
بغداد/ الزوراء:
أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السـوداني، امس االثنني، عن افتتاح 42 
مدرسة يف عموم مديريات تربية محافظة 
بغـداد، فيما اكـد املبـارشة بتنفيذ 250 
مدرسة العام املقبل.وذكر بيان للمكتب 
اإلعالمي لرئيس مجلـس الوزراء، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”رئيـس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني أفتتح 42 مدرسـة يف 
عموم مديريات تربية محافظة بغداد“.

وأضـاف ان ”ذلك جاء ضمـن احتفالية 
أقيمت باملناسبة“.وقال املكتب اإلعالمي 
لرئيـس مجلس الـوزراء يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: ان ”رئيس مجلـس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني افتتـح، صباح 
متوسطة النبالء يف مديرية تربية الكرخ 
الثانيـة، ضمن احتفالية شـملت افتتاح 
42 مبنى مدرسـياً، يف عمـوم  مديريات 

الرتبية يف محافظة بغداد“.

الزوراء/مصطفى فليح :
أعلنـت مديرية املـرور العامـة، امس 
االثنني، تشكيل لجنة لدراسة تخفيض 
رسوم تسجيل املركبات ومنح االجازات، 
فيما اكدت اعادة العمل بنظام تسجيل 
املركبات.وذكـرت املديرية يف بيان ورد 
لـ ”الـزوراء“، انه ”حسـب توجيهات 
القائد العام للقوات املسلحة وبأرشاف 
وزير الداخلية، أعلن مدير املرور العام 
طارق الربيعي تشـكيل لجنـة فورية 
لدراسـة تخفيض الرسـوم املفروضة 
عـىل املواطـن العراقي“.وأضافت، ان 
”اللجنة سـتختص يف مجال تسـجيل 
السـياقة  إجـازات  ومنـح  املركبـات 
وذلـك للتخفيف عن كاهـل املواطن“.
وبحسـب مدير املرور فـإن ”الدوام يف 
مواقع تسجيل املركبات ومنح اجازات 
السـياقة من السـاعة الثامنة صباحا 
حتى العارشة مسـاء“.يف غضون ذلك، 
أعلنـت مديرية املـرور العامـة، عودة 

العمـل بالنظام املـروري بعـد توقفه 
بسـبب الصيانة والتوسع. وقال مدير 
املـرور العام اللـواء الحقوقـي طارق 
الربيعـي، يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
إن ” العمل بالنظـام املروري عاد بعد 
توقفه بسـبب الصيانة والتوسـعة“، 
داعيـاً املواطنـني ”إىل التوجـه ملواقع 
التسـجيل إلكمال املعامالت“.وأضاف 
أن ”الدوام سـيكون صباحاً ومساًء“، 
مشـرياً إىل أن ”مديريـة املـرور تتقدم 
باالعتـذار إىل املواطنـني لهـذا التوقف 
الـذي كانـت الغايـة األساسـية منه 
إصالح وتوسـعة النظام“.وقرر مدير 
املرور تشـكيل لجنة لدراسة تخفيض 
رسوم تسجيل املركبات ومنح اجازات 
السياقة للتخفيف عن كاهل املواطن.

وجاء ذلك بتوجيه القائد العام للقوات 
السـوداني  شـياع  محمـد  املسـلحة 
وبإرشاف وزيـر الداخليـة عبد األمري 

الشمري.

تونس/ متابعة الزوراء:
أكد املتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا 
التليـيل  محمـد  تونـس  يف  لالنتخابـات 
املنرصي، يف ترصيـح صحفي، فيما فاز 
21 مرشـحا يف الـدور األول لالنتخابـات 
الترشيعية أن ”عدد الدوائر التي سُتجرى 

فيها انتخابات دور ثاٍن بلغ 133 دائرة“، 
إن  املنـرصي،  161.وقـال  أصـل  مـن 
”املعطيـات األولية املتعلقـة بفرز نتائج 
االنتخابات أفرزت فوز 21 مرتشـحا من 
الـدور األول“.وأضاف أن ”الـدور الثاني 
لهذه االنتخابات سيشمل 133 دائرة من 

جملـة 161 دائرة“.وتابـع املنرصي، أنه 
”من بني 21 مرتشـحا فائـزا خالل هذه 
الدورة، 19 مرتشـحا خاضوا االنتخابات 
أو  متنافسـان  فيهـا  ترشـح  دوائـر  يف 
مرتشـح وحيد“.وأشـار إىل أن دائرتـني 
 شـهدتا فوز مرتشـح بأغلبية األصوات 

( 1+50) رغم ترشح أكثر من مرتشحني 
دوائـر   10 أن  إىل  فيها.ولفـت  اثنـني 
انتخابية شـهدت ترشح شـخص واحد 
لالنتخابـات الترشيعية بينها 3 يف خارج 
البـالد و7 بالداخل، وهو ما يؤدي آليا إىل 
اإلعـالن عن فوزهـم يف الـدور األول من 

االنتخابـات الترشيعية. ووفق ما أعلنته 
هيئة االنتخابات التونسية، السبت، فإن 
803 آالف و638 ناخبـا فقـط من أصل 
9 ماليـني و163 ألفـا و502 مسـجلني 

باللوائح االنتخابية، شاركوا باالقرتاع.

بغداد/ الزوراء:
أصـدر مكتـب املرجـع الدينـي األعىل، 
السيد عيل السيسـتاني، امس االثنني، 
بياناً بعد استقبال املرجع رئيس فريق 
التحقيق األممي بجرائم داعش، وفيما 
استذكر السـيد السيسـتاني االنتصار 
الـذي حققه العراقيـون عىل عصابات 
داعش، اشـاد بالتضحيات التي قدمها 
عناوينهم.وقـال  بمختلـف  املقاتلـني 
املكتـب يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: إن 
«سـماحة السيد السيسـتاني استقبل 
قبل ظهر اليوم رئيـس فريق التحقيق 

التابـع لألمم املتحدة لتعزيز املسـاءلة 
عـن الجرائـم التـي ارتكبهـا داعش يف 
العـراق وغـريه (يونيتاد) كريسـتيان 
«السـيد  أن  اىل  مشـريا  ريتـرش»، 
السيستاني اسـتمع إىل توضيح موجز 
منـه حـول الخطـوات التـي قـام بها 
فريـق التحقيـق يف أداء مهمتـه منـذ 
انشـائه بموجب قـرار مجلـس األمن 
الدويل املرقم (٢٣٧٩) يف عام ٢٠١٧م».

واستذكر السيد السيستاني خالل هذا 
اللقـاء «االنتصـار الكبري الـذي حّققه 
العراقيون يف منازلتهم الكربى لتخليص 

بلدهم من عصابات داعش اإلرهابية»، 
مشـيداً «بإجالل وإكبـار بالتضحيات 
الجسـام التـي قّدمهـا أبناؤهـم مـن 
املقاتلني األبطال بمختلف عناوينهم يف 
تحقيق ذلك اإلنجاز التاريخي العظيم».

وترحم السيد السيستاني عىل الشهداء 
األبرار، داعياً للمصابني منهم بالشفاء 
والعافية.وأكد أنه «لـوال ذلك االنتصار 
الحاسـم ملا تسـنى العمل عىل مالحقة 
عنـارص داعـش و محاسـبتهم عـىل 
الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيني.

عّمان/ متابعة الزوراء:
ُقتـل ثالثة من أفراد األمـن العام األردني، 
وأصيب ٥ آخرون، خالل مداهمة مشـتبه 
به بمقتـل نائب مدير رشطـة معان عبد 
الرزاق الدالبيح، وفق بيان صحفي صادر 
عـن مديرية األمـن العام، فيما  اسـفرت 

املداهمـة « إللقـاء القبـض عـىل تسـعة 
أشـخاص آخريـن مشـتبه بتورطهـم يف 
القضيـة، منهـم أربعة أشـقاء لإلرهابي 
إن  بيـان،  يف  املديريـة،  املقتول.وقالـت 
املشـتبه به ُقتـل وهو من حملـة «الفكر 
التكفريي»، كما جرى ضبط ٩ أشـخاص 

آخرين والتحقيقات جارية معهم.ورجال 
األمـن القتـىل هـم النقيـب غيث قاسـم 
الرحاحلـة، واملـالزم ثاني معتـز النجادا، 
والعريف إبراهيم الشـقارين.ويف تفاصيل 
الواقعة، أّكدت املديرية يف البيان: «أن قوة 
أمنيـة خاصة قامت صبـاح امس االثنني 

بتنفيـذ مداهمة لخلية إرهابية يف منطقة 
الحسينية يف محافظة معان، بعد أن قادت 
التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي 
املكلف بحادثة استشـهاد العميد الدالبيح 
بحرص االشـتباه بمجموعة من األشقاء 
من حملـة الفكـر التكفـريي». وأضافت 

أّن القـوة األمنية الخاصة حارصت مكان 
وجود املشـتبه بهم، إذ قـام أحدهم وفور 
بدء املداهمة بإطالق عيارات نارية كثيفة 
من سـالح أوتوماتيكي باتجاه القوة وتم 

تطبيق قواعد االشتباك معه.

@ÊÏ‹mb‘æa@bËflá”@>€a@pbÓzõn€bi@áÓìÌÎ@î«aÜ@Û‹«@äbón„¸a@ã◊ânèÌ@Ô„bnèÓè€a@áÓè€a

|Ói¸á€a@›n‘i@·Ënæa@Ú‡Áaáfl@¿@ÂÌãÇe@5@ÚibñgÎ@ÚÓ„Üä˛a@Ú†ãì€a@Üaãœc@Âfl@3@›n‘fl

Ú€aá»€aÎ@‚˝è€a@∂g@b«Ü@Û‹«˛a@…uãæa@ZÒáznæa@·fl˛a@áœÎ

ôbÉíc@9@Û‹«@ùj‘€a@ıb‘€�@oõœc@Ú‡Áaáæa

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، امس االثنني، اصدار اربعة قرارات لتحسـني 
أداء املعامالت املتعلقة بالدوالر.وقال املكتب االعالمي للبنك املركزي يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: ان ”هذه الحزمة من القرارات من شأنها أن تعيد سوق 

العملة األجنبية إىل وضعه الطبيعي“.واضاف ان ”الحزمة تضمنت:
١ -  السـماح للمصـارف املشـاركة يف نافذة بيـع ورشاء العملة األجنبية 
بـرشاء أية مبالغ بالعملـة األجنبيـة وإيداعها لدى هذا البنك بحسـابات 

تسـتخدم ألغـراض التحويل الخارجـي، وتدفع عن تلـك األرصدة فوائد/
عوائد بحسـب ما يقرره هذا البنك.

٢- تسـهيل تمويـل تجارة القطـاع الخاص من خالل املصـارف العراقية 
وتلبيـة طلـب التحويالت الخارجيـة من خـالل تعزيز أرصـدة املصارف 
لدى مراسـليها بعمـالت أخرى فضًال عن عملة الـدوالر األمريكي (اليوان 

الصيني، اليورو، الدرهم اإلماراتي، الدينار األردني وغريها).

بغداد/ الزوراء:
تويف، امس االثنني، نائب رئيس الوزراء األسبق سالم الزوبعي عن 
63 عامـاً بعد رصاع مع املرض.وكتب نجلـه مصطفى الزوبعي 

عىل موقع التواصل فيسبوك، ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 
انتقل اىل جوار ربه والدي الدكتور سـالم الزوبعي“، موضحا أنه 
سيتم اعالن مجلس العزاء عند وصول جثمانه من دولة الهند“.

موسكو/ كييف/ متابعة الزوراء:
يف  الروسـية  القـوات  حققـت 
دونيتسـك، رشقي أوكرانيـا، تقدما 
يف عدد من املناطق خالل السـاعات 
األربع والعرشيـن املاضية، وتصدت 
لعدد من صواريخ هيمارس أطلقت 
باتجـاه األرايض الروسـية، وفيمـا 
شـنت هجومـا بطائـرات مسـرية 
طلـب  كييـف،  منطقـة  اسـتهدف 
فولوديمـري  األوكرانـي،  الرئيـس 

زيلينسـكي، من الزعمـاء الغربيني 
املجتمعـني يف التفيـا، ومـن بينهـم 
رئيـس الـوزراء الربيطانـي ريـيش 
سـوناك، تزويـد بـالده بمجموعـة 
واسـعة مـن أنظمة أسـلحة الدفاع 
املوالية  السـلطات  الجوي.وأعلنـت 
ملوسـكو يف دونيتسـك عن سـيطرة 
ماريانـكا،  مدينـة  مركـز  القـوات 

وأخلتها من القوات األوكرانية.
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الزوراء/ حسني فالح:
اكد ائتـالف النرص انه ال اتفاق رسـميا 
حتى اآلن حول اسماء وعدد نواب رئيس 
الجمهورية، وفيما رجح حسـم امللف يف 
جلسة مجلس النواب املقبلة، حدد خبري 
قانوني آلية اختيار نواب الرئيس ومهام 

عملهم.
وقالـت املتحدثة باسـم ائتـالف النرص 
آيات مظفـر يف حديث لـ“الـزوراء“: أن 
املناصـب يف الدولة العراقيـة اما  تكون 
اساسية او ساندة، الفتة اىل ان مناصب 
نـواب رئيـس الجمهوريـة تعتـرب مـن 
املناصب السـاندة. واضافت، انه يف زمن 
حكومـة حيـدر العبـادي كانـت هناك 
اختـالف لألولويات عـن هـذه املرحلة، 
حيـث كان هناك ازمة اقتصادية وحرب 
ضد االرهـاب و كانت ليس ذات االهمية 
يف تلـك املرحلـة، امـا يف هـذه املرحلـة 
ووفـق الربنامـج الحكومي الـذي تبناه 
رئيس مجلس الوزراء كمحاربة الفساد 
وتقديـم الخدمـات واعـادة الثقـة بني 
املواطـن والعمليـة السياسـية فيمكـن 
ان تاخذ هذه املناصـب دورها.وتابعت: 
انه بما ان هذه املناصب سياسـية فهي 
تخضع لالوزان االنتخابية واالستحقاق 
سياسـية  كتلـة  كل  وثقـل  االنتخابـي 
وهي مطلب سـيايس ايضـا ، مؤكدة ان 
منصب رئيـس الجمهورية ياخذ دورين 
اساسـيني اما ان يكون هناك دور فاعل 
لهـذه املناصـب وبالتـايل تكـون رافعة 

لعمـل رئيس الوزراء وداعمـة للربنامج 
الحكومي، وتحقق اهداف داخلية لدعم 
الربنامج الحكومي وخارجية يف التمثيل 
الدبلومـايس الخارجـي او يكون دورها 
غـري فعـال بحيث يمثـل ترهـل ويثقل 
كاهل الدولة .ولفتت اىل ان تقييم ائتالف 
النرص سـيعتمد عىل مـدى فاعلية هذه 
املناصب ان شـغلت، مبينة ان الرتكمان 

ليس لديهم تمثيل يف هذه الحكومة فهم 
يطالبـون بالحصول عىل احـد مناصب 
نـواب رئيـس الجمهورية.واكـدت انـه 
حتى االن ال يوجد هناك اتفاق رسمي او 
حسم لالسماء وال االعداد ، موضحة انه 
يف االجتماع االخري لالطار التنسيقي الذي 
عقد يف منزل فالح الفياض لم يتطرقوا اىل 
موضوع نواب رئيس الجمهورية ، ففي 

حال تم االتفاق سـيصدر بيان رسـمي 
من قبـل الكتل املتفقـة، منوهة بان ما 
يطرح من اسـماء مجـرد تداول اعالمي 
وال توجد جهة رسميا مرشحة للعبادي 
ملنصـب نائـب رئيـس الجمهوريـة ولو 
كان صحيحا العلن بشـكل رسـمي من 
قبل ائتالف النرص الذي يراسه العبادي.
وبينـت انه عندمـا يكون هنـاك توافق 

سـيايس بني الكتل حسب اسـتحقاقها 
واوزانها سوف يتم اعطائها دورها لكي 
تمثل يف داخـل الحكومة، مؤكدة ان هذا 
امللف سـوف يحسـم من خـالل اجتماع 
القـوى السياسـية وسـيعلن من خالل 
جلسـة مجلـس النـواب القادمـة .من 
جانبه قال الخبري القانوني عيل التميمي 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان قانون نواب 
رئيـس الجمهورية رقم 1 لسـنة 2011 
تحـدث عـن إمكانية الرئيـس يف اختيار 
نائـب او اكثر عـىل أن اليزيـد عىل ثالثة 
نواب ويصوت عليهـم الربملان باالغلبية 
البسيطة، ويشرتط يف النائب مايشرتط 
يف الرئيس من العمر البالغ 40 سنة وان 
يكون عراقي بالوالدة من ابوين عراقيني 
وحسـن السـرية والسـلوك وذو سمعة 
حسنة ، ثم يؤدي نائب رئيس الجمهورية 
اليمني الواردة يف املادة 50 من الدسـتور 
أمـام مجلس النـواب. واضاف، ان نائب 
رئيس الجمهورية يمـارس الصالحيات 
التي يخولها له رئيس الجمهورية ويحل 
محلـه عند غيابـه او عند خلـو منصبه 
الي سـبب كان، عـىل أن ينتخب الربملان 
رئيـس الجمهوريـة الجديـد خـالل 30 
يومـا من تاريخ الخلو، مبينا انه اذا اراد 
الرئيس اعفـاء نائبه يقـدم ذلك الطلب 
اىل الربملان مسـببا وتتم مسـاءلة نائب 
الرئيس من الربملان، بطلب مسـبب من 
األغلبيـة املطلقـة لعـدد األعضاء نصف 

العدد الكيل زائد واحد.
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بغداد/الزوراء:
االثنني،  امس  واسط،  رشطة  قيادة  أعلنت 
دخول  حاولوا  باكستانيا  متسلال   ٣٦ اعتقال 
ورد  بيان  يف  القيادة  العراقية.وذكرت  األرايض 
اىل  استندت  نوعية  «بعملية  أنه  «الزوراء»،  لـ 
معلومات دقيقة، تمكنت قيادة رشطة محافظة 
متسلالً   (٣٦) عىل  القبض  إلقاء  من  واسط 
يحملون الجنسية الباكستانية».وأضاف البيان 
نصب  بعد  جاءت  القبض  إلقاء  «العملية  أن 
بصورة  البالد  دخولهم  عند  لهم  محكم  كمني 
اإلجراءات  «اتخاذ  اىل،  مشريا  قانونية»،  غري 

القانونية الالزمة بحقهم «.

@bÓ„bnè◊bi@˝‹ènfl@36@fib‘n«a
ÚÓ”aã»€a@Ôöaä˛a@fiÏÇÜ@aÏ€Îby
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الزوراء/مصطفى العتابي :
وافق وزيـر الصحة، صالح الحسـناوي، 
عىل طلـب نقابـة الصحفيـني العراقيني 
بشـمول الصحفيـني وعوائلهـم بالعالج 
املجانـي، فيمـا ثمنت نقابـة الصحفيني 
قـرار الوزيـر، مؤكـدة رضورة التعـاون 
التام مع وزارة الصحة ومؤسسـاتها من 
اجل الحفـاظ عىل هذا املنجز اإلنسـاني. 
وذكر بيـان للنقابة تلقته «الـزوراء»: ان 
نقابـة الصحفيـني العراقيـني تثمن قرار 
وزير الصحة صالح الحسناوي باملوافقة 
عـىل طلـب النقابـة بشـمول الصحفيني 
وعوائلهـم مـن أعضـاء النقابـة بالعالج 

املجاني يف االجنحة الخاصة للمستشفيات 
الحكوميـة وإعفائهم من أجور العمليات 
الجراحية.واكدت النقابة، بحسب البيان، 
أن هـذا القـرار يأتـي عرفانا مـن وزارة 
الصحـة بالدور الفاعل لنقابة الصحفيني 
واألرسة الصحفيـة العراقيـة التي تعمل 
جاهـدة لتأديـة واجبها املهنـي والوطني 
من اجل الكلمة الحـرة والصادقة.ودعت 
نقابـة الصحفيـني اىل الشـفاء العاجـل 
للزمالء الذين هم بحاجة للعالج، مشددة 
عـىل رضورة التعـاون التـام مـع وزارة 
الصحـة ومؤسسـاتها من اجـل الحفاظ 

عىل هذا املنجز اإلنساني  .

161@›ñc@Âfl@ÒãˆaÜ@133@¿@ÚÓ»Ìãìn€a@pbibÉn„˝€@Êbq@äÎÜ@ÏÆ@ê„Ïm
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بغداد/ الزوراء:
الرافدين  مرصف  مع  تعاقدها  عن  االثنني،  امس  العامة،  العراقية  التأمني  رشكة  أعلنت 
العام  «املدير  إن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  السيارات.وقالت الرشكة يف  لتأمني حياة مقرتيض 
ع عىل عقد تأميني مع مرصف  لرشكة التأمني العراقية العامة وسام محمد الخرسان وقَّ
السيارات)  مقرتيض  حياة  (تأمني  السيارات  ملقرتيض  التأمينية  التغطية  لتوفري  الرافدين 
وتأمني السيارات ضد خطري الحريق الكيل والرسقة»، مبينة أن «التأمني يكون للموطنة 
بكفالة  واملتقاعدين  واملواطنني  رواتبهم  املوطنة  وغري  كفيل  بدون  املرصف  لدى  رواتبهم 
ضامن».وأشاد الخرسان «بجهود الرشكة املتواصلة لتطوير هذا القطاع من خالل تواجد 
فريق متكامل داعم و محرتف يف مجال التأمني، مدربني عىل تقديم أفضل الخدمات والحلول 
أنحاء  كافة  يف  منترشة  عمل  وبفرق  رشكات  أم  كانوا  أفراًدا  للعمالء،  املتكاملة  التأمينية 

العراق».
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بغداد/ الزوراء:
عيل  السيد  األعىل،  الديني  املرجع  مكتب  أصدر 
السيستاني، امس االثنني، بياناً بعد استقبال املرجع 
التحقيق األممي بجرائم داعش، وفيما  رئيس فريق 
حققه  الذي  االنتصار  السيستاني  السيد  استذكر 
بالتضحيات  اشاد  داعش،  عصابات  عىل  العراقيون 

التي قدمها املقاتلني بمختلف عناوينهم.
”سماحة  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  املكتب  وقال 
رئيس  اليوم  ظهر  قبل  استقبل  السيستاني  السيد 
فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة لتعزيز املساءلة 
وغريه  العراق  يف  داعش  ارتكبها  التي  الجرائم  عن 
”السيد  أن  اىل  ريترش“، مشريا  (يونيتاد) كريستيان 
حول  منه  موجز  توضيح  إىل  استمع  السيستاني 
الخطوات التي قام بها فريق التحقيق يف أداء مهمته 
منذ انشائه بموجب قرار مجلس األمن الدويل املرقم 

(2379) يف عام 2017م“.
اللقاء  هذا  خالل  السيستاني  السيد  واستذكر 
”االنتصار الكبري الذي حّققه العراقيون يف منازلتهم 
داعش  عصابات  من  بلدهم  لتخليص  الكربى 
بالتضحيات  وإكبار  ”بإجالل  مشيداً  اإلرهابية“، 
األبطال  املقاتلني  من  أبناؤهم  قّدمها  التي  الجسام 
بمختلف عناوينهم يف تحقيق ذلك اإلنجاز التاريخي 

العظيم“.
وترحم السيد السيستاني عىل الشهداء األبرار، داعياً 

للمصابني منهم بالشفاء والعافية.
وأكد أنه ”لوال ذلك االنتصار الحاسم ملا تسنى العمل 
عىل مالحقة عنارص داعش و محاسبتهم عىل الجرائم 

التي ارتكبوها بحق العراقيني، وال سيما جرائم القتل 
والسبي واالغتصاب وتدمري اآلثار العراقية“، مشّدداً 
عىل ”رضورة مراعاة كامل العدالة يف كل اإلجراءات 

التي تتخذ بهذا الصدد“.
عىل  العمل  ”رضورة  عىل  السيستاني  السيد  وأّكد 
تخليص من تبقى من النساء الرتكمانيات وااليزديات 
يف أرس التنظيم اإلرهابي يف سوريا، واتخاذ خطوات 
النازحني  من  سيما  ال  ضحاياه  إنصاف  يف  فاعلة 

ريترش  ”لكريستيان  تمنياته  عن  معرباً  والالجئني“، 
وفريقه بالتوفيق يف أداء مهامهم“.

يف غضون ذلك، أكد وفد األمم املتحدة برئاسة املستشار 
الخاص ورئيس فريق التحقيق بجرائم تنظيم داعش 
يف العراق كريستيان ريتشارد، ان املرجع األعىل السيد 

عيل السيستاني دعا إىل السالم والعدالة.
بعد  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  ريتشارد،  وقال 
تابعته  السيستاني،  عيل  السيد  االعىل  املرجع  لقائه 

عظيم  برشف  وفريقي  انا  حضيت  ”لقد  ”الزوراء“: 
املرجع  ولقاء  االستقبال  بحفاوة  الزيارة  وتكللت 
األعىل السيد السيستاني، وهو اإلرث الذي ال يضاهى 

بشخصيته وحكمته“.
بحكمة  اسرتشدنا  الفريق  انشاء  ”منذ  واضاف، 
داعش  بجرائم  التحقيق  أجل  السيستاني من  السيد 
الجرائم  ضد  والعدالة  للسالم  دائما  دعوته  وكانت 

التي ألحقتها العصابات بحق الشعب العراقي“.
وتابع، ”تغمرنا مشاعر التواضع مع جميع الطوائف 
العراقية وان الفريق يعتقد ان جميع الضحايا لديهم 
هرمي“،  تسلسل  بدون  املجرمني  محاكمة  يف  الحق 
معربا عن ”امله بامليض بعمل السيد السيستاني يف 

نبذ العنف وجرائم اإلبادة الجماعية“.
التحقيقات  اناقش  ان  الرشف  يل  ”كان  واوضح، 
السيد  مع  والعالم  العراق  يف  فريقي  نفذها  التي 
السيستاني“، منوها انه ”ال يمكننا أن ننىس جميع 
املجتمعات التي عانت وتأملت بسبب جرائم عصابات 

داعش“.
ضد  داعش  عصابات  محاسبة  ”مواصلة  عىل  واكد 
كان  العصابات  ”جرائم  ان  مبينا  الطوائف“،  جميع 
النسيج  والتنوع  العراقية  الثقافة  هدم  منها  يراد 

االجتماعي يف هذا البلد“.
ويحذوه  املرجع  للقاء  العظيم  ”امتنانه  عن  واعرب 
”بحكمته  مشيدا  به“،  اللقاء  بعد  الطمأنينة  شعور 

والنصائح التي قدمها له“.
ومحاسبة  بمسائلة  فريقه  ”التزام  ريتشارد  وجدد 

ومتابعة جميع الجرائم التي نفذتها العصابات“.

بغداد/ الزوراء:
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  أعلن 
عن  االثنني،  امس  السوداني،  شياع 
افتتاح 42 مدرسة يف عموم مديريات 
اكد  فيما  بغداد،  محافظة  تربية 
العام  مدرسة   250 بتنفيذ  املبارشة 

املقبل.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
”الزوراء“:  تلقته  الوزراء،  مجلس 
شياع  محمد  الوزراء  ”رئيس  أن 
السوداني أفتتح 42 مدرسة يف عموم 

مديريات تربية محافظة بغداد“.
وأضاف ان ”ذلك جاء ضمن احتفالية 

أقيمت باملناسبة“.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
متوسطة  صباح  افتتح،  السوداني 
النبالء يف مديرية تربية الكرخ الثانية، 
 42 افتتاح  شملت  احتفالية  ضمن 
مديريات  عموم   يف  مدرسياً،  مبنى 

الرتبية يف محافظة بغداد“.
واضاف، ان ”السوداني حيا رفع علم 
العراق يف ساحة املبنى، وبدء الدوام 
الرسمي يف املدرسة، التي ُتعد واحدة 
42 مدرسة جديدة تم افتتاحها  من 
اليوم يف وقت واحد يف عموم أقضية 
وقد  ونواحيها،  بغداد  محافظة 
جرى إتمام 87 منها وبدأت الدراسة 
أعلن عن  العام كما  فيها خالل هذا 
خالل  مدرسة   250 بتنفيذ  املبارشة 
محافظة  خطة  ضمن  املقبل  العام 
خالل  ”اطلع  انه  اىل  مشريا  بغداد“، 
الفتتاح  مبارش  بّث  عىل  االحتفال 
وزير  بحضور  األخرى،  املدارس 

من  وعدد  بغداد  ومحافظ  الرتبية 
أعضاء مجلس النواب“.

إمكانية  ”عدم  السوداني  وأكد 
البلد  يف  جذرية  نهضة  إحداث 
وتحقيق تنمية حقيقية يف الخدمات 
ما لم يكن البدء من إصالح العملية 
الرتبوية، التي تواجه إشكالية كبرية 
املدرسية،  املباني  شحة  يف  تتمثل 
والدوام الثالثي والرباعي، إضافة إىل 
يف  وطينية  كرفانية  مدارس  وجود 
بعض املناطق، لذلك وضع الربنامج 
للنهوض  خاصة  اولوية  الحكومي 

بواقع الرتبية والتعليم“.
القادم  املوازنة  ”قانون  أن  واوضح 
العراق  صندوق  إنشاء  سيتضمن 
فرعية  صناديق  وفيه  للتنمية، 
مشريا  والرتبية“،  للسكن  ُتخصص 
إىل  بحاجة  زال  ما  ”العراق  ان  اىل 

ثمانية آالف مبنى مدريس“.
الرتبية  ”وزير  السوداني  ووجه 
برضورة االهتمام باملالكات الرتبوية 
بالدورات  وإرشاكهم  والتعليمية، 
عن  فضال  الحقيقية،  التطويرية 
املناهج،  ملراجعة  املستمرة  الحاجة 
التحديث  معايري  مع  يتوافق  وبما 

ومنظمة اليونسكو“.
كانت  النبالء  متوسطة  أن  إىل  ُيشار 
ُهّدت  التي  الكرفانية  املدارس  من 
نظامي  مدريس  مبنى  تشييد  وتم 

بدالً عنها باملواصفات النموذجية.
وكانت صحيفة ”الزوراء“ قد نرشت 
ترصيحا  االثنني  امس  عددها  يف 
سيتم  انه  فيه  اكد  بغداد  ملحافظ 
خالل  مدرسة   40 من  اكثر  افتتاح 

االسبوع الجاري يف العاصمة.

بغداد/ الزوراء:
العامة  الخدمة  مجلس  أعلن 
إرسال  االثنني،  امس  االتحادي، 
بخصوص  املالية  وزارة  إىل  كتاب 
لبعض  التعليم  وزارة  حاجة 
والعناوين  االختصاصات 

الوظيفية.
تلقته  بيان  يف  املجلس،  وذكر 
وزارة  ”خاطب  أنه  ”الزوراء“: 
إلحاًقا  جداً  عاجل  بكتاب  املالية 
بكتاب آخر يبني تأكيد حاجة وزارة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
والتي  املستحدثة  الدرجات  لبعض 
وزارة  قبل  من  لها  تخصص  لم 
الدرجات  توزيع  عملية  يف  املالية 
املستحدثة وكذلك للوقوف عىل رأي 
وزارة التعليم يف آلية االستحداث“.

”وزارة  أن  البيان،  وأضاف 
الفعلية  حاجتها  أكدت  التعليم 

عرب  املستحدثة  الدرجات  لبعض 
مخاطباتها ملجلس الخدمة العامة 
االستجابة  تأخري  وإن  االتحادي، 
أعاله  املذكورة  الوزارة  لحاجة 
إطالق  إجراءات  تأخري  إىل  يؤدي 
أن  والسيما  التعيني  استمارة 
املشمولني بقانوني (59 ،67) هم 
التعليم العايل  من مخرجات وزارة 
والبحث العلمي وقد منح القانون 
احتياجات  سد  رضورة  يف  أولوية 

هذه الوزارة“.
بـ“الجهود  املجلس،  وأشاد 
عملية  يف  املالية  لوزارة  املتواصلة 
أن  ”رضورة  مؤكداً  االستحداث“، 
املالحظات  املالية  وزارة  تتجاوز 
بيانات  قاعدة  تجاه  املؤرشة 
عملية  تتم  حتى  االستحداث 
للضوابط  ووفقا  بعدالة  التوزيع 

القانونية“.

بغداد/ الزوراء:
يستضيف األردن، اليوم الثالثاء، بمنطقة البحر امليت مؤتمر بغداد للتعاون 

والرشاكة يف دورته الثانية.
وتستضيف اململكة املؤتمر بناء عىل القرار الصادر عن املؤتمر األول الذي ُعقد 
يف شهر آب عام 2021 يف بغداد، وبدعوة من امللك عبدالله الثاني، وبالتنسيق 
العراقي  الوزراء  مجلس  ورئيس  ماكرون،  إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  مع 

محمد شياع السوداني، وبحضورهما.
ويشارك يف املؤتمر عدد من قادة وممثيل الدول واملنظمات اإلقليمية، وتشمل 
الدول املشاركة جمهورية مرص العربية، واململكة العربية السعودية، ودولة 
الكويت،  ودولة  البحرين،  ومملكة  قطر،  ودولة  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

وسلطنة ُعمان، والجمهورية الرتكية، وجمهورية إيران اإلسالمية.
العربية، وأمني عام مجلس  الدول  أمني عام جامعة  املؤتمر  كما يشارك يف 
التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن األمم املتحدة ومنظمة التعاون 

اإلسالمي، إضافة إىل االتحاد األوروبي.
العربية  الدول  للمؤتمر، بصفة ضيف، سفراء  االفتتاحية  الجلسة  ويحرض 
مجلس  يف  الدائمني  واألعضاء  العرشين  ومجموعة  األوروبي  االتحاد  ودول 

األمن املعتمدين لدى اململكة.
وينعقد املؤتمر تأكيدا عىل دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير 
آليات التعاون معه بما يعزز األمن واالستقرار ويسهم يف عملية التنمية يف 

املنطقة.
وييل املؤتمر زيارة رسمية للرئيس الفرنيس ماكرون إىل اململكة.
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بغداد/ الزوراء:
وجـه رئيس مجلـس الـوزراء محمد 
شياع السـوداني، بزيادة مواد السلة 
وذوي  الفقـراء  لرشيحـة  الغذائيـة 
الدخـل املحدود واملشـمولني بشـبكة 
الحمايـة االجتماعيـة، فيمـا وافـق 
مجلس الـوزراء عىل قانـون تصديق 
الربوتوكول العربي ملكافحة القرصنة 

البحرية واحالته اىل الربملان.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: أن 
رئيس مجلـس الوزراء محمد شـياع 
السـوداني، ترأس الجلسة االعتيادية 
الثامنة ملجلس الـوزراء، وجرى فيها 
البحث بمسـتجدات األوضاع يف البالد، 
ومناقشـة عدد من امللفـات الحيوية، 
املوضوعـات  مناقشـة  عـن  فضـال 
املدرجـة عىل جدول األعمـال، واتخاذ 

أهم التوصيات والقرارات بشأنها.
وأضـاف، أن مجلس الوزراء اسـتهّل 
الجلسـة بتـدارس األوضـاع األمنيـة 
يف محافظـة كركوك عىل إثـر الخرق 
األمني الذي أدى إىل استشهاد عدد من 
أبطال قواتنا املسـلحة، وقّدم السـيد 
وزير الداخلية إيجازاً بهذا الخصوص، 
واإلجـراءات املتخذة ملنع تكـرار مثل 

هذه الخروقات.
ويف سـياق الجلسـة، وبهـدف دعـم 
الفـئـات الضعيفة والهشـة، وإيـالء 
النازحـني األهميــة القصـوى، وجه 
رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، 
مــع  وبالتعــاون  التجـارة  وزارة 
شـركات القطـاع الخـاص الداعمـة 

للـوزارة، بتهيئة مسـاعدات غذائيـة 
مــادة،   (22) تشــمل  وعينيــة 
وتوزيعهـا بـني مخيمــات النازحني 
ضـمـن محافظة نينـوى ( الخـازر، 
حســن شـام، ايسـان، يوتـو، مـام 

رشان ).
اىل  اسـتناداً  انـه  البيـان،  وتابـع 
التوجيهـات املتواصلة لرئيس مجلس 
الوزراء بدعم رشيحـة الفقراء وذوي 
الدخـل املحدود، ومـا تضمنه املنهاج 
لتلـك  الدعـم  تقديـم  مـن  الـوزاري 
الفئـات، قرر مجلس الـوزراء إضافة 
يف  املبينـة  الغذائيـة  املـواد  وزيـادة 
الجدول أدناه لرشيحة الفقراء، وذوي 
الدخل املحدود واملشـمولني بالحماية 
الغذائيـة  السـلة  ملـواد  االجتماعيـة 
املثبتة بموجب الفقـرة (3) من قرار 
مجلس الوزراء (60 لسنة 2021) من 
التخصيصات املاليـة لوزارة التجارة، 

وكالتايل:
- زيـادة مـادة السـكر إىل 1 كغم لكل 

فرد
- زيادة مادة زيت الطبخ إىل 1 لرت لكل 

فرد
- إضافة مادة الشاي بمعدل 200 غم 

لكل فرد
- إضافة مادة الحليب بمعدل 250 غم 

لكل فرد
- إضافة مادة الطحني الصفر بمعدل 

1 كغم لكل فرد.
واوضح انه ناقـش مجلس الوزراء يف 
جـدول أعمالـه، الجهود التـي يبذلها 
والخدمـي،  الهنـديس  الجهـد  فريـق 

واستمراره بتقديم الخدمات للمناطق 
السـكنية املحرومة. وبهـدف تحقيق 
والتـي  للفريـق  الرئيسـة  األهـداف 
تتماىش مع املنهاج الوزاري للحكومة، 

وافق مجلس الوزراء عىل ما يأتي:

الخدمـي  الجهـد  فريـق  تخويـل   1-
والهنديس بالتنسـيق مع الدوائر ذات 
العالقـة صالحية تنفيذ أعمـال البنى 
التحتية للمناطق ذات الجنس الزراعي 
اململوكـة للدولة، أو للغـري، أو املثقلة 
بحقـوق ترصفية التـي أضحت واقع 
حـال مناطَق سـكنية يف ضمن حدود 
التصاميم األساسـية ملدينـة بغداد أو 

البلديات يف املحافظات.
-2 تتوىل األمانة العامة ملجلس الوزراء 
املتابعة مع مجلس النواب، الستكمال 
إجراءات ترشيع قانون إفراز األرايض 
الزراعيـة والبسـاتني الواقعـة ضمن 
بغـداد  ملدينـة  األسـايس  التصميـم 
الصـادر بموجـب قـرار  والبلديـات، 

مجلس الوزراء (207 لسنة 2019).
وبني انـه من أجل اسـتمرار العمل يف 
تطويـر العاصمـة بغـداد، والنهوض 
بواقعها الخدمي، قرر مجلس الوزراء 

اآلتي:
- تمديد العمل بقراري مجلس الوزراء 
لسـنة  و214   ،2021 لسـنة   377)

2022) بشـأن تخويـل أمانـة بغـداد 
املبـارش وتجزئـة  التنفيـذ  صالحيـة 
تطويـر  ملرشوعـات  الواحـد  العمـل 
املحالت والشـوارع يف العاصمة بغداد 
ضمن املوازنة التشغيلية للسنة املالية 

املقبلة لغاية نهاية عام 2023.
بحسـب  الـوزراء،  مجلـس  وناقـش 
البيـان، آليـات عمـل رشكـة الحفـر 
العراقية، وتذليل العقبات التي تواجه 
سري عملها، حيث أقر املجلس توصية 
املجلس الـوزاري للطاقة (50 لسـنة 

2022) بحسب اآلتي:
الحفـر  رشكـة  اسـتثناء  تجديـد   -
العراقية من أسلوبي (العرض الوحيد 

والتعاقـد املبارش) املبينـة يف تعليمات 
تنفيـذ العقـود الحكوميـة (2 لسـنة 
2014) لتمكـني رشكات وزارة النفط 
من إحالة أعمال الحفر واالسـتصالح 
إىل رشكـة الحفر العراقية لكونها ذات 

تخصص حرصي يف هذا املجال.
وتابع: كما شـهدت الجلسة مناقشة 
مـرشوع مصفـى البرصة- التكسـري 
املسـاعد (FCC)، بمرحلته  بالعامـل 
الرابعة، ومتطلباته األساسـية، حيث 

أقر مجلس الوزراء اآلتي:
التمويـل  رشوط  عـىل  املوافقـة   1-  
املثبتـة يف كتـاب وزارة املاليـة املرقم 
بالعدد (11518) املؤرخ يف 11 كانون 
األول 2022، وتخويـل وزيـرة املاليـة 
صالحية التوقيع عـىل اتفاقية قرض 
تمويـل مـرشوع مصفـى البـرصة- 
 ،(FCC) التكسـري بالعامـل املسـاعد
املرحلـة الرابعة واملمول مـن الوكالة 
الـدويل (جايكا)،  للتعـاون  اليابانيـة 
استناداً إىل أحكام املادة (5/ أوالً) من 
قانـون الدعم الطارئ لألمـن الغذائي 

والتنمية (2 لسنة 2022).
-2 إدراج املرحلة الخامسة للمرشوع 
ضمن قانون املوازنة العامة االتحادية 

للسنة املالية/ 2023.
كما ناقش مجلس الوزراء املوضوعات 
األخـرى املدرجة عىل جـدول األعمال، 

وأصدر بشأنها القرارات اآلتية:
اوال/ املوافقـة عـىل مـرشوع قانون 
االزدواج  تجنـب  اتفاقيـة  تصديـق 
الرضيبـي ومنـع التهـرب مـن دفـع 
الرضائـب عىل الدخـل ورأس املال بني 

حكومـة جمهورية العـراق وحكومة 
الجمهورية الرتكية، الذي أعده مجلس 
الدولـة، وأحالتـه إىل مجلـس النـواب 
اسـتناداً اىل أحكام املادتني (61/ البند 

أوالً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.
ثانيـا/ املوافقة عىل مـرشوع قانون 
تصديـق الربوتوكـول العربـي ملنـع 
ومكافحة القرصنة البحرية والسطو 
املسـلح امللحـق واملكمـل لالتفاقيـة 
العربيـة ملكافحـة الجريمـة املنظمة 
عـرب الحـدود الوطنيـة، الـذي أعـّده 
مجلـس الدولة، وإحالتـه إىل مجلس 
النـواب اسـتناداً إىل أحـكام املادتـني 
(61/ البنـد أوالً، و80/ البنـد ثانياً) 

من الدستور.
إلغاء قـرار مجلس الوزراء  ثالثا/  
(242 لسنة 2021) بشأن تعيني (عيل 
جاسـم يوسـف محسـن اليـارسي) 
نائبـاً لرئيس هيئة املنافـذ الحدودية، 
ملخالفتـه رشط الخدمـة املذكـور يف 
املادة(1/رابعـًا) مـن قانـون هيئـة 

املنافذ الحدودية (30 لسنة 2016).
رابعا/ عدم العمل باسـتيفاء الرسوم 
الكمركيـة ومبالغ الرضائب مسـبقاً 
املنصوص عليها يف املادة (16/رابعا) 
مـن قانون املوازنة العامـة االتحادية 
للسـنة املاليـة 2021، النتهـاء العمل 
بهـا بانتهاء السـنة املالية 2021، مع 
التأكيـد عـىل الهيئة العامـة للكمارك 
والهيئـة العامة للرضائب باسـتيفاء 
ومبالـغ  الكمركيـة  الرسـوم  تلـك 
الرضائب عىل البضائع الداخلة للعراق 

يف املنافذ الحدودية.

موسكو/ كييف/ متابعة الزوراء:
حققت القـوات الروسـية يف دونيتسـك، رشقي 
أوكرانيـا، تقدمـا يف عـدد مـن املناطـق خـالل 
السـاعات األربـع والعرشين املاضيـة، وتصدت 
لعدد مـن صواريـخ هيمـارس أطلقـت باتجاه 
األرايض الروسية، وفيما شنت هجوما بطائرات 
مسـرية اسـتهدف منطقة كييف، طلب الرئيس 
األوكرانـي، فولوديمري زيلينسـكي، من الزعماء 
الغربيني املجتمعـني يف التفيا، ومن بينهم رئيس 
الـوزراء الربيطانـي رييش سـوناك، تزويد بالده 
بمجموعـة واسـعة من أنظمـة أسـلحة الدفاع 

الجوي.
وأعلنت السـلطات املوالية ملوسـكو يف دونيتسك 
عـن سـيطرة القـوات مركـز مدينـة ماريانكا، 

وأخلتها من القوات األوكرانية.
فقـد أعلن زعيم االنفصاليني املوالني ملوسـكو يف 
منطقة دونيتسـك، دينيس بوشيلني، أن القوات 
الروسـية سيطرت عىل ماريانكا وعىل املرتفعات 

التي اتخذتها القوات األوكرانية مقرا لها.
وأشار بوشيلني، يف ترصيحات عرب قناة ”روسيا 
24“، إىل أن قـوات كييف بقيت يف جزء صغري من 
املدينـة وأن العمـل جار عـىل تحريـره، بعد ذلك 
سيتم العمل عىل تحرير مدينة كراسنوغوروفكا 

مبارشة.
وأضـاف بوشـيلني يف ترصيحاتـه إىل أن القوات 
الروسـية تزيد من املساحات التي تسيطر عليها 
يف دونيتسك، وقال: بالنسـبة التجاه أفدييفسك، 
فرتكـز القـوات الروسـية جهودها عـىل تحرير 
قرية بريفومايسكي، ما سيفسح املجال لتحرير 

املزيد من األرايض.
القوات األوكرانية، ما زالت تشن هجمات مضادة 
يف منطقـة مايورسـك، لكن الوحدات الروسـية 
تصمد أمامها، وتتقدم باتجاه دزيرجينسك، وأن 
العمل جار عىل تحرير قرية ياكوفليفكا يف محور 

دونيتسك.
وشـدد عىل أهمية مدينة تشاسوف يار يف محور 
أرتيوموفسـك، حيـث نرشت القـوات األوكرانية 

قواتها الهجومية.
باإلضافـة إىل مـا سـبق، فقـد حققـت القـوات 
الروسـية تقدما آخر، يف وقت سابق، عىل محور 
الدفـاع  دونيتسـك، بحسـب مـا ذكـرت وزارة 

الروسية، األحد.
عملياتهـا  واصلـت  دونيتسـك،  محـور  عـىل 
الهجوميـة وسـيطرت عـىل قريـة ياكوفليفـكا 

الواقعة يف أرايض دونيتسك.
وان القـوات الروسـية تعمل عـىل تطهري القرية 

من ”فلول الجيش األوكراني“ هناك.
وذكـرت أن ”حصيلـة قتـىل العدو“ عـىل محور 

دونيتسك تجاوزت 40 جنديا خالل يوم.
عسـكريا   20 نحـو  عـىل  القضـاء  تـم  كمـا 
محـور  عـىل  مواقعهـم  باسـتهداف  أوكرانيـا 
كوبيانسك،واسـتهداف 4 مجموعـات أوكرانيـة 

قرب بلدة روزوفكا يف مقاطعة لوغانسك.
وبلغـت خسـائر القـوات األوكرانيـة عىل محور 
األربـع  خـالل  عسـكريا   70 ليمـان  كراسـني 

وعرشين ساعة املاضية.
ويف كييـف، قـال حاكم منطقة كييـف أوليكيس 
كوليبا إن هجوما روسيا بطائرات مسرية تسبب 
يف أرضار جسـيمة اليـوم االثنـني وأن 3 مناطق 

فيها دون كهرباء.
وشـنت روسـيا هجمات باسـتخدام 35 طائرة 
مسـرية انتحارية عىل أوكرانيا يف الساعات األوىل 
من صبـاح اليوم االثنني والكثري من السـكان ال 

يزالون نياما.
وقصفـت بنية تحتية حيوية يف كييف وحولها يف 
ثالث رضبة جوية تنفذها موسكو عىل العاصمة 

األوكرانية يف 6 أيام.
األوكرانـي،  الرئيـس  طلـب  ذلـك  غضـون  يف 
فولوديمري زيلينسكي، امس االثنني، من الزعماء 
الغربيني املجتمعـني يف التفيا، ومن بينهم رئيس 
الـوزراء الربيطانـي رييش سـوناك، تزويد بالده 

بمجموعة واسعة من أنظمة األسلحة.
ووجه زيلينسكي طلبه لسوناك، من خالل كلمة 
عرب دائرة فيديو، مخاطبا اجتماعا يف ريجا لقادة 
الدول أعضاء تحالف قوة االسـتطالع املشرتكة، 
قائـال ”أطالبكـم بزيـادة إمكانيـة تزويـد بلدنا 
بمنظومـات دفاع جوي، واملسـاعدة يف التعجيل 
بالقرارات ذات الصلة التي سيتخذها رشكاؤنا“.

هذا ويعتزم سـوناك، اإلعالن عن تزويد أوكرانيا 
بحزمة جديـدة من ذخائر املدفعية خالل لقاء يف 
ريغا يجمع قادة دول شـمال أوروبـا والبلطيق، 

إضافة إىل هولندا.
وقـال بيـان صادر عـن مكتـب رئيس الـوزراء 
الربيطانـي إن سـوناك سـيدعو قـادة دول هذا 
التحالف إىل اإلبقاء عىل مستويات عام 2022 من 

الدعم ألوكرانيا أو زيادتها عام 2023.
وتضم قوة االسـتطالع املشـرتكة التـي تقودها 
بريطانيا- والتي تم تشـكيلها لالستجابة رسيعا 
لألزمات يف شـمال أوروبا- الدنمارك وإسـتونيا 
وفنلنـدا وأيسـلندا والتفيـا وليتوانيـا وهولنـدا 

والنرويج والسويد.
وبينمـا يدعم الحلفاء الغربيون، بقيادة الواليات 
املتحدة، أوكرانيا بالتمويل والتدريب العسـكري 
وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى، تقول كييف 
إنهـا ال تزال بحاجـة إىل املزيد للتصـدي للهجوم 

الرويس

عّمان/ متابعة الزوراء:
ُقتـل ثالثـة من أفـراد األمـن العام 
األردنـي، وأصيـب 5 آخرون، خالل 
مداهمـة مشـتبه به بمقتـل نائب 
مديـر رشطـة معـان عبد الـرزاق 
الدالبيـح، وفق بيان صحفي صادر 
عـن مديريـة األمـن العـام، فيمـا  
اسـفرت املداهمة ” إللقاء القبض 
عىل تسعة أشخاص آخرين مشتبه 
بتورطهم يف القضيـة، منهم أربعة 

أشقاء لإلرهابي املقتول.
وقالت املديرية، يف بيان، إن املشتبه 
بـه ُقتـل وهو مـن حملـة ”الفكر 
التكفـريي“، كمـا جـرى ضبـط 9 
والتحقيقـات  آخريـن  أشـخاص 

جارية معهم.
ورجـال األمـن القتىل هـم النقيب 
غيث قاسم الرحاحلة، واملالزم ثاني 
معتـز النجـادا، والعريـف إبراهيم 

الشقارين.
ويف تفاصيل الواقعة، أّكدت املديرية 
يف البيـان: ”أن قـوة أمنيـة خاصة 
قامـت صباح امس االثنـني بتنفيذ 
مداهمة لخليـة إرهابية يف منطقة 
الحسـينية يف محافظة معان، بعد 
أن قادت التحقيقـات التي قام بها 

الفريـق التحقيقـي املكلف بحادثة 
استشـهاد العميـد الدالبيح بحرص 
االشـتباه بمجموعـة من األشـقاء 

من حملة الفكر التكفريي“.
وأضافـت أّن القوة األمنية الخاصة 
حارصت مكان وجود املشتبه بهم، 
إذ قـام أحدهم وفور بـدء املداهمة 
بإطالق عيـارات ناريـة كثيفة من 
سـالح أوتوماتيكـي باتجـاه القوة 
وتـم تطبيق قواعد االشـتباك معه، 
ممـا أسـفر عـن مقتل ثالثـة من 
ضباط وأفراد القوة وإصابة خمسة 

آخرين ومقتل مطلق النار.
املداهمـة  أّن  املديريـة  وأّكـدت 
”أفضت إللقاء القبض عىل تسـعة 
أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم 
يف القضيـة، منهـم أربعـة أشـقاء 
لإلرهابي املقتول الـذي أطلق النار 

باتجاه القوة“.
من جهتـه، نعى مجلس الـوزراء، 
يف بيـان رجال األمن العـام، مؤكدا 
”عـدم التهـاون يف إنفـاذ القانون 
وفرض سيادته عىل كل من يحاول 
اإلخالل باألمن واالعتداء عىل رجال 
العامة والخاصة  األمن واملمتلكات 
إلحـداث  ظـرف  أي  واسـتثمار 

الفوىض“.
وأعلنت مديرية األمن العام األردنية 
يف بيانـات لها الجمعـة املايض عن 
”وفاة نائـب مدير رشطة محافظة 
معـان عبـد الـرزاق عبـد الحافـظ 
الدالبيـح، وإصابـة ضابط وضابط 
صف بعيارات نارية أثناء تعاملهما 
مع احتجاجات يف منطقة الحسينية 
التابعـة ملحافظـة معـان، جنـوب 
البالد، عىل رفع أسـعار املشـتقات 
النفطية يف سـاعة متأخرة من ليلة 

الخميس-الجمعة“.
بدورها، أصدرت قبيلة بني حسـن 
األردنيـة، بيانـا أعلنت فيـه تمديد 
مهلة القبض عـىل قاتل نائب مدير 
رشطة محافظة معـان عبد الرزاق 
الدالبيح، ملدة أسبوع، بعد أن أمهلت 

يف البداية الحكومة ثالثة أيام.
وقالـت القبيلة إنه و“عىل إثر زيارة 
العاهـل األردني عبد اللـه الثاني إىل 
بيت عزاء الشـهيد الدالبيـح، وبناء 
عـىل توجيهاتـه لألجهـزة األمنيـة 
برسعة إلقاء القبـض عىل الجاني، 
الـذي أودى بحيـاة الدالبيح، ونظرا 
لظـروف القضيـة وخطورتها، وما 
قد يرتتب عليها من عواقب وخيمة، 

األمنيـة  األجهـزة  تتمكـن  ولكـي 
من إجـراء الالزم بهـذا الخصوص، 
فقد قـررت قبيلة بني حسـن منح 
الجهـات األمنية مدة أسـبوع مهلة 
إضافيـة اعتبـاراً مـن تاريخه (18 

ديسمرب 2022)“.
وقـال العاهـل األردنـي عبـد اللـه 
الثانـي، خـالل عـزاء الدالبيـح إنه 
”سـيتم التعامل بحـزم مع كل من 
يرفع السالح يف وجه الدولة ويتعدى 
عـىل املمتلـكات العامـة وحقـوق 
أن ”االعتداءات  املواطنني“، مؤكـداً 
وأعمـال التخريـب مسـاس خطري 

بأمن الوطن، ولن نسمح بذلك“. 
وأضاف: ”سـيتم التعامل بحزم مع 
كل من يرفع السالح يف وجه الدولة 
ويتعدى عىل املمتلكات العامة، إننا 
لن نقبـل التطـاول أو االعتداء عىل 
نشامى أجهزتنا األمنية، الساهرين 

عىل أمن الوطن واملواطنني“.
وأشـار إىل الظـروف االقتصادية 
الصعبـة التي يمر بها املواطنون، 
وأكـد حـق املواطنـني يف التعبـري 
عـن الـرأي بالوسـائل السـلمية 
أن  إىل  مشـرياً  القانـون،  ضمـن 
”مؤسسـات الدولـة سـتتخذ كل 

اإلجراءات ملحاسبة الخارجني عن 
القانون“. 

ويأتـي مقتل الدالبيـح يف ظل حالة 
من التوتر تشهدها محافظات عدة 
يف البالد، إثر إعالن سائقي شاحنات 
ووسـائل نقل مختلفة إرضاباً منذ 
أكثـر من 10 أيام عـىل خلفية قرار 
حكومـي برفع أسـعار املحروقات، 
وشهدت بعض املناطق إغالق طرق 
وتجمعـات ملحتجني، كمـا توقفت 
حركة الشحن أليام يف ميناء العقبة، 

وتكدست كميات من البضائع.
رفـع  عـىل  االحتجاجـات  وبـدأت 
األسعار يف األردن باإلرضاب يف مدينة 
معـان (217 كم جنوبـي العاصمة 
عمان)، يف 5 ديسمرب/كانون األول 
الحايل، احتجاجاً عىل رفع السلطات 
األردنية أسـعار املحروقات بشـكل 
متكرر، وخصوصاً مادتي السـوالر 
خسـائر  يف  تسـبب  مـا  والـكاز، 
ومـس  والشـحن  النقـل  لقطـاع 
جيوب الفقـراء، لتتوسـع بعد ذلك 
اإلرضابات، حيث أغلقت األسـبوع 
املايض املحـال التجاريـة أبوابها يف 
محافظتي معـان والطفلية وألوية 

أخرى يف الكرك.
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أكـد املتحدث الرسـمي باسـم الهيئة العليا 
لالنتخابات يف تونس محمد التلييل املنرصي، 
يف ترصيح صحفي، فيما فاز 21 مرشحا يف 
الدور األول لالنتخابات الترشيعية أن ”عدد 
الدوائر التي سـُتجرى فيهـا انتخابات دور 

ثاٍن بلغ 133 دائرة“، من أصل 161.
األوليـة  ”املعطيـات  إن  املنـرصي،  وقـال 
املتعلقة بفرز نتائج االنتخابات أفرزت فوز 

21 مرتشحا من الدور األول“.
وأضاف أن ”الـدور الثاني لهذه االنتخابات 
سيشمل 133 دائرة من جملة 161 دائرة“.

وتابع املنرصي، أنه ”من بني 21 مرتشـحا 
فائـزا خـالل هـذه الـدورة، 19 مرتشـحا 
خاضـوا االنتخابـات يف دوائر ترشـح فيها 

متنافسان أو مرتشح وحيد“.
وأشـار إىل أن دائرتني شـهدتا فوز مرتشح 
بأغلبية األصوات ( 1+50) رغم ترشح أكثر 

من مرتشحني اثنني فيها.
ولفـت إىل أن 10 دوائـر انتخابيـة شـهدت 
ترشح شخص واحد لالنتخابات الترشيعية 
بينهـا 3 يف خارج البـالد و7 بالداخل، وهو 
ما يؤدي آليا إىل اإلعالن عن فوزهم يف الدور 

األول من االنتخابات الترشيعية.
ووفق ما أعلنته هيئة االنتخابات التونسية، 
السـبت، فـإن 803 آالف و638 ناخبا فقط 
و502  ألفـا  و163  ماليـني   9 أصـل  مـن 

مسـجلني باللوائـح االنتخابيـة، شـاركوا 
باالقرتاع.

واالنتخابـات الترشيعية األخـرية يف تونس 
تعتـرب أحـدث حلقة يف سلسـلة إجـراءات 
استثنائية بدأ سـعيد فرضها يف 25 يوليو/ 
تموز 2021، سـبقها حـّل مجليس القضاء 
والربملـان، وإصـدار ترشيعـات بمراسـيم 
رئاسية، وإقرار دستور جديد عرب استفتاء 

25 يوليو 2022.
وجرت االنتخابات الترشيعية التونسية يوم 
السـبت املايض، يف 154 دائرة انتخابية من 
إجمايل 161، فيما بقيـت 7 دوائر بالخارج 
دون انتخابات بسبب غياب أي ترشيحات.

وينـّص القانـون االنتخابـي الـذي صاغه 
الرئيـس التونـيس قيـس سـعّيد بمفرده، 
وأعلنه قبل إجراء االنتخابات بثالثة أشهر، 
عـىل أنه ”إذا تقـدم إىل االنتخابات مرشـح 
واحـد يف الدائـرة االنتخابيـة، فإنه يرصح 
بفـوزه منـذ الـدور األول مهمـا كان عـدد 

األصوات التي حصل عليها“.
وجاء يف القانـون أيضاً أنه ”إذا تحّصل أحد 
املرشحني يف الدائرة االنتخابية الواحدة عىل 
األغلبية املطلقة من األصوات يف الدور األول، 

فإنه يرصح بفوزه باملقعد“.
ويتم املرور إىل الدور الثاني إذا لم يحصل أي 
مرشـح يف الدور األول عىل األغلبية املطلقة 
(50 باملائـة + 1)، ويف هـذه الحالـة يكون 

الدور الثانـي بني املرَشـحنْي اللذين حصال 
عىل أكرب نسبتني من األصوات بالدور األول، 
رشط إجـراء الدور الثاني يف أجل ال يتجاوز 

أسبوعني من تاريخ اإلعالن عن النتائج.
وأكـد رئيـس املنظمة التونسـية مـن أجل 
نزاهـة وديمقراطيـة االنتخابـات ”عتيد“ 
بسام معطر، يف حديث لـ“العربي الجديد“، 
أن ”هـذه النسـبة تعنـي أنه سـتتم إعادة 
االنتخابات بكاملها، مع فارق بسـيط وهو 
االقرتاع عىل شـخصني“، الفتـًا إىل أن ”دور 
اإلعـادة سـيتطلب نفـس التكلفـة املالية، 
حيث يرجح تخصيص نفس املوازنة تقريباً 
العتبـار أنه سـتتم إعـادة طباعـة األوراق 
املكاتـب  نفـس  وتخصيـص  االنتخابيـة، 

ونفس اإلمكانيات اللوجستية“.
وأرجع معطر ذلك إىل ”الخيارات الفردية يف 
صياغة القانون االنتخابي دون استشارة أو 
ترشيك أي طرف“، محّمال هيئة االنتخابات 

ورئيس الجمهورية مسؤولية ذلك.
وبـنّي معطر أن ”إجراء دور انتخابي ثاٍن يف 
دائـرة واحدة فقط، يقود إىل تأخري انطالقة 
الربملان الجديد إىل شـهر مـارس/آذار، وأن 
انطالقة الربملـان بكامل أعضائه سـتكون 
بعد ذلك، باعتبـار رضورة إجراء انتخابات 
جزئية أخرى بعد تنصيب املجلس الجديد“.

فـاروق  االنتخابـات  هيئـة  رئيـس  وكان 
بوعسـكر، قال، خالل ندوة صحافية أمس 

األحد: ”تعلمون جيداً أن القانون االنتخابي 
التونـيس يف االنتخابـات الترشيعيـة يتبنى 
نظاماً جديداً هو نظام االنتخاب عىل األفراد 
يف دوائر صغرية. هذا النظام يفرتض وجود 
دورة أو دورتـني، املرتقـب أن تكـون هناك 
دورة ثانيـة يف عدد هام من الدوائر، خاصة 
الدوائـر املحتويـة عىل 3 مرشـحني وأكثر، 
والتي لم يتمكن أي منهم فيها من الحصول 

عىل نصف األصوات زائداً واحداً“.
وتابع بوعسكر: ”وبمجرد اإلعالن عن نتائج 
الـدور األول ندخل إىل فرتة نزاعات محتملة 
يف تلـك النتائـج أمـام املحكمـة اإلدارية يف 
طور ابتدائي وطور اسـتئنايف لنمر مبارشة 
إىل املصادقـة عـىل روزنامة تتعلـق بالدور 
الثاني وتنظيمها حسـب اآلجـال القانونية 

املنصوص عليها يف القانون االنتخابي“.
وأضاف: ”ال يخفى عليكم طبعاً أن القانون 
االنتخابي يف االنتخابات الترشيعية ال ينص 
عـىل وجود عتبة (حد أدنـى من األصوات)، 
فنحـن سـنتعامل مـع األصـوات املرصح 
بهـا، األصـوات الصحيحـة التـي سـتعود 
إىل الفائزيـن، وبمقتـىض ذلك سـوف تعلن 
الهيئة عن الفائزين منـذ الدور األول، وعن 
الفائزيـن األول والثانـي اللذيـن سـيمران 
إىل الـدور الثاني يف العديد مـن الدوائر التي 
سـوف ُتجرى فيها انتخابـات ترشيعية يف 

دورها الثاني“.
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جمهورية العراق                      العدد/٨٤٣٧/ش/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                    التاريخ / ٢٠٢٢/١٢/١٨ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية      
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

م/ تبليغ 
 اىل/ املدعى عليه / حسني هاني زيدان

ملقتضيات حسـم الدعـوى الرشعيـة املرقمة اعـاله واملقامة 
مـن قبل املدعية (زينب جاسـم نزار) واملتضمنـة طلبها تأييد 
حضانـة، وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواسـطة 
صحيفتـني محليتـني بالحضـور امـام هذه املحكمـة بموعد 

املرافعة املصادف ٢٠٢٢/١٢/٢٧ الساعة التاسعة صباحا.
القايض
حسني وايل حسن

جمهورية العراق              العدد/٧٩٩٧/ش/٢٠٢٢  
مجلس القضاء األعىل                 التاريخ / ٢٠٢٢/١٢/١٩ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

م/ تبليغ 
 اىل/ املدعى عليه / زين العابدين حسني دفار

ملقتضيات حسـم الدعوى الرشعية املرقمة اعـاله واملقامة من قبل املدعية 
(نور عوده سـلمان) واملتضمنة تأييد حضانـة لألطفال (نرجس وعباس) 
بتاريـخ (٢٠٢٠/١١/١٣)، وملجهوليـة محـل اقامتـك قرر تبليغـك اعالنا 
بواسـطة صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة بموعد املرافعة 
املصـادف ٢٠٢٢/١٢/٢٧ وخـالل ثالثة أيام مـن التاريخ التـايل لنرش هذا 
اإلعالن وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنه قانونا سوف تستكمل 

املحكمة إجراءاتها بحقك عقابيا.
القايض
حسني وايل حسن

إعالن
اىل الرشكاء (زينب صبحي كاظم و سمري 
عبد األمـري منصور) اقتـىض حضوركم 
اىل مديريـة بلدية التاجـي لغرض تنظيم 
اجازة البناء للرشيك (خديجة عزيز غايل) 
للقطعة املرقمـة ١/٧٩٤٠ مقاطعة ٧ يف 
سـبع البـور، وبخالفه سـتتم االجراءات 

دون حضوركم.
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بغداد/الزوراء:

أوضح املستشـار املايل لرئيس مجلس الوزراء، 

مظهـر محمـد صالـح، امـس االثنني، بشـأن 

مبالغ التنمية الخرضاء املسـتدامة املذكورة يف 

تقرير البنك الدويل، وفيما حدد سببني وراء تأثر 

العراق بالتغريات املناخية، أكد رضورة تأسيس 

دبلوماسية للمناخ والتصحر تدافع عن حقوق 

العراق املائية واملناخية.

وقال صالح، يف ترصيح صحفـي: إن «التنمية 

الخـرضاء املسـتدامة ملواجهة تكيفـات املناخ 

ومواجهـة عـدم ارتفـاع درجـات الحـرارة يف 

العالم عن طريـق خفض االنبعاثات الكربونية 

والتصحـر لغاية العام ٢٠٣٠، سـتكلف مبالغ 

تقدرها أوساط األمم املتحدة بنحو ٦ تريليونات 

دوالر».

(املتأثـرة)  الـدول  «العـراق مـن  أن  وأضـاف 

بالتغريات املناخية واملتلقية ألسـباب التصحر 

والتلـوث (وليس املؤثـرة) لسـببني: األول ألنه 

يعاني من شـبه حصارات مائية من مشـاريع 

دول املنبع والتقليل املسـتمر لحصة بالدنا من 

املياه ما زاد من معـدالت التصحر (اإلجباري) 

وتوليـد مناطـق متصحـرة مثـرية للتلوث من 

األتربة املستمرة والتي تؤثر عىل العراق والجوار 

نفسه، والثاني فإن بالدنا هي متلقية ملشكالت 

االحتباس الحراري والتلوث الكربوني كظاهرة 

صناعيـة عابرة للحـدود تأتي مـن دول العالم 

األول الكثيفة الصناعة».

وتابـع: «وبناًء عىل ما تقدم، فإن العراق يمتلك 

حقوقاً عامة تجاه املجتمع الدويل بمسـألتني: 

األوىل تعويضه عن أرضار البيئة بسـبب نقص 

امليـاه الحايل، فضالً عـن دور املجتمع الدويل يف 

تأمني حصص العـراق املائية بموجب القانون 

الدويل ومقاومة سياسات التصحر (اإلجبارية)، 

والثانية تعويضه مالياً بكونه متلقياً لالنبعاثات 

الكربونية التي تولدها البلدان الصناعية».

وأكمـل: «إن املبالـغ املذكـورة يف تقريـر البنك 

الدويل يف موضوع االستدامة الخرضاء والتصدي 

للتصحـر اإلجباري والتلوث هـي تقع بالغالب 

عـىل عاتق املجتمع الـدويل يف جانب كبري منها، 

لذلك يجب أن تؤسس بالدنا (دبلوماسية للمناخ 

والتصحـر) تدافـع عن حقـوق العـراق املائية 

واملناخيـة بكونه بلـداً متلقياً ملشـكالت املناخ 

أوالً، والعمـل عـىل توفري بيئة وطنية  سـليمة 

خاليـة مـن االنبعاثـات الكربونيـة والتصحر 

اإلجباري املفروض عىل العراق آخرا».

وكان البنـك الـدويل ذكـر بتقريـر لـه يف وقت 

سـابق، أن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً، 

ومن أجل مواجهتـه، عليه التوجه نحو نموذج 

تنميـة «أكثـر اخـرضاراً ومراعـاة للبيئة»، ال 

سـيما عرب تنويـع اقتصاده وتقليـل اعتماده 

عىل الكربون.

ووفقـا للتقرير، فإنـه وبحلول العـام ٢٠٤٠، 

سـيكون العراق بحاجـة إىل ٢٣٣ مليـار دوالر 

كاستثمارات لالسـتجابة إىل حاجاته التنموية 

األكثر إلحاحاً بينما هو بصدد الرشوع يف مجال 

نمو أخرض وشامل.
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البرصة/الزوراء:

نفـذت هيئة اإلعـالم واالتصاالت، امس 

االثنني، جوالت ميدانيـة لفحص جودة 

الخدمات الهاتفية واإلنرتنت يف عدد من 

السياحية  الصحية واملرافق  املؤسسات 

املخصصة لخليجي ٢٥ يف البرصة.

تلقتـه  بيـان  يف  الهيئـة  إعـالم  وقـال 

«الزوراء»: إن «هيئة االعالم واالتصاالت 

املنطقـة  يف  ميدانيـة  جـوالت  نفـذت 

الجنوبيـة، لفحـص جـودة الخدمـات 

الهاتفية وخدمـات اإلنرتنت يف عدد من 

املؤسسـات الصحية الرئيسـة واملرافق 

السياحية املخصصة لخليجي ٢٥ املزمع 

إقامتـه يف السـادس مـن شـهر كانون 

الثاني املقبل بمحافظة البرصة». 

وأضاف البيان أن «الفرق الفنية للهيئة 

تسـعى إىل التأكـد من تنفيـذ الرشكات 

للتعليمات السابقة الخاصة باستخدام 

آليـات حديثـة تضمن جـودة الخدمات 

الهاتفية وفق املعايري العاملية يف املناطق 

التي ستشـهد تجمعـا وزخمـا للوفود 

«الجـوالت  أن  اىل  الزائرة».وأشـارت 

شـملت سـبع مستشـفيات رئيسة تم 

تحديدهـا لتقديـم الخدمـات العالجية 

لجماهري خليجي ٢٥ ، فضال عن اللجان 

املنظمة والفـرق الرياضية واالتحادات 

الخليجية». وأكـدت أنه «تم تتبع جودة 

الخدمات الهاتفية وخدمات االنرتنت يف 

ستة فنادق أساسية ستستقبل جمهور 

املونديال وكبار الشخصيات واملنتخبات 

فضـال عـن املـكان املخصـص إلقامة 

العاملني يف املؤسسات اإلعالمية».

ونوهـت أن «هيئة االعـالم واالتصاالت 

تعمل عىل تعزيـز تغطية الهاتف النقال 

يف املواقـع واألحداث املزدحمة من خالل 

تثبيـت مواقـع خلويـة مؤقتـة أو عرب 

ترقية املواقع املوجودة فعال».

بغداد/الزوراء:

الهجـرة  لجنـة  رئيـس  أعلـن 

النـواب  مجلـس  يف  واملهجريـن 

العراقـي، امـس االثنـني، أن مواد 

غذائيـة منتهيـة الصالحية جرى 

توزيعها عىل النازحني املقيمني يف 

املخيمات، وأن اللجنة ستستدعي 

وزيرة الهجرة واملهجرين ملناقشة 

ما جرى.

الهجـرة  لجنـة  رئيـس  ورصح 

النـواب  مجلـس  يف  واملهجريـن 

العراقي، رشيف سـليمان عيل، يف 

بـأن متابعات  ترصيح صحفـي، 

ميدانيـة يف املخيمـات قامـت بها 

اللجنـة كشـفت لهم عـن توزيع 

مـواد غذائيـة منتهيـة الصالحية 

يف  املقيمـني  النازحـني  عـىل 

مخيمـات النزوح، ولهـذا طالبت 

اللجنة بتوضيحـات وأجوبة بهذا 

الخصـوص مـن وزيـرة الهجـرة 

واملهجرين وهي بانتظار الرد.

الهجـرة  لجنـة  رئيـس  وأشـار 

النـواب  مجلـس  يف  واملهجريـن 

العراقي إىل أن عىل الوزير أن تزود 

اللجنـة بتوضيحاتهـا وأجوبتهـا 

خالل فـرتة ١٥ يومـًا التي لم يبق 

منها سوى خمسة أيام يف حني لم 

تتلق اللجنة أي يشء رسـمي حتى 

اآلن.

وأوضـح رشيـف سـليمان عـيل: 

أن من املقـرر أن تسـتدعي لجنة 

مجلـس  يف  واملهجريـن  الهجـرة 

النـواب العراقي وبنـاًء عىل طلب 

مـن النائـب األول لرئيس مجلس 

النواب العراقي محسـن املندالوي 

الهجـرة  وزيـرة  وحضـوره، 

واملهجريـن العراقيـة إيفان فائق 

النازحـني  ملـف  لبحـث  جابـرو 

والتحقيق فيه.

وزارت وزيرة الهجـرة واملهجرين 

إقليـم  األول  العراقيـة يف كانـون 

كردسـتان حيـث اجتمعـت مـع 

وزير داخلية إقليم كردستان ريرب 

أحمد وبحثت معه أحوال وأوضاع 

إقليـم  يف  النازحـني  مخيمـات 

كردستان.

وزارة  عـن  صـدر  بيـان  وأشـار 

الهجرة واملهجرين حول االجتماع، 

خطـط  بحـث  االجتمـاع  أن  إىل 

وزارة الهجـرة واملهجريـن لدمج 

محافظـة  يف  النـزوح  مخيمـات 

السـليمانية واالستمرار يف عملية 

الدمج وإغالق مخيمات النازحني 

يف محافظـات إقليـم كردسـتان 

إىل  طوعـاً  النازحـني  وإعـادة 

ديارهم.

أعلـن مديـر عـام  مـن جانبـه، 

تنسـيق األزمـات يف وزارة داخلية 

إقليم كردسـتان، حسـني كالري، 

أن املخطـط له هو دمج املخيمات 

وتقليـص عددهـا نتيجـة تراجع 

املقيمـني فيها،  النازحـني  أعـداد 

وتراجـع حجـم املسـاعدات التي 

املنظمات. مضيفاً: توجد  تقدمها 

أربعـة  السـليمانية  يف محافظـة 

العراقيـني،  للنازحـني  مخيمـات 

وسيتم دمجهما يف مخيمني اثنني، 

وتوجـد يف محافظـة أربيل سـتة 

مخيمات سـيتم دمجهـا يف أربعة 

لكون عدد النازحني يف أربيل أكرب.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنـك املركـزي العراقـي، 
اربعـة  اصـدار  االثنـني،  امـس 
قـرارات لتحسـني أداء املعامالت 

املتعلقة بالدوالر.
وقـال املكتـب االعالمـي للبنـك 
املركزي يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ان «هـذه الحزمة مـن القرارات 
من شـأنها أن تعيد سوق العملة 

األجنبية إىل وضعه الطبيعي».
واضاف ان «الحزمة تضمنت:

١-  السماح للمصارف املشاركة 

العملـة  ورشاء  بيـع  نافـذة  يف 
األجنبية برشاء أية مبالغ بالعملة 
األجنبية وإيداعها لدى هذا البنك 
ألغـراض  تسـتخدم  بحسـابات 
التحويـل الخارجـي، وتدفع عن 
تلك األرصدة فوائد/عوائد بحسب 

ما يقرره هذا البنك
٢- تسهيل تمويل تجارة القطاع 
املصـارف  الخـاص مـن خـالل 
العراقية وتلبية طلب التحويالت 
الخارجية من خالل تعزيز أرصدة 
املصارف لدى مراسـليها بعمالت 

أخـرى فضـًال عن عملـة الدوالر 
الصينـي،  (اليـوان  األمريكـي 
اليورو، الدرهم اإلماراتي، الدينار 

األردني وغريها).
العملـة  لبيـع  منافـذ  فتـح   -٣
األجنبية يف املصـارف الحكومية 
السـفر  ألغـراض  للجمهـور 
(العالج، الحج العمرة، الدراسـة 
وغريهـا) عىل وفـق ضوابط بيع 
ورشاء العملـة األجنبيـة، فضًال 
عـن تلبيـة طلبـات زبائـن تلـك 
املصارف ألغراض تمويل التجارة 

الخارجية.
٤- تخفيـض سـعر بيـع الدوالر 
للمستفيد (حامل البطاقة) التي 
يستخدمها أثناء السفر أو تسديد 
مشـرتياته عن طريـق اإلنرتنت 
ليكـون بسـعر (١٤٦٥) دينـارا 
للـدوالر بدالً مـن (١٤٧٠) دينارا 
للـدوالر، إذ سـيتم بيـع الـدوالر 
اإللكرتونـي  الدفـع  لـرشكات 
للغـرض أعـاله بسـعر (١٤٥٥) 
دينـارا للدوالر بـدالً من (١٤٦٠) 

دينارا للدوالر.

الديوانية/الزوراء:
أعلنـت قيادة رشطـة محافظـة الديوانيـة، امس 
االثنني، اعتقـال متهم بقتل ابنتـه نتيجة خالفات 

عائلية يف احدى مناطق املحافظة.
وذكـرت القيـادة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»: إن 
«مفـارز مكافحة االجرام تمكنت من إلقاء القبض 
عىل متهمـني من سـكنة محافظـة الديوانية حي 
العسـكري، بعـد مقتل امـرأة يف العقـد الثالث من 

العمر».
وأضاف إن «والد املجني عليها اعرتف أثناء التحقيق 
بقتلهـا إثر قيامـه بإطـالق النار عليها بواسـطة 
مسدس كولومبي وقد فارقت الحياة حال نقلها إىل 

املستشفى وذلك بسبب خالفات عائلية».
ولفـت اىل «اتخـاذ كل اإلجـراءات القانونية بحقه 
وتصديـق أقوالـه ابتدائيـا وقضائيـا وأحيـل عـىل 

املحكمة املختصة لينال جزاءه العادل».

كربالء/الزوراء:
اعلنت الرشطة املجتمعية يف محافظة كربالء، 
امـس االثنـني، اطـالق حملـة توعوية كربى 

بشأن السالمة املرورية يف املحافظة.
،تلقتـه  املجتمعيـة  للرشطـة  بيـان  وذكـر 
«الزوراء» أنه «وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية 
عبـد األمـري الشـمري وبإيعـاز مبـارش من 
قبل مدير دائـرة العالقات واإلعـالم يف وزارة 
الداخلية اللواء سـعد معـن، رشعت الرشطة 
املجتمعيـة بالتعاون واالشـرتاك مـع مفارز 
مديريـة مـرور محافظـة كربـالء املقدسـة 
بحملـة توعيـة وتثقيفية موسـعة برضورة 
اتبـاع إجـراءات السـالمة املروريـة من قبل 
أصحـاب التكاتـك والدراجـات النارية فضالً 
عن أصحـاب العجالت وحثهـم عىل رضورة 
االلتزام بالقوانني واألنظمـة النافذة وأهمية 
اتباع رشوط السالمة واألمان، وذلك للحفاظ 
عىل أرواحهم وسـالمتهم وتجنبهم الغرامات 

املرورية».
وأضاف أنه»تم توزيع عدد كبري من املنشورات 
اإلرشـادية عىل الفئات املشار إليها أعاله ويف 
أماكن متفرقة من املدينة املقدسـة»، مؤكداً 

أن «الحملـة جـاءت مـن أجـل تعزيـز األمن 
والنظام العام ، واستحسـان املواطنني الذين 
أبدوا اسـتعدادهم التام للتعاون مع األجهزة 

األمنية يف تطبيق القانون».
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بغداد/الزوراء:
أصـدر وزيـر التجـارة، أثـري داود 
الغريـري، امس االثنـني، توجيهاً 
فيمـا  األعمـال،  بيئـة  لتحسـني 
شـدد عىل رضورة إطالق مرشوع 

الطحني التجاري.
تلقتـه  للـوزارة،  بيـان  وذكـر 
«الـزوراء» أن «وزيـر التجارة أثري 
داود الغريري، وجه بتشكيل لجنة 
عليا لتحسـني بيئـة األعمال تتوىل 
النظـر بـكل األعمال والـرشاكات 
والجدوى االقتصادية منها لوضع 
رؤيـة حقيقية السـتثمار صحيح 
والتوظيـف»،  التشـغيل  يراعـي 
اسـتهداف  «رضورة  إىل  مشـرياً 
املسـتحقني مـن مـواد البطاقـة 
التجهيـز  وتوحيـد  التموينيـة 
الـرشوع  واملواعيـد، فضـًال عـن 
والسـايلوات  املطاحـن  بأتمتـة 
وتحديثهـا،  اإلجـراءات  وتغيـري 
وإطالق مرشوع الطحني التجاري 
وغريهـا من املواضيـع التي تخدم  
وفـق  الـوزارة  أهـداف  تحقيـق 

الخطط والربنامج الحكومي».

وأضاف البيان أنه «جرت مناقشة 
السياسـة  رسـم  عـن  دراسـة 
للربنامـج  وفقـاً  االقتصاديـة 
الحكومـي الـذي أعلنتـه حكومة 
الـوزراء محمـد  رئيـس مجلـس 
شياع السـوداني، فضالً عن بحث 
أسباب عدم دقة دراسات الجدوى 
لبعـض  والفنيـة  االقتصاديـة 
«مناقشـة  إىل  الفتـًا  املشـاريع»، 
الحنطـة  بمواصفـات  التالعـب 
والشلب املتسلمة والتالعب بأعداد 
املشـمولني بالبطاقـة التموينيـة 
واألوزان واسـتبدال الحبـوب مـن 
أصحاب املطاحن وعدم السـيطرة 
أن  إىل  الغريـري  عليها».وأشـار 
«الربنامج الحكومـي الذي أطلقه 
الـوزراء وأقـره مجلـس  رئيـس 
النـواب، عنـد تشـكيل الحكومة، 
أكد بشكل واضح مسألة مكافحة 
الفسـاد وتحقيق اإلصالح اإلداري 
واملايل»، مشـدداً عىل «دعم الجهد 
الرقابـي مـن أجل السـيطرة عىل 
هدر املال العـام والقضاء عىل كل 

الظواهر واملخالفات».

بغداد/الزوراء:
ذة  أعلنت هيئة النزاهة، امس االثنني، مجموع أوامر القبض واالسـتقدام الصادرة واملُنفَّ

بحقِّ كبار املسؤولني وذوي الدرجات العليا خالل شهر ترشين الثاني املايض.
وذكـر بيان لدائرة التحقيقات يف الهيئـة، تلقته «الزوراء» ان «الجهات القضائيَّـة قامت 
قت فيهـا ُمديريَّات ومكاتب  بإصـدار (٤٦) أمر قبٍض واسـتقداٍم عىل خلفيَّة قضايا حقَّ

تحقيق الهيئة يف بغداد واملُحافظات وأحالتها إىل القضاء».
واوضح أنَّ «تلك األوامر صدرت بحقِّ (٤٢) من كبار املسـؤولني من ذوي الدرجات العليا 
ة مـن (١- ٣٠ / ١١ /٢٠٢٢)»، الفتـا اىل ان «األوامـر توزَّعت بـني (١٢) أمر  خـالل املُـدَّ
نت أوامر قبٍض  ذة تضمَّ قبٍض و(٣٤) أمر اسـتقداٍم»وأضاف انَّ «األوامر الصـادرة واملُنفَّ
واسـتقـداٍم بحقِّ (٢) من أعـضاء مجلس الـنوَّاب السـابق، ووزيٍر سـابٍق، و(٦) وزراء 
أسبقني، فضالً عن وكيل وزير».وتابع أنَّ «أوامر القبض واالستقدام شملت (٩) ُمديرين 
ـني حاليِّـني، و(٧) سـابــقيـن وواحداً أســـبـق، فـضالً عـن (٣) محـافـظـني  عامِّ

سابــقـني، و(٨) محافظني أسبقني، و (٤) أعضاء مجالس محافظة سابقني».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهرباء ،امس االثنـني، عن خطط من محاور عدة لزيادة 
معـدل تجهيز الطاقة ، فيما حددت أسـباب عدم توفري طاقة مسـتمرة 

للمواطنني.
وقال وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم خالل كلمة له يف معرض ومؤتمر 
العـراق الـدويل الثامـن للنفط والغـاز والطاقة: إن»هنـاك فرصة مهمة 
تواجهنـا اليوم للمـيض بقطاع الطاقة الذي يعد أكثر القطاعات تماسـاً 
مـع األزمات الدولية وآخرهـا الحرب الدائرة يف أوكرانيا « ،مشـرياً إىل أن 
«التحدي الخطري الذي تشكله التغريات املناخية األمر الذي يدعونا جميعا 

للتحول اىل الطاقات املتجددة وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة».
وأضاف أن «وزارة الكهرباء تواجه منذ سنوات تحديات كبرية ليس أقلها 
الطلـب املتزايد عىل الطاقة الكهربائية وقلـة التخصيصات املالية يف ظل 
الظـروف االقتصادية للعراق اعتمادا عىل أسـعار النفـط وانعكاس ذلك 
عىل خطط الوزارة التي تستهدف سد الفجوة بني تجهيز الطاقة والطلب 
عليهـا» ،الفتـاً إىل أن «ذلـك أدى إىل تأخر تحقيق الهـدف الخاص بتوفري 

الطاقة الكهربائية املستمرة للمواطنني عىل مدار أيام السنة».
وأكـد أن «الـوزارة عازمـة للوصـول إىل تلـك الغاية من خـالل خططها 
وسياسـاتها التـي تغطي  جوانب اساسـية عـدة واهمها ملـف الطاقة 
الكهربائية من الدورات البسـيطة اىل املركبة واسـتخراج الغاز الطبيعي 

من الحقول وزيادة الطاقات املتجددة».



بغداد/ الزوراء:
واملعـادن،  الصناعـة  وزارة  أعلنـت 
امس االثنـني، عن مسـاٍع لفتح مدن 
صناعية واقتصادية جديدة مع إيران 
والسـعودية وتركيـا، وفيمـا حددت 
الصناعيـة  املـدن  يف  اإلنجـاز  نسـب 
باملحافظات، كشـفت عـن رغبة من 
قبـل الجانـب الرتكـي إلقامـة مدينة 

صناعية دوائية يف محافظة نينوى.
وقالـت الـوزارة يف ترصيـح صحفي: 
إن ”هنـاك تقدمـاً كبـرياً وملموسـاً 
يف  الصناعيـة  املـدن  مشـاريع  يف 
”املدينـة  أن  مبينـة  املحافظـات“، 
الصناعيـة يف األنبـار أنجـزت فيهـا 
املرحلة األوىل بالكامل، فيما شـارفت 
املرحلة الثانية عـىل اإلنجاز، إذ بلغت 

نحو 70 باملئة“.
وأشـارت إىل أن ”املدينـة الصناعيـة 
يف محافظـة ذي قـار شـهدت إنجاز 
وبنسـبة  والثانيـة  األوىل  املرحلتـني 
100 باملئة“، منوهة بأن ”هيئة املدن 
الصناعيـة تسـعى إىل إنجـاز كافـة 
املراحـل وفتح مشـاريع أخـرى ملدن 
صناعيـة مشـرتكة بينهـا و بني دول 

الجوار“.
ولفتت إىل ”املسـاعي إلنجاز مرشوع 
املدينـة االقتصاديـة املشـرتكة عـىل 
الحدود بني العـراق واألردن“، مؤكدة 
”الجهود الحثيثة مـن الوزارة لغرض 

صناعيـة  مـدن  فتـح  يف  املشـاركة 
واقتصاديـة مـع الدول األخـرى مثل 

إيران أو السعودية أو تركيا“.
وأضافـت أن ”هنـاك رغبـة مـن قبل 
الجانب الرتكي إلقامة مدينة صناعية 
دوائيـة يف محافظة نينوى، خاصة أن 

املنطقة تمثل مركزاً تجارياً مهماً“.
مدينتـني  ”هنـاك  أن  وأوضحـت 

صناعيتـني قيـد التطويـر مـن قبـل 
املسـتثمرين، وهمـا مدينـة كربـالء 
بالصناعـات  متخصصـة  املقدسـة، 
البرتوكيميائيـة والنفطيـة، واملدينـة 
الصناعيـة يف النجـف األرشف والتـي 
تعنى بالصناعات غـري امللوثة وتقدر 

مساحتها بنحو 6 آالف دونم“.
وأشـارت إىل ”وجود مدينـة صناعية 

يف محافظة واسـط بمسـاحة 5 آالف 
دونم مطروحة كفرصة استثمارية“.

من جانب اخر، أفادت وزارة الصناعة 
بسـالمة  االثنـني،  امـس  واملعـادن، 
سـماد الـداب من أي مـواد مرسِطنة 
أنَّ بعـض  إىل  أو إشـعاعية، مشـرية 
لت يف  ها، تعجَّ الجهات التـي لم تسـمِّ

إعالن نتائج الفحص.  

قيـرص  الـوزارة،  مستشـار  وقـال 
الهاشـمي، يف ترصيـح صحفـي: إنَّ 
”الوزيـر خالـد بتـال النجـم شـّكل 
عرشات اللجان التدقيقية والتحقيقية 
التعاقـدات  ملراجعـة  والتنظيميـة 
التـي تخـصُّ الـوزارة ومـا اعرتاهـا 
مـن إشـكاليات“، مبينـاً أنَّ اللجـان 
”سـرتاجع إن كانـت هناك شـبهات 
فسـاد أو سـوء اسـتخدام للسـلطة 
يف تنظيـم اإلجـراءات، التـي تشـمل 
والرضيبيـة  الجمركيـة  اإلعفـاءات 

وغريها“ 
وأضـاف الهاشـمي أنَّ ”مـن بني تلك 
اللجـان ما يتعلق بمالبسـات سـماد 
مـن  الكثـري  ظهـور  بعـد  ”الـداب“ 
االدعاءات التي أملحت إىل أنه ُمرسطن، 
ليظهر يف ما بعد أنه خاٍل من أي مواد 
يمكن أْن تتسبَّب بالرسطان“، معترباً 
أنَّ ”إجـراءات التدقيق والتحقيق هي 
ما سيسـاعد عىل إيجاد الحل الواقعي 

وليس الرتقيعي“ 
وأكد مستشـار الـوزارة ”وجود لبس 
بهـذا املوضـوع من جميـع األطراف، 
وكان هناك اسـتعجال من قبل بعض 
بالفحـص  صـة  املتخصِّ الـوزارات 
اإلشـعاعي يف إعالن النتائـج، آخذين 
بنظـر االعتبار بـدء املوسـم الزراعي 
ووجود تنافس من قبل رجال األعمال 

املستوردين لهذا السماد وغري ذلك“. 

 بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنـة االقتصاد واالسـتثمار النيابية، امس االثنـني، أن تأخر إقرار 
املوازنة يؤثر سـلباً يف إنجاز املشاريع واالسـتثمارات، فيما أشار إىل وجود 
حـراك نيابي لإلرساع بإقـرار املوازنة وتحسـني االقتصاد واالسـتثمار يف 

العراق.
وقال عضـو اللجنة، النائب رسدي نايف، يف ترصيـح صحفي: إن ”تأخري 
إقرار املوازنة يؤثر بشـكل كبري جداً يف إنجاز املشاريع“، مبيناً أن ”املوازنة 

تشكل 50 باملئة من الناتج املحيل اإلجمايل يف العراق“.
وأضـاف نايـف أن ”النظام املايل يف العـراق يتحوط بقانـون اإلدارة املالية 
يف حـال حـدوث أي طارئ سـيايس مثل تأخر إقـرار املوازنة“، مشـرياً إىل 
أن ”قانـون اإلدارة املالية يحـل محل املوازنة وخاصـة يف تنظيم النفقات 

واإليرادات“.
ولفـت إىل أن ”املوازنـة تعترب خطة سـنوية ملدة عام واحـد، ويف حال عدم 
وجود خطة سنوية يتم استخدام النفقات الفعلية الجارية للسنة املاضية، 
ويكـرر القديـم 1/12 من املرصوفات الجارية الفعليـة من رواتب وأجور 
والتزامات الدفع املسـتمر“، موضحاً أن ”ذلك ال يكون فيه تخطيط ورؤية 

اقتصادية“.
وتابـع: ”كلمـا تعطلت املوازنة املالية وتميض األشـهر، فإن ذلك سـيكرر 
أهداف السـنة املالية السابقة وبالتايل يرتتب عىل ذلك انكماش يف املشاريع 
واالسـتثمارات“، الفتاً إىل ”تكثيف الجهود يف مجلس النواب إلقرار املوازنة 
بالرسعة املمكنة ومعالجة األخطاء والتطلع لتحسني االقتصاد واالستثمار 

يف العراق“.

بغداد/ الزوراء:
اعتـرب الخبري االقتصادي، نبيل املرسـومي، أن القرار االقتصادي يف العراق 
”غـري مسـتقل“ وبإمكان الواليـات املتحدة ”العبث“ باالقتصـاد العراقي 
و“تعطيل محركاته“، قائالً إن مشـكلة سـعر الرصف ليست تقنية وانما 

هي سياسية – اقتصادية.
وكتـب املرسـومي، عـىل جداريتـه يف موقـع فيـس بـوك: ”درس املنصة 
االلكرتونية ! اكتشـف األمريكان فجأة بعد 18 سنة أن نافذة بيع العمالت 
األجنبيـة يف البنك املركزي العراقي فيها ثغرات تسـمح بتهريب الدوالر إىل 
الـدول املعاديـة ألمـريكا وإىل الجماعات املسـلحة عىل الرغـم من أن هذه 
النافـذة هي صناعة أمريكية خالصة!! ولذلـك ابتدع األمريكان مرة أخرى 
منصة الكرتونية تربط بني البنك الفدرايل األمريكي والبنك املركزي العراقي 
لتتبع التحويالت الخارجية وتقييدها وهو ما أفىض إىل ارتفاع سعر الدوالر 

يف السوق العراقية“.
وأضاف ”وما ينبغي اسـتخالصه هنا أن القـرار االقتصادي يف العراق غري 
مسـتقل وبإمكان الواليـات املتحدة العبـث باالقتصـاد العراقي وتعطيل 
محركاته، وأن مشـكلة سـعر الـرصف ليس تقنية وانما هي سياسـية - 
اقتصاديـة وقد تكون املنصة إنذار أو مقدمة ألفعال أمريكية الحقة إذا ما 
ابتعدت السياسة العراقية وتوجهاتها عن الرؤى واملصالح األمريكية !!“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة ”الكرمل“ التابعة لسوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، 
استحصال املوافقات الرسمية ملنحها الرخصة األوىل إلطالق منصة العراق 

االلكرتونية لتداول االوراق املالية.
وقالـت الرشكـة يف بيان إنـه ”تم اسـتحصال املوافقات الرسـمية ملنحها 
 IRAKA trade الرخصـة االوىل إلطالق منصة العراق لتداول االوراق املالية
platform ، بعد نجاح كافة االختبارات الفنية املطلوبة تحت ارشاف سوق 
العـراق لألوراق املالية وكذلك نجاح الفحص االمني والسـيرباني والذي تم 
من قبل رشكة KPMG للتدقيق العاملية، واتمام كافة االلتزامات الواردة يف 

تعليمات التداول عرب االنرتنت واملقرة من قبل هيئة االوراق املالية“.
وأشـارت إىل أن ”هذا املرشوع الذي تبنيناه خدمة ملستثمري سوق العراق 
لـألوراق املالية، يعترب هـذا النوع من املنصات يف الوقت الحارض وبسـبب 
التطـور التكنولوجـي الكبري يف العالـم و تزايد عدد مسـتخدمي األجهزة 
الذكيـة مـن انواع االتصـال املبارش بني املسـتثمر والسـوق حيـث يؤمن 

ويفسح املجال والفرصة لتعامل عدد اكرب من املستثمرين“.
مبينة أن ”منصة IRAKA تحتوي عىل معالجات لبناء اسرتاتيجية التداول 
للمسـتثمر والتي تسـمح للمتداولني باتخاذ قرار من قائمة من الخيارات 
املتعددة التي يمكن الوصول إليها بشكل سهل إلنشاء مجموعة من االوامر 

التي قد يتم تداولها تلقائياً“.
وأضافـت أن ”منصـة IRAKA التجارية (IKTP) هـي أول منصة تداول 
للتـداول عرب اإلنرتنـت يف العراق ومرخصـة من قبل هيئـة األوراق املالية 
العراقية (ISC) وسوق العراق لألوراق املالية (ISX)“، مؤكدة أن ”الطريقة 
الوحيـدة اآلن للعميل لتقديم اوامر البيع والرشاء يف سـوق العراق لألوراق 

املالية (ISX) عرب اإلنرتنت عرب منصة آمنة“.
ولفتت اىل أنه ”يمكن تداول كافة انواع االسهم والسندات املدرجة يف سوق 
 IRAKA حيث يسـمح ،IRAKA العراق لألوراق املالية باسـتخدام منصة
للمسـتخدمني بجعـل التداول عرب اإلنرتنت يف سـوق العراق اكثر سـهولة 
ومـن أي مـكان يف العالم ويف اي وقـت خالل اليوم بدالً مـن طرق التداول 

التقليدية التي اعتمدت خالل السنوات املاضية“.
وبينت أن ”منصة IRAKA ستقوم ببث أسعار السوق املبارشة ومن خالل 
موقـع الويب الخاص بها، كما يمكن للمسـتخدم اسـتخدام أدوات تداول 
إضافية مثل تقارير تحليل الرسوم البيانية وموجز األخبار ووظائف إدارة 
الحسـاب“، موضحـة أن ”منصة IRAKA (IKTP) سـتكون متاحة عىل 
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 بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير النفط حيـان عبد الغني، 
خطـة  وضـع  عـن  االثنـني،  امـس 
السـتثمار الغاز ومنع حرقـه نهائياً 

خالل أربع سنوات.
وقـال عبـد الغني، خـالل كلمة له يف 
معرض ومؤتمر العراق الدويل الثامن 
للنفـط والغـاز والطاقـة، وتابعتـه 
”الـزوراء“: ”نأمـل من هـذا املؤتمر 
الكثري من خالل البحوث والدراسات 
التـي سـتطرح يف مجـال الصناعـة 
النفطيـة“، مبينـاً أن ”وزارة النفط 
اخذت عـىل عاتقها تطويـر العملية 
وزيـادة  والغـاز  للنفـط  اإلنتاجيـة 
الطاقـة االنتاجيـة بمـا يتـالءم مع 

مكانة العراق يف األسواق العاملية“.
لديهـا  النفـط  ”وزارة  أن  وأضـاف 
خطط الستثمار الغاز املصاحب الذي 
يحرق اآلن وهناك خطة السـتثماره، 
كما أن هذه الخطة تضمن اسـتثمار 
جميع الغاز خالل السـنوات القادمة 
نهائيـاً“،  حرقـه  منـع  إىل  وصـوالً 
مؤكـداً أن ”الخطـة املوضوعة خالل 
أربـع سـنوات لن يكون حـرق للغاز 

النتائـج ملموسـة خالل  وسـتكون 
الحكومـة  عمـر  مـن  األوىل  السـنة 
العراقية وخصوصا يف بعض الحقول 

الجنوبية“.

وتابع أن ”واحدة من أولويات الوزارة 
منظومـة  تمكـني  وإعـادة  تأهيـل 
تصديـر النفـط العراقـي“، الفتـاً اىل 
وسـوف  بالخطـط  ماضـون  ”اننـا 

نحقق نتائج ملموسة خالل السنوات 
القادمة بما يرفد االقتصاد الوطني“.

مـن جانب اخـر، أكـد رئيـس لجنة 
النفـط والغـاز يف مجلـس النـواب، 

يحيـى العيثـاوي، امـس االثنني، أن 
العراق يسـتورد %60 من املشتقات 
اىل  النفـط  وزارة  داعيـا  النفطيـة، 
ادخال القطاع الخاص يف بناء املصايف 

النفطية. 
وقال العيثاوي، يف كلمة القاها خالل 
مؤتمر ومعرض العراق الثامن لنفط 
والغـاز والطاقـة يف بغـداد وتابعتـه 
”الـزوراء“: إن ”الغاز املصاحب الذي 
يحـرتق يؤثـر عىل السـكان بشـكل 
مبارش وهنـاك الكثري مـن االمراض 
التـي حدثـت وخصوصـا يف مناطق 
الحقول النفطية وعلينا كلجنة نفط 

وغاز االهتمام بهذا املوضوع“.
وأضـاف، أن ”العـراق يسـتورد اكثر 
مـن ٦٠٪� مـن املشـتقات النفطيـة 
ونأمل من وزارة النفط دخول القطاع 
الخاص واملسـتثمرين يف بناء املصايف 
نظرا للمشتقات تستورد من الخزينة 

العامة“.
وتعهـد العيثاوي بــ ”امليض بترشيع 
القوانـني املهمة يف مجال االسـتثمار 
والنفط وكل مجاالت الطاقة ونساعد 

بقوة بدخول قطاع النفط“.

بغداد/ الزوراء:
عاودت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي االرتفاع مقابـل الدينار العراقي، 
امس االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.

وقال مصدر: إن بورصتّي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا، 
صبـاح امس، سـعر رصف بلغ 151850 ديناراً عراقيـاً مقابل 100 دوالر 
أمريكـي، فيما كانت االسـعار ليـوم االحـد 151300 دينـار مقابل 100 

دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 152250 دينـارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 151250 دينارا عراقيا لكل 100 

دوالر امريكي.
ويف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسعار الدوالر يف البورصة سجلت 
ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدوالر البيع 151750 ديناراً لكل 100 دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء 151650 ديناراً لكل 100 دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعـة، امس االثنني، 
عـن إعادة العمل بمـرشوع البطاقة 
اإللكرتونيـة للفالحـني بعـد توقفه 
طـوال 21 عامـا يف سـبيل تنظيـم 
املزروعة  حرص األراضـي واألصناف 

وإيصال الدعم للمستحقني. 
وقـال املتحـدث الرسـمي للـوزارة، 
حميد الـنـايـف، يف ترصيح صحفي: 
اإللـكـتـرونـيــة  ”البطاقـة  إن 
أهــم  مـــن  تـعــد  لـلـفــالح 
املشاريع االسـرتاتيجية التي تنفذها 
الــوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي 
دول  أغلـب  يف  بهـا  يعمـل  والتـي 

العالم“. 
وأضــاف النايف، أن ”العراق متأخر 
يف تنفيـذ هـذا املـرشوع بسـبب قلة 
التخصيصات املالية، لكن تم تطبيقه 
حاليـا كمرحلـة أوىل يف محافظتـي 
واسط وكربالء“، مبينا أن ”املرشوع 
يعمل عىل رسم السياسات الزراعية، 
إذ نعمـل حاليـا عىل تحديثه بسـبب 
توقفـه منـذ العـام 2001، وتكمـن 
أهميته بتوفري املعلومات اإلحصائية 
لتكويـن قاعـدة بيانـات تعمـل عىل 
تحقيق أهــداف التنمية الوطنية يف 

املجال الزراعي“
وبـنّي أن ”تنفيـذ وتشـغيل مرشوع 
للمـزارع  اإللكرتونيـة  البطاقـة 
واملستثمر الزراعي املقيدين ببطاقات 
الحيـازة الزراعيـة الــورقــيـــة، 
يـتــم بـدعــم مـــن الــــوزارة 
املركـزي  الجهـاز  مـع  والتعـاون 

لإلحصاء التابع لـوزارة التخطيط“، 
مشـريا إىل أن“ البطاقـة تحتوي عىل 
بيانات الفالح يف الشعب الزراعية وما 
يملكـه من حيازات من ناحية حرص 
األرايض واألصناف املزروعة، وأخرى 
حيوانية من مشاريع إنتاج الدواجن، 
أو اإلنتاج الحيوانـى، أو مـصـانـع 
مـن  وغــيــرهـــا  أعـــــالف، 
األنشطة املرتبطة بالقطاع الزراعي، 
باعتبـاره  بالرتحيـب  قوبـل  وقـد 
خطوة مهمة للسـيطرة عىل السوق 
السـوداء، وعـدم التالعب بالحيازات 
الورقيـة، ووصول الدعم ملسـتحقيه 
من املزارعـني مـبـاشــرة، وحرص 

أعــداد الفالحني“.
من جانـب اخر، أعلـن النائب مرض 
الكـروي، امس االثنـني، عن موافقة 
وزارة الزراعـة عـىل دعـم املرحلـة 
الثانية من االحزمة الخرضاء يف اكرب 

املدن املحررة بدياىل.

وقال الكروي يف ترصيح صحفي: إن 
”لقاًء موسعا عقد مع وزير الزراعة 
يف مقر الـوزارة ببغداد تناولنا خالله 
ملفـات عـدة منهـا اطـالق املرحلة 
الثانية من مرشوع االحزمة الخرضاء 
يف ناحيـة جلوالء اكرب املـدن املحررة 
بديـاىل وتـم اسـتحصال املوافقـات 

الرسمية عىل دعم املرشوع“. 
الخـرضاء  ”االحزمـة  ان  واضـاف 
يمثل خطوة باتجاه اعادة التشـجري 
يف االحيـاء واالزقـة ومحيـط ناحية 
جلـوالء يف اطـار دعم البيئـة باملقام 
االول وخلق جمالية باإلضافة اىل انها 
تمثل مبادرة لها مدلوالتها االيجابية 

ويمكن تعميمها يف بقية املدن“. 
بفعـل  تـرضرت  جلـوالء  وكانـت 
االضطرابـات االمنيـة وفقـدت جزء 
كبـري مـن بسـاتينها والتي تشـكل 
يف  محيطهـا  يف  خـرضاء  احزمـة 

السنوات األخرية. 

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي النقدية، امس االثنني، نحو 60 مليون 

دوالر يف مزاد العملة الذي شارك فيه 35 مرصفا.
وذكـر مصدر: أن البنك املركزي بـاع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي 135 مليونا و226 الفا و314 دوالرا، غطاها بسعر رصف اساس 

بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان املبيعات النقدية ارتفعت يف مزاد اليوم لتصل اىل 59 مليونا و40 
الـف دوالر مقارنة بيوم االحد الذي بلغـت املبيعات النقدية فيه 22 مليون 
دوالر، فيمـا بلغت الحواالت واالعتمـادات الخارجية 76 مليونا و186 الفا 

و314 دوالرا.
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 16 
مرصفـا، فيما بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج 19 مرصفـا، وبلـغ اجمايل عـدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 212 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغداد بشكل طفيف، فيما استقر يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس االثنني.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي بلغ 379 الف دينار، وسـعر الرشاء 375 الف 
دينار، فيما كانت اسـعار البيع ليوم امس االحـد 378 الف دينار للمثقال 

الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا طفيفا ايضا عند 349 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 345 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 380 الف دينار و 390 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 350 الفاً و 360 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا، حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهب عيار 24 بيع 440 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 405 الف دينار، 
وسـجل عيار 21 بيع 390 الف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 335 الف 

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

@ÚÌá‘‰€a@ç◊ãæa@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@60@åÎbvnm
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بغداد/ امري الداغستاني
حمل املدير املفوض لرشكة گلوبل، فالح منفي، الدائرة الهندسية لوزارة الشباب والرياضة ما يتعرض له 

ملعب املدينة يف العاصمة بغداد من إهمال واضح، وذلك بعد انهيار سقف األجزاء الداخلية من امللعب.
وقـال منفـي: إنه من املؤسـف ان يصـل ملعب تم انجـازه حديثا اىل هـذا الحال املزري، محمـًال الدائرة 
الهندسـية يف وزارة الشباب والرياضة بذلك لعدم املتابعة ومعالجة النقوصات وادارة امللعب التي اهملت 
أجـزاء مهمـة يف امللعب.واشـار اىل: ان كل مالعب العالم تحتاج الدامة يوميـة من خالل كادر متخصص 
يقـوم بمهامه عـىل أفضل حال لكن ملعب الحبيبيـة الذي يعد تحفة معمارية تضـاف إلنجازات العراق 

يعاني اإلهمال وعدم وجود االدامة ما أدى إىل تحطم اجزاء من السقف .

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÌÜÏ»è€a@‚á‘€a@Òã◊@k«˝fl@¿@bË‘€dm@›ñaÏm@›öbœ@ÚÌÜb„@Új«˝€a

25@ÔvÓ‹Ç@ÜÏœÎ@fibj‘né¸@bË”Üb‰œ@ÚÌçÁbu@Â‹»m@Òãój€a@Úƒœb´

بغداد/ مؤيد الهاوي
وصـل امس االثنني، وفـد منتخبنا 
الوطنـي للقـوس والسـهم لفئتي 
مدينـة  إىل  والسـيدات  الرجـال 
الشـارقة اإلماراتية، للمشاركة يف 
بطولة كأس آسـيا املرحلة الثالثة 
التي ستنطلق يف 21 وتستمر لغاية 

25 من الشهر الحايل .
وقـال نائب رئيس االتحاد العراقي 
للقـوس والسـهم محمد  املركزي 
فيـاض إن“ املرحلـة الثالثـة مـن 
بطولة كأس آسـيا تعد واحدة من 
أهـم املشـاركات ضمـن املنهـاج 
حيـث  الحـايل  للعـام  السـنوي 
سيشارك فيها خرية العبي منتخبنا 
الذين حجزوا مقاعدهم يف تشكيلة 
املنتخب عن طريق االختبارات التي 

اجريت يف العاصمة بغداد“ .

واضـاف فياض أن“ وفـد منتخب 
العراق سـيتألف مـن ثمانية رماة 
عيل محيـي و عيل حمـد و محمد 
محمـود وعبـد اللـه سـعد و رند 
سـعد، واملدربـني فـدات اربـاي و 
توفيـق محمـود فيما يمثـل لعبة 
القـوس املركـب للرجال اسـحاق 
ابراهيم و عبدالله فيصل و محمد 
محسـن و يدربهـم عبداللـه عيل، 
عىل ان يمثل القوس املركب للنساء 
البطلة فاطمة سعد واملدربة حنان 

جاسم“.
الطموحـات  أن“  فيـاض  وتابـع 
كبرية جـداً بتحقيـق نتائج جيدة 
تليق باسـم العـراق خصوصاً بعد 
تحقيق األرقـام املميزة يف البطولة 
السـابقة التـي نظمهـا العراق يف 

محافظة السليمانية“.

بغداد/ متابعة الزوراء
دشـن فريق النفط لكرة السـلة، امس االثنني، تحضرياته يف دمشق، 
إستعداداً ملواجهة الكرامة السوري يوم 21 من كانون األول الجاري 
، ضمن مسـتهل مشـواره ببطولة دوري السـوبر الغرب آسـيوي ” 
WASL“ ،  وفضل الجهاز الفني ملمثل سـلة العراق ، الحضور بوقت 
مبكر للعاصمة السـورية ، قبل مالقـاة أصحاب االرض الكرامة ، يف 

مباراة تعد صعبة لطريف اللقاء. 
ويلعب النفط  باملجموعة الثانية إىل جانب شاردار اإليراني والكرامة 

السوري والريايض اللبناني.
وسبق لكتيبة املدرب خالد يحيى، لعب مباراتني يف مرحلة اإلياب من 
الـدوري املمتاز ، ونجح مـن التغلب فيهما عىل غاز الشـمال ونفط 

الشمال، ليقفز لصدارة الرتتيب.
يذكـر أن قائمـة حامـل لقـب الـدوري املمتـاز تضـم 3 محرتفـني  
”الدومنيكـي إيدجار سـوزا ، واالمريكيـني انتويـن وينجيز وتوني 
ميتشـيل“.كما ضمت القائمة 8 العبني محليني هم  كرار جاسـم ، 
جاسـم محمـد ، حيدر جمعة ، عبـاس هادي ، محمـد فالح ، خالد 

كريم ، محمد زياد ، احمد نجم الدين.

@∂a@›óÌ@·Ëè€aÎ@ëÏ‘€a@kÉn‰fl
bÓée@Ú€Ï�i@¿@Ú◊äbì‡‹€@paäbfl�a

@¿@läánÌ@Ï‹è€a@¡–‰€a@’Ìãœ
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بغداد/ متابعة الزوراء
أصبحت سـاحة كرة القدم النسائية 
يف السـعودية جاذبة ألفضل الالعبات 
بالدول العربية، منذ ان أطلق االتحاد 
السـعودي لكـرة القدم يف هـذا العام 
النسـخة األوىل مـن الـدوري املمتـاز 
وأيضـا   ،2023/2022 للسـيدات 
للسـيدات  األوىل  الدرجـة  دوري 

.2023/2022
وسمح االتحاد السعودي لكرة القدم 
يف هذا العام للفرق النسائية، املشاركة 
الـدوري املمتـاز والدرجـة األوىل،  يف 
بالدخول إىل نظام تسـجيل الالعبات 
محليا عرب نظام (MySAFF) ودوليا 

.(TMS) من خالل نظام
وقـد امتـد وصـول النجمـات العرب 
إىل أنديـة دوري الدرجـة األوىل، التـي 
تتنافـس بقوة عـىل حصـد البطاقة 
الوحيـدة املؤهلـة إىل املوسـم املقبـل 

للسـيدات  املمتـاز  الـدوري  مـن 
2024/2023، إذ يبلـغ عـدد أنديـة 
الدرجة األوىل 17 ناديا مقابل 8 أندية 

يف املمتاز.
وبرز يف منافسات مجموعة الوسطى، 
العبة الوسـط العراقية نادية فاضل، 
بصفـوف فريـق الهمة، الـذي نجح 
يف ضمـان تأهلـه إىل األدوار النهائية 
رفقة فريق الرياض، حيث تعترب من 

أبرز الالعبات يف العراق.
وجود ناديـة يف مالعب دوري الدرجة 
األوىل، يعتـرب تأكيـدا للحضور القوي 
لالعبة العراقية يف املالعب السعودية.

أبرزهـن املهاجمـة شـوخان  وتعـد 
صالحـي مع الهـالل، والتـي تتصدر 
قائمة هدافات الدوري املمتاز برصيد 

29 هدفا.
 6 ومـن جانبـه، تعاقـد الرتجـي يف 
كانون أول الحايل، مع حارسة املرمى 

السودانية رقية السنويس، لتساهم يف 
حصد فريقها 3 نقاط ثمينة، الجمعة 
املـايض، بفوزه عـىل اتحاد النسـور 
بنتيجة (1-2)، لريفع حظوظ تأهله 

إىل األدوار النهائية.
ويعد وصول الحارسة رقية إىل املالعب 
السـعودية، بمثابة نجاح جديد لكرة 
القـدم النسـائية يف السـودان، والتي 
بدأت يف جني ثمار املشاركة اإلقليمية 
كأس  يف  الوطنـي  للمنتخـب  األوىل 
العرب للسيدات 2021 بمرص، والتي 
سـاهمت يف إبـراز موهوبـات الكرة 

النسائية بالسودان. 
ويف املجموعة األوىل باملنطقة الغربية، 
بـرز اسـم املدافعة التونسـية رحمة 
غـارس، قائـدة فريـق سـهم، التـي 
سـاهمت يف حصد فريقهـا 9 نقاط، 
ليضمن صعوده إىل املواجهة الفاصلة 
الغربيـة، والتي سـتكون  للمنطقـة 

مؤهلة إىل األدوار النهائية.
واستفاد سـهم من خربة التونسية 
رحمـة، التـي تمتلك تجربـة اللعب 
يف قـارة أوروبـا من خـالل الدوري 
ذلـك  وكان  للسـيدات،  الرتكـي 
أتاشـهري  فريـق  مـع   2018 يف 

بيليديسبور الرتكي.
الخليجيات ظهـور مميز  ولالعبـات 
أيضا يف دوري الدرجة األوىل، وتأتي يف 
مقدمتهن املهاجمة البحرينية هاجر 
األنصـاري، التـي تقود خـط هجوم 
فريـق املتحـد، وسـاهمت يف ضمان 

تأهله إىل األدوار النهائية.
هجـوم  يف  هاجـر  املهاجمـة  إبـداع 
املتحد، يعترب تكـرارا لتألق مواطنتها 
حصـة العيـىس، مع فريـق النرص يف 
الـدوري املمتاز، والتي نجحت يف رفع 
اسـم البحرين يف سـاحة كـرة القدم 

النسائية بالسعودية.

البرصة/ صبا سامي 
أعلـن رئيس اتحـاد الكرة فـرع البرصة بدر 
نارص البدر جاهزية الفنادق الستقبال وفود 
خليجي 25 الذي سـينطلق يف السـادس من 

كانـون الثانـي املقبـل .
وقال البـدر: بالتعاون بني االتحـاد العراقي 
لكرة القدم وبني الحكومة املحلية يف محافظة 
البـرصة تم االنتهـاء من جاهزيـة الفنادق 

املخصصة الستقبال الوفود الخليجية بشكل 
كامل. مبيناً أن“ الفنادق املؤهلة السـتقبال 
املنتخبـات والوفـود والجماهـري والتـي تم 
االعتماد عليها هي أربعة فنادق وهي فندق 
كرانـد ميلينيـوم والـذي سـيحتضن كبـار 
الشـخصيات باإلضافة إىل الحـكام واللجنة 
املنظمـة أمـا بالنسـبة لسـكن املنتخبـات 
فسيكون يف فندق شـرياتون البرصة وفندق 

هورزون وفندق موفنبيك وتم التنسـيق مع 
تلك الفنـادق لتهيئتهـا بالكامل السـتقبال 

املنتخبات واللجان التنظيمية للبطولة ”.
وأضاف البـدر : ” يف ما يخص فنادق املدينة 
الرياضيـة فلـم يتـم تفعيلهـا أو اعتمادها 
للمنتخبـات أو الجماهري فهـي غري جاهزة 
وخارج الخدمة سـواء للبطولة أو الحتضان 
املنتخبات ”، مشرياً إىل أن“ املدينة الرياضية 

جميـع  فيهـا  اكتملـت  وقـد  جاهـزة  اآلن 
متطلبـات البطولـة وقـد تم ذلـك من خالل 
تكليف رشكـة متخصصة إلقامـة البطولة 
ولصيانـة جميـع منشـآت ومرافـق املدينة 
الرياضيـة وبالتـايل أصبحت اليـوم مالعب 
املدينـة الرياضية ومالعـب التدريب جاهزة 
بالكامل إضافـة إىل كل املنظومات التي يتم 
تشـغيلها وإبداء االمكانات الالزمة إلنطالق 

الرياضيـة  املدينـة  مالعـب  وكل  البطولـة 
جاهـزة، وقـد ظهـرت بحلـة جديـدة مـن 
خاللها تأهيلهـا بأثاث جديد وعملية اإلنارة 
مكتملـة واألصبـاغ وكل األمور مـن ناحية 
التشجري وعمليات التبليط بمقرتبات املدينة 
الرياضية قـد اكتملت وهي جاهزة بالكامل 
وبـكل محتوياتهـا السـتقبال واسـتضافة 

البطولة“.
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بغداد/ ليث العتابي

عدسة/ احمد حسن رايض

تغلـب القاسـم عـىل ضيفـه الكهرباء 

بنتيجـة (1-2)، يف املبـاراة التـي جرت 

امـس االثنـني بملعـب كربالء الـدويل ، 

ضمن الجولة 11 من الدوري املمتاز.

تقدم الكهرباء بهدف السبق عن طريق 

مهيمن سـليم يف الدقيقـة 22، وتمكن 

رضا محمد من معادلة النتيجة للقاسم 

يف الدقيقة 47، وعـزز فالح عبد الكريم 

تقـدم فريقه القاسـم بإحـرازه الهدف 

الثانـي يف الدقيقة 52 مـن زمن املباراة 

التي أقيمت وسـط حضـور جماهريي 

متوسط.

وبهـذا الفوز ، رفع القاسـم رصيده إىل 

12 نقطـة باملركز الثاني عـرش، بينما 

تراجـع الكهرباء للوصافـة برصيد 23 

نقطة.

ورغم تقـدم الكهرباء يف الشـوط األول 

بهـدف مهيمـن سـليم ، اإل أن تالميـذ 

املـدرب عـيل عبـد الجبـار نجحـوا من 

تسـجيل هدفـني وقلـب الطاولـة عىل 

الضيوف ، ليتمكن القاسـم من تحقيق 

انتصـاره الثالث ، فيمـا تلقى الكهرباء 

هزيمتـه الثانيـة هذا املوسـم، ليتوقف 

الرقـم القيـايس الـذي سـجله مـدرب 

الكهربـاء لؤي صالح عنـد 6 انتصارات 

متتالية.

ويف مبـاراة ثانيـة .. تغلـب النجف عىل 

ضيفه نفط ميسان بنتيجة (5 - 2)،  يف 

مباراة جرت امس اإلثنني ملعب النجف 

الدويل .

تقدم الضيوف أوالً عن طريق النيجريي 

بينيامـني أكور يف الدقيقـة 30، وتمكن 

معادلـة  مـن  كليمرسـون  الربازيـيل 

النتيجة يف الدقيقة 31، ونجح السوري 

ياسني سامية من إضافة الهدف الثاني 

لفريقـه نفط ميسـان من ركلـة جزاء 

يف الدقيقـة 37 ، وعـاد النجـف التعديل 

عرب مهـدي كامل  يف الدقيقة 52، وعزز 

معـني أحمد تقدم فريقه بهدف ثالث يف 

الدقيقة 60، وأضاف البديل محمد زامل 

الهـدف الرابع يف الدقيقـة 74 ، وخطف 

طاهر حميـد الهدف الخامـس للنجف 

يف الدقيقـة 2+90 من زمن املباراة التي 

غابت عنها الجماهري ، بسـبب العقوبة 

املفروضة عىل أنصار الفريق املستضيف 

من قبل االتحاد العراقي .

وبهذا االنتصـار ، رفـع النجف رصيده 

إىل 23 نقطـة ، لريتقي مؤقتاً إىل صدارة 

الرتتيب، بينما بقي نفط ميسان باملركز 

السادس برصيد 18 نقطة.

واتسمت دقائق املباراة باإلثارة والندية 

يف معظم أوقاتها، وعىل الرغم من تقدم 

الضيـوف بثنائيـة يف الشـوط األول، اإل 

أن مـدرب النجف أحمد خلف، نجح من 

قلب الطاولة وتسجيل االنتصار الثمني 

بخماسـية، بفضـل تبديالتـه الناجحة 

وقـدرة العبيـه عـىل اسـتغالل الفرص 

املتاحـة ومضاعفـة النتيجة، ليكسـب 

النجـف 3 نقاط ثمينـة وضعته ثانيا يف 

ترتيب فرق الدوري املمتاز  .

بغداد/ متابعة الزوراء
 شـهدت منافسـات الجولـة السـابعة مـن 
املجموعـة األوىل لدوري الدرجـة األوىل لكرة 
القـدم، امـس االثنـني، إقامـة 6 مباريـات 

تناصفت بني الفوز والتعادل.
وأسـفرت نتائـج املباريـات عن فـوز فريق 
نادي ديـاىل عىل فريق نـادي الصليخ بهدف 

وحيـد، وفوز فريـق نادي املـرور عىل فريق 
نـادي عفك بنتيجـة 2 – 1 هـدف ، وبنفس 
النتيجة تفوق فريق نادي الحسني عىل فريق 

نادي السماوة.
وتعادل فريق نادي النارصية مع فريق نادي 
الرشقـاط ايجابيـاً بنتيجـة 1 – 1 ، وبنفس 
النتيجة تعادل فريق نادي الجوالن مع فريق 

نـادي مصـايف الوسـط، فيما انتهـت تعادل 
فريـق نـادي امليناء سـلبياً مع فريـق نادي 

الكوفة.
وبنهايـة الجولة السـابعة قفز دياىل للمركز 
األول برصيـد 15 نقطـة يليه ثانيـا مصايف 
الوسـط املجموعة برصيد 14 نقطة وبنفس 

الرصيد يحل امليناء ثالثاً بفارق األهداف.

Òãíbjfl@Òãy

@NN@ã�”@fibÌá„Ïfl
@paäbõ®a@÷bjé

(18)
!a@áj«@ÜbÁNÜ

اختتم مونديـال قطر ورفع النجم االرجنتيني مييس كأس العالم 
عن جدارة وهو الذي تسـلم أوال جائزة  أحسن العب يف البطولة ، 
رفع مييس كأس املونديال وهو يرتدي العباءة العربية (البشـت)  
التي اهداها اليه امري قطر األمري تميم يف لفتة ذكية لتأكيد هوية 
املونديـال الـذي افتتـح بالذكر الحكيـم ، القرآن الكريـم واختتم 
بعباءة عربية ، فهوية املونديال عربية إسالمية .. وهذا ما تحدثنا 

عنه عرب سبعة عرش مقاال .. وتكملة ملقال امس .. نواصل ...
ويف نطـاق القفزة  الحضارية األوىل ملونديال قطر ، وهي التنظيم 
االعجازي ،  فقد تم  محو الصورة النمطية عن املسلمني والعرب 
منهـم عىل وجـه التخصيص ، تلـك الصورة املزيفـة التي اجتهد 
أعداء املونديال عرب قرون لرتسيخها يف أذهان الناس ، فاملونديال 
كشـف الوجـه الحقيقـي للعربـي املسـلم وللمسـلمني مـن كل 
القوميـات واأللسـن فهو للناس كافة ، كشـف الوجه الحضاري 
املرشق املسامح املتحرض املبدع ، وحني انكشف هذا الوجه تمزق 
قناع األكاذيب الذي انفق عىل نسجه أعداء املونديال ثروات طائلة 

عرب قرون حتى ردها املونديال عليهم حرسات .
ان قفـزة التنظيم االعجـازي ملونديال قطر فتح حضاري ال يدرك 
باملدى املنظور من الزمن وإنما هو فتح انطالق وتأسـيس قاعدة 
صلبة ألجيال تتكون اليوم من غري عقد او أفكار مشوشـة ، ذلك 
ألن  منصـات الكـذب والتزييف قد تهاوت أركانهـا  بعد املونديال 
وبعـض تلك املنصـات انهارت تمامـا ، وعىل من يتـوىل االرشاف 
عىل فقرات السـباق الحضاري املقبلة ان يسـتفيد من هذا املنجز 
املونديـايل الحضاري الذي اخترص مسـافات زمنيـة طويلة جدا 
يف مـا لو ظل الحال عىل ما يعقد من مؤتمـرات او مهرجانات او 
تسـمية مدن ثقافية ، كل تلك الفعاليات ما كان لها ان تحقق ما 

حققه املونديال ولو بعد قرن من الزمان ..
أمـا القفزة الحضاريـة الثانيـة يف مونديال قطـر ، فهي احتالل 
املنتخـب املغربي املركز الرابـع عىل العالـم ، ويف مواقع التواصل 
ووسـائل االعـالم دخـان معلومات بـأن املنتخب املغربي سـلب 
عمـدا حقه يف االرتقـاء اىل املباراة النهائية عىل حسـاب فرنسـا 
التـي واجهتـه يف نصف نهائي البطولـة ، إذ كان من فعل  الحكم 

املكسيكي ما كان .
ويف كل األحوال فإن ما حققه املنتخب املغربي هو انجاز حضاري 
كبـري ، فإن تكـون يف املربع الذهبي فهذا يعنـي ان جهودا جبارة 
بذلـت قبل الوصـول اىل قطـر ، ومما ضاعف من عظمة وسـعة 
هذه القفـزة الخارقة للمألوف ان هـذا املنتخب كان يجمع قوت 
ديمومتـه  من ارض قيم الحضارة العربية اإلسـالمية حتى صار 
وسـمه األبرز ” منتخب السـاجدين ” ، ومـن دالالت هذه القفزة 
الحضاريـة التي تتجاوز العطاء الفني عىل وفرته وحسـنه ، انها 
بـرشت  بـأن بابا من أبـواب التطلع املرشوع اىل مسـتقبل اعظم 

صار ممكنا بل واجبا .



الدوحة / متابعة الزوراء
رئيس  ماكرون،  إيمانويل  كشف 
حديثه  كواليس  فرنسا،  جمهورية 
عقب  الديوك،  نجم  مبابي  كيليان  مع 
أمام  العالم  كأس  نهائي  خسارة 

األرجنتني بركالت الرتجيح.
راديو  شبكة  عرب  ماكرون  ورصح 

مونت كارلو» : مبابي العب رائع لكنه 
شاب، لقد قلت له أنت تبلغ من العمر 
كأس  هداف  بلقب  وفزت  عاما،   ٢٣

العالم، وفزت من قبل باملونديال».
مبابي،  مثل  حزينا  «كنت  وأضاف: 
فخورين  جعلنا  أنه  كيليان  أخربت 
مباراة  خرسنا  النهاية  ويف  للغاية، 

للغاية  قريبني  وكنا  القدم،  كرة  يف 
كرة  يف  وارد  هذا  ولكن  التتويج،  من 

القدم».
وعن سيناريو املباراة النهائية وتتويج 
األرجنتني بركالت الرتجيح، قال: «كنا 
األول، ولكن  الشوط  للغاية يف  بعيدين 
عدنا بطريقة نادراً ما تتكرر يف تاريخ 
الفرنيس:  الرئيس  القدم».وواصل  كرة 
مبابي  فعله  ما  مذهل،  بشكل  «عدنا 
والفريق غري عادي، حققنا معجزة يف 

شعور  لدي  وكان  الثاني،  الشوط 
عدنا  بعدما  سنفعلها  أننا 

العدم».وكرر  من 
ماكرون  إيمانويل 

تجديد  يف  رغبته 
املدير  عقد 
ديديه  الفني 
ديشامب املدير 
للديوك،  الفني 
«أريد  مضيفا: 
يبقى  أن 

ديشامب».

مدريد / متابعة الزوراء
إمكانية  عىل  مدريد،  لريال  الفني  املدير  أنشيلوتي،  كارلو  علق 
انتقال كريستيانو رونالدو إىل أحد األندية العربية.وكان مانشسرت 
يونايتد قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالرتايض، عقب إجراء 
مورجان،  بريس  الصحفي  مع  تلفزيوني  لحوار  الربتغايل  النجم 
هاجم خالله إدارة النادي والجهاز الفني.وزعمت بعض التقارير 
بأن رونالدو تلقي عرضا ضخما لالنتقال إىل النرص السعودي.وقال 
ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة  أبرزتها  ترصيحات  يف  أنشيلوتي، 
اللعب  ثنائية مييس ورونالدو حفزت كالهما عىل  اإلسبانية: «إن 
بشكل جيد للغاية والحفاظ عىل املنافسة العالية. إن مييس أنهى 
أنه  إال  لم يحققه..  العالم، لكن رونالدو  مسريته بحصد كأس 

تمتع بمسرية استثنائية خاصة يف ريال مدريد».وأضاف: «أعتقد 
أن رونالدو ال يزال يتمتع بمستوى تنافيس للغاية، وال أعتقد أن 
الذي  ما  أعرف  ال  لكنني  له،  مناسب  العربية  املنطقة  يف  اللعب 
سيفعله يف املستقبل».وتابع: «إن مودريتش خالد، وسيبقى معنا 
إذا أراد ذلك ونحن جميعا عىل يقني بأنه سينهي مسريته يف ريال 
مدريد».وواصل: «عندما يكون دي ماريا عىل ما يرام، يمكنه دائما 
أن يصنع الفارق ويمكنه أيضا أن يفعل ذلك يف يوفنتوس. باألمس 
أظهر قدراته رغم أنه لم يكن يف أفضل حاالته».وأكمل: «لقد كانت 
للجميع..  مذهلة  نهائية  مباراة  شاهدنا  كما  جيدة،  عالم  كأس 
األوىل،  املباراة  يف  خسارتها  رغم  ألنه  الفوز،  األرجنتني  استحقت 

أصبحوا مقنعني بفضل مييس الرائع».

الدوحة / متابعة الزوراء
أعرب أمري دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني عن أمله أن يكون النجاح الذي حققته 
 FIFA دولة قطر يف استضافة كأس العالم
من  املزيد  لتقديم  دافعاً   ™٢٠٢٢ قطر 

العطاء خدمة ورفعة للوطن.
وقال أمري دولة قطر عرب حسابه الرسمي 
تويرت:  االجتماعي  التواصل  موقع  عىل 
«مع انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 

ساهم من جماهري  لكل من  بالشكر  أتقدم   ™٢٠٢٢
إنجاح  يف  ووزارات  ومؤسسات  وأفراد  ومتطوعني 
البطولة وإظهارها ودولة قطر والعالم العربي بصورة 

مرشفة ملاليني من املشاهدين حول العالم».
عىل  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أشكر  «كما  وتابع: 
أن  وأتمنى  البطولة،  هذه  تنظيم  يف  البناء  التعاون 
البطولة  استضافة  يف  حققناه  الذي  النجاح  يكون 
العطاء خدمة ورفعة لوطننا  املزيد من  لتقديم  دافعاً 

الغايل».

باريس / متابعة الزوراء
دخل ٣ العبني عرب ضمن اختيارات صحيفة «ليكيب» 

الفرنسية، ألفضل تشكيلة يف كأس العالم ٢٠٢٢.
وتغلب راقصو التانجو يف املباراة النهائية عىل فرنسا 
بركالت الرتجيح (٤-٢)، بعد انتهاء الوقت اإلضايف 

بالتعادل (٣-٣)، عىل ملعب لوسيل.
دخل  العب  لكل  تقييًما  أيًضا  ليكيب  ومنحت 
التشكيلة املثالية للمونديال بناء عىل مستواه يف 

املباريات.
وجاءت التشكيلة كاملة، كاآلتي:

 - (كرواتيا  ليفاكوفيتش  املرمى:  حراسة 
.(٦٫٥٧

الدفاع: أكونيا (األرجنتني - ٦٫٢٥) - جفاردول 
 - (املغرب  - رومان سايس   (٦٫٤٣ - (كرواتيا 

٦٫٦٠) - أرشف حكيمي (املغرب - ٦).
 (٦٫٤٠  - (األرجنتني  فرينانديز  إنزو  الوسط: 

مودريتش  لوكا   -  (٦٫٢٩  - (املغرب  أمرابط  سفيان   -
(كرواتيا - ٦٫٢٩).

الهجوم: كيليان مبابي (فرنسا - ٧٫١٧) - ليونيل مييس 
(األرجنتني - ٦٫٧١) - بوكايو ساكا (إنجلرتا - ٦٫٥٠).

                         

باريس / متابعة الزوراء
لم تمنع هزيمة فرنسا أمام األرجنتني بركالت الرتجيح، يف 
نهائي مونديال 2022، مجموعات من الجماهري من التجمع 
يف بعض املدن الفرنسية، حيث تطور األمر يف بعض األماكن 
إىل أعمال شغب واشتباكات مع الرشطة، التي ألقت القبض 
االعتقاالت،  هذه  من   50 حوايل  شخصا.وجرت   227 عىل 
كانت  حيث  باريس،  يف  الداخلية،  وزارة  عنها  أعلنت  التي 
أكرب التجمعات يف شارع الشانزليزيه، وهو املكان التقليدي 
الرياضية. باالنتصارات  لالحتفال  الفرنسية  العاصمة  يف 

قامت  بعدما  مشاحنات،  إىل  التجمعات  بعض  وتطورت 
عنارص عنيفة بإلقاء قذائف بدائية الصنع نحو قوات األمن، 
التي استعدت لنهائي املونديال بنرش نحو 14 ألف رشطي يف 
جميع أنحاء فرنسا.ويف شارع الشانزليزيه، تم قطع حركة 
املرور كإجراء وقائي، وظلت متوقفة حتى الليل.وإىل جانب 
عقب  شغب  أعمال  فرنسا  يف  أخرى  مدن  شهدت  باريس، 

انتهاء املباراة، مثل ليون ونيس وجرينوبل.

الدوحة / متابعة الزوراء
اللجنة األوملبية  آل ثاني، رئيس  سلّم الشيخ جوعان بن حمد 
لكرة  العالم  كأس  بطولة  استضافة  كرة  رسمياً،  القطرية، 
الغربا  عمر  السيد  سعادة  من  كل  الكرة  2026.وتسلّم  القدم 
رئيس  لوسيا  دي  يون  السيد  وسعادة  الكندي،  النقل  وزير 
االتحاد الفيدرايل املكسيكي لكرة القدم، وسعادة السفرية ليندا 
األمريكية  املتحدة  للواليات  الدائمة  املندوبة  غرينفيلد  توماس 
لدى األمم املتحدة، وذلك بحضور سعادة السيد جياني إنفانتينو 
مراسم  ”فيفا“.وأقيمت  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس 
لبطولة كأس  النهائية  املباراة  انتهاء  الرسمية عقب  التسليم 
العالم FIFA  قطر 2022™ والتي جرت يف استاد لوسيل.وعّرب 
سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، عن سعادته بنجاح 
دولة قطر يف تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم 
ألول مرة يف منطقة الرشق األوسط.وأعرب الشيخ جوعان عن 
املتحدة  والواليات  واملكسيك  كندا  من  كّل  تنظم  بأن  تمنياته 
األمريكية نسخة جديدة ناجحة من بطولة كأس العالم يف عام 
لتقديم خرباتها  2026.وأّكد سعادته عىل استعداد دولة قطر 
وتجربتها التي اكتسبتها يف مجال استضافة كأس العالم لكرة 
القدم خاصة عىل صعيد التجهيزات بما يعزز من دور الرياضة 

يف تقارب الثقافات وتوحيد شعوب العالم .

الدوحة / متابعة الزوراء
أن  بيليه  الربازيلية  األسطورة  أّكد 
األرجنتيني ليونيل مييس «استحق لقب» 
نيمار  صديقه  هنأه  فيما  العالم،  كأس 
كأس  بلقب  للظفر  بالده  قاد  أن  بعد 
نهائي  يف   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم 

جنوني ضد فرنسا بركالت الرتجيح.
املتوج بكأس  الوحيد  الالعب  كتب بيليه، 
عىل  حسابه  عرب  مرات،  ثالث  العالم 
إنستغرام يف منشور مرفق بصورة مييس 
«اليوم،  بزمالئه:  محاطا  الكأس  يحمل 
قصتها،  إخبار  يف  القدم  كرة  تواصل 
مييس  فاز  آرسة.  بطريقة  دائًما  كما 
العالم، ألن مسريته  بلقبه األول يف كأس 
تستحق ذلك (...) هنيًئا لألرجنتني. دييغو 

(مارادونا) يبتسم اآلن».
بعد  الثالث  بلقبها  األرجنتني  وفازت 
بعد  مذهل  بسيناريو  و١٩٨٦   ١٩٧٨
االصيل  الوقتني  يف   ٣-٣ املنتخبني  تعادل 
لصالحها  تحسمها  ان  قبل  واالضايف 

بركالت الرتجيح ٤-٢.
باريس  يف  زميله  نيمار،  من جهته، نرش 
وبرشلونة  حالًيا  الفرنيس  جرمان  سان 
عرب  ملييس  صورة  سابًقا،  االسباني 
يلمس  وهو  إنستغرام  عىل  حسابه 
العب  أفضل  جائزة  استالمه  بعد  الكأس 

يف البطولة وكتب: «هنيًئا لك يا أخي».
االرجنتني  جانب  اىل  الربازيل  وكانت 

لكن  باملونديال،  للفوز  املرشحني  أبرز 
الـ»سيليساو» وّدعت يف ربع النهائي ضد 

كرواتيا بركالت الرتجيح.
قاد  الذي  رونالدو  الربازييل  هنأ  بدوره، 
الخ  لقبها  اىل  الثمانية  بأهدافه  بالده 

أيًضا  مييس   ،٢٠٠٢ مونديال  يف  واالخري 
عىل إنستغرام، رغم التنافس بني البلدين 

الواقعني يف أمريكا الجنوبية.
كرة  يلعب  الالعب  «هذا  رونالدو:  كتب 
قدم يتخطى بها أي تنافس، حتى تاريخ 

من  العديد  رأيت  واألرجنتني.  الربازيل 
الربازيليني وأشخاص يف كل أنحاء العالم 
يشجعون مييس يف هذا النهائي الناري».

العبقري  القمة لهذا  وتابع: «إنه وداع يف 
العالم،  بكأس  فائز  من  أكثر  هو  الذي 

بل طبع حقبة بأكملها. أتخايل صديقي 
الجنة. هنا،  دييغو (مارادونا) يحتفل يف 
نحن املاليني من كل الجنسيات، نقف لك 

تصفيًقا. هنيًئا مييس».
بمونديال  الفائز  روماريو،  الربازييل  أما 
١٩٩٤ فكتب: «هذه املباراة كانت تكريًما 
أال  املستحيل  من  للرياضة.  القدم،  لكرة 

تتأثر بهذا النهائي...كان تاريخًيا».
وتابع: «األرجنتني كانت أفضل عىل أرض 
الذي  اللقب  اليوم  حصد  ومييس  امللعب 

كان يفتقده، بطال للعالم لبالده».
مارادونا  صديقي  أن  متأكد  «أنا  وأردف: 
شعبه.  اىل  باإلضافة  الفوز،  بهذا  سعيد 

هنيًئا لألرجنتني».
بالفرنيس كيليان مبابي  بيليه  كما أشاد 
التاريخ  يف  فقط  العب  ثاني  بات  الذي 
نهائي  يف  (ثالثية)  هاتريك  يسجل 
املونديال بعد اإلنكليزي جيف هريست يف 
العزيز مبابي، تسجيل  ١٩٦٦: «صديقي 
إىل  (باإلضافة  النهائي  يف  أهداف  أربعة 
لها من  يا  الرتجيح).  محاولته يف ركالت 
ملستقبل  العرض  هذا  نشاهد  أن  نعمة 

رياضتنا».
أول  بات  الذي  املغرب  بيليه  ينَس  ولم 
منتخب إفريقي يتأهل اىل نصف النهائي 
قبل أن يخرس ضد فرنسا «وال يمكنني أن 
من  الرائع.  للمشوار  املغرب  تهنئة  أنىس 

الرائع رؤية إفريقيا تلمع».

باريس / متابعة الزوراء
أفضل  من  حكيمي،  أرشف  املغربي،  يعترب 
املغربية  الكرة  فخر  وهو  العالم،  يف  املدافعني 

التي يمثلها أفضل تمثيل يف املحافل الدولية.
جريمان  سان  باريس  العب  حكيمي  وتألق 
الفرنيس يف كأس العالم بقطر، وكان من صناع 

إنجاز األسود بالوصول للمربع الذهبي.
والدته عالقة يف  وستبقى صورة حكيمي مع 
الجولة  يف  بلجيكا  مباراة  نهاية  بعد  األذهان، 

الثانية من دور املجموعات.
ال يتوانى حكيمي يف الحديث عن طفولته، وهو 
الذي نشأ يف إسبانيا من عائلة متواضعة، حيث 

كان والده بائعا متجوال وأمه تنظف املنازل.
وكانت ظروف العائلة صعبة حيث كان الوالد 
والوالدة يضحيان من أجل تربية األبناء، خاصة 
فرغم  القدم،  بكرة  متعلقا  كان  الذي  أرشف 

الظروف الصعبة إال أنهما كان يدعمان االبن.

الوالدين خري  ويقول حكيمي: «لقد وجدت يف 
الصعبة،  الظروف  رغم  يساعداني  كانا  سند، 
الظروف  هذه  أجلنا،  من  يشتغالن  وكانا 
حفزتني  التي  العوامل  من  كانت  الصعبة 

ألجتهد وأنجح يف مسريتي الكروية». 
وقال حكيمي يف إحدى الترصيحات اإلعالمية: 
أشياء  عدة  من  إخوتي  وأمي  أبي  حرم  لقد   »

ألجيل». 
لم ينس حكيمي تضحيات الوالدين، لذلك كان 
يشق طريقه بنجاح مع الفئات الصغرى لريال 
مدريد قبل أن يصعد للكبار، حيث سجله وقتها 
املدرب زين الدين زيدان يف قائمة الالعبني  عام 
قيمة  يف  كبار  نجوم  بجانب  ولعب   ،٢٠١٧

رونالدو وبنزيما.
وكانت إعارته لدورتموند ملوسمني بداية لتألق 
حكيمي، حيث فتح له هذا الفريق األملاني باب 
الشهرة أكثر، لتطارده العروض القوية وانضم 

إلنرت ميالن اإليطايل قبل أن ينتقل لباريس سان 
ليجاور ٣ نجوم عامليني، وهم مييس  جريمان 

ونيمار ومبابي.
حسم حكيمي اختياره بحمل قميص منتخب 
دائما  كان  قلبه  أن  أكد  عندما  مبكرا،  املغربي 

يميل ألصوله فكان رصيحا يف هذا األمر.
ويف سن ١٩ عاما شارك مع املنتخب املغربي يف 
مونديال روسيا، قبل أن يقود األسود يف نسخة 

قطر.
الوصول  إنجاز  املساهمني يف  وكان واحدا من 
الجانب  عن  النظر  وبغض  الذهبي،  للمربع 
والدته  لقطة حكيمي مع  فقد القت  الكروي، 
بعد  لها  توجه  عندما  العالم،  يف  كبريا  إعجابا 
لها  وأهدى  رأسها  وقبل  بلجيكا  مباراة  نهاية 
عليها  أقدم  التي  الخطوة  تلك  قميصه.وكانت 
عبارة عن اعرتاف أمام العالم بما تمثله له أمه، 

وأن نجاحه الكروي يعود لتضحيات الوالدة.
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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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القاهرة/متابعة الزوراء:
عقدت فعاليات منتدى مرص لإلعالم، يف 
القاهرة تحت عنوان «الجمهور الجديد.. 
جائحـة التغيـري»، بمشـاركة أكثر من 
١٢٠٠ صحفـي وإعالمـي وطالـب من 
مختلـف دول العالـم، وتضّمـن املنتدى 
جلسـات وورش عمـل متنوعة، تحدث 
خاللها اإلعالميون وصناع املحتوى عن 
موضوعـات متنوعـة مثـل «الصحافة 
البودكاسـت»،  عـرب  االسـتقصائية 
و»الكشـف عـن املعلومـات املضللـة»، 
و»األبحـاث العلميـة كمصـدر يف زمـن 
املعلومات املضللـة»، و»ترجمة األرقام 

يف الصحافة االقتصادية». 
وقالـت مديـرة منتـدى مـرص لإلعالم 
نهـى النحـاس: «إّن املنتـدى يهدف إىل 
خلق تجمع مهني يكون وجهة سـنوية 
إلعالميني يف مختلـف أنحاء العالم، كما 
أنه يعـد بمثابة منصـة إعالمية تجمع 
خـرباء املهنة ملناقشـة أبـرز التحديات 
التي تواجـه العمل الصحفي مثل غياب 
اإلعالميـة، ومعانـاة  الكـوادر  تدريـب 
قطاعات االعالم مـن انخفاض مصادر 
فهـم سـلوكيات  التمويـل، ومحاولـة 

الجمهور وتفضيالته». 
 واسـتهلت فعاليـات املنتـدى بجلسـة 
بعنـوان «الجمهـور الجديـد: هـذا مـا 
نعرفه حتى اآلن»، وشـارك فيها خرباء 
اإلعـالم وقدمـوا نقاًشـا معمًقـا حول 
مسـتقبل اإلعالم وتوجهـات الجمهور 
الجديد وكيفيـة خلق التواصـل الفّعال 
معـه، وأشـار خبـري اإلعـالم الرقمـي 
خالـد الربمـاوي، إىل أهميـة أن تعيـد 
املؤسسـات اإلعالمية النظر يف سياسـة 
توزيع وترويج املحتوى عىل الشـبكات 

االجتماعية.
وعـىل مدار يومني، ُعقدت مجموعة من 
الجلسـات وورش العمـل مـن أمثلتها: 
«كيف تخلق جمهوًرا رياضًيا متعصًبا» 
والتـي أدارها اإلعالمـي الريايض هاني 
حتحوت، وألقى خاللها الحضور الضوء 
عىل حالة التعصب الريايض التي تنترش 
بـني الجماهري. أمـا الكاتـب الصحفي 
جلسـة  خـالل  فذكـر  الزيـات  يـارس 
«مسـتقبل الصحافة يبـدأ اآلن» أنه من 
أفضـال التكنولوجيـا عـىل الصحافـة 
أننا أصبحنـا قادرين عـىل رؤية أماكن 
لم نكـن قادرين عـىل زيارتها سـابًقا، 

إضافـة إىل جلسـة بعنـوان «الصحافة 
الضوابـط  الترسيبـات:  عـىل  املبنيـة 
األخالقية واملهنية»، وجلسـة أخرى عن 
«مهـارات إجـراء املقابـالت الصحفية: 
املسـؤولية القانونية للوسيلة اإلعالمية 

عما ينرش». 
جذب جمهور املستخدمني عرب املنصات 

الرقمية 
شهدت ورشة العمل التي قّدمها أبانوب 
عماد، الصحفي املتخصص يف الوسائط 
املتعـددة بسـكاي نيوز عربيـة بعنوان 
«صناعـة املحتـوى الرقمـي»، تفاعـًال 
كبـرياً مـن الحضـور ضمـن فعاليـات 

املنتدى، وقد قدم نصائح لجذب جمهور 
الهاتف املحمـول نظرًا لتغري اهتماماته 
وأولوياته عما سـبق، وذلـك عىل النحو 

التايل: 
-فكـر يف أول ٣ ثـواٍن مـن الفيديو لكي 
تلقـى فيديوهاتـك رواًجـا كبـرًيا عـرب 
املنصـات الرقميـة، ألّن جمهور الهاتف 

يتابع يف صمت. 
-اهتم جيًدا بالنصوص واكتبها بحرفية 

عىل فيديوهاتك. 
-اسـتخدم املقاطـع املوسـيقية األكثر 
تغفـل  وال  فيديوهاتـك،  يف  رواًجـا 

االنتقاالت لخلق فيديو جذاًبا. 

يف  واألوسـمة  اإلشـارات  -اسـتخدم 
فيديوهاتك Stickers، والتي ستجدها يف 
النماذج املُعدة لالسـتخدام يف الكثري من 
تطبيقـات الهواتف املحمولة املخصصة 

لعمل فيديوهات. 
-فكـر بطرق مبتكـرة لجـذب جمهور 
الهاتف ألنه يبحث اليوم عن آخر األخبار، 
واملوضوعـات  الفيديوهـات،  وأغـرب 

الجادة والخفيفة. 
-اسـتخدم اللقطات األقرب التي تصف 

محتوى الفيديو. 
كما أشار أبانوب عماد إىل أهمية ترتيب 
لقطـات الفيديـو يف تسلسـل منطقـي 

مناسـب إليقاع الحدث من خالل وضع 
املقاطـع الصوتية املناسـبة للموضوع 
لتوصيل الرسـالة بشـكل واضـح، وأن 
تقوم بضبط املـواد املتاحة من لقطات 
وصـور وموسـيقى وغريهـا ودمجهـا 
لجعـل الفيديـو النهائي مناسـًبا لفرتة 
زمنية معينة، ومن الرضوري أن تصوب 
األخطـاء التي تمت خالل عملية اإلنتاج 
مثل درجة الصوت، ودرجة حرارة اللون 

والخلفية، ومجال الرؤية. 
تطبيقـات مفيـدة للصحفيـني إلنتـاج 

فيديوهات جذابة 
جلسـة  ركـزت  نفسـه،  السـياق  ويف 
الصحفـي أسـامة الديب، وهـو مدرب 
يف الصحافـة املسـتندة إىل املوبايـل عىل 
كيفيـة إنشـاء محتوى رقمـي تفاعيل 
يجذب جمهور السوشيال ميديا اعتماًدا 
عىل منصة «تيك توك»، وذلك يف جلسـة 
قّدمهـا الديـب بعنـوان «الصحافة عىل 
طريقة تيك توك»، أشـار فيها إىل أهمية 
اّتجاه املؤسسـات اإلعالمية العربية إىل 
«تيك توك» للسري عىل خطى مؤسسات 
دولية أنشـأت حسـابات لهـا عىل هذه 

املنصة مثل «بي بي يس». 
وأشار إىل وجود مجموعة من التطبيقات 
الرقمية التي تساعد الصحفيني يف إنتاج 
فيديوهـات ومشـاركتها عـرب منصات 

التواصل االجتماعي مثل:  
 «iMovie«-

 «Powerdirector«-
 «Kinemaster«-

 «Inshot«-
خطوات سهلة لكشف الصور املزيفة 

مـن جهتـه، تحـدث املـدرب واملحارض 
بالجامعـة األمريكيـة بالقاهـرة عمرو 

العراقـي عـن العديـد مـن املوضوعات 
املهمـة يف جلسـته حـول دور «تقنيات 
الـذكاء االصطناعـي يف كشـف الصور 
املزيفـة»، مثـل: الفـرق بـني «الصورة 
املزيفة»، فالصورة  املزورة» و»الصورة 
املزورة ليس بهـا أي يشء من الحقيقة 
كالعملة املزورة، أما «الصورة املزيفة»، 
فهـي التي طرأ عليها نـوع من التعديل 
مثل أن تكون مأخوذة من سياق معني. 
كمـا شـارك العراقـي مـع الصحفيني 
كـوًدا يقوم بعمل وظيفتني أساسـيتني 
للتحقـق مـن أي صورة، مثل الكشـف 
عن ملـف exif وهي البيانات التعريفية 
املصاحبـة للصورة والتـي تحتوي عىل 
تاريخ التصوير، ونوع الكامريا، وتاريخ 
التعديل عـىل الصورة إن وجـد، إضافة 
إىل تحديد أماكن التالعب يف الصورة من 
 Error Level Analysis تقنيـة  خـالل 
 Grayوالتـي تقوم بعـرض الصـورة بـ
Scale الـذي ُيميـز مكونـات الصـورة 
بدرجات األلـوان حرارية ويظهر الفرق 

بني املناطق األصلية واملناطق املزيفة. 
وأتـاح العراقـي للصحفيـني إمكانيـة 
اسـتخدام الكـود، ونسـخه، والتعديـل 
اإلرشـادات  خـالل  مـن  وذلـك  عليـه، 

التالية:  
- قم بنسـخ ملف colab لحسـابك عىل 

جوجل درايف. 
- قـم برفع الصـورة التي تـود التحقق 
 Table املندرج أسفل file منها يف تبويب

.of content
.pic.jpg أعد تسمية الصور بـ -

 run اخـرت runtime ثـم مـن تبويـب -
.all

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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 وينس آيرس/ متابعة الزوراء:
قـّدم أمري قطر الشـيخ تميم بن حمد آل ثانـي هدية ممّيزة 
لنجـم املنتخب األرجنتيني ليونيـل مييس، وذلك قبل أن يرفع 
كـأس العالم ألّول مرٍّة يف مسـريته، مسـاء األحد، عىل أرض 

ملعب لوسيل يف الدوحة.
وبعـد فوز املنتخب األرجنتيني عىل نظريه الفرنيس يف املباراة 
النهائيـة، ومنـح ميـيس ميداليتـه الذهبية، قـام أمري قطر 
بإلباس مييس عباءة عربية تقليدية، ُتعرف باسم ”البشت“، 
والتي تعترب أثمن هدية يمكـن تقديمها للضيوف يف العادات 

املتوارثة يف دول الخليج.
وتحت أنظـار املاليني من الناس، رفع نجـم األرجنتني كأس 
البطولة، مرتدياً البشـت العربي، مّما أثـار موجة كبريًة من 
التفاعالت واآلراء، ال سـّيما يف الصحافـة األرجنتينية، والتي 

تطرّقت للمشهد يف إطار تغطيتها للنهائي.
وكتبت صحيفة ”تيـالم“ األرجنيتينة: ”البشـت الذي ارتداه 
مييس عند رفع الكأس جزء مـن الثقافة القطرية والعربية. 
ويشـابه إهداءه يف الثقافـة العربية إهداء مفتـاح املدينة يف 

الثقافة الالتينية“.
وكتبـت صحيفة ”لوس أنديـس“: ”أمري قطـر ألبس مييس 
العبـاءة القطريـة الشـعبية التـي يرتديهـا نفسـه. ورفـع 
الكابتن الكأس مرتدياً إياها عىل وقع مباركات رئيس الفيفا 

وهتافات الجماهري“.
ولفتـت صحيفة ”دياريو هوي“ إىل أّن الهدية ”أثارت فضول 
كّل مـن شـاهدها يف األرجنتـني“. وتابعت: ”كانـت العباءة 
القطرية حارضة يف الصورة األكثر انتظاراً ملييس، وسـتبقى 

يف ذاكرة الجميع“.
مـن جهتها، حاولت صحيفة ”برفيل“ توضيح معنى الهدية 
فكتبـت: ”عندمـا يزور األجانـب قطر يمكنهم ارتـداء الزي 
الوطني كدليل عىل احرتام عادات املكان. ويف مثل حالة مييس، 

يكون تسليم العباءة من قبل األمري تقديراً للضيوف“.
وهو األمر نفسـه الذي قامت به ”ال ناسيون“: ”هذه العباءة 
تعادل البدلة الرسـمية يف بقية دول العالم، أهداها أمري قطر 

ملييس كعالمة عىل االحرتام، فهو محارب انترص لبلده“.
ورأت ”دياريـو بوبـوالر“ يف تقديم الهدية نوعـاً من التكريم 
للنجـم األرجنتينـي: ”وقت تسـليم الجائـزة كان أمري قطر 
نفسـه هو من ألبس ميـيس العباءة السـوداء، ليعّزز صورة 

األرجنتيني كواحد من أفضل العبي الكرة يف التاريخ“.
وأشـارت صحيفة ”أوليه“ إىل تزامن نهائي البطولة الكروية 
األهـم مـع اليوم الوطني القطـري وكتبت: ”بينمـا كان ليو 
يلتقـط صورتـه التاريخيـة مـع الكـأس، كان القطريـون 
يحتفلـون أيضـاً باليوم الوطنـي لقطر. ظهر اليـوم مرتدياً 

الزي الرسمي القطري وكان يرتديه أمري قطر أيضاً“.
بدورهـا، شـّددت صحيفة كالرين عـىل األهميـة التاريخية 
للصـورة وكتبت: ”كما هو الحال بالنسـبة لشـعوب أمريكا 
الالتينيـة، لن ينىس العـرب هذه الصورة أبـداً. إهداء العباءة 
القطرية ملييس بيد أمري البالد، تتّوج لحظتي األرجنتني وقطر 

يف لقطة واحدة“.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أعلـن محامـون حقوقيـون مرصيون 
أنهـم طالعـوا أوراق القضيـة رقم 26 
لسـنة 2021، التي أحيلـت إىل محكمة 
الجنايـات مأموريـة بـدر وتحـدد لها 
جلسـة األربعـاء املقبل 21 ديسـمرب/
”األوىل  الدائـرة  أمـام  األول  كانـون 
إرهاب“ برئاسة املستشار محمد سعيد 
الرشبينـي، واكتشـفوا أسـماء العديد 
مـن الصحفيني واإلعالميـني املرصيني 
املعارضني يف الخارج. وكشـف املحامي 
أوراق  أن  املـرصي،  خالـد  الحقوقـي، 
القضيـة تضـم العديد مـن الصحفيني 
واإلعالميني يف مرص وخارجها، وأبرزهم 
حمـزة زوبـع ومعتـز مطـر ومحمـد 
نارص وسـيد توكل وعبد الله الرشيف، 
وكذلـك الصحفـي حسـني عـيل كريم 
واملحبوس احتياطيـًا منذ القبض عليه 

يف 15 فرباير/ شباط 2021 عىل خلفية 
اتهامه باالنضمام لـ“جماعة إرهابية“ 
ونـرش أخبار كاذبة. وكانـت نيابة أمن 
الدولـة العليـا يف 5 ديسـمرب/ كانـون 
األول 2022 قـررت إحالة القضية رقم 
26 لسـنة 2021 حرص أمـن دولة عليا 
إىل محكمـة الجنايـات باتهامـات من 
بينها االنضمـام لـ“جماعـة إرهابية، 
وتمويـل وإمـداد جماعـة إرهابيـة يف 
الداخـل والخـارج ببيانات مـن هدفها 
زعزعة وتكدير السلم العام“.واستدعت 
املتهمني املحبوسـني عـىل ذمة القضية 
 29 السـتكمال التحقيقـات معهـم يف 
نوفمرب/ ترشيـن الثانـي، ووّقعوا عىل 
قـرار اإلحالـة ومنهم صحفيـان اثنان 
عىل األقـل، أحدهما حسـني عيل كريم 
(55 عامـاً) وهـو صحفـي يف جريـدة 
”الشـعب“.وألقي القبـض عـىل كريم 

يف 19 نوفمـرب/ ترشيـن الثانـي 2020 
مـن منزله بمحافظة اإلسـكندرية وتم 
ترحيلـه إىل مقر قطاع األمن الوطني يف 
العباسية يف القاهرة، حيث تم التحقيق 
معـه عـن عملـه السـابق يف جريـدة 

”الحرية والعدالة“ وجريدة ”الشعب“.
كما أحيل يف نفـس القضية محمد عبد 

النبي فتحي (مصور صحفي).
وأحيـل يف نفس القضيـة أيضاً املواطن 
محمد سـيد سـيد محمد، ألقي القبض 
عليه يف 6 ديسمرب/ كانون األول 2020 
مـن منزلـه بمنطقـة طلخـا يف مدينة 
املنصورة، وتم اصطحابه إىل مقر قطاع 
األمـن الوطني.وُرّحـل بعدهـا إىل مقر 
قطاع األمـن الوطني ببورسـعيد محل 
إقامته. وبعد 14 يومـاً تم ترحيله مرة 
أخرى عىل مقـر قطاع األمن الوطني يف 

منطقة العباسية يف القاهرة.

القاهرة/متابعة الزوراء: 
لـم يعـد دور «منصـة» أو تطبيق - «تيـك توك» 
مقتـرصاً عىل الرتفيه، بـل امتد أيضـًا إىل اإلعالم 
واإلخبار، إذ كشـفت نتائج دراسة حديثة، أعدها 
معهـد رويـرتز لدراسـات الصحافـة، «اعتمـاداً 
متزايداً» عىل «تيك توك» بوصفه مصدراً لألخبار، 
خاصـة بني فئـة الشـباب، وتحديـداً «جيل زد». 
ويف الوقـت الـذي اعتـرب خـرباء هـذه النتيجـة 
«أمـراً طبيعيـاً»، يف ظـل تزايـد شـعبية املنصـة 
بـني املراهقني، فإنهـم أثاروا مخـاوف من تزايد 
«املعلومات الزائفة»، مؤكدين عىل رضورة وجود 
وسـائل اإلعالم التقليدية عىل منصـات التواصل 

االجتماعي، لتقديم أخبار «موثوقة».
الدراسـة التـي نرشها معهـد رويرتز لدراسـات 
الصحافـة، يف ديسـمرب (كانـون األول) الحـايل، 
ذكرت أنه بينما يستخدم 40 يف املائة من الشباب 
من سـن 18 إىل 24 سـنة «تيك تـوك» يف أغراض 
متنوعـة، فـإن 15 يف املائـة مـن الفئـة العمرية 
نفسـها يسـتخدمون املنصـة مصـدراً لألخبار. 
كذلـك أشـارت الدراسـة إىل أن «تيك تـوك»، التي 
أطلقتهـا رشكـة «بايـت دانـس» الصينيـة عام 
2018. كمنصـة ترفيهيـة تعتمـد عـىل مقاطع 
الفيديـو القصـرية، لديهـا اآلن أكثـر مـن مليار 
مسـتخدم نشـط، وكانت التطبيق األكثر تحميالً 
عـىل الهواتف املحمولة خالل عـام 2020. إال أن، 
جائحـة «كوفيـد - 19» كانـت «نقطـة تحول» 
بالنسبة للمنصة الصينية، ال سيما مع سياسات 
اإلغـالق التي دفعـت كثريين للبقـاء يف منازلهم، 
«الفيديـو  مقاطـع  عـرب  تجاربهـم  ومشـاركة 
القصرية»، بحسب الدراسة، التي أشارت أيضاً إىل 
أن األزمة الروسـية - األوكرانية، بدورها، عززت 
سـمعة «تيك توك» كمصدر لألخبار، ال سيما مع 
توثيق عدد من الشـباب األوكراني لتجربتهم مع 
الحـرب، وبثها عرب «تيك توك». ونقل التقرير عن 
أحد مسـتخدمي «تيك توك» من الربازيل قوله إن 
«(تيـك توك) انطلقت كمنصـة للرقص والرتفيه، 
لكن هذا لم يعد الحال اليوم، حيث باتت مهمة يف 

نرش وتقديم املعلومات الفورية والرسيعة».
رامي الطراونـة، رئيس وحدة املنصـات الرقمية 
يف صحيفـة «االتحـاد» اإلماراتية، وصـف نتائج 
الدراسـة يف ترصيحات لـ«الرشق األوسط» بأنها 
«طبيعيـة ومنطقيـة»، ال سـيما أن «تيـك توك» 

استهدفت منذ انطالقها فئة صغار السن كقاعدة 
أساسية ملتابعيها، وطوّعت كل األدوات لالستحواذ 
عـىل أكرب قدر مـن اهتمـام تلك الفئـة. وأضاف 
الطراونـة أنـه رغم عدم اسـتهداف «تيـك توك» 
للجانـب اإلخبـاري واإلعالمي، فـإن «احتياجات 
مسـتخدميها ملتابعة األخبـار والتقلبات املحلية 
والعاملية، التي باتت تمس الصغري والكبري، إضافة 
إىل كثافة اسـتخدام (تيك توك) ورسعة انتشاره، 

جعلت كثريين يطوعونه كمصدر لألخبار».
أيضـاً لفت الطراونة إىل أن نمـوذج «تيك توك» يف 
مقاطـع الفيديو القصرية أصـاب بقية املنصات 
األكثـر تخصصاً يف مجال األخبار، مثل «يوتيوب» 
و«إنسـتغرام» و«تويـرت»، بنوع مـن «العدوى» 
التي جعلتهـا جميعاً تتبنى النموذج ذاته. واعترب 
هذا األمر «تحـّوالً يف صناعة اإلعـالم وتقنياته»، 
وتابع: «اتجه كثريون لبنـاء خططهم اإلعالمية، 
وفقاً لألدوات والنماذج الجديدة التي تقدمها تلك 
املنصـات، وبخاصـة مقاطع الفيديـو القصرية، 

أمالً يف مزيد من االنتشار بني الكبار والصغار».
وحقاً، من بني النتائج الالفتة لالنتباه يف دراسـة 
معهد رويـرتز، اعتمـاد مسـتخدمي «تيك توك» 
عـىل حسـابات ألفـراد عـىل املنصـة، كمصـادر 
للمعلومـات واألخبـار، أكثر مـن اعتمادهم عىل 
حسابات تابعة لصحفيني أو مؤسسات إعالمية. 
إذ ذكرت الدراسـة أن 36 يف املائة من مستخدمي 
«تيك توك» يعتمدون عىل حسـابات شـخصيات 
اإلنرتنـت كمصادر لألخبـار، بينمـا يعتمد 23 يف 
املائة عىل حسابات أفراد عاديني، وتأتي حسابات 
املؤسسـات اإلعالمية يف املرتبة الثالثة بنسبة 15 
يف املائة فقط. وبالفعل، يثري اعتماد املستخدمني 
عىل «تيك تـوك» بوصفه مصدراً لألخبار مخاوف 
مراقبني بشأن انتشار األخبار واملعلومات الزائفة. 
وهنا يرى الطراونة أن «حال (تيك توك) ال يختلف 
عن حـال باقي منصات التواصـل االجتماعي، يف 
مواجهـة تحدي األخبـار الزائفة»، مشـرياً إىل أن 
«هذا التحـدي أدخل عمالقـة التكنولوجيا أروقة 
املحاكم خالل السـنوات املاضية». وشـدد عىل أن 
«مواجهة هذا التحدي مسـؤولية مشرتكة، حيث 
يتوجب عـىل (تيك توك) العمل عـىل إيجاد حلول 
مناسـبة إلبـراز املنصـات واملصـادر اإلخباريـة 
املوثوقة، ويف املقابل تقع مسـؤولية التحقق من 
املعلومات عىل املسـتخدم، وإعمال الشك للتمييز 

بني الصواب والخطأ».
مـن جهـة ثانية، تثـري «تيك تـوك»، بـني الحني 
واآلخـر، تسـاؤالت بشـأن خصوصيـة بيانـات 
املستخدمني، ال سيما مع االتهامات التي تتحدث 
عن «ارتباطها» بالحكومـة الصينية. ويأتي هذا 
بمـوازاة الكالم عـن «خطرها» عىل الشـباب، يف 
أعقاب انتشـار بعض ألعاب التحدّي التي تسببت 
يف أرضار نفسـية وبدنية للمسـتخدمني يف بعض 
الـدول. غـري أن هذا الـكالم لم يقلل مـن نموها، 
فبحسـب دراسـة نرشها مركز «بيـو» األمريكي 
(آب)  أغسـطس   10 بيـوم  مؤرخـة  لألبحـاث، 
املايض، فإن «تيك تـوك» تحتل املرتبة الثانية بعد 
«يوتيوب» كأكثر املنصات اسـتقطاباً للمراهقني 

يف الواليات املتحدة األمريكية، عام 2022.
وهنا، أوضح رشح أحمد عصمت، املدير التنفيذي 
ملنتدى اإلسكندرية لإلعالم واستشاري تكنولوجيا 
اإلعـالم والتحول الرقمي يف مرص، خالل لقاء مع 
«الرشق األوسط» أسـباب اعتماد «جيل زد» عىل 
«تيك تـوك» مصدراً لألخبار، فقـال إن «جيل زد، 
منفتـح بشـكل أكرب عـىل التغيري، ولديـه تصور 
واسـع عن الرتويج الذاتـي، ويجيـد البحث عما 
يريد عىل شـبكة اإلنرتنت... وهو مهتم بالرتفيه، 
إىل جانـب الرسعة يف عـرض وتلقـي املعلومات، 
وهـو مـا توفره منصـة (تيك تـوك)». وأردف أن 
«ميـزة (تيك تـوك) تكمن يف تقديمهـا لألخبار يف 
صورة قصرية وموجزة، وهو ما يجذب جيل زد». 

وللعلم، يصنـف مركز «بيـو» األمريكي لألبحاث 
«جيل زد» بأنه ذلك الجيل املولود يف الفرتة ما بني 

عامي 1997 و2012.
كذلـك، يـرى عصمت أن عـىل وسـائل اإلعالم أن 
«تكـون حارضة بشـكل أكرب عـىل املنصات التي 
يحـرض فيهـا الجمهـور لكـي تقـدم لـه الخرب 
بصورته الحقيقية»، بيد أنه يشـرتط أن «تعتمد 
وسـائل اإلعالم األسـلوب املناسـب لـكل منصة، 
بمعنـى أن تقـدم املحتـوى اإلخبـاري بأسـلوب 
موجـود وقصـري، لتجتذب جيـل زد، حتـى وإن 
شـكل ذلك عبئاً تحريرياً وإنتاجياً عىل مؤسسات 
ومنتجـي اإلعالم». وهنـا تابع فيقـول إن «هذه 
املنصات باتت املكان األكثر جذباً لجيل الشـباب، 
وهم يستخدمونها يف الرتفيه، والتعبري عن الذات، 

والبحث، والحصول عىل املعلومات».
ختاماً، يف وقت سابق من العام الحايل، بدا أن «تيك 
تـوك» قـد أصبحت «منافسـاً» ملحـرّكات البحث 
عـىل اإلنرتنت، وذلك يف أعقاب ترصيح لربابهاكار 
راغافـان، النائـب األول لرشكة «غوغـل»، خالل 
مؤتمر تقني شـهر يوليو (تموز) املايض، إذ قال 
إن «40 يف املائـة من الشـباب يسـتخدمون (تيك 
تـوك) و(إنسـتغرام) للبحـث عن مـكان لتناول 
الطعام مثالً، بدالً من االسـتعانة بنظام البحث يف 

(غوغل)، أو ترشيحات (خرائط غوغل)».

(عن/صحيفة الرشق االوسـط)
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واملخـرج  املمثـل  التقـت  الـزوراء 
واملؤلـف الشـاب ذو الفقـار خرض 

جاء فيه :-
* اهـال بالفنـان املبـدع ذور الفقار 

وانت يف حرضة الزوراء .
-اهال بكم جميعـا محـررا وكادرا .

* من انت ايها الضيف العزيز ؟
-انـا املمثل ذو الفقـار خرض ، تولد 
مدينـة الحلـة محافظـة بابـل عام 
١٩٨٣، بكالوريـوس مرسح يف كلية 
الفنـون الجميلـة لجامعـة بابـل ، 
عضـو نقابة الفنانـني املركز العام، 
عضـو يف الفرقـة الوطنيـة للتمثيل 
، مديـر للمـرسح الوطنـي العراقي 

للعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠.
* وكيف كانت نشأة ذو الفقار؟

-ولـدت ونشـأت يف الحلـة واكملت 
دراستي الجامعية فيها ومن حسن 
حظي بـأن عائلتـي متذوقـة للفن 
ومـن جمهور الفـن الحقيقي وهذا 
ما انعكس عىل تربيتهم يل وال سيما 
يف دعمهـم يل منـذ طفولتـي حينما 
اكتشفوا بأني ارسم جيدا.. فحينما 
عندما كنت طفـًال كان والداي دوماً 
يأخذوني اىل مراكز الشباب لتطوير 

املهارات والهوايات يف الرسم. 
* اول خطواتـك نحـو الفـن وانـت 

صبي؟
-كانـت خطواتـي االوىل يف الفن هي 
يف الرسـم حيـث كانـت مدرسـتي 
الجائـزة  تأخـذ  دومـاً  االبتدائيـة 
ومسـابقات  مهرجانـات  يف  االوىل 
الرسـم  املـدريس ملعارض  النشـاط 
التـي كانـت تقـام يف تربيـة بابل يف 
بدايـة التسـعينيات.. وكانـت اغلب 
اللوحات والرسـومات املشاركة هي 
لوحاتـي، وكان هنـاك دعم حقيقي 
من معلماتنا يف مادة ( الفنية ) رغم 
قساوة املعيشـة حينها، فكخطوات 

فنيه يف ايام الصبا هي يف الرسم . 
* حدثنا عن ابداعاتك خالل الدراسة 

االبتدائية وصوال اىل االعدادية؟
- لـم اضع يف الحسـبان ايام مرحلة 
االبتدائيـة بأني سـأكون ممثال عىل 

خشبة املرسح او بشاشة التلفزيون 
بقـدر مـا كنت افكـر فيـه يف اقامة 
معارض تشـكيلية خاصـة، فكانت 
ابداعاتي يف فرتة الدراسـة االبتدائية 
للمهرجانـات  املشـاركة  يف  هـي 
املدرسـية، ولكن بعد املتوسـطة ويف 
االعداديـة تغريت قراءاتـي يف تذوق 
الفن فكانت يل تجارب يف النحت عىل 

مادة الجبصني. 
إ اي الكليات قررت االنتماء اليها بعد 

االعدادية وملاذا ؟
-كان ارصاري عـىل كليـة الفنـون 
الجميلـة وخاصـة قسـم املـرسح، 
وتغـريت قناعتـي بسـبب قراءتـي 

للكتـب الخاصة بالفـن بأن املرسح 
هـو ابـو الفنـون فمـن املمكـن ان 
اشـفي غلييل فيه، ولكن مهارتي يف 
التشـكيل كانت موجودة لدرجة انه 
يف اختباري  للقبـول يف كلية الفنون 
الجميلـة وكان مـن ضمنها  اختبار 
الرسم لقسم التشكييل، وقد تفوقت 
يف اختبـاري يف قسـم املـرسح وتـم 
قبـويل يف قسـم التشـكييل، وبعدها 
حاولت ان يتم نقيل بأي طريقة من 
الطرق والحمد لله اسـتطعت ايجاد 
البديـل ألخذ مكانه يف قسـم املرسح 
ويـأخذ مكاني يف قسـم التشـكييل 

حسب رغبته يف الكلية . 
ابدعاتـك  مجمـل  عـن  حدثنـا   *
ومشاركاتك وانت طالب يف الكلية ؟

- شـاركت يف العديـد مـن الفعاليت 
ومنهـا مرسحيـة ( الف بـاء اآله ) 
تأليـف واخـراج : رسمـد الرسمدي 
،عـام ٢٠٠٣، ومرسحيـة ( قميص 
رجـل سـعيد ) تأليف : بيـار فوريه 
/ اخراج : د. محمد حسـني حبيب ، 

عام ٢٠٠٤
مرسحيـة ( الحر الرياحـي ) تأليف 
: عبـد الـرزاق عبد الواحـد / اخراج 
: سـامي الحصناوي ، عـام ٢٠٠٥، 
مرسحيـة ( الشـهداء ينهضون من 
جديـد ) تأليـف واخـراج : سـامي 
الحصناوي ، عـام ٢٠٠٥، مرسحية 
( التيـه ) تأليـف واخـراج : حسـن 

الغبيني ، عام٢٠٠٥، مرسحية ( آالم 
السـيد معروف ) عـن رواية بنفس 
االسـم للكاتب غائـب طعمة فرمان  
اعـداد واخـراج : د . محمد حسـني 
، عـام ٢٠٠٥، مرسحيـة (  حبيـب 
شـك ) مرسحية راقصة ، سـيناريو 
وكريوغراف : احمد محمد عبد االمري 
، عام ٢٠٠٥، مرسحية ( عندما هتف 
الديك ) تأليف : منور ناهض الخياط 
، اخراج  مهند ناهض الخياط ، عام 
٢٠٠٥، مرسحية (صفحات الدماء) 
اعـداد : ناهـض الخيـاط ، اخراج : 
مهند ناهض الخيـاط ، عام ٢٠٠٥، 
مرسحيـة ( الصوت االصفر ) تأليف 
واخـراج : ذو الفقـار خـرض عـام 

.٢٠٠٦
* اطروحتـك للتخـرج مـا اسـمها 

وماذا كانت نتيجتك ؟
- كانت مرسحية الصوت االصفر من 
تأليفي واخراجي ايضاً ومثلت فيها، 
والجميـل بأن نـص الصوت االصفر 
نرشته يف احـدى املدونات املرسحية 
عـرب شـبكة االنرتنت فتـم اختياره 
ليتم انتاجه يف املرسح الجزائري عام 
٢٠٠٨ واخـذ العرض جائـزة افضل 

عمل متكامل وافضل نص. 
* بعـد التخرج ما الـذي فعلته، هل 

قررت التعيني ام ماذا ؟
دراسـة  اكمـل  ان  طموحـي  -كان 
املاجيسـتري يف جامعة دمشق ولكن 
حني سفري اىل دمشق وبسبب تغري 
السياسـات حينهـا عـام ٢٠٠٧ يف 
ازمة العـراق يف الحرب الطائفية، لم 
استطع قانونيا ان اكمل املاجيستري 
يف دمشـق وهناك تم اعطاء الفرص 

يل يف التمثيل للدراما التلفزيونية .
* اول عمـل  ابداعـي جعلـك تفكر 

جديا بأنك فنان فعال  ؟
-بغـض النظـر عـن كل التجـارب 
السابقة لتجربتي التي جعلتني افكر 
بأني ممكن ان اكون فنانا فعال هي 
محاولتـي االوىل يف الكتابة املرسحية 

حينهـا  فكتبـت  الطفـل  ملـرسح 
مرسحيـة ( آليلء السـماء ) وبعدها 
احببت هذا الشغف وتم  قراءة النص 
من عدة اشـخاص مختصني فقالوا 
انـه يخضـع ملقاييس فنيـه وادبية 
حقيقية، فهـذا العمل االبداعي الذي 

جعلني افكر بما انا فيه كثريا. 
*  حدثنا عن الخطوات الالحقة ؟

-حاليـا اقـوم بتصويـري ملسلسـل 
دفعـة لنـدن وهـو مسلسـل عربي 
انتـاج الـ mbc ونقـوم بتصويره يف 
مدينـة االنتاج االعالمـي يف القاهرة 
وسـتكون هنـاك بعض املشـاهد يف 

لندن ؟
* هـل انتميـت اىل الفرقـة القومية 

للتمثيل متى وملاذا ؟
- نعـم انا عضـو يف الفرقة الوطنية 
للتمثيـل منـذ عـام ٢٠١٣ التابعـة 
لـوزارة الثقافة والسـياحة واالثار، 
كمـكان حقيقـي ممكـن ان يمثلنا 

كفنانني .
* اول عمـل مرسحي لك حدثنا عنه 

وعن مشاعرك تجاهه ؟
- كانت تجربتي االوىل هي مرسحية ( 
الف باء األه ) وقدمناها ضمن حفل 
يف مرسح الفضاء املكشـوف وكانت 
مشـاعري مختلطة فيهـا مابني ان 
اثبـت جدارتي فيهـا وان اتغلب عىل 
حالة الخوف مـن الجمهور والحمد 

لله تمكنت من ذلك .
* وكيف توالت عليك االعمال ؟

- كل شـخص حريـص عـىل مهنته 
تسـند لـه مهمـة اخرى مـن نفس 
عـيل  توالـت  تلفزيونيـا  مهنتـه.. 
التجـارب كونـي كنـت حريصاً عىل 
االداء التمثيـيل كوني امتلك اساسـا 

مرسحيا جيدا يؤهلني لذلك . 
* متى بدأت تعمل بنهج فني خاص 

بك وما هو نهجك يف التمثيل؟ 
- بعد اربع سنوات من مشاركتي يف 
الدراما التلفزيونية وتكرار التجارب 
ادركـت ان منهج الواقعية الطبيعية 

يف االداء هـي التـي تصـل اىل قلب 
املنهـج  فهـذا  العراقـي  املتلقـي 
اعتمدتـه بعيدا عن املغاالة يف االداء 
وخاصـة يف املشـاهد االنفعاليـة، 
فالحياتيـة يف االداء التمثيـيل هـي 

االقرب للصدق الفني.
* كـم عمـال فنيا مرسحيـا وغري 

مرسحي شاركت به ؟
- مرسحيا ما بني التأليف واالخراج 
والتمثيل املرسحي، اشرتكت يف ٢٥ 
مرسحية. اما تلفزيونيا فاىل اليوم 
لدي حصيلة ٤٩ مسلسال تلفزيونيا 

مابني محيل وعربي .
* اكثر عمل تعتز به ؟ 

- املسلسـل العربـي هدوء نسـبي 
للمخـرج التونيس الراحل شـوقي 

املاجري .
* هـل كانـت لـك مشـاركات مع 
االذاعـة والتلفزيـون حدثنـا عنها 

باالسماء واالرقام ؟
- لدي عـدة مشـاركات يف االذاعة 

الدرامـا  يف  كممثـل  التلفزيونيـة 
االذاعية ولكن لالسـف نسيت اغلب 

اسمائها  ؟
* حدثنا عن اعمالك يف السينما ؟ 

- عـرشة  وهـي حكايـة الحكايـة، 
احـالم اليقظـة، سـائرون، الكعكة 
الصفـراء، حنـني، صمـت الراعـي، 

رشوق، رس القواريـر، كالب املدينة، 
خط اسود . 

* حدثنـا عن االماكن االعالمية التي 
عملت فيها ضمن حدودك الفنية. 

- لم اعمـل بمكان اعالمي كإعالمي 
فاقترص عميل عىل التأليف واالخراج 

والتمثيل .

التـي  االعمـال  عـن  حدثنـا  اذاً   *
اخرجتها يا ذو الفقار ؟

اعمـاال  يل  كانـت  مسـريتي  -عـرب 
 ) مرسحيـة  ومنهـا  اخرجتهىـا 
الصـوت األصفر ) وكانت من تأليف 
: ذوالفقار خـرض، مرسحية ( بائع 
االسـماء ) ، مرسح طفل ، ... اعداد 
: ذوالفقـار، مرسحيـة ( و . هـ . م 
 : سـيناريو  راقصـة،  مرسحيـة   ،(
ذوالفقار، مرسحية ( ماقبل الحرف 
.... مـا بعد النقطة ) ...... مرسحية 
ذوالفقـار   : سـيناريو   ، راقصـة 

خرض. 
* هل الفت دراما تلفزيونية ؟  

- درامـا تلفزيونية لـم اكتب اىل اآلن 
ولكن كتبت دراما مرسحية .

-ما الذي لديك بخصوص االطفال ؟
- كتبـت نصا اسـمه آليلء السـماء 
واخرجت نصا اسمه مرسحية بائع 
االسـماء وكانت هاتان املرسحيتان 

موجهتني اىل فئة االطفال.
* أي املخرجني يجسد ما تفكر به ؟

- املخـرج البحرينـي عـيل العيل من 
خـالل تجربتي معه يف العمل العربي 

دفعـة بـريوت .
* هل شـاركت بمهرجانات او عمل 

خارج بلدك؟
- نعم شـاركت  كمؤلـف يف الجزائر 

/ مدينة االغـواط / ضمن مهرجان 
 ) ومرسحيـة  االغـواط،  جامعـة 
يف  جميلـة  ليسـت   ... املوناليـزا 
صامتـة  مرسحيـة   ( العيـون  كل 
مهرجـان  ومـرص  بانتومايـم..   ،
الجمعيـة املرصيـة لهـواة املـرسح 
ضمن املهرجـان الرابع للمونودراما 
/ ضمن مشاركة ليبيا يف املهرجان / 

من اخراج املخـرج املرسحي الليبي 
رشح البال، ويف املغرب/ فرقة هواة 

العمـل املرسحي يف مكناس / ضمن 
عـروض امللتقى الدويل بــ ( ارفود ) 
يف ٤ / ٤ / ٢٠٠٩ ، اخـراج املخـرج 
املغاربـي : جمـال الديـن الغزواني، 
واخرها يف الجزائر يف املهرجان الدويل 
وشـاركت  النسـائية  للمونودرامـا 
مرسحيتي ( املوناليزا ليست جميلة 
يف كل العيون )، وفازت بأفضل نص 
عام ٢٠٢٢ عىل الدول املشاركة وهي 
فرنسـا وبلجيكا ورومانيا والجزائر 
وتونس ومـرص وفلسـطني واليمن 

وليبيا .
* هل حصلت عىل جوائز؟

-  حصلـت عـىل ثـالث جوائـز عىل 
الكتابة املرسحية يف املغرب والجزائر 

وليبيا . 
* هل شاركت بأعمال عربية حدثنا 

عنها بإسهاب؟
- مسلسـل هـدوء نسـبي للمخرج 
املجاري ومسلسـل  الراحل شـوقي 
العقاب و مسلسـل الحب والسـالم 
ومسلسـل دفعة بريوت ومسلسـل 

دفعه لندن ومسلسل السيدة .
* لديك اعمال اشتهرت نود ان تعرف 

القراء عن مضامينها ؟
-اختار فيلم دفعة بريوت، هذا الفيلم 
كانت تـدور األحـداث يف سـتينيات 
مجموعـة  حيـث  املـايض،  القـرن 
مـن الطـالب يسـافرون إىل بـريوت 
بالجامعـة، وتقع  ليدرسـون هناك 
لهم عـدد مـن األحداث املثـرية. ويف 
لبنان عـام ١٩٦٤، ويجـد مجموعة 
منهم أنفسهم يف دوامة من األفكار.. 
الفيلم من اخراج عيل العيل (مخرج)  
أحمد الصفار تأليف: هبة مشـاري 
حمادة .. شارك فيه كل من  فاطمة 
الصفـي  محمود نـرص  عيل كاكويل  
نور الغنـدور  مهند الحمـدي  روان 

مهدي . 
الرصـايف، وهو مسلسـل العراق ٤٥ 
دقيقة تاريخي، وهو مسلسل درامي 
تاريخـي، يتنـاول السـرية الذاتيـة 
لألكاديمي والشاعر العراقي الشهري 
معـروف الرصايف، مـن خالل رحلته 
ما بـني الوطن املحتل مـن اإلنجليز، 
وبـني الغربة يف تركيا.. اخراج أركان 
جهـاد تأليف: حامـد املالكي، طاقم 
العمل: ذو الفقار خرض  حسان رعد  

زيـاد الهـاليل .
* الحركة املرسحية يف العراق هل لك 

رأي فيها ؟
- الحركـة املرسحيـة يف العـراق مع 
االسف كون املرسح تابعا ملؤسسات 
تعانـي حالهـا كحال املؤسسـات يف 
الحكومـة العراقيـة وهـذه املعاناة 
تؤثر بالسـلب عىل املرسح العراقي.. 
سـابقا كان املرسح العراقي يحصد 
كل الجوائز قبل عقد من الزمن رغم 
الظروف، ولكن اآلن تدنى مسـتوى 
حصوله عـىل الجوائز .. املرسحيون 
العراقيـون يقاتلون دومـاً رغم كل 

الحواجز املوجودة .
* هـل لديـك مشـاركة سـنراها يف 

رمضان القادم ؟
- نعم مسلسل اسمه دفعة لندن .

* اخر ما لديك اآلن ؟ 
-ما ذكرته ملسلسل رمضاني .

* شـكرا لـك ذو الفقـار متمنني لك 
دوام التوفيق والشهرة العلمية .

- وأنا  املمنون منكم جميعا .

ذاكرة
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•ولد املمثل واملخرج واملؤلف الشاب «ذو الفقار خرض» يف مدينة الحلة بمحافظة بابل، عمل يف صغره خياطاً، وله تجارب 
شهادة  عىل  وحصل  بابل  جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  من  تخرج  للمرسح،  دراسته  حتى  والنحت  التشكييل  الرسم  يف 
البكالوريوس قسم الرتبية املرسحية للعام الدرايس ٢٠٠٥-٢٠٠٦ وعضو نقابة الفنانني من عام ٢٠٠٢ وعضو يف الفرقة 
الوطنية للتمثيل من عام ٢٠١٥.. إنتقل من عام ٢٠٠٧ - ٢٠١٢ إىل سوريا بسبب األوضاع األمنية غري املستقرة يف العراق وأكمل 

دارسة املاجستري فيها .. ُعني مديرا للمرسح الوطني العراقي من عام ٢٠١٩.
استهواه الفن فعمل يف التأليف واالخراج املرسحي، ولهذا كانت بداياته الفنية عام ٢٠٠٠، وكانت له أول مرسحية قدمها ممثال 
بعنوان «قميص رجل سعيد» عام ٢٠٠١، ثم انتقل اىل بغداد، فعرف ممثال عند ظهوره يف مسلسل تلفزيوني عنوانه الرصايف عام 

٢٠٠٧ تأليف الكاتب حامد املالكي وإخراج أركان جهاد ومن خالل هذا املسلسل استطاع ذو الفقار خرض ان يحقق سمعة 
وشهرة بعد ان صور له املسلسل يف سوريا .
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مـن املهم أن يـدرك األزواج أنه ال يوجد 

أي حياة زوجية خالية من املشاكل، مع 

األخذ بعني االعتبار أن العادات السـيئة 

لها سبب كبري يف املشاكل الزوجية .

لذلـك ينصحـك الخـرباء حـول العالـم 

بتجنب العديد من العادات السيئة التي 

تؤدي ملشاكل زوجية عديدة.

محاولة تغيري الطرف اآلخر

ال تبنـي آمـاًال يف تغيـري رشيـكك بعـد 

الزواج، ووفري جهدك يف تقبل رشيكك، 

كما هو مثلمـا عليه أن يفعل هو أيًضا 

معِك، فمهما فعلتما فأنتما شخصيتان 

مختلفتـان يف النهايـة، وال يوجـد من 

يتغـري بسـهولة، وإن تغري، فسـيكون 

بإراداته وليس نتيجة الضغط الناتج من 

رشيكـه، هذه العادة مـن أكثر العادات 

التـي تسـبب فشـًال ذريًعـا يف التفاهم 

والتآلف بني الزوجني، فانتبهي.

االمتناع عن العالقة الحميمة كوسـيلة 

لعقاب الطرف اآلخر

هـذا السـبب هـو سـبب كارثـي، ويف 

الغالـب تلجـأ إليـه الكثري من النسـاء 

ملحاولـة الضغـط عـىل أزواجهـن عند 

حـدوث مشـكلة ما بينهمـا، وحتى إن 

اسـتجاب الزوج مـرة أو مرتـني، فلن 

يستجيب بعد ذلك، وستتحول العالقة 

بينكما لحالـة من الفتور، ولن تكون 

الرغبـة داخلكمـا كمـا يف السـابق، 

ضعـي العالقـة الحميمة بعيـًدا عن 

أي مشـكلة، حتـى إن لـم تكونـي يف 

وضع نفيس يسمح لِك أن تكوني مع 

رشيكك، فال تستغليها ضده كي يأتي 

إليِك وينهي املشكلة.

إعطـاء األجهـزة الذكيـة (موبايل أو 

تابلـت أو البتـوب) أهميـة أكـرب من 

رشيكك

وهنـا تأتـي العـادة التي يقـع فيها 

أغلب الرجال يف عرصنا الحايل، فأغلب 

أوقاتهم يف املنـزل يحملون هواتفهم 

الذكية وينشغلون بأي يشء بعيًدا عن 

الزوجة واألوالد، وهذا من أكرب أسباب 

غضب الزوجات وشكواهم الدائمة من 

عدم اهتمام أزواجهن بهن وباألطفال 

أيًضـا، فليس هناك مربر عىل اإلطالق 

إن كانت الزوجة منشـغلة مع األوالد 

أن يلتفـت زوجها إىل هاتفـه الذكي، 

بل إن عليه مشاركتها يف تربية األبناء 

وحمـل بعض من املسـؤوليات عنها، 

وهذا سيكون عامًال أساسًيا يف تقوية 

العالقة الزوجية.

املقارنة

تبـدأ املقارنة عند رفض أحد الطرفني 

لفعـل يفعلـه الطـرف اآلخـر، فمثًال 

عندمـا يكون الـزوج غـري راٍض عن 

طريقة زوجته يف إنفاق املال، يقارنها 

بأحـد أقاربه أو أمه، وهـذه الطريقة 

يف رفـض سـلوك رشيـكك هي أقرص 

طريقة لفشل الحياة الزوجية.

التوقف عن الشجار

نعـم مـا قرأتيـه صحيًحـا، فعندمـا 

يتوقف الزوجان عن الشـجار، تموت 

العالقة بينهما موًتا بطيًئا، فال يوجد 

زوجني متماثلني حتى ال يوجد خالف 

بينهما، بل إن التوقف عن املناقشات 

والشجارات، هو أكرب دليل عىل حدوث 

فتور يف العالقة وعدم مباالة الطرفني 

لبعضهمـا البعض، لذلـك فال يهم ما 

يفعله الطرف اآلخر!

اللـوك  تغيـري  يسـتدعي  ال 
بالرضورة قّص شعرك أو تغيري 

لونه. بل يمكن ببسـاطة تغيري 
طريقة فرق الشـعر مع ملسات 

بسيطة جداً ملظهر أنيق وملفت. 
وبحسب مجلة «سيدتي»، فإن 
موديالت  ترسيحات مميزة مع 
فـرق الشـعر املناسـب للوجه، 
تربز جمـال مالمحه بأسـلوب 

الفت وجذاب.
فـرق الشـعر املناسـب للوجه 

املستطيل:
يعتـرب الفـرق األوسـط مثـايل 
إىل  االسـتدارة  وهـم  إلضافـة 
تعتـرب  املسـتطيلة.  الوجـوه 
الغرة أيضاً مناسـبة جـداً لهذا 
الشـكل مـن أشـكال الوجوه، 
ألنها تسـاعد يف تقصري شـكل 
الوجه الطويل. تجنبي الشـعر 
الذي يتجاوز الطول املتوسـط، 
ألن هـذا يطيل الوجـه، تجنبي 
أيضاً الشـعر بالطول الواحد أو 
املظهـر الفائق االنسـدال الذي 
يمكـن أن يجعـل وجهـك يبدو 

أطول أيضاً.
فـرق الشـعر املناسـب للوجه 

الدائري:

إذا كان شـكل وجهـك دائريـاً، 
فإّن فرق الشعر الجانبي مثايل، 
وسيعطي كال الجزأين انطباعاً 
بالطول ويخلقان تناسقاً حول 
وجهك. يمكن لألقفال الطويلة 
التي تحدد الوجه تنحيف الجزء 
العريـض مـن الخديـن وزيادة 
الحجم من القاعدة لخلق املزيد 
مـن التناسـق. اعتمـدي طول 
شعٍر متوسـط مع غرة طويلة 
مؤطرة للوجـه، وحافظي عىل 
امللمس ناعمـًا وأنيقاً، وتجنبي 
الغـرة الناعمـة، حيـث يمكـن 
أن تزيـد من نعومـة مالمحك. 
بدالً مـن ذلـك، اختـاري الغرة 

الجانبية.
فـرق الشـعر املناسـب للوجه 

املايس:
الشـعر  ترسيحـات  تعمـل 
القصـرية مـع الفـرق الجانبي 
بشكل أفضل مع الوجه املايس، 
ألّن السيدات ذات الشكل املايس 
لديهـن جبـاه أصغـر. تجّنبي 

الغرة الكثيفة واملسـتديرة التي 
يبدو  الوجـه وتجعلـه  ُتقـِرص 
أصغر مما هو عليه، عليك أيضاً 
تجنب الغـرة املسـتقيمة ألنها 
ُتـربز أكرب جزٍء من وجهك، مما 

يجعل ذقنك يبدو أضيق.
فـرق الشـعر املناسـب للوجه 

املربع:
ُيعتـرب الفرق الجانبـي العميق 
املربعة،  للوجـوه  رائعـاً  خياراً 
بغض النظر عن طول الشعر أو 
ملمسـه. تجنبي الغرة الكثيفة 
غـري  الشـعر  ترسيحـات  أو 
الحادة، ألّن ذلك قد ُيربز الزوايا 
عـىل وجهـك أكثر، يجـب أيضاً 
تجنب أي مظهٍر حاد ومنسـدٍل 
للخلف إذا كنِت تحاولني تلطيف 
شـكل وجهـك، كمـا يمكن أن 
يؤدي تجعيـد الشـعر أيضاً إىل 
توسيع وجهك. لذا، اختاري إما 
ترسيحة شـعر سـابلة أو ذات 

تموجات كبرية.
فـرق الشـعر املناسـب للوجه 

البيضاوي:
يعمـل فـرق الشـعر النصفـي 
بشـكل جيـد مع شـكل الوجه 
البيضاوي. عند ترسيح شعرك 
حاويل أن تجعـيل الوجه ظاهراً 
قدر اإلمكان، ابتعدي عن الغرة 
الكثيفـة ألّن ذلـك قـد يجعـل 
وجهـك يبـدو أقـرص وتجنبي 
ترسيحـات الشـعر ذات الطول 
الواحد ألّن ذلك قد يجعل وجهك 

يبدو أطول.
فـرق الشـعر املناسـب للوجه 
القلـب:إذا كان لديـك وجه عىل 
شـكل قلب حاويل لفت االنتباه 
وجنتيـك  وعظـام  عينيـك  إىل 
أو إضفـاء  الغـرة  مـن خـالل 
الحجـم عىل الجانبـني. تجنبي 
فـرق الشـعر عنـد املنتصـف، 
واألفضل أن تفرقي شـعرك إىل 
أحـد الجوانب بشـكٍل طبيعي، 
كما ننصحك بعـدم قص الغرة 
القصـرية، ألنها قد تجعل ذقنك 

يبدو أضيق.
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املقادير:

املوز٢ حبة (مهروس)

البيض

 ٣ حبات الشوفان

 ثالث أرباع الكوبشوكوال

(رقائـق  كـوب  ربـع  تشـيبس:   

الشوكوالتة)

زبدة الفول السوداني

ملعقتان كبريتان ملح

طريقة التحضري:

. قرشي حبات املوز، ضعيها بوعاء، 

ثم اهرسيها باستخدام الشوكة.

. أضيفـي ٣ حبات من البيض فوق 

املوز مع رشـة من امللـح واخفقي 

ليختلط البيض باملوز.

. تضاف زبدة الفول السوداني فوق 

خليـط البيـض واملـوز وتخلط من 

جديد.

. نضيف الشوفان.

. ونضيف أيضاً رقائق الشوكوالتة.

. تخلط املكونات جيداً.

الصقـة  غـري  مقـالة  سـخني   .

مرشوشة بالزيت.

. ضعـي كميـة صغرية مـن خليط 

املوز والشوفان باملقالة وإقليها من 

الجهتني.

. يقـدم كريب املوز والشـوفان مع 

الكريب صوص.

من املمكن أن يؤدي كذب األطفال إىل مشاكل 

كثرية بـني العائالت، وتنزعـج األمهات كثريا 

ويتخذن موقف معادي اتجاه هذا األمر.

لتجنب ذلك عليك ..

مراقبة األطفال عن بعد، وذلك دون شعورهم 

باملراقبـة، واالنتبـاه إليهـم لتجنـب اللعـب 

العنيف فيمـا بينهم.. محاولـة تنظيم اللعب 

بـني األطفـال ومشـاركتهم بعـض األلعاب 

الجماعية، منًعا لحدوث املشاجرات بينهم.

االبتعـاد عـن تعنيـف الطفـل أمـام اآلخرين 

إذا ارتكـب ترصًفـا خاطًئـا، حتـى ال يشـعر 

باإلحراج، ما يولد لديه مزاًجا عصبًيا وسلوًكا 

عدوانًيـا يدفعـه لـرضب الطفـل اآلخر حتى 

ينفس عن غضبه، ولكـن من األفضل توجيه 

الطفـل الـذي ارتكب الترصف الـيسء أن هذا 

التـرصف خاطـئ، وعليـه عدم تكـراره مرة 

أخـرى واالعتـذار للطفـل الـذي يلعـب معه، 

واعلمـي أن الطفـل يعلم بفطرتـه أن ما قام 

بـه غـري صحيـح، ولكـن علينـا تأكيـد ذلك 

وتقويمه.

ال بد أن يتفهـم اآلباء أن املقصود من معاقبة 

الطفـل املخطـئ أو اعتـذاره هـو التقويـم 

السـلوكي، وهو جزء مـن الرتبية الصحيحة، 

وليـس لتفضيل أو محاباة طفل عىل آخر، وال 

يجـب أن يتخذهـا اآلباء ذريعـة لالنتقام من 

بعضهم البعض.
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يمكـن للشـخص أن يتجنب رضر العـني الكبري من خـالل مراقبة وتنظيم 
مستويات السكر يف الدم وفًقا لتوصية الطبيب ويمكن أن تساعد اإلجراءات 

الخمسة التالية يف حماية الرؤية أثناء مرض السكري.
عندما ترتفع مسـتويات السـكر يف الـدم، غالًبا ما تكـون األوعية الدموية 
الحساسـة التي تغـذي أكثر مناطق العني حساسـية هـي أول من يصاب 

بالرضر. 
ارتفاع نسـبة السكر يف الدم يرض شـبكية العني عىل وجه التحديد و ُيطلق 
عىل النسـيج الرقيق الذي يشـكل حوايل ٪65 من الجـزء الخلفي من العني 

اسم شبكية العني.
 توجد العديد من الخاليا الحساسة للضوء هناك، ما يسمح للعينني بإيصال 

املعلومات املرئية إىل الدماغ عرب العصب البرصي. 
تترضر األوعية الدموية التي تغذي الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر 

يف الدم وقد ينتج عن ذلك عدم وضوح الرؤية، إما بشكل مؤقت أو دائم.
1. اإلقالع عن التدخني:

يترضر كل نظام فسيولوجي بسبب التدخني ، لكن مرىض السكر هم األكثر 
عرضة لإلصابة به. يؤذي التدخني األوردة والرشايني والشعريات الدموية يف 
الجسـم ، مما يؤدي إىل تفاقم تلف العني املرتبط بالسكري املوجود بالفعل. 
سواء كنت مدخًنا وحاولت اإلقالع عن التدخني ، أو تريد اإلقالع عن التدخني 

ألول مرة ، فال تستسلم. تحدث إىل طبيبك حول خياراتك.
2. النشاط البدني:

تفيـد التمارين الرياضية جميع األنظمة البدنية بنفس الطريقة التي يفيد 
بها التدخني، بعد الغداء، اذهب يف بضع جوالت للميش حول املبنى.

اتخـذ بضـع خطـوات إضافيـة وأوقـف سـيارتك يف أقىص نهايـة موقف 
السيارات.

 يمكن أن تقلل ممارسـة التماريـن الرياضية بانتظام مـن خطر اإلصابة 
بأمراض العني السكرية ألنها تخفض مستويات السكر يف الدم. 

3. ركز عىل األكل الصحي:
األكل الصحي يؤدي إىل عيون صحية، تناول نظاًما غذائًيا متوازًنا ويحتوي 
عىل وجبات تمد جسـمك بالعنارص الغذائية الجيـدة لحماية عيون مرىض 

السكري.
 بعـض الفيتامينـات A و C و E وبيتـا كاروتني ولوتـني وأحماض أوميجا 
3 الدهنيـة والزنـك وزياكسـانثني سيسـاعدك اتبـاع نظـام غذائـي غني 
بالخرضوات الورقية واألسـماك الدهنية مثل السـلمون والتونة واملاكريل 
واملكرسات مثل الجوز واللوز والفاصوليا والعدس والفطر عىل تحقيق هذا 

الهدف. 
إن الحفـاظ عـىل نظـام غذائي منخفض نسـبة السـكر يف الـدم أمر مهم 

للتحكم يف مستويات السكر يف الدم.
4. الفحص السنوي لتوسيع العني:

احصـل عىل فحص كامل للعني من طبيب العيون مرة واحدة يف السـنة، أو 
أكثر للتأكد من أن جهودك للسـيطرة عىل نسـبة السـكر يف الدم تساعد يف 

الحفاظ عىل صحة برصك. 
يمكن إجراء فحص إلعتام عدسـة العني والزرق واعتالل الشبكية السكري 

يف هذه الزيارة. 
يمكن لطبيبك تحديد اعتالل الشبكية السكري يف مراحله املبكرة قبل ظهور 

أي أعراض بوقت طويل من خالل النظر إىل هذه األنسجة الحساسة

التغذية السـليمة لهـا دور كبري يف تحمل 

الجسم للمشاق، فضالً عن دورها النفيس 

يف إدخـال السـعادة إىل اإلنسـان، واليوم 

نتعرف إىل أهم األطعمة التي تجعلك تقاوم 

اإلجهاد وتشعرك بالسعادة، وهي:

الخـرضاوات الورقيـة، مثـل السـبانخ، 

تحتوي عىل حمـض الفوليك والذي ينتج 

الدوبامني وهي مـادي كيميائية يفرزها 

املـخ للشـعور باملتعـة، وتحافـظ عـىل 

الهدوء، وتحسن من املزاج لليوم التايل.

صـدر الديـك الرومـي، األطعمـة الغنية 

بالربوتـني تسـاعد عىل إنتـاج األحماض 

إنتـاج  عـىل  يسـاعد  وذلـك  األمينيـة 

«السـريوتونني» وهـي املـادة التي تنظم 

مشاعر الجوع والسعادة.

دقيق الشـوفان، الكربوهيدرات تسـاعد 

املـخ عـىل إنتـاج السـريوتونني وتعمـل 

بمثابة مضادات لالكتئـاب، والتي يمكن 

الحصول عليها من دقيق الشوفان.

الزبـادي، غني بالربوبيوتيـك الذي يقاوم 

البكرتيـا يف األمعـاء والتي هـي من أهم 

أسباب الشعور بالتوتر واإلجهاد، كما أنه 

غني بالكالسيوم والربوتني.

سـمك السـلمون، األدرينالـني يمكن أن 

يرفـع هرمونات القلـق، ولكن األحماض 

الدهنية والتـي يحتوي السـلمون عليها 

لها خصائص مضادة لاللتهابات تساعد 

يف مواجهـة اآلثـار السـلبية لهرمونـات 

التوتر.

التوت، غني بمضادات األكسدة واملغذيات 

النباتية التي تسـاعد عىل مقاومة التوتر 

وتقويـة املناعة وتحسـني الصحة بوجه 

عام.

الفسـتق، مفيد لصحـة القلب ويقلل من 

التوتـر عـن طريـق خفض ضغـط الدم 

وتنظيم معدل رضبـات القلب، ويحتوي 

عىل املغذيات النباتية األساسـية املضادة 

لألكسدة.

الشـوكوالتة الداكنـة، لهـا تأثـري فعـال 

التوتـر، وتحتـوي  يف تقليـل هرمونـات 

عـىل مضـادات األكسـدة التـي تسـاعد 

عىل اسـرتخاء جـدران األوعيـة الدموية 

وتخفـض ضغـط الـدم وتنظـم الـدورة 

الدموية.

 D لفيتامـني  ممتـاز  مصـدر  الحليـب، 

وغريهـا من مـواد غذائية تعزز الشـعور 

بالسـعادة ويخفـض مـن االضطرابـات 

والشعور بالهلع.

أفـوكادو، يـؤدي لشـعور رائه بالشـبع 

واالمتـالء دون إحسـاس بالتخمـة ممـا 

يسـاعد عـىل الشـعور بالسـعادة طوال 

اليوم ومقاومة اإلجهاد.

من قواعد السـالمة الحياتية املهمة التي تعلمناها منذ 
صغرنا، رضورة االبتعاد عن خطوط وأسـالك الكهرباء 
يف املنـزل وخارجـه. بمـا يف ذلـك، األجهـزة واملعـدات 

الكهربائية وعدم ملسها.
لكـن قـد يدفعنـا الفضـول يف داخـل كل واحـد منا إىل 
التسـاؤل عن سـبب عدم سـقوط الطيور عن أسـالك 
الكهربـاء مصعوقة ميتة بفعل وقوفهـا عليها. فنحن 
ُنشـاهد العصافـري تقف عـىل خطوط الضغـط العايل 
الكهربائيـة دون تأثر عـىل الرغم من شـدة التيار املار 

بهذه األسالك!
فهـل هـذه الكائنـات خارقـة للطبيعة؟ فـإن لم تكن 

كذلك..
فمـا الذي يمنع الطيور مـن أن ُتصعق عندما تقف عىل 

خطوط الكهرباء ؟
ر بعـض قوانني  لفهـم هذا األمـر، يف البدايـة يجب تذكُّ

املدرسـة.  يف  درسـناها  التـي  وتعريفاتهـا  الفيزيـاء 
فالكهرباء ما هي إال حركة إلكرتونات تنتقل من نقطة 
إىل أخـرى. وحيـث أن التيـار الكهربائـي ال ُيمر إال عرب 

دائرات ُمغلقة.
فالدائرة الكهربائية يف أبسط صورها تتكون من مصدر 
للجهـد الكهربائـي ومقاومة، وعند تسـليط فرق جهد 
كهربائي بـني طريف مقاومـة فإنه يدفـع اإللكرتونات 

حاملة الشحنات إىل الحركة داخل الدائرة.
وحيـث أنه ملـرور التيار الكهربائي بـني نقطتني، يجب 
وجـود فرق جهد بـني هاتني النقطتـني، وإال لن يكون 

هناك ما يدفع اإللكرتونات من مكانها.
وبالعـودة إىل الطيور الخارقة التـي ال تتأثر بالكهرباء 
وال ُتصعق بسـببها، فإن األمر ببسـاطة أنها تكتسـب 
جهد مسـاٍو للجهد املار يف السـلك الكهربائـي. بالتايل، 
فإن التيار سـيتعامل مع أقدام الطائـر عىل أنها مجرد 

نقاط عىل السـطح املوصل، وسُيكمل طريقه يف السلك 
متجاوًزا املرور يف جسم الطائر.

ولتبسـيط ذلك أكثر، فلنتخيـل وجود صخرة عىل أرض 
مسـتوية، ما الـذي يدفعها للحركـة؟ ال يشء! لكن إذا 
تـم وضـع هذه الصخـرة أعىل منحـدر، فـإن الصخرة 
ستكتسـب طاقـة وضع عمـا كانـت عليه باألسـفل؛ 
وبالتايل فإن قوى الجاذبية ستسـحبها ألسفل املنحدر 

طاملا لم ُيِعقها يشء.
سبب آخر هو فلسفة التيار الكهربائي يف اختيار املسار 
الـذي يميش بـه. فالتيار الكهربي يختـار الطريق الذي 
يحتوي عىل أقل قدر ممكن من العوائق، أو كما نسميه 

املسار األقل يف املقاومة الكهربائية.
وحيث أن مقاومة الطائر بالنسـبة للسـلك كبرية جًدا، 
والسـلك تكاد تكـون صفر، فـإن تيار يختـار الطريق 

األسهل ويختار السلك ليمر عرب متجاوًزا الطائر!
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١١٩٢ - دوق النمسـا ليوبولـد الخامـس يسـجن ملـك إنجلرتا 
ريتشـارد األول وهـو يف طريقه إىل موطنه يف إنجلـرتا وذلك بعد 
توقيعه ملعاهدة مع صالح الدين األيوبي إلنهاء الحملة الصليبية 

الثالثة.
١٣٣٤ - انتخاب البابا بندكت الثاني عرش.

١٥٢٢ – سـقوط جزيرة رودس يف أيـدي العثمانيني بعد حصار 
دام ستة أشهر.

١٨٠٣ - الفرنسـيون يسلمون نيو أورلينز ولويزيانا إىل الواليات 
املتحدة التي قامت برشائها.

١٩٧٠ - اندالع أعمال شغب كوزا احتجاًجا عىل الوجود العسكري 
األمريكي يف أوكيناوا.

١٩٧٣ - اغتيـال رئيس الوزراء اإلسـباني لويس كاريرو بالنكو 
وذلك بتفجري سيارة مفخخة يف العاصمة مدريد.

١٩٨٢ - يـارس عرفـات ومعـه ما يقـارب األربعـة آالف مقاتل 
فلسـطيني يغـادرون مدينـة طرابلـس وذلـك بعـد االجتيـاح 

اإلرسائييل للبنان.
١٩٩٥ - قوات حلف شـمال األطليس تبدأ باالنتشـار يف البوسنة 

والهرسـك وذلك إلحالل السـالم بعد الحروب الدموية التي جرت 
بني العرقيات الرصبية والكرواتية واملسلمة.

٢٠٠١ - الجمعيـة العامة لألمم املتحدة تتبنى قراراً يحث العراق 
عىل اإلطالق الفوري لكافة األرسى واملرتهنني الكويتيني وغريهم 

من جنسيات أخرى من السجون العراقية.
٢٠١٤ - نادي ريال مدريد اإلسـباني يفـوز ببطولة كأس العالم 
ألندية كـرة القدم للمرة األوىل يف تاريخـه عقب فوزه عىل نادي 
سـان لورنزو األرجنتيني بهدفني مقابل ال يشء يف البطولة التي 

أقيمت باملغرب.
٢٠١٥ - نادي برشـلونة اإلسـباني يتوج بـكأس العالم لألندية 

لكرة القدم ٢٠١٥ بعد فوزه ٣/٠ أمام ريفر بليت األرجنتيني.
٢٠١٦ -مقتل أكثر من ٣٠ شـخصاً جرّاء احتجاجات شـعبية يف 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد الرئيس الكونغويل جوزيف 

كابيال املنتهية واليته.
- انفجـار متجر لأللعاب النارية يسـفر عن مقتل ٣٥ شـخصاً 
وإصابـة ٥٩ آخريـن شـمال العاصمـة املكسـيكية مكسـيكو 

سيتي.
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يف يوم من االيام شـعر فالح بالغضب الشـديد عىل صديقه واخذ 

يقذفه بأبشـع الكلمات الجارحة املؤملة، ولم يرد عليه صاحبه أو 

ينطق، ظـل ينظر إليه يف صمت موجوعاً مـن اثر كلماته، فرتكه 

الفـالح وانرصف اىل منزله، ولكن بعد مدة قصرية هدأت اعصابه 

وبدأ يشـعر بالندم ألنه احزن صديقه واخذ يعاتب نفسـه قائالً: 

كيـف خرجت هذه الكلمات مـن فمي ؟! سـوف اذهب اآلن عىل 

الفور واعتذر من صديقي .

وبالفعل ارسع الفالح اىل منزل صديقه ويف خجل وندم شـديدين 

قال له : انا اعتذر منك يا صديقي، ارجوك سامحني هذه الكلمات 

الجارحـة التي قلتها لك، تقبل الصديق اعتذاره، ولكن لم يشـعر 

الفالح بارتياح ايضاً، وعاد اىل بيته وهو يشـعر بالغصه والحنق، 

واخذ يعاتب نفسه ويلومها مرات ومرات عىل هذه الكلمات التي 

احزنت صديقه، لم يسرتح قلبه ابداً من يومها .

فقـرر الفالح ان يلتقي بشـيخ القرية ويعرتف لـه عما بدر منه 

عله يساعده يف هذه املشكلة التي تؤمله وتؤرق نومه، قال الفالح 

للشـيخ : ارجوك سـاعدني اريد ان تسـرتيح نفـيس ويهدأ قلبي 

وبايل، فإني الوم نفيس بشـدة عىل هذه الكلمات التي بدرت مني 

يف حـق صديقي، قال له الشـيخ : إن اردت ان تسـرتيح وتهدأ قم 

بمـأل جعبتك بريش الطيور واعرب عىل جميع بيوت القرية، وضع 

امام كل منزل ريشة واحدة .

تعجـب الفالح من هذه الفكرة ولكنه قرر تنفيذها بأي حال من 

االحـوال وبالفعـل قام بتنفيذ ما طلبه الشـيخ، ثم عـاد إليه من 

جديد، قال له الشـيخ : اآلن اذهب واجمع الريش من امام جميع 

البيوت، عاد الفالح ليجمع الريش ولكنه وجد ان الرياح قد حملت 

الريش والقت به بعيداً ولم يسـتطع العثور سـوي عىل عدد قليل 

جداً من الريش امام االبواب، فعاد حزيناً اىل الشيخ .

يف هذه اللحظة اقرتب منه الشـيخ وقال له : كل كلمة تنطق بها 

أشـبه بريشـه تضعها أمام بيت أخيك، ما اسـهل ان تقوم بذلك، 

ولكـن الصعب فعـًال ان ترد الكلمـات اىل فمك من جديـد بعد أن 

بدرت عنك مثلما يكون من الصعب عليك ان تقوم بجمع الريش، 

إذن عليك ان تجمع ريش الطيور.. او تمسك لسانك.
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ال شّك يف أن شهر والدتك يكشف 
طباعـك  أرسار  مـن  الكثـري 
ولتكتشـفي  وشـخصيتك.. 
مـا يقولـه عنـك خـويض هذا 
االختبار.. كل مـا عليك القيام 
بـه هـو أن تختاري الفراشـة 

املرتبطة بشهر ميالدك.
يوليو

تضحكـني  كيـف  تعرفـني 
اآلخريـن وإن كانوا يعيشـون 

ظروفاً صعبـة. كما أنك تولني 
مظهـرك الكثري مـن االهتمام 
وتحبـني تحقيـق التكامل بني 
الداخـل والخارج. إال أن بعض 
بالتصّنع  يتهمونك  األشخاص 
وبعدم الظهور عـىل طبيعتك. 
وهـذا مـا تحاولـني دائمـاً أن 

تثبتي عكسه.
أغسطس

أنـت لطيفة جداً. هكذا يصفك 

ال  أنـت  بالفعـل  الكثـريون. 
تحبـني أن تجرحـي مشـاعر 
اآلخريـن أو أن توجهـي إليهم 
كلمة تسـيئ إىل اعتقاداتهم أو 
أفكارهم. إال أّنك متقلبة املزاج 
أحياناً ويف حال شعرت بالتوتر 
تفضلني البقاء بمفردك كي ال 
تظهر مشـاعرك السلبية أمام 

األشخاص املحيطني بك.
سبتمرب

تتمتعني بشخصية قوية وثقة 
كبـرية بالنفـس. لـذا يمكنـك 
التحـدث أمام اآلخريـن يف كل 
مناسـبة مـن دون أن يرف لك 
جفن. كما أنك تحبني املغامرة 
وال ترتدديـن يف خوض املواقف 
شـجاعة  فأنـت  الصعبـة. 
ومقدامة وجريئة. لكّنك لست 

متهورة.
أكتوبر

الجديـة  صفاتـك  أبـرز  مـن 
والوفـاء واالسـتقامة. فأنـت 
تحبـني أداء واجباتـك املنزلية 
واملهنية عىل أكمل وجه. وهذا 
مـا قـد يجعلك تعيشـني حالة 

مـن التوتـر النفـيس يف بعض 
األحيـان. إال أّنـك رسعـان ما 
تتغلبـني عـىل ذلـك وتمضـني 
قدماً نحو تحقيـق النجاحات 

املتتالية عىل الصعد كافة.
نوفمرب

أنـت نشـيطة وحيويـة جـداً 
براقة.  بشـخصية  وتتمتعـني 
لـذا، يحـب الكثـريون إقامـة 
عالقة صداقة معك. فحضورك 
محبـب وشـخصيتك فريـدة. 
لكّنك قد تبتعدين عن كل هذه 
األجـواء فجـأة ومـن دون أي 
مـربر وهو مـا يشـكل الجزء 

الغامض من شخصيتك.
ديسمرب

بإنجازاتـك  كثـرياً  تفخريـن 
وتسعني دائماً إىل التحّدث عنها 
بصوت مرتفع. وهذا ما يجعل 
بعض األشـخاص ال يحتملون 
ذلـك ويبتعـدون عنـك. إال أّنك 
شـخص اجتماعـي أي أنك ال 
تحبني قضاء الوقـت بمفردك 
وتسعني دائماً إىل العيش داخل 

مجموعة.
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كاعد ميي اشوفك ايد فوك االيــــد
ومفتون بجمالك والكلب يسعــــر
رب ميي خدك وانه اكلـــــك روح تكَ
اخافن بس ابوسك يصعد السكـــر
كون بگلبي تدري اشيحمل اســـرار
وكونك تفهم بنظرات العيـــــــون
ليش آنه من اشوفك اشتعل نـــار

گوم احلگ عليه وشوفني شلـــــون
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مهنياً: كن جاهزاً عىل أكمل وجه ليوم يحمل تطّورات كثرية، 
تبدأ طالئعها بالظهور قريبا.

عاطفيـاً: التسـامح مـع الرشيـك سـيزيده تعلقاً بـك، ويحاول 
إرضاءك أو التعويض عما فات بشتى السبل.

صحياً: االبتعاد عـن األجواء العصيبة أفضل حّل ملعالجة النفسـية 
املضطربة، وخصوصاً اليوم.

مهنيـاً: ال تهتـم بترصفـات الزمـالء، فكثري منهـم يعتمدون 
أسـلوباً خاصاً لدفعك إىل اتخاذ قرارات عشوائية.عاطفياً: عليك 
أن تـرتك املجال للرشيك للتعبري عن رأيه، فقد تكون نصيحته مهمة 
ويف مكانهـا الصحيح.صحيـاً: تمتع باألجـواء الجّيـدة واملرحة، ووفر 

طاقة إيجابية قدر استطاعتك

مهنياً: مصاعب ومشاكل سببها الغرية املهنية، وهذا ما قد 
يحملك عىل السفر للبحث عن عمل جديد.

عاطفياً: أجواء رومانسـية تسـود العالقة بالرشيك، وتشعر 
معه بالطمأنينة واالستقرار .

صحياً: تصاب بإرهاق غري طبيعي نتيجة الجهد الكبري الذي 
تبذله، وتشعر بعجزك عن القيام بأي نشاط.

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

تأخذ قسطا من الراحة من حني آلخر.

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

مهنيـاً: أجواء دقيقـة ومربكة هذا اليـوم ومصاعب يف العمل، 
لكـن ذلـك موقت، فال تقلـق. عاطفيـاً: ابتعد عـن املواجهة غري 
املـّربرة مـع الرشيـك، وخصوصـاً إذا كان موقفك ضعيفـاً، فحاول 
إصـالح األمور بروّية. صحياً: من املفيد لـك يف هذه األوقات الخروج إىل 
الطبيعة والتقاء األصدقاء وممارسـة نشـاطات رياضيـة متنوعة بدل 

الجلوس وعدم القيام بأي حركة.

مهنياً: قد يسـعى بعضهـم اىل توريطك يف أمور غري 
مهمة، فكن جاهزاً للرد.

عاطفياً: باتت مطالب الرشيك تشـّكل عبئاً عليك، ووضع 
حّد لذلك افضل بكثري.

صحيـاً: عـوارض بسـيطة سـببها القلـق، فال تـرتدد يف 
استشارة طبيب لرتتاح أكثر.

مهنيـاً: حـاول أن تتحقق مـن كل األمور قبل توقيـع اي عقد، 
انتبه ملواصالتك واتصاالتك وحاول ان تتفّحص مصداقيتها.

عاطفياً: عىل الرغم من املشاكل املالية، تنعم بحياة منتعشة تسودها 
أجـواء الرومنسـية وحـب املغامراتصحياً: اتبـع العالجـات الطبيعية 

البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة السيئة.

مهنيـاً: ال تدع تحقيق األحالم هاجسـك، فالواقع 
يتطلب منك العمل املتواصل للوصول إىل املبتغى .

عاطفيـاً: الرصاحة مع الرشيك هـي األفضل، وكل ما 
عدا ذلك يوتر العالقة بينكما .

صحيـاً: رياضـة امليش يومياً مـن أكثر الرياضـات فائدة 
للصحة.

مهنيـاً: إذا أقفل الباب يف جهك فـال تضطرب، ألن باباً 
جديداً سيفتح حتماً .

عاطفيا: مسـألة طارئة توجب عليك اقرتاح افكار متنوعة 
للوصول اىل توضيح بعض األمور مع الرشيك.

صحيـاً: القيام ببعـض التمارين الرياضية مـردوده ايجابي، 
فواظب عىل ذلك يومياً.
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مهنيـاً: أمـور طارئـة تحمـل الكثـري مـن املتغـريات 
األساسية، لذا عليك عدم االستهتار بأي منها.

عاطفياً: ال تسـمح للرتاكمات القديمة أن تفرض نفسـها، 
كان يجب أن تعالجها منذ أمد بعيد.

صحيـاً: إذا رأيت أنك تتمتع بصحة جيـدة فهذا ال يعني االبتعاد 
عن ممارسة الرياضة.

مهنيـاً: يطلب منك رب العمل بذل املزيد من الجهد، وكل ما عدا ذلك 
لـن يكون يف مصلحتك.عاطفياً: ال تكن أنانياً وحاول أن تتشـارك مع 
الرشيـك يف اتخاذ القرارات الحاسـمة وخصوصـاً أن بعضها مصريي يف 
تحديد العالقة.صحياً: لست مرتاحاً إىل وضعك الصحي العام، وتشعر أّن 

شيئاً ما ليس عىل ما يرام لكنك ال تستطيع تحديده.

Ô”aã«@fiçÀ



طرح الفنان وليد توفيق واملطربة يارا اللبنانية 

أغنية جديدة تجمعهما سوًيا تحمل اسم ”أول 

الفيديوهات ”يوتيوب“  وآخر غرام“، عىل موقع 

وألحان سليم  واألغنية من كلمات منذر درويش، 

سالمة، وتوزيع مصطفى عبد الرضا. 

بإهدائها  قام  والتي  درويش  منذر  فكرة  األغنية من 

بمناسبة ذكرى  العام، وكذلك  نهاية  بمناسبة  لزوجته 

زواجهما، ويعترب هذا الديو أول عمل فني يجمع بني وليد 

توفيق ويارا والذي يقدم ألول مرة يف مشواره الفني ديو غنائي 

مع إحدى مطربات بلده.

ويعترب هذا الديو هو الخامس يف مشوار املطربة يارا الفني حيث 

سبقه ديو مع فضل شاكر ”خدني معك“، وآخر مع راشد املاجد 

”املوعد الضائع“، ومع حسني الجسمي ”أنت أول إنسان“ و“إيه 

أحبك“ مع فؤاد عبد الواحد.
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العراقي،  املعريف  األعصاب  عالم  اكتشف 

يف  التوحد  الصالحي، بصمة  عادل  الدكتور 

الدماغ.وبعد بحوث وتجارب دامت ألكثر من 

رئيس  وهو  الصالحي،  اكتشف  سنوات   ٥

البحوث  مركز  يف  النفسية  الصحة  قسم 

النفسية التابع لوزارة التعليم العايل والبحث 

دماغ  يف  للتوحد  منفردة  بصمة  العلمي، 

األطفال باستخدام تقنيات غاية يف التعقيد، 

سابقاً  اكتشافه  تم  عما  تماماً  تختلف 

ضمن هذا الصدد.. ويساعد هذا االكتشاف 

بشكل كبري يف تشخيص اضطرابات طيف 

ومن  مبكرة  سن  يف  األطفال  لدى  التوحد 

عمر  ومن  سنتني،  ولغاية  أشهر   ٣ عمر 

كبري  بشكل  سيساهم  مما  فأكثر،  سنتني 

والتدخل  العالجية  الخطط  وضع  يف  أيضاً 

آفاق  يف فتح  وأيضاً  األطفال،  لهؤالء  املبكر 

إيجاد  شأنها  من  التي  املستقبلية  البحوث 

تم  وقد  تعاىل..  بإذنه  للتوحد  شاف  عالج 

علمية  مجلة  يف  األصيل  بحثه  نتائج  نرش 

محكمة.

شاركت بلقيس فتحي يف حفل ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم 
يف قطر

عدد من نجوم العالم والعرب يف توليفة غنائية قدمت بشكل مبارش 
أمام العالم عىل أرضية ملعب املباراة يف ستاد لوسيل الذي استضاف 

النهائي بني منتخبي األرجنتني وفرنسا.
قدمت بلقيس حفل الختام باملشاركة مع دافيدو وعايشه وأوزونا 
وجيمس ونورا فتحي ورحمة رياض، حيث ظهرت بإطاللة باللون 
الذهبي من خالل مالبس أعدت لها خصيصاً من فالنتينو لتكون 
أول فنانة عربية ترتدي مالبس صنعت لها خصيصاً من  دار األزياء 

اإليطالية.
إلجراء  أيام  منذ  الدوحه  إىل  سافرت  كانت  بلقيس  أن  يذكر 
بنهائي  الغنائية  حفالتها  ألقوى  بروفات  من  األخرية  التحضريات 

كأس العالم.
ليخرج  العربية واإلنجليزية  باللغتني  الغنائية  الفقرات  تقديم  وتم 
كل  عىل  للعرب  مّرشف  بشكل  األخرية  نسخته  يف  العالم  كأس 
األصعدة سواء عىل الصعيد الفني أو عىل املستوى الريايض بوصول 
الرابع وأيضاً عىل  املركز  النهائي وتحقيق  املغربي لنصف  املنتخب 

املستوى التنظيمي .
بلقيس كانت قدمت األغنية الدعائية لكأس العالم  وحققت األغنية 
اإللكرتونية ومواقع  املنصات  البحث عىل  يف محركات  صدًى كبرياً 
من  واٍف  بعدد   ٢٠٢٢ عام  بلقيس  لتنهي  اإلجتماعي  التواصل 
أهم  يف  باملشاركة  اكتملت  العربي  الوطن  داخل  الفنية  النجاحات 

محفل كروي يف العالم وهو نهائي كأس العالم .

رًدا  النهار،  معتصم  السوري،  املمثل  وّجه 

يف  الكوميدية  واملشاهد  األحداث  ملنتقدي 

 (Vip شاهد) العمل الذي عرض عرب منصة

صالون (زهرة ٢).

برنامج  مع  لقاء  يف  السوري  النجم  وأكد 

الجزء  انتقد  البعض  أن  بالعربي    (Et)

الثاني من املسلسل بسبب االنطباع املميز 

الذي تركه الجزء األول لديهم، قائال: «دائما 

أول  بيكون  ألجزاء  تتحول  التي  األعمال 

والجمهور  جدا  مميزا  األول  للجزء  انطباع 

يتوقع أن الجزء الثاني لن يكون جيدا وهو 

حكم مسبق».

تفاعل  أن  شعرت  يل  «بالنسبة  وأضاف: 

أكرب،  كان  الثاني  الجزء  مع  الجمهور 

(أنس)  شخصية  شخصيتي  صعيد  وعىل 

معها  وتفاعل  أكثر  أحبها  الجمهور 

وأسعدتني كل التعليقات».

عىل  للجمهور  الشكر  معتصم  ووجه 

كل  «بشكر  ملعقاً:  املسلسل،  متابعة 

وحتى  املسلسل  تابع  من  كل  الجمهور 

االنتقادات أحرتمها، والحمد لله كان الجزء 

الثاني مميزاً وبنفس مستوى الجزء األول 

املسلسل  من  الثاني  الجزء  وأفضل».وكان 

والتعديالت التي طرأت عىل السياق الدرامي 

والكوميدي يف العمل قد تعرض للكثري من 

لالنتقادات والتعليقات القاسية التي اثرت 

عىل الشخصيات واالبطال.

الفنانة  من  مقربة  مصادر  كشف 

الوهاب  عبد  شريين  املرصية 

والتحضري  بالتجهيز  بدأت  أنها 

من  لجمهورها  جديدة  ملفاجآت 

خالل ألبومها القادم الذي تعمل 

الفرتة  خالل  جاهدة  عليه 

الحالية.

يف  للتعاون  احتمالية  وهناك 

شريين  بني  املقبلة  الفرتة 

حبيب  حسام  وزوجها 

أغنية  خالل  من 

جديدة ستطرح بشكل منفرد بعيداً عن األلبوم، 

وذلك بعد نجاح كبري ألغنية «حبه جنة».

وذكر ان شريين عبد الوهاب استطاعت تخطي 

األزمة النفسية التي كانت تمر بها بعد الهجوم 

عليها إثر عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب 

عقب األزمة الصحية التي مرت بها واحتجازها 

يف املستشفى للعالج من اإلدمان.

الفرتة  خالل  جاهدة  تسعى  شريين  أن  وأكدت 

الغياب عن جمهورها بسبب  القادمة لتعويض 

وجودها يف املستشفى وإلغاء عدة حفالت كان 

من املفرتض أن تحييها الفرتة املاضية.

احتفت الفنانة، إليسا، بتنظيم كأس 
وهنأت   ،٢٠٢٢ لعام  بقطر  العالم 
االستثنائي  التنظيم  عىل  عىل  قطر 
يف  وقالت  البطولة،  من  للنسخة 
الشخيص عىل  تغريدة عرب حسابها 
خلص  ما  بعد  «من  «تويرت»:  موقع 

نحيي  ما  ممكن  مش  العالم  كأس 
اليل  التنظيم االستثنائي لدولة قطر 
فرجت العالم كمية االحرتاف والتميز 
بيومها  وختمتو  العربي  بالعالم 
اليل  الوطني.. مبارك إللنا هاإلنجاز 

صار عىل أرض عربية».

عنه  أعلن  الذي  التصويت  انتهى 
ماسك،  إيلون  األمريكي،  امللياردير 
رئاسة  عن  للتنحي  االثنني،  امس 
 17 من  أكثر  بمشاركة  ”تويرت“، 

مليون شخص.
شخص  ماليني   10 من  أكثر  وصوت 
للجدل  املثري  الرجل  تنحي  عىل  بنعم 
بنسبة  األزرق،  املوقع  رئاسة  عن 
بلغت أكثر من 57 % ، فيما صوت 42 

% بـ ”ال“ عىل االستطالع.
متابعيه  فاجأ  قد  ماسك  وكان 
حول  آرائهم  ألخذ  رأي  باستطالع 
ملنصة  كرئيس  منصبه  من  تنحيه 
تويرت، مؤكداً عىل رضورة أخذ الحذر.
أنه  متابعيه  عىل  تسال  مالك  وأكد 
سيلتزم بنتيجة االستطالع، يف إشارة 
املنصب  عن  تنحيه  إمكانية  إىل  منه 
ما  وهو  بذلك،  النتيجة  جاءت  حال 

حصل بالفعل.
األعمار  رجل  تغريدة  أثارت  وقد  هذا 
جدالً واسعاً خالل الساعات املاضية، 
االلتزام  تأكيده  مع  خصوصا 
بالنتيجة، وهو ما ترك مصري املنصة 
يعلن  أن  إىل  الريح  مهب  يف  مجدداً 

قراره النهائي بعد تصويت الناس.
التنفيذي  املدير  ماسك  أن  يذكر 
لتويرت،  الجديد  واملالك  تسال  لرشكة 
منذ  عدة  انتقادات  إىل  تعرّض  كان 
رشائه  املنصة.ومنذ  عىل  استحواذه 
أطلق  44 مليار دوالر،  املنصة مقابل 
ما  حول  متضاربة  رسائل  امللياردير 
هو مسموح به وما هو غري مسموح 
كانت  التي  الحسابات  أعاد  كما  به. 
الشبكة  قبل  من  سابقاً  محظورة 
حساب  ذلك  يف  بما  االجتماعية، 

الرئيس السابق دونالد ترمب.

الصني واحدة من أكثر البلدان التي تخضع للمراقبة يف العالم، حيث يتم استخدام 
الكامريات التي تعمل بالذكاء االصطناعي يف كل يشء بدءا من مراقبة عادات 
استخدام املرحاض للموظفني وحتى انتباه الطالب يف الفصول الدراسية، لكن 
بقدر ما قد تكون أنظمة املراقبة هذه متطورة، فإنها ليست مثالية، حيث عرضت 
الصينيني مؤخرا اخرتاعا مثريا لالهتمام  العليا  الدراسات  مجموعة من طالب 
يزعمون أنه يف األساس عباءة إخفاء ضد كامريات املراقبة التي تعمل بالذكاء 
االصطناعي.وُيزعم أن معطف التمويه ذو املظهر املعتاد، الذي ُيطلق عليه اسم 
التي  املراقبة  كامريات  بتجاوز  يرتديه  شخص  ألي  يسمح   ،“InvisDefense”
تعمل بالذكاء االصطناعي دون أن يتم رصده، حيث تخدع مطبوعات التمويه 
املخصصة الكامريات أثناء النهار، واألجهزة الحرارية املدمجة التي تنبعث منها 
باألشعة  الحراري  التصوير  مستشعرات  من  تتخلص  مختلفة  حرارة  درجات 
قال وي هوى، طالب  الليل.ومن جانبه،  يف  املراقبة  الحمراء يف كامريات  تحت 
الدراسات العليا يف علوم الكمبيوتر الذي صمم الخوارزمية األساسية للمعطف 
، ”لقد أنفقنا الكثري من الطاقة يف التحضري لهذا املنتج، بما يف ذلك تصميم هذا 
املنتج وتطويره.. كان علينا استخدام خوارزمية لتصميم صورة أقل وضوًحا 
يمكن أن تجعل رؤية الكامريا غري فعالة“.ومن املثري لالهتمام أن املعطف يقال 
إنه يكلف 500 يوان فقط ما يعادل 71 دوالرا وهي طريقة رخيصة يبعث عىل 

السخرية لجعل أنظمة املراقبة الحديثة عفا عليها الزمن.

االجتماعية  الوسائط  تتيح منصة 
الشهرية اململوكة مليتا إنستجرام 

تجميع  للمستخدمني 
منشوراتهم مًعا يف مكان واحد 
تم  «األدلة».  ميزة  باستخدام 
-Covid نرش امليزة أثناء جائحة

بطريقة  املستخدمني  وتساعد   ١٩
من  مجموعة  إىل  للوصول  بسيطة 

أو  املنتجات  أو   Instagram منشورات 
األماكن بتنسيق سهل.

ميزة  عىل  العثور   Instagram ملستخدمي  يمكن 
 Stories األدلة يف ملفهم الشخيص ومشاركة األدلة عرب

منتجات  بأدلة  التطبيق  يتميز  ذلك  إىل  باإلضافة   .DMs و 
يسمح  مما   ،Instagram متجر  داخل  املستخدم  صنع  من 
لآلخرين بالعثور عىل منتجات جديدة من املستخدمني الذين 

قد ال يتبعونهم بطريقة أخرى.
إنشاء  عىل  القدرة  للمستخدمني   Instagram Guides تقدم 
سلسلة  إنشاء  واملنشورات.يمكنك  واملنتجات  لألماكن  أدلة 
مع  املنشورات،  تنسيق  باستخدام  إنستجرام  منشورات  من 
ذلك  للنظر. عالوة عىل  الالفتة  العناوين واألوصاف  استكمال 
من  إنستجرام  متجر  يف  املدرجة  للمنتجات  الرتويج  يمكنك 

خالل تنسيقها باستخدام تنسيق املنتجات.
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الحياُة مدرسٌة ونحن طالبها، ولن نتخرج منها ما دمنا نعيش فيها، ونستنشق 
هواءها. 

دهشتنا  تثري  التي  واملواقف  بالتساؤالت  مليئٌة  أنها  رغم  تسرُي  الحياُة  نعم.. 
أحياناً.. واألياُم تميض، والكون يدور بانتظام.. والليُل ينزُل علينا يف موعده، مليئاً 
بالنجوم.. والشمس ما زالت ترشق وتنري صباحنا .. وإذا كان هناك تعطيل فهو 

عند اإلنسان.
املزيد  نحتاج  زلنا  وما  نتعلم،  ونحن  الحياة  يف  االوىل  امليالد  رصخة  منذ  أقول.. 
لنواجه قاموسا مليئا باملفردات واأللغاز والطالسم التي ال يمكن ان يحلها أي منا 

دون معرفة البداية.. وإىل أين تتجه بنا بوصلة الزمن .
كرَّم الله تعاىل اإلنساَن بتسخري الكون له و«الحياة» وما فيها ملنفعته، وتمكينه 
من دوره الذي خلقه من أجله، حيث سخر له ما هو أكرب منه خلقاً كالسماواِت 
َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َجِميًعا  َر لَُكْم َما ِيف السَّ واألرض، يقول الله عز وجل: ﴿ َوَسخَّ

ُروَن ﴾. ِمْنُه إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِقوٍْم َيَتَفكَّ
وممكن فهم الحياة من خالل خمسة دروس هي (الصرب - محاسبة النفس- عدم 

االنسياق وراء اآلخرين- االلتزام بمبادئ األخالق- إدراك حقيقة الدنيا).
الحياة.. هذه الكلمة التي جعلها الله قائمًة عىل اإلنسانية التي يتكافل فيها أفراد 
املجتمع ويتعاونون فيما بينهم، وكل منهم يمر يف حياته بمراحل صعبة، وأخرى 
ألٍخ  عوناً  هو  يكون  أو  صديق..  أو  أٍخ  من  عوناً  فيها  يحتاج  التي  وتلك  جميلة، 

ولصديق يحتاج مساعدته.
فاإلخوة واألصدقاء األوفياء كاليد والعني، إذا تأملت اليد بكت العني، وإذا بكت العني 
مسحتها اليد.. ولكي ننجح يف مدرسِة الحياة البّد أن نكون بهذه الصورة يف توادنا 

وتراحمنا.
طريق  وان  يتقابالن،  ال  متوازيان،  خطان  والخري»  «الرش  أن  تعلمنا  حياتنا  ويف 
الخري محفوٌف باملخاطر، ومحاط بالعراقيل، والصعاب التي تعرقل خَط سرينا، 
وقد تكون سبباً يف انكسارنا وفشلنا، ولكن مواصلة الطريق تتطلب صرباً وقوَة 
والسكون  للطمأنينة  مصدراً  دائماً  تكون  والنهاية  وإرصاراً،  وعزيمًة  تحمل، 

وراحة البال.
مهما تعلمنا.. تظل الحياة هي من تدون درجاتنا، وارقام الرتتيب، وال نملك حقاً 

لالعرتاض، او حتى تعديل النتيجة.
الكثري  وجعلت  أصابتنا  التي  علينا،  الدخيلة  والتقاليد  العادات  هي  كثرية  نعم.. 
انعطف  من  يجدها  قد  عديدة،  وألسباٍب  له،  الحقيقي  املسار  عن  ينعطف  منا 

بمنعطفها مقنعة له، أو أمراً واقعياً، لكن الحياة ليست كذلك.
قرية  يف  فقري  رجٌل  هناك  ..كان  ما  يوما  سمعتها  عظيمًة  قصًة  استذكرت  هنا 
تبيع  التي  البقالة  محال  ألحد  املدينة  يف  يبيعها  وهو  الزبدة،  تصنع  زوجته  ما.. 
املواد الغذائية .. وكانت الزوجة تعمل الزبدة عىل شكل كرة، وزنها كيلوغرام…هو 

يبيعها عىل صاحب البقالة ويشرتي بثمنها حاجات ومستلزمات البيت .
ويف أحد االيام شك صاحب املحل «البقال» بالوزن .. فقام بوزن كل كرة من كرات 

الزبدة، فوجدها (٩٠٠) غرام … فغضب البقال من الفقري .
وعندما حَرض الفقرُي يف اليوم التايل ليبيع له الزبدة .. قابله البقال بغضب شديد، 
وقال له : لن أشرتي منك الزبدة ، ألنك تبيعني إياها عىل أنها كيلو غرام ، ولكنها 

أقل من الكيلو بمئة غرام!
حينها حزَن الرجل الفقري ونكس رأسه، ثم قال: نحن يا سيدي ال نملك ميزاناً يف 
البيت، ولكني اشرتيت منك كيلو غرام من السكر وجعلته يل مثقاالً كي أزن به 

الزبدة!!
تيقنوا تماماً أنَّ «مكيالك يكال لك به».

لقد كثر العوز يف بلدنا، وطلب الحاجة أصبح ظاهراً ال باطناً، واملتسولون أعدادهم 
تزداد يوما بعد اآلخر.. نراهم عىل االرصفة ، ويف اإلشارات الضوئية، وما عدنا نميز 
وأيضاً  واالجتماعية،  السياسية  املناكفات  وكثرت  الكاذب،  من  الصادق  ونعرف 
والرشاء،  والبيع  واملعامالت،  العمل  يف  الحياة،  مرافق  شتى  يف  واالحتيال  النصب 
واصبح قسم كبري من الناس يعّده «شطارة»، وال يهتم لسلطِة القانون يف البلد 
ويطالع  يدرس  لم  هذه صفات من  االجتماعية.. طبعاً  والتقاليد  لألعراِف  وال   ،

منهاَج الحياة الحقيقي.
اقول.. لدنيا ثالثة أيام.. األمس عشناه ولن يعود.. واليوم نعيشه ولن يدوم.. والغد 
ال ندري أين سنكون .. أيها اإلنسان افهم الدرَس يف الحياة وصافح َمن يستحق 
ذلك، وسامح من تجده صادقاً مع نفسه ومع اآلخرين، السيما أننا مقبلون عىل 

عاٍم جديٍد، ودع الخلَق للخالق، فأنا وأنت وهم راحلون.
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