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بغداد/ الزوراء:
أصدر قائد رشطة محافظـة بغداد، اللواء 
عدنان حمود سلمان، امس األحد، توضيحاً 
حـول فقـدان اطفـال (أحـداث)، مؤكـدا 
ان اغلبهـم تركـوا دارهم بشـكل طوعي.

وقـال سـلمان يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
إنه ”تعقيبـاً عىل ترصيحـات كان قد أدىل 
بها حـول فقدان أكثر مـن أربعمائة طفل 
”حـدث“، من خالل بالغـات قدمها أولياء 
أمور املفقودين“، مبيناً أنه ”بعد إجراءات 
البحـث والتحـري تبني أن أكثـر من 90% 
مـن هذا العـدد ترك الـدار بشـكل طوعي 
نتيجة وجـود مشـاكل وخالفـات عائلية 
بينهم وبني أفـراد أرسهم، وتمت إعادتهم 
إىل ذويهم مقابل تعهدات قانونية بحسـن 
املعاملة وعدم التجاوز عليهم، وأن فحوى 
الترصيـح ارتكزت فقط عىل عدد البالغات 

بشـكل عام“.وبنّي سلمان أنه ”لم يتطرق 
إىل رضورة تعديـل قانون االتجار يف البرش 
يف الحديث آنف الذكر ألنه احد أعضاء لجنة 
تعديـل القانـون بالفعـل“، مشـرياً اىل أن 
”مجلس القضاء األعىل اختار قضاة أكفاء 
وبعضويتـه ممثالً عن وزارة الداخلية لهذا 
املوضـوع، وأن اللجنة عملـت بالفعل عىل 
تعديـل بعض الفقـرات يف قانـون االتجار 
بالبرش وأرسلتها إىل مجلس القضاء األعىل 
الذي بدوره سريسـلها إىل مجلـس النواب 
املوقـر لغـرض الترشيع“.وأوضـح قائـد 
رشطـة بغداد أن ”البحث ما زال جاريا من 
قبل مفـارز وزارة الداخليـة املختصة عن 
البقيـة القليلة من هؤالء لحسـم موقفهم 
بشـكل قانونـي“. رافضـاً ”الـكالم حول 
تعرض القـوات األمنية إىل تهديـدات بهذا 

الخصوص من أي جهة كانت“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة األنواء الجويـة، امس األحد، 
حالـة الطقـس يف البالد لألسـبوع الحايل، 
فيمـا توقعت تسـاقطاً لألمطار بـدءاً من 
اليوم.وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 
أن ”طقـس البالد اليـوم االثنني يف املنطقة 
الوسـطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة 

أقسـامها  يف  خفيفـة  أمطـار  لتسـاقط 
الغربية، بينما سيكون الطقس يف املنطقة 
الشـمالية صحواً مع بعـض الغيوم، فيما 
سـيكون يف املنطقة الجنوبية غائماً جزئياً 
وأحياناً غائماً مع تسـاقط زخات مطر يف 

أماكن متفرقة تكون رعدية.

بغداد/ الزوراء:
نعى نقيب الصحفيني العراقيني، 
العرب،  رئيس اتحاد الصحفيني 
مؤيد الالمي، الصحفي الريايض 
طالل العامري الـذي تويف أمس 
االحد إثر أزمة قلبية.وقاَل الالمي 
يف تغريدة له تابعتها ”الزوراء“: 
ننعـى  واألىس  الحـزن  ”ببالـغ 
أحَد أبـرز الصحفيني الرياضيني 
يف العـراق األخ والصديـق طالل 
العامـري الـذي انتقـَل اىل جوار 
ربه إثـر أزمة قلبيـة مفاجئة“.

أنفسـنا  نعـزي  ”وإذ  وأضـاَف 

والوسط الصحفي بهذا املصاب، 
نبتهـل اىل الله الكريم أن يرحمه 
أهلـه  بواسـع رحمتـه ويلهـم 
ومحبيه الصرب والسـلوان، وإنا 

لله وإنا إليه راجعون“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
فـاز الحـزب الديمقراطـي بمقعـد 
واليـة نيفـادا، وهو مـا كان يحتاج 
عـىل  بالسـيطرة  لالحتفـاظ  إليـه 
مجلـس الشـيوخ األمريكي.وتمـت 
إعادة انتخاب الديمقراطية، كاثرين 
كورتيز ماسـتو، يف نيفـادا لعضوية 
مجلس الشـيوخ األمريكي، ما يعني 
أن الديمقراطيني فازوا بـ 50 مقعدا.

وبحسـب توقعـات مركز إديسـون 
ريسـريش، يعد ذلك انتصارا ملا تبقى 
مـن واليـة الرئيـس األمريكـي جو 
بايـدن التـي تنتهي يف العـام 2024.

كذلـك قلص الديمقراطيـون الفارق 
بينهـم وبـني الجمهوريـني يف نتائج 
انتخابـات مجلس النواب بحصولهم 
لحد السـاعة عـىل 204 مقابل 211.
النصفيـة  االنتخابـات  وأُجريـت 

للكونغـرس يف الواليـات املتحدة يف 8 
نوفمـرب الجاري، وحتـى اآلن لم يتم 
حسـم النتائـج النهائية.ويف سـياق 
اخـر، التقى الرئيـس األمريكي، جو 
بايـدن، امس األحـد، زعيمي اليابان 
وكوريـا الجنوبيـة لتنسـيق ردهـم 
عـىل التهديـد الـذي تمثلـه برامـج 
والباليسـتية  النوويـة  الصواريـخ 
لكوريـا الشـمالية، وكذلك للحصول 

عـىل مدخـالت بشـأن إدارة املوقف 
الحـازم للصـني يف منطقـة املحيط 
الهادئ، وذلك عشية اجتماع مرتقب 
له وجها لوجه مـع الرئيس الصيني 
يش جني بينغ.وعقد بايدن اجتماعني 
منفصلني مع رئيس الوزراء الياباني 
كوريـا  ورئيـس  كيشـيدا  فوميـو 
الجنوبيـة يـون سـوك يـول.. وبعد 
ذلـك جلس الزعمـاء الثالثة معاً عىل 

هامش قمة رشق آسـيا يف كمبوديا.
”إننـا  بايـدن:  قـال  االجتمـاع،  ويف 
نواجه تحديـات حقيقية، لكن دولنا 
أصبحـت أكثـر توافقاً مـن أي وقت 
مىض“.وناقش كل من يون وكيشيدا 
مظاهـر العدوان املسـتمرة من قبل 
كوريا الشمالية، التي أطلقت عرشات 

الصواريخ يف األسابيع األخرية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد السـيايس املسـتقل، عائـد الهـاليل، أن ثالثة 
أو سـتة اشـهر تكفي لتقييم خطـوات الحكومة 
الحاليـة، ويف حـني لفـت اىل ان رئيـس الـوزراء 
يـدرك تمامـا ان الشـارع يراقـب خطواتـه التي 
وصفهـا بااليجابيـة، اشـار اىل انـه يسـتطيع ان 

يحقق نجاحات ومكاسـب عـىل الصعيدين الدويل 
واالقليمي.وقـال الهـاليل يف حديـث لـ»الـزوراء»: 
انـه «بناًء عىل املعطيات الحاليـة والخطوات التي 
قام بها السـيد رئيس الوزراء والتي قوبلت برىض 
جماهـريي كبري من الشـارع العراقـي الذي بات 
اليوم يرتقب كل خطوة للسـوداني بشكل دقيق»، 

مؤكـدا ان «الشـارع ليـس بالسـهل واخـذ خالل 
الفـرتة املاضيـة مـن العمليـة السياسـية اليشء 
الكبـري وتمـرس يف العمليـة السياسـية وهو اآلن 
يشـكل جبهة معارضة قوية جـدا، رأينا تأثرياتها 
يف ٢٠١٩ اىل يومنـا الحـايل». واكـد ان «هـذا يدفع 
السـوداني اىل اجراء املزيد من الخطوات االيجابية 

التـي من املمكن ان تسـاهم يف ترميـم العالقة ما 
بني الحكومة والجماهري وتقـوم بإصالح الوضع 
املتهالـك عىل كل الصعـد، وباعتقادي السـوداني 
يعمل باتجاه تصحيح ما يسـتطيع تصحيحه الن 

الفرتة الزمنية ربما لن تسعفه».

إسطنبول/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، 
أن املتورطني يف انفجار شـارع االستقالل 
بحـي تقسـيم يف إسـطنبول، سـينالون 
العقـاب الـالزم، فيمـا توعـد بالكشـف 
عـن منفذي الهجـوم ، قائـال إن اإلرهاب 
لـن يصـل إىل مبتغاه.وكشـف أردوغـان 

حصيلـة التفجري الذي وقـع يف جانب من 
شارع االسـتقالل املكتظ بالسياح، قائال 
إنهـا وصلت إىل سـتة قتـىل و٥٣ جريحا.
ووصف الرئيس الرتكي الهجوم «الشنيع» 
مشـددا عىل مالحقة اإلرهاب، فيما دعت 
السلطات املوجودين عىل مقربة من املكان 
إىل عـدم مغادرة البيوت واملحالت.وأشـار 

أردغـان إىل أن هجـوم اسـطنبول جـرى 
تنفيـذه بقنبلة، فيما بـدأ املدعي العام يف 
املدينة تحقيقا ملعرفة مالبسات التفجري.
وأضـاف أردوغـان: أن مسـاعي التحّكم 
برتكيـا وشـعبها عـرب اإلرهـاب لـم ولن 
تحقق هدفهـا.وأردف قائال: «ربما يكون 
مـن الخطـأ أن نجزم بأن انفجار شـارع 

االسـتقالل عمل إرهابي لكـن التطورات 
األولية واملعلومات التي تلقيناها من الوايل 
تشـري إىل ذلك».وأكد أن السـلطات املعنية 
تواصل أعمالها للكشـف عن مرتكبي هذا 
الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءه.
وأشار يف هذا الخصوص إىل أن التحقيقات 
األوليـة تشـري إىل وجـود دور المـرأة يف 

االنفجـار.يف غضون ذلـك، أظهرت كامريا 
أمنية مثبتة يف شـارع االستقالل بمنطقة 
تقسيم وسط إسطنبول لحظة االنفجار.
ويظهـر يف مقطـع الفيديـو أن االنفجار 
وقـع يف جانب من الشـارع، بينما يسـري 
املـارة عـىل الرصيف التجـاري يف املنطقة 

املليئة باملطاعم واملحال التجارية.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أكد رئيس مجلس السـيادة وقائد القوات 
املسلحة السودانية، عبد الفتاح الربهان، 
إن الجيش يعد الشعب السوداني أنه معه 
حتى ينال مبتغاه من أجل تغيري حقيقي.

وأضـاف الربهان يف كلمة ألقاها يف قاعدة 
املرخيـات العسـكرية: ان الجيـش يريـد 
توافقا تحميـه القوات املسـلحة ومدنية 
يحرسـها الجيش، ”ويريد حكومة مدنية 
نحميهـا ونقـف إىل جانبهـا وتبتعـد عن 
”تشـكيل  تمنيـه  مبديـا  املحاصصـة“، 

حكومة غري حزبية“.وقال: ”نعد الشعب 
أننا يف صفه وكل يشء يحول دون تحقيق 
تطلعاتـه لن نقف معه وسـينال مبتغاه، 
ومـا خـرج من أجلـه.. مـن أجـل تغيري 
حقيقي وليـس مصطنعا“.وحذر من أن 
أي شـخص يتكلم عن الجيش ”فهو عدو 
لنا“، مؤكـدا أنه ال توجد تسـوية ثنائية، 
وأن هنـاك ورقـة قدمت، وعمـل الجيش 
عليهـا مالحظـات تحفظ للجيـش قوته 

ووحدته.

عمان/ متابعة الزوراء:
أكـد ملـك األردن، عبـد اللـه الثانـي، إن حـل القضيـة 
الفلسـطينية يبـدأ بانتهاء االحتـالل اإلرسائييل، مؤكدا 
أنها ”عىل رأس أولوياتنا“.جاء ذلك خالل خطاب العرش 
الـذي ألقاه يف افتتـاح الدور الثاني للربملان.وشـدد امللك 
عىل أن األردن يواصل القيام بدوره ”املحوري“ يف اإلقليم 
بمواكبـة املتغـريات املتسـارعة مـن حولنـا يف املنطقة 
والعالم.وتابع: اململكة تسـتثمر ”املوقع الجيوسـيايس 
املتميـز، الذي يمثل نقطة ربـط حيوية بني الدول، والبد 
من اغتنامها عرب بناء رشاكات عربية وإقليمية واسعة 
تحقق املصالح املشـرتكة وتعزز مكتسباتنا الوطنية“.

وأضاف أن ”هذا الدور املحوري لألردن سـيبقى منصبا 
عىل الدفاع عن القضية الفلسطينية.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـدد فريـق الجهـد الخدمـي والهنديس 
الحكومي، الذي شـكَل بتوجيـه من قبل 
رئيـس مجلـس الـوزراء محمـد شـياع 
السـوداني، املناطـق املشـمولة بالحملة 
جميـع  يف  سـتنطلق  التـي  الخدميـة 
املحافظات، وفيما اوضح تفاصيل عمله 
واملهام املوكلة إليه، اكدت لجنة الخدمات 
واإلعمار النيابيـة ان الربنامج الحكومي 
ركـَز عـىل توفـري الخدمـات االساسـية 
لجميـع املحافظـات السـيما املحرومـة 

منها.
الخدمـي  الجهـد  فريـق  رئيـس  وقـال 
والهنديس الحكومي الوكيل الفني لوزارة 
االعمـار واالسـكان والبلديـات العامـة، 
جابر الحسـاني، يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان املناطق املشـمولة بالحملـة الخدمية 
لفريق الجهد الخدمي والهنديس هي التي 
تصنف حسب تعبري البلديات بأنها مناطق 
عشـوائية من ناحيـة التنظيم والخدمات 
املوجودة التي تقدم اىل املواطنني لوقوعها 
عىل أراٍض زراعيـة او أراٍض تابعة للغري، 
وبالتايل هي غري مصممـة من قبل امانة 
بغداد. الفتا اىل: ان الساكنني يف تلك املناطق 
عراقيون من طبقات محرومة ومن ذوي 
الدخل املحدود اضطرتهم الظروف للسكن 
يف هذه املناطق .وأضاف: انه واجب الدولة 
االسـايس هو تقديم الخدمة لكل مواطن 
عراقي، وهذا حق كفله الدستور العراقي. 
مبينـا: ان حكومة رئيس الـوزراء محمد 

السـوداني هي حكومة خدمات وإليصال 
الحقـوق اىل املواطنـني واىل مسـتحقيها 
عـىل  اخـذت  الحكومـة  ان  اىل:  .واشـار 
عاتقها بشخص رئيس الوزراء من خالل 
االذرع التنفيذيـة لها بإيصـال الخدمات 
كحقوق اىل املواطنني، وبالتايل شكل فريق 
الجهد الخدمي والهنديس انطالقا من هذه 

الرؤيـة لتقديم الخدمات اىل هذه املناطق. 
مؤكدا: ان الفريق سيقوم بتوفري خدمات 
الطرق كالقشط ووضع السبيس ومن ثم 
طبقة االسـفلت وقوالب جانبية للشوارع 
الرئيسـة لكن هناك عوائق تتمثل بتنظيم 
املجاري واملنهوالت وغريها، اضافة اىل ان 
شبكة املاء يف هذه املناطق لم تصل اىل حد 

البيـت وإنما هناك أنبـوب رئيس يف رأس 
الشـارع او املنطقة واملواطنني يسحبون 
منها انابيـب اىل منازلهـم، وبالتايل هناك 
صعوبـة لحركة اآلليـات يف العمل.وتابع: 
سـنعمل عىل ايصال املـاء اىل اقرب نقطة 

للمواطنني. 

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
أصدرت محكمة جنايات الرصافة، امس األحد، 
حكماً بإعدام إرهابي يحمل الجنسية االفغانية.
أن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  القضاء  وذكر 
غري  بصورة  العراق  دخل  اإلرهابي  «املجرم 
داعش  عصابات  مع  وعمل  زوجته  مع  رشعية 
يف  واالستقرار  االمن  زعزعة  بهدف  اإلرهابية 
البالد».وأضاف أن «الحكم بحق املجرم اإلرهابي 
الرابعة / ١ وبداللة  املادة  يأتي استناداً ألحكام 
املادة الثانية / ١و٣ من قانون مكافحة اإلرهاب 

رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥».

@‚aá«�a@ZÚœbñã€a@pbÌb‰u
ÚÓ„bÃœ˛a@ÚÓè‰ßa@›‡±@ÔibÁä�

@táy@›–†@400@Âfl@ãr◊c@Êaá‘œ
Ô«Ï†@›ÿìi@·ÁäaÜ@aÏ◊ãm@·Ëj‹Àc

@Ú–Ó–Ç@äb�flc@¡”bèm@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
Ü˝j€a@Âfl@Ú”ã–nfl@’†b‰fl@¿

@Ô–zó€a@Û»‰Ì@µÓ–zó€a@kÓ‘„
ãflb»€a@fi˝†@ÔöbÌã€a

@aÏ„Ï◊@ZµÓébÓè€a@aäâ´@ÊbÁ5€a
îÓßa@Â«@ÂÌáÓ»i

@ıbËn„bi@cájÌ@ÚÓ‰Ó�è‹–€a@ÚÓõ‘€a@›y@ZÊÜä˛a@Ÿ‹fl
Ô‹Óˆaãé�a@fi˝ny¸a

’ibè€a@ÂÌá€a@Å˝ñ@≈œb´@Û‹«@·ÿ®a@›Óñb–m@|öÏm@ÚÁaç‰€a

ã‡‘€a@∂g@·Éõ€a@bËÇÎäbñ@÷˝†g@á«Ïfl@Â‹»m@Cbéb„D@ıbõ–€a@Ú€b◊ÎÒ7Ç˛a

4@ô

 @Ú˜Ó:@bèÓˆä@ÊÏ‰y@äáÓy@Ôöb‘€a@—‹ÿÌ@Ô„aÜÏè€a
7Çˇ€@ÚËuÏæa@pbflbËm¸a@á‰–Ì@ıbõ‘€aÎ@ÚÁaç‰€a

بغداد/ الزوراء:
كلف رئيس مجلس الوزراء، محمد شـياع السوداني، 
القايض حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة 
وكالة بـدال عن القـايض عالء السـاعدي، فيما نفى 
مجلس القضـاء االعىل االتهامـات املوجهة للقايض 
حيدر حنون.وقـال املكتب اإلعالمـي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيان تلقته «الـزوراء»: ان «رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السوداني أنهى تكليف القايض 
عالء جواد السـاعدي من رئاسـة هيئة النزاهة بناًء 
عىل طلبه»، مشـريا اىل انه «ثمن جهـوده يف املرحلة 
السابقة».واضاف ان «السوداني كلّف القايض حيدر 
حنون زاير للقيام بمهام رئاسـة الهيئة وكالة».وأكد 
رئيس مجلس الوزراء «توجه الحكومة واسـتمرارها 
بجهود مكافحة الفساد، واسـرتداد األموال العراقية 
حيـث  النزاهـة،  قضايـا  يف  واملطلوبـني  املنهوبـة، 
يحظى هـذا امللـف باألولوية يف املنهاج الـوزاري».يف 
غضـون ذلك، نفى مجلس القضـاء األعىل االتهامات 
املوجهة لرئيس هيئة النزاهـة الجديد، حيدر حنون.
وذكـر إعـالم مجلس القضـاء األعىل، يف بيـان تلقته 
«الـزوراء»: أن «بعـض مواقع التواصـل االجتماعي 
تداولـت اتهامات غري صحيحـة تجاه القايض حيدر 
حنـون زايـر الذي تم تعيينه رئيسـا لهيئـة النزاهة، 
ونود أن نبني أن حنون شغل منصب رئيس استئناف 
ميسان قبل تعيينه بمنصبه الجديد ومن غري املعقول 
أن يعني مجلس القضاء االعىل رئيس اسـتئناف عليه 
مالحظات سـلبية بخصوص نزاهته»، مؤكداً أن «ما 

يثار بحقه غري صحيـح».وكان رئيس هيئة النزاهة 
السابق عالء الساعدي قد قدم طلبا اىل رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع السـوداني بإعفائه من منصبه 
رئيسـا لهيئة النزاهة.وقال السـاعدي يف بيان نرشه 
املركز اإلعالمي لهيئة النزاهـة وتلقته «الزوراء»: إن 
سات  «اسـتحداث أجهزٍة رقابيٍَّة يف الهيكل العام ملُؤسَّ
الدول العراقيَّة كان أمراً حتمياً أوجبته التحدِّيات التي 
ظهرت بعد سـقوط النظام السـابق وحالة الفوىض 
اإلداريَّـة واملاليَّة التي تلت تلك الحقبة الزمنيَّة نتيجة 
لعمليَّة التغيري وحداثـة التجربة»، مبيناً انه «ألهميَّة 
ُع العراقيُّ ونـصَّ عليها  ذلـك ورضورته جـاء املُـرشِّ
يف املـادة (١٠٢) من الدسـتور العراقـي الدائم للعام 
سـات  ٢٠٠٥، إدراكاً ألهميَّتهـا يف الرقابـة عىل ُمؤسَّ

الدولة ووزاراتها املُختلفة».

aÜb–Ó„@¿@·ÁåÏœ@á»i@ÖÏÓì€a@ê‹™@¿@·Ë”Ï–ni@ÊÏƒ–n±@ÊÏÓ†aã‘∫á€a
µó€a@…fl@ aãñ@∂g@ãv‰m@Â€@bÿÌãflc@ZÊáÌbi

بغداد/ الزوراء:
ملرصف  تابع  مبنى  بانهيار  طفل  إصابة  األحد،  امس  املدني،  الدفاع  مديرية  أعلنت 
الرافدين يف محافظة كربالء املقدسة.وذكر بيان للمديرية، تلقته «الزوراء»: أن «فرق 
الدفاع املدني أغلقت بناية مرصف الرافدين يف املدينة القديمة بمحافظة كربالء املقدسة 
بعد انهيار أجزاء من املبنى نتيجة أعمال التوسعة ما بني الحرمني الرشيفني»، مبيناً 
أن «الحادث أدى إىل إصابة طفل تم نقله إىل مستشفى لتلقي العالج فيها».يف غضون 
ذلك، أصدر مرصف الرافدين، توضيحاً بشأن انهيار أحدى بناياته يف كربالء املقدسة.
وقال املرصف يف بيان، ان «هذه البناية قديمة وكانت تعود للرافدين سابقا وتم بيعها»، 
التوسعة ما بني  العباسية املقدسة قامت بهدمها نتيجة أعمال  أن «العتبة  إىل  مشرياً 
الحرمني الرشيفني الستيعاب الزوار».وأكد أن «فرع املرصف كان قد انتقل من املوقع 

القديم إىل موقعه الجديد يف شارع املحافظة قرب دائرة النزاهة».

ı˝iã◊@¿@Û‰jfl@äbÓË„bi@›–†@Úibñg

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a @@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a
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Ô‡Ó‹”�aÎ@Ô€Îá€a@ÂÌáÓ»ó€a@Û‹«@kébÿflÎ@pbyb≠@’Ó‘•@Èn«b�néa@∂g@äbíc

@ıbõ‘€aÎ@ÚÁaç‰€a@Ú˜Ó:@bèÓˆä@ÊÏ‰y@äáÓy@Ôöb‘€a@—‹ÿÌ@Ô„aÜÏè€a
7Çˇ€@ÚËuÏæa@pbflbËm¸a@á‰–Ì
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ÚÓib∞g@ÈmaÏ�ÇÎ

@’†b‰fl@¿@Ú–Ó–Ç@äb�flc@¡”bèm@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
Ü˝j€a@Âfl@Ú”ã–nfl

Ôiãó€a@êÓˆã€aÎ@ÊbibÓ€a@ıaäåÎ@êÓˆä@Âfl@Ú˜‰Ëm@>€béä@Û‘‹m

@÷aã»€a@ôãy@á◊˚Ì@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
bÓ€a6éc@…fl@ÊÎb»n€a@ãñaÎc@’ÓqÏm@Û‹«

بغداد/ الزوراء:

شياع  محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  كلف 

للقيام  زاير  حنون  حيدر  القايض  السوداني، 

القايض  عن  بدال  وكالة  الهيئة  رئاسة  بمهام 

القضاء  مجلس  نفى  فيما  الساعدي،  عالء 

حيدر  للقايض  املوجهة  االتهامات  االعىل 

حنون.

الوزراء  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 

مجلس  ”رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 

تكليف  أنهى  السوداني  شياع  محمد  الوزراء 

القايض عالء جواد الساعدي من رئاسة هيئة 

انه ”ثمن  اىل  بناًء عىل طلبه“، مشريا  النزاهة 

جهوده يف املرحلة السابقة“.

حيدر  القايض  كلّف  ”السوداني  ان  واضاف 

الهيئة  رئاسة  بمهام  للقيام  زاير  حنون 

وكالة“.

الحكومة  ”توجه  الوزراء  مجلس  رئيس  وأكد 

واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسرتداد 

األموال العراقية املنهوبة، واملطلوبني يف قضايا 

يف  باألولوية  امللف  هذا  يحظى  حيث  النزاهة، 

املنهاج الوزاري“.

األعىل  القضاء  مجلس  نفى  ذلك،  غضون  يف 

النزاهة  هيئة  لرئيس  املوجهة  االتهامات 

الجديد، حيدر حنون.

بيان  يف  األعىل،  القضاء  مجلس  إعالم  وذكر 

التواصل  مواقع  ”بعض  أن  ”الزوراء“:  تلقته 

صحيحة  غري  اتهامات  تداولت  االجتماعي 

تجاه القايض حيدر حنون زاير الذي تم تعيينه 

أن حنون  أن نبني  النزاهة، ونود  لهيئة  رئيسا 

قبل  ميسان  استئناف  رئيس  منصب  شغل 

أن  املعقول  غري  ومن  الجديد  بمنصبه  تعيينه 

استئناف  رئيس  االعىل  القضاء  مجلس  يعني 

نزاهته“،  بخصوص  سلبية  مالحظات  عليه 

مؤكداً أن ”ما يثار بحقه غري صحيح“.

عالء  السابق  النزاهة  هيئة  رئيس  وكان 

مجلس  رئيس  اىل  طلبا  قدم  قد  الساعدي 

من  باعفائه  السوداني  شياع  محمد  الوزراء 

منصبه رئيسا لهيئة النزاهة.

اإلعالمي  املركز  نرشه  بيان  يف  الساعدي  وقال 

لهيئة النزاهة وتلقته ”الزوراء“: إن ”استحداث 

سات الدول  أجهزٍة رقابيٍَّة يف الهيكل العام ملُؤسَّ

التحدِّيات  أوجبته  حتمياً  أمراً  كان  العراقيَّة 

السابق  النظام  سقوط  بعد  ظهرت  التي 

تلت  التي  واملاليَّة  اإلداريَّة  الفوىض  وحالة 

التغيري  لعمليَّة  نتيجة  الزمنيَّة  الحقبة  تلك 

ذلك  ”ألهميَّة  انه  مبيناً  التجربة“،  وحداثة 

عليها  ونصَّ  العراقيُّ  ُع  املُرشِّ جاء  ورضورته 

الدائم  العراقي  الدستور  من   (102) املادة  يف 

عىل  الرقابة  يف  ألهميَّتها  إدراكاً   ،2005 للعام 

سات الدولة ووزاراتها املُختلفة“. ُمؤسَّ

األجهزة  يف  مهمٍّ  منصٍب  ”تسنُّم  أن  وأضاف 

الرقابيَّة الوطنيَّة ليس مسألة ترشيٍف ونزهٍة 

بل  املُكلَّف،  الشخص  به  يتمتَّع  أن  يمكن 

ذات  كبريٌة  وطنيَّـٌة  ومسؤوليَّـٌة  تكليٌف  هو 

مصاعب ومتاعب تثقل كاهل املُكلَّف“، مشرياً 

اىل أن ”التخيلِّ عن هذا املوقع لهو راحٌة لصاحبه 

الجسام  املسؤوليَّات  تلك  من  وتحرُّر  وانعتاق 

مع  واملشاكل  واملصاعب  باملخاطر  املحفوفة 

أطراف عدٍَّة داخل السلطة التنفيذيَّـة أو الكتل 

الترشيعيَّـة،  السلطة  يف  ألعضائها  الساندة 

والجرح  والقدح  النقد  لسهام  والتعرُّض  بل 

الجهات  لتلك  اإلعالميَّـة  األذرع  بواسطة 

ذة التي سعت لتكوين رأٍي عامٍّ ُمناهٍض  املُتنفِّ

ة ملُكافحة الفساد والحفاظ  لكلِّ الجهود الخريِّ

عىل املال العام“.

الوطنيَّـة  املسؤوليَّـة  منطلق  ”من  أنه  وتابع 

باملنصب  تشبُّثنا  ولعدم  عاتقنا،  عىل  املُلقاة 

االستمرار  من  ننا  تمكُّ ولعدم  فيه؛  والزهد  بل 

والتسقيط  التشويه  حمالت  بعد  موقعنا،  يف 

نتقدَّم  ستنا،  ُمؤسَّ له  تعرَّضت  الذي  والتشهري 

من  اإلعفاء  بطلب  الوزراء  مجلس  رئيس  إىل 

التوفيق  املنصب  يستنَّم  ملن  ُمتمنني  املنصب، 

الجسيمة،  ة  املهمَّ بهذه  االضطالع  يف  والسداد 

السلطات  من  الجميع  بمساندة  ويحظى 

الثالث ومن أبناء املجتمع والنخب واإلعالميِّني 

الوطنيِّني“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
الهاليل،  عائد  املستقل،  السيايس  أكد 
لتقييم  تكفي  اشهر  ستة  أو  ثالثة  أن 
حني  ويف  الحالية،  الحكومة  خطوات 
تماما  يدرك  الوزراء  رئيس  ان  اىل  لفت 
ان الشارع يراقب خطواته التي وصفها 
يستطيع  انه  اىل  اشار  بااليجابية، 
عىل  ومكاسب  نجاحات  يحقق  ان 

الصعيدين الدويل واالقليمي.
انه  لـ“الزوراء“:  الهاليل يف حديث  وقال 
”بناًء عىل املعطيات الحالية والخطوات 
الوزراء  رئيس  السيد  بها  قام  التي 
كبري  جماهريي  برىض  قوبلت  والتي 
اليوم  بات  الذي  العراقي  الشارع  من 
بشكل  للسوداني  خطوة  كل  يرتقب 
ليس  ”الشارع  ان  مؤكدا  دقيق“، 
املاضية  الفرتة  خالل  واخذ  بالسهل 

الكبري  اليشء  السياسية  العملية  من 
وتمرس يف العملية السياسية وهو اآلن 
يشكل جبهة معارضة قوية جدا، رأينا 

تأثرياتها يف 2019 اىل يومنا الحايل“.
اىل  السوداني  يدفع  ”هذا  ان  واكد   
االيجابية  الخطوات  من  املزيد  اجراء 
ترميم  يف  تساهم  ان  املمكن  من  التي 
والجماهري  الحكومة  بني  ما  العالقة 
وتقوم بإصالح الوضع املتهالك عىل كل 
يعمل  السوداني  وباعتقادي  الصعد، 
باتجاه تصحيح ما يستطيع تصحيحه 
تسعفه“،  لن  ربما  الزمنية  الفرتة  الن 
سنرى  التي  خطواته  ”لكن  مستدركا 
نتائجها عىل ارض الواقع ربما تتيح له 
مرشحا  ويكون  الدورة  هذه  يكمل  ان 

للدورة القادمة ”.
ملف  عىل  يركز  لم  ”السوداني  ان  وبنّي 

املاضية  الفرتة  خالل  ورأينا  واحد 
ملفات  منها  عديدة  ملفات  استهدافه 
جهاز  يف  والتصحيح  واالمن  الفساد 
العاصمة  وامانة  والصحة  املخابرات 
وهناك  التموينية،  البطاقة  وتطوير 
سوف  والوظائف  التعيينات  من  جملة 

تطلق خالل امليزانية القادمة“.
يجب  اشهر  ثالثة  ”خالل  انه  واوضح 
حكومة  لعمل  مراجعة  هناك  تكون  ان 
من  ان  تماما  يدرك  وهو  السوداني 
املعارضة  اداءه جبهة كبرية من  يراقب 
الشعبوية املوجودة اآلن، وهذه املعارضة 
هي ليست باألمر السهل، نحن نتحدث 
ترشين  حراك  وعن  الصدري  التيار  عن 
فائقة،  بعناية  املشهد  يراقبون  وهم 
سوف  اشهر  الثالثة  قبل  حتى  وبالتايل 
تكون هنالك خطوات ايجابية وملموسة 

عىل ارض الواقع“. 
بها  التي يقوم  ”الخطوات  ان  اىل  ولفت 
الذي  الربنامج  لها  يرمي  كان  ما  هي 
بحوزة االخوة الصدريني، وهو االصالح 
وتطويرها،  السياسية  العملية  وترميم 
او  الشارع  اىل  النزول  عملية  وبالتايل 
من  تساؤالت  ستثري  عليه  االعرتاض 
ملاذا  الصامتة،  االغلبية  او  الجماهري 
ويقوم  جيدة  خطواته  اآلن  واىل  النزول 
اآلخرين  يجعل  هذا  وبالتايل  جيد،  بأداء 
مرتددين يف عملية النزول وهم يشاهدون 
ربما ثالثة اشهر او ستة ستكون كافية 
لتقييم اداء الحكومة وبعدها يقرروا اما 

النزول او االكتفاء بالرقابة“.
الخارجية،  الحكومة  خطوات  وعن   
يمكن  ال  ”الحكومة  ان  الهاليل  بنّي 
املفاصل  دون  بمفصل  تتحرك  ان  لها 

االخرى وليست العالقة مع او تصحيح 
العملية  اهتمام  جل  هو  الداخيل  البيت 
مع  عالقة  مشاكل  فهناك  السياسية، 
عىل  يعمل  اآلن  وهو  االقليمي  املحيط 
عالقة  لها  التي  الوزارات  اداء  تصحيح 
ان  اىل  ”نحتاج  اننا  اىل  مشريا  بذلك“. 

نصحح العالقة مع املجتمع الدويل“.
الخارجية  العراقية  الوساطة  دور  وعن 
التي كان يلعبها الكاظمي، بنّي ”اعتقد 
ان هذا املوضوع ليس حكرا عىل السيد 
إذا  السوداني  السيد  وبالتايل  الكاظمي، 
اراد ان يتمم املسرية يستطيع ان يحقق 
الصعيدين  عىل  ومكاسب  نجاحات 
الدويل واإلقليمي، وهذه املكاسب سوف 
وهو  كبري،  بشكل  حكومته  تدعم 
االقليمي  املحيط  من  مستحسن  اآلن 

والدويل“.

بغداد/ الزوراء:

األحد،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 

حالة الطقس يف البالد لألسبوع الحايل، فيما 

توقعت تساقطاً لألمطار بدءاً من اليوم.

أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 

املنطقة  يف  االثنني  اليوم  البالد  ”طقس 

فرصة  مع  جزئياً  غائماً  سيكون  الوسطى 

لتساقط أمطار خفيفة يف أقسامها الغربية، 

الشمالية  املنطقة  الطقس يف  بينما سيكون 

سيكون  فيما  الغيوم،  بعض  مع  صحواً 

وأحياناً  جزئياً  غائماً  الجنوبية  املنطقة  يف 

أماكن  يف  مطر  زخات  تساقط  مع  غائماً 

الحرارة  درجات  أما  رعدية،  تكون  متفرقة 

يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  فستنخفض 

االقسام الوسطى والشمالية، يف حني ستكون 

مقاربة لليوم السابق يف القسم الجنوبي من 

البالد“.

الثالثاء  غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 

جزئياً  غائماً  الوسطى  املنطقة  يف  سيكون 

يف  خفيفة  امطار  لتساقط  فرصة  مع 

الغربية، بينما سيكون الطقس يف  اقسامها 

املنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ويف املنطقة 

لتساقط  فرصة  مع  جزئياً  غائماً  الجنوبية 

امطار خفيفة تكون رعدية احياناً، ودرجات 

عموم  يف  السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة 

البالد“.

وتابع أن ”طقس يوم األربعاء سيكون غائماً 

مع تساقط أمطار خفيفة اىل معتدلة الشدة 

الحرارة  درجات  أما  أحياناً،  رعدية  تكون 

فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق 

يف املنطقة الوسطى، يف حني ستنخفض قليالً 

الشمالية  املنطقتني  يف  السابق  اليوم  عن 

والجنوبية من البالد“.

وبنّي أن ”طقس البالد ليوم الخميس املقبل 

يف املنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع 

تساقط امطار خفيفة يف اقسامها الرشقية 

تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة ترتفع 

يف  سيكون  بينما  السابق،  اليوم  عن  قليالً 

املنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار 

يف أماكن متعددة منها تكون رعدية احياناً، 

ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ويف 

املنطقة الجنوبية سيكون غائماً مع فرصة 

لتساقط أمطار خفيفة يف اقسامها الرشقية 

الحرارة  ودرجات  احياناً،  رعدية  تكون 

تنخفض قليالً عن اليوم السابق“.

بغداد/ الزوراء:
اللطيف  عبد  الجمهورية،  رئيس  أكد 
حرص  األحد،  امس  رشيد،  جمال 
العراق عىل توثيق أوارص التعاون مع 
تهنئة  رسالتي  تلقى  فيما  اسرتاليا، 
فوميو  اليابان  وزراء  رئيس  من 
الكسندر  الرصبي  والرئيس  كيشيدا 

فوتشيتش.
أن  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
اللطيف  عبد  الجمهورية،  ”رئيس 
جمال رشيد، استقبل يف قرص السالم 
العراق  لدى  اسرتاليا  سفرية  ببغداد 
تهانيها  قّدمت  التي  كانيل،  باوال 
بمناسبة انتخابه، متمنية له النجاح 

والتوفيق يف مهام عمله“.
السفرية  الجمهورية  رئيس  وشكر 
”حرص  مؤكداً  الطيبة،  لتهانيها 
الصداقة  أوارص  توثيق  عىل  العراق 

والتعاون بني البلدين“.
”رغبة  عن  كانيل  السفرية  وعّربت 
العالقات  وتوسيع  تعزيز  يف  بالدها 
مختلف  عىل  البلدين  بني  الثنائية 
عىل  بالنفع  يعود  وبما  الصعد، 

الشعبني الصديقني“.
لرئاسة  بيان  ذكر  ذلك،  غضون  يف 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  الجمهورية، 
اللطيف  عبد  الجمهورية،  ”رئيس 
جمال رشيد، تلقى رسالة من رئيس 
قّدم  كيشيدا،  فوميو  اليابان  وزراء 
انتخابه،  بمناسبة  التهاني  فيها 
ونيابًة عن حكومة  باسمه شخصياً 

وشعب بالده“.
يف  الياباني  الوزراء  رئيس  وأشار 
”بالده  أن  إىل  البيان  بحسب  رسالته 
مع  لعالقتها  كبرية  أهمية  تويل 
األساس  حجر  ُيعد  الذي  العراق، 
الرشق  يف  واالستقرار  للسالم 
”البلدين  أن  اىل  الفتاً  األوسط“، 
إلقامة  الثمانني  بالذكرى  احتفال 
 ،2019 يف  الدبلوماسية  العالقات 
كما إن كالهما اتخذا خطوات لزيادة 
تعزيز العالقات بشكل أكرب منذ ذلك 

الحني“.
”أمله  عن  كيشيدا  فوميو  وأعرب 
رئاسته  ظّل  يف  العراق  يشهد  بأن 
خطوات اإلصالح الرضورية ملواجهة 
اليابان  التحديات“، مؤكداً ”مواصلة 
ورغبة  العراق،  تنمية  مجال  لدعمه 

البلدين يف  التعاون بني  بتعزيز  بالده 
اوسع املجاالت“.

عبد  الجمهورية،  رئيس  تلّقى  كما 
تهنئة  رسالة  رشيد،  جمال  اللطيف 
الكسندر  الرصبي  الرئيس  من 

فوتشيتش.
أن  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
اللطيف  عبد  الجمهورية،  ”رئيس 
جمال رشيد، استقبل يف قرص السالم 
رصبيا  جمهورية  سفري  ببغداد 
مبيناً   ، اوروش“  بالوف  العراق  لدى 
رسالة  سلّم  اوروش  ”السفري  أن 
تهنئة من الرئيس الرصبي الكسندر 

فوتشيتش اىل رئيس الجمهورية“.
رسالته،  يف  الرصبي  الرئيس  وقّدم 
رئيس  اىل  ”تهانيه  البيان،  بحسب 
الجمهورية بمناسبة انتخابه، متمنياً 
عن  معرباً  عمله“،  يف  النجاح  له 
العالقات  تعزيز  باستمرار  ”رغبته 
الثنائية بني العراق ورصبيا وبما فيه 

مصلحة شعبي البلدين“.
فيما حّمل الرئيس عبد اللطيف رشيد 
للرئيس  شكره  الرصبي  السفرَي 
متمنياً  تهانيه،  عىل  فوتشيتش 
الرصبي  وللشعب  النجاح  دوام  له 

التقدم واالزدهار.
رئيس  أكد  اخر،  جانب  من 
جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية، 
يف  الجهود  تضافر  أهمية  رشيد، 

إنجاح الربنامج الحكومي الخدمي.
بيان  يف  الجمهورية  رئاسة  وقالت 
اللطيف  عبد  الجمهورية  ”رئيس  ان 
قرص  يف  استقبل  رشيد  جمال 
السند  كتلة  عن  وفداً  ببغداد  السالم 
الوطني الربملانية، حيث قّدم أعضاء 
بمناسبة  الرئيس  اىل  تهانيهم  الوفد 
انتخابه، متمنني له التوفيق والنجاح 

يف مهام منصبه“.
أعضاء  الجمهورية  رئيس  وشكر 
معرباً  الطيبة،  تهانيهم  عىل  الوفد 
يف عملهم  الجميع  ”بنجاح  أمله  عن 
خدمة ألبناء الشعب وضمان التقدم 

والرفاه“.
الجهود  تضافر  ”أهمية  عىل  وأكد 
يف  الحكومي  الربنامج  تنفيذ  دعم  يف 
تحقيقاً  للعراقيني  الخدمات  تقديم 
ملطالبه الحّقة التي ضمنها الدستور 

يف العيش الكريم“.
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العراقيني،  تلقى نقيب الصحفيني 
مؤيـد الالمـي، باقـة ورد وتهنئة 
من وكالة امليادين بمناسبة اعادة 
انتخابه رئيسـا التحاد الصحفيني 

العرب.

يذكر ان نقيب الصحفيني العراقيني 
قد فاز برئاسـة اتحاد الصحفيني 
العـرب للمـرة الثانية عـىل التوايل 
يف االنتخابات التي جـرت االربعاء 

(19/10/2022) يف القاهرة.
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عجزت حكومُة الرئيس «مصطفى الكاظمي» عن إقرار موازنة 

االنزالقات  متاهِة  يف  طويلة  ألشهر  البلد  ودخل  عامة،  مالية 

االقتصادية التي أحدثت سلبيات كثرية عىل االقتصاد الوطني. 

شياع  محمد  برئاسة  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  ومع 

الجديد،  العام  يف  املوازنة  تقر  ان  العراقيون  يأمل  السوداني، 

خصوصاً ان العام الحايل سينتهي خالل اقل من شهرين، ومن 

والجدير  إقرارها،  الحالية  الحكومة  تستطيع  ال  ان  الطبيعي 

عىل  مبارش  بشكل  أثر   ٢٠٢٢ موازنة  قانون  غياب  أن  بالذكر 

الرشيان االقتصادي واملايل يف البلد، وبالتايل تعطلت الكثري من 

املشاريع االقتصادية بفعل التعطل التلقائي لقوانني اقتصادية 

ناظمة، ال سيما القانون املتعلق باالستثمار الصناعي واملعدني 

الرشاكة  بقانون  يتعلق  ما  سيما  ال  اخرى  وقوانني  والتجاري 

بني القطاعني العام والخاص. 

االقتصادية  االوضاع  تردي  اىل  للموازنة  الغياب  هذا  ادى  وقد 

بشكل كبري، وتراجع القدرة الرشائية للمواطن العراقي نتيجة 

املوازنة،  داخل  االستثماري  االنفاق  يف  الحاصل  التعثر  هذا 

يف  جديدة  استثمارية  بمشاريع  القيام  عن  الدولة  وامتناع 

استطاعة  عدم  وبالتايل  املتوازن،  اإلنماء  وتحقيق  املحافظات 

الدولة القيام بمشاريع االنماء واالعمار. 

كما ان الحكومة السابقة لم تستطع معالجة املشكلة االخطر 

تهديداً  تشكل  اصبحت  الذي  والجفاف  التصحر  وهي  البلد  يف 

حضارياً ومستقبلياً عىل العراق والعراقيني، ناهيك عما تكبده 

الدولة ووارداتها  نفقات  تثبيت  نتيجة عدم  البلد من سلبيات 

ضمن مخططات مدروسة وواضحة. 

وعىل الرغم من الصعوبات العملية يف إنجاز املوازنة قبل نهاية 

أولوياتها مسألة  الجديدة ضمن  الحكومة  الحايل، تضع  العام 

املقبل،  العام  يف  دخولنا  قبل  العام  لهذا  املوازنة  قانون  إقرار 

وبالفعل قد تم تحديد املوازنة ضمن رقم مقدر بني ١٣٠ و١٥٠ 

مليار دوالر، ضمن اعتماد سعر رصف برميل النفط بحوايل ٧٥ 

دوالراً. 

واملأمول ان حكومة الرئيس السوداني تملك أهدافاً استثمارية 

سابقاتها،  عكس  عىل  الجديد،  الحكومي  الربنامج  ضمن 

فهل تنجح الحكومة الجديدة بأن تدخل العام الجديد محملة 

بموازنة ٢٠٢٢ ومهيأة نفسها ملوازنة ٢٠٢٣؟!  

واشنطن/ متابعة الزوراء:
والية  بمقعد  الديمقراطي  الحزب  فاز 
إليه  يحتاج  كان  ما  وهو  نيفادا، 
مجلس  عىل  بالسيطرة  لالحتفاظ 

الشيوخ األمريكي.
الديمقراطية،  انتخاب  إعادة  وتمت 
نيفادا  يف  ماستو،  كورتيز  كاثرين 
األمريكي،  الشيوخ  مجلس  لعضوية 
 ٥٠ بـ  الديمقراطيني فازوا  أن  يعني  ما 

مقعدا.
إديسون  مركز  توقعات  وبحسب 
ريسريش، يعد ذلك انتصارا ملا تبقى من 
التي  بايدن  األمريكي جو  الرئيس  والية 

تنتهي يف العام ٢٠٢٤.
كذلك قلص الديمقراطيون الفارق بينهم 
انتخابات  نتائج  يف  الجمهوريني  وبني 
الساعة  لحد  بحصولهم  النواب  مجلس 

عىل ٢٠٤ مقابل ٢١١.
وأُجريت االنتخابات النصفية للكونغرس 
يف الواليات املتحدة يف ٨ نوفمرب الجاري، 
النتائج  حسم  يتم  لم  اآلن  وحتى 

النهائية.
ويف سياق اخر، التقى الرئيس األمريكي، 
اليابان  األحد، زعيمي  امس  بايدن،  جو 
عىل  ردهم  لتنسيق  الجنوبية  وكوريا 
الصواريخ  برامج  تمثله  الذي  التهديد 
الشمالية،  لكوريا  والباليستية  النووية 
بشأن  مدخالت  عىل  للحصول  وكذلك 
منطقة  يف  للصني  الحازم  املوقف  إدارة 
اجتماع  عشية  وذلك  الهادئ،  املحيط 
الرئيس  مع  لوجه  وجها  له  مرتقب 

الصيني يش جني بينغ.
مع  منفصلني  اجتماعني  بايدن  وعقد 
كيشيدا  فوميو  الياباني  الوزراء  رئيس 
ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.. 
وبعد ذلك جلس الزعماء الثالثة معاً عىل 

هامش قمة رشق آسيا يف كمبوديا.
نواجه  «إننا  بايدن:  قال  االجتماع،  ويف 
أصبحت  دولنا  لكن  حقيقية،  تحديات 

أكثر توافقاً من أي وقت مىض».
مظاهر  وكيشيدا  يون  من  كل  وناقش 
كوريا  قبل  من  املستمرة  العدوان 
عرشات  أطلقت  التي  الشمالية، 

الصواريخ يف األسابيع األخرية.
لقادة  قال  بايدن  كان  سابق  وقت  ويف 
بني  االتصال  خطوط  إن  آسيويني 
الواليات املتحدة والصني ستظل مفتوحة 
ملنع حدوث رصاع، وذلك يف ختام القمة 
األوىل من بني ثالث يشارك فيها زعماء 

عامليون هذا األسبوع.
ويف كلمته أمام قمة رشق آسيا «آسيان» 
الواليات  إن  بايدن  قال  كمبوديا،  يف 

الصني  مع  تتنافس  ستظل  املتحدة 
يف مجال حقوق  وتنتقد عالنية سجلها 
اإلنسان، لكنه شدد عىل أهمية السالم يف 
مضيق تايوان وضمان حرية املالحة يف 

بحر الصني الجنوبي.
بايدن  أن  بيان  يف  األبيض  البيت  وذكر 
الروسية  العسكرية  بالعملية  أيضاً  ندد 
بـ»الغزو  وصفها  والتي  أوكرانيا  يف 
التجارب  وبتهديد  والغاشم»،  الوحيش 
كما  الشمالية.  الكورية  الصاروخية 
إىل  ميانمار  يف  العسكريني  الحكام  دعا 
مع  عليها  اتفقوا  سالم  بخطة  االلتزام 

رابطة دول جنوب رشق آسيا.
ونقل البيان عن بايدن قوله فيما يتعلق 
بالصني إن «الواليات املتحدة ستتنافس 
بقوة.. وسُتبقي يف الوقت نفسه خطوط 

تحول  عدم  وضمان  مفتوحة  االتصال 
املنافسة إىل رصاع».

آسيا  رشق  جنوب  منطقة  وتستضيف 
بايل  يف  العرشين  مجموعة  قمة  أيضاً 
وسيلتقي  األسبوع،  هذا  بإندونيسيا 
جني  يش  الصيني  بنظريه  بايدن  قبلها 
منصبه،  توليه  منذ  األوىل  للمرة  بينغ 
القوتني  عالقات  فيه  تراجعت  وقت  يف 
العظميني ألدنى مستوى لها منذ عقود.

يف  الحرب  تتصدر  أن  املتوقع  ومن 
يف  وكذلك  بايل،  يف  املناقشات  أوكرانيا 
آسيا  لدول  االقتصادي  التعاون  منتدى 
يف  ينعقد  الذي  «أبيك»  الهادي  واملحيط 
ستتطرق  كما  األسبوع.  نهاية  بانكوك 
املناقشات إىل االلتزامات املناخية العاملية 
واألمن الغذائي والتوتر يف مضيق تايوان 

والوضع يف بحر الصني الجنوبي وإطالق 
كوريا الشمالية للصواريخ.

وشاركت ١٨ دولة تمثل مجتمعة نصف 
حجم اقتصاد العالم يف قمة رشق آسيا 
اليوم األحد، بما يف ذلك دول رابطة جنوب 
من  كل  جانب  إىل  «آسيان»  آسيا  رشق 
اليابان وكوريا الجنوبية والصني والهند 
وأسرتاليا  وروسيا  املتحدة  والواليات 

ونيوزيلندا.
ويمثل وزير الخارجية الرويس، سريغي 
يف  بوتني  فالديمري  الرئيس  الفروف، 
بعسكرة  الغرب  الفروف  واتهم  القمم. 
املصالح  لتقويض  آسيا  رشق  جنوب 
املنطقة  هذه  يف  والروسية  الصينية 

املهمة من العالم.
فنومبينه:  يف  صحفي  مؤتمر  يف  وقال 
حلف  يف  وحلفاؤها  املتحدة  «الواليات 
السيطرة عىل  شمال األطليس يحاولون 

هذه الساحة».
ملنطقة  بايدن  اسرتاتيجية  أن  وأضاف 
سعى  التي  والهادي،  الهندي  املحيطني 
بقوة  لها  للرتويج  األمريكي  الرئيس 
لتجاوز  محاولة  هي  االجتماع،  خالل 

«الهياكل الشاملة» للتعاون اإلقليمي.
ويف مؤتمر صحفي منفصل، قال رئيس 
إن  ألبانييس  أطوني  األسرتايل  الوزراء 
مع  أجراها  التي  املقتضبة  املناقشات 
تشيانغ  كه  يل  الصيني  الوزراء  رئيس 
اليوم السابق كانت بناءة وإيجابية،  يف 
بعقد قمة رسمية مع  توقعات  أثار  ما 

يش.
الصني  مع  أسرتاليا  عالقات  وتدهورت 
وأضاف  املاضية.  القليلة  السنوات  يف 
العالقة  عن  مراراً  قلت  «لقد  ألبانييس: 
التعاون  علينا  يتعني  إنه  الصني  مع 
حيثما أمكن.. فالحوار دائماً أمر جيد».

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
املسلحة  القوات  وقائد  السيادة  رئيس مجلس  أكد 
يعد  الجيش  إن  الربهان،  الفتاح  عبد  السودانية، 
مبتغاه من  ينال  أنه معه حتى  السوداني  الشعب 

أجل تغيري حقيقي.
وأضاف الربهان يف كلمة ألقاها يف قاعدة املرخيات 
القوات  الجيش يريد توافقا تحميه  ان  العسكرية: 
املسلحة ومدنية يحرسها الجيش، «ويريد حكومة 
عن  وتبتعد  جانبها  إىل  ونقف  نحميها  مدنية 
غري  حكومة  «تشكيل  تمنيه  مبديا  املحاصصة»، 

حزبية».
أننا يف صفه وكل يشء يحول  الشعب  «نعد  وقال: 
دون تحقيق تطلعاته لن نقف معه وسينال مبتغاه، 
وما خرج من أجله.. من أجل تغيري حقيقي وليس 

مصطنعا».
الجيش «فهو  أن أي شخص يتكلم عن  وحذر من 
وأن  ثنائية،  تسوية  توجد  ال  أنه  مؤكدا  لنا»،  عدو 
هناك ورقة قدمت، وعمل الجيش عليها مالحظات 

تحفظ للجيش قوته ووحدته.
«أننا  السوداني  الشعب  يطمنئ  أن  يود  إنه  وقال 
السودان..  استقرار ووحدة  ما يحقق  إىل  سنميض 
ومدنية  املسلحة  القوات  تحميه  توافقا  نريد 

يحرسها الجيش».
ومن ناحية ثانية، قال الربهان «سنسعى لتسوية 
مشاكلنا مع إثيوبيا سواء الحدودية أو سد النهضة، 
نميش بخطوة جيدة ونسعى للتوافق مع جرياننا.. 
عالقاتنا مع دول الجوار عالقات متزنة وال يشوبها 

أي توتر».

املتحدة  (األمم  الثالثية  اآللية  كشفت  أيام،  وقبل 
واالتحاد اإلفريقي وإيغاد) يف السودان عن التوصل 
لتفاهمات بني املكونني العسكري واملدني يف البالد.

وأفادت اآللية الثالثية، يف بيان، أنها تسلمت تعديالت 
من مجلس السيادة العسكري تعكس تفاهمات مع 

املدنيني، مشرية إىل أنها ستدعو ملحادثات مبارشة 
وغري مبارشة بني املكونني العسكري واملدني.

أسبوعني  منذ  تسلمت  إنها  البيان  يف  قالت  كما 
تعليقاتهم  تتضمن  العسكرية  القيادة  من  وثيقة 
الدستورية  الوثيقة  مسودة  عىل  وتعديالتهم 
املحامني  لنقابة  التسيريية  اللجنة  أعدتها  التي 

السودانيني.
من  جواً  شهدت  كانت  املاضية  األسابيع  أن  يذكر 
التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة 
البالد،  عىل  سيطر  الذي  السيايس  االنسداد  عىل 
عرب عنه املبعوث األممي فولكر بريتس، فضال عن 
رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات املسلحة عبد 
الفتاح الربهان، عىل الرغم من بعض الترصيحات 
املتناقضة التي صدرت عن بعض األقطاب يف قوى 
املدنية  الجهة  يف  الرئيس  املكون  والتغيري،  الحرية 

املعارضة.
دول  أفقر  من  واحدا  يعد  الذي  السودان  يزال  وال 
فرض  حني   ٢٠٢١ أكتوبر   ٢٥ منذ  غارقا  العالم 
الحكومة  وحل  استثنائية  إجراءات  الجيش 
الرغم  عىل  واقتصادي  سيايس  ركود  يف  السابقة، 
من كافة املساعي األممية من أجل إطالق جلسات 

حوار تفيض إىل حل بني املدنيني والعسكريني.

عمان/ متابعة الزوراء:
القضية  حل  إن  الثاني،  الله  عبد  األردن،  ملك  أكد 
الفلسطينية يبدأ بانتهاء االحتالل اإلرسائييل، مؤكدا أنها 

«عىل رأس أولوياتنا».
جاء ذلك خالل خطاب العرش الذي ألقاه يف افتتاح الدور 

الثاني للربملان.
وشدد امللك عىل أن األردن يواصل القيام بدوره «املحوري» 
يف  حولنا  من  املتسارعة  املتغريات  بمواكبة  اإلقليم  يف 

املنطقة والعالم.
وتابع: اململكة تستثمر «املوقع الجيوسيايس املتميز، الذي 
اغتنامها  من  والبد  الدول،  بني  حيوية  ربط  نقطة  يمثل 
عرب بناء رشاكات عربية وإقليمية واسعة تحقق املصالح 

املشرتكة وتعزز مكتسباتنا الوطنية».
منصبا  سيبقى  لألردن  املحوري  الدور  «هذا  أن  وأضاف 
التي كنا وما زلنا  الفلسطينية،  القضية  الدفاع عن  عىل 

وسنبقى عىل مواقفنا الداعمة لها».
لتجاوزها  سبيل  وال  أولوياتنا  رأس  عىل  «وهي  وأردف: 
اإلرسائييل  االحتالل  بانتهاء  يبدأ  وشامل  عادل  بحل  إال 
الرابع  املستقلة، عىل خطوط  الفلسطينية  الدولة  وقيام 
القدس  وعاصمتها   ،١٩٦٧ عام  حزيران  يونيو/  من 

الرشقية».
واستطرد امللك عبد الله: «التزاما بمسؤوليتنا التاريخية، 
حماية  يف  دورنا  سنواصل  أمانة،  بكل  نحملها  التي 
من  القدس  يف  واملسيحية  اإلسالمية  املقدسات  ورعاية 

منطلق الوصاية الهاشمية عليها».
وأكد أن «غياب أفق للحل السيايس ينبغي أال يحول دون 
اقتصاديا،  الفلسطينيني  األشقاء  لدعم  العمل  مواصلة 
حقوقهم  وتثبيت  أرضهم  عىل  صمودهم  لتعزيز 

املرشوعة».
وتابع امللك عبد الله: «ألننا األقرب إليهم سنعمل عىل أن 
يكونوا رشكاء أساسيني يف املشاريع اإلقليمية وال نقبل 
االقتصادي  التمكني  أن  تأكيدنا عىل  ونجدد  بتهميشهم، 

ليس بديال عن الحل السيايس».
كما تناول ملك األردن يف خطابه محاور داخلية عديدة، 
السلطات  بني  والتنسيق  التعاون  رضورة  عىل  مشددا 

املختلفة.
بني  املفاوضات  توقفت   ،٢٠١٤ نيسان  أبريل/  ومنذ 
أبيب  تل  رفض  جراء  واإلرسائييل  الفلسطيني  الجانبني 
إىل  باإلضافة  قدامى،  أرسى  وإطالق  االستيطان  وقف 

تنصلها من مبدأ حل الدولتني (فلسطينية وإرسائيلية).

الزوراء/ حسني فالح:
الخدمي  الجهد  فريق  حدد 
شكَل  الذي  الحكومي،  والهنديس 
مجلس  رئيس  قبل  من  بتوجيه 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
بالحملة  املشمولة  املناطق 
التي ستنطلق يف جميع  الخدمية 
املحافظات، وفيما اوضح تفاصيل 
اكدت  إليه،  املوكلة  واملهام  عمله 
النيابية  واإلعمار  الخدمات  لجنة 
عىل  ركَز  الحكومي  الربنامج  ان 
توفري الخدمات االساسية لجميع 
املحرومة  السيما  املحافظات 

منها.
وقال رئيس فريق الجهد الخدمي 
الوكيل  الحكومي  والهنديس 
واالسكان  االعمار  لوزارة  الفني 
والبلديات العامة، جابر الحساني، 
يف حديث لـ»الزوراء»: ان املناطق 
الخدمية  بالحملة  املشمولة 
والهنديس  الخدمي  الجهد  لفريق 
تعبري  حسب  تصنف  التي  هي 
عشوائية  مناطق  بأنها  البلديات 
والخدمات  التنظيم  ناحية  من 
التي تقدم اىل املواطنني  املوجودة 
او  زراعية  أراٍض  عىل  لوقوعها 
هي  وبالتايل  للغري،  تابعة  أراٍض 
امانة  قبل  من  مصممة  غري 
يف  الساكنني  ان  اىل:  الفتا  بغداد. 

تلك املناطق عراقيون من طبقات 
محرومة ومن ذوي الدخل املحدود 
يف  للسكن  الظروف  اضطرتهم 

هذه املناطق .
الدولة  واجب  انه  وأضاف: 
الخدمة  تقديم  هو  االسايس 
حق  وهذا  عراقي،  مواطن  لكل 
مبينا:  العراقي.  الدستور  كفله 
الوزراء محمد  ان حكومة رئيس 
خدمات  حكومة  هي  السوداني 
املواطنني  اىل  الحقوق  وإليصال 

واىل مستحقيها .

واشار اىل: ان الحكومة اخذت عىل 
الوزراء  رئيس  بشخص  عاتقها 
لها  التنفيذية  االذرع  خالل  من 
اىل  كحقوق  الخدمات  بإيصال 
فريق  شكل  وبالتايل  املواطنني، 
الجهد الخدمي والهنديس انطالقا 
من هذه الرؤية لتقديم الخدمات 
ان  مؤكدا:  املناطق.  هذه  اىل 
خدمات  بتوفري  سيقوم  الفريق 
الطرق كالقشط ووضع السبيس 
وقوالب  االسفلت  طبقة  ثم  ومن 
لكن  الرئيسة  للشوارع  جانبية 

بتنظيم  تتمثل  عوائق  هناك 
وغريها،  واملنهوالت  املجاري 
اضافة اىل ان شبكة املاء يف هذه 
البيت  حد  اىل  تصل  لم  املناطق 
وإنما هناك أنبوب رئيس يف رأس 
واملواطنني  املنطقة  او  الشارع 
اىل  انابيب  منها  يسحبون 
صعوبة  هناك  وبالتايل  منازلهم، 

لحركة اآلليات يف العمل.
املاء  ايصال  عىل  سنعمل  وتابع: 
للمواطنني.  نقطة  اقرب  اىل 
يف  يكون  لن  العمل  ان  مبينا: 

ستشرتك  وانما  معينة  قطاعات 
الخدمية  الدوائر  جميع  فيها 
وحتى  والبلديات  كالكهرباء 
املدارس لصيانتها وتأهيلها داخل 

النواحي واملناطق.
ولفت إىل: أن فريق الجهد الخدمي 
يف  الخدمات  إكمال  ينتظر  لن 
ثم  ببغداد  املحرومة  املناطق 
يتوجه إىل املحافظات، بل سيقوم 
أيضاً،  املحافظات  يف  مواٍز  بجهد 
سيقوم  القادم  األسبوع  وخالل 
منها،  البعض  بزيارة  الفريق 
حاجة  األكثر  للمناطق  وتحديداً 
وتقديم  فيها  الوضع  لدراسة 

الخدمات.
لجنة  عضو  قالت  جهتها،  من 
النيابية،  واالعمار  الخدمات 
حديث  يف  رشيد،  محمد  رسوة 
محمد  حكومة  ان  لـ»الزوراء»: 
شياع السوداني تشكلت يف ظروف 
صعبة واخذت عىل عاتقها توفري 
الخدمات للمواطنني. الفتة اىل: ان 
الربنامج الحكومي الذي جاء فيه 
مجلس  عليه  وصوت  السوداني 
النوب كان جيدا ويركز عىل توفري 

الخدمات االساسية للمواطنني.
واكدت دعم مجلس النواب لهذه 
الخدمات  توفري  يف  الحكومة 

للمواطنني.

@äáÓy@ıb8c
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جمهورية العراق                                                                   العدد: ١١٥١/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                                            التأريخ: ٢٠٢٢/١١/١٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريـق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٢/١٢٢ جامع وخالل 
ثالثـون  يومـاً اعتباراً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الذي 
يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف 
املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪  بصك مصدق مع رسم 

تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء.

القايض االول
عزيز شنته الجابري

• االوصاف:-
١-  العقار عبارة عن عرصة خالية يقع يف مدينة النارصية شارع الحبوبي.

٢-   مساحة العقار ٣١٥,٤٠ م٢.
٣- القيمة املقدرة للعقار سبعمائة وخمسون مليون دينار فقط.

فقدان 
فقدت الهويـة الصادرة من رشكة 
توزيـع املنتجـات النفطية / هيئة 
التفتيـش، بإسـم (صالح حسـن 
كـزار)، فعـىل مـن يعثـر عليهـا 

تسليمها اىل جهة االصدار.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الشطرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : ١١٥٥٣/٨ 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : املستشفى 

الجنس : عرصة
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة :

املساحة :  ٢٠٠ م٢
املشتمالت : 

املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :

الشاغل: ساجد داخل حبيب
مقدار املبيع :

سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الشـطرة باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن (ساجد داخل حبيب) لقاء طلب الدائن املرتهن (رشكة 
الـرشوع للتجارة واملقاوالت) والبالغ (٣٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون دينار فعىل الراغب يف االشـرتاك فيهـا مراجعة هذه الدائرة خالل ٣٠ يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن ١٠٪ من القيمة املقدرة للمبيع البالغة (       ) دينارا 

وان املزايدة ستجري يف الساعة ١٢ ظهرا من اليوم االخري.

احمد جاسم هالل
معاون شعبة التسجيل

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الشطرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : ٤٠١١/٨ 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : املستشفى 

الجنس : عرصة
النوع : ملك رصف

رقم الباب : ٤٠١١/٨ املستشفى
رقم الطابق : دار طابقني

رقم الشقة :
املساحة :  ٢٤٠ م٢

املشتمالت : 
املزروعات او املغروسات :

واردات املبيع السنوية :
الشاغل: عيل عبد الحسني عطية

مقدار املبيع :
سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الشـطرة باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن (عيل عبد الحسـني عطية) لقاء طلب الدائن املرتهن 
(رشكة الرشوع للتجارة واملقاوالت) والبالغ (٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون دينار فعىل الراغب يف االشـرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ٣٠ يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن ١٠٪ من القيمة املقدرة للمبيع البالغة (       ) 

دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة ١٢ ظهرا من اليوم االخري.

احمد جاسم هالل
معاون شعبة التسجيل
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بغداد/الزوراء:
أوضحـت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات 
العامـة، امـس األحـد، آلّيـة توزيـع األرايض 
السـكنية للمواطنـني، فيمـا قدمـت مقرتحاً 
يخـص مـرشوع داري السـكني.وقال وكيـل 
وزارة اإلعمـار، جابـر الحسـاني، يف ترصيـح 
صحفي إن «أفضل طرق ملكافحة الفسـاد هو 
الشـفافية يف العمل وتجاوز الروتني وااللتفات 
إىل تأخـري املعامـالت الـذي يـؤدي إىل تكاثـر 
مكامـن الفسـاد»، مؤكداً أن «هنـاك إجراءات 
صارمة مـن الدولـة لتقليل الفساد».وبشـأن 
توزيـع االرايض، أوضح الحسـاني أن «توزيع 
األرايض السـكنية للمواطنـني تتـوىل مهامـه 
أكثـر مـن جهـة، فاملحافظات توزع حسـب 
صالحياتها، والقرارات الخاصة بها»، مشـرياً 
اىل أن «التوزيع يكون داخل التقسـيم األسايس 
للمحافظات».وتابع أن «مرشوع داري يخص 
توزيع قطع أراٍض سـكنية مخدومة، حيث بدأ 
هـذا املرشوع منـذ حكومة عادل عبـد املهدي 
وتطـور يف حكومـة الكاظمـي، ونتأمل خالل 

حكومة السوداني نضوجه بصورة أوضح وهو 
بنـاء وحدات سـكنية وليس فقـط منح قطع 
أراٍض».وذكر أن «املرشوع ناقص سيبقى غري 

مكتمل وغري حقيقي عند توزيع قطع األرايض 
فقط، فإذا لم يبِن املواطن عىل أرضه، سـتبقى 
عرضـة للعقاري واملتاجرة، لكـن عندما تقوم 

الدولة ببناء تلك األرايض أو عرضها لالستثمار 
أو اطـالق القـروض ليتسـنى للمواطـن قدرة 
البنـاء، عند ذلك سـيكتمل املرشوع وسـتبنى 
األرايض وسنقلل من أزمة السكن».كما أعلنت 
وزارة اإلعمـار واإلسـكان والبلديـات العامة، 
امـس األحـد، تفاصيل تأهيـل وصيانة طريق 
تحويلة املحمودية.وقالت الوزارة يف بيان تلقته 
«الـزوراء» ان «الـوزارة تواصل تنفيـذ اعمال 
تإهيـل وصيانـة طريـق تحويلـة املحمودية، 
بطـول ٢٧ كم ملمـري الذهاب وااليـاب بواقع 
١٣٫٥ كـم لكل ممر»، مبينـة أن «املرشوع يعد 
من املشاريع املهمة والسـرتاتيجية، كونه يعد 
نقطـة الوصل الرابطة بـني بغداد ومحافظات 
الوسـط والجنوب، وسيسـهم يف تنظيم حركة 
سـري املركبـات والتقليل مـن الزخـم املروري 
املحمودية».وتابـع،أن  قضـاء  يف  الحاصـل 
«األعمـال الحاليـة تضمنـت قشـط الطبقـة 
الصيانـة  املتـرضرة مـع أعمـال  السـطحية 
بالكامل للممر األيمـن، ومن ثم فرش الطبقة 

السطحية املعالجة بالقري املبلمر».
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البرصة/الزوراء:
أفـاد محافـظ البرصة، أسـعد العيداني، 
النزاعـات  نسـبة  بـأن  االحـد،  امـس 
العشائرية يف املحافظة انحفضت بنسبة 
٨٠٪، مشـريا اىل قـرب وصـول تعزيزات 
امنية لبعض املناطـق يف املحافظة.وقال 
بشـأن  صحفـي  ترصيـح  يف  العيدانـي 
النزاعـات العشـائرية يف املحافظـة: انه 
نسـبة  انخفضـت  األخـرية  السـنة  «يف 
النزاعـات العشـائرية بنسـبة أكثـر من 
٨٠٪»، مبينـا ان «قيـادة العمليات تؤدي 
عملها بصـورة صحيحـة، وكذلك قيادة 
الرشطة».يشـار اىل ان فجر يـوم الرابع 
من شهر ترشين األول املايض، استهدفت 
القـرص  مجمـع  صواريـخ  مجموعـة 
الجمهـوري يف محافظـة البرصة.وتملك 
عشـائر املحافظات الجنوبية، والسـيما 
البـرصة، كميـات كبـرية مـن مختلـف 
االسـلحة، يف ظل انتشـاره بعد سـقوط 
النظام السـابق عـام ٢٠٠٣، وعدم قدرة 
الجهـات الحكومية والسـلطات االمنية 
عـىل حـرصه بيدها.ولفـت العيداني اىل 
ان «البـرصة مقبلة عىل بطولـة الخليج 

بعد ٤٣ عاماً من اقامتها يف العراق، لذلك 
يجب ان تكون البـرصة آمنة خالل هذه 
االيام سواء يف اثناء اقامة بطولة الخليج 
او بعدهـا»، منوهـا اىل ان «قـوات امنية 
ستصل اىل الكثري من املناطق التي تحتاج 
اىل دعم للقوات االمنية األخرى».يشار اىل 
أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم تقام 
كل عامـني يف الـدول العربيـة يف الخليج، 
أول بطولـة يف عـام ١٩٧٠ يف  وأقيمـت 
مملكة البحرين بعـد األلعاب األوملبية يف 
املكسيك، وقد بدأت البطولة بأربعة فرق 
ثـم تتالت فرق الخليـج لالنضمام لتصل 
إىل أن وصلت إىل سـبعة فرق، وبعد إندالع 
حرب الخليج الثانية تم استبعاد العراق، 
ومـن ثـم عـاد إىل البطولـة يف النسـخة 
السابعة عرشة عام ٢٠٠٤ بعد أن تم ٌضم 
منتخـب الجمهوريـة اليمنيـة يف الدورة 
التي قبلهـا، ليصبح عدد الفـرق ثمانية 
فرق.واستضاف العراق نسخة واحدة من 
البطولـة كانت عـام ١٩٧٩، وفاز وقتها 
بلقـب البطولة.وفـاز املنتخـب العراقي 
بلقب بطولة كأس الخليج يف ثالث نسخ، 

أعوام ١٩٧٩ و١٩٨٤ و١٩٨٨.

دياىل/الزوراء:
افـاد مصـدر امنـي يف محافظة ديـاىل، امس  
االحد، بتنفيـذ حمالت امنية واسـعة ملالحقة 
عصابات تهريب النفط بني دياىل وحدود بغداد 
وتدمـري ٥ اوكار لعصابات الجريمة يف اطراف 

ناحية ابي صيدا شمال رشق بعقوبة.

وأبلغ املصدر ان «قوات مشـرتكة من الرشطة 
والقوى الساندة شنت حملة تفتيش ومطاردة 
ألوكار عصابـات تهريـب املشـتقات النفطية 
بـني دياىل وبغداد بعد معلومـات بعودة أعمال 

التهريب املنظمة بني دياىل ومناطق بغداد».
وأضـاف املصـدر أن «العمليـات أسـفرت عن 

التهريـب والتسـلل لعصابـات  قطـع طـرق 
تهريب املشـتقات النفطية ومنعها من العبث 
بمقـدرات املحافظـة وتفادي أزمـات وخيمة 

عىل دخل املواطن واحتياجاته  النفطية».
ويف شـأن متصـل، وبحسـب املصدر نفسـه، 
شـنت قوات الرد الرسيع وبالتعاون مع جهاز 
األمن الوطني حملة تفتيش يف بساتني (ذيابة 
وزهريات والعواشك) التابعة لناحية ابي صيدا 

(٣٠ كم شمال رشق بعقوبة).
واوضـح املصـدر ان «العمليات اسـفرت عن 
تدمري خمسة اوكار تابعة لعصابات الجريمة 
املنظمة ومنعها من شـن عمليـات وهجمات 
تسـتهدف األمـن املجتمعـي واالقتصـادي»، 
مؤكـدا ان «العمليـات مسـتمرة يف مطـاردة 

املطلوبني للقضاء يف املحافظة».
وتنشـط يف قرى ناحيـة ابي صيدا السـاخنة 
جماعـات مسـلحة خارجـة عن القانـون لم 
تفلـح العمليات والجهود األمنيـة يف تحييدها 
وانهاء نشاطها بسبب االرتباطات  والتدخالت 

السياسية وارتباطها بأجندات طائفية.

ذي قار/الزوراء:
شـهدت محافظات ذي قار ودياىل والنجـف، امس االحد، ٣ 
تظاهـرات ملحارضين وخريجني ومزارعـني.. العرشات من 
الخريجـني يف محافظة ذي قار نظمـوا تظاهرة امام مبنى 
ديوان املحافظـة للمطالبة بالتعيني عىل مالك رشكة النفط 
يف النارصيـة.اىل ذلـك، تظاهر عدد مـن املحارضين يف دياىل 
احتجاجا عىل تسـوية املالكات التـي أجرتها مديرية الرتبية 
مؤخرا.املحارضون رفضوا عرب تظاهرات واسـعة تسـوية 
املالكات التي شـهدت نقل محارضين ملناطق نائية وبعيدة 
دون مراعـاة للظروف اإلنسـانية واملوقع الجغرايف مطالبني 
بإعـادة النظر بالتسـوية ورفع الحيف الذي طـال أغلبهم. 
يف السـياق، أخلت تربيـة دياىل مبناها من املوظفني بسـبب 
تداعيـات االحتجاجـات لتفـادي أي مشـادات أو مشـاكل.
وشـهدت عملية تسـوية املالكات الرتبويـة للمحارضين يف 
دياىل سجاالت واسعة دفعت الجهات املعنية اللغائها مرتني 

بسبب االعرتاضات الكثرية.
ويف النجـف، اغلـق العـرشات مـن الفالحـني واملزارعـني يف 
النجـف، دائرة الـري يف املحافظة، اضافـة لطريق (نجف _ 
ديوانيـة) احتجاجا عىل قلة االطالقات املائية الواصلة إليهم 

يف قضاء املشخاب.

بغداد/الزوراء:
أكـدت محافظة بغـداد، امس األحـد، أًن آخر موعد لتسـلم طلبات 
تصحيح بيانات املتقدمني عىل تعيني بصفة عقد، هو يوم الخميس 
املقبل.وقالت املحافظة يف بيان تلقته «الزوراء» إن «اللجان املسؤولة 
عن استالم البيانات لغرض تصحيحها للمتقدمني عىل تعيني بصفة 
عقد وفق قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية، واملنشـورة 
آنفـا عىل مواقعنا الرسـمية، مسـتمرة يف عملها».وأكـدت أن «آخر 
موعد السـتالم الطلبات، فيمـا يخص الوجبات املعلنة سـابقاً؛ هو 
يـوم الخميس املقبل املوافق ١٧/ ١١/ ٢٠٢٢، ويف حال عدم حضور 
املتقدم  قبل ذلك التاريخ لتصحيح بياناته، يسـقط حقه يف الدخول 

للمنافسة عىل التعيني».

 بغداد/الزوراء:
أعلنـت إدارة جمـرك طريبيل الحدودي، امس االحد، تفاصيل جديدة بشـأن 
إحبـاط محاولـة تهريـب األدوية.وذكـر مدير جمـرك املنفـذ عاصم حميد 
الشوكه يف بيان تلقته «الزوراء»: أنه «بإرشاف ومتابعة من مدير عام الهيئة 
العامـة للجمارك، شـاكر محمـود الزبيدي، تمكنـت ادارة املنفذ من إحباط 
عمليـة تهريب أدوية برشية ومسـتلزمات طبية وبذور زراعية تم اخفاؤها 
داخـل أثـاث محمول عىل سـيارة نـوع جيمـيس يف مركز جمـرك طريبيل 
الحدودي».وأضاف أنه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها وفقاً للقوانني 

والتعليمات النافذة».

بغداد/الزوراء:
أوضحـت هيئة النزاهـة االتحادية، امس 
األحد، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ 
محافـظ صـالح الديـن السـابق، ُمبيِّنًة 
أنَّه جاء جرَّاء تسلُّمـه قرابة (٧) مليارات 
دينار؛ لقاء إحالة مشـاريع عىل رشكاٍت 

ُمعيَّنٍة.
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة، ببيان 
ورد لــ «الـزوراء»: أنَّ «محافـظ صالح 
الدين السـابق تسـلَّم مبالـغ ماليَّة؛ لقاء 
إحالة مشاريع يف املُحافظة عىل الرشكات 
املُتقدِّمة للعمل»، ُمبيِّنًة أنَّ «املُدان تسـلَّم 
منها مبلـغ (٤,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات 
، و(١,٥٠٠,٠٠٠) مليـون  دينـاٍر عراقـيٍّ
ارات  ، فضالً عن طلبه سـيَّ دوالٍر أمريكيٍّ

نوع (رانج روفر) و(لكزس)».
وتابعت الدائـرة أنَّ «املُدان تسـلَّم املبالغ 
املذكـورة مقابل قيامه بإحالة املشـاريع 
ذة داخل املُحافظة بدعواٍت ُمبارشٍة،  املُنفَّ
ة  وإطالق املُسـتحقات املاليَّة املُرتتِّبة بذمَّ

املُحافظة للرشكات».
وأضافت أن «محكمـة جنايات مكافحة 

الفسـاد املركزيَّة، بعد اطالعها عىل األدلة 
القضيَّـة، وجدتهـا  لـة يف هـذه  املُتحصَّ
كافيـًة وُمقنعـًة إلدانـة املُتَّهـم، فقرَّرت 
الحكـم عليـه غيابياً بالسـجن ملُدَّة عرش 
سـنواٍت، وفـرض غرامـٍة ماليَّـٍة قدُرها 
(١٠,٠٠,٠٠٠) ماليـني دينار، الفتًة إىل أنَّ 
الحكم صـدر وفقاً ألحـكام القرار (١٦٠ 

لسنة ١٩٨٣)».

يذكـر أنَّ الهيئـة أعلنـت يف الثالـث مـن 
نيسان املايض صدور أمر استقداٍم بحـق 
ُمحافــظ صـالح الديـن؛ عـىل خـلفيَّة 
اتهامـه بابتـزاز أحـد املُقاوليــن، وأخذ 
مبالغ ماليَّـٍة وعجالٍت منـه؛ لقاء قيامه 
بإطالق ُمسـتحقاته املاليَّة عن املشاريع 
التـي قـام بتنفيذهـا يف املُحافظة، فضالً 

عن مشاريع وُمستحقاٍت أخرى.

بغداد/الزوراء:

كشـف مدير العالقـات واالعالم يف 

امانة بغـداد، محمـد الربيعي، عن 

مواقـع الخلـل الحاصـل يف بعـض 

البلديـات بعد موجـة االمطار التي 

شـهدتها العاصمـة قبـل يومـني، 

الفتـا اىل ان بغـداد تعانـي من قدم 

البنى التحتيـة وخصوصا املجاري 

ولم يجـر عليها أي تطوير، ماجعل 

شبكة الرصف. 

وقال الربيعي يف ترصيح صحفي ان 

«امانة بغداد بارشت منذ الخامسة 

صباحا ولغاية الثانية عرشة ظهراً 

بسـحب مياه االمطار عرب االليات 

املتوفـرة لديها بحيـث تمكنت من 

استيعاب املياه يف شوارع العاصمة، 

إال ان االمـر لـم ينته بـل ان بعض 

واملجمعـات  والحدائـق  األسـواق 

التجارية واالزقة والساحات العامة 

عانت من مياه االمطار». 

وأضاف ان «امني بغداد رصد وجود 

امليـاه ضمـن  تلكـؤات يف سـحب 

بلديـات املنصور والغدير وشـارت 

االسـمنت وبعـض مناطـق الدورة 

وبغداد الجديـدة، رغم وجود نجاح 

بلديـات  ضمـن  امليـاه  سـحب  يف 

الصـدر األوىل والثانيـة واالعظمية 

والكرادة والكاظمية». 

التـي  االمطـار  «نسـبة  ان  وبـني 

أعلنتهـا االنواء الجويـة بحدود ٣٠ 

مليمرت بالساعة، يف حني ان الطاقة 

االستيعابية لشبكات الرصف تبلغ 

٢٢ مليمـرت»، مؤكـدا ان «األمانـة 

ليسـت بحاجة اىل آليات ومخضات 

جديدة حيـث تمتلك ماتحتاجه من 

وسائل دعم ملواجهة التحديات». 

ولفت اىل ان «البنى التحتية للعاصمة 

قديمـة ولم يجـِر عليهـا تطوير يف 

السنوات املاضية خصوصا يف االزقة 

الفرعية للمناطق السكنية مايؤكد 

حاجـة األمانـة اىل رشكات رصينة 

للعمل عىل تطوير شبكة املجاري يف 

مختلف املناطق». 

من جانبـه، قّسـم مرصـد العراق 

االخرض املهتم بشؤون البيئة طرق 

ميـاه االمطـار التـي تهطـل عـىل 

البـالد، مشـريا اىل أن نحو ٧٥٪ من 

تلك املياه تهدر دون فائدة. 

وقـال املرصد يف بيـان اطلعت عليه 

«الزوراء» إن «االمطار هذه السـنة 

سـقطت مبكـرًة بالعـراق، عكس 

السنني املاضية»، مبيناً ان «بمرور 

السـنني شـهدت البـالد انخفاضـا 

لكميـات االمطار بسـبب تغيريات 

املناخ التي تعترب العراق من البلدان 

تاثراً بها».

وأضاف البيـان ان «األمطار اغلبها 

منهـا،  الفائـدة  دون  مـن  تهـدر 

بسبب فقدان املشاريع االسثمارية 

املائيـة والبيئية»، مبينـا ان « نحو 

٧٥ ٪ تهـدر يف الشـوارع والطـرق 

او  املجـاري،  وتذهـب مـع ميـاه 

تكون مستنقعات وتجمعات مائية 

وتتبخر». واضـاف ان « ٢٠٪ منها 

تغذي مستجمعات املياه السطحية 

مثـل االنهـر، البحـريات، االهـوار، 

ان  الزراعيـة»، موضحـًا  واالرايض 

«عـدة محافظات تعتمـد بزراعتها 

عىل هذه األمطار».وأشار املرصد اىل 

ان «٥٪ املتبقيـة منها تجد طريقها 

اىل مكامـن امليـاه الجوفية»، داعياً 

الحكومـة «لوضع خطـط وتنفيذ 

حلول رسيعة الستثمار هذه املياه 

التـي تحل جزءا كبريا من مشـكلة 

البالد». 



بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 
االحـد، لتتجاوز حاجـز 148 الف دينـار مقابـل 100 دوالر يف البورصة 

الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر: إن بورصتّي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سجلت، 
ظهر امس، سـعر رصف بلـغ 148200 دينار عراقـي مقابل 100 دوالر 
أمريكي، فيما كانت االسـعار صباح اليـوم االحد 147750 ديناراً عراقياً 

مقابل 100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكـي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 147750 دينـارا عراقيا لكل 

100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات الحواالت الخارجية من الدوالر مقارنة باملبيعات النقدية، 
بنسبة أكثر من %87، امس االحد، مع افتتاح جلسات مزاد البنك املركزي 

العراقي لبيع العملة.
وذكر مصـدر أن البنك املركزي باع امس خالل مـزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 171 مليونـا و603 االف دوالر أمريكـي، غطاها البنك بسـعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان نسبة %87 من هذه املبيعات ذهبت لتعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغـت 153 مليونا و303 االف دوالر، 
فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعـات نقدية التي بلغت 18 مليونا و300 

الف دوالر.
وأشـار املصـدر إىل ان 23 مرصفـا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخـارج، و11 مرصفـا لتلبيـة الطلبـات النقديـة، إضافـة اىل 80 رشكة 

توسط.

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

امس االحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 363 الف دينار، وسـعر الرشاء 359 الفاً، فيما 

كانت االسعار ليوم السبت 362 الف دينار.
وأشـار املصدر إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 
سـجل ارتفاعا طفيفا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سـعر الرشاء 329 

ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 360 الف دينار و 370 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و 340 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا كبـريا أيضا، حيث بلغ 
سـعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 
370 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومات الطاقة األمريكيـة، امس األحد، عن ارتفاع كبري يف 
صادرات العراق النفطية ألمريكا لتصل إىل أكثر من 500 ألف برميل 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 
5.503 ماليـني برميـل يوميا مرتفعا بمقـدار 38 ألف برميـل باليوم عن 

األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.465 ماليني برميل يوميا“.
وأضافـت أن ”صـادرات العراق النفطيـة ألمريكا بلغت معـدل 503 آالف 
برميل يوميا األسبوع املايض، مرتفعا عن األسبوع الذي سبقه الذي بلغت 

فيه الصادرات النفطية ألمريكا معدل 134 ألف برميل يوميا“.
وأشـارت إىل أن ”أكثـر اإليـرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض 
جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.235 ماليني برميل يومياً، تلتها السـعودية 
بمعـدل 519 الف برميـل يومياً، وبلغـت االيرادات النفطية من املكسـيك 
بمعـدل 503 آالف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 341 الف برميل 

يومياً“.
ووفقـاً لإلدارة، فإن ”كمية االسـتريادات األمريكية مـن النفط الخام من 
الربازيـل بلغت بمعـدل 140 الف برميل يومياً، ومـن نيجرييا بمعدل 119 
ألف برميل يوميا ومن االكوادور بمعدل 102 الف برميل يوميا، و من ليبيا 

بمعدل 41 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من وروسيا“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس األحد، منخفضا 
بنسـبة (0.44%)، وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية 
ليوم امس كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (1.230.041.725) سهما، 

بينما بلغت قيمة االسهم (688.062.887) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (573.95) نقطة 
منخفضا بنسبة (%0.44) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (576.5) 
نقطة.وتـم تداول اسـهم (43) رشكة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف 
السـوق، واصبح عـدد الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق املالية 

لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (10) 
ماليني سـهم بقيمة بلغت (5) ماليني دينار من خالل تنفيذ (9) صفقات 

عىل اسهم رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (8) 
ماليني سهم بقيمة بلغت (11) مليون دينار من خالل تنفيذ (13) صفقة 
عىل اسهم رشكتني.يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة 
التداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا 
مـن االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
-S&P Global Co  كشـفت وكالة
دول  اربـع  ان  االمريكيـة   modity
رشق اوسطية بينها العراق هي أكرب 
مستوردين رئيسـني للرز باملنطقة، 
فيما اشارت اىل ان الهند أكرب مصدر 

لهذه املادة الغذائية.
وقالت الوكالـة يف تقرير لها اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: إن ”إنتـاج العالم 
من الرز يبلغ 500 مليون طن سنويا 
كونـه الغـذاء األسـايس الرئييس يف 
العالم“، مبينـة أنه ”يتم تداول 10٪ 
فقط مـن هذا األرز خارج األسـواق 
املحلية حيـث يبقى معظـم األرز يف 

البلـد الـذي ُيـزرع فيـه“.
وأضافـت أن ”أكـرب مصـدر لـألرز 
يف العالـم هـو الهند، بأكثـر من 11 
مليـون طن سـنويا، يف حـني تصدر 
كل مـن تايالند وفيتنـام حوايل 7-8 
مليـون طن سـنوًيا، وتعـد الواليات 
املتحـدة واحدة من أكـرب عرش دول 
مصـدرة يف العالـم بحـوايل 3 ماليني 

طن سنوًيا“.
كما اشـارت الوكالـة اىل ان ”الصني 
بشكل عام كانت أكرب مستورد لألرز 
يف العالم، بحوايل 3 ماليني طن سنوًيا، 

ومع ذلك، حلت الفلبني مؤخرًا محل 
الصني كأكـرب مسـتورد يف العالم“، 
مبينة ان ”املسـتوردين الرئيسـيني 
األوسـط  الـرشق  دول  يف  اآلخريـن 
املختلفـة يشـمل اململكـة العربيـة 
السـعودية والعراق وإيـران واألردن 

باإلضافة إىل االتحاد األوروبي“.
ولفتت إىل انـه من املتوقع أن ”يزداد 
اسـتهالك األرز بحـوايل ٪25 يف الــ 
25 السـنة القادمـة، حيـث يختلف 
معدل التغيري حسـب الـذوق والقوة 
دخـول  زيـادة  مـع  االقتصاديـة، 

املسـتهلكني، تتنـوع أذواقهـم، مما 
النظـام  يف  األرز  حصـة  أن  يعنـي 

الغذائي للفرد تتغري أيًضا“.
وكانـت منظمة الفاو قد أشـارت يف 
تقريـر لها صـدر يف شـهر حزيران 
2022 انـه مـن املتوقع ان يسـتورد 
العـراق 1.8 مليـون طـن مـن الرز 
لتغطية حاجتـه املحلية خالل العام 
الحـايل مرتفعـا مـن 900 الف طن 
خـالل العـام املـايض 2021، فيمـا 
اسـتورد 1.1 مليـون طن مـن الرز 

خالل العام 2020.
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بغداد/ الزوراء:
حذر نـواب ومختصـون من تعرض 
إىل  والنفطيـة  االقتصاديـة  املوانـئ 
اإلغالق بسـبب موقـع منصة الحفر 
املالحـي  املمـر  ضمـن  الكويتيـة 
والتوسـعات الحاصلة فيها، ودعـوا 
إىل تحـر دبلومـايس عاجـل ملعالجة 

هذا امللف.
وبحسـب خرباء فإن املنصة تشـكل 
تجـاوزاً خطـرياً عىل سـيادة العراق 
االقتصاديـة،  امليـاه  يف  وحقوقـه 
مما ينـذر بتجدد األزمة بـني العراق 
والكويـت التي ال يحق لها اسـتغالل 
واستكشـاف هذه املنطقـة للتنقيب 
أو الحفر وفقاً للمواد (55 و56 و60 
( من  اتفاقيـة األمم املتحدة لقانون 

البحار لعام 1982 .
اطلعـت  صحفـي  تقريـر  ونقـل 
عليـه ”الـزوراء“ عـن وزيــر النقل 
السـابق، عامـر عبد الجبـار، قوله: 
إن مبـارشة الكويـت إقامـة منصة 
حفر واستكشـاف للنفـط باملنطقة 
أن  مـن  البـد  البحريـة،  التجاريـة 
بإجراءات قانونية وتحركات  تواجه 
التجـاوزات  لرفـع  دبلوماسـية 

الكويتية البحرية. 
ودعا عبـد الجبار رئيـس الوزراء إىل 
إلغـاء األوامـر الــصـــادرة فــي 
األعمـال  ترصيـف  حكومـة  ظــل 
السـابقة، وإيقاف محرض االجتماع 
املوقـع بني وزارتـي النقـل العراقية 
مـن   8  -23 بتاريـخ  والكويتيـة 
العـام الحـايل الخاصـة باألنشـطة 
البحرية والتجاريـة باملياه اإلقليمية 
والتجاريـة يف الخليج العربي لتجنب 
األرضار االقتصادية والسيادية التي 

تلحق بالبلد. 
وكشـفت وثيقة صــادرة من وزارة 
النقـل، لجنـة األمر الديوانـي (123 
(لسـنة 2021، عن أن موقع منصة 
 Phoetix  ) واالستكشـاف  الحفـر 
Oriental ( يقـع جغرافياً بني القناة 
املالحيـة املؤديـة مـن وإىل املوانـئ 
العراقية التجارية يف أم قرص بحدود 
5 أميـال بحرية وبني القنـاة املؤدية 
من وإىل موانئنا النفطية (البرصة – 
العميـة – املنصات – الرحوية ) عىل 
بعـد (18 (ميـًال بحريـاً وعن كارس 
األمواج مليناء الفاو الكبري 27 ميال. 

من جانبه، قال الخبري يف شؤون أعايل 

البحـر، صالح البرصي، إن تجاوزات 
الكويـت عـىل ممتلـكات وحــدود 

العراق البحرية ال تزال مستمرة.
وأضـاف: ان التجـاوزات تمثـل أحد 

أهم األسـباب واألزمـــات املختلفة 
القائمة بـني البلدين، التـي تجددت 
مؤخراً لقيـام الكويت بالتجاوز عىل 
امليـاه االقتصادية للعـراق يف الخليج 

منصـة  ببنـاء  واملبـارشة  العربـي 
ومنشأة نفطية للحفر واالستكشاف 
خالفـًا للمادة 57 من اتفاقية قانون 

البحار. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
حـذر مراقبون مـن خطـورة إعادة 
النظر بسعر رصف الدوالر، مؤكدين 
أن ذلـك يؤثـر بنحـو كبـري يف بيئـة 

االستثمار.
(املونيـرت)  ملوقـع  تقريـر  وذكـر 
اطلعـت ”الـزوراء“ عـىل ترجمتـه: 
عراقيـة  سياسـية  ”شـخصيات  أن 
دعـت حكومة رئيس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني الجديـدة اىل زيادة 
معـدل رصف الدينـار العراقي خالل 
األيام القادمة مقابل الدوالر بنسـبة 
%5.5، وسـط تحذيرات مـن خرباء 
اقتصاديني بـأن مثل هكذا حركة قد 

تضع االقتصاد بدوامة الركود“.
”الحكومـة  أن  التقريـر  وأضـاف 
السـابقة التـي ترأسـها، مصطفـى 
الكاظمي، قد أطلقت مبادرة مرشوع 
اصالح مـايل واقتصـادي أطلق عليه 

مرشوع (الورقة البيضاء)“.
وأشـار إىل أن ”الهـدف مـن املرشوع 
كان هدفه الرئيس اسـتعادة التوازن 
لالقتصـاد وتقليـص حجـم القطاع 
العـام واسـتثمار املـوارد املاليـة يف 
تحسـني الخدمـات العامـة وتطوير 
أن  إىل  الفتـاً  إنتاجيـة“،  قطاعـات 
”الورقـة البيضـاء ذكـرت ان معدل 
الرصف السابق كان ضارا للقطاعني 

الزراعي والصناعي“.
ولفت التقريـر إىل أن ”البنك املركزي 
العراقـي أقـدم بتاريـخ 19 كانـون 
2020، عـىل تخفيـض قيمـة  األول 
الدينار العراقـي مقابل الدوالر نزوال 
مـن 1,182 دينـارا اىل 1,450 دينارا 

للدوالر الواحد“.
سـببه  اإلجـراء  ”هـذا  أن  إىل  ونـوه 
االزمـة املالية التـي رضبت العراق يف 

اعقـاب انخفـاض أسـعار النفط يف 
االسواق العاملية اىل اقل من 30 دوالراً 

للربميل“.
وأوضح التقرير أن ”العراق، وبسبب 
زيادة إنفاق الحكومـة العراقية عىل 
القطاع  تأمـني مسـتحقات رواتـب 
العـام واملتقاعدين، لجأ اىل االقرتاض 
من مصارف واىل سندات وزارة املالية 
التـي وصلت اىل أكثر من 30 تريليون 
دينـار (20.6 مليار دوالر)“. وبني أن 
”البنـك املركزي كان قد أصـدر بياناً 
يف حينهـا قـال فيـه ان التشـوهات 
الهيكليـة يف االقتصـاد العراقـي هي 
التـي افقـرت املالية العامـة وقيدت 
قـدرة اإلصـالح التـي تسـعى اليهـا 
وذلـك  املاليـة،  ووزارة  الحكومـة 
بسـبب قيـادة السياسـة لالقتصـاد 
وتغليب التفكري السـيايس واولويات 
االقتصادي  الفكـر  السياسـيني عىل 

واولويات التنمية واستقراره“. 

النظـر  إعـادة  ”بعـد  التقريـر  وزاد 
بمعـدل الـرصف، ظهـر تيـار قوي 
يقـوده عـدد مـن السياسـيني ومن 
أبرزهم السوداني الذي دعا اىل العودة 
لقيمـة الـرصف السـابق“، متابعـاً 
أن ”السـوداني أرص يف حينهـا بـأن 
تخفيـض قيمـة الدينـار قـد تحفز 

النطالق ثورة جياع“. 
ويجـد التقرير أن ”القيمـة الجديدة 
صبـت  قـد  الـدوالر  رصف  ملعـدل 
القطاعـات  مـن  عـدد  بمصلحـة 
الصناعيـة املحلية التـي كانت قادرة 
عـىل منافسـة البضاعة املسـتوردة 

وتحقيق اكتفاء مايل ذاتي“. 
”انخفـاض  التقريـر عـن  وتحـدث 
االسـتريادات من 21.5 مليـار دوالر 
خـالل العـام 2019 اىل 15.6 مليـار 

دوالر خالل العام 2021“.
وأفـاد بـأن ”املسـتثمرين األجانـب 
هرعوا لالسـتثمار بـرشكات خاصة 

ومختلطـة بما يزيد عـىل 35 مليون 
ويواصـل   .“2021 العـام  يف  دوالر 
التقريـر أن ”صـادرات العـراق مـن 
البضائع األخرى، عـدا النفط الخام، 
ازدادت بأكثر مـن 400 مليون دوالر 
خـالل العـام نفسـه لتصـل اىل 4.6 
مليار دوالر بعد ان كانت بمعدل 3.8 
مليار دوالر يف العـام 2020. ويف عام 
2022، هـذا التصاعد بالخط البياني 
انحرس قليـال امام توقعـات بظهور 

متحور جديد لفايروس كورونا“. 
ونبه إىل أن ”السـوداني وحال تسلمه 
للسـلطة، تراجع عن رأيـه، وهو اآلن 
يؤكـد بـأن البنـك املركـزي العراقي، 
الذي يعترب هيئة مستقلة، هي الجهة 
املخولة للبت بموضوع قيمة الرصف 

وان الحكومة ال تتدخل بهذا االمر“.
واستطرد التقرير أن ”رئيس الوزراء، 
التقـى  األول،  ترشيـن   31 وبتاريـخ 
محافـظ البنـك املركـزي مصطفـى 

تطـورات  االثنـان  وناقـش  غالـب، 
السياسة املالية“.

أن ”السـوداني  التقريـر  ويسرتسـل 
منذ تسـلمه منصبه والسـوق يشهد 
نوعـا من مرحلة الركـود“، منوهاً إىل 
أن ”رجـال اعمـال ومواطنني قلقون 
من ان تخفيـض قيمة الدينار منعهم 
مـن رشاء أصول وموجودات خشـية 
تعرضهـم لخسـائر مسـتقبلية حال 
حـدوث أي تغيـري بمعـدل الرصف“. 
وشـدد عىل أن ”حكومة الكاظمي لم 
تكن قادرة عىل عالج العواقب السلبية 
لتخفيـض قيمة العملة خصوصا تلك 

التي اثرت عىل رشيحة الفقراء“.
ولفت إىل أن ”الحكومة خصصت أكثر 
مـن 6 مليارات دوالر لدعـم املجاميع 
املترضرة، ولكن الربملـان خفض هذا 

الدعم اىل اقل من مليار دوالر فقط“.
ونـوه التقريـر إىل أن ”محافـظ البنك 
املركزي أكد ان تخفيض قيمة الدينار 
قـد أضـاف اىل امليزانيـة العامة 23.5 

تريليون دينار (16.2 مليار دوالر)“.
وأردف أن ”البنـك املركـزي حـذر من 
ان إعـادة النظـر بمعـدل الرصف قد 
يخلـق حالـة من عـدم االسـتقرار يف 
سـوق العمالت ويهدد االسـتثمارات 
ويـؤدي اىل ركود اقتصـادي واضعاف 
الثقة بالسياسة املالية وقيمة العملة 
املحلية وزيـادة التخمينات بالعمالت 
األجنبية والتشجيع عىل اكتناز عمالت 

اجنبية كمالذ آمن“.
وأوضـح التقرير أن ”البنـك املركزي 
أشـار إىل ان معـدل الرصف السـابق 
قـد منـح ميـزة تنافسـية للبضائع 
املستوردة امام املحلية ومنع ذلك من 
حصول أي تقدم للمنتجات املحلية يف 

السوق“.
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بغداد/ الزوراء:
شـدد الخبري االقتصادي، باسم جميل أنطوان، عىل رضورة دعم القطاع 
الخاص السـتيعاب اعداد العاطلني وتشغيل املصانع إلغناء البلد بالسلع 
والبضائـع بـدال مـن التوجـه لالسـترياد، الفتـا اىل ان اسـتمرار اطالق 
التعيينات سـيثقل املوازنة التشغيلية بعد ان بلغت نسبتها 75 باملئة من 

ميزانية البالد. 
وقال أنطـوان يف ترصيح صحفي: ان ”الحكومات املتعاقبة غالبا ماتقع 

يف املشـاكل، حيث ان هناك فائضا 
يف عـدد موظفـي الدولة بنسـبة 
70 باملئـة بعد ان تجـاوز عددهم 
موظـف  الـف  و500  ماليـني   4
ال يقدمـون للناتـج املحيل شـيئا 

يذكر“. 
وأضاف ان ”الحكومـة ينبغي ان 
تنقل عملية التعيينات من القطاع 
الحكومي باتجاه القطاع الخاص 
مع منحـه قروضا ميرسة، فضال 

عن االهتمام باملشـاريع الصغرية وتشـغيل املصانع واملعامل الستيعاب 
اعداد العاطلني التي تتجاوز 3 ماليني شخص“. 

وبنّي ان ”املوازنة التشغيلية تتجاوز نسبة 75 باملئة من ميزانية البالد يف 
حني تحظى املوازنة االسـتثمارية بنحو 10 باملئة واملتبقي يذهب ألبواب 

أخرى“. 
ولفت اىل ان ”املردود الكبري للنفط باإلمكان استثماره بالشكل الصحيح 
عـرب انعاش القطـاع الخاص وتوفري فـرص العمل بهـذا القطاع إلنهاء 
مشـكلة البطالة وتشـغيل املصانع واغناء البلد بمختلف السـلع واملواد 
املسـتوردة من الخارج، فضال عن إبعاد الشـباب عـن ظاهرة املخدرات 

والظواهر السلبية األخرى“. 

@ b�‘€a@·«Ü@Û‹«@ÜáìÌ@Übón”a
…„bóæa@›ÓÃìmÎ@ôb©a

NN÷aã»€a@bË‰Ói
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@Òãÿ€a@Üb•a@pbibÉn„a@ZãÁb†@Ô‹«
@ÚÓ«ãí@7À@Òãˆb�€a

بغداد/ حسني عمار
أكد عضو الجمعية العامة التحاد الكرة الطائرة، عيل طاهر، أنه قدم شـكوى إىل القضاء العراقي 
إلبطال انتخابات االتحاد.وقال طاهر  إنه «قدم شكوى اىل القضاء العراقي ضد اللجنة املرشفة عىل 
انتخابات االتحاد ولجنة الطعون إلبعاد جميل عزيز عن الرتشيح كونه ال يملك شهادة إعدادية».
وأضاف أن «قانون االتحادات رقم ٢٤ اشـرتط امتالك املرشـح للشـهادة اإلعدادية، وكذلك قدمنا 
ورقة األمر الوزاري الصادر بتوقيع وزير الشـباب والذي يشـري اىل عدم التعامل مع جميل عزيز 
بعد ثبوت تزويره الشـهادة الدراسـية».وتابع أن «هنالك مرافعة يف محكمة النزاهة ضد عزيز يف 

يوم االنتخابات نفسه بسبب جريمة التزوير التي ارتكبها ولم يحرض اىل هذه املرافعة».

ãºcÎ@ã–ñc

bÓé�@�a7õ•@›j‘æa@ Ïjé˛a@bÓ◊ãm@ÈuaÏÌÎ@Ú«b‰ó€a@‚bflc@fiÜb»nÌ@lbjì€a@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء
تغلـب النفط عىل الرشطة بنتيجة 
مباريـات  قمـة  يف   ،(97  -  102)
املمتـاز لكـرة  العراقـي  الـدوري 
السـلة، التي أقيمت مسـاء امس 
األحد داخل صالة الشـعب املغلقة 
النفط،  بغداد.وتمكن  بالعاصمـة 
تحت قيـادة مدربه خالـد يحيى، 
مـن تقديم مبـاراة كبـرية بفضل 
الثنائي املحـرتف األمريكي  تألـق 
ويجينز وسوسـا ، إىل جانب كرار 
جاسـم الـذي سـاعد عىل إتسـاع 
الفـارق يف أغلـب فرتات املبـاراة.

وباملقابل، رغم االداء املميز ملحمد 

صـالح، إال أن كثرة أخطاء زمالئه  
املحـرتف االمريكي  وقلة فعاليـة 
ديماريوس ، ساعدت املنافس عىل 
خطف الفـوز يف الدقائـق األخرية 
مـن املبـاراة التـي حرضها جمع 
غفـري من أنصـار الفريقني. ونال 
محـرتف النفـط ويجينـز جائزة 
أفضل العب يف املباراة بعد تسجيله 
21 نقطة.ونجح النفط من القفز 
تحقيـق  بعـد  الرتتيـب  لصـدارة 
االنتصـار الثامن مـن 9 مباريات، 
فيمـا تراجـع الرشطـة للوصافة 
بعـد تعرضه للهزيمة األوىل مقابل 

تحقيق 7 انتصارات حتى اآلن.

@∂Î˛a@Òäbè©a@’z‹Ì@¡–‰€a
@åbn‡æa@Ú‹è€a@äÎÜ@¿@Ú†ãì€bi

@Ô®bñ@ÊbÇÏí@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@Ú‡≠
ÜÏ»è€a@Òãÿ€a@äÎÜ@¿@bË‘€dm@›ñaÏm

ÚÓ€Îá€a@Û–�ófl@·ÓÁaãig@Ú€Ï�i@¿@s€br€a@ç◊ãæa@ÊÎáó±@÷aã»€a@Ï«äbófl

@äÎá€a@¿@åÎäÏ„@ıb‘‹€@a7õ•@pbÌÜÎ@t˝q@üÏ≤@—v‰€a@’Ìãœ

السعودية/ ريان الجدعاني
تواصـل مهاجمـة املنتخب الوطنـي العراقي 
شوخان صالحي التألق يف املالعب السعودية، 
لتحقـق حتى اآلن مكاسـب كبـرية لفريقها 
الهـالل السـعودي الـذي يريـد حصـد لقـب 
الدوري املمتاز للسـيدات، بعـد فوزه بذهبية 

دورة األلعاب السعودية 2022.
وعـادت مهاجمـة منتخب العـراق للتهديف 
من جديد يف اللقاء ضد فريق شـعلة الرشقية 
ضمن األسبوع الرابع من الدوري، إذ سجلت 

3 أهداف، أسهمت بها فوز األزرق 3-1.
ويحتـل الهالل املركز الثالـث بجدول الرتتيب 
برصيـد 7 نقـاط، خلـف النـرص املتصـدر، 

ووصيفه اليمامة، بفارق األهداف.
ونجحت شـوخان يف رفع رصيدها التهديفي 
إىل 7 أهداف، لتتسـاوى مع متصـدرة قائمة 

املهاجمـة  السـعودي،  بالـدوري  الهدافـات 
العيـىس، نجمـة فريـق  البحرينيـة حصـة 

النرص.
ووقعـت شـوخان عىل أسـبوع مثـايل حيث 
ساهمت بشكل كبري يف فوز فريقها بامليدالية 
الذهبيـة يف منافسـات كرة القدم النسـائية 
للصـاالت بدورة األلعاب السـعودية 2022 يف 

الرياض، يف 5  ترشين الثاني الحايل.
وأظهرت النجمة العراقيـة موهبتها أيضا يف 
كرة الصـاالت باأللعاب السـعودية، لتعيد إىل 
األذهان إبداعها يف صالة مدينة امللك عبد الله 
الرياضية يف جـدة، يف حزيران املايض، عندما 
قـادت منتخب بالدها العـراق للتتويج بلقب 
بطولة غرب آسـيا للسـيدات الصاالت 2022 
يف السـعودية، حيـث حصدت جائـزة هدافة 

البطولة برصيد 7 أهداف.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أحـرز املنتخـب الوطنـي للمصارعـة املركز 
الثالـث يف بطولة إبراهيـم مصطفى الدولية 

التي اختتمت يف مدينة اإلسكندرية.
وقال شـعالن عبـد الكاظـم رئيـس االتحاد 
العراقي إن ”مصارعينا أحرزوا املركز الثالث 
يف ختـام بطولـة إبراهيم مصطفـى الدولية 

التي جرت باالسكندرية املرصية“.
واضاف ان ”منتخب كازاخستان احرز املركز 
االول بينمـا جـاء املنتخـب املـرصي باملركز 

الثاني“.
وتابـع ان ”ابطـال املصارعـة العراقيـة قـد 

حصلـوا عىل ذهبية واحـدة أحرزها املصارع 
سـجاد عيل مكرس بـوزن 55 كغم فضال عن 
ثالثـة اوسـمة فضية عن طريـق املصارعني 
كرار عبـاس مكرس بوزن 63 كغم وحسـني 
عيل مكرس بوزن 87 كغم فضية و عيل مجيد 
حميـد بـوزن 98 كغـم فضيـة، كمـا حصل 
مصارعونا عىل أربعة أوسـمة برونزية كانت 
من نصيب املصارع طه ياسـني ظاهر بوزن 
72 كغم و حسـن عيل مكرس بوزن 82 كغم، 
واحمد شـعالن عبد الكاظم بوزن 130 كغم 
وعيل ياسـني طالب بنفس الوزن بوزن 130 

كغم لكن بفعالية أخرى“.

وأكـد رئيس االتحاد أن ”الفوز باملركز الثالث 
جاء تعزيـزا للنتائج املتقدمـة التي حققتها 
رياضة املصارعة العراقية يف البطولة العربية 
باملصارعة الحرة التي سبقت بطولة إبراهيم 
مصطفـى الدولية وأحرز لقبهـا العراق بكل 
جدارة واملركـز الثاني يف املصارعة الرومانية 
إضافة إىل فوز نادي الحدود باملركز الثاني يف 

بطولة األندية العربية“.
يشـار اىل ان العـراق شـارك يف ثـالث بطولة 
هـي  االسـكندرية  يف  باملصارعـة  متتاليـة 
البطولـة العربيـة للرجـال واالنديـة العربية 

للمتقدمني وابراهيم مصطفى الدولية.

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف الجهاز الفني لفريق النجف الريايض 
عـن أنهم سـيخوضون 3 وديات ضـد أندية 
من الدوري املمتاز، تحضريا ملواجهة نوروز، 

ضمن الجولة السادسة من املسابقة.
وسيلتقي النجف ضيفه الحدود اليوم االثنني 

يف مباراة ودية تقام يف ملعبه.

ويعسـكر فريـق النجف يف بغـداد، حيث من 
املقـرر أن يخـوض مباراتـني وديتـني، األوىل 
ضد الصناعة يوم السـادس عرش من الشهر 

الجاري، والثانية ضد النفط يف اليوم التايل.
وخاض النجف تحت قيادة مدربه أحمد خلف 
مرانه املسـائي امس األحد، بمشاركة جميع 
العبيه املحليني واملحرتفني، بعد تدريب بدني 

داخل الصالة املغلقة.
النيجـريي جوزيـف  املحـرتف  انضـم  كمـا 
جيميس أكرا للتدريبات، بعد وصوله املتأخر 

إىل مدينة النجف.
وسـبق لفريق النجف أن خـاض قبل يومني 
مبـاراة وديـة أمـام ضيفـه الكـرخ، انتهت 

بالتعادل 0-0.

25@ÔvÓ‹Ç@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@Û‹«@Úœãìæa@Ú‰v‹€@fiÎ˛a@ b‡nu¸a@ëcãÌ@ÚöbÌã€aÎ@lbjì€a@ãÌåÎ
oËn„a@?†Ï€a@kÉn‰æa@…fl@>‡Ëfl@Z›ìÓ‰í

بغداد/ محمد عماد- متابعة الزوراء
عقدت اللجنة العليا املرشفة عىل بطولة 
الشـباب  وزيـر  برئاسـة   25 خليجـي 
والرياضـة  أحمـد املربقـع امـس االحد 
االجتمـاع االول لهـا يف البرصة بحضور 
أعضائهـا، وايضا حضـور ممثل اتحاد 
كاس الخليـج والرشكـة املنظمة لحفل 
االفتتاح وبعض مدراء الدوائر والهيئات 

ذات العالقة.
اسـتعراض  االجتمـاع  خـالل  وجـرى 
تفاصيـل العمل حسـب االختصاصات 
اللوجسـتية والخدميـة املختلفـة التي 

تتعلق بحفل االفتتاح واقامة البطولة.
وخـالل االجتمـاع، أوضح املربقـع: ان 
اللجنـة وقفت عىل جميـع االحتياجات 
بهـدف  البطولـة  لنجـاح  الرضوريـة 
اخراجها بأفضل صـورة تعكس جمال 
وتـراث البـرصة وجميع مـدن العراق. 
مضيفا: ان ذلك يتم وسط دعم مركزي 
كبـري ومتابعـة شـاملة لتأمـني كافـة 
االحتياجات مع ضمان رسعة التنفيذ. 

كما اشار املربقع اىل: ان اللجنة ستتفقد 
املرافـق واملنشـآت يف  ميدانيـا جميـع 
الكاملـة  تصوراتهـا  وتضـع  البـرصة 

للخروج بأفضل النتائج.
وانتهـى االجتماع بجملة مـن القرارات 
والتوصيـات ذات الصلـة، مـع التأكيـد 
عـىل املتابعة املسـتمرة لنسـب اإلنجاز 

وااللتزام بالتوقيتات املرسومة لذلك.
ومـن جهتـه، اكد رئيـس اتحـاد الكرة 
البـرصة  ملعـب  ان  درجـال:  عدنـان 
الدويل سيسـتضيف املباراة الودية التي 
سـتجمع بني منتخبنا الوطني ونظريه 
الكوسـتاريكي يـوم الخميـس املقبـل 
املوافق السـابع عرش من شـهر ترشين 
الثانـي الحايل، وال صحة اطالقا لالخبار 
التي تتحـدث عن عـدم جاهزية ملعب 
البـرصة او نقل املباراة اىل ملعب امليناء، 
الذي سيكون جاهزا خالل االيام القليلة 
املقبلة الحتضان مباريات كأس الخليج 

مطلع العام املقبل.
ويف سـياق منفصل، أكَد مدرُب املُنتخب 

العبـي  أن  شنيشـل:  رايض  الوطنـّي 
املنتخـِب الوطنّي كانوا أجهَز نفسـياً يف 
مباراِة االكوادور، وإن أداَء املُنتخِب كان 
ُمتوازناً يف املبـاراة التي انتهت بالتعادل 
السـلبي امـام احـد منتخبـات امريكا 
الجنوبية مقارنـًة باملُواجهِة األوىل أمام 

املكسيك.
الصحفـّي  املؤتمـِر  خـالل  ذلـك  جـاَء 
الـذي عقَد بعـد نهايِة مبـاراة منتخبنا 
ضد االكـوادور التـي احتضنهـا ملعُب 

مرتوبوليتانـو يف العاصمـِة اإلسـبانّية 
مدريـد والتي انتهت بالتعـادِل من دون 

أهداف.
وأضاَف شنيشـل: ان مبـاراة االكوادور 
منحت درسـاً بأن االعتياَد عىل مواجهِة 
منتخبـاٍت ذات مسـتوياٍت عاليٍة يصُب 
يف مصلحِة الكـرِة العراقّية، كما أعطت 
إشـارًة إىل إن الالعَب العراقـّي بإمكانه 
اللعـب يف مبارياٍت عاليـِة الجودة، وإن 
لقاء االكوادور قّدَم العبني جّدد بقميِص 

املُنتخِب الوطنّي.
وعن التغيرِي الذي أجراه يف أسـلوِب لعب 
الفريِق مقارنًة بمواجهِة املكسيك، قاَل: 
عمدنا إىل تغيرِي النهِج الخططّي للفريِق 
هذه املـرة من خالل توظيـفِ الواجباِت 
لـكل العـٍب يف مختلِف الخطوط سـواء 
الثلـث الدفاعِي أو الوسـطي، كما بدأنا 

املباراَة بمهاجمني عكس اللقاِء األول.
وأملَح شنيشل: إن البدايَة الجيدة ملنتخبنا 
يف مباراِة االكـوادور، وعدم تلقينا هدفاً 

مبكـراً كما حدَث يف مواجهِة املكسـيك، 
أعطى ثقـًة لالعبينا للثبـاِت يف املباراِة، 
وهذا أمٌر إيجابّي يزيد من ثقافِة الالعب 
العراقـّي يف املُواجهـاِت القوية. واختتَم 
بالقـول:  الصحفـي  املؤتمـَر  شنيشـل 
منحـت الفرصـَة ألكرب قـدٍر ُممكن من 
الالعبـني، كمـا إن املباراتـني قـد ولدتا 
انطباعـاً لدى الطاقِم اإلسـباني الجديد 
عن اختياراته املقبلة، وإنه أنَهى مهمته 
التي عّدها مؤقتًة طيلة الفرتِة املاضية.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
تتقدم ارسة القسـم الريايض يف صحيفة الـزوراء بأحر التهاني وازكى 
التربيكات اىل  الزميل العزيز قاسم حنون بمناسبة حصوله عىل شهادة 
الدكتـوراه بكليـة االعـالم يف جامعة بغـداد، بدرجة امتيـاز ألطروحته 
املوسـومة ( وكاالت االنبـاء العراقية وانعكاسـها عىل وعـي الجمهور 
الريـايض/ دراسـة مسـحية لوكالتي الرياضـة اآلن وصـدى الرياضة 
العراقيـة)، وجـرت املناقشـة يف كلية اإلعـالم بجامعة بغـداد، وتألفت 
لجنة املناقشـة من أ.د عمار طاهر محمد عميد كلية االعالم رئيسا وأ.د 
ازهار صبيح رئيس قسـم الصحافة و أ.م.د محمد عبود وجميعهم من 
كليـة االعالم بجامعة بغداد، وأ.د نرمني االزرق من كلية االعالم بجامعة 
القاهـرة يف جمهوريـة مـرص 
العربية وأ.د نعمان هادي مدير 
اعـالم جامعة بابـل والتدرييس 
يف كليـة الرتبيـة البدنية وعلوم 
وأ.د شـكرية  الرياضة اعضاء، 
كوكز من كلية االعالم بجامعة 

بغداد مرشفا.

بغداد/ الزوراء
نعى االتحاد العراقي للصحافة الرياضية واحدا من بني أبرز رجاالت االعالم الريايض 
يف عراقنا، الزميل الفقيد طالل عبد الهادي العامري الذي انتقل اىل رب رحيم إثر أزمة 
قلبية مفاجئة يوم امس االحد، وإذ نعزي أنفسنا والوسط الريايض بهذا املصاب األليم 
نبتهل اىل الباري -جل يف عاله- ان يكرم زميلنا الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
اليه راجعون. كما  لله وانا  جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان وانا 
نعت االوساط الصحفية واالعالمية والرياضية عضو الهيئة العامة لالتحاد العراقي 
للصحافة الرياضية الزميل طالل العامري الذي وافته املنية يوم امس االحد اثر ازمة 
قلبية مفاجئة، سائلني الله العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه 

جنات الفردوس ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون.

بغداد / عباس عيل هندي
يغادر، اليوم االثنني، وفد منتخبنا الوطني 
عمان  االردنية  العاصمة  اىل  للسيدات 
لخوض منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا 
التي ستنطلق بعد غٍد األربعاء بمشاركة 
اللعبة  اتحاد  رئيس  منتخبات.وقال   10
للسيدات  منتخبنا  ان  العبادي:  جميل 
سيغادر اليوم االثنني من محافظة أربيل، 
بنجاح  التدريبي  معسكره  ختام  بعد 
ان  متي.وأضاف:  راندي  املدرب  بقيادة 
العباتنا  عىل  كبري  بشكل  يعول  االتحاد 
قدمن مستويات مميزة  الالتي  الحاليات 
يف  مؤخرا  اختتمت  التي  البطولة  يف 

محافظة دهوك. مبينا: ان املالك التدريبي 
ومساعديه  متي  راندي  املدرب  بقيادة 
ورايف  مصطفى  وسنكر  ناظم  طارق 
املنافسة  املنتخبات  جيداً  يعلمون  خاص 
جانب  اىل  تضم  التي  األوىل  املجموعة  يف 
وسوريا  السعودية  من  كال  منتخبنا 
لتقديم  نطمح  لذا  وفلسطني،  ولبنان 
مستويات مميزة بعد إنقطاع دام لسنوات 
يختتم  ان  نطمح  الحديث:  عدة.واختتم 
العراقية  للطائرة  مهم  بإنجاز  العام  هذا 
ليوث  حققه  الذي  النحايس  الوسام  بعد 
الرافدين يف بطولة اتحاد غرب آسيا التي 

اقيمت يف اململكة العربية السعودية.

@Û»‰Ì@ÚÓöbÌã€a@Úœbzó€a@Üb•a
ãflb»€a@fi˝†@›Óflç€a

@∂g@äÜbÃÌ@paáÓè€a@Òãˆb†@kÉn‰fl
bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i@¿@Ú◊äbì‡‹€@ÊÜä˛a

بغداد/ ليث العتابي
تعادَل ُمنتخُب الَشباب أمام فريِق الصناعة 
الذي ينشـُط يف الدوري املُمتاز بهدفني لكل 
منهمـا، يف املُباراِة التـي أقيمت امس األحد 
يف َملعِب الصناعة، وهي ضمن استعداداِت 
ُمنتخـب الَشـباب إىل نهائياِت كأس آسـيا 

التي تضيفها أوزبكستان يف آذار ٢٠٢٣ .
 هذا ومن املؤمل أن يدخَل منتخُب الشـباب 
ُمعسـكرًا تدريبياً يف تركيا نهاية األسـبوع 
آسـيا  لنهائيـاِت كأس  اسـتعداًدا  الحـايلّ 
للَشـباب.واكدت إدارة منتخب الشـباب أن 
املباراة الودية أمام تركيا سـتقام يف الـ 24 
من شـهر ترشيـن الثاني الجـاري بمدينة 

أنطاليـا ضمن تحضرياتـه لنهائيات كأس 
آسيا التي سـتضيفها إوزبكستان يف شهر 

آذار 2023.
وقـال نديم كريـم ، املديـر اإلداري ملنتخب 
الشباب: ”سـتغادر بعثة املنتخب الشبابي 
إىل مدينـة أنطاليا الرتكية نهاية األسـبوع 

الجاري“.
وواصل كريم  ”تم تأكيد إقامة ودية شباب 
تركيا يف الـ24 من الشهر الجاري ، وستقام 

يف ملعب بيسني بمدينة أنطاليا“.
وزاد ” عملنـا عىل ترتيـب مباراة ثانية مع 
نادي أنطاليا سبور ، فيما حتى اآلن لم يتم 

تأكيد ودية كوسوفو ”.



لندن / متابعة الزوراء:
إنجلرتا  منتخب  مدرب  ساوثجيت  جاريث  طالب 
العبيه بتجاهل األمور الجانبية املحيطة بكأس 
العالم ٢٠٢٢ لكرة القدم والرتكز عىل فرصتهم 
يف الفوز بلقب البطولة يف قطر ليصبحوا أعظم 

منتخب يف تاريخ بالدهم.
ووصل فريق ساوثجيت لقبل نهائي النسخة 
املاضية يف روسيا قبل أربعة أعوام كما صعد 
لنهائي بطولة أوروبا األخرية يف ٢٠٢١ لكن 
إنجلرتا لم تحصل عىل لقب أي بطولة كربى 
يف  أرضها  عىل  العالم  بكأس  تتويجها  منذ 

.١٩٦٦
وستبدأ إنجلرتا مسريتها يف نهائيات قطر 
ترشين  نوفمرب   ٢١ يف  إيران  بمواجهة 
الواليات  تواجه  أن  قبل  الجاري  الثاني 
ضمن  األول  الدور  يف  وويلز  املتحدة 

املجموعة الثانية.
علينا  يتعني  أنه  «ندرك  إنجلرتا:  مدرب  وقال 

واملحيطة  امللعب  خارج  الجارية  األمور  عىل  التعليق 
بهذه البطولة لكننا نريد أن نشعل حماس الالعبني الذي 

يشعرون به منذ الطفولة. نريد إشعال هذا الحماس».
وأضاف ساوثجيت: «نريد منهم تحويل ما يشعرون به 
التفكري  إىل  أنديتهم  مع  بكثافة  اللعب  جراء  إرهاق  من 
يف إنجلرتا.. وأن يدركوا أن بوسعنا تحقيق أفضل إنجاز 

للكرة اإلنجليزية».

@Ú�´@ÂÆ@ZŸ„aãœ@ëbflÏm
%b»€a@¿@’Ìãœ@›õœc@áö@p˝œb®a

وولفرهامبتون / متابعة الزوراء:
استثمر آرسنال تعثر منافسه مانشسرت 
ليبتعد  ممكنة  طريقة  بأفضل  سيتي 

بصدارة الدوري اإلنكليزي املمتاز.
مضيفه  عىل  آرسنال  وتغلب 
املرحلة  يف   2-0 وولفرهامبتون 
الدوري  مسابقة  من  عرشة  السادسة 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
للفوز  فريقه  أوديغارد  النرويجي  وقاد 

بتسجيله الثنائية (55 و75).
بها  يسجل  التي  الثانية  املرة  وهذه 
الدوري  يف  آرسنال  ثنائية مع  أوديغارد 
ي  ثنائية  عىل  بصم  بعدما  املوسم  هذا 

املرحلة الثالثة أمام بورنموث 3-0.
يف  املميزة  نتائجه  آرسنال  وواصل 
توالياً  الثالث  فوزه  حقق  إذ  الدوري 
وتجنب الهزيمة للمباراة الثامنة توالياً 

يف الدوري (سبعة انتصارات وتعادل).
نقطة   37 إىل  رصيده  آرسنال  ورفع 
الذي  سيتي  عن  نقاط  خمس  بفارق 

خرس أمام برينتفورد السبت أيضاً.
وفشل الخارس يف مغادرة املركز األخري 

بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط.
أملانيا، عّزز بايرن ميونيخ صدارته  ويف 
بفوزه  القدم  لكرة  األملاني  للدوري 
0) يف  الثمني عىل مضيفه شالكه (2 - 
املسابقة  من  عرشة  الخامسة  املرحلة 

املحلية.

كل  البافاري  الفريق  هديف  عىل  وبصم 
والكامريوني   (38) غنابري  سريج  من 

إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ .(52) 
والعارش  توالًيا  السادس  الفوز  وهو 
خالل  البوندسليغا  يف  ميونيخ  لبايرن 
تعادالت   4 مقابل  الحايل  املوسم 
 34 إىل  رصيده  لريفع  واحدة  وخسارة 

نقطة يف الصدارة.
هذا  املتعّثر  شالكه  تكّبد  املقابل  يف 
مقابل  العارشة  خسارته  املوسم، 
انتصارين و3 تعادالت، ليتجّمد رصيده 

عند 9 نقاط يف املرتبة األخرية.
نتائجه  نابويل  واصل  ايطاليا،  ويف 
أودينيزي  ضيفه  عىل  بتغلبه  الرائعة 

بثالثة أهداف الثنني يف املرحلة الخامسة 
اإليطايل  الدوري  منافسات  من  عرشة 

لكرة القدم.
الفائز  أهداف  تسجيل  عىل  وتناوب 
أوسيمني  فيكتور  النيجريي  من  كل 
(15) والبولندي بيوتر زيلنسكي (31) 

واملقدوني الشمايل إليف إملاس .(58) 

بتوقيع  تكّفل  فقد  الخارس  أما 
إيليا  الشمايل  املقدوني  من  كل  هدفيه 
الزار  واألملاني   (79) نيستوروفسكي 

ساماردزيتش .(82) 
لنابويل  توالًيا  الحادي عرش  الفوز  وهو 
والثالث عرش للفريق يف الدوري اإليطايل 
خالل املوسم الحايل مقابل تعادلني دون 
إىل  لريفع رصيده  للخسارة  يتعرّض  أن 

41 نقطة يف الصدارة.
يف املقابل تكّبد أودينيزي هزيمته الثالثة 
6 انتصارات ومثلها  هذا املوسم مقابل 
تعادالت ليتجّمد رصيده عند 24 نقطة.

وضمن املرحلة ذاتها خرس سامبدوريا 
نظيفني  بهدفني  ليتيش  ضيفه  من 
ساسولو  ضيفه  عىل  بولونيا  وانترص 

.0 - 3
ضيفه  عىل  رين  ستاد  فاز  فرنسا،  ويف 
1، ضمن منافسات   -  2 تولوز بنتيجة 
لكرة  الفرنيس  الدوري  من   15 املرحلة 

القدم. 
طريق  عن   25 الدقيقة  يف  رين  وتقدم 
بينيامني بوريجايد، قبل أن يدرك تيجس 

دالينجا التعادل لتولوز يف الدقيقة 55.
ويف الدقيقة 58، سجل أرنود كاليمويندو 

الهدف الثاني لرين.
ورفع رين رصيده إىل 31 نقطة يف املركز 
الثالث، فيما تجمد رصيد تولوز عند 16 

نقطة يف املركز الثاني عرش.

                         

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 

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ
برشلونة / متابعة الزوراء:

اعرتَف مهاجم باريس سان جريمان، ليونيل 
برشلونة،  يف  جوارديوال  بيب  بعمل  مييس، 

حيث بنى أحد أفضل الفرق يف التاريخ.
يف الواقع، كان للكتالوني تأثري فائق عىل نمو 
النجم األرجنتيني وتوحيده ونجوميته، فقد 
الكاملة  إمكاناته  إلبراز  مثايل  بسياق  زوده 
يف  كلًيا وطوره  قدم  كرة  أصبح العب  حتى 

جميع جوانب اللعبة.
يف  اآلن  يتواجد  الذي  جوارديوال،  بيب 
باريس  العب  مييس  وليو  سيتي،  مانشسرت 

أربع  مجموعه  ما  قضوا  جريمان،  سان 
سنوات يف برشلونة وصنعوا أحد أكثر الفرق 
ما  جمعوا  ولقد  الحديث،  التاريخ  يف  هيمنة 

مجموعه ١٤ لقًبا. 
«يونيفرسو  مع  مقابلة  يف  مييس  وتحدث 
«سبورت»  صحيفة  نرشتها  فالدانو» 
«لقد تسبب يف رضر كبري  اإلسبانية، وقال: 
أن كل  لدرجة  األمر بسيًطا  بدا  القدم،  لكرة 

العالم أراد تقليده».
الفوز  سيحاول  الذي  األرجنتيني،  أرص 
باللقب يف مونديال قطر ٢٠٢٢ مع منتخب 

األلبيسيليستي، عىل أن ما حققه كالعب يف 
برشلونة ال يتكرر عملًيا.

وأفاد مييس يف ترصيحاته: «بعد ذلك وجدت 
تدرك  وأنت  حويل...  جوارديوال  من  الكثري 

ماذا فعلنا».
قد تكون هذه كأس العالم األخرية ملييس يف 
سن ٣٥ عاًما ومع عدم اتضاح الرؤية بشأن 
يف  الالعبني  أفضل  أحد  سيحاول  مستقبله، 
التاريخ منح اللقب لألرجنتني بقيادة ليونيل 
 ٢٠١٤ يف  عليه  استعىص  والذي  سكالوني، 

أمام أملانيا. نيوكاسل/ متابعة الزوراء:
علَّق جراهام بوتر، مدرب فريق تشيليس، عىل هزيمتهم يف 
مباراته أمام نيوكاسل يونايتد يف بطولة الدوري اإلنجليزي 
بي  «بي  بوتر يف ترصيحات نرشتها شبكة  وقال  املمتاز. 
يتعلق  فيما  جيد  بشكل  األمور  تبدأ  «لم  العاملية:  يس» 
أزبيليكويتا يعاني  بخسارة لوفتوس تشيك مبكرًا، وكان 
«كان  وأضاف:  األخطاء».  من  الكثري  هناك  كانت  أيًضا، 
الثلث  يف  افتقدناها  لكننا  اللعب  خالل  من  الجودة  لدينا 
الثاني  الشوط  إىل  عدنا  لقد  جًدا،  واثق  نيوكاسل  األخري، 
قليالً بجهد كونور لكنهم سجلوا هدًفا تحت ضغط عايل 
الكثافة». وواصل: «كان علينا إجراء التغيري بني الشوطني 
إضايف  العب  إىل  بحاجة  كنا  علينا،  يتغلبون  كانوا  ألنهم 

بمجرد  جيد،  بشكل  استجبنا  لقد  الوسط،  خط  يف 
تأخرنا ١-٠، كان األمر يتعلق بساقني جديدتني، لقد 
حاولنا ولكن يف النهاية افتقرنا إىل الجودة للحصول 
عىل الهدف الذي كنا بحاجة إليه». وأردف: «نحتاج 
إىل بذل املزيد من الجهد للخروج لنقول إننا نستحق 
أي يشء، لقد كانت مباراة صعبة، ليس هناك الكثري 
من الفرص، نيوكاسل يستحق اإلشادة، حيث يمر 

بلحظة جيدة، هذا مكان صعب للمجيء، هذا ليس 
لطيفا بالنسبة لنا، نحن يف لحظة سيئة، نأخذ قسط 

من الراحة إلعادة الشحن ونذهب مرة أخرى. واستكمل: 
«ألسباب مختلفة، لديك ١٣ مباراة يف ستة أسابيع، والكثري 

من تلك املباريات خارج أرضنا، هذا ما هو عليه األمر 
إىل  ونحتاج  اآلن  اسرتاحة  لدينا  صعًبا،  وكان 

إعادة تنشيط». واختتم: «هذا ما هو 
عليه املوقف، نحن بحاجة إىل 

سيغيب  اإليجابيات،  أخذ 
الكثري من األوالد ولكن 

يمكننا الراحة وإعادة 
صفوفنا  تجميع 
مرة  والعودة 
تعود  عندما  أخرى 

املباريات».

مانشسرت / متابعة الزوراء:
برينتفورد  خطة  عن  فرانك  توماس  كشَف 
عىل  املفاجئ  فوزه  يف  هاالند  إيرلينج  إليقاف 

مانشسرت سيتي بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
سيتي  مانشسرت  عىل  برينتفورد  وتغلب 
بهدفني مقابل هدف يف إطار مواجهات الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ونجحت  لعب  خطة  لدينا  «كانت  مضيًفا: 
بفرض  دراية  عىل  نكون  أن  حاولنا  بالتأكيد، 
عدد  لديه  كان  بروين،  دي  كيفني  عىل  الرقابة 

قليل جًدا من الكرات يف املناطق الخطرة».
وأشار: «كنا مدركني تماًما لهاالند داخل منطقة 
فقط  واحدة  مرة  افتقدناه  أننا  وأعتقد  الجزاء 

بن  تجاوز  عندما 
مي، لقد قدم الفريق 
رائًعا  أداًء  بأكمله 
خاص  بشكل  ولكن 

الثالثة،  الدفاع  العبي 
كان أداؤنا رائًعا للغاية».

 - الثالث  النقاط  فرانك  ووصف 
يف  أرضه  عىل  للسيتي  هزيمة  أول 
الخسارة  منذ  املسابقات  جميع 
أمام توتنهام - بأنها األكرب يف تاريخ 

برينتفورد.
وأفاد: «ربما تكون هذه أفضل نتيجة 

كبرية،  إنها  النادي،  تاريخ  يف  فردية 
ألننا  جًدا  سعيد  أنا  للجماهري،  بالنسبة 
بشكل  أخرى  سحرية  لحظة  لهم  خلقنا 

ال يصدق».
الكرة  عىل  استحوذوا  «لقد  واسرتسل: 
كانت  لكنها  التسديدات،  من  واملزيد  أكثر، 
ضد  الحافالت  محطة  نحن  مستحقة، 

أفضل فريق يف العالم».
لكنك  علينا،  سيطروا  أنهم  «أعلم  وأتم: 
للغاية  سعيد  أنا  فرصة،  هناك  أن  شعرت 

وسعداء ألننا نجحنا يف ذلك».

                         

لندن/ متابعة الزوراء:
ومنتخب  سيتي  ليسرت  نجم  ماديسون،  جيمس  طمأَن 
إنجلرتا، املدرب جاريث ساوثجيت والجماهري اإلنجليزية، 
هام  وست  ضد  الثعالب  مباراة  يف  إصابته  أن  أكد  بعدما 

يونايتد لم تكن قوية.
النهائية  القائمة  ضمن  ماديسون  ساوثجيت  واستدعى 
التي ستشارك يف بطولة كأس العالم ٢٠٢٢، والتي ستنطلق 

األحد املقبل.
يونايتد  هام  وست  مباراة  من  مصاًبا  ماديسون  وخرج 
بعدما أحرز هدف فريقه األول، لكنه كتب عرب حسابه عىل 
’تويرت‘ الحًقا: «اإلصابة ليست سيئة للغاية، إنها مشكلة 
صغرية كانت تسبب بعض األلم، ال أطيق االنتظار ملقابلة 

زمالئي يف املنتخب يوم االثنني».
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أبوظبي / متابعة الزوراء:

أعلن املنتخب السـعودي رسـمًيا، إجراء تغيري اضطراري يف قائمة األخرض النهائية املشاركة يف كأس العالم قطر ٢٠٢٢، 
باستبعاد فهد املولد؛ العب الشباب، واستدعاء زميله يف الفريق نواف العابد. الفرنيس هرييف رينارد؛ املدير الفني لألخرض، 
كان قـد أعلـن قائمة فريقه املونديالية النهائية يوم الجمعة املايض، وسـط اعرتاضات كبرية من قبل الكثريين عىل ضم 
املولد، يف ظل إيقافه من قبل بقرار من لجنة الرقابة عىل املنشطات.لكن فاجأ رينارد الجميع أمس االثنني، بقرار استبعاد 
الفهد األسـمر، إذ أوضح البيان الرسـمي أن القرار جاء بعد االطالع عىل مستجدات اسـتئناف لجنة مكافحة املنشطات 
الدولية يف القضية املنظورة أمام محكمة التحكيم الريايض «كاس»، وبعد مشـاركة وجهات النظر مع اإلدارة القانونية 
لالتحـاد السـعودي لكرة القدم ومحاميه. وأكد البيان أن اسـتبعاد املولد ما هو إال إجراء احـرتازي، عىل أن ينضم العابد 

لبعثة األخرض املتجهة لقطر.

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

يارس أيوب
ويف   ،١٩٣٠ يوليو  من  عرش  الثالث  يف 
الثالثة عرصا بتوقيت أوروجواي، وأمام 
استاد  ىف  متفرج  وأربعمائة  آالف  أربعة 
لم  مونتيفيدو..  مدينة  يف  بوسيتوس 
دومينجو  للحكم  األوىل  الصفارة  تكن 
فقط  تعني  أوروجواي  من  لومباردي 
بني  العالم  كأس  مباريات  أوىل  بداية 
فرنسا واملكسيك، إنما كانت أيضا تعني 
حكاية  وبداية  جميلة  حكاية  نهاية 
بهذه  انتهت  التي  والحكاية  أجمل.. 
سنني  العرش  كانت  األوىل  الصفارة 
إقناع  يحاول  ريميه  جول  عاشها  التي 
العالم  يمتلك  أن  برضورة  الكثريين 
بطولة كروية تليق بهذه اللعبة التي لم 

ولن تكون مجرد لعبة.
الصفارة  بهذه  بدأت  التي  الحكاية  أما 
التي  العالم  كأس  حكاية  فهى  األوىل 

 ١٩٣٠ أوروجواي  من  بطوالته  توالت 
نجاح حكاية  حتى قطر ٢٠٢٢.. ورغم 
ما  بكل  أخرى  بعد  بطولة  العالم  كأس 
فيها من دراما وإثارة وغرائب ومفاجآت 
وجروح،  وطموح  وانكسار  وفرحة 
تجاهل  أو  نسيان  الالئق  من  فليس 
الحكاية األوىل التي كانت السبب يف بدء 
الكتابات  معظم  وألن  الثانية..  الحكاية 
بالبطولة  غالبا  تبدأ  العالم  كأس  عن 
للسنني  إشارة  دون  أوروجواي  يف  األوىل 

التي سبقت البطولة األوىل.
وحاولت يف األربعة أيام املاضية اختصار 
كأس  بطولة  منذ  األوىل  الحكاية  هذه 
يف  كانت  التي  ليبتون  توماس  السري 
خارج  دولية  كروية  بطولة  أول   ،١٩٠٩
جول  توىل  حتى  األوليمبية  الدورات 
ريميه رئاسة االتحاد الدويل لكرة القدم 
يف  ريميه  جول  نجح  وحني   ..١٩٢٠ يف 

إقناع الجميع برضورة بدء كأس العالم.. 
ووفقا ملا قاله اإلنجليزي جيف لورانس، 
البطولة  حكاية  كتب  من  وأشهر  أهم 
األوىل، تقدمت هولندا وإيطاليا وإسبانيا 
إال  البطولة،  استضافة  بطلب  والسويد 
أن جول ريميه فضل أوروجواي.. فهي 
رصاعات  عن  بعيدا  الالتينية  أمريكا  يف 
العاملية  الحرب  خلفتها  التي  أوروبا 

األوىل.
يف  وتزدهر  تنترش  بدأت  وقتها  واللعبة 
أوروجواي  وأصبحت  الالتينية،  القارة 
من القوى الكروية العظمى بعد فوزها 
آخر  يف  القدم  لكرة  الذهبية  بامليدالية 
ثم   ١٩٢٤ باريس  أوليمبيتني:  دورتني 
استعداد  جانب  إىل   ..١٩٢٨ أمسرتدام 
أوروجواي لتحمل نفقات سفر وإقامة 
كل املنتخبات املشاركة يف بطولة أرادتها 
عىل  عام  مئة  بمرور  احتفالها  ضمن 

استقاللها.
اجتماعات  يف   ١٩٢٨ مايو   ٢٨ ويف 
كونجرس الفيفا يف أمسرتدام، تم اعتماد 
البطولة  الستضافة  أوروجواي  اختيار 
األوىل.. وبهذا االختيار وبافتتاح البطولة 
األوىل ١٩٣٠ انتهت الحكاية األوىل وكيف 

كان العالم قبل كأس العالم!.
نقال عن املرصي اليوم
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باريس/متابعة الزوراء:
لم يرغب كارلـوس دادا قط أن يكون 

القصة.
بالنسـبة لـدادا، فـإن العالقـات بني 
والعصابـات  السـلفادور  حكومـة 
سـيئة السمعة يف البالد هي القصص 
التي تستحق الرسد، إىل جانب قصص 
الرحالت «الكابوسـية» التي خاضها 
الكثري من السـلفادوريني للهجرة إىل 
الواليات املتحدة، والفساد املسترشي 

يف الحكومة.
وأضاء دادا وفريقـه يف منصة الفارو 
اإللكرتونيـة (وتعنـي «املنارة»)، عىل 
واملنطقـة  لبـالده  املظلمـة  الزوايـا 
املحيطـة منذ أن شـارك يف تأسـيس 
املنصـة – وهي أول مبـادرة إعالمية 
الالتينيـة – مـع  أمـريكا  رقميـة يف 
رشيكه رائد األعمال خورخي سيمان 
يف ١٩٩٨. وأثـار إنشـاؤهما للمنصة 
حنق الحكومة السلفادورية استبداًدا 

متزايًدا.
ويقـول دادا: «ليـس مـن املثـايل ألي 
صحفي أن يصبح هـو القصة. نحن 
نكتب القصص ونحقق فيها، ولسـنا 
القصـص». مـع ذلك، تم الكشـف يف 
يناير/كانـون الثانـي املايض، عن أن 
إدارة نييب بوكيل الرئاسـية الحالية، 
كانت تراقب مراسيل الفارو باستخدام 
برنامـج التجسـس بيغاسـوس عىل 
مـدار عام مـن يونيو/حزيران٢٠٢٠  
 .٢٠٢١ الثانـي  نوفمرب/ترشيـن  إىل 

يوضح دادا: «فجأة، أصبحنا القصة، 
وقد تطلب ذلك الكثري من املوارد».

ويشـري دادا إىل أنـه تمـت مراقبتـه 
تسـجيل  وتـم  قبـل،  مـن  وفريقـه 
محادثاتهم، ولكن كانت اكتشـافات 
بيغاسوس القشـة األخرية، موضًحا 
«أن ُتدرك أن األشخاص الذين يريدون 
ألحبابـك  صـوًرا  يمتلكـون  إيـذاءك 
وعائلتـك ومحادثاتك مع عائلتك.. لم 
يعـودوا بحاجـة إىل مراقبتنا، فلديهم 
موقعنا الجغرايف، ولديهم محادثاتنا. 
كان لديهم كل يشء، لقد تجاوز األمر 

الحد».
عـاش دادا مـع أرستـه يف املنفـى يف 
املكسيك أثناء الحرب األهلية الدموية 
يف السـلفادور والتي دامت ١٢ سـنة 
وخلفـت ٧٥ ألـف قتيـل. ويف أعقاب 
الحـرب، التـي انتهـت يف ١٩٩٢، بـدأ 
يف قضـاء عطـالت الصيف مجـدًدا يف 

موطنه، قبل أن يعود لألبد يف ١٩٩٧.
حقبـة  السـلفادور  دخـول  ومـع 
مسـتقبل ما بعد الحـرب، وضع دادا 
وسـيمان تصوًرا للدور الحاسم الذي 
يمكن أن تلعبه منصة إخبارية. يقول 
دادا: «كان األمـر أكثـر وضوًحـا بأن 
الحقبة الجديدة الـذي تدخلها الدولة 
يف حاجـة إىل نـوع جديد من وسـائل 
اإلعـالم». ومـع وضع هـذا الهدف يف 

اعتبارهما، أطلقا الفارو بعد عام.
ومنذ ذلك الوقت، تركت غرفة األخبار 
تحقيقاتهـا  خـالل  مـن  بصماتهـا 

الشـهرية املرسودة بطريقـة فريدة. 
واإلنجليزيـة،  اإلسـبانية  وباللغتـني 
نـرشت الفـارو أيًضـا كتًبـا وأفالًما 

وثائقية، وبودكاست.
ومن بـني تقارير دادا األكثر شـهرة، 
تحقيقـه الهام عـن االغتيال الخطري 
لرئيـس األسـاقفة أوسـكار أرنولفو 
رومـريو، الـذي كانـت وفاتـه الحـد 
إىل  السـلفادور  انـزالق  يف  الفاصـل 
الحـرب األهليـة، إىل جانـب تقريره 
املتعمق عن املؤامرة وراء مقتل سـتة 
كهنـة يسـوعيني يف ١٩٨٩. يف العـام 
املايض، كشف دادا الغطاء عن روابط 
بني مهربي املخدرات وقادة سياسيني 

يف هندوراس.
وجنًبـا إىل جنـب مع مراسـيل الفارو 
يف املكسـيك، قـاد دادا أيًضـا تقاريـر 
املروعـة  الحقائـق  عـن  متعمقـة 
للحيـاة عىل طـول مسـارات الهجرة 
من السـلفادور إىل الواليـات املتحدة. 
يتذكـر دادا: «أدركنا رسيًعا للغاية أن 
هذا كان عاملًا لم نشـهده من قبل أو 
عرفه ماليني السلفادوريني»، مضيًفا 
«لقد غري وجهة نظرنا حول أسـباب 
اسـتعداد العديـد من النـاس خوض 
هذا الكابوس والجحيم، والهروب من 

البالد».
ُتلخص اكتشافات بيغاسوس العيون 

السـاهرة التي راقبـت دادا وزمالءه 
لسـنوات بسـبب تقاريرهـم، فضًال 
أمـرًا  أيًضـا  التخويـف كان  أن  عـن 
شـائًعا. يقـول دادا: «تلقينـا جميع 
أنواع التهديدات خالل هذه السنوات، 
لقـد تلقينـا تهديـدات مـن مهربـي 
املخدرات، ومـن الرشطة والعصابات 
الحـرب  ومجرمـي  والسياسـيني 

السابقني».
واتهـم الرئيس السـلفادوري بوكييل 
علًنا دادا بغسيل األموال، وهو أسلوب 
شوهد يف دول اسـتبدادية أخرى مثل 
جواتيماال املجاورة، التي اسـتخدمت 
اتهامات مشـابهة العتقال الصحفي 

مؤخـرًا.  زامـورا  روبـني  خوسـيه 
ويوضـح دادا أن بوكيـيل وأنصـاره 
حرضوا أيًضا عـىل العنف اإللكرتوني 
عىل تويـرت وفيسـبوك ويوتيوب ضد 

مراسـيل الفارو ومصادرهم.
يقول دادا: «لم نواجه أبًدا من قبل أي 
موقـف مثل الذي نواجهـه اآلن حيث 
تأتـي التهديدات من نظـام بأكمله»، 
مضيًفـا «عندمـا ُيعلـن شـخص ذو 
نفوذ أو مجموعة قوية يف السلطة أنك 
عـدو لهم، هذا يعنـي أن لديهم القوة 
السـتخدام جميع مؤسسـات الدولة 
ضـدك. ال يوجـد العديـد مـن الطرق 
للدفـاع عن نفسـك، لقد أثبتـوا مراًرا 

وتكراًرا مدى رغبتهم يف إسكاتنا».
ويشـري دادا إىل أنـه يف أبريل/نيسـان 
من العام الجاري، مررت السـلفادور 
قانوًنا ُيجرم إعداد التقارير اإلعالمية 
عـن العصابـات، مـع فـرض عقوبة 
تصل إىل ١٥ سـنة يف السـجن، وُسمى 
باللغة الدارجة «قانون الفارو»، وذلك 
انتقاًما من إعداد غرفة األخبار تقريرًا 
عن املفاوضات بني األحزاب السياسية 
الكربى يف البالد والعصابات للحصول 
ودفـع  االنتخابـات.  يف  الدعـم  عـىل 
القانـون غرفـة األخبار ملا هو أشـبه 
بالنفي اليوم، إذ يتنقل املراسلون من 

وإىل البالد بشكل منتظم.
يقـول دادا: «لقـد قررنـا أننـا ال نريد 
أن نكـون صامتـني»، موضًحـا «لقد 
واصلنـا النرش، ولكن يف كل مرة ننرش 

شـيًئا عن العصابات نحتـاج إلخراج 
مراسـل مـن البـالد، لفرتة تمتـد ملدة 

أشهر يف بعض األوقات».
دادا هـو الفائـز بجائـزة نايـت لعام 
الـدويل  املركـز  مـن  املقدمـة   ٢٠٢٢
للصحفيـني، وبقبولـه هـذا التكريم، 
يأمل دادا لفت االنتبـاه لألعمال التي 
يقـوم بهـا زمـالؤه الصحفيـون يف 
السـلفادور وأمريكا الوسطى والذين 
ال يمتلكـون منصـة شـهرية لعرض 

أعمالهم كما يمتلك هو.
يقـول دادا: «هذه لحظة نحتاج فيها 
تسـليط الضوء عىل وضـع زمالئنا يف 
أمريكا الوسطى، وخاصة أولئك األقل 
ظهـوًرا للعيان»، مضيًفـا «هذا وقت 

ملح للكثري من الزمالء».
لقـد تلقـى دادا إشـادة دوليـة كبرية 
خالل سنوات عمله يف الصحافة، ومع 
ذلك، من الصعب أال يكون متشائًما: يف 
جميع أنحاء أمريكا الوسطى، تضعف 
االسـتبداد،  لصالـح  الديمقراطيـة 
بينما يقف اإلعالم املسـتقل يف مرمى 

النريان.
الديمقراطـي  الـرتّدي  مواجهـة  ويف 
وانعدام األمن املتزايد يف السـلفادور، 
للمحـرر  ينسـبها  مقولـة  دادا  ردد 
التنفيذي للفارو، أوسـكار مارتينيز، 
تساعده عىل االسـتمرار: «من خالل 
عملنـا، نجعـل الحياة أكثـر صعوبة 
لهـؤالء، وأعتقد أن هذا أمـر ُمرِْض».  

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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 عمان/متابعة الزوراء:
 أثـار إطـالق وزارة االتصال 
أسـئلة  األردن  يف  الحكومـي 
حـول دور الـوزارة الجديـدة 
والتي يقول املسـؤولون إنها 
اإليجابية  للصـورة  سـرتوج 
لألردن، فيمـا يقول مراقبون 
التطبيـل للمسـؤولني لن  إن 
يصلح األمر، بل األوىل معالجة 
مشـاكل اإلعالم الـذي يفتقر 
أوسـاط  يف  املصداقيـة  إىل 

األردنيني.
وأقر مجلـس الوزراء األردني 
نظام التنظيم اإلداري لوزارة 
لسـنة  الحكومـي  االتصـال 
2022. وقـال رئيـس الوزراء 
وزارة  إن  الخصاونـة  بـرش 
االتصال الحكومي املستحدثة 
يف التعديل الخامس تستهدف 
رفع الكفاءة بشـأن الرسالة 
اإلعالميـة للدولـة، ولتتفاعل 
مـع اإلعـالم الجديـد الرقمي 

واإلعالم التقليدي.
وقـال الخصاونـة إن الوزارة 
تسـتهدف أن ”تصبـح أكثـر 
كفاءة يف التعبري عن املنجزات 
التي يوجـد تقصري يف التعبري 
باالعتـزاز  وكذلـك  عنهـا، 
وباالسـتقرار  املنجزات  بهذه 
أمـام  واملناعـة  والصالبـة 
عاتيـات كثـرية تعرضت لها 
دول كثـرية يف اإلقليـم وأبعد 

من ذلك“.
الـوزراء  رئيـس  وتحـدث 
عـن ”تشـكيل قصـة نجاح 
املقاييس يف اسـتيعاب  بـكل 
تحديـات مماثلـة لـم تصمد 
أمامهـا الكثـري من الـدول“. 
بـد  ”ال  الخصاونـة  وقـال 
الرسديـة  بركـب  نلحـق  أن 
مـن  الرضوريـة  اإلعالميـة 
خـالل االنفتـاح عـىل اإلعالم 

وتطوير الخطاب“.
عـن  الخصاونـة  وتحـدث 
”منجـزات نفاخـر بهـا وأن 
األقليـة  نلقـي بياضـاً عـىل 
محاولـة  عـىل  تـرص  التـي 
والسـواد  السـوداوية  زرع 
التـي  العامـة  يف مشـهديتنا 
تتضمن كل مـا يدعو للفخر 
واالعتـزاز باملنجـز وبالنظرة 
لقيادتنـا  االسـترشافية 
وباملسـؤولية العاليـة وقيـم 
بهـا  يتمتـع  التـي  النخـوة 

شعبنا“.
ويظهـر حديـث الخصاونـة 
التخـوف مـن اضطرابات قد 
تعصـف باألردن واسـتقراره 
وهي محاوالت لقطع الطريق 
عن أصـوات تطالب األردنيني 

صـدى  تلقـى  باالحتجـاج، 
واسعا يف أوساط األردنيني.

االتِّصـال  وزيـر  وقـال 
الرَّسـمي  النَّاطق  الحكومي، 
فيصـل  الحكومـة  باسـم 
النِّظـام  إقـرار  إنَّ  الّشـبول، 
يأتي ”ترجمة لصدور اإلرادة 
امية بتعيني وزير  امللكيَّة السَّ
لالتِّصـال الحكومـي ضمـن 
األخـري،  الـوزاري  التَّعديـل 
مـا يسـتوجب إنشـاء وزارة 
لالتِّصـال الحكومـي بمهـام 
وصالحيَّـات وهيكل تنظيمي 
محـدَّد وفق نظام يسـتند إىل 
املـادَّة (120) مـن الّدسـتور 
األردني، وكجزء من الربنامج 
طريـق   لخارطـة  التَّنفيـذي 

تحديث القطاع العام“.
وزارة  أنَّ  الّشـبول  وبـنيَّ 
الحكومي سـتتوىلَّ  االتِّصـال 
ـة  مهمَّ النِّظـام  بموجـب 
ة لإلعالم  وضع سياسـة عامَّ
واالتِّصـال الحكومـي ترتكز 
عىل مبادئ االلتزام بنصوص 
الّدسـتور األردنـي كضامـن 
لحريَّة التَّعبـري عن الرَّأي بما 
الديمقراطـي  النَّهـج  يعـزِّز 
ياسيَّة، وتعزيز  والتعدُّدية السِّ
دور اإلعالم الوطني يف الدِّفاع 
عـن املصالـح الُعليـا للدَّولة 
العروبـة  بقيـم  ـك  والتمسُّ

واإلسالم.
ن املبـادئ حماية  كمـا تتضمَّ
اإلعـالم  وسـائل  تعدُّديَّـة 
وتنوُّعهـا، وتعزيـز دورها يف 
التصدِّي لإلشـاعات وخطاب 
ُحرمـة  وانتهـاك  الكراهيـة 
وتعزيـز  ـة،  الخاصَّ الحيـاة 
وسـائل  يف  الجمهـور  حـّق 
وموضوعيَّـة  مهنيَّـة  إعـالم 
والحقيقـة  العقـل  تحـرتم 
وكرامـة اإلنسـان وحريَّتـه، 
الوطنـي،  ـعور  الشُّ وتنميـة 
وتوعية املواطنـني بحقوقهم 

وواجباتهـم، وتعزيـز مبادئ 
وسـيادة  واملسـاواة  العـدل 

القانون.
ولفـت إىل أنَّ من أبـرز املهام 
الوزارة تقديم  ها  التي ستتوالَّ
للناطقـني  الفنـي  الدَّعـم 
الـوزارات  يف  اإلعالميـني 
املختلفة،  الحكوميَّة  والدَّوائر 
وبناء قدراتهم ورفع مستوى 
أدائهم؛ بما يضمن انسـيابيَّة 
تدفـق املعلومـات إىل وسـائل 
تزويدها  وديمومـة  اإلعـالم، 
مصادرها،  مـن  باملعلومـات 
لتدريـب  ـه  التوجُّ إىل  مشـرياً 
إعالميَّـاً  ناطقـاً   70 قرابـة 
باسم جميع الدَّوائر الرَّسميَّة 
اعتباراً  العامـة  سـات  واملؤسَّ

من مطلع العام املقبل.
كذلـك  الـوزارة  وسـتتوىلَّ 
مهـام أخرى مـن بينها: نقل 
صـورة إيجابيَّة عـن اململكة 
بيـة  الرتَّ ونـرش  الخـارج،  إىل 
واملعلوماتيـة،  اإلعالميَّـة 
وتنظيـم الفعاليَّات اإلعالميَّة 
الحكوميَّة، ومتابعة الدراسات 
والتقاريـر والبحوث، وإطالع 
سياسـات  عـىل  الجمهـور 
الحكومة وخططها وبرامجها 
هاتها والتَّرشيعات التي  وتوجُّ
تعمل عىل إعدادها، وتشجيع 
إبـداء الرَّأي والحـوار الهادف 

حولها.
االتِّصـال  وزارة  وسـتتوىلَّ 
بحسـب  أيضـا،  الحكومـي 
املعلومـات  توفـري  الّشـبول، 
األساسيَّة املتعلقة بالحكومة 
سـات الدَّولة لوسـائل  ومؤسَّ
وتوثيـق  املختلفـة،  اإلعـالم 
معهـا،  التَّعـاون  عالقـات 
والربامـج  الخطـط  ووضـع 
السياسـة  لتنفيـذ  الالزمـة 
واالتصـال  لإلعـالم  ـة  العامَّ
عليهـا  واإلرشاف  الحكومـي 
املـواد  وإعـداد  ومتابعتهـا، 

اإلعالميَّـة املتعلِّقة بأنشـطة 
الحكومة واملناسبات الوطنية 
مـع  والتَّنسـيق  بالتَّعـاون 

سات اإلعالم الحكومي. مؤسَّ
واعترب صحفيـون أن الوزارة 
”التطبيل“  الجديـدة هدفهـا 
كل  ومحاربـة  للمسـؤولني 
األصـوات املخالفـة، مؤكدين 
أن مـا يحدث يجـدد املطالبة 
بـرضورة وجود إعـالم دولة 
لإلشـاعات.  يتصـدى  قـوي 
ويعانـي اإلعـالم األردني منذ 
سـنوات مـن أزمـات مركبة 
لـم تحرك السـلطات تجاهها 
سـاكنا، أبرزها األزمة املالية، 
التضييـق  كمـا يعانـي مـن 

والقمع.
ويحّمـل مراقبـون الحكومة 
اإلعـالم  تـردي  مسـؤولية 
وخاصة  وتراجعـه،  األردنـي 
أنها ال تدعم وسـائل اإلعالم، 
الحكومـات  لـدى  وليـس 
املتعاقبـة أي إرادة سياسـية 
دورهـا.  وتعزيـز  لتقويتهـا 
ويشـري صحفيون إىل أن آخر 
إسـرتاتيجية وضعـت لدعـم 
اإلعـالم كانت يف عـام 2011 
بـ“الربيـع  عـرف  مـا  إبـان 
العربـي“، وانتهت بعد خمس 

سنوات دون أن تحقق شيئا.
السياسـية  األزمـة  وكانـت 
التـي عصفت باألردن – أو ما 
الفتنة“ –  يسـمى بـ“قضية 
أظهـرت إعالما أردنيا ضعيفا 
حني لجأ األردنيون إىل اإلعالم 
الخارجـي ومواقـع التواصل 

الستقصاء األخبار.
ويلجأ املسـؤولون إىل التأكيد 
األردن  أن  عـىل  مـرة  كل 
ملديـر  وسـبق  مسـتهدف، 
اإلعالمية  االسـتجابة  وحـدة 
وإدارة  الوطني لألمن  باملركز 
األزمـات أحمـد النعيمات أن 
أكد يف حديث لقناة ”اململكة“، 

مـن  مصالـح  ذات  ”دوال  أن 
املصادر الرئيسـية للشائعات 
أن  إىل  األردن“، مشـريا  ضـد 
للمسـاس  مصالـح  ”هنـاك 

بأمن األردن“.
وكشف النعيمات النقاب عن 
 90 يتداولـون  األردنيـني  أن 
مليون رسالة واتساب يوميا، 
معتربا أن انتشـار الشائعات 
يف  الثقـة  فقـدان  إىل  يعـود 
اإلعالم الرسـمي الذي ال يؤثر 
يف الرأي العام إال يف حدود 36 

يف املئة.
لكـّن معارضـني سياسـيني 
طرحوا فرضية ثانية تتلخص 
الحكومـات  توجهـات  أن  يف 
إلثارة الخوف من اسـتهداف 
األردن ليست سوى ”فزاعة“.
وال يخفـي العاهـل األردنـي 
امللك عبداللـه الثاني انزعاجه 
مـن حـرب اإلشـاعات التـي 
”تنخـر“ األردن، وال تتوقـف 
عند حدود، وقال ”أنا أسـمع 
بالداخـل  كثـرية  إشـاعات 
والخـارج.. فمـن أيـن يأتون 
نعلـم!“.  ال  األفـكار؟  بهـذه 
ويكمل امللك رسالته الواضحة 
”نريد أن نطـور بلدنا ونعمل 
الفقـر  ونحـارب  بشـفافية 
والبطالة والوساطة والفساد، 
لكن من غري املسموح اغتيال 
خـط  والفتنـة  الشـخصية، 

أحمر“.
من جانب آخر، يرص الشبول 
االتصـال  وزارة  أن  عـىل 
الحكومـي ليسـت عـودة إىل 
وزارة اإلعالم التي ألغيت عام 
2003. وأوضـح الشـبول أن 
وزارة اإلعـالم كان يف نظامها 
أن الوزارة تتألف من مؤسسة 
وإدارة  والتلفزيـون  اإلذاعـة 
ووكالة  والنـرش  املطبوعـات 
األنباء األردنية، وكلها ليسـت 

موجودة يف هذه الوزارة.
وبني الشـبول أن عدد وسائل 
اإلعـالم يف األردن قبـل إلغـاء 
وزارة اإلعـالم كان بالعرشات 
وسـيلة   250 مـع  مقارنـة 
إعـالم حالياً، ما بني رسـمية 
وحكوميـة وقطـاع خـاص. 
وأوضـح أن وسـائل اإلعـالم 
الحكومية هـي وكالة األنباء 
األردنيـة (بـرتا)، ومؤسسـة 

اإلذاعة والتلفزيون.
الـوزارة،  وعن مـكان وكادر 
قال الشـبول إنه تم استئجار 
منطقـة  يف  للـوزارة  مبنـى 
الشميساني يف عّمان، مضيفا 
عـرشات  الـوزارة  كادر  أن 

فقط.

القاهرة/د ب أ:
 قررت لجنة الشكاوى واللجنة 
األعـىل  باملجلـس  القانونيـة 
لتنظيـم اإلعالم املـرصي، فتح 
تحقيق عاجل بشـأن تجاوزات 

قناة الزمالك.
وذكـر املجلس اإلعالمي لتنظيم 
اإلعـالم املرصي عـرب صفحته 
التواصـل  بموقـع  الرسـمية 
اإلجتماعي فيسـبوك أن اللجنة 
قـد تلقت شـكاوى كثـرية من 
أطـراف متعـددة ومـن لجنـة 
الرصد باملجلس، حول مخالفات 
لألكواد اإلعالميـة، التي صدرت 
يف  العاملـني  جميـع  بموافقـة 

الوسط الريايض.
وأكـد املجلـس أنـه يحـذر كل 
يف  االسـتمرار  مـن  األطـراف 
ارتـكاب مخالفـات تتنـاىف مع 

النظيـف،  الريـاىض  السـلوك 
بعـد أن أعطـى فرصـة طويلة 
شـهور  مـدى  وعـىل  للجميـع 
عديـدة، بممارسـة حـق النقد 
والرأي والـرأي اآلخر والبعد عن 
التعصب، ولكن أسيئ استخدام 
هـذا الحـق، مما يحتـم التدخل 

الحاسم والفوري.
ويهيب املجلـس بالجميع بداية 
مرحلة جديـدة والتحيل بالروح 
الرياضيـة، والبعد عن التعصب 
وتقديـم نموذج طيـب لألجيال 
املنافسـات  وعشـاق  الشـابة 

الرياضية.

 واشنطن/متابعة الزوراء:
توصـل تقريـر جديـد إىل أن اسـتخدام اإلهانات 
العنرصية عىل تويرت ارتفع منذ اسـتحواذ إيلون 

ماسك عىل املنصة الرقمية واسعة االنتشار .
ولطاملا وعد ماسـك يف مناسـبات عديدة باتخاذ 
إجـراءات صارمـة مـن شـأنها خفـض خطاب 
الكراهية والعنرصية عىل تويرت، لكن هذه املزاعم 
”ال تصمد أمام التدقيق“، وفقا لتقرير صادر عن 

مركز مكافحة الكراهية الرقمية.
ورصـد التقرير اسـتخدام لفظ عنـرصي واحد 
26228 مـرة يف التغريدات خالل األسـبوع األول 
ملاسك يف تويرت ، وهو ثالثة أضعاف متوسط عام 

2022 ، وفًقا للتقرير.
تأتي هذه األرقام، فيما نجحت تويرت تحت إدارة 
ماسـك يف تقليـل عدد مـرات مشـاهدة خطاب 
الكراهيـة عـىل صفحـة البحـث والتوجيـه عىل 
املنصة ، من جانبه، أوضح رئيس قسـم السالمة 
والنزاهـة يف تويـرت، يويـه روث، أنـه وفريقـه 

يعملون عىل معالجة املشكلة.
وأشـار روث إىل أن أكثـر مـن 1500 حسـاب قد 
تمت إزالتها خالل هـذه الفرتة مع تقليل وصول 

مثل هذا املحتوى ”إىل الصفر“.
وأضـاف روث أن هـذه الزيـادة كانـت مدفوعة 

”بحملـة تصيد ممنهجة قصرية املـدى“، مؤكًدا 
أن العديـد من الحسـابات التي تـم حذفها كان 

”عنارص تنتهك القواعد بشكل متكرر“.
كانت بلومبريغ قد ذكرت يف وقت سابق، أن تويرت 
منعت معظم موظفي قسـم السـالمة والنزاهة 

من الوصول إىل أدوات تعديل املحتوى الداخلية.
بهذه القيود، ال يسـتطيع هؤالء املوظفون اتخاذ 
إجراءات ضد مسـتخدمي تويرت الذين تم اإلبالغ 
عنهم بسـبب انتهاكهم قواعد النظام األسـايس 
مـن قبـل مسـتخدمني آخريـن أو أدوات تويـرت 

اآللية.
وأكد روث صحـة التقرير يف تغريدة قال فيها إن 
هذا هـو ”بالضبط“ ما سـتفعله أي رشكة تمر 
بعمليـة انتقـال مؤسسـية، وأضـاف أن قواعد 

تويرت ما زالت سارية.
يف الوقـت الذي يسـلط فيه الضوء عىل سياسـة 
محتـوى تويـرت، واجه ماسـك نفسـه انتقادات 
حـادة خالل عطلة نهاية األسـبوع، بعد أن نرش 
تغريـدة عـن نظرية مؤامـرة ال أسـاس لها من 
الصحة حـول الهجوم عىل زوج رئيسـة مجلس 
النواب نانـيس بيلويس. تضمنـت التغريدة، التي 
ُحذفت فيما بعد، رابًطا ملقال من موقع إلكرتوني 

معروف بمشـاركة األخبار املزيفة.
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* عـودة إىل البدايات.. متى اكتشـفت قارة 
الشـعر املفقـودة داخـل جغرافيـة روحك 
املتوثبة ؟ وكيف ولجت إىل أبواب القصيدة؟

ـ  فعال هي قارة وفعال كانت مفقودة 
وألن روحي متوثبة  من نجاح إىل آخر  عثرت 
عىل هـذه الجزيرة واسـتوطنتها  وجعلتها 

تستوطن روحي علنا 
وهـذا حدث مع بداية األزمة التي تعيشـها 
بالدهـا  أي مـع بداية الحـرب الكونية عىل 
سـورية الروح،  وجدت من واجبي أن أقف 
إىل جانـب وطنـي أقلهـا أعرب عـن حقيقة 
الحـدث  وأنقل صورة ملا يحدث فيه  خاصة 
وقد شـوه اإلعالم الحقائق كلها  الكل يجب 
أن ينتفـض عندمـا  يناديـه الوطـن  وأنـا 
أحسسـت بعمق املسـؤولية، فبدأت بكتابة 
خواطـري وأحاسـييس   وأملي التـي كانت 
أملا ينضح  به كل السـوريني، دعوت للسالم 
كتبـت عن  خطر الحـرب  عن  الفقدان عن 
الشـهيد عـن األم عن األسـري  كتبت الحب 
والغـرام كي أنتقل بـأرواح مثقلة وجعا إىل 
اسرتاحات   مفيدة تحتاجها الروح دون أن 

تدري. 
األدلجـة  عـن  بعيـدا  الشـعر  •تعريـف 
والخطابـني القومي والعقائـدي بما يدعم 

مرتكزات الهوية الثقافية؟ 
ــ الشعر  بالنسـبة يل هو متنفس أستعيد 
بـه روحـا ضائعـا  وأخـط نبضـا صادقـا 
هو صعـداء الـروح وتنهيدة االرتيـاح فأنا 
أرتـاح عندما أكتب نصا مـا أيا كان وأرتاح 
أكثـر عندما يالقي محبة الناس  بمالمسـة 
أرواحهـم وخوالجهـم،  ُيْطَعـُن يف الحداثة 
بوصفهـا إنجاًزا غربيًّا، وهي كذلك بالفعل، 
أليس من حداثة عربية وكيف يسهم الشعر 

يف تأصيلها؟
ــ طبعـا لدينـا الحداثة العربيـة الخاصة 

بنا.

أي  مواكبـة  تفرضهـا   الحداثـة  رضورة 
موضوع أو حدث واسـتمراريته والتعاطي 
فيه، فالشعر عنا منذ الجاهلية وأشعارهم 
ماتزال خالـدة إىل يومنا هذا  لكن رضورات 
املسـتجدات  وطبيعـة  وتغرياتهـا  الحيـاة 
التـي تطـرأ عليها  تفرض نوعـا أحدثا  من 
سـابقا  ومتطـورا عنه بمايناسـب الوضع 
الراهن باملرحلة، ففي مجال األغنية  نعرف 
ان األغانـي كانت طويلة جـدا وهادئة جدا  
تطورت بما يناسـب عرص الرسعة لتصبح 
دقيقتني ثـالث  دقائق ألن وضـع الحياة ال 
يسـمح بسـماع  األغانـي  القديمـة يف كل 
األوقـات، طبعا يبقـى لكل منهـا جماليته 
ورونقـه وذكـرت األغنيـة ألنهـا شـعر يف 
عمومـا  األدب  يشـمل  وهـذا   حقيقتهـا، 
فالنصـوص  تطـورت من   طويلة    سـواء 
بالشعر  وبرتكيبة معينة  وألفاظ صعبة إىل 
قصرية بألفاظ سهلة وسلسلة  بما يتناسب 
مع واقـع الحال فجاءت القصـة القصرية 
والقصـرية جـدا، وشـعر النثـر والومضة، 

تمامـا كما يف الغرب جـاء الهايكو .. كنص 
مخترص وموجز . 

• رزح الشـعراء العـرب يف العقـود الثالثـة 
األخـري تحـت نـري العديـد مـن املتغـرّيات 
السياسـية واالجتماعية ومحاطني بسياج 
اقتصادي شـائك ممـا خلّف آثـاًرا خطريًة 
عىل اإلبداع.. كيف يمكننا االنفالت من هذه 

األزمة والخروج بأقل كلفة من الخسائر؟
ـــ ما نقوم  به حاليا نحن هو أننا   نحاول 
االنفالت مـن هـذه األزمة والخـروج بأقل 
كلفة من الخسـائر إذا ترانا نجهد ونجتهد 
بالكتابة والتواجد واملشـاركات واسـتغالل 
العالـم األزرق للوصـول لألصقـاع عربيـا 
ودولياإن منعتنا املادة من التواجد شخصيا 
نتواجد بحروفنا وروحنا املهم اسـتمرارية 

العطاء وجودته. 
•ما أبـرز مالمح قصيدتك الشـعرية دونما 
التَّماس مع تجربـة جيلك اإلبداعي؟ وكيف 
يتحقـق الشـاعر يف ظـل تداخل السـيايس 
الديموقراطـي  اإلبداعـي  مـع  اإلقصائـي 

وتجاذبات الشـللية املقيتة التي تستقطب 
أنصاف املبدعني واملتعلمني؟

ـــ قصائـدي تتمـاز بالغنـى يف املوضـوع 
واألسـلوب ومـن هنـا تراها تالمـس أكرب 
رشيحة ممكنـة فأنا أحاول وأسـتطيع أن 
أنجـح فيما أحـاول وهو أن أالمـس أرواح 
أكرب فئـة من الناس ومن املسـتمعني ومن 
القراء لذلـك تراني أكتب األنمـاط املهتلفة 
ألبـي كل األذواق الشـعرية يف األغنية اكتب 
االغنية بموضوعاتهـا املختلفة وهي تصل 
لرشيحـة واسـعة  عمريـة ومكانيـة ويف 
الشـعر أكتب النثـر والعامـودي والخاطرة 
والقصة   بأسـلوب الفصحى واملحكي كي 
أصل إىل ذائقة النقاد واملثقفني وكي أتمكن 

من  نيل مساحة من إعجاب العامة..
لذلك ترى يف قصائدي جهدا ملحاكاة األفضل 
يف كل مجـال وسالسـة ألسـتقر يف األذهان 
بكل  بسـاطة، فاملهم هو الصدق و الرغبة 
اليـأس  وعـدم  واالسـتمرارية  العطـاء  يف 
واالحبـاط مـن أي محاربـات أو عوائق  قد 

توجد بمحط الصدفة او تكون مصطنعة أو 
هي نتيجة فعليـة وحتمة  فرضتها الحرب 

واملؤامرة 
•لـم يعـد الشـعر العربـي يطـرح أسـئلة 
وجودية.. ما السـبب؟ وملاذا صارت صارت 
”أسـئلة الشـعر حائرة بني منجزه الرتاثي، 
ووظيفتـه االجتماعيـة والحياتيـة، وبـني 
طـارئ خلخـل قواعـد التعاطي الشـعري 
العربـي، بانفتاحـه عىل التجديـد والتطور 

الشعري“ وفق تعبري عثمان حسن.
ـ   احـرتم تعبـريه وايـه واعتقـد مـرد ذلك 
للواقـع الراهـن مقتضيات الواقـع الراهن 
تفرض عـىل الشـاعر أو الكاتـب وهو ابن 
الواقع الحياتـي والحدث والظرف أن يكتب 
ما يرى ويسمع ويحس  لنقل نبض الواقع  

بكل مصداقية 
هو سوف لن يبتعد عن الحدث الراهن االهم 

ليكتب يف املهم..
عندمـا تنتهـي االزمـات والحـروب تتفرغ 
االقـالم للخلـق، وتكتـب يف أمـور  أبعد من 

لقمة العيش والحدود واملطامع والظلم..
وتتعمـق يف الوجـود   يف الفلسـفات  النهـا  
بطبيعة الحال التسـتطيع اال أن تكتب وأن 

تبحث عن خلق جديد وتميز  وإبداع. 
•هـل مـن دور ووظيفة للشـعر؟ وما أهم 
مالمح األزمة التي يعيشها الشعر العربي؟ 

يف ظل غياب املؤسسات التنظيمية؟
ـــ  طبعـا للشـعر دور وأهميـة ووظيفة  
ومهمة أيضا، أبعد من محاكاة االحاسـيس 
وترجمـة املشـاعر ونقل الصـور الحقيقة 
وإيصـال رسـالة وغرض ادبـي وحكمة او 
نصيحة او حتـى الرفاهيـة الروحية وهي 
التوثيق فكـم من حدث تاريخـي  ومراحل 
زمنية وثقتها األشـعار والكتـب والدواوين 
والروايـات، لذلك ترى أن اشـعارنا الحالية 
يف غالبيتها تنعي الشـهيد أو تحاكي السالم 
أو  صعوبة الحياة ولقمة العيش الن الواقع 

هكـذا وهي بدورهـا أقصد األشـعار توثق 
الواقع. 

•تـكاد القطيعـة ما بـني القارئ والشـعر 
العربـي الحديـث أن تصبـح شـاملة.. مـا 

العوامل التي أدت إىل هذه األزمة؟ 
ـــ أجد أن الوسـط الثقايف منقسـم يف هذا 
املجال فكماان هناك قارئا  ال يحبث الشعر 
الحديث  ويفضل االشعار العمودية املوزونة 
فهناك باملقابل قارئا  من منارصي الشـعر 
الحديث وليـس األمر حرصا عىل القارئ بل 
الكاتب أيضـا  والناقد، نجدهم منقسـمني 
بـني محب وال محب او داعـم لهذا أو داعم 
لـذاك واعتقد أن هذا أمـر طبيعي فالبعض 
يـرى أن الشـعر الحديـث  وأنـا أرى أن أي 
حدث حديث سـيكون له معارض ورافض   

أو مسهجن أو غري متقبل .. 
ألنـه مـا زال حديثـا وجديـدا عـىل التداول 
والتعاطي ولكن أجد باملقابل نسـبة كبرية 
محبـة للشـعر الحديـث النه يفتـح مجاال 
واسـعا للتعبري وأفاقا شاسـعة لسـهولته 
بالنسـبة لبعـض االقالم لبعده عـن القوايف 
والضوابط والقيود ان تميز الشـعر الشـعر 

املوزون .
لذلك أنا ال ارى قطيعة بني القارى والشـعر 
الحديث بـل أرى الوضع طبيعي كما يمكن 
أن يوجـد من يقاطعه انـا ارى أن له قارئ 

ومستغ وكاتب ومحب باملقابل. 
•كثـري من األصوات تبرش بعـودة القصيدة 

العمودية
ـــ لتتسـيد املناطـق املضيئـة يف املشـهد 
الشـعري العربـي .. هـل تعتقـد أن هـذه 
بشـارة أم خسـارة يف ظـل أزمـة النمطّية 
والتكرار يف الرؤية واللغة والصورة واإليقاع 
التـي أصابت قصيـدة التفعيلـة خاصة، يف 
إطـار حركة الشـعر العربي املعـارص، منذ 
ستينيات القرن املايض، إىل حالة من السأم 

و“اإلرهاق الجمايل“.

www.alzawraapaper.com

ثقافية
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استحقُّ جائزَة «نوبل» 
ألنَّ -  نوبَل-  كان جدَّ املِدفِع 

الـذي أطـاَح بجـدراِن بيـت صديِقـي   
ا يوَمها ووقفُت محتجًّ

عىل تأخِر هطوِل املطِر 
ليسقَي  شجريَة الزيتوِن 

يف ذلك البيِت املخرْب .
استحقُّ الجائزَة 

ـرُت عـن َمعصيـاٍت كـربى يف  ألننـي كفَّ
الشعِر

لحظَة تأملُت َسفاَد 
زوِج عصافرَي من وراِء ستاِر النافذْة 

ثـمّ جاهـرُت بهجـاءِ الِغربـان
التي تحوُم طيلَة الليِل والنهاْر 

لتمنَع العصافرَي من بناِء 
ُعشٍّ جديٍد لصغاِرها.

استحقُّ جائزَة «نوبل» 
الكتشايف ُلقاًحا 

ضدَّ األجواِء السديميِة السائدِة 
يف ذاكـرِة النـاِس 

حيُث يجُب أن ُيؤخَذ الصمُت 
عىل شكِل قطراٍت مؤقتٍة كلَّ دقيقٍة 

حتى تتضَح الرؤيُة 
ويزوَل غباُر هذا الزماِن عن الوطْن .

استحقُّ جائزَة «نوبل» 
ألنني لعبُت ولم أزْل

بمهارِة الدَّوِر املحدِد يل 
بني ألِف ألِف إنساْن 

حيُث كّنـا نتدافـُع باملناكـِب واألقـداْم ؛
ملشاهدِة الخطوِط السوداِء الغريبْة 

عىل ظهِر ووجِه رغيِف خبٍز 
خرَج توًّا من معركِة الجوْع 
خالَل املشـهِد  األوِل واألخرْي 

من فيلِم( خريطة الخراِب الكربى)..
أخريًا..

ألنني كتبُت ستني روايًة عن ُعُمري
كنُت فيها مجروًرا

وراَء أحالٍم عن حياٍة 
وجَب أن أكوَن فيها 
فاعًال مرفوًعا دائًما

فوَق راياِت التاريْخ ...
فأنا استحقُّ جائزَة «  نوبل»!

CNN@b �õÌc@b„cÎ@D
@äÏ„@ãñb„@übÌä

7ó‰€a@µébÌ@@
قرأت جانًبا كبريًا من بحـث الناقد إبراهيم 
رسـول يف الرواية، وحقيقـة األمر اّنه بحٌث 
لناقد سـيأتي الحقاً ويحتل مكانته النقدية 
بامتياز، فهو يمتلـك عقلية بنائية منظمة 
كأي ”اسـطة“ من اسـطوات  النقد، يجيد 
اختيار املساحة وأدوات البناء، ويمتلك رؤية 
شـاملة لوضـع فكـرة هـذه الرواية ضمن 
نسـق مـن التصـورات، وألن الكتـاب الذي 
ارسله يل لقراءته واسـع املهمة، يتطلب أن 
يكون معنونا بعنوان شـامل للموضوعات 
النقدية، املستخلصة من القراءة، فالروايات 
ليسـت إال مواد أولية تدخل بيت النقد بقدر 
مـا يكـون البيت قـد هيأ لهـا مكانـة  لها 
فيه، أقـول: إّن الناقد إبراهيم رسـول ناقد 
ملسـتقبل أراه واضًحا بالنسـبة له من اآلن، 
ألن تصديـه ملهمـة الكتابة عـن عدد كبرية 
من الروايات املختلفـة االتجاهات والبلدان 
والثقافـات ،يعنـي أن لديـة رؤية شـاملة 
لفنون الرسد الروائي العربي، وألّنه شـاب، 
ويمتلك خربة عملية هي القراءات املتتابعة 
للروايـات مع تحليل لبنيتها وشـخصياتها 
وأحداثهـا، مكنته هذه الخـربة من تكوين 
آراء دالـة عىل الخـربة تشـخيصات نقدية 
حديثـة السـيما وأّنه يرفد رؤيتـه بمصادر 
كتب الحداثة، نقًدا وفلسفة، عن فن الرواية 
وعن دورها الثقايف. ربما اخالفه يف تسمية 
عمله بـ ”موسوعي“ ، ولكن جهده يتصف 
بالشمولية والتعددية،  وليس باملوسوعية، 
فاملوسـوعية تعني“ معلومـات ذات صبغة 
معرفيـة“ والكاتـب املوسـوعي ”عالم ذو 
معـارف واسـعة“ بينمـا ما كتبـه هو عن 
نماذج من الروايات وليس كتاب موسوعًيا 

عن علم وفـن الرواية، بل عن عدد كبري من 
الروائيني والقصاصني (29) روائياً وكاتًبا.  
وهـو الجـزء األول. فمفهوم املوسـوعة ال 
يعني العدد من الروايات  وال عدد الروائيني، 
بقـدر ما يعني املراحـل واالتجاهات وأنواع 
الروايـة  علميـا وفنيـا. وتأثـري هـذا العلم 
والفن بالعرص وبما يحدث وبالكيفية التي 
يبني الروائيون بهـا تصوراتهم عن العالم. 
لذا يشـكل مفهوم املوسوعة عائًقا معرفًيا 
يف فهـم البنيـة النقدية ملرشوعـه، هل هو 
نقـد روايات وضعت ضمن سـياق معنون، 
أم هـو تكوين رؤية نقدية موسـوعية عن 
فن الروايـة؟، لذلك أجد ان الجهد يمكنه أن 
يكـون أكثر فائـدة لو حدد العنـوان كغاية  
محددة للبحـث واتجاهاته. يقـول الناقد“ 
كانت الكتابـة عن تجربـٍة إبداعيٍة ِرصفة, 
فقـد قرأت الكثري من الرسديـات إال أني لم 
أكتـب إال يف األعمال االبداعيـة التي فرضت 

حضورهـا املميـز يف الـرسد, وقـد تتبعـت 
األعمـال الرسديـة, فقـد أختـار العنـوان 
بحسـِب تقنيـٍة أو فكـرٍة أو مسـألٍة مـا، 
عالجت جانبـاً واحداً ووضعت لهذا الجانب 
عنواناً, واشـتغلت عليـه، فالقـراءُة كانت 
متخصصـة يف الجانب املعنون“ وهذا يعني 
ان عمله ليس موسوعًيا، بقدر ما هو رؤية 

نقدية شاملة لعدد من الروايات اختارها.
إال أن هـذه املالحظـة العابـرة، ال تشـكل 
عائًقا أمـام قراءة هذا الجهد املتميز، الذي 
سـيكون هذا الكتاب هو الجزء األول منه، 
ممـا يعني إننـا أمـام جهد نقدي شـامل 
للروايـة العراقيـة والعربيـة. ومع ان هذه 
املالحظة عابرة أيًضـا، نجد أنَّ ما يحتويه 
الكتـاب جديد عـىل النقد العراقـي، وأقول 
جديد، ألن الناقد ال يمـرن قلمه ألول مرة، 
بـل لديـة مجموعـة مـن املؤلفـات حول 
الرسد، لذلك تأتي استنتاجاته النقدية دالة 
عىل خربة قراءيـة وبحثية، وهو ما يجعل 
تفكريه يتجه نحو شـمولية أوسع من نقد 

روايات معينة.
سأدخل يف صلب املنهج النقدي لهذا الجهد، 
أقـول فيه كلمـة عابرة، فبعـض الروايات 
عولجت بناء عىل فكرتها، وهو ما يسـمى 
بالنقد املضموني الداخيل للنص، وبعضها 
عولجت بناء عىل املكان، وبعضها عولجت 
بناء عـىل املحتوى االجتماعي، هذا ال يقلل 
من سـعيه النقدي الشـامل، بقد ما يكون 
مؤًرشا عىل سعة معلوماته ، وباملجمل فقد 
هيمن املنهـج الوصفي عـىل كل الروايات 
التي درسـها، وهي 50 رواية لـ 29 كاتًبا، 
ممـا يعنـي أنَّ منهجيتـة النقدية وصفية 
تاريخيـة، وهـذا يتـالءم وسـياق بحثـه، 

ألّنـه معنٌي بعدد مـن الروايات، وبعدد من 
الُكتـاب، الذيـن  نالـوا حظـوة جيـدة من 
تحليالتـه، والبعض اكتفـى بعرض رواية 
أو عمـل واحـد لهم. وهذا يعنـي أّنه مهتٌم 
باألعمـال ال باألشـخاص، وهـذه خطـوة 
مبدئية ربما تستقر الحًقا يف أقسام جهده 

النقدي.
يف سـياق عام، نحـن بحاجة إىل نوعني من 
النقد قبل أن يكون الناقد متخصًصا: النقد 
األول هو النقـد األفقي، أي تلمس الطريق 
نحـو قـراءة املنجـز الروائـي دون تحديد 
أسـماء دون أخرى، وهذا يضع الناقد أمام 
مهمـة البحث عـن رؤيـة أو رؤى الكتاب 
الحًقا، ونسمي هذا النقد نقًدا أفقًيا، بحيث 
يتتبـع كل األعمال مهما كانـت فنيتها أو 

زمنيتهـا. والنقـد الثانـي، وهو مـا نطلق 
عليـه النقد العمودي، وال يقـوم هذا النقد 
إال عـىل الرؤيـة األفقية تلـك، ومنه يختار 
الناقد أفكاًرا واراء قارة يمكنها أن تلخص 
اهتمام الروايات ومحددات اشتغالها ،وهو 
ما يشـري اليه بحث األستاذ إبراهيم رسول 
يف بعـض تحليالتـه. لذلـك فالناقد يخطو 
باتجاه التميـز والخصوصية، وهو الجمع 
بـني الرؤيتـني األفقيـة والعموديـة التـي 
تمكنـه الحًقا مـن أن يجد املنهـج العلمي 
والفني الـذي يحدد رؤيته للنتـاج الثقايف، 
ويكـون من اختصاصـه كناقد لـه رؤيته 
املنهجية املعينة. شـخصًيا انا متفائل جدا 
بهـذا الناقد الذي تمكن من السـيطرة عىل 

50 رواية قراءة وكتابة. 

@@@Ôflbv®a@áubfl
بعـد أن فرِغُت مـن تغيري زيت محرك السـيارة تحدث عامل الورشـة إىل 
صاحب السـيارة التي كانت واقفة خلف سيارتي ينصحه أن يستأجرني 
كـي يذهـب إىل صديقه الذي أوشـك عىل الوصـول إىل املطار ألن سـيارته 
سـوف تستغرق أكثر من سـاعة لتعود إىل الطريق ، ذهبُت به مرسعاً مع  
رفيقيـه  (درك) و ( مليسـا). كان صديقهم ينتظـر وصولهم أمام بوابة 
القادمـني، عانقهما وقبل زوجته التى اسـتقبلته بعينني باكيتني . سـأله 

عندما اتجهت بهم إىل حيث سيارتهم:
-كيف هي الصني وكيف كانت األلعاب األوملبية يف بكني؟

-الحديـث عن الصني وعـن جمالها وروعة بنائها يحتـاج إىل وقت طويل  
لكـن كل مايمكنني قوله أنها تفوق الوصف والخيال واأللعاب كانت أكثر 

من رائعة، لكن ماهي أخباركم وكيف حال أمي؟
 صمت الجميع، أخذ ينظر إليهم بوجه قلق حزين فأجابه صاحبه بهدوء 
: يؤسـفني أن أقول لك أن أمك قد توفيت قبل أربعة أيام ، كن قوياً . لكنه 
لم يكن قوياً بل أخذ يرصخ ويبكي بصوت عال وهو يرضب برأسه مقعد 
السيارة األمامي، ضحك الجميع ثم التفت إليه (درك) قائالً : أمك بخري إنه 

يمزح معك . نظر إليه مستغرباً ثم رصخ بوجهه: 
-أيها الغبي، أي نوع من املزاح هذا؟

-لقد أردت أن أسقيك من الكأس التي اسقيتني منه.
-عن أي كأس تتحدث؟

-أتذكـر عندمـا أخربتني قبـل عامني أن زوجتـي قد تعرضـت إىل حادث 
اودى بحياتها أمام بوابة املتحف وملا وصلت منهكاً اسـتقبلتني بالضحك 

والسخرية أنت ورفاقك .
-ألم تجد وسيلة أخرى غري أمي !؟

-وأنت ألم تجد وسيلة أخرى غري زوجتي !؟ 
 تدخل ( درك ) لينهي الجدال بينهما ، وصلنا إىل سـيارته التي الزال العمل 
بها مستمراً ، نزل من السيارة بصحبة (درك) ثم قال له : التنىس موعدنا 

يف الحانة نهاية األسبوع .
 وضع رأسـه عىل رأسـها شاكياً لها مزاح رفاقه السـخيف لكنها أجابته 

قائلة :
-التنـىس أنك أول من بدأ هذا النوع مـن املزاح ، لكنني فوجئت بقوة األلم 
والحـزن الـذي ظهر عىل وجهك ياعزيزي ، أيعقـل أن تحب والدتك إىل هذا 

الحد؟
- تعلمـني أننـي ولدها الوحيد الذي لم يفارقها منـذ أن رحل أبي عن هذه 

الدنيا مبكراً .
    - سـعيدة جداً بشـعورك هذا ، تأكد ياحبيبي أنني لن أشعر بالغرية أبداً 
، بـل لدي أمل كبري أن ولدنا القادم سـيكون باراً ومحبـاً يل كثرياً ألنه من 

صلبك .
-ماهذا! هل أنت حبىل ياعزيزتي ؟

- يف الشهر الثالث ، أردتها أن تكون مفاجئة سارة .
- فعـال ياحبيبتـي أنهـا مفاجئـة أذهبت عنـي الغيض الذي سـببه ذلك 

الصديق األرعن .
-أنـس ذلك ، فنحن نعيش تحت مزاح الزمن منـذ أن ظهرنا يف هذه الدنيا 
القصرية ، ما إن يرانا سعداء حتى يفاجئنا بمزاحه الثقيل، يمازحنا دون 

أن  يكرتث  بما يسببه لنا من ألم وحزن ومعاناة.
-هل علمت والدتي بذلك؟

- بالتأكيد ياحبيبي، كانت سـعيدة جـداً بحفيدها القادم ، تغني وترقص 
فرحـاً ،  تولـت جميع أعمال املنزل، تمنعني مـن أي جهد وإن كان هيناً . 
لقد أشـرتت لـه العديد املالبـس واللعب، فرحُت لفرحها كثـرياً فقد كانت 
تتمنـى أن يكون لها حفيداً منذ أعـوام، كانت تتمنى أن تكون إىل جوارها 

قبل أن تفارق الحياة ، كن قويا ياحبيبي.
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من الطبيعي أن تمَر العالقات الزوجية 

بمنحنيات ومطّبات عدة، ومن حسن 

يمـرون  األزواج  أغلـب  بـأن  الحـظ 

بمشاكل متشـابهة، تطرق لها العديد 

من االختصاصني وتوصلـوا إىل حلول 

وأسـاليب ممكنة للتخلص من الفتور 

واستعادة املحبة واملودة واالحرتام، يف 

هذا املقال، نسـتعرض أبرز 3 مشاكل 

زوجية شـائعة مع الحلول لتخطيها، 

.WebMD  كما جاء يف موقع

أبرز املشاكل الزوجية وحلولها

 ضعف التواصل

األزواج والتطور التكنولوجي

األزواج مؤخـراً مـن ضعـف  يعانـي 

التواصـل فيما بني بعضهـم البعض، 

التكنولوجـي  التطـور  مـع  خاصـة 

واالنتشار الواسع لألجهزة الذكية.

حلول لتقوية التواصل مع الرشيك

كأي التزام آخر، حددوا موعد للجلوس 

الهواتـف  ضعـوا  بهـدوء،  والتحـدث 

الصامـت،  الوضـع  عـىل  املحمولـة 

وتحدثوا يف وقت نوم األطفال.

إذا كان أحـد الطفريـن يعانـي مـن 

مشـكلة يف ضبط األعصـاب والرصاخ 

أثنـاء أي نقاش، فيفضـل الجلوس يف 

مكان عام، حيث سـيضع الحرج من 

وجود آخرين حداً لالنفعال.

ضعوا قواعد للحديث، أولها االستماع 

للطـرف اآلخر حتـى ينتهي من رشح 

فكرته، وعدم استخدام عبارات سلبية 

أو كلمات تثري انفعال اآلخر مثل ”أنت 

دائمـاً هكـذا..“، ”أنـت ال تفعـل ذلك 

أبداً“.

يجب االنتباه إىل لغة الجسد، وال ضري يف 

اتخاذ حركة معينة تشري إىل اإلنصات 

مثـل إيمـاءة الـرأس أو إعـادة بعض 

الكلمات التي تشـري إىل االستماع، مع 

االبتعاد عن الترصفات التي تشـري إىل 

عكس ذلك، مثل الرسم، النظر للساعة 

أو املوبايل أو حتى قضم األظافر.

ومـن املحبـب أن يتـم رشح أي فكرة 

بأسلوب لطيف.

عدم وضـع العالقـة الزوجيـة ضمن 

األولويات

من املعروف بأن أغلب العالقات تفقد 

بريقها الذي كان يف البدايات مع مرور 

الوقـت، ولكن هـذا ال يعني بـأن يتم 

تجاهلها، بل يجب االلتزام بها وجعلها 

دومـاً نقطـة محوريـة وأساسـية يف 

حياة الرشيكني

للعالقـات  الربيـق  إلعـادة  حلـول 

الزوجية

أعيدوا البدايات للعالقـة الزوجية من 

خـالل تكـرار الترصفـات التـي كان 

تسـعد أحدكم اآلخر، قـدروا بعضكم 

البعـض، أثنوا عىل بعضكـم، تواصلوا 

خالل النهار، أظهروا االهتمام.

اتفقوا عىل موعد عشاء رومانيس.

قولـوا  البعـض،  بعضكـم  احرتمـوا 

”شكراً“، ”أقّدرك“ و“أنت تعني يل“.

فقدان الثقة

الثقة هـي املفتـاح األسـايس لنجاح 

أي عالقـة، فهـل حدثت أمـور معينة 

جعلتكم تفقـدون الثقة بالرشيك؟ أو 

هل توجد مشاكل عالقة ومرتوكة من 

دون حلـول ما أدى إىل فقـدان الثقة؟ 

ال داعي لفقـدان األمل، فهنالك بعض 

الخطوات التي بإمكانها تطوير الثقة 

ما بني الرشيكني.

حلول إلستعادة الثقة

افعلوا األمور التي وعدتم بفعلها.

كونوا عىل املوعد دائماً.

ال تكذبـو،ا حتى ما يعـرف بـ“الكذب 

األبيض“.

كونوا عادلني حتى يف الجدال.

ال تتجاهلوا مشـاعر بعضكم البعض 

حتى يف حال اختالف وجهات النظر.

ال تبالغوا يف ردات الفعل عندما تسـوء 

األمور.

ال تفتحوا الجروح القديمة.

كونوا مستمعني جيدين.

احرتموا مساحة اآلخر.

تجنبوا الغرية.

تغفـل الكثـري من النسـاء عن 
زيـت الفول السـوداني، ولكنه 
واحـد مـن الزيـوت الطبيعيـة 

املفيدة للشـعر، فهو يسـهم يف 
إعـادة حيويـة الشـعر وملعانه 
ونعومتـه، حيـث يحتـوي عىل 

الكثـري من العنـارص الطبيعية 
التي تجعل شـعرك المعاً، وهو 
غنـي بالعنـارص املعدنيـة مثل 

املاغنسـيوم والكالسيوم، لذلك 
هو مفيد للعناية بالشعر.

تقويـة الشـعر واملسـاهمة يف 
نموه

يعمـل زيـت الفول السـوداني 
عىل إعادة نمو الشعر وتقويته؛ 
وذلك بسـبب احتوائه عىل عدد 
مـن األحماض الدهنيـة، والتي 
منها حمـض األوليك، وحمض 
الباملتيـك، وحمـض اللينولييك، 
وهـذه األحمـاض تلعـب دوراً 
مهمـاً يف عمليـة تحفيـز نمـو 
إضافـة  جديـد،  مـن  الشـعر 
إىل أنـه يحتـوي عـىل عـدد من 
الفيتامينات املهمة التي يأتي يف 
مقدمتها فيتامني هـ، املسؤول 
عـن عمليـة تغذيـة بصيـالت 
الشـعر وتقويتهـا مـن الداخل 

والخارج.
تابعـي املزيد: اسـتقبيل خريف 

الصيحـات  بهـذه   ٢٠٢٢
الجمالية من النجمات

ملعان ونعومة الشعر
املضـادة  الخصائـص  تعمـل 
لألكسـدة التـي توجـد يف زيت 
الفول السـوداني عىل منع تلف 
الشعر ومنع الجفاف، خاصة يف 
أوقات الصيف؛ حيث يعمل عىل 
الحفاظ عىل رطوبة الشعر، كما 
يساعد زيت الفول السوداني يف 
عالج األطراف املتقصفة وتوفري 
النعومة للشعر بشكل طبيعي، 
ويسـاعد زيت الفول السوداني 
عىل تكوين طبقة واقية للشعر، 
والتـي تسـاهم يف منـع فقدان 
الربوتني من الشعر أثناء غسله 
الزيـت  ُيعـد  بالشـامبو، كمـا 
مصـدراً غنياً بالربوتـني، وذلك 

من خالل الّتدليك املتواصل.
القضاء عىل قرشة الشعر

يسـاعد زيت الفول السـوداني 
يف القضـاء عىل قرشة الشـعر، 
املشـاكل  مـن  واحـدة  وهـي 
التـي تعانـي منهـا السـيدات، 
حيث يسـاعد يف تحسـني فروة 
الـرأس، كمـا يعمل عـىل عالج 
االلتهابـات، وبعض املشـكالت 
مثـل الصدفيـة؛ الحتوائـه عىل 
لها خصائص مضادة  مركبات 
لاللتهابات، وكل ما عليك فعله 
هو مزجه مع عصـري الّليمون 
مـع الّتدليـك املتواصل بشـكل 
يومّي، فهو ُيعّد من أفضل املواد 
الّطبيعّيـة املطّهـرة، كما يعمل 
عىل عـالج االلتهابات الحتوائه 
لهـا خصائص  عـىل مركبـات 
لاللتهابات.مالحظـة  مضـادة 
من «سـيدتي.نت»: قبل تطبيق 
هـذه الوصفـة أو هـذا العالج 

استشارة طبيب مختص.

تعّد األلوان من أفضل األشـياء التي يمكن 

اسـتخدامها وإضافتهـا للمنـزل لتضفي 

راحـة عىل املنـزل، فهـي هديـة الطبيعة 

وتجعل الحياة أكثـر جماًال وروعة؛ وتؤثر 

يف علم النفس وكذلك املزاج.

و هنـاك مـن لديه هـوس باأللـوان يف كل 

مـكان سـواء كانـت غرفـة املعيشـة أو 

الحمـام، وهنـاك مـن لديـه هـوس بكل 

يشء محايـد ومريـح، سـواء كان ذلك يف 

األغراض الشـخصية أو الثريات أو حوض 

االستحمام، وفق (الجميلة).

ويعد اللون األبيض هو اللون املحايد األكثر 

شيوعاً؛ حيث إنه يدل عىل الرباءة والنقاء؛ 

وُينظر إليـه عىل أنه لون السـالم ويجلب 

الربودة و يسـاهم يف توسـيع املسـاحات، 

وهـو يمتـزج مـع معظـم ألـوان الطيف 

األخرى بما يف ذلك اللون األسود املعاكس.

لذلـك إليـك أهم مزايـا الحمامـات باللون 

األبيـض: يعطينـا اللـون األبيـض دائمـاً 

انطباعاً بالنظافة والنقاء؛ كما انه يعكس 

كل الضوء لذلك يجعل املساحات تبدو أكرب 

ولهذا السـبب يتم استخدامه عىل األسقف 

يف  اسـتخدامه  ويفضـل  األرضيـات،  ويف 

املسـاحات  ذات  الحمامـات  ديكـورات 

الصغرية. 

األبيض مـن األلوان املحايـدة التي تندمج 

وتتناسـق مـع جميـع األلـوان اآلخـرى؛ 

وتحديـداً األسـود حيـث يـربز كل منهما 

جمال اآلخر وينسـجمان معـاً ، لذلك فإن 

اعتمـاده يف ديكـور الحمـام يجعـل مـن 

السهل إضافة االكسسوارات ضمنه.

األبيـض لـون قابل للتجديد حيـث يمكنِك 

ديكـورات حمامـك  والتجديـد يف  التغـري 

بإضافة عنارص أو اكسسـوارات بسيطة 

لحمامـِك األبيـض دون الحاجة إىل تغيريه 

تماًما.
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املقادير:

لتحضري صوص السيزر:

الثوم: فص (مهروس).

ملح: رّشة.

زيت الزيتون: ملعقة كبرية.

عصري الليمون: ملعقة كبرية.

كريمـة: ٥٠ مللـرت (خالية من 

الدسم).

صلصة ورشسرتشاير : نصف 

ملعقة صغرية.

غرامـاً   ٢٥٠ الدجـاج:  صـدر 

(منـزوع الجلد محّمر ومّقطع 

رشائح).

خس: ٤ ورقات

جبن البارميزان: ملعقة كبرية 

ونصف (مبشور)

زيتـون أسـود: ملعقـة كبرية 

ومقّطـع  النـواة  (منـزوع 

رشائح)

رغيـف   ٢ الباغيـت:  خبـز 

(أسمر)

طريقة التحضري:

قّطعـي الخبـز بشـكل طـويل 

ضعـي  ثـم  جيـداً،  وأفرغيـه 

كل  يف  الخـس  مـن  ورقتـني 

قطعة.

وّزعي رشائح الدجاج املحمرة 

بالتساوي فوق الخس.

ريش جبن البارميزان والزيتون 

ووزعي بالتساوي.

صغـري  جانبـي  وعـاء  يف 

الحجـم، ضعـي الثـوم، وزيت 

الليمـون  وعصـري  الزيتـون، 

الحامض، والكريمة، وصلصة 

ثـم  وامللـح،  ورسسرتشـاير، 

اخلطـي املكونات جيـداً حتى 

تمتزج مع بعضها البعض.

اسكبي الصلصة بداخل الخبز 

بالتساوي.

الدجـاج  سـاندويش  ضعـي 

طبـق  يف  السـيزر  بصـوص 

التقديم، ثم قدميه فوراً.
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يتشـّعب الحديث عن األلـوان وتأثرياتها النفسـّية ودورها الكبري يف 
الديكـور الداخيل... يف عام 2023، األلون الدارجة رائقة، ومتناسـبة 
مـع جّو عدم االسـتقرار يف العالـم، وكثرية الخيـارات لناحية طرق 

التنسيق يف التصميم.
ملحة عن 3 ألوان سرياها الناس بكثرة، يف العام الجديد (2023).

1 - األصفر الخرديل
تدّرجات األصفر ُتدفئ املنازل ”املودرن“

سـتتصّدر األلـوان الدافئة مشـهد الديكـور يف عام 2023، ال سـّيما 
تدرجـات اللـون األصفـر الرتابّيـة، التي ُتضيـف ملسـات ُمحّببة إىل 
املسـاحات الداخلّية. ُتدفئ تدرجات األصفر املنازل ”املودرن“، وهي 
سـهلة الدمج بديكوراتهـا، وال سـّيما عندما تحمل األكسسـوارات 
األلـوان املذكورة أو طالء الجدران. أضـف إىل ذلك، يجذب الجمع بني 
درجـات األصفر األكثر إرشاًقا واللمسـات السـود املطفأة يف األثاث، 

فهذا األخري دارج أيًضا هذا العام.
وسادة ذات نسيج باللونني األصفر الخرديل واألبيض

تشـتمل تدرجات األصفـر الدارجة عىل الخرديل الحـار الذي قد يحّل 
عىل أحد الجدران أو يف األكسسـوارات املنزليـة أو مقاعد مخملية أو 
يف الحّمام أو خزانة املطبخ أو باب املنزل. سـواء تعلّق األمر بجرعات 
صغرية أو كبرية من اللون املذكور يف املسـاحات الداخلّية، فإن األمر 

مرتوك لشخصية مالكة املنزل.
2 -  األزرق املخرض

األزرق املخـرض ُيشـيع تأثـرًيا مهّدًئا، وُيناسـب األنمـاط املعارصة 
والكالسيكية يف الديكور

كما يدّل اسـم اللـون، هو يدمج األزرق واألخـرض ببعضهما البعض 
ويشـيع تأثريًا مهّدًئا، وُيناسـب األنماط املعارصة والكالسـيكّية يف 

الديكور.
قـد يحرض اللون عىل جـدار واحد من خالل طالء الجـدران أو ُيغلّف 
األخرية بوسـاطة ورق الجدران املنقوش مع خلفية ُمحّملة باللون، 
كما يقرتن اللون بالتشطيبات الخشبية يف خزائن املطبخ أو الحجرية 
يف الحّمـام أو أنسـجة األثـاث الغنية أو أكسسـوارات التزيـني. لعّل 
الطريقة األكثر سـهولة إلضافة ألـوان جديدة إىل املنزل، مثل: األزرق 
املخـرض، هي تغيـري أغلفة الوسـائد وتوزيـع املزهريـات واألعمال 

الفنية.
الطريقة األكثر سـهولة إلضافة ألـوان جديدة إىل املنزل، مثل: األزرق 

املخرض، هي تغيري أغلفة الوسائد
ينسـجم األخـرض املزرق مـع ألوان عـدة وفـق التنسـيقات اآلتية: 
الزهـري الفاتح ولون املغرة واألحمـر الدافئ أو مع األخرض واألزرق 
والبّني، أو البنفسجي واألزرق املحيطي والجرانيت أو البني واألصفر 

الخرديل...
نسيج محّمل باللون األزرق املخرض، مع مشحات بيض

 3 - الغريج“ لون أسايس يف الديكور
ُيشري ”الغريج“ إىل مزيج الرمادي بالبيج؛ بقدر نسبة اللون الرمادي 
املضافـة، يمكـن أن يظهر اللون ضارًبـا إىل الرمادي أكثـر أو البيج. 
وسـيّظل اللون املذكور أنيًقا، مهما تقّدم الزمن، وذلك ألن ”الغريج“ 
مناسـب لألرضيات والجدران واألثاث، وهو يالقي شعبّيًة يف صفوف 
املصّممني، سـواء اقرتن بألوان أكثر حيوّية أو بأخرى دافئة محايدة 

أو أضيف إىل املساحة الداخلية مع العاج والبيج واألسمر والبّني.

يضطر أغلب مستخدمي «الواتساب» 
التواصل مع اآلخرين يف بعض األحيان 
مـن خـالل التطبيـق دون اسـتخدام 
الهاتف أو بطاقة SIM، وبدوره يواصل 
تطبيق «الواتسـاب» تطوير سلسـلة 
من املزايا التي تسـاعد مستخدميه يف 
التواصـل مع اآلخرين بشـتى الطرق، 
وخـالل املقـال التايل نسـتعرض لكن 
طريقتـني يمكـن خاللهمـا التواصل 
بسـهولة مع أصدقائـك أو عائلتك أو 
زمالئك يف العمل عرب جهاز الكمبيوتر 
 Android الخـاص بـك أو عىل جهـاز
اللوحي، وأيضا خالل الهاتف املحمول 
.SIM الذي ال يحتوي عىل رشيحة الـ

الطريقة األوىل الستخدام «الواتساب» 
SIM دون رقم هاتف أو بطاقة الـ

 ،«techbout » ووفقـا ملا ذكر يف موقع
عليك القيـام بالخطـوات التالية قبل 
دون  الواتسـاب  اسـتخدام  يف  البـدء 
الهاتـف لكـي تضمـن سـري العملية 

بنجاح:
 WhatsApp قـم بتنزيل تطبيق الــ -
عـىل جهـازك اللوحـي أو الهاتـف أو 

الكمبيوتر الشخيص.
- قم بتنشـيط الواتسـاب للعمل عىل 

األجهزة السابق ذكرها.
- يف الخطـوة الثالثة قم بحذف رقمك 

الحـايل مـن WhatsApp عـن طريـق 
إلغـاء تثبيت التطبيق وإعـادة تثبيته 

مرة أخرى.
- قـم بتحميل وتثبيـت تطبيق يدعى 
TextNow عىل الهاتف، سـيمكنك من 
التواصل عرب الواتساب دون االحتياج 

الستخدام رقم الهاتف.
الطريقة الثانية السـتخدام الواتساب 

Google Voice عرب
 Google قم بتنزيل وتثبيـت تطبيق -

Voice عـىل جهـاز Android. بمجرد 
االنتهـاء، قـم بتسـجيل الدخـول إىل 
حسـاب Google الخـاص بك لتكوين 
Google Voice عـىل هاتـف  تطبيـق 
Android الخـاص بـك، وفقـا ملوقع 

.«drfone»
- ادخـل البيانـات الصحيحة إلنشـاء 
حساب ساري االستخدام عىل تطبيق 
Google Voice، مـن خـالل الضغـط 
عـىل «اإلعـدادات»، مـن ثـم توجه إىل 

قسـم «املكاملات» وقـم بالضغط عىل 
«املكاملات التي تم إجراؤها من تطبيق 
الهاتـف عـىل هـذا الجهاز» مـن أجل 

اختيار املكاملات الصادرة اإلضافية.
- يف الخطـوة التاليـة قـم بتعيني رقم 
Google Voice الخاص بك الستخدامه 

افرتاضًيا للمكاملات.
- اخرت خاصية إخفاء رقمك الشخيص 
يف جميـع املكاملات، وتلقائيا سـيقوم 
«جوجـل  رقـم  باسـتخدام  أندرويـد 

فويس».
- اضبـط املكاملات الـواردة عن طريق 
كتابـة «إعـدادات Google Voice ثـم 

األرقام املرتبطة ثم رقم هذا الجهاز.
 Google «إعـدادات  عـىل  اضغـط   -
Voice» ومن ثم املكاملات، ثم املكاملات 

الواردة، ثم أجهزتي.
- حدد الجهـاز الذي تريـده الرد عىل 
املكاملات، ومن ثم قم بتنشيط حساب 

الواتساب الخاص بك.
الطريقـة الثالثـة السـتخدام تطبيق 

الواتساب عن طريق الخط األريض.
موقـع  يف  ذكـر  ملـا  وفقـا   -
يتعـني  فإنـه   ،androidauthority
عليك اسـتخدام رقـم الهاتف األريض 
واتبـاع الخطـوات التالية السـتخدام 

الواتساب:
- قم باتباع الخطـوات التي تقوم بها 

عادة عند تنزيل الواتساب.
- ومـن ثم ادخل رقـم الهاتف األريض 

الخاص بك يف خانة األرقام.
- بعد إدخال الرقم، سيحاول التطبيق 
التحقـق من رقم هاتفـك، من فضلك 

انتظر حتى تفشل.
- اضغط عىل خيار االتصال البديل.

- أجب عىل املكاملة وأدخل رمز التحقق 
.WhatsApp يف
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية، ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اال مرة واحدة.

الصحفية ‹نيليل بالي› تبدأ محاولة ناجحة للسـفر حول العالم 

يف أقل من ٨٠ يوًما.

• ١٩٠٨ - عالم الفيزياء ألربت أينشـتاين يعلن عن نظرية كمية 

الضوء وهي النظرية التي ساعدت عىل تطوير تكنلوجيا الليزر.

• ١٩٢٢ - هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة تبـدأ خدمتهـا اإلذاعية يف 

اململكة املتحدة.

• ١٩٥٤ - جمـال عبـد النـارص يطيح بأول رئيـس للجمهورية 

املرصيـة اللـواء محمـد نجيب ويضعـه تحت اإلقامـة الجربية 

ويتوىل الحكم بدًال منه، ويعلن حالة الطوارئ يف البالد.

• ١٩٧١ - تنصيـب وتجليـس البابـا شـنودة الثالـث بابـا عىل 

اإلسـكندرية وبطريـارًكا عـىل الكـرازة املرقسـية وبطريـارك 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية.

• ١٩٧٥ - املغرب وإسبانيا وموريتانيا يوقعون يف مدريد معاهدة 

ثالثية بشأن مستقبل الصحراء الغربية املحتله من قبل إسبانيا 

تخلت بموجبه إسبانيا عن إدارة الصحراء لصالح الدولتني.

• ١٩٧٩ - الرئيـس األمريكـي جيمـي كارتر يصـدر أمر رئايس 

بتجميد جميع األصول والودائع اإليرانية يف الواليات املتحدة عىل 

خلفيه أزمة الرهائن يف السفارة األمريكية يف طهران.

• ١٩٨٣ - افتتاح مطار امللك خالد الدويل يف العاصمة السـعودية 

الرياض.

• ١٩٨٧ - الكويت تقرر استئناف عالقاتها الدبلوماسية الكاملة 

مع مرص.

• ١٩٩١ - ملـك كمبوديا نورودوم سـيهانوك يعـود إىل بنوم بنه 

بعد ثالثه عرش عاًما قضاها يف املنفى.

• ٢٠٠١ - قوات تحالف الشمال تسيطر عىل العاصمة األفغانية 

كابل.

• ٢٠١٧ - قوات جيش زيمبابوي تبسط سيطرتها عىل العاصمة 

هراري وتضع الرئيس روبرت موغابي قيد اإلقامة الجربية.
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كان هنـاك أنثـى نـٍرس تعيش 

عىل قمم إحدى الجبال، وتضع 

عّشها عىل واحدٍة من األشجار 

الجبـل،  ذاك  عـىل  املنتـرشة 

باضـت  األيـام  يـوٍم مـن  ويف 

أنثـى النرس أربع بيضـات، إّال 

أّن زلـزاالً عنيفـاً هـّز الجبـل، 

فسـقطت إحدى البيضات من 

العّش، ثّم تدحرجت إىل األسفل 

حتى اسـتقرّت يف قّن للدجاج، 

الدجاجـات  إحـدى  فأخذتهـا 

فقسـت،  حتـى  واحتضنتهـا 

صغـري.  نـٌرس  منهـا  وخـرج 

رّبـت الدجاجـات فـرخ النرس 

مـع فراخهـّن، فبـدأ يكرب مع 

الدجـاج ويتعلّـم معها،  فراخ 

وطوال هـذا الوقت ظـّل يظّن 

أّنـه دجاجـة، ويف أحـد األّيـام 

كان النـرس الصغـري يلعب مع 

فراخ الدجاج يف الساحة، فرأى 

مجموعـًة مـن الّنسـور تحلق 

عالياً، فتمّنى لو أنه يسـتطيع 

الطريان مثلها، لكّن الدجاجات 

واالسـتهزاء  بالسـخرية  بدأن 

إحـدى  لـه  وقالـت  منـه، 

الدجاجات: «أنت دجاجة، ولن 

تسـتطيع الّتحليق كالّنسور»، 

حـزن النـرس الصغـري كثـرياً، 

ولكّنه استسـلم ونـيس حلمه 

بالّتحليق يف السماء، ولم يلبث 

أن مـات بعـد أن عـاش حياًة 

طويلًة كحياة الّدجاج.
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كشـف املركز الوطني اإليطايل 
لزراعـة األعضـاء عـن نجاح 
إجـراء أطبـاء إيطاليـني ألول 
زرع  عمليـة  العالـم  يف  مـرة 

كبـد من متربع تـويف عن عمر 
يتجـاوز مائة عام. و بحسـب 
املركز، تم اسـتخدام كبد امرأة 
كانـت تبلغ مـن العمـر مائة 

عام وعرشة أشهر ويوم واحد 
وقت وفاتها الطبيعية، وكانت 
قد سـمحت منذ فـرتة طويلة 
باسـتخدام أعضائهـا لصالح 
وفـق  املحتاجـني،  املـرىض 

(روسيا اليوم).
الكبـد  اسـتقبال  تـم  وقـد 
قبـل  مـن  املـايض  األسـبوع 
أطبـاء مستشـفى «فلورنتني 
سان جيوفاني دي ديو» وبعد 
تنفيذ جميع اإلجراءات الطبية 
والقانونيـة الالزمـة، تم زرعه 

ملريض يف عيادة جامعة بيزا.
وقال ماسـيمو كارديلو، مدير 
الكونفدرالية يف هذا الصدد «ال 
توجـد حـاالت تـربع بأعضاء 

كاملـة مـن أشـخاص ماتـوا 
وأعمارهم تتجـاوز مائة عام 

عىل املستوى الدويل.
وفـق كارديلـو «نحن نشـهد 
حدثا استثنائيا يوضح القدرات 
للـزرع  والتنظيميـة  الفنيـة 
اإليطايل، بما يف ذلك اسـتخدام 
أعضاء املانحني من كبار السن 
مـن املهـم إعطـاء اسـتجابة 
فعالـة لطلبـات أكثـر مـن ٨ 
آالف مريض ينتظـرون الزرع 
للكونفدرالية،  بلدنا».وفقـا  يف 
أقـدم متـربع يف إيطاليـا هـي 
امرأة توفيـت يف نهاية أكتوبر 
يف مدينـة فابريانـو عـن عمر 

يناهز ٩٧ عاما و ٧ أشهر.

يرضب للشـخص الذي يرتك مايحسنه رغبة 
بتعلّـم ما ال يحسـنه، فال يسـتطيع أن يجيد 
ذلك، واليقـدر عىل الرجوع إىل مـا كان عليه، 

فال يفلح يف كلتا الحالتني. 
أصله: 

أّن الغـراب - يف غابـر األزمـان – كان يسـري 
كما تسـري بقية الحيوانات، بخطوات لطيفة 
، مليحـة. فـكان ينقـل رجليه الواحـدة بعد 
األخرى بحركات رشيقة تحسده عليها بقية 

الطيـور. ويف ذات يـوم، بينمـا كان الغـراب 
يسـري يف الغابـة، صـادف العصفـور أمامه. 
فرآه يميش بقفزات رسيعة، متوالية، رشيقة 
، فأعجبـه ذلـك. وأحب أن يقلّـد العصفور يف 
مشـيته. فبدأ يقفز يف مشـيه قفزات رسيعة 
مثل قفزات العصفور، فلم يفلح بامليش مثله 

لثقل جسمه، وكرب رجليه. 
ثـم حاول ذلك أياما طويلة فلم يقدر عىل ذلك 
. فخاب أمله، ورأى أن يعود إىل مشيته األوىل، 

فوجـد أنه قد نسـيها، وأّن قدميـه قد تعوّدتا 
عىل القفز، ونسـيا امليش بخطـوات متوالية، 
كمـا كانتا تفعالن آنفـا. فبقي الغراب يميش 
مشية ال هي مشية العصفور، وال هي مشية 
الغـراب، وإنمـا صار يقفـز قفـزات قبيحة 
مضحكة. فعلـم الناس بذلـك، فضحكوا من 
فعل الغراب، ومن قلة عقله وقالوا فيه { مثل 
غـراب البـني.. ضّيع املشـيتني } . وذهب ذلك 

القول مثال .
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يجي وكت العتب واتعاتب اويــاك
واخليهن بديك اذنوبك اويــــــــاي

انا الشلتك جمر يحرك باجلفــــوف
واضل خايف عليك يلوحك املـــاي

أثر سهم املضى منك أداويـــــــــه
وأحضرلي مكان لسهمك اجلـــــاي

أتلكه احلزن منك وأهم بيــــــــــــك
ويا ملكه اليسرك مثل ملكـــــــــــاي

مثل صبيره أموت من العطش موت
أشرب دمعتي وما أخسرك املـــــاي

وكل روحي صبر واحتمل جـــروح
اجرح التخاف احتمل اهــــــــــواي

صبيره وصديقي العطش يفـــــالن
حسبالك أذل من تكطع املــــــــاي ؟
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مهنيـاً: أرشك الزمـالء يف فـرح أو مناسـبات جميلـة، واهتـم 
ه إليهـم بأفكار  ببعضهـم وحـاول أن تلّبـي دعوة أحدهـم وتوجَّ
مبتكرة وحديثة. عاطفياً: ال تسـتعجل شيئاً يف الحب، التعارف مدة 
طويلة أفضل بغية درس شـخصية من ستقرر تمضية بقية حياتك 
معـه. صحياً: كن واعياً ملا يقدم إليك يف املآدب، واحرص عىل اختيار 

ما يفيدك صحياً.

مهنياً: تبدأ حركة مهنية جيدة وتنطلق يف بعض املبادرات متحدياً 
كل الصعوبات، وتنفتح أمامك آفاق جديدة. عاطفياً: سـوء تفاهم 
مع الرشيك حول بعض النقاط، لكّن انعكاسات ذلك تبقى محدودة ولن 
تدوم طويالً. صحياً: تجنب القيام بأعمال مرهقة هذا اليوم، وخصوصاً 

أنك لم تشف تماماً من آالم الظهر.

مهنيـاً: تتسـلّح بالشـجاعة والقـوة لكـي تواجـه كل 
املسـتجدات بـال خـوف وتطلـق جديـداً وتحّرض نفسـك 

لإلعالن
عاطفيـاً: تقيض هـذا اليوم اوقاتـاً طّيبة مـع الرشيك الذي 
يرشح لك طموحاته وأهدافه املستقبلية ويطلب منك الوقوف 

بجانبه
صحياً: ساعد نفسـك للتخلص من بعض األعباء التي ترهق 

أعصابك وصحتك.

مهنياً: القمر املكتمل يف برج الثور ينذر بإرباكات غري متوقعة، 
تجنب االنخراط يف نقاشات ال تؤدي إىل أي نتيجة.

عاطفيـاً: يحمل هـذا اليوم قصة رومانسـية تالحقهـا أو ارتباطاً 
مهماً تخفيه عن اآلخرين أو يهتف قلبك إلنسان.

صحياً: تبدو بكامل لياقتك ورشـاقتك، وأنت لـم تتوصل إىل ما أنت عليه 
اليوم إال بعد حمية قاسية.

مهنيـاً: عليـك أن تكون لـنّي العريكة مـع الزمالء، وال سـيما 
مـع من ينتظرون الفرصة لالنقضاض عليـك. عاطفياً: إذا كنت 
تشـعر أن العالقة بالرشيك متذبذبة، ابحث عن األسـباب عندك قبل 
الرشيكصحياً: خفف من املقايل والسـمن والزيوت والنشـويات وكل ما 

هو ممنوع عليك تناوله يف حميتك.

مهنياً: قد تطّل بعمل عام وجماهريي أو تذهب إىل لقاء أو 
تسافر فتشّع بشخصية برّاقة، تشعر باالتزان والفخر.

عاطفيـاً: عالقة عاطفيـة يف طريقها إليك، لكـّن الحذر واجب 
بسبب غياب الخربة الرضورية يف هذا املجال.

صحياً: انتبه إىل ضغطك نتيجة العمل املرهق الذي تقوم به، لكن 
ذلك ال يدعو إىل القلق.

مهنياً: يحذرك الفلك من التحديات عندما ينتقل ويدور حديث 
مهم مع أحد الزمالء اعتباراً من اليوم، وتخطط ملرشوع خالق.

عاطفياً: مواجهة قوية مع الرشيك، لكّن الحلول سهلة واالقرتاحات 
تسـاهم يف تجاوز النقاط الخالفية. صحيـًا: وفر طاقتك وجهدك لوقت 

آخر، وال سيما حني تدعى إىل نزهة يف أحضان الطبيعة.

مهنياً: مهما حاول الزمالء تعريض سمعتك لألذى، لن ينجحوا 
يف مسعاهم ألن رصيدك من النجاح أكرب من محاوالتهم.

عاطفيـاً: اسـتقرار يف العالقـة بالرشيـك الجديد، لكن االسـتقرار 
النهائي بينكما يحتاج إىل وقت أكرب.

صحيـاً: إذا انتابك صداع شـبه يومـي، فاألمر بات يحتـاج إىل مراجعة 
الطبيب املختص قبل فوات األوان.

مهنياً: يعيد هذا اليوم إىل طاولة البحث بعض الشؤون 
املاضية والقديمة والنشاطات املهنية.

عاطفيـاً: يفاجئـك الرشيـك بطرح فكـرة االرتبـاط، فكن 
مستعداً لتحسم خياراتك تجاهه.

صحيـاً: إذا وضعـت أمـام عينيك هـدف الحصول عـىل اللياقة 
البدنيـة العالية وصحة جيـدة وعملت جاهـداً للوصول إىل هذا 

الهدف، تشعر بالرضا الذي تريده.

مهنياً: يسـهم هذا اليوم يف تخفيف األعبـاء عنك ويعلن عن 
فرتة أكثر سالسـة من السـابق. عاطفياً: لقاءات ونقاشـات 
مثمـرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسـار األمور مسـتقبلياً وعىل 
نحو يضمـن لك وللرشيك حقوقكما. صحياً: عـدم الكالم قد يكون 
األفضـل لك للتخفيف مّما تواجهه يف هـذا اليوم الصعب، فامللل من 

الروتني يدفعك إىل الكآبة والكسل.
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مهنياً: انتبه من مفاجآت مزعجة، فالقمر املكتمل يف برج الثور 
يثري حساسـيات كثرية ويحذر من بعض الحـوادث، لذا ال يجوز 

التأجيل واإلهمال يف العمل.
عاطفياً: تتأزم مسألة بسـيطة وترتفع نربة الصوت لكنك لن تصطدم 

مع الرشيك، تتحامل عىل نفسك وتتجّنب املواقف االستفزازية.
صحيـاً: ال تكن عنيداً عندمـا يطلب منك أحد أفـراد العائلة االنتباه إىل 

أكلك، فالتجارب السابقة خري برهان.

مهنيـاً: يثري هذا اليوم بعـض النزاعات املهنيـة ويعلن عن تغريات 
تحصـل يف هذا املجال عاطفياً: يولد هذا اليـوم جواً أكثر رقة، ويؤدي 
إىل بناء جسـور العالقة املتينة بالرشيك. صحياً: عارض مفاجئ يحبطك 

ويبقيك يف حال من الرتاجع الصحي لن تتخلص منه برسعة.
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الرمضاني  الدراما  سباق  شلبي  منة  الفنانة  به  تخوض  الذي  طبيعي“  ”عالج  مسلسل  صّناع  نجح 
املقبل، بالتعاقد مع الكاتبة منى الشيمي لكتابة العمل بعد اعتذار املؤلف محمد هشام عبيه عن عدم 
االستمرار يف كتابته. وقالت املخرجة مريم أبو عوف يف ترصيحات صحفية: ”إن املؤلفة منى الشيمي 
هي التي ستكتب مسلسل منة شلبي يف املاراثون الرمضاني 2023، وذلك بعد اعتذار محمد هشام 
التحضري  بدأنا  وقد  طبيعي“،  ”عالج  اسم  عن  وقصته  العمل  اسم  ”اختالف  إىل  الفتًة  عنه،  عبيه 
واالستعداد لتصوير العمل الذي لم يتم تحديد موعده حتى اآلن“. وُيعد آخر أعمال منى الشيمي، 
مسلسل ”مني قال“، الذي ُعرض يف السباق الرمضاني 2022، وهو من إخراج نادين خان، وبطولة: 
أحمد داش، جمال سليمان، نادين، ديانا هشام، أمرية أديب، وعدد آخر من الفنانني، وتدور أحداثه 
يف إطار اجتماعي.كما أن مسلسل ”خيل بالك من زيزي“ هو أيضاً من تأليفها، وُعرض يف السباق 
الرمضاني 2021، وهو من بطولة: أمينة خليل، عيل قاسم، نهى عابدين، سلوى محمد عيل، محمد 
ممدوح، وعدد آخر من الفنانني. ويعد مسلسل ”وش وضهر“، آخر األعمال التي قّدمتها مريم أبو 
عوف، وُعرض عىل منصة ”شاهد“، وهو من بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، ثراء جبيل، 
إسالم إبراهيم، ميمي جمال، وعدد آخر من الفنانني، ومن تأليف ورشة رسد للكاتبة مريم نعوم.
وشاركت منة شلبي يف سباق الدراما الرمضاني املايض بمسلسل ”بطلوع الروح“، والذي نالت 
البطولة  يف  وشاركها  املايض،  العربية“  الفضائيات  ”مهرجان  من  ممثلة  أحسن  جائزة  عنه 

إلهام شاهني وأحمد السعدني.
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دعماً لألشقاء يف دولة قطر، بمناسبة استضافتها 
يوتيوب،  العاملي  الفيديوهات  موقع  عىل  طرح، 
أغنية بعنوان  «عرب» شارك فيها الفنان فضل 
شيبة،  أحمد  والفنان   نوال  والفنانة  شاكر 
بهاوي،  زهري  والفنان  الخرض  حمود  والفنان 
خاصة بكأس العالم لكرة القدم -  قطر ٢٠٢٢ .

ألحان  و  التميمي،  عبدالله  كلمات  من  عرب 
املوسيقي  والتنفيذ  التوزيع  العروج،  مشعل 

طارق  م.  وماسرت  مكس  جيلكتان،  جيهون 
جريان ، اإلرشاف العام مشعل العروج . 

وتعّد أغنية « عرب» والتي تحمل كلماتها معاٍن 
العمل  بهذا  املشاركني  الفنانني  يبعثها  عميقة 
نهائيات  تستضيف  التي  قطر  لدولة  تقديراً   ،
كأس العالم ٢٠٢٢ ، لكون هذا الحدث العاملي 
املقام عىل أرض عربية يعد إنجازاً قومياً عربياً 
، خصوصا وانا دولة قطر قدمت نموذجاً راقياً 

عن اإلنسان العربي أمام العالم، يف هذا الحدث 
مسبوق  غري  إنجاز  وهو  القدم  لكرة  العاملي 
لقطر ولكل عربي عليه أن يفخر بهذا الحدث 

الكروي . 
« عرب « تم أطالقها عىل القناة الرسمية للفنانة 
نوال الكويتية « يوتيوب» وعىل كافة اإلذاعات 
التواصل  ومواقع  اإللكرتونية،  واملنصات 

االجتماعي، وكافة املتاجر االلكرتونية.

فنية  انتعاشة  يوسف  رانيا  املمثلة  تعيش 
أفالم سينمائية يف   ٣ أنها تصّور  قوية، حيث 
موقع  مع  الخاص  حوارها  ويف  الفرتة.  هذه 
«الفن»، كشفت رانيا يوسف تفاصيل أفالمها 
فيها،  تجسدها  التي  والشخصيات  الجديدة، 
تاني»،  «عالم  مسلسلها  مصري  إىل  باإلضافة 
رئيس  وقرار  الرتند،  تصدر  من  وموقفها 
املمثل  الدويل  السينمائي  القاهرة  مهرجان 
حسني فهمي، وغريها من األمور. وعن سبب 
مشاركتكها بثالثة أفالم يف هذه الفرتة.. قالت 
ال أهتم سوى بالنص الجيد، وباملوضوع الذي 
يجذبني، والذي أشعر من خالله بفكرة جديدة، 
لذا أشارك بفيلم «ملك»، وفيلم «التاروت»، مع 
وقالت  لاليجار».  «اتنني  بفيلم  خاص  ظهور 
وجذابة  خاصة  تركيبة  «ملك»  فيلم  رانية: 
ألي ممثل، لم أشارك يف هكذا تركيبة من قبل، 
فهو مزيج من الرعب والروحانيات والدراما، 
يمكن  وكيف  البصرية،  عىل  الضوء  ويسلط 
لألشخاص أن يكونوا مبرصين، ولكن ليست 
حولهم. من  األشياء  بحقيقة  بصرية  لديهم 
وأجسد شخصية «ملك»، التي لديها هبة من 
الله لرؤية األحداث املستقبلية بشكل روحاني 
أكثر، والتي ال يستطيع من حولها رؤيتها، ما 
طفل  ولديها  حياتها،  يف  مشاكل  لها  يسبب 
يتعرض ملحنة، تكشف عنه األحداث مفاجآت 

يجمعها  الذي  «التاروت»  فيلم  وعن  عديدة. 
مع الفنانة سمية الخشاب.. قالت رانية: هذا 
الفيلم حالة مختلفة، ألنه يناقش قضايا املرأة، 
األخرية،  الفرتة  يف  املجتمع  أشعلت  والتي 

األطفال،  واغتصاب  التحرش  خصوصاً 
يتعرضن  فتيات  ثالث  حول  قصته  وتدور 
لحادث، يؤثر يف حياتهن يف املستقبل، وأنا 

لدي  ألن  خاص،  بشكل  األمر  بهذا  أهتم 
مع  وأتعامل  كثرياً،  عليهما  وأخاف  ابنتني، 

كافة األطفال عىل أنهم أبنائي، لذلك لم أتردد 
امللف  هذا  وفتح  الجمهور،  توعية  يف  للحظة 
مرحة،  شخصية  الخشاب  سمية  جداً.  املهم 
وأتمنى  مجدداً،  معاً  لتعاملنا  سعيدة  وأنا 
للجمهور.  جيدة  حالة  أخرى  مرة  نصنع  أن 
نحارب من خالل الفيلم كل األفكار السلبية، 
معتقداتهم  لتدمري  املؤذين،  واألشخاص 
الخاطئة، وذلك للحفاظ عىل أبنائنا، خصوصاً 

يف مجتمعاتنا الرشقية.
فتاة  الفيلم، وهي  يف  وأجسد شخصية ماري 
تعمل رسامة، وتتعرض وهي صغرية لحادث 
حتى  عليها،  كبري  تأثري  له  يكون  معني، 
تحاربان  شخصيتان  ولديها  املستقبل،  يف 
بعضهما البعض، من بينها شخصية متدينة. 
وخالل أحداث الفيلم، نرى كيف يتم عالج ماري 
من هذا الحادث، والذي كان السبب يف تدمري 

حياتها، 
جو  يف  وذلك 

فيلم  وعن  والغموض.  والتشويق  اإلثارة  من 
يوسف..الفيلم  رانية  قالت  لإليجار»  «اتنني 
شادي  وإخراج  القواشتي  محمد  تأليف  من 
من  عدد  ظهور  عىل  قصته  وتعتمد  عيل، 
ضيوف الرشف، وكل ضيف يكون بطل حكاية 
تحدث مع املمثلني بيومي فؤاد ومحمد ثروت 
بطولة  يف  أشارك  وأنا  الفيلم،  أحداث  خالل 
إحدى قصص الفيلم. وأجسد شخصية ممثلة 
فؤاد  بيومي  وبني  بينها  يحدث  مشهورة، 
الكوميدية،  املواقف  من  عدد  ثروت  ومحمد 
عن  التغيري  من  كنوع  للعمل  وتحمست 
األعمال الجادة، ورغبة مني يف تقديم كوميديا 

للجمهور.

األمريكية،  الفضاء  وكالة  أعلنت 
القادم  األربعاء  عىل  ستبقى  أنها 
صاروخها  إطالق  ملحاولة  موعًدا 
إىل  إس“  إل  ”إس  الجديد  الضخم 
القمر، بعدما بّينت عمليات التدقيق 
أن العاصفة ”نيكول“ التي شهدتها 
سوى  تتسبب  لم  فلوريدا  والية 
لتطبيق  وفقا  طفيفة،  بأرضار 

سكاى نيوز عربية. 
وقال املدير املساعد يف ”ناسا“ جيم 
يف  اإلقالع  يمنع“  يشء  ”ال  إن  فري 
هذا التاريخ، مؤكداً أن فرق الوكالة 
تمكنت الخميس من الوصول مجدداً 

إىل منصة اإلطالق.
ومن املقرر أن ُيقلع ”إس إل إس“، 
وكالة  صنعته  صاروخ  أقوى  وهو 
يف  اإلطالق،  عىل  األمريكية  الفضاء 
األربعاء  صباح  من   1,04 الساعة 
بالتوقيت املحيل عىل أن تبقى نافذة 

اإلطالق متاحة له ملدة ساعتني.
الصاروخ  يطلق  أن  املفرتض  ومن 
املأهولة  غري  ”اوريون“  كبسولة 
عىل  تحّط  أن  دون  من  القمر  إىل 

سطحه.
املحدد،  املوعد  اإلقالع يف  وإذا حصل 
هذه  ستستغرق  األربعاء،  أي 
برنامج  ضمن  األوىل  وهي  املهمة، 
”أرتيميس“ األمريكي الكبري للعودة 
إىل القمر، 25 يوماً ونصف يوم، عىل 
أن تهبط الكبسولة العائدة يف املحيط 

الهادئ يف 11 ديسمرب املقبل.
آخران  احتياطيان  موعدان  وُحدد 
إلطالق  الجاري  نوفمرب  و25   19 يف 
إقالعه  تعذر  حال  يف  الصاروخ 
األربعاء، بحسب جيم فري الذي قال 
عىل  نركز  نحن  الراهن  الوقت  ”يف 
مشكلة  أي  اكتشفنا  إذا  ولكن   ،16
واالختبارات،  الطاقة  تشغيل  أثناء 
إجراء  يف  التفكري  علينا  سيتوجب 

املحاولة يف 19 نوفمرب. 
اإلعصار  رياح  أن  إىل  فري  وأشار 
”نيكول“ التي تعرّض لها الصاروخ 
اإلطالق  منصة  عىل  وجوده  خالل 
كينيدي  مركز  يف  الطلق  الهواء  يف 
عىل  قدرته  تتجاوز  لم  للفضاء 

التحمل.

جديًدا  تحديثا  يخترب  آب  واتس  أن  عن  حديث  تقرير  كشف 
تقوم  جديدة  ميزة  يتيح  والذى  أندرويد  ملستخدمي 
من  أكثر  تضم  التي  املجموعات  صوت  بكتم  تلقائًيا 
عندما  هذا  سيحدث  افرتايض،  بشكل  شخًصا   ٢٥٦
 .٢٥٦ عالمة  املجموعة  يف  املشاركني  عدد  يتجاوز 

وسيقوم واتس آب تلقائًيا بكتم صوت املجموعة بمجرد 
إضافة العضو رقم ٢٥٧، ومع ذلك ، يمكنك اختيار إلغاء 
كتم صوت املجموعة ولكن يجب أن يتم ذلك يدوًيا، ويمكن 
أن تكون هذه امليزة الجديدة مفيدة للمستخدمني عندما ال 
تكون املجموعة خاضعة لإلرشاف الجيد ، وال ترغب حتى 
اإلشعارات  تقليل  ميزة  وتتوفر  املناقشة.  يف  املشاركة  يف 
وتقوم  املحدود  التجريبي  اإلصدار  ملختربي  حالًيا  الجديدة 
أعضاء  من  املزيد  إىل  تدريجًيا  امليزة  هذه  بإضافة  الرشكة 
امليزة  هذه  أيًضا  آب  واتس  يضيف  قد  التجريبي.  اإلصدار 
إىل إصداراته املستقرة قريًبا. وبخالف الرسائل املشفرة من 
طرف إىل طرف (لكل من املجموعات واألفراد) ، تتيح منصة 
ملستخدميها   Meta لرشكة  اململوكة  الفورية  املراسلة 
وتخزين  جماعية  فيديو   / صوتية  مكاملات  إجراء 
واتس  زاد  األخرية،  اآلونة  ويف  واملزيد،  املهمة  املستندات 
آب من عدد أعضاء مجموعته من ٢٥٦ إىل ١٠٢٤ عضوًا.
حيث  األسايس  النظام  إىل  مفيدة  إضافة  هذه  وكانت 
للمستخدمني   Telegram مثل  املنافسة  الخدمات  تتيح 
إضافة ما يصل إىل ٢٠٠٠٠٠ عضو يف كل مجموعة، ومع 
ذلك ، يمكن أن يكون أحد الجوانب السلبية لرتقية حد 

املجموعة هو زيادة اإلشعارات. 

العالم  يف  امرأة  أطول  تمكنت 
من السفر ألول مرة يف حياتها 
بفضل رشكة الخطوط الجوية 
مقاعد   ٦ أزالت  التي  الرتكية، 
من متن الطائرة لرتكيب نقالة 

لهذه السيدة الشابة.
رميسة  الرتكية،  والشابة 
العمر  من  البالغة  جيلجي، 
يف  امرأة  أطول  هي  عاما،   ٢٥
العالم، حيث يبلغ طولها ٢٫١٥ 
مرت، بسبب إصابتها بمتالزمة 
يتسبب  مرض  وهو  ويفر، 

ذلك  يف  بما  النمو،  بتسارع 
العظام.

عىل  رميسة  تجرب  ما  وعادة 
أو  متحرك  كريس  استخدام 
حجمها  وبسبب  مشاية، 
السفر  من  تتمكن  لم  الكبري، 
كانت  عندما  وحتى  قبل.  من 
طفلة، كانت أكرب من أن تتسع 
واستقلت  الطائرة.  ملقاعد 
لها  طريان  رحلة  أول  رميسة 
إىل  اسطنبول  من  متوجهة 

سان فرانسيسكو بأمريكا.
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الجديدة،  الصحفية  األجيال  أبناء  من  أحد  الكنية  بهذه  يسمع  لم  ربما 
سنوات  يف  يكتب  كان  يوم  سخريته  عىل  يطلعوا  لم  أنهم  املؤكد  من  بل 
العرشينيات الصاخبة مقاالت نارية رصيحة وجريئة تحت االسم املستعار 
«علوان أبو رشارة»، غري أن االسم الرصيح ألبي رشارة ال يخفى عىل أحد 
يف عالم السياسة والدبلوماسية العراقية، فهو من أشهر وزراء الخارجية 
استقالله عن  العراق يف مسرية  بها  التي مر  التاريخية  الحقب  أصعب  يف 
يف  الخارجية  لحقيبة  استالمه  ومنها  معها،  الطويل  ورصاعه  بريطانيا 
وزارة رشيد عايل الكيالني. ويوم رحل موىس الشابندر «علوان أبو رشارة 
« يف العام ١٩٦٧ عن عمر ناهز السبعني عاماً، فإن أثمن ما تركه من إرث 
ذكرياته البغدادية التي اتسمت بالصدق والعفوية لكونه الشاهد الحي عىل 
الكثري من األحداث الجسيمة التي مرت عىل بغداد وهي تنتقل من سيطرة 
مسارات  يف  وفاعالً  بل   ،١٩١٧ آذار   ١١ يوم  الربيطانيني  إىل  العثمانيني 

الدبلوماسية العراقية بني االحتالل واالستقالل .
وقد تهيأت الفرصة لتلك الذكريات أن تخرج إىل النور بداية التسعينيات من 
بعد  الدملوجي،  العراقي فيصل  السيايس والربملاني  بتقديم  املايض  القرن 
الشابندر لتصدر يف لندن وقربص عن دار رياض  أن أعدها ولده محمود 
الريس بعد ميض ما يقرب من خمسني عاماً عىل تدوينها من قبل والده، 
وميض ما يقرب من ربع قرن عىل رحيله، ومثلما كان «الصحفي» والكاتب 
املشاكس علوان أبو رشارة ساخراً يف مقاالته الصحفية، كان الدبلومايس 
سخرية  من  تخُل  لم  التي  البغدادية  ذكرياته  يف  طريفاً  الشابندر  موىس 
الرغم من  األخري عىل  الرمق  متوهجة حتى  بقيت  روح  تدل عىل  ودعابة 
االجحاف وأنواع الدسائس التي يتعرض لها عادة السيايس العراقي، ومنها 
سنواته نزيالً يف سجن أبي غريب، تلك السنوات التي اختمرت فيها فكرة 
كتابة ذكرياته البغدادية. ولعل من أهم األحداث التي شهدها الشابندر يف 
مطلع شبابه وهو يف العرشين من عمره سقوط بغداد، ووصفه للمخاوف 
التي عاشها أهل بغداد يف األيام التي سبقت دخول الجيش الربيطاني، حني 
التي  القنابل  يوم  ذات  عليها  وتقذف  بغداد  فوق  تحوم  الطائرات  أخذت 
اصابت محالت مختلفة أطراف الرساي والقشلة : «وكانت األخبار متباينة 
والشائعات متعددة. ولكن مما الشك فيه أن الجيش الرتكي كان بانسحاب 
مستمر أمام التقدم الربيطاني.. وكان الخوف يف قلوب الناس عىل أشده. 
خوف من األتراك املنسحبني وخوف من الجيوش الربيطانية الفاتحة وأشد 
من كل ذلك خوف من العشائر املحيطة ببغداد خالل الفرتة بني االنسحاب 
واالحتالل .. ألن الشائعات أخذت تدور بأن بعض العشائر أخذت تهاجم 
بغداد وتسلب وتحرق. وليلة ١١/١٠ آذار/ مارس ١٩١٧  حوايل منتصف 
الليل سمعنا انفجاراً قوياً هز الدار هزاً فأفاق النائمون يف هلع كبري وأخذ 
البكاء واالمهات تصيح واستوىل الخوف عىل الجميع وكان ذلك  األوالد يف 
األتراك  بأن  عالمة  وهذه  الطلسم  باب  يف  الرتكي  العتاد  مخزن  انفجار 
والده وهو  له  الفرهود، وما تعرض  أعمال  ذلك  أعقب  بغداد» وقد  تركوا 
االنكليز جعله يقول: كنا حانقني وناقمني عىل  يد  أذى عىل  من  شخصياً 
ترصفات األتراك ومظاملهم فأرانا الله عىل يد االحتالل اإلنكليزي ما يجعل 
« ظلم» األتراك برداً وسالماً. ويف مثل هذا املستوى من الوصف التفصييل 
حتى  طفولته  منذ  البغدادية  ذكرياته  الشابندر  يرسد  لألحداث  املثري 
نهايات األربعينيات من القرن العرشين، ومنها صفحات الحرب العظمى 
ونشوء الدولة العراقية وتنصيب امللك فيصل األول، وبداية عمله السيايس 
وتوفيق  السعيد  نوري  أمثال  عرصه  رجال  مع  وعالقاته  وانطباعاته 
الهاشمي ومحمد عيل جواد ورستم  الباجه جي وطه  السويدي ومزاحم 
الذي  للفيضان  وصفه  أيضاً  ذلك  ومن  وغريهم.  اإلله  عبد  والويص  حيدر 
اجتاح بغداد يف خريف عام ١٩١٤ وهدم السدود فدخلت املياه إىل أطرافها 
ووصلت إىل محلة السنك: «وكان أهل بغداد باضطراب شديد والتجأ كثري 

من الناس إىل صوب الكرخ خوفاً من الغرق».
لكن من أكثر الصفحات إيالماً يف ذكريات الشابندر، تلك املتعلقة بسجنه 
الدؤوب  عمله  يستعرض  أن  وبعد  فهو   ،١٩٤٤ العام  منذ  غريب  أبي  يف 
من  العديد  ويف  األمم  عصبة  يف  العراق  وتمثيله  بلده،  لخدمة  وتضحياته 
العواصم األوروبية، وما لقاه من جزاء ومعاملة سيئة يف سجن عراقي، 
يقول نصاً : نعم أنا اآلن يف بغداد، يف العراق، يف « أبي غريب» يف هذه الغرفة 
الباب  انفرادي، وهذا  والسجن  املوحش، سجيناً،  البناء  هذا  املوحشة من 
مغلق... وهذا الحارس يتمىش يف املمر املظلم ذاهباً وعائداً أمام الغرف، هل 

هذا حلم مزعج أم حقيقة مرّة .
يكتب الشابندر: وإن كان معتقل « داخو» لطخة عار عىل جبني الشعب 
األملاني فإن سجن « أبي غريب» بالنسبة إىل العراق سيكون له نفس العار 

عىل موجديه .
وتلك كانت من نبوءات علوان أبو رشارة ! .
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رنا  املرصية  الفنانة  فقدت 
سلسلة  بعد  طفلها  سماحة 
من  االوىل  االشهر  يف  معاناة 
زوجها  نرش  و  الثاني  حملها 
امللحن سامر أبو طالب، صورة 
جمهورها  وطلب  لزوجته 
كشفت  بدورها  لها.  بالدعاء 
اثر  جنينها،  فقدانها  انها  رنا 
ُنِقلَت  صحية،  لوعكة  تعرضها 
وقالت  املستشفى.  اىل  بسببها 
البداية من ٣ شهور، حمل يف   :
بنزيف  مصاحب  األول،  الشهر 

ورصيح،  واضح  إجهاض  حاد، 
الكشف  وبعد  أسبوع،  وبعد 
موجود،  البيبي  والسونار؛ 
والنزيف مستمر، وعدَّى الشهر 
الثالث،  الشهر  وبدأنا  التاني، 
 ٣ ومن  وتعب،  نزيف  وفجأة 
برصخ. الصبح   ٩ لـ  الفجر 
مساًء،   ٨ «الساعة   : وتابعت 
قالويل:  والسونار؛  الكشف  بعد 
والزم  بطنك،  يف  متويف  الطفل 
قولتلهم:  حاال..  عملية  نعمل 
قالوا  للصبح..  نستنى  طيب 

يحصل  ممكن  مستحيل.. 
البيت  ح  أروَّ طب  تسمم..  لك 

طيب.. أل.. هنطلع حاال عىل 
العملية  وتمت  املستشفى.. 
 ٣ لله».وختمت:»  الحمد 
شهور من التعب املتواصل.. 

من  تجربة  الحمد..  ولله 
لله..  الحمد  التجارب..  أصعب 

شكرًا  فعل.  شاء  وما  الله  قدر 
وحاول  عليا  سأل  اليل  لكل 
عدم  عن  وبعتذر  يكلمني.. 
الرد.. تعبانة أوي.. سامحوني.. 

وشكرا 
الحب  كم  عىل 

ده.. تَّر ألف خريكم والله».

أحدث اإلعالمية و مقدمة الربامج ياسمني عز موجة من 
ملتابعينها  رسالة  وجهت  بعدما  وذلك  جديد  من  الجدل 
برنامج  يف  بيوتهن،  عىل  للحفاظ  املتزوجات  وخاصة 
ستات  يف  «لألسف  عز:  ياسمني  قالت  الناس».و  «كالم 
مش  املوضوع  غليط،  ميثاق  الزواج  أن  نسيوا  كتري 
أتفه  عىل  ماتتقلش  طلقني  وكلمة  جماعة،  يا  سهل 
انه  بنسمع  بقينا  احنا  واملشاكل،  األمور  وأبسط 
يف  زيادة  ملح  شوية  عشان  بتتطلق  الستات 
عىل  اختالفهم  بسبب  خناقة  أو  األكل، 
خليكي  أضافت»  البنت».و  إسم 
كالم  تسمعي  بالش  واعية، 
اسمعي  تقولك  وحدة 
افهمي  زي،  واعميل  مني 
وامتيص  وطبعه  جوزك 

صوتك  انه  حاجة  وأهم  متعصب  وهو  ومتزعقيش  غضبه 
انتو  بالنهاية  بينكم  حصل  مهما  انه  واقتنعي  واطي،  يبقى 
ومفيش  مالئكة  مش  احنا  انه  واعريف  بعض،  غري  ملكوش 
بيت بيخىل من املشاكل وكلنا فينا اختالفات».و تابعت» أي 
خناقة أو مشكلة بتنتهي بعد نص ساعة بكلمة حلوة وقعدة 
لحد،  ودانك  ومتديش  ودانية  فمتبقيش  تهدا،  والدنيا  حلوة 
هتتطلقي وكله هيتخىل عنك واخواتك مش هيقفوا معاكي 
جوزك  عىل  سخنتك  اليل  وصاحبتك  عربة  هتاخدك  واختك 
حديثها،  عز  ياسمني  اختتمت  جوزها».و  عىل  منك  هتخاف 
بتنور  ومش  الطالق  بعد  وتعتم  بتضلم  «الست  قالت:  حيث 
وال حاجة والنور اليل بجد ملا تعييش حياة طبيبعة بينك وبني 
جوزك وال فيلر وال بوتوكس هيخليكي تنوري الن الراجل هو 
تبقى  وامتى  مضايقك  ايه  جوزك  اسأيل  ويطفي  بينور  اليل 

صاحبته وحبيبته».
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