
بغداد/ مصطفى العتابي:
اكد القائد العام للقوات املسـلحة محمد 
شياع السوداني، امس االحد، ان الجيش 
ومنعطفـات  بتحديـات  مـر  العراقـي 
حاولت كـرس ارادته، فيما اشـار اىل ان 
اولويات الربنامج الحكومي رفع قدرات 
الجيش وتطوير األسلحة القتالية.وذكر 
املكتـب اإلعالمـي للقائد العـام للقوات 
املسـلحة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان 

”السـوداني، حرض حفل تخـرج طلبة 
الكلية العسكرية األوىل/ مصنع األبطال 
الـدورة 111، الـذي أقيم يف مقـر الكلية 
بالرسـتمية“.وقال السـوداني يف كلمة 
القاءها خالل الحفل، ”يمّر العام الثاني 
بعد املائة، عىل تأسيس جيشنا العراقي 
البطل، حامي سـارية العراق، وموضع 

ثقة األّمة وجدارها الساند“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة األنـواء الجويـة، امس 
ملنخفضـني  البـالد  تعـرض  األحـد، 
جويني قادمـني من البحريـن االحمر 
واملتوسط، فيما توقعت هطور امطار 
رعدية غزيرة الشدة يف البرصة واماكن 
تلقتـه  للهيئـة،  بيـان  اخرى.وذكـر 
”الـزوراء“: إن ”طقـس البـالد اليـوم 
االثنني يف املنطقة الوسـطى سـيكون 
غائماً مع تسـاقط امطـار خفيفة اىل 
متوسطة الشـدة تكون رعدية احياناً 
كما يتشـكل الضباب صباحـاً ويزول 
تدريجيـاً، ودرجـات الحـرارة مقاربة 
لليوم السـابق، ويف املنطقة الشـمالية 
سـيكون الطقس غائماً مع تسـاقط 

امطـار خفيفة اىل متوسـطة الشـدة 
تكون رعدية احياناً مع تساقط الثلوج 
يف اقسامها الرشقية، ودرجات الحرارة 
تنخفض قليالً عن اليوم السابق ، فيما 
سـيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية 
غائماً مع تساقط امطار متوسطة اىل 
غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية 
احيانـاً، ودرجـات الحـرارة تنخفض 
بضـع درجـات عن اليـوم السـابق“.
وأضـاف البيـان أن ”طقـس يـوم غد 
الثالثاء يف املنطقة الوسـطى سـيكون 
غائمـاً جزئيـاً اىل غائـم مـع فرصـة 
لتسـاقط امطـار خفيفـة الشـدة يف 

اقسامها الرشقية .

القاهرة/ متابعة الزوراء:
اسـتعدادات  فضائيـة  صـور  أظهـرت 
إثيوبيـة لبدء امللء الرابع لسـد النهضة.
وقـال الخبري املـرصي الدكتـور عباس 
رشاقـي: إن األقمار الصناعية كشـفت 
املمـر  أعـىل  الترصيـف  بوابتـي  فتـح 
األوسـط، وتوقف التوربينـني عن العمل 

مع استمرار عبور املياه أعىل املمر.وذكر 
أن املياه التي تمـر من بوابتي الترصيف 
ستتوقف خالل يوم أو يومني عىل األكثر 
ممـا يـؤدي إىل تجفيـف املمر األوسـط 
تمهيداً لبدء األعمال الخرسـانية وزيادة 

ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين.

موسكو/ متابعة الزوراء:
نفـذت القوات الروسـية، امس األحد، 
رضبـة ثـأر انتقاميـة لقتـىل قصف 
قصفـت  حيـث  مكيفـكا،  مدينـة 
املقاتالت الروسية بالصواريخ موقعني 
لتجمـع القـوات األوكرانيـة يف مدينة 
كرامتورسـك، فيمـا قصفـت القوات 

األوكرانيـة جمهوريـة دونيتسـك 33 
مرة خالل اليوم املايض.وكان يتمركز 
يف أحد املواقع 700 جندي أوكراني، ويف 
املوقع الثاني 600 جندي. وأكدت وزارة 
الدفاع الروسية أن حصيلة القتىل أكثر 
من 600 قتيل أوكراني.هذا وتواصلت، 
العسـكرية  العمليـة  األحـد،  امـس 

الروسية يف أوكرانيا، وبعد ساعات من 
وقف الهدنـة املعلنة من طـرف واحد 
من قبل موسكو يف أوكرانيا، استأنفت 
الروسـية قصَفهـا بصواريخ  القوات 
”غراد“ عىل نقاط عسـكرية يف مدينة 
أفديـفكا املتاخمة لدونيتسك، بحسب 
مـع أعلنته مصادر محليـة يف املدينة. 

وأعلـن الجيـش األوكرانـي أن قواتـه 
الجويـة والصاروخية اسـتهدفت 26 
موقعا روسـيا خالل 24 سـاعة، فيما 
قالت سلطات دونيتسك االنفصالية إن 
القوات األوكرانية استخدمت صاروخ 
”توشـكا-أو“ يف رضبـات امس.مـن 
جهتها، قالت وزارة الدفاع الربيطانية 

إن القـوات الروسـية تعـزز دفاعاتها 
زابوريجيـا ولوغانسـك  يف منطقتـي 
أوبالست بأوكرانيا تحسباً لهجوم كبري 
من قوات كييـف. ورجحت الوزارة، يف 
تقريرها اليومي حول تطورات الحرب 

األوكرانية الروسية.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكـدت اللجنة املالية النيابية صعوبة ان تعرب املوازنة 
العامة عن الربنامج الحكومية يف العراق، فيما توقع 
مستشـار حكومي ان تقـر يف نهاية شـباط املقبل.

وقـال عضو اللجنة املالية، سـجاد سـالم، يف حديث 
لـ»الـزوراء» ان «املوازنة لم تصـل اىل مجلس النواب 
اىل حـد اآلن، وهي عىل مرحلتـني االوىل عند الحكومة 
والثانية عندما تصل اىل مجلس النواب وتكون عندها 
واضحـة لدينـا وتخضـع للمناقشـة واالراء وتحدث 

اسـتضافات للجهـات التنفيذيـة بشـأن موازناتها 
ومناقشـتهم وسـتكون عملية متكاملة»، مشريا اىل 
ان «التعيينات واستحداث الدرجات الوظيفية اخرت 
املوازنـة». ولفـت اىل «صعوبـة ان تعـرب املوازنة عن 
الربنامـج الحكومـي يف العراق الن اغلبها تشـغيلية 
تذهب اىل الرواتب وبندها االسـتثماري ال يكون كبريا 
اىل درجة يسـتطيع ان  يرتجـم الربنامج الحكومي».
مـن جانبة، قـال مستشـار الحكومة املـايل، مظهر 
محمـد، يف حديـث لـ»الزوراء» انه «وفـق التوقيتات 

الدستورية وقانون االدارة املالية النافذ يجب ان تقدم 
املوازنة يف منتصف الشـهر التاسع اىل مجلس النواب 
لكن وجـود حكومة ترصيف االعمال وعدم تشـكيل 
حكومـة ثابتـة إال يف الشـهر العارش هو مـا أخرها، 
اضـف اىل ذلـك ان املوازنة يجب ان تقـر وفق مبادئ 
الربنامج الحكومي الجديد».واكـد انها» قيد التهيئة 
ويف ملسـاتها االخرية وسـتقدم بعد انقضـاء العطلة 
الترشيعية»، نافيا ان «يكون الحوار والتفاهمات بني 
املركز واالقليم هو السـبب يف تأخـري اقرار املوازنة». 

وبني ان «املوازنة فيها عنرصان فائضات او وفورات 
تحققـت العـام املايض تقـدر بـ١٧ مليـار دوالر ويف 
الوقت نفسه املوازنة متوسـعة بسقوفها وستعتمد 
عـىل الوفـورات»، متوقعـا ان يكـون سـعر الربميل 
سيكون بني (٦٥-٧٠) واالنفاق االجمايل قد يزيد عن 
١٥٠ تريليون دينار».واكد ان «اقرارها مرتوك ملجليس 
الوزراء والنواب، واتصور  ان اول قانون سيعمل عىل 
ترشيعـه مجلس النواب هو قانون املوازنة»، متوقعا 

ان «تقر يف نهاية شباط املقبل».

بغداد/ الزوراء:
تداول مشـجعون خليجيون ومشـاهري 
عىل مواقـع التواصل االجتماعي مقاطع 
فيديـو كثـرية يتحدثون فيهـا عن الكرم 
العراقي خالل استضافة بطولة «خليجي 
٢٥» يف محافظة البرصة بجنوب العراق.
وأظهـرت مقاطـع فيديو انتـرشت عىل 

مواقـع التواصـل االجتماعـي ووسـائل 
إعـالم عراقيـني يرفعـون الفتـات كتب 
عليها «سكن مجاني»، وآخرين يرفضون 
تسـلم أجور النقل أو الطعام.ويف مقطع 
الفيديو تظهر امرأة من محافظة البرصة 
وهي تجهـز الخبز العراقي للمشـجعني 
الخليجيني الذيـن قدموا من دول مجلس 

التعاون الخليجي.ويف مقطع فيديو آخر 
يقول مشـجع كويتـي إن «امرأة عراقية 
تدعـوه ليحل ضيفا عليهـم.. العراقيون 
طيبـون ويسـتضيفون الضيـوف ليـال 
ونهـارا».ويف مقطـع فيديو آخـر، يقول 
مشـجع ُعماني إنه «لم يرصف أي دينار 
خـالل تواجده يف البرصة، بسـبب رفض 

أصحـاب املطاعـم واملقاهـي وسـائقي 
التكـيس أخذ أي مبلـغ منه».كما ضجت 
مواقع التواصل االجتماعي بمقطع فيديو 
يوثق مشهدا مؤثرا خالل فعاليات بطولة 
الـذي يسـتضيفه  كأس «خليجـي ٢٥» 
العراق.وأظهـر الفيديـو مائـدة طويلـة 
جدا أعدهـا عراقيون مجانـا لآلالف من 

جمهـور «خليجي ٢٥»، وهي أكرب مائدة 
غداء ريـايض يف العالم.وللمرة األوىل بعد 
غياب طويل، منذ عام ١٩٧٩ انطلقت يوم 
الجمعـة املايض يف ملعـب «جذع النخلة» 
يف محافظـة البـرصة بجنـوب العـراق، 
البطولة يف نسـخة اسـتثنائية تحتضنها 

هذه املدينة املعروفة بكرم أهلها.
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بغداد/ الزوراء:
نـرش مؤرش ”غلوبال فايـر باور“ املتخصص 
يف الشـؤون العسـكرية قائمة ألقوى جيوش 
العالم لعـام 2023، حيث حافظـت الواليات 
املتحـدة عـىل الصـدارة، ثم روسـيا والصني.
وجاءت بعض الدول العربية يف مراكز متقدمة 
يف القائمـة النهائيـة التي ضمـت 145 دولة، 
حيث تصـدر الجيـش املرصي قائمـة الدول 

العربية، متبوعا بالسعودية ثم الجزائر.وأشار 
التقرير إىل أن مرص من أكرب 15 قوة عسكرية 
عاملية، فيما حافظت السعودية عىل مركزها 
الـ22 عامليا، بينما جاءت ثانية عىل مسـتوى 
الجيوش العربية، بعد مرص.وحلت الجزائر يف 
املركـز الثالث عربيا، بينمـا احتلت املرتبة 26 

عامليا.

بكني/ متابعة الزوراء:
رفعـت الصني، امـس األحـد، الحجر الصحـي اإللزامي 
للمسـافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حداً لعزلة 
فرضتها عىل نفسها مدة ثالث سنوات يف وقت تواجه فيه 
موجة وبائيـة جديدة مـن كوفيد19-.وأعرب الوافدون 
األوائل عن ارتياحهم لعـدم خضوعهم إلجراءات الحجر 
الصحي املرهقة التي شـكلت الحيـاة اليومية للصينيني 
بسبب سياسة ”صفر كوفيد“ التي وضعتها السلطات.

يف هونـغ كونغ، حيث أعيد فتح الحـدود مع الصني بعد 
سـنوات من اإلغـالق، ينوي أكثر من 400 ألف شـخص 
السـفر إىل الشمال خالل األسـابيع الثمانية املقبلة.بعد 
قيود فرضت مدة ثالث سنوات تعترب من األكثر رصامة يف 
العالم أثقلت كاهل االقتصاد الصيني وأدت إىل تظاهرات 
يف كل أرجاء البالد، رفعت الصني بشـكل مباغت الشـهر 

املايض غالبية إجراءات مكافحة هذه الجائحة.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف نائبان عـن اتفاق سـيايس 
لترشيع قانـون النفط والغاز خالل 
الدورة الربملانية الحالية، فيما أعلنا 
تشـكيل لجنة مشـرتكة بـني بغداد 

واربيل إلعداد مسودة القانون.
وقالت عضو اللجنة املالية النيابية، 
النائبـة نرمـني معـروف، يف حديث 
اتفاقـا  هنـاك  ان  لـ“الـزوراء“: 
سياسـيا منذ تشكيل الحكومة عىل 
ترشيع قانون النفـط والغاز خالل 
الـدورة الربملانية الحاليـة وتحديدا 
خـالل الــ 6 اشـهر االوىل من عمر 
الحكومـة، لتذليل جميـع املعوقات 
الخاصـة بالصناعة النفطية، حيث 
تجـري حاليـا مفاوضـات مـا بني 
الحكومتـني ببغـداد  املسـؤولني يف 
واربيل بشأن التوصل التفاق نهائي 
حـول القانون.واضافـت: ان إقرار 
الراهـن  الوقـت  القانـون مهـم يف 
كونه سيسـاهم يف حل املشاكل بني 
بغداد واربيـل، الن القانون له أبعاد 
سياسـية فهـو يرتبـط بالعالقات 
وحكومـة  بغـداد  حكومـة  بـني 
إقليم كردسـتان.  مـن جانبه، قال 
النائـب عـن الحـزب الديمقراطـي 
يف  شـنكايل،  ماجـد  الكردسـتاني، 
القـوى  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث 
الكردية متفقة عىل رضورة ترشيع 
قانون النفط والغاز وبأرسع وقت، 

وهذا كان من ضمـن مطالب الكرد 
ان  اىل:  الحكومـة. الفتـا  لتشـكيل 
هناك لجانا فنية بـني بغداد واربيل 
للقانون.واضاف:  مسـودة  إلعـداد 
ان قانـون النفـط والغاز هـو أحد 
أهم بنود االتفاق السيايس لتشكيل 

ائتـالف ادارة الدولـة، واالتفاق عىل 
ترشيعه يف غضون فـرتة ال تتجاوز 
الستة اشـهر. الفتا اىل: ان املوضوع 
املباحثـات  املزيـد مـن  اىل  يحتـاج 
القانـون. إلنضـاج  واالجتماعـات 

واشـار اىل: ان لجانـا فنيـة تدرس 

القانـون من اجل التوصـل لصيغة 
مسودة تخدم البلد. مبينا: ان بغداد 
تريد ايضاً ترشيع القانون برسعة، 
لكن فيه الكثري من التفصيالت التي 
يجـب التفاهـم حولهـا، ومـع ذلك 
حسـب االتفـاق السـيايس الئتالف 

ادارة الدولـة يجـب ان يكون هنالك 
ترشيـع للقانون، لكـن التفصيالت 
بحاجة اىل وفود فنية واختصاصية 
لوضع ملسـات هذا القانـون املهم، 
ويجب ان توضـع وفق آليات تخدم 
ابناء الشعب العراقي، وصيغة يتفق 
عليهـا اقليـم كوردسـتان وبغداد.

واكد: ان االمور سارية بهذا االتجاه، 
لكـن السياسـة العراقية كثـرياً ما 
توصلنا اىل اتفاقيات سياسية، لكن 
عند الوصول اىل االمور الفنية تظهر 
لنا معرقالت، وكأننا لم نتفق. معربا 
عـن املـه التوصـل التفـاق نهائي 
لغـرض تقديـم القانـون واقـراره 
ان  اىل:  املمكنة.واشـار  الرسعـة  يف 
الجميع متفق عىل ان قانون النفط 
ترشيعـه  الـرضوري  مـن  والغـاز 
يف الظـرف الراهـن كونـه سـيخدم 
البلد وسـينظم الصناعـة النفطية، 
ويقـيض عـىل الخالفـات الخاصـة 
بإنتـاج وتصديـر النفـط. مشـددا 
عـىل اهمية تكاتف الجميع لترشيع 
القوانـني املهمـة التي تخـدم البلد 
يف الـدورة الربملانيـة، ومنها قانون 
النفـط والغـاز الذي طـال انتظاره 
منـذ سنوات.يشـار اىل ان الورقـة 
السياسية التي وقعت عليها القوى 
السياسـية عنـد تشـكيل الحكومة 
أحـد مطالبهـا  تضمنـت  الحاليـة 

ترشيع قانون النفط والغاز.

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:
الشمري،  األمري  عبد  الداخلية،  وزير  أعلن 
ترقية  جدول  عىل  التوقيع  األحد،  امس 
يف  الشمري  ٢٠٢٣.وذكر  الثاني  كانون 
التوقيع عىل  إنه «تم  بيان تلقته «الزوراء»: 
٢٠٢٣».وكان  الثاني  كانون  ترقية  جدول 
للقوات  العام  القائد  الوزراء  مجلس  رئيس 
املسلحة، محمد شياع السوداني، قد أصدر، 
يف وقت سابق، أمراً ديوانياً برتقية عدد من 

الضباط والرتب.

@fiÎáu@Û‹«@…Ó”Ïn€a@Â‹»Ì@ã‡ì€a
2023@Ô„br€a@ÊÏ„b◊@ÚÓ”ãm

@…œä@ÔflÏÿ®a@wflb„5€a@¿@b‰Ó€Îc@ZÔ„aÜÏè€a
ÚÓ€bn‘€a@Úz‹é˛a@ãÌÏ�mÎ@b‰ìÓu@paäá”

@µflÜb”@µÌÏu@µõ–É‰æ@üã»nÌ@÷aã»€a
¡éÏnæaÎ@ãº˛a@ÂÌãzj€a@Âfl

ÚõË‰€a@áè€@…iaã€a@ı›‡‹€@á»nèm@bÓiÏÓqg

@Ô”aã»€a@îÓßa@ZCäÎbi@ãÌbœ@fibiÏ‹ÀD
bÓæb«@45Î@bÓiã«@…iaã€a@ç◊ãæa@¿

@ÔË‰mÎ@Ôflaç€�a@Ôzó€a@ãv®a@…œãm@µó€a
Ú€ç»€a@Âfl@paÏ‰é@3

2023@‚b»€@ÚÓiã»€aÎ@ÚÓæb»€a@ïÏÓßa@ÙÏ”c@kÓmãm@ıÏö@¿@ÒáÌáu@ıbiÎ@ÚuÏfl@Âfl@“Îb¨@¡éÎ

ÊbÃÓæ@ÈnÓÁaã◊@ãé@—ìÿÌÎ@—‰»i@ç€äbìm@Ÿ‹æa@Íá€aÎ@·ubËÌ@äbÁ@7fl˛a
@25@ÔvÓ‹Ç@pbèœb‰fl@¿@ÜÏ»è€a@Í7ƒ„@ÈuaÏÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@NN@‚ÏÓ€a6@ô

3@ô

 @“äbóæa@fiÏ9@äã‘Ì@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a
á‘‰€a@ä¸Îá€a@…Ói@¿@ÚjÀaã€a

@Ôöaä˛a@ıaãí@‚á»€@Ï«áÌ@fiÏéä@ıaÏ‹€a
ÚÓ–éÏÓ€aÎ@ÒäÎá€a@’Ìã†@Û‹«

بغداد/ الزوراء:
قـرر البنـك املركـزي العراقـي، امس 
األحد، شمول املصارف الراغبة يف بيع 
الـدوالر النقدي.وقـال البنـك يف بيـان 
تلقتـه «الـزوراء»: إنـه «قرر شـمول 
املصـارف املسـموح لهـا باملشـاركة 
يف  والراغبـة  اإللكرتونيـة  املنصـة  يف 
املشاركة ببيع الدوالر النقدي ألغراض 
السـفر والعـالج والدراسـة». مؤكدا 

« توسـيع عـدد منافـذ بيـع العملـة 
األجنبيـة يف فـروع املصـارف ببغداد، 
وبـإرشاف مبـارش مـن قبـل الفـرق 
التفتيشـية لهذا البنك».واشـار اىل أنه 
«قـام يف وقـت سـابق بتوسـيع عدد 
منافذ املصارف لبيـع العملة األجنبية 
مـن ١٠ إىل ٢٠ مرصفـًا، بعـد النجاح 
الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار 

سوق العملة».

بغداد/ الزوراء:
أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات 
املسـلحة اللـواء قـوات خاصـة يحيى 
رسـول، امس األحـد، تنويهـا عىل بيع 
األرايض الواقعـة عـىل جانبـي الطريق 
الرسيع الرابط بني الدورة واليوسـفية.
وقال رسول يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن 
”عـىل املواطنني عدم رشاء األرايض عىل 
جانبي الطريق الرسيـع الجديد الرابط 
بـني رسيع محمـد القاسـم (الـدورة) 
غـري  لكونهـا  اليوسـفية  ومنطقـة 
قانونية“.وأكد رسول أنه ”سيتم اتخاذ 

اإلجـراءات القانونية بحـق املتجاوزين 
ومنتحيل صفة امللكيـة الذين يحاولون 

خداع املوطنني وابتزازهم“.

Òãfl@33@ŸènÓ„ÎÜ@—ó‘m@—ÓÓ◊Î@Ô„aã◊Îc@á‰u@600@Âfl@ãr◊c@áó•@ÚÓéÎä@ÚÓflb‘n„a@Úiãö
@ÑÌäaÏó€bi@ÚÓ„aã◊Î˛a@paÏ‘€a@…‡vn€@µ»”Ïfl@—ó”@á»i

بغداد/ الزوراء:
باريس. اىل  السوداني  شياع  محمد  الوزراء  لرئيس  مرتقبة  زيارة  الخارجية  وزارة  أعلنت 
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته «الزوراء»: ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد 
الجارية  االستعدادات  وبحثا  شوفالييه،  ايريك  بغداد  يف  الفرنّيس  السفري  استقبل  حسني 
لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانّي إىل باريس نهاية الشهر الحايل، والتي 
عىل  والتأكيد  املُشرتَكة  املصالح  وتحقيق  والدوليَّة  اإلقليميَّة  التحديات  ُمناقشة  إىل  تهدف 
خالل  «جرى  أنه  املنطقة.وأضاف  يف  واالستقرار  األمن  دعائم  إلرساء  الحيوّي  العراق  دور 
اللقاء أيًضا بحث املواضيع ذات االهتمام املُشرتَك بني بغداد وباريس وبما يساهم يف تعزيز 
لتحقيق  والتعاون  التنسيق  اللقاء  تناول  كما  الصديقني،  البلدين  بني  الثنائيَّة  العالقات 
الزيارات املُتبادلة عالية املُستوى بني مسؤويل كال البلدين يف إطار التعاون الثنائّي املُشرتَك 

بني البلدين الصديقني».

@ÚÌbË„@êÌäbi@∂g@Ô„aÜÏè‹€@Új‘mãfl@ÒäbÌå
Ô€b®a@ãËì€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

êflc@µ‰†aÏæa@pbj◊ãfl@‚bflc@ıaãõ©a@Ú‘�‰æa@Åbnnœa
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@b‰ìÓu@paäá �”@…œä@ÔflÏÿ®a@wflb„5€a@¿@b‰Ó€Îc@ZÔ„aÜÏè€a
ÚÓ€bn‘€a@Úz‹é˛a@ãÌÏ�mÎ

bÓæb«@45Î@bÓiã«@…iaã€a@ç◊ãæa@¿@Ô”aã»€a@îÓßa@ZäÎbi@ãÌbœ@fibiÏ‹À

ÙãÇc@Â◊bflcÎ@Òãój€a@¿@Òáì€a@ÒãÌçÀ@ÚÌá«ä@äb�fldi@ÊbjjènÌ

@µflÜb”@µÌÏu@µõ–É‰æ@üã»nÌ@÷aã»€a
¡éÏnæaÎ@ãº˛a@ÂÌãzj€a@Âfl

111@ÒäÎá€a@∂Î˛a@ÚÌãÿè»€a@ÚÓ‹ÿ€a@Új‹†@xã¶@›–y@ÍäÏõy@fi˝Ç

2023@‚b»€@ÚÓiã»€aÎ@ÚÓæb»€a@ïÏÓßa@ÙÏ”c@kÓmãm@ıÏö@¿

بغداد/ مصطفى العتابي:
املسلحة  للقوات  العام  القائد  اكد 
االحد،  امس  السوداني،  شياع  محمد 
بتحديات  مر  العراقي  الجيش  ان 
إرادته،  كرس  حاولت  ومنعطفات 
الربنامج  اولويات  ان  اىل  اشار  فيما 
الحكومي رفع قدرات الجيش وتطوير 

األسلحة القتالية.
العام  للقائد  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  بيان  يف  املسلحة  للقوات 
«الزوراء»: ان «السوداني حرض حفل 
تخرج طلبة الكلية العسكرية األوىل/ 
مصنع األبطال الدورة ١١١، الذي أقيم 

يف مقر الكلية بالرستمية».
وقال السوداني يف كلمة ألقاها خالل 
املائة،  الثاني بعد  العام  الحفل، «يمّر 
البطل،  العراقي  جيشنا  تأسيس  عىل 
ثقة  وموضع  العراق،  سارية  حامي 

األّمة وجدارها الساند».
مبينا ان «هذه الذكرى تمر ونحن يف 
اال  يتحقق  لم  الذي  االستقرار،  نعمة 
بتضحيات ودماء غالية قدمها الجيش 
املسلحة».  القوات  صنوف  جانب  اىل 
وأضاف ان «الجيش العراقي بتحديات 
إرادته،  كرس  حاولت  ومنعطفات 
منه،  بالضد  الدكتاتورية  وتآمرت 

واالساءة لتاريخة املرشف»، مشريا اىل 
اىل جانب  الوقوف  اختار  «الجيش  ان 
الشعب دائماً، واىل جانب قضايا األّمة 
العراق،  استقالل  عن  ودافع  العادلة، 
يف  العربية  األرض  حماية  يف  وساهم 
السوداني  وتابع  مختلفة».  ميادين 
لتؤمن  واصلت  الجيش  «مسرية  ان 

مع  والوقوف  الكاملة،  السيادة 
الدستور والعملية الديمقراطية وبناء 
العراق الجديد»، موضحا ان «القوات 
سجلت  الباسل  والجيش  املسلحة 
واستعادة  اإلرهاب  عىل  النرص  عرب 
كامل االرايض، ملحمة قل نظريها يف 

التاريخ».

الشهداء،  «دماء  السوداني  واستذكر 
شيًبا وشباباً، وهم يهرعون غري آبهني 
فارقة،  تاريخية  لحظة  يف  للموت، 
لفتوى  املستقبل، واستجابت  صنعت 
اإلمام  أطلقها  التي  الكفائي  الجهاد 
حفظت  والتي  السيستاني،  السيد 
بكل  ومواطنيه  مقّدساته  للوطن 

تنوّعهم»، الفتا اىل ان «العراق الجديد 
هو رسالة سالٍم وتعاون ورشاكة مع 
كّل قوى الخري والسالم بالعالم، ولقد 
طويت تلك الفرتة السوداء التي عاثت 

بالعراق واملنطقة خراباً ودماراً».
بتخّرج  اليوم  نحتفل  «اننا  اىل  وأشار 
الدورة ١١١ يف الكلية العسكرية األوىل 
ذكرى  مع  لتتزامن  االبطال،  مصنع 
والعراق  نحتفل  الجيش،  تأسيس 
ُمعاىف بكم، ومازالت املسؤولية كبرية 

يف البناء واالعمار».
أوىل،  الحكومي  «الربنامج  ان  واكد 
عىل  والعمل  الجيش،  ُقدرات  رفع 
وامليداني  التكنولوجي  التطوير 
القادة  وإرشاك  القتالية،  لألسلحة 
والضّباط واملراتب يف مختلف الدورات 
مهاراتهم  صقل  يف  تسهم  التي 
مبينا  إضافية»،  خربات  وإكسابهم 
ان «هذه املناسبة تدعونا للتأكيد عىل 
املسلّحة  قواتنا  بني  التالحم  أهمية 

واملواطنني».
وهنأ السوداني «أبناء شعبنا وأبطال 
وضّباطا  قادة  العراقي،  الجيش 
تأسيس  ذكرى  بمناسبة  ومراتب 
وقفة  أقف  «انني  اىل  الفتا  جيشنا»، 

إجالل عرفاناً لشهدائنا األبرار».

بغداد/ الزوراء:
باور»  فاير  «غلوبال  مؤرش  نرش 
العسكرية  الشؤون  يف  املتخصص 
لعام  العالم  جيوش  ألقوى  قائمة 
الواليات  حافظت  حيث   ،٢٠٢٣
روسيا  ثم  الصدارة،  عىل  املتحدة 

والصني.
يف  العربية  الدول  بعض  وجاءت 
النهائية  القائمة  يف  متقدمة  مراكز 
تصدر  حيث  دولة،   ١٤٥ ضمت  التي 

الجيش املرصي قائمة الدول العربية، 
متبوعا بالسعودية ثم الجزائر.

وأشار التقرير إىل أن مرص من أكرب ١٥ 
حافظت  فيما  عاملية،  عسكرية  قوة 
السعودية عىل مركزها الـ٢٢ عامليا، 
مستوى  عىل  ثانية  جاءت  بينما 

الجيوش العربية، بعد مرص.
وحلت الجزائر يف املركز الثالث عربيا، 

بينما احتلت املرتبة ٢٦ عامليا.
املركز  يف  العراقي  الجيش  جاء  فيما 

متبوعا  عامليا،  و٤٥  عربيا  الرابع 
بالجيش اإلماراتي، الذي حل خامسا 

عربيا و٥٦ عامليا.
املركز  يف  املغربي  الجيش  وجاء 
املرتبة  احتل  بينما  عربيا،  السادس 

٦١ عامليا.
وفيما ييل ترتيب أقوى جيوش الدول 

اإلفريقية:
١- مرص (١٤ عامليا)

٢- الجزائر (٢٦)

٣- جنوب إفريقيا (٣٣)
٤- نيجرييا (٣٦ )

٥- إثيوبيا (٤٩)
٦- أنغوال (٥٥)

٧- املغرب (٦١)
٨- الكونغو (٧٢)

٩- تونس (٧٣)
١٠- السودان (٧٥)

اما ترتيب أقوى جيوش العالم لسنة 
٢٠٢٣فكان كما مبني ادناه:

١- الواليات املتحدة
٢- روسيا
٣- الصني

٤- الهند
٥- اململكة املتحدة

٦- كوريا الجنوبية
٧- باكستان

٨- اليابان
٩- فرنسا

١٠- إيطاليا

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
ملنخفضني  البالد  تعرض  األحد، 
االحمر  البحرين  من  قادمني  جويني 
واملتوسط، فيما توقعت هطور امطار 
رعدية غزيرة الشدة يف البرصة واماكن 

اخرى.
«الزوراء»:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
يف  االثنني  اليوم  البالد  «طقس  أن 
مع  غائماً  سيكون  الوسطى  املنطقة 
متوسطة  اىل  خفيفة  امطار  تساقط 
الشدة تكون رعدية احياناً كما يتشكل 
تدريجياً،  ويزول  صباحاً  الضباب 
لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 
السابق، ويف املنطقة الشمالية سيكون 
امطار  تساقط  مع  غائماً  الطقس 
تكون  الشدة  متوسطة  اىل  خفيفة 
يف  الثلوج  تساقط  مع  احياناً  رعدية 
الحرارة  ودرجات  الرشقية،  اقسامها 
تنخفض قليالً عن اليوم السابق ، فيما 
الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون 
غائماً مع تساقط امطار متوسطة اىل 
غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية 
تنخفض  الحرارة  ودرجات   ، احياناً 

بضع درجات عن اليوم السابق».
غد  يوم  «طقس  أن  البيان  وأضاف 
سيكون  الوسطى  املنطقة  يف  الثالثاء 
فرصة  مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً 
يف  الشدة  خفيفة  امطار  لتساقط 
الحرارة  ودرجات  الرشقية،  اقسامها 
سيكون  فيما  السابق،  لليوم  مقاربة 
غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
الحرارة  ودرجات  غائم،  اىل  جزئياً 
ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، 
أما املنطقة الجنوبية فسيكون الطقس 
اىل  خفيفة  امطار  تساقط  مع  غائماً 
عواصف  وحدوث  الشدة  متوسطة 
تدريجياً،  يتحسن  احياناً  رعدية 
عن  قليالً  تنخفض  الحرارة  ودرجات 

اليوم السابق».
املقبل  األربعاء  يوم  «طقس  أن  وتابع 
الغيوم كما  مع بعض  سيكون صحواً 
الباكر  الصباح  يف  الضباب  يتشكل 
ويزول تدريجياً يف جميع مناطق البالد 
، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة 
الوسطى  االقسام  يف  السابق  لليوم 

والشمالية ، يف حني سرتتفع قليالً عن 
من  الجنوبي  القسم  يف  السابق  اليوم 

البالد». 
ليوم  البالد  «طقس  أن  اىل  ولفت 
مع  صحواً  سيكون  املقبل،  الخميس 
الضباب  يتشكل  كما  الغيوم  بعض 
 ، تدريجياً  ويزول  الباكر  الصباح  يف 
عن  قليالً  ترتفع  الحرارة  ودرجات 

اليوم السابق يف عموم البالد».
األنواء  هيئة  نرشت  ذلك،  غضون  يف 
العراق  تأثر  بشأن  تقريراً  الجوية 

بمنخفضني جويني.
وقالت الهيئة يف بيان إن «قسم التنبؤ 
الجوِّي يف الهيئة العامة لألنواء الجوِّية 
مديرها  وبمتابعة  الزلزايل  والرصد 
وبإرشاف  هاشم  محسن  عيل  العام 
رصد   حبيب،  حيدر  التنبؤ  قسم  مدير 
يف  الطقس  لحالة  الخاص  تقريره 
البرصة ليومي االثنني والثالثاء  مدينة 
بسبب اندماج منخفضني جويني األول 
البحر  من  والثاني  األحمر  البحر  من 

املتوسط». 
وأضاف أن «طقس مدينة البرصة اليوم 
مصحوباً  غائماً  يكون  سوف  االثنني 
غزيرة  إىل  متوسطة  أمطار  بتساقط 
الشدة وحدوث عواصف رعدية أحياناً 
تبدأ صباحاً وتستمر وعىل فرتات لليوم 
التايل مع رياح جنوبية رشقية معتدلة 
مدى  /س  كم   (٢٠-٣٠) الرسعة 
الرؤية من (٥-٧) كم ويف املطر (٢-٤) 
كم فضالً عن درجات الحرارة املتوقعة 
(١٦) درجة مئوية والصغرى املتوقعة 

(١١) درجة مئوية». 
الطقس  التقرير: «سوف يكون  وتابع 
تساقط  مع  غائم  إىل  جزئياً  غائماً 
الشدة  متوسطة  إىل  خفيفة  أمطار 
صباحاً،  منها  األماكن  بعض  يف 
ويتحسن الطقس تدريجياً بعد الظهر 
، هذا وستكون الرياح شمالية رشقية 
/س  كم   (٢٠-٣٠) الرسعة  معتدلة 
إىل  خفيفة  غربية  شمالية  اىل  تتحول 
/س  كم   (١٠-٢٠) الرسعة  معتدلة 
 (٥-٧) سيكون  الرؤية  مدى  السيما 
املتوقعة  العظمى  الحرارة  ودرجة  كم 
(١٤) درجة مئوية والصغرى املتوقعة 

(٩) درجات مئوية».

يرس (رشكة توزيع املنتجات النفطية) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل 
يف مرشوع (تطوير محطة تعبئة جرس دياىل الحكومية) واملتضمنة (انشاء محطة متكاملة بمساحة كلية ١٦٠٠ 
م٢) مع املقرتبات وتتضمن بناية ادارية ذات طابقني مع ابنية خدمية ذات طابق واحد عدد (٢) مع خزانات 
ارضية عدد (١٢) لكل من منتوج زيت الغاز والبنزين والنفط االبيض مع منفذ للغاز السائل يتضمن خزانني 
ارضيني للغاز السائل وكذلك مضخات للتجهيز عدد (١٢) للبنزين و(٤) للنفط االبيض و (٢) للغاز السائل مع 

صب الساحة والجزرات واملناطق الخرضاء).

No: 7874    Mon    9     jan    2023العدد:   7874   االثنين    9    كانون الثاني   2023

Úó”b‰fl@Ê˝«g
@QS@ZÜá»€a @ @ @ @ @ @ @ @ @÷aã»€a@ÚÌäÏËª

RPRRO@fiÎ˛a@ÊÏ„b◊@@@@Z@ÑÌäbn€a @ @ @ @@ÚÓ�–‰€a@pbvn‰æa@…ÌåÏm@Ú◊ãíO@¡–‰€a@ÒäaåÎ
2022O13@Ú‡”ãæa@Úó”b‰æa@Ê˝«a@Z‚
ÚÓflÏÿ®a@∂bÌÜ@ãèu@ÜÏ”Î@Ú�´@ãÌÏ�m

١٨



@ÑÌäaÏó€bi@ÚÓ„aã◊Î˛a@paÏ‘€a@…‡vn€@µ»”Ïfl@—ó”@á»i

Ú€ç»€a@Âfl@paÏ‰é@3@ÔË‰mÎ@Ôflaç€�a@Ôzó€a@ãv®a@…œãm@µó€a
@ÒáÌáu@ıbiÎ@ÚuÏfl@Âfl@“Îb¨@¡éÎ

بكني/ متابعة الزوراء:

رفعت الصني،  األحد، الحجر الصحي 

اإللزامـي للمسـافرين الوافدين من 

الخـارج لتضـع بذلـك حـداً لعزلـة 

فرضتهـا عـىل نفسـها مـدة ثـالث 

سـنوات يف وقت تواجـه فيه موجة 

وبائية جديدة من كوفيد19-.

عـن  األوائـل  الوافـدون  وأعـرب 

ارتياحهم لعدم خضوعهم إلجراءات 

التـي  املرهقـة  الصحـي  الحجـر 

شـكلت الحيـاة اليوميـة للصينيني 

بسـبب سياسة ”صفر كوفيد“ التي 

وضعتها السلطات.

يف هونـغ كونـغ، حيـث أعيـد فتح 

الحـدود مع الصني بعد سـنوات من 

اإلغـالق، ينـوي أكثر مـن 400 ألف 

شـخص السـفر إىل الشـمال خالل 

األسابيع الثمانية املقبلة.

بعد قيود فرضت مدة ثالث سـنوات 

تعتـرب مـن األكثر رصامـة يف العالم 

أثقلت كاهل االقتصاد الصيني وأدت 

إىل تظاهـرات يف كل أرجـاء البـالد، 

رفعت الصني بشـكل مباغت الشهر 

املـايض غالبيـة إجـراءات مكافحة 

هذه الجائحة.

يف  الـدويل  بودونـغ  مطـار  ويف 

شـانغهاي، قالت امرأة اسمها بانغ 

لوكالـة فرانـس برس إنها سـعيدة 

جـدا برفع هـذا التدبـري. وأوضحت 

”أرى أن تغيري السياسة أمر جيد“.

وأضافت ”هذه مرحلة رضورية عىل 

ما أظن. أصبح كوفيـد أمرا طبيعيا 

وبعـد إزالـة هـذه العقبـة كل يشء 

سيسري عىل ما يرام“.

وحـث االعـالن يف ديسـمرب/كانون 

األول عن قرب رفع الحجر الصينيني 

إىل التخطيـط للسـفر إىل الخارج ما 

أدى إىل ارتفـاع هائل يف الحركة عىل 

مواقع حجز الرحالت.

إال أن احتمال تدفـق عدد كثيف من 

السياح الصينيني دفع أكثر من عرش 

دول إىل فرض فحوصات تشـخيص 

اإلصابة عىل املسافرين الوافدين من 

الصني حيـث ارتفع عـدد اإلصابات 

بشكل كبري.

ونـددت بكـني بهـذه القيـود عـىل 

السـفر التي فرضت عـىل مواطنيها 

واعتربتهـا ”غـري مقبولـة“ مع أن 

الصني بقيت مغلقة بشـكل واسـع 

السـياح  أمـام   2020 العـام  منـذ 

والطالب األجانب.

ويتوقـع أن يتفاقـم انتشـار الوباء 

يف الصـني مع اقـرتاب عطلـة رأس 

السـنة الصينية نهاية يناير/كانون 

الثاني التـي يسـافر خاللها ماليني 

األشـخاص مـن املدن الكـربى التي 

تسـجل فيهـا إصابـات كثـرية، إىل 

األرياف لزيـارة األهل الذين غالبا ما 

يكونون مسنني ويف وضع ضعف.

واتخـذت الصني إجـراءات للحد من 

االنتقادات بشأن مسارها الفوضوي 

للتخيل عن سياسة ”صفر كوفيد“. 

فقـد ذكرت خدمة ”ويبـو“ املرادفة 

لتويـرت يف الصـني أنهـا حظـرت يف 

الفرتة األخرية 1120 حسابا ”بسبب 

انتهاكات ضد خرباء وجامعيني“.

بكـني  مطـار  يف  اختفـت  واألحـد 

الحواجز التي كانت تفصل الرحالت 

الدوليـة القادمـة عن تلـك الداخلية 

فضال عـن املوظفني الذيـن يرتدون 

بـزات واقيـة التـي كانـت عنـرصا 

أساسـيا يف الحيـاة الصينيـة منـذ 

فرض سياسة ”صفر كوفيد“.

قالت شابة جاءت الستقبال صديقة 

آتيـة مـن هونغ كونـغ أن أول يشء 

سـتقومان به هو تناول وجبة معا. 

وأضافت وو البالغة 20 عاما لوكالة 

فرانـس برس ”هذا أمر رائع للغاية، 

لم نر بعضنا منذ فرتة طويلة“.

ويف مطار شـنغهاي قال رجل يدعى 

يانغ أتى من الواليات املتحدة إنه لم 

يكن عـىل علم بـأن القواعد تغريت. 

بـرس  فرانـس  لوكالـة  وأوضـح 

مسـتغربا ”ليسـت لدي أدنى فكرة 

عن ذلك“.

نفـيس  ألعتـرب  ”كنـت  وأضـاف 

محظوظا لـو ُحجـرت ليومني لكن 

تبني أني ال أحتاج إىل أن أحجر نفيس 

بتاتـا وليس عيل أن أمـأل وثائق لقد 

خرجنا مـن دون أي إجراء كما كان 

يحصل يف السابق“.

وقالـت امـرأة أخـرى فضلـت عدم 

الكشـف عن اسمها لوكالة ”فرانس 

برس“ ”أنا سـعيدة للغاية ألنني لن 

اخضع للحجر الصحي... من يرغب 

بالحجر الصحي؟ ال أحد“.

يف هونغ كونغ أيضا، خففت القيود 

الصارمـة للتنقل مـن الصني وإليها 

األحد أيضا.

ويسـعى اقتصاد هونـغ كونغ الذي 

يعاني ركودا بكل الطرق سلوك درب 

النمـو مجددا فيما تنتظـر العائالت 

تلتقـي مجـددا  أن  الصـرب  بفـارغ 

بمناسبة رأس السنة الصينية.

وينـوي 410 آالف مـن أبنـاء هونغ 

خـالل  الشـمال  إىل  السـفر  كونـغ 

الشـهرين املقبلـني، بينمـا يتوجـه 

نحو 7 آالف شـخص مـن بر الصني 

الرئيـيس إىل الجنـوب األحد، وفق ما 

أظهرت بيانات رسمية.

واألحـد عند معرب ولك ما شـو قرب 

مدينـة شـنجن قـال طالـب من بر 

الصني الرئيـيس يدعى جينغ لوكالة 

فرانس برس إنه سـعيد بالعبور من 

دون أي قيود.

وأوضح ”أنا سعيد طاملا ال أحتاج أن 

أخضع للحجر. فاألمر ال يطاق“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
نفذت القوات الروسية، األحد، رضبة ثأر 
انتقامية لقتىل قصـف مدينة مكيفكا، 
الروسـية  املقاتـالت  قصفـت  حيـث 
بالصواريـخ موقعـني لتجمـع القوات 
األوكرانية يف مدينة كرامتورسـك،فيما 
قصفت القـوات األوكرانيـة جمهورية 

دونيتسك 33 مرة خالل اليوم املايض.
وكان يتمركز يف أحد املواقع 700 جندي 
أوكراني، ويف املوقع الثاني 600 جندي. 
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة 

القتىل أكثر من 600 قتيل أوكراني.
العمليـة  األحـد،  وتواصلـت،   هـذا 
العسـكرية الروسـية يف أوكرانيا، وبعد 
سـاعات من وقـف الهدنـة املعلنة من 
طرف واحد من قبل موسكو يف أوكرانيا، 
اسـتأنفت القـوات الروسـية قصَفهـا 
بصواريخ ”غراد“ عىل نقاط عسـكرية 
يف مدينة أفديـفكا املتاخمة لدونيتسك، 
بحسـب مـع أعلنته مصـادر محلية يف 
املدينـة. وأعلـن الجيـش األوكرانـي أن 
قواته الجوية والصاروخية اسـتهدفت 
26 موقعا روسيا خالل 24 ساعة، فيما 
قالت سلطات دونيتسك االنفصالية إن 
القوات األوكرانية اسـتخدمت صاروخ 

”توشكا-أو“ يف رضبات .
الدفـاع  وزارة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
الربيطانيـة إن القـوات الروسـية تعزز 
زابوريجيـا  منطقتـي  يف  دفاعاتهـا 
ولوغانسك أوبالسـت بأوكرانيا تحسباً 
لهجوم كبري من قوات كييف. ورجحت 
حـول  اليومـي  تقريرهـا  يف  الـوزارة، 
تطورات الحرب األوكرانية الروسية، أن 
يشكل تحقيق القوات األوكرانية لتقدم 
كبري يف زابوريجيا ”تحديا للجرس الربي“ 
الـرويس الذي يربط منطقة روسـتوف 

الروسية وشبه جزيرة القرم.
وأكـدت الدفـاع الربيطانيـة يف التقرير 

الـذي نرشته عـىل ”تويـرت“ أن التقدم 
األوكرانـي يف لوغانسـك مـن شـأنه أن 
يقـوض هـدف روسـيا مـن العمليـة 
العسـكرية التـي شـنتها أوائـل فرباير 

املايض املتمثل يف ”تحرير“ دونباس.
وقبلهـا، أعلنـت سـلطات زابوريجيـا 
مـن  سلسـلة  عـن  ملوسـكو  املواليـة 
انفجـارات طالـت منشـآت عسـكرية 
وبنية تحتية أوكرانية شمايل املقاطعة. 
سـلطات زابوريجيا أفادت أيضا بورود 
أنباء عن سـقوط 5 صواريخ روسية يف 

خاركيف األوكرانية.
هذا وتم اإلعالُن عن حالة تأهب جوية يف 
خاركيف وبولتافا ودنيربو-برتوفسـك. 
من جانب آخر وردت أنباء غري رسـمية 

عـن حريـق يف محطـة فرعيـة لتوليد 
الكهرباء يف مدينة كورسك الروسية.

هذا وأعلـن رمضان قاديـروف، رئيُس 
جمهورية الشيشـان املرتبطـه فدرالياً 
مـع روسـيا، عـن إرسـال 300 مقاتل 
من قوات الشيشـان الخاصة املحرتفني 
يف  خطـوره  األكثـر  املهـام  يف  للقتـال 

دونباس.
يأتي ذلـك فيما أكد سـريغي كريينكو، 
الرئيـس  إدارة  لرئيـس  األول  النائـب 
الـرويس، أن مهـام العمليـة الخاصـة 
والتي حّددهـا الرئيس فالديمري بوتني، 
قيد اإلنجاز، مبينا أنه ”بالتأكيد سيكون 

هناك نرص“.
وقال كريينكو للصحفيني: ”املهام التي 

حّددهـا الرئيس يف العملية العسـكرية 
كافـة  يف  منجـزة  سـتكون  الخاصـة 

األحوال. وسيكون النرص أكيدا“.
وكان الرئيس الرويس أصدر التعليمات 
بتنفيـذ وقـف إلطـالق النار عـىل طول 
خط التماس بأكمله يف منطقة العملية 
العسكرية الخاصة من الساعة 12:00 

يوم 6 يناير حتى 00:00 يوم 8 يناير.
مـن جهتهـا، كان رد فعـل السـلطات 
األوكرانية سـلبا عىل فكرة وقف إطالق 

النار بالتزامن مع عيد امليالد.
فولوديمـري  األوكرانـي  الرئيـس 
زيلينسـكي، مـن جهته، وصـف دعوة 
روسـيا لوقف إطـالق النـار بالخدعة، 
مؤكدا عىل أن القذائف الروسية أصابت 

باخموت ومناطق أوكرانية أخرى.
وأكـد الرئيس األوكراني عـىل أن إعادة 
إحـالل السـالم يف أوكرانيـا لـن تكون 
الجيـش  انسـحاب  بعـد  إال  ممكنـة 

الرويس.
وأعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك 
الديمقراطية يف املركز املشرتك للمراقبة 
والتنسيق، أن القوات األوكرانية قصفت 
أرايض الجمهورية 33 مرة خالل اليوم 

املايض.
ووفقـا لبيان املكتـب: ”خـالل الـ 24 
سـاعة املاضية، أبلغـت البعثة عن 33 
واقعـة إطالق نـار من جانـب القوات 
دونيتسـك،  وباتجـاه  األوكرانيـة، 
أطلـق العـدو 13 قذيفة مـن راجمات 
الصواريخ، وقذيفـة مدفعية من عيار 
155 ملم عىل ياسينوفاتسكي، وخمس 
قذائـف مدفعية 155 و152 و122 ملم 

باتجاه بلدة غورلوفسكي“.
أوكرانيـا  إن  املشـرتك،  املركـز  وقـال 

استخدمت يف املجموع 178 قذيفة.
مـدن  تسـع  مناطـق  أن  ويالحـظ 
دونيتسـك  يف  للقصـف،  تعرضـت 
كريوفسـكي،  (كييفسـكي، 
برتوفسكي)، غوملوفسكي، غورلوفكا، 
ياسـينوفاتايا،  فريكنيتوريتسـكوي، 
كاشـتانويف، ياكوفليفـكا، مينريالنـو، 

ميكيفكا.
وكان الرئيـس الرويس فالديمري بوتني، 
الدفـاع  لوزيـر  تعليماتـه  أصـدر  قـد 
سريغي شويغو بوقف إطالق النار عىل 
طـول خط التماس بأكملـه يف أوكرانيا 
من السـاعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى 

الساعة 24:00 يوم 7 يناير.
ورفض فالديمـري زيلينسـكي، اقرتاح 
روسـيا بهدنـة عيـد امليـالد، ووصفها 
بأنها ”غطاء“ لتعزيز املواقف الروسية 

عىل خط املواجهة.

لندن/ متابعة الزوراء:
قال األمـري الربيطاني هاري، يف مذكراته التي 
من املقرر أن تصدر الشـهر الحـايل، إن والده 
كان يشـعر بالغرية من زوجته ميغان ماركل 
وكيـت ميدلتون زوجة األمري ويليام ويل العهد 

الربيطاني.
وذكـرت وكالـة األنبـاء الربيطانيـة (بي إيه 
ميديـا)، أنه تردد أن هاري كان السـبب فيما 
ُيفـرتض أن والـده قـال إنه ليـس ”لديه مال 
ليدخـر“ لدعمـه ماليـاً هو وزوجتـه ميغان، 
حيـث إن امللك تشـارلز الثالث يخـىش من أن 
املمثلـة األمريكية ”الجديدة واملتألقة“ سـوف 

ترسق األضواء منه.
وقـال هـاري يف مذكراتـه ”سـبري“ املنتظرة 
بشـدة، التي صدرت بالخطـأ يف وقت مبكر يف 
إسـبانيا، إن والـده ”مـر بهذا من قبـل، وإنه 
ليسـت لديـه رغبة يف السـماح بحـدوث ذلك 
مجـدداً“، يف إشـارة واضحـة إىل أمـرية ويلز 

الراحلة ديانا.
وحسـب صحيفة «دييل تليغراف»، وهي أحد 
املنافـذ اإلعالميـة الكثـرية التـي تحصل عىل 

نسـخة من النـص اإلسـباني وترجمته، قال 
هـاري قبل ارتباطه بميغـان إن والده كان قد 
أثار موضوع مورد رزق املمثلة، وسأل عما إذا 

كانت تخطط ملواصلة العمل بعد زواجهما.
وعندما قال هاري لوالده الذي أصبح ملكاً اآلن 

إنه ال يعتقد ذلك، رد تشـارلز قائالً: ”حسناً يا 
بنـي العزيز أنـت تعلم بالفعل أنـه ليس لدينا 

مال لندخره“.
ويصـدر الكتـاب يف العارش من ينايـر الحايل، 

الذي خطه الكاتب جيه آر مورينجر.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أظهـرت صور فضائيـة اسـتعدادات إثيوبية 

لبدء امللء الرابع لسد النهضة.
وقال الخبري املـرصي الدكتور عباس رشاقي، 
إن األقمـار الصناعيـة كشـفت فتـح بوابتي 
وتوقـف  األوسـط،  املمـر  أعـىل  الترصيـف 
التوربينني عن العمل مع استمرار عبور املياه 

أعىل املمر.
وذكـر أن املياه التي تمر من بوابتي الترصيف 
سـتتوقف خالل يوم أو يومني عىل األكثر مما 
يـؤدي إىل تجفيف املمر األوسـط تمهيداً لبدء 
األعمـال الخرسـانية وزيادة ارتفـاع جانبي 

السد وبدء التخزين.
وكانت الحكومة اإلثيوبيـة قد أعلنت الصيف 
املـايض، اكتمال املـلء الثالث لسـد النهضة، 

بحجم 22 مليار مرت مكعب.
وأعلنـت إثيوبيـا انتهاء امللء الثانـي يف يوليو 
عـام 2021، وبلـغ حـوايل 3 مليـارات مـرت 
مكعـب، فيما بلـغ التخزين األول للسـد الذي 
جـرى يف يوليو عام 2020، حـوايل 5 مليارات 

مرت مكعب.
ويثـري السـد أزمـة بني الـدول الثـالث مرص 

والسـودان وإثيوبيـا، حيـث تطالـب مـرص 
والسـودان بجدول زمني متفـق عليه قانونيا 
وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات 

السد.
وشـدد الرئيس املـرصي عبدالفتاح السـييس 

عىل املوقـف املرصي الثابت يف التوصل التفاق 
قانوني ملزم بشـأن قواعد ملء وتشغيل سد 
النهضـة، مؤكـدا تمسـك القاهـرة بحقوقها 
املائية املكتسـبة وضمان األمن املائي لها من 

خالل قواعد واضحة لعملية امللء والتشغيل.
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عاٌم  وجاء  وانكسارات،  مآٍس  من  يحمله  ما  بكل  وانتهى  عام  مَر 

أن يكون  الباري -عز وجل-  اىل  جديد ونحن ننتظر ونتفاءل ونبتهل 

عام خري وبركة لكل العراقيني بكل أجناسهم واطيافهم..  ولم يكن 

عام ٢٠٢٢ عام سعادة ورخاء بل كان عاما مثقال بالهموم والنكسات 

االقتصادّية والسياسّية.. فما ان تنتهي نكسة حتى تبدأ نكسة أخرى 

الجديد  العام  استقبال  كان  لله  الحمد  ولكن  وأملاً،  لعنة  منها  أكثر 

بالخروج من النفق املظلم يف مجال السياسة بعد تسلم رئيس الوزراء 

الجديد السيد محمد شياع السوداني منصبه وسعيه الدؤوب لتحقيق 

وأحالمه  تأمالته  تكون  ان  ونأمل  اآلخرون،  تحقيقه  عن  عجز  ما 

يف  وخاصة  املجاهد  شعبنا  ابناء  من  الخريين  بمساعدِة  التنفيذ  قيد 

لكبح  خطة  ووضع  واالقتصادي،  السيايس  الوضع  استقرار  مجال 

جماح ارتفاع أسعار الدوالر الذي أربك العملية االقتصادية، ومحاولة 

الذاتي وسد  االكتفاء  املواطن يف  اقتصاد متني يحقق طموحاَت  بناء 

املواطن  ان  السابقة  التجارب  أثبتت  فقد  املعاشّية..  احتياجاته 

العراقي إنسان بسيط، وليس مطلبيا بقدر ما هو انسان يبحث عن 

لقمِة العيش الرشيفة بجهده ومثابرته بالقدر الذي يحقق االكتفاء 

يلبس  أو  فارهٍة  سيارٍة  عن  يبحث  ال  املواطُن  ولعائلته..  له  الذاتي 

العاملية، فقد ترك  مالبس غالية األثمان مستوردة من أرقى املناشئ 

ما  وفق  ضمائرهم  باعوا  الذين  الفساد  لحيتان  الشائن  املسلك  هذا 

تمليه عليهم شهواتهم واطماعهم الشخصّية.. ونقولها بكل ثقٍة لكل 

عراقي رشيف ال تنظر للوراء فهناك ماٍض يؤملك، وال تنظر اىل االمام 

ونقول  يسعدك..  فهناك رب  االعىل  اىل  انظر  يقلقك،  فهناك مستقبل 

مرة أخرى: البحر لم يغرق موىس الرضيع وهو يف قمة ضعفه، بينما 

يرضه  فلن  الله  مع  كان  فمن  جربوته،  قمة  يف  وهو  فرعون  أغرق 

وضعه، ومن لم يكن مع الله لن تنفعه قوته، فكن مع الله وال تبايل.. 

كن مع الله لرتتيب بيتك خالل العام الجديد الذي نتمنى أن يكون عام 

خري وبركة لكل العراقيني، خاصًة أن كل املواطنني عىل يقني أن االيام 

القادمة ستكون أياَم خري وبركة، إذ إن كل الظروف واملعطيات تؤكد 

من  أكثر عطاًء  بمرحلة جديدة  للبدء  األخيار  كل  تعاهد  أن  بعد  ذلك 

الجديد  العام  ليكون  العمل  ونبدأ  بالخري  فلنتفاءل  السابقة،  املراحل 

عاماً نموذجياً يف العطاء ينقل العراق من مرحلِة التشتت واالنقسام 

اىل مرحلة التجمع تحت راية واحدة هي مرحلة البناء واإلعمار، وكان 

الله يف عوننا، وكل عام والعراق بألف خري.
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اعالن 
قدم املدعي (فـاروق محمد عبد الحميد) طلبا يروم 
فيـه تبديل لقبه من (كمبوري) اىل (الكاظمي) فمن 
لديـه اعرتاض عـىل الدعوى مراجعة هـذه املديرية 
خـالل مـدة اقصاها (١٥ يوم خمسـة عـرش يوماً) 
وبعكسـه سـوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
٢٢ من قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦. 

اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة
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بغداد/الزوراء:
دعـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امـس االحد، إىل 
اعتمـاد اآلليـة اإللكرتونيَّة، وإعداد آليَّـٍة واضحٍة 
وُمحـدَّدٍة لرصف فروقـات الرواتـب للُمتقاعدين 
وضحايـا اإلرهـاب، تكـون بديلـًة عـن الطريقة 
الحاليَّـة للـرصف التـي تشـوبها حـاالت فسـاد 

وانعدام مبدأ العدالة.
وذكـرت دائـرة الوقايـة بالهيئة، يف بيـان ورد لـ 
«الزوراء»: «يف تقريٍر أعدَّته عن الزيارات التي قام 
بها فريقها املُـؤلَّف إىل هيـئة التقـاعد الوطـنيَّـة؛ 
لالطالع عىل آليـات عمـلـهـا، اقـتـرحت توجيه 
إعمـام مـن األمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء إىل 
الوزارات والجهـات غري املُرتبطة بوزارٍة؛ من أجل 
إرسـال مبالـغ التوقيفات التقاعديَّـة إىل صندوق 
في الدولة بموعدها املُحدَّد دون تأخرٍي  تقاعد ُموظَّ
ومفاتحة وزارة املاليَّة إلطالق مبالغ املُسـتحقات 
املاليَّـة، والعمل عـىل إنهاء هذا امللـف، إضافة إىل 
فني الذين يثبت  اتخاذ إجراءاٍت رادعـٍة بحقِّ املُوظَّ
قيامهـم بابتـزاز املواطنـني يف موضـوع رصف 

فروقات الرواتب» .
«املُتقاعديـن وضحايـا  أنَّ  إىل  الدائـرة  وأشـارت 
اإلرهـاب املُسـتحقني فروقـات رواتـب سـابقة 
أصبحت ُمسـتحقة الدفع وترتَّب عىل إثرها مبالغ 
ة هيئة التقاعـد الوطنيَّة؛ ولعدم وجود  ماليَّة بذمَّ
ة  مبالـغ كافيٍة، نتيجة عـدم إقرار املُوازنـة العامَّ
االتحاديَّـة يلجـأ املُسـتحقون إىل ُمراجعة مكاتب 
أعضـاء مجلـس النـوَّاب واملسـؤولني يف الدولـة 
للُمسـاعدة يف رصف الفروقات، حيـث ورد (٦٢) 
كتابـاً من النوَّاب خالل يوٍم واحٍد، أو طلب مقابلة 
رئيـس هيئـة التقاعـد، بلغ عددهـا ليـوٍم واحٍد 
(١٠٠) طلـب مقابلـٍة، الفتـًة إىل أنَّ رئيـس هيئة 
التقاعـد لم يبـِد التعـاون الالزم مـع الفريق عند 
املُطالبة باالطالع عىل الطلبات؛ بالرغم من كونها 

ُمؤرشفًة».

اإلداريَّـة  الدائـرة أوصـت بـ»اتخـاذ اإلجـراءات 
والقانونيَّـة للحفـاظ عـىل املعامـالت التقاعديَّة 
وأرشفتها وحفظها من التزوير والتلف والفقدان، 
والكشف عن حاالت التزوير السابقة التي تسبَّبت 
بهـدٍر يف املال العـام، فضالً عن اتخـاذ اإلجراءات 
القانونيَّـة بحقِّ األشـخاص الذين ُمِنحـوا مبالغ 
بـدون ضوابط قانونيَّـٍة؛ نتيجة التزويـر وإعادة 
ـدًة عدم اتِّخاذ  تلـك املبالـغ إىل خزينة الدولة، ُمؤكِّ
هيئـة التقاعـد اإلجـراءات العمليَّـة ملنـع حاالت 
التزوير واألسـماء الوهميَّة التي ما زالت تستحوذ 
عـىل رواتب تقاعديٍَّة بصورٍة غـري قانونيٍَّة، وعدم 
اتخاذ اإلجـراءات بخصوص مقرتح هيئة النزاهة 
باسـتكمال إجـراءات الحوكمـة اإللكرتونيَّة؛ من 
أجل منع تأخري املعامالت والتزوير، ومنع تعرُّض 

املُراجعني لالبتزا».
واقرتحـت الدائـرة، يف التقريـر املُرسـلة نسـخٌة 

منـه إىل مكتب رئيـس مجلس الـوزراء، واألمانة 
ـة ملجلـس الـوزراء، ووزير املاليَّـة، «تأليف  العامَّ
في هيئة التقاعد الوطنيَّة؛  فرٍق ميدانيٍَّة من ُموظَّ
لغرض االنتقـال وإنجاز املُعامـالت التقاعديَّة، ال 
سـيما لعوائـل الشـهداء وضحايا اإلرهـاب، بدل 
بـني واضطرار  جعلهـم عرضًة لالبتـزاز من املُعقِّ
بعض املراجعني للتنازل عن نصف ُمسـتحقاتهم 
فني  مقابـل الرصف، حيث بنيَّ بعضهم قيام املُوظَّ
بإعادة املعامـالت التي ال يتمُّ ترويجها عن طريق 

ة وجود نقٍص يف أوليَّاتها». بني بحجَّ املُعقِّ
وتابع البيان:» التقرير رصد العديد من السلبيَّات، 
منهـا: أنَّ آخـر مصادقة عىل البيانـات املاليَّة من 
مكتب ديـوان الرقابـة املالـيَّـة يف الهـيئة تـعود 
لعام ٢٠١٦، وُيعزَى سـبـب التأخيـر إىل اختـالف 
البيانـات الـُمقدَّمة من قبـل الهيـئـة، إضافة إىل 
عدم اتخاذ اإلجراءات القانونيَّة السـتعادة األموال 

التـي ُمِنَحـت كـرواتــب للُمتـقـاعـديـن مـن 
الـشـهـداء وضحـايــا اإلرهـاب واملُصـابـيـن، 
ات أمنيَّة أو شـبهات  هـم ُمؤرشِّ ـن تظهر بحقِّ ممَّ
هـم قراراٌت قـطـعيٌَّة  تزويٍر، والذين صدرت بحقِّ
باسـتـرجـاع األمـوال املمنـوحـة لهـم خـالفـاً 
للقانــون، واكـتفت الهيئة بإيقاف منح الرواتب 
فقـط، والحظ، عنـد االنتقال إىل مرصف الرشـيد 
داخـل بناية الهيئة، تأخري إصدار بطاقة « النخيل 
« مـن قبـل رشكـة بوابـة العـراق املُتعاقـدة مع 
املرصف بعد انتهاء نفاذها ولفرتاٍت تتجاوز (٤٥) 
يومـاً، وأنَّ بناية هيئة التقاعـد ُمحاطة بمكاتب 
فني  بـني الذيـن لديهم عالقاٌت ببعـض املُوظَّ املُعقِّ
فيهـا، وإنجاز املُعامالت من خاللهـم لقاء مبالغ 
ماليَّـٍة، واتِّباع طـرٍق ُملتويٍة وتكليـف املواطنني» 
ـف املُختـصُّ  بطريقـٍة انتقائيَّـٍة» ُيحدُِّدهـا املُوظَّ
ة  بمراجعة دوائر األحوال املدنيَّة؛ لغرض جلب صحَّ
صـدور املُستمسـكات، لعدم وجود جهـاز قارئ 
دة، وعدم وجود سـجالٍت للشكاوى  للبطاقة املُوحَّ
وإحصائيَّـاٍت باللجان التحقيقيَّـة، إضافة إىل أنَّ 
مٍة، واألوليات  سجالت القسـم القانونيِّ غري ُمنظَّ
غـري ُمؤرشـفٍة إلكرتونيـاً أو مذكورة بسـجالٍت 
ورقيَّـٍة».وأفـاد التقرير بـأنَّ «جميع العقود التي 
أبرمتها هيئة التقاعد مع إحدى الرشكات األهليَّة 
لخدمة اإلنرتنت كانـت ُمخالفًة إلعمامات األمانة 
نـة توجيه وزارات  ة ملجلـس الوزراء املُتضمِّ العامَّ
الدولة وتشـكيالتها كافة بحـرص خدمة اإلنرتنت 
ة  وتطبيقاتهـا املُختلفـة مـن قبل الرشكـة العامَّ
لالتصـاالت واملعلوماتيَّـة (إحـدى رشكات وزارة 
نـًة إىل  االتصـاالت)؛ كونهـا ُتقـدُِّم خدمـاٍت ُمؤمَّ
ـد التقرير  دوائـر الدولة للحفـاظ عىل أمنها».وأكَّ
أنَّ «املُالحظـات والسـلبيَّات واملُخالفـات التي تمَّ 
تشـخيصها مـن قـبل فـريـق الهـيئة منسـوبٌة 
إلدارات هيـئة التقـاعد الـوطنـيَّة الـُمتعـاقـبة، 

ومن ضمنها اإلدارة الحاليَّـة».
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بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة الداخليـة، امـس االحـد، 

مقتل تاجري مخدرات خالل ٢٤ سـاعة 

يف بغداد واملثنى.

وذكرت الوزارة يف بيان ورد لـ «الزوراء» 

أنها: «تواصل حسب خططها املرسومة 

ومـن خالل أجهزتهـا املختصة مالحقة 

املتاجريـن باملخـدرات، إذ تمكنـت قوة 

من وكالـة االسـتخبارات والتحقيقات 

االتحادية، وقوة من شـعبة التحقيقات 

الخاصـة ملخـدرات الكـرخ مـن تنفيـذ 

واجب ضمن منطقة األمني للقبض عىل 

أحد تجـار املخدرات، وقد حـاول املتهم 

مقاومة القـوة املنفذة للواجب، وحصل 

إطـالق نار ممـا أدى اىل إصابـة املتهم، 

وبعـد نقلـه اىل املستشـفى تـويف فيها، 

وضبطت القـوة نحو كليو و٣٣٠ غراما 

من مادة الكريستال املخدرة، ومسدس».

وأضافـت أن «قوة مـن مكافحة إجرام 

املثنـى نفـذت واجبـاً وسـط املحافظة 

بحق أحـد تجـار املخـدرات، وقد حدث 

تبادل إلطالق النار اسـتخدم فيه املتهم 

رمانـات يدويـة، وبندقية كالشـنكوف 

ضد القـوة املكلفـة بالواجـب، وبعدها 

تمكنـت القوة من إصابتـه، وقد نقل اىل 

املستشـفى، حيـث تويف هناك».وأشـار 

اىل أن « املتهـم مطلـوب بعـدة قضايـا 

منها الرسقة، التسـليب، ويعد أحد أكرب 

مروجي املخدرات يف املحافظة».

بغداد/الزوراء:

امـس  النفـط،  وزارة  كشـفت 

األحد، عـن مهامها لدعم الجهد 

الخدمـي يف املناطـق املحرومة، 

جميـع  توفـري  أكـدت  فيمـا 

املسـتلزمات األساسـية إلنجاح 

عمل الجهد. 

وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة 

عاصم جهاد، يف ترصيح صحفي 

إن «وزارة النفـط تمثـل العمود 

الفقري يف اللجنة املشكلة للجهد 

بوصفهـا  والهنـديس  الخدمـي 

وزارة سـاندة وداعمـة وتعمـل 

عىل ثالثة محاور مهمة». 

األول  «املحـور  أن  وأضـاف 

املحروقـات  بتوفـري  يتعلـق 

والزيوت  النفطيـة  واملشـتقات 

واملعـدات  املركبـات  لجميـع 

الخاصة بالجهـد يومياً يف بغداد 

واملحافظـات، فضـًال عن توفري 

مادة االسـفلت إلكسـاء الطرق 

حسـب الخطط وبرنامج الجهد 

الخدمي والهنديس».

الثانـي  املحـور  أن»  اىل  وأشـار 

الجهـد  يف  باملشـاركة  يتعلـق 

الهنـديس والخدمـي يف منطقة 

سـبع البـور عـىل اعتبارها من 

املناطـق املحرومـة مـن خـالل 

الدعـم يف تعبيد الطـرق»، مبيناً 

يتعلـق  الثالـث  «املحـور  أن 

بتوفـري ورش الصيانـة لجميع 

الخاصـة  واآلليـات  املركبـات 

الهنـديس الخدمي من  بالجهـد 

حيـث اإلدامـة وتوفـري األدوات 

االحتياطية إلدامة عمل اآلليات».

وتابـع أن» الوزارة وفرت جميع 

الخدمي  للجهد  العمل  متطلبات 

والهنديس، وهناك متابعة حثيثة 

من قبـل نائـب رئيس الـوزراء 

لشـؤون الطاقة ووزيـر النفط 

لدعـم واسـناد وإنجـاح الجهد 

الخدمي والهنديس».

بغداد/الزوراء:
أحصـت وزارة التخطيـط، امـس 
املـدارس املسـتمرة  األحـد، عـدد 
واملنجزة ضمن املنهاج االستثماري 

وبرنامج تنمية األقاليم.
تلقتـه  للـوزارة،  بيـان  وذكـر 
املـدارس  «عـدد  أن  «الـزوراء» 
املسـتمرة واملنجـزة ضمن املنهاج 
تنميـة  وبرنامـج  االسـتثماري 
األقاليـم بلـغ (٦٧٠٦) مدارس، إذ 

توزعت املدارس املستمرة واملنجزة 
بـني املحافظـات، ضمـن املنهاج 
تنميـة  وبرنامـج  االسـتثماري، 

األقاليم بواقع:
(١٠٢٣) مدرسة يف بغداد.

(٦٤١) (٣٤٧) مدرسة يف املثنى.
(٦٧١)مدرسة يف نينوى.

(٤٤١) مدرسة يف الديوانية.
(٣٣٨) مدرسة يف واسط.

(٥٦٥) مدرسة يف صالح الدين.

(٤٦٨) مدرسة يف األنبار.
(٤٧١) مدرسة يف البرصة.

(٢٦٤) مدرسة يف دياىل.
(٢٨٠) مدرسة يف ميسان.
(٣٨٦) مدرسة يف كركوك.

(٤٦٥) مدرسة يف بابل.
(٢٠٨) مدارس يف كربالء.
(١٣٨) مدرسة يف النجف.

وأضاف البيـان، أن «مقدار العجز 
للمراحـل  املدرسـية  األبنيـة  يف 
واملهنـي)  (االبتدائي-والثانـوي- 
بلغ (٨٥٧٨) مدرسـة»، مشرياً إىل 
أن «عدد املدارس األهلية االبتدائية 
والثانويـة بلغ (٢٨٨٤) مدرسـة، 
احتلت بغـداد املركـز األول بواقع 
تلتهـا  أهليـة،  مدرسـة   (٩٠٢)
البرصة بواقع (٥٦٦) مدرسة، ثم 
جـاءت ذي قار ثالثاً بواقع (٢٣٨) 
مدرسة أهلية، فيما جاءت ميسان 
باملرتبـة األخـرية يف عـدد املدارس 
مدرسـة   (٢٧) بواقـع  األهليـة 

فقط».
وتابـع أن «عدد املـدارس املتلكئة 

مدرسـة،  و(٣١)   (١٠٠٠) بلـغ 
بضمنها (٨٤٤) مدرسـة ملرشوع 

وزارة الرتبية رقم (١)».
التخطيـط  «وزارة  أن  وأوضـح 
املتابعـة  خـالل  مـن  شـخّصت 
امليدانية، املشاكل واملعوقات التي 
تواجه تنفيذ مشـاريع املدارس يف 
العراق، وكانت يف اغلبها مشـاكل 
تعاقدية، وفنية ومالية، فضالً عن 
تجاوز األهايل عىل بعض األبنية». 
التخطيـط،  «وزارة  أن  اىل  الفتـًا 
أوصـت بإعـادة النظر بأسـاليب 
التعاقـد، وتحديـد أسـباب تأّخر 
الـرشكات يف تنفيذ املقاوالت، مع 
إجراء تقييم مسـتمر للمرشوع، 
والتنسـيق مـع الجهـات األمنية 

لحماية املشاريع والكوادر املنفذة، 
مع تشـكيل لجـان مشـرتكة من 
الجهات املسـتفيدة لحساب نسب 
االندثـار والخسـائر املالية نتيجة 
توقف املشـاريع لفـرتات طويلة، 
اإلجـراءات  اتخـاذ  عـن  فضـًال 
املناسبة بحق الرشكات املتلكئة».

بغداد/الزوراء:
أفاد مكتب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
املسـلحة، امـس األحد، برفـع أكثر من ١٠٠ سـيطرة 

أمنية يف العاصمة العراقية بغداد.
وقـال اللواء جاسـم الزبيدي يف مكتـب رئيس مجلس 
ترصيـح  يف  الحكومـي  الربنامـج  ملتابعـة  الـوزراء 
صحفي، أثناء تغطية فتـح مداخل املنطقة الخرضاء 
«بارشنـا افتتـاح طريق مطـار املثنـى باتجاه جرس 
املعلق، ومنه باتجاه جـرس الطابقني، وكذلك تم فتح 
طريـق جـرس الزيتـون باتجـاه سـاحة االحتفاالت، 

وكذلـك فتح خمسـة أنفاق داخل املنطقـة الخرضاء، 
وكذلك طريق مجرس الحارثية باتجاه املحاكم وقيادة 
عمليـات بغـداد، ومنـه إىل طريق القادسـية كخطوة 
اوىل».وأشـار إىل رفـع أكثر من ١٠٧ سـيطرات داخل 
محافظـة بغداد للحد مـن الزخم املـرور يف العاصمة 
العراقي.وأضاف اللواء الزبيدي: أن هذه كمرحلة أوىل 
وننتظر توجيهات القائد العام للقوات املسلحة لتنفيذ 
املراحل األخـرى. منوها إىل فتح ١٠ مسـارات إضافة 
إىل ٢٠ طريقـا يف املنطقة الخرضاء.بدوره قال العميد 
محمد محمـود محمد، آمر قاطع الكـرخ الجنوبي يف 

ترصيح صحفي: إن القائد العام للقوات املسلحة وّجه 
بفتح طرق حـي الترشيع من جميع أبوابها وانفاقها 
وكذلك نفـق الزيتون، وبإمـكان املواطـن الدخول إىل 
هـذه الحي الذي هـو ضمن املنطقـة الخرضاء بدون 
بطاقـة تعريفيـة (البـاج) مـن السـاعة الخامسـة 
صباحـاً لغاية السـاعة السـابعة مسـاًء.وأوضح أن 
العجالت املمنوعـة من الدخـول إىل املنطقة الخرضاء 
هي شـاحنات الحمل، والحافالت التـي تقل أكثر من 
٧ ركاب إضافة للدراجـات النارية،.منوها إىل أن هذه 
اإلجراءات املتخذة تصـب يف تخفيف الزخم املروري يف 

الشوارع الرئيسية ضمن العاصمة بغداد.وتابع العميد 
محمـد: ان القائد العـام للقوات املسـلحة وّجه بفتح 
جميع الشـوارع، وإزالة الكتل األسمنتية ضمن جانب 
الكرخ. مؤكدا رفع العديد من السيطرات املهمة يف هذا 
الجانـب مـن العاصمة.وكانت مديرية املـرور العامة 
التابعة لوزارة الداخلية ، قد أعلنت يف وقت سـابق من 
صباح امس فتح مداخل املنطقـة الخرضاء املحصنة 
وسـط العاصمة بغـداد أمـام حركة سـري املركبات.
ووفقـا لبيان صـادر عن املرور، فإنه تـم فتح مداخل 
املنطقة املذكورة وهـي (مداخل وخارج نفق الزيتون 

باتجاه املنطقة الخرضاء، سـاحة دمشـق(العالوي) 
باتجـاه الجـرس املعلـق، الحارثية).وأشـار البيان إىل 
أنه تـم فتح كل مداخـل ومخارج املنطقـة الخرضاء 
لجميع املواطنني من السـاعة الخامسة صباحاً لغاية 
السـاعة السابعة مسـاًء.وكان مصدر أمني مطلع قد 
كشف، مساء اول أمس السبت، عن اتخاذ قرارات عليا 
لتفكيك املنطقة الخرضاء وانهاء االختناقات املرورية 
يف العاصمة بغداد.وتضـم املنطقة الخرضاء املحصنة 
أمنيـاً مبانـي حكوميـة إضافـة إىل مقـار البعثـات 

الدبلوماسية، والسفارات األجنبية يف العراق.
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Ú‹uÜ@¿@pb–‹Éæa@Ôflä@…‰flÎ@ÚÓflbƒ„

@›Óñb–m@Â«@—ìÿÌ@Ú‡ñb»€a@µflc
îÓßa@Òb‰”@ Îãìæ@ÒáÌáu

بغداد/الزوراء:

امـس  بغـداد،  أعلنـت محافظـة 

االحـد، االتفـاق عىل آلية إلنشـاء 

مجازر نظامية موزعة بني جانبي 

الكـرخ والرصافة للقضـاء نهائياً 

عىل ظاهرة الجزر العشوائي التي 

انتـرشت مؤخـراً ضمـن املناطق 

السكنية، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ 

إجـراءات ملنـع رمـي املخلفات يف 

نهر دجلة. 

وقال محافظ بغداد رئيس مجلس 

حمايـة وتحسـني البيئـة محمـد 

جابر العطا يف ترصيح صحفي إن 

«املجلس عقد اجتماعاً مع الجهات 

وهـي  البيئـة  بملـف  املختصـة 

وزارات: الصحـة والبيئة والزراعة 

إضافـة إىل أمانـة بغـداد، لبحـث 

عـدد من امللفات التي تخص تلوث 

الخرضاء  نهـر دجلـة واألحزمـة 

فضالً عن معالجـة ظاهرة الجزر 

العشوائي».

وبشـأن انتشـار ظاهـرة الجـزر 

العشوائي يف املناطق السكنية، أكد 

«االتفاق عـىل إيجاد آلية إلنشـاء 

مجازر نظامية موزعة بني جانبي 

العاصمـة  يف  والرصافـة  الكـرخ 

للقضاء نهائيـاً عىل الظاهرة التي 

انتـرشت خـالل األعـوام املاضية 

يف املناطق السـكنية والسـاحات، 

وما يتسـبب به ذلك من مشكالت 

صحية وبيئية كبرية».

وذكر العطا أن «االجتماع خلص إىل 

أن األنشـطة الصناعية والخدمية 

إىل  واملعامـل  الكهربـاء  ملحطـات 

جانـب املنشـآت النفطيـة، فضالً 

عن مخلفات املستشفيات السائلة 

والصلبـة، عـالوة عـىل مخلفـات 

الرصف الصحـي للعاصمة والتي 

ترصف جميعها مبارشة إىل دجلة، 

تلوث النهر بشكل كبري وكارثي». 

بغداد/الزوراء:
كشـف أمني بغداد عمار موىس، امس األحد، عن تفاصيل جديدة ملرشوع قناة الجيش يف 

جانب الرصافة، فيما أشار إىل أنه سيتضمن ألعاب أطفال ومناطق ترفيهية.
وقال موىس، يف ترصيح صحفي إن «األمانة تعمل عىل إعادة تأهيل مرشوع قناة الجيش 

الذي يمتد بطول ٢٢ كيلومرتاً يف جانب الرصافة ببغداد».
وأضاف أنه» تمَّ تسوية العقد مع الرشكة املنفذة ٢٠١٥ بموجب قرار ٣٤٧ بسبب األزمة 

املالية التي مر بها البلد».
وأشـار إىل أن» األمانة عملت عىل تقسـيم القناة وزراعتها وفق الدوائر البلدية التي يمر 
بها املرشوع»، موضحا ان «املرشوع سيشمل ألعاباً لألطفال ومناطق ترفيهية وجسوراً 

للمشاة وفق اإلمكانيات  الذاتية واملوارد املتوفرة لدوائر األمانة «.
وتابـع أن «األعمال الزراعية وألعاب األطفال اكتملـت»، الفتاً إىل أن «األعمال يف املرشوع 

تتم وفق األموال املتوفرة من واردات البلديات».

ميسان/الزوراء:

أعلنـت قيـادة رشطـة محافظـة ميسـان، امـس االحـد، 

تفاصيـل مقتل محامي واإلجـراءات املتخذة بحق الجناة يف 

املحافظة.

وذكـرت القيـادة يف بيان ورد لــ «الزوراء» أنـه «بعد ورود 

اخبـار عن مقتـل محامي يف احـدى املناطق السـكنية من 

مدينـة العمـارة، عـىل الفور أوعـز قائد رشطـة املحافظة 

بالتحقيق يف مجريات الحادث وبإرشافه الشخيص «.

وأضافـت: «حيث تبني سـبب الخالف حول طـالق (امرأة) 

قبل سـنة وتجددت الخالفات بني املجني عليه واقربائه من 

(نسـابته) ممـا أدى حصول حـادث القتل بعـد قيام ثالثة 

مـن الجناة يسـتقالن عجلـة بإطالق النار عـىل (املحامي) 

كاشـفني اللثـام عـن وجوههم».وأشـارت اىل أنـه «خالل 

البحث والتحـري تمكنت مفارز األجهـزة األمنية املختصة 

مـن التوصـل والتعرف عـىل هوية الجنـاة واخـذ املوافقة 

القضائية».واتـم البيـان: «التـزال جهود العمـل منصبة يف 

مالحقتهـم اىل حـني اعتقالهـم وتقديمهم للقضـاء لينالوا 

الجزاء العادل وفق القانون».



بغداد/ الزوراء:
حـدد الخبري االقتصـادي، عبد الرحمن املشـهداني، ابـرز العوامل التي 
تسـببت بالركود يف األسواق املحلية، فيما أشار اىل ان تأخر إقرار قانون 

املوازنة العامة من ابرز املشكالت.
وقال املشهداني يف حديث صحفي: إن ”تأخر اقرار قانون املوازنة ساهم 
وبشـكل كبري يف حالة الركود التي تشـهدها األسواق املحلية خالل هذه 
الفرتة“، مشريا اىل ان ”عدم استقرار سعر ترصيف الدوالر التي حدثت يف 

هذه الفرتة أيضا من األسباب التي فاقمت ازمة الركود“.
وتابـع أن ”األشـهر الثالثة القادمة ستشـهد ذروة الركـود االقتصادي 
بسـبب ان املواطن حاليـا يؤجل عملية الرشاء بسـبب تداعيات الدوالر، 

والتاجر ال يستورد أيضا لذات األسباب“.
مشـريا اىل أن ”تأخر االسترياد ألكثر من شهرين كمدة لوصول البضائع 

والسلع والخدمات سريفع من ازمة الركود“.
ولفـت اىل ان ”االشـاعات التي تنطلـق من بعض الجهات مـن العوامل 
التي ال تسـاعد عىل استقرار الدوالر بالنظر اىل ان املواطن يصدق إشاعة 

االرتفاع اكثر من االنخفاض“.
وشـهدت األسـواق املحلية الكبرية يف بغـداد واملحافظـات موجة ركود 

تسببت يف شل حركة التسوق.

بغداد/ الزوراء:
حـذر الخبري االقتصادي، نبيل جبار العـيل، امس األحد، من فقدان العراق 
السـيطرة عىل دخول املـواد والسـلع، وبالتايل اخفاق يف تنفيذ سياسـات 
حماية املنتج الوطني، مطالبا بدعم املنتج الوطني ووضع رسوم كمركية 

عىل البضائع املستوردة .  
وقـال العـيل يف حديث صحفي: إن ”عدم السـيطرة عـىل املنافذ الحدودية 
يتسـبب بإفشـال أي مرشوع حكومي خاص بالتنميـة الصناعية املحلية 
او السيطرة عىل االستريادات فضال عن تنامي املشاكل املرتبطة بالقضايا 

املالية بني املركز واالقليم“.  
وأضـاف أن ”مشـكله العراق تكمـن يف عدم ضبط ايقاع املنافذ بسياسـة 
اجرائيـة اتحادية موحدة“، مشـددا عـىل ”أهمية السـيطرة املوحدة عىل 
املنافذ الحدودية بأبعاد عدة ال تقف عند حدود املنافع املالية نتيجة جباية 
رسـوم الكمارك والرضائب فقط بل السـيطرة عىل طبيعة وكميات املواد 
والسـلع الداخلة للعـراق“. وكان عضو لجنة االسـتثمار والتنمية محمد 
الزيادي شـدد، يف حديث سـابق، عىل رضورة مسـك املنافذ الحدودية من 
اجل حماية املواطن وسـالمته من جهة والحفاظ عـىل اقتصاد البالد من 

الجهة األخرى. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت املبيعـات النقديـة عىل حسـاب الحـواالت الخارجية يف مـزاد البنك 
املركـزي للدوالر، امس االحد، مسـجلة أكثر من 83 مليون دوالر وبمشـاركة 
21 مرصفا.وذكر مصدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء 
الـدوالر االمريكي، 112 مليونا و 424 الفا و 526 دوالرا، غطاها البنك بسـعر 
رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.واضاف ان املبيعات النقدية ارتفعت 
بشـكل كبري لتصل اىل 83 مليونا و 800 الفا دوالرا، فيما ذهبت البقية البالغة 
23 مليونـا و 624 الفـا و 526 دوالرا لتعزيـز األرصـدة يف الخارج عىل شـكل 
(حواالت، اعتمادات).وأشـار إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ 
عددهـا 13 مرصفا، فيما بلغ عدد املصارف التي قامـت بتلبية طلبات تعزيز 
االرصـدة يف الخـارج 8 مصـارف، فيمـا كان اجمـايل عـدد رشكات الرصافة 

والتوسط املشاركة يف املزاد 326 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت لجنة االسـتثمار يف مجلـس النواب، امـس االحد، أن الخشـية من 

السياسة النقدية للعراق تدفع املواطنني اىل تخزين األموال يف منازلهم. 
وقـال عضو اللجنـة محمد الزيادي يف حـوار اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن 
لجنتـه ”تعمل عـىل كيفية تطوير القطـاع البنكي من أجـل دعم القطاع 
الخاص من خالل التعامالت يف منح السلف والقروض واألرباح والفوائد“، 

مشددا عىل ”رضورة اعتماد سياسة تدوير العملة“. 
وأضاف الزيـادي أن ”هناك الكثري من القضايا التي يجب مناقشـتها مع 
القائمني عىل البنك املركزي أو املسـؤولني عن القطاع املايل، وذلك للحد من 
تخزين األموال يف خزائن بيوت املواطنني لخشـيتهم من السياسة النقدية 

للبلد“. 
من جانب اخـر، رأى عضو لجنة االقتصاد النيابية، محمد عبد ربه، انه ال 

توجد رؤية اقتصادية يف العراق عىل املدى القريب.
وقال عبد ربه يف ترصيح صحفي: إن ”العراق اعتمد كلياً عىل النفط وترك 
جملة مـن القطاعات التي قد ترفد املوازنة االتحادية كالصناعة والزراعة 
والسـياحة، حيث ان هذه القطاعات قادرة عىل رفد املوازنة االتحادية بما 

ال يقل عن ٥٠% من حجم االموال قيمتها الحالية“.
وأضاف ان ”العراق يذهب اىل الحلول اآلنية وليست االسرتاتيجية، فال توجد 

رؤية اقتصادية عىل املدى القريب او البعيد إنما الحلول آنية فقط“.

 بغداد/ الزوراء:
كشـفت لجنة االسـتثمار النيابية عن مقرتح لخفض تسـعرية الوحدات 
السكنية.وقال نائب رئيس اللجنة، حسني السعربي، يف ترصيح صحفي انه 
:“ طالبنا من هيأة االستثمار بوضع ضوابط للمشاريع املختصة بالجانب 

السكني، ففي واقع االمر يتم منح االرض بشكل اشبه باملجاني“.
واشـار اىل ”اننا نجد ان أسـعار الوحدات مرتفع جداً“، مقرتحاً ”تشـكيل 
لجان تضع ضوابط وتسعرية للوحدات السكنية بحيث تكون نسبة ارباح 
املسـتثمر معقولة، وان ال تصل اىل %100 كمـا حصل يف بعض املجمعات 

وصلت النسبة اىل 200%“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حّل العراق يف املرتبة الخامسة يف استرياد السلع والبضائع الرتكية فيما كانت 
ألملانيـا حصة األسـد حيث جـاءت يف املرتبة األوىل من بني خمـس دول األكثر 
إسـترياداً من تركيا.وسـجلت الصادرات الرتكية إىل أملانيا رقما قياسـيا العام 
املايض بواقع 18 مليارا و910 ماليني دوالر، وفقا ملا نرشته وكالة ”األناضول“ 
الرسمية الرتكية.وبحسب معطيات مجلس املصدرين يف تركيا، تعد أملانيا من 
بـني أهم الرشكاء التجاريـني للبالد.وأضافت املعطيـات أن أملانيا تعد من بني 
الـدول صاحبة أكرب عدد من الرشكات النشـطة يف تركيـا بنحو 7 آالف و600 
رشكة.ولفتـت إىل أن الصـادرات الرتكيـة سـجلت زيادة بنسـبة 6.9 باملئة يف 

2022 مقارنة مع العام 2021، ووصلت إىل 18 مليارا و910 ماليني دوالر.
وجـاءت الواليـات املتحـدة يف املرتبة الثانية مـن حيث قيمة الصـادرات إليها 
بواقـع 14 مليـارا و362 مليونـا، ثـم بريطانيا بــ 12 مليـارا و250 مليونا، 
وإيطاليا رابعة بـ 11 مليارات و231 مليونا، والعراق خامسـا بـ 10 مليارات 
و477 مليـون دوالر.ومطلع العام الجديـد، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان 

أن صادرات بالده سجلت 254.2 مليارا دوالر يف 2022.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسـواق املحليـة بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهـر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيـع للمثقال الواحد عيـار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي 404 آالف دينار، وسـعر الـرشاء 400 الف دينار، 
وهي نفس االسـعار ليوم السبت.وأشار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي سـجل اسـتقرارا ايضا عند 374 الف دينار، وبلغ سعر 
الرشاء 370 ألفا.وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع 
مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 405 آالف دينار و 415 ألفاً، فيما 

تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 375 الفاً و 385 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا ايضا حيث بلغ سـعر بيع 
مثقـال ذهـب عيـار 24 بيع 465 الف دينار، وسـجل عيـار 22 بيع 425 الف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 410 آالف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 350 الف 

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

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس األحد، 
يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردسـتان.وقال مصدر إن 
بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سـجلتا صباح امس 156000 
دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، وهي نفس األسـعار صباح السـبت.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، 
بينمـا بلغت أسـعار الـرشاء 155500 دينار عراقي لـكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الدوالر يف البورصة سجلت 
اسـتقرار ايضا حيث بلغ سـعر الدوالر البيع 155600 دينـار لكل 100 دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء 155550 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:

أعلن نائـب رئيس الـوزراء العراقي 
لشـؤون الطاقة وزير النفط، حيان 
عبـد الغنـي، امـس األحـد، أن بـدء 
كربـالء  التجـاري ملصفـى  اإلنتـاج 

سيكون منتصف آذار املقبل 2032.
ذكـر ذلـك بيـان صـدر عن الـوزارة 
وورد اىل ”الـزوراء“، مبينـا أن إعالن 
عبدالغنـي جـاء بعـد اطالعـه عـىل 
ملصفـى  األوليـة  املنتجـات  نمـاذج 
منتجـات  أن  اىل  مشـرياً  كربـالء، 
املصفى سـتكون وفق أعـىل املعايري 

واملواصفات األوروبية ” يورو 5“ .
ونقـل البيـان عـن عبـد الغنـي أنه 
أطلـع عـىل املنتجـات األوليـة بعـد 
التشـغيل التجريبـي للوحـدة االوىل 
للمصفـى بطاقـة 70 ألـف برميـل، 
الكاز  الكريوسـني،  ”البنزين،  ومنها 
”، وكانت وفـق املواصفات املطلوبة 

واملخطط لها. 
تحديـد  اىل  النفـط  وزيـر  واشـار 
منتصـف آذار املقبـل 2023 موعـداً 
بطاقـات  التجـاري  االنتـاج  لبـدء 
اىل  وصـوالً  تدريجيـة،  تصاعديـة 
الطاقة التصميمية (140 ألف برميل 

باليوم ) نهاية تموز املقبل.

وأضاف عبد الغني: ان انتاج املصفى 
مـن البنزين عـايل األوكتـني بدرجة 
”95“، وبطاقـة تـرتاوح من (8-9) 
مليون لرت باليوم، ويمكن زيادته اىل 
(12) مليـون لرت باليـوم بعد عملية 
خلطـه بمـادة ”النفثـا ”املنتجة من 
املصفـى، وان انتاج املصفى سـوف 
يغطي نسبة كبرية تصل إىل (75%) 

والنسـبة  املحـيل،  االسـتهالك  مـن 
املتبقية من االسترياد سيتم تغطيتها 
مـن اإلنتاج املحيل  بعـد تطوير عدد 
مـن املصـايف األخرى.وشـدد وزيـر 
النفـط عـىل التـزام الـوزارة بتنفيذ 

فقرات املنهاج الحكومي .
من جانب اخر، أعلنت إدارة معلومات 
الطاقـة األمريكية، امـس األحد، أن 

صـادرات العـراق النفطيـة ألمريكا 
بلغـت نحو 9 ماليني برميل يف شـهر 

كانون األول املايض.
وقالـت االدارة يف جـدول لها اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: إن ”العـراق صدر 
مـن النفط الخـام اىل امريـكا خالل 
شـهر كانـون االول املـايض 8.928 
ماليـني برميـل، وبمعـدل 288 ألف 

برميـل يوميـا“ مرتفعـا عن شـهر 
ترشيـن الثاني الذي بلغت الصادرات 
النفطيـة العراقيـة فيـه إىل أمريـكا 
8.550 ماليني برميـل وبمعدل 285 

ألف برميل يوميا.
واضافـت ان ”العـراق صـدر النفط 
الخام ألمريكا خالل األسـبوع األول 
مـن شـهر ترشيـن الثانـي بمعـدل 
282 الـف برميل يوميـا، فيما صدر 
متوسـط 227 الـف برميـل يوميا يف 
الثانـي، وصدر متوسـط  االسـبوع 
289 الـف برميل يوميا يف األسـبوع 
الثالـث ”، مشـريا اىل ان ”صـادرات 
الـف   354 الرابـع بلغـت  االسـبوع 

برميل يوميا“.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وذكـرت 
األمريكيـة أن ”العراق جـاء باملرتبة 
الرابعـة يف صادراتـه ألمريـكا خالل 
الشـهر املـايض بعـد كل مـن: كندا، 
واملرتبـة   ، والسـعودية  واملكسـيك، 
الثانيـة عربيا بعـد السـعودية التي 
بلغت األخـرية صادراتها ألمريكا 13 
مليونـا، و826 الف برميـل يوميا“، 
مشـرية إىل أن ”كندا جـاءت باملرتبة 
األوىل كأكثـر دولـة مصـدرة للنفط 

ألمريكا تليها املكسيك.

بغداد/ الزوراء:
أعلن سـوق العراق لـألوراق املالية، 
امس األحد، أن قطاع املصارف اكثر 
القطاعات تـداوال وقيمة خالل عام 

.2022
وذكر السـوق يف تقرير اطلعت عليه 
املصـارف  ”قطـاع  أن  ”الـزوراء“: 
احتل املرتبة االوىل كأكثر القطاعات 
املتداولة يف السوق من حيث األسهم 
والقيمة خالل عام 2022 من أصل 8 
قطاعات تمثل 103 رشكة مساهمة 

يف السوق“.
ان ”نسـبة تـداول االسـهم  مبينـا 
املصـارف  قطـاع  يف  املتداولـة 
البالغـة عـدد رشكاتهـا 43 مرصفا 
%92.8، فيمـا بلغت نسـبة القيمة 
املاليـة املتداولـة لقطـاع املصـارف 
%66.9 وبنسـبة %28 مـن حيـث 

الصفقات“.
واضافـت ان ”قطاع االتصاالت البالغ 
عـدد رشكاتها رشكتـني فقط جاءت 
ثانيـا بأكـرب القطاعـات يف السـوق 
تـداوال حيـث بلغت األسـهم املتداولة 

فيه لعام 2022 نسـبة %1.6 ونسبة 
القيمـة املالية املتداولـة فيه 13.1% 
ونسـبة %11.9 من حيث الصفقات، 
ويأتـي قطـاع الصناعـي البالغ عدد 
رشكاتـه 20 رشكـة ثالثا حيـث بلغ 

نسـبة تـداول األسـهم فيهـا 3.4% 
فيمـا بلغـت نسـبة القيمـة املاليـة 
املتداولة للقطاع %9 ونسـبة 32.8% 
من حيـث الصفقات املنفـذة، ويأتي 
قطاع الفنادق والسـياحة البالغ عدد 

رشكاتـه 9 رشكات رابعا التي وبلغت 
نسبة تداول األسهم فيه للعام املايض 
املاليـة  القيمـة  بلغـت  فيمـا   0.2%
املتداولة فيه %3.2 ونسبة %5.7 من 

حيث الصفقات املنفذة“.

الخدمـات  ”قطـاع  ان  اىل  واشـارت 
جاءت خامسا التي بلغت عدد رشكاته 
11 رشكة وبلغت تداول االسـهم فيه 
%0.8 ونسـبة القيمة املالية املتداولة 
حيـث  مـن   11.3% ونسـبة   3.1%

الصفقات املنفذة“.
الزراعـي  ”القطـاع  أن  إىل  مشـرية 
يأتـي سادسـا بعدد رشكاتـه البالغة 
7 رشكات حيـث بلغـت نسـبة تداول 
االسـهم فيـه %0.7 ونسـبة القيمة 
املاليـة املتداولـة فيه %4.5 ونسـبة 
%9.8 مـن حيث الصفقـات املنفذة، 
ويأتي قطاع االسـتثمار املايل سـابعا 
بعدد رشكاته البالغة 6 رشكات حيث 
بلغـت نسـبة األسـهم املتداولـة فيه 
%0.1، ونسبة القيمة املالية املتداولة 
فيه بلغت %0.02 ونسـبة %0.1 من 
حيث الصفقـات املنفذة، وجاء قطاع 
التأمـني ثامنا بعدد رشكاته البالغة 5 
رشكات حيث بلغت نسبة عدد األسهم 
املتداولـة فيـه %0.4 ونسـبة القيمة 
املالية املتداولة %0.2 ونسـبة 0.4% 

من حيث الصفقات املنفذة“.
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بغداد/ الزوراء:
 إشـارة اىل توجيهات ودعـم وزير الكهربـاء املهندس 
زيـاد عيل فاضـل ومتابعة املهندس خالـد غزاي مدير 
عام الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، 
وارشاف مديـر قسـم تنفيذ املشـاريع املهندس عطية 
حسـن، تمكنت املالكات الهندسـية والفنية من قسم 
تنفيـذ املشـاريع شـعبة الخطـوط والفريق السـاند 
املشـكل من أقسـام الخطوط من محافظـات كركوك 
ونينوى وصالح الدين من تشغيل مرشوع إعادة تأهيل 
خطـي صالح الدين الحرارية- بيجي و بيجي - حديثة 
جهد ٤٠٠ك.ف مرورا بمحطـة بيجي بعد االنتهاء من 
اعمـال تأهيله والذي تعـرض للتخريب والدمار نتيجة 
احتـالل عصابـات داعـش االرهابيـة للمنطقـة عام 
٢٠١٤، حيـث يبلغ طول الخط الكيل من محطة صالح 
الديـن الحرارية اىل محافظة االنبار يف محطة حديثة ( 
306) كم وبعدد أبراج (727) برج، كون الخط مشرتك 
مع الرشكـة العامة لنقل الطاقـة الكهربائية املنطقة 
الوسـطى، ويبلغ طول الخط ضمن حدود مسـؤولية 
رشكتنـا الذي تـم اعادة تأهيله واصالحـه اىل اكثر من 
(234) كـم وبعـدد ابـراج (546) بـرج ، باالضافة اىل 
تصميم ونصب وتسـليك وتنفيذ خـط تفريعة جديدة 
صـالح الديـن الحراريـة -بيجي رقم 2 وبطـول (40)  
كم وبواقع (100) برج ، مسـح وصـب قواعد االبراج 
وتشـييد ونصـب االبـراج و أعمـال التسـليك، بعد ان 
قامت مالكات رشكتنا بتحوير خانة الخانق يف محطة 
صالح الديـن الحرارية من إعداد التصاميم والتسـليك 
لالسـتفادة منها لتحوير الخطني  ليصبحا خط صالح 
الديـن الحراريـة- حديثة جهـد ٤٠٠ك.ف ، فضال عن 
اعادة وتشـيد ونصب االبراج السـاقطة بأبراج جديدة 
وتأهيـل االبـراج املتـرضرة وتعويـض نقـص الحديد 
واعادة تسـليك الخط بالكامل لغاية حدود مسـؤولية 

رشكتنا. 
وذكـر املدير العام املهندس خالـد غزاي : تكمن اهمية 
املرشوع يف ربط محافظة االنبار بمحافظة صالح الدين 
بهذا الخط عرب محطة بيجي ونقل الطاقة الكهربائية 
بني املنطقة الشـمالية مع املنطقة الوسطى من خالل 

ربـط محطة صالح الدين الحرارية مع محطة حديثة، 
وبالتايل معالجة االختناقات وانخفاض الفولتية فضال 
عـن ووثوقية الطاقـة الكهربائية املجهـزة ملحافظتي 

صالح الدين واالنبار.
 وأشـار اىل اهمية هـذا املنجز الكبري يف اعادة تشـغيل 
الخط ألول مرة منذ عام ٢٠١٤ ، بعد ان دمرته عصابات 
داعـش االرهابيـة ، باإلضافـة اىل املسـاهمة  بتعزيـز 
ارتباطات املنطقة الوسطى والشمالية والغربية بشكل 

كبري وبالتايل استقرارية املنظومة الكهربائية. 
واكمل: قمنا بتشـكيل غرفة عمليات واستنفرنا كافة 
الجهـود واملالكات مـن خطوط املحافظات الشـمالية 
نينـوى وكركوك وصالح الدين مـن اجل ترسيع وترية 

العمل إلدخال الخط بالعمل ومن الله التوفيق.
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العالقة بني خليجي البرصة 25 واملفكر العربي املرصي الكبري توفيق 
الحكيم هي ان الروح الثائرة الكامنة تبحث عن وسيلة تطلقها من  

مكمنها ، أما كيف ؟
سـئل الكبري توفيق الحكيم عن رواية عودة الروح مرات كثرية ألنها 
كانـت من بني أبـرز محطات تألقه ومـا أكثرها ، فأجـاب: ”كانت 
القضيـة الفكرية الشـاغلة للعقـول بعد ثورة 1919 هي الشـعور 
بالشـخصية القومية وبعث الروح املرصية ، بعد تسلط أجنبي دام 
فـرتة طويلـة من الزمن اسـتكانت فيها األمة ، حتـى زعم األجانب 
املتسـلطون انهـا جنس دون جنسـهم وليـس من شـأنها وال من 
طبيعتهـا أن ترقى رقيهم ، ففكرت – يقـول توفيق الحكيم – يف ان 
أدحـض هذا الزعم وأثبت أن الـروح الكامنة هي روح عظيمة والبد 
أن تعود .. وحرت يف وسيلة التعبري ، ثم اهتديت اىل ان أألليق ان اعرب 
عـن ذلك يف رواية ، ألني وجدت ان املجـال الروائي الرحب هو املالئم 
للموضـوع ، فكانت رواية ” عودة الروح ”.( صالح طاهر : أحاديث 

مع توفيق الحكيم : 237 ) .
ومـا يحدث يف البرصة اليوم هو ما كان يجيش يف الصدور بعد ثورة 
1919 يف مـرص وثورة العرشين يف العـراق ، وكل الثورات يف العالم ، 
اذ هنـاك روحا عظيمة البد أن تنفض الرماد عنها وترقى اىل املكانة 
التي تسـتحقها ، لقد ظن األجانب الذي أشـار اليهم توفيق الحكيم 
ان البرصة واخواتها من مدن العراق قد استكانت ، وتوسدت وسادة 
الخنوع ، ولكن ظنهم خاب قبل بضع سـنني ، وبعد افتتاح خليجي 
البرصة يف السـادس مـن كانون الثانـي وهو اليوم الـذي تحل فيه 
الذكرى الثانية بعد املئة لتأسيس الجيش العراقي الباسل ، أصبحوا 
عـىل يقني بأن البرصة عصية عليهم – أي األجانب – وان أهلها انما 

كانوا ينتظرون امتالك الوسيلة الطالق روحهم العظيمة .
وإذ كانت الرواية هي الوسيلة التي استعملها توفيق الحكيم للتعبري 
عـن الروح العربية املرصية العظيمة قبل ما يقرب قرن من الزمن ، 
فإن جماهري البرصة أفصحت عن مكنون جوهرها وعظمة روحها 
حني توفرت لها الوسيلة ، وإذ تغري الزمان وصارت كرة القدم تتقدم 
عىل االدب يف اهتمامات الناس السـيما الشباب منهم ، فقد استثمر 
البرصيـون ومعهم كل العراقيني هذه الوسـيلة، خليجي 25 إلطالق 
روحهـم العظيمة التـي ظلت عىل مدى اكثر مـن عقدين من الزمن 
حيـث يوم الغـزو األمريكي الوحيش وكل مطايـاه من غرب ورشق 
تمور قدحا ولكن كثافة الرماد كانت اشـد سـمكا مـن ان تخرقها 
رسعة الـرشر ، حتى حانت لحظة االفتتـاح وانطلق صوت التاريخ 
مدويا يف ملعب جذع نخلة البرصة حيث سكنت املدرجات عينة تمثل 

حضارة بالد النهرين ماضياً ومستقبالً .
أصـوات الفنانـني الكبـار (جواد الشـكرجي ومحمود أبـو العباس 
ومحمد هاشم وايناس طالب) فضال عن شعراء ومغنني، استعادوا 
معالـم مدن أكـد واور وبابل وآشـور ، اسـتنهضوا أرواح تلك املدن 
الكامنـة يف دروب البرصة ويف شناشـيلها كما هي كامنة يف كل ذرة 
تـراب عراقية ، وبتلك الـروح التي اكتظت بأهلهـا مدرجات ملعب 
جـذع النخلـة ، وتزاحمت بهم شـوارع البرصة ، ورفـرت بقلوبهم 
شـوارع مدن العـراق مدينة مدينة ، هذه الـروح العظيمة هي التي 
حققت االبهار ليلة افتتاح خليجي 25 ، وهي التي سـتحقق الفارق 
بني ما كان وما سيكون بعد خليجي البرصة 25 .. بل ان هذا الفارق 

تحقق منذ ساعة االفتتاح .. كيف ؟ .. واىل الغد ...

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7874    Mon    9     jan    2023العدد:   7874   االثنين    9    كانون الثاني   2023

25@ÔvÓ‹Ç@Åbnnœa@pbèi˝fl@ÈÓœ@|öÏÌ@bÓ–zñ@aã∏˚fl@á‘»Ì@fibuäÜ@Êb„á«

@paã‘œ@o‰‡õm@25@ÔvÓ‹Ç@Ú€Ï�i@ZwÓ‹©a@ëd◊@Üb•a@êÓˆä
Ú»ˆaä@ÚÓ‰œÎ@ÚÓ≤äbm

البرصة / متابعة الزوراء
أكد التشـيكي مريوسالف سوكوب، 
صعوبـة  اليمـن،  منتخـب  مـدرب 
مواجهة عمان، اليوم اإلثنني، ضمن 
الجولـة الثانية من بطولة ”خليجي 

25“ يف البرصة.
ويتذيـل اليمـن ترتيـب املجموعـة 
األوىل، بعد الخسارة أمام السعودية 
(2-0)، بينمـا تعـادل عمـان مـع 
يف  سـلبيا  العراقـي  مسـتضيفه 
االفتتاح.وقـال سـوكوب، يف مؤتمر 
صحفي: ”نتوقع مباراة صعبة أمام 
منتخـب قـوي، يعد أحد املرشـحني 

للفوز بالبطولة“.
وأضـاف: ”خـرسوا بصعوبـة أمام 
أملانيا، قبـل كأس العالم، ويملكون 
فريقا رائعا، وال يسـتقبلون أهدافا 
كثرية“. وزاد: ”بالنسبة لنا يجب أن 
نلعب بندية ونستغل الفرص، ونملك 
العبني جيديـن، ونسـعى إىل تقديم 
”خلقنـا  كبريا“.وتابـع:  مسـتوى 
فرصا أمام السعودية وأضعناها، وال 
نريد تكرار ذلك أمـام عمان.. أرقام 
مباراتنا أمام األخرض، تتشـابه مع 
أرقام املغرب ضـد الربتغال يف كأس 

العالم (وانترص أسود األطلس)“.
وأردف: ”تـم تحليـل نقـاط القـوة 
والضعـف يف مواجهـة السـعودية، 
واملباريـات األوىل يصاحبهـا التوتر، 
عكس مباراة عمـان القادمة، التي 
سـتكون عكـس ذلك“.واسـتطرد: 
تضخيـم  عـن  توقفـوا  ”أرجوكـم 
ترصيحاتي، الظروف املحيطة بكرة 
القـدم اليمنيـة مختلفـة، أعطوني 
الـدوري املحرتف وإمكانـات الدول 

األخرى، وحاسبونني بعدها“.
من جهته، قـال العب املنتخب عمر 
الداحـي: ”املنتخـب العمانـي أبـرز 
للبطولة“.وختم: ”أغلقنا  املرشحني 
ملف مباراة السـعودية، ونركز عىل 
لقـاء عمان، حيث سـندخله بهدف 
تحقيق نتيجـة إيجابية“.من جهته 
أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، 
املديـر الفنـي للمنتخـب العمانـي، 
جاهزيـة فريقـه ملواجهـة اليمـن، 
يف بطولـة ”خليجـي 25“ بالعراق.
ويلتقي األحمـر العماني مع نظريه 
اليمنـي، مسـاء اليـوم اإلثنـني، يف 
انطالقـة الجولـة الثانيـة مـن دور 
املجموعـات لبطولـة كأس الخليج 
مؤتمـر  يف  برانكـو،  العربي.وقـال 
صحفـي امس بالبـرصة: ”تنتظرنا 
مباراة صعبة ومعقـدة أمام اليمن، 
سـتكون حاسمة بالنسـبة لنا حال 
املجموعـات“. دور  اجتيـاز  أردنـا 
وأضـاف: ”كل لقـاء مهـم وفرصة 
جديـدة للوصـول إىل الهـدف، نحن 
عـىل الـورق أفضـل، لكـن ال يمكن 
وسـنقدم  املنافـس،  مـن  التقليـل 
أفضل أداء، وحذرنا الالعبني بشـدة 
مـن التهاون أمـام الخصم، خاصة 
مع الوهلة األوىل من اللقاء“.وختم: 
”اليمـن خلـق فرصـا كثـرية أمـام 
املاضية، رغم  بالجولـة  السـعودية 
الخسـارة (0-2)، وعلينا االستعداد 
وسنحافظ  السـيناريوهات،  لكافة 
عـىل تركيزنا لتحقيـق الفوز، حيث 
نأمـل يف اقتنـاص بطاقـة التأهـل 
للدور املقبل، بعد التعادل مع العراق 

 (0-0).

البرصة / متابعة الزوراء
أعلن رئيس هيئة املنافذ الحدودية، عمر الوائيل، دخول 34 ألف وافد عرب 

مطار البرصة ومنفذ سفوان لحضور خليجي 25.
وقـال الوائيل يف بيان تلقتـه ”الزوراء”: إنه ”بلغ عـدد الوافدين لبطولة 
خليجي 25 عرب منفذي مطار البرصة الدويل ومنفذ سفوان الحدودي ما 

يقارب 34 ألف شخص“.
وأضـاف إن ”الوافدين توزعوا مـا بني العبي منتخبات ووفود رسـمية 

وقنوات إعالمية وجماهري“.
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البرصة / متابعة الزوراء: 
 عـزا رئيس االتحـاد العراقي لكـرة القدم 
عدنان درجال، امس األحد، ”االرباك“ الذي 
حصل خالل مراسم افتتاح بطولة خليجي 
25 يف محافظة البرصة إىل حضور رئاسات 

العراق برفقة حماياتهم.
وقال درجال يف مؤتمر صحفي عقده امس، 
يف البـرصة، إن دوالً كربى، ووسـائل إعالم 
عاملية أشـادت بمراسم افتتاح خليجي 25 
يف البـرصة، مقـراً بـأن أخطاًء قـد رافقت 
عمليـة االفتتـاح ”ألن هذا كان إسـتثنائياً 
بمعنـى الكلمـة، وحضـور رئاسـات البلد 

وحماياتهم أربك املشهد“.
وتطـرق درجـال إىل الطاقـة االسـتيعابية 
مللعـب جـذع النخلة للجماهري الذي شـهد 
افتتـاح البطولـة، وقـال: إنه يسـع لـ65 
الـف متفـرج بينمـا كان الحضـور خارج 
امللعب أكثر من 100 ألف متفرج. موضحاً: 
الخلـل حدثـت يف منطقـة املقصـورة  أن 
املخصصـة لحضـور كبـار الشـخصيات، 
معلالً حدوث األخطاء إىل أن العراق لم يقم 
بتنظيـم بطولـة بمثل هكذا مسـتوى منذ 
44 عاماً. وخاطب درجال الشعب العراقي 
قائـال: ال تركزوا عىل الجوانب السـلبية بل 

ركزوا عىل االيجابية.

كما اسـتغرب درجال عدم توفـر االنرتنت 
يف املركـز اإلعالمـي لبطولـة خليجـي 25. 
مؤكـدا: ان ال علـم لـه بذلك وأنه سـيوعز 
بمبـارشة بتأمني بث انرتنت عىل مسـتوى 

عال للمركز اإلعالمي يف املباريات املقبلة .
وقـال: أيضـاً أن املركـز سـيكون مجهـزا 
بـكل الوسـائل التـي يحتاجهـا االعالمـي 

والصحفي. 
مؤكـدا: اننـي تفاجـأت مـن سـؤال أحـد 

اإلعالميني بعدم توفر االنرتنت.
وبشـأن السـؤال عن سـوء توزيع التذاكر 
يف االفتتاح، قال: ان املسـؤول عن التوزيع 
هي رشكة التكت ماسـرت األمريكية، وهي 
التي تبنـت توزيـع التذاكـر إلكرتونيا بعد 
اتفاقهـا معنا كاتحاد كـرة، وهي الرشكة 
املسؤولة عن تذاكر كأس العالم ايضا لكن 
زخم الجمهور والخلـل الذي حدث أثر عىل 
انسـيابية دخول الجمهور، وقد غبن بذلك 
حق الكثري من الجمهور الذي اقتنى بطاقة 

دخول.
وبني ”تباحثا واجتمعنا مع وزير الداخلية 
ومحافظ البرصة والجهات االمنية لحل كل 
اإلشكاالت وعدم التنظيم وتدافع الجمهور 
ودخـول البعض بدون تذاكر،  وأعدكم أنها 

لم تتكرر“.

والتقى رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم، 
رئيس اللجنة املنظمة لخليجي 25، عدنان 
درجـال، امـس األحـد، يف فنـدق منـاوي 
لتغطيـة  الحارضيـن  اإلعالميـني  باشـا، 

منافسـات كأس الخليج العربـي الجارية 
احداثها يف، مدينة البرصة، للتعرف عىل كل 
احتياجات اإلعالميني واالجابة عىل األسئلة 
املطروحة وتوفري كل السبل الكفيلة بتذليل 

العقبـات أمـام عملهم، بحضـور عضوي 
االتحـاد العراقـي لكرة القدم فـراس بحر 
العلوم“ و ”احمد املوسـوي“ رئيس اللجنة 

اإلعالمية لخليجي 25.
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البرصة / متابعة الزوراء
يدخـل اليـوم االثنـني منتخبنـا الوطنـي 
العراقـي يف مبـاراة حاسـمة مـن أجـل 
االقرتاب مـن التأهـل اىل نصـف النهائي، 
عندما يستقبل املنتخب السعودي الشقيق 
عـىل ملعـب (جـذع النخلـة) يف محافظة 

البرصة.
املبـاراة تقام يف السـاعة السـابعة والربع 
مسـاء بتوقيت بغداد، وذلك ضمن الجولة 
الثانية من املجموعـة األوىل لبطولة كأس 

الخليج العربي.
وال شـك أن منتخبنـا مطالـب بتحقيـق 
التعـادل يف أسـوء الظـروف، ألن املبـاراة 
الثالثـة سـتكون أمـام املنتخـب اليمنـي 
الذي ُيعد أقل املنتخبات استعداداً للبطولة 
والفوز فيها سيكون عىل الورق يف متناول 

العبينا.
بينمـا سـتدخلنا الهزيمـة النفـق املظلم، 

وسيكون الخروج مؤكداً بنسبة 99 %.
وقـال مـدرب منتخبنا الوطني خيسـوس 
كاسـاس يف املؤتمر الصحفي: ”إن الفريق 
لديه الرغبـة يف الفوز وبـدأ بإحداث تغيري 
عىل املسـتوى الفني، وهذا ما كان واضحاً 
يف مباراتنا أمـام منتخب ُعمان، إذ لم تكن 
لدينا الفرصة للفوز ولكن تحسـن الفريق 
أثناء املباراة، وكما قلت فإن الطريق طويل 

والتطور سيأتي يوماً بعد يوم“.
وقال كاساس إن التعادل يف املباراة السابقة 

أمام عمان (0-0) ال يعني الخسارة.
وأضاف: ”أنا سعيد باألداء الفني للمنتخب 
العراقـي، يف املبـاراة األوىل قدمنـا مبـاراة 
جيـدة واقرتبنـا مـن الفـوز، وتتبقـى لنا 

مباراة يمكننا الفوز بها“.
وأضـاف كاسـاس:“ يجـب علينـا الفـوز 
بـكأس الخليـج ألن لدينـا الرغبـة بالفوز 
والـذي يظن أن عدم الفوز غلطة فهذا غري 
صحيـح، يجب علينا تغيري بعض األشـياء 
وأبلغـت الالعبني بهذا الـيشء، علينا تغيري 
نظام التغذية لالعبـني وهم جاهزون لهذا 

األمر“.
وواصل كاساس: ”إذا فزنا يف كأس الخليج 
لن نكـون أبطـال العالـم، وإذا خرسنا لن 

نكون أسوء فريق“.

وزاد: ”الفـوز بـكأس الخليج العربي يشء 
مهم بالنسبة لنا، وسـنعمل عىل ذلك وفق 

اإلمكانيات املتاحة“.
وتابع كاساس: ”أنا ال التفت إىل عمر الالعب 
بقـدر ما أهتم ملا يقدمه من مسـتوى فني 
ومهـاري، وكان لدينـا العبون يف اسـبانيا 
بعمر 16 سنة وآخرون بعمر الـ 36 واملهم 

ما يقدمه الالعب للفريق وسـنقدم مباراة 
جيدة أمام السعودية“.

وتحـوم الشـكوك حول مشـاركة رضغام 
اسـماعيل مـع منتخبنـا بسـبب تعرضه 

إلصابة طفيفة يف االفتتاح.
وجرت تدريبات منتخبنا يف امللعب الفرعي 
االعـالم  عـن  بعيـداً  الرياضيـة  للمدينـة 

والجمهـور من أجـل الرتكيز عـىل مباراة 
اليوم.

وتسبق مباراة منتخبنا لقاء سلطنة ُعمان 
ونظـريه اليمـن يف املباراة التـي تقام لذات 

الجولة واملجموعة عىل نفس االستاد.
ويملـك منتخـب سـلطنة ُعمـان الفرصة 
لزيـادة رصيده النقطـي اىل 4 نقاط، بينما 

يسـعى املنتخـب اليمنـي بقيـادة مـدرب 
منتخبنا األوملبي السيد مريوسالف سكوب 
اىل احـراز نقطة التعادل واحداث شـيئ يف 
املجموعة، ألنها فرصة أخرية لهم لتحسني 
األداء والنتيجة بحكم لقائهم الصعب أمام 
منتخبنـا يف الجولـة الثالثـة واألخرية من 

املجموعة.

البرصة / متابعة الزوراء
أشاد رئيس اتحاد كأس الخليج 
العربـي لكـرة القـدم، حمد بن 
ثانـي،  آل  أحمـد  بـن  خليفـة 
امـس األحـد، بتنظيـم بطولـة 
خليجـي 25 يف البـرصة وحفل 
االفتتاح ”املبهر“، مشريا اىل أنه 
تضمن فقرات ”تاريخية وفنية 

رائعة“.
وقـال آل ثاني يف بيـان صحفي 
”نشـيد  امـس:  عنـه  صـدر 
بالجوانب التنظيمية التي قامت 
بهـا اللجنـة املنظمـة للبطولة 

القدم  العراقي لكـرة  واالتحـاد 
لهـذه  واإلعـداد  التحضـري  يف 
البطولة مـن كافـة الجوانب“.

وأكـد: ”نحـن عـىل درايـة بأن 
كافة البطـوالت يف العالم توجد 
فيها سلبيات وإيجابيات، ولكن 
دائماً ما يتـم تعزيز اإليجابيات 
ووضـع الحلول للسـلبيات من 
أجل عدم تكرارها، ونحن نتمنى 
من الجميـع عـدم االلتفات إىل 
السلبيات، مع محاولة تفاديها 
لدعـم االتحـاد العراقـي لكـرة 

القدم“.

وعن املستوى الفني للفرق التي 
خاضت املباراة األوىل لها، رأى آل 
ثاني، أن ”البدايـة الفنية كانت 
متوسـطة املسـتوى ولـم تصل 
إىل املسـتوى املطلوب، وهذا أمر 
طبيعي مـع بدايـة كل بطولة، 
ونتمنى يف الجـوالت القادمة أن 
يكون املسـتوى الفني أعىل من 
قبل كافة املنتخبات الخليجية“. 
كأس  اتحـاد  رئيـس  وأشـاد 
الخليـج العربـي لكـرة القـدم 
العراقيـة  ”بالجماهـري  أيضـاً، 
الرئييس  الداعم  والتي نعتربهـا 

للبطولـة والتـي حرصـت عىل 
املباريات سـواًء  حضور كافـة 
التـي أقيمـت يف اسـتاد البرصة 
أن  املينـاء“، مؤكـدا  أو ملعـب 
”هذا دليل عىل عشق الجماهري 

العراقية للعبة كرة القدم“.
وأكـد آل ثاني أن ”هناك مؤتمراً 
عاماً سـيعقد بتاريخ 13 يناير 
رؤسـاء  مـع  للتشـاور   2023
الثمانية  الخليجيـة  االتحـادات 
يف السـبل التي تؤدي إىل تطوير 
عمـل االتحاد الخليجـي والكرة 

الخليجية بشكل عام“.

…Ó‡ßa@ãËjÓé@‚bn©a@›–y@Z‚Ï‹»€a@ã¢
البرصة / متابعة الزوراء

أكد عضو االتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، أن حفل اختتام بطولة خليجي ٢٥ يف البرصة سيكون مبهراً 
وأكثر روعة من حفل االفتتاح.وقال بحر العلوم يف ترصيح صحفي: إن» ما شاهدته الجماهري العراقية والخليجية يف 

افتتاح خليجي ٢٥ أثلج قلوبهم ، ولكن حفل الختام سيفاجئ ويبهر الجماهري  اكثر «.
وبني بحر العلوم أن» العمل مسـتمر لتوفري البيئة املناسـبة للبطولة، وما حصل من خروقات تنظيمية يوم االفتتاح 
كان خـارج امللعب وليس بداخله، وهو مسـؤولية الرشكة املختصة بتذاكر املباريات»، مشـرياً إىل أن « رئيس االتحاد 

عدنان درجال سيجتمع بالرشكة للوقوف عىل أسباب تلك الخروقات «.
وتابع بحر العلوم أن» املباريات قائمة ودخول الجماهري مستمر بانسيابية عالية وتمَّ حلُّ جميع اإلشكاليات والقادم 
أفضل»، مضيفاً: أن» االتحاد العراقي يشـكر الجماهري الحارضة يف البطولة، وكذلك يشـكر دول الخليج التي منحت 

العراق فرصة تنظيم خليجي ٢٥ ودعمها املتواصل إلنجاح البطولة».

Òãój€a@ÔvÓ‹Ç@Âfl@Úè‡Á



روما / متابعة الزوراء:
روبرتو  الحايل  إيطاليا  ومدرب  السابق  الدويل  املهاجم  أكد 
وصديقه  السابق  زميله  بوفاة  «شقيقاً»  فقد  أنه  مانشيني 
جانلوكا فيايل يوم الجمعة املايض عن ٥٨ عاماً بعد رصاع طويل 
مع رسطان البنكرياس، يف ترصيحات نرشتها «كوريريي ديلو 
أيام قليلة  سبورت». قال مانشيني للصحيفة الرياضية: «بعد 
كانون   ١٦ يف  (ميهايلوفيتش  سينيشا  (الرصبي)  وداع  من 
األول/ديسمرب) فقدت شقيقاً آخر. وحتى شقيقاً صغرياً، كما 

ولم نفرتق  التقينا يف سن ١٦ عاماً  أناديه، ألننا  أن  أحب  كنت 
مجدداً».

وأضاف مشرياً إىل مسريتيهما معاً: «كل هذا معاً: فرق الشباب 
األحزان،  األفراح،  سمبدوريا،  الوطني،  املنتخب  إليطاليا، 
االنتصارات والهزائم. ثم أمسيتي ويمبيل»، حني خرسا كالعبني 
مع سمبدوريا نهائي دوري أبطال أوروبا عام ١٩٩٢، ثم فازا يف 

نهائي أمم أوروبا عام ٢٠٢١ عىل رأس املنتخب اإليطايل.
وانضم فيايل إىل طاقم املنتخب كرئيس للوفد اإليطايل يف عام ٢٠١٩ 
تشاركا  أعوام   ٨ البنكرياس.وخالل  رسطان  يصارع  كان  عندما 
أ» عام  الـ «سريي  بلقب  الثنائي  فاز  خاللها قميص سمبدوريا، 
١٩٩١، وكأس الكؤوس األوروبية (١٩٨٩-١٩٩٠) وكأس إيطاليا 

٣ مرات. وأردف مانشيني: «لعب دوراً حاسماً يف الفوز 
باللقب القاري. أحبه جميع الالعبني. جلب لنا 

جانلوكا الشجاعة التي لم نكن نعرفها 
والتي استخدمها من أجل محاربة 

«جانلوكا  مؤكداً:  املرض»، 
مهاجم  بيننا.  األفضل  كان 

مثايل  ورجل  متكامل 
وشجاع».

دورتموند/متابعة الزوراء:
كشَف وكيل ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند عن 
حقيقة انتقال الالعب إىل نادي النرص السعودي، بمجرد 

انتهاء عقده مع أسود الفيستيفال هذا املوسم.
يف  النرص  برغبة  أفادت  قد  صحفية  تقارير  وكانت 
التعاقد مع رويس، بعد نجاحه يف إبرام صفقة تاريخية، 
مللعب  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  األسطورة  جلب  عرب 

مرسول بارك.
أبرزتها  ترصيحات  يف  رويس،  وكيل  هيبه،  ديرك  وقال 

صحيفة سبورت بيلد : «من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام 
من أندية أخرى بالعب مثل ماركو، خاصة أن عقده سينتهي 

خالل ٦ أشهر».
وأضاف: «رويس يدرك مدى أهمية دورتموند بالنسبة له، لكنه 
يريد يف الوقت ذاته مواصلة لعب كرة القدم، ولهذا السبب يجب 

أن ننظر يف الخيارات األخرى، وهذا أمر طبيعي».
ويتقاىض الدويل األملاني راتبا سنويا يبلغ ١٢ مليون يورو مع 
عليه  سيتحتم  عقده،  تجديد  يف  رغبته  حال  لكن  دورتموند، 

التنازل عن جزء من راتبه، خاصة مع تقدمه يف العمر.

ليفربول/ متابعة الزوراء:
هل أنت جاد؟ هذا السؤال الذي طرحه 
أغلب من حرض املباراة يف كأس إنجلرتا 
عىل  وولفرهامبتون  ليفربول  بني 
األنفيلد ومثل حرية مشجعي  ملعب 
ال  عندما  اإلنجليزي  االتحاد  كأس 
يفهم أحد سبب إلغاء الحكم الهدف 
ضد  ولفرهامبتون  لفريق  الثالث 
يمكن  وال  تسلال.  واعتباره  ليفربول 

للكامريات أو الفار إثبات ذلك.
كلوب،  يورغن  األملاني  واعرتف 
كان  ربما  فريقه  أن  الريدز  مدرب 
حكم  يتمكن  لم  عندما  محظوظاً 
إذا  ما  تحديد  من  املساعد  الفيديو 
األمر  ال،  أم  تسلالً  الهدف  كان 
من  ليفربول  فريق  أنقذ  الذي 
الخسارة يف بطولة كأس االتحاد 
اإلنجليزي، خصوصا وأن الهدف 
من  األخرية  الدقائق  يف  جاء 
فرصة  منحه  وبالتايل  املباراة، 
بني  إعادة  مباراة  بإجراء  أخرى 

الفريقني.
بالحرية  املشاهدون  شعر 
واالرتباك يف ملعب األنفيلد وحتى 
االجتماعي  التواصل  شبكات  عىل 
بعد أن استبعد الحكم ما كان يمكن 
الذئاب،  لفريق  متأخرا  فوزا  يكون  أن 
الحكم  اعتماد  بعد  فوضوية  مشاهد  وسادت 
املباراة  لتنتهي  الهدف،  إلغاء  وبالتايل  التسلل  قرار 

بالتعادل بهدفني لكل من الفريقني.
تمريرة  أكمل  غوميز،  توتي  الذئاب،  العب  وكان 

الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان بالكعب، ليحرز 
الهدف الثالث، لكن حكام املباراة ألغوا هدفه بداعي 
التسلل، ورسعان ما اندلع ارتباك جماعي يف ملعب 
الدراماتيكي  التعادل  بعد  اإلنرتنت  وعرب  أنفيلد 

للفريقني.
وإعطاء  الهدف  ملشاهدة  دين  مايك  استدعاء  تم 
القرار النهائي بشأنه، لكنه لم يجد أي سبب واضح 
إللغاء الهدف، مع عدم وجود «زاوية كامريا نهائية» 

للتحقق من التسلل.
وبعد فحص مطول بتقنية «الفار»، لم تظهر فيه 
تم  ولكن  تسلل،  وجود  إىل  إشارة  الكامريا  زاوية 

اتخاذ القرار بإلغاء الهدف.
أثار القرار رد فعل غاضب من مدرب الذئاب جولني 
بسبب  صفراء  بطاقة  عىل  حصل  الذي  لوبتيغي، 

االحتجاج عىل قرار الحكم.
حول  أيضا  يف»  تي  «آي  قناة  معلقو  ارتبك  بينما 
سبب عدم احتساب الهدف، يف حني كان املشاهدون 
واملتابعون للمباراة يف حرية من أمرهم عىل وسائل 

التواصل االجتماعي.
وقال أحدهم: «برصاحة تامة، ليس لدي أي فكرة 

عن سبب رفض هدف الذئاب الثالث؟».

                         

مانشسرت/متابعة الزوراء:
يونايتد وضع نظام صارم ملنع تعكري  إدارة مانشسرت  قررت 
األجواء يف غرفة مالبس الشياطني الحمر خالل الفرتة املقبلة.

ووفقا لصحيفة ”دييل ميل“ الربيطانية، فإن ريتشارد أرنولد 
جون  القدم  كرة  مدير  مع  اتفق  ليونايتد  التنفيذي  الرئيس 
للرواتب  أقىص  حد  وضع  عىل  هاج  تني  إريك  واملدرب  مورتو 
الصحيفة  وأطلقت  الالعبني“.  بني  الغرية  ”لتجنب  النادي  يف 
العب  ظهور  ملنع  يهدف  ألنه  رونالدو“،  ”قاعدة  القرار  عىل 
الزمالء.وكان  باقي  من  كثريا  أعىل  راتب  عىل  يحصل  جديد 
أسبوعيا  اسرتليني  جنيه  ألف   500 إىل  يصل  رونالدو  راتب 
مع الشياطني الحمر يف املوسم املايض، قبل أن يفك الطرفان 
املايض.  الثاني  نوفمرب/ترشين  أواخر  يف  بالرتايض  التعاقد 
اقرتحت تحديد سقف  يونايتد  إدارة  أن  إىل  وأشارت دييل ميل 
ألف جنيه اسرتليني يف األسبوع.وسيكون   200 يبلغ  للرواتب 
الحارس ديفيد دي خيا أول من يتأثر بهذا القرار، إذ يبلغ راتبه 
عرض  عىل  حصل  لذلك  أسبوعيا،  اسرتليني  جنيه  ألف   375

للتجديد أقل كثريا مما يتقاضاه حاليا.

ميالنو/ متابعة الزوراء:
لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  أداء  اإليطالية  الصحف  انتقدِت 

مهاجم إنرت ميالن يف مواجهة مونزا (2-2) بالدوري اإليطايل.
وشارك لوكاكو يف الدقيقة 55 من املباراة، لكنه لم يسدد مطلقا 
 3 االستحواذ  وخرس  فقط،  مرات   4 الكرة  ومرر  املرمى،  عىل 
سبورت“:“لوكاكو  ديللو  ”الجازيتا  صحيفة  مرات.وقالت 
يف  ويسقط  صحيح  بشكل  يتمركز  وال  يشء،  كل  يف  يخطئ 
الهجمات املرتدة“. وعلقت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ 
وتساءلت  ”كارثة“.  قائلة:  واحدة،  بكلمة  لوكاكو  أداء  عىل 
”شبيه  امللعب  يف  شوهد  من  كان  إذا  سريا“  ديال  ”كوريري 
لوكاكو“، مضيفة: ”أين املهاجم الذي قاد إنرت قبل عامني إىل 

لقب الدوري اإليطايل؟“.
وجاءت تقييمات لوكاكو يف الصحف اإليطالية، كاآلتي:

ـ ال جازيتا ديللو سبورت: 4.
ـ كوريري ديللو سبورت: 4.5.

ـ كوريري ديال سريا: 5.
ـ توتو سبورت: 4.5.

فالنسيا / متابعة الزوراء:
بتغلّبه  مدريد  ريال  ضيفه  فياريال  فاجأ 
السادسة  املرحلة  يف  لواحد  بهدفني  عليه 
اإلسباني  الدوري  منافسات  من  عرشة 
الصفراء  للغواصات  وسّجل  القدم.  لكرة 
وجريارد   (٤٧) د  بينو  يريمي  من  كل 
مورينو د (٦٣ من ركلة جزاء). يف املقابل 
هدف  بنزيمة  كريم  الفرنيس  النجم  وّقع 
املريينغي الوحيد يف الدقيقة ٦٠ من ركلة 
جزاء. وهو الفوز الثامن لفياريال يف الليغا 
و٥  تعادالت   ٣ مقابل  الحايل  املوسم  يف 

هزائم لريفع رصيده إىل ٢٧ نقطة.
أما ريال مدريد فقد تكّبد خسارته الثانية 
هذا املوسم يف املسابقة املحلية مقابل ١٢ 
عند  رصيده  ليتجّمد  وتعادلني  انتصاًرا 
الثاني خلف برشلونة  ٣٨ نقطة يف املركز 
املتصّدر والذي بإمكانه فض الرشاكة مع 
عندما  النقاط  مستوى  عىل  األزيل  غريمه 
مباراة  يف  مدريد  أتليتيكو  عىل  ضيًفا  حّل 
اليوم  فجر  من  مبكرة  ساعة  يف  انتهت 
االثنني. يذكر أّن املباراة شهدت حدًثا ملفًتا 
فياريال  مواجهة  مدريد  ريال  خاض  إذ 
بتشكيلة خالية من أي العب إسباني ألول 
عاد  املرحلة  ذات  وضمن  تاريخه.  يف  مرة 
بفوز  االنتصارات  سكة  إىل  مايوركا  ريال 
دون  بهدف  الوليد  بلد  ضيفه  عىل  قاتل 
رّد من توقيع أبدون براتس .(٩٠+٤) أما 
مواجهة إسبانيول مع ضيفه جريونا فقد 
آلت نتيجتها إىل التعادل اإليجابي (٢-٢).

وضيفه  ليفربول  تعادل  انكلرتا،  ويف 
يف  منهما  لكل  بهدفني  وولفرهامبتون 
إطار الدور الثالث من بطولة كأس االتحاد 
اإلعادة  إىل  املواجهة  لتتجه  اإلنكليزي، 
املتأهل  لحسم  وولفرهامبتون  أرض  عىل 
مثرية  املباراة  وخرجت  الرابع.  الدور  إىل 
وشهدت  الفريقني  بني  بالندية  وعامرة 
أكثر من  يف  «فار»  الفيديو  لتقنية  اللجوء 

غيديس  غونسالو  تقدم  حيث  مناسبة 
أن  قبل   ٢٦ الدقيقة  يف  لوولفرهامبتون 
يتعادل داروين نونيز لليفربول يف الدقيقة 
٤٥. ويف الشوط الثاني تقدم ليفربول عن 
طريق محمد صالح ثم تمكن هوانغ هي 

تشان من التعادل يف الدقيقة ٦٧.
املركز  إىل  يوفنتوس  تقدم  ايطاليا،  ويف 
الثاني مؤقتاً وذلك بعدما اقتنص فوزاً بشق 

١-صفر،  أودينيزي  ضيفه  عىل  األنفاس 
وذلك يف منافسات املرحلة السابعة عرشة 
ووقف  القدم.  لكرة  اإليطايل  الدوري  من 
بعد  املباراة  قبل  صمت  دقيقة  الفريقان 
وفاة قائد يوفنتوس السابق جانلوكا فيايل 
بني  «بيانكونريي»  صفوف  يف  لعب  الذي 
ألقابه  بآخر  للفوز  وقاده  ١٩٩٢ و١٩٩٦ 
األوروبية قبل ربع قرن. ويدين يويف بفوزه 

الذي   (٨٦) د  دانيلو  الربازييل  قائده  إىل 
سّجل هدفاً قاتالً هو األول له هذا املوسم، 
ماسيميليانو  املدرب  فريق  فيه  أهدى 
أليغري الفوز الثامن توالًيا يف الـ «سريي 
العجوز» رصيده  أ».ورفع فريق «السيدة 
واحدة عن  بنقطة  نقطة، متقدًما  إىل ٣٧ 
ميالن الثالث والذي استقبل روما يف سان 
سريو يف مباراة انتهت يف ساعة مبكرة من 

فجر اليوم االثنني. 
إىل  املتصدر  نابويل  الفارق مع  قلّص  فيما 
أربع نقاط الذي يحّل ضيفاً عىل سمبدوريا 

يف اليوم ذاته.
قاب  كان  الذي  أودينيزي  رصيد  وتجمد 
قوسني أو أدنى من انتزاع نقطة ثمينة من 
معقل يوفنتوس، عند ٢٥ نقطة يف املركز 
الثامن.كما فشل أودينيزي الذي غاب عنه 
تحقيق  يف  دولوفو  جريار  اإلسباني  العبه 

الفوز للمباراة التاسعة توالياً.
توقيت  أفضل  يف  يوفنتوس  فوز  وجاء 
قبل أقل من اسبوع عىل املواجهة النارية 

املرتقبة أمام نابويل عىل ملعب األخري.
وعانى يوفنتوس األمَرين للخروج بالنقاط 
التي  انتصاراته  سلسلة  ومواصلة  الثالث 
بدأها يف ١٥ ترشين األول/أكتوبر ٢٠٢٢، 
األفضل  الطرف  أودينيزي  كان  حني  يف 
أداء  يف  الفت  حذر  مع  االول،  الشوط  يف 
أصحاب األرض. وهو الفوز الثامن توالياً 
تهتز  لم  سلسلة  يف  يوفنتوس،  لفريق 

خاللها شباكه بأي هدف.

سيدني/ متابعة الزوراء:
توجت البيالروسية أرينا سابالينكا بطلة لدورة أدياليد 
التشيكية  عىل  بفوزها  املرضب  كرة  يف  األسرتالية 
املباراة  يف  ليندا نوسكوفا ٦-٣ و٧-٦ (٤/٧)  الشابة 
هزائم  ثالث  من  سلسلة  سابالينا  وأنهت  النهائية. 
بلقبها  متوجة  لتخرج  النهائية  املباريات  يف  توالياً 
الحادي عرش يف مسريتها يف ساعة و٤٣ دقيقة وسط 
آخر  وكان  مئوية.  درجة   ٣٦ بلغت  مرتفعة  حرارة 
ايار/مايو  لقب احرزته سابالينكا يف دورة مدريد يف 
الكاملة  العالمة  البيالروسية  وحققت   .٢٠٢١ عام 
الدورة كونها لم تخرس أي مجموعة لتوجه  يف هذه 
بطولة  انطالق  قبل  منافساتها  جميع  إىل  رسالة 
يف  الكربى  األربع  البطوالت  أوىل  املفتوحة  أسرتاليا 

الغراند السالم يف ١٦ الحايل.
أصغر  نوسكوفا  بات  عاماً   ١٨ وبعمر  املقابل،  يف 
نقطة)   ٥٠٠) لدورة  نهائية  مباراة  تخوض  العبة 
هايفن  نيو  يف  فوزنياكي  كاروالين  الدانماركية  منذ 

االمريكية عام ٢٠٠٧.
النهائي  نصف  يف  املفاجأة  حققت  نوسكوفا  وكانت 
ثانية  املصنفة  جابر  أُنس  التونسية  عىل  بفوزها 

األوليات يف  الخمسني  الالعبات  نادي  عاملياً وستدخل 
دخلت  أن  بعد  اثنني  سيصدر  الذي  العاملي  التصنيف 

الدورة يف املركز ١٠٢.
وقالت سابالينكا بعد تتويجها: «أريد توجيه التهنئة 
أوالً إىل هذه الشابة (نوسكوفا) بعد األسبوع الرائع 
الذي أمضته هنا. أعتقد أنك تملكني مستقبالً باهراً. 
نهائيات  مباريات  سنخوض  بأننا  تماماً  متأكدة  أنا 

أخرى وجهاً لوجه».
واستمتعت  رائعاً  أسبوعاً  عشت  أيضاً  «أنا  وتابعت: 

بكل لحظة فيه».
يذكر أن سابالينكا بلغت الدور نصف النهائي مرتني يف 
ويمبلدون وفالشينغ ميدوز، لكنها فشلت يف تخطي 
 ٢٠٢١ عامي  األسرتالية  البطولة  يف  النهائي  ثمن 
و٢٠٢٢.وأحرز منتخب الواليات املتحدة النسخة األوىل 
من كأس يونايتد املختلطة يف كرة املرضب بفوزه عىل 

إيطاليا ٣-صفر يف املباراة النهائية.
وحسم األمريكي تايلور فريتز النتيجة نهائياً لصالح 
برييتيني  ماتيو  االيطايل  عىل  بفوزه  بالده  منتخب 
ليتقدم  الثالثة  املباراة  يف   (٦/٨) و٧-٦   (٤/٧)  ٧-٦
فرنسيس  مواطنيه  من  كل  حقق  أن  بعد  ٣-صفر، 

تيافو وجييس بيغوال الفوز يف مباراتيهما، األول عىل 
لورنتسو موسيتي ٦-٢ ثم باالنسحاب، والثانية عىل 

مارتينا تريفيزان ٦-٤ و٦-٢.

وقال فريتز بعد الفوز: «إنه أمر رائع للفريق التتويج 
بهذه املسابقة. أنا سعيد جداً لحسم النتيجة نهائياً 

يف صالح بلدي. املشاعر لدى التتويج رائعة».
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
إثر  توالياً  الخامس  فوزه  محققاً  األخرية  اآلونة  يف  صحوته  ليكرز  أنجليس  لوس  تابع 
لليربون جيمس ضمن دوري  تغلبه عىل ساكرامنتو كينغز ١٣٦-١٣٤ بفضل ٣٧ نقطة 

كرة السلة للمحرتفني. واستمر جيمس بعمر الثامنة والثالثني يف التألق ونجح يف 
القيايس من  الرقم  بعد ٤٢٣ من  وبات عىل  تمريرات حاسمة  و٧  متابعات   ٨

النقاط املسجل باسم االسطورة كريم عبد الجبار (٣٨٣٨٧ نقطة). وساهم 
املخرضم اآلخر راسل وستربوك يف فوز ليكرز بتسجيله ٢٣ نقطة و٥ متابعات 
و١٥ تمريرة حاسمة، وبات ثاني العب احتياطي يسجل هذه األرقام منذ أن 
فيها  تقدم  متكافئة  املباراة  ١٩٧٠-١٩٧١.جاءت  موسم  االحصائيات  بدأت 
ساكرامنتو يف الربع األول بفارق نقطة واحدة ٣٨-٣٧ ورد ليه ليكرز التحية 
السيناريو  واستمر   .٧٣-٧٣ بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي  الثاني  الربع  يف 

ذاته يف الربع الثالث (٣٦-٣٦) لكن الكلمة األخرية كانت لليكرز يف الربع األخري 
الذي حسمه بفارق نقطتني إثر رميتني حرتني لنجمه األملاني دينيس رشودر يف 

الثواني األخرية (٢٧-٢٥) ليخرج منترصاً.
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 لندن/متابعة الزوراء:
مطلع كل عام يحتفل السودانيون باستقالل بالدهم عن 

الحكم اإلنكليزي (1898 - 1956). 
هذا العام وعىل وقـع األوضاع املضطربة يف البالد، وعقود 
الفساد والدكتاتورية التي حكمت البالد يبدو هذا التاريخ 
مجرد مناسـبة أخرى، تفضح حجم املأساة التي يعيشها 

السودانيون.
يطـول الحديـث عـن األوضـاع السياسـية واالقتصادية 
واألمنيـة يف البالد، لكن ما ال يسـّلط الضوء عليه بشـكل 
كامل عند رسد واقع السودان اليوم هو القبضة املحكمة 

للسلطة عىل الفضاء الرقمي.
 فقـد شـهدت فـرتة مابعـد االنقـالب العسـكري يف 25 
أكتوبر/ترشيـن األول 2021 انتهـاكات تجاوزت مرحلة 
حرمان ماليني السودانيني من خدمة اإلنرتنت، إىل انتهاك 
الخصوصيـة، ومراقبـة الهواتف الشـخصية، ومنصات 
التواصـل االجتماعـي، والتدوينـات الرقميـة، ومالحقة 
واعتقال األصوات املعارضة لسياسات الحكم العسكري، 

يف انتهاك لواحد من أكثر حقوق اإلنسان بساطة.
ويمكن حرص االنتهاكات الرقمية التي انتهجتها السلطة 
العسـكرية يف السـودان يف ثالثـة محاور رئيسـية: قطع 
خدمـة اإلنرتنـت، وانتهـاك الخصوصيـة، وكـم األفـواه 

الرقمية.
قطع اإلنرتنت

يف 25 أكتوبر/ترشيـن األول 2021، أعلـن رئيس املجلس 
السـيادي عبد الفتـاح برهان حالة الطوارئ يف السـودان 
وحـل املجلـس السـيادي ومجلس الـوزراء وإعفـاء كل 
مسـؤويل الواليات من مناصبهم، يف أول بيان رسمي بعد 
أحداث شهدها السودان ُوصفت باالنقالب، وكان اإلنرتنت 

واالتصاالت أول ما ُيحجب.
خالل شهر نوفمرب/ترشين الثاني 2021 انقطعت خدمة 
اإلنرتنت يف السـودان ضمن سلسلة اإلجراءات التي اُتبعت 
بناًء عىل توجيهات عبد الفتاح برهان، األمر الذي تسـّبب 
بتـّرضر قطاعـات واسـعة مـن املؤسسـات والرشكات 
الكـربى، فيمـا قّدر خـرباء اقتصاديـون آنذاك الخسـائر 
بعـرشات ماليني الدوالرات، عالوة عـىل التأّثر البالغ الذي 
طال األعمال الناشـئة التي تعتمد عـىل منصات التواصل 

االجتماعي.
وبعـد الجهود واملطالبات العادة شـبكة اإلنرتنت، أعادت 
السـلطات السـودانية قطـع اإلنرتنت يف الشـهر الالحق 
وسـط تصاعد الدعوات للتظاهـرات واالحتجاجات حيث 
قطعت الشبكة يف 25 ديسمرب/كانون األول منعاً لتغطية 

االحتجاجات وقطع التواصل بني املعارضني واملُحتجني.
ويف شـهر يونيو/حزيران 2022 أصدر النائب العام قراراً 
موجهاً لرشكات االتصاالت بقطع خدمات اإلنرتنت طيلة 
أيام امتحانات الشـهادة السـودانية. وهـي الحجة التي 

تستخدمها السلطة حتى اليوم لالستمرار بقطع إمكانية 
االتصال بالشبكة من وقٍت إىل آخر.

انتهاك الخصوصية
تقوم السـلطات بمراقبة هواتف الناشـطني واتصاالتهم 
فنّياً، كما تقوم بالكشـف واالطـالع عىل هواتفهم الذكية 
وتطبيقاتهم والرسائل املبارشة يف صفحاتهم الشخصية، 
أثنـاء توقيفهـم واعتقالهـم مـا ُيشـّكل انتهـاكاً ملبـدأ 
الخصوصيـة الرقمية. وقـد تواصل االعالم مـع عدد من 
من الناشـطني (فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم) الذين 
أوقفوا خالل العالم املـايض واطلق رساحهم، وأكد هؤالء 
أن األمـن فتـش هواتفهـم، ودخل إىل رسـائلهم الخاصة 
وإىل الصور املوجودة واألحاديـث التي تبادلوها، واملواقع 
التي زاروها، إىل جانب ولوجهم إىل حساباتهم عىل مواقع 

التواصل.
كم األفواه الرقمية

وتعمد السلطات السودانية إىل مراقبة املنّصات التواصلية 
واملواقـع اإللكرتونيـة حيـث تالحـق املدونـني ونـارشي 
التدوينـات الرقميـة عىل وسـائل التواصـل االجتماعي ( 

فيسبوك، تويرت ..ألخ) 
يف مايو/أيار 2021 غري السوداني إبراهيم يوسف غبوش 
صورته الشخصية عىل موقع فيسبوك واستبدلها بصورة 
جديـدة تحمل عبـارة ”بنحلم بوطن عادل“، وبعد شـهر 
تمامـاً ألقي القبض عليه وقىض 70 يوماً يف سـجن لجنة 

إزالة التمكني من دون أن ُيقّدم للمحاكمة.
كمـا قامـت السـلطات املُختّصة خالل شـهر سـبتمر/
أيلـول 2021 بإعتقال الصحفي عطاف عبد الوهاب الذي 
يديـر موقعاً إخباريـاً إلكرتونياً ”صحفيـون“ نتيجة آراء 

وتدوينات إلكرتونية.

 القاهر/متابعة الزوراء:
 لـم تعد مرص تنئ فقط من تداعيات أزمة 
اقتصاديـة حـادة طالـت دوال عديـدة يف 
العالم، بل يشكو كبار املسؤولني فيها مما 
يمكن وصفه بزيادة ملحوظة يف منسوب 
”املغالطات السياسية“ التي تمثل إزعاجا 
ملـا يصاحبها من تشـويش عىل محاوالت 
ادولة تصحيح األوضاع وتخفيف األوجاع 

عن املواطنني.
وقد ناشـد الرئيس عبدالفتاح السييس يف 
كلمـة لـه بكاتدرائيـة العاصمـة اإلدارية 
(شـمال القاهـرة)، عقـب تهنئتـه البابا 
اإلسـكندرية  بابـا  الثانـي  تـوارضوس 
بطريرك الكرازة املرقسية واألقباط بأعياد 
امليالد، املرصيني بعدم اإلصغاء إىل ”كل من 
يتحدث يف الشأن العام، خاصة األشخاص 

الذين خارج دائرة املسؤولية“.
وتطرق يف كلمـة مقتضبة إىل الشـائعات 
التـي انترشت األيـام املاضية بشـأن بيع 
قناة السـويس قائال ”يف ناس بتقول قناة 
السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه (ال 
أدري مـاذا يريدون بشـأنها)، خيل بالكوا 
هيبيعـوا حاجـات منعرفـش إيـه (خذوا 

حذركم من بيع أصول)“.
ومـع أن الرئيس السـييس لـم يتطرق إىل 
التفاصيل، غري أنه حرص يف هذه املناسبة 
الدينيـة عىل اإلشـارة إىل خطـورة األزمة 
االقتصادية التي تمر بهـا البالد والتفاؤل 

بإمكانية عبورهـا، وإىل النتيجة التي أّدى 
إليهـا إقـرار الربملـان املـرصي ”مبدئيا“ 
مـرشوع قانون إلنشـاء صنـدوق خاص 
بقنـاة السـويس، إذ راجت تكهنـات بأن 
الصنـدوق مقدمـة لبيع أو تأجـري القناة 

التي تمثل رمزا وطنيا عند املرصيني.
وكانـت الرسـالة التـي حملهـا خطـاب 
السـييس يف مقـر الكاتدرائيـة واضحة يف 
مسألة الشائعات واألرضار الناجمة عنها 
والوثوق يف تصوراتـه وحده، بما يعني أن 
ما يتم تداوله من خارج دوائر املسـؤولني 
بعيـد تماما عـن الحقيقـة، ليس فقط يف 
ملف قناة السويس التي انحرصت الردود 
الرسـمية حول ما شاع بشـأنها يف مجال 

النفي من دون تفاصيل.
وتتزايـد ما تعّده دوائـر حكومية يف مرص 
السياسـية  تارة واملغالطات  بالشـائعات 
تارة أخرى والتحريض والحرب النفسـية 
عـىل الدولـة تـارة ثالثـة مـع النـدرة يف 
الحصـول عـىل املعلومـات مـن الجهـات 
الرسـمية وبطء الـرد عىل مـا يتناثر من 
اجتهادات أو تخمينـات، واالقتصار غالبا 
عىل النفي مبـارشة دون توفري املعلومات 

الالزمة التي تثبت الحقيقة.
وقـال رئيـس قسـم العلـوم السياسـية 
إن  بدرالديـن  إكـرام  القاهـرة  بجامعـة 
الشائعات التي تسـتهدف الدولة املرصية 
تنطـوي عـىل ”حـرب نفسـية بامتيـاز، 

وترمي إىل بث حالة مـن اليأس واإلحباط 
الشـائعة  إليـه  املوجهـة  الطـرف  عنـد 
(الشارع)، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود 
من مختلف مؤسسـات الدولة ملواجهتها، 

وليس الرئيس السييس وحده“.
وأضـاف ، أنه مطلوب من كل مسـؤول يف 
موقعه أن يتحدث للناس من دون تضخيم 
أو تهوين، ويصارح الشارع ويكون هناك 
قـدر كبري من املكاشـفة واملصارحة، ولو 
هنـاك مشـكلة عميقـة عـىل املجتمع أن 

يعرفها من املسؤول بشكل مبارش.
واسـتثمرت جهات معارضـة يف الخارج، 
تقودها جماعة اإلخـوان واإلعالم والتابع 
لهـا، اآلليـة العقيمـة التـي تتعامـل بها 
الحكومـة مع الشـائعات، خاصـة اللغط 
الـذي انترش حول ملـف قناة السـويس، 
وأّدى العجز الرسـمي عن تفنيـد ما أذيع 
أو بـث أو كتب بصـورة دقيقة وفورية إىل 
ترسـيخ الكثري منه وتحويله إىل ما يشبه 

الثوابت أو الحقائق.
وجـاءت الرضبـة املوجعة من الشـبهات 
التي تناثرت حول تعديل قانون هيئة قناة 
السـويس مؤخرا، حيث تجاهل السـييس 
الرد عـىل الكثري ممـا يرتدد حـول األزمة 
االقتصاديـة وروافدهـا االجتماعية، وبدا 
معنيا أكثر بالرد عىل األزمة التي سـببتها 
القناة يف مناسـبة دينية – مسـيحية كان 
نجمها األول. وحملت الشـائعة هذه املرة 

مضمونـا سياسـيا كبـريا يتعلـق برشف 
الجيش املرصي الذي تكبد تضحيات بالغة 
لتأميم قناة السـويس رشكة مرصية منذ 

حوايل سبعة عقود.
ويمكن حّل ما يطلق عليه الرئيس السييس 
بـ“الشـائعات“ حـول قناة السـويس أو 
غريهـا مـن القضايـا التـي يثـار حولها 
اللغـط من خالل توفـري املعلومات رسيعا 
من مصادرها املبارشة، وتوسيع مساحة 
الحرية لوسـائل اإلعـالم لتقيص الحقائق 

وتقديمها إىل الجمهور.
كما أن ترك بعـض امللفات تتحول إىل كرة 
ثلج ثـم يتم نفيها بـال تفاصيل كافية لن 
يـؤدي إىل تصويبهـا، وهـو ما حـدث مع 
قناة السـويس التي يصعب املسـاس بها 
ألسـباب وطنية، لكن الطريقة التي جرى 
التعاطي بها لم تبدد الشـكوك، ولم يفلح 
خطاب السـييس للمـرة الثانيـة يف نفض 
الغبار عنها، ألنـه اكتفى بالبعد العاطفي 

يف حديثه.
ويقـول مراقبون إن الفرتة املقبلة سـوف 
تشـهد املزيد مـن الشـائعات واملغالطات 
السياسـية، ألن النظام املرصي أتيحت له 
العديد من الفرص ولم يستثمرها بطريقة 
جيدة عندما حصل عىل مسـاعدات ومنح 
ومعونات وقروض خالل السـنوات العرش 
املاضية، وهو ما لم يعد متوافرا بسـهولة 

يف الوقت الراهن.

بغداد / نينا :
 تقيـم مؤسسـة خطـى لرعايـة 
 ، واالدب  والفـن  الصحافـة  رواد 
احتفاليتهـا الدوريـة الثالثة يوم 
السـبت املقبل ، لتكريم مجموعة 
من الصحفيني والفنانني واالدباء 
يف محافظـة نينوى ، وذلك تقديرا 
لدورهم الكبـري وعطائهم املتميز 

يف خدمة الصحافة .
التـي  االحتفاليـة  وسـتتضمن 
اطلق عليها اسـم ” دورة الشاعر 
الكبري الراحل مال عثمان املوصيل 
” ، تكربـم مجموعـة مـن الرواد 
هـم ، االعالميـة القديـرة فرقـد 
ملكـو هرمـز، واديـب االطفـال 
طالل حسـن ، والصحفـي عامر 

السامرائي ، واملخرج التليفزيوني 
حازم الـكالوي، واملؤرخ والكاتب 
ابراهيم العالف، واملرسحي راكان 
حسـني  الصحفـي  و  العـالف، 
مصطفـى عثمـان، و املوسـيقي 
اكـرم حبيـب، و الصحفي صباح 
االطـرش ، و الفنـان املطرب رائد 

فاضل“.

بغداد/ الزوراء:
قرر مجلس امناء شـبكة االعالم 
انهـاء  االحـد،  امـس  العراقـي، 
تكليف رئيس شـبكة االعالم نبيل 
محمد جاسم من مهام رئاستها، 
فيمـا قـرر تكليـف عبـد الحكيم 
جاسـم شـمخي بمهـام رئاسـة 
الشـبكة.ووفقاً لوثيقـة موقعـة 
من رئيس مجلـس االمناء جعفر 
الونان  تلقته «الزوراء»: «استناداً 
اىل أحـكام قانون شـبكة اإلعالم 
العراقي املرقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥ 

واملعدل بالرقم (٦٣) لسنة ٢٠١٧، 
قرر مجلس أمناء شـبكة اإلعالم 
العراقي يف جلسـته املرقمة (٨١) 
املنعقدة بتاريـخ ١/٨/ ٢٠٢٣ ما 

ييل:
أوال: انهاء تكليف (د. نبيل جاسم 
محمد) من مهام رئاسـة شـبكة 
قناعـة  لعـدم  العراقـي  اإلعـالم 
وللمخالفـات  بأدائـه  املجلـس 
يف  الـواردة  واألسـباب  االداريـة 

التقرير املرفق.
(عبـد  الدكتـور  تكليـف  ثانيـاً: 

الحكيم جاسـم شـمخي) بمهام 
رئاسة شبكة اإلعالم العراقي.

ثالثـاً : يـويص املجلـس (رئيـس 
الجديد) بتقديـم تقييم  الشـبكة 
مفصـل بـأداء دوائر الشـبكة اىل 
مجلس األمناء يف غضون ٣٠ يوماً 

من تأريخ مبارشته.
رابعـاً: يـويص املجلـس (رئيـس 
بمعالجـة  الجديـد)  الشـبكة 
األسـباب الـواردة يف إقالة رئيس 
الشـبكة السـابق يف غضـون ٣٠ 

يوماً من تاريخ مبارشته.

 الجزائر/متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات الجزائرية اعتقال 
16 شخصاً بتهمة ترسيب وثائق 
ومعلومـات، وفربكـة معطيـات 
تمـس بمصالـح البـالد، لصالـح 
موقـع إعالمـي يديـره صحفـي 
جزائري فار مـن القضاء، تتهمه 
السـلطات بالعمل لصالح جهات 

خارجية.
وكشـف بيـان للمديريـة العامة 
”املصلحـة  أن  الوطنـي  لألمـن 
املركزية ملكافحة الجريمة املنظمة 
وضعـت حـداً لشـبكة إجراميـة 
مؤسسـات  لـرضب  تحريضيـة 
التعامـل  طريـق  عـن  الدولـة، 

مـع املوقـع اإللكرتونـي املعادي 
(ألجريي بارت)، الـذي يديره من 
الخـارج، الصحفي (عبـدو) عبد 

الرحمن سمار“.
وتتكون الشـبكة، بحسب البيان، 
من 16 شـخصاً، كانـوا يقومون 
املعلومـات  وتزييـف  ”بفربكـة 
اإلداريـة،  التقاريـر  وترسيـب 
وفقـاً ألجنـدات أجنبيـة معادية 
وانتهازية تسـعى بكل الطرق إىل 
املسـاس بمصلحـة الجزائر، عرب 

هذا املوقع اإلخباري.
وتخصص هـذا املوقـع اإلعالمي 
يف نـرش وثائق ومعلومـات تصله 
مـن مصادر مختلفة، حول سـري 

مؤسسـات الدولـة واملسـؤولني، 
خصوصـاً منـذ مغـادرة مديـره 
عبدو سـمار البـالد، نهايـة عام 
جـرى  قـد  كان  حيـث   ،2018
توقيفه ومالحقتـه حينها بتهمة 
التعاون مع ناشـطني يف الخارج، 
بتهمة ممارسة االبتزاز للحصول 

عىل أموال.
املايض،  األول  أكتوبر/ترشين  ويف 
الجنايـات  محكمـة  أصـدرت 
االبتدائيـة يف العاصمة الجزائرية، 
بحـق  باإلعـدام  غيابيـاً  حكمـاً 
الصحفي سمار، املقيم يف فرنسا، 
بتهمـة التـورط يف ترسيب ونرش 
واسـرتاتيجية،  رسية  معلومـات 
تخص صفقات رشكة املحروقات 
الجزائرية (سوناطراك)، ووصفت 
بالغـة  بأنهـا  الوقائـع  النيابـة 

املساس باالقتصاد الوطني.
وقد بـث التلفزيون الرسـمي ليل 
الجمعـة ما قـال إنهـا اعرتافات 
بعـض  يف  وموظفـني  لناشـطني 
الرسـمية  واملؤسسـات  اإلدارات 
أقروا بترسيـب وثائق ومعلومات 

إىل املوقع الذي يديره سمار.
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 الرياض/متابعة الزوراء:
 مـع افتتاح مقرها اإلقليمـي الجديد، يبدو 
أن مجموعـة ”فايـس ميديـا“ وهي عالمة 
إعالمية عاملية مخصصة للشـباب، تريد أن 
تلعـب دورا يف التحـول الثقـايف واملجتمعي 

املستمر يف اململكة العربية السعودية.
وتسـتعد مجموعة ”فايـس ميديا“ الفتتاح 
مقرهـا اإلقليمـي الجديـد يف حـي جاكس 

الثقايف بالرياض الشهر املقبل.
وسـيوفر املقـر الجديـد للزبائـن مجموعة 
كاملـة مـن مرافـق اإلنتـاج، بمـا يف ذلـك 
اسـتوديو البـث الصوتي، ومـرسح الصوت 

وأجنحة التحرير.
وقالت ”فايس ميديا“، وهي عالمة إعالمية 
عامليـة مخصصة للشـباب، إنهـا تهدف إىل 
توسيع وجودها يف املنطقة وتعزيز عالقاتها 
مع الرشكاء الرئيسـني يف السعودية، بما يف 
ذلـك وزارة الثقافـة واملجموعة السـعودية 
لألبحـاث واإلعـالم وتطويـر مدينـة نيـوم 
الذكيـة واملجموعـة اإلعالميـة إم.بـي.يس 

والهيئة امللكية لتطوير مدينة الرياض.
وقـال طـارق خليل العضو املنتـدب لفايس 
يف الـرشق األوسـط وأفريقيـا إن الرشكـة 
سـتوظف املواهـب املحليـة لالنضمـام إىل 
عملياتهـا الجديـدة. وأضـاف ”إن عملياتنا 
املعـززة يف اململكـة هـي حقا شـهادة عىل 
سـعينا املسـتمر وتركيزنا عىل املساهمة يف 
الثقافة الشـبابية الديناميكية يف البالد وأن 

نكون جزءا منها“.
ويمثل الشـباب السـعودي، الذيـن ترتاوح 
أعمارهـم بني ١٥ و٣٤ عامـا، ٣٦٫٧ يف املئة 
مـن إجمايل سـكان اململكة يف عـام ٢٠٢٠، 

وفقا للهيئة العامة لإلحصاء.
ويمثل هذا العدد املتزايد من الشـباب، جنبا 
إىل جنب مـع اسـتثمارات اململكـة العربية 
السـعودية يف الفنون والرتفيه يف السـنوات 
األخـرية، سـوقا مربحة محتملـة للعالمات 
التجاريـة العامليـة التـي تلبـي احتياجـات 

هؤالء الجماهري.
ووفقـا لفايـس، جلبت املجموعـة عالمتها 

التجاريـة الفريدة من نوعهـا للصحافة إىل 
الرشق األوسط يف عام ٢٠١٧ وتقدم محتوى 
يغطي قطاعات مثل الثقافة وأسلوب الحياة 
والرتفيه بلغات متعـددة بما يف ذلك العربية 

والفارسية واألردية واإلنجليزية.
ومع افتتاح مقرهـا اإلقليمي الجديد، يبدو 
أن الرشكة التي تمتلـك أيضا وكالة إبداعية 
”فريتـي“، تريـد أن تلعـب دورا يف التحـول 
اململكـة  يف  املسـتمر  واملجتمعـي  الثقـايف 

العربية السعودية.
وقال خليل ”ستسمح لنا قدراتنا الفريدة يف 
رسد القصـص ووجودنـا يف اململكة بتنمية 
أعمالنـا ودعـم الـرشكاء الجـدد والحاليني 
الذين يتطلعون إىل االستفادة من الجماهري 

األصغر سـنا وأن يكونوا جـزءا من الحركة 
الثقافية يف اململكة“.

أن  سـابقا  الغارديـان  صحيفـة  وذكـرت 
مجموعـة فايس ميديا نظمـت رسا فعالية 
حكوميـة يف السـعودية، بقيمـة ٢٠ مليون 
دوالر. وفعالية الّسمت التي أقيمت يف وسط 
الصحراء السـعودية يف مـارس ٢٠٢٠، هي 
عبـارة عـن مهرجـان يجمـع بـني الطعام 
والفن واملوسـيقى. وحاولت الفعالية جمع 
أفضـل مـا يف الثقافـة الرشقية عـرب إقامة 
الحفل وسـط املنحوتـات القديمة يف موقع 
للـرتاث العاملي يف مدينـة العال مع أفضل ما 
يف الثقافـة الغربية ممثال يف ثنائي الدي جي 

األمريكي (ذا شينسموكرز).

كما شـارك املوسـيقي الفرنيس الذي يعزف 
املوسـيقى اإللكرتونيـة جان ميشـال جار 
إىل جانب مغنـي الراب تينـي تيمبا. وكذلك 
انضمت الفنانة الربيطانية املعارصة لورين 

بيكر للفعالية.
أمـا الطهاة املتميـزون فتـم اختيارهم من 
عـدة مطاعم مثل كونـرتا الحائز عىل نجمة 
ميشالن يف نيويورك، وأنابيلز يف لندن. وقال 
مطلعـون مـن داخـل املجموعـة لصحيفة 
الغارديان إن فايس تسعى مرة أخرى بقوة 

وراء فرص العمل يف السعودية.
وتقـول الغارديـان ”السـعودية يف حاجـة 
ماسة إىل إنفاق أموال طائلة إلعادة تشكيل 
عالمتها التجارية يف عيون الشـباب الغربي. 

ويف املقابل تحتاج فايس إىل تحسني وضعها 
املايل برسعة“.

وانخفضت إيرادات ”فايس ميديا“ السنوية 
لعـام ٢٠٢٢، بأكثـر مـن ١٠٠ مليون دوالر 
عن املسـتويات املستهدفة، وفقا ألشخاص 
لرشكـة  رضبـة  يف  األمـر،  عـىل  مطلعـني 
الوسـائط اإلعالمية الجديدة، وسط سعيها 

إلتمام عملية البيع.
وحـددت الرشكة هدفا لإليـرادات يزيد عىل 
٧٠٠ مليـون دوالر، بحسـب تقديرات طرف 
خارجـي، يف اجتمـاع مع كبـار املوظفني يف 
وقت سـابق من العام املايض، حسـبما قال 
أحد األشخاص املطلعني، الذين قالوا إن تلك 
التقديـرات تعني تحقيق ”فايـس“ إيرادات 
بنحـو ٦٠٠ مليـون دوالر هذا العـام، وهي 

نفس مستويات ٢٠٢١.
وقـال املتحـدث ”كانـت سـنة صعبـة عىل 
القطاع، لكن ’فايس‘ تسـجل نموا سـنويا، 
األوضـاع  إدارة  يف  الحصافـة  خـالل  مـن 
املاليـة، والرتكيز عىل األنشـطة الرئيسـية. 
كمـا تحمـل تقديـرات األداء فرصـا جديدة 
للرشكـة يف ٢٠٢٣، وسـوف نواصـل العمل 
مع مستشـارينا الستكشاف طرق مناسبة 

لوضع الرشكة عىل مسار النمو والنجاح“.
ويتزامـن تراجـع اإليـرادات مـع محادثات 
الرشكة، التـي بدأت منذ أشـهر إلتمام بيع 
الرشكة، لصالح مزود الخدمات التلفزيونية 
رشكاء  أحـد  غـروب“،  ”أنتينـا  اليونانـي 

”فايس“ يف األخبار الدولية.
وسـعت ”فايـس“ إىل الحصول عـىل تقييم 
بنحـو ١٫٥ مليـار دوالر، وفقـا ألشـخاص 
مطلعني عىل عملية البيع، بينما يزيد تراجع 
اإليـرادات املتوقعة لعـام ٢٠٢٢ من تحقيق 

ذلك الهدف.
وانضمـت ”فايـس ميديـا“، التـي تشـمل 
أصولهـا ”فايس نيـوز“، و“مـوذر بورد“، 
ومنصـة املـرأة ”ريفاينـري٢٩ ”، و“فايس 
تـي.يف“، إىل الـرشكات اإلعالمية الناشـئة، 
التـي جمعـت األمـوال وحققـت تقييمات 
عالية قبل عدة سـنوات، مع اتجاه األنظار 

واألموال نحو وسائل اإلعالم الرقمية، إذ بلغ 
تقييم الرشكة قبل ٥ سنوات نحو ٥٫٧ مليار 

دوالر.
ويصعب الحفاظ عىل النمو الرسيع، يف ظل 
منافسـة عمالقة اإلعالن عىل اإلنرتنت، مثل 
غوغل وفيسبوك، وغريها من وسائل اإلعالم 
الجديدة، التي تتبع نموذج عمل مماثال، كما 
تنافست كافة وسائل اإلعالم وسط ظروف 
اقتصادية صعبة، دفعـت بعض املعلنني إىل 

التوقف عن اإلنفاق عىل اإلعالنات.
وقـال أحـد األشـخاص إن صفقـة ”فايس 
ميديـا“ مـع السـعودية قد تشـمل إنشـاء 
عالمـة تجاريـة إعالمية تركز عـىل تغطية 
نمـط الحيـاة وتدريـب العاملـني يف مجال 

اإلعالم املحيل.
وتأتـي الصفقة يف وقت محـوري للرشكة، 
التي كافحت لالرتقاء إىل مسـتوى تقييمها 
املرتفـع البالـغ ٥٫٧ مليـار دوالر، وكانـت 
تـدرس بيـع أعمالهـا. وأي صفقـة كبرية 
لفايس مع السـعودية يمكن أن تزيد السعر 

الذي تستطيع أن تطلبه من الشاري.
وقال بيـان إن الرشكة ركزت عىل الجماهري 
الشـابة التي تفتقر إىل الخدمـات اإلعالمية 
القائمة، خاصة يف دول مثل اململكة العربية 
السـعودية حيث تقل أعمار غالبية السكان 

عن ٣٥ عاما.
وأضـاف ”نحن فخورون بالعمل املعرتف به 
دوليـا الذي قمنا به يف جميـع أنحاء الرشق 
األوسـط، وفريقنا املوهوب بشكل ال يصدق 
والتأثـري الـذي أحدثـوه“. وتابع ”لـم تتم 
املساومة عىل االسـتقالل التحريري لفايس 
مـن قبل الدول التي نعمـل فيها، ولن يتغري 

ذلك“.
ومنذ تـويل األمري محمـد بن سـلمان والية 
العهـد يف ٢٠١٧، تشـهد اململكـة إصالحات 

اجتماعية كبرية.
وأبرمـت ”فايـس“ صفقـة إلنتـاج أفـالم 
ترويجيـة للبالد باالشـرتاك مـع املجموعة 
السـعودية لألبحاث والتسويق، وهي رشكة 

لها عالقات وثيقة مع الدولة السعودية.
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لكولـن ولسـون ( الروايـة محاولـة لخلـق مرآة 
مـن املرايـا يسـتطيع الروائي من خاللهـا رؤية 

وجهه)..
   والنـص الـرسدي بـكل اجناسـه هـو مواكبة 
الواقـع باحداثـه وتناقضاتـه املتصارعـة التـي 
تولـد يف احضانـه ومحاكاتها ونسـجها نسـجا 
فنيـا ممزوجـا بالخيـال..وادب املذكرات(الرسد 
الـذي يتحقق عرب بوابة االعـرتاف والبوح الذاتي 
(املنولوجـي) املتشـابك والرسد الفنـي..).. الذي 
ينم عـن اسـتذكارات تبثهـا الذاكرة عـرب افعال 
واحداث درامية متواليـة يربطها خيط رفيع من 
الواقـع وهي تسرتسـل يف موضوعاتها السـريية 
اليومية التي تسـجلها الذات املنتجة للكشف عن 
مسريتها الحياتية( نشأتها/عالقاتها/تاريخها/
االحداث التي تحيط بها وتعيشها...)..لخلق نتاج 
ادبي سـريي ينمو عرب تحريك الذاكرة االنفعالية 
ومخزونها الفكري ونوعية التجربة التي يسـجل 
لحظاتها املنتج(السـارد)...وهو يـدون ذكرياته 
التـي هـي اقـرب اىل السـرية الذاتية مـن أي فن 

رسدي آخر..
   وباسـتحضار املنجـز الروائي السـريي(نزيف 
املسافات)..الذي يولد اشـكالية تجنيسه تعالقه 
ما بني الرواية والسـرية الذاتية اذ اجتماع الواقع 
باملتخيـل يف تأطـري فصولـه املتمثلـة يف(روايـة 
السـرية).. والذي نسـجت عوامله النصيـة انامل 
منتجـه صالـح البياتي واسـهمت دار الورشـة 
الثقافيـة للطباعـة والنرش والتوزيـع يف نرشها 
قائـم  سـريي  ادب  وانتشـارها/٢٠٢١..كونها 
تأخـذ  متفـردة  بنائيـة  اسـلوبية  بذاته..لـه 
شـكل(االعرتافات او املذكـرات او اليوميات..)..
باعتبارهـا (رسد نثـري يخـص بـه شـخص ما 
حياتـه الخاصة) عىل حد تعبـري فيليب لوجون..
اي انها رسد استعادي عىل لسان املتكلم (الراوي 
العليم) بصفته املتكلم ضمن ضمري االنا.. (عندما 
كنت يف الخامسـة عرشة من عمري، كان اسمي 
اجباري، لم اكن احبه،واتضايق منه حني اسـمع 
اصدقائـي ينادوننـي به...)..لذا يطلـب من امه  
تغيريه (قبـل انقضاء العطلـة الصيفية،وابتداء 
الرصاري  الجديد،واسـتجابت  الـدرايس  العـام 
واتفقنـا عىل الذهاب ملحكمة املدينة،سـألتني ما 
االسـم الجديد الذي اخرتته انت،فقلت متحمسا، 
نـوح..).. اضافـة اىل انه يواكب الذاكرة بمسـار 
يومـي ولغـة متداولة عـىل النطـاق االجتماعي 
بالفاظها البعيدة عن الضبابية باسـلوب رسدي 
والسياسـية  االجتماعيـة  القيمـة  عـىل  يؤكـد 

واالنسانية التي تمتلكه..
(طلبـت امـي ، أن آتـي لهـا بشـئ تأكله،النهـا 
شـعرت بالجوع فجأة، فأرسعت سيناء للمطبخ 
وعـادت بيدهـا صحـن فيـه تفاحـة وبرتقالـة 
وبسكويت،وقالت:سـيجهز الشـاي بعـد دقائق 

ريثمـا أقـرش لـك الفاكهـة..
عـىل  تقويـن  حتـى  طويلـة..ُكيل  السـالفة  ـ 

اكمالها..
ـ سوده عيل تعبتج وياي..
ـ التقويل هذا..تعبج راحة..

ـ أكلت شيئا من يد سناء واستأنفت قصتها.. 
صحـوت صباحا..يـا لهـول مـا رايت..الشـاب 
الوسيم النائم واقفا امام الفتاة الفقرية يخاطبها 
بكلمـات املـودة واالمتنـان: لـوالك ياجميلتي ما 
عدت للحياة، ولبقيت عىل رقدتي اىل االبد.. شكرا 
لـك، انت افنيتـي من اجيل مائـة مروحة يف مائة 
يوم وليلة فأبطلت سحر الساحرة التي خطفتني 
من مملكة ابي..انا مدين لك بحياتي،سـالبي كل 
ما تتمنني..لقد زال عني السحر بفضلك، انا امري 
مملكـة االقحوان،يرشفني ان تكونـي زوجتي..
انحنـت الفتـاة لالمـري، لـم تقـل شـيئا،اقرتبت 
منهما،فأنتبـه االمري لوجودي،سـأل الفتاة: من 
هـذه... أجابت بكربيـاء هذه خادمتـي، كتمته 
يف قلبـي، هكذا حكـم علينا القـدر، اصبحت هي 
السـيدة وانا الخادمة.. ورضيت بهذه القسـمة، 
هي تحظى بحب االمري وانا يكفيني عطفه..لقد 
تعلـق قلبي بحبه منذ الليلـة االوىل التي اقتحمت 
عليـه الغرفـة الرسيـة، كنـت ال ابـايل بالتعـب 
والجوع،انتظـر اللحظـة التـي يفيـق فيهـا من 

غيبوبته الطويلة...)ص١٨٠ ـص١٨١..
  فاملنتـج (السـارد) يتمتـع بقـدرة فنيـة عـىل 
بلـورة االحداث ومـا يحيط به بانسـيابية تعتمد 
التحليـل والتشـخيص عـرب رؤيـة تنطلـق مـن 
الـذات اىل املوضـوع برسدية توصيفية مشـبعة 
بالقلـق والخـوف والغرابة..فضـال عـن اتصاف 
الخط السـريي بدقة التصميـم الفني والعقالنية 
التـوازن مـا بـني النظـرة العلميـة  باعتمـاده 
والواقعيـة والعقالنيـة وبني الخيالية والحسـية 
والحدسـية..باالتكاء عىل ذاكـرة زاخرة بالصور 
واالحداث منسـوجة بلغة يومية ومديوفة بخيال 

شـفيف وقائمـة عـىل اسـلوبية رسديـة تعتمد 
عنارص التشـويق والجذب..هـذا يعني ان الرسد 
تميز برباعتـه البنائية وواقعيتها مع سـهولة يف 
الـرسد والحكي..اضافة اىل اتصاف النص بعمقه 
الـداليل والنفيس ولغته اليوميـة املختزلة بالفاظ 
موحيـة ووصـف دال تمكـن من ايصـال الفكرة 
املسـتهلك(املتلقي)..وهو  ذهـن  اىل  املضمونيـة 
يصور ما آلت اليه الحياة واختالط القيم وهيمنة 

املتناقضات يف تصوير عرص املفارقات..
(عرفت الرجل،فهو نفسـه البواب يف مستشـفى 
الطـب الذري والذي ال يسـمح الحد من املرافقني 
للمـرىض بالدخـول، مـا لـم يعطـه يشء مـن 
النقود،اثنـاء وجـودي يف املحل سـألته امراة من 
الجـوار: حجي هـل طلباتي التـي اوصيتك عنها 
موجودة عندك؟قال لها: كلها عدا ماكنة الخياطة 
برذر سأعثر لك عليها..اطمئني..اعتربيها االن يف 
بيتك..ثم قال لها عفواسأغلق املحل اآلن،ال اريد ان 
اتأخر فتفوتني الصالة،فسـألته انا عن صديقي 
يوسف فدلني عليه وهو يهم باغالق املحل وارسع 
يركض حتى يلحق بالوقت، عندما رايت يوسـف 
سـالته عنه،قـال اعرفه سـآخذك للجامـع الذي 
يصيل فيه ان اردت وسرتاه يصيل يف الصف االول 
وخلف االمام، ابنه يدير املحل طوال ايام االسبوع 
عـدا يـوم الجمعـة، واالب يعمـل يف يـوم عطلته 
وقبيل الصالة بقليل يغلق املحل عىل استعجال ثم 
يعود اليه حاال بعـد انقضاء الصالة ويبقى حتى 
حلـول الظالم، يتاجـر بأثاث املسـفرين وعندما 
يدخل بيتا لتصفيته ال يرتك وراءه سـوى جدران 
عارية، حتى الصور الشخصية املعلقة ينزع عنها 
اطاراتها،يذكرني بسمكة العجوز سانتياغو بطل 
رواية الشيخ والبحر التي نهشتها القروش حتى 
اسـتحالت لهيـكل عظمي فرتكها عىل شـاطىء 
البحر لرياها الناس..أدرجت يف هذه القائمة مائة 

سلعة مختلفة اال واحدة، أتعرفني ما هي سيناء؟ 
ال.. ال اعرف..الوطن ياسيناء،فهو اليشء الوحيد 

الذي ال يباع وال يشـرتى..)   ص١٩٨ـ  ص١٩٩..
   فالنـص يعتمـد يف بناء عوامله عـىل املزاوجة ما 
بني نهج الرسد التاريخي من خالل عملية التذكر 
وتكنيـك اللقطات بتقديم احداث تنتمي اىل ماض 
من الزمان وتأطريها باطار رسدي مفتت لحركة 
الزمن بحضوره الفني املعارص..فضال عن كشف 
املنتج(السارد) عن دواخل الشخصية وحقيقتها 
الحياتيـة الناظـرة للحيـاة بعـني واحدة(املـال) 
وممارسـتها املظللة لتحقيق مـا تصبو اليه عرب 
تكوين ابداعي مسـتل من الواقـع القلق بمهارة 
ابداعية تحمل خطابا يجمع ما بني متعة الخيال 
والذكريـات بعيـدا عـن التأويل..مـع امتالكهـا 
املكونـات البنائيـة النصيـة (حبكة وشـخوص 
متخيل..)..وتوظيـف  وعالـم  ومـكان  وزمـان 
تقنيـات فنيـة واسـلوبية كالتنقيـط  والتكـرار 
واالستفهام واالستباق واالسـتذكار مع توظيف 
امليثولوجيـا(كان بـاب الجامـع مرشعا،حينمـا 
وصلنـا قبـل اذان الظهـرية،وكان جـل املصلـني 
املعدمـني، ومـن اصحـاب ورش  الفقـراء  مـن 
النجارة،كان خشـب البـاب قديما،ولكنه صامد 
يتحدى تقلبـات الفصول،وقسـاوة املناخ،توحي 
شـقوقه بتعاقـب الزمـن، ملطخا بالحنـاء التي 
يبسـت منذ حني،وتركت بصمات النذور القديمة 
والجديدة،واكف النسـوة امللتاعات او املتوسمات 
خريا مـن نذورهن،لفرج آجل او عاجل) ص٢٠..

والفلكلـور بـروح دراميـة متناوبة فيسـتحرض 
تفاصيـل الزمـن باحداثه واسـقاطها عىل مرآى 
سرية الحكاية وشخوصها..(سودة عليه تعبتج)..

والتضمني(أمن يجيب املضطر اذا دعاه ويكشف 
السوء)ص٢١..والحوارالذاتي(املنولوجي)(نزلت 
وانتصبت كشاخص وسط ارض منبسطة، نظرت 
حـويل كأني أبحث عـن يشء مفقود يف تلك الربية 
الواسـعة،احاطت بي دائـرة االفق كخيمة غطت 
املكان،شـعرت بأن قدرا محتومـا يحبس االرض 
واملخلوقـات يحيـط باملكان مـن كل الجهات، يف 
تلـك السـاعة يف الربية املوحشـة اسـتوحيت من 
العبـارة املألوفـة(دارت وحى الحـرب) ص٦٧..

وهنـاك املفارقـة واملكـر الرسدي(مـاذا تقولني، 
مـوىس الكيال ابي،هـل هذه قصـة من قصص 
االفـالم الهندية،هـل كنـت متزوجـة منـه قبـل 
ابي فرحان؟السـت انا الذي كان اسـمي سـابقا 
اجباري ونـوح اآلن،ابن فرحـان عبدالله؟..كال..

ابـوك ليس املرحوم فرحـان عبدالله،زوجي الذي 
قتل يف حرب الشـمال، انت ابن موىس الكيال، هو 

أبوك الحقيقي..)  ص٢٠٥...
فالنصوص كلها تواكب الذاكرة االوىل بشـعبيتها 
فيداخل املنتج(السـارد) حياتهـا بلغتها فيوظف 
الحكاية لالشارة والتدليل عىل القيمة االجتماعية 

والبعد السيايس واالنساني..
وبذلـك قدم املنتج نصا متماسـكا دراميا وبنائيا 
...وهو يكشف عن سرية نفسية وفكرية سابحة 

يف واقعها املجتمعي..

َهَذا أََنا َيا ِبْنُت َفاْنَسِكِبي

ُحلًْما ُيَبدُِّد َوْحَشَة الُْهْدِب

ُمرِّي َعَىل َشَفتيَّ َعاِصَفًة

رَِب ِمْن أُْغِنياٍت َعْذَبَة الطَّ

َوَتَبْعَثرِي ِبَيدَيَّ َواْنَفلِِتي

َحبَّاُت ُعْنُقوٍد ِمَن الِْعَنِب

َوِهِبي َفِمي ُقَبًال َوَال َتْدِعي

ُبْخَل الَْحَياِء ُيِعيُق َما َتَهبي

وَتَألْلَئي َكالَْبْدِر َعاِرَيًة

َما َنْفُع َبْدٍر َغاَب ِيف الُْحُجِب

ْيِف َواِْنَغرِيس َوِثِبي َكَنْصِل السَّ

ِيف ِغْمِد ِحْضِنَي ُثمَّ َال َتِثِبي

رِي َكالِْعْطِر ِيف ِرَئِتي َوَتَفجَّ

َيا َطْعَم ِعْطِر الُْهْوِر َوالَْقَصِب

َتنْيِ َها أََنا َذا فَّ َيا َعْذَبَة الشَّ

ِبي ُجوُع َكاُنوٍن إَِىل الَْحَطِب

َشْفَتاي َساِخَنَتاِن ُمْذ لََمَسْت

َشَفَتاِك َواْحَرتََقْت ِمَن اللََّهِب

َفَتنْيِ َكْم لَِعَبْت َيا ِطْفلََة الشَّ

َشَفَتاِك ِبي َعْوِدي إَِىل اللَِّعِب

أََنا َما َكُربُْت َولَْم َيَزْل َصلًِبا

ُعْوِدي َوُحبِّي َما َيزَاُل َصِبي
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ليقِة يلتِهُم ُعرى املَسَغَبِة ذوباْن السَّ
يفرتُِش َخواَءها ُمستلِهماً من عناِرصها 

يف الَفراِغ ُخواَء الوجوِد املحبوِس يف نكهِة املراثي
ُتها حياًة جديرًة باالِستالَِب القديِم  لكي تْنحَت آِرصَ

ووردًة هامشيًة فوَق رشائِح األَيَّاِم األخريِة لِلْغياْب.!
جميلوَن كِهدايٍة ناِضًجٍة يف هذا الفضاِء العاري 

ينُشدوَن خيمَة األيَّاِم البعيدِة بال تراُجٍع عن النَّاِر
جميلوَن يرحلوَن كأَشجاِر الوصايا

ماواُت الرَّشيقُة  ُفُه السَّ  يف إِبريٍز ساِئٍل تتلقَّ
غِف.! عاِع يف مرايا الِحنطِة وأَثواِب الشَّ كامتداٍد الشُّ

الِل املُزاِح عَرب األلواِن الربيئِة لِلْمعاني وِرسُب الظِّ
يستدرُج نهارَهْم املُرتبَك يف هدوِء النُّجوِم املُستِطيلِة

إِىل َمغارِة الَحتِم األخريِة يف األَصواِت.!
وأَنا كوهِج خريِفهِم النَّاِبِت يف التَّحوُّالَِت الرَّتيَبِة

ُمصغياً إِىل موتي – أُغّني لعنتي
تتدحرُج نحَو لسانِي الغرغراُت البيُض

بال اِنِقطاٍع كالخرائِب يف سعاداِت املكاِن
ال شفيَع لِمحنتي املُغلَقِة وال لِغشاوتي

اِب إِالَّ بموسيقى العراِء وَخلْخالَِت الرتُّ
ال شفيَع لِمحنتي الدَّائريَِّة يف الُخطوِط

وأَنا بهاِمِش ُفرصتي قبَل الهالَِك
قبَل الدُّخوِل إِىل ِمرياِث الِقيامِة والعذاِب

بإِصَبٍع ُنصُفُه َمبتوٌر عالٌِق عىل نشيِج وتْر
كَمْن يزوُر مدينًة لْيالً يف مطْر

وال يِجُد لِجثَّتِه مأوًى 
يف الدُّموِع  وال يف الَحَجِر

ليناَم ُمرتبكاً عىل رصيٍف ناِكٍث بالُحلوِل
جوَن ِبُحلِم املهوِل فتحتويِه مالَئكٌة ُمدجَّ

وارِع يرى املَغوَل يمرُّوَن َعَرب النَّواِفِذ والشَّ
اعاِت عنَد املداِفِن واملَداِفِع َم السَّ يرى تحطُّ
يرى بصيَص الوقِت يف العثراِت والُقمصاِن

ِه املجروِح كي َيِفرَّ عميقاً  يحِمُل كاهَل ِرسِّ
السْم إِىل رْمِز املَغيِب مَع الطَّ
يرى ُكلَّ يشٍء مْن الَجماِجٍم

يظلُّ يرى االنكساراٍت تتماوُج كاملياِه النَّاِزفِة
وِء والُغباِر يرى ُكلَّ يشٍء يف الَعتمِة والضَّ

 وال يسرتيْح.!
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الضيـاع حالة يعيشـها األنسـان املعارص 
يف عالـم مأزوم عـىل مختلف املسـتويات 
والثقافيـة  والسياسـية  االقتصاديـة 
والنفسية ، (وضاعت دانا) وضاع األنسان  
يف عالم التقنية الـذي هيمن عىل حياته يف 
عرصنا الراهن وأصبح أسـري هـذا العالم 
االفرتايض الالمتناهي وقد أستعبد األنسان 
املعارص وكمـا يقول أريك فروم(( شـكل 
جديد لعبادة األصنام وجد طريقه ، متمثل 
يف كون التقنية قد أصبحت اإلله الجديد)) 
اريك فروم االنسان املستلب ص٩٤.  حيث 
تمكـن من كـرس اسـتحالة انتقـال املادة 
برسعـة الضـوء ، فعرب األنرتنيـت تمكنت 
هـذه التقنية من نقلك صورة وصوت عرب 
القارات واملحيطات خـالل ثواني معدودة 
تفوق تصـور و حلم االنسـان  قبل عقود 

من الزمان ...
تأخذنا الشاعرة والروائية املبدعة فاطمة 
منصور عـرب روايتها ( وضاعـت دانا) اىل 
العالـم االفرتايض  وكيـف  أصبح جزء من 
ثقافتنا املعارصة ، وبهذه املحاولة الجريئة  
تدخل ثقافة  األنرتنيت  عالم األدب  ليكون 
جزء مـن الواقع املعاش ، لـه دور كبري يف 
نسـيج العالقات االجتماعية بني البرش له 
إيجابياتـه وسـلبياته  مما يسـتدعي عىل 
األنسـان أن يكون  حـذرا  يف حال  التعامل 
معـه ، فقد يكون بحرية سـاحرة الجمال 
ومنبعـا  هائال للعلـم واملعرفة والتسـلية 
والتعارف بني البرش من قطبها الجنوبي اىل 
قطبها الشمايل  واالنتقال من قارة اىل قارة 
ومن بلـد اىل بلد   ومن بيـت اىل بيت بيرس 
وسـهولة تفوق الخيال ، يف حني يمكن أن 
يكون بحراً يعج بالدوامات واالخطبوطات 
والحيتان وأسماك القرش القاتلة واملهلكة 
، بعيدا عن صيد الآللئ الجميلة  واألسماك 
امللونـة أي فقدان االسـتمتاع بـكل ماهو 
مدهـش وجميل ، وهذا غالبـا ما يتعرض 
لـه الكثري من الشـباب املراهق الجاهل أو 
الناس من كبار السن  قلييل الخربة يف هذا 

العالم الساحر والعلم املعارص 
لنـا  يف روايـة «وضاعـت دانـا» تعـرض 
الروائيـة عـرب رسد  مشـبع بالشـاعرية 
بدايـة  يف  رجـل  حياة(جهـاد)  املبهـرة  

كهولتـه  منفصـل  عـن زوجتـه يعيـش 
الوحـدة والتصحـر العاطفـي الحقيقـي 
نتيجـة هذا االنفصـال ، اقترصت عالقاته 
مع ولده (جمـال) وابنته(رزان) ، وعمله  
وبعض األصدقاء  يف حياة روتينية  مكررة 
ربمـا يحصل عـىل فرصة تفريغ شـهوته 
الجنسـية  مـع بعضهـن  ولكنـه ال يجـد 
اإلشـباع العاطفي املطلـوب ، كان كغريه 
ممـن يتعامـل مـع صفحـات التواصـل 
االجتماعـي  يقيم مختلـف العالقات  مع 
األشـخاص االفرتاضيني عـرب الفيس بوك  
سـواء من الرجـال أو النسـاء ، بالصدفة 
تبادل الرسائل مع شخصية نسائية تحت 
أسمها املسـتعار  «دانا» أسمها الحقيقي 
«مريـم» وهي أرملة كانت قد كرسـت كل 
حياتهـا وشـبابها بعـد  وفـاة زوجها اىل 
تربية (عيل وسـهاد)  بنتهـا وولدها  دون 
ان تلتفـت اىل جسـدها  وتحاول أْن تعيش 
حياتها من جديد  عىل الرغم من محاوالت  
أبنتها حثها عىل أْن تعيش حياتها وتحيي 
جمال جسدها وشباب روحها ولكن دون 
جـدوى  ، ولكـن وعـرب تبادلها الرسـائل 
مـع  األسـتاذ  جهـاد  دخلت عالـم الغزل 
والعواطف وتبادل عبارات الغزل واألعجاب 
املتبادل ، مستجيبة بشـكل كبري لعباراته 
واالهتمـام  حياتهـا  لتغيـري   السـحرية 
بجسـدها  مما خلـق منها إنسـانة ثانية  
رست روح االنوثـة والشـباب يف عروقهـا 
ويف مظهرهـا مما أثـار انتبـاه  وأعجاب  
جارتها وابنتها سـهاد مشجعة أياها  عىل 

تجديـد حياتها  متفهمة  كأنثـى ما وراء 
هـذا التغري وجـود عالقة غراميـة فاملرأة 
بطبيعتهـا تحـاول أن تظهـر عـىل أجمل 
وأكمـل شـكل  وأعذب روح أمـام الحبيب 
وفـارس الحالم املنتظـر (( كل امرأة فيها 
عطش ال يرويه سـوى الرجل مهما تقدم 
بها العمر)) ص٤١، وقد كان  جهاد بارعاً 
يف اسـماعها عبـارات األعجـاب واألغـراء 
والحب والشوق ، كان بارعاً يف العزف عىل 
أوتـار عواطفهـا الجياشـة ، فأيقظ فيها 
روح األنوثة والشـباب وأشعل يف جسدها 
نار الشـبق والغنـج  مما جعلها تعيشـه 
يف كل لحظـة مـن حياتها  وكـذا هو حال 
جهاد ، حيث  بـدت عليه مظاهر الحيوية 
والشـباب  واملرح  وصار مفهوما من قبل  
أبنتـه وولده هـذا العشـق الذي يعيشـه 
والدهـم وحظى بقبولهم وتشـجيعهم له  
ليعيش حياته  بعد  أن أوصلهم اىل شاطئ 
االمـان كشـابني ناجحـني ضمـن عملها 
وحياته اليومية ويأسـهم من اعادة املياه 
اىل مجاريهـا بني  والدهـم ووالدتهم التي 
كانـت تعيـش قصة حـب متوقـع لها أن 

تتحول اىل  زواج  يف وقت قريب ... 
ولكنهـا  كانـت براعم خريـف حاولت أن 

تنمو وتزهر يف شبكة عنكبوت 
الروائية تمكنت وبجرأة كبرية أن تكشـف 
ما يختلج يف رسيرة املرأة والرجل من رغبة 
يف الحـب والعالقـات الحميمـة  والجنس 
ودون التلعثم أو االكتفاء بالتلميح  وهذه  
حسـنة وجرأة تحتسب لها  كونها شاعرة 

وامـرأة متحـررة  مـن زيـف االزدواجيـة 
والتصنـع بمظهـر الحشـمة الكاذبة وقد 
كانـت تـرسد كل ذلـك عـرب ضمـري األنـا 
كيل العلـم وأحيانـا بضمـري الهـو الراوي 

العليم...
تؤرش الروائية الدور القذر للحرب واإلرهاب 
يف تخريـب العالقات اإلنسـانية  بني البرش 
ومنهـا عالقـات الحـب  كمـا حـدث لدانا 
وجهاد بعد االنفجار اإلرهابي الذي حدث يف 
مدينة الالذقية مما حال دون سـفر جهاد 
للقاء حبيبته كما كان متفقا عليه بينهما 
فكان اإلرهـاب رديفا وموازيـا للمرض يف 
الوقوف  ضد تحقيق أمنيات العشـاق  فقد 
كان مرض  سـهاد  بنـت  «دانا» أيضا أحد 
أسـباب تأجيل اللقاء بني الحبيبني  قبل أن 
يقيض  ما فعلته ((فضيلة )) لإلجهاز عىل 
هـذا الحلم وخنقـه يف املهد.. حيث تشـاء 
الصدف أن يتلقى (جهاد) رسالة من  فتاة 
شـابة (فضيلة) باهرة الحسـن والجمال  
بالغـة األغراء تمكنـت بجرأتها بعد تمنعه 
أن تجره لالسـتجابة إلغراءاتها  الجنسية  
وتبادل الصور الفديوية  اإلباحية الفاضحة 
، عـىل الرغم من محاوالته العديدة للتهرب 
منها ولكـن للغريـزة والشـهوة أحكامها  
التي تهيمـن أحيانا عىل العقلنة والرصانة 

بغض النظر عن العمر...
يف آخر املطاف  قام (جهاد) بحظر فضيلة 
ولكـن بعـد فـوات األوان ، حيـث أقدمت 
فضيلـة لالنتقام منـه أن تنـرش عدد من 
فيدواتـه الفاضحـة وترسـلها  ألصدقائه 

ومقربيـه ومنهـم «دانـا» التـي  أصيبـت 
باإلحبـاط  والغضب وفقدان الثقة بحبيب 
القلب وزوج املستقبل ورجل األحالم  فقد 
كان لهـم موعـد لقـاء مرتقـب وبمعرفة 
أمـور  لرتتيـب  الالذقيـة   يف  عائلتيهمـا 
االقـرتان  والعيـش معـا  واذا  بهـا تفاجأ 
بهذه الفديوات  لجهاد مع الداعرة فضيلة 
مما حدى بها اىل أغالق صفحتها يف الفيس 
بـوك وقطع العالقة معه ، وقد عجز جهاد  
ومحـاوالت ولـده جمـال  إليجاد وسـيلة 
للتواصـل معهـا عـرب النيـت  ألن جهاد ال 
يعـرف رقم هاتفهـا  وبذلـك  ضاعت دانا 
من يده  لتكون نهاية محزنة ومأسـاوية  
لعالقـة حـب جـارف عرب االفـرتاض كان 
يمكن أن يثمر عن عالقة  انسانية زوجية 
حميمـة وناجحـة  عـىل أرض الواقع لوال 
أن يقع جهاد يف شـبكة العنكبوت املغرية 
ويرتكـب الخطأ القاتـل بعالقته  بفضيلة 

باالسم ولكنها  الرذيلة يف السلوك .
هنا تعطينا الرواية والروائية درسـاً مهماً 
يف رضورة االحـرتاس  يف حال التعامل مع 
عالـم الشـبكة العنكبوتية لعـدم الوقوع 
يف املحظـور  والتفكـر جيـدا  عـىل وجـه 
الخصـوص من قبل األعمار املتقدمة ومن 
قلييل التجربة والخربة يف هذا العالم الساحر 
والواسـع ، وهي التفاتة جميلة وربما  لم 
تحظى  باهتمام الكثري من األدباء  لتكون 
ثيمـة روائية  لتفـادي الكثري من املصائب 
والكـوارث وخـراب العوائـل يف العديد من 
العوائل الرشقية عىل وجه الخصوص وما 
تتعـرض لـه النسـاء والفتيات مـن حالة 
ابتـزاز  وترهيب يصل اىل حد القتل  ناهيك 
عن االبتـزاز املايل  والتسـقيط االجتماعي 
بسبب ما يفعله املتصيدين لقلييل التجربة 
ومن ينجر اىل عواطفه من الرجال والنساء 

من قبل  مثل هذه النماذج الحقرية .
وبذلـك كانـت هـذه الروايـة عبـارة عن 
حزمة ضوء كاشف للتطورات االجتماعية 
والسـلوكية اإلنسـانية يف عـرص التطـور 
العلمي ا (( الرواية ذلك النشـاط اإلبداعي 
األكثـر قـدرة عـىل التعبري عـن متغريات 
العرص واندفاعاتـه االرتقائية والتطورية 
...)) روبرت ايغلستون الرواية املعارصة- 
ترجمة وتقديم لطيفـة الدليمي دار املدى 

ط١ ٢٠١٧

@HCbÄ„aÜD@o«böÎI@ÚÌaÎä@¿@pÏjÿ‰«@Úÿjí@›ÇaÜ@—ÌãÇ@·«aãi@pÏfl



تخـاف بعـض الفتيـات املقبـالت عـىل 

الـزواج مـن عالقتهـا مـع ”حماتها“، 

ويشغل بالها دائًما الكيفية التي تمكنها 

من اكتساب ودها.

يمكن اكتساب ود الحماة بالفعل، ولكن 

ال بـد يف البدايـة معرفـة األسـباب التي 

تؤدي إىل توتر العالقة بينهما:

- مقارنـة الـزوج بـني زوجتـه وأمـه 

أمـام إحداهما، كأن يقـول ”أمي أكلها 

أفضـل“، فهذا يمكن أن يسـبب الغرية، 

وتوتر العالقة.

- رغبة بعض األمهات يف ممارسة حقها 

يف السـيطرة عىل االبن حتى بعد زواجه 

تزعـج الزوجـة، ويشـعرها بالغضـب 

منها.

- تعامـل الزوجـة مـع الحمـاة بنديـة 

وبصورة سيئة يوتر العالقة بينهما.

- إحسـاس الحمـاة بـأن زوجـة ابنها 

تخفي عنها أمورا تتعلق بابنها يزعجها 

كثريًا، ويؤدي إىل فشل العالقة بينهما.

أما عن الخطوات التي تمكن الزوجة من 

اكتساب ود الحماة، فنوضحها كالتايل:

- تبقى دائًما مصدرا لألحاديث الشيقة 

خرباتهـا  مـن  لالسـتفادة  واملثمـرة، 

واكتشـاف األمور املشرتكة بينهما، من 

شأن ذلك أن يغري مشـاعر الحماة نحو 

الزوجة لألفضل.

- ينبغي عليها أال تستمع كثريا لنصائح 

صديقاتها، التي غالبا ما توسع الفجوة 

بني الزوجة وحماتها.

- مسـاعدتها يف قضـاء بعض األشـياء 

داخل املنزل، إذا استطاعت فعل ذلك.

- تكرار الزيارات لها بني الحني واآلخر، 

هـذا مـن شـأنه أن يغـري مشـاعرها 

السـلبية نحوهـا، ويكون مـن األفضل 

أن يتـم تحديد موعـد معـني لزيارتها، 

وأن تـدرك أن الهدف مـن الزيارات هو 

االطمئنـان عليها فقـط، وليس لقضاء 

واجب.

- التأكيد لها باستمرار أن الحوار معها 

يشـعرها بالسـعادة والراحـة، وبالتايل 

تتقرب الحماة منها أكثر.

- تذكـري الحمـاة باملناسـبات الطيبـة 

يف حياتهـا من قبـل الزوجـة، مثل عيد 

ميالدها.

- أال تعاملهـا بنديـة، بل يجـب الوضع 

يف االعتبار أنها جـدة ألوالدها ويف مقام 

والدتها.

- أال يتـم توجيـه األوامـر للحمـاة من 

قبـل الزوجة، كأن تقـول لها ال تتدخيل 

يف حياتـي، بل ينبغـي أن تتعامل معها 

بصورة الئقة.

سـلطت دراسـة حديثة لخرباء 

علم نفـس وأعصاب يف جامعة 

األمريكيـة،  كارولينـا  نـورث 

التعـرض  تأثـري  الضـوء عـىل 

االجتماعي  التواصـل  لوسـائل 

عىل نشاط أدمغة املراهقني.

ووجدت الدراسـة أن املراهقني 

التعرض لوسائل  الذين اعتادوا 

التواصل أكثر من غريهم «زادت 

حساسـيتهم تجـاه املكافـآت 

االجتماعيـة»،  والعقوبـات 

األقـل  بنظرائهـم  مقارنـة 

تعرضا.

كيف أجريت الدراسة؟

شارك يف الدراسة التي استمرت 

٣ سنوات، ١٦٩ طالبا يف مدارس 

إعدادية، تـرتاوح أعمارهم بني 

١٢ و١٥ عامـا، وهي فرتة نمو 

رسيع للدماغ.

الباحثـون  اسـتخدم  وقـد 

التصويـر بالرنـني املغناطييس 

لفحص طريقة اسـتجابة املخ 

لبعض املؤثرات الخارجية.

املراهقـون عـن عدد  وكشـف 

ملنصـات  تعرضهـم  مـرات 

و»إنسـتجرام»  «فيسـبوك» 

و»سـناب شـات» يوميا، الذي 

تـراوح بـني مـرة و ٢٠ مـرة، 

وُقسموا طبقا لهذا العدد.

وتم تعريض املشاركني لتصوير 

املغناطيـيس  بالرنـني  دماغـي 

أثنـاء أدائهـم لعبـة إلكرتونية 

تعتمـد عـىل تقديـم أنـواع من 

املكافـآت والعقـاب، عىل هيئة 

أو  تعبرييـة مبتسـمة  وجـوه 

عابسة.

ووجـد الباحثـون أن املراهقني 

مـن  التحقـق  اعتـادوا  الذيـن 

وسـائل التواصـل االجتماعـي 

أكثـر  بشـكل  بهـم  الخاصـة 

كثافة، أظهروا حساسـية أعىل 

للمكافـآت االجتماعيـة، تزداد 

بمرور الوقت.

املراهقـون  اتبـع  املقابـل،  ويف 

ذوو التعـرض األقـل لوسـائل 

التواصـل املسـار املعاكس، مع 

باملكافـآت  االهتمـام  تراجـع 

االجتماعية.

وقالـت إيفـا تيلـزر األسـتاذة 

النفـس  علـم  يف  املسـاعدة 

نـورث  بجامعـة  واألعصـاب 

كارولينا وأحد مؤلفي الدراسة: 

ادعـاءات  تقديـم  يمكننـا  «ال 

سـببية بـأن وسـائل التواصل 

االجتماعي تغري الدماغ».

«املراهقـون  أضافـت:  لكنهـا 

الذيـن يتفقدون بشـكل معتاد 

وسـائل التواصـل االجتماعـي 

الخاصـة بهم، يظهـرون هذه 

يف  الدراماتيكيـة  التغـريات 

طريقة استجابة أدمغتهم».

التغـريات  هـذه  أن  واعتـربت 

«يمكـن أن تكـون لهـا عواقب 

مرحلـة  حتـى  املـدى  طويلـة 

البلوغ».

تايمـز»  «نيويـورك  وأشـارت 

إىل أن النتائـج ال توضـح حجم 

التغريات الدماغية إنما تكشف 

قـال  بينمـا  فقـط،  مسـارها 

املؤلفـون إنـه ال يـزال من غري 

الواضح مـا إذا كانت التغريات 

مفيدة أم ضارة.
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املكونات

تحضري عجينة الكبة

- لحم خال الدهون ٢٥٠ غرام

- جريش

- برغل

- بصل مفروم فرماً ناعماً ١ 

- سبع بهارات ملعقة كبرية

- ملح بحسب الرغبة

تحضري حشوة الكبة: 

- لحم مفروم كيلوغرام

- بصل٢٥٠ غرام

- زيت ربع كوب

- بقدونس مفروم ناعم

- ملح نصف ملعقة صغرية  

- سماق ٤ مالعق كبرية

- فلفل اسود ملعقة صغرية

تحضري الصلصة: 

- ماء – لرت ونصف

- كاري ملعقة كبرية

- ملح ملعقة كبرية

ملعقتـان  نباتـي  زيـت   -

كبريتان

- صلصة طماطم٤ أكواب

- سـلق مفـروم فرماً خشـناً 

كوبان

طريقة التحضري

 ١- لتحضري عجينـة الكبة: يف 

محّرض الطعام، إهريس اللحم 

مـع الربغل، الجريش، السـبع 

بهارات، البصل وامللح.

   ٢-  لتحضـري حشـوة الكبـة:  

الزيـت عـىل حـرارة  سـّخني 

متوسـطة وقلّبي فيه البصل. 

أضيفـي اللحـم وقلّبـي حتى 

تجّف السوائل. 

 ٣-  ضعي مزيج اللحم يف وعاء 

البقدونـس.  إليـه  وأضيفـي 

نّكهي بامللح، الفلفل األسـود، 

والسـماق  بهـارات  السـبع 

املزيـج  جانبـاً حتى  واتركـي 

يربد. 

 ٤-  إفردي كمية مـن العجينة 

يف راحة يـدك وضعي ملعقتني 

يف  الحشـوة  مـن  كبريتـني 

وسطها. أغلقي األطراف حتى 

تتشـّكل كـرة.  أعيـدي الكـرّة 

حتـى انتهـاء كميـة العجينة 

والحشوة. 

 ٥-  لتحضـري الصلصـة: إغـيل 

املـاء يف قـدر كبري عـىل حرارة 

الـكاري،  أضيفي  متوسـطة. 

الطماطـم  صلصـة  الزيـت، 

والسلق. نّكهي  بامللح. 

الكبـة  حبـات  أضيفـي    -٦ 

واحدة تلو األخرى يف الصلصة 

واسـلقيها لــ٧ دقائـق حتى 

تطفو عىل السطح. 

 ٧-  أسـكبي شـوربة الكبـة يف 

األطباق وقدميها سـاخنة عىل 

سفرتك.  
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ال يقترص وضع النباتات يف غرف املعيشـة أو الرشفات داخل املنزل 

فقـط، لكن يمكن إضافتها داخل غرف النوم والحمامات أيًضا، لذا 

يسـتعرض ”اليوم السـابع“، خالل السـطور التالية أبرز النباتات 

التي يمكـن وضعها يف غرفة نوم طفلك، والتي تسـاعد عىل تنمية 

ذكائه وجذب انتباه.

نباتات يمكن وضعها يف غرف نوم أطفالك:

مصنع العنكبوت:

تعترب عشـبة نبات العنكبوت من النبات األكثـر أمان والتي يمكن 

وضعهـا يف غرفـة نـوم طفلك، باإلضافـة  إىل أنه يمكـن أن يحبها 

األطفـال، والسـبب مظهرهـا، حيث يمكـن  للكثـري أن يضعها يف 

الغـرف لسـهولة العناية بها وتعـدد اسـتخداماتها. حيث أن هذه  

العشبة  تفضل الضوء الساطع إىل املتوسط، إىل املنخفض .

العصارة:

تعترب عشبة العصارة من النباتات النرضة التي تساهم  يف  إضافات 

رائعة عىل غرف األطفال ألنها ذات مظهر لطيف، أيًضا ال تحتاج إىل 

العناية طوال الوقت بهـا، لكن يمكن أن يتم االهتمام والعناية بها 

مرة اسـبوًعياً، وأيًضا تحتاج هذه العشبة  إىل  الضوء الساطع غري 

املبـارش، لذا تأكدي قبل وضـع النباتات، أن غرفة طفلك بها الكثري 

من النوافذ املشمسة.

املطاط  الصغري:

يعتـرب املطاط الصغري نوع عشـبة من النباتات التـي يطلق عليها 

البربوميـا، أيًضا هي من أفضـل النباتات الختيارهـا بداخل غرفة 

طفلـك، حيـث  يعرف عن  نبـات املطاط  أنه عبـارة عن مجموعة 

متنوعة من أوراق الشجر، وضعي يف اعتبارك تحضري صينية رطبة 

الخاصة التي يمكن أن تضعي بها  العشبة.

 عشبة الالفندر:

 يعتـرب نبـات الالفندر من النباتـات التي تمتـاز بالروائح الجميلة 

املنعشة، وتعترب من أفضل االختيارات املفضلة لغرفة طفلك، فهي 

تمتـاز بالقدرة عىل الشـعور بالراحة النفسـية وأيًضـا قادرة عىل 

جعل املكان يضج بالروائح املبهجة.

كل فتاة تريد أن تبدو جميلة يف كل األوقات، ولهذا تحتار 
بعض الفتيات يف اختيار املالبس املالئمة للشكل وللطول 
حتى تظهر بمظهر متألق وتتمتع بثقة كبرية. وبالتأكيد 
الفتـاة القصرية تريد أن تبدو بمظهر أكثر طوال، ويوجد 
بعـض النصائح السـهلة التـي يمكن للفتـاة أن تتبعها 

حتى تحصل عىل مظهر أطول عن طولها املعتاد.
اختيار مالبس بخطوط عمودية:

من الطرق السـهلة التـي يمكن أن تتبعهـا الفتاة لتبدو 
بمظهـر أطـول هـو أن ترتدى مالبـس عليهـا خطوط 
عموديـة، ممـا تعطى شـكال  بأنهـا أطول عـن طولها 
األصىل، وهذا األسلوب سهل االتباع، ويجب أن يتم ارتداء 

الخطوط العمودية أكثر من الخطوط األفقية.
اختيار الجينز عاىل الخرص:

يعتـرب الجينز عاىل الخرص من أفضل املالبس التي تجعل 
الخرص رفيعا، ويجعل الساق تبدو بشكل أطول، ويمكن 
ألى فتـاة أن ترتدى بنطلون جينز أنيـق يعطيها مظهرا 
جذابا وطول إضـاىف لطولها وعمىل يمكن ارتداؤه طوال 

الوقت.
اختيار أحادى اللون:

يمكـن اختيار املالبس أحادية اللون، ألنها تعطى مظهرا 
جيـدا، واملالبس أحادية اللون تعطى إيحاء بأن الجسـم 
أطـول عما هـو عليه يف األصـل، ومن السـهل اتباع تلك 

الطريقة ملن تنشد أن تبدو أطول.
اختيار املطبوعات الدقيقة عن الكبرية:

إذا كانـت الفتـاة ضئيلـة الحجـم وتريد أن تبـدو أطول 
فيمكن أن تختار مطبوعات دقيقة الشـكل، مما يجعلها 
تحصل عىل شكل أكرب ومدهش، ألن املطبوعات الدقيقة 
تجعل الجسـم يبدو بشـكل مناسب ومتناسـق، ويعزز 
مـن الطول، واالبتعاد عن املطبوعات الكبرية ألنها تجعل 

الطول أقرص.
تجنبي املالبس الواسعة:

ملن تنشد طول إضاىف عليها أن تتجنب املالبس الفضفاضة 
والواسـعة، ألنها تجعل مـن ترتديه تبدو أقـرص، ولهذا 
يجب ارتداء مالبس مناسـبة للجسـم مع ثنى القميص 

للداخل، لخلق خط سـلس ليعطى وهمـا بارتفاع بضع 
بوصات زيادة عن األصىل.

إذا أردت أن تنعـم بنـوم هانـئ، بعيدا عن 

االضطرابـات الصحيـة، فإنـك مدعـو إىل 

االلتـزام بعدد مـن النصائـح، كما يتوجب 

عليـك أن تقلـع عن عـادات سـيئة يجري 

ارتكابها، دون انتباه، يف كثري من األحيان.

ويف أول نصيحـة ذهبية فإنـه يتعني عليك 

االبتعاد قدر اإلمكان عـن الهاتف املحمول 

يف غرفة النوم، نظـرا إىل ما يصدر عنه من 

تـرددات السـلكية تـؤذي الدماغ، وأشـعة 

زرقاء تلحق رضرا بالعيون.

وإذا كنـت ممن يدخلـون الطعام إىل غرفة 

النوم، حتى تتسىل به أثناء مشاهدة التلفاز 

فهذا مرض أيضا، ألنه يزيد عرضة اإلنسان 

للسـمنة، فضـال عـن معاناتـه الكوابيس 

خالل فرتة النوم.

أما إذا كنت ممن يربون الحيوانات األليفة 

ويسـمحون لها بـأن تشـاركهم الفراش، 

فأنت مدعو إىل الحذر، ألن فروها يتطاير يف 

املكان الذي ترقد فيـه، كما أن بعض أنواع 

البكترييـا يختبـئ يف الحيوان مهمـا قمنا 

بتنظيفه.

ويحذر خرباء من الفـوىض يف غرفة النوم، 

ويقولون إنها تجعل اإلنسـان يشعر بنوع 

مـن القلق، كما أن الشـخص الـذي يدخل 

من عمله فيخلع جواربه أو مالبسـه فوق 

الرسيـر، ال يدرك أنه قـد ينقل عدة جراثيم 

إىل املكان الذي ينام فيه.

وبحسـب املوقـع الصحـي، يحتـاج النوم 

السليم إىل وسائد مريحة، أما مرتبة الرسير 

فينبغـي أن تظـل يف مكانها لزمـن محدد، 

يقارب عرش سـنوات، وعندئـذ، يكون من 

الجدير بنا أن نقـوم بتغيريها، حرصا عىل 

صحة الظهر والرقبة.

وألن تنظيم غرفـة النوم يبعث النفس عىل 

الطمأنينـة، يقول خرباء إنه مـن املفيد أن 

نجعـل مكان النـوم ذا رونـق، ويف حال لم 

نسـتطع إيجاد مـكان لألغـراض الزائدة، 

فاملطلـوب هو أن نضعها يف حاويات أنيقة 

عىل األقل.

ويف نصيحـة أخـرية، يحـث الخـرباء عـىل 

عـدم إدخـال األمـور املرتبطـة بالعمل إىل 

غرفة النوم، ألنه مـن األفضل أن يظل هذا 

املكان مرتبطا بالراحة والتخلص من توتر 

النهار.
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١٧١٨ - فرنسا تعلن الحرب عىل إسبانيا.

١٩٣٩ - إيطاليـا تعلـن ضـم طرابلـس وبرقـة إليهـا وتمنـح سـكانهما 
جنسيتها.

١٩٤٦- تأسيس جماعة اإلخوان املسلمني يف األردن.
١٩٥١ - االفتتاح الرسمي ملقر األمم املتحدة يف نيويورك.

١٩٦٠ - جمال عبد النارص يضع حجر األساس لبناء السد العايل بعد إقراض 
االتحاد السـوفيتي لبالده مبلـغ ١٠٠ مليون دوالر، مع رفـض البنك الدويل 

تمويل بناء السد.
١٩٦٣ - أول نقل تلفزيوني عرب األقمار الصناعية من قبل الواليات املتحدة.

١٩٦٨ - انشاء منظمة للدول العربية املصدرة للنفط.
١٩٨٩ - بعد وسـاطة سـعودية، إعادة العالقات بني سـوريا واملغرب والتي 

قطعت قبل ٣ سنوات بعد زيارة رئيس الوزراء اإلرسائييل للمغرب.
١٩٩٠ - تدشـني انبـوب النفـط العراقي الذي يصل إىل ينبع السـعودية عىل 

البحر األحمر.
١٩٩١ - وزيـر الخارجيـة األمريكـي جيمس بيكـر يعلن فشـل املحادثات 
بينـه وبني وزير الخارجيـة العراقي طارق عزيز وذلك لعـدم إيجاد مرونة 
من العراق لالسـتجابة لقرارات مجلس األمن الدويل النسـحاب العراق من 

الكويت.
٢٠٠٤ - اتفاق تتعهد ليبيا بموجبه تقديم تعويضات لعائالت ضحايا اعتداء 

عىل طائرة تابعة لرشكة أوتا الفرنسية يف ١٩٨٩ أسفر عن مقتل ١٧٠.
٢٠٠٥ -انتخابات يف فلسطني النتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
خلًفـا ليارس عرفـات، وكانت النتيجة فوز محمود عباس بمقعد الرئاسـة 

بنسبة ٦٢٪.
٢٠٠٦ - السودان يصدر عملة جديدة باسم الجنيه بدًال من الدينار.

٢٠٠٩ - مجلـس األمـن الدويل يتبنـى القرار ١٨٦٠ الداعـي إىل وقف فوري 
إلطالق النار يف قطاع غزة يليه انسحاب كامل للقوات اإلرسائيلية.

٢٠١٠ - وزير الخارجية املرصي أحمد أبو الغيط يعلن أن بالده قررت منع 
أي قوافل مسـاعدات إنسانية لغزة من عبور أراضيها مهما يكن مصدرها 

أو نوعية القائمني عليها.
٢٠١١ -بدأ عملية التصويت يف استفتاء تقرير مصري جنوب السودان.

٢٠١٧ -االتحـاد الـدويل لكرة القـدم ُيعلن رفع عدد املنتخبات املشـاركة يف 
كأس العالم لكرة القدم إىل ٤٨ منتخبا ابتداًء من نسخة ٢٠٢٦.

اإلعالن عن فوز الربتغايل كريستيانو رونالدو بجائزة الفيفا ألفضل العب يف 
العالم ٢٠١٦ يف ُحلِّتها الجديدة.
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أصله:

أن رجال كان عىل سفر . فمّر يف طريقه عىل مدينة صغرية، يتمّيز 

أهلهـا بأنهم غشـمه بسـطاء . وكان الوقت ليـال، فذهب الرجل 

يفّتـش عن خـان يقيض فيـه ليلته . فمـّر يف أحد األزّقـة، فرأى 

جمعـا من النـاس يف هرج ومرج ورأى عروسـا يف لباس العرس، 

تقـف أمام أحد البيوت ، وقد التّف حولها وجهاء القوم يتجادلون 

ويصخبون . فسـأل أحد الحارضين عّما يجري ويدور، فقال له : 

(( عدنا مشكلة كلّش چبرية.. هاذي العروس طويلة ، وباب بيت 

العريـس نايص.. واحنا حايرين.. نهدم باب البيت، صاحب البيت 

ما يرىض.. نگص رجل العروس، العريس ما يرىض .. نگص راس 

العروس، العروس تموت وآهلها ما يرضون. وما دا ندري اشلون 

نطلع من هالورطة )) . وقبل أن يجيبه الرجل بيشء، سـمع أحد 

وجهـاء القـوم يصيح : (( ماكو حل .. غري نـروح للقايض، وهو 

يحل املشكلة )) .

فاقرتب الرجل من ذلك الوجيه ، وقال له : (( يابه .. هاي املسألة 

بسيطة ..

{ ماينراد الْها روحة للقايض } . إفسحوا يل الطريق )) . ثم اقرتب 

من العروس وأمسـك برأسـها ، وقال لها : (( أشو بنيتي .. نّيص 

راسـچ شـويه )). فطأطـأت العروس رأسـها ، وانحنـت قليال، 

فاسـتطاعت املرور من باب الدار . فضّج القوم بعبارات الدهشة 

والتعّجـب . ورفعوا أصواتهم بآيات الثناء والشـكر . وعجبوا من 

سـعة إّطالع ذلك الرجل الغريب، وذكائـه . فقّدموا له من الهدايا 

ما غمره .. ومن الشـكر والثناء ما أفرحه وّرسه. فعلم الرجل أن 

أهل تلك املدينة أناس بسـطاء. فضحك من قلة عقولهم وغبائهم 

وجهلهم.

وذهب ذلـك القول { ماينـراد الْها روحة للقـايض } مثال يتداوله 

الناس..
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يعكس رقمك املفضل سـماتك 
قوتـك  ونقـاط  الشـخصية 
وضعفـك ومـا يعجبـك وما ال 
يعجبـك، ومـا إىل ذلـك. يهدف 
االختبار هـذا إىل تعميق فهمك 
لنفسك وتسهيل اكتشاف الذات 
واكتشـاف صفات وخصائص 
وشـخصية  شـخصيتك 
األشخاص الذين تعرفهم، بناًء 
عىل الرقم املفضـل لديك بني ٠ 

إىل ٩.
تعرف عىل سـمات شـخصيتك 

بناًء عىل الرقم املفضل لديك:
الرقم ١

إذا كان الرقم املفضل لديك هو 
١، فأنت تجسد صفات القيادة. 
مسـتقل ومكتفي ذاتيـاً. لديك 

حقـا معايري عاليـة، وتحب أن 
تكون يف القمة ولن تتوقف عند 
أي يشء لتحقيـق أهدافك. أنت 
عاطفي ولكـن يمكن أن تكون 
متطلب جداً من نفسـك وكذلك 
مـن اآلخريـن يف عالقاتـك. قد 
تشـعر أيضاً بالوحدة يف بعض 
األحيـان بسـبب هذا التمسـك 
بالكمال. لديك شخصية محبة 
أن  تحـب  ال  لكنـك  وجذابـة، 

تهيمن عليك.
الرقم ٢

إذا كان رقمـك املفضـل هو ٢، 
فهذا يكشـف عىل أنك شـخص 
عاطفي وبديهي. تريد أن يكون 
كل يشء مثالياً. تحب أن تكون 
واألصدقـاء  بالنـاس  محاطـا 

والعائلـة وما إىل ذلـك. كما أنك 
جيد يف رؤيـة كال الجانبني من 
قصـة أو قضيـة. أنـت مبـدع 

وحساس.
الرقم ٣

إذا كان رقمـك املفضـل هو ٣، 
فهـذا يـدل عـىل أنـك منفتح، 
يف  كبـرية  بشـعبية  وتحظـى 
محيطـك. أنت فضـويل تماماً، 
ورصيح وتستمتع بالتحدث مع 
أشخاص من خلفيات وثقافات 
مختلفة. لديك مهارات تواصل 
جيـدة. قـد تميـل إىل التباهـي 
بنفسـك، ولديك رؤيـة قوية يف 
الحياة وقناعة بتحويل أحالمك 
إىل حقيقة. أنت جيد يف توصيل 

أفكارك.
الرقم ٤

إذا كان رقمـك املفضـل هـو ٤ 
، فأنـِت شـخص موثـوق بـه 
االعتمـاد  ويمكـن  ومخلـص 
عليـه. تريد أن تقـدم أفضل ما 
لديك دائماً. طبيعتك التي يمكن 
االعتمـاد عليها تجعلـك جدير 
بالثقة بـني أصدقائك وعائلتك. 
يف  الداخـيل  جمالـك  ينعكـس 
شخصيتك. ومع ذلك، يمكنك يف 
بعض األحيـان أن تكون عنيد. 
أنـت شـجاع، وهـذا يسـاعدك 
عـىل الوقوف عىل أرض الواقع. 
أنـت يف معظم األوقات واضحة 

تماماً بشأن ما تريد يف الحياة. 
أنت متجذر بعمق يف معتقداتك. 
أهدافـك  لتحقيـق  مثابرتـك 

ونجاحك تستحق اإلعجاب. 
الرقم ٥

هـو  املفضـل  رقمـك  كان  إذا 
٥، فهـذا يـدل عـىل أنـك مليئ 
بمسـتوى عـاٍل مـن الحماس 
والطاقـة. نـادراً مـا تبقـى يف 
مكان واحد لفرتة طويلة. تريد 
دائمـاً تجربـة الحيـاة وتبحث 
عمـا هو قـادم. تحـب حريتك 
يمكن  والتحديات.  واملخاطـرة 
أن تكون مندفع ومتقلب وغري 
ناضج أيضـاً يف بعض األحيان. 
ومع ذلـك، لديـك معـدل ذكاء 
مرتفع. قد تشعر أّن الناس غري 

قادرين عىل مواكبة طاقتك.
الرقم ٦

إذا كان رقمـك املفضـل هو ٦، 
فهذا يكشف أنك شخص لطيف 
ومهتـم. تسـتمتع بالعالقـات 
ومنفتح عىل األشياء والخربات 
الجديدة. لديك مستوى عال من 
الوعي الذاتي، ويمكنك أيضاً أن 
تكون مسـتقيم ألّن لديك ُمثالً 
وأخالقاً عاليـة. تحب الفخامة 
عاطفتـك  مدلـل.  تكـون  وأن 
معدية وتجـذب الناس إليك. ال 
يمكنـك أن تتحمـل الوقاحة أو 

السلوك الالمبايل. 
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ادري انت بحياتي ليش موجـــــــود
غيابك عن وجودك شنهو فرقـــــــه

تتوقعني احبك وانشغل بيــــــــــك
و اضل ولهان هامي باالزقـــــــــــــه
ال غلطان اعرفه اليكطع ويـــــــــاي
يكعد ويا غيري يبيع رقـــــــــــــه
و يوزع غرام لهذا و لذــــــــــــــلك
ما يسكت السانه باب رزقــــــــــه
وكاتب عن عشرتك خوش موضــــوع
وي حلظة وداعك راح ارفقــــــــــه

و احسبلك عدد زالتك ويــــــــــــاي
اقراهن على اذنك ورقه ورقـــــــــــه
لبي مســــــــدود و كلك روح لطفا كَ
حصرا ينفتح للــيستحقـــــــــــه

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

1  للقسم o أشعل
2 متشابهان o للبيع والرشاء

3 اشـتياق شـديد o مدينـة عربيـة عـىل املحيط 
االطليس

4 أول بلـد عربـي عـرف الطباعة o نظـر بطرف 
عينه

5 بلد آسيوي يعني بلد األحرار o ألقى وطرح
6 متشابهان o نقول أهال وسهال ومرحبا

7 املشتغلون
8 حيـوان يحـك أذنه بأنفـه o تفتـت واختفاء يف 

السوائل
9 متشابهان o أحد نجوم السماء o هرب
10 أداة نافية ناصبة o قال كالما o قطع

1 ساعدت وأعطت o انتهاء وتوقف
2 أول من استخدم االسفلت يف تعبيد الطرق

3 مـن مواليـد قرطـاج ومـن أعظـم القـادة 
العسكريني يف التاريخ

4 بحر o للتعريف o يف الفم
5 تحفر عميقا الستخراج معدن ثمني

6 أحد ملون فرنسا
7 مخرتع الديناميت

8 مكافأة لعمل جليل o نظر برقة وحنان
9 ألوان ما بعد املطر o زيت سبب الحروب

10 رضب وطـرق o للكسـور o توضـع عليـه 
األشياء

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

تركز عىل قضية واحدة فقط اليوم. ترفض أن تسرتيح 
حتى تصل إىل ما تريد. ربما تحاول الوصول إىل مكان ما 
أو إىل شخص ما ليساعدك. حتى تحقق هدفك البد من بذل 

املزيد من الجهد فالكفاح هو رس النجاح.

سيتحسـن مزاجك اليوم فاملشـاريع املهنيـة الخاصة بك 
سـتؤتي ثمارها قريبا. تشـعر باالطمئنـان والراحة ولذلك 
سـتبادر بوضـع بعـض الخطـط الجديدة بـكل شـجاعة. إذا 
واصلـت عملـك بكل شـجاعة خالل األيـام املقبلة، سـتنجح يف 

تحقيق أهدافك.

إذا شـعرت اليوم أنك غري راض عن نفسـك وعما 
أحرزته خـالل األيـام املاضية، فحاول أن تسـتغل 
هذا اليـوم لتصحيح مسـارك وللرتكيز عـىل أهدافك. 
هل تشـعر بأنك حياتك العاطفية غري ناجحة؟ عليك أن 

تهتم بها أيضا وتوضح موقفك للحبيب.

يزورك اليوم شـخص مهم جدا ويطلب مساعدتك 
يف أمـر مـا. تمـر بأوقات صعبـة هذا اليوم بسـبب 
مشـاكل عائلية. يجب ان تفصل بني مشـاكلك وعملك 
حتى ال تؤثر عىل مكانتك يف املسـتقبل. انت متفائل جدا وال 
تخاف من األعمال الشاقة. اهتم بعملك واسعد نفسك ومن 

حولك.

هناك مـا يعوقك عن التقدم تجاه أهدافـك، فال تيأس أو 
تتوقع تلقي املواسـاة من أي شخص. احشد قوتك واستمر 
يف تحقيـق أحالمـك، حتـى وإن كان البـد مـن تغيريها بعض 
الـيشء. ال تترصف بتـرسع وحافظ عىل طاقتـك. انظر إىل هذه 
املشـكلة كمهمة أخرى يجب إنجازها، وثـق أنه لن يقف أمامك 

أي يشء.

ربما تقرر اليوم اسـتضافة بعض األشـخاص أو ربما 
تقيـم حفال يف منزلـك وتدعـو مجموعة مـن األصدقاء 
لحضـور هذا الحفـل. توقع أن يلبي الجميـع دعوتك ولذلك 
اسـتعد الستقبالهم. ستكون مناسبة سعيدة جدا وربما تتعلم 

أمورا جديدة من هؤالء الضيوف.

كـن يقظـا فاألمور متوتـرة اليوم. وكـن ثابتا 
وقويا عند التحدث مع اآلخرين. كن حذرا وال داع 
للعنف. ال تستسـلم لرغباتك وتتشـاجر مع اآلخرين. 
كـن قويـا حتى ال يسـتهان بـك وال تسـمح ألحد أن 

يقهرك أو يفرض سيطرته عليك.

تسعد اليوم بجلوسك وحديثك مع من تحب، وال شك 
يف ذلك، ولكن من الرضوري جدا مشـاركة اآلخرين يف 
بعض األنشـطة. من املفضـل جدا اليوم أن تسـاعد أحد 
األصدقـاء أو الزمالء يف بعض املرشوعات. العمل مع فريق 

أو مجموعة أو يف جمعية خريية يعزز ثقتك يف نفسك.

هل قمت برتتيب منزلك خالل األيام املاضية؟ 
إذا كنـت قد رتبتـه بالفعل، فيجـب عليك اليوم 
أن تبدأ بالتشـاور مع أفراد األرسة يف بعض األمور 
والقضايـا املهمـة. قمت بحل العديد من املشـاكل يف 
حياتك أمس، وتشـعر اليوم أنك تدخل مرحلة جديدة 

فهل أنت مستعد؟

أقبل عىل الحياة وال تكن سلبيا حتى إن شعرت يف 
البداية بامللل واليأس. ربما تراقب بنفسـك عقارب 
السـاعة اليوم من شـدة امللـل. تشـعر أن الوقت يمر 
ولكن يف الحقيقة ربما يمر ببطء شـديد. حاول أن تؤجل 

أي مهمة للغد حتى تصبح عىل ما يرام.
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فرص غري متوقعة وغري عادية لتطوير حياتك املهنية. 
ربمـا يخربك أحـد الزمالء ببعض التفاصيـل واملعلومات 
القيمـة التـي تجعلـك تفكر من جديـد يف تطويـر مهاراتك 
وتحسـني أدائك. يتصـل بك العديـد من األشـخاص ومنهم من 
يبلغـك باألخبـار السـارة. هذه األخبار سـتجعل يومك سـعيدا 

وستغري مزاجك إىل األفضل.

خذ حـذرك، ألنك ربمـا تتعرض ملوقف صعـب جدا مع 
الحبيب هذا اليوم. هناك شـخص ما يشجعك عىل تعزيز 
ثقتـك يف نفسـك والتعامـل بجديـة مع الحبيب وشـخص 
آخـر يدفعك لالقرتاب منه. فكر قبـل اتخاذ أي خطوة حتى 

تتجنب املواجهة.

Ô”aã«@fiçÀ



مع بداية عرض حلقات املسلسل الجديد ”براندو الرشق“ الذي يجمع أمل 
عرفة وجورج خباز عرب منصة شاهد اإللكرتونية، كشفت أمل عرفة عن 

رأيها برصاحة حول هذه الشخصية.
تقول أمل عرفة عىل هامش كواليس تصوير املسلسل عن شخصية سلوى 
ملا  بلبنان  تعيش  سورية  شخصية  أنها  األحداث  ضمن  تجسدها  التي 
األحيان تسعى  لبعض  بالسذاجة  تتسم  يقرب من عرشين عاماً؛ وهي 
خلف حلمها، وترى أن شخصية سلوى ستكون محطة مهمة يف تاريخها 

الفني.
وكشفت أمل أن اسم جورج خباز هو ما شجعها لقبول الدور من دون 

قراءة النص؛ فكل مئة عام يمكننا أن نجد فناناً كجورج خباز.
وترى أمل أن العمل يرصد طريقة صناعة الدراما بالكواليس من خالل أحداث 

املسلسل.
نوع  من  الكوميديا  وتقدم  السوداء  الكوميديا  تقدم  بالعمل  أنها  أمل  وتقول 
فقط  املوهبة  سوى  لديها  وليس  بالتمثيل  تحلم  التي  سلوى  خالل  من  جديد 

لتصل لحلمها. 
إمكانياتها  من  العديد  لتقدم  كبرية  مساحة  أعطتها  الشخصية  أن  وأضافت 

الفنية ألول مرة من خالل تطورات الشخصية ضمن األحداث.

ıbi�a@bËÌc@NN7©a@Åbjñ
من يراجع سجل حوادث املرور يقف مذهوال أمام عدد الحوادث املؤسفة وما تخلفه من أرضار فادحة 

عىل حياة األبرياء .

أحد أسباب كثرة الحوادث يرجع اىل قيادة الصبية ، والرسعة الجنونية، وعدم االلتزام بقواعد املرور، واستخدام 

املوبايل اثناء القيادة ، واستهانة هؤالء الصبية الصغار بأرواح الناس.

مسـؤولية ما يحدث يتحمله اآلباء الذين يسمحون لصغارهم من قيادة مركباتهم، وعدم االلتفات اىل النتائج 

التي تحدث من ترصفات أبنائهم.

صباحكم خري وسالمة أيها اآلباء، وتذكروا ان صغاركم ما خلقوا لسياقة مركباتكم دون تعلمهم فن القيادة، 

واذا كان مـا تملكونـه رخيصـا فاعلموا أن ارواح الناس غاليـة، تمتعوا بجمال الصباح وأبعـد الله عنكم كل 

مكروه.
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عراقيون  وسياسيون،  ورياضيون  فنانون 
وأشادوا  اإلنجاز،  بهذا  تغنوا  وأجانب،  وعرب 
به كثرياً، الفتني إىل أنه «يليق بتاريخ وحضارة 

وعراقة العراق».
سارعت  االفتتاح،  بحفل  مشاركتها  بعد 
النجمة العراقية رحمة رياض إىل كتابة تغريدة 
عرب تويرت، عربت فيها عن سعادتها باملشاركة 
ابنة  بإني  «فخورة  قائلة:  البطولة،  افتتاح  يف 
بمشاركتي  جداً  وسعيدة  العظيم،  البلد  هذا 
بني هيل ونايس يف هكذا حدث ريايض مرشف 
الحبيب وصورته املرشقة ومنها  يليق بعراقنا 

لألعىل».
الرتكي،  محمود  الفنان  كتب  انستغرام،  وعىل 
وهو مشارك أيضاً يف حفل االفتتاح، «هال بيكم 

والله وهال بيكم.. كل العراق يحييكم».
انستغرام:  عرب  هاشم  محمد  الفنان  وقال 
«فخور جداً وسعيد.. شكراً من قلب ملن ساهم 

يف إنجاح حفل االفتتاح».
القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  رئيس  نائب 
يونس محمود، استشهد ببيت شعري للشاعر 
َيعرُف  «َمن  كتب  إذ  الواحد،  عبد  الرزاق  عبد 

العراْق ؟
هوُل والجباْل َيعرُف كيَف َتلَتقي السُّ

الْل وُء والظِّ الضَّ
الواقُع والَخياْل

واملُمِكُن واملُحاْل».

االفتتاح  هميم،  أصيل  الفنانة  ووصفت 
بـ»العظيم والالئق بالعراق».

فخامة،  «ابهار،  حسون  شذى  الفنانة  وقالت 
افتتاح خليجي ٢٥»،  فخورة بعراقنا و بحفل 

مضيفة «عودة العراق اىل الحضن العربي».
انبهارها  عن  حسني،  االء  النجمة  وعربت 
و  الجهود  الله  بارك  الله،  شاء  «ما  بالقول 
جمال العرض و االبهار التقني الرائع…والغلبة 

للحظة العاطفة و ذات تأثري يف الوجدان».
عىل  املهندس،  ماجد  العراقي  الفنان  وكتب 
 ٢٥ خليجي  لبطولة  مرشف  «افتتاح  تويرت، 

برصاوي الف مربوك هذا النجاح املبهر».
تويرت  عىل  علوم،  الكسندر  الفنان  كتب  بينما 
كلها  القلوب  خليجها..  وتبهر  تتألق  «البرصة 
برصاوية هذه اللحظة، كل املوسيقى خشابة 

والحب برحي».
وقال املدرب العراقي عدنان حمد «هَو العراُق.. 
َسليُل املَجِد والَحَسِب»، مردفاً: «افتتاح جميل 
الحضارة  مدينة  يف  العربي  الخليج  لبطولة 
والتأريخ ثغر العراق الباسم البرصة الفيحاء ، 

تحية ألهلها الطيبني».
السفري الكندي لدى العراق غريغوري غاليغان، 
املبهر،  االفتتاح  من  له موقفاً  اآلخر، كان  هو 
وعلق بالقول «تهانينا للعراق واملدينة املضيفة 
الخليج  كاس  افتتاح  حفل  عىل  البرصة 

الرائع».

املنتخب  لنجم  كان  الخارجي،  الصعيد  وعىل 
املرصي سابقاً محمد أبو تريكة، رأياً إذ قال: « 
لعراق يعني العراقة، األصالة ، مهد الحضارات 
، مهد الثقافات، االدب والفن، يف كل جزء من 
بالد الرافدين، يف كل مدينة هنالك تاريخ عظيم 
و مإض ما زال متجسد يروي تاريخ متفرد..  ال 
توجد كلمات تعرب عن عظمة العراق ..افتتاح 

جميل لخليجي ٢٥، ولعلها البداية يا عراق».
وكتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عىل تويرت 
االفتتاح  هذا  عىل  الحضارة  لعراق  «مبارك 
الله  ادام  العربي،  الخليج  لبطولة كأس  الرائع 

االمن و الفرح عىل البلد العزيز العراق».
بالقول:  جمهورها،  يارا  الفنانة  وخاطبت 

«تعالوا نروح البرصة».
بـ  االفتتاح  حفل  أصالة  النجمة  ووصفت 
«املّرشف وبيفّرح لوطن شاف من األوجاع اليل 
الّدنيي كلّها معه تحتفل  خّاله ملّا بّده يحتفل 
أهيل  ومعكم  بينكم  بكون  قريباً  الله  وبإذن 

وأحّبتي يف العراق العظيم».
ما  «ليش  أحالم  اإلماراتية  النجمة  وقالت 
خذتوني معاكم اغني يستحقون الفرحه اهلنا 

بالعراق».
اللبنانية ماغي بو غصن، عرب  الفنانة  وكتبت 
تويرت، « افتتاح مبهر جداً.. العراق بلد العراقة 
التألق  فيه  بيليق  الحلو..  والشعب  والتاريخ 

والجمال والتفرّد».

حقق ألبوم املغنية اإلماراتية أحالم (رزق الورد)، أكثر من ٦ 

ماليني مشاهدة عرب قناتها الخاصة عىل برنامج (اليوتيوب)، 

من  يومني  تنزيله فقط.بعد 

قناتها حيث  عرب  األغاني  نرش  تم 

(يوتيوب)،  عىل  الرسمية 

باللهجة  وقدمتهم 

أحالم  وقالت  العراقية، 

بوسرت  صور  عن 

به  أطلت  الذي  األلبوم 

من  مستوحاة  بإطاللة 

العراقي  والرتاث  الحضارة 

إطاللتها  «تفاصيل  إن 

استوحت فكرتها من رموز 

لحضارة  ترمز  ونقوش 

العراق القديمة».

وشاركت أحالم 

بعيها  متا

من  صورة 

سرت  بو

عرب  األلبوم 

بها  حسا

عىل  الخاص 

التواصل  موقع 

«استوحيت  إنها  عليهم  معلقًة  (انستغرام)،  االجتماعي 

لصور ألبومي العراقي نقوًشا ورموًزا بابلية تاريخية ترمز 

لعراقة العراق العظيم وحضارته القديمة». األلبوم يتضمن 

محمد  كلمات  من  نعوف)  (تعاىل  عنوانها  األوىل  أغاٍن،   ٦

الثانية  خرض،  مهند  وتوزيع  صابر  عيل  وألحان  الواصف 

الواصف وألحان عيل صابر  الورد) من كلمات محمد  (رزق 

وتوزيع سريوس، أما أغنية (وياك وياك) من كلمات ضياء 

جبارة محمود وألحان ميثم عالء الدين وتوزيع عثمان عبود.

باإلضافة إىل أغنية (محد يعرف أخبارك) من كلمات محمد 

وأغنية  عبود،  عثمان  وتوزيع  صابر  عيل  وألحان  الواصف 

(حظي) من كلمات حامد الغرباوي وألحان ميثم عالء الدين 

وتوزيع عثمان عبود، وأخرياً أغنية (وجه بغداد) من كلمات 

قيص عيىس وألحان عيل صابر وتوزيع عثمان عبود.

إن  اإلنرتنت  أمن  يف  باحث  قال 
الربيد  عناوين  رسقوا  متسللني 
اإللكرتوني ألكثر من 200 مليون 
مستخدم عىل تويرت ونرشوها عىل 

منتدى للقرصنة عرب اإلنرتنت.
وكتب ألون غال الرشيك املؤسس 
اإللكرتوني  األمن  مراقبة  لرشكة 
عىل  روك،  هدسون  اإلرسائيلية، 
املايض،  األربعاء  لينكدإن،  موقع 
لألسف  ”سيؤدي  االخرتاق  إن 
القرصنة  عمليات  من  الكثري  إىل 
ورسقة  املستهدفة  والتصيد 
ما  وفق  حساسة“،  معلومات 

نقلت رويرتز.
”واحدة  بأنها  الرسقة  ووصف 
التي  الترسيب  حاالت  أكرب  من 

رأيتها“.
التقرير،  عىل  تويرت  يعلق  ولم 
عىل  مرة  ألول  غال  نرشه  الذي 
االجتماعي  التواصل  وسائل 
عىل  يرد  ولم  ديسمرب،   24 يف 
االستفسارات عن الخرق منذ ذلك 

التاريخ.
اتخذه  الذي  اإلجراء  يتضح  ولم 
أو  املشكلة  يف  للتحقيق  تويرت 
معالجتها إن كان قد فعل ذلك من 
األساس. وال توجد أدلة عىل هوية 
أو موقع املتسلل أو املتسللني وراء 
االخرتاق، وربما حدث ذلك يف وقت 
أن  2021، أي قبل  مبكر من عام 
يتوىل إيلون ماسك ملكية الرشكة 

العام املايض.

الضوء،  جزيئات  عىل  العادية  الكامريا  عدسة  تعتمد 
اللتقاط الصور لألشياء واألجسام، لكن اخرتاعا جديدا قد 

يمكن الكامريا من التصوير، دون الحاجة للضوء.
ويمكن اآلن للكامريا التقاط صور باستخدام ضوء لم يالمس 
األجسام. هذا األمر ثوري بالنسبة لتصوير األنسجة واملواد 

الهشة جدا.
يرتد عن األجسام  الذي  الضوء  التقليدية  الكامريات  تلتقط 

إلنشاء الصور.
تتالمس  التي  الخافتة  اإلضاءة  ذات  األجسام  فإن  وبالتايل، 
بالصور  تظهر  ال  الضوء،  جزيئات  من  قليل  عدد  مع  فقط 

بشكل واضح.
من مبتكر الكامريا الجديدة؟

الطالب الصيني شياو سونغ ما يف جامعة نانجينغ يف الصني، 
وزمالءه، قاموا اآلن ببناء جهاز يمكنه االستفادة من الضوء 
متاهة  عن  عبارة  الجديد  االبتكار  األجسام.  يالمس  ال  الذي 
من العدسات واملرايا والبلورات، مرتبة عىل طاولة بحيث يتم 
إنتاج الضوء يف أحد طرفيها ويتم اكتشافه يف الطرف اآلخر.

أحرف  بثالثة  باختباره عىل صفيحة صغرية منقوشة  قاموا 
أو  الطبيعي  الضوء  استخدام  من  بدال  مرآتني.  بني  موضوعة 

بشعاع  الجهاز  بلورات  إحدى  برضب  الباحثون  قام  الكامريا،  فالش 
عرب  تنقلت  الجزيئات  هذه  الضوء.  جزيئات  يبعث  جعله  مما  ليزر، 

«املتاهة» لكنهم لم يمسوا الجسم قط.
بفضل املراوغات يف فيزياء الكم، اصطدم الضوء بجهاز كشف يسجل تلك 

الخصائص، ثم استخدمها الكمبيوتر لتوليد الصورة النهائية للصفيحة.
يقول ما: «غالبا ما تكون فيزياء الكم غري محفزة لحياتنا اليومية، ولكن يف 

هذه الحالة يساعدنا األمر عىل تجاوز التصوير التقليدي».
الهشة  الحية  الخاليا  مثل  أشياء  لدراسة  مفيدة  الجديدة  الطريقة  تكون  قد 

التي تتغري بنيتها عند تعرضها للضوء، كما يقول.

االصطناعي،  بالذكاء  يعمل  الذي  الجديد،   Qbear جهاز  عن  الستار  كشف 
واملخصص لكشف أسباب بكاء الطفل الرضيع.

البكاء  برنامج يحلل  بالسيليكون مع  دائري مغطى  Qbear عبارة عن جهاز  و 
أو لديه حفاض  الراحة  إىل  أو يحتاج  أو متعبا  الطفل جائعا  إذا كان  لتحديد ما 

متسخ - ويتم ذلك يف ١٠ ثوان فقط بدقة ٩٥٪.
ويتلقى اآلباء إشعارات بشأن ضوضاء أطفالهم من خالل تطبيق مصاحب، الذي 

يعرض أيضا تحديثات حول مستوى راحة أطفالهم ودرجة حرارة الغرفة.
يف  االستهالكية  اإللكرتونيات  معرض  يف  حاليا   Qbear جهاز  عرض  ويتم 
اإللكرتونيات  صناعة  يف  والتقنيات  املنتجات  أحدث  يعرض  إذ  فيغاس،  الس 
الطاولة، والتعليق عىل  Qbear ثالثة خيارات لوضع: سطح  االستهالكية. ولدى 

الحائط، وحامل رسير األطفال.
طبقة   ١٨ من  املكونة  العميق  التعلم  بنية  باستخدام  التقنية  هذه  تطوير  وتم 
من  أكثر  خالل  من  الرسومات  معالجة  لوحدة  املسبق  التدريب  وضع  ومعالجة 

١٠٠٠٠ صف من بيانات البكاء من األطفال.
محاكاة  وضوضاء  تهويدة  صوت  تلقائيا  ليعزف  أيضا  ُمربمج  الجهاز  أن  كما 
للرحم، حاصلة عىل براءة اخرتاع أثناء تشغيل ضوء املساعدة عىل النوم املصمم 

بعناية عندما يكتشف أن الطفل «متعب».
ويأتي الجهاز مع تطبيق مصاحب وقراءات أخرى توضح سبب بكاء طفلك، 

والتطبيق متوافق أيضا مع Alexa، وهو مناسب لالستخدام يف املنازل 
الحديثة.
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تمثل جهود د. عبد الجبار الرفاعي امتداداً لحركة تجديد الفكر الديني 
املسلمني  والفالسفة  املفكرين  ساللة  إىل  ينتمي  بذلك  وهو  والكالمي، 
األوائل يف املرشق واملغرب أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد، أولئك 
الرشيعة  يخدم  بما  والعقل  الوحي  بني  التوفيق  عىل  عملوا  الذين 
اإلسالمية ويعزز مفاهيمها الغيبية باألدلة العقلية والرباهني املنطقية، 
مثلما ينتسب إىل حركة التنوير والتجديد الديني التي بلغت ذروتها نهاية 
الدين  جمال  عهد  عىل  العرشين  القرن  وبدايات  عرش  التاسع  القرن 
املودودي،  األعىل  أبي  إىل  وصوالً  رضا،  ورشيد  عبده  ومحمد  األفغاني 
وحسن حنفي ونرص أبو زيد يف العرص الحديث، وقبلهم بما يقرب من 

أربعة قرون صدر الدين الشريازي املتويف عام ١٦٤٠ للميالد.
ولسُت هنا بصدد عرض الجهود العلمية للرفاعي يف فلسفة الدين وعلم 
الكالم الجديد وسعيه لنرش البحوث التي تصب يف هذا امليدان ملفكرين 
إىل  تحتاج  مهمة  فتلك  والنحل،  املذاهب  شتى  من  إسالميني  وباحثني 
صحفي  بعمود  ُتختزل  أن  يمكن  ال  طويلة  وصفحات  مضاعف  جهد 
كبري  اقبال  من  ملسته  ما  إىل  باإلشارة  اكتفي  لكني  املساحة،  محدود 
عىل اقتناء كتبه حتى أن أغلبها نفد تماماً من جناح مكتبة الرافدين 
يف معرض الكتاب األخري، وهي املكتبة التي تولت طباعة ونرش وتوزيع 
سلسلة كتبه «الّدين والنزعة اإلنسانية» و «الّدين والّظمأ األنطولوجي» 
و «الّدين واالغرتاب امليتافيزيقي» و «الّدين والكرامة اإلنسانية» وذلك 
الكتب  من  النوع  هذا  مثل  ترويج  صعوبة  من  شائع  هو  ما  عكس 
أرسار  من  رس  يكمن  ذلك  ويف  النرش،  ودور  املكتبات  يف  بيعها  وثقل 
تفرد الرفاعي، وبالغته اللغوية، وثقافته املوسوعية، واسلوبه السهل 
املمتنع، وفكره املتحرر من قيود الدوغمائية والصيغ الجامدة يف عرض 
املشكالت العويصة يف الفلسفة والدين وعلم الكالم، ولذلك فإن مؤلفاته 
إنما  فحسب،  واألكاديميني  املتخصصني  ومتابعة  باهتمام  تحظى  ال 
والفكر  الرصينة  للمعرفة  املتعطشني  القراء  عموم  بني  رواجاً  تلقى 
املستنري خصوصاً وأن كتب الرفاعي تمثله شخصياً، وأن أسلوبه غري 
وفق  جوهرها  من  نابع  هو  انما  شخصيته،  عىل  ُمقحم  وال  ُمفتعل 
هو  «األسلوب  بوفون  جورج  التنويري  الفرنيس  للكاتب  األثري  القول 
الرجل»، أو هو «اإلنسان» عموماً رجالً كان أم امرأة، فضالً عن روح 
املعارصة التي يعتمدها يف تفكيك وتفسري وترميز النصوص القديمة، 
وملشكالته  هذا،  لعرصنا  قيلت  وكأنها  جديد  من  احيائها  عىل  والعمل 
وفضيلته  واملادية،  والنفسية  الروحية  وأزماته  وقضاياه  وتحدياته 
فوق ذلك كله أنه مفكر مؤمن بعمق، يستخدم الشك أداة للوصول إىل 
الحقيقة عىل طريقة ديكارت ومن قبله الغزّايل صاحب املقولة الشهرية 
« من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبرص، ومن لم يبرص بقي يف 
العمى والضالل» لذلك فهو من الثائرين عىل مقوالت الكالم االعتقادية 
القديمة التي «ال تورُث الروَح سكينتها، وال القلَب طمأنيَنته، وال تكرُّس 

الرتاحَم واملحّبة».
عبد  الرفاعي  فإن  العلماء،  صفات  من  أخالقية  صفة  التواضع  وألن 
ومحارضات  وكتب  ومقارنات  بحوث  من  أنجزه  ما  كل  عىل  الجبار 
الصحف  يف  وَنٍرش  وتعقيبات  وندوات وجلسات ومؤتمرات  ومناظرات 
يتهيب من  واملجالت عىل مدى ما يقارب من نصف قرن، فإنه مازال 
الكتابة يف معانيها السامية املستمدة من سمو الكلمة : أشعر بالغثيان 
 ٤٥ قبل  الكتابة  بدأُت  منذ  الكتابة.  إىل  تنتمي  ال  بكتابة  اإلرساف  من 
عاماً مازلت أتهّيب الكتابة، ففي كل مرة أقرر أن أكتب أحاول الهروب، 
وغالباً ألتمس األعذار بانشغايل، وندرة ما يتوافر لدي من وقت فائض 
مأزق  من  تنقذني  نفسية،  حيل  إىل  هربت  وربما  للكتابة،  أخصصه 
أنفرد  وأني  اإلرادة،  أني مصاب بشلل يف  الكتابة». كنُت أحسب  «هلع 
ذلك،  من  يعانون  الجادين  الكتاب  معظم  أن  اكتشفت  أني  غري  بذلك، 
آني  األديبة  عنه  تحدثْت  ما  الكتابة  لوجع  توصيفات  أعنف  من  ولعل 
إيرنو، بأن «الكتابة كخنجر». يكتب الرفاعي ذلك ويعرف حق املعرفة 
بني  ويتغلغل  الغرب،  يف  تاب  الكُّ أحشاء  يمزق  الذي  الكتابة  خنجر  أن 
ضلوعهم، هو غري خنجر الكتابة املسموم يف الرشق الذي ال ينجو منه 
مفكر وال فيلسوف وال كاتب وال أديب وال باحث تنويري وال ثائر، من 
محفوظ   نجيب  طعنات  إىل  وصوالً  رشد،  ابن  نكبة  إىل  الحّالج  صلب 
واغتيال فرج فودة، والتفريق بني نرص حامد أبو زيد وزوجته، ومحاكم 
تفتيش القرن الحادي والعرشين!. وال عجب أن يكتب الكاردينال لويس 
والظمأ  «الّدين  لكتاب  قراءته  بعد  الكاثوليك  الكلدان  بطريرك  ساكو 
األنطولوجي»: أتمنى أن يقرأ هذا الكتاب كلُّ رجل دين مسلم ومسيحي، 

حتى تكون له شجاعة األنبياء يف تبليغ الناس رسالة اإليمان .
طغيان  مواجهة  يف  أكثر،  ال  واإليمان  املحبة  هي  الرفاعي  ورسالة 
اإلنسان وجربوته وقسوته وخروجه عن الفطرة السليمة والنواميس 
باملحبَّة قبل  الرومي: «توضأ  الدين  يف ذلك قول جالل  اإللهية، مقتفياً 

املاء، فإنَّ الصالَة بقلٍب حاقٍد ال تجوز» .
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