنها قانونا التجنيد االلزامي وخدمة 

قوى االمـن الداخيل» الفتاً إىل أنه «تم 

االتفاق عـىل إعادة ببعـض القوانني 

املهمة اىل مجلس الوزراء منها قانون 

الخدمـة االلزامي وبحثه من الناحية 

اىل  باإلضافـة  واإلداريـة،  الفنيـة 

ترتيب وإعادة قانـون باقي األجهزة 

األمنيـة منها جهـاز االمـن الوطني 

واملخابرات».

وتابع، ان «االجتماع تضمن مناقشة 

تمريـر قانون تعديل خدمـة التقاعد 

وخدمة قوى االمن الداخيل».

وكان رئيـس مجلس الـوزراء محمد 

شـياع السـوداني قد اجتمـع بلجنة 

االمـن والدفاع النيابيـة وبحث معها 

عـددا مـن امللفـات املتعلقـة باعادة 

املفسوخة عقودهم وتسليح الجيش 

فضـًال عـن تشـكيل هيئـة مختصة 

بمكافحة املخدرات.

مـن جانب اخـر قدمت لجنـة األمن 

والدفاع النيابية، طلباً لرئيس الوزراء 

محمـد شـياع السـوداني، لتشـكيل 

هيئة مختصة بمكافحة املخدرات.

وقال عضو اللجنة، نايف الشمري يف 

ترصيح صحفي إن «اللجنة اجتمعت 

يوم امس مع رئيـس الوزراء وقدمنا 

ايجـاًز مفصـًال ملـا تعانيـه القـوات 

لـكل  والواجبـات  واملهـام  االمنيـة 

الصنـوف من القـوة الجوية وطريان 

الجيـش وارزاق الجنـود»، مبينـا أن 

«اللجنة تطرقت اىل ملف املفسـوخة 

عقودهم واملفصولـني ورضورة رفد 

املؤسسة االمنية بدماء شابة».

وأشـار إىل إن «اللجنـة ركـزت عـىل 

موضوع مهم وهو تفـيش املخدرات 

وطلبنـا من رئيـس الوزراء تشـكيل 

هيئـة او جهـاز مختـص بمكافحة 

أن  املخـدرات ومحاربتهـا»، مؤكـدا 

«هنـاك تطابقـا يف الـرؤى برضورة 

تشـكيل هيئـة ملكافحـة املخـدرات 

وفيها قـاض مختص وكذلك مجلس 

النـواب سـيرشع بترشيـع قوانـني 

صارمة لردع هذه االفة الخطرية».

وأضـاف أن «لجنـة االمـن والدفـاع 

تطرقت اىل معضالت تواجهها القوات 

االمنيـة بـرضورة أن يكـون هنـاك 

تسـليح حديث لالليـات ومنظومات 

والكامـريات  للمراقبـة  متطـورة 

واملناطيد والنواظري الليلية»، الفتا إىل 

أن «اللجنة تطرقت ايضاً اىل القوانني 

املهمة التي تميض بها اللجنة السناد 

القـوات االمنية والقائد العام للقوات 

املسلحة، كما تطرقنا اىل وجود مراكز 

رشطة ايلة للسقوط ورضورة اعادة 

الداخليـة  وزارة  وتجهيـز  تأهيلهـا 

والدفاع باليات ومركبات حديثة».

وتابـع: «كمـا ناقشـت اللجنـة مع 

القائد العام للقوات املسـلحة اختيار 

قـادة الفرق والوحـدات وفق معايري 

الكفـاءة والنزاهـة وضوابط الرتقية 

بعـد أن شـهدت السـنوات املاضيـة 

قـادة  الختيـار  ملتويـة  محـاوالت 

الفرق بما يسـئ لسـمعة املؤسسـة 

العسـكرية، كذلك طلبنـا من رئيس 

الوزراء واعضاء اللجنة النيابية عدم 

التدخل السـيايس يف الوزارات االمنية 

وفسح املجال للوزراء االمنيني للعمل 

عىل تعزيز االمن».

وأوضح الشـمري أنه «تمت مناقشة 

موضـوع العقـود يف وزارتـي الدفاع 

والداخليـة ورضورة أن تكـون وفقا 

عليهـا  يـرشف  صارمـة  لـرشوط 

ال  الـوزراء حتـى  رئيـس  شـخصيا 

يشـوبها الفسـاد ومالحقـة كل من 

عليه شـبهات فسـاد حتى من خرج 

عن الخدمة».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، جملة مـن انهاء االوامر االدارية وانهاء التكليف لعدد 
مـن مديريهـا العامني، فيمـا بينت أن هذه القـرارات جاءت وفق قـرارات االمانة العامة 
ملجلس الوزراء بإلغاء قرارات وموافقات واوامر الحكومة السـابقة. وبينت وثيقة صادرة 
بعنـوان (الغاء االوامـر االدارية وانهاء تكليف)، إنه «تم الغاء االمـر الديواني (يف ١١/ ١/ 
٢٠٢٢)، الصـادر مـن األمانة العامة ملجلـس الوزراء املتضمن تكليف (عالء حميد رشـيد 
مظهـور)، بمهام رئيس الجهاز التنفيذي ملحو األمية وكالة، والغاء االمر الديواني يف (٢٩ 
/ ٨/ ٢٠٢٢) الصـادر مـن االمانـة العامة ملجلس الوزراء املتضمـن تكليف (انيس محمد 
جاسم بمهام عميد الكلية الرتبوية املفتوحة وكالة». وأضافت الوثيقة املوقعة من الوزير 
ابراهيم الجبوري «انهاء تكليف (رفعت سالمة عبد املجيد) من مهام ادارة املديرية العامة 
للتعليـم املهني، وانهاء تكليف (عبد الحكيم زعييل حميد ) من مهام ادارة املديرية العامة 
لـالرشاف الرتبوي، وانهـاء تكليف (منري عويد محسـن) من مهـام ادارة املديرية العامة 
للتعليـم العـام واألهيل واألجنبـي». كما تضمنت الوثيقـة املوقعة بتاريـخ األمس «انهاء 
تكليف (محمود عبد الحسـن خلف) من مهام ادارة رشكة النهرين العامة لطباعة وانتاج 
املسـتلزمات الرتبوية واعادته اىل وظيفته السـابقة ( معاون مدير عام اصالة) يف الرشكة 
املذكورة، وانهاء تكليف (عبد الرحمن هاني بشري) من مهام ادارة املديرية العامة للرتبية 
يف محافظـة نينـوى، وانهاء تكليف (عبد حسـني نارص) من مهـام ادارة املديرية العامة 
للرتبيـة يف محافظة بغـداد /الرصافـة الثانية»، فيما بينـت الوثيقة أن «هـذه القرارات 
جاءت اسـتنادا اىل مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) لسـنة (٢٠٢٢) الصادر من األمانة العامة 
ملجلس الوزراء يف (٣/ ١١/ ٢٠٢٢) ، الفقرتني (١، ٢) املتضمنتني ( الغاء القرارات واألوامر 
الديوانية واملوافقات واألوامر الوزارية واالدارية الصادرة عن الحكومة السـابقة جميعها 

بدءا من (٨ / ١٠/ ٢٠٢١) وتكليف أحد املعاونني بادارة الدوائر الشاغرة فيها».

بغداد/الزوراء:
كشفْت لجنة األرسة واملرأة والطفل النيابية، امس الثالثاء، عن أبرز مواد 
قانون الطفل الذي يسـعى مجلس النواب إلقـراره خالل دورته الحالية، 
وفيما حددت عقوبة مستغيل األطفال يف العمل، أكدت أن القانون يضمن 

الحماية لألطفال ويحّد من حاالت التعنيف.
وقالـت رئيـس لجنـة األرسة واملـرأة والطفـل النيابية ابتسـام الهاليل يف 
ترصيـح صحفـي: إن «قانـون الطفل قديـم يف لجنـة األرسة والطفولة 
ولكـن لم يتم التصويـت عليه عىل الرغم من املطالبات الدولية والشـارع 
العراقـي»، الفتة اىل أن «العراق وقع عىل اتفاقيـة الطفولة ولكن لم يكن 
لديـه قانون لحماية الطفل لذلك هناك رضورة عاجلة للميض يف القانون 
ووضـع التعديالت عليـه». وأضافت أن «القانون يتضمـن حماية الطفل 
وتوفري سـبل التعليم إضافة اىل وجبة غذائيـة يف املدارس االبتدائية ابتداًء 

من الصف األول اىل السادس وهذا يحتاج اىل إقرارها ضمن املوازنة».
وأشـارت اىل أن «هنـاك عـدة فقـرات ملنع الطفـل من االختـالط ورشاء 
املخـدرات وتحميـل من يعاقـب الطفـل أو يرتكب جريمـة بحقه أو من 
يسـعى اىل اسـتغالل الطفل يف العمالة ووضعنا عقوبة بالسجن تبدأ من 
سنة حتى خمس سـنوات»، مبينة أن «القانون يشدد عىل رضورة إيجاد 
مراكـز اإليواء لألطفال الذين يتعرضون اىل العنف وطلبنا أن تكون املراكز 

تحت إرشاف وزارة العمل ومنظمات املجتمع الدويل».

دياىل/الزوراء:

أكدْت وزارة املوارد املائية، امس الثالثاء، 

أن مياه الرشب مؤمنة يف محافظة دياىل 

باستثناء بعض املناطق والقرى البعيدة 

جـداً مشـرية اىل وجـود أربعـة مصادر 

لتوفري املياه يف املحافظة.

وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، حاتـم 

حميـد، يف ترصيـح صحفـي إن «نهـر 

ديـاىل مـا زال داخل الخدمة رغم الشـح 

املائي للسـنة الثالثة عـىل التوايل»، مبيناً 

أنه «يتم اسـتثمار املياه التي ترد يف نهر 

ديـاىل لالسـتخدام يف محافظتـي ديـاىل 

والسليمانية وخاصة املناطق املحصورة 

بني سدي حمرين ودربندخان».

وأضـاف حميد: «أما بالنسـبة للمناطق 

التي تقع بعد سد حمرين فيتم استثمار 

جزء من الخزين املتحقق يف السد نتيجة 

لإليرادات املائية التي ترد سـد دربندخان 

لغرض تغذية نهر محافظة دياىل».

وتابع، أن «محافظـة دياىل يتم تعزيزها 

مـن نهـر دجلـة عـن طريـق محطات 

والتـي تسـحب  الخالـص  يف  موجـودة 

من نهـر دجلة وتغذي قضـاءي خالص 

وبعقوبـة»، الفتـاً إىل أن «ميـاه الرشب 

مؤمنـة يف ديـاىل مـا عدا بعـض املناطق 

البعيـدة جـداً والقـرى التـي تعتمد عىل 

حفـر آبار جوفيـة لغرض تأمـني مياه 

الرشب والسقي للبساتني».

بغداد/الزوراء:

اّكدْت وزارة التخطيـط، أمس الثالثاء، 

تبنيها لسياسـة دعـم وتمكني القطاع 

الخـاص، فيمـا اشـارت اىل أن النظام 

االلكرتونـي الخاص بتصنيف املقاولني 

الـذي انجزته يعد عمال رائدا اسـهم يف 

معالجة الكثري من اإلشكاالت.

لــ  ورد  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 

«الـزوراء»، أن «نائـب رئيـس مجلس 

الـوزراء- وزيـر التخطيـط محمد عيل 

تميم ترأس الجلسـة الــ(١٠٠) للجنة 

تصنيف املقاولني العراقيني».

وأضاف البيان، ان «الوزارة تتبنى بقوة 

سياسة دعم وتمكني القطاع الخاص، 

بوصفـه الرشيـك التنمـوي الرئيس يف 

البـالد، الن تطويـر القطـاع الخـاص 

يخلق استقرارا اقتصاديا يدعم ويحقق 

االستقرار األمني».

وأشـار البيـان ان «توجيهـات رئيـس 

مجلـس الـوزراء، اكدت عـىل معالجة 

املشـاكل والتحديات التـي تواجه عمل 

قطـاع  والسـيما  الخـاص،  القطـاع 

املقاوالت، الذي يمثل احدى اهم الركائز 

التنموية، النه يضطلع بتنفيذ املشاريع 

بجميع مسـتوياتها، وان يكون تعامل 

الحكومـة مع القطـاع الخاص تعامال 

شـفافا وايجابيـا، واعطائه املسـاحة 

التنموية التي تتناسـب مع قدراته وما 

يتوافر عليه من امكانات اقتصادية».

ولفـت اىل أن «العمل يجـري حاليا عىل 

واالعمـال  الفعاليـات  جميـع  اتمتـة 

الخاصـة بتصنيـف املقاولـني، لتقليل 

االحتـكاك مـع املوظفـني، واالرساع يف 

باصـدار  املتعلقـة  االجـراءات  انجـاز 

هويات التصنيف، ومعالجة اشـكاالت 

االدراج يف القائمة السوداء».

االلكرتونـي  «النظـام  ان  وأوضـح، 

الخاص بتصنيف املقاولني الذي انجزته 

وزارة التخطيط يعد عمال رائدا اسـهم 

يف معالجة الكثري من االشكاالت، ولكنه 

مازال بحاجـة اىل املزيد مـن التطوير، 

وهذا الـذي تعمل عليه الـوزارة حاليا، 

يف اطار اسـتكمال متطلبات الحكومة 

االلكرتونية». وشـدد وزيـر التخطيط، 

تصنيـف  لجنـة  عمـل  «اهميـة  عـىل 

عـن  ممثلـني  تضـم  التـي  املقاولـني 

الجهات ذات العالقة، داعيا اعضائها اىل 

املواضبة عىل االجتماعات بنحو دوري، 

الن عملهـا يرتبـط بعمليـة التصنيف 

واالدراج، وبالتايل فان اي عملية تأخري 

يف انجـاز االجراءات الخاصة باملقاولني 

ورشكات املقـاوالت من شـأنه ان يؤثر 

سـلباً عىل تنفيذ املشاريع، وعدم تلبية 

الخدمـات املقدمـة للمواطنني». وختم 

قطـاع  «وجـود  ان  بالقـول،  الوزيـر 

خـاص فاعل، يمثل اولويـة اوىل ضمن 

الحاليـة،  الحكومـة  اولويـات  سـلّم 

وسـتكون هناك الكثري من السياسات 

واالجـراءات العملية التي تدعم وتطّور 

هذا القطاع».

بغداد/الزوراء:

أعلنـْت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، 

امـس الثالثـاء عـن صـدور أمٍر 

باسـتقدام املديـر العـام لرشكة 

نقل الطاقة الكهربائيَّة الوسطى 

الحـايل؛ بتهمـة تسـبُّبه يف إلحاق 

رضٍر جسـيٍم بأمـوال ومصالـح 

الجهة التي يعمل بها.

دائـرة التحقيقـات يف الهيئة، ويف 

معرض حديثها عن القضيَّة التي 

قـت فيهـا الهيئـة وأحالتهـا  حقَّ

إىل القضـاء، أشـارت يف بيان ورد 

لــ «الـزوراء»، إىل أنَّ «محكمـة 

ة بالنظر  تحقيق النجـف املُختصَّ

يف قضايـا النزاهة، أصـدرت أمر 

استقداٍم بحقِّ املدير العام لرشكة 

نقل الطاقة الكهربائيَّة الوسطى 

الحـايل؛ يف قضيَّـة رشاء أعمـدٍة 

ُمتنوِّعٍة عىل حسـاب ُمشـرتيات 

امليزانيَّة بفارق سعٍر عاٍل بموجب 

رشاء  عـن  فضـًال  عقـوٍد،   (٤)

ُمحـوِّالٍت دون جلـب عروٍض من 

رشكة دياىل».

أنَّ «محكمـة  الدائـرة  وأضافـت 

ة بالنظر  تحقيق النجـف املُختصَّ

يف قضايـا النزاهـة أصـدرت أمر 

العـام  املديـر  بحـقِّ  االسـتقدام 

لرشكة نقـل الطاقـة الكهربائيَّة 

الوسـطى و (٩) ُمتَّهمني آخرين؛ 

بناًء عىل أحكام املادَّة (٣٤١) من 

قانون العقوبات».

وتنصُّ املـادة املذكورة عىل إيقاع 

عقوبـة الحبس ُمـدَّة ال تزيد عىل 

ثـالث سـنواٍت عـىل كل موظـٍف 

فٍ بخدمـٍة عامٍة تسـبَّب  أو ُمكلـَّ

بخطئـه الجسـيم يف إلحاق رضٍر 

بأمـوال ومصالـح الجهـة التـي 

يعمل بها.

النزاهـة  هيئـة  أعلنـت  كمـا 

االتحاديَّة، امـس الثالثاء، صدور 

قرار حكٍم حضوريٍّ بحّق ضابٍط 

األموال  ـم  بتهـمـة تضخُّ كـبرٍي؛ 

والكـسب غري املرشوع، ُمبيِّنًة أنَّ 

الحكم يقـيض بالحبس والغرامة 

ورد قيمة الكسب غري املرشوع. 

تلقتـه  بيـان  يف  الهيئـة  وقالـت 

«الـزوراء»إن «محكمـة جنايات 

الكـرخ – الهيئـة الثالثة اصدرت 

بحـقِّ  حضـوريٍّ  حكـٍم  قـرار 

ضـابـٍط كـبـرٍي يف أحد األجـهـزة 

األمنـيَّـة يحـمــل رتـبـة لواء، 

يقــيض بحبسـه عـن جريمـة 

ح  حصـول زيـادٍة يف أمواله املُرصَّ

الخدمـة  أثنـاء وجـوده يف  بهـا 

وعجزه عن إثبات مرشوعيَّة تلك 

الزيادة، وبغرامـٍة ماليٍَّة قـدُرها 

(٧٧٥,٣٥٠,٩٥٩) مليـون ديـناٍر 

عـراقــيٍّ وفـق أحــكام املـادة 

(١٩/ثانـيــاً) مـن قانون هيئة 

النزاهة والكسـب غـري املرشوع 

رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) املُعدَّل».

ن أيضاً  وأوضحت  أنَّ «القرار تضمَّ

ردَّ قيمـة الكسـب غـري املرشوع 

البالغـة (٧٧٥,٣٥٠,٩٥٩) مليون 

إطـالق  وعـدم   ، عراقـيٍّ دينـاٍر 

رساحه إال بعد سداد مبلغ الغرامة 

ورد قيمة الكسـب غري املرشوع؛ 

استناداً إىل املادة (١٩/رابعاً) من 

قانون الهيئة املُعدَّل».

وبعـد  «املحكمـة،  أنَّ  وأضافـت 

اطالعهـا عـىل األدلـة املُتحّصلة، 

وعجز املُتَّهم عن إثبات مرشوعيَّة 

ح بها يف  الزيـادة يف أمواله املُـرصِّ

ة املاليَّة أثناء فرتة  اسـتمارة الذمَّ

عملـه بصفة ضابـٍط برتبة لواء، 

ـٍم يف  والتـي ُتثِبـُت وجـود تضخُّ

لت إىل القناعة  أموال املُـدان، توصَّ

ة بمقرصيَّـة املُتَّهم فقرَّرت  التامَّ

الحكـم عليه بالحبـس والغرامة 

ورد قيمة الكسـب غري املرشوع؛ 

اسـتناداً إىل مقتضيات املادة (١٩ 

/ ثانياً ورابعـاً) من قانون هيئة 

النزاهة والكسـب غـري املرشوع 

رقـم (٣٠ لسـنة ٢٠١١) املُعدَّل، 

فضالً عن تأييد الحجز عىل أمواله 

املنقولة وغري املنقولة». 

واشـارت اىل ان «دوائـر الوقايـة 

والتحقيقات والقانونيَّة يف الهيئة 

تبـذل منـذ إقـرار التعديـل األول 

لقانـون هيئة النزاهة والكسـب 

غري املـرشوع نهاية العام ٢٠١٩، 

جهوداً حثيثة وُمتمّيزة، بالتعاون 

م األموال  فيما بينها، يف ملف تضخُّ

والكسـب غري املرشوع، أسـفرت 

عن ردِّ ما يقارب خمسـني مليار 

دينار لخزينة الدولة».

 ُيذَكـُر أنَّ «املادة (١٩/رابعاً) من 

قانون هيـئة النزاهة والكـسـب 

غـري املشــروع رقم (٣٠ لسـنة 

ت عىل «تحكم  ل نصَّ ٢٠١١) املُعـدَّ

الكسـب  قيمـة  بـرد  املحكمـة 

غـري املـرشوع وال يطلـق رساح 

املحكومـني وفق البنديـن (ثانياً) 

و(ثالثـاً) من هذه املـادة إال بعد 

سـداد مبلـغ الغرامـة ورد قيمة 

الكسـب غري املرشوع، وال يحول 

انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة 

دون تنفيـذ الحكـم بـرد قيمـة 

الكسب غري املرشوع».
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بغداد/ الزوراء:

أصـدرت وزارة املاليـة حسـابات الدولـة 
العراقية لشهر ايلول املايض للسنة املالية 
2022 والتي اشارت اىل ان حجم االيرادات 
املالية بلـغ أكثر مـن 122 تريليون دينار 
وبفائـض مايل بلغ أكثر مـن 38 تريليون 
دينـار، فيما بينت ان مسـاهمة النفط يف 
املوازنـة االتحادية ما زالت %96 للشـهر 
السـادس عىل التـوايل، فيمـا طالب خبري 
القطاعـات  اقتصـادي بوجـوب تفعيـل 

االقتصادية.
وتابعـت ”الـزوراء“ البيانـات والجـداول 
شـهر  يف  املاليـة  وزارة  أصدرتهـا  التـي 
ترشيـن الثاني الجاري لحسـابات شـهر 
ايلول املـايض، والتي بينت إىل ان النفط ال 
يزال يشـكل املورد الرئييس ملوازنة العراق 
العامة، حيث بلغ %96 وهي نفس النسبة 
لألشـهر السـتة املاضية، مما يشري إىل أن 
االقتصـاد الريعي هو األسـاس يف موازنة 

العراق العامة.
ومن خالل جـداول املالية بّينت ان اجمايل 
االيرادات النفطية لشهر ايلول بلغت 122 
تريليونا و796 مليارا و502 مليون و987 
الفا و111 دينارا، وهي تمثل نسبة 96% 
من اجمايل االيرادات، يف حني بلغت اجمايل 
تريليونـات   4 النفطيـة  غـري  االيـرادات 

و958 مليـارا و597 مليونـا و101 الـف 
و636 دينارا وهي تشـكل %4 من اجمايل 
االيـرادات، مبينة ان اجمـايل النفقات مع 
السـلف بلغـت 84 تريليونـا و666 مليارا 

و606 مليونا دينار.
وحسب جدول املالية فإن الفائض املوازنة 

لشهر ايلول بلغ 38 تريليونا و129 مليارا 
و896 مليونـا دينار او ما يعادل 26.115 
مليـار دوالر.مـن جهتـه، طالـب الخبري 
املايل، هـالل الطعـان، يف حديث صحفي، 
اىل ”االرساع يف تنويـع االقتصـاد العراقي 
والتخلص مـن النظام االقتصادي الريعي 

يف ظـل ارتفـاع موازنة العـراق والفائض 
املوجـود مـن اجل التحـرر مـن االعتماد 
عـىل النفـط كمـادة اساسـية يف موازنة 
العراق السنوية“، مبينا ان ”اسعار النفط 
تتأثر بالتقلبات االقتصادية والسياسـية 
والصحيـة بالعالـم واىل صدمـات عنيفة 

نتيجة لتقلبات الطلب العاملي ”.واضاف ان 
”الدول العالم بدأت تتجه نحو الصناعات 
التحويليـة باعتبارهـا االكثـر ديناميكية 
والتي تجهـز العالم باملزيد مـن املنتجات 
الجديدة وبـال انقطاع“، مبينا ان ”العراق 
يف حال عدم اسـتغالل هـذه االموال حاليا 
فانـه سـيضيع فرصة التقـدم واالزدهار 
وسـيضيع مسـتقبل االجيال القادمة اىل 
البـؤس والضعـف يف عالـم تسـوده دول 

متطورة وقوية“.
وكان مستشـار رئيس الوزراء للشـؤون 
املالية، مظهر محمد صالح، قد اكد يف اذار 
2021 يف حديث صحفي ان اسـباب بقاء 
االقتصاد ريعيا يعـود اىل الحروب وفرض 
الحصار خالل الحقبة املاضية وما نشهده 
اليـوم من الرصاعات السياسـية، أدت اىل 

تشتيت للموارد االقتصادية“.
ويعد اسـتمرار الدولة العراقية باالعتماد 
عىل النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة 
يجعل العراق يف خطر من االزمات العاملية 
التي تحدث بني الحني واآلخر لتأثر النفط 
بها، ممـا يجعل العراق يتجـه يف كل مرة 
لتغطية العجز عرب االسـتدانة من الخارج 
او الداخل، وهو بذلك يشري إىل عدم القدرة 
عـىل إدارة أمـوال الدولـة بشـكل فعـال، 

والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات الدوالر يف مزاد البنك، امس الثالثاء، لتصل اىل ألكثر 

من 100 مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن ”البنك املركزي باع امـس خالل مزاده لبيع ورشاء 
الدوالر االمريكي، 104 ماليني و860 الف دوالر غطاها البنك بسـعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأضاف: ان نسـبة %80 من هذه املبيعات ذهبت لتعزيز االرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغت 86 مليونا و410 
آالف دوالر، فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية التي بلغت 

18 مليونا و450 ألف دوالر.
وأشـار املصدر إىل: ان 15 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج، و15 مرصفـا لتلبية الطلبـات النقديـة، إضافة اىل 57 

رشكة توسط.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت هيئـة االحصاء الرتكية، امـس الثالثاء، أن العراقيني اشـرتوا 

خالل 8 السنوات املاضية أكثر من 47 ألف عقار يف تركيا. 
وقالـت الهيئة يف جدول لهـا اطلعت عليه ”الـزوراء“: ان ”العراقيني 
احتلوا املرتبـة االوىل عامليا من حيث رشاء األجانب للعقارات يف تركيا 
مـا بـني عـام 2015 ولغاية شـهر أيلول مـن عـام 2022، مبينا ان 

”العراقيني اشرتوا خالل هذه الفرتة 47 ألفاً و460 عقارا“. 
واضـاف ان ”االيرانيني جـاءوا ثانيا بـ35.060 الف عقـاراً، ثم يأتي 
الـروس ثالثـا بــ 27.549 الف عقار، ومـن ثم السـعوديني رابعا بـ 
14.174 الـف عقـارا، ومـن ثم الكويتيني خامسـا بــ 14.007 الف 

عقارا، ويأتي مواطني بنغالديش سادسا بـ 13.392 الف عقارا“.
وكان العراقيـون يتصـدرون قائمة رشاء املنـازل يف تركيا منذ العام 
2015، إال أن الرتتيـب تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 
الحـايل 2021 ليرتاجـع اىل املركز الثالث مع شـهر آذار 2022 بعد أن 

أصبحت روسيا األكثر رشاء للمنازل الرتكية.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهـب ”االجنبـي والعراقـي يف األسـواق املحلية 
بالعاصمـة بغداد، ويف اسـواق اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، امس 

الثالثاء.
وقـال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 
21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي واألوربي 340 الف دينار، وسـعر 

الرشاء 336 الفاً، وهي نفس االسعار التي سجلت امس االثنني.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 مـن الذهب العراقي 
سـجل اسـتقرارا أيضاً عند 310 الف دينار، وبلغ سـعر الرشاء 306 

ألف.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 340 الف دينـار و 350 ألفاً، 
فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقـي بني 310 الفاً و 320 

الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر 
بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 400 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 
355 الف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 305 الف دينار.. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، 
امس الثالثاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت 

يف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر: إن بورصتي الكفـاح والحارثية املركزيتـني يف بغداد، 
سـجلتا صبـاح امـس 146850 دينـارا عراقيـا مقابـل 100 دوالر 
أمريكـي، فيما كانت االسـعار صباح االثنـني 147000 دينار عراقي 

مقابل 100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والـرشاء انخفضـت يف محـال الصريفة 
باألسـواق املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيـع 147250 دينارا 
عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 146250 

دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن اسعار الدوالر يف البورصة 
اسـتقرارا حيـث بلغ سـعر البيـع 147100 دينـار لـكل 100 دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء 147000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية، إحدى رشكات 
وزارة الصناعـة واملعـادن يف ُمحافظـة البـرصة، امـس الثالثاء، 
اسـتمرار العمل واإلنتاج يف معمل البويل إثيلني واطئ الكثافة بعد 
نجاح الرشكة يف إعادة تأهيل وتشـغيل وحدات وأقسـام ومعامل 
مصنـع البرتوكيمياويات بجهود اسـتثنائية جبـارة وإمكانيات 
ذاتيـة بدعم من الوزارة بعـد أّن كان املصنع ُمتوقف منُذ أكثر من 

١٢ عـاما. 
وقــال ُمدير عـام الرشكة، عبـاس حيـال، يف بيـان اطلعت عليه 
”الـزوراء“: إن معمـل ُحبيبـات البويل إثيلني يحتـوي عىل خطني 
إنتاجيني بطاقة تصميمية تبُلغ ( ٦٠ ) ألف طن/ سنوياً“، ُمشرياً 
إىل أنَّ ”املعمل أنتج بحدود ( ٣ ) آالف طن من ُحبيبات البويل إثيلني 
واطـئ الكثافة بجودة ونوعية ونقـاوة عالية تفوق ما موجود يف 

األسواق املحلية“.
 وأضاف حيال أن ”الرشكة اسـتطاعت رفـد عدد من الجهات من 
القطاعـني العام والخاص بهـذا املُنتج وبكميـات زادت عن الـ ( 
١٠٠٠ ) طن السـتخدامها يف العديد من الصناعات ومنها صناعة 

األغطية واألكياس البالستيكية“.
وأشـار اىل أن ”الرشكة عازمة عىل ُمواصلـة الجهود والعطاء من 
أجـل الحفاظ عىل ديمومة دوران عجلـة اإلنتاج وتعزيز اإليرادات 

ودعم السوق العراقيـة“.
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جربونا / محمد عماد 
عدسة/ ابراهيم املهداوي

أجـرَى املنتخـُب الوطنـّي، عـرص امس 
الثالثاء، آخَر وحداته التدريبّية يف َملعِب 
مونتيليفـي الـذي سـيحتضُن ُمواجهَة 
العـراق واملكسـيك اليـوم عند السـاعِة 
التاسعة مساًء بتوقيِت إسبانيا الحادية 

عرشة مساًء بتوقيِت العراق .
وشارَك يف تدريباِت االمس، التي حرضها 
ُعضـو االتحـاد العراقـّي غانـم عريبي 
إىل جانـِب الطاقـم التدريبّي اإلسـبانّي 
الجديـد، 23 العبـاً هـم كل مـن جـالل 
حسـن، دلوفـان مهدي ، حسـن أحمد ، 
أمجد عطوان ، أيمن حسني ، كرار عامر 
، سجاد جاسم ، مناف يونس ، الكسندر 
اوراهـا ، أحمـد زيرو ، عمار محسـن ، 
شـهاب رزاق ، هـريان أحمـد  ، محمـد 
قاسـم ، حسـني جبار ، حمـزه عدنان ، 
إبراهيم بايش، أمري العماري ، عيل فائز 
، زيد تحسني ، أحمد عبد الحسني ، عالء 

عباس ، حسن عبد الكريم.
ُعضو االتحاد العراقّي غانم عريبي تحدَث 
عـن ُمواجهِة املكسـيك املُرتقبـة اليوم، 
معتـرباً إن توفـَر مثـل هكـذا ُمبارياٍت، 
وعىل ُمستوى عاٍل قبل انطالِق مونديال 
قطر، يعـدُّ فرصًة حقيقّيـًة للُمنتخباِت 
التي لـم تحَظ بفرصِة التأهـل إىل كأِس 
العالَـم، كما إنها محطـٌة مهمٌة ملُنتخِب 
العراق للتعـوِّد عىل ُمواجهـِة ُمنتخباِت 
الصف األول، ويسـعى االتحاُد جاهداً إىل 

تأمنِي أربِع ُمبارياٍت بالحجِم نفسه.
وأضـاَف عريبـي: إن الطاقَم اإلسـبانّي 
إىل  يـوِم وصولنـا  يتواجـد معنـا منـذ 
جريونـا، وسـيتواجُد يف املُباراتـني التي 
سـيخوضهما منتخبنـا ضـد املكسـيك 
واالكوادور من عىل املُدرجاِت، وستكون 

القيادُة فيها لرايض شنيشل.
مضيفاً: إن هناك تقارباً وتعاوناً إيجابياً 
جـداً يف تبـاُدِل أفـكاِر املدربـني. واصفاً 
الفـرتَة الحالية التـي يمرُّ بيهـا الطاقُم 
اإلسـباني باملُشـابهِة للطاقـِم الربازيّيل 
الـذي جـاَء لقيـادِة العـراق يف مونديال 

مكسيكو 86.
 وربـَط عريبـي ذكرياتـه عندمـا واجَه 
ُمنتخَب املكسـيك يف مونديـال عام 86، 
وكيف كانـت تلك املُباريـات الثالث التي 

خاضهـا العـراُق يف كأس العالـم مفيدًة 
بشكٍل كبرٍي.

أما ُمدرُب املُنتخب الوطنّي رايض شنيشل 
فقد أوضَح: إن األجواَء يف َمدينِة جريونا 
اإلسـبانّية مثاليـٌة لخـْوِض التدريباِت، 
واملُبارياُت واملالعُب هنا بأرضياٍت عاليِة 
الجـودة، لكن وقَت اإلعداِد بالنسـبِة لنا 
كاَن قصرياً، كنا نتأمـُل أن تكوَن الفرتُة 

أطول هنا. 
مضيفـاً: إنـه مع الجهـاِز الفنـّي أوكَل 
مهـاَم وواجبـاٍت معينًة لالعبـني نأمُل 
تطبيقها أمام ُمنتخباٍت تلعب بأسـلوٍب 

متطوٍر يف ُمختلِف خطوط اللعب.
من جهتـه، أكَد قائـُد املنتخـِب الوطنّي 

جالل حسـن عىل أهمّيِة هكذا ُمبارياِت، 
وهي فرصـٌة حقيقّيٌة لجميـِع الالعبني 
لالحتـكاِك بُمنتخباٍت متطـورٍة، وأغلب 
عنارصهـا مـن الالعبـني املُحرتفـني يف 
قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبّية، ونسعى 
إىل أن نظهـَر بُمسـتوياٍت طيبـٍة بدايـًة 
مـن ُمباراِة اليـوم ، خصوصاً أن الطاقَم 
اإلسـبانّي سـيتواجد يف املُباراِة ليتعرَف 
املُتواجديـن  الالعبـني  عـىل ُمسـتوياِت 

معنا.
وعقَد، صباح امس الثالثاء وعرب تطبيِق 
الـزوم، املؤتمـُر الفنـّي ملبـاراِة العـراق 
اإلداري  املديـر  وبُحضـور  واملكسـيك، 
مهدي كريـم واملُنسـق اإلعالمي محمد 

عماد.
وتّم تحديُد أطقم وألوان املالبس الخاصة 
باملباراِة التي ستقاُم يف الساعِة التاسعة 
مساًء بتوقيت إسـبانيا، الحادية عرشة 
مسـاًء بتوقيِت العراق، حيث سـريتدي 
املنتخُب العراقي الطقَم األخرض الكامل 
بينمـا يرتـدي حـراُس املرمـى الطقـم 
السماوّي الكامل. أما املنتخُب املكسيكي 
فسـريتدي الطقَم األبيض الكامل بينما 

الحراس باللوِن األسود.
 وسـيخصُص الجانُب األيرس من أرضيِة 
عمليـاِت  إلجـراِء  مونتليفـي  ملعـب 
التسـخني واإلحماء للمنتخـِب العراقّي  
وملـدة 30 دقيقـًة، وتّم تحديـد  األطقم 

الرمـادي  باللـوِن  باإلحمـاء  الخاصـة 
للمنتخِب العراقي، بينما ستكون باللوِن 
الربتقايلّ للمنتخِب املكسيكي. أما طاقُم 
التحكيم اإلسـبانّي الذي سـيقود اللقاَء 
ويسـمُح  األصفـر،  اللـوَن  فسـريتدي 
بإجـراء 6 تغيـرياٍت يف املبـاراِة رشط أن 
ال تزيد عن ثالثِة أوقـات توقٍف مختلفٍة 
من زمن املبـاراِة، وتسـتثنى منها فرتة 

التوقف ما بني شوطي املباراة.
عـىل صعيـٍد متصـٍل، ستشـهُد مبـاراُة 
العراق واملكسـيك قبـل انطالقها تكريَم 
حارس مرمى املكسـيك غيريمو أوتشوا 
كونه األكثر خوضاً للمبارياِت الدولّية بـ 

130 مباراة.
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وزارة الشـباب والرياضة ووزيرها الجديد ال 
تختلـف كثريا عـن وزارات الحكومة االخرى 
مع خصوصيتها التي تأتي من كونها وزارة 
يقع عـىل عاتقها رعاية وتحصني الشـباب 
الذي يشـكل النسـبة االكرب من عدد سكان 
العراق.. واكيد ان الرياضة بمفهومها الواسع 
البد ان تكون ضمن اولويات هذه الوزارة مع 
ان كثريين  يرون ان قطاع الشـباب يجب ان 
يأخذ االهتمام االول يف ظروف كتلك التي يمر 
بها هذا القطاع من اهمال وتشـتت بسـبب 
عجـز الحكومات املتعاقبـة عن ايجاد حلول 
ناجعة تنتشـل جزءا كبريا ممن انحرف من 
الشـباب وصار صيدا سـهال لظواهر غريبة 

عن مجتمعنـا يف مقدمتها تعاطي املخدرات 
بهذا الشكل الغريب الرسيع الواسع.

ثقيلـة  تـركات  الـوزراء  يتـوارث  بلدنـا  يف 
مرتاكمـة يف الكـم والنـوع ألسـباب كثرية، 
ووزيـر الشـباب والرياضة الجديـد مطالب 
بإلحاح بتفكيك معظم املعضالت، إن لم يكن 
جميعها، بالتنسيق والتعاون الفعيل الواقعي 
ال الشعاراتي مع بقية الوزارات واملؤسسات 
ذات املسـؤولية املشرتكة يف قضية املخدرات 
ومكافحـة الجريمـة املجتمعية ولم شـتات 
بالنشـاطات  اوال  االهتمـام  عـرب  الشـباب 
الرياضية الشبابية لتوظيف طاقات الشباب 
ايجابيا، إذ يقع عىل عاتق  الوزارة العمل من 

اآلن عىل التوسع يف انشاء املالعب واملنتديات 
الرياضية الشـعبية لكل االلعـاب الرياضية 
وليـس حرصا بلعبـة كرة القـدم، مع االخذ 
بنظر االعتبار شـعبية واتسـاع هذه اللعبة، 
ومطالبـة الحكومـة بالتخصيصـات املالية 
الكافية لهذا الغرض مع تشـديد الرقابة عىل 
هذا االنفاق أن ال يكون عرضة للفسـاد املايل 

واالداري.
امام السـيد الوزير اختيار طاقم عمل كفء 
ونزيـه وديناميكي من الخـرباء االكاديميني 
والفنيني واالداريني، وهم موجودون بكثرة، 
ال يكلفه عناء البحث عنهم كثريا خاصة بعد 
ان تفرغ السـيد الوزير السـابق اىل شـؤون 

اتحـاد كـرة القدم كرئيس  لـه بعد ان كانت 
اهتماماتـه وجهـوده مشـتتة بني الـوزارة 

واالتحاد. 
أن نصنـع جيـال خاليـا من العقد النفسـية 
فعاليـات  يف  يندمـج  ونجعلـه  واالنحـراف 
(رياضيـة وشـبابية علميـة وادبيـة وفنية 
بقيمتـه  يفـوق  هـذا  فـإن  وكشـفية) 
االجتماعيـة ما نبحث عنـه يف صناعة العب 
كرة قدم.. فلنرتك صناعة الريايض والكشف 
عن املواهب اىل االتحادات الرياضية املختصة 
ونهتـم ببنـاء جيل شـبابي سـليم الجسـم 
والعقل تأخذ وزارة الشباب والرياضة الدور 

الرائد واملحوري يف هذا الربنامج. Ô‹œÏ‰€a@·√b◊@ãÁçfl

بغداد/ الزوراء 
قدم فريق سلة الحشد الشعبي واحدة من أجمل مبارياته هذا املوسم وتمكن من  التغلب  
عـىل فريق الدفاع الجوي بنتيجة 99 نقطة مقابل 76 ضمن مباريات دوري كرة السـلة.
الربع االول من اللقاء الذي أقيم يف قاعة الشـعب شـهد أداء رائعا من كال الفريقني بيد أن 
تميـز العبي فريق الحشـد الشـعبي كان العالمة الفارقة والذي اشـاد به الحضور حيث 
انهـى الربع االول لصالحه بنتيجة 28 نقطة مقابل 21 لنـادي الدفاع الجوي.. ويف الربع 
الثانـي كان الدافع والرغبة لدى العبي الحشـد اكرب يف تحقيق الفـوز، وقدم الالعب باقر 
ميثم أفضل املستويات بينما شهدت املباراة األوىل لالعب املحرتف ويسيل أداء مميزا مكن  
زمالءه العبي الحشد الشعبي من توسيع الفارق  اىل 20 نقطة لينتهي الربع الثاني لصالح 
الحشـد الشعبي بنتيجة 56 نقطة مقابل 36 للدفاع الجوي.. وبعد العودة من االسرتاحة 
كانت اداء الفريقني يف تصاعد مسـتمر من الناحية الدفاعية حيث اسـتطاع فريق الدفاع 
الجـوي مـن تقليص الفارق اىل 15 نقطة لكن نادي الحشـد الشـعبي اسـتطاع ان يعود 
بالفارق اىل 20 نقطة لصالحه لينتهي الشـوط بنتيجة 71 نقطة مقابل 51 نقطة لنادي 
الدفاع الجوي.. الربع االخري كان حاسـماً لنادي الحشـد الشعبي، حيث وصل الفارق اىل 
32 نقطـة قبـل 5 دقائق من نهاية املبـاراة لتنتهي املباراة بنتيجـة 99  نقطة مقابل 76 
لفريق الدفاع الجوي ليحصل العب الحشـد الشـعبي باقر ميثم عىل لقب أفضل العب يف  

املباراة بعد ان سجل 21 نقطة فيما سجل زميله املحرتف ويسيل 30 نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء
تغلب الـزوراء عىل ضيفه الكوت بنتيجة 
(0-4)، يف املبـاراة الوديـة التـي أقيمت 
الشـالجية  ملعـب  يف  الثالثـاء  امـس 
بالعاصمة بغداد، ضمن تحضريات األول 
ملواجهة الجولة السادسـة مـن الدوري 
املمتـاز ، وإسـتعدادات الثانـي للدخول 

بمنافسات دوري الدرجة األوىل.
وجـاءت أهـداف الزوراء عـن طريق كل 
مـن لـؤي العاني وعـيل يوسـف واحمد 
املباراة  محمود ومـراد محمد.وشـهدت 

إرشاك املدير الفني للزوراء أيوب اوديشو 
تشـكيلتني عـىل مـدار شـوطي املباراة 
للوقوف عىل جاهزية العبيه قبل مواجهة 
واملقـرر  السادسـة،  بالجولـة  النفـط 
إقامتها بعد اإلنتهاء من املباريات الودية 
للمنتخـب العراقـي خالل شـهر ترشين 
الثاني الجاري. ويغيب عن الزوراء حالياً 
عدد من عنارصه الدولية، وأبرزهم عالء 
عباس وجالل حسن وحسن عبد الكريم، 
لتواجدهم مع أسـود الرافدين بمعسكر 

إسبانيا.
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بغداد/ حسني عمار
أكـد رئيس الهيئة اإلدراية لنـادي الصناعات الكهربائية الريايض، عيل خلف، أن االدارة تعول عىل وزير الصناعة واملعادن 
الجديـد إليجـاد حل لالزمة املالية التي تعصف بالنادي .وقال خلف إن» إدارة النادي تسـعى إليجاد حل لهذا املوضوع من 
خـالل تعـاون وزير الصناعة الجديد خالد بتال، والذي نتأمل به خرياً لتحسـني وضع النـادي «.واضاف خلف أن» النادي 
عندمـا كان يلعـب يف الدوري املمتاز، كان يتقاىض ٥٠٪ مـن امليزانية املالية ونادي الصناعـة كان يف دوري الدرجة األوىل 
ويتسـلم ٥٠٪ ، ولكن بعد هبوط فريقنا اىل الدرجة االوىل وصعود الصناعة اىل املمتاز، تم تقليل حصة النادي، األمر الذي 
أوقعنـا بأزمـة مالية خانقة أثرت يف الفريـق يف رحلة العودة اىل الدوري املمتاز» .وبني خلـف أن «النادي يوجه تركيزه يف 

الفرتة الحالية عىل مباريات دوري الدرجة األوىل، أمالً يف تحقيق نتائج طيبة تعيد الفريق اىل مصاف دوري األضواء».
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بغداد/ الزوراء

عقَد االتحـاُد العراقّي لُكـرِة القدم، 
مساء امس الثالثاء، اجتماعاً ُموسعاً 
مـع أنديـِة الدرجـِة األوىل يف القاعِة 
الُكربى بمقرِّ االتحاِد بُحضور رئيِس 
واألمـنِي  درجـال،  عدنـان  االتحـاِد 
العاّم لالتحاِد محمـد فرحان، وذلك 
ملُناقشِة ُجملٍة من األموِر التي تخصُّ 
العراقّية.وأكـَد رئيُس االتحاد  الُكرة 
وُممثـيل  لرؤسـاِء  درجـال  عدنـان 
أنديِة دوري الدرجة األوىل أن موسـَم 
(2025-2024) سـيطبُق من خالله 
االتحاُد الرتاخيَص واعتماده كدوري 
األوىل.  الدرجـِة  ألنديـِة  ُمحرتفـني 
واسـتعرَض درجـال رؤيـَة ومنهاَج 
عمل اتحاِد الُكـرِة يف الفرتِة املاِضية 
التي انتهَج فيها االتحاُد اسرتاتيجّيًة 
وتطويـَر  تهيئـَة  تتضمـُن  جديـدًة 
املالكات العاملة، فضـًال عن اعتماِد 
االلكرتونّي بدالً  والتواصِل  الحوكمة 
من اإلجراءاِت القديمة والكالسيكّية، 
وهـذا مـن شـأنه أن يطـوَر العمل.
وأردَف بالقـول:إن اتحاَد الكرة عمَل 
بجـٍد مـن أجـل اعتمـاِد الِسياَسـة 
املالّيـة املُعتمـدة يف االتحادين الدويل 
واآلسـيوي، وهو مـا دفعهـم لرفِع 

الحظِر والقْيد الذي كان موجوداً عىل 
األمواِل الخاّصة يف اتحاِد الكرة.وبنّيَ 
درجـال إن العمـَل اإلدارّي يف اتحـاِد 
الُكرِة يجعلنا فخورين بما تحقَق، إذ 
نعمُل وفق نظـاٍم إلكرتونّي ُمتكامٍل 
، ونسـعى إىل أن يعمـَم هـذا النظاُم 
عـىل جميـع إداراِت أنديـِة الدرجـة 
األوىل. وأشـاَر درجـال إىل إن االتحاَد 
سـاٍع إىل نقـِل التجـارب الناجحـِة 
العتمادهـا يف اتحادنـا لتحقيـِق ما 
نصُبو إليه،، وسـتكون هناك دوراٌت 
وورُش عمـٍل وشـهادُة دبلـوٍم مـن 
االتحـاِد اآلسـيوّي يف مجـاِل اإلدارِة 
الرياضّيـة والتسـويِق، وغريها من 
األقسام. وعرَج درجال عىل رضورِة 
االهتمـام بربنامِج الفئـاِت العمرّية 
والعقد الذي أبرمـُه اتحاُد الكرة مع 
قنـاِة الرابعـة، وسـعي االتحـاِد إىل 
إبـراِم َعقٍد ُمماثـٍل لـدوري الدرجِة 
األوىل مـن ناحيِة النقـل التلفزيونّي 
والرعاّية.بعدهـا فتَح بـاُب النقاش 
الذي تضمـَن تبادَل وجهـات النظر 
واآلراء واتخاذ القراراِت الالزمة التي 
من شـأنها االرتقاء بالُكرِة العراقّية 
واملالكاِت الفنّيِة واملالكات العاملِة يف 

اتحاِد الُكرة واألندية املحلِّية.
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بغداد/ رحيم عودة
خطف مصارعـو منتخبنا الوطني لقب البطولة 
العربيـة باملصارعة الحـرة الجاريـة نزاالتها يف 
مدينـة اإلسـكندرية بجمهورية مـرص العربية 
بمشـاركة منتخبـات  مرص والبحريـن واألردن 
والكويـت والعراق والسـعودية.أعلن ذلك رئيس 
االتحـاد العراقـي املركـزي للمصارعة، شـعالن 
عبـد الكاظم، وقـال: ان منتخبنـا الوطني الذي 
حـل باملركـز األول كان قـد جمـع   ٢٠٥ نقاط 
تـاركا املركـز الثانـي إىل منتخب مـرص برصيد  
١٩٥ نقطـة يليه باملركز الثالث منتخب البحرين 
جامعـا ١٢٠ نقطـة الـذي يضـم مجموعة من 
املصارعني املجنسني من دولة روسيا االتحادية. 
مشـريا إىل فوز املصارع مصطفى عبدالباسـط 
بالوسـام الذهبـي بـوزن ٨٦كغـم  كمـا فـاز  
املصارع عيس عبدالسالم بالوسام الذهبي أيضا  
بوزن ٦٢ كغم يف حني أحرز املصارع خطاب عمر 
الوسـام الفيض بـوزن ٥٧ كغم، ونـال املصارع 
عبد الله  اركان الوسـام الفـيض بوزن  ٦١ كغم 
ويف وزن ٦٥ كغـم أحرز املصـارع محمد الجواد 
الوسـام الفيض، كما أحرز عىل عصام الوسـام 

الفيض بـوزن ٧٠ كغـم ويف وزن  ٧٤ كغم احرز 
املصارع قتيبة مصطفى الوسـام الفيض.وتابع 
قائال: حصل املصارع احمد محسن عىل الوسام 
الفـيض بوزن  ٧٩ كغـم فيما نـال املصارع عبد 
اللـه أركان الوسـام الربونـزي بـوزن ٩٧ كغم، 
واخـريا أحـرز املصـارع احمـد صالح  الوسـام 
الفـيض بوزن ١٢٥ كغم. واعـرب رئيس االتحاد 
عن شـكره وامتنانه ملصارعينـا األبطال للجهد 
الكبري الذي بذلوه يف نزاالت البطولة التي خطفوا 
لقبهـا بجدارة واسـتحقاق بعد غياب طويل عن 
منصـات التتويـج العربيـة يف املصارعـة الحرة 
ألكثر مـن 40 عاما، حيث االنجـاز التاريخي اىل 
وزير الشـباب والرياضة  أحمـد املربقع ورئيس 
اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية رعد حمودي 
الذي ساهم يف توفري املعسكر التدريبي للمنتخب 
الوطني.وشهدت صالة مبارك لاللعاب الرياضية 
التي تحتضن منافسـات البطولة تنافسـا مثريا 
بني الفـرق املشـاركة نالـت ثنـاء الحضور ويف 
مقدمتهم كمال أبو عزيز، رئيس االتحاد العربي 
للعبة، الذي اعرب عن سعادته بتطور املصارعة 

العراقية وتحقيق هذا االنجاز .

بغداد/رافد البدري
يعقـد االتحاد العراقي للشـطرنج اليوم وذلك يف تمام السـاعة 
الحاديـة عرشة صباحـا يف بغداد بقاعة قرطبـة يف فندق ميليا 
املنصور مؤتمـره االنتخابي الختيار هيئـة إدارية جديدة تمثل 
اتحاد الشطرنج املركزي، وبحضور جميع أعضاء الهيئة العامة 
والبالـغ عددهم 67 عضـواً، ويتضمن جدول اعمـال االجتماع 
املصادقـة عىل التقريرين اإلداري واملايل لعام/ 2022، وانتخاب 
هيئـة إداريـة جديدة ملـدة 4 سـنوات قادمة، وحسـب قانون 
االتحـادات الرياضية رقـم (24) لعام 2021، وحسـب الفقرة 

(ج) مـن املـادة (5) من النظـام الداخيل لالتحـاد، حيث يؤكد 
قرار 24 بعدم االزدواجية يف املنصب وتسـمية الرئيس والنائب، 
فيمـا تتم عمليـة اختيار امـني الـرس واألمني املـايل بالتعيني، 
وسـيكون ظافر عبد األمري مظلوم املرشح الوحيد عىل منصب 
رئاسـة االتحاد، فيما رشـح عىل منصب النائـب األول فرحان 
نصـري الوائيل، وعىل منصب النائـب الثاني عبد الهادي مفتول، 
وسـتكون السيدة سـندس محسن حسـني ممثالً عن العنرص 
النسـوي. أما املرشـحون عىل منصـب العضوية فهـم كل من 
اسـعد إسـماعيل توفيق وعمر إبراهيم ومحمد مهدي عبد الله 

وباسـم جبارة مسعود وبشـتوان احمد وحسني كاظم وحميد 
خلف ويوسـف ياسني حسني، حيث سيتم اختيار 5 أعضاء من 
هؤالء املرشـحني، وسـيصوت اعضاء الهيئة العامة لالتحاد يف 
االنتخابات ممثلـني عن كل ناٍد يلعب يف الدوري املمتاز، وممثل 
عن كل ناٍد من اندية الدرجة األوىل، رشط ان يكون مشـاركا يف 
نشـاطات االتحاد خالل السـنتني األخريتني كدوري الشباب او 
النسـاء او االشـبال او الرباعم او كأس العراق، وهناك ممثالن 
عن الالعبني والالعبات، إذ يمثل الالعبني بطل العراق احمد عبد 
السـتار، فيما تمثـل الالعبات بطلة العـرب وداد صباح نوري، 

وممثلـني اثنني عن لجنة الحكام وهم الحكم الدويل إسـماعيل 
إبراهيـم وعبـد العزيز اسـود، وتـرشف عىل االنتخابـات لجنة 
مكونة مـن اللواء الحقوقي الدكتور عيل عدنان يونس رئيسـاً 
للجنـة والقايض صالح مهدي عبد اللـه نائباً للرئيس وعضوية 
كل مـن الدكتـور مؤيد عبد الحميد وحسـني عيل هـادي ونزار 
محسـن حسـني، كما كلـف اتحاد اللعبـة اللجنـة التحضريية 
لالنتخابات واملؤلفة من عبد الهادي مفتول نائب رئيس االتحاد 
للشؤون اإلدارية واملالية وامجد عالء عباس األمني العام التحاد 

الشطرنج وعمر إبراهيم عضو االتحاد.
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االمـني املـايل لالتحـاد العراقي للصحافـة الرياضية 
الزميل جعفر العلوجي حل ضيفا يف برنامج (الحكم 
الرابـع) الـذي يبث من عىل شاشـة قنـاة (العهد) 
الفضائية، حيث ناقش الربنامج العديد من امللفات 
واملحاور املهمة، منها عمل وزارة الشباب والرياضة 
خالل مرحلة الوزير السـابق عدنان درجال، كما ناقش 
الربنامج منافسات بطولة خليجي 25 التي ستقام يف محافظة البرصة مطلع 

العام املقبل، فضال عن مناقشة عمل اتحاد الكرة.
 *******************

عضـو املكتـب االعالمـي للجنـة االوملبيـة الوطنيـة 
العراقيـة، الزميـل محمـد الخفاجـي، احتفل بعيد 
ميالده يوم امـس الثالثاء، خالص االمنيات لزميلنا 
بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته ومشـواره 

املهني.



سيدني/ متابعة الزوراء
غراهام  أسرتاليا  منتخب  مدرب  قرَر 
أرنولد الرهان عىل املراهق غارانغ كوول، 
اإلنكليزي،  لنيوكاسل  املستقبيل  املهاجم 
التي  FIFA قطر ٢٠٢٢™  العالم  يف كأس 
تنطلق يف ٢٠ الشهر الحايل، وذلك بحسب 
التشكيلة الرسمية التي أعلنها والتي غاب 

عنها العب الوسط توم روغيتش.
للمنتخب  الرسمية  التشكيلة  وجاءت 

األسرتايل عىل النحو التايل:
(كوبنهاغن  راين  ماثيو  املرمى:  حراسة 
أف  ريدماين (سيدني  أندرو  الدنماركي)، 
كوست  (سنرتال  فوكوفيتش  داني  يس)، 

مارينرز).
يونايتد  (داندي  بهيتش  عزيز  الدفاع: 
ديغينيك  ميلوش  اإلسكتلندي)، 
(كولومبوس كرو األمريكي)، جويل كينغ 
(أودنيس بولدكلوب الدنماركي)، ناثانيال 
فران  االسكتلندي)،  (هارتس  أتكينسون 
هاري  اإليطايل)،  (بريشيا  كاراتشيتش 
كاي  اإلنكليزي)،  سيتي  (ستوك  سوتار 
رولز (هارتس االسكتلندي)، كريغ غودين 
(أدياليد يونايتد)، توماس دنغ (أربرييكس 

نييغاتا الياباني).
الوسط: آرون موي (سلتيك األسكتلندي)، 
جاكسون إيرفاين (سانت باويل األملاني)، 
اإليطايل)،  (فريونا  هروستيتش  أيدين 
اإلسكتلندي)،  (هارتس  ديفلني  كامريون 
راييل  اإلنكليزي)،  (سندرالند  رايت  باييل 
كيانو  االنكليزي)،  (ميدلزبره  ماكغري 

باكوس (ساينت مريين االسكتلندي).
االسباني)،  (قادش  مابيل  أوير  الهجوم: 

مارتني  سيتي)،  (ملبورن  ليكي  ماثيو 
جيمس  اإلسكتلندي)،  (هيربنيان  بويل 
جايسون  سيتي)،  (ملبورن  ماكالرين 
كوست  (سنرتال  كوول  وغارانغ  كامينز 
(فاجيانو  ديوك  ميتشل  مارينرز)، 

أوكاياما الياباني).
يف  يلعب  الذي  تاغارت  آدم  املهاجم  وكان 
التشكيلة  مفاجآت  من  الياباني،  الدوري 
يف  تألقه  رغم  أيضاً  اسُتبعد  بعدما 
أسرتاليا  قيادة  يف  ومساهمته  التصفيات 

النهائيات،  يف  السادسة  املشاركة  اىل 
األسكتلندي  الدويل  أمام  الباب  فتح  ما 
مع  للتواجد  كامينغز  جايسون  السابق 
خاض  أن  له  سبق  بعدما  «سوكريوس» 

مباراة واحدة فقط بألوان األخري.
عن  روغيتش  استبعد  أن  ألرنولد  وسبق 
االستعداديتني  للمباراتني  التشكيلة 
و٢٥   ٢٢ يف  نيوزيلندا  ضد  األخريتني 
و٢-صفر)  (١-صفر  ايلول/سبتمرب 
واللتني شهدتا استدعاء كوول للمرة األوىل 

اإلعجاب  أثار  بعدما  املنتخب  صفوف  إىل 
االسرتايل ضد  الدوري  خالل مباراة نجوم 
هذا  سابق  وقت  يف  االسباني  برشلونة 
لسنرتال  الحايل  املهاجم  ليصبح  العام، 
كوست مارينريز والذي بلغ الثامنة عرشة 
من عمره منتصف أيلول/سبتمرب، أصغر 
هاري  منذ  بالده  ألوان  عن  يدافع  العب 

كيويل عام ١٩٩٦.
العب  عاماً)،   ٢٩) روغيتش  وانسحب 
تشكيلة  من  السابق،  اإلسكتلندي  سلتيك 

من  املصريية  النافذة  قبل  املنتخب 
أيار/ يف  املونديال  إىل  املؤهلة  التصفيات 

مايو الفائت ألسباب شخصية.
العباً   ٣١ من  قائمة  ضمن  يتواجد  ولم 
نيوزيلندا،  ملباراتي  أرنولد  استدعاها 
أمام  مفتوحاً  الباب  حينها  يف  أبقى  لكنه 
ألبيون  بروميتش  لوست  الجديد  الالعب 

اإلنكليزي.
كوول  ضم  عىل  الثالثاء  أرنولد  وعلق 
من  عرشة  الثامنة  يف  «كالعب  بالقول: 
عمره ظهر من فراغ، يخوض اآلن رحلة 
من  النوع  هذا  رأينا  حياته.  يف  جديدة 
العالم  كأس  يف  عدة  مرات  تحصل  األمور 
وشهدنا مباريات كربى ظهر فيها العبون 

مجهولون وصعقوا البالد بأكملها».
أن  وتابع: «وقد أظهر غارانغ يف مارينرز 

باستطاعته حقاً تغيري مجرى مباراة».
الحارس  التشكيلة  عن  يغيب  كما 
عاماً)   ٣٤) النغرياك  ميتشل  املخرضم 
رغم تقديمه أفضل مستوياته مع فريقه 

ناغويا غرامبوس الياباني.
داني  مارينرز  حارس  ضم  أرنولد  وفضل 
يس  اف  حارس  جانب  اىل  فوكوفيتش 
تضم  تشكيلة  يف  ريدماين  أندرو  سيدني 
العبني يخوضان كأس العالم للمرة الثالثة 
القائد ماثيو راين  هما الحارس األسايس 
منهم  فيما يخوض سبعة  ليكي،  وماثيو 

النهائيات للمرة الثانية.
اىل  الرابعة  املجموعة  يف  أسرتاليا  ووقعت 
والدنمارك  اللقب  حاملة  فرنسا  جانب 
وتونس، وتبدأ مشوارها ضد «الديوك» يف 

٢٢ الحايل عىل استاد الجنوب املونديايل.

تكساس / متابعة الزوراء
بأفضل  االستثنائي  موسمها  غارسيا  كارولني  الفرنسية  اختتمت 
بلقب بطولة دبليو تي  طريقة من خالل فوز املصنفة رابعة عاملياً 
إيه الختامية ملوسم محرتفات كرة املرضب، للمرة األوىل يف مسريتها، 
وذلك بعد تغلبها يف املباراة النهائية عىل البيالروسية أرينا سابالينكا 

املصنفة سابعة ٧-٦ (٧-٤) و٦-٤ يف تكساس.
تحرز  فرنسية  ثاني  عاماً   ٢٩ البالغة  ليون  مدينة  ابنة  واصبحت 
أمييل  بعد  العالم،  يف  العبات  ثماني  أفضل  تجمع  التي  البطولة 

موريسمو املتوجة أمام مواطنتها ماري بريس يف ٢٠٠٥.
ورفعت غارسيا عدد ألقابها لهذا املوسم إىل أربعة ويف مسريتها إىل 
١١، لكن تتويجها يف هذه البطولة هو األهم عىل اإلطالق وسيسمح 
مركز  يف  املحرتفات،  رابطة  تصنيف  يف  رابعة  العام  إنهاء  يف  لها 
سبق لها أن وصلت اليه عام ٢٠١٨ قبل أن ترتاجع نتائجها بسبب 
اإلصابات املتكررة وفقدان الثقة بالنفس، ما أدى اىل تراجعها حتى 

املركز الرابع والسبعني نهاية العام املايض.
يف  املتواجدين  فريقي  أفراد  «لجميع  بالشكر:  غارسيا  وتوجهت 
الذين  األشخاص  جميع  مع  الكأس  أتشارك  أن  أود  كما  املدرجات، 
كانوا بجانبي طيلة هذه األعوام. لن أحمل معي من هذه التجربة 

سوى األشياء اإليجابية التي جعلتني أفضل كالعبة وشخص».

بعد  اليشء  اىل تكساس بمعنويات مهزوزة بعض  ووصلت غارسيا 
صلبة  كانت  لكنها  بالرحيل،  برييه  برتران  ملدربها  املفاجئ  القرار 
معنوياً وبدنياً حتى يف ظل االرهاق الذي تعاني منه جميع الالعبات 
حارمة  ألقابها،  بأكرب  تتوج  أن  يف  ونجحت  املوسم،  هذا  نهاية  يف 
سابالينكا (٢٤ عاماً) من احراز اللقب الشخيص الحادي عرش أيضاً 

واألهم كذلك يف مسريتها.
اليونانية  عىل  فوزها  ساكاري وبعد  ماريا 

يف نصف النهائي، تطرقت غارسيا إىل وضعها املعنوي بعد االنفصال 
عن مدربها الذي توىل املهمة قبل ١١ شهراً خلفاً لوالدها لوي-بول، 

قائلة: «كان عيل قبول املوقف والرتكيز عىل اللحظة الحالية».
وعّولت الالعبتان عىل ارسالهما القوي، يف مباراة متقاربة املستوى 
يف  املبادرة  غارسيا  أخذت  األمريكية.  تكساس  يف  وورث  فورت  يف 

املجموعة األوىل من خالل الشوط الفاصل (تاي بريك).
استفادت  األوىل.  املجموعة  يف  إرسالها  الالعبتني  أي من  ولم تخرس 
غارسيا من خطأ بكرة خلفية لسابالينكا لتتقّدم ٤-٢ يف تاي بريك، 
لحسم  طريقها  يف   ٦-٢ إىل  الفارق  تعّزز  أن  قبل  مزدوج  خطأ  ثم 

املجموعة.
الثانية،  املجموعة  مطلع  ارسالها  عىل  كرس  من  سابالينكا  وعانت 
حتى  تقدمها  عىل  وحافظت  عليه  بنت  غارسيا  ألن  حاسماً  فكان 
نصف  يف  املفاجأة  حققت  التي  البيالروسية  لتسقط   ،٦-٤ النهاية 

النهائي بإقصائها البولندية إيغا شفيونتيك املصنفة أوىل عاملياً.
وبذلك، كررت غارسيا نتيجة املواجهة بني الالعبتني يف الدور نصف 
النهائي لدورة سينسيناتي األلف هذا املوسم حني خرجت الفرنسية 
عدد  رافعة  اللقب،  اىل  طريقها  يف  مجموعات  بثالث  لكن  منترصة 
مواجهات  خمس  أصل  من  ثالثة  اىل  البيالروسية  عىل  انتصاراتها 

بينهما.

                         

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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ريو / متابعة الزوراء
نادي  العب  أصبح 
السابق  برشلونة 
أكرب  ألفيش  داني 
تتم  برازييل  العب 
املونديال  إىل  دعوته 
يف  اسمه  ورد  بعدما 
تيتي  املدرب  الئحة 
عن  للبحث  املدعوة 
يف  سادسة  نجمة 
 FIFA العالم  كأس 

قطر ٢٠٢٢.
والثالثني يف  التاسعة 

العمر،  الرقم من  ألفيش  تجاوز 
القيايس الذي كان يحمله الظهري األيمن السابق 
كان  عندما  استدعي  الذي  سانتوس،  دجاملا 
عمره ٣٧ عاًما إىل قائمة الربازيل يف كأس العالم 

١٩٦٦ يف إنكلرتا.
اإلنكليزي  تشليس  نادي  مدافع  تجاوز  كما 

دجاملا  رقم  أيًضا  عاًما،   ٣٨ سيلفا،  تياغو 
الـ  تشكيلة  إىل  ألفيش  ضم  ويأتي  سانتوس. 
األول  املونديايل  لقبه  إىل  الساعي  «سيليساو»، 
لم  أنه  رغم  تاريخه،  يف  والسادس   ٢٠٠٢ منذ 

يخض أي مباراة منذ شهرين.
العالم  النفس بإضافة لقب كأس  داني  ويمني 
برشلونة  مع  سواء  الطويل  كؤوسه  سجل  إىل 
األوملبية  الذهبية  آخرها  وربما  املنتخب  مع  أو 
مباراة   ١٢٤) داني  ويحتل   .٢٠٢٠ طوكيو  يف 
األكثر  ترتيب  الئحة  عىل  الثالثة  املرتبة  دولية) 
كافو  خلف  الربازيل،  منتخب  تاريخ  يف  تمثيالً 

األول (١٤٢)، روبريتو كارلوس الثاني .(١٢٥) 
برشلونة  مع  الثانية  مغامرته  انتهاء  ومنذ 
وانضمامه  املايض  املوسم  نهاية  يف  اإلسباني 
عن  بعيداً  ألفيش  بدا  املكسيكي،  بوماس  إىل 
الوضع  وازداد  سابقاً  عليه  كان  الذي  املستوى 

تعقيداً نتيجة إصابة يف الركبة.
خاض مدافع باريس سان جريمان ويوفنتوس 
ضد  الوديتني  املباراتني  السابق  اإليطايل 

(١-صفر)  واليابان   (٥-١) الجنوبية  كوريا 
عن  استبعد  لكنه  املايض،  حزيران/يونيو  يف 
اللتني  األخريتني  التحضرييتني  املباراتني 
 (٣-٠) غانا  ضد  فرنسا  يف  الربازيل  خاضتهما 

وتونس (٥-١). 
يف الوقت نفسه، انضم تياغو سيلفا إىل عدد من 
العالم  كأس  خاضت  التي  الربازيلية  األساطري 

للمرة الرابعة أمثال بيليه وكافو ورونالدو.
و   ٢٠١٨ و   ٢٠١٤ و   ٢٠١٠) سيلفا  تياغو 
ورافائيل  كارباخال  أنطونيو  ويحمل   .(٢٠٢٢
(أملانيا)  ماتيوس  ولوثر  (املكسيك)  ماركيز 
خاضوها  التي  املوندياالت  لعدد  القيايس  الرقم 
وليونيل  رونالدو  كريستيانو  خاض  كما   .٥
مييس (األرجنتني) ٤ بطوالت كأس العالم وهذا 

العام سيعادالن الرقم القيايس.
ولدى ماركينيوس (٢٨ عاماً) ٦٠ مباراة دولية 
الحايل  املدرب  قيادة  تحت  الربازيل  منتخب  مع 
تيتي وهو أكرب عدد مباريات لالعب برازييل منذ 
تويل املدرب املسؤولية يف أيلول/ سبتمرب ٢٠١٦.

عمان/ متابعة الزوراء:
بكر  عادل  اليد  لكرة  كفرنجة  نادي  العب  الثالثاء،  امس  قىض 
خالل  االثنني،  مساء  حادة،  قلبية  ألزمة  تعرضه  بعد  عطاري، 

مباراة فريقه أمام السلط ببطولة كأس األردن لكرة اليد.
األمرية  بصالة  االثنني   مباراة  يف  سقوطه  بعد  الالعب  ونقل 
سمية بمدينة الحسني للشباب، إىل املستشفى قبل أن يفارق 

الحياة امس الثالثاء.
بسبب  االثنني  مباريات  ألغى  قد  اليد  كرة  اتحاد  وكان 

الحادثة.
الوطني  املنتخب  العب  تعرض  فقد  الحادث،  تفاصيل  ويف 
األردني لكرة اليد ونادي كفرنجة عادل بكر عطاري إىل أزمة 
قلبية حادة أدت إىل توقف قلبه أثناء مشاركته مع ناديه أمام 
بمدينة  سمية  األمرية  صالة  يف  االثنني  أمس  السلط  نادي 

الحسني للشباب ضمن بطولة كأس األردن.
الحالة  سوء  فريحات،  عماد  كفرنجة  نادي  رئيس  وأكد 
الصحية لدى الالعب البالغ من العمر ٣٦ عاما، بعدما سقط 
أرضا بصورة مفاجئة خالل املباراة التي جمعت فريقه مع 

السلط، ضمن منافسات بطولة كأس األردن لكرة اليد.
وأشار رئيس النادي إن أن الالعب سقط بشكل مفاجئ خالل 
الشوط الثاني من املباراة ليتوقف قلبه، األمر الذي استدعى تدخل 
عىل  آخرين  مسعفني  تدخل  جانب  إىل  الفريقني  من  املسعفني 

املدرجات.
ونوه بأن جهود فرق اإلسعاف نجحت يف عملية اإلنعاش له لكن 
عاد قلبه للتوقف مرة أخرى عند وصوله للمستشفى، مشريا 
عملية  له  أجريت  املستشفى  إىل  وصوله  فور  أنه  إىل 

قسطرة.

وبني أن الالعب توقف لديه الدماغ أيضا خالل سقوطه عىل أرضية امللعب 
الراهن،  الوقت  الفريق الطبي يف  آثاره من  ليعود بعد ذلك، وهو ما ينتظر 
حيث يتطلب األمر ما يقارب ٤٠ ساعة ملعرفة التشخيص الصحيح لحالته 

الصحية.
األجهزة  الثاني هرعت  الشوط  القلبية يف منتصف  ولحظة تعرضه لألزمة 
الطبية املتواجدة مع الفريقني ورجال الدفاع املدني إلجراء كافة اإلسعافات 
املطلوبة قبل أن يتم نقله إىل أحد املستشفيات القريبة من مدينة الحسني 

للشباب بواسطة إسعاف الدفاع املدني.
الالعب  بإدخال  املتعلقة  اإلجراءات  اليد كافة  لكرة  األردني  االتحاد  وأجرى 
إىل املستشفى، بمتابعة من وزير الشباب والرياضة الذي حرض شخصًيا اىل 
املستشفى واللجنة األوملبية ومن رئيس وأعضاء االتحاد الذين أمضوا ليلة 
األمس مع أهل الالعب وأرسة نادي كفرنجة واألندية األخرى يف املستشفى 

ملتابعة حالة الالعب.

سان فرانسيسكو/ متابعة الزوراء
ألحق أتالنتا هوكس بضيفه ميلووكي باكس الهزيمة األوىل للموسم بالفوز عليه ١١٧-٩٨ يف دوري كرة 

السلة األمريكي للمحرتفني، فيما تنفس غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الصعداء ووضع حداً ملسلسل 
هزائمه املتتالية عند خمس مباريات بفوزه عىل جاره ساكرامنتو كينغز ١١٦-١١٣.

ويدين هوكس بفوزه السابع للموسم يف ١٠ مباريات اىل «املبتدئ» آيه دجاي غريفني الذي دخل 
من مقاعد البدالء يف غياب نجم الفريق تراي يونغ بسبب إصابة يف الذقن، ليسجل ٢٤ نقطة 

يف أفضل أداء له عىل اإلطالق، فيما ساهم ديجونتاي موراي بـ٢٥ نقطة مع ٨ متابعات 
و١١ تمريرة حاسمة ليلعب دوراً أساسياً أيضاً يف الهزيمة األوىل لباكس يف ١٠ مباريات 

حتى اآلن.
حامل  لووريرز  املتتالية  الهزائم  مسلسل  كوري  ستيفن  أنهى  فرانسيسكو،  سان  ويف 
جاره  أمام  املباراة  لحسم  فريقه  بها  قاد  نقطة   ٤٧ بتسجيله  مباريات،   ٥ عند  اللقب 

ساكرامنتو كينغز ١١٦-١١٣.
وانتظر فريق املدرب ستيف كري حتى الربع األخري ليحسم اللقاء وفوزه الرابع للموسم 

ليلعب  الربع  الـ٤٧ يف هذا  الذي سجل ١٧ من نقاطه  يف ١١ مباراة، وذلك بفضل كوري 
الدور الرئيس يف تفوق فريقه ٣٧-٢٥.

ورأى كوري أن طريقة الفوز ليست مهمة بل «ما هو يف هذه املرحلة هو تحقيق الفوز 
الخمس يف  مبارياته  فيها جميع  بعد رحلة خرس  ملعبه  اىل  كان». وعاد ووريرز  كيفما 
سلسلة «تسببت باالحباط» وفق ما أفاد كوري، مضيفاً: «ما زال بإمكاننا أن نظهر روح 

الفريق البطل والتنافسية التي خولتنا الفوز بمباراة من هذا النوع».

                         

مدريد / متابعة الزوراء
فاَز رايو فاليكانو عىل ضيفه حامل اللقب ريال مدريد 3 
- 2 يف ختام الجولة 13 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

 ،44 غارسيا  ألفارو   ،5 كوميسانيا  سانتي  لرايو  وسجل 
67 من ركلة جزاء، فيما وقع عىل هديف  وأوسكار تريخو 
ريال مدريد الكرواتي لواك مودريتش 37 واملدافع الربازييل 
إيدير ميليتاو 41. فوز أبقى برشلونة متصدراً برصيد 34 
نقطة وخلفه ريال مدريد بـ32 نقطة يف املركز الثاني، أما 
رايو الذي حقق فوزه السادس بشكل عام والثالث توالياً 
هي  بينما  الثامن.  املركز  يف  نقطة   21 إىل  رصيده  برفع 
الخسارة األوىل هذا املوسم يف الليغا لفريق املدرب اإليطايل 
كارلو أنشيلوتي. وحافظ ريال مدريد عىل شباكه نظيفة 
اإلسباني  الدوري  يف  خاضها  مباراة   13 يف  فقط  مرتني 
مباراة  يف  أهداف   3 فاليكانو  رايو  وسجل  املوسم.  هذا 
واحدة ضد ريال مدريد ألول مرة منذ أكتوبر 1977. وبعد 
التعادل يف كامب نو (0-0) ومرتوبوليتانو (1-1)، جمع 
رايو فاليكانو النقاط ضد ريال مدريد وبرشلونة أتليتيكو 
مدريد يف نفس املوسم للمرة السادسة، واألوىل منذ موسم 

.2000 - 1999

الدوحة / متابعة الزوراء
نظمت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل وبالتعاون مع 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، َورشات تدريبية لصناعة 
الكورنيش“،  ”لنيضء  لفعالية  استعداًدا  الفوانيس، 
انطالق  مع  بالتزامن  الدوحة  كورنيش  عىل  ستقام  التي 
بطولةكأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك يف العرشين 

من نوفمرب الجاري.
ثالثة  بني  الكورنيش“  ”لُنيضء  الفعالية  يف  وسيشارك 
آالف إىل أربعة آالف طالب، سيحملون مع أولياء أمورهم 
الدوحة،  كورنيش  امتداد  عىل  بصناعتها  قاموا  مصابيح 
الرتفيهية  واألنشطة  الفعاليات  أضخم  من  واحدة  ضمن 
البطولة،  ومشجعي  الجماهري  الستقبال  ستقام  التي 

واالحتفاِل معهم بهذه املناسبة.
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باريس/متابعة الزوراء:
ازدادت الدعاية السياسـية يف الواليات 
املتحـدة بكثافة قبل انطالق انتخابات 
البـالد  يف  النصفيـة  الكونجـرس 
واملقـرر عقدهـا يف ٨ نوفمرب/ترشين 
الثانـي. ووفًقا ملوقع أوبن سـيكرتس 
(OpenSecrets)، املعني بتتبع تمويل 
الحمالت، سـوف يتم إنفـاق أكثر من 
٩ مليارات دوالر أمريكي يف السـباقات 
السياسـية هذا العام، إذ تّم إنفاق ٥٠ 
مليون دوالر أمريكي يف سبتمرب/أيلول 

وحده.
وُتنفـق معظـم هـذه األمـوال عـىل 
شـبكات  عـىل  السياسـية  الدعايـة 
التواصـل االجتماعـي، وبإمـكان أداة 
 «Ad Observatory مرصد اإلعالنات»
اإللكرتونية املحسـنة حديًثا، مساعدة 
الصحفيـني عـىل تحليل طبيعـة هذا 

اإلنفاق اإلعالني.
ويف ويبينار عقده منتدى باميال هوارد 
لتغطية األزمات العاملية التابع للمركز 
الدويل للصحفيني، تحدثت املستشـارة 
«األمـن  فريـق  يف  االسـرتاتيجية 
الديمقراطية»  أجـل  السـيرباني مـن 
بجامعـة نيويورك ومؤسسـة رشكة 
«لينكـس» ذات املسـؤولية املحدودة، 
نانيس واتزمان، عن كيفية اسـتخدام 
للتحقيـق  األداة  لهـذه  الصحفيـني 
يف الدعايـة السياسـية عـىل شـبكات 

التواصل االجتماعي.
 –  Ad Observatory أداة  تسـمح 
التي أنشـأتها كلية تاندون للهندسـة 
بجامعـة نيويـورك – للمسـتخدمني 
بالبحـث عـن بيانـات عـن اإلعالنات 
مواقـع  عـىل  املنشـورة  السياسـية 
التواصـل االجتماعـي اململوكـة مليتا، 

الرشكـة األم لفيسـبوك وانسـتجرام. 
ويمكـن أن تتضمن مـؤرشات البحث 
كلمات دالـة، أو موضوعات، أو رعاة، 
أو مناطق. وبإمكان املستخدمني أيًضا 
إجراء عمليات بحث منطقية أساسية 
باستخدام األداة، واستكشاف الكلمات 

الدالة املرتبطة ببعضها البعض.
وتستخدم األداة بيانات من مكتبة ميتا 
لإلعالنات املتاحة للجمهور، والتي ُتعد 
أرشيًفا لجميع اإلعالنات التي ُتعرض 
يف املواقـع اململوكة مليتا. وتجمع األداة 
هـذه البيانـات باملعلومـات املتاحـة 
عـن االنتخابـات لتكويـن رسـومات 
بيانية سـهلة الفهم. وبإمـكان هذه 
الرسومات إظهار االتجاهات الشائعة 
مثـل اإلنفـاق عـرب الوقـت، أو أعـىل 
الرعاة، أو نوع اإلعـالن وامليل الحزبي 
أو ديموغرافية الجمهـور. كما يمكن 
أن تكـون البيانـات محكومـة زمنًيا، 
فعـىل سـبيل املثـال يمكـن للصحفي 
البحـث عـن اإلنفاق اإلعالنـي يف فرتة 

زمنية محددة.
املسـتوى  إّن هـذا  واتزمـان  وتقـول 
أداة  يجعـل  املعالجـة  مـن  اإلضـايف 
جامعة نيويورك مصدر انطالق أفضل 
للصحفيني من مكتبة ميتا لإلعالنات، 
موضحـة «ال نقوم بتنقيـح البيانات 
بقدر ما نقـوم بإضافـة التحليل، وال 
يمكنـك أن تجد تلـك املوضوعات عىل 
فيسبوك، كما أن لدينا أيًضا تصنيفات 
لإلعالنات: الرشاء مقابل اإلقناع مقابل 
االتصـال، وهـذا ال يقدمه فيسـبوك، 

ونحن نضيف هذه القيمة».
وتشـري واتزمـان إىل أن األداة ال تقدم 
أي أمثلة فردية للمنشـورات املصنفة 
بأنها سياسية وإنما للبيانات املجمعة 

فقـط، موضحـة أنـه سـيكون عـىل 
املسـتخدمني الدخول عىل مكتبة ميتا 
لإلعالنـات لرؤيـة هـذه املنشـورات 

بأنفسهم.
وتضيف واتزمان: «ما يمكنك أن تجده 
عىل مكتبة ميتا لإلعالنات هو الشجر، 
 Ad ونحن ُنريـك الغابـة بأكملها عىل
اإلعالنـات  ومكتبـة   ،Observatory
مفيدة للغاية إذا أردت أن تجد شـجرة 

محددة».
كيف تستخدم األداة

البيانـات  الصحفيـون  يسـتخدم 
املنشـورة عـىل األداة إليجـاد اإللهـام 
وتعزيـز قصصهـم السياسـية، ومن 
بـني األمثلة عـىل ذلـك، معرفـة أكثر 
املرشـحني اسـتخداًما للدعايـة عـىل 
شبكات التواصل االجتماعي، ومقارنة 
إنفـاق مرشـح عـىل فـرتات زمنيـة 
اسـتنتاجات  إىل  للوصـول  مختلفـة 

بشـأن التطلعـات السياسـية، وفهم 
املوضوعات السياسـية الشائعة، مثل 
يف  والتحقيـق  واإلجهـاض،  الهجـرة 

تاريخ الرعاة السياسيني.
وتقـول واتزمـان إنـه مـن األفضـل 
اإلعالنـات  مـع  األداة  اسـتخدام 
املؤرشـفة يف مكتبـة ميتـا لإلعالنات 
 ،OpenSecrets ومواقع أخـرى مثـل 
وهـو موقـع تابـع ملجموعـة بحثية 
تقدم بيانات حول األموال يف السياسة 
األمريكية. وتحذر واتزمان الصحفيني 
من اسـتخالص اسـتنتاجات متعجلة 
مبنية بطريقة بحتة عىل معلومات يف
Ad Observatory حـول القـوى التي 
الخارسيـن  أو  الفائزيـن  وراء  تقـف 

السياسيني بعد االنتخابات املقبلة.
وتوضـح واتزمـان أن «اإلنفاق مجرد 
مقيـاس واحـد»، مشـرية إىل أنه «من 
الصحيـح أنـه تاريخًيـا يفـوز املنفق 

األكرب يف السـباق، ولكن ذلـك اإلنفاق 
ليـس عـىل فيسـبوك فقـط، ودائًمـا 
مـا يكـون هنـاك اسـتثناءات لتلـك 

القاعدة».
ويف املقابـل، مـن األفضـل اسـتخدام 
معلومات األداة كإضافة مكملة لفهم 
االتجاهـات  األكـرب حـول  القصـص 
الشائعة يف السياسة. ويمكن استخدام 
هـذه القصص أيًضا لتسـليط الضوء 
عىل انعـدام املعلومات املتاحـة، نظرًا 
لعـدم وجـود أي قواعد ُتمـيل طبيعة 
معلومـات اإلعالنات املطلوب من ميتا 
ومواقع التواصـل االجتماعي األخرى 

إتاحتها للجمهور.
وتقـول واتزمـان: «ال نعـرف الكثري، 
ألنـه  معرفتنـا  عـدم  وراء  والسـبب 
ليـس مطلوًبـا، فينبغـي علينـا فقط 
الثقـة يف ميتا لتحديد هـذه اإلعالنات 

السياسية».

االستخدام الدويل
ويف الوقـت الحـايل، فهـذه األداة أكثر 
فعاليـة يف تحليـل اإلعالنـات املكتوبة 
باللغـة اإلنجليزية يف الواليات املتحدة، 
وجـزء مـن السـبب وراء ذلـك هو أن 
مكتبـة ميتـا لإلعالنـات – التـي ُتعد 
 – لـألداة  الخـام  املعلومـات  مصـدر 
ليست باملسـتوى املطلوب فيما يتعلق 
بتصنيـف اإلعالنات السياسـية وغري 
السياسية من دول أخرى. وعىل الرغم 
مـن إمكانيـة اسـتخدام األداة باللغة 
اإلسـبانية، والبحـث عـن اإلعالنـات 
باللغـة اإلسـبانية، فالنتائـج املقدمة 
اللغـة  نتائـج  مثـل  شـاملة  ليسـت 

اإلنجليزية.
وتوضح واتزمان: «نستخدم منهجية 
متحفظـة نوًعـا مـا بشـأن كيفيـة 
اكتشـاف مـا إذا كان اإلعـالن باللغة 
اإلسـبانية أم ال، ومـا زلنا ُنعـدل هذا 
النموذج»، مضيفـة: «نأمل أن تصبح 
هـذه الخـربة التي نكتسـبها بشـأن 
اللغـات واإلعالنات،  اكتشـاف  كيفية 

مفيدة للغاية يف االنتخابات العاملية».
 Adأّن عـىل  واتزمـان  وتشـدد 
تحتيـة  ببنيـة  ُبنيـت   Observatory
فريـدة وقابلـة للتنقل، ويأمـل فريق 
جامعـة نيويـورك نرشهـا يف جميـع 
لواتزمـان،  ووفًقـا  العالـم،  أنحـاء 
فباإلضافة إىل إنشاء مراصد لإلعالنات 
بلغـات مختلفـة، يأمل الفريـق أيًضا 
دمج الفـروق الدقيقـة للمصطلحات 
والتعبـريات اإلقليمية أو الخاصة بكل 

بلد يف خوارزميات األداة.
بعـض  «يف  إنـه  واتزمـان  وتقـول 
األوقـات، ال تذكر اإلعالنـات الخاصة 
بالهجـرة يف الواليـات املتحـدة كلمـة 

الهجرة، وتسـتخدم اإلعالنات كلمات 
رمزية ُيدرك املتشـددون السياسـيون 
هـذا  حـول  تـدور  أنهـا  املختلفـون 
املوضـوع، مثـل «الكرفان/القافلة»، 
التي تسـتخدمها املنظمات ذات امليول 
اليمينية». وتضيـف واتزمان: «أعتقد 
أن يف كل دولة سـيكون هنـاك تحديد 
املصطلحـات  ماهيـة  بشـأن  كبـري 
املسـتخدمة، ويجب أن تكون نمذجة 
املوضوعـات مختلفة، فأحد األسـئلة 
البحثية التي يستكشـفها الفريق هو 
كيفيـة بناء نماذج املوضوعات الذكية 
لتعكس تلك اللغـات والطرق املختلفة 

التي يمكن بها التعبري عن األشياء».
االنتخابات النصفية وما بعدها

ومـع اقـرتاب االنتخابـات النصفيـة 
األمريكية، تقول واتزمـان إن الدعاية 
التواصـل  شـبكات  عـىل  السياسـية 

االجتماعي ستصبح أكثر عدوانية.
وتوضـح واتزمـان أنه «سـيكون من 
الصعـب تتبعها، ومعرفـة ما يحدث، 
وسـتكون عبارة عـن هجوم رشس»، 
مضيفـة «إنها انتخابات مهمة للغاية 
يف الواليات املتحدة، والكثري من الناس 
لديهـم الكثـري عـىل املحـك، ونحن يف 

حاجة لصحفيني يراقبون املشهد».
وتشـجع واتزمـان األشـخاص الذين 
لديهم أسـئلة بشـأن األداة أو يرغبون 
يف املسـاهمة يف تطويرهـا، التواصـل 
مـع فريق «األمن السـيرباني من أجل 
نيويـورك.  بجامعـة  الديمقراطيـة» 
وتقـول: «عندمـا ننتهـي مـن هـذه 
هـي  مـا  سنستكشـف  االنتخابـات 
مشـاريعنا املقبلـة، لذلك فـإن أبوابنا 

مفتوحة دائًما للحوار».
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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لندن/متابعة الزوراء:
اإلنرتنـت  عـىل  العنـف  يعـّد 
ضـّد الصحفيات أحـد أخطر 
لحريـة  العامليـة  التهديـدات 
الصحافـة، خاصـًة أّنـه قـد 
سـاهم يف مقتل عـدد منهن، 
وفقاً لبحـٍث جديد صادر عن 
مؤّسسـة ذا آرم، بحسـب ما 
نقلتـه صحيفة ”ذا غارديان“ 

الربيطانية اإلثنني.
ووجد الباحثـون الذين أجروا 
مقابالت مع أكثـر من 1000 
أّن  دولـة،   15 يف  صحفيـة 
الغالبيـة العظمـى منهـن قد 
عانـني من اإلسـاءة والتهديد 

عرب اإلنرتنت.
رشكات  الباحثـون  وحـّث 
وسـائل التواصـل االجتماعي 
عىل إصالح الخوارزميات التي 
ثبت أّنها تعـّزز الكراهية ضّد 
املرأة، وعـىل معاقبة مرتكبي 
العنـف عـىل أسـاس الجندر، 
املنصـات.  خـارج  وطردهـم 
الحكومـات  دعـوا  كذلـك، 

وكربى  اإلعالمية  واملؤسسات 
التكنولوجيـا إىل بذل  رشكات 
مزيد مـن الجهـد ملعالجة ما 
وصفوه بأّنه ”أزمة عنف عرب 

اإلنرتنت تجاه الصحفيات“.
وبحسب ”ذا غارديان“، يسلّط 
التقرير الضوء عىل التحديات 
تواجههـا  التـي  املتزايـدة 

تصاعـد  مـع  الصحفيـات 
العنـف اإللكرتونـي يف جميع 
أنحاء العالـم، وقوامه ”إلقاء 
اللوم عـىل الضحية واإلهانات 
الجنسـية، مّما يعـّزز األفعال 
املتحّيـزة ضّد املـرأة وكراهية 

النساء يف العالم الواقعي“.
وقابل الفريـق عدداً كبرياً من 

الصحفيات، من بينهن كارول 
عـّدة  الحائـزة  كادواالدر، 
جوائـز، والتي كشـفت كيف 
جمعـت رشكة االستشـارات 
”كيمربيـدج  الربيطانيـة 
أناليتيكا“ البيانات الشخصية 
عـىل  املسـتخدمني  ملاليـني 
”فيسـبوك“، من أجل الدعاية 

السياسية.
أّن  الفريـق  تحليـل  ووجـد 
االسـتقصائية  الصحفيـة 
كانت هدفاً لـ10400 انتهاك 
منفصل بني ديسمرب/ كانون 
2019 وينايـر/ كانون  األّول 

الثاني 2021.
أّن اإلسـاءات  الفريـق  وأّكـد 
قامـت عىل التمييـز الجنيس، 
وتشـويه  إلذالل  وصّممـت 
عـىل  الصحفيـات  سـمعة 
املستويني املهني والشخيص.

إىل  التقريـر  ويسـتند 
بحـث أجـراه املركـز الـدويل 
للصحفيني وجامعة شيفيلد، 
العنف  ويرسم خريطًة ملسار 
وخارجـه،  اإلنرتنـت  عـىل 
ويوضح كيـف أّن املضايقات 
والتهديـدات الرقميـة تـؤّدي 
إىل هجمـات يف الواقع. ويقّدم 
مثاالً عن الصحفية املكسيكية 
ماريا إيلينا فريال، التي نّددت 
بتهديـدات ابن حاكـم مدينة، 

قبل أن يتّم قتلها.

لوس أنجلس/متابعة الزوراء:
أطلقـت منصـة نتفليكـس أول حزمة 
اشـرتاك تعـرض إعالنـات، يف محاولـة 
إلعـادة رفـع النمـو مـن خـالل جذب 
املسـتخدمني املهتمني، بعد تراجع عدد 
االشـرتاكات يف الفـرتة األخـرية بفعـل 

املنافسة والتضخم االقتصادي.
لكـن اإلطالق الرسيع للخدمـة الجديدة 
وارتفـاع أسـعار الحسـابات والطلبات 

املصاحبة لم يقنعا بعض املعلنني بعد.
وقالـت صحيفة الغارديـان الربيطانية 
إن تكلفة الحساب األسايس باإلعالنات، 
الـذي أُطلِـَق يف 12 دولة هذا األسـبوع، 
يبلـغ 4.99 جنيهاً إسـرتلينياً شـهرياً، 
ويف اململكـة املتحدة أقل بمقدار 2 جنيه 
إسـرتليني من أرخص حزمة خالية من 
اإلعالنـات، وتأمـل يف جـذب األرس التي 
تتقلص ميزانياتها بسـبب أزمة تكلفة 

املعيشة.
ومع أن مسلسـالت نتفليكس الناجحة 
مثـل ”ذا كـرون“ و“سـرتينجر ثينغز“ 
سـتكون متاحة، فإن نحـو 5 إىل 10 يف 
املئـة مـن املحتـوى الـذي ترّخصه من 
أسـتوديوهات هوليـوود الكـربى مثـل 
”سوني يونيفرسـال“ لم ُيعد للتفاوض 
بشـأن الخدمة بسـبب الجدول الزمني 
املختـرص الـذي يبلـغ 7 أشـهر إلطالق 

الخدمة.
ويف أبريـل املايض أبلغـت نتفليكس عن 
أول انخفـاض ربع سـنوي لها يف أعداد 
املشـرتكني منذ أكثر من عقد، مما دفع 
املستثمرين إىل محو أكثر من 100 مليار 
دوالر (88 مليـار جنيه إسـرتليني) من 

قيمتها السوقية.
وعىل إثر ذلك، ردت الرشكة باإلعالن عن 
أنه بعد سـنوات من معارضـة الفكرة، 
سـتبدأ فئـة مدعومة باإلعالنـات العام 
املقبل، وجرى ترسيع هذا املوعد النهائي 
عىل عجل للتغلب عىل عرض مماثل من 
ديزني+ الذي سـُيَبث يف الواليات املتحدة 

اعتباراً من الثامن من ديسمرب.
وقال داالس لورانس من رشكة ”سامبا 
هـذه  اإلطـالق  ”عمليـات  إن  تـي.يف“ 
سـتفتح أكرب مسـاحة إعالنية متميزة 
منذ أكثر من جيل“ ما سيشكل ”لحظة 

مهمة للمعلنني“.
وأطلقـت خدمـات منافسـة أقـرب إىل 
بيكـوك  مثـل  ديزنـي+،  أو  نتفليكـس 
(يونيفرسـال) أو باراماونـت بـالس أو 
”إتش.بـي.أو ماكـس“ أو ديسـكفري 
بالس صيغ اشرتاكات مع إعالنات، لكّن 
أياً منهـا ال يضاهي بحجمـه املنصتني 
العمالقتـني: 220 مليـون مشـرتك عىل 
نتفليكـس، و152 مليونـاً عـىل ديزني 

بالس.
وتبـدو الفكرة قابلـة للتطبيق يف العالم 
العربي أيضـا، رغم أنـه ال يوجد الكثري 
من املنافسـة املحلية بـني رشكات البث 
التدفقـي، إذ تتصـدر منصة ”شـاهد“ 
التابعة ملجموعة ”إم.بي.يس“ اإلعالمية 

السعودية منصات البث التدفقي.
وتتبـع منصـة ”شـاهد“ إسـرتاتيجية 
تسـويقية أخرى مـن خالل عقـد عدة 
اتفاقيات مع رشكات وعالمات تجارية 
رائـدة يف مختلـف القطاعـات مما أتاح 
توفـري عـروض مميـزة مثـل رشكات 

فودافون وسامسـونغ وكريم وسـوني 
وفوري.

وتبـث املنصـة مجموعة مـن العروض 
العـرض  دور  قبـل  والحرصيـة  األوىل 
والشاشات التلفزيونية. ويمكن الدخول 
إىل منصـة شـاهد بأكثـر مـن طريقـة 
وأيضا فتح نفس الحساب عىل أكثر من 
جهاز بنفس مستوى الجودة والكفاءة 
يف التصفح بهدف زيادة شعبية املنصة.

لكن يبقى إنتاج منصة ”شـاهد“ هزيال 
مقابل منصات عامليـة كربى تحتاج إىل 
خطط أكرب لالسـتمرار يف سـوق شديد 

التنافس.
وذكـرت أكرب رشكـة بـث يف العالم إنها 
باعت تقريباً كل مخزون اإلعالنات عند 
اإلطـالق – ترتاوح مـن 4 إىل 5 دقائق يف 
الساعة – وهي حمولة خفيفة مقارنًة 
اململكـة  يف  تقليـدي  تلفزيونـي  ببـث 
املتحدة، والذي يمكنه البث ملدة تصل إىل 

12 دقيقة كل سـاعة يف ذروة املشاهدة 
املسائية.

ويتيـح فتـح املنصـات ألبوابهـا أمـام 
كبـرية.  إيـرادات  تحقيـق  اإلعالنـات 
وأشـار روس بينيـس مـن ”إنسـايدر 
إنتيليجنـس“ إىل أن عائـدات اإلعالنـات 
عـرب خدمـات البـث التدفقي قـد تصل 
إىل 30 مليـار دوالر يف غضـون عامني يف 
الواليات املتحدة وحدهـا، ومن املحتمل 
أن تصل إىل ضعف هـذا املبلغ عىل األقل 
عىل مستوى العالم. واغتنمت العالمات 
التجاريـة ملسـتحرضات التجميـل، بما 
يف ذلـك لوريـال وNyx ”إن.واي.إكس“، 
والتـي تمتلـك عالمـات تجاريـة مثـل 
لتصبـح  الفرصـة  أرتـوس“،  ”سـتيال 
رشكاء إطالق.لكـن عدداً مـن الوكاالت 
اإلعالمية التي تشرتي مساحات إعالنية 
نيابة عن العمالء ال يبدو معنيا بالخدمة 

التي ُطرَِحت يف سوق البث.
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مانيال/ أسوشييتد برس
اتهمـت السـلطات الفيليبينية، مسـؤول السـجون 
السابق يف البالد ومساعده بقتل صحفي، األمر الذي 
يكشـف كيف تحول نظام السـجون يف الفيليبني إىل 

”منظمة إجرامية“.
وقّدمـت االتهامـات بحـق رئيـس مكتب السـجون 
الفيليبينـي غريالد بانتـاغ الذي فصل مـن منصبه، 
ومسـاعده ريـكاردو زولويتا، ومشـتبٍه بهم آخرين 
يف حـادث إطـالق النـار عـىل الصحفي بريسـيفال 
ماباسـا يف 3 من أكتوبر/ ترشين األول املايض.وكان 
ماباسـا وّجـه انتقـادات الذعة لبانتاغ ومسـؤولني 
آخرين، بسبب مزاعم فساد وجرائم أخرى. واشتهر 
الصحفي باسمه اإلذاعي برييس البيد، وهو من آخر 
الصحفيني الذين قتلوا يف الدولة الواقعة جنوب رشق 
آسـيا، والتي تعـّد من أكثـر دول العالم خطورة عىل 

الصحفيني.

وذكر بيان مشرتك، قرأه مسؤولون بارزون بوزراتي 
العـدل والداخليـة يف مؤتمـر صحفـي، أّن ثالثة من 
زعمـاء العصابات املحتجزين يف أكرب سـجن بالبالد، 
والذين كان تحت سـيطرة بانتاغ، جرى اسـتغاللهم 
للبحـث عن مسـلّح لقتل ماباسـا مقابـل 550 ألف 

بيزو (9300 دوالر).
لكـن بعـد جريمـة القتـل، استسـلم املسـلح، الذي 
قالـت الرشطة إنه يدعـى جويل إسـكوريال، خوفاً 
من انكشـافه، خاصًة بعد أن رفع مسـؤولون قيمة 

مكافأة القبض عليه.
ثّم أعلن عن السـجني جـون فيالمور، الـذي قال إن 
قـادة عصابـات محتجزيـن كلّفـوه بالتواصل معه 

والرتتيب لقتل ماباسا.
وقال مسـؤولون إّن زعماء العصابات قتلوا فيالمور 
داخل السـجن يف وقت الحق عن طريق خنقه بكيس 

بالستيكي، بناء عىل أوامر من بانتاغ وزولويتا.

نيويورك/متابعة الزوراء:
الرئيـس  إيلـون ماسـك،  أعلـَن   
التنفيـذي الجديد لرشكـة تويرت، 
أن مهمـة املنصة هـي أن تصبح 
املصـدر األكثـر دقـة للمعلومات 
يف العالـم، دون أن يفصـح عـن 
هـذا  سـتحقق  التـي  الطريقـة 

الهدف.
واتخذ ماسـك إجـراءات صارمة 
منـذ أن اسـتحوذ عـىل تويـرت يف 
صفقـة بقيمـة 44 مليـار دوالر 
قبل أسـبوع تقريبا، شملت إقالة 

نصـف املوظفني وفرض رسـوم 
عىل املستخدمني، مما قدم بعض 
املـؤرشات املبكـرة عـىل طريقـة 
إعـادة أغنـى شـخص يف العالـم 

هيكلَة املنصة.
وقال ماسـك ”تحتاج تويرت إىل أن 
تصبـح إىل حد بعيد املصدر األكثر 
دقـة للمعلومـات يف العالم. هذه 

هي مهمتنا“.
وأثـارت تغريدته عـرشات اآلالف 
بكيفيـة  املتعلقـة  الـردود  مـن 

تحقيق هذه املهمة.

وتسـاءل مؤسس تويرت والرئيس 
التنفيـذي السـابق جـاك دوريس 
إىل  قائـال ”أكثـر دقـة بالنسـبة 

من؟“.
وقـال ماسـك، الـذي يديـر أيضا 
رشكة تسال للسيارات الكهربائية 
ورشكة الصواريخ سـبيس إكس، 
يف الشـهر املايض إن منصة تويرت 
سـتعمل عـىل تشـكيل مجلـس 
لإلرشاف عىل االعتدال يف املحتوى 
لـه ”وجهـات نظـر متنوعة عىل 

نطاق واسع“.
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شـغلت األديبـة والكاتبـة الصحفية مي زيـادة أدباء 
عرصهـا واألدبـاء الذين جاؤوا بعدها بمـا تركته من 
تـراث فكري زاخر ما زال يسـتوىل عـىل تفكري القراء 
والكتاب عىل السـواء، ورغم املحـن التي تعرضت لها 
مـي يف حياتها فإن ذلك لم يثنيها عن رسـالة الكتابة 
واألدب والفكـر.. وقد كتب عن مي زيـادة العديد من 
الكتـاب ومؤرخـي األدب وتناولهـا بعضهـم يف رواية 
أمثال: ليـايل إيزيس كوبيا لألديب الجزائري واسـيني 
األعرج، وممن كتبوا عنهـا: طاهر الطناحي، ومحمد 

عبد الغني حسن، ونوال مصطفى، وغريهم. 
وقد صدر مؤخرا كتـاب ”الرتاث القصيص ملي زيادة“ 
عن سلسـلة كتاب املجلة العربيـة، للكاتب الصحفي 
مصطفـى أبو عايد الـذي ينتمي إىل نفـس الدار التي 
عملت بها مي زيادة لسنوات، وقد عاش مع أرشيفها 
الزاخر الذي تمتلكه دار الهالل كما عكف عىل أرشيف 
الصحف األخرى مثل األهرام، كما أطلع عىل مؤلفاتها 
وعاش معها لسـنوات حتى خرج علينـا بهذا الكتاب 
الفريد....فجمـع فيه هذا الجانـب املغمور يف كتابات 
مـي زيادة، متمثًال يف أعمالهـا القصصية، فوقف عىل 
ثـالث مرسحيـات لهـا يف كل الدوريات، مـع وفرٍة يف 
ا ضمنتها هذا  جانب القصة القصرية، وهـي أكثر ممَّ
الكتاب، ثم قام بجمع املرسحيات أوال ُمرتبة بحسـب 
تاريخ نرشها، وبعدها جمع عدداً من قصصها مرتبًة 

كذلك بحسب تاريخ نرشها. 
   ومعد الكتاب هو الكاتب الصحفي الشاب مصطفى 
أبـو عايد، من مواليد مدينة قهـا بمحافظة القليوبية 
عـام 1981، وتخرج يف قسـم اللغـة العربيـة، بكلية 
اآلداب بجامعة بنها، وبعد تخرجه عمل بمجلة الهالل 
العريقـة، حتى وصل إىل منصب نائب رئيس التحرير، 
كما عمل مديراً لسلسلة تاريخ مرص الصادرة عن دار 
الهالل، وخالل عمله قام بإجـراء الحوارات مع أعالم 
العرص، وكتب الدراسـات الرصينة التـي كانت تزدان 

بها مجلة الهالل. 

قدم مصطفـى أبو عايد لكتابه هـذا بمقدمة رصينة 
تنـاول فيها مكانة مي بني أعـالم جيلها وأوضح أنها 
تفرَّدت عن كاتبات سبقنها وُحسبن يف ِعداد األستاذية 
لهـا، أمثال عائشـة تيمـور وزينب فـواز، وكذلك عن 
نهـا من أمثـال باحثة الباديـة فقيدة  كاتبـات عاَرصْ
الشـباب ملـك حفنـي ناصـف وغريها؛ وذلـك كونها 
غرسـْت يراَعها يف ِمداٍد مزجته من ثقافات عدَّة، ِمداٍد 

ال يتأتَّى إال ملثلها..
 ثـم قـام بتنـاول الجانب القصـيص عند مـي زيادة، 
فتحدث عـن الروافد الثقافية ملي زيـادة، فنظراً ألنها 
نشـأت يف  بيئة ثقافيـة حيث كان والدهـا وأمها من 
طبقة املثقفني فتأثرت بهذه الجواء وترشب لديها حب 
القراءة منذ الصغر وتوفر لها زاد وفري، ثم أنها أطلعت 
عىل اآلداب األوربية ألنها كانت تجيد اللغة الفرنسـية 
والتـي تعلمتها يف مدرسـة الراهبات يف بـريوت والتي 

وصلت لحـدِّ إجادتها درجـًة فاقت إتقانهـا العربية، 
وقـد ذكرت أنها قرأت للمـرة األوىل رواية ”أبرص بلدة 
أووستا“ إلكزافييه دي ميسرت، بالفرنسية يف العارشة 
من عمرهـا، ويف عـام 1905م بدأت تكتب أشـعارها 
بالفرنسـية، وجمعـت تلـك القصائـد يف أول كتـاب 
لها باللغة الفرنسـية بعنـوان ”أزهار الحلم“ باسـم 
”إيزيس كوبيا“ عام 1911، وكانت الثقافة الفرنسية 
هي األبرز يف كتاباتها، خاصة األدبية؛ ولعل ذلك يرجع 
لسببني: أولهما اإلرساليات الفرنسية املسيحية والتي 
تمثَّلت يف مـدارس الراهبات التي تعلمت فيها، واآلخر 
ما ذهـب إليه يحيى حقـي من اتجاه املـزاج املرصي 
والعربي عامة للثقافة الفرنسية دون اإلنجليزية رغم 
احتاللها مرص؛ للتقارب الواضح بني ثقافات شـعوب 
البحـر املتوسـط، فنرى كبـار أدباء العربيـة ينزعون 
للفرنسـية فهذا أحمد شوقي أمري الشـعراء يبدو أثر 

الثقافـة الفرنسـية جليًّـا يف كتاباتـه، وشـاعر النيل 
حافظ إبراهيم الذي ترجم البؤسـاء لفيكتور هوجو، 

وجربان خليل جربان، واملنفلوطي وغريهم.
 ثم ذكر املؤلـف أن مي غلب عليها االتجاه الرومانيس 
يف كتاباتهـا القصصيـة حيث نراها تسـهب يف وصف 
الجوانـب الشـعورية لـدى أبطالهـا، وتندمـج مـع 
الطبيعة بشـكل كبري وتهرب إليها، أضافة إىل جموح 
الخيـال وسـيطرة األحـالم عـىل مشـاعرها وتغنيها 
بمرابع الطفولـة يف لبنان وجبالها والنارصة، وأماكن 
تريضهـا يف مـرص، حيـث سـفح املقطم ونهـر النيل 
والحقول الخصيبة، وليـس بخاٍف تأثرها بالقصاص 
الفرنـيس بيري لوتي، وهو من كبار املصورين يف األدب 
الفرنـيس، وما من رائد من رواد الرومانسـية الغربية 
إال وترك أثرًا يف كتاباتها، ومن أبرز شعراء الرومانسية 
الغربية تأثرت بالفرنسـَيني: المرتني وألفرد موسـيه، 

ومن اإلنجليز: بايرون وشييل وغريهم من رومانسيي 
الغـرب، وال نغفـل كذلك مدى ارتباطها الشـديد بأحد 
روَّاد الرومانسـية العربيـة والـذي كان أسـتاًذا لها يف 
املقـام األول أال وهـو جـربان خليـل جربان وهـو َمْن 
ـسَ الرابطة القلمية يف املهجر، والتي ثارت عىل ما  أسَّ
هو تقليدي واتجهـت نحو التجديد، وقد كانت مالمح 
الرومانسية واضحة وظاهرة جًدا يف مؤلفاته، وكانت 
وطيـدة الصلِة بخليـل مطران وُيعدُّ هـو اآلخر واحًدا 
من رواِد حركِة التجديد، تأثر باملدرسـة الرومانسـية 
واسـتقر عليهـا بعد أن َقلَد شـعراء عـرصه يف بعض 
املوضوعـات التقليدّيـة، إذ كان لثقافتـه الفرنسـية 
دافـٌع لتوجهه نحو املدرسـة الرومانسـية، ومن أبرز 
سمات الرومانسية يف كتاباتها القصصية َغلَبُة الكآبة 

والحزن والرصاع الدرامّي النفيس.
عقـب ذلـك أخـذ الكاتـب أبـو عايـد عليهـا أعمالها 
بأنهـا يغلب عليهـا عدم اكتمال الفن األدبي سـواء يف 
مرسحياتها التي كانـت متواضعة وال تصلح للتمثيل 
عـىل خشـبة املـرسح وينقـل عـن الدكتورة سـامية 
حبيب يف كتابها ”مي زيادة كاتبة مرسح“ قولها عند 
الحديـث عن مرسحيتهـا ”يتناقشـون“، ”إن التقييم 
النقـدي للدرامـا يف هـذا النص قـد يصـل إىل أنه غري 
مكتمـل أو ال يصلح للتمثيل، وتاريـخ املرسح العاملي 
عرف مثل هذه األنواع الدرامية مثل مرسحية القراءة، 
وهـي املرسحية التـي تالئم القـراءة أكثـر مما تالئم 
التمثيـل أو مرسحيـة راكدة وهو مصطلـح إنجليزي 
واملقصـود به املرسحيـة التي ال تتطور شـخصياتها 
أو مواقفهـا وتعتمد عىل الحـوار دون عناية بالحركة 
املرسحية“، نفس األمر من القصص إذ الحظ أبو عايد 
أن مي ظلَّت يف كتاباتها القصصية أسـريًة لشـخصية 
مي زيادة الحقيقية والتي لم تسـتطع التخلُّص منها 
أبًدا، فكل كلمة وخلجة وإيماءة يف أعمالها تفصُح عن 

جانب من جوانبها الشخصية بشكٍل بارز.
ونأمل من الكاتب أبو عايد أن يجمع بقية قصص مي 

زيادة من بطون الصحف واملجالت األخرى. 

Übj»€a@lb�y@ÊbË8a
قصة عنرب رقم ٦

املجموعة الكاملة الجزء الثالث
يقول ماركيز( ما كان يل ان اؤلف شـيئا من 
كتبي لو لـم اكن صحفيا، فـكل مواضيعي 

اخذتها  من الواقع).
يـرسد ( انطـوان) قصتـه القصـرية وهـو 
مأخوذ بواقـع وايام حياتـه املاضية، حيث 
االلـم والحزن، يبدأ قصتـه من طريق ضيق 
يـؤدي اىل مشـفى مجانني، يصـف لنا حال 
الحديقة البائسـة، واالشـجار والحشـائش 
الربيـة، وحـارس املشـفى العجوز،املفتول 
العضالت، ثم مدخل وجدران وبناء املشـفى 
الذي يبدو عليه االهمال، ثم يشـاهد املرىض 
واملمرضـني والعاملـني يتقاسـمون املكان، 
مع مرضاهـم، دون ان يظهر اي اهتمام او 
نظافة وعناية، سـوء االدارة واضح،وصوال 
اىل قاعة رقـم ٦ وقاطنيها مجموعة مرىض 
من الطبقة الوسـطى، كل له قضية ورصاع 
داخـيل يعيشـه ويتحـدث بـه مع نفسـه، 
احدهم له وجـه وترصفات مضحكة يخرج 
يوميـا من اجل االسـتجداء من املـارة يعود 
بعـد ذلك، ليرسقـه زميله االخـر يف الغرفة، 
واخـر جعل من نفسـه مسـاعدا لالخرين، 
واخر مـن الطبقـة النبيلـة يدعى(ايفان)، 
كان ايفان يعيش مع عاىلته ميسورة الحال 
والـده موظف محـرتم، اصيب احـد اخوته 
بمرض السـل وتوىف، ثم توالت املصا ئب عىل 
اهله،حيث اتهم والده بقضية تزوير،سـجن 
عـىل اثرها وتـويف هناك، بقي  هـو ووالدته 
يعيشـون حالة الفقر والعوز،خصوصا بعد 
مصادرة امالكهم وبيعها يف املزاد الحكومي، 
تنقل ايفـان بمهن متعـددة ووظائف،لكنه 
لم يسـتقر يف احداها وكان يرتكها بعد مدة، 

ثم توفت والدته،واشـتد حزنـه وامله، اعتزل 
الناس،واصبـح غاضبا وعصبيـا، كان اهل 
مدينتـه يحبونه ويتعاطفـون مع مصائب 
اهله.ويعـذرون ترصفاته، اما هو فقد كان 
يعتـزل النـاس اكثـر فأكثـر،كان حني يرى 
السجناء والرشطة يتخيل انهم سيقبضون 
عليه بتهمة مـا،كان يف عزلته يقرا ويطالع 
الكتـب ويطلـع عـىل احـوال العالـم، زادت 
عزلتـه وقـل نومه وهـزل جسـمه، اصبح 
مريضـا ومتعبـا وقلقـا ، اعتنى بـه الناس 
مـدة من الزمن، وألن ليـس له اقارب،وضع 
يف مشـفى االمراض العصبيـة، وبقي فيها 

بفعل قلق االضطهاد.
كان حياة املجانني يف املشفى،ارسة متسخة 
،طعام سـيئ إذ يتناولون الشـاي يف اكواب 
صباحا وفرتة الغداء يتناولون الحسـاء، ويف 
املسـاء يأكلون ماتبقى مـن غدائهم، كانت 

بيئتهم ملوثة،ترافقهم يف سكنهم الرصاصري 
والفرئان، والروائح التي تفوح من مالبسهم 
املمزقة والقذرة، كأنها حضرية حيوانات،اما 
حالق املجانـني يزورهم ويحلق رؤوسـهم، 
بعد نوبات رصاخهـم ومخاوفهم،كانت كل 

شهرين.
زارهـم ذات طبيب له عائلـة تربيتها دينية، 
كان يعالـج املرىض باخالص، ويسـجل لهم 
يف  رضورة  االلـم  ان  يؤمـن  كان  االدويـة، 
الوجـود، وال داعـي للدواء، بـل عليهم تالوة 
الصالة للشفاء، حني زار املشفى تفأجا من 
سـوء االدارة وعلـم ان املخصصات الخاصة 
باملشفى كان يستويل عليها، الطبيب السابق 
وبمعاونـة املوظفني العاملـني معه، اراد ان 
يغلق املشـفى باعتباره غـري صالح للعالج، 
لكـن املجتمـع يف املدينة كان يريـد من بناء 
هـذا املشـفى، ليبقي املجانني يف مشـفاهم 

للتخلـص منهـم، مثلمـا يبنـي السـجون 
للمجرمني. بغية التخلص من رشورهم، قرر 
الطبيب( اندريه)، ان يعتني باملجانني، وينبه 
العاملني اىل عملهم، ويوبخ الحارس(نيكتيا) 
العجـوز،ذو القبضتـني القويـة الـذي كان 
يـرضب ويعذب بهـا املرىض، يف وسـط تلك 
االحـداث كان يقـرأ كثريا ويفكـر يف الم من 
حوله من مجانني، كان هناك حديث ورصاع 
يشـتد بني ( اندريه)، (وايفان)، كان ايفان 
غاضبـا ألبقائه  مع املـرىض، وكان الطبيب 
يهدئـه ويمتص غضبـه. ويخـربه ان عليه 
ان يبقـى النـه مريـض، فأخـربه  (ايفان)، 
انه يود ان يعيـش بحرية خارج هذا املكان، 
دار حديث طويل بينهم، اكتشـف من خالله 
الطبيـب انه يحدث،شـخصا ذكيـا وواعيا، 
وقارئـا نهمـا للفلسـفة. وعارفـا باحـوال 
العالـم والحياة، كل يوم كانـت تدور بينهم 
االحاديـث ويتناقشـان يف اشـياء متعـددة، 
ليصبحـا صديقـني، تناوال حديثـا عن االلم 
الواقعي الذي يعيشه الفرد ويجربه بنفسه، 
واختالفـه عـن االلـم الـذي يكتـب ونقرأه، 
ديوجـني والربميـل، دستوفسـكي وحزنه، 
كانت زيارته وجلوسه لوقت طويل مع هذا 
املريـض، قد اثارت انتبـاه العاملني، وانترش 
شـائعة انه اصبح مجنونا، فاليفهم حديث 
املجنون اال مجنون مثله، خاصة ان الطبيب 
اخذ يشارك املرىض يف االرسة البالية، واليهتم 
بمظهـره وهندامه كسـابق عهـده، كما ان 
مـن كان يتـودد ويقـرتب منه مـن اطفال 
املراجعـني، اخـذوا باالبتعاد عنـه، الحظ ان 
هناك ارسار وغموض يف ترصفات املمرضني، 
اتهموه بالجنون، لذا قدم اسـتقالته وسافر 
مع صديقه املخلص(ميخائيل افرييانيش)، 
قـىض معه فرتة ثـم رجعوا اىل البلدة بسـب 
نفـاذ اموالهـم، رفيقـه االخـر الـذي كان 

يدعـي املحبـة واالخالص(خوبوتوف)،كان 
الصديقـني يزورانـه دائما وكانـا يالحظان 
قلـق الطبيـب وسـوء حالتـه املعنوية،ذات 
ليلـه غضب عليهم وطردهم من شـقته،ثم 
بقـي نادما طيلة ليلته عـىل ذلك، يف الصبح 
زاره(خوبوتوف)، واقنعه بان وجد له فرصة 

جديدة،صدقه الطبيب وذهب معه. 
اخـربه ان هنـاك مريـض يحتـاج عنايتـه، 
دخـل مشـفى املجانني ليحـادث املريض يف 
غرفة(ايفـان)، ثم تفاجا بدخـول ( نيكتا) 
عليه وهو يطلب منه ان يرتدي ثياب املرىض 
ويسـتلقي عـىل الرسير،علـم عند ذلـك انه 
وضع هنا ليعيش عمره تحت هذا السـقف، 
تملكـه اليـأس والحـزن، اراد الخـروج من 
الغرفـة، لكن الحـارس الغاضـب منعه، ثم 
رضبه رضبتني عىل رأسـه، تدفـق الدم من 
اسنانه وسـقط ارضا، يف اليوم التايل، احس 
بصداع والم زاره صديقيه وجلسوا اىل جانب 
رسيره وهو يحتـرض ، دفن اندريه بعد يوم 

واحد.
انطوان تيشخوف(١٨٦٠_١٩٠٤)،من افضل 
ادبـاء القصة القصرية يف روسـيا،يأخذنا يف 
قصته،اىل فسـيح العقل االنساني، باعتباره 
الفاصـل بني الحيوان واالنسـان، اىل معرتك 
والنفـوس  والـرش  الخـري  حيـث  الحيـاة 
الضعيفـة ،التـي تسـتغل بعضهـا البعض، 
للفوز بالسلطة والجاه واملال، النفوس التي 
انعدمت ضمائرهـا واخذت تتحكم بمصائر 
البـرش، من خالل طرح اسـئلة وتسـاؤالت 
فلسـفية عميقـة، حقيقة املـوت والخلود، 
االلم الواقعي الذي يعيشـه املرء، و عظمته 
اتجـاه االلم الذي يقرا يف الكتب، إذ انه اشـد 
املـا وتأثـريا يف كيـان البرش وتغـري احواله، 
وتغـري قـدر الناس مـن حـال اىل حال،لغته 

دقيقة وواضحة، تفكري مفرس بكلمات.

ZãóflOÔubvy@ÙáÁ
لـم يرغب يف الجلوس بجانبي.. عندما وقعت 
عينـاه عىل فتاة جالسـة يف الجانـب اآلخر .. 
تركنـي بجـوار املسـاحة الخاليـة وذهب اىل 
جوارهـا وقعد، لم يكن يهّمه الجمال... فهي 
ال تملـك قـدرا منـه... كان يكفيـه أنها من 

الجنس الناعم.
وعندمـا صعد السـائق وأدار املحـرك أرسع 
الركاب الواقفون بجوار األتوبيس يف الصعود 
، كان بينهم امرأة تتعبد بني أصابعها سيجارة 
تنال ثوابها من لثم الشفتني، وجهت ردفيها 
اىل املسـاحة الخالية جواري فتـوارى املقعد 
تحتيهما وواريُت عينّي، فلم أسـتطع النظر 
إليهـا لقربها مني، ولكنى حاولت أن أراها يف 

املقاعد األمامية .
النظـرات  يختلسـون  اآلخـر  الجانـب  مـن 

الجانبية .
االحسـاس ، هو نفـس االحسـاس ، البداية 

تنتمي اىل البدايات نفسها .
فتحت حقيبتي وأخرجت ورقة وقلما عقدت 
بينهمـا بالحـرب األسـود عقـدا عـىل الوفاق 
املتبادل أن يكتب فيها وأن تحتوى ما يكتب.
ناداني صديقي وسألني هل لك يف سيجارة ؟
مـددت يـدى وسـحبتها مـن بـني أصابعه، 
وعندمـا رفعـت عينـي اليـه لكـي أشـكره 
وجدت عينيه منشـغلتني بالخوض يف الصدر 

العاري.
أشـعل عود الثقاب الثاني ملا أنطفأ االول قبل 

اشعال السـيجارة فأشـعلت منه سيجارتي 
وابتلعت كلمات الشكر، فقد نال الجزاء بعيدا 

عن الكلمات .
بني اخراج العود واإلشعال، وقعت عيني عىل 

بياض ساقيها من خالل فتحة أمامية .
زادت اتسـاعا لوضعهـا رجال فـوق األخرى 
، وعندمـا نظـرت اىل خـارج األتوبيس الذي 
كان قد أمسـك بـأول الطريق املـوازي للنهر 
رحت أرتقي سـلما ناعـم امللمس بني غابات 

الساقني، والليل يعشش يف الغابات .
أدركـت أن من يقطف بعـض النجمات يجب 
عليـه أن يتودد إىل الليل فيهديهـا اليه ، باقة 

ورد ومـن لـم يفعـل لـن يجني غري الشـوك 
والجروح الكالمية .

بينمـا هي راحـت ترقب القمـر ، كان يظهر 
للحظـات ثـم يختفي بـني سـحب الخريف 
العابـرة أقبلت نسـمة ليلية لسـعت الجانب 

اآلخر من وجهي.
عندما تركت عيناي املاء واألشجار واالعمدة 
وعادت وجدت أن وجهها كاد يالمس وجهي 
وهـي تتأملني، ارتبكْت وأشـارْت بسـبابتها 

من النافذة وقالت متسائلة:
هل هذا هو مقر املصنع أم أنه اعالن ؟
أجبتها دون أن أنظر اىل حيث أشارت :

ال أدرى .
تشابكت يداها واقرتبت بأذنها اليرسى وهي 

تسألني :
ملاذا ؟

أجبتها :
ألنه أمر ال ُيهّمني .

شعرْت بالخجل فعادت لجلستها األوىل، وبدأ 
القلم يف رسم الكلمات واملعاني واألفكار طبقا 

لرشوط العقد املوقع بينه وبني الورقة.
■ ■ ■

كنـت بـني الحـني والحـني – أتابـع الطريق 
والنهـر والزروع .. فينطلـق خيايل ... ويزداد 

احتضـان الورقـة للقلـم .
وملـا زادت املسـافة املقطوعـة مـن الطريق 

الزراعي اتسع النهر وضاق ،
وأثناء متابعتي للنهر رأيت رجال عاريا تماما 
يقف عىل الحافة األخرى , فسـمعت صوتها 

الهامس يتساءل:
أال يخجل ؟

تظاهـرت بعـدم االهتمام وكأني لم أسـمع 
شيئا .
■ ■ ■

توقف القلم عندمـا بلغت نهاية القصة التي 
كانـت تشـغلني , فتحرجـت وتحركت كثريا 

قبل أن اسألها ؛
ألديك مانع من االسـتماع لقصة بدال من هذا 

الصمت ؟
قالت يف قرف واضح :

ومن قال لك انني ال أرغب يف هذا الصمت !؟
شـعرت بالخجـل فعـدت لجلسـتي االوىل , 
تقهقرت االبتسـامة التي رسـمتها مالمحي 
حتـى  الصمـت  والتزمـت   , السـؤال  عنـد 
وصل االتوبيـس اىل نهايـة الطريق فرتجلت 
واصطحبـت صديقـي الـذى لـم يكـف عن 

الكالم:
هل أعطيتك السيجارة عشقا يف سواد عينيك

يـا اسـتاذ .. أم لفتـح حديـث تطـول معـه 
وقفتي؟

فهمتني هي وأنت لم تفهمني يا صديقي
أليس هذا األمر يدعو لألسـف؟

قلت مبتسما :
وأسفاه..!

أضاف قائال وقد ارتفع صوته :
ومـن املؤسـف أيضا أنهـا كانت تنظـر إليك 
وترغب فيك وال تطيق نظراتي، فقد نظرنتي 
بدقـة وأنـا أعـرب عـن هيامـي لها فأسـبل 

العينني.
وعندما المست شـفتها العلوية أسفل أنفها 
وهى تكشـف يل عن نابها األيـرس ، كان هذا 
كافيا لتوجيه نظري لألمام، ولكنها لم ترض 

بهذا ، كان البد من النظر اىل الجانب اآلخر ،
قلت وقد ذهبت ابتسامتي: أسفاه..!
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أمن حلم جاْء
أم شطحٍة من خياْل ؟

ربما طالعتني به لوحة ٌ
ربما غشيتني به نكهة من مزاْر

ربما ... ربما !
وها هو ذا !

حرم ال تسوره غري أشجارِه

تقيُم القصائُد فيه الصالة ْ
كمنٌي من الحب منكشٌف

فيه أيامنا مؤرشة بمساءاتِه
وفضاءاتها 

أحاديث ُ طيبة ُالقلْب
هادئة كابتساماتها 

من سيطلق أوىل الحمامات يف أفقها
ليصعد رسب الحمام ؟

سيدي الشاعُر!
ونحن سكون لديك بعينني ال تطرفاْن

أرى فوق كفي عصفورتنْي
وفوق قمييص 

جديلة ليْل ...
كأني اقتحمت زحاماً من الياسمنْي

إىل أين تأخذني ..
سيدي !؟

فإني نسيت الشوارع يف الليْل
وكيف يشع الندى يف مصابيحها

إنها نسيتنا !
هل ترى ..

كيف يهمي الندى اآلن
يف صمتِه ..

بعينني ال تطرفاْن !؟
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ُمذ َشّف َطيُف الهوى يا ُمنَيتي َكِبدي
أْصَبْحُت ِمن َصْبوَتي خلواً ِمَن الرَّشِد

أْرَهقُت نفِيسَ َطوْعاً يا ُمَعّذَبتي
ِعنَد الّصفا كنُت أخىش ِمن ِفراِق َغِد

يا لَْيَتنا لَْم نِغْب َعن َبْعِضنا أَبداً
َولَْم َنِعْش َغّصَة الِهجراِن َوالَكَمِد

لَِكّن عيَش الّصفا َولّْت هناءُتُه
َوَمّسنا الُحزُن بعَد الّسْعِد َوالرَّغِد

فِت ِمن دوِن ذنٍب يف ُمعاَتَبتي أْرسَ
َواللَوُْم ِمن دوِن ذنٍب َفّت ِمن َجلَدي

ُكنُت الحريَص ِبأن نقيض الزّماَن َمعاً
َوأن َنعيَش َسِوّياً يف َسنى األَبِد

أخلْصُت يف الوِّد َوالّتْحناِن فاِتَنتي
لَِكّن َعقَد الَهوى ما كاَن ُملَْك َيدي
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ال شـك يف أن الزيجات السعيدة ُتبنى عىل 

الـود والصداقة القوية؛ فالحياة الزوجية 

التـي تخلو مـن الصداقة ُتصـاب بحالة 

من امللل الزوجي بعد سنوات أو ربما بعد 

أشهر قليلة. 

اذن كيـف تجعلـني مـن زوجـك صديقك 

املقرب؟

- كوني له صديقة وال تجعليه يلجأ ألحد 

آخر

إن التحـدث بوصفكما أصدقـاء يمنحك 

منفـذاً ال يسـتطيع أي نـوع آخـر مـن 

فتسـتطيعي  إيـاه؛  منحـك  األحاديـث 

التحدث حول مشاعرك وأفكارك وأحالمك 

وآمالـك دون أدنى خوف مـن املعارضة؛ 

ألن األصدقاء الحقيقيني دائماً ينصتون، 

فاسعي لفهم احتياجات زوجك وامنحيه 

مـا يحتاج إليه مـن حرية واسـتقاللية؛ 

فالـزواج ليـس سـجناً وتقييـداً لحركة 

الطرفني، فكل طرف يحتاج إىل مسـاحة 

يترصف فيهـا براحة حتى تنجح العالقة 

بينهمـا وتـدوم لألبـد. افتحـي لـه قلبك 

بصدق، وضعي نفسـك مكانه، وتفهمي 

األمور، واجعليه دائماً يجد عندك الحل.

- سانديه وقت الضيق

الصديق هو أنيس صديقه يف الحياة؛ لهذا 

يشـعر اإلنسـان باأللفة واملحبـة واألمن 

مـع أصدقائـه؛ حيـث ُيعـّد الصديق هو 

بمنزلـة الوطـن الصغري لصديقـه. وهو 

مـن يقـف بجانبه يف كل املحـن التي يمر 

بهـا يف حياتـه، وعندما تعبـس الحياة يف 

وجه زوجك، ال ُبدَّ أن تسـانديه، وتظهري 

دعمك له، وافعيل كل يشء إلبعاد عثراته؛ 

فيجـب عليك أن تقفـي بجانبه يف الرساء 

أو  بالوحـدة  شـعوره  وعنـد  والـرضاء، 

الضيق يجـب التحدث والنقاش بعقالنية 

وود معـه؛ فهذه املسـاندة حتماً سـتزيد 

قربكما من بعضكما بعضاً.

شاركيه يف الهوايات والطموح

ال ُبـدَّ أن تهتمـي بشـؤون زوجـك كمـا 

فعندمـا  صديقاتـك؛  بشـؤون  تهتمـني 

تحتـاج صديقتـك إليِك، فلـن تتواني عن 

مساعدتها واالسـتماع إليها، وسُتْسِدين 

إليهـا النصائـح، ويجب أن يكـون األمر 

نفسـه مـع زوجـك، فعـىل سـبيل املثال 

حينمـا يأتي من عمله اسـأليه عن يومه 

كيف كان.

- شاركيه يف الهوايات والطموح

املشـاركة يف الهوايـات والطموحات بني 

الزوجني يعزز العالقة ويؤدي لتوطيدها؛ 

فالحياة الزوجية تتطلب قدراً من التكامل 

واملشـاركة، ويعتمد نجاحهـا عىل رغبة 

كل طـرف يف خلـق نـوع من التـوازن يف 

العالقة، وكلما زادت الهوايات املشـرتكة 

بينكمـا؛ كان الزواج أكثـر نجاحاً، وكلما 

لكمـا متشـابهاً؛  اليومـي  النظـام  كان 

كان الزواج سـعيداً، فال ُبدَّ أن تسـتمعي 

باهتمـام لهواياته املحببـة إليه؛ كل هذا 

سـيتيح فرصة لتجديد الحياة وإعطائها 

جماالً بعيداً عن الروتني وامللل.

- حاويل الحفاظ عىل املساحة الشخصية

ينبغـي لـكل منكما أن يحـرتم اختيارات 

اآلخر؛ فهي جزء من املساحة الشخصية 

التـي يحتفظ بهـا كل منكمـا، فاحرتام 

خصوصية كل طرف من العالقة يسـاعد 

عـىل تحقيق تواصل أفضل وأروع؛ فنحن 

جميعاً نحتاج إىل مساحة شخصية حتى 

تصبح عالقتنا معـا، وال تتحول إىل عبء 

وإجبار، فامنحيه الخصوصية التي يتوق 

إليها مـع احـرتام الحدود التـي وضعها 

لنفسـه، وهذا سـوف يجعلـه أكثر قدرة 

عىل احرتام خصوصيتك أيضاً.

- قدِّمي له كل الدعم

أسـس نجـاح الصداقـة بـني الزوجـني 

واسـتمرارها هـو دعم كل طـرف لآلخر 

واحتمالـه والتمـاس العذر لـه؛ فالحياة 

السـعادة  مراحـل مـن  فيهـا  سـتكون 

ومراحـل من التعب واملشـقة، ويجب أن 

تتشـاركا يف كل هذه األمور معاً، وقدِّمي 

األوقـات  يف  لزوجـك  واملسـاندة  الدعـم 

لـه  حدثـت  وإذا  والتحديـات،  الصعبـة 

مشـكلة يف عملـه؛ ألنـه يف هـذه املرحلة 

سـيحتاج إىل صديق أكثر ممـا يحتاج إىل 

زوجـة وحبيبـة، فكوني لـه صديقة وال 

تجعليه يلجأ ألحد آخر.

مسـتحرضات التجميل الخاصة 

بك تتحلل بمـرور الوقت، تعتمد 

مدة صالحية املكياج بشكل كبري 

عىل كيفية تخزينه واسـتخدامه 

يمكن أن يسـتمر مكياجك لفرتة 

أطول عندما تتخذين االحتياطات 

الصحيحة مثل:

مسـتحرضات  ملـس  تجنبـي 

يجـب  بأصابعـك:  التجميـل 

الفرشـاة  ملـس  تجنـب  أيضـاً 

والفـوط وأدوات التطبيـق التـي 

املكيـاج  لوضـع  تسـتخدمينها 

مبارشًة تنقـل أصابعك البكترييا 

والفطريـات التي قد تتسـبب يف 

تحلل مكياجك بشكل أرسع.

تنقلـني  أنـت  التنظيـف:  أدوات 

البكترييا يف كل مرة تضعني فيها 

املكيـاج عـىل برشتك وشـفتيك 

ورموشك قليل من نمو الفطريات 

عن طريق تنظيف أدوات املكياج 

بانتظام.

تتحلـل منتجات املكياج بشـكل 

أرسع إذا تعرضت ملا ييل:

ضوء الشمس.

الحرارة.

الهواء.

تغريات درجة الحرارة .

الُرُطوبة.

احريص عىل تخزين مستحرضات 

التجميـل يف مكان بـارد ومظلم: 

يمكنك اسـتخدام درج أو خزانة 

بعيداً عن الحـرارة والرطوبة إذا 

لم تقومي بتخزين مستحرضات 

التجميـل بشـكل صحيـح، فإن 

مـدة صالحيتها سـتنتهي أرسع 

ألن املواد الحافظة ستتكرس وقد 

ينفصـل الزيـت واملـاء يف بعض 

املنتجـات وقـد تجـف املنتجات 

األخـرى وتصبـح غـري صالحة 

لالستعمال.

فهـم تواريـخ انتهـاء املكيـاج: 

يمكنـك حسـاب مـدة صالحية 

املكياج يف خطوتـني أوالً، ابحثي 

عـن تاريـخ مطبوع عـىل عبوة 

صالحيـة  تنتهـي  مكياجـك 

مسـتحرضات التجميل الخاصة 

بك بحلول هذا التاريخ سـواء تم 

فتحها أم ال.

بعد ذلك، ابحثي عن عدد األشهر 

التي يكون فيها منتجك جيداً بعد 

فتحه: يحتوي كل منتج عىل رمز 

قيايس به رقم يف املنتصف بعد أن 

تفتحي املنتج، يمكنك استخدامه 

بأمان لعدة أشهر بعض منتجات 

املكيـاج صالحة ملدة عام أو أكثر 

البعـض اآلخر لديه مدة صالحية 

أقرص.

مكيـاج العني: عـادًة مـا يكون 

ملستحرضات التجميل مثل ظالل 

العيـون والكحل واملاسـكرا مدة 

صالحيـة أقـرص مـن املنتجـات 

األخرى عىل سـبيل املثال، يمكنك 

اسـتخدام املاسكارا بأمان ملدة ٢ 

إىل ٤ أشـهر بعد ذلك، ال تخاطري 

بنقل البكترييـا والفطريات مرة 

أخـرى إىل الجلد الحسـاس حول 

عينيك.

مالحظـة: ضعي يف اعتبـارك أن 

تنظـم  ال  والـدواء  الغـذاء  إدارة 

تواريخ انتهاء الصالحية ملنتجات 

التجميـل األمـر مـرتوك للرشكة 

املصنعـة إلدراج تواريـخ انتهاء 

الصالحية عـىل مكياجها تجري 

العديـد مـن الـرشكات املصنعة 

اختباراتهـا الخاصة باسـتخدام 

مـدة  لتحديـد  مختلفـة  رشوط 

صالحية املنتج كما أنهم يتصلون 

باملتاجـر للتخلص مـن منتجات 

املكياج منتهية الصالحية.

نصائح مكياج إضافية:

اختـاري البـودرة عىل السـائل: 

إذا كنـت ترغبـني يف تمديـد عمر 

بـرشاء  فقومـي  منتجاتـك، 

منتجات البـودرة يميـل املكياج 

الكريمـي أو السـائل إىل احتـواء 

املزيـد من الزيت واملـاء، لذلك قد 

ال يـدوم طويـًال يحتـوي مكياج 

البودرة عىل سائل أقل، مما يوفر 

مدة صالحية أطول .

امللمـس:  يف  للتغيـريات  انتبهـي 

إذا الحظـت أن مكياجـك تغـري، 

فتخلـيص منه عىل سـبيل املثال، 

تصبـح املاسـكرا سـيئة عندما 

تصبـح جافة ال تضيفـي املاء أو 

الزيت لجعلها تدوم لفرتة أطول، 

وإال فإنك تخاطرين بالعدوى.

مسـتحرضات  تشـاركي  ال 

التجميل: قد تميلني إىل اسـتعارة 

ظـالل عيـون مـن صديقتـك أو 

تفعـيل  ال  لكـن  خـدود،  أحمـر 

ذلـك فمشـاركة املكيـاج تنـرش 

البكترييا.

املوت هو الحقيقة الوحيدة يف الحياة، ربما هذه 
هي فلسـفة الكبـار، فماذا عن الصغـار وماذا 
نجيبهم حني يسألوننا عن املوت؟ أو حني يرون 

دموعنا بسبب فقدان حبيب أو عزيز؟
كيف نقرب لهم مفهوم مصيبة املوت؟

أن املـوت هـو الفقـد بمعنى غياب الشـخص 
بحيـث أننا لن نعود قادريـن عىل اللقاء به مرة 
أخرى، وعىل ذلك يجب أن تقوم األم بالخطوات 
التالية يف حال موت عزيز مثالً، أو حني يسـألها 

طفلها عن معنى كلمة «املوت»:
• أشريي أوالً للفرق بني الكائن الحي والجماد.

• أخربيـه أن كل الكائنـات الحيـة لديهـا قلب 
يخفـق، وبالتـايل فهي تعيش فـرتة من الزمن؛ 
حتى يتوقف هذا القلب عن الخفقان بمعنى أن 

حياتها تنتهي.
• اصحبيـه إىل الحديقة لـريى وردة ذابلة، وأن 

معنى ذبول الوردة هو املوت.
• ربمـا تحدثينه أو تذكرينـه بالقطة أو الكلب 
الذي مات قبل فرتة يف البيت، بمعنى أنه لم يعد 
يالعب القطة، وال يركـض خلف الكلب، أي أنه 

انتهى من حياته ولم يعد له وجود.
• ليس معنى املوت أن حبنا لألشياء التي تموت 
ينتهي بدليل أنك يمكنك أن تشـاهد صورك مع 
القطـة، وتتذكـر مالطفتهـا لك، كمـا أنك من 
املمكـن أن ترسح بخيالـك، وتتذكر كيف أنقذك 

الكلب يوماً من الغرق.
• الكائنات الحية ترتك ذكرياتها لدى األشخاص 

الذين كانوا يتعاملون معها.

• السـن املناسـب للحديث عن هـذه األمور هو 
ما بعد سـن الخامسـة، وقبل ذلك لن يستطيع 
الطفـل أن يعـرف معنـى الفقد؛ ألنه سـينىس 
برسعـة األشـخاص الذيـن ماتـوا مثـل الجـد 

والجدة.
• يجمـع العلمـاء أيضـاً أن الطفـل ال يبـدأ يف 
السـؤال عن املوت، ويريد أن يعرف ويفهم قبل 

سن الخامسة.
• ذكريه بأنك ال تنسـينه حني يذهب للمدرسـة 
مثـًال، وأنـك تشـتاقني لـه، وهكذا يحـدث مع 

األعزاء الذين يرحلون.
• ال تحدثـي طفلـك اطالقاً عن مراسـم الدفن 

واملقربة، فذلك سوف يرعبه.
• أخربيـه أن العزيز قد ذهب ملـكان أفضل من 

هنا، وأننا سـوف نلتقي به بعد أن يحني الوقت 
لذلك.
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املقادير :

(مقاديـر  كيلـو   ١ طحـني: 

العجينة)

ملـح: ملعقة صغرية (مقادير 

العجينة)

الزيـت النباتـي: نصـف كوب 

(مقادير العجينة)

(مقاديـر  اكـواب   ٣ املـاء: 

العجينة)

لحم مفـروم: ١ كيلو (مفروم 

خشن، مقادير الحشوة)

(مقاديـر  وقيـة  صنوبـر: 

الحشوة)

القرفـة: نصف ملعقة صغرية 

(مقادير الحشوة)

بهـار سـادة: نصـف ملعقـة 

صغرية (مقادير الحشوة)

فلفـل أسـود: نصـف ملعقـة 

صغرية (مقادير الحشوة)

جـوزة الطيب: نصـف ملعقة 

صغرية (مقادير الحشوة)

صغـرية  ملعقـة  السـمنة: 

(مقادير الحشوة)

كبريتـان  ملعقتـان  سـماق: 

(مقادير الحشوة)

البصل: ١ حبة (مفرومة ناعمة 

ومقلية، مقادير الحشوة)

طريقة التحضري

١. تخلـط مقاديـر العجينـة، 

وهي الطحـني والزيت النباتي 

واملـاء وامللـح، وتعجـن جيداً 

حتى تصبح متماسـكة وبذلك 

جاهـزة  العجينـة  تصبـح 

لالستخدام.

مقاديـر  كافـة  تخلـط   .٢

الحشـوة: وهي اللحم املفروم 

نـرش فوقـه البهار السـادة، 

والفلفـل األسـود، والسـماق، 

والقرفـة، وجـوزة الطيب، ثم 

والصنوبر،  السـمنة،  نضيـف 

والبصـل املقـيل مسـبقاً، مع 

بعضها البعض.

قـرص  إىل  العجينـة  تـرق   .٣

لعمـل  كبـري وتقطـع دوائـر 

السمبوسك.

بالكميـة  الدوائـر  تحـىش   .٤

املناسـبة من الحشـوة حسب 

حجـم العجينـة وتغلـق عـىل 

شكل نصف دائرة.

بزيـت  السمبوسـك  تقـىل   .٥

غزير.
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كل رجل يرغب يف زيادة كثافة شـعر اللحية  ألن نمو اللحية يسـاعد 
يف ظهورك بشـكل جذاب وهناك عدد قليل من الطرق التي تساعده يف 
تحقيق ذلك مثل الفيتامينات واألطعمة الصحية والطرق األخرى التي 

تجعل شعر الوجه عند الرجال ينمو بشكل أرسع.
غالباً ما يكون ضعف شعر اللحية بسبب حدوث مشاكل يف الهرمونات  
أو مشـاكل وراثيـة وقد يعتقد بعضهم بأنه عنـد الحالقة  هي أفضل 
سـبيل لزيادة نمو الشـعر والتخلص من الشـعر الضعيف والحقيقة 
هي أن الحالقة تحسن من نمو شعر الوجه لذلك فهي إحدى الطرق.

طرق زيادة شعر اللحية
تناول الفيتامينات لنمو وزيادة شعر اللحية:

هنـاك مجموعـة مـن الفيتامينات التـي تعمل عيل زيادة نمو شـعر 
اللحية الضعيف وهي كاآلتي:

فيتامني أ يساعد عىل زيادة شعر الذقن:
يعمـل فيتامـني أ عىل تحفيز إنتـاج الزهم وبذلك الحفـاظ عىل فروة 
الشـعر والبصيالت رطبة. فهـو عنرص رضوري للحفاظ عيل شـعر 
صحـي .يمكنـك الحصول عـىل فيتامني أ مـن الخـرضوات الداكنة، 

الجزر، البيض، القرنبيط، اللحوم، اليقطني، الجبن الشيدر.
فيتامني هـ يحفز نمو شعر اللحية:

يتـم اسـتخدام فيتامني هــ منذ فـرتة طويلة لصحة الجلـد وبالتايل 
فهـي بيئـة مثاليـة لزيادة نمو الشـعر حيـث يزيد من تدفـق الدم . 
وإدراج األطعمـة الغنية بفيتامني هـ  وتشـمل الزيـوت والبقوليات 
و الخـرضوات الورقيـة واملكـرسات كمـا يمكنك التطبيـق املوضعي 

لكبسوالت فيتامني هـ .
فيتامني ج:

يسـاعدك فيتامني ج يف الحفاظ الجلد والشـعر صحي. والحمضيات 
هي الخيار األمثل للحصول عىل فيتامني ج  وإدراج األطعمة املختلفة 

مثل الخرضوات الداكنة والفلفل األخرض والطماطم والبطاطس.
فيتامني ب 3:

يسـاعدك فيتامني ب 3 يف انتشار نمو شـعر الوجه وله تأثري إيجابي 
عىل شـعر اللحية خصوصاً عند تناوله مع البيوتني. يمكنك الحصول 

عىل فيتامني ب3  يف الهمربجر، الدجاج، السمك، جنني القمح.
فيتامـني ب5 : مـن املعـروف بـأن حمـض البانتوثنيـك  والدهـون 
والربوتينات الزم لصحة الشـعر. باإلضافـة إىل أنه يعمل عىل تخفيف 
التوتر والذي يزيد من نمو الشـعر. يمكنك الحصول عىل فيتامني ب5  
من األفوكادو، والبـط، والحليب، وصفار البيض،  والخبز، والحبوب، 

والخمرية، والقرنبيط، واللحوم.
حمض الفوليك:

يسـاعدك حمض الفوليك عـىل زيادة نمو الشـعر ورضوري إلصالح 
الشـعر التالف والضعيف. يمكنك العثور عليه يف الخرضوات الورقية، 

املكرسات، البازالء، الخبز، الحبوب .
البيوتني:

زيادة تناول البيوتني يسـاعد يف نمو الشـعر فهو من أهم الربوتينات 
األساسـية لنمو الشـعر  وقد يحدث ضعف شعر اللحية بسبب نقص 
البيوتني فالجسـم بحاجـة إيل كميـة 30 – 100 ميكروجرام بيوتني.

يمكنك الحصول عـىل البيوتني من خالل الكبدة، واملحار، والقرنبيط، 
والفاصوليا، واألسـماك، والجزر، واملـوز، والخمرية، وصفار البيض، 
والحبـوب. يمكنـك إدراج هـذه األطعمـة يف نظامك الغذائـي اليومي 

للحصول عىل البيوتني.
التخلص من اإلجهاد:

واحد من األثار الجانبية لإلجهاد هي ضعف وسقوط الشعر. 

الكثري من األشـخاص  يفضـل 
معتقدين  اليومي،  االسـتحمام 
أن ذلك رضوري من أجل االعتناء 
بصحـة الجسـد والحفاظ عىل 

نظافته، لكن ما قول الخرباء؟
يقول الخرباء إنه ليس من املحبذ 
االسـتحمام كثريا، مشريين إىل 
أن ذلـك قـد ينعكس سـلبا عىل 

صحتنا.
قالـت  الصـدد،  هـذا  ويف 
الربوفيسـور سـايل بلومفيلـد، 
من كلية لنـدن للصحة والطب 
االسـتحمام  إن  االسـتوائي، 
اليومـي «ليس مهمـا حقا كما 

يعتقد البعض».
وأضافـت» اإلكثار مـن التحّمم 
يمكـن أن يجـرد الجسـم مـن 
امليكروبيـوم الذاتـي التنظيم - 

الكائنـات الحية الدقيقة - التي 
تعيش يف أجسـامنا وتسـاعد يف 
الزيوت  التحكـم يف مسـتويات 

عـىل الجلـد ممـا يحافـظ عىل 
صحته».

من جهـة أخرى، يقـول أطباء 

األمـراض الجلدية إن هناك عدد 
مـرات اسـتحمام معـني يجب 
عىل كل شـخص االلتـزام به يف 

أن  إىل  يشـريون  إذ  األسـبوع، 
التوصيـة تختلف من شـخص 
آلخر لعدة اعتبارات، مثل نوعية 
العمـل أو التمارين الرياضية أو 
طبيعة املكان الـذي يعيش فيه 

الفرد.
مـن  شـمريلينغ  روبـرت  أمـا 
كلية الطـب بجامعـة هارفارد 
يف الواليـات املتحـدة، فيؤكد أن 
أن  «يمكـن  املنتظـم  التحّمـم 
يجعلنـا أكثر عرضـة للبكترييا 

الضارة».
وأوضـح أن االسـتحمام بكثرة 
يمكـن أن يؤدي أيضا إىل جفاف 
الجلـد مما قد يـؤدي إىل دخول 
أن  ويمكـن  إليـه،  البكترييـا 
يسـبب التهابـات وردود فعـل 

تحسسية».
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية، ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

١٧٩٩ - نابليون بونابرت يسـطو عىل الثورة الفرنسـية وينصب 
نفسه يف منصب القنصل األول، وهو بمركز حاكم فرنسا.

١٩١٨ - قيـرص أملانيا فيلهلم الثاني يتنازل عن الحكم بعد هزيمة 
بالده يف الحرب العاملية األوىل، وتحول أملانيا إىل جمهورية.

١٩٣٥ - القوات اليابانية تستويل عىل مدينة شانغهاي أهم موانئ 
الصني واملركز االقتصادي الرئيس لها.

١٩٥٣ -األمري سـعود بن عبد العزيز آل سـعود يتوىل حكم اململكة 
العربية السعودية بعد وفاة والده امللك عبد العزيز آل سعود.

١٩٦٤ - الكويت تشكل مجلس الدفاع األعىل وتضعه تحت رئاسة 
رئيس الوزراء.

١٩٧٩ - أجهزة الكمبيوتر يف «فورت ريتيش» بماريالند تكشف عن 
رضبة نووية سـوفييتية، لكن بعد مراجعـة البيانات من األقمار 

الصناعية والتحقق من الرادارات تم إلغاء حالة التأهب.
١٩٨٩ - بدأ هدم جدار برلني.

٢٠٠٤ -اإلعالن عن أن رئيس السـلطة الوطنية الفلسطينية يارس 

عرفات يعاني من نزيف يف الدماغ، والقيادة الفلسـطينية تتحدث 
عن مكان دفنه يف حال وفاته.

٢٠٠٩ - رئيس الوزراء اللبناني املكلف سـعد الدين الحريري يعلن 
تشـكيل الحكومة اللبنانية الجديدة املؤلفة من ثالثني وزيرًا وذلك 
بعـد خالفات ومفاوضات شـاقة اسـتمرت أشـهر بـني األكثرية 

النيابية واملعارضة.
٢٠١٢ - األمانة العامة للمجلس الوطني السـوري تنتخب جورج 

صربا رئيسا للمجلس خلفا لعبد الباسط سيدا.
٢٠١٥ - رشطـي أردنـي ُيطلق الّنار عـىل ُمتدربني يف مركز تدريب 

للُرشطة األُرُدنيَّة ويقتل ٦ أشخاص، بينهم أمريكيان.
٢٠١٦ -فوز املرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة 
األمريكيـة وذلـك بعد فـوزه بنسـبة ٥١٫٣٪ من أصـوات املجمع 

االنتخابي، ضد غريمته الديمقراطية هيالري كلينتون.
٢٠٢٠ - أذربيجـان وأرمينيا يتوصالن إىل اتفاق لوقف إطالق النار 

يف ناغورني قره باغ برعاية روسية.
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األسـتاذ الدكتورعيل باشـا إبراهيم إنه 
عالـم الطـب النابغـة العظيـم الذي ال 
يتفوق عىل عظمته إال أمه املحرتمة رس 
نجاحه الكبري يف الحياة السيدة مربوكة 
خفاجي.. تلـك الفالحة األميـة الرائعة 
التي لم تتعلم ولكنها سطرت بكفاحها 
وارصارها عىل تعليم ابنها أروع وأجمل 

قصة كفاح امرأة يف القرن العرشين ..
فقد شاء حظ السـت مربوكة خفاجي 
أن تتـزوج من فالح فقري يعمل باألجرة 
يف بلدتها بمركز مطوبس محافظة كفر 
الشيخ يدعى إبراهيم عطا، ولضيق ذات 
اليد فقد طلقها وهي يف شـهور حملها 
األخـرية يف نابغـة الطب عندمـا كان يف 

علم الغيب.
بعـد طالقهـا إنتقلـت السـت مربوكة 
مـع أخيهـا وأمها مـن كفر الشـيخ إىل 
محافظـة اإلسـكندرية وأخـذت تبيـع 
(الجنة القريش) يف شوارع اإلسكندرية 
لكـي تعيـش ، وبعدمـا أنجبـت ابنهـا 
(عـيل) ألحقتـه بمدرسـة رأس التـني 
أن حصـل عـىل  .. وبمجـرد  األمرييـة 
الشهادة اإلبتدائية أرسع والده بالسفر 
لإلسـكندرية طالباً من مطلقته السـت 
مربوكة أن تسلمه إبنه عيل لكي يوظفه 
بالشـهادة  حكوميـة  مصلحـة  أي  يف 
االبتدائية ويستفيد من مرتبه… حاولت 
أم عيل أن تقنع مطلقها بأن يرتك إبنها 
يكمـل تعليمـه وكذلـك حاولـت أمهـا 
وحـاول أخوهـا دون جـدوى ، وعندما 
بـاءت كل املحاوالت بالفشـل … قامت 
الست مربوكة بسحب ابنها ( عيل ) من 
يـده بهدوء وهربت معـه حيث صعدت 
بـه إىل سـطح البيـت وطلقهـا موجود 
باألسـفل ، ثم قفزت به إىل سطح البيت 
املجاور حيث استقلت القطار املتجه إىل 

القاهرة ..
ويف القاهـرة إضطـرت السـت مربوكة 
للعمل كخادمة لدى عائلة(السمالوطي) 
الكبـرية حتـى تسـتطيع اإلنفـاق عىل 
تعليـم ابنهـا ( عـيل ) بعدمـا ألحقتـه 

درب  بمنطقـة  الخديويـة  بمدرسـة 
الجماميز بالسيدة زينب .

نجـح عيل يف مدرسـة الخديوية بتفوق 
والتحـق بكلية الطب جامعة فؤاد األول 
( جامعـة القاهـرة ) حاليـاً ، إذ عمـل 
لفـرتة طويلة بمحافظة أسـيوط حتى 
ذاع صيتـه هناك وأصبـح معروفاً لدى 
البعض باسـم الدكتور عيل األسـيوطي 
رغـم أنه ليس من أبناء أسـيوط ولكنه 

كان نابغة املحافظة كلها يف الطب .
يف تلك األثناء أُصيب السـلطان حسـني 
كامل بمرض الرسطان واحتار يف عالجه 
جميـع األطباء وعجز الجميع عن ذلك ، 
فأشـار عليه عالم البايولوجي الدكتور 
عثمـان غالـب باالسـتعانة بالدكتـور 
شـهرته  فاقـت  الـذي  إبراهيـم  عـيل 
الجميـع، فأدهش الجميع بعدما أجرى 
للسلطان جراحة ناجحة بكل املقاييس 
واستطاع إزالة الورم الرسطاني نهائياً 
، فعينه السطان حسني مستشاراً طبياً 
للحـرضة العليـة السـلطانية ومنحـه 
درجـة البكوية (بك )، بعدها ويف سـنة 
١٩٢٢ منحـه امللـك فـؤاد األول درجـة 

الباشاوية (باشا)..
ثم أصبـح األسـتاذ الدكتور عيل باشـا 
الطـب  لكليـة  عميـد  أول   – إبراهيـم 
جامعـة القاهرة حالياً ، ثم أسـس دار 
الحكمـة ونقابـة األطبـاء وأًصبح أول 
نقيب لألطبـاء، ثم ُعني وزيـراً للصحة 
سـنة ١٩٤٠ ، ثم اختاره الناس ليكون 
عضـواً بالربملـان.. وبعد وفاتـه رحمة 
الله عليه ، تم إطالق اسمه عىل الشارع 
األطفـال  مستشـفى  يتوسـط  الـذي 
الياباني وكليـة الصيدلة وقرص العيني 
الفرنسـاوي بمنطقـة املنـرية، و هـذا 
الشـارع عىل ُبعد أمتار من بيته السابق 
بشـارع خليل أغا بجاردن سـيتي. إنها 
قصة كفاح أم رائعة ومدهشـة .. أُمية 
وفقرية وُمطلقة.. ولكنها أنجبت وربت 
هذا الباشا الطبيب الوزير الربملاني الذي 

أدهش بقصته الجميع.
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الحواجـب  اتجاهـات  تغـرّيت 

يف اآلونـة األخـرية، وأصبحـت 

النساء يّتخذن املزيد من الحذر 

اختيار أشكال حواجبهن،  عند 

ألّن الدراسـات أثبتت أّن شـكل 

الحاجب يكشـف عن شخصية 

املرأة.

أهـّم  املوضـوع  هـذا  يف  إليـك 

أشـكال الحواجـب والحقائـق 

التي تخفيها. تابعي التفاصيل، 

واكتشفي ما شـخصيتك، وأّي 

نجمة تشبهني من خالل رسمة 

حاجبك.

الحواجـب الطبيعيـة مثل كارا 

ديالفني

كثـرياً  تهتّمـني  ال  كنـت  إذا 

عـىل  وترتكينهـا  بحواجبـك، 

طبيعيتهـا مثـل كارا ديالفني، 

فهـذا يعنـي أنك امـرأة عفوية 

وتحّبـني  البديهـة،  ورسيعـة 

اإلطالالت الرياضية، وتعشقني 

العفـوي،  الدخانـّي  املكيـاج 

الشعر  إىل ترسيحات  باإلضافة 

املنسدل الفوضوّي.

مثـل  املقّوسـة  الحواجـب 

بيونسيه

يتمّتعـن  اللواتـي  النسـاء 

ُيعتـربن  مقوّسـة  بحواجـب 

مبدعـات جـداً مثل بيونسـيه، 

باإلضافة إىل ذكائهن الشـديد، 

وهن العارفات بكيفية الهروب 

مـن الحـاالت الحرجـة. ومـن 

دون شـّك هـّن مصـدر ثقـة. 

هـذه املـرأة تعشـق املوضـة، 

وتحـّب اإلطـالالت الطبيعيـة، 

لكن بلمسـة غريبة. ثمة صفة 

سلبية لدى صاحبات الحواجب 

املقّوسة؛ إّنهن ال يتقّبلن الرأي 

اآلخر.

مثـل  املسـتقيمة  الحواجـب 

جيسيكا ألبا

النسـاء مع مثل هذا النوع من 

الحواجـب ولـدن قـادة. ومثل 

ُيعتـربن  ألبـا، هـّن  جيسـيكا 

الناجحات،  النسـاء  من أفضل 

ألنهّن يعرفن كيف يرتكن جانباً 

عندمـا  الشـخصّية  حياتهـن 

يتعلّـق األمـر بالعمـل. كذلـك 

يعرفن أيضاً مـا يريده الناس، 

االسـتماع  وباسـتطاعتهن 

وتقّبـل أفـكار وآراء اآلخريـن. 

لكنهن مقابل كّل هذه الرصامة 

لديهـّن جانب خفـّي مرح جداً 

يف شـخصيتهن. وحتى يف عالم 

الجمال، إنهـن ُيعتربن قادة يف 

أسـاليبهن الجديـدة املناسـبة 

لهن.

الحواجب املثلثة مثل ريتا أورا

تحّب املرأة ذات الحواجب املثلثة 

االهتمام كثـرياً بمظهرها. من 

النوادر رؤيتها من دون مكياج. 

هـذه املـرأة تكـون عاطفيـة 

وحّساسة جداً يف أغلب األحيان، 

ويمكن أن تنفجر بالبكاء فقط 

من خـالل االسـتماع إىل أغنية 

حزينـة أو من خالل مشـاهدة 

فيلم رومانّيس، ألنها ـ يف أغلب 

األوقات ـ تأخذ األمور بطريقة 

بتلقائية  تتـرصف  شـخصية. 

الوقـت  يف  ولكنهـا  وعفوّيـة، 

نفسـه تحاول أال تؤذي الناس 

بأقوالها وأفعالها.

الحواجب الرفيعـة مثل باميال 

أندرسون

ُتعترب صاحبات هذه الحواجب 

جميـالت مثل باميال أندرسـن 

لكـن يف أعمـاق شـخصياتهن 

وعـدم  الضيـاع  مـن  حيـاة 

االستقرار. إنهن يجدن صعوبة 

القـرارات،  اتخـاذ  يف  بالغـة 

يتّرصفـن وكأّن حياتهن لعبة، 

وال يدركـن أنهـّن قـد يلحقـن 

الـرضر باآلخريـن. ولكن مثل 

باميال يتمّيزن بطيبة عالية.
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جمالك مو جمـــــال وآنه اشك بيه     
ــون اولهم جمالـــــــــك بالــيشكّ

ك بهاي       شكر تنگط أشفافــــك صدّ
وراك الناس بس گامــــــو يلمــــون

عجبه أنته اشكثــر رادو يدرســــوك      
مكرر بالرســـوب اشما يدرســــون

اذا مريت يــــــوم بزحمـة الســوگ      
يعني السوگ عـــــــزّل مايبيعـون

الشباب اتراصفو چيف أنته مريــت       
بحواجبهم الك گامـــــــو يحيّون
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١ اول غزوة غزاها الرسول عليه الصالة والسالم
٢ كلمة ليالي مبعثرة o طعام معكوسة

٣ احد االبوين o متشابهات
٤ اهتز ملوته عرش الرحمن

٥ نوع من الغناء
٦ مكتشف قانون اجلاذبية االرضية معكوسة

٧ شيء يسيل من الرطب o بحر
٨ نصف كلمة رامي o مهرج

٩ قلم من قصب o مغلق معكوسة
١٠ عصا تستخدم في لعبة البلياردو معكوسة

١ اقدم متحف بالعالم
٢ براق o سورة في القران

ــداء  للن  o ــارب  التج ــه  تعطي ــا  م  o ــف  للتعري  ٣
معكوسة

٤ نصف بيان o للوداع بالعامية o ارهاق معكوسة
٥ نحن باال جنبي o نعمره

٦ حرف جزم o حشرة قد توجد بالراس
٧ متشابهان o اسم مؤنث o للتمني معكوسة

٨ متشابهات o مكافآت
٩ املطر اخلفيف اللطيف o بيت الدجاج معكوسة
١٠ نصف كلمة غالي o شقيق االم o طعم الصبر
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أوضاعك الصحية جيدة إىل حد كبري، فقط عليك 
أن تعطى لنفسك وقتا كافيا من الراحة، وتحصل 
كذلـك عىل عدد سـاعات كافية مـن النوم، حتى ال 
تفقـد قدرتك عـىل املداومـة واالسـتمرار يف العمل 

بنفس الكفاءة.

لديك أفكار جديدة ملشـاريع مختلفة ومميزة. ربما تذهب 
إىل التنـزه يف بعـض األماكن املختلفة. يمكنـك أن تحول أي 
فكـرة إىل حقيقة بالعزيمة واإلرصار. اكتب كل ما يدور برأسـك 
اآلن فربمـا تحتاج إليه الحقا. ابدأ يف تنفيذ مشـاريعك يف أوقات 

متفرقة وليس عىل دفعة واحدة.

الهـدف الذي كنـت تحاول تحقيقـه منذ فرتة 
طويلة ربما تتوقف عن التفكري فيه اليوم بسبب 
املشـاكل التي تمر بها مع الرشيك. ال تخاف من أن 
تكون إنسانا طموحا باستمرار، فهذا اليشء يميزك 
عن غريك بالتأكيد. ال تندهش إذا وجدت نفسك بعد 

عدة أيام ترتاجع بسبب بعض العراقيل.

تحـاول دائما أن تسـعى إىل التميـز يف عملك، ال 
ترتدد يف تقديم مرشوعك فسوف يلقى إقباال كبريا 
من املحيطني بك وسـوف يكـون بمثابة نقطة انطالق 

لك نحو إبداعات أكرب . ال تتأخر أكثر من ذلك.

قد تكون غـري متفرغ للقيام بـأي يشء اليوم 
بسـبب اهتمامك بإنجاز مرشوع مـا يحتاج إىل 
وقت طويل. اقض وقتك يف املساء مع شخص قريب 

منك.

رشيـك حياتـك يحبـك كثـريا، فال تجعـل خوفك الشـديد 
عليه يوتـر العالقة بينكما، تحدث معـه وصارحه بحقيقة 
مشـاعرك، كـي يتفهـم لحظـات غضبـك. تحتـاج إىل اهتمام 
بوجباتك، فأنت مهمل جدا يف اختيارك ألنواع أكلك، تناول الفاكهة 

والخرضوات وال تنس ممارسة الرياضة.

ال ترتاجـع عـن قراراتك مهما حدث ما دمـت مقتنعا بها. 
ربمـا يحـاول البعـض تدبري بعـض املكائد لـك. ال تعطيهم 
الفرصة لكي ينفذوا خططهم. حياتك أنت املسؤول عنها وكذلك 

قراراتك. ال تسمح ملن حولك بأن يسيطروا عليك.

ربمـا تجـد اليوم أنـك تفقد السـيطرة عىل أعصابك بسـبب 
املشـاكل التـي تواجههـا يف تنفيذ مرشوع معـني. أمامك عدة 
خيـارات وكلهـا قابلـة للتطبيق، فلـم تصعب األمر عىل نفسـك؟ 

طريق النجاح ليس ممهدا بل بالتأكيد ستواجه بعض الصعوبات.

يبدو أن األشـخاص املحيطني بـك أكثر جدية 
اليـوم. ربمـا تقـرر عـدم التحدث معهـم لكي 
ال تعرض نفسـك ملواقـف محرجة. شـاهد فيلمك 
املفضـل وحدك وال داع للشـعور باالكتئـاب حتى ال 
تكون شخصا جادا أكثر من الالزم مثل هؤالء فينفر 

منك اآلخرون.

عىل الرغـم من أن الفـرتة املاضية كانـت مليئة 
باملتاعب، إال أنك كنت مثاال جيدا للشـخص القوي 
الذي يعلم كيف يتغلب عىل مشاكله. هناك شخص 
مـا يحـاول تقليـدك ولكنه لن يكـون أبـدا مثلك، 

فالتقلق.
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مهمـا كانـت كميـة املهـام التـي كلفـت بإنجازها 
اليوم، سـيكون لديك وقت للقراءة وربما كتابة بعض 
القصـص القصـرية. اقبل نصيحـة اآلخرين لـك وال تكن 
متكربا. إذا كنت بحاجة إىل تحسـني حالتك املزاجية، مارس 

بعض التمارين الرياضية.

تخطـط للقيـام بأكثر مـن مهمة يف وقـت محدد لكي 
تتفـرغ يف املسـاء لحضـور حفـل أقامـه أحـد الجريان. 
ستشـعر بالثقة يف النفس إذا اخرتت مالبس مناسـبة لهذا 
االحتفـال. لـم ال تدع أحد أصدقائك املقربني عىل العشـاء يف 

هذا املساء؟ ستكون نهاية هذا اليوم سعيدة بالتأكيد.

Ô”aã«@fiçÀ



أماليا،  الوحيدة  ابنتها  ميالد  بيوم  احتفالها  كواليس  عن  مطاوع،  حنان  الفنانة،  كشفت 

وقالت إنها حريصة عىل إعداد أغنية جديدة لها كل عام تسجلها بصوتها، وآخر أغنية كان 

اسمها سنة تالتة حياة“.

وتابعت حنان مطاوع أثناء حوارها مع إسعاد يونس بربنامج ”صاحبة السعادة“: كل 

عام بنعملها أغنية جديدة، وآخر أغنية كان اسمها سنة تالتة حياة“، وطالبتها إسعاد 

يونس برضورة غنائها، وهو ما حدث بالفعل لتستجيب لها وتغنيها خالل الحلقة.

أكرب من سنها قائلة:  كما أكدت أن ابنتها تندهش جداً منها حينما تستعمل ألفاظاً 

البنت  ليه  زوجي  ليقول  أكرت،  مصممة  تكون  الزم  ده،  االرتباك  ليه  أقولها  ”أحياناً 

صغرية عىل الكالم ده“.

واستعادت حنان مطاوع ذكريات بدايتها يف التمثيل، ومشاركتها يف مسلسل ”حديث 

وملا  كتري،  جديدة  وجوه  عايز  كان  زايد  محسن  املخرج  قائلة:  واملساء“،  الصباح 

شافني يف األفالم القصرية الىل بدأت أعملها بعد ما روحت ورشة تمثيل قال البنت 

دي وشها مرصي أوي وها تنفع يف دور (مرصية).
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يظهر  أن  تامر حسني،  املرصي،  الفنان  نجح 
األخري  حفله  يف  اإلنسانية  من  عاليا  قدرا 
الخاصة  الجامعات  إحدى  طالب  الستقبال 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة يف مرص.
تواجد  حسني  تامر  الحظ  الحفل،  خضم  ويف 
يف  اإلنشاءات  بقطاع  العاملني  من  كبري  عدد 
العاصمة اإلدارية خارج ساحة الحفل وخارج 
من  ولو  نجمهم  ملشاهدة  الجامعة  أسوار 

بعيد.
الذي  حسني،  تامر  املشهد  هذا  واستوقف 
لهؤالء  تصاريح  توفري  أعماله  إدارة  من  طلب 
العاملني لحضور حفالته املستقبلية بالعاصمة 
اإلدارية، وبحث إمكانية تنظيم حفل ترفيهي 

لصالح هؤالء العمال.
وأشعل النجم املرصي أجواء العاصمة اإلدارية 
وسط  أغنياته،  أجمل  من  بباقة  الجديدة 

«حبيتها  بأغنية  الحفل  وبدأ  الطالب،  هتافات 
يا ناس» من فيلمه «بحبك»، كما وجه التحية 

لجمهوره وشكرهم عىل حفاوة االستقبال.
لفيلم  حسني  تامر  الفنان  يحرض  سينمائًيا، 
فيه  حاليا، وسيلعب  تأليفه  يعكف عىل  جديد 
صحفية  ترصيحات  يف  قائًال  البطولة،  دور 
إخراج  من  سيكون  الجديد  الفيلم  إن  سابقة 

سارة وفيق، وسيكون تعاونهما الثاني.

منى  النجمة  مسلسل  صناع  تأكيد  بعد 
زكي «تحت الوصاية» أن أحداثه مقتبسة 
الحاجة  املثالية  لألم  الذاتية  السرية  عن 
صيصة أبو دوح.ويف أول تهديد قد يحول 
الحاجة  أشارت  املسلسل،  تصوير  دون 
ملدينة  املثالية  األم  دوح  أبو  صيصة 
قصة  باقتباس  علمت  بأنها  األقرص، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  من  حياتها 
برفع  قانونية  نصيحة  عىل  وحصلت 
مسلسل  صناع  ضد  قضائية  دعوى 
عرضه  بعدم  واملطالبة  الوصاية»  «تحت 
 ٣٠٠ بمبلغ  ماديا  تعويضها  يتم  لم  إذا 
الحاجة  وضعت  مرصي.كما  جنيه  ألف 
زكي  منى  النجمة  يخص  رشطاً  صيصة 
املسلسل،  يف  شخصيتها  ستجسد  التي 
تسليمها  أثناء  منى  تزورها  أن  وطالبت 
قيمة التعويض وتوقيع العقود، للحصول 
إىل  وأشارت  الشخصية،  موافقتها  عىل 
دورها  وتتذكر  زكي  منى  تعرف  أنها 
«الضوء  مسلسل  يف  «فرحة»  بشخصية 
بطرح  املنتجة  الرشكة  الشارد».وقامت 
«تحت  ليصبح  للمسلسل  جديد  اسم 

الوصاية» بدًال من ضد الريح، وتم اقتباس 
أحداثه من شخصية الحاجة صيصة وهي 
تبلغ من  مات زوجها وهي  التي  السيدة 
ابنتها  يف  حامًال  وكانت  عاماً،   ٢١ العمر 
ونظراً  نفسها،  عىل  االعتماد  فقررت 
املرأة،  عمل  تمنع  التي  الصعيد  لعادات 
لتعمل  الصعيدي  الرجاىل  الجلباب  ارتدت 

مثل الرجال ملدة ٤٣ عاًما، يف أعمال كثرية 
شاقة جًدا حيث حملت الطوب، وعملت يف 
الحفر يف األرض ومسح األحذية ونجحت 
يف تزويج ابنتها الوحيدة، لكن زوج ابنتها 
العمل  عىل  قادر  غري  اآلخر  هو  أصبح 
بسبب املرض، فتقاعد يف املنزل لتتوىل هي 

اإلنفاق عليه وعىل ابنتها وأحفادها.

أوشكت النجمة، هند صربي، عىل االنتهاء 
«مهب  الجديد  مسلسلها  تصوير  من 
حلقة،   ٤٥ من  يتكون  والذي  الريح»، 
ومحمد  موىس  خالد  أحمد  إخراج  من 
املسلسل  عن  املأخوذ  العمل  وهو  يحيى، 
تبقى  حيث   ،The Good Wife األمريكي 
العمل  لها ٣ أسابيع فقط وينتهي فريق 
من التصوير، حيث تصور ارسة املسلسل 
يف مدينة أبو ظبي، عىل أن تستكمل باقي 

املشاهد يف القاهرة الفرتة املقبلة .
عدد  تصوير  تم  الريح»  «مهب  مسلسل 
من مشاهده  يف القاهرة قبل إجازة عيد 
يف  عرضه  املقرر  ومن  املايض،  األضحى 
هند  بطولة  وهو  املقبل،  سبتمرب  شهر 
مراد،  جومانا  املرصي،  ماجد  صربي، 

املفتي،  هدى  عابدين،  نهى  نصار،  إياد 
من  آخر  وعدد  نور،  مؤمن  الطيب،  عىل 
رشف  كضيوف  يظهرون  الذين  الفنانني 
خالل الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد 

موىس.
يذكر أن هند صربي يعرض لها حالًيا يف 

السينمات فيلم «كرية والجن»، 
«فضل  فيلم  صربي  لهند  يعرض  كما 
إطار  يف  الفيلم  أحداث  وتدور  ونعمة»، 
(ماجد  فضل  الزوجني  حول  كوميدى 
اللذين  صربي)  (هند  ونعمة  الكدوانى) 
يف  ويتورطان  رسيع  أكل  عربة  يمتلكان 
قضية مخدرات ويحاوالن إثبات براءتهما 
عىل  القبض  عىل  الرشطة  ومساعدة 

املتهمني.

ال  األشخاص،  من  للعديد  بالنسبة 
أو  الهاتف  يرتكوا  أن  للحظة  يمكن 
الكمبيوتر املحمول بعيًدا عنهم وكأن 
معهم  تظل  أن  يجب  األجهزة  هذه 
مدى الحياة، لكن قد يشجعك نموذج 
وقت  قضاء  عىل  ابتكاره  تم  جديد 
حيث  اإللكرتونية،  أجهزتك  مع  أقل 
يسمى  بشًعا  نموذًجا  باحثون  ابتكر 
ملحة  يقدم  إنه  ويقولون  ”ميندي“، 
ىف  البرش  عليه  يبدو  أن  يمكن  عما 
العتمادنا  نتيجة  عام   800 من  أقل 
التكنولوجيا بشكل واسع، وفقا  عىل 

ملوقع ”ديىل ميل“ الربيطانى.
من خالل ظهر منحٍن وعنق عريض 
وحتى  مخالب  شكل  عىل  ويد 
مجموعة ثانية من الجفون، يمكن أن 
تكون ميندى ”إنسان عام 3000 وما 
بواسطة   Mindy إنشاء  وتم  بعده“، 
كطريقة   Toll Free Forwarding
لتصور كيفية تأثري التكنولوجيا عىل 

أجسامنا.
البحث  بتوريد  قمنا  ”لقد  وأوضحت: 
هذا  حول  الخرباء  وآراء  العلمي 
مصمم  مع  العمل  قبل  املوضوع، 
ثالثي األبعاد إلنشاء إنسان مستقبيل 
تغري جسمه جسدًيا بسبب االستخدام 
وأجهزة  الذكية  للهواتف  املتسق 
من  وغريها  املحمولة  الكمبيوتر 

ستؤدي  للنموذج،  ووفًقا  التقنيات“، 
سنوات من النظر إىل هواتفنا الذكية 
ظهور  إىل  الكمبيوتر  شاشات  إىل  أو 

االنحناء.
ويف الوقت نفسه، سيتم تشكيل أيدينا 
بشكل دائم يف شكل مخلب بعد إمساك 
هواتفنا الذكية باستمرار، ويف حديثه 
أوضح   ،  Toll Free Forwardingإىل
من  دجوردجيفيتش  نيكوال  الدكتور 
”الطريقة  أن   ،“Med Alert Help”
أن  يمكن  هواتفنا  بها  نحمل  التي 
تسبب إجهاًدا يف بعض نقاط االتصال 
مما يتسبب يف ”مخلب النص“، والذي 
ُيعرف باسم متالزمة النفق املرفقي“.
يمكن  النص“،  ”مخلب  إىل  باإلضافة 
للبرش تجربة ”مرفق الهاتف الذكي“ 
ناتجة  درجة   90 دائمة  زاوية   -
حمل  عند  للذراع  املعتاد  الوضع  عن 
دجوردجيفيتش:  وأضاف  الجهاز، 
”إن إبقاء الكوع مثنًيا لفرتة طويلة - 
يف أغلب األحيان أثناء اإلمساك بهاتفك 

العصب  شد  إىل  يؤدي  أن  يمكن   -
عليه“،  والضغط  الكوع  خلف 

تؤدي  لن  للطراز،  ووفًقا 
هواتفنا  إىل  النظر  ساعات 
يف  انحناءات  ظهور  إىل 
وأيًضا  بل  فحسب،  الظهر 

أعناق أكثر سمًكا.

بميزات  تطبيقها  بتحديث   Telegram قامت 
إضافة  ذلك  يف  بما  مرئية،  وتحديثات  جديدة 
الفيديو،  ملقاطع  نص  إىل  الصوت  تحويل 
املجموعة  محادثات  يف  املنفصلة  واملوضوعات 
القابلة  املستخدمني  و»أسماء  الكبرية، 

للتحصيل». 
إىل  الوصول  يمكن  التقني:  فريج  ذا  تقرير  وقال 
نسخ رسائل الفيديو من خالل الضغط عىل الزر 
«→ A» يف الجزء السفيل األيمن من الفيديو، ولكن 

لن يكون متاًحا للجميع، تماًما مثل نسخ الرسائل 
مقصورة  امليزة  فإن   ،Telegram يف  املوجودة  الصوتية 
اشرتاك  ويكلف   ،Telegram Premium مستخدمي  عىل 
Telegram Premium ٤٫٩٩ دوالًرا شهرًيا ويأتي مع مزايا 
التنزيالت األرسع وعدم وجود إعالنات وحد  إضافية مثل 

تحميل أكرب للملفات يبلغ ٤ جيجابايت.
للمستخدمني  جديدة  ميزات  أيًضا   Telegram وقدمت 
املواضيع يف املجموعات، ويتيح ذلك  بدًءا من  املجانيني، 
إنشاء  عضو   ٢٠٠ من  أكثر  تضم  التي  للمجموعات 
مع  الفردية،  الدردشات  مثل  تعمل  منفصلة  مساحات 
األكرب،  املجموعة  عن  املستقلة  الخاصة  إشعاراتهم 
تركيز  لها  التى   Discord لخوادم  مشابه  واإلعداد 
شامل واحد ولكن أيًضا قنوات جانبية ملحادثات أكثر 
مجموعة  يف  بنفسك  امليزة  اختبار  ويمكنك  تحديًدا، 

Telegram العامة .

درجات  ارتفاع  استمرار  مع 
العالم،  حول  العاملية  الحرارة 
بدائل  إيجاد  إىل  العلماء  يسعى 
تكاليف  وذات  للبيئة  صديقة 
الطلب  تزايد  بعد  قليلة خاصة 
يف  الهواء  تكييف  أجهزة  عىل 
املباني، والتي تشري التقديرات 
إىل أن الواحد منها يعمل بقوة 

١٠ كيلو/وات.
جامعة  من  علماء  يعتقد 
بكوريا  سيول  يف  هي  كيونغ 
الجنوبية أنهم ربما يكونوا قد 
املشكلة  لهذه  حل  إىل  توصلوا 
ببساطة يف شكل طالء شفاف 
للنوافذ، يخفض درجة الحرارة 
داخل املباني، دون إنفاق طاقة 
دراسات  أن  خاصة  واحدة، 
يمثل  التربيد  أن  قدرت  سابقة 
حوايل ١٥٪ من استهالك الطاقة 
يف  الباحثون  العاملي.وأوضح 

املربد  أن  يل  إيونغكيو  قيادة 
يتكون  الشفاف  اإلشعاعي 
متناوبة  رقيقة  طبقات  من 
السيليكون  أكسيد  ثاني  من 
أو نيرتيد السيليكون أو أكسيد 
أكسيد  ثاني  أو  األلومنيوم 
التيتانيوم عىل قاعدة زجاجية، 
تعلوها طبقة من بوليديميثيل 
سيلوكسان. ويتوقع الباحثون 
والجافة،  الحارة  املدن  يف  أنه 
استهالك  تقليل  يتم  أن  يمكن 
هائلة  بنسبة  التربيد  طاقة 
تصل إىل ٣١٪، مقارنة بالنوافذ 
التقليدية. وأشار الباحثون إىل 
أن استخدامات الطالء الشفاف 
املباني  نوافذ  عىل  تقترص  ال 
فقط، إنما يمكن تطبيقه عىل 
والشاحنات  السيارات  نوافذ 
املركبات  برودة  عىل  للحفاظ 

أيًضا.
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يف غضون هذا األسبوع، انطلقت دعوتان من الفاتيكان أهم مرجعية للعالم 
األوىل  السني.  اإلسالمي  للعالم  مرجعية  أهم  واألزهر  الكاثوليكي  املسيحي 
عاصمة  املنامة  من  الفاتيكان  بابا  لسان  عىل  وجاءت  األديان  حوار  بشأن 
البحرين بشأن حوار األديان. والثانية بشأن حوار املذاهب وجاءت عىل لسان 
إمام األزهر الشيخ أحمد الطيب ومن املنامة أيضا حيث يشارك مع البابا يف 
أهمية  حول  كثريا  تكررت  فرنسيس  البابا  دعوات  بالبحرين.  املنامة  منتدى 
جاءت  وفيما  العالم.  يف  والطمأنينة  واألمن  السالم  وإشاعة  األديان  حوار 
أديانه  بمختلف  العالم  يعانيه  ما  لجهة  مختلفة  ظروف  يف  السابقة  دعواته 
وطوائفه ومذاهبه من مشاكل وأزمات، فإن دعوته األخرية تأتي يف ظل ظرف 
دويل بالغ التعقيد يعيشه العالم وبالذات املسيحي منه بسبب الحرب الروسية 
املذهب  دولتني مسيحيتني  عىل  التي تجري بني  الحرب  األوكرانية. فهذه  ـ 
لنحو ٩  املذهب دون إشعالها وإستمرارها  الدين وال  لم يحل ال  األرثوذكيس 
شهور حتى اآلن، وال يوجد أي ضوء يف نهاية نفق هذه الحرب. ليس هذا فقط 
فإن العالم كله يقف اآلن بسبب حرب بني دول مسيحية (روسيا وأوكرانيا من 
مذهب واحد) وكل أوربا املسيحية الكاثوليكية غالبا مع أوكرانيا األرثوذكسية 
ضد روسيا  األرثوذكسية عىل كف ٦٠ عفريتاً خوفا من إندالع حرب نووية ال 

تبقي وال تذر. 
اليهودية  أو  واملسيحية  (االسالم  املختلفة  األديان  بني  اليوم  املشكلة  هل 
واإلسالم أو الديانات األخرى) املنترشة عىل إمتداد الكرة األرضية أم بني دول 
من نفس الدين وأحيانا من نفس املذهب؟، إذا تخطينا البعد الديني وبخاصة 
له مفكرو  اىل ما نظر  الواحد ورحنا  املذهب  أو  الواحد  الدين  الدول ذات  بني 
ومنظرو العوملة لوجدناهم يرسمون صورة وردية عن عالم مختلف من بني 
من  وسواه  فريدمان  توماس  يرى  مثلما  املكدونالد  مطاعم  أيقوناته  أهم 
ـ  الروسية  الحرب  اثبتت  املشكلة ومثلما  الجديدة.  اإلتجاهات  منظري هذه 
األوكرانية التبدو بني األديان بقدر ما هي بني االيدولوجيات واملصالح وتغيري 

الخرائط واإلقتصاد يف عالم اليوم. 
عىل القياس نفسه يمكن أن ننظر اىل الدعوة التي وجهها إمام األزهر الدكتور 
أحمد الطيب اىل املرجعيات الشيعية ويقصد بها تحديدا النجف وقم واملقصود 
بها حوار بني املذهبني السني والشيعي. حتى اآلن لم يأِت الرد ال من النجف 
من  الرد  عن  النظر  وبرصف  املذاهب.  لحوار  األزهر  دعوة  حول  قم  من  وال 
عدمه سواء لدعوات البابا املتكررة ألهل األديان من أجل حوار ديني، أو لدعوة 
الطيب لحوار مذهبي عىل مستوى الدين اإلسالمي، فإن من بني أهم األسئلة 
التي تطرح يف هذا املجال هي: ما  املشكلة التي نحتاج اىل أن نتحاور بشأنها 
الدين  أتباع  بني  املذهبي  للخالف  املركزية  النقطة  ما  أو  إسالميا ومسيحيا؟ 
اإلسالمي لكي نجري حوارا بشأنها؟، بال شك أن اإلجابة عن هذين السؤالني 
يف غاية التعقيد حتى لو أردنا الهروب من أصل األزمة سواء كانت يف جوانبها 
العقائدية أو الفقهية أو سواها من أنماط الخالف والرصاع واإلختالف الذي 
من الصعب البحث عن قاعدة مشرتكة تصلح لحوار يمكن أن ينتهي بنتائج. 
سوف أتجنب الخوض يف قضية الدعوة اىل حوار مذهبي بني املرجعيات السنية 
من  الحد  مستوى  عىل  إال  رضوريا  ليس  نظري  وجهة  من  ألنه  والشيعية 
خطاب الكراهية والتكفري وإحالل مبدأ التسامح والتصالح، لكن عىل صعيد 
دعوة البابا اىل حوار األديان فمن وجهة نظري أن املشكلة ليست يف األديان بل 
يف البرش الذين يعتنقون تلك األديان. األهم أن يتحاور البرش فيما بينهم نظرا 
املناخ. ويف  أزمة  ملا باتوا يعانونه من تحديات وجودية خصوصا عىل صعيد 
حال تخطوا أحادية تفكريهم نحو مصلحة الجميع فإن الله سبحانه وتعاىل 

سوف يلطف بهم أفضل مما لو تحاوروا «عىل الفايض» ٢٠ سنة.
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عىل  عامر،  وفاء  الفنانة،  تعاقدت 
املشاركة ببطولة مسلسل «حرضة 
العمدة « بطولة النجمة روبي، بعد 
عن  شاهني  إلهام  النجمة  اعتذار 
عدم املشاركة يف العمل، بسبب تأخر 
سيناريو  إرسال  يف  املنتجة  الرشكة 
لم  إنها  وقالت  كامالً،  املسلسل 
فقط. حلقات  أربع  عىل  إال  تحصل 
يمثل  العمدة»  «حرضة  مسلسل 
روبي  للنجمة  مطلقة  بطولة  أول 
ويناقش  رمضان،  دراما  موسم  يف 
خالل  من  املجتمع  يف  املرأة  قضية 
تويل سيدة شابة تجسد شخصيتها 
روبي منصب عمدة قريتها لتواجه 
هذا  تحديات  كل 
ومن  املنصب، 

املسلسالت  ضمن  عرضه  املقرر 
ويشارك   ،٢٠٢٣ لرمضان  املرصية 
ووفاء  لروبي  إضافة  بطولته  يف 
عامر كل من سميحة أيوب، بسمة، 
عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، نهلة 
سالمة، ومن تأليف إبراهيم عيىس، 
وإخراج عادل أديب.يذكر أن الفنانة 
وفاء عامر تنتظر عرض مسلسلها 
الحالية،  الفرتة  يف  دى»  «العيلة 
ثروت،  محمد  بطولته  ويشاركها 
عثمان،  يوسف  سالوسة،  إنعام 
فرغيل،  إسماعيل  الشنواني،  ريهام 
إبراهيم،  إسالم  هشام،  مؤمن 
أحمد  إخراج  من  وهو  وآخرون، 
يف  عامر  وفاء  أمني.وشاركت  خالد 
 ٣ يف   ٢٠٢٢ رمضان  دراما  موسم 

يا  «راجعني  مسلسل  وهي  أعمال 
هوا» وشاركها البطولة الفنان خالد 

غمام»،  «جزيرة  ومسلسل  النبوي، 
و»بيت الشدة».

الثالث  الجزء  بطولة  عىل  كريم  نيليل  النجمة  تعاقدت 
القضايا  تقديم  يف  املتخصص  أل»  «ليه  مسلسل  من 
الجزء  ناقش  حيث  واملجتمع،  باملرأة  املتعلقة  الشائكة 
من  واملعاناة  الزواج  من  الفتيات  خوف  قضية  األول 
مضاعفات مرض فرط الحركة وقدمت بطولته 
الجزء  ناقش  بينما  خليل،  أمينة  النجمة 
األطفال. كفالة  يف  الفتيات  حق  الثاني 

من  الثالث  الجزء  يف  ستقدم  كريم  نيليل 
«ليه أل» شخصية سيدة مطلقة ولديها 
يف  شخصيتها  نفس  وهي  طفالن، 
حربي»،  أمل  «فاتن  األخري  مسلسلها 
املسلسالت  ضمن  عرض  الذي 
 ،٢٠٢٢ رمضان  ملوسم  املرصية 
املسلسل  أحداث  ستشهد  ولكن 

معالجة مختلفة ملعاناة املطلقة، وما تكابده من شقاء من 
أجل رعاية أطفالها وبنفس الوقت تحقيق ذاتها، يف مواجهة 
عرب  املسلسل  عرض  املقرر  الشخصية.ومن  األحوال  قوانني 
العام ٢٠٢٣، وسيتم  الرقمية املشفرة مطلع  إحدى املنصات 
انتهت  أعمال  النهائي بعد تنسيق مواعيد عدة  املوعد  تحديد 
الكوميدي  املسلسل  بينها  من  مؤخرا،  تصويرها  من  نيليل 
«روز وليىل» مع الفنانة يرسا.واستقر صناع مسلسل النجمة 
ليكون  نادرة»  نيليل كريم ملوسم رمضان ٢٠٢٣ عىل «عملة 
اسًما نهائًيا للمسلسل، وتخضع نيليل كريم حالًيا لتدريبات 
أحد املصححني  الصعيدية مع  اللهجة  إتقان  أجل  لغوية من 
للهجة وتحديًدا من نفس اللهجة التي ستتحدث بها نيليل يف 
املسلسل، خصوًصا أن اللهجة الصعيدية تتضمن أكثر من ٢٠ 
نيليل عمالً  فيها  التي ستقدم  األوىل  املرة  أنها  لهجة، السيما 

درامًيا صعيدًيا يف املوسم املقبل.
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