
بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
قبـول مئتـني وخمسـة آالف وأربعمئـة 
وستة وثمانني طالبا وطالبة يف الجامعات 
الحكومية العراقيـة ضمن قنوات القبول 
الدراسـية 2023/2022. للسنة  املركزي 

وذكرت الوزارة يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 
ان النتائـج املنشـورة يف املوقع الرسـمي 
وبوابة   (www.mohesr.gov.iq) للـوزارة 
www.) الدراسـات والتخطيـط واملتابعة

قبـول  تضمنـت   (dirasat-gate.org
(197724) ضمـن قناتـي القبـول العام 
قنـاة ذوي  (7616) ضمـن  و  واملبـارش 
الشـهداء و ( 146) ضمـن قنـاة النخبة.

واضافت، ان أعداد الطلبة املقبولني ضمن 
قناة القبول املركـزي يف املجموعة الطبية 
بلغـت (7749) طالبا فيما أرشت الحدود 

الدنيـا لكليـات الطـب (99,29)، وطـب 
األسـنان (98,71)، والصيدلة (98,29)، 
بينمـا وصلت أعـداد املقبولـني يف كليات 
الهندسـة (23162) والعلـوم (25690) 
واالقتصـاد  واإلدارة   (3571) والقانـون 
(18041) والتقنيـات الطبيـة والصحية 
والطـب   (3176) والتمريـض   (1941)
 (3594) والزراعـة   (2145) البيطـري 
 (2613) واللغـات   (7018) واآلداب 
والرتبيـة والرتبيـة األساسـية (39810) 
واملعاهـد   (13599) الطبيـة  واملعاهـد 
وزارة  (8468).ووجهـت  التكنولوجيـة 
التعليم العايل والبحـث العلمي الجامعات 
ببـدء إجراءات تسـجيل الطلبـة واعتماد 
بيانات نتائج القبول املركزي املنشورة يف 
املوقع الرسـمي للوزارة وبوابة الدراسات 

والتخطيط واملتابعة.

هنَّأ نائب رئيس الـوزراء وزير خارجّية، 
فـؤاد حسـني، نقيـب الصحفيـني مؤيد 
الالمي واألرسة الصحفّية، ُبمناسبة إعادة 
إنتخاب الالمي رئيساً إلتحاد الصحفيني 
العرب.وقـال الوزير يف تهنئته :“ ُنهّنئكم 
بهذه املناسـبة الطّيبة، ونتمنى أنَّ يكون 
هـذا الفوز عامل دعم جديد لحرية الرأي 
يف العـراق، ويمنـح الصحافـة العراقيَّة 
دوراً جديَّـًا يف التواجـد عـىل الصعيديـن 
العربّي والدويلّ، ونقل الصورة الحقيقية 

التي يشهدها العراق يف املجاالت كافة.

بريوت/ متابعة الزوراء:
رد رئيـس حكومـة ترصيـف األعمـال 
نجيـب ميقاتـي عىل مـا قالـه الرئيس 
اللبنانـي ميشـال عـون مـن إنـه وقع 
مرسـوم اسـتقالة الحكومة، وذلك قبل 
يوم من انتهاء واليته التي استمرت ست 
سـنوات، مضيفا ”اليوم (امس) صباحاً 
وّجهت رسالة إىل مجلس النواب بحسب 
صالحياتي الدسـتورية ووقعت مرسوم 

استقالة الحكومة.“

تلقى نقيب الصحفيـني العراقيني، مؤيد 
الالمي، باقة ورد وتهنئة من سـفري دولة 
الكويت يف العراق، طارق عبد الله الفرج، 
بمناسـبة اعـادة انتخابه رئيسـا التحاد 
دولـة  سـفري  العـرب.وزار  الصحفيـني 
الكويـت طـارق عبد اللـه الفـرج نقابة 
الصحفيني العراقيني، صباح امس، وقدم 
التهنئـة لنقيب الصحفيـني مؤيد الالمي 
بمناسـبة اعـادة انتخابه رئيسـا التحاد 

الصحفيني العرب.
وتجول سفري دولة الكويت برفقة الالمي 
يف اروقة نقابة الصحفيني، مشيدا بدورها 

املهني عىل الصعيدين املحيل والعربي.

االعالمـي يف  املستشـار  هنـأ 
ايـران  جمهوريـة  سـفارة 
االسـالمية نقيـب الصحفيني 
الالمـي،  مؤيـد  العراقيـني، 
بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا 

التحاد الصحفيني العرب.
يذكـر ان نقيـب الصحفيـني 
العراقيـني، مؤيـد الالمي، قد 
فـاز برئاسـة االتحـاد العـام 
للمـرة  العـرب  للصحفيـني 
خـالل  التـوايل  عـىل  الثانيـة 
الذي  العلمـي لالتحاد  املؤتمر 
املرصيـة  العاصمـة  يف  عقـد 

القاهرة.

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيـس الـوزراء، محمـد شـياع 
السـوداني، مع رئيس مجلس القضاء 
االعىل فائق زيـدان، امس االحد، تدعيم 
الخطوات القضائية والقانونية لحماية 
األمـوال العامـة، وفيمـا أكـد أهميـة 
الرشاكـة والعمـل الثنائي بـني العراق 
وإيـران، تلقـى اتصـاال هاتفيـا مـن 
الرئيس املـرصي عبد الفتاح السـييس 
اكد خالله سـعي العراق إلدامة العالقة 

مع مرص.وقال املكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلـس الـوزراء يف بيـان إن «رئيـس 
مجلس الوزراء محمد شـياع السوداني 
الرئيـس  تلقـى اتصـاالً هاتفيـاً مـن 
املـرصي عبـد الفتـاح السـييس، قـدم 
خالله التهنئة بمناسـبة تسـلّم مهامه 
وتشـكيل الحكومـة الجديدة».وأضاف 
أنـه «جرى خـالل االتصال اسـتعراض 
العالقـات الثنائية وسـبل تعزيزها، ملا 
فيـه مصلحـة الشـعبني الشـقيقني».

وأعرب السوداني، خالل االتصال، «عن 
سـعي العراق إلدامة العالقة مع مرص 
يف مختلف املجاالت والصعد، بما يعضد 
الرشاكة والتعاون الثنائي».من جانبه، 
أكـد الرئيس املـرصي «أهميـة العالقة 
التاريخيـة بـني البلديـن، ودعـم مرص 
للعـراق يف حربه عـىل اإلرهاب، وأهمية 
تعزيز أمن العراق واستقراره، وتدعيم 

دوره الحيوي يف املنطقة».

بغداد/ الزوراء:
كشـف الرئيـس الصومـايل، حسـن شـيخ محمـود، أن 
حصيلة ضحايا الهجوم بسيارتني مفخختني يف مقديشو 
ارتفعـت إىل ١٠٠ قتيـل و٣٠٠ جريـح، فيمـا اسـتنكرت 
وزارة الخارجية العراقية، امس االحد، التفجري املزدوج يف 
العاصمة الصومالّية مقديشو.ووقع االنفجاران بالقرب 
مـن مقـر وزارة التعليـم يف العاصمـة مقديشو.وأشـار 

شهود عيان إىل ان االنفجار األول استهدف تجمعا ملدنيني 
يستخدمون وسائل النقل العام، وأن االنفجار الثاني وقع 
أمـام مطعـم مزدحم.واتهمت الحكومة حركة الشـباب 
اإلرهابية باملسـؤولية عن الهجوم.ويف وقت سـابق، قال 
املتحدث باسـم الرشطـة الصومالية صـادق دوديش إن 
«إرهابيي حركة الشباب» نفذوا الساعة الثانية بعد الظهر 
تفجريين اسـتهدفا مدنيني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وأضاف أن الرشطة ستعلن عدد القتىل والجرحى يف وقت 
الحق.ونقلـت وكالة رويرتز عن ضابط الرشطة نور فرح 
قوله «أصاب انفجار سيارتني مفخختني جدران الوزارة».

يف غضـون ذلك، اسـتنكرت وزارة الخارجية، امس االحد، 
التفجري املزدوج يف العاصمة الصومالّية مقديشـو.وذكر 
بيـان للوزارة تلقتـه «الزوراء»: انها «اعربـت عن إدانتها 
واسـتنكارها الشـديدين للتفجري املزدوج الذي إستهدف 

مقـر وزارة الرتبّية والتعلّيم العايل الصومالّية يف العاصمة 
مقديشـو، الـذي راح ضحيتـه عـدد مـن األفـراد وجرح 
آخرين».واضاف ان «موقـف العراق رافض لإلرهاب بكلِّ 
أشـكاله وُصَوره، ووقوفه مع املُجتَمع الدويلِّ يف ُمواَجهة 
اإلرهاب، السـيما أنَّ العراق واجـه التكفري والتطرّف بكل 
أشـكاله»، مؤكدا عىل «رضورة املُواجهـة الفكرّية لهذه 

الجماعات املُتطرفة».

بغداد/ الزوراء:
يجتمـع القادة العـرب غـدا الثالثاء يف 
قمة تستضيفها الجزائر هي األوىل منذ 
ثالث سنوات، مع استمرار االنقسامات 
حول الرصاعات التي تشهدها املنطقة، 

خصوصـا يف سـوريا وليبيا.واجتمعت 
جامعـة الـدول العربية التـي تضم ٢٢ 
دولـة، يف آخـر قمة يف مـارس ٢٠١٩ يف 
تونس، قبل تفيش وباء كوفيد-١٩.وإذا 
كان الـرصاع اإلرسائيـيل الفلسـطيني 

واألوضـاع يف سـوريا وليبيـا واليمـن 
مدرجـة عـىل جـدول أعمـال القمـة، 
فسـيتعني عىل القـادة العـرب والوفود 
املشـاركة إيجـاد مخارج دبلوماسـية 
معقـدة يف صياغـة القـرارات النهائية 

- التي يتـم تبنيهـا باإلجماع.ووضعت 
الجزائـر هذه القمـة الحادية والثالثني 
للمنظمـة العربيـة تحـت شـعار «لـم 
الشمل»، وأكد عدد من وزراء الخارجية 
العرب أمس السبت بالجزائر العاصمة، 

أنهم يتوسـمون خريا يف تمكن الجزائر 
من تحقيـق لم الشـمل العربـي خالل 
القمة العربيـة القادمة التي تحتضنها 
يومـي ١ و٢ نوفمرب، للتصدي للتغريات 

الدولية.
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الزوراء/ حسني فالح:
الشـأن  يف  مختصـون  اسـتبعد 
االقتصـادي ترشيع قانـون موازنة 
2023 قبـل نهايـة العـام الحـايل، 
وفيمـا رجحـوا تقديـم الحكومـة 
موازنة مؤقتة لثالث اشهر او اكثر، 
اكدوا ان تغيري سـعر رصف الدوالر 
مقابـل الدينار من صالحيـة البنك 

املركزي حرصا.
املاليـة  اللجنـة  عضـو  وقـال 
السـابق، احمد الصفـار، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: انـه مـن املسـتحيل 
تقديم الحكومة موازنة عام 2023 
وترشيعها داخل الربملان قبل نهاية 
العـام الحـايل، الن السـنة الحالية 
شـارفت عـىل االنتهـاء ولـم يبـق 
سوى شهران فمن الصعب ترشيع 
الحكومة  عـادة  املوازنة.وأضـاف: 
تقـوم بعمليـة اعـداد املوازنـة من 
الشـهر السادس اىل الشهر العارش، 
تقريبا العملية تسـتغرق 4 اشـهر 
لكي يتم تحويلها اىل الربملان وحوايل 
شـهرين تأخـذ وقتا للمناقشـة يف 
الربملـان لغـرض دراسـة املرشوع 
وتحويلـه اىل قانـون، فلذلك يحتاج 
عـىل االقـل 6 اشـهر اىل 7 اشـهر. 
مبينا: انه نالحظ يف كل عام املوازنة 
يتأخـر اقرارهـا اىل الشـهر الثالث 

او الرابـع فمن املسـتحيل ان تقوم 
الحكومـة بتقديـم موازنـة كاملة 
لسـنة .وأوضح: ممكـن الحكومة 
ان تقـدم موازنـة مؤقتة لشـهرين 
او 3 اشـهر وهذه واردة يف النظرية 
املاليـة العامـة، لكن يف حـال بدأت 
 23 موازنـة  بإعـداد  الحكومـة 

سـتتأخر اىل الشهر الثالث او الرابع 
من العـام املقبل.وحـول مطالبات 
الحكومـة بتخفيـض سـعر رصف 
الدوالر، قال الصفار: ان تغيري سعر 
رصف الـدوالر مقابـل الدينـار هو 
صالحيـة حرصيـة للبنـك املركزي 
فال الحكومة وال مجلس النواب من 

حقهم التدخل يف السياسـة النقدية 
الن البنك املركزي مؤسسة مستقلة 
ومكلفـة بالسياسـة النقدية للبلد.

وتابـع: انه يف الفرتة السـابقة كان 
هنـاك ضغط من قبـل وزارة املالية 
عىل البنك املركـزي عندما تم تغيري 
سعر الرصف، وكانت هناك مربرات 

يف وقتها، وعىل الرغم من ان املربرات 
لم تعد موجودة إال ان عملية التغيري 
يف فـرتات قصـرية تـؤدي اىل ارباك 
البلـد والنظـام املـايل واالقتصادي 
املركـزي  بالبنـك  الثقـة  وفقـدان 
بالقول:  العراقـي .ومىض  والدينار 
بتقديري خالل السنة الحالية ربما 
لن يكون هناك تغيري بسعر الرصف 
إال إذا كان للبنـك املركزي رأي آخر.
من جهته، أكـد الخبري االقتصادي، 
حسني الخاقاني، أن إيرادات العراق 
حالياً مرتفعة بسبب ارتفاع إيرادات 
النفط، داعيـا الحكومة الجديدة اىل 
عـدم االعتماد عـىل أسـعار النفط 
لكونهـا معرضـة لالنخفاض يف أي 
لحظة.وقـال الخاقاني: إن أسـعار 
النفط متذبذبة لكونها غري مسيطر 
عليها من قبل املنتجني بشكل كيل، 
بل تقع تحت تحكم السوق العاملية 
العرض والطلب واألحداث  ومسألة 
السياسـية التي تحصل هنا وهناك 
وتؤثر عـىل إنتـاج النفط.واضاف: 
ان الحكومة الجديـدة عليها العمل 
بشـكل حثيـث عـىل دعـم وتعزيز 
املوارد األخـرى غـري النفطية لكي 
تكون إيرادات داعمة لخزينة الدولة، 
وال نقـع بأزمة اقتصادية خانقة يف 

حال انخفاض أسعار النفط.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية شؤون اإلقامة يف مديرية األحوال 
املدنية والجوازات يف وزارة الداخلية إلقاء القبض 
اإلقامة  لرشوط  مخالفاً  أجنبياً   ١٥٠ قرابة  عىل 
وذلك يف العاصمة بغداد.وقالت املديرية يف بيان: 
يف  مخالفا   ١٤٥ عىل  القبض  إلقاء  جرى  انه 
، السعدون،  الباب الرشقي، باب الشيخ  مناطق 
اتخاذ  سيتم  انه  البيان:  واضاف  االرمن.  كمب 
تسفريهم  لغرض  الالزمة  القانونية  االجراءات 
خارج العراق وفق قانون اإلقامة رقم ٧٦ لسنة 
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الزوراء/مصطفى فليح:
اكد املحلل السـيايس، عـيل البيدر، ان 
قيام رئيس الوزراء محمد السـوداني 
بزرع فكرة االصالح ومحاربة الفساد 
الشـعبي وتصحح  التأييد  ستكسـبه 
مسـار الدولـة، فيما اشـار اىل اهمية 
دعم املنظومـة السياسـية للحكومة 

الجديدة.
وقـال البيـدر يف حديث لـ»الـزوراء»: 
ان «هنـاك تحديا غري مرئي او مخفي 
وهو قدرة السوداني عىل زراعة فكرة 
االصـالح يف كابينتـه الوزاريـة وهـي 
ان يزرع فكرة انهـم جاؤوا لتصحيح 
االخطـاء  ومعالجـة  الدولـة  مسـار 
السـابقة لتحقيـق امـال وتطلعـات 

العراقيني».
مضيفـا ان «هذه الفكـرة لم تغرس 
يف الحكومـات السـابقة لذلـك مجرد 
زرع هـذه الفكرة قد يولـد حالة من 
االصالح بطريقة غري مبارشة ويسري 

بانسيابية خالل املراحل املقبلة». 
واشار «هناك تحديات اخرى كالسالح 
املنفلت والفساد ومخلفات الحكومات 

السابقة من خدمات وغريها».

 الفتا اىل ان» التحدي الذي يفرتض ان 
يقدم عليه السوداني هو التكفري عن 
اخطـاء الحكومـة السـابقة بخفض 
سـعر رصف الدينار، هـذا االمر الذي 
العـراق تقفـز اىل  البطالـة يف  جعـل 
عرشة باملئة او اكثر وزاد من معدالت 
والفقـر، وفقـد الكثـريون تطلعاتهم 
االقتصاديـة وخلقـت ازمـات داخـل 

املجتمع العراقي».
واكـد «إذا أقدم السـوداني عىل اعادة 
سعر الدينار سـيما اننا نمتلك فائضا 
ماليا تجاوز املئة مليار دوالر لن يؤثر 
عـىل وضع الدولة بيشء، وبهذا القرار 
ممكـن ان يعيـد الثقـة بـني املواطن 
والسلطة او املنظومة السياسية التي 
اصبح يراها ربما عدوا له او كما قالت 
بالسخارت هي تتآمر عليه، لذلك هذه 

النقطة تكسبه التأييد الشعبي».
واشـار اىل ان «هـذه الحكومة لديها 
خصوم من داخل املنظومة السياسية 
والنيابيـة وهنـاك محتجـون وهناك 

التيار الصدري الصامت «.
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بغداد/ الزوراء:
أكد املكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، امس األحد، ان التظاهر 
أو التجّمع قرب الحنانة حّق ال يمتلكه أحد إطالقاً إالّ بتوجيه وإذن مبارشين ورصيحني 
من السيد الصدر.وقال املكتب يف بيان تلقته «الزوراء»: «نوُّدُّ إعالم األخوة املؤمنني بأن 
التظاهر أو التجمع قرب الحنانة حق ال يمتلكه أحد إطالقاً إال بتوجيه وإذن مبارشين 
«نرجو  الله)».وأضاف:  (أعزه  الصدر  مقتدى  السيد  القائد  سماحة  من  ورصيحني 
التجمع يف بعض  إىل  دعوات  يشاع من  ما  واالنجرار خلف  التصديق  الجميع عدم  من 
العلوي) يف صفحته  اًن «ما نرشه (صفاء  اىل  التواصل االجتماعي»، مشرياً  صفحات 

محض كذٍب وافرتاء».
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بغداد/ الزوراء:
شياع  محمد  الوزراء،  رئيس  بحث 
السوداني، مع رئيس مجلس القضاء االعىل 
الخطوات  تدعيم  االحد،  امس  زيدان،  فائق 
األموال  لحماية  والقانونية  القضائية 
والعمل  الرشاكة  أهمية  أكد  وفيما  العامة، 
اتصاال  تلقى  وإيران،  العراق  بني  الثنائي 
الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  من  هاتفيا 
إلدامة  العراق  سعي  خالله  اكد  السييس 

العالقة مع مرص.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
الوزراء  مجلس  ”رئيس  إن  بيان  يف  الوزراء 
محمد شياع السوداني تلقى اتصاالً هاتفياً 
السييس،  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  من 
مهامه  تسلّم  بمناسبة  التهنئة  خالله  قدم 

وتشكيل الحكومة الجديدة“.
وأضاف أنه ”جرى خالل االتصال استعراض 
فيه  ملا  تعزيزها،  وسبل  الثنائية  العالقات 

مصلحة الشعبني الشقيقني“.
”عن  االتصال،  خالل  السوداني،  وأعرب 
مرص  مع  العالقة  إلدامة  العراق  سعي 
يعضد  بما  والصعد،  املجاالت  مختلف  يف 

الرشاكة والتعاون الثنائي“.
”أهمية  املرصي  الرئيس  أكد  جانبه،  من 
البلدين، ودعم مرص  التاريخية بني  العالقة 
وأهمية  اإلرهاب،  عىل  حربه  يف  للعراق 
تعزيز أمن العراق واستقراره، وتدعيم دوره 

الحيوي يف املنطقة“.
يف غضون ذلك، قال املكتب اإلعالمي لرئيس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس  ان 
القضاء  مجلس  رئيس  إستقبل  السوداني 
بمناسبة  لتهنئته  زيدان،  فائق  األعىل، 
الجديدة، واللقاء شهد تأكيداً  تسلم مهامه 
السلطتني  تكامل  أهمية  عىل  مشرتكاً 
القضاء  ودعم  والقضائية،  التنفيذية 
األموال  الحفاظ عىل  الحكومة يف  إلجراءات 

العامة تحت مظلة الدستور“.
الخطوات  تدعيم  بحث  ”تم  انه  وتابع 
األموال  لحماية  والقانونية  القضائية 
العامة، بما يعزز ثقة املواطنني بأداء أجهزة 
والتنفيذية  الترشيعية  جوانبها  يف  الدولة، 

والقضائية“.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  ذكر  جهته،  من 

”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس 
شياع  محمد  الوزراء،  مجلس  ”رئيس  أن 
الجمهورية  سفري  استقبل  السوداني، 
محمد  العراق،  لدى  اإليرانية  اإلسالمية 
”السفري  أن  اىل  الفتاً  صادق“،  آل  كاظم 
نقل تهنئة القيادة اإليرانية بمناسبة تسلم 
يف  الثقة  حكومته  ونيل  مهامه،  السوداني 

مجلس النواب“.
واضاف أن ”اللقاء شهد استعراض مجمل 
الجارين،  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
املتبادل  التعاون  وتنمية  تعضيدها  وسبل 

عىل مختلف الصعد واملجاالت“.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، خالل اللقاء، 
الذي  األخري  اإلرهابي  ”االعتداء  إدانته  عن 
”تضامن  مؤكداً  شرياز“،  مدينة  شهدته 

العراق حكومة وشعباً مع الضحايا“.
الرشاكة  أهمية  ”عىل  السوداني  وشدد 
والعمل الثنائي بني العراق وإيران، من أجل 
الشعبني  ملصلحة  املستدامة  التنمية  تعزيز 
االستقرار  ترسيخ  عىل  والعمل  الصديقني، 

لعموم شعوب املنطقة“.
شياع  محمد  الوزراء،  رئيس  أكد  كما 
السوداني، أن الحكومة عازمة عىل تشكيل 

فريق داعم لهيئة النزاهة.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”رئيس مجلس 
أجرى  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 

حال  وعقد  النزاهة،  هيئة  مقر  إىل  زيارة 
القايض  الهيئة  وصوله اجتماعا مع رئيس 
عالء الساعدي والكادر املتقدم فيها“، الفتا 
اىل أن ”السوداني استمع إىل إيجاز عن عمل 
هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد، ومالحقة 
املايل  الفساد  بحاالت  واملتورطني  املتسببني 

واإلداري“.
بحسب  الوزراء،  مجلس  رئيس  وشدد 
حمراء  خطوط  وجود  ”عدم  عىل  البيان، 
أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية 
أو أية شخصية كانت“، مؤكدا أن ”الحكومة 
سواء  النزاهة،  هيئة  إىل  الدعم  كل  ستقدم 
يف  أو  التنفيذية  اإلجراءات  مستوى  عىل 
مشاريع  تقديم  عرب  الترشيعي،  الجانب 
إغالق  يف  وتسهم  للفساد  تتصدى  قوانني 

منافذه“.
فريق  تشكيل  الحكومة  ”عزم  إىل  وأشار 
داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، 
وال يتعارض مع صالحيات الهيئة ومهامها 
رقم  النافذ  قانونها  وفق  عىل  بها  املناطة 

(30 لسنة 2011) املعّدل“.
وبنّي السوداني أن ”الهدف ال يقترص عىل زج 
الفاسدين يف السجون، بل يتعدى إىل تقديم 
اإلجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع 
ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ عىل املال 
يف  املوظفني  تورط  دون  والحيلولة  العام، 

مخالفات أو جرائم فساد“.

وأكد أّن ”أول املعايري يف التعامل مع حكومات 
مع  تبديه  الذي  التعاون  مدى  يف  هو  الدول 
الفساد  بقضايا  املُدانني  لتسليم  العراق 

واسرتداد األموال املختلسة واملهربة“.
إفصاح  النزاهة  هيئة  أعلنت  جهتها،  من 
املاليَّة بعد  ته  الوزراء عن ذمَّ رئيس مجلس 

تسنُّمه املنصب ونيل كابينته الثقة.
تلقته  الهيئة،  يف  الوقاية  لدائرة  بيان  وذكر 
استمارة  ت  تلقَّ ”الهيئة  ان  ”الزوراء“: 
ة برئيس مجلس  ة املاليَّة الخاصَّ كشف الذمَّ
الوزراء، محمد شياع السوداني، ليغدو أول 
املسؤولني يف كابينته املفصحني عن ذممهم 
النواب  مجلس  من  الثقة  نيلهم  بعد  املاليَّة 

العراقي“.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع 
السوداني، وجه وزراء كابينته يف الحكومة 
هيئة  أمام  املاليَّة  ذممهم  بكشف  الجديدة 
النزاهة خالل ُمدَّة أقصاها أسبوع واحد من 

تاريخ تسنُّمهم املسؤوليَّة.
من  ج)  أوالً/   /16) املادَّة  أنَّ  إىل  ُيشاُر 
 (2011 النافذ رقم (30 لعام  الهيئة  قانون 
(رئيس  من  كلٍّ  إلزام  عىل  نصت  املُعدَّل، 
ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن 
ن يشغل  بدرجتهم)، فضالً عـن غيـرهم ممَّ
إحـدى الوظائـف واملناصب الرسميَّة، التي 
املادة يف فقراتها األخرى، بتقديم  نتها  تضمَّ

إقرار عن ذممهم املاليَّة.

الزوراء/مصطفى فليح:

اكد املحلل السيايس، عيل البيدر، ان قيام رئيس الوزراء 

محمد السوداني بزرع فكرة االصالح ومحاربة الفساد 

ستكسبه التأييد الشعبي وتصحح مسار الدولة، فيما 

للحكومة  السياسية  املنظومة  دعم  اهمية  اىل  اشار 

الجديدة.

تحديا  ”هناك  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  البيدر  وقال 

غري مرئي او مخفي وهو قدرة السوداني عىل زراعة 

فكرة االصالح يف كابينته الوزارية وهي ان يزرع فكرة 

انهم جاؤوا لتصحيح مسار الدولة ومعالجة االخطاء 

السابقة لتحقيق امال وتطلعات العراقيني“.

الحكومات  يف  تغرس  لم  الفكرة  ”هذه  ان  مضيفا 

حالة  يولد  قد  الفكرة  هذه  زرع  مجرد  لذلك  السابقة 

بانسيابية  ويسري  مبارشة  غري  بطريقة  االصالح  من 

خالل املراحل املقبلة“. 

املنفلت  كالسالح  اخرى  تحديات  ”هناك  واشار 

خدمات  من  السابقة  الحكومات  ومخلفات  والفساد 

وغريها“، 

عليه  يقدم  ان  يفرتض  الذي  التحدي  ان“  اىل  الفتا 

السابقة  الحكومة  اخطاء  التكفري عن  السوداني هو 

جعل  الذي  االمر  هذا  الدينار  رصف  سعر  بخفض 

البطالة يف العراق تقفز اىل عرشة باملئة او اكثر وزاد من 

معدالت والفقر وفقد الكثريون تطلعاتهم االقتصادية 

وخلقت ازمات داخل املجتمع العراقي“.

الدينار  سعر  اعادة  عىل  السوداني  اقدم  ”اذا  واكد 

سيما اننا نمتلك فائضا ماليا تجاوز املئة مليار دوالر 

ممكن  القرار  بهذا  بيشء  الدولة  وضع  عىل  يؤثر  لن 

املنظومة  او  والسلطة  املواطن  بني  الثقة  يعيد  ان 

السياسية التي اصبح يراها ربما عدوا له او كما قالت 

بالسخارت هي تتآمر عليه لذلك هذه النقطة تكسبه 

التأييد الشعبي“.

واشار اىل ان ”هذه الحكومة لديها خصوم من داخل 

املنظومة السياسية والنيابية، وهناك محتجون وهناك 

التيار الصدري الصامت ”.

التصدي  عىل  قادر  غري  وحده  ”السوداني  ان  وبني 

الن  النيابية  الكتل  إرادة  عىل  القدرة  وتتوقف  للفساد 

مفهوم االصالح بشكله املطلق او محاربة الفساد قد 

يرض بأطراف سياسية معينة“.

واضاف ان ”املنظومة السياسية تدرك تماما ان هذه 

لذلك  االخرية  الفرصة  حكومة  تعد  ربما  الحكومة 

ان  يجب  وهنا  السوداني،  مع  كبري  حد  اىل  تقف  قد 

اكثر  الفساد بطريقة احرتافية  تكون عملية محاربة 

وان  الجميع،  يستهدف  انه  السوداني  يشعر  ال  أي 

الجديد وسياسة الكشف من  التكتيك  يعمل وفق هذا 

االعىل او القضم من االطراف، أي يبدأ بشكل تدريجي 

بإزاحة الفاسدين ومحاسبتهم، وهذه النقطة ممكن 

الكتل  نظر  ويف  العراقيني  نظر  يف  مصلحا  تجعله  ان 

النيابية“.

بغداد/ الزوراء:
يف  الطقس  حالة  األحد،  امس  الجوية،  االنواء  هيئة  أعلنت 
سيكون  الطقس  بأن  توقعت  فيما  الحايل،  لألسبوع  البالد 

غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة اليوم.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم 
لتساقط  فرصة  مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً  سيكون  االثنني 
زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً ويتحسن تدريجياً يف 
املنطقة الوسطى، بينما سيكون يف املنطقة الشمالية غائماً 
تدريجياً،  ويتحسن  رعدية  تكون  مطر  زخات  تساقط  مع 
يتصاعد  كما  غائم  اىل  جزئياً  غائماً  الجنوبية  املنطقة  ويف 
فسرتتفع  الحرارة  درجات  أما  االماكن،  بعض  يف  الغبار 
الوسطى والجنوبية، يف  السابق يف االقسام  اليوم  قليالً عن 
الشمايل من  القسم  يف  السابق  لليوم  مقاربة  حني ستكون 

البالد“. 
الثالثاء سيكون صحواً  غد  يوم  أن ”طقس  البيان  وأضاف 
فيما  والشمالية،  الوسطى  املنطقتني  يف  الغيوم  بعض  مع 

سيكون يف املنطقة الجنوبية غائماً جزئياً اىل غائم، ودرجات 
لكنها  الوسطى،  املنطقة  يف  السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة 
الشمالية  املنطقتني  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  تنخفض 

والجنوبية“.
وبنّي أن ”طقس يوم األربعاء املقبل سيكون غائماً جزئياً يف 
املنطقة الوسطى، بينما سيكون يف املنطقة الشمالية صحواً 
مصحوباً  غائماً  الجنوبية  املنطقة  ويف  الغيوم،  بعض  مع 
أما  أحياناً،  رعدية  تكون  الشدة  متوسطة  امطار  بتساقط 
يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  فستنخفض  الحرارة  درجات 
االقسام الوسطى والجنوبية، يف حني ستكون مقاربة لليوم 

السابق يف القسم الشمايل من البالد“.
وتابع أن ”طقس البالد ليوم الخميس املقبل سيكون صحواً 
مع بعض الغيوم يف جميع مناطق البالد، أما درجات الحرارة 
الوسطى  االقسام  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  ستنخفض 
والشمالية، يف حني ستكون مقاربة لليوم السابق يف القسم 

الجنوبي من البالد“.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
رد رئيـس حكومـة ترصيـف األعمـال 
نجيـب ميقاتـي عىل مـا قالـه الرئيس 
اللبنانـي ميشـال عـون مـن إنـه وقع 
مرسـوم اسـتقالة الحكومـة وذلك قبل 
يوم من انتهاء واليته التي استمرت ست 
سـنوات، مضيفا ”اليوم(امس) صباحاً 
وّجهت رسالة إىل مجلس النواب بحسب 
صالحياتي الدسـتورية ووقعت مرسوم 

استقالة الحكومة.“
وقـال نجيـب ميقاتي إن املرسـوم الذي 
قبل اسـتقالة الحكومة املستقيلة اصال 
بمقتىض احكام الدسـتور يفتقر اىل اي 

قيمة دستورية. 
وأضـاف ميقاتـي ”الحكومـة اللبنانية 
سـتتابع القيـام بواجباتها الدسـتورية 
وفـق  األعمـال  ترصيـف  بينهـا  ومـن 

نصوص الدستور“.
وغادر ميشال عون، البالغ من العمر 89 
عاما، والذي شهدت رئاسته انهيارا ماليا 
كارثيـا يف لبنان وانفجـار مرفأ بريوت، 
قرص الرئاسـة، اليوم األحد، تاركا فراغا 

يف قمة الدولة اللبنانية.
وقال يف كلمة من قرص الرئاسة يف بعبدا 
”لـن نقبل بأن يفرض علينـا وزراءنا... 
نحن رفضنا الوصاية يف زمن الحرب ولن 

نقبل بها يف يومنا هذا.“ 
وحذر قائال ”مؤسسـات الدولة مهرتئة 
ألّن القّيمـني عليهـا خائفـون من عصاً 

تهّددهم“.
وقـرر عـون واملقربـون منـه أن يغادر 
بعبـدا قبل يـوم واحد من انتهـاء واليته 
الرئاسية، باعتبار أنه يوم عطلة رسمية 
يف لبنان، ما يسـمح بحشـد شعبي أكرب 

ممـا كان سـيكون عليـه الوضـع يوم 
االثنني.

بالقـرص  املحيطـة  املنطقـة  وصبغـت 
الـذي  الربتقـايل،  باللـون  الجمهـوري 

يعتمده تياره لوناً رسمياً لهم.

والالفـت أنـه إىل جانـب أعـالم التيـار 
الربتقاليـة التي ُرفعـت يف منطقة بعبدا 
عـىل األعمـدة عـىل الطريـق املـؤدي إىل 
القـرص الجمهـوري، نصـب محازبون 
خيمـاً يف باحة قريبة مـن القرص، حيث 

قضوا ليلتهم املاضية فيهـا، علماً بأنها 
منطقة تعتـرب خاضعة لحراسـة أمنية 
مشددة وتقع بعد الحاجز األول الرئييس 

للقرص.
وعجـز الربملـان اللبناني حتـى اآلن عن 
االتفـاق عـىل مـن يخلـف عـون يف هذا 
املنصـب الـذي يتمتـع بسـلطة توقيـع 
مرشوعات قوانني وتعيني رؤساء وزراء 
جدد وإعطاء الضوء األخرض لتشكيالت 

حكومية قبل أن يصوت عليها الربملان.
كمـا هـو الحال خـالل أكثر مـن نصف 
فرتة عون يف الرئاسة، تحكم لبنان حاليا 
حكومـة انتقاليـة مـع محاولـة رئيس 
الوزراء املكلف منذ سـتة أشـهر تشكيل 

حكومة.
لالنقسـام  مثـرية  شـخصية  وعـون 
بشـدة، يدعمـه العديـد من املسـيحيني 
الذين يعتربونه املدافـع عنهم يف النظام 
الطائفي يف لبنان، لكن منتقديه يتهمونه 
بتمكني الفساد ومساعدة جماعة حزب 

الله املسلحة عىل كسب النفوذ.
وتوىل عون الرئاسـة يف عام 2016 بدعم 
مـن حـزب اللـه والسـيايس املسـيحي 
املاروني املنافس سمري جعجع يف اتفاق 
أعاد السـيايس السني البارز وقتئذ سعد 

الحريري رئيسا للوزراء.
ويف أسـبوعه األخري يف القرص وقع عون 
اتفاقا بوساطة أمريكية لرتسيم الحدود 

البحرية الجنوبية للبنان مع إرسائيل.

سيئول/ متابعة الزوراء:

أعلنت السلطات يف كوريا الجنوبية، امس 

األحد، أن عـدد ضحايا حادثة التدافع يف 

سـيئول ارتفع إىل 151 شخصا، وأصيب 

82 شـخصا آخر، بينهم 19 شـخصا يف 

حالة خطرية.

وقـع حـادث التدافـع خـالل احتفاالت 

عيـد ”الهالوين“ يف منطقـة ”إيتايون“ 

الرتفيهية بوسـط العاصمة سـيئول يف 

وقـت متأخـر من مسـاء يوم السـبت، 

بالقرب من فندق ”هاميلتون“ يف منطقة 

الحيـاة الليليـة الشـهرية، بعـد تدفـق 

عـرشات اآلالف إىل املنطقـة لالحتفـال 

بـ“الهالوين“.ويعد هذا الحادث األسـوأ 

من نوعه يف تاريخ كوريا الجنوبية.

من جانبها أعلنت السـفارة الروسية يف 

سـيئول أن عدد القتىل الروس يف التدافع 

ارتفـع إىل 3 أشـخاص بعد وفـاة امرأة 

متأثـرة بإصابتها كانت تتلقى العالج يف 

املستشفى.

هذا وقد أعلـن رئيس كوريـا الجنوبية، 

يون سـيوك-يول، اليوم عـن فرتة حداد 

وطني عىل ضحايا حادث التدافع.

وأدىل يون بذلك يف كلمـة ألقاها بعد يوم 

من احتشـاد جماهـري غفـرية يف زقاق 

ضيـق يف إيتايـون، ممـا أدى إىل سـحق 

العـرشات مـن املحتفلني الشـباب تحت 

ضغـط الحشـود، وكان كثـري منهـم يف 

العرشينات من العمر.

ووصف يـون الحادث بأنـه ”أمر مروع 

حقا“، وأضاف قائال: ”لقد حدثت مأساة 

وكارثـة كان ينبغي أن ال تحـدث أبدا يف 

وسط سيئول الليلة املاضية يف احتفاالت 

الهالوين“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
تعـرض الرئيـس األمريكي جـو بايدن 
للسـخرية بسـبب خطاب ذكر فيه أن 
هنـاك ”54 والية“ يف الواليـات املتحدة 
األمريكية، بدال مـن 50 والية موجودة 

بالفعل.
ففي خطاب ألقاه، خالل حفل استقبال 
بنسـلفانيا،  يف  الديمقراطـي  الحـزب 
تفاخـر بايـدن بنجاح حزبـه يف الدفاع 
عن قانون الرعايـة الصحية األمريكي 
املعروف باسـم ”أوباما كـري“، الذي تم 

سنه يف عهد الرئيس باراك أوباما.
وقال إنه بفضله حصل الديمقراطيون 
الكونغـرس  يف  املقاعـد  غالبيـة  عـىل 

يف انتخابـات التجديـد النصفـي لعـام 
.2018

وكان الرئيس األمريكي السـابق دونالد 
ترامـب قـد شـن حملـة خـالل فـرتة 
حكمـه السـتبدال ”أوباما كـري“، لكن 
الديمقراطيني، كما ادعى بايدن، شـنوا 
حملـة قوية يف عـام 2018 ملنع حدوث 

ذلك.
وحـذر ترامـب آنـذاك مـن أن الحـزب 
الجمهـوري سـوف يالحـق رعايتهـم 
الصحيـة إذا حصلـوا عـىل األغلبيـة يف 

الكونغرس.
ويف خطابـه، قال بايدن: ”سـيحاولون 
(الجمهوريـون) للمرة الــ 499، أو أيا 

كان الرقم، ما زالوا مصممني عىل إلغاء 
قانـون الرعاية الصحية. إذا فعلوا ذلك، 

فهذا يعني، ليس مزحة، الجميع“.

 2018 يف  هزمناهـم  ”لهـذا  وأضـاف: 
عندمـا حاولـوا القيام بذلـك. ذهبنا إىل 

54 والية“.

أقاَم فرع نقابة الصحفيني العراقيني واالرسة 
الصحفيـة يف النجف احتفالية بمناسـبة فوز 
مؤيد الالمي برئاسة اتحاد الصحفيني العرب.
وشـارك يف االحتفالية عدد من اعضاء الربملان 
العراقـي ونخـب مجتمعيـة وعشـائرية من 

النجف االرشف.
يذكـر ان نقيـب الصحفيني العراقيـني، مؤيد 
الالمـي، قد فـاز، االربعـاء املوافـق -19-10

2022، برئاسـة االتحـاد العـام للصحفيـني 
العرب للمرة الثانية عـىل التوايل خالل املؤتمر 
العلمي لالتحاد الذي عقد يف العاصمة املرصية 

القاهرة.

الصحفيـني  نقيـب  تلقـى 
العراقيني، مؤيد الالمي، تهنئة 
وباقـة ورد من رئيس منظمة 
بالد السـالم لحقوق اإلنسـان 
بمناسبة  الشعالن  عبدالستار 
انتخابه رئيسـا التحاد  اعادة 

الصحفيني العرب.
يذكـر ان نقيـب الصحفيـني 
العراقيـني، مؤيـد الالمي، قد 
فـاز برئاسـة االتحـاد العـام 
للمـرة  العـرب  للصحفيـني 
خـالل  التـوايل  عـىل  الثانيـة 
الذي  العلمـي لالتحاد  املؤتمر 
املرصيـة  العاصمـة  يف  عقـد 

القاهرة.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الداخلية عبد االمري الشمري، عدم السماح 

بأي تجاوز عىل رجل املرور.
وذكـر بيـان للـوزارة تلقتـه ” الـزوراء“ أن ”وزيـر 
الداخليـة عبـد االمـري الشـمري زار مديريـة املرور 
العامـة والتقى بعـدد من املواطنني، كمـا اطلع عىل 

اهم الواجبات واملهام التي تقوم بها هذه املديرية“.
وشـدد الشـمري وفقا للبيان ”عـىل رضورة تقديم 
أفضل الخدمـات للمواطنني وتخفيـف العبء عنهم 
واالسـتماع اىل طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها وفق 
القانون والسـياقات املعتمدة“، مؤكدا انه ”سيكون 

سنداً لرجل املرور“.
واشـار اىل انه ”سيكون داعماً لعمل رجل املرور ولن 
يسـمح بأي تجـاوز عليـه“، الفتا اىل ”العمـل بمبدأ 
الثواب والعقاب حارضاً يف جميع مفاصل وتشكيالت 

الوزارة“.
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شياع  «محمد  الرئيس  وتمكن  البلد،  يف  السياسّية  األزمُة  انفرجت 
سيايس  انسداٍد  فرتة  بعد  جديدة،  حكومٍة  تشكيل  من  السوداني» 
االنتخابات  إثر  عىل  عام  من  ألكثر  دامت  متفرقة  أمنية  وتوترات 
تشكيلته  يقدم  ان  السوداني  الرئيس  واستطاع  املبكرة،  النيابّية 
املقبل  الثاني  ترشين   ١٢ اىل  أمهله  قد  كان  الذي  للربملان  الجديدة 

ليقدم تشكيلته. 
وقد أظهرت الرسعة يف عملية تشكيل الحكومة ان الرئيس السوداني 
قادم ويف ذهنه ما يريد، واستطاَع أن يحصل عىل ثقة مجلس النواب، 
لتتحول االنظار اآلن اىل املرحلة املقبلة، واىل الربنامج الحكومي الذي 

يحمله السوداني والذي سيحدد مصري العراق يف املرحلة املقبلة. 
ومن املعلوم ان الحكومة تنطلق اليوم وسط مجموعة من الرتاكمات 
الذي  الوقت  يف  البلد،  يف  الفساد  معدالت  وارتفاع  الكبرية  واملشاكل 
غضون  يف  مبكرة  انتخاباٍت  بإجراء  السوداني  الرئيس  فيه  تعهد 
انه  إال  للتغيري  متعطش  العراقي  الشعب  ان  من  الرغم  وعىل  سنة، 
إلجراء  كافية  فرصة  الجديد  الرئيس  إعطاء  وجوب  بأهمية  يدرك 
اصالحات من جهة وتهيئة األجواء كافة إلجراء انتخابات مبكرة من 
جهٍة اخرى تستطيع فعال أن ُتحدث تغيرياً يريض جميع املواطنني 

وتؤمن تمثيالً ديمقراطيا لكل الجهات واالحزاب.
والالفت أن الثقة التي حظي بها السوادني كانت كبريًة جداً، إذ نالت 
وهذا  الجلسة،  حرضوا  الذين   ٢٥٧ أصل  من  صوتاً   ٢٥٠ حكومته 
الرقم يعكس ثقة الربملانيني بها والتي يمكن أن تشكل قوة كبرية يف 

سبيل إجراء االصالحات الالزمة. 
طرحه  تم  ملا  كبرياً  ارتياحاً  العراقيون  ُيظهر  الشعبي،  الخط  وعىل 
الجانب  عىل  تركز  التي  بالنقاط  سيما  ال  الحكومي  الربنامج  يف 
الخدماتي  امللف  طرح  عندما  الجديد  الرئيس  نجح  وقد  الخدماتي، 
التي  الخدمة  حكومة  حكومته..  وعنوان  أولوياته  سلم  يف  وجعله 
واالسكان  والكهرباء  الصحة  هي  اساسية  محاور  بثالثة  تتعلق 
واإلعمار، وقد استطاع السوداني إقناع الجميع باختيار وزراء هذه 

الحقائب بالذات ليستطيع تحقيق الوعود. 
وقد حظي الربنامج الوزاري لحكومة السوداني برتحيٍب الفٍت عىل 
املستوى السيايس والشعبي، والذي يعترب برنامجاً متوازناً ومنطقياً، 
يرى  إذ  االنتخابات،  بإجراء  تتعلق  التي  التخوفات  من  الرغم  عىل 
سيجعل  سنة  خالل  االنتخابات  إجراء  توقيت  طرح  أن  العراقيون 
الناس يتطلعون  ان  االنتخابي يف حني  الهدف  الحكومة تنصب عىل 
اىل إحداث تغيريات فعلية، ويطالبون بإعطاء فرصة اكرب من الوقت 
التغيري  إحداث  من  فعال  وليتمكن  نفسه  السوادني  الرئيس  إلثبات 
املأمول، معتربين ان االنتخابات ليست هدفا بذاته بل هي باب من 
أبواب التغيري اإلصالحي، وإذا استطاع السوادني احداث هذا التغيري 
فسيخفف من املطالبة باالنتخابات املبكرة التي قد ال تكون الخطوة 

األسلم للعراق اآلن. 
واملعيشية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  االزمات  ظل  ففي 
نفسه  الجديد فرصة اللتقاط  الرئيس  املقبلة منح  املرحلة  تستلزم 
أوالً واالنتقال نحو مرحلٍة جديدة من العمل، خصوصاً ان السوادني 
العالية  والقيادية  اإلدارية  وبقدراته  الكف  بنظافة  كبري  صيت  له 
املرحلة  اىل  التطلع  يجب  هنا  من  للفساد..  الطويلة  وبمكافحته 
إلحداث  للعراق  كبرية  وفرصة  استثنائية  مرحلة  انها  عىل  املقبلة 
خرٍق إيجابي يف الحياة السياسّية واالقتصادّية، ال سيما ان الرئيس 
الجديد يتسلم بلداً مليئا باألزمات أولها أزمة عدم التمكن من تقديم 

موازنة العام ٢٠٢٢ ونحن مقبلون عىل نهاية العام. 
الداخيل  الصعيدين  عىل  استثنائية  أشهر  امام  اليوم  العراق  إن 
كبرية  أيضا  املحيطة  الدول  مع  الخارجية  فاألزمات  والخارجي، 
وتحتاج اىل قرارات حازمة وجريئة، ال سيما فيما يتعلق بالعالقات 
ان  خصوصا  العراقية،  االرايض  عىل  املتكررة  واالعتداءات  االقليمية 
أبواب الرد موجودة بني يدي الرئيس، باإلضافة اىل ملف الفساد الذي 
برز عىل رأس اولويات حكومة السوداني وفق ما تعهد به يف خطاب 
التكليف، علما ان الرتكة كبرية وضخمة ولن يستطيع الرئيس الجديد 

معالجتها بكبسة زر بل يحتاج اىل تكاتف الجميع حوله!

äáÓy@ıb8c
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بغداد/الزوراء:
أحصـت وزارة الثقافة والسـياحة واآلثـار، امس األحد، 
القطع االثرية املسرتدة خالل ١٨ شهراً، فيما اشارت اىل 
تقديم شـكاوى لدى االنرتبـول الدويل عىل عدد من الدول 

للضغط عليها يف ملف اسرتداد اآلثار.
وقال املتحدث الرسـمي باسـم الوزارة احمـد العلياوي 
يف ترصيـح صحفـي إن «الوزارة اسـتعادت خالل وجبة 
واحـدة ضمن خطتها املعمول عليهـا خالل عام ونصف 
العام السرتداد اآلثار من الخارج، ١٧٣٣٨ قطعة أثرية»، 
الفتـًا اىل إن «هذا الرقم يعد األكرب يف عمليات االسـرتداد 
ويف تاريـخ عمل الهيئـة العامة لالثار الـرتاث يف العراق، 
باالضافة اىل اسـرتداد لوحة القامش والكبش السومري 

الذي تعود اىل ٣٥٠٠ عام قبل امليالد».
وأضـاف أن «هناك مجموعة عمليات اسـرتداد من دول 
اجنبية مسـجلة لـدى الوزارة، إذ إن بعـض هذه القطع 
كانـت قطـع متحفيـة مرسوقـة مـن سـنني وبعضها 
مسـتخرجة بالنبش العشوائي الذي يعد املشكلة الكربى 

التي تواجهها الوزارة».

وعـن النبـش العشـوائي، بـني العليـاوي، أن «النبـش 
العشـوائي يف املناطـق النائيـة من اطراف البالد تسـبب 
باخراج كميات كبرية من القطع االثرية اىل خارج البالد، 

حيـث أن الـوزارة تعمـل يف الوقـت الحايل عـىل ارجعها 
وهنالـك تعاون من بعـض الدول يف هذا املجـال، يقابله 
عـدم تعاون مـن دول أخرى»، مبينـاً، أن «الوزارة لديها 

تنسيق عاٍل مع الخارجية العراقية والسفارات العراقية 
للعمل عىل استعادة تلك القطع بشكل قانوني».

وكشـف عن «تقديم العراق شكوى لدى االنرتبول الدويل 
عـىل بعـض الـدول لغـرض الضغـط عليهم السـتعادة 
وإرجاع اآلثار»، مؤكداً أن «امللف مسـتمر وفيه منجزات 

ممتازة لصالح اآلثار العراقية».
وعن املواقع املسـجلة بشـكل رسـمي ومعالجة النبش 
العشـوائي، اكد املتحدث العلياوي أن «العراق يمتلك ١٥ 
الف موقع أثري مسـجل وتصل املواقع غري املسـجلة إىل 
اضعـاف هذا العدد»، مشـرياً اىل أن «بعض أهايل املناطق 
النائية وبالتعاون مع لصوص تقوم بنبش هذه املناطق 
واسـتخراج ما يمكن اسـتخراجها ويقومـون بتهريبه 

وبيعه».
وتابـع، أن «ملف الحماية لهـذه املواقع يجب ان تتواله 
وزارتـا الدفاع والداخليـة، بالتعاون مـع املواطنني ملنع 

حاالت التهريب».
وبني أن «هناك قوانني صارمة تصل عقوبتها اىل اإلعدام 

بحق املهربني لآلثار».
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بغداد/الزوراء:
أكـد وزيـر الكهربـاء زيـاد عـيل فاضل، 
امس األحـد، أن الحكومة واعية لخطورة 
ملف الطاقة وإصالحه، فيما أشـار إىل أن 
الوزارة ستعمل عىل حل مشاكل الكهرباء 

بجميع املحافظات.
وقال املتحدث باسم الوزارة، أحمد موىس، 
يف بيان تلقته «الزوراء» إن «وزير الكهرباء 
زيـاد عيل فاضل أكد خالل مبارشته مهام 
عملـه،  أهميـة العمـل لرفـع الحمل عن 
كاهـل املواطنني، ولسـنا معفيني من اي 

تداعيات وال عذر لنا اال النجاح».
وذكـر الوزيـر ان «هنالك اولويـة وعناية 
كبـرية مللف الكهرباء، التي لها خصوصية 

حكومية»، مؤكداً «الحكومة تعي خطورة 
هذا امللف واصالحه».

وأضـاف وزيـر الكهربـاء «سـنركز عىل 
والرئيسـة،  والحاكمـة  املهمـة  املحـاور 
القصـرية  الـوزارة  بخطـط  وسـنميض 
واملتوسـطة املدى»، مشرياً إىل أن «الوزارة 
ستعمل عىل حل مشاكل الكهرباء بجميع 
املحافظـات، وهذا واجبنـا وصميم عملنا 

الخدمي».
وأوضح «نحتاج إىل الدعم الذي نعول عليه 
املواطنني  الكثـري، وسنشـعر  وسـنحقق 
اننـا السـند والعـون»، الفتـاً اىل «اننا لن 
نكـون معنيني بغري امللف الفني والخدمي 

فقط».

بغداد/الزوراء:
وجه البنك املركزي العراقي، امس االحد، املصارف الخاصة املجازة بحجز أموال 
عدد من املسـؤولني من بينهم املتهم الرئيس برسقة أموال الرضائب «نور زهري 
جاسم».وبحسب وثائق وردت «الزوراء»، فإن الدائرة القانونية يف البنك املركزي 
العراقـي وجهت املصارف الخاصـة املجازة فقط بحجز األمـوال املنقولة وغري 
املنقولة العائدة لعدد من املسـؤولني املتهمني برسقة أموال الرضائب من بينهم 

املتهم الرئيس «نور زهري جاسم».
ووفقـا للوثيقـة فإن املسـؤولني هم: «حسـني كاوه عبد القـادر ومحمد فالح 
عبـد الله وعبد املهدي توفيق ونور زهري جاسـم وضياء عبد الخالق عيل وزهري 
جمعة حمادي واسـامة حسام جودة وقيس محمود مهدي وسامر عبد الهادي 

قاسم».

بغداد/الزوراء:
األحد، عقوبة  امس  الداخلية،  املجتمعية يف وزارة  الرشطة  حددت مديرية 

املتحرشني، فيما أكدت أن املتسبب يحاسب من دون شكوى.
وقال مدير الرشطة املجتمعية، العميد غالب عطية، يف ترصيح صحفي إن 
”الرشطة املجتمعية وكل مؤسسات وزارة الداخلية تعمل منذ فرتة بعيدة، 
للحد من ظاهرة التحرش من خالل سلسلة من اإلجراءات، منها: الحمالت 
اإلعالمية التوعوية التثقيفية التي تقوم بها دائرة العالقات واالعالم يف وزارة 
املجتمع  منظمات  مع  التعاون  إىل  أضافة  املجتمعية،  والرشطة  الداخلية 

املدني وإدارة املدارس“.
وأضاف، أن ”الحمالت التوعوية ال تقترص فقط عىل الضحايا ممن تعرضوا 
بالعقوبات  ونذكرهم  الشباب  بتوعية  نقوم  بل  الفتيات،  من  للتحرش 
الجزائية، ونبني لهم تبعات التحرش، وهي   ظاهرة غري حضارية وتتناىف 

مع قيمنا وعاداتنا“.
وأكد، أن ”موضوع التحرش فيه حق عام، ويحاسب املتحرش حتى لو لم 
يكن هناك شكوى ضده، باالعتماد عىل الرصد من قبل عنارصنا، ألن هذا 

السلوك يؤثر يف تماسك وأمن املجتمع“.
وأكمل بالقول: إن ”قانون العقوبات يشمل االعمار من 18 سنة فما فوق، 

اما األحداث فهناك أيضاً رشطة األحداث ويحاسب املتحرش الحدث“.
أنواع كثرية وتحصل يف أماكن مختلفة، مثال  وأشار إىل، أن ”التحرش فيه 
يف طرق املدارس، لذلك تنترش دوريات النجدة ودوريات الرشطة املجتمعية  
بالقرب من املدارس، أضافة إىل انتشار ظاهرة التحرش يف األماكن العامة 
ظاهرة  من  الحد  تحاول  املجتمعية  ”الرشطة  أن  واملتنزهات“.وأضاف، 
 69 لسنة   111 رقم  العراقية  العقوبات  قانون  تطبيق  خالل  من  التحرش 
املواد عىل معاقبة  تحتوي هذه  400 و401 و402، حيث  مواد  الذي يضم 

الشخص املتحرش بالسجن ثالثة أشهر او ستة أشهر أو سنة“.

بغداد/الزوراء:

كشف السكرتري الشخيص للقائد العام 

الركن  اول  الفريق  املسلحة  للقوات 

تفاصيل  األحد،  امس  البياتي،  محمد 

الغاز يف  جديدة تخص انفجار صهريج 

حي البنوك رشقي العاصمة بغداد.

إن  صحفي،  ترصيح  يف  البياتي  وقال 

لجنة  شكل  الوزراء  مجلس  ”رئيس 

الحادثة“،  مالبسات  لكشف  تحقيقية 

وإنما  إرهابيا  ليس  ”الحادث  ان  موكدا 

هو حادث سري“.

نتيجة  حدث  ”االنفجار  أن  وأضاف، 

غياب إجراءات السالمة“، مشريا اىل ان 

”الحاالت الحرجة تبناها رئيس مجلس 

الخارج  اىل  ارسالهم  خالل  من  الوزراء 

للعالج“.

من  مفرزة  بـ“ارسال  البياتي  وأوعز 

الراقدين  الجرحى  اىل  الجنسية  مديرية 

ولغرض  حاالتهم  ملتابعة  املستشفى  يف 

تسهيل إجراءات السفر ملن هم بحاجة 

اليه“.

أمس  بغداد،  عمليات  قيادة  وأعلنت 

السبت، أن االنفجار ادى اىل استشهاد 9 

مواطنني و13 جريحا كحصيلة نهائية 

تم استحصالها من وزارة الصحة.

بغداد/الزوراء:
يف  متخصص  طبي  فريق  نجح 
التعليمي  الواسطي  مستشفى 
الرصافة  صحة  لدائرة  التابع 
ببغداد، بإعادة زراعة كف مبتور 
من  ثالثيني  لرجل  اليرسى  لليد 
محافظة النجف تعرض اىل حادث 

عريض بواسطة الة حادة.
املستشفى  مدير  بذلك  رصح 
صحن  محمد  عباس  الدكتور 
بيان  وفق  قال  والذي  النرصواي 
ان   : الرصافة  صحة  عن  صادر 
برئاسة  متخصص  طبي  طاقم 
الدكتور «محمد برهان العامري» 
بوقت  العملية  اجراء  من  تمكن 
الحياة  اعادة  خالل  من  قيايس 
حيث  املبتور  للكف  والحركة 
الفتا  بالنجاح،  العملية  تكللت 
فرتات  يف  سجل  املستشفى  ان 
سابقة اجراء العديد من العمليات 
املتميزة  النوعية  الجراحية 

وبنسب نجاح كبرية .
رئيس  تحدث  عينه  السياق  يف 
الفريق الطبي املرشف عىل العملية 
العامري»  برهان  «اثري  الدكتور 
 (30) العمر  يبلغ من  املريض  ان 
محافظة  اهايل  من  هو  عاما 
املستشفى  طوارئ  راجع  النجف 
متأخر  وقت  يف  حرجة  بحالة 
التحاليل  له  اجريت  حيث  مساء 
كافة  الالزمة  والفحوصات 

العمليات  صالة  اىل  بعدها  ادخل 
وقد  الرسعة  وجه  عىل  الجراحية 
اجريت له عملية اعادة زراعة اليد 
خمس  زهاء  استغرقت  املبتورة 
التخدير  تحت  متواصلة  ساعات 
العام جرى خاللها تثبيت العظام 
ثم  واالعصاب  االوتار  وخياطة 
بواسطة  واالوردة  الرشايني  ربط 
الجراحة املجهرية تكللت العملية 

بالنجاح.
العامري اضاف ان نجاح العملية 
طبي  فريق  بمشاركة  تحقق 
كل  وهم  جانبه  اىل  عمل  متميز 
االختصاص  التخدير  طبيبة  من 
نور  والدكتورة  القادر،  عبد  امال 
اختصاص جراحة  حسن مشتت 
رشيد  ضيف  والدكتور  تجميلية، 
عماد،  علياء  والدكتورة  الجمايل، 
هادي  صاحب  سيف  والدكتور 
مقيم كسور، ومساعد التمريض 
تخدير  ومساعد   ، زغري  احمد 
املالكات  جانب  اىل  عزيز  احمد 
صالة  يف  الخافرة  التمريضية 
العمليات التجميلية ، مشريا اىل ان 
النوعية  العمليات  من  النوع  هذا 
متقدمة  مهارات  اىل  يحتاج 
العامري  لضمان نجاحها. وتابع 
الواسطي  مستشفى  ان  بالقول 
امهر  من  متميزة  نخبة  يضم 
التخصص  هذا  ضمن  االطباء 

الطبي الدقيق .



بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة االحصاء الرتكية ان العـراق جاء ثالثا بقائمـة أكثر الدول 
اسـتريادا للسلع الرتكية يف شهر أيلول/سـبتمرب من العام 2022، مبينة 

ارتفاع الصادرات والواردات الرتكية بنسبة ٪9.2 و ٪38.1 عىل التوايل.
وقالـت الهيئة يف تقرير لها اطلعت عليه ”الـزوراء“: ان ”صادرات تركيا 
لشهر ايلول بلغت 22 مليارا و 612 مليونا دوالر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 
9.2 باملئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، منوهة إىل أن ”واردات 
تركيـا يف ايلـول بلغـت 32 مليـار و 208 ماليني دوالر، مسـجال ارتفاعا 

بنسبة زيادة 38.1 باملئة، عن نفس الفرتة من عام 2021.
وأشارت إىل أن ”العراق جاء ثالثا يف الصادرات الرتكية لدول العالم يف شهر 
ايلـول املايض بقيمة مليـار و 277 مليون دوالر، يف حني كانت أملانيا هي 
الدولة الرشيكة الرئيسية للصادرات بـ 12 مليارا و 3 ماليني دوالر، تلتها 
الواليـات املتحدة االمريكيـة ثانيا بـ 1 مليـار و 378 مليون دوالر، ومن 
ثـم جاءت اململكة املتحدة رابعا بـ 1 مليار و205 ماليني دوالر، وروسـيا 
خامسـا بمليار و147 مليون دوالر، مبينة ان نسبة الدول الخمس األوىل 

من إجمايل الصادرات بلغت ٪31 يف ايلول 2022“.
وأضافت الهيئة ان ”الصادرات الرتكية خالل 9 اشـهر من كانون الثاني 
اىل ايلـول 2022، كانـت أملانيا هي الدولة الرشيكة الرئيسـية للصادرات 
بقيمـة 15 مليارا و 777 مليون دوالر، تلتهـا الواليات املتحدة األمريكية 
بمبلـغ 12 مليارا و 746 مليـون دوالر، والعراق ثالثا بقيمة 9 مليارات و 
885 مليون دوالر تليهـا اململكة املتحدة بقيمة 9 مليارات و 801 مليون 
دوالر، وايطاليا 9 مليارات 268 مليون دوالر، وبلغت نسبة الدول الخمس 
األوىل مـن إجمايل الصادرات ٪30.5 يف الفـرتة من كانون الثاني إىل ايلول 

.2022
ويستورد العراق معظم السلع والبضائع واملواد الغذائية من دول الجوار 

وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي واالردن.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس األحد، عن ارتفاع صادرات 
العـراق النفطية ألمريـكا لتصل ألكثر مـن 200 الف برميـل يوميا خالل 

األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفط الخام خالل االسـبوع املايض من تسـع دول بلغت 
5.357 ماليـني برميل يوميا مرتفعة بمقـدار 304 آالف برميل باليوم عن 

األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.053 ماليني برميل يوميا“.
وأضافـت أن ”صادرات العـراق النفطيـة ألمريكا بلغت معـدل 220 ألف 
برميل يوميا األسبوع املايض، مرتفعة عن األسبوع الذي سبقه الذي بلغت 

فيه الصادرات النفطية ألمريكا معدل 130 الف برميل يوميا“.
كما أشـارت إىل أن ”أكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسبوع املايض 
جـاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 3.483 ماليني برميل يومياً، تلتها املكسـيك 
بمعـدل 509 آالف برميل يومياً، وبلغت االيرادات النفطية من السـعودية 
بمعـدل 325 الف برميل يومياً، ومن ثـم كولومبيا بمعدل 215 الف برميل 

يومياً“.
ووفقـاً لإلدارة، فإن ”كمية االسـتريادات األمريكية مـن النفط الخام من 
الربازيل بلغت بمعدل 272 الـف برميل يومياً، ومن االكوادور بمعدل 201 
الـف برميل يوميـا ومن ليبيا بمعـدل 90 الف برميل يوميـا ومن نيجرييا 

بمعدل 42 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

األحد، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر: إن بورصـة الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلتا 
صباح امس 146450 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 

األسعار يوم السبت 146700 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 147000 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكـي، بينمـا بلغت أسـعار الـرشاء 146000 دينـار عراقي لكل 
100 دوالر امريكي.أمـا يف اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت 
اسـعار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث بلغ سـعر البيع 146550 دينارا لكل 
100 دوالر امريكـي، وبلغ سـعر الـرشاء 146450 دينارا لـكل 100 دوالر 

امريكي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
رصدت بيانات واحصائيات لرشكة BP الربيطانية أن العراق أنتج اكثر من 

9 مليارات مرت مكعب من الغاز الطبيعي خالل عام واحد.
وأظهـرت اإلحصائية، التـي اطلعت عليها ”الـزوراء“: أن ”انتـاج العراق 
مـن الغـاز الطبيعي خالل العام املايض 2021 بلـغ 9.4 مليار مرت مكعب، 
مرتفعا بنسـبة 34.29 باملئة عن العام الذي سـبقه والذي بلغ فيه االنتاج 
7 مليـارات مرت مكعب“، مبينة ان ”اعىل انتاج للغاز يف العراق كان يف عام 

2019 حيث بلغ 11 مليار مرت مكعب“.
وأضافت أن ”معدل النمو إلنتاج الغاز يف العراق ما بني عام 2011 و2021 
ارتفع بنسـبة 4 باملئة“، مشرية إىل أن ”نسبة إنتاج العراق بالنسبة إلنتاج 
العالـم تبلـغ 0.2 باملئـة“. وعربيا وحسـب ”اإلحصائية، فإن السـعودية 
جـاءت اوال بأكرب منتج للغاز الطبيعي يف عام 2021 بمقدار 177.3 مليار 
مرت مكعب تليها قطر بمقدار 177 مليار مرت مكعب تليها الجزائر بمقدار 

100.8 مليار مرت مكعب تليها مرص بمقدار 67.8 مليار مرت مكعب“.
عامليـا فإن ”أمريكا جـاءت باملرتبـة األوىل كأكرب منتج للغـاز خالل عام 
2021 بمقدار 934.2 باملئة تليها روسـيا بمقـدار 701 مليار مرت مكعب، 

ومن ثم جاءت ايران بمقدار 256.7 مليار مرت مكعب ”.
وعـىل الرغم من قلة انتاج العراق من الغـاز إال أنه يأتي باملرتبة 12 بأكرب 
احتياطـي للغاز عامليا وبواقع 130.5 تريليون قدم مكعب باليوم حسـب 
بيانـات رشكـة bp النفطيـة الربيطانية لعـام 2016، ويسـتهلك العراق 
معظـم غازه عىل تغذية محطات الكهرباء فيما يسـتورد حاجته املتبقية 

من إيران.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت حكومة النجف املحلية، امس 
األحد، أن تعويضات مزارعي الشلب 
يف املحافظـة والبالغـة قيمتها 150 
مليـار دينار، أقـرت ضمـن موازنة 
الطارئ،  الغذائـي والدعـم  األمــن 
وهي بانتظار وصولها لتوزيعها بني 
مسـتحقيها، فيما قلصت مسـاحة 
الشـلب املزروعة مـن 220 دونم اىل 

15 الف دونم. 

وقال النائـب األول ملحافظ النجف، 
ترصيـح  يف  الكرعـاوي  هاشـم 
صحفـي: إن ”املبلـغ سـيتم رصفه 
للمزارعني وفقـًا للقوائم التي كانت 
قـد رفعتهـا اللجنة املركزيـة لجرد 
بالشـلب  تـزرع  لـم  التـي  األرايض 
للموسـم الصيفـي املـايض واملبالغ 
املطلوبة للتعويض ضمن محافظتي 
النجـف األرشف والديوانيـة، نتيجة 
شـح املياه للموسم ما نتج عنه من 

قرار منع وتقليص مساحة املزروع 
منه يف البالد“. 

مـن جانـب،ه ذكـر رئيـس اتحـاد 
الجمعيات الفالحية يف النجف، أحمد 
ســـوادي العيسـاوي: أن ”النجف 
زرعـت هـذا املوسم 15 ألـف دونـم 
فقط بمحصول الشـلب مـن أصـل 
املساحة الكلية التي تــزرع سنوياً 
منها والبالغـة 220 ألـف دونــم“، 
الذيـن  ”الفالحـني  أن  إىل  الفتـًا 
منعوا مـن زراعة أراضيهم بسـبب 
شــح املــيــاه، ينتظـرون مبالغ 
التعويضـات ليتمكنوا مـن زراعـة 
الشـتوي  املوسـم  خـالل  الحنطـة 

الحايل.“ 
وأشـار العيسـاوي اىل أن ”تقليص 
املسـاحات املزروعـة بالشـلب أثـر 
كثـرياً يف الحالة املعيشـية للفالحني 
وعوائلهـم، العتمادهـم كليـاً عليه 
كمصدر رزق وحيد لهم، كما أنه أثر 
أيضاً يف سعر الرز يف األسواق املحلية 

الذي ارتفع إىل أكثر من الضعف“.

بغداد/ الزوراء:
للجمعيـات  املحـيل  االتحـاد  كشـف 
الفالحيـة يف محافظـة ديـاىل، امـس 
االحد، عـن فقدان االسـواق العراقية 
اكثـر مـن 20 الـف طـن مـن رمان 

شهربان.
وقال رئيس االتحاد، رعد التميمي، يف 
حديـث صحفي: إن ”رمان شـهربان 
يعـد مـن اجـود انـواع الرمـان عـىل 
مسـتوى العراق وهـو ماركة زراعية 
معروفة يف اسـواق املحافظات بسبب 
الجودة العالية“، الفتا اىل ان ”بساتني 
الرمـان انحـرست بنسـبة تصـل اىل 
2003 ألسـباب متعـددة  %90 بعـد 

ابرزها االضطرابات األمنية“. 
وأضاف ان“ االسواق العراقية فقدت 
اكثـر مـن 20 الـف طـن مـن رمان 
شـهربان كانت تدعم املوائد سنويا“، 
مؤكدا أن ”اعادة احياء بساتني الرمان 

يحتاج اىل جهود حكومية ودعم كبري 
للمناطق الزراعيـة الن حجم الخراب 

كبري جدا“.
وتنتـرش بسـاتني الرمـان يف قضـاء 

املقداديـة شـمال رشق دياىل بشـكل 
اسـايس وهي تمتـد آلالف الدونمات 
وتنتج سـنويا كميات كبرية تسـوق 

للمحافظات.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن السـفري الصيني لدى بغداد، تسوي وي، 
امـس األحد، زيـارة حجـم التبـادل التجاري 
مـع العراق، وفيمـا أكد الحـرص التعاون مع 
الحكومـة العراقيـة الجديـدة، قـّدم التعازي 
بشـأن حادثـة انفجـار الصهريـج يف منطقة 

البنوك يف بغداد.
وقـال السـفري الصيني يف بغداد، تسـوي وي، 
خالل مؤتمـر صحفي: إن ”أعمـال الرشكات 
الصينيـة بالعراق خـالل 10 سـنوات األخرية 
ارتفعت بشكل ملحوظ، وان دولة العراق ذات 

أولية يف الجانب الصيني“.
وأوضح ان ”العراق رشيك مهم للصني، وحجم 
التبادل التجاري بني البلدين منذ بداية السـنة 
بلـغ 33,7 مليار دوالر أمريكي بزيادة %2 عن 

السنة املاضية“.
وتابع ”وي“: ان ”الصني استوردت من العراق 
34 مليـون طن من النفط الخـام، بقيمة 6،5 

مليارات دوالر“.
ولفت السفري الصيني اىل ان ”العراق يعد اكرب 
دولـة للجانب الصيني من حيث العقود وثاني 

رشيـك من حيث النفط الخـام وحجم التبادل 
التجاري“.وبشـأن املشـاريع االسـتثمارية يف 
إقليم كردسـتان، قال السـفري الصيني: ”قبل 
أشـهر زرت اإلقليم واجتمعت مع املسـؤولني 
والـرشكات واسـتمعت إىل األفـكار“، مؤكـداً 

أن ”الـرشكات الصينية نشـطة جـدا يف إقليم 
كوردستان“.

وقـال إن ”العراق رشيك مهـم ومتعاون لبناء 
طريق حزام الحرير، وإن مبادرة الحزام تشمل 
جميـع الجوانب مـن البنى التحتيـة والتبادل 

التجاري والثقـايف“، الفتاً إىل أن ”عدم التعاون 
يف بنـاء ميناء الفـاو ال يؤثر عـىل عالقتنا مع 

العراق والعمل عىل مرشوع طريق الحرير“.
شـاركت  الصينيـة  ”الـرشكات  ان  واوضـح 
يف مناقصـات مـرشوع مينـاء الفـاو، اال ان 
الحكومة العراقية قامت بتسـليم املرشوع إىل 

احد الرشكات الكورية ونحن نتفهم ذلك“.
وأكد السفري الصيني: أن ”التعاون بني الصني 
والعـراق يف مجال الطاقة يعتـرب من املجاالت 
املهمـة، وان الـرشكات الصينيـة التـي تعمل 
بمجـال النفـط تعمل عـىل اسـتخراج النفط 

بصورة طبيعية من الحقول العراقية“.
مشـرياً اىل ان ”الصني حريصة عىل مسـاعدة 
العراق يف استخراج املزيد من النفط الخام، وان 
النفـط والطاقة من الجوانـب املهمة بالعراق 

وهذا سيساعد يف إعادة اعمار العراق“.
وشـدد السـفري الصينـي عىل ”وجـوب وضع 
خطـة مسـبقة يف مجـال الطاقـة املتجددة“، 
مضيفـاً ”بعـد تشـكيل الحكومـة العراقيـة 
الجديـدة سـنلتقي مـع املسـؤولني ملناقشـة 

موضوع الطاقة العراقية“.

بغداد/ الزوراء:
داود  أثـري  التجـارة،  وزيـر  تسـلم 
سلمان الغريري، امس األحد، مهامه 
رسميا وزيرا للتجارة بمقر الوزارة، 
وبحضور وزير التجارة السابق عالء 

الجبوري.
اىل  ورد  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 
”الـزوراء“: أن ”وزيـر التجارة اثري 
داود سـلمان الغريـري شـكر وزير 
التجـارة السـابق عىل جهـوده التي 
بذلهـا خالل مسـرية قيادته للوزارة 

مع تقديم درع التميز واالبداع“. 
وأكـد الغريـري اننـا ”سـنعمل عىل 
تنفيذ توجيهـات رئيس الوزراء عىل 
اتخـاذ إجـراءات عمليـة بخصوص 
مفردات البطاقة التموينية وتحسني 
نوعيتهـا وبما يعزز دعـم املواطنني 

من الفئات الفقرية“.
وتعهد بـ““تنفيـذ جميع متطلبات 
املنهاج الحكومي بما يخدم املواطن 
للمرحلـة  الـوزارة  عمـل  وتطويـر 

املقبلة“.
مـن جانـب متصـل، أكـدت وزارة 

التجـارة، امـس االحـد، أن أولـــى 
خزيـن  توفـري  هـو  أولوياتهـا 
اسـرتاتيجي مـن مــادة الحنطـة، 
تحسـباً ألي طـــارئ قـد يـحـدث 

خـــالل العـام املقبـل عـىل خلفية 
الحرب الدائرة بني روسـيا وأوكرانيا 
واملستمرة منذ ثمانية أشهر، كاشفاً 
عن الحاجة لتوفريها املواد الغذائية 

لألشـهر الخمسـة األولــــى مـن 
الـعـام املقبل باعتماد املناقصات. 

الرقابـة  دائـرة  وقـال مديـر عـام 
التجارية واملاليـة يف الوزارة، محمد 

إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  حنـون، 
الـوزارة  أولــويـــات  ”أولـــى 
هـو توفري خزين اسـرتاتيجي مـن 
مــادة الحنطة، تحسباً ألي طـارئ 

قد يحدث خالل العام املقبل“.
وأضاف حنون أن وزارتـــه ”لديها 
مناقصات سـتتمها خـالل اليومني 
كميـات  لـرشاء  إحداهـا  املقبلـني، 
تصـل إىل 300 ألـف طن مـن املادة، 
وتعـد الوجبـة األوىل مـن التعاقـد، 
مـع االسـتمرار بالتعاقـد لكميـات 
إضافيـة“. وتابع أن ”االسـتعدادات 
جارية يف الـوزارة لتجهيـز الحنطة 
املحلية للمواطنني حتى نهاية العام 
الحايل، منوها بـأن وزارتـه بحاجة 
أيضاً إىل توفري املواد الغذائية لألشهر 
الخمسـة األوىل من العام املقبل من 
خـالل املناقصات“، كاشـفاً عن أن 
”خمـس بواخـر سـتصل إىل البـالد 
قريباً، محملة بمادة الـرز التايلندي 
ضمـن البطاقـة التموينيـة والتـي 
سـتوزع يف بغـداد واملحافظات وفق 

مفرداتها“. 

ÊbnéÜã◊@·Ó‹”g@¿@bË†bì„@çÌç»m@∂g@…‹�nm

Ú‡Ëæa@Èn◊aãí@Û‹«@á◊˚mÎ@÷aã»€a@…fl@äbvn€a@fiÜbjn€a@·vy@ÒäbÌå@Â‹»m@µó€a

@Âfl@�aÜa7néa@fiÎá€a@ãr◊c@s€bq@÷aã»€a
áyaÎ@ãËí@fi˝Ç@bÓ◊ãm

@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@ b–mäa
 Ïjéc@fi˝Ç@bÿÌãflc@∂g

ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@…ua6Ì@ä¸Îá€a

@xbn„g@k»ÿfl@6fl@paäbÓ‹fl@9@Âfl@ãr◊c
2021@¿@åbÃ€a@Âfl@÷aã»€a

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف النهرين االسـالمي (مرصف حكومي)، امس األحد، عن تحديد 
مدة سـداد تمويل مرابحة الطاقة الشمسـية بـ(5سـنوات) ومقدار ربحي 
%6 .وقال البنك يف بيان ورد اىل ”الزوراء“: ان“ الحد االعىل للتمويل هو مليار 
دينار والخاص باملجمعات السـكنية ذات البناء العمودي“، مبينا ان ”طالب 
التمويـل عليـه تقديم كفيل واحد او اكثر من موظفـي الدولة عىل ان يعادل 
انصـاف صـايف الراتب ضعف القسـط الشـهري او اكثر وان تتناسـب فرتة 
السـداد مع سـن االحالة عىل التقاعد لطالب التمويـل او الكفيل ”.وأضاف: 
ان مـدة سـداد القرض هو 5 سـنوات وبمقدار ربحي 6 باملئـة وملرة واحدة 
من مبلـغ املنح موزعة بواقع (%1) لصالح البنـك املركزي و(%5) لصالح 
املرصف.واشـار اىل انه ”يتم تقديم الطلبات عرب االسـتمارة االلكرتونية عىل 
املوقع االلكرتوني (https://iq.tamwil)، وان القسـط االول يسـتحق بعد 
(30 يوما) من تاريخ تسـلم املنظومة“.وقرر البنك املركزي العراقي يف تموز 
2021 التوجه بالعمل عىل تشـجيع اعتمـاد أدوات إنتاج الطاقة من املصادر 
املتجـددة، والعمـل مـع اللجنـة العليا لإلقـراض لضمان تجهيز نسـبة من 
الطاقة الكهربائية املتولدة من مصادر الطاقة املتجددة (األلواح الشمسية) 

يف املجمعات السكنية االستثمارية املستفيدة من املبادرة.

بغداد/ الزوراء:
أكـد الخبـري االقتصادي، باسـم جميل أنطـوان، امس االحـد، ان الورقاء 
البيضاء ألزمت باإلبقاء عىل سـعر رصف الدوالر، مبينا أن سـعر الرصف 
اسـتخدم ألغراض انتخابية.وقال أنطوان يف حديـث صحفي: إن ”تأجيج 
اعادة النظر بسـعر رصف الدوالر ما هو إال ملف انتخابي استخدم يف فرتة 
من الفرتات“، مؤكدا ان من خالل الدراسات االقتصادية ال يوجد اي اقدام 
او توجه نحو اعادة النظر بسعر رصف الدوالر“.وأضاف انه ”عىل العكس 
هناك تأكيد من محافظ البنك املركزي واملسـؤولني املختصني يف الشـؤون 
املاليـة انـه ال يوجـد اي نية لتغيري سـعر رصف الدوالر ألن هـذه العملية 

جميعها مرتبطة بالورقة البيضاء“.
واشار اىل ان ”التالعب بأسعار الرصف يزعزع ثقة االستثمارات والرشكات 

االجنبية يف التعامالت االقتصادية مع العراق“.

@›ÌÏ∏@äaá‘fl@äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl@Üá±@ÂÌãË‰€a
ÚÓè‡ì€a@Ú”b�€a@Ú¢aãfl

@‚áÉnéa@“ãó€a@ã»é@ZÜbón”a
ÚÓibÉn„a@üaãÀ˛
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@kjèi@b‰fl@o”ãé@Ú†ãì€a@ıb‘€@¬b‘„@ZáËí
·Óÿzn€a@ıb�Çc

بغداد/ متابعة الزوراء
أبدى املدير الفني لفريق نفط الوسـط، عبد الغني شـهد، اسـتياءه تجاه القرارات التحكيمية يف مباراة فريقه أمام 
الرشطة، التي جرت يف ملعب الشـعب الـدويل وانتهت بالتعادل (١-١). وقال شـهد يف ترصيحات إعالمية عقب نهاية 
اللقـاء «تعاملنـا مع املنافس بواقعية، وقدم العبونا جهدا بدنيا عاليا أمـام فريق كبري يمتلك عنارص تصنع الفارق». 
وزاد «املباراة رسقت منا، واألخطاء التحكيمية أثرت عىل نتيجة اللقاء، وركلة الجزاء التي تم احتسابها ضدنا لم تكن 
صحيحة».وأوضح «حكم املباراة تغاىض عن حاالت عديدة، وأتمنى من بعض الطواقم التحكيمية الرتكيز يف قراراتهم 
من أجل نجاح مهمتهم».وختم شـهد «هذا املوسـم يختلف من ناحية املالعب املتطـورة وبقية التفاصيل التنظيمية، 

لكن األداء التحكيمي عليه عالمات استفهام كثرية، وبحاجة إىل إعادة النظر يف مستوى البعض».

ãºcÎ@ã–ñc

@@fibuäÜ@Êb„á«@’ibè€a@ãÌåÏ€a@Âfl@ÚöbÌã€aÎ@lbjì€a@ÚjÓ‘y@·‹ènÌ@…”5æa@áºc

bÓ€aÏm@Òãì«@Úr€br€a@Òã‡‹€@pbuaäá€a@ÚÌá„c@äÎá€@˝�i@xÏnÌ@Ú«b‰ó€a

بغداد/ احمد الداغستاني

بـني مـدرب منتخـب الشـباب، 

عماد محمـد، أن دعوتـه لنجله 

محمـد عمـاد لقائمـة املنتخب 

العراقي للشباب لم تكن من باب 

مجاملة لكونـه ولده بل العكس 

تمامـاً، الفتـا اىل انـه وجـد فيه 

مواصفـات الالعب الواعد والذي 

يسـتفيد منه املنتخب يف املرحلة 

املقبلـة. وقال عمـاد محمد: لن 

التدريبيـة يف  أغامـر بسـمعتي 

دعـوة العبـني مقربـني مني او 

ضمهـم للمنتخـب بتأثـريات أو 

توصيـات او مجامـالت مقربني 

فالجميـع يعرف من انـا ومدى 

حريص لبناء منتخب شباب عىل 

مستوى عال يكون أساس لبناء 

منتخب مسـتقبيل خدمة للكرة 

العراقية“.

وأضـاف ”ولـدي محمـد يمتلك 

والقـايص  جيـدة  مواصفـات 

والدانـي يعلـم ذلـك فهـو يعـد 

مـن بـني أبـرز العبـي شـباب 

نـادي الزوراء منذ سـنتني وقدم 

مسـتويات ملفتة بشـهادة من 

مدربـه واملتابعني مـن أصحاب 

الشـأن الكـروي“. واوضـح ان 

”محمـد يختلـف عـن أسـلوبه 

تماما فهو يلعب بمركز االرتكاز 

ويلعـب بقدمـه اليسـار وطوله 

يصل إىل مرت وتسعني سنتمرتا“، 

متوقعـا ان ”يكـون العبـا جيدا 

الكـرة  سـيخدم  املسـتقبل  ويف 

العراقية“.

@>»‡èi@ãflbÀc@Â€@Zá‡´@Üb‡«
?ia@›uc@Âfl@ÚÓjÌäán€a

بغداد/ محمد حمدي
جـرت صبـاح امس االحـد يف مقـر وزارة 
الشـباب والرياضة مراسم تسليم الحقيبة 
الوزارية من الوزير السـابق عدنان درجال 
اىل الوزيـر الحـايل احمد املربقـع ، بحضور 

املالك املتقدم لوزارة الشباب والرياضة . 
واسـتعرض درجـال اثنـاء حفـل التوديع 
جملة مـن املشـاريع الواعدة عـىل جميع 
املسـتويات تم تنفيذ بعضها فيما تسـتمر 
االخرى قيد التنفيذ ، متمنيا للوزير الجديد 
النجاح يف مهامه املستقبلية واكمال ما لم 

يتم تنفيذه . 
وقـدم املربقع شـكره وتقديـره اىل الوزير 
السـابق عدنان درجال مثمنـا له خطواته 
امللموسـة يف اكثر من جانب حيوي بالرغم 
من الظـروف الصعبـة التي املـت يف البالد 
بصورة عامة. واوضح يف كلمة باملناسـبة 
ان وزارة الشـباب والرياضـة من الوزارات 
املهمة التي تالمس عمل ومواهب وتطلعات 
شـبابنا يف حيـز واسـع جـدا مـن الثقافة 

والفنـون والعلـوم والرياضـة فضـال عن 
تداخلها مع مؤسسـات رياضية وشبابية 
اخرى رسـمية واهلية االمر الذي يسـتلزم 
الكثـري مـن العمل املسـتقبيل مـن جانب 
ومن الجانب االخر نحتاج ملواصلة املشوار 
والعمل مع البلدان الصديقة والشـقيقة يف 
تفعيل بروتوكوالت العمل الشبابي املشرتك 
لخدمة شبابنا وشاباتنا وتطوير قدراتهم. 
مشريا اىل ان العديد من املشاريع واالهداف 
سـتنجز عىل اكمل وجه بجميـع املجاالت 
ومنهـا بطولـة خليجـي ٢٥ التـي تتطلع 
جماهرينا اىل نجاحها يف البرصة الحبيبة.  

الشـباب  وزارة  ملوظفـي  املربقـع  وثمـن 
تفانيهـم  فيهـا  والعاملـني  والرياضـة 
واخالصهـم يف العمـل مطالبـا بـرضورة 
التواصـل والعمـل بـذات الهمـة يف الفرتة 
املقبلـة، وقـدم شـكره لوسـائل االعـالم 
املختلفـة التي اجتهدت يف تغطية انشـطة 
الوزارة وفعالياتها واظهارها اىل الجمهور 

بطريقة احرتافية متميزة.

النارصية / ساجد سليم
اختتمـت يف محافظـة النارصيـة 
بطولـة انديـة العـراق بالدراجات 
بمشاركة واسعة من اندية الشمال 
والوسط والجنوب والفرات االوسط 
بإرشاف مبارش من االتحاد املركزي 

للعبة واالتحاد الفرعي يف املحافظة، 
وكان اول السـباقات فـردي ضـد 
السـاعة للمتقدمني لقطع مسافة 
٣٥ كم وسباق الفردي ضد الساعة 
للناشـئني ملسـافة ٢٠ كم ومن ثم 
السـباق االخري للشباب فردي عام 

ملسافة ٨٠ كم .
يف  اسـفرت  االول  اليـوم  نتائـج 
سـباق املتقدمني مـن الفردي ضد 
السـاعة عن فوز عـيل عبد الخرض 
من الحشـد الشـعبي باملركز االول 
وجـاء ثانـي الرتتيب احمـد مهند 
عبـد االمري مـن الصناعـة والثالث 
يارس ضيـاء الدين مـن الصناعة، 
الناشـئني لسـباق  أما منافسـات 
الفردي ضد الساعة ملسافة ٢٠ كم 
فاسـفرت عن فوز حسـني ايهاب 
مـن نـادي الرفاعي باملركـز االول 
وحـل بالرتتيـب الثانـي ايضا من 
الرفاعي عباس فرحان، أما الرتتيب 
الثالـث فـكان مـن نصيـب العب 
الدفاع الجوي سـليمان محمد، ويف 
منافسات الشـباب لسباق الفردي 
العـام ملسـافة ٨٠ كـم كان االول 

احمـد عادل مـن الدغـارة والثاني 
وهبي سـليمان من دهوك والثالث 

مبني نهاد من الحدباء.
ويف منافسـات اليـوم الثاني واول 
السـباقات للنساء سـباق الفردي 
ضد الساعة ملسافة ٣٠ كم اسفرت 
السـباقات عـن فوز داهـات كاوة 
باملركـز االول مـن نـادي برايتـي 
الثانـي زهـراء  بالرتتيـب  وحلـت 
مسـعد من نوروز والرتتيب الثالث 
لالعبـة هديـر نعمـة مـن نـادي 
برايتـي، ويف سـباق الفـردي ضـد 
السـاعة للشـباب ملسـافة ٣٠ كم 
اسـفرت النتائـج عن فـوز الالعب 
وهبي سـليمان باملركـز االول من 
دهـوك وجـاء ثاني الرتتيـب احمد 
زهري مـن الحدباء واملركـز الثالث 
لالعـب احمد عـادل مـن الدغارة، 

أما سـباق الفردي العام للناشئني 
ملسـافة ٦٠ كـم اسـفرت النتائـج 
ما يـيل: االول نـادي الرفاعي وحل 
ثانيـا نادي الدفاع الجـوي والثالث 
نادي اربيل.. النتائـج النهائية من 
الرتتيـب العام للمتقدمني لسـباق 
الفـردي العـام اسـفرت عـن فوز 
احمـد مهند من الصناعـة باملركز 
االول، وحـل ثاني الرتتيـب الالعب 
عيل عبد الخرض من نادي الحشـد 
الشعبي واملركز الثالث لالعب احمد 

كاظم من الصناعة.
والنتيجـة الفرقية هي فـوز نادي 
الصناعـة باملركز االول وجاء نادي 
الرتتيـب  ثانـي  الشـعبي  الحشـد 
وحـل نادي كويـا بالرتتيب الثالث، 
أما بطل املرحلـة الرابعة هو نادي 

الحشد الشعبي .

عامـا   ٢٣ تحـت  العبـي  ونتائـج 
اسـفرت عن فوز نـوزاد مصطفى 
مـن نادي كويا باملركـز االول وحل 
العـب اربيـل محمـد محمـد عـيل 
بالرتتيـب الثانـي واملركـز الثالـث 
مـن نصيب العـب كويا رسبسـت 
عبداللـه.. وحصـد نـادي الحدباء 
املركز االول يف الرتتيـب العام لفئة 
الشباب وتاله دهوك باملركز الثاني 
وحل الصناعـة باملركز الثالث، ويف 
منافسات الفرقي للناشئني، تمكن 
نـادي الرفاعي من الفـوز باملركز 
االول وحـل الدفـاع الجوي  باملركز 
الثاني وجاء نادي اربيل يف الرتتيب 
الثالـث، ويف نتائـج النسـاء  احرز 
نوروز املركز االول وحل نادي اربيل 
يف املركـز الثاني واحـرز االعظمية 

املركز الثالث.
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بغداد/ ليث العتابي
عدسة/ زياد املحمداوي

اسـتعاد القـوة الجويـة صـدارة الدوري 
املمتـاز بعد تغلبـه عىل مسـتضيفه نفط 
ميسـان (0-4)، يف املبـاراة التـي أقيمـت 
مساء امس بملعب ميسان األوملبي، ضمن 

الجولة الخامسة من البطولة.
وشـهدت املبـاراة حضـورا جماهريياً من 
قبل أنصار الفريقني يف املباراة التي قادها 

الحكم الدويل مهند قاسم.
أوىل املحاوالت للضيوف حرضت عن طريق 
محرتفـه الغاني ويلسـون أكاكبـو ، لكن 
العارضة تكفلت بإبعاد الخطر عن مرمى 

أهل الدار . 
وكاد محمد قاسـم أن يضـع فريقه القوة 
الجوية باملقدمة بوقت مبكر عرب تصويبة 
قويـة مـن مسـافة بعيـدة، لـوال براعـة 

الحارس مهدي هاشم يف اإلبعاد.
وعاد محمد قاسـم ليسـتغل مناولة بينية 
من حسني جبار، ويدخل يف عمق دفاعات 
املنافـس، وليضـع كرتـه يف مرمـى نفط 

ميسان بطريقة جميلة.
وتواصلت خطورة الجويـة، بعد أن حاول 
حسـني جبار أن يضاعـف النتيجة بهدف 
ثـاٍن، لكن يقظـة مهدي هاشـم أحبطت 

محاولته.
ويف الشوط الثاني، تمكن حسني جبار من 
مضاعفة النتيجة بإحـرازه للهدف الثاني 
عـرب رأسـية جميلـة وضعها عىل يسـار 
حارس املرمى، وسـط غفلـة من دفاعات 

نفط ميسان.
وتسبب بنيامني بعرقلة غيث معرويف داخل 
منط الجـزاء لينجح مهند عبد الرحيم من  
إضافـة الهـدف الثالـث للقـوة الجوية يف 

الدقيقة 81 من زمن املباراة.
وعاد الالعـب ذاته ليضيف الهـدف الرابع 
لفريقه والشـخيص الثاني لـه يف الدقيقة 
بانتصـار  املواجهـة  ولتنتهـي   ،90+1

الصقور (4-0)،
وبهذا االنتصار، رفع القوة الجوية رصيده 
إىل 13 نقطة يف صـدارة الرتتيب، فيما ظل 
رصيـد نفـط ميسـان 10 نقـاط باملركز 

الخامس.
ويف مباراة ثانية،  تفوق الزوراء عىل نوروز 
بنتيجـة (2-4)، يف املبـاراة التـي أقيمـت 

بملعب األول بالعاصمة بغداد.

تقـدم الـزوراء أوالً عن طريق حسـن عبد 
الكريـم بالدقيقة 28، وأضاف عالء عباس 
الهـدف الثاني يف الدقيقـة 39، فيما قلص 
نوروز النتيجة بهدف أول بتوقيع ابراهيم 
غـازي يف الدقيقـة 81، وعاد عـالء عباس 
ليضيف الهدف الثالث يف الدقيقة 82، فيما 
سجل دانه مصطفى الهدف الثاني لنوروز 
يف الدقيقة 85، واستطاع البديل عيل يوسف 
من إحراز الهدف الرابع للزوراء يف الدقيقة 
1+90، مـن زمـن املبـاراة التـي شـهدت 
لحظاتهـا االخـرية طرد  إيفيـان املحرتف 
النيجريي لفريق نوروز بعد رضبه املتعمد 

لالعب الزوراء احمد عبد الحسني.
واثنـاء خروج الالعب املعاقب، أقدم بعض 

من جماهري الزوراء عىل رمي قناني املياه 
عـىل إيفاني، وسـط تدخالت مـن الجهاز 
التدريبي والالعبني إليقاف تلك الترصفات 
التـي أدت لتوقف املبـاراة لبضـع دقائق، 
قبل أن تأتي صافرة النهاية بكسب تالميذ 

املدرب أيوب اوديشو لـ 3 نقاط جديدة.
وبهذا االنتصار رفع الزوراء رصيده إىل 12 

نقطة فيما بقي رصيد نوروز 7 نقاط. 
وقـاد معـني أحمد فريقـه النجـف للفوز 
عىل مسـتضيفه زاخو بنتيجـة (0-1)، يف 

املباراة التي أقيمت امس األحد.
ونجـح معـني يف إحـراز هـدف االنتصـار 
الثمـني بالدقيقـة 61 مـن املبـاراة التـي 
اسـتضافها ملعب زاخو، يف ظل غياب تام 

للجماهري، إثر عقوبة اتحادية عىل خلفية 
أحداث مواجهة الصناعة بالجولة الثالثة.

ولـم يظهـر أصحـاب األرض بمسـتواهم 
املعهـود، يف ظـل غياب االسـتقرار الفني، 

الذي أثر عىل األداء العام.
باملقابـل، ظهـر النجف بحالـة فنية أعىل 
ونجـح يف خطف نقاط الفوز بعد االعتماد 
عـىل الهجمـات املرتـدة يف حسـم نتيجـة 

اللقاء.  
وبهذا االنتصار، استطاع أحمد خلف مدرب 
النجـف تحقيـق االنتصار الثانـي والقفز 
للرتتيب العارش برصيد 8 نقاط، فيما ظل 
زاخو عند 3 نقاط باملركز السـادس عرش، 

ليتلقى هزيمته الرابعة هذا املوسم.

وتغلـب الكهربـاء عـىل مسـتضيفه نفط 
البـرصة بنتيجـة (1-2)، يف املبـاراة التي 

جرت  بملعب الفيحاء بمدينة البرصة.
افتتـح داودا دبامـي التسـجيل للكهرباء 
يف الدقيقـة 24 مـن ركلـة جـزاء، ونجـح 
رودولـف باتريك مـن إدراك التعديل لنفط 
البـرصة يف الدقيقـة 57 مـن ركلـة جزاء 
ايضـاً، وتمكـن فرانك سـيدرك من خطف 
هدف الفوز الثاني للضيوف يف الدقيقة 66 
من زمن املباراة التي أقيمت  وسط حضور 

جماهريي ضعيف.
وبهذا الفوز ، رفـع الكهرباء رصيده إىل 8 
نقـاط ، فيما ظـل رصيد نفـط البرصة 5 

نقاط.
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العدد الخامس والتسعون من صحيفة الريايض 

التـي تصدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافة 

الرياضيـة رأى النور يوم  امس االحد، وتضمن 

العديد من املقاالت واالخبار واملواضيع الخاصة 

برياضة كرة القدم وبقية األلعاب األخرى التي 

زينت بأقالم صحفية مرموقة، خالص االمنيات 

ألرسة الصحيفـة الرائعة بمواصلـة النجاح يف 

قادم األيام.

 ********************

العراقيـة  القنـاة  يف  الرياضيـة  النـرشة  مذيـع 

االخباريـة الزميـل حسـني بديع اكد اكتسـابه 

الشـفاء التام من االزمـة الصحية التي تعرض 

لهـا قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية، دعواتنا 

الصادقة لزميلنا بالشـفاء التـام، وأن يمن عليه 

العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.

بغداد/ حسني الشمري 
بهذه  سعادته  عن  نجف،  سالم  الدكتور  الوطني،  ملنتخبنا  الفني  املدير  اعرب 
الوطنية  الباراملبية  اللجنة  بأبطال  تليق  التي  االوسمة  من  املنوعة  الحصيلة 
العراقية والتي بلغت 18 وساما منوعا يف ختام منافسات بطولة افريقيا املؤهلة 
الخامس والعرشين  للمدة من  باراملبياد فرنسا والتي احتضنتها دولة مرص  اىل 
 25 250 رباعا ورباعة يمثلون  من الشهر الحايل ولغاية الثالثني منه بمشاركة 
دولة من افريقيا واسيا واوروبا واالمريكيتني.وقال نجف: ان هذه النتائج الرائعة 
ادارة ناجحة تعرف كيف تعمل  امليامني ومن خلفهم  ابطالنا  قد جاءت بجهود 
للحصول عىل اوسمة الفوز التي تليق بأبطالنا من خالل سياسة عمل ومناهج 
تدريبية مميزة لتكون الثمار ناضجة ويقف يف مقدمتهم رئيس اتحاد رفع االثقال 
الدكتور عقيل حميد واملدرب ثامر غانم واملتحدث، وال ننىس دور االخوة يف االتحاد 
حسن رضا وجبار طارش، حيث كان الجميع يعمل كخلية نحل من اجل وصول 
رباعينا اىل شواطئ فرنسا. واشار املدر الفني اىل: ان الحصيلة املنوعة قد حصدها 
كل من مسلم عقيل اربعة اوسمة ذهبية مع ضمن الوصول اىل باراملبياد باريس 
وعيل موحان برونزية واحدة واحمد مصطفى ذهبيتني ورسول كاظم ذهبيتني 
مع تأهيل اىل باراملبياد فرنسا وحيدر ناجي برونزية واحدة وثائر عباس ذهبيتني 
بثالثة  سعدون  فارس  وختمها  باريس  اىل  الوصول  ضامن  مع  برونزيتني  مع 
اىل باراملبياد فرنسا، فيما احتل  التأهل  اوسمة ذهبية مع فصية وحجز بطاقة 
محمد عباس وزهراء غربي وغرام رعد عىل املراكز الرابع والخامس والسادس 

عىل التوايل وال ننىس دور االخ الصحفي مهدي العكييل يف دعم الفريق معنويا .

بغداد/ الزوراء 
وافَق االتحاُد العراقّي لُكرِة الَقدِم، امس 
الوطنّي  منتخبنا  خوِض  عىل  األحد، 
يف  الفنزوييل  نظريه  أمام  وديًة  ُمباراًة 
(٢١/١١/٢٠٢٢)، وسيتم تحديُد مكان 

البرصة  أو  بغداد  العاصمِة  يف  إقامتها 
.واملُباراُة تأتي يف إطاِر سعي االتحاِد إىل 
تأمنِي ُمبارياٍت قويٍة ملنتخبنا الوطنّي 
الُبطوالِت  يف  حضوره  َتعزيِز  يف  تسهُم 

املُقبلة.
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ميالنو / متابعة الزوراء
أبدى سيموني إنزاجي املدير الفني إلنرت 
عىل  العريض  بالفوز  سعادته  ميالن، 
 ،(٣-٠) بنتيجة  سامبدوريا  حساب 

ضمن الجولة ١٢ من الدوري اإليطايل.
وقال إنزاجي يف ترصيحات لشبكة «سكاي 
جيدة  حالة  يف  «الفريق  إيطاليا»:  سبورت 
مقنعة،  انتصارات  ويحقق  بالثقة  ويشعر 
أن  رأينا  لقد  ذلك،  يف  نستمر  أن  ويجب 
حاليا،  بالدوري  تتباطأ  ال  الفرق 
لكن شهر أكتوبر كان شبه 

مثايل».
«أستمتع  وأضاف: 
بمشاهدة  حقا 
هذا الفريق وهو 

ما  ونعرف  الصحيح  الشكل  لدينا  يلعب، 
املصابني  الالعبني  وسأعيد  به،  القيام  نريد 
تدريجيا، لكننا ما زلنا نفتقد بروزوفيتش، 
دائما يكون أمرا جيدا للمدرب عندما تتواجد 

أمامه خيارات كثرية».
للغاية  جيد  بعمل  يقوم  «هاكان  وتابع: 
يوما  وأصالني  وباريال  مخيتاريان  وكذلك 
لعب  بإمكانه  هاكان  أن  وأعرف  يوم،  بعد 
دور بروزوفيتش ألنه أيضا يحب اللعب بهذا 

املكان».
وواصل: «بروزوفيتش لن يكون معنا ملباراة 
يوم غد الثالثاء أمام (بايرن ميونيخ)، لكن 
الخيارات.  يف  وفرة  لدي  سيكون  ذلك  بعد 
أجرا  ويتقاىض  املدرب  وظيفة  هي  هذه 

التخاذ هذه القرارات الصعبة».
به  وأؤمن  أثق  أنني  يعلم  «كوريا  وأتم: 
كثريا، أنا أعرفه جيدا وأعتقد أنه يف املوسم 
املايض كان جيدا، عندما كان ال يعاني من 

إصابات».

ليسرت / متابعة الزوراء
التي  الصعوبات  إىل  أشار جوسيب جوارديوال مدرب مانشسرت سيتي، 
يف   ،(١-٠) بنتيجة  سيتي  ليسرت  مضيفه  عىل  الفوز  يف  فريقه  واجهت 

افتتاح الجولة ١٤ من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
املباراة الوحيد من ركلة حرة مميزة يف  وسجل كيفن دي بروين هدف 
الدقيقة (٤٩)، األمر الذي أهدى مانشسرت سيتي صدارة الدوري مؤقًتا، 
بفارق نفطة واحدة امام أرسنال الذي استضاف أمس األحد نوتنجهام 

فورست.
انتهاء  «بي تي سبورت» عقب  وقال جوارديوال، يف ترصيحات لشبكة 
اللقاء: «لقد غريوا مسار اللقاء وكانت مباراة صعبة، ألنهم دافعوا بـ١٠ 

العبني يف العمق، وهذا صعب للغاية».
وأضاف: «بعد أن سجلنا الهدف غريوا إيقاعهم، ويف الدوري املمتاز كانت 

الدقائق القليلة املاضية صعبة دائًما.. إنه انتصار هائل بالنسبة لنا».
بروين  اإلسباني: «كيفن دي  املدرب  املباراة دي بروين، قال  وعن نجم 
عاد.. لم يكن يلعب بشكل جيد يف املباريات القليلة املاضية، لكنه كان 
اليوم  مساحات  هناك  يكن  لم  ذلك..  يعرف  إنه  (أمس)..  اليوم  مذهالً 

(أمس)، كان علينا التحيل بالصرب».
أشاد  يس»،  بي  «بي  الربيطانية  اإلذاعة  لهيئة  أخرى  ترصيحات  ويف 
ليسرت  العب  تيلمانز  «سجل  قائالً:  إيدرسون  حارسه  بأداء  جوارديوال 
(أمس)  اليوم  ولكن  املايض،  األسبوع  ولفرهامبتون  أمام  رائًعا  هدًفا 

أطلق تسديدة رائعة وقام إيدي بصدها بشكل ال يصدق».

قال  هاالند،  إيرلينج  مهاجمه  عودة  موعد  وحول 
الرباط،  يف  إصابة  من  يعاني  أعرف..  «ال  جوارديوال: 
لدينا أسبوع آخر.. لن يلعب ضد  إنه يشعر بتحسن، 
يساعدنا ضد  أن  ونأمل  بالفعل،  تأهلنا  ألننا  إشبيلية 
فولهام، إذا لم يكن ذلك ممكنا فقد يلعب ضد تشيليس 

يف كأس الرابطة».
ومن املقرر أن يواجه مانشسرت سيتي فريق تشيليس 

ضمن منافسات كأس رابطة املحرتفني اإلنجليزية، يوم 
األربعاء املوافق ٩ نوفمرب / ترشين الثاني املقبل.

ساوباولو / متابعة الزوراء
حسَم فالمينغو املواجهة الربازيلية الخالصة أمام أتلتيكو باراناينيس يف نهائي كوبا ليربتادوريس بعدما 
انترص بنتيجة ١-٠. وسّجل غابرييل باربوسا هدف املواجهة الوحيد مع الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع من الشوط األول مستغالً النقص العددي ملنافسه بعد طرد بيدرو هينريكي إثر تلقيه اإلنذار 
األصفر الثاني ٤٣. وحاول سكوالري مدرب أتلتيكو باراناينيس إيجاد بعض الحلول للنقص العددي من 

خالل إجراء ثالثة تبديالت يف أول ربع ساعة من الشوط الثاني لكن صالبة دفاع فالمينغو بقيادة دافيد 
لويز أبقت النتيجة عىل حالها حتى النهاية. وهذا اللقب الثالث لفالمينغو يف البطولة والثاني يف آخر أربع 

أّنه خرس يف نهائي النسخة الفائتة أمام مواطنه باملرياس ٢-١. وعادل فالمينغو السجل الذي  نسخ علماً 
باللقب (٣ مرات). يملكه كل من ساو باولو وباملرياس وسانتوس وغريميو كأكثر األندية الربازيلية تتويجاً 

ويملك إنديبندينتي األرجنتيني الرقم القيايس لعدد مرات التتويج باللقب (٧). 

بازل / متابعة الزوراء
يخوض الكندي فيليكس 
أوجيه ألياسيم ثالث نهائي 
له يف غضون ثالثة أسابيع، 
ضد  الرائعة  نتيجته  بعد 
اإلسباني  عاملياً  أول  املصنف 
كارلوس ألكاراث بالفوز عليه 
نهائي  نصف  يف  و٦-٢،   ٦-٣
 (٥٠٠) السويرسية  بازل  دورة 

يف كرة املرضب.
عاملياً  تاسعاً  املصنف  ويبحث 
ضد  املوسم  هذا  الرابع  لقبه  عن 
الدنماركي هولغر رونه (٢٥) الذي 
الثالثة  النهائية  املباراة  بدوره  بلغ 
له يف مدى ثالثة أسابيع بفوزه عىل 
باوتيستا  روبرتو  اآلخر  اإلسباني 
 (٧-١)  ٧-٦ والعرشين  الثاني 
تتويجه  غرار  وعىل   .(٨-٦) و٧-٦ 
عّول  وأنفري،  فلورنسا  دورتي  يف 
القوي  إرساله  عىل  أوجيه-ألياسيم 
الدورة  يف  األوىل  مشاركته  خالل 

السويرسية.
كان  «لقد  الكندي:  الالعب  قال 
من  قريباً  كان  رائعاً.  أسبوعاً 
رضب  الذي  الالعب  الكمال».تابع 
 ٢٣ وحقق  ساحقة  ارساالت   ٩
كرة فائزة: «أرضب االرسال بشكل 
رائع وال اخرس النقاط عىل ارسايل، 

لكن هناك مباراة متبقية. العب بشكل 
الالعبني  أبرز  واتفوق عىل  جميل جدا 
الثالث ألوجيه  الفوز  العالم». وهو  يف 
هذا  والثاني  ألكاراث  عىل  ألياسيم 
املجموعات  دور  يف  األول  بعد  العام 
أيلول/ يف  ديفيس  كأس  ملسابقة 
ودّع  ألكاراث  وكان  املايض.  سبتمرب 
دورة أستانا الكازاخستانية من الدور 
دافيد غوفان،  البلجيكي  يد  األول عىل 
تتويجه  فيها منذ  أول دورة شارك  يف 
املفتوحة،  املتحدة  الواليات  بطولة  يف 
مطلع  الكربى،  األربع  البطوالت  آخر 
جهته،  من  املايض.  أيلول/سبتمرب 
الرابعة  النهائية  املباراة  يخوض رونه 

تتويجه  بعد  االحرتافية  مسريته  يف 
يف  األملاني  ميونيخ  دورتي  بلقب 
وستوكهولم  املايض  نيسان/أبريل 
الحايل،  األول/أكتوبر  ترشين   ١٧ يف 
 ٢٦ يف  صوفيا  دورة  نهائي  وخسارته 

أيلول/سبتمرب املايض.
وستكون املواجهة األوىل بني رونه (١٩ 

عاما) وأوجيه ألياسيم (٢٢ عاما).
ألياسيم  وأوجيه  رونه  يخرس  لم 
إرساله هذا األسبوع حتى اآلن. وقال 
أحدنا  إرسال  «سيكرس  الدنماركي: 

غًدا - آمل أال يكون أنا».
بأسلوب  يلعب  «فيليكس  وأضاف: 

رائع

                         

مدريد/ متابعة الزوراء
اإلسبانية  الحكومية  للجنة  التابعة  الدائمة  اللجنة  أعلنت 
أن  والتعصب،  األجانب  وكراهية  والعنرصية  العنف  ملناهضة 
مباراة ريال مدريد أمام سلتيك جالسكو بدوري أبطال أوروبا، 
املقرر إقامتها عىل ملعب سانتياجو برنابيو بعد غد األربعاء، 
صنفت عالية املخاطر. ويحتاج ريال مدريد إىل نقطة واحدة، 
أما  ليج.  بالتشامبيونز  السادسة  املجموعة  صدارة  ليضمن 
سيلتك فليس لديه أي فرص، حسابيا، لالستمرار يف املنافسة 
نقاط،   10 برصيد  املجموعة  املريينجي  ويتصدر  األوروبية. 

بينما يتذيل الفريق االسكتلندي الرتتيب بنقطتني فقط.

ميونيخ / متابعة الزوراء
أعرَب أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، عن تفاؤله 
توماس  الوسط  والعب  نوير  مانويل  املرمى  حارس  بمشاركة 
مولر مع املنتخب األملاني يف مونديال قطر، رغم معاناتهما من 
الكتف، يف  أسابيع بسبب مشكلة يف  نوير منذ  اإلصابة. ويغيب 
الوقت الذي ال يزال يعاني مولر من إصابة يف الفخذ والحوض، 
عىل  البافاري  النادي  فيها  فاز  التي  املباراة  يف  مشاركته  رغم 
بدوري  املايض  األسبوع  -صفر   3 اإلسباني  برشلونة  مضيفه 
أبطال أوروبا. وقال كان، بعد فوز بايرن عىل ماينتس 2-6: ”ال 
أعتقد أنهما سيغيبان لفرتة طويلة، متفائل بشأن مانويل، إنه 
يعود خطوة خطوة“. وأتم: ”الكتف من املمكن أن يؤلم للغاية، 
الحذر  توخي  ينبغي  الذكاء،  بمنتهى  األمر  مع  التعامل  ينبغي 

وعدم التحميل عليه مبكرا“.

ليفربول / متابعة الزوراء
يف  جداً  املرتاجع  أداءه  ليفربول  واصل 
خسارة  وتلقى  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري 
قاسية عىل أرضه ووسط جماهريه أمام 
هدف  مقابل  بهدفني  يونايتد  ليدز  ضيفه 
الدوري  من  عرشة  الرابعة  املرحلة  ضمن 

اإلنكليزي املمتاز.
يف  لليدز  التسجيل  رودريغو  وافتتح 
محمد  يتمكن  أن  قبل  الرابعة  الدقيقة 
لليفربول  التعادل  هدف  إحراز  من  صالح 
ظل  ويف   ٨٩ الدقيقة  ويف   .١٤ الدقيقة  يف 
حسم  بغية  ليفربول  من  املكثف  الضغط 
كريسينسيو  فاجأ  الثالثة  والنقاط  الفوز 
بتسجيله  األرض  أصحاب  سامرفيل 
إىل  رصيده  ليدز  لليدز.ورفع  الفوز  هدف 
١٢ نقطة يف املركز ١٥ فيما تجمد رصيد 
يف  عرشة  السادسة  النقطة  عند  ليفربول 
الخسارة  ليفربول  وتلقى  التاسع.  املركز 
قبل استضافته نابويل اإليطايل غداً الثالثاء 
يف قمة حاسمة عىل صدارة املجموعة األوىل 
يف دوري أبطال أوروبا حيث يسعى إىل رد 
الجنوبي  النادي  أمام  لسقوطه  االعتبار 

١-٤ ذهابا وانتزاع املركز األول منه.
ويف فرنسا، تابع مارسيليا نتائجه املخيبة 
تحقيق  يف  توالياً  الرابعة  للمباراة  وفشل 
أمام  التعادل  فخ  يف  بسقوطه  الفوز 
لحساب  وذلك   ٢-٢ سرتاسبورغ  مضيفه 

الجولة (١٣) من الدوري الفرنيس.
إىل  طريقه  يف  املتوسطي  الفريق  وكان 
بهدفني  تقدم  عندما  سهل  فوز  تحقيق 

والبوركينابي   (٨) ديينغ  بامبا  للسنغايل 
يف  انهار  لكنه   ،(٣٥) كابوريه  عيىس 
هدفني  شباكه  واستقبلت  الثاني  الشوط 
موثيبا  ليبو  إفريقي  الجنوبي  سجلهما 

(٧٦) وكيفن غامريو .(٩٠+٤) 
دورتموند  بوروسيا  حسم  أملانيا،  ويف 
أينرتاخت  مضيفه  أمام  القمة  مباراة 
فرانكفورت عندما تغلب عليه ٢-١ ضمن 

الدوري األملاني  الثانية عرشة من  املرحلة 
لكرة القدم.

الثالث مؤقتاً  املركز  إىل  وارتقى دورتموند 
مضيفه  مع  فرايبورغ  مباراة  بانتظار 

شالكه.
عرب  بالتسجيل  البادئ  دورتموند  وكان 
الدويل  من  تمريرة  إثر  براندت  يوليان 
 ٢١ الدقيقة  يف  مالني  دونيال  الهولندي 

لكن  تراب،  كيفن  الدويل  مرمى  يف  أنهاها 
خمس  بعد  التعادل  أدرك  فرانكفورت 
دايتيش  الياباني  الدويل  بواسطة  دقائق 

كامادا.
جود  الواعد  اإلنكليزي  الدويل  ومنح 
تلقى  عندما  لدورتموند  الفوز  بيلينغهام 
موكوكو  يوسف  اآلخر  الواعد  من  كرة 
بني  قوية  كرة  وسدد  بمدافعني  فتالعب 

ساقي تراب .(٥٢) 
عند  فرانكفورت  رصيد  تجمد  جانبه  من 

٢٠ نقطة يف املركز الخامس.
أمام  مميزا  عرضا  إنرت  قدم  ايطاليا،  ويف 
ضيفه سامبدوريا، ونجح يف تحقيق فوز 
كبري بنتيجة (٣-٠) عىل ملعب سان سريو، 

ضمن الجولة ١٢ من الدوري اإليطايل.
أحرز ثالثية النرياتزوري كل من ستيفان 
 (٤٤) باريال  ونيكولو   ،(٢١) فري  دي 

وخواكني كوريا .(٧٣) 
بهذا الفوز، رفع إنرت رصيده إىل ٢٤ نقطة، 
الرتتيب  بجدول  الرابع  املركز  إىل  ليقفز 
عىل  انتصاراته  رابع  حقق  بعدما  مؤقتا، 
التوايل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 

٦ نقاط باملركز الـ١٨.
ثميناً  فوزاً  برشلونة  خطف  اسبانيا،  ويف 
من مضيفه فالنسيا ١-٠ يف املرحلة الثانية 
عرشة من مسابقة الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.
ووقع البولندي روبرت ليفاندوفسكي عىل 
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع، اثر تمريرة متقنة من 

الجناح الربازييل رافينيا.
وستقلل هذه النتيجة من االنتقادات التي 
الحقت تشايف مدرب برشلونة خاصة وأّن 
 ٣١ إىل  رصيده  رفع  الكاتالوني  الفريق 
الذي  مدريد  ريال  رصيد  ذات  وهو  نقطة 

لعب مباراة أقل.
من جهة أخرى تجّمد رصيد فالنسيا عند 

١٥ نقطة يف املركز العارش مؤقتاً.

باريس / متابعة الزوراء
يواجه ديدييه ديشامب، املدير الفني ملنتخب فرنسا، 
تحديات عديدة يف حملته للدفاع عن لقب كأس العالم، 
الذي حققه قبل ٤ أعوام يف روسيا، آمًال تجديد عقده 

الذي سينتهي بنهاية مشوار «الديوك» يف البطولة.
وقد تغري جلد املنتخب الفرنيس يف السنوات األخرية، 
مع عودة كريم بنزيما لريافق كيليان مبابي يف خط 
عثمان  مثل  أخرى  عنارص  نضج  جانب  إىل  الهجوم، 
خط  منظومة  لكن  نكونكو.  وكريستوفر  ديمبيل 
وسط فرنسا، التي توجت بكأس العالم ٢٠١٨، باتت 
الثنائي  بليز ماتويدي، وخروج  اعتزال  بعد  متهالكة 
الحسابات. من  توليسو  وكورينتني  نزونزي  ستيفن 

يف املقابل، لم يبق من التوليفة القديمة سوى نجولو 
بسبب   ٢٠٢٢ مونديال  عن  غيابه  تأكد  الذي  كانتي، 
إصابة عضلية، وبول بوجبا الذي تحوم شكوك حول 
ابتعاده عن  ظل  يف  العاملي،  بالحدث  لحاقه  إمكانية 

املالعب منذ أشهر بسبب إصابة يف غرضوف الركبة.
يعاني  يوفنتوس  نجم  فإن  بوجبا،  إصابة  وبخالف 
أيضا من أزمات جانبية، مثل تذبذب مستواه الفني، 

واتهامه باللجوء للسحر إليذاء مبابي.
وأمام هذه الصعوبات، يعتمد ديشامب عىل عنارص 
يوفنتوس،  العب  رابيو،  أدريان  هو  خربة  أكثرها 
األخرى  العنارص  أما  عاما.   ٢٧ العمر  من  البالغ 
يوسف  مثل  عاما،   ٢٣ تتجاوز  ال  شابة  فأغلبها 
فوفانا وماتيو جيندوزي، وثنائي ريال مدريد أوريلني 
تشواميني  ويبقى  كامافينجا.  وإدواردو  تشواميني 
(٢٢ عاما) العنرص األقرب لحجز مكانه يف التشكيل 
سيكون  بينما  العالم،  كأس  يف  للديوك،  األسايس 
ظل  يف  الوسط،  منظومة  إلكمال  حرية  يف  ديشامب 
تباين مستوى الباقني، خاصًة كامافينجا (١٩ عاًما) 
يف  مدريد،  ريال  مع  أساسًيا  نفسه  يفرض  لم  الذي 
موسمه الثاني بالقميص امللكي. ولم تنجح الثنائية 
خسارة  خالل  وكامافينجا،  تشواميني  املدريدية، 
فرنسا أمام الدنمارك يف دوري أمم أوروبا. وقبلها لجأ 
مدرب الديوك لثنائيات أخرى يف الوسط، حيث حجز 
تشواميني مكانا أساسيا، بجوار عنارص مثل بوبكر 
كامارا وجيندوزي وكانتي قبل إصابته، لتزداد حرية 

ديشامب مع اقرتاب املونديال املرتقب.
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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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باريس/متابعة الزوراء:
يف ظـّل حكم «طالبان» يف أفغانسـتان 
مـن العـام ١٩٩٦ إىل ٢٠٠١، اقترصت 
حيـاة النسـاء عـىل البقـاء يف املنزل، 
ولم ُيسـمح لهن بالذهـاب إىل املدارس 
أو العمل يف أغلـب الوظائف، ووضعت 
قيـود عـىل حصولهـن عـىل الرعايـة 
الصحيـة، كمـا أنه لم يكن مسـموًحا 
لهن بالتواجـد يف األماكن العامة بدون 
رفقة رجل، إىل جانب العديد من األمور 

األخرى التي قيدت حريتهن.
أثناء نشأتها يف وادي بنجشري يف شمال 
رشق أفغانستان، شهدت أنيسة شهيد 
قمع طالبان للنساء عن كثب، وتقول: 
«كفتـاة صغـرية، كان مـن الصعـب 
للغاية الدراسـة والعمل يف دولة تعيش 

يف حالة حرب».
الصحفيـة  حياتهـا  شـهيد  كرسـت 
ملواجهـة هـذا القهـر، وجـددت هـذا 
الهدف بعدما أعادت الجماعة املتشددة 
االسـتيالء عـىل البالد يف العـام ٢٠٢١. 
تقـول شـهيد – التي كانـت تعيش يف 
كابـول قبل مغادرة البالد العام املايض 
أفغانسـتان، وخاصـة  إّن «شـعب   –
النسـاء، يعيشـون تحت ظل طالبان، 
هـذه الجماعـة التـي تنتهـك حقوق 

الناس».
وتقديرًا للعمـل الصحفي الذي قدمته 
شهيد يف الوقت املناسب خالل مسريتها 
املهنية، أصبحت واحـدة من الفائزين 
الدوليـة  للصحافـة  نايـت  بجائـزة 
الصادرة عن املركـز الدويل للصحفيني 
عـىل  شـهيد  وتعلـق  الحـايل.  للعـام 
تقاريرها بقولها «أردت أن أكون أينما 
وجدت مشكلة، وأن أقوم بإيصال ذلك 
الصوت وتلك األخبار للناس، لقد كانت 

تلك أمنيتي ونجحت يف تحقيقها».
بعدمـا فقـدت «طالبان» السـلطة يف 
أعقـاب الغـزو األمريكي ألفغانسـتان 
يف ٢٠٠١، حصلـت شـهيد عـىل درجة 
علمية يف الصحافة من جامعة كابول، 
وحصلت عىل أول وظيفة لها يف املجال 
كمحـررة يف صحيفة چـراغ دييل، قبل 
أن تلتحـق بالعمـل يف قنـاة تولونيوز 

املستقلة يف ٢٠٠٩.
وتمكنت شـهيد من أن تصبح من أبرز 

الصحفيني يف أفغانسـتان يف السنوات 
التي تلت ذلك، عرب تسـليط الضوء عىل 
التحديـات التـي تواجههـا النسـاء يف 
الظلم، ومحاسبة  أفغانستان، وفضح 

املسؤولني يف السلطة.
ويف ٢٠١٦، حـاورت شـهيد املسـؤول 
األفغانـي البـارز أحمـد أشـكي، بعد 
ادعائـه أنه تعرض للخطف واإلسـاءة 
الجنسـية بنـاء عـىل أوامر مـن نائب 
الرئيس األفغاني الجنرال عبد الرشـيد 

دوسـتم. وأشـعلت هـذه االدعـاءات 
توجـه  وتـم  الجماهـريي  الغضـب 
اتهامات لدوستم الذي ذهب إىل املنفى 

فيما بعد.
تهديدات تعرض سالمتها للخطر

سـاعدت شهيد يف إعادة تعريف معنى 
أن تكون املرأة صحفية يف أفغانسـتان 
عىل الرغم من تعريض ذلك سـالمتها 
لخطر بالغ. تقول شهيد يف مقابلة مع 
«بي بي إس»: «يسـألني الناس (كيف 
تذهبـني إىل العمـل؟ هـل سـتخرجني 
مجدًدا؟)»، موضحـًة: «عندما تخرج 
إىل الشارع – حتى إن كنت تقف فقط 
هنـاك – ال يمكنك معرفـة من أين قد 

يأتي أحدهم ويقتلك».
أن  إىل  املقابلـة  يف  شـهيد  وأشـارت 
«طالبـان» قتلت سـبعة مـن زمالئها 
سـنوات،  منـذ  تفجـريي  هجـوم  يف 
وقالت: «لقد عملت يف أفغانستان عىل 
مـدار عقد مـن الزمان، وقتمـا كانت 
الدولـة يف حالـة حرب، ويف السـنوات 
األخـرية، تم إعـالن أفغانسـتان أكثر 
الـدول دموية بالنسـبة للصحفيني»، 
مضيفًة: «من الصعـب العمل يف دولة 
تعيش حالة حرب، وخاصة بالنسـبة 
األمنيـة  املشـكالت  فـإّن  للنسـاء، 

واالجتماعيـة واألرسيـة ُتصعـب من 
عمل الصحفيات».

ولـم يختلـف التـزام شـهيد بإعـداد 
اجتاحت  الصحفية عندمـا  التقاريـر 
أوائـل  يف  العالـم  كوفيـد١٩  جائحـة 
العـام ٢٠٢٠. فقـد غامـرت بالذهاب 
إىل املستشفيات لتعرف املزيد وتشارك 
املجتمع،  الصحفيـة مـع  املعلومـات 
يف  معزولـني  اآلخـرون  كان  بينمـا 

منازلهم.
وساعدت تغطيتها اإلعالمية املواطنني 
األفغـان عـىل فهـم التهديـدات التي 
يشكلها فريوس كورونا بشكل أفضل، 
الحكومـة  مسـؤويل  حّملـت  بينمـا 
إنفاقهـم ألمـوال  مسـؤولية كيفيـة 

اإلغاثة.
تقول شـهيد: «عندما ذهبت للتغطية 
قضيـت  املستشـفى،  يف  اإلعالميـة 
املـرىض  مـع  الحديـث  يف  سـاعات 
وعائالتهـم واألطبـاء، واسـتمعت إىل 
قصـص الجميع، ألنني أردت أن يفهم 
النـاس أنـه ال ينبغي عليهـم اإلصابة 

بالذعر بسبب كوفيد-١٩».
إعادة استيالء طالبان عىل أفغانستان

تدهـورت أوضاع املراسـلني والنسـاء 
يف أفغانسـتان بشـكل ملحـوظ منـذ 

عـىل  السـيطرة  طالبـان  اسـتعادة 
البـالد يف ٢٠٢١ بعد انسـحاب الجيش 
األمريكي، وخوًفا عىل سـالمتها لجأت 

شهيد للعيش يف الواليات املتحدة.
وعىل ُبعد أكثر مـن ٧ آالف ميل اليوم، 
تسـتمر شـهيد يف التغطيـة اإلعالمية 
لشـؤون بالدها كمراسـلة مسـتقلة، 
التزامهـا بخلـق درب  ولـم يتزعـزع 
الصحفيـات.  وخاصـة  لألفغانيـات 
تقول شـهيد: «أردت أن أقـول للناس 
إنـه يمكن للنسـاء القيام بأي يشء يف 
أفغانسـتان. بإمـكان النسـاء القيام 
يعملـن  أن  وبإمكانهـن  يشء،  بـأي 
«تمكنـت  مضيفـًة:  كصحفيـات»، 
النساء من العمل يف أفغانستان مثلما 
يعمـل الرجـال، وذلـك عىل خـالف ما 
اعتقـده الكثـري مـن الناس».وتأمـل 
شهيد - أثناء دعوتها من الخارج اآلن 
أفغانستان  لتحسني معاملة مواطني 
– بأن تتغري الظـروف لألفضل قريًبا. 
وتقـول: «أتمنـى أن يكـون لفتيـات 
أفغانسـتان ذات يوم الحق يف التعليم، 
وللنسـاء الحق يف العمل والحياة، وأن 
يتمكن شـعب أفغانسـتان من السري 

بسالم يف الشوارع».
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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القاهرة / متابعة الزوراء:
عنـارص  تلقاهـا  قاصمـة  رضبـات 
وإعالميـون تابعـون لجماعـة اإلخوان 
ويقيمـون عـىل األرايض الرتكيـة بعـد 
دعواتهم للفوىض والتظاهرات يف مرص 

11 نوفمرب املقبل.
حيث واصلت السلطات الرتكية حمالت 
التوقيـف واالحتجـاز لهـؤالء العنارص 
 G102 وإدراجهم تحت كـودي اإلرهاب
وG87، إذ شـملت الحمـالت صحفيـني 
وإعالميـني يعملون بفضائيـات تابعة 
للجماعـة، وتجاوز العـدد حتى اآلن 40 

شخصا.
وخالل اليومني املاضيني، شـنت أجهزة 
األمـن الرتكيـة حمـالت مداهمـة عىل 
أماكن إقامة عنارص ومذيعي اإلخوان يف 
منطقتي شريين ايفالر وباشاك شهري يف 
إسطنبول، وألقت القبض عىل العرشات 
منهـم واقتادتهـم للتحقيـق معهم بعد 
ثبوت تورطهم يف اسـتغالل حساباتهم 
عىل مواقـع التواصل للدعوة لتظاهرات 
يف مرص يوم الجمعة 11 نوفمرب. وكذلك 
ثبـوت تعاونهم مع فضائيـات إخوانية 
جديـدة تابعة للجماعـة وتبث من لندن 
للتحريض ضد مرص والحكومة املرصية 
والدعوة الغتياالت لشـخصيات إعالمية 

وأمنية خالل تلك التظاهرات.
وواصلت تركيا احتجاز املذيع اإلخواني 
حسـام الغمري الـذي يعمـل بفضائية 

”الـرشق“ اململوكـة للقيـادي املعارض 
نـور  أيمـن  اإلخـوان  مـع  واملتحالـف 
للتحقيق معـه، بعد دعوتـه للتحريض 
ضـد النظام يف مـرص وتحريضه لنزول 
عقـب  مـرص  يف  للمياديـن  الشـباب 
مبـاراة األهيل والزمالك األخـرية، والتي 
أقيمت أول أمس وعمـل ما أطلق عليها 
”بروفة“ اسـتعدادا لتظاهرات الجمعة 

11 نوفمرب.
ويضغـط القيـادي املعـارض أيمن نور 
وعـدد مـن قـادة اإلخـوان حاليـا عىل 
السـلطات الرتكيـة ملنعهـا مـن ترحيل 
املذيـع اإلخواني ملـرص، حيث تم تكليف 
محـاٍم تركـي يدعـى زكـي ديمريباش 
للطعـن عىل الكـود األمنـي املوجه ضد 
الغمري أمام القضاء الرتكي املستعجل.

وسـبق أن وضعـت السـلطات الرتكية 
عددا من املذيعـني يف فضائيات اإلخوان 
باسـطنبول وقيـادات تابعـة للجماعة 
عـىل نفـس األكـواد اإلرهابيـة، بينهم 
الفنان هشـام عبدالله وقيادي إخواني 
كان يعمـل يف مكتب الداعيـة اإلخواني 

الراحل يوسف القرضاوي.
يذكـر أن السـلطات الرتكيـة كانـت قد 
أوقفت صباح الجمعة، عددا من عنارص 
ومذيعـي اإلخوان املقيمني عىل أراضيها 
بعـد ثبـوت تعاونهـم مـع فضائيتـني 
جديدتني أطلقتهما الجماعة للتحريض 
عـىل الفـوىض يف مـرص واسـتعدادهم 
إلطـالق فضائيـة ثالثـة عـىل تطبيـق 

”تليغرام“.
أن  ”العربية.نـت“  مصـادر  وأكـدت 

االحتجاز الرتكي طـال نحو 34 عنرصا 
إخوانيـا، منهـم من يديرون حسـابات 
وصفحات عىل مواقع التواصل تحرض 
ضـد مـرص وتحشـد للفـوىض داخـل 
البـالد، مشـريين إىل أن العـدد الـذي تم 
إيقافـه هو األكـرب وينذر بقـرب اتخاذ 
قـرار آخـر برتحيلهـم وإجبارهـم عىل 
مغادرة األرايض الرتكية. ويف مارس من 
العام املايض، طلبت السـلطات الرتكية 
تقييد فضائيـات اإلخوان، التي تبث من 
إسـطنبول ومنـع انتقادهـا ملرص، كما 
منعت ظهور اإلعالمي واملذيع اإلخواني 
هيثـم أبو خليـل، وقررت وقـف برامج 
4 مـن مذيعي اإلخوان، هـم معتز مطر 
ومحمـد نارص وحمـزة زوبـع والفنان 
هشـام عبدالله، وحذرتهم من مخالفة 

تعليماتها.
وكانـت تركيا قـد أعلنـت يف مارس من 
اتصاالتهـا  اسـتئناف  املـايض  العـام 
الدبلوماسـية مـع مرص، كمـا وجهت 
وسـائل اإلعـالم اإلخوانيـة العاملة عىل 
أراضيهـا بتخفيف النربة تجاه القاهرة.
ويف 5 و6 مايـو من العـام 2021، توجه 
وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية 
سـادات أونال، إىل القاهرة يف أول زيارة 
من نوعها منذ 2013، وأجرى محادثات 
”استكشـافية“ مع مسؤولني مرصيني 
بقيادة نائب وزير الخارجية حمدي سند 

لوزا لبحث التقارب وتطبيع العالقات.

واشنطن/متابعة الزوراء:
خمس تغريـدات نرشها الرجل 
األكثـر ثـراء يف العالـم، إيلـون 
ماسـك، منـذ اسـتكماله فجر 
االسـتحواذ  عمليـة  الجمعـة 
عـىل رشكة تويـرت مقابـل 44 
مليـار دوالر أمريكـي: ”املغـرد 
قد تحـّرر“، و“فلتبـدأ األوقات 
الطيبـة“، و“تويـرت ستشـكل 
مجلـس إرشاف عـىل املحتـوى 
لديـه وجهـات نظـر متنوعـة 
بشـكل كبري. لن تتخـذ قرارات 
أو  املحتـوى  بشـأن  مهمـة 
إعادة الحسـابات قبـل اجتماع 
و“الكوميديـا  املجلـس“، 
تويـرت“،  عـىل  اآلن  مرشوعـة 
و“ألكـون واضحاً: لـم نجر إىل 
اآلن أي تعديالت عىل سياسـات 

اإلرشاف عىل املحتوى“.
كان ماسك قد تقدم بعرض من 
دون طلـب مـن الرشكة لرشاء 
بهذا  ”تويـرت“، ووّقـع اتفاقـاً 
الشـأن يف إبريل/ نيسان، لكنه 
عدل عـن رأيه بعد ذلك، ما دفع 
”تويرت“ إىل رفع دعوى قضائية 
ضده. وأفادت تقارير بأن ماسك 
الـالزم  التمويـل  يجمـع  كان 
للصفقـة، منذ أن جّمـد قاٍض 
القضيـة مؤقتـاً يف 6 أكتوبـر/ 
ترشيـن األول. وقال ماسـك، يف 
يوليـو/ تموز، إنـه تراجع عن 
الصفقة ألنه تعـرض للتضليل 
مـن قبـل ”تويرت“ بشـأن عدد 
الحسابات الوهمية عىل املنصة، 
وهي مزاعـم رفضتها الرشكة. 
تعنّي عىل ماسك إنهاء الصفقة 
بحلـول الجمعة، وإال فإنه كان 

سـيواجه املحكمة، لتخلفه عن 
تنفيـذ االتفـاق املبدئـي الـذي 

وّقعه مع ”تويرت“.
يف  الفعـل،  ردود  تهـدأ  ولـم 
أنحـاء العالم كافـة، إزاء هذه 
الصفقة الضخمـة التي تنبأت 
إعالميـة متخصصة  منصـات 
كل  عـىل  أثـراً  سـترتك  بأنهـا 
الصفقـات التي سـتربم يف هذا 
سياسيون  مسـتقبالً.  القطاع 
وحقوقيـون  وصحفيـون 
يعربـون عـن مخاوفهـم مـن 
أن يحول ماسـك، الـذي يصف 
لحريـة  داعـم  بأنـه  نفسـه 
إىل  املنصـة  املطلقـة،  التعبـري 
مسـاحة خطرية لنرش خطاب 
الكراهية واملحتوى التحرييض. 
يف املقابل، تحتفي شـخصيات 
يمينية بهذا االستحواذ، ورصد 
باحثـون فعالً، خـالل اليومني 
املاضيني، موجة من املنشورات 
العنرصية واملعادية للسـامية، 
متابعـي  عـدد  يف  وارتفاعـاً 
الحسـابات اليمينية املتطرفة. 
عىل سـبيل املثـال، قـال املعلّق 

السيايس اليميني، بن شابريو، 
إنه جـذب 40 ألف متابع جديد 
عـىل ”تويـرت“ الجمعـة، بينما 
مـارك  الليـربايل  املمثـل  أعلـن 
هاميـل عـن فقدانـه نحـو 6 
آالف متابـع خالل األيام الثالثة 

املاضية.
السـابق  األمريكـي  الرئيـس 
دونالـد ترامب، وهـو محظور 
عن ”تويرت“ منذ هجوم أنصار 
لـه عـىل مبنـى الكابيتـول يف 
ينايـر/ كانون الثانـي 2021، 
رّحـب باسـتحواذ ماسـك عىل 
يديرهـا  ”لـن  التـي  ”تويـرت“ 
اآلن مجانـني يسـاريون  بعـد 
راديكاليـون يكرهـون بلدنا“. 
قبل حظر حسابه، كان ترامب 
يتوجـه عرب ”تويـرت“ مبارشًة 
إىل متابعيـه الذيـن كان يبلـغ 
عددهم 88 مليونـاً، وكان يثري 
بشكل منتظم جداالت حامية. 
وكان ماسـك ملـح، يف مايـو/ 
أيـار املـايض، إىل عـودة ترامب 
إىل ”تويـرت“، وهـذا األمـر يثري 
مخـاوف كثرييـن، وتحديداً أن 

االنتخابـات النصفيـة تعقد يف 
البالد بعـد أقل من أسـبوعني. 
واستباقاً لهذه العودة املحتملة، 
كتبت الصحفية يف ”واشـنطن 
مـكاردل،  ميغـان  بوسـت“، 
الصحفيون  ليتبعهـا  نصائـح 
وبعدمـا  معـه.  التعامـل  يف 
الصحافـة  هـوس  اسـتعادت 
ومواكبتهـا لتغريداتـه لحظـة 
بلحظة سـابقاً، قالـت: ”حان 
الوقت إلرسـاء تقليـد صحفي 
جديد سيكون من الصعب عليه 
(ترامب) استغالله. بدالً من أن 
نسـارع إلدانة كل ترصيحاته، 
يجـب أن نتعامـل مع حسـاب 
ترامـب عـىل تويـرت بالطريقة 
التـي نتعامـل بهـا مـع بعض 
التـي  العشـوائية  الحسـابات 
تجذب خمسة متابعني، أي كما 
لو أننـا ال نالحظه“. وأضافت: 
”نعـم، أفهـم أن انتهاكاته لها 
قـوة حقيقية، عـىل عكس أي 
مسـتخدم عشـوائي. لكن كل 
التدقيـق يف الحقائق  عمليـات 
التي أجريناها لم ترتك انطباعاً 
كبرياً لدى معجبيـه  ما فعلناه 
يف نهايـة املطـاف هـو التأكيد 
عىل أن ترامب كان اليشء األهم 
يف العالم بأرسه، وتوجيه أنظار 
عرشات املاليني اإلضافيني نحو 

سوء سلوكه“.
يف أوروبا، غرّد مفوض السـوق 
تيـريي  االتحـاد  يف  الداخليـة 
بريتـون: ”يف أوروبا، سـيحلق 
الطائر وفقاً لقواعدنا“، رداً عىل 
تغريدة ماسـك التي أعلن فيها 
تحريـر الطائر األزرق (شـعار 

باسـم  تويرت). وقـال متحدث 
الجمعة، إن  الحكومة األملانية، 
الحكومة ستدرس ما إذا كانت 
تريد االحتفاظ بحضورها عىل 
منصة تويـرت بعدما اشـرتاها 
ماسـك. وأضـاف: ”سـنراقب 
التغيـريات املحتملـة يف املنصة 
عـىل مدار األسـابيع واألشـهر 
إىل  سـنخلص  ثـم  املقبلـة، 
مشرياً  الخاصة“،  استنتاجاتنا 

إىل أن تعليقاته ليست تهديداً.
يف  املتخصصـة  وايـرد  مجلـة 
أن  تنبـأت  التقنيـة  الشـؤون 
تخّيـم الفـوىض عـىل ”تويرت“ 
تحـت إدارة ماسـك، علمـاً أنه 
ِتسـال  رشكتـي  أيضـاً  يملـك 
نيـو  إكـس. مجلـة  وسـبيس 
يوركـر نرشت تحذيـراً مبارشاً 
من هذه الصفقة، وتحديداً إزاء 
األنباء بأن ماسك ينوي ترسيح 
75 يف املائة من إجمايل موظفي 
”تويرت“، ما يعني نقصاً يف عدد 
املرشفـني عـىل املحتـوى الذي 
ينرش عـىل املنصـة. الصحفي 
جون شـوورتز كتـب يف موقع 
ذي إنرتسـبت أن ماسـك صنع 
كابوسـه بيديـه. يف صحيفـة 
الربيطانيـة قـال  ذا غارديـان 
هاميلتـون نـوالن إن ”تويرت“ 
سـتكون  ماسـك  بـإرشاف 
”عـىل  وأضـاف:  ”كارثـة“، 
اشـرتى  ماسـك  أن  األرجـح 
الـذي  نفسـه  للسـبب  تويـرت 
دفـع أصحـاب املليـارات عـىل 
مـّر التاريـخ إىل االسـتثمار يف 
الصحافـة: محاولة السـيطرة 

عىل املحادثات العاّمة“.

الرباط/متابعة الزوراء:
نظمـت الهيئـة العليـا لالتصـال 
املغربيـة  البـرصي  السـمعي 
(الهـاكا)، السـبت بمقرها، حفل 
التحمـالت  دفـرت  عـىل  التوقيـع 
الجديـد لـ“هيـت راديـو“، حيث 
التحمـالت  ينـدرج وضـع دفـرت 
الجديـد يف إطـار تجديـد املجلس 
األعىل لالتصال السـمعي البرصي 
لرتخيـص اسـتغالل إذاعة ”هيت 

راديو“ بعد انقضاء مدته.
وأوضح بـالغ ، أن دفرت التحمالت 
الجديـد إلذاعـة ”هيـت راديـو“، 
ُيبقـي عـىل هويتهـا الربامجيـة 
كخدمـة إذاعيـة موسـيقية ذات 
يقـوي  كمـا  وطنيـة،  تغطيـة 
التزامـات املتعهـد املتعلقـة عـىل 
الخصـوص بأخالقيـات الربامـج 
وبأحـكام أخـرى واردة بالقانون 
رقم 11.15 املتعلق بإعادة تنظيم 
الهيـأة العليا، وكـذا باملقتضيات 
املرتتبـة عـن التعديـالت املدرجة 
سنتي 2015 و2016 عىل القانون 
باالتصـال  املتعلـق   77.03 رقـم 

السمعي البرصي.
وأضاف املصـدر ذاته أن مراسـم 
التوقيـع جـرت بحضـور أعضاء 
املجلس األعىل لالتصال السـمعي 
البـرصي واملديـر العـام ومديري 
الهيأة العليا، ويونس بن بومهدي، 
الرئيس املدير العام لرشكة ”هيت 
راديـو“، ومـراد أوكاسـم، نائـب 

املدير العام للرشكة.

وخـالل حفـل التوقيـع، جـددت 
لطيفـة أخرباش، رئيسـة الهيأة 
العليا لالتصال السمعي البرصي، 
تأكيـد التزام املؤسسـة الراسـخ 
العرض  بمواكبـة وتعزيز تطـور 
الوطنـي،  البـرصي  السـمعي 
العمومـي والخـاص، معربة عن 
شـكرها ليونس بن بومهدي عىل 
التفاعـل اإليجابي واملسـتمر بني 
”هيت راديو“ والهيئة العليا، سواء 
حول قضايا التقنني أو بخصوص 
إشكاالت كربى تهم تطور املشهد 

السمعي البرصي الوطني.
العليـا  الهيـأة  رئيسـة  ونوهـت 
بمنجزات مسـؤويل ”هيت راديو“ 
مـع  الربـاط  تقويـة  مجـال  يف 
وتوسـيع  الشـباب،  املسـتمعني 
التغطيـة املجاليـة والتكيـف مع 
التغـريات املهنيـة الناجمـة عـن 
التحول الرقمي لإلعالم والتواصل، 
خاتمة كلمتها باإلعراب عن أملها 

أن تنجـح إذاعـة ”هيـت راديو“، 
التـي تعـود إىل الجيـل األول مـن 
الرتاخيـص املمنوحـة مـن طرف 
يف   ،2006 سـنة  العليـا  الهيـأة 
ترصيد تجربتها لرتشـيد الخدمة 
للمواطنني-املسـتمعني  املقدمـة 
من خالل التعزيز املسـتمر ملعايري 

جودة الربامج.
بـن  يونـس  نـوه  جهتـه،  مـن 
العالقـات  بـ“جـودة  بومهـدي 
الهيأة  التـي تربـط  املؤسسـاتية 
العليـا بسـائر متعهـدي االتصال 
السمعي البرصي، وضمنهم هيت 
راديو، وذلك بهدف العمل بشـكل 
جماعي لتعزيز املشـهد السمعي 
الوطنـي“، معربـا عن  البـرصي 
”التـزام وطمـوح هيـت راديو يف 
تقويـة وتنويع عرضها الربامجي 
لالسـتجابة لتطلعات املسـتمعني 
سـواء داخل البالد أو بني مغاربة 

العالم“.

بريوت/متابعة الزوراء:
مـن  طويلـة  سـنوات  بعـد 
محطـة  اختـارت  انطالقتهـا، 
LBC، التابعـة ملجموعة محطات 
روتانـا الخليجيـة، بريوت إلطالق 
أعـادت  إْذ  الجديـدة،  برمجتهـا 
اإلعالمية جومانا بـو عيد لتقديم 
الربامج، بعد سـنوات من غيابها 

عن الشاشة الصغرية.
بداية العقد املايض، أدى النزاع بني 
األمـري الوليـد بن طـالل، ورئيس 
 LBCI محطـات  إدارة  مجلـس 
اللبنانيـة بيـار الضاهر، لكسـب 
األول اسم ومحطة LBC الفضائية 
التـي كانـت لفـرتة تحـت جناح 
وإدارة ”روتانا“. لكن بعد سنوات 
من املحاكمات، ُفِصلَت املحطة عن 
مجموعة بيـار الضاهر الذي ربح 
كافة الدعاوى بينه وبني الوليد بن 
طـالل، لتبقى LBC الفضائية بيد 
املجموعة السعودية. لكن كل ذلك 
لـم يعطها النجـاح املتوقع، وظل 
التبايـن واالختـالف حـول هوية 

هذه املحطة قائماً.
تأتي محاولة نائبـة رئيس قطاع 
التلفزيـون يف رشكـة روتانا، ندى 
ببـريوت  مخـزوم، يف االسـتعانة 
النجـاح متاخـرة جـداً.  لكسـب 
إْذ تقـوم عـىل خـربة مخـزوم يف 
العمل لسنوات بني قنوات روتانا. 
لكـن كل ذلـك لـم يمكـن املحطة 
السـعودية مـن كسـب مزيد من 
املتابعـة، عـىل خالف شـقيقتها 
السـعودية  املنّصـات  أو   MBC
التـي تحولت يف السـنوات األخرية 
إىل هـدف للمشـاهدين يف العالـم 

العربي.
تسـتعيد LBC يف مرشوعهـا مـن 

بريوت جزًءا من الربامج القديمة، 
وتعمـل عىل نفـض الغبـار عنها 
بطريقـة عرصية. يأتي سـالحها 
كمحاولة تسـويق وضعتـه يف يد 
مقدمـة الربامج جومانـا بو عيد 
التي غابت عن الشاشـة الصغرية 
لوقـت، إْذ عـادت يف برنامـج ”يال 
واضحـاً  كان  والـذي  نحكـي“، 
يف الحلقـات األوىل أنـه لـم يخرج 
مـن عبـاءة الحـوارات التقليدية 
التـي كانت بـو عيـد تقدمها قبل 
عرشين عاماً عىل شاشة ”روتانا 
موسـيقى“. ينتمـي الربنامج إىل 
نوع الـ“بودكاسـت“ وتستضيف 
يف كل حلقة عدداً من نجوم الصف 
األول واملؤثريـن يف العالم العربي، 
وتسـلط الضـوء عـىل القصـص 
وتكشـف  حياتهـم،  يف  امللهمـة 
تفاصيـل وأرسار وجوانب خاصة 
يف مسريتهم. كما تحدثت بو عيد، 
يف حفل اإلطالق الخاص باملحطة، 
وأشـارت إىل أن الربنامج يتضمن 
سلسـلة من اللقـاءات الحرصية 
والحـوارات غـري التقليديـة مـع 

الفنانني.
وبـدأت قنـاة LBC أخـرياً بعرض 
مواسـم جديدة من برامج قدمت 

لسـنوات. تواصل عرض موسـم 
جديـد من ”فاشـن نيـوز أرابيا“ 
الـذي تقدمـه املذيعة ألـني وطفة 
بحلّة جديدة، والربنامج املوسيقي 
الرتفيهـي SOUNDBITE تقديـم 
الضـوء  ويلقـي  طعمـة،  برونـا 
األغانـي  إصـدارات  أحـدث  عـىل 
واأللبومات الجديدة، وآخر األفالم 
العربيـة العاملية وشـباك التذاكر، 
أحـد  وود“،  ”عـرب  إىل  إضافـة 
أشـهر الربامج اإلخباريـة الفنية 
والحواريـة والرتفيهيـة، وتقدمه 
املذيعة والفنانـة املرصية جوري 
بكر. كما تعرض القناة عدداً  من 
الربامـج األخرى، ومنهـا برنامج 
يسـتضيف  الـذي  القـوة“  ”ن 
باقـة مـن أهـم النسـاء الرائدات 
يف املجتمـع العربـي يف العديد من 
املسـابقات  وبرنامـج  املجـاالت، 
الرتفيهي ”الكامريا عالباب“ الذي 
يتضمـن مجموعة مـن الفقرات 
جانـب  إىل  الخفيفـة،  واأللعـاب 
مـع   The Traveler” برنامـج 
زياد“ الذي يستعرض خالله زياد 
رزق اللـه أبرز املعالم السـياحية 
والثقافيـة يف كل مدينـة يزورهـا 

ضمن الحلقات. 
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سـعد كريم االحمر/ كاتب وقاص عراقي 
مقيم يف هولندا:

يبدو ان الرسـام الهولنـدي (بيرت بروخل) 
كان معجبـا جدا بما قرأه عـن برج بابل، 
ممـا دفـع بمخيلتـه الفذة اىل رسـم ثالث 
لوحـات مختلفـة عنـه. االوىل موجودة يف 
متحف( بويمانس فان بونينكن) يف مدينة 
روتردام الهولندية، والثانية يف متحف الفن 
التاريخي يف العاصمة النمساوية فينا. اما 

الثالثة فقد ضاعت ولم يعثر لها عىل اثر.
والنـي مقيـم يف مدينـة روتـردام، فقـد 

تسـنى يل زيارة متحف 
فـان  (بويمانـس 
بونينكـن)  عدة مرات 
اللوحـة  ومشـاهدة 
رسـمها  التـي  االوىل 
بيـرت بروخـل يف سـنة 
كنـت  وكـم  1565م. 
اشعر بالفخر وانا ارى 
مختلف  مـن  السـياح 
وهـم  العالـم  انحـاء 

يتطلعون اىل يشء يخص 
حضـارة بلـدي العظيـم. كما كنـت اقف 
يف كل مـرة امام هذه اللوحـة وانا مأخوذ 
بتفاصيلهـا الدقيقـة، التـي تخيـل فيها 
هذا الرسـام الربج وهو يناطح السـحاب 
بأرتفاعـه الشـاهق عـىل جانب مـن نهر 

الفرات، الذي اظهره واسعا جدا.  
  بابـل، حسـب نصـوص التـوراة، كانت 
مركزالعالـم القديـم، وان بنـاء هذا الربج 
كان الهـدف منه هو الوصول اىل السـماء 
وتحـدي الخالق من قبل ملكهـا النمرود ، 
مما اثار غضبه، فبلبل السـنة سـاكنيها، 
حتـى باتـوا ال يفهـم احدهم لغـة اآلخر، 

وهذا ما اعطاها اسم بابل.
لقـد افـرد املسـؤولون عن املتحـف قاعة 

علقـوا فيهـا اللوحة لوحدهـا بمعزل عن 
اللوحـات االخـرى. كمـا خصصـوا قاعة 
اخـرى لجداريـة كبـرية مكتـوب عليهـا 
نصـا توراتيا عن بـرج بابل مكتوب بثالث 
واربعـني لغـة مـن بينهـا العربيـة، وهو 

اآلتي:
(هلـم ننـزل ونبلبـل هناك لسـانهم حتى 
ال يسـمع بعضهم لسـان بعض. فبددهم 
الرب مـن هناك عىل وجـه االرض، فكفوا 

عن بنيان املدينة)
واسـتنادا اىل هذا النص فأن الرسام اظهر 
االجزاء  اكتمال  عدم 
العلويـة مـن الربج، 
الغضـب  بسـبب 
اآللهي الذي حل عىل 
سكان بابل، وبالتايل 
عـىل  اجبارهـم 

التوقف عن البناء.
واكثـر مـا اعجبني، 
هو قيـام فريق من 
جامعة طوكيو بعمل 
رسـوم متحركة ثالثية 
االبعـاد للـربج اسـتنادا للوحـة املذكورة، 
وتقديمـه كهديه منهـم اىل املتحف. حيث 
يتم عـرض هذا الفيلم عىل شاشـة كبرية 
عىل مدار سـاعات افتتاح املتحف، فيشعر 
املرء معه وكأنه يدخل يف كل حجرات الربج 

ورؤية ما بداخلها.
ومـا حـز يف نفـيس يف نفـس الوقـت، هو 
ما ملسـته من اهتمـام الشـعب الهولندي 
والسـياح االجانـب بمجـرد لوحـة تمثل 
بـرج بابـل، يف حني نحـن لدينا آثـار بابل 
كلها وال نوليها االهتمام الذي تسـتحقه، 
فال خدمات وال مرافق سـياحية وال حتى 
زيـارات تتناسـب مـع عظمتها مـن قبل 

املواطنني.
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باحثـة وأكاديمية تونسـية متخصصة يف 
اللغة والحضارة العربية (أديان مقارنة)، 
تشـغل  املقدسـة.  بالنصـوص  مهتمـة 
منصب أستاذة التعليم الثانوي املميز. لها 
مجموعة من املنشورات، من بينها: ”داود 
يف الثقافـة العربية: الثوابـت والتحوالت“ 
النصـوص  يف  و“العشـق   2008 سـنة 
املقدسـة“ سـنة 2018 و ”اللذة يف النص 

الديني املقدس“.
أجرينـا  معهـا هذا الحـوار ملعرفـة رأيها 
وعالقتهـا  وبحثيـة  فكريـة  مواضيـع  يف 

بتخصصها ” علم االديان املقارن ”.  
•لنبدأ من تخصصك يف علم االديان املقارن 

و اختيارك لهذا املوضوع دون غريه؟
تخريت علم األديان املقارن لثالثة أسـباب 

أجملها يف النقاط اآلتية:
أولها..نـدرة هـذا التخصـص خصوصا يف 
جامعاتنـا التونسـية إذ تـكاد تكون كلية 
الجامعيـة  املؤسسـة  بالقـريوان  اآلداب 
الفريـدة التي احتضنت هـذا االختصاص 

بعد كلية اآلداب واإلنسانيات بمنوبة. 
جوهـر  كنـه  يف  امللحـة  ثانيها..الرغبـة 
معتقـد اآلخر املغايـر دينيا لتبـني معاقد 
النسـب ومواطـن االختالف بـني الديانات 

واملعتقدات.
ثالثها..أنـه علـم اإلنسـان، إذ هـو العلـم 
الـذي يعرف املرء عىل قيمة الدين يف حياته 
ومرتكزاتـه. ومـا أحـوج املـرء إىل معرفة 
ذلـك يف عالم متناحـر، خصوصا وقد فاته 
أن يؤمـن أن الديـن يوحد أبنـاء األمة وال 

يفرقها.   
•قـراءة النص الديني هـل مازالت قارصة 
عـن ايصـال املفهـوم الحقيقـي للمعنى 

الكامن يف النص ؟ 
ال.. قراءة النص وخصوصا من وجهة نظر 
مقارنـة إنما تجاوزت هـذا اإلطار إىل أفق 
أرحب فجعلت النـص الديني نصا يحتمل 
التأويل ونصا ينفتح عىل القراءات املتعددة 
للنص الديني، إيمانا بأن الحقيقة مفهوم 
صلـف ال يمكـن محارصتـه خصوصا يف 
نصنا القرآن الكريم لرس إعجازي يف النص 
ذاته. لقد باتت قراءة النص الديني وسيلة 

لكنه فكر اآلخر املغاير دينيا.
عيل أي أساس تتم قراءة النص وتفسريه؟

قديما كان الفقهـاء ال يفرسون النص إال 
بتنزيله يف سـياقه التاريخي والتفسري إما 

أن يكـون بظاهر النـص أو بباطنه، حتى 
بتنـا نميـز بني تفسـري نقـيل وآخر عقيل 
وقد أتاح التفسري النقيل للمفرس الفرصة 
واألسـاطري  باإلرسائيليـات  لالسـتنارة 
واألخبـار واألحاديـث بصحيحهـا وربمـا 
موضوعها ألن النص التأسـييس كان نصا 
ملغزا صامتـا يف العديد من املواضع فكان 
ال بد من سـد هـذا الفراغ يف نـص القرآن 
الكريم باالسـتعانة بمثل هـذه النصوص 
الروافد حتى باتت هذه التفاسـري بحاجة 
إىل املراجعـة وإعـادة النظر. بـل بات من 
الـرضوري توسـل مناهج علميـة حديثة 
يف مقاربة النـص الديني كاملنهج التحلييل 
واملنهـج التفكيكـي واملنهج السـيميائي 
واملنهـج املقارنـي وغريهـا مـن املناهج 

الحديثة. 
•هـل يسـتوجب عـىل املثقفـني يف هـذه 
املرحلـة تغيري أدواتهم أو اسـتعادتها من 

جديد وإعادة بنائها نقديا ؟
 نعـم صـار من األهميـة بمـكان أن يغري 

املثقفـون أدوات التعامل مع النص الديني 
خصوصـا يف هذا الزمن الذي نخر اإلرهاب 
فيه جسم األمة العربية باسم الدين لسوء 
فهم للنص ثبتت معامله املؤسسـة الدينية 
الفقهيـة التـي ترى يف نفسـها مؤسسـة 

مصدرة للحقيقة.
كل بيئة تخلق فكرًا يناسبها أم انها تتبنى 
فكـرا مـن خارجها مـا هو املمكـن وغري 

املمكن يف هذا املوضوع ؟
الفكـر بنظرنا هو وليد البيئة الحاضنة له 
ولكن ال نرى ضـريا يف االنفتاح عىل الفكر 
املغاير ألن اآلخر قدرنـا وال مهرب لنا منه 
وال ضري أيضا أن نسـتفيد مـن هذا الفكر 
املغايـر بمـا يتمـاىش وهويتنـا العربيـة 

اإلسالمية. وبما يخدم مصالح األمة.
•مـا مسـتقبل البحـث العلمـي يف تونس 
سواء كان عن طريق ما تقدمه املؤسسات 

واملراكز او البحاثة كأفراد؟
يبـدو يل أن البحاثـة التونسـيني يخطون 
خطـوات جـادة يف مجـال البحـث ودلييل 
عىل ذلك بعض العناويـن املنجزة والالفتة 
سـواء يف مجال األدب أو الحضارة أو حتى 
العلـوم والجوائز التي أحـرز عليها بعض 
التونسـيني املبدعني (جائزة كاتار للرواية 
األزهـر الزنـاد مثـال..). ممـا يـيش بـأن 
مسـتقبل البحث العلمي واعـد رغم عديد 
العقبات التي تواجه الباحث من نحو ندرة 
بعض املراجع وخصوصا باللسان األجنبي 
أو قلـة املوارد املرصـودة لنرش األبحاث أو 
تجهيـز بعـض مراكـز البحـث خصوصا 

باملؤسسات الجامعية. 
•مـا مصـدر التابوهـات وهـل للمجتمع 

التونيس تابوهات خاصة به؟
التابـو أواملحـرم إنما يتخلـق داخل النص 
الدينـي املؤسـس أي داخـل نـص القرآن 
فأنت لو تقفيت أثر اآليات القرآنية لوجدت 
أن املحرم ظـل مالزم للحـالل، وأن عبارة 
” حرمـت عليكـم“ قـد تواتـر حضورها 
يف النـص بصـورة كثيفـة ألن الحـالل ال 
يسـتقيم إال بإزاحـة الحـرام. ثـم صارت 
املؤسسـة الدينية الفقهية هي املسـؤولة 
عن التحريـم ليصبح بعد ذلك القانون هو 
مصـدر التحريـم. واملجتمـع التونـيس له 
تابوهاتـه التي أقرها القـرآن أوال وعززها 

الترشيع القانوني ثانيا. 
التحرر من االيدولوجيا لدى الباحث إىل اي 

حد يكون مهما وأساسيا؟ 
اإليديولوجيـا هـي األفـق الذهنـي الـذي 
”يجـد الفرد فيه كل العنـارص التي يركب 

منهـا أفـكاره يف صـور متنوعـة .. هـي 
مرتعـه الذهنـي واملنظـار الـذي يـرى به 
ذاتـه ومجتمعه والكون كلـه“ كما يقول 
عبـد الله العـروي، واإليديولوجيا اخرتقت 
كل مجـاالت الحيـاة حتى رصنـا نتحدث 
عـن إيديولوجيـا سياسـية وإيديولوجيـا 
ثقافيـة وإيديولوجيا دينيـة وإيديولوجيا 
اقتصادية وغريهـا. وعليه إذن فهي الظل 
املالزم للمـرء وقدر املفكـر. ولكن التحرر 
من اإليديولوجيا رضوري يف البحث العلمي 
حتى نأمن دراسة علمية موضوعية، ولن 
يكون ذلك يسـريا ما لم يتخلـص الباحث 
مـن انطباعاتـه الذاتيـة ومـا لـم يختـرب 
معارفه بتوسل منهج من املناهج العلمية 

الحديثة. 
الثقافة العربية دائمـا ما تصنع أصنامها 
ليتحول باقي من يعملون يف الحقل الثقايف 
إىل عبيد لهذه األصنام هل تحررت الساحة 
التونسـية من هذه األصنام أم أنها مازلت 

تدور يف فلكها ؟

اإلنسان هو الذي يصنع الصنم إما النبهار 
بكاريزما شـخص ما أو إلحساس بضعف 
يخفيه بـني جوانحه فريغـب رغبة ملحة 
يف طلـب األمان الذي ال يجـده بنظره إال يف 
هذا الصنم الذي يخلقـه، وصناعة الصنم 
هو مأزق كل الشـعوب العربية وهو ليس 
صنم ثقايف باألسـاس فلـكل مجال صنمه 
الخاص به غري أننا نزعم أن حرية التعبري 
التـي أقرها الدسـتور يف تونـس بعد ثورة 
الربيـع العربـي قد أسـهمت إىل حـد ما يف 

التحرر من سلطة هذا الصنم. 
”فال يوجد برأينا ”رصاطات ُمسـتقيمة“، 
ولكن توجد تأويـالت ُمتنوعة لفهم النص 
الديني املُقدس تفرضهـا معطيات الواقع 
السـيايس والبيئي واالقتصادي والثقايف ” 

عيل املرهج 
النـص  قـراءة  تتـم  أسـاس  أي  عـيل 

وتفسريه؟
نصنـا القرآنـي نـص صالـح لـكل زمان 
ومـكان، وديننا الحنيف ديـن يرس وليس 
النـص  قـراءة  أن  وأعتقـد  عـرس،  ديـن 
وتفسـريه وفهمـه ينبغـي أن تراعى فيه 
مصالـح األمـة، فيكون التفسـري يسـريا 
واضحا خادما لإلنسـان يف حياته الدنيا ال 

سيفا مسلوال عىل الرقاب.    
راهن الهزيمة العربي الذي نعيشـه يف كل 
مجاالت النهضة ومنذ سـنوات اال من حل 

لتجاوزه ؟ 
العالـم العربـي بـأرسه يعيش عـىل وقع 
مـأزق خانـق وعىل وقـع هزيمة شـعواء 
تفاقمت وطأتها خاصـة بعد ثورة الربيع 
العربي املزعـوم وراحت ضحيتها األوطان 
والشـعوب التي تراجعـت القهقرى جراء 
تكلس يف العقـل العربي وعجـز يف القدرة 
عىل التفكري فضاعت قيمة اإلنسـان وبتنا 
نعيش التناحـر والفتن والتكفري والتقتيل 
جراء سوء فهم للنص والحل لتجاوز وضع 
الهزيمة هذا بنظـري إنما رهني مصالحة 
لإلنسـان مع ذاته ورهني إعـادة االعتبار 
إىل إنسـانية اإلنسان ولن يتسـنى لنا ذلك 
إال بالتعامـل املـرن مع النـص وتوظيفه 
لخدمـة اإلنسـان. ال بـد مـن فتـح عقيل 
جديـد يؤمن باإلنسـان أوال وأخريا ويؤمن 
بقيـم التسـامح والتحابب وقبـول اآلخر 
املغاير دينيا حتى نأمـن غائلة العدوانية. 
إضافـة إىل أن الحاجة إىل بناء فكر منفتح 
عـىل تجارب اآلخر واإلفادة من رس تقدمه 
تغدو حاجة أكيدة ال شـك لألخذ بأسـباب 

الحضارة.
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العـرب  كل  «دار  مؤسسـة  كرمـت 
للطباعـة والنرش» بمشـاركة اتحاد 
يف  العـرب  والكتـاب  الصحفيـني 
أوروبا، ومركز الدراسـات واألبحاث 
بفرنسا، الشاعرة واألديبة اإلماراتية 
صالحة غابـش بمناسـبة توقيعها 
روايتها «رائحة الزنجبيل» املرتجمة 
إىل الفرنسية والتي صدرت منتصف 
شـهر يونيـو املـايض، خـالل ندوة 
أقيمـت بباريـس بحضـور أنيسـة 
بومديـن، أرملـة الرئيـس الجزائري 
األسبق هواري بومدين، التي تقدمت 

الحضور.
والشـاعرة صالحـة غابـش كاتبـة 
عـىل  حاصلـة  إماراتيـة  وشـاعرة 
شـهادة البكالوريوس يف الدراسـات 
اإلسالمية واللغة العربية من جامعة 
اإلمارات عـام 1987. وحاصلة عىل 
درجـة املاجسـتري من كليـة العلوم 
بجامعة القاهرة عام 1999. عملت 
غابش معلمة ملادة الرياضيات واللغة 
العربية ملراحل دراسـية مختلفة، ثم 
ترأسـت إدارة الشـؤون الثقافـة يف 
أندية السـيدات بالشـارقة، وبعدها 
أصبحت األمني العام للمجلس األعىل 

لألرسة يف الشارقة عام 2011.
ولهـا أيضـا العديد مـن املؤلفات يف 
كتـب األطفال والناشـئة. باإلضافة 
إىل هذا، فقد كتبت غابش العديد من 
املقـاالت يف مجالت وصحـف عربية 

منها «الخليج» و“االتحاد“، و“زهرة 
الخليـج“، و«كل األرسة». ويف عـام 
2008، نالت غابش عىل جائزة املرأة 
العربية املتميزة يف األدب من الشيخة 
جواهر بنت محمد القاسمي عقلية 
الدكتـور  صاحـب السـمو الشـيخ 
سـلطان بن محمد القاسمي حاكم 
الشـارقة، ، كما أنها استلمت «درع 
التميـز» من بيت الشـعر يف الفجرية 
التابـع لجمعية الفجرية االجتماعية 

الثقافية.
الدواويـن  العديـد مـن  لهـا  صـدر 
الشعرية وروايات وقصص قصرية، 
وكتـب لألطفال والناشـئة. أصدرت 
لهـا  شـعري  ديـوان  أول  غابـش 
«بانتظار الشـمس» يف عـام 1992، 
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دواوين أخـرى. ونـرشت أول رواية 
لها «رائحة الزنجبيل» يف عام 2008 
الصادرة عـن دائرة الثقافة واإلعالم 

يف الشارقة.
النـدوة حرضها نخبة مـن املثقفني 
واإلعالميـني العرب، وافتتـح الندوة 
النـارش عـيل املرعبـي. وتـم تكريم 
األديبـة بميداليـة باسـم مؤسسـة 
كل العـرب، وميداليـة باسـم اتحاد 
بأوروبـا،  والكتـاب  الصحفيـني 
وميداليـة ثالثـة باسـم مركـز ذرا، 
كل  مـن  وتقديـر  شـكر  وشـهادة 
الداعمة لالحتفالية، بعدها  الجهات 
وقعت صالحة غابش عىل نسخ من 

روايتها لجميع الحضور.
«رائحـة  روايـة  النـدوة  وناقشـت 
الزنجبيـل»، واعتربتهـا روايـة تربز 
عالقـة البطلـة بالفضـاء وموقفها 
التـي طـرأت عـىل  التحـوالت  مـن 
املدينـة القديمة يف الشـارقة، خالل 
مراحـل التحـول التاريخي وتحديث 
والعمرانيـة  االجتماعيـة  البنيـة 
للمدينة، وتبادلت اآلراء حول الرواية 
بـني الحضـور والجمهـور العربـي 
والفرنـيس الـذي حـرض بنـاًء عىل 
اإلعالن املسبق عن الندوة يف الصحف 
الصادرة يف فرنسا، مؤكدة أن دخول 
غابـش عالـم الرواية يؤكـد أنها لم 
تتوقف عنـد حدود النص الشـعري 
صـوب  انسـابت  لكنهـا  الغنائـي، 
الكتابـة الرسديـة، فكانـت الكتابة 

الشاملة سمة أخرى من سماتها.
وتطرقت الندوة إىل األدب النسـائي، 
طالبة من الشاعرة واألديبة صالحة 
غابـش تقديـم روايتهـا، فتحدثـت 
عـن دور املرأة يف منطقـة الخليج يف 
كافـة امليادين الثقافيـة واإلعالمية 
والسياسـية، لكنها فوجئت بسـيل 
كبري من األسـئلة، كلها من مثقفني 
أوروبيـني، فأجابـت عنها شـارحة 
كل التفاصيـل الحياتيـة. كما طلب 
الحضـور منهـا إلقـاء بعـض مـن 
مـن  قصائـد  فقـرات  قصائدهـا، 
أشـعارها التـي القـت استحسـاناً 

كبرياً، وقرأت أكثر من قصيدة.
والشـاعرة االديبـة صالحـة غابش 
اسـم يجب أن تتوقف عنـده حينما 
تتصفـح امللف الشـعري االماراتي.. 
فهـي صاحبـة تجربة شـعرية ذات 
خصوصيـة غنيـة بغنـى ثقافتهـا 

ووعيهـا وتجاربها يف الحياة، تضاف 
إىل ذلك خربتهـا العلمية حيث تحمل 
شهادة بكالوريوس آداب من جامعة 
اإلمارات وشهادة املاجستري من كلية 
دار العلوم جامعة القاهرة. عاشـت 
الشـاعرة كل التحوالت واستطاعت 
أن تعّرب عنها برمزيـة عالية، ولَم ال 
وهي شاهدة أمينة عىل تلك التحوالت 
توثقها عىل شاشة تاريخها الشعري 
الذي سـجلت له وسجل لها ذكريات 

بندى القلب وماء العني.
وقـد نالـت صالحـة جائـزة مركـز 
دراسات املرأة العربية يف حقل األدب 
عـن عطائها يف مجال الشـعر. ولها 
جوائـز أخرى يف الحقـل االجتماعي 
أهمهـا وسـام التميـز مـن سـمو 
الشـيخة جواهـر وجائـزة سـيدات 
املسـاهمات  حقـل  يف  اإلمـارات 

االجتماعية.
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غريق يف بحر األسئلة 

تائه يف قاع الال حل

والاليشء ال يرى يشء 

وال يراني 

أو يخربني أن اإلجابة عىل قيد الحياة

وأنها غري مسجلة يف سجالت الغياب

حالة وفاة

متأثرة بأسفكسيا الجهل 

يف بحر السكوت

وموج الصدق ال يتحرك إال ناحية الكذب

فيفقد السؤال قدرته  عىل الكالم

خوفا من الضياع

هنـا تجلـس الشـمس حافيـة عـىل حافة 

النهر

مكبلة باألغالل

ال تقوى عىل اإلرشاق

يف عقول انتهت صالحيتها

من قبل أن أطرح هذا السؤال

متى نموت هربا من املوت  ؟ 

ومتى نعيش هربا من الحياة  ؟ 

وبالدى 

عىل سفينة تايتنك

ترقص كطري حطم قضبان القفص

ىف غرفة يرسمها عقل يرى

امرأة عارية

وما انتبه الجميع إال ملفاتن جسمها

وعىل البار  زجاجات من الخمر

تسيل لعاب الشاربني املغمورين

فيميلون مع الهوى

والقمر يبكي عىل لياله

والليل يفتح شهيته ليبتلع كل يشء

وال يبقى هنا إال االنتظار

وأنا انتظر مجيء الخرض

ليخربني

من خرق السفينة يف هذا العرص

وهل يوجد قرصان غريه

سوف يأخذها غصبا
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حنَي انفلتـت من بني الشـفتنِي 

الكلمات..

ابتعَد الضوُء..

والذت عنَد الحائِط هيأتها..

وهَي تلّوُح بالكفنِي

وهذا العطُر يالزمها..

فوَق رسيٍر مضطرٍب

و تجاعيُد الوقِت تراقبها

فتنحنحت الباُب

ارتبكت صورُتها..

الزورق ينقذها..

لهـا  تعيـد  للِشـعِر  نافـذة  ال 

بهجتها..

تفعـل  ان  بمقدورهـا  ليـَس  اذ 

شيئا..
فاجأها العصُف كثرياً

اُفلَت..

وبكّل هدوٍء

ُقِبَضت عشبُتها..

مللمت األطراَف...

َمَضت..

فتناخت يف االفِق

حماماٌت بيض..

          وفراشات..!!
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هل كنـت تعلمني أن هناك العديد من 
العادات التـي يجب أن يتوقف الرجل 
عن ممارسـتها بعد الـزواج حفاظاً 
عىل عالقته مع الزوجة؟ اكتشفي ما 
أبـرز هذه األمور التي يجب أن يتخّىل 
عنهـا الزوج لتفـادي تدهور العالقة 

الزوجية:
ال يجب أن ينـىس إرتداء دبلة الزواج: 
يجب أن يكتسـب الرجل عادة إرتداء 
الدبلـة بعد الـزواج. فالدبلة ليسـت 
مجرد خاتم يف اليد إنما هي دليل وفاء 
وإرتبـاط. بالتـايل يجـب أن يرتديها 

الزوج احرتاماً للزوجة.
ممارسة النشاطات من دون العائلة: 
ال يجب أن يمارس الزوج نشـاطاته 
بمفرده كمـا يف أيـام العزوبية. إنما 
يجب عليه مشـاركة هذه النشاطات 
مـع زوجتـه وعائلته بهـدف توطيد 

الروابط العاطفية.
إهمـال أغراضـه الشـخصية: يميل 

الرجل إىل إهمال أغراضه الشـخصية 
يف املنـزل. ولكن يجب عـىل كّل رجل 
متـزوج أن يتخلّص من هـذه العادة 
السيئة ألن الزوجة ليست بمثابة أّمه 
لرتتيب أغراضـه الخاصة. لذا ننصح 
الـزوج باالهتمـام بأغراضـه وعدم 
تركهـا يف كل أنحـاء املنـزل، لتجّنب 

املشاكل مع الزوجة.
مـع  الوقـت  مـن  الكثـري  إمضـاء 
األصدقـاء: يجب عـىل الرجل املتزوج 
أن يخّصـص أوقـات فراغـه لعائلته 
عوضاً عن الخروج برفقة األصدقاء. 
ونحـن ال تعني بذلك أن يمتنع الزوج 
عن الخروج كلياً مع األصحاب ولكن 

يجب أن يعطي األولوية لعائلته.
العـادة  النظـر إىل األخريـات: هـذه 
املزعجة قد تسّبب العديد من املشاكل 
بـني الزوجني. لذلك ننصـح كّل زوج 
بإحـرتام وجـود زوجتـه إىل جانبـه 

وعدم النظر إىل األخريات.

ال بـد للسـيدات بعـد كل إجـراء 
تجمييل مهما كانت التقنية املتبعة 
أن تتقيـد بإرشـادات الطبيب أو 
الخبـري التجميـيل املعالـج حتى 
يؤتي اإلجـراء بالنتيجة املتوخاة، 
إذ إن اإلجـراءات التـي تيل ال تقل 

أهمية عما يسبقه من تحضريات 
أو أثناؤه. 

و يعترب حقـن البوتوكس واحدة 
التجميلية  من هـذه اإلجـراءات 
بعـض  وتليهـا  تسـبقها  التـي 
التعليمـات التـي يشـدد األطباء 

وخرباء التجميل عىل التقيد بها.
ما بعد حقن البوتوكس للوجه:

• أخذ قسـط من الراحة يف اليوم 
نفسه من الخضوع لجلسة حقن 
املريضـة  لتسـتكمل  البوتكـس، 
حياتها اليوميـة يف األيام التالية، 

إذ إن حقن البوتوكس يف الوجه ال 
يستدعي عىل أثره فرتة نقاهة.

التماريـن  ممارسـة  تجنـب   •
الرياضية أو أي أنشـطة مجهدة 
ليـوم واحـد بعـد الحقـن، ألنها 
الـدم مـا  تضاعـف مـن تدفـق 
يرفـع من فرص حـدوث كدمات 
النتائـج  نسـبة  مـن  والتقليـل 

املطلوبة للحقن.
فـرك  أو  ملـس  عـن  االمتنـاع   •
املنطقة املحقونة خالل الساعات 
الـ ٢٤ األوىل تجنباً النتشـار مادة 
املحيطـة  املناطـق  البوتكـس يف 

بمكان الحقن.
وضعيـات  اتخـاذ  إىل  التنبـه   •
محددة للجسـم، كعدم االنحناء 
إىل األمام، االستلقاء او الجلوس 
الساعات  بوضعية مستقيمة يف 
الــ ٥ التي تـيل جلسـة الحقن، 
خاصة إذا كان اإلجـراء بالقرب 
من الحاجبني، منعاً لتزعزع مادة 
البوتكس من مـكان حقنها، ما 
يـؤدي إىل أرضار محتملة، كتديل 

الجفون.
• تطبيق كمادات باردة أو تمرير 

مكعبات مـن الثلـج بلطف عىل 
موضـع الحقـن لتسـكني األلم 
إن وجـد، هذه الخطـوة ينصح 
بهـا الطبيب للتقليـل من فرص 
يف  كدمـات  أو  تـورم  حـدوث 
املنطقة املعالجة، كما يمنع عىل 
املريضة القيام بحمامات البخار 
ألشـعة  التعـرض  السـاخنة، 
الشـمس أو ألجهـزة التسـمري، 
وذلك خالل الساعات الـ ٤٨ التي 

تيل الجلسة.
مسـتحرضات  تطبيـق  عـدم   •
العنايـة بالبـرشة أو مسـاحيق 
التجميـل بعـد حقـن البوتكس 

للوجه ملدة ٢٤ ساعة.
• قد تسـبب حقن البوتوكس يف 
الوجه، خاصة إذا كانت املنطقة 
املعالجـة قريبـة مـن الذقـن إىل 
البلـع قـد يسـتمر  صعوبـة يف 
لبضعـة أيام، لـذا ينصح بتناول 
كالزبـادي،  اللينـة،  األطعمـة 

الحساء.
• عدم تناول أي نوع من األدوية 
ألن  الطبيـب،  استشـارة  دون 
بعضاً منها قد يتعارض مع مادة 

الحيوية  كاملضادات  البوتوكس، 
أو مميعات الدم.

• ينصح بتجنب قيادة السيارة أو 
القيام بأي عمل يتطلب االنتباه 

أو التحديق.
اآلثـار الجانبيـة املحتملة لحقن 

البوتوكس يف الوجه:
قـد تـرتك حقـن البوتوكـس يف 
الوجه بعض اآلثار الجانبية كـ:

• كتورم وألم طفيفان يف محيط 
موضع الحقن.

• صداع.
• عوارض شبيهة بالزكام.

• تديل الجفون بشكل مؤقت.
• ردود فعـل تحسسـية تجـاه 

مادة البوتكس.
العـني  أو جفـاف يف  • احمـرار 
يف حـال كان موضـع الحقـن يف 

املنطقة املحيطة بالعينني.
• خـدر يف املنطقـة املعالجة، ويف 
بعـض الحـاالت شـلل أو ضعف 
مؤقت يف العضـالت القريبة من 

املنطقة املعالجة.
يف  أو  األمعـاء  يف  اضطرابـات   •

نبضات القلب.

يف زمن كثرت فيه األمراض أصبح من الرضوري 
تحصني صحتك وصحة أطفالك من خالل تعزيز 
الجهاز املناعي ملحاربة الفريوسـات، البكترييا 
والجراثيـم. ولكـن كيف تقّوي جهـاز املناعة؟ 
فّكر باألطعمة املناسـبة التـي تلعب دوراً مهّماً 

يف هذه العملية:
*الليمون والربتقـال: بفضل غناها بالفيتامني 

C، سـتكون الفواكـه الحمضية سـالحاً فّعاالً 
تجـاه األمـراض وأحد األطعمة املهمـة لتعزيز 

جهاز املناعة.
- الثوم: يسـاهم الثوم يف تقوية الجهاز املناعي 
من خـالل تحفيز إنتـاج كريات الـدم البيضاء 
التـي تحارب العـدوى، إضافة إىل زيـادة إنتاج 

األجسام املضادة.

*بـذور اليقطـني: تحتوي بـذور اليقطني عىل 
الزنـك الذي يعّزز جهاز املناعـة ويحارب ترّقق 

العظام.
 «L-theanine» الشاي: يتوفّر الحمض األميني*
يف كل من الشاي األسود واألخرض وهو مسؤول 

عن تقوية الجهاز املناعي لدى اإلنسان.
*السـمك: السـيلينيوم، املتوّفـر بكميـة كبرية 

يف األسـماك الصدفية مثل املحـار وجراد البحر 
يسـاعد خاليا الدم البيضـاء عىل إنتاج نوع من 
الربوتينات «cytokines» الذي يسـاعد الجسـم 

عىل التخلص من فريوس االنفلونزا.
*اللبـن الزبـادي: نحتاج جميعنـا إىل البكترييا 
أحـد  هـو  والزبـادي  أجسـامنا  يف  الجيـدة 
مصادرهـا. تسـاعد هـذه البكترييـا املعروفة 

باسـم «الربوبيوتيك»، يف تأمني أمعاء ومسالك 
معوية خالية من الجراثيم املسببة لألمراض.

*البطاطـا الحلـوة: تحتـوي البطاطـا الحلوة 
عـىل كمية كبرية مـن الفيتامـني A الرضوري 
لبرشتنا التـي تغّطي كافة أعضاء جسـمنا لذا 
وبحمايتهـا نضاعف وقايتنا من األمراض التي 

قد تعرتضنا.
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املقادير:
(كبـري  حبـة   ٢  : البصـل   -

الحجم)
- طحني : ثالث أرباع الكوب

- بياض البيض : ٢ حبة
- املايونيـز : ٢ ملعقـة كبرية 

(اليت)
(كعـك  كـوب  بقسـماط:   -

مطحون)
- الزيـت النباتـي : ٢ ملعقـة 

كبرية
- ملح : ملعقة صغرية

- فلفـل أسـود : ربـع ملعقة 
صغرية

طريقة التحضري:
سخني الفرن عىل حرارة ٤٢٥ 

درجة.
ادهني صينية الفـرن بالزيت 

النباتي.
قطعـي البصـل إىل دوائـر أو 
انـش   ½ بسـماكة  حلقـات 

وضعيها يف وعاء به ماء.
يف وعاء آخـر اخلطي الطحني 

وامللح والفلفل األسود.
يف وعـاء آخـر اخلطـي بياض 

البيض مع املايونيز.
وضعـي البقسـماط يف وعـاء 

آخر.
املـاء  مـن  البصـل  ارفعـي 

بالطحني ثم ضعيه  وغطسيه 
بخليط البيض ثم البقسماط.

صفي دوائر البصل يف الصينية 
املجهزة وأدخليهـا الفرن ملدة 
١٠ دقائق حتى تصبح ذهبية 
ساخنة  وقدميها  ومقرمشـة 
إىل جانـب الصـوص املفضـل 

لديك.

سـنتعرّف عـىل مـدة صالحية اسـتهالك بعـض األطعمة 
املعلّبـة أو التي يتم وضعها يف زجاجات بعد أول اسـتخدام 

لها يف هذا املقال :
الكاتشب: يحتفظ الكاتشب بجودته ملدة ٦ أشهر يف الثالجة 
بعد فتح الزجاجة. ال يمكن االسـتمرار يف تناوله كثريًا بعد 

هذه الفرتة ألنه سيتعّفن وتصبح رائحته كريهة.
الخـردل: يحتفـظ الخـردل بجودتـه ملدة سـنة بعـد فتح 

الزجاجة ووضعها يف الثالجة.
املايونيز: يبقى املايونيز صالًحا لإلسـتهالك ملدة شـهرين 
فحسب من تاريخ فتحه ووضعه يف الثالجة ويحّذر تخطي 
هـذه الفرتة ويمنع منًعـا باًتا وضعه خـارج الثالجة ألنه 

يسّبب التسمم.
مربـى الفاكهـة: أما مربـى الفاكهة فبعد فتـح املرطبان 

يمكنـك اسـتهالكه بني السـتة أشـهر والسـنة طبًعا بعد 
وضعه يف الثالجة.

زيـت الزيتون: يمكن أن يبقـى زيت الزيتـون طازًجا ملدة 
٥ أشـهر يف الثالجة بعد فتح الزجاجة ويستحسـن أن يتم 
اإلحتفـاظ بـه يف مـكان مظلم وبـارد وبخاصـة يف املناخ 

الحار.
الزيـت النباتي: أما الزيت النباتي فهو يدوم ملدة سـنة من 

فتح الزجاجة.
الخبز: يدوم الخبز بني األسبوعني والثالثة أسابيع بعد فتح 
الربطة ووضعها يف الثالجة ومن ثالثة إىل خمسـة أشهر يف 

.(Freezer) املجّمد
السـكر: وأخريًا، يمكنك اسـتخدام السـكر بعـد فتحه من 

سنة ونصف إىل سنتني!
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تعد رياضة الجري من أكثر أنواع الرياضة انتشـارا، فهي رياضة سهلة التطبيق، 
يمكن ألي شخص ممارستها بأي مكان، كما أن لها فوائد جمة.

وال يساعد الجري فقط يف تحسني صحة القلب واألوعية الدموية، وحرق السعرات 
الحرارية وتعزيز الدورة الدموية، ولكن يمكنه أيضا تحسني صحتك العقلية.

وقد يؤدي الجري ملدة 30 دقيقة فقط يوميا، إىل تحسـني صحتك بشـكل ملحوظ، 
من تقوية العظان إىل تعزيز الحالة النفسية.

ماذا يفعل الجري 30 دقيقة يف اليوم؟
حرق السعرات:

تعترب ممارسـة الرياضـة أمرا رائعا لصحتنـا، ويمكن للجـري أن يجعلك تتعرق 
بشدة، وحتى إذا التزمت بخطى بطيئة، فستظل تحرق السعرات الحرارية.

يمكنـك حـرق ما بني 220 إىل 400 سـعرة حرارية بالجري ملـدة 30 دقيقة فقط، 
وفقا لوزنك وطولك.

تقوية العظام:
يقـول ريتشـارد بالغروف، املحـارض يف علم وظائف األعضـاء يف جامعة لوبورو: 
يوفر الجري املستمر ملدة 30 دقيقة يوميا حافزا منخفضا نسبيا للجهاز العصبي 
العضيل مقارنة بأنواع النشاط األخرى مثل التدرب عىل املقاومة، لذا فإن مكاسب 

القوة تكون صغرية يف أحسن األحوال.
ومع ذلك، هذا ال يعني أن الركض يوميا لن يؤدي إىل أي مكاسـب، خاصة إذا كنت 
قـد بدأت للتـو. ويضيف بالغروف أن األفراد الذين لم يسـبق لهم الركض من قبل 
والذين بدأوا يف الجري معظم أيام األسـبوع سـيحصلون عىل بعض التحسـينات 

(الصغرية) يف القوة يف األسابيع القليلة األوىل.
تحسني صحة القلب واألوعية الدموية:

دراسـة مـن مجلة الكلية األمريكيـة ألمراض القلب كشـفت أن الجري، حتى من 
10-5 دقائق يف اليوم برسعات بطيئة، مثل 6 ميل يف الساعة، يرتبط به انخفاض 
ملحـوظ يف مخاطـر الوفاة مـن جميع األسـباب ومن أمـراض القلـب واألوعية 

الدموية.
وأظهرت دراسـة من مجلة هايربتينشن أن 30 دقيقة من التمارين املعتدلة خالل 
اليـوم يمكن أن تسـاعد يف خفـض ضغط الدم لدى كبار السـن الذين يعانون من 

زيادة الوزن.
صحة نفسية أفضل:

أحدث دراسـة من املجلة الدولية للبحـوث البيئية والصحة العامة ُتظهر أنه حتى 
الجري ملدة 10 دقائق يمكن أن يؤدي إىل تحسني الحالة املزاجية.

وتقول كلري ستيفنسـون، وهي محارضة كبرية يف الجوانب السـلوكية للنشـاط 
البدنـي والصحـة يف جامعـة لوبورو: غالبا مـا أدت تدخالت الجـري املنتظمة إىل 
تحسـينات يف نتائـج الصحة العقلية لـدى البالغني األصحـاء واملصابني بأمراض 

عقلية.
إنقاص الوزن:

يعاني الكثري من الناس من أجل الحفاظ عىل وزنهم، ولكن، إىل جانب اتباع نظام 
غذائـي صحـي، يمكن أن تكون التماريـن الهوائية املعتدلة، مثل الجري، وسـيلة 

فعالة حقا للحفاظ عىل الوزن وفقدانه.
وأظهرت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن أن 30 دقيقة من التدريب اليومي نتج 

عنها القدر نفسه من فقدان كتلة الجسم مثل التدريب ملدة 60 دقيقة يوميا.
نوم أفضل:

وكشـفت دراسـة ُنرشت يف املجلة الربيطانيـة للطب الريـايض أن 75 دقيقة من 
الجري (أو 150 دقيقة من امليش) كل أسـبوع، تقيض عىل العواقب التي يمكن أن 

تسببها قلة النوم عىل معدل الوفيات.
ويعتقـد الباحثون أن السـبب يف ذلك هـو أن التمارين الهوائيـة املعتدلة تزيد من 
كمية النوم العميق. وهذه عملية أساسية تساعد الجسم والعقل عىل التجدد، كما 
يوضـح مركز جون هوبكنز للنوم، والذي من شـأنه أن يفـرس مجموعة الفوائد 

الصحية.

مـن  األنانـي  الطفـل  سـلوك  ُيعـد 
املشـكالت التي تثري ضجر الوالدين، 
ابنائهـم  مـع  التواصـل  لصعوبـة 
بشكل إيجابي، باإلضافة إىل صعوبة 
يف  األنانـي  السـلوك  ذوي  األطفـال 
التواصـل مـع رفاقـه باملدرسـة أو 
الحضانـة أو مـع أخواتـه وأقاربه، 
ويكونـوا غـري قادرين عـىل تكوين 
عالقـات وصداقـات واالنخـراط يف 

املجتمع.
ويوضـح اخصائي بالطـب النفيس: 
«األنانيـة عنـد األطفال هـي غريزة 
طبيعية يولد كل فرد بها للتكيف مع 
البيئـة املحيطـة بـه، إال أنها تصبح 
سلوكا منبوذا إذا تطورت وأخذت يف 
شـكلها صورا وأشكاال عديدة، مثل،  
اإلفـراط يف حب الذات بشـكل كبري، 
ويظهـر هذا خالل املرحلـة العمرية 
األوىل مـن حياة الطفـل يف كثري من 
املواقـف، عىل سـبيل املثـال الرغبة 
يف االسـتيالء عىل يشء مثـل لعبة أو 
حلوي دون ارشاك أي شـخص آخر، 
وال يريد ألحد أن ينازعه عليه سـواء 
كان رفاقـه أو أخواتـه مهما كانت 

األسباب».

األول  العامـل  هـي  األرسة  وتعـد 
والرئيـس يف تعزيز السـلوك األناني 
لـدى الطفل، نتيجـة التدليـل الزائد 
فبعـض  األم،  أو  األب  جانـب  مـن 
األرس تقوم بإشـباع رغبـات وكافة 
الحـال،  احتياجاتـه ومتطلباتـه يف 
فيحـدث لديـه نـوع مـن االكتفـاء 
مشـاركة  عـن  والعـزوف  الذاتـي 

اآلخرين والعكس صحيح أيضا فإذا 
كان التدليـل الزائد يولد طفًال أنانًيا، 
فأيضـا اإلهمـال الزائـد مـن جانب 
الوالديـن للطفل يدفعـه إىل أن يقوم 
باالسـتحواذ عـىل ممتلكاته سـواء 
كان ملبًسـا أو ألعاًبا أو حلوي دون 
إرشاك أخوتـه معـه تعويضـا عمـا 

افتقده من اهتمام ورعاية.

ويشري الحديدي إىل أن الثقة بالنفس 
عامـل أسـايس ورئيـيس يف تربيـة 
الطفـل، وعـىل الوالديـن تعزيز ثقة 
أطفالهـم يف أنفسـهم منـذ الصغر،  
نظرًا ألنـه يدفع األطفال إىل التعاون 
وحب الغري، والعمل جماعة، والقدرة 
عـىل تكويـن عالقـات وصداقـات.
النصائـح  مـن  مجموعـة  وهـذه 

وقائية عـىل األم اتباعها مع طفلها 
للتغلب عىل سلوك األنانية الذي ينشأ 
لـدى الطفل..-١ تعليم الطفل معنى 
العطـاء، أي تقوم بجلـب كيس من 
الحلوي لطفلها وتطلب منه أن يقوم 
بتوزيعهـا عـىل رفاقه باملدرسـة أو 
عـىل أخواته.٢-تنمية ثقة الطفل يف 
نفسـه، وتقبل ذاته من خالل الثناء 
عـىل سـلوك مرغـوب يقوم بـه.-٣ 
تعليم األطفال حـب الغري من خالل 
تنميـة املشـاركة االجتماعيـة لديه 
مثـل ارشاكـه يف األلعـاب الرياضية 
الجماعية مثل السباحة وكرة القدم 
والسـلة، وكذلك تطوعه يف األنشطة 
التطوعية لكـي يتعزز  االجتماعيـة 
لديه حب الغري والشعور بالعطاء.٤ 
-التدعيم اإليجابي للطفل يعزز لدى 
الطفـل السـلوك اإليجابـي املرغوب 
فيـه، وذلك مـن خالل إثابـة الطفل 
عنـد قيامه بسـلوك إيجابي، سـواء 
كان التدعيـم مادًيا مـن خالل جلب 
الهدايـا واأللعاب لـه أو معنوًيا من 

خالل مدحه بعبارات املدح والثناء.
-٥ تجنـب اإلهمـال وكذلـك التدليل 

الزائد للطفل.

من أكثر األمور التي تقلق كل أم هي أن يمرض 
طفلها لذلك نراها تسعى دائًما لحمايته من كل 
ما قد يسـبب له ذلك. ولكن أحياًنـا قد تبالغني 
أيتهـا األم يف القيام ببعض األمور لوقاية طفلك 
من املرض لكنها تسبب له ذلك يف املقابل. تعريف 

إىل عّينة من هذه األمور يف هذا املقال:
تأخذيـن منه كل مـا يضعه يف فمـه: إّن وضع 
طفلك لأللعاب واألغراض من حوله يف فمه هي 
طريقة فطرية الكتشاف العالم من حوله وهي 
ظاهرة طبيعية ومنتـرشة لدى كل الرضع. اما 

أنـت فتنزعني منه دائًما هـذه األغراض بهدف 
تاليف دخـول البكترييا والجراثيـم املنتقلة منها 
إىل فمـه. إال انـه وبخالف مـا تعتقدين إّن هذه 
الجراثيـم ال تّرض طفلك بل تقوي جهاز املناعة 

لديه وبالتايل تقيه من األمراض.
تنظفني املنزل باسـتمرار : وكما ذكرنا آنًفا من 
املفيـد أّن يتعـرض طفلك لبعـض الجراثيم من 
أجـل تحصني جهـاز املناعة لديـه ووقايته من 
األمـراض. لذلك ال تعييش يف هاجـس التنظيف 
املسـتمر بل قومي بذلك يف شكل دوري. وتجدر 

اإلشـارة أيًضـا إىل اّن مسـتحرضات التنظيـف 
تحتوي عىل مـواد كيميائية تـؤذي طفلك لذلك 
ال تسـتخدميها عىل نحو متواصـل لكّن ذلك ال 
يعنـي أال تنظفي منزلـك البتة ألنك سـتزيدين 

األمور سوًءا.
تعزلـني طفلـك: تميلـني دائًما إىل عـزل طفلك 
لحمايته من اإلصابة باألمراض التي قد ينقلها 
إليه اآلخرون لكّن ذلك لن يفيده بل عىل العكس 
ألّن جهـاز املناعـة لديه سـيصبح معتـاًدا عىل 
بيئـة معينة ممـا يجعله أكثـر عرضة لإلصابة 

باألمـراض يف أول مـرة يخـرج فيهـا من هذه 
البيئة. لذا اجعيل طفلك يختلط بما حوله.

تعطينـه الكثـري من األدويـة: إذا كنـت تظنني 
أّن إعطـاء طفلـك األدويـة بصفـة مسـتمرة 
سـينفعه دائًما فأنت مخطئة كما واّن إعطاءه 
دواء بطريقـة عشـوائية قد يرضه مسـبًبا له 
الحساسـية يف الكثـري من األحيـان، لذلك يجب 
أن تتنبهـي دائًما إلعطائه دواء يناسـب حالته 
وعمـره. وال تسـتخدمي الـدواء سـوى لـدى 

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

تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

١٨٦٤ - نيفادا تصبح الوالية السادسة والثالثني يف الواليات املتحدة.
١٩١٧ - وقوع مدينة برئ السـبع يف فلسـطني بيد قوات الحلفاء خالل 

الحرب العاملية األوىل.
١٩٤٠ - األملـان يعلنون انتصارهم عىل اململكـة املتحدة خالل الحرب 

العاملية الثانية.
١٩٥٦ - فرنسا واململكة املتحدة تبدأن حملة قصف عىل مرص إلرغامها 
عـىل فتح قناة السـويس، ومرص تقطـع عالقاتها الدبلوماسـية مع 
إنجلرتا وفرنسـا إثر العدوان الثالثي، كمـا أعلنت إلغاء اتفاقية الجالء 

املوقعة عام ١٩٥٤.
١٩٦٢ - صدور أول دسـتور يف الجمهوريـة العربية اليمنية، وانتخاب 

عبد الله السالل رئيًسا للجمهورية.
١٩٨٤ - اغتيال رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي.

١٩٩٢ -رفيق الحريري يتوىل رئاسة وزراء لبنان للمرة األوىل.
٢٠٠٣ - رئيس وزراء ماليزيا مهاتري محمد يتخىل عن منصبه بعد ٢٢ 

عاًما يف الحكم.

٢٠١٠ - مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين يقتحمون 
كنيسـة يف بغـداد ويقتلون ٥٨ شـخًصا يف الحادثـة املعروفة بمجزرة 

سيدة النجاة.
٢٠١١ -دولة فلسطني تحصل عىل عضوية كاملة يف منظمة اليونسكو 
بعـد موافقة ١٠٧ دولة عضو ورفض ١٤ دولـة وامتناع ٥٢ دولة عن 
التصويـت، والواليـات املتحـدة تقطع التمويـل عن املنظمـة إثر هذا 

القرار.
٢٠١٥ - الطائرة الروسـية مرتوجت الرحلة ٩٢٦٨ تسـقط يف سـيناء 
عندما كانت يف طريقها إىل سان بطرسربج، مما أسفر عن مقتل ٢٢٤ 

شخصاً كانوا عىل متنها.
٢٠١٦ - مجلـس النواب اللبنانـي ينتخب رئيس التيـار الوطني الحر 
وقائد الجيش األسـبق ميشـال عون رئيًسـا لُِلبنان بعد حوايل سنتني 

ونصف من الُشُغور الرئايس.
٢٠٢١ - إجـراء االنتخابـات العامة يف اليابـان الختيار أعضاء مجلس 

النواب، وهي أول انتخابات عامة يف عرص ريوا.
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شـجرة الّدرامللقبـة بعصمـة الديـن 
أم خليـل، خوارزميـة األصـل، وقيـل 
أنهـا أرمينية أو تركيـة. كانت جارية 
اشرتاها السلطان الصالح نجم الدين 
أيـوب، وحظيت عنـده بمكانة عالية 
حتـى أعتقها وتزوجهـا وأنجبت منه 

ابنها خليل.
تلـك املـرأة البارعـة الجمـال، امللكة 
الشـديدة الدهاء التي اسـتطاعت أن 
تحكم مـرص ثمانـون يوًمـا مخفية 
خـرب وفاة زوجهـا امللك ”نجـم الدين 
األيوبـي“ حتـی ال تضعـف عزيمـة 
الجيـش يف عـرص ملـوك الطوائـف، 
ولكنهـا ما لبثـت أن أعلنـت نبأ وفاة 
زوجهـا ونصبـت ملكـة حتـی بدأت 
تواجه صعوبات الحكم ويف مقدمتها 
اعرتاض الخليفة العبايس املستعصم؛ 
فأرسـل إلی مرص رسـالة قال فيها: 
”ويل لقـوم ولـوا أمرهم المـرأة، إن 
كنتم قد عدم الرجال لديكم فأخربوني 
أرسـل لكم رجًال“ فاضطرها هذا إلی 
الزواج من عز الدين أيبك ونصب علی 
العرش بجانبها آنذاك، حتی تبقی لها 

السيادة وال تتنازل عن كريس امللك.
غري أن أيبك انقلب عليها بعدما أحكم 
قبضتـه عىل الحكم يف البالد، وتخلص 

من منافسيه يف الداخل ومناوئيه من 
األيوبيـني يف الخـارج، وتمرس بإدارة 
شـوؤن البـالد، بدأ يف اتخـاذ خطوات 
للـزواج مـن ابنة «بـدر الديـن لؤلؤ» 

صاحب املوصل.
فغضبت شـجر الدر لذلك وأرسعت يف 
تدبـري مؤامرتهـا للتخلص مـن أيبك، 
فأرسـلت إليـه تسـرتضيه وتتلطـف 
معـه وتطلب عفوه، فانخدع لحيلتها 
واسـتجاب لدعوتها وذهب إىل القلعة 
حيـث لقي حتفـه هنـاك يف ٢٣ ربيع 

األول ٦٥٥ هـ (١٢٥٧م).
أشـاعت شـجر الـدّر أن املعـّز لديـن 
الله أيبـك قد مات فجـأة بالليل، لكن 
مماليك أيبـك لم يصدقوهـا فقبضوا 
عليهـا وحملوهـا إىل امرأة عـز الدين 
أيبك التي أمـرت جواريها بقتلها بعد 
أيام قليلة، فقاموا برضبها بالقباقيب 
عىل رأسـها وألقوا بها من فوق سور 

القلعة، ولم تدفن إال بعد عدة أيام.
يقـال بأنهـا كانـت جاريـة تركيـة 
األصل تسـمی أروی وقد لقبت بأروی 
الصليحية نسبة لزوجها امللك الصالح 
وأيضـا لقبـت بامللكـة الحـرة لقـوة 
شـخصيتها وسـداد رأيها ودهائها يف 

الحكم.
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يسـمح علم األرقام باكتشـاف 

وصفاتهم.  األشـخاص  طبـاع 

ويمكن أن يسـاعد املـرأة مثالً 

عىل اكتشاف شـخصية الزوج 

الحقيقية والتكّيف معها للعثور 

عـىل مفتـاح السـعادة. ولهذا 

عليها حساب أرقام اسمه.  

لتحسـبي أرقـام اسـم زوجك، 

عليك أن تتبعي هذه الالئحة: أ، 

ج، س، ظ = ١

 ب، ك، ت=٢

  ل، خ، ذ = ٣

  د، م =٤

  ي، ن = ٥

  ف، و= ٦

 ج، ث، ش، ض= ٧

  هـ، ق، ز، ص= ٨

  ر، ع، ح، ط= ٩.

فإذا كان اسم زوجك هو سامي، 

اجمعي: س + أ + م + ي= ١+ ١ 

.٤ + ٥= ١١ < ١+ ١ = ٢ +

واكتشـفي بعد ذلك شخصيته 

بحسـب النتيجة التـي حصلت 

عليها.

قويـة  بشـخصية  يتمتـع   ١

وحيوية إال أنه متسـلط أحياناً 

وال يقبـل الحوار وقـد يصل به 

طبعه الحاد إىل العدوانية.

٢ يتميز بالحساسـية والهدوء 

التعـاون والتنسـيق مع  وحب 

إىل  امليـل  إىل  إضافـة  اآلخريـن 

املشاركة وتبادل العطاء.

٣ يحب التواصل مع األشخاص 

املحيطني بـه ويتمتع بمهارة 

االجتماعيـة  العالقـات  بنـاء 

وبالتفـاؤل والرغبة الدائمة يف 

السري إىل األمام.

وبحبـه  بالجديـة  يتسـم   ٤

للعمل واالنتظام. ال يمكنه أن 

يطلب إىل أي شخص آخر أداء 

املهمـات نيابـة عنـه. فهو ال 

يثق كثرياً بقدرات اآلخرين.

٥ ال يحـب الروتـني ويشـعر 

بامللـل يف وقـت قصـري جـداً. 

ولهـذا يشـكل السـفر ولقاء 

األصدقـاء واألقـارب والقيام 

بالنشـاطات االجتماعية أبرز 

هواياته.

٦ يتميـز بالقدرة عـىل ابتكار 

وإحـداث  واإلبـداع  األفـكار 

املهنـي  محيطـه  يف  التغيـري 

والعائـيل. ولهـذا يجـذب إليه 

الكثـري مـن األنظـار ويبنـي 

الكثري من الصداقات.

٧ يفضل رشيك حياتك الوحدة 

وقضـاء الكثـري مـن األوقات 

بمفرده ويتمتع بمزاج هادئ 

يمتـكل  ولهـذا  وبالحكمـة 

القدرة عىل إيجاد الحل للكثري 

من املشاكل.

٨ يقـوم بـكل مـا يف وسـعه 

لكي يحقـق أهدافه ويصل إىل 

النجاح والشهرة واملال. ولهذا 

ترين أنه يحب تسليط األضواء 

عىل كل ما يفعله أو يقوله. إذاً 

عليك تحمل مزاجه األناني.

٩ يتسـم بطبع مثـايل وبقدرة 

العطـاء  لهـا عـىل  ال حـدود 

وخصوصاً يف املجال اإلنساني. 

ولهـذا يتمتع بشـعبية كبرية 

يف الوسـط االجتماعـي حيث 

اآلخريـن  أن  إال  تعيشـان. 

ينسـون وجوده أحياناً ألنهم 

لم يعتادوا تقديم أي مساعدة 

له يف املقابل.
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ليحبك من صدگ ما ميشي ويخليـــك
يظل ميك حلد ما تخلص سنينــــــــه

ليحبك من صدگ ما يحب غيرك ناس
بس انته العزيز يشوفك بعينـــــــــه

ليحبك من صدك ألجلك يضحي الروح
وما ينسى احملبة البينك وبينـــــــــه

ليحبك من صدگ يحچي بصراحة وياك
ويسولف لك الزينة ويترك الشينـــــة

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

تشعر اليوم بإحسـاس عال من النشاط والحماسة، 
يدفعك إىل إنجاز وإتمام بعض املهام الثقيلة التى ُوكلت 
بها يف العمل. قد يخيم جو من امللل عىل حياتك العاطفية 
ويؤثـر عىل اسـتقرار العالقـة بينك وبـني الرشيك، لذلك 

حاول الخروج من حالة امللل قبل أن تسيطر عليكما.

الفرصة مناسـبة اليوم للتخلـص من الضغوط 
وتجـد أن جميـع املحيطني بك يسـاعدونك يف ذلك 
. تتمتع بأسـلوب إقناع يساعدك عىل إيصال الرسالة 
التـي تريدهـا إىل الرشيـك، مـن دون أي تعقيـدات 

وتربيرات. مارس امليش يومياً إذا استطعت ذلك.

قـد تبحث مع الحبيب ملفـا إداريا أو قانونيا 
أو ماليـا، ومـن الرضوري أن يّطلـع كل منكما 
االخـر عـىل كل التفاصيـل. تتحسـن الظروف يف 
آخراألسـبوع، ويكون باسـتطاعتك إدخال تعديل 
طفيـف عىل بعـض األمـور واملشـاريع الخاصة 

والعامة.

تتمتع بقدر من االسـتقرار الصحي هذه األيام يسـاعدك 
عـىل تجنب العديد من املشـكالت الصحية التي ربما تحدث 
لك. حاول أن توظف طاقتك اإلبداعية التى تتمتع بها ىف الزمان 
واملـكان املناسـبني. ال تقلـق فأنت شـخصية قـادرة عىل تخطي 

الصعوبات والضغوط واملسئوليات بشكل ملحوظ.

سـتنقذ الوضـع املتدهـور يف العمـل إن أرسعـت يف بحثك عن 
بعض املعلومات. انظر إىل األمور بأسلوب مختلف وضع النقاط 
عـىل الحروف. يمكنـك أن تفاجئ من حولك بقدرتـك عىل االهتمام 
بأمور عدة يف الوقت نفسـه. سـيحتاج بعض األشـخاص إىل نصائحك 

وستساعدهم بالطريقة التي تراها مناسبة.

ال تـزال تعيش فرتة مربكة وتلـوم الحبيب عىل البعاد، كما أنك 
تثري املشـاكل ألقل أمر، وتسـكنك غرية ربما وخـوف من فقدان 
الحبيـب. قد تعيش عالقة عابرة بـدون تفكري يف االرتباط، أو تلتقي 
بشخص قد تقيم معه عالقة رسية بعيدا عن العيون لسبب أو آلخر، قد 
يكون من الصعب التحدث عن اسـتقرار يف هذه الفرتة. كن أكثر تفهماً 

مع الطرف اآلخر وعالج سوء التفاهم املايض.

تمتلـك عـددا مـن املواهـب، لكنـك تحتـاج إىل 
األسـلوب األنسـب إلطالقها وتوظيفها يف الزمان 
واملكان املناسبني. مهما حاولت إقناع الرشيك بوجهة 
نظـرك، فإن ذلك لن يلقي أصـداء إيجابية وخصوصاً 

أنه مقتنع بما يراه مناسبا.

تضطـر إىل مواجهـة واقـع ال يعجبك، ندعـوك إىل تأجيل البدء 
بمشـاريع جديدة واالنـرصاف إىل التفكري العميـق والتخطيط. 
تسـلّم قلبك من النظـرة األوىل، فتعجب بشـخص تصادفه عىل غري 
موعـد. قرار االسـتمرار يف التوجـه إىل النادي للقيـام بتمارين رياضية 

مفيد ليس له عالقة بضغوط العمل.

ترتفـع املعنويات ويهـدأ مزاجك فتعـوض الوقت 
الضائـع وتنجـز مرشوعـا لتبـدأ آخـر، أو تذهب يف 
اتجاهات جديدة أكثر اسـتفادة. تحقق حلما وتذهب إىل 

موعد شيق وتقوم بنشاطات مثمرة.

سـتكون األجواء متوترة وقد تسـبب لبعض مواليد برجك 
شـعورا باليـأس أو امللل. عليـك القيام بـكل التدابري الالزمة 
لحماية اسـتقرارك ومصالحك! إذا كنت تعاني مشاكل تتعلق 
بعرس الهضم والقرحة، انتبه إىل نوعية أكلك. تنطلق اىل الحياة 

بمعنويات مرتفعة وبحماسة وبثقة عالية بالنفس.
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تفـاءل فاليـوم أنـت محظـوظ فإن كنـت أعزب، سـتلتقي 
بشـخص ما سـيغري حياتـك. ستشـعر أن هذا الشـخص هو 
األنسب عىل اإلطالق بالنسبة لك. ولكن ننصحك باليقظة واالنتباه! 
فربما يكون هذا الشـخص لديه بعض املشـكالت املادية أو ربما يكون 

شديد الغرية وشديد التحكم.

لديك بعض املشـاكل التقنية يف مكان العمل ولكنك لن تشغل 
بالك بها ألنك مشغولة بأمور عّدة أهم من هذه املشاكل بكثري. 
ال تستسـلم فاألمور ستتحسـن بمجرد أن تحاول وسيتغري حالك 
مـع الوقت إذا حاولـت التفكري بمنطق وعرفت من هو الشـخص 

املناسب الذي تلجأ إليه لتحصل عىل أفضل النتائج.

Ô”aã«@fiçÀ



بدور   ” الرحمن  عبد  ”بنات  الجديد  السينمائي  فيلمها  عروض  أوىل  إنطالق  بعد 
العرض السينمائية يف مرص والذي تخوض به صبا مبارك تجربة سينمائية خاصة 
من بطولتها وإنتاجها الخاص أيضاً، حيث إحتفلت قبل أيام بالعرض الخاص للعمل 
وسط حضور قوي من أصدقائها والجمهور أيضاً، كشفت صبا عن أرسار التجربة 
سينمائية  أول  إلعتبارها  فخورة  أنها  مبارك  صبا  أكدت  البداية،  يف  صعوبتها.  ومدى 
أردنية يعرض فيلمها بشكل تجاري يف دور العرض السينمائية املرصية وتعترب هذا إنجاًزا 
الثاني. بلدها  تعتربها  التي  مرص  يف  بعرضه  األردن، وعربت عن سعادتها  ولبلدها  لها  كبريًا 
وأشارت صبا إىل أن هذه التجربة لم تكن سهلة عىل اإلطالق خاصة أنها  خاضت من خاللها اوىل 
تجاربها باإلنتاج السينمائي غري صعوبة العمل ككل؛ فهي وفريق الفيلم بذلوا مجهوداً شاقاً يف هذه 
التجربة وإعتربت أن إستمرارية عرضه باألردن ملا يزيد عن عرشة أسابيع نجاح غري متوقع؛ وهو نجاح 
غري مسبوق بالسينما األردنية.ووجهت صبا رسالة شكر لكل فريق عمل الفيلم ومخرجه، الفتًة إىل أنه من أصعب 
األشياء التي واجهتها بالعمل هو أن تفصل بني دورها كممثلة ودورها كمنتجة أيضاً، وهي ترى أن التحدي بالنسبة إليها 
هو ان تقدم عمالً سينمائياً ناجحاً تجارياً وأن يشارك أيضاً باملهرجانات، كما تعترب أنها نجحت بقدر كبري يف تحقيق هذه 
املعادلة يف ”بنات عبد الرحمن ”.. الجدير بالذكر أن الفيلم سُيعرض يف مهرجان الفيلم اللبناني يف كندا ، وسيحصل عىل 
عرضني يف مهرجان زيورخ للفيلم العربي األول يوم 17 نوفمرب/ترشين الثاني الساعة 6 مساًء (غرينتش 2+)، والثاني 
يوم 20 نوفمرب الساعة 3 مساًء.وكان الفيلم قد حصل عىل جولة من العروض التجارية يف باقي الدول العربية، إذ انطلق 
يف تونس كما حصل عىل عروض يف اإلمارات العربية املتحدة، وكانت العروض قد انطلقت مع بداية شهر سبتمرب، وأيضاً 
استمر عرض الفيلم يف السينمات األردنية 10 أسابيع عىل التوايل إىل جانب أسبوعني من العروض الخاصة، ليصبح بذلك 

أول فيلم أردني يحقق هذا اإلنجاز.
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البحر،  صالح  العراقي،  الفنان  اعتذر 

بسبب  املندائيني،  الصابئة  طائفة  من 

يف  لهم  استخدمها  «مسيئة»  مفردة 

إحدى أغانيه.

ويف التفاصيل أن البحر استخدم يف أغنيته 

(يف  صبي»  يم  سحر  «مسويتلك  جملة 

إشارة إىل أن الصابئة املندائيني يمتهنون 

السحر).

الغضب  أثار موجة من  البحر قد  وكان 

كتلة  رئيس  وقال  املفردة،  هذه  بسبب 

النواب  مجلس  يف  املندائيني  الصابئة 

العراقي، أسامة البدري، يف بيان صحفي 

إن «مواقع التواصل االجتماعي تداولت 

فديو كليب للمدعو صالح البحر والذي 

املكون  ألبناء  إساءة كبرية  يحتوي عىل 

املندائي، والتي تضمنت مفردات السحر 

والشعوذة ونسبها للديانة املندائية».

بحقنا  احتفاظنا  واستدرك:»نؤكد 

البحر  صالح  مقاضاة  يف  القانوني 

الثقافة  وزير  وندعو  األغنية،  وشاعر 

ألخذ  األدباء  واتحاد  الفنانني  ونقابة 

يحاول  من  كل  محاسبة  يف  أدوارهم 

العراقية  باملكونات  واملساس  الطعن 

األصيلة ودياناتهم».

املاضية  الساعات  خالل 

هيفاء  الديفا  إسم  تصدر 

بمعظم  تويرت  تريند  وهبي 

إنتهاء  فور  العربية  الدول 

حفلها األول أمام الجمهور 

حفالت  بأوىل  السعودي 

الرياض عىل خشبة  موسم 

مرسح محمد عبد بآرينا. 

خشبة  عىل  صعودها  قبل 

هيفاء  تخِف  لم  املرسح 

شعورها بالقلق قبل الصعود 

للغناء  املرسح  خشبة  عىل 

بالرياض  جمهورها  أمام 

أنها  أكدت  ولكن   ، مرة  ألول 

شعرت  الحفل  بداية  بمجرد 

وحماسهم  الجمهور  بحب 

وأشارت هيفاء بترصيحاتها 

أنهم  إىل  الحفل  هامش  عىل 

رائعة  ذكرى  بقلبها  تركوا 

التي  الرائعة  اللحظات  بهذه 

خشبة  عىل  معهم  عاشتها 

املرسح.

هيفاء  الديفا  وإعتربت 

الرياض  موسم  أن  وهبي 

والتطور الذي صار بالرياض 

رسالة  ووجهت  عاملي  أمر 

القائمني عىل هذا  لكل  شكر 

التطور.

بترصيحاتها   هيفاء  وأكدت 

أن رشكة روتانا تظل بقلبها 

الجميلة  ذكرياتها  فلديها 

منذ  بها  جمعتها  التي 

بدايتها.

هي  وجودها  أن  إىل  ولفتت 

إليسا  اإلحساس  وملكة 

فكرة  مرة  ألول  واحد  بحفل 

أن  يستحق  لجمهور  رائعة 

يكون لديه نجومه املفضلني، 

عرض  بمجرد  أنها  معتربًة 

عىل  وافقت  عليها  الفكرة 

الفور ونفس األمر إلليسا فلم 

ترتدد أي منهما باملوافقة.

لندن/ متابعة الزوراء:
إىل  الربيطانية  الحكومة  دعت 
أعقاب  يف  عاجل  تحقيق  إجراء 
الهاتف  بأن  تفيد  التي  التقارير 
الوزراء  لرئيسة  الشخيص 
تم  قد  تراس،  ليز  السابقة، 

اخرتاقه.
أن  تزعم  صنداي‘‘  أون  “ميل 
بروسيا  مرتبطني  متسللني 
الشخيص. تراس  هاتف  اخرتقوا 
أن  نيوز“  ”سكاي  قناة  وذكرت 
بإجراء تحقيق  الحكومة طالبت 
عاجل، بعد التقارير التي تحدثت 
الشخيص  الهاتف  اخرتاق  عن 
من  قراصنة  أن  وزعمت  لرتاس، 
الهاتف.ووصف  اخرتقوا  روسيا 
الديمقراطي“  الليربايل  ”الحزب 

املزاعم  هذه  العمال“  و“حزب 
للغاية“  ”خطرية  بأنها 

و“مقلقة“.
صحيفة  ذكرت  سابق  وقت  ويف 
مصادر،  عن  نقال  ميل“،  ”دييل 
أن هاتف تراس الشخيص تعرض 
وزيرة  كانت  عندما  لالخرتاق 
ترسيب  وتم  البالد،  خارجية 
تفاصيل املفاوضات مع الحلفاء 
إىل  األسلحة  إمدادات  ومناقشات 

أوكرانيا.
تفاصيل هذا الحادث ”تم التسرت 
عليها من قبل رئيس الوزراء آنذاك 
وسكرتري  جونسون،  بوريس 
كيس،  سيمون  الوزراء،  مجلس 
عىل  نرشها  عدم  اختارا  اللذين 

املأل.

الشخصية  امللفات  صور  تعرض  ميزة  عىل  واتسآب  يعمل 
لألعضاء يف دردشة جماعية يف تطبيق سطح املكتب، حيث 

أن امليزة قيد التطوير وإصدارها غري معروف حتى اآلن، 
لكن يف وقت سابق من هذا العام ، ورد أيًضا أن واتس آب 
يخترب نفس امليزة ألجهزة iPhone. ووفًقا ملنشور من 
WABetainfo، فسيحصل مختربو اإلصدار التجريبي 
املكتبية قريًبا عىل  من تطبيق واتسآب عىل األجهزة 
للمشاركني  الشخيص  امللف  صورة  تعرض  ميزة 
امللف  صورة  عرض  وسيتم  جماعية،  دردشة  يف 
يف  إرسالها  يتم  رسالة  كل  بجانب  الشخيص 
اسم  فقط  واتسآب  يعرض   ، وحالًيا  املجموعة، 
 - رسائلهم  بجانب  املجموعة  يف  املشاركني 
و   Android تطبيقات  يف  الحال  هو  كما  تماًما 
عضو  لدى  يكن  لم  إذا  ذلك،  عىل  iOS.وعالوة 
يكن  لم  أو  تعريف  ملف  صورة  املجموعة 
الخاصة  الخصوصية  إعدادات  بسبب  متاًحا 
الشخيص  امللف  أيقونة  عرض  فسيتم  به، 
االفرتاضية وسيكون لها نفس لون اسم جهة 
االتصال. وكما ذكرنا سابًقا ، تم اإلبالغ أيًضا 
عن تطوير منصة املراسلة الفورية اململوكة 
التجمييل  التغيري  نفس   Meta لرشكة 
للمحادثات الجماعية، ويف ذلك الوقت ، ذكر 
WABetaInfo أنه ال توجد طريقة لتعطيل 
دائًما  تمكينها  سيتم  «حيث  امليزة  هذه 
املجموعة  يف  املشاركني  لجميع  افرتاضًيا 
واتسآب  وبدأ  لها.»  تبديل  يوجد  وال 
مؤخرًا يف طرح أداة تمويه للصور لبعض 
مختربي النسخة التجريبية عىل تطبيق 
وستمّكن  التجريبي،  املكتب  سطح 
األداة املستخدمني من حجب املعلومات 
تشري  برسعة.  الصور  من  الحساسة 
أداتني  طور  واتسآب  أن  إىل  التقارير 
من  املستخدمني  لتمكني  للتمويه 
تحرير الصور باستخدام تأثري تمويه 
أيًضا  للمستخدمني  يمكن  بديل. 
التأثري  لتطبيق  التمويه  حجم  اختيار 

بدقة متناهية.

األطباء  إن  يوتيوب  موقع  كشف 
املتخصصني  من  وغريهم  واملمرضات 
التقدم  يمكنهم  الصحية  الرعاية  يف 
املعتمدة  قنواتهم  عىل  للحصول 
من  للحد  محاولة  يف  اليوتيوب،  عىل 

املعلومات الخاطئة عىل املوقع.
وقال موقع يوتيوب إن التغيري سيسمح 
أكرب  بسهولة  بالوصول  للمشاهدين 
عىل  تحتوي  التي  الفيديو  مقاطع  إىل 
الجودة»،  عالية  صحية  «معلومات 
وأضافت الرشكة: «هذه خطوة كبرية 
العثور  يف  األشخاص  مساعدة  نحو 
من  يأتي  الذي  املحتوى  عىل  بسهولة 
املجتمع االستثنائي ملتخصيص الرعاية 
الصحية عىل يوتيوب والتواصل معه».

واملمرضات،  األطباء  إىل  باإلضافة 
العقلية  الصحة  ألخصائي  يمكن 
الصحية  الرعاية  معلومات  ومقدمي 
من  للتحقق  بطلب  التقدم  أيًضا 
للمستخدمني  يسمح  الذي  يوتيوب 
الخاصة  الفيديو  مقاطع  بمشاهدة 

بهم بسهولة.

لنا هذه  الرشكة: «ستسمح  وأضافت 
لتشمل  بالتوسع  الجديدة  الخطوة 
الجودة من مجموعة  معلومات عالية 

أوسع من قنوات الرعاية الصحية».
األمريكيني  من   ٪  ٩٠ حوايل  يستخدم 
وسائل التواصل االجتماعي للبحث عن 
لألكاديمية  وفًقا  الصحية،  املعلومات 

الوطنية للطب.
العام  انتقادات  يوتيوب  موقع  واجه 
فيديو  مقاطع  الستضافته  املايض 
تنتقد لقاحات COVID-١٩ أو تتعارض 
عن  الصادرة  الصحية  اإلرشادات  مع 
مراكز  أو  العاملية  الصحة  منظمة 
السيطرة عىل األمراض والوقاية منها، 
ردا عىل ذلك، يف سبتمرب ٢٠٢١، حظرت 
الدقيق  وغري  املضلل  املحتوى  الرشكة 
برنامًجا  أطلقت  اللقاحات.كما  حول 
محدوًدا سمح ملقاطع الفيديو من قبل 
واملستشفيات  العامة  الصحة  إدارات 
أخرى،  كيانات  بني  من  والحكومات، 
للمستخدمني  تتيح  تسميات  بوضع 

معرفة أنها موثوقة.
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ارة، تعيد دار  بعد خمسة عرش عاماً عىل رحيله، وبما يشبه املفاجأة الثقافية السَّ
الشؤون الثقافية الحياة إىل كتب مدني صالح وبحوثه ومقاالته وأفكاره ومواقفه 
الفكرية والفلسفية واألدبية والتي لم يكن يعتني بها يف حياته، ولم يكن مهتماً 
النور وتبعث من جديد،  إىل  أو إصدارها، وما كانت لتخرج  أو تنظيمها  بإعدادها 
لوال أن تصدى لذلك اثنان من طلبته األوفياء اللذين عمال بصمت وهدوء وحرص 
عىل انجاز هذه الهدية الجميلة للمكتبة العراقية املعارصة.لقد جرت العادة عىل أن 
تكون اصدارات «األعمال الكاملة « مخصصة لشعراء أو روائيني، ويف هذا السياق 
شهدنا يف املدة األخرية صدور العديد من هذه األعمال عن دار الشؤون الثقافية، 
مسؤولية  وتحمله  إدارتها  الساعدي  عارف  الدكتور  الشاعر  تويل  بعد  وباألخص 
إعادة الثقة بإصداراتها التي تعثرت ألسباب مختلفة، وبذلك انتظمت يف الصدور 
مجالت راسخة مثل األقالم واملورد والرتاث الشعبي والثقافة األجنبية واملوسوعة 
الصغرية، وسالسل من املجالت والكتب يف شتى ميادين املعرفة من لغة ونقد ثقايف 
وحوارات فكرية وعلوم االجتماع واآلثار والفلسفة والطب والقضاء واإلدارة، مع 
التي  بغداد» ومجلة «ملحات»  « طبعة  الكتب ضمن سلسلة  إصدارات جديدة من 
إصدارات  من  ذلك  وغري  الرتكمانية،  الثقافة  ومجلة  االجتماعية،  بالعلوم  تعنى 
ذاكرة  سجلته  فمما   » الكاملة  األعمال  يف»  أما  لذكرها.  املجال  يتسع  ال  متتابعة 
األيام أن َيطلَع الشاعر حسب الشيخ جعفر عىل أعماله الكاملة وتكون بني يديه 
قبل بضعة أشهر من وفاته، وبعد أن بذل الساعدي جهوداً يف التواصل معه ومع 
الكاملة  األعمال  أيضاً  ذلك  ومن  الضائع،  بدل  الوقت  يف  إنجازها  أجل  من  ولده 
للشاعر فوزي كريم، وديوان الجواهري بستة أجزاء، وديوان السيد محمد سعيد 

الحبوبي، وديوان الشاعرة مليعة عباس عمارة .
إحياًء  أو  احتفاًء  « ملدني صالح ال يمثل  الكاملة  األعمال   » لذلك كله فإن صدور 
لذكراه فحسب – وهو املكتفي بذاته عن اآلخرين يف حياته -، إنما يشري إىل اتجاه 
عراقيني  وباحثني  وأكاديميني  ملفكرين  أخرى  كاملة  اعمال  إصدار  نحو  صحيح 
كبار يف مختلف صنوف الفكر والثقافة والعلوم اإلنسانية، وما كان ألعمال مدني 
الكاملة أن ُتجمع وُتعد وُتقدم لوال وفاء وجهود طالبيه يف الفلسفة الدكتور فيصل 
غازي والدكتور محمد فاضل، ومن ساعدهما من طلبته ومحبيه يف جمع شتات 
ما كتبه وتناثر بني الصحف واملجالت، وهو ما لم يهتم يف حياته بجمعه، مكتفياً 
بعدد قليل من الكتب يف الفلسفة والنقد األدبي مثل كتبه عن ابن طفيل والفارابي 
يف  كتاب  أول  أصدر  أنه  مع  والبياتي،  السياب  عن  وكتابيه  ومقاماته،  والغزايل، 
شبابه وقد تخرج تواً يف قسم الفلسفة بكلية اآلداب والعلوم بجامعة بغداد وهو 
أسلوبه  سمات  مبكراً  تتبني  هذا  كتابه  بها  قدم  التي  كلمته  ومنذ  عاماً.   ٢٢ ابن 
الفلسفة  رئيس قسم  إعجاب  أثار  مما  الذي سيتفرد الحقاً، وهذا  الرفيع  األدبي 
لكتاب  تصديراً  كتب  الذي  السوربون  خريج  نادر  نرصي  البري  الدكتور  وقتذاك 
تلميذه الشاب قال فيه : « واني أرى ملن الجرأة حقاً أن يتطرق لهذا املوضوع – 
يقصد مسألة الوجود التي يصفها بأنها من أعوص املشاكل العلمية والفلسفية 
– الشاب النابه األستاذ مدني صالح، وهو تلميذي وعرفته منذ أربع سنوات مفكراً 
متأمالً املواضيع الفلسفية، نعم انها جرأة تستحق اإلعجاب والتقدير». أما مدني 
صالح الذي نال مثل هذه الشهادة التي يندر أن يحصل عليها طالب من استاذه - 
فكيف أن كان االستاذ بحجم املفكر والباحث اللبناني الكبري البري نادر – فإنه منذ 
كتابه األول الذي أنجزه يف العام ١٩٥٤ ونرش يف العام التايل بمساعدة وزارة املعارف 
العراقية، تصدى ألولئك الذين يتساءلون بما أسماه أسئلة ُمخِجلة: ما الفائدة من 
الفلسفة؟ ما نفعها؟ أَنشُق بنظرياتها عباب البحر، أم ُنطري بمذاهبها الحديد؟. 
ما نفعها، ما لنا بالفلسفة، واألقوام فجرت الذرة وأنزلت الغيث من السماء وتنوي 
رحلة إىل املريخ ؟. ويرد مدني عىل هؤالء بالقول: انها -أي الفلسفة- تنور العقل 
فال يخطئ، وتقوم النفس فال تنحرف وال تلتوي، وتهذب املجتمع فال يطغى بعضه 

عىل بعض.
أما كيف تفعل الفلسفة ذلك كله، فالجواب نجده يف سطور مدني صالح، وما بني 
السطور من أشياء وأشياء، تلك التي نجدها يف اعماله الكاملة التي أنجزت بفضل 

طلبته األوفياء.
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أحيت الفنانة نجوى كرم حفال كبريا يف والية تورونتو 
الكندية وسط حشد من الجمهور الذي التقاها بعد 

غياب ٤ سنوات.
بكلمات من  للجمهور  كرم عن شوقها  وبّينت 
«بقول  الحفل:  بداية  يف  بها  له  توجهت  القلب 
قدرت  يوم  ال  و  فرحتي،  انتو  و  نجاحي  انتو 
انو  اال  للناس  اوصل  واحدة،  بموهبة  توقعت 

انو  ليساعدها  يتلّقاها  تاني  حدا  بدا  املوهبة 
تكون  تورونتو،  حفل  انتو».ومع  وهو  تنجح.. 

شمس االغنية نجوى كرم قد انهت جولتها األمريكية 
الكندية املكسيكية بنجاح كبري والتي وصفت بالكارنفال 

حفالت  تسع  ضمن  كامل  شهر  امتداد  عىل  املتنقل 
وأغانيها،  بصوتها  لبنان  فيها  حملت  متنوعة 
الفرح لتسع  وكانت سّيدة يف مواويلها حملت 
الحماس  من  الكثري  فيها  مختلفة  واليات 

والشغف.
أما التناغم الالفت بينها وبني الجمهور الذي 
التي تحمل رسائل  أغانيها  ترداد  يمل من  ال 

من الواقع الذي يعيشون فيه.
من  يشعر  الذي  لبلده  املتعطش  الجمهور  هذا 
خالل صوتها يف األوف وامليجانا لهذا الحنني والغربة 

الذي يعيش فيها بعيدا عن وطنه األم لبنان.

\207ÚœãÃ€a^@È˜�j¶@�ãé@b‡Áäáófl@’ÌÏìmÎ@üÏ‡À
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 ،«MBC «استوديوهات  وإنتاج  األصلية»  شاهد  «أعمال  ومن  توفيق  خالد  أحمد  الراحل  الروائي  قصة  عن 
ينطلق عىل باقة VIP من «شاهد» مسلسل «الغرفة ٢.٧».

يلعب بطولة املسلسل كل من النجوم أحمد فراج، ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد 
الباشا، يوسف عثمان، سلوى عثمان، سمر عالم، وآخرين، وهو من  مكرم، كامل 

الستينات  فرتة  يف  العمل  أحداث  ابراهيم.تدور  تامر  وكتابة  بكري،  محمد  إخراج 
من القرن املايض، وتتمحور حول الغرفة رقم ٢.٧ يف فندق لونا حيث يبدأ جمال 
أحداث  تبدأ  والحقاً  الفندق.  يف  استقبال  كموظف  الجديد  عمله  فراج)  (محمد 

يف  منخرطاً  نفسه  جمال  يجد  فيما   ،٢.٧ الغرفة  نزالء  حياة  يف  بالظهور  مريبة 
الغامضة.  الغرفة  تلك  التي يسمعها عن  الشائعات  كشف حقيقة ما يجري يف ظل 

يبدي محمد فراج سعادته لتقديم دور الشخصية الرئيسة يف قصة كتبها الروائي الراحل 
الصواف،  «أقدم شخصية جمال  يلعبه يقول:  الذي  الدور  أحمد خالد توفيق. وحول طبيعة 

وهي شخصية ثابتة يف كل حلقات املسلسل، وذلك بحكم عمله اإلداري يف فندق «لونا» خالل الفرتة 
التي تدور ضمنها األحداث يف ستينات القرن املايض.» ويستطرد محمد فراج: «هناك طاقم ثابت للفندق وهم 

شخصيات متواجدة يف كل حلقة، إضافة إىل عدد من ضيوف رشف الحلقات وهم النزالء املتغرّيون الذي يقيمون يف الغرفة ٢٠٧، 
ولكل منهم قصة تتطّور معاملها نتيجًة للرس الذي تحمله تلك الغرفة، والذي يؤثر عىل سري األحداث برّمتها ويمنحها 

اإلثارة والرعب واألكشن والتشويق.» 

حفال  إليسا  اللبنانية  املطربة  أحيت 

السعودية  العربية  باململكة  غنائًيا 

هيفاء  الفنانة  مواطنتها  بمشاركة 

وهبي .

الفنانة  دعم  عىل  إليسا  وحرصت 

املرصية شريين عبدالوهاب يف أزمتها 

األخرية ووجهت لها رسالة لزميلتها.

وقالت إليسا:»أنا بس بدي قدم تحية 

بأغنية  خاللكم  من  شريين  وادعم 

بس نقولها احنا بنحبك، وبنتمنى إنك 

ترجعني انتي فنانة كتري مهمة، واحنا 

الزم نقف حدك».

إليسا أغنية «مشاعر »  الفنانة  وأدت 

وسط  عبدالوهاب،  شريين  للفنانة   ،

وتفاعل  الجمهور  من  كبري  تفاعل 

معها الجمهور.
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