
بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس مجلس الوزراء محمد شـياع 
اإلدارة  أن  األربعـاء،  امـس  السـوداني، 
الحديثـة لالقتصـاِد هـي محـور عمـِل 
الحكومـة، مبينـا أن القمـة العربيـة – 
الصينيـة يف الرياض تأتي بوقٍت يشـهد 
العالـم تحـوالٍت ورصاعـاٍت سياسـية 
واقتصاديـة كبـرية، تزامنـاً مـع عبور 
العـراق مرحلـة سياسـية صعبة.وذكر 
السوداني يف مقال نرش بصحيفة الرشق 
األوسط وتابعته ”الزوراء“: أن ”مشاركة 
العراق يف هذه القمة العربية - الصينية، 
لهـا أهمية خاصـة، بوصفها مناسـبة 
ملشـاركة رؤيـة حكومِتنـا االقتصادية 

الجديـدة، مـع إخواننا العـرب وجرياننا 
الخليجيني وأصدقائنا الصينيني.

ذي قار/ متابعة الزوراء:
حصيلـة  بارتفـاع  مصـدر،  افـاد 
التظاهرات  الضحايا واملصابـني يف 
التـي شـهدتها محافظـة ذي قار 
امـس االربعـاء. وقـال املصـدر إن 
حصيلة الصدامات بني املتظاهرين 
وقـوة مـن الجيـش التـي انطلقت 
مساء امس وسط مدينة النارصية، 
ارتفعـت اىل سـقوط ثـالث ضحايا 
أن  وبـني  آخريـن.   20 وإصابـة 
اسـتقبلت  النارصيـة  مستشـفى 
8 جرحـى تـويف منهم اثنـان، فيما 
الحبوبـي  مستشـفى  اسـتقبلت 
15 جريحـا وتـويف واحـد منهـم.
واضـاف إن حصيلة الصدامات بني 
املتظاهرين وقـوة من الجيش التي 
انطلقت وسـط مدينـة النارصية، 
ارتفعـت اىل سـقوط ثـالث ضحايا 
أن  وبـني  آخريـن.   20 وإصابـة 
اسـتقبلت  النارصيـة  مستشـفى 

8 جرحـى تـويف منهم اثنـان، فيما 
اسـتقبلت مستشـفى الحبوبي 15 
جريحـا وتويف واحد منهم. وأشـار 
املصدر اىل ”إصابة ثالثة من عنارص 
للرشـق  تعرضهـم  نتيجـة  االمـن 
بالحجارة“. ويف وقت سـابق سقَط  
شـهيد وعـدد مـن الجرحـى خالل 
التي شـهدتها مدينة  االحتجاجات 
النارصيـة  بني املحتجـني والقوات 
االمنيـة، للمطالبـة بتوزيـع أراٍض 
لجرحى تظاهـرات ترشين. وقالت 
متظاهريـن  إن  محليـة،  مصـادر 
غاضبـني نظموا وقفـة احتجاجية 
يف تقاطـع ”البهـو“ وسـط مدينة 
النارصية، مركز محافظة ذي قار، 
احتجاجـاً عـىل عدم توزيـع قطع 
أراٍض سـكنية لجرحى التظاهرات 
التـي انطلقت عـىل مدار السـنتني 

املاضيتني.

بغداد/ الزوراء:
امـس  املدنـي،  الطـريان  سـلطة  أعلنـْت 
األربعـاء، بـدء العمل بالرتانزيـت يف مطار 
بغداد الدويل األسـبوع املقبـل، فيما أكدت 
الدعم املطلق من قبل رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني لتطوير العمل باملطارات.

وقال رئيس سلطة الطريان عماد األسدي، 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”مـن املتعـارف 
عليه أن صالـة نينوى هي صالة الخطوط 
تأهيلهـا  بعـد  واآلن  العراقيـة،  الجويـة 
القصـوى  بطاقتهـا  للعمـل  وإعدادهـا 
سـوف يبـارش منهـا الناقـل الوطنـي“، 
مبيناً، أن ”صالة سـامراء بحلتها الجديدة 
ستسـتخدمها بعض النواقل األجنبية من 
أجـل تقليـل الضغط عن صالـة بابل، بعد 
أن كان عليهـا ضغط كبـري وأحياناً كانت 
تعاني من توقف األحزمة بسـبب الضغط 
الكبـري من النواقـل الوطنيـة واألجنبية“.

وأضاف األسدي، أن ”هذه الصالة ستكون 
يف البداية للنواقل األجنبية، وسـوف ننتظر 
املزيـد مـن النواقل التي تطلـب الهبوط يف 
مطـار بغداد الدويل“، مشـرياً إىل أن ”هناك 

النقل بالعبور ويسمى ترانزيت، وكان أحد 
النواقـل الوطنيـة قد تقدم بطلب رسـمي 
لسـطلة الطريان املدني بأن يمارس عملية 
النقـل بالعبور“.وأكد، أن ”موقـع العراق 
الجغـرايف بأهلـه أن يكون أفضـل املناطق 
يف العالم ألنه رابط سـرتاتيجي بني الرشق 
والغرب، وهذه املبادرة سـيتم افتتاحها يف 
األسبوع املقبل ، وهي بداية فقط، وسوف 
تكـون هنـاك بدايـات كثـرية إليهـا ألنها 
تقلل الوقـت والتكاليف وبالتايل سـنبارش 
يف عمليـة الرتانزيـت من األسـبوع املقبل 
وتكون صالة بابل هي البداية“.وأشـار إىل 
أن ”صالتـي كربالء وسـامراء كانت فرتة 
إنجازهما قليلة“، موضحاً ”إننا سـنتوجه 
بعـد ذلـك إىل تدقيـق السـلطة والحصول 
عـىل الرتخيص مـن (االيـكاون)، ومن ثم 
الوقت نفسة وبعمل متواز سيتم االنطالق 
بصالة كربالء وإدخالها يف الخدمة قريباً“.
وتابـع أن ”رئيـس الـوزراء عىل قـدر عال 
من االهتمام بمطار بغداد الدويل وسـلطة 
الطريان املدني، ومنحنـا صالحيات كاملة 

لتطوير املطار“.

 بغداد/ الزوراء:
تمكنْت مديرية شؤون االقامة يف مديرية 
االربعـاء،  أمـس  والجـوازات،  االحـوال 
مـن القبـض عـىل 15 أجنبيـاً يعملون 
يف صـاالت الروليت يف منطقـة الكرادة.
وذكرت املديرية يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”مفارزها وبعـد ورود معلومات عن 
وجـود اجانـب مـن جنسـيات مختلفة 
مـن ضمنهم نسـاء يعملـون يف صاالت 
الروليـت مخالفـني لقانـون اإلقامة، إذ 

تم تشـكيل فريق عمل برئاسـة مديرية 
شؤون اإلقامة واآلمن السياحي ومفارز 
من جهـاز املخابـرات الوطنـي والجهد 
االسـتخباري، فضال عن القوة املاسـكة 
لـالرض، فيما وجرى إلقـاء القبض عىل 
15 مخالفا يف منطقة الكرادة يف بغداد“.
واتم البيان انه ”سـيتم اتخاذ االجراءات 
القانونيـة الالزمـة لغـرض تسـفريهم 
خارج العـراق وفق قانـون االقامة رقم 

76 لسنة 2017“. 

بوينس آيرس/ متابعة الزوراء:
حكمْت محكمة أرجنتينية بالسـجن 
ست سـنوات عىل الرئيسـة السابقة 
للبالد ونائبة الرئيس الحايل كريستينا 
كريشنر (69 عاما) بعد إدانتها بتهمة 
”االحتيـال اإلداري“. ويمنـع الحكم 
كريشنر من شغل أي مناصب رسمية 
مدى الحياة، فيما أدانت كريشنر من 
جانبها ما اعتربتـه ”مافيا قضائية“ 

وأعلنـت أنها لن ترتشـح ألي منصب 
اسـتئنافها  قبـل  يمنحهـا حصانـة 
املرتقـب للحكم.وبعد صـدور الحكم 
أعلنت كريشـنر تخليها عن الرتشـح 
ألي منصب يمنحها حصانة، وأدانت 
مـا اعتربته ”مافيـا قضائية“ يف هذه 
املحاكمـة املتعلقـة بمنـح منقصات 
عامة يف معقلها السـيايس يف سـانتا 
واليتيهـا  خـالل  (جنـوب)  كـروز 

الرئاسـيتني (2015-2007)، والتـي 
أفضـت إىل منعها من شـغل مناصب 
الحيـاة أيضا.وأكدت  رسـمية مـدى 
رئيسة الدولة السابقة أنها ”لن تكون 
وال  سـناتور  ال  يشء،  ألي  مرشـحة 
نائب رئيس وال رئيس“ يف االنتخابات 
العامة لعام 2023، متخلية بذلك عىل 
ما يبدو عـن أي إمكانية االسـتفادة 
من أي حصانة، وإن كان االسـتئناف 

عىل مستويات عدة ال يسمح بتطبيق 
الحكم قبل سـنوات.وكان االدعاء قد 
طلب الحكم عليها بالسجن 12 عاما 
وحرمانهـا من الرتشـح لالنتخابات.

وكريشـنر (يسـار الوسـط) ما زالت 
شخصية أساسـية ومثرية لالنقسام 
يف السياسـة األرجنتينيـة بعد سـبع 
سـنوات من مغادرتها الرئاسة. وهي 
تنفي باسـتمرار التهم املوجهة إليها 

وطالب محاموها بتربئتها.وقد أدانت 
طوال اإلجراءات منذ 2019 املحاكمة 
معتـربة أنهـا ”سياسـية“ يقودهـا 
اليمينية  املعارضة  قضاة اسـتغلتهم 
”املاكريـني“ يف  وال سـيما معسـكر 
إشارة إىل خليفتها يف منصب الرئاسة 
ماوريسـيو  الليربايل   (2015-2019)

ماكري.

الزوراء/مصطفى فليح:
أكـدْت بعثة االتحـاد األوروبي االستشـارية يف 
العـراق، أن البعثـة تطمـح لعمل أوسـع وأكرب 
يف العـراق فيمـا دعـا العـراق البعثـة اىل نقـل 
التكنولوجيـا والتدريب يف املجـال األمني.وقال 
رئيـس البعثـة، انـدرس فيبـاري، يف كلمـة له 
بمناسبة الذكرى السـنوية الخامسة لتأسيس 

بعثـة االتحاد األوروبي االستشـارية يف العراق، 
حرضتهـا «الزوراء»: إن «هـذه اللحظة مهمة 
ويل الـرشف أن أقـوم باإلعـالن عـن عملنا اآلن 
بعـد أن قمنـا بالتعاون منذ عـام ٢٠١٧ وحتى 
اآلن عـىل مـدى خمس سـنوات وهنـاك الكثري 
من الـرشكاء الذين يعملـون يف تطوير القطاع 
األمنـي ومع الـرشكاء أيضا والجهـات املعنية 

أن  فيبـاري  املختلفة».واضـاف  والـوزارات 
«التعاون مسـتمر مع الجهات والقوى األمنية 
ومع مستشارية األمن القومي لتطوير القطاع 
األمني يف العراق وقدمت البعثة دعماً مسـتمراً 
ويجب أن نقوم بدعم قطاع األمن بشـكل مواز 
مع نشاطاتنا األخرى».وذكر أنني «رأيت الكثري 
من التحسـينات يف إطار التنسيق املشرتك بيننا 

وهـذا هو أعىل مسـتوى مـن التعـاون خاصة 
عندمـا نلقي نظـرة عن الحلـول املحتملة وعن 
كيفيـة تطبيق االسـرتاتيجية الخاصـة باألمن 
القومي ألن من املهم جداً أن نعطي االستشـارة 
الخاصـة يف الوقت املناسـب وهذه هي طريقة 

عملنا».

موسكو/ متابعة الزوراء:
أقـرَّ الرئيـس الـرويس فالديمـري بـأن 
النزاع يف أوكرانيا «طويل»، مع إشـادته 
بـ»النتائـج املهمـة» التـي تحققت، يف 
إشـارة إىل إعالنـه ضـم أربـع مناطـق 
أوكرانيـة، فيمـا أكـد أن خطر نشـوب 
حـرب نووية آخذ يف االزدياد.وقال بوتني 

خـالل اجتماع نقل التلفزيـون وقائعه: 
«بالتأكيـد، إنهـا عمليـة طويلـة»، قبل 
جديـدة»  أراض  بـ»ظهـور  يشـيد  أن 

وبـ»نتيجة مهمة بالنسبة إىل روسيا».
كمـا كشـف بوتـني أن روسـيا نـرشت 
ما يقـرب من نصـف الرجـال الذين تم 
تجنيدهم خالل التعبئـة الجزئية لجنود 

االحتيـاط، أي نحـو ١٥٠ ألف جندي، يف 
أوكرانيا.وقـال بوتـني خـالل االجتماع: 
«من بـني ٣٠٠ ألف مـن مقاتلينا الذين 
تمت تعبئتهـم ورجالنـا واملدافعني عن 
يف منطقـة  ألفـاً   ١٥٠ يوجـد  الوطـن، 
العمليات»، مضيفاً أن ٧٧ ألًفا منترشون 
بشكل مبارش يف مناطق القتال.من جهة 

أخرى، اعترب بوتني أن خطر اندالع حرب 
نوويـة يتصاعد، لكنه أكد أن روسـيا لم 
«يصبها الجنون» وأنها تعترب ترسانتها 
النووية رادعاً دفاعياً ليس إال. وشدد عىل 
أن موسكو لن تستخدم السالح النووي 

إال رّداً عىل «رضبة يوجهها العدو».
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الرياض/ متابعة الزوراء:
وصل الرئيـس الصيني، يش جني 
بينـغ، امس األربعـاء، إىل اململكة 
زيـارة  يف  السـعودية،  العربيـة 
رسـمية تسـتمر حتـى الجمعة، 
فيما سـيتم توقيع أكثـر من 20 
اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 
مليارات ريـال، أي ما يعادل نحو 
من 29 مليار دوالر.وذكرت وكالة 
أن  ”واس“  السـعودية  األنبـاء 
الزيـارة تأتي بنـاًء عىل دعوة من 
العاهـل السـعودي امللك سـلمان 

بـن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعالقات 
التاريخية والرشاكة االسرتاتيجية 
اململكـة  تجمـع  التـي  املتميـزة 

العربيـة السـعودية بجمهوريـة 
الصني الشعبية“.

روما / متابعة الزوراء:
قالـِت الرشطـة اإليطاليـة إن رئيسـة الوزراء 
جورجـا ميلوني وابنتها ذات السـت سـنوات 
تلقتا تهديدات بالقتل عرب اإلنرتنت من شخص 
عاطل عن العمل وغاضب من خطط الحكومة 
لخفض دعـم يتعلـق بمكافحـة الفقر.وتبني 
أن مطلـق التهديد هو شـاب مـن صقلية يبلغ 
من العمر 27 عاماً، ويخضع للتحقيق بسـبب 
سـلوكه. وذكـرت الرشطـة يف بيـان أنه جرى 
تفتيـش منزلـه وإغالق حسـابه عـىل تويرت.
وتسـعى حكومة ميلوني اليمينية لتقليص ما 
تسـمى بخطة ”دخل املواطنـني“ العام املقبل 

تمهيداً إللغائها بالكامل يف 2024، لتحل محلها 
امتيـازات جديـدة لـم ُتعلـن تفاصيلهـا بعد.

ولطاملا انتقـدت ميلوني، التـي تولت منصبها 
يف أكتوبـر، خطـة ”دخـل املواطنـني“ التي بدأ 
العمل بها يف 2019، وترى أنه ال ينبغي السماح 
لألفـراد األصحاء يف سـن العمـل بالعيش عىل 
اإلعانات الحكومية ألجل غري مسمى.وبموجب 
املقرتحـات املدرجـة يف موازنـة 2023، التـي 
يناقشـها الربملان حالياً، سـيتم وقـف إعانات 
”دخل املواطنني“ بعد ثمانية أشـهر باستثناء 
األرس التـي لديها أطفال، ومن هم يف سـن 60 

عاماً أو أكثر وذوي اإلعاقة.
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ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@äb»é˛a@ÒÜbÌå@Âfl@“Îb¨@NN@aãÇ˚fl@È«b–mäa@á»i

الزوراء/ حسني فالح:
للشـأن  ومختصـون  خـرباء  اقـرتَح 
رصف  سـعر  تخفيـض  االقتصـادي 
الـدوالر مقابل الدينـار تدريجيا وصوال 
اىل سـعره القديم من خالل التنسيق ما 

بني الحكومة والبنك املركزي للسـيطرة 
عىل االسـعار يف االسـواق املحلية، فيما 
مخالـف  رفعـه  قـرار  ان  اىل  اشـاروا 
للدسـتور وميثـاق العهـد الدويل.وقـال 
الخبري االقتصـادي، مظهـر الغيثي، يف 

حديث لـ“الزوراء“: انه يمكن للحكومة 
ان تبـدأ بتخفيض سـعر رصف الدوالر 
ولكن بالتدرج للوصول إىل سعر الرصف 
الحكومـة  تبـدأ  ان  ويمكـن  القديـم، 
.١٣٧٥ وهـو  املقـرتح  بالتخفيـض 

وأضـاف: ان التخفيـض سـيكون لـه 
تأثري عىل االسعار ولكن ليس باملستوى 
املطلـوب، فسـابقا يف أول القـرار كان 
يمكـن العـودة عنـه بـدون ارضار او 
تحمـل تكاليـف اقتصاديـة ولكـن اآلن 

أصبح الثمن مضاعفا، فأسـعار السلع 
االسرتاتيجية يف ارتفاع متواصل وكذلك 
تأثـري التوتـرات الدوليـة عـىل اسـعار 

املنتجات والتكنولوجيا بشكل عام. 

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:
إيقاف  األربعاء،  امس  العامة،  املرور  مديرية  أعلنْت 
منظومة العمل يف املرشوع الوطني لتسجيل املركبات 
لفرتة قصرية.وذكر بيان للمديرية، تلقته «الزوراء»: 
األمري  عبد  الداخلية  وزير  توجيهات  «بحسب  أنه 
العام،  املرور  مدير  من  مبارش  وبإرشاف  الشمري، 
الوطني  املرشوع  يف  العمل  منظومة  ايقاف  سيتم 
البيان،  قصرية».وأضاف  لفرتة  املركبات  لتسجيل 
أجل توسعة نظام املرشوع  القرار جاء من  أن «هذا 
مستقبالً،  التوقف  عدم  لضمان  وتطويره  الوطني 
حاالت  وانهاء  مستقرة  العملية  هذه  ولتكون 

التوقفات منذ سنوات تراكمية سابقة».

@ Îãìæbi@›‡»€a@ÚflÏƒ‰fl@“b‘Ìg@@
pbj◊ãæa@›Óvèn€@?†Ï€a

@Ômdm@ÚÓ‰Óó€a@M@ÚÓiã»€a@Ú‡‘€a@ZÔ„aÜÏè€a
Új»ñ@ÚÓébÓé@Ú‹yãfl@÷aã»€a@äÏj«@…fl@b‰flaçm

äb”@à@paãÁbƒm@¿@µibóæaÎ@bÌbzõ€a@Ú‹Óóy@ b–mäa

@ÜaáÃi@äb�fl@¿@oÌç„a6€bi@›‡»€a@ıái

@p¸bñ@¿@ÊÏ‹‡»Ì@bÓj‰uc@15@fib‘n«a
ÒÜaãÿ€a@¿@oÓ€Îã€a

ÚÓ8ä@ÒäbÌå@¿@ÚÌÜÏ»è€a@∂g@›óÌ@?Óó€a@êÓˆã€a›n‘€bi@bËn‹–†Î@bÓ€b�Ìg@ıaäåÎ@ÚèÓˆä@áÌáËm

fibÌá„Ïæa@ÔˆbË„@…iä@äÎÜ@¿@aá‰€ÏÁ@›ib‘m@µn‰uä¸aÎ@bÓmaÎã◊@ÈuaÏm@›Ìåa5€a@NNNaáÀ

ÚÌäaáßa@pbyÏ‹€bi@ÈnÌã”@Úybé@Â�ÌçÌ@Ô„bjÓi@ëäbœ@@Ô”aã»€a@Êb‰–€aÒ7Ç¸a
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 @Òáznæa@·flˇ€@‚b»€a@µfl˛a@›Ó◊Î@È€bj‘néa@fi˝Ç
@ãœbõm@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@Ô„bnèÓè€a@áÓè€a
ÚÓÁaãÿ€aÎ@—‰»€a@âj„@¿@ÜÏËßa

بغداد/ الزوراء:
أكـَد املرجـع الدينـي األعـىل السـيد عيل 
أهميـة  األربعـاء،  امـس  السيسـتاني، 
تضافر الجهود يف نبـذ العنف والكراهية، 
وفيما شدد عىل تحقيق العدالة يف مختلف 
املجتمعات، اشـارت رئيسـة بعثـة االمم 
املتحـدة يف العـراق جينني بالسـخارت اىل 
ان رسـالة املرجـع االعـىل هـي التعايش 
السـلمي بني املكونات، يف حني بني املمثل 
ميغيـل  الحضـارات  لتحالـف  السـامي 
أنخيـل موراتينوس، انه سـيغادر النجف 
وأمامـه مهمة كبرية.وقال مكتب السـيد 
السيسـتاني يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: 
ان «سـماحة السيد السيسـتاني استقبل 
قبـل ظهر اليـوم (االمس) السـيد ميغيل 

أنخيـل موراتينـوس وكيـل األمـني العام 
لألمـم املتحدة املكلف بوضـع خطة عمل 
املنظمـة الدولية لحماية املواقـع الدينية 
بعـد الهجمات التي تعرضت لها يف أماكن 
مختلفـة يف العالـم يف السـنني األخرية».
وأضاف ان «سـماحته استمع إىل الرشح 
الذي أدىل به حول تلك الخطة واملبادئ التي 
ترتكز عليها واإلجراءات املتبعة بشأنها».
أّكد السيد السيسـتاني خالل اللقاء «عىل 
أهمية تضافـر الجهود يف الرتويج لثقافة 
التعايش السـلمي ونبذ العنف والكراهية 
وتثبيـت قيـم التآلـف املبني عـىل رعاية 
الحقـوق واالحرتام املتبـادل بني معتنقي 

مختلف األديان واالتجاهات الفكرية».

ÒbÓ®a@Ùáfl@kó‰fl@c@Ô€Ïm@Âfl@bË»‰flÎ@paÏ‰é@oé@Âvè€bi@Ú‘ibè€a@µn‰uä¸a@ÚèÓˆä@Û‹«@·ÿ®a
\äaÜ�a@fibÓny¸a^@Ú‡Ëni@bËn„aÜg@á»i

بغداد/ الزوراء:
شنگايل،  ماجد  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  كتلة  عن  النواب  مجلس  عضو  أكَد 
فيما  الترشيعية،  بعطلته  الخميس  اليوم  سيدخل  النواب  مجلس  أن  األربعاء،  امس 
استبعد تمديد الفصل الترشيعي مجدداً.وقال شنگايل، يف ترصيح صحفي: إن «مجلس 
النواب سيدخل عطلته الترشيعية يوم الخميس ٨ كانون األول»، مبيناً أن «املجلس مدد 
فصله الترشيعي يوم ٨ من الشهر املايض ملدة شهر، لذلك سيكون اليوم عطلة ترشيعية 
ينتظر وصول  كان  النواب  «مجلس  أن  النواب».وأضاف،  ملجلس  الداخيل  النظام  وفق 
املوازنة للميض بعقد جلساته لحني االنتهاء منها، ولكن لعدم وصولها من الحكومة 
سيدخل يف عطلته الترشيعية».وأكد، أنه «ال يمكن إلغاء العطلة الترشيعية ألنها ضمن 
النظام الداخيل ملجلس النواب الذي نص عىل أن تكون العطلة الترشيعية ملدة شهرين، 

ولكن تم تقليصها لشهر واحد فقط».

ÚÓ»Ìãìn€a@Èn‹�«@cájÌ@laÏ‰€a@ê‹™@NN‚ÏÓ€a
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ÈnflÏÿy@›‡«@äÏ´@Übón”˝€@ÚrÌá®a@ÒäaÜ�a@Êc@á◊c

@÷aã»€a@äÏj«@…fl@�b‰flaçm@Ômdm@ÚÓ‰Óó€a@M@ÚÓiã»€a@Ú‡‘€a@ZÔ„aÜÏè€a
Új»ñ@ÚÓébÓé@Ú‹yãfl

@paãÁbƒm@¿@µibóæaÎ@bÌbzõ€a@Ú‹Óóy@ b–mäa
äb”@à

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@äb»é˛a@ÒÜbÌå@Âfl@“Îb¨@NN@aãÇ˚fl@È«b–mäa@á»i

@“ãñ@ã»é@ùÓ–¶@ÊÏy6‘Ì@ÊÏÌÜbón”a@NN@@@@@@@@@5«
·Ìá‘€a@Íã»é@∂g@¸ÏñÎ@bÓ∞äám@ä¸Îá€a

@Ôfl˝€a@¯‰Ëm@?Óè®a@Ûzö
@bèÓˆä@ÈibÉn„a@ÒÜb«g@Újéb‰∑
@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•¸

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
اإلدارة  أن  األربعاء،  امس  السوداني، 
عمِل  محور  هي  لالقتصاِد  الحديثة 
 – العربية  القمة  أن  مبينا  الحكومة، 
الصينية يف الرياض تأتي بوقٍت يشهد 
سياسية  ورصاعاٍت  تحوالٍت  العالم 
عبور  مع  تزامناً  كبرية،  واقتصادية 

العراق مرحلة سياسية صعبة.
وذكر السوداني يف مقال نرش بصحيفة 
”الزوراء“:  وتابعته  األوسط  الرشق 
القمة  هذه  يف  العراق  ”مشاركة  أن 
العربية - الصينية، لها أهمية خاصة، 
رؤية  ملشاركة  مناسبة  بوصفها 

مع  الجديدة،  االقتصادية  حكومِتنا 
الخليجيني  وجرياننا  العرب  إخواننا 
تفسح  والتي  الصينيني،  وأصدقائنا 
واالستثمار  للتعاون  جداً  كبرياً  مجاالً 
املشرتك لجميع الدول املشاركة يف هذه 

القمة“.
الحديثة لالقتصاِد  اإلدارة  أن“  وأضاف 
حيث  حكومتنا،  عمِل  محور  هي 
نعتقد جازمني أنَّ بناَء اقتصاٍد عراقي 
قوي قادٍر عىل تحقيِق التغيرِي النوعي 
إبداعاِت  استثماِر  عىل  يرتكُز  املنشود 
وخلِق  الهائلة،  الشابة  الطاقاِت 
فرَص  ُتنتج  كبرية  استثمارية  فرص 
النسبة  بأنَّ  يمتاز  لبلد  متنوعة  عمٍل 

الشباب،  من  هم  سكانه  من  الكربى 
كما  آمنة،  بيئة  ضمن  واالستثماِر 
ُيسهُم يف تقوية وتحسني أُسِس تعاوٍن 
مع دوِل العالم مبنيَّة عىل مبدأِ حماية 
وهذا  املشرتكة،  االستثمارية  املصالِح 
ال يكون إال عَرب االستثمار األمثل ملوقع 
بالِدنا الجغرايف، وأْن نمدَّ اليَد لرشاكاٍت 
العالم  اتجاهات  مع  راسخة  حقيقية 
املختلفة“، مشريا اىل ”اننا نريد للعراق 
بني  وتكامٍل  تالٍق  منطقة  يكون  أن 
الحيَّة  والشعوب  والغرب،  الرشق 

واألمم الواعية قادرة عىل ذلك“.
مع  التجاري  ”التعاون  أن  وتابع 
الصني هو من املسلَّمات، ولكن العراَق 

الناجحة  تجاربها  اقتباس  إىل  يتطلَّع 
الفقر، حيث  يف مجاالت مثل مكافحة 
مواطنيها  من  املاليني  مئاِت  انتشلت 
التصّحر  ومحاربة  الفقر،  خط  من 
والتغيري املناخي واالنتقال من اقتصاد 
أؤمن  السوق. وإني  اقتصاد  إىل  الدولة 
رصيحة  دعوة  هي  القمة  هذه  بأنَّ 
بني  واالستثماري  االقتصادي  للتكامل 
العراق مع دول الجوار، باالستفادة من 
مع  التكامل  مجال  يف  الصينية  الخربة 

دول العالم اقتصادياً“.
”هذه  أن  املقال  خالل  السوداني  وبني 
التجربة االقتصادية يمكن من خاللها 
االقتصادي  التكامل  من  حالة  خلُق 

العربي، باالستفادة من وجوِد الرشيك 
التجاري الصيني، لوضع اقتصاٍد عربي 
الفرص  تبادل  مستدام ومتكامل، عرب 
واملعلومات  واالستثمارية  التجارية 
”الحكومة  أن  مؤكدا  التكنولوجية“، 
العراق  موقَع  بأنَّ  تؤمن  العراقية 
التاريخي  وإرثُه  وعمَقه  االسرتاتيجي 
وثقلَه اإلقليمي ووفرة موارِده وتأثريَه 
بلعب  الحَق  يمنحه  العالم،  اقتصاد  يف 
الحقيقي  حجَمه  يمثل  كبري  دوٍر 
إلقامة أفضل العالقـات مع الدول، عىل 
والتكاملية  املتبادلة  املصالح  أساس 
مع دول الجوار والدول العربية والدول 

الصديقة“.

ذي قار/ متابعة الزوراء:
الضحايا  حصيلة  بارتفاع  مصدر،  افاد 
شهدتها  التي  التظاهرات  يف  واملصابني 

محافظة ذي قار امس االربعاء.
بني  الصدامات  حصيلة  إن  املصدر  وقال 
املتظاهرين وقوة من الجيش التي انطلقت 
مساء امس وسط مدينة النارصية، ارتفعت 
اىل سقوط ثالث ضحايا وإصابة 20 آخرين.
 8 استقبلت  النارصية  مستشفى  أن  وبني 
استقبلت  فيما  اثنان،  منهم  تويف  جرحى 
15 جريحا وتويف واحد  مستشفى الحبوبي 

منهم.
بني  الصدامات  حصيلة  إن  واضاف 
املتظاهرين وقوة من الجيش التي انطلقت 
وسط مدينة النارصية، ارتفعت اىل سقوط 

ثالث ضحايا وإصابة 20 آخرين.
 8 استقبلت  النارصية  مستشفى  أن  وبني 
استقبلت  فيما  اثنان،  منهم  تويف  جرحى 
15 جريحا وتويف واحد  مستشفى الحبوبي 

منهم.
وأشار املصدر اىل ”إصابة ثالثة من عنارص 

االمن نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة“.

من  وعدد  شهيد  سقَط   سابق  وقت  ويف 
شهدتها  التي  االحتجاجات  خالل  الجرحى 
والقوات  املحتجني  بني  النارصية   مدينة 
لجرحى  أراٍض  بتوزيع  للمطالبة   ، االمنية 

تظاهرات ترشين.
متظاهرين  إن  محلية،  مصادر  وقالت 
غاضبني نظموا وقفة احتجاجية يف تقاطع 
مركز  النارصية،  مدينة  وسط  ”البهو“ 
محافظة ذي قار، احتجاجاً عىل عدم توزيع 
قطع أراٍض سكنية لجرحى التظاهرات التي 

انطلقت عىل مدار السنتني املاضيتني.
الثالثاء،  أمس  اول  يوم  أنه  واضافت، 
احتجاجاً  النارصية  يف  تظاهرة  انطلقت 
من  عدد  اعتقال  وتم  نفسه  املوضوع  عىل 
التظاهرة  تجددت  وأمس  املتظاهرين، 
وتطورت إىل صدامات مع قوات الجيش ما 
عدد  أصيب  فيما  متظاهر  مرصع  إىل  أدى 
العناية  اثنان منهم يف  آخر بجروح خطرة، 

املركزة لوضعهما الصحي الحرج.
من جانبه قال املتحدث باسم محافظة ذي 
قار أبو الحسن البدري، يف بيان ، إن ذي قار 
”خروج  واالربعاء  الثالثاء  يومي  شهدت 

الطرق“،  بعض  وقطع  املجاميع  بعض 
عىل  اعتدوا  املندسني  ”بعض  أن  إىل  مشرياً 

الجيش دون مقدمات“. 
تأخر  مثل  املطالب  ”بعض  أن  واضاف: 
وتمييز معامالت الجرحى حقة، وقد التقى 
املحافظ بممثيل املتظاهرين ووعد بمتابعة 
من  االخر  ”البعض  أن  مبينا  املوضوع“، 
من  الثمن  ومدفوع  تخريبي  التظاهرات 
اىل  املحافظة  إعادة  يحاولون  ازمات  تجار 

املربع االول“.
و شدد عىل أن ”الجيش العراقي هو السور 
احرتامه  ويجب  العراقيني  لكل  الحصني 
تم  حيث  له  مخطط  كان  أمس  حدث  وما 
بـ  مشيداً  مقدمات“،  دون  عليه  االعتداء 
مع  تعاملها  يف  األمنية“  القوات  ”حكمة 

املتظاهرين. 
واملتظاهرين  الناشطني  ”ضمري  بـ  وأشاد   
بالقضاء عىل  الفوري  الحقيقيني وتدخلهم 
إىل  منوهاً  املحافظة“،  الحراق  مؤامرة  أي 
دور أبناء املحافظة يف الحفاظ عىل الهدوء، 
وعدم إعادتها إىل ما كانت عليه، بعدما بدأت 

الحياة تعود اليها تدريجياً.

الزوراء/ حسني فالح:
االقتصادي  للشأن  ومختصون  خرباء  اقرتَح 
الدينار  مقابل  الدوالر  رصف  سعر  تخفيض 
خالل  من  القديم  سعره  اىل  وصوال  تدريجيا 
املركزي  والبنك  الحكومة  بني  ما  التنسيق 
املحلية،  االسواق  يف  االسعار  عىل  للسيطرة 
فيما اشاروا اىل ان قرار رفعه مخالف للدستور 

وميثاق العهد الدويل.
يف  الغيثي،  مظهر  االقتصادي،  الخبري  وقال 
حديث لـ“الزوراء“: انه يمكن للحكومة ان تبدأ 
بالتدرج  ولكن  الدوالر  رصف  سعر  بتخفيض 
ان  ويمكن  القديم،  الرصف  سعر  إىل  للوصول 
تبدأ الحكومة بالتخفيض املقرتح وهو ١٣٧٥.

تأثري  له  سيكون  التخفيض  ان  وأضاف: 
املطلوب،  باملستوى  ليس  ولكن  االسعار  عىل 
عنه  العودة  يمكن  كان  القرار  أول  يف  فسابقا 
اقتصادية  تكاليف  تحمل  او  ارضار  بدون 
فأسعار  مضاعفا،  الثمن  أصبح  اآلن  ولكن 
السلع االسرتاتيجية يف ارتفاع متواصل وكذلك 
املنتجات  اسعار  عىل  الدولية  التوترات  تأثري 
والتكنولوجيا بشكل عام. مؤكدا: ان الحكومة 
خالل  من  الفقرية  الطبقة  دعم  خيار  امام 
لهم، وحتى يف حال  إجراءات مبارشة موجهة 
التخفيض فستبقى هذه اإلجراءات باقية حتى 
ارتفاع  مع  بالتوازي  املواطن  دخل  يتحسن 

تكاليف املعيشة.
بالتخفيض  الحكومة  تبدأ  ان  الغيثي:  واقرتح 
اإلجراء  ولتتخذ  تداعياته  وتدرس  املقرتح 
عىل  الحاصل  التأثري  يناسب  بما  املناسبة 

االقتصاد واألسعار بشكل مناسب.

املداخيل،  ارتفاع  نتيجة  املالية  الوفرة  وحول 
عىل  يركز  ان  املركزي  البنك  عىل  ان  بنّي: 
العراقي  وبالدينار  باالقتصاد  املوثوقية  بناء 
بالخصوص، ويف هذا لدينا كالم يطول. مشريا 
عقلية  ذات  فتية  مالية  إلدارة  نحتاج  اننا  اىل: 
مرنة تقفز برشاقة بني االسرتاتيجيات والحيل 
إىل  بالعراق  لتعرب  واالقتصاد  للمال  اإلدارية 

ضفة السالمة.
من جانبه، قال الباحث يف الشؤون االقتصادية، 
نبيل جبار العيل، يف حديث لـ“الزوراء“: انه من 
املركزي  البنك  مع  الحكومة  تتفق  ان  املمكن 
ايضا  وهذا  للدوالر،  جديد  سعر  وضع  عىل 
البنك  وقرار  النقدية  السياسة  عىل  يعتمد 
املركزي يف وضع سعر جديد للدوالر، مستثمرا 
املايل  الفائض  ووجود  االحتياطات  يف  االرتفاع 
وتراكم االموال الحالية يف خزائن الدولة، وهذا 
يمكن ان تتم مناقشته ومناقشة ارضاره عىل 
الخزائن بشكل عام وعىل االلتزامات التعاقدية 
وبني  االسواق  طبيعة  عىل  وحتى  الحكومية 

الدائنني واملدينني .
امكن  إن  السعر  خفض  يمكن  انه  وأوضح: 
هو  وهذا   1% عن  يزيد  ال  بالشهر  تدريجيا 
بأن  سنة  خالل  يمكن  الذي  املالئم  التخفيض 
ان  مؤكدا:  اكثر.  او   10% بحدود  ينخفض 
التخفيض سيؤثر عىل معدل االسعار خصوصا 
إذ  املستهلك،  اسعار  وليست  بالجملة  البيع 
نسبة  بذات  اسعارها  ستنخفض  البضائع  ان 
قليال،  التخفيض  كان  فإذا  الدوالر،  انخفاض 
أي بحدود %5 او اقل، فسوف ال ينعكس عىل 
يفوق  كان  إذا  بينما  املستهلك  اسعار  معدل 

لبعض  انخفاضا  سنشهد   15% او   10% الـ 
االسعار .

السالم  عبد  املالية،  الشؤون  يف  الخبري  أما 
ان  لـ“الزوراء“:  حديثه  يف  اوضح  فقد  حسن، 
تغيري سعر الدوالر يف املوازنة مخالف للدستور 
ومليثاق العهد الدويل ويمكن الطعن به وارجاعه 
ترشيع  وعدم  الربملان  قبل  من  للحكومة 
رصف  بسعر  الصعود  ان  اىل:  الفتا  املوازنة. 
السيما  مخالفة  يعترب  كان  فأيضا   ،  145 اىل 
املادتني 30 و31 من الدستور، حيث ان الدولة 
ملزمة بتوفري الحياة الكريمة والدخل املناسب 
 23 للمواطن، وكذلك يخالف هذا االجراء املواد 
و26 من العهد الدويل، إذ ان هناك ميثاقا للعهد 

الدويل بهذا الشأن.
 56 رقم  املركزي  البنك  قانون  ان  اىل:  واشار 
لسنة 2004 الذي اكد ان املركزي هيئة مستقلة 
لعام  وتعليماته  قانونه  من   3 املادة  بموجب 
الرصف  يحدد سعر هو  الذي  وبالتايل   ،  2017
بالسعر  وإذا كان هناك صعود  املركزي،  البنك 
فالبد من السيطرة عليه من اجل السيطرة عىل 
اسعار السوق ، ويمكن للربملان باعتباره ممثال 
االتحادية  املحكمة  امام  الطعن  الشعب  عن 
 61 املادة  وفق  باملجتمع  املساس  يؤدي  كونه 
واملادة 13 من قانون االدارة املالية رقم 6 لسنة 
البنك  مع  قادرة  الحكومة  ان  مؤكدا:   .  2019
املركزي عىل تخفيض سعر الرصف والسيطرة 

عىل االسعار.
املاضية  االيام  خالل  املحلية  االسواق  وشهدت 
مقابل  الدوالر  الرصف  بسعر  جديدا  ارتفاعا 

الدينار.

نأِت النائبة عن ائتالف دولة القانون ضحى الحسيني، نقيب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي النتخابه رئيسا التحاد الصحفيني العرب لدورة 

ثانية.
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بوينس آيرس/ متابعة الزوراء:
حكمـْت محكمـة أرجنتينية بالسـجن 
سـت سـنوات عىل الرئيسـة السـابقة 
للبالد ونائبة الرئيس الحايل كريسـتينا 
كريشـنر (69 عاما) بعد إدانتها بتهمة 

”االحتيال اإلداري“. 
ويمنـع الحكم كريشـنر من شـغل أي 
مناصـب رسـمية مـدى الحيـاة، فيما 
أدانت كريشـنر من جانبهـا ما اعتربته 
”مافيـا قضائيـة“ وأعلنـت أنهـا لـن 
ترتشـح ألي منصـب يمنحهـا حصانة 

قبل استئنافها املرتقب للحكم.
وبعـد صـدور الحكـم أعلنت كريشـنر 
تخليها عن الرتشح ألي منصب يمنحها 
حصانـة، وأدانـت مـا اعتربتـه ”مافيا 
قضائيـة“ يف هـذه املحاكمـة املتعلقـة 
معقلهـا  يف  عامـة  منقصـات  بمنـح 
السيايس يف سانتا كروز (جنوب) خالل 
واليتيهـا الرئاسـيتني (2007-2015)، 
والتـي أفضـت إىل منعهـا مـن شـغل 

مناصب رسمية مدى الحياة أيضا.
وأكدت رئيسة الدولة السابقة أنها ”لن 
تكون مرشحة ألي يشء، ال سناتور وال 
نائـب رئيس وال رئيـس“ يف االنتخابات 
العامـة لعـام 2023، متخلية بذلك عىل 

مـا يبـدو عـن أي إمكانية االسـتفادة 
من أي حصانـة، وإن كان االسـتئناف 
عىل مسـتويات عدة ال يسـمح بتطبيق 

الحكم قبل سنوات.
وكان االدعـاء قـد طلب الحكـم عليها 
مـن  وحرمانهـا  عامـا   12 بالسـجن 

الرتشح لالنتخابات.

وكريشـنر (يسـار الوسـط) مـا زالت 
شخصية أساسـية ومثرية لالنقسام يف 
السياسة األرجنتينية بعد سبع سنوات 
مـن مغادرتهـا الرئاسـة. وهـي تنفي 
باسـتمرار التهم املوجهة إليها وطالب 

محاموها بتربئتها.
وقد أدانت طوال اإلجـراءات منذ 2019 

”سياسـية“  أنهـا  معتـربة  املحاكمـة 
يقودهـا قضـاة اسـتغلتهم املعارضـة 
اليمينية وال سيما معسكر ”املاكريني“ 
يف إشارة إىل خليفتها يف منصب الرئاسة 
ماوريسـيو  الليـربايل   (2015-2019)

ماكري.
ومنصـب كريشـنر عـىل رأس مجلـس 

الشـيوخ يمنحها حصانة برملانية يبدو 
أنهـا سـتتخىل عنهـا يف املسـتقبل كما 
يوحي إعالنها أنها لن تسـعى للحصول 
عىل تفويض يف 2023 لكنها ”ستعود إىل 

البيت“. وقالت ”ليودعوني السجن“.
وقال أسـتاذ العلوم السياسـية روزندو 
فراغـا لوكالـة األنباء الفرنسـية خالل 
 - عقوبـة  أي  إن  الجـاري  األسـبوع 
بالسجن أو منع املشاركة يف االنتخابات 
- لـن تكون قابلـة للتنفيذ قبل عدد من 
إجـراءات الطعن. وتوقع أن يسـتغرق 

ذلك بني ست وسبع سنوات أو أكثر.
يف آب/أغسـطس، أدى طلـب االدعـاء 
الحكم بالسـجن 12 عاما إىل مظاهرات 
كبـرية لدعم كريشـنر يف عـدد من مدن 
األرجنتني وكذلك تجمعات أمام منزلها 
يف بوينوس آيرس جرت خاللها صدامات 

مع الرشطة.
والحكم الصادر لم يؤد سـوى إىل تعبئة 
متواضعة. لم تصدر أي توجيهات حادة 

من قبل املحيطني بها.
األنبـاء  وكالـة  مـن  صحفـي  وذكـر 
الفرنسية أن بضع مئات من املؤيدين - 
نقابيون وناشطون بريونيون - تجمعوا 
بهدوء بعـد الظهر بالقرب من املحكمة 

عىل الرغم من درجة الحرارة التي بلغت 
35 درجة مئوية. ويف املساء نظم تجمع 

آخر أكثر تواضعا يف محيط الربملان.
وقال أرييل ألفاريـز (37 عاما) لوكالة 
األنباء الفرنسية ”رسالة كريستينا هي 
أال تتحرك املنظمات لكننا جئنا بشـكل 
عفوي لنؤكـد أننا سـندعمها دائما، ملا 
فعلته لنـا، لكرامتنا كعمـال ومن أجل 

أطفال األحياء الفقرية“.
وأدان الحكم معتربا أنه ينم عن ”فساد“ 
وصاغه ”الذين يمسكون بالسلطة منذ 
ثالثني عامـا، منـذ الديكتاتورية. إنهم 

هم أنفسهم“.
وكانت فرضية تنظيم مظاهرات كبرية 
قد أثارت مخاوف من توتر كما حدث يف 
آب/أغسطس. وقد سجل فلتان حينذاك 
وتوتر تصاعد بعد هجوم عىل كريشـنر 
وكان  أيلول/سـبتمرب.  مـن  األول  يف 
مطلـق النار الذي لم تخـرج الرصاصة 
من مسدسـه لعطل ما، قد تسلل خالل 
تجمع غـري منضبط ملؤيديـن لها أمام 

منزلها.
ُحكـم عىل ثمانيـة من املتهمـني الـ12 
يف املحاكمـة بمـن فيهـم مقـاول بناء 
وعـدد مـن املسـؤولني يف رشكـة بنـاء 

الطرق ”فيليداد“ بالسـجن ملدد ترتاوح 
بني ثالث سـنوات ونصف السـنة وست 
سـنوات. وتمت تربئة أربعـة آخرين أو 
اسـتفادوا من حـق التقـادم.ويف كلمة 
بالفيديـو سـجلت يف مكتبها يف مجلس 
الشـيوخ قالت كريشنر إن ”الحكم كان 
جاهزا والفكرة هي إدانتي“. وأدانت ما 
وصفتـه بأنه ”دولـة موازية“ و“مافيا 

قضائية“.
ألربتـو  األرجنتينـي  الرئيـس  وكتـب 
فرنانديز يف تغريدة عىل تويرت ”اليوم يف 
األرجنتـني أدين شـخص بريء..عندما 
املحاكـم تخـرج  إىل  السياسـة  تدخـل 

العدالة من النافذة“.
وعرب الرئيس املكسيكي أندريس مانويل 
لوبيـز أوبرادور (يسـار) عـن تضامنه 
مع كريشنر معتربا أنها ضحية ”انتقام 
سيايس ودناءة منافية للديمقراطي من 

قبل التيار املحافظ“.
وكانـت كريشـنر قـد شـبهت االثنـني 
مصريهـا بما شـهده لويس إيناسـيو 
لوال دا سـيلفا رئيس الربازيل الذي أعيد 
انتخابه بعدما ُسـجن يف 2018-2019 
بتهمـة الفسـاد، وألغيـت اإلدانـات يف 

نهاية املطاف.

الرياض/ متابعة الزوراء:
وصل الرئيـس الصيني، يش جني بينغ، امس 
األربعـاء، إىل اململكـة العربية السـعودية، يف 
زيارة رسـمية تسـتمر حتى الجمعـة، فيما 
سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة 
تتجاوز 110 مليارات ريال، أي ما يعادل نحو 

من 29 مليار دوالر.
وذكـرت وكالـة األنبـاء السـعودية ”واس“ 
أن الزيـارة تأتـي بناًء عىل دعـوة من العاهل 
السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً 
للعالقات التاريخية والرشاكة االسـرتاتيجية 
املتميزة التي تجمع اململكة العربية السعودية 

بجمهورية الصني الشعبية“.
وكان يف اسـتقبال الرئيـس الصيني يف مطار 
امللـك خالد الـدويل، األمري فيصل بـن بندر بن 
عبدالعزيـز أمـري منطقـة الريـاض، واألمري 
فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.
وسـُيعقد خـالل الزيـارة قمـة سـعودية - 
صينية برئاسـة امللك سـلمان والرئيس يش، 
ومشـاركة ويل العهد األمري محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز.
وسـيتضمن برنامـج الزيارة حضـور رئيس 
الصـني ”قمـة الريـاض الخليجيـة الصينية 
للتعاون والتنميـة“، و“قمة الرياض العربية 

الصينية للتعاون والتنمية“، وذلك بمشـاركة 
قـادة دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج 
العربيـة والدول العربية، وذلـك ”انطالقاً من 
العالقـات املتميـزة التي تربـط دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية“ 

مع الصني، وفقا للوكالة.
وسـيتم خالل القمتني مناقشـة سبل تعزيز 
العالقات املشـرتكة يف كافـة املجاالت، وبحث 

آفاق التعاون االقتصادي والتنموي.
وأعلنـت األمانـة العامـة ملجلـس التعـاون 
الخليجي أن القمة الخليجية-الصينية ستعقد 
الجمعـة، فيمـا أكّد األمـني العـام للمجلس، 
نايف الحجرف، يف بيان عىل ”أهمية العالقات 
الخليجية - الصينية، حيث تعد الصني الرشيك 

التجاري األول لدول مجلس التعاون“.
وأفـادت وكالة األنباء السـعودية أنه سـيتم 
توقيـع أكثـر مـن 20 اتفاقية أوليـة بقيمة 
تتجاوز 110 مليارات ريال، أي ما يعادل نحو 
من 29 مليـار دوالر، إضافة إىل توقيع وثيقة 
الرشاكة االسـرتاتيجية بـني اململكة والصني، 
وخطـة املواءمـة بني رؤيـة اململكـة 2030، 
ومبادرة الحـزام والطريق، كما سـُيعلن عن 
إطالق جائزة األمري محمد بن سلمان للتعاون 

الثقايف بني السعودية والصني.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أقرَّ الرئيس الـرويس فالديمري بأن النزاع يف 
أوكرانيا ”طويل“، مع إشـادته بـ“النتائج 
املهمـة“ التي تحققت، يف إشـارة إىل إعالنه 
ضـم أربع مناطـق أوكرانية، فيمـا أكد أن 

خطر نشوب حرب نووية آخذ يف االزدياد.
وقـال بوتني خالل اجتماع نقـل التلفزيون 
وقائعـه: ”بالتأكيد، إنها عمليـة طويلة“، 
قبـل أن يشـيد بـ“ظهـور أراض جديـدة“ 

وبـ“نتيجة مهمة بالنسبة إىل روسيا“.
كما كشف بوتني أن روسيا نرشت ما يقرب 
من نصف الرجال الذين تم تجنيدهم خالل 
التعبئة الجزئية لجنـود االحتياط، أي نحو 

150 ألف جندي، يف أوكرانيا.
وقـال بوتني خالل االجتماع: ”من بني 300 
ألـف مـن مقاتلينـا الذيـن تمـت تعبئتهم 
ورجالنـا واملدافعني عن الوطن، يوجد 150 
ألفـاً يف منطقة العمليـات“، مضيفاً أن 77 
ألًفـا منترشون بشـكل مبـارش يف مناطق 

القتال.
من جهة أخرى، اعترب بوتني أن خطر اندالع 
حرب نووية يتصاعد، لكنه أكد أن روسـيا 
لم ”يصبها الجنون“ وأنها تعترب ترسانتها 
النووية رادعاً دفاعياً ليس إال. وشـدد عىل 
أن موسـكو لن تستخدم السالح النووي إال 

رّداً عىل ”رضبة يوجهها العدو“.
لكـن بوتني ذكـر أن روسـيا سـتدافع عن 
أراضيها وحلفائها ”بكل الوسائل املتاحة“ 
مضيفاً أن الواليات املتحدة، وليست روسيا، 
هي التي نرشت أسـلحة نووية ”تكتيكية“ 

يف دول أخرى.
كما اتهـم الرئيس الـرويس األمـم املتحدة 
ومنظمات دولية أخرى، فضالً عن وسـائل 
اإلعالم الغربية، باتخاذ موقف متحيز معاٍد 

لروسيا عىل خلفية الحرب يف أوكرانيا.

وقـال بوتـني: ”فقـط بعـد بـدء العمليـة 
العسـكرية الخاصـة رأى مجلـس حقوق 
اإلنسـان التابـع لألمـم املتحـدة ومجلس 
أوروبـا وغريهمـا مـن منظمـات حقـوق 
اإلنسـان املزعومة النور فجـأة، وبدأوا بال 

خجل يف إظهار تحيزهم السافر“.
وأضاف: ”هذا يعني أن هذه الهيكليات غري 
قادرة عىل أداء مهامها بموجب القانون“.

وقال بوتـني إن منظمات حقوق اإلنسـان 
الغربيـة أنشـئت ”بشـكل أسـايس كأداة 
للتأثـري عـىل السياسـة الداخلية لروسـيا 
االتحـاد  يف  األخـرى  للبلـدان  وخصوصـاً 

السوفياتي السابق“.
كما اتهم ”وسـائل اإلعالم األجنبية“ بنرش 
”أكاذيب خسيسـة“ و“أكاذيـب فاضحة“ 
حول عملية موسكو يف أوكرانيا، مندداً بما 
وصفه بأنه ”عنرصية رصيحة“ و“كراهية 

عدوانية لروسيا“.
كما أكد الرئيس الرويس فالديمري بوتني أن 
خطر نشـوب حرب نووية آخذ يف االزدياد، 
مشـددا عـىل أن روسـيا تعتـرب األسـلحة 

النووية وسيلة للدفاع.
وقـال بوتني اجتمـاع مع أعضـاء مجلس 
حقوق اإلنسـان، ردا عىل سـؤال سفيتالنا 
ماكوفيتسـكايا، عضـو مجلـس حقـوق 
اإلنسـان حول خطر نشـوب حـرب نووية 
الحـرب  بتهديـد  يتعلـق  ”فيمـا  عامليـة: 
النووية، أنـت محقة. لنكن رصيحني، مثل 

هذا التهديد آخذ يف االزدياد“.
وأضاف: ”لدينا اسـرتاتيجية السـتخدامنا 
أسـلحة  نعتـرب  الدفـاع، فنحـن  لوسـائل 
الدمار الشـامل واألسـلحة النووية وسيلة 
دفاعية، وتم إعداد كل يشء حول ما يسمى 
بالرضبة الجوابيـة، أي عندما يتم رضبنا، 

نحن نرد“.

بغداد/ الزوراء:
أكـَد املرجـع الدينـي األعىل السـيد 
عـيل السيسـتاني، امـس األربعاء، 
أهمية تضافر الجهود يف نبذ العنف 
والكراهية، وفيما شدد عىل تحقيق 
املجتمعـات،  مختلـف  يف  العدالـة 
اشارت رئيسـة بعثة االمم املتحدة 
يف العراق جينني بالسـخارت اىل ان 
رسـالة املرجع االعىل هي التعايش 
السـلمي بني املكونات، يف حني بني 
املمثل السـامي لتحالف الحضارات 
ميغيـل أنخيـل موراتينـوس، انـه 
سـيغادر النجـف وأمامـه مهمـة 

كبرية.
وقال مكتب السـيد السيسـتاني يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”سماحة 
السـيد السيسـتاني اسـتقبل قبل 
ظهر اليوم (االمس) السـيد ميغيل 
أنخيـل موراتينـوس وكيـل األمني 
العام لألمم املتحـدة املكلف بوضع 
خطة عمل املنظمة الدولية لحماية 
املواقع الدينية بعـد الهجمات التي 
تعرضـت لها يف أماكـن مختلفة يف 

العالم يف السنني األخرية“.
اسـتمع  ”سـماحته  ان  وأضـاف 
إىل الـرشح الـذي أدىل به حـول تلك 
الخطة واملبادئ التـي ترتكز عليها 

واإلجراءات املتبعة بشأنها“.
أّكد السيد السيستاني خالل اللقاء 
”عـىل أهميـة تضافـر الجهـود يف 
السـلمي  التعايش  لثقافة  الرتويج 
ونبذ العنف والكراهية وتثبيت قيم 
التآلـف املبني عىل رعايـة الحقوق 
واالحـرتام املتبـادل بـني معتنقـي 
واالتجاهـات  األديـان  مختلـف 

الفكرية“.
يعانـي  التـي  ”للمـآيس  أن  وأكـد 
منها العديد من الشـعوب والفئات 
أماكـن  العرقيـة واالجتماعيـة يف 
كثرية من العالمـ  نتيجًة ملا يمارس 
ضدهـا مـن االضطهـاد الفكـري 
الحريات األساسية  والديني وقمع 
وغياب العدالـة االجتماعية ـ دوراً 
يف بروز بعض الحـركات املتطرفة 
التي تسـتخدم العنـف األعمى ضد 
املدنيني العـّزل وتعتدي عىل املراكز 
الدينيـة واملواقع األثريـة لآلخرين 
أو  الفكـر  يف  معهـا  املختلفـني 

العقيدة“.
وشـّدد السـيد السيسـتاني ”عـىل 
هـذه  خلفيـات  معالجـة  رضورة 
الظواهـر املرفوضـة واملدانة يف كل 
األحـوال، والعمـل الجاّد يف سـبيل 

تحقيق قدر من العدالة والطمأنينة 
يف مختلف املجتمعات تليق بكرامة 
االنسان كما أرادها الله تعاىل، وهو 
ممـا يسـاهم يف الحّد مـن األجواء 
املواتية النتشار األفكار املتطرفة“، 
معـرباً عـن تقديره ”لجهـود األمم 

املتحدة بهذا الصدد“.
السيسـتاني  السـيد  وتمنـى 
ملوراتينوس التوفيق يف أداء مهمته، 
وحّملـه تحياتـه إىل األمـني العـام 

لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش.
ممثلـة  أعلنـت  ذلـك،  غضـون  يف 
األمـني العـام لألمم املتحـدة جنني 
بالسخارت، ان املرجع الديني األعىل 
السـيد عيل السيسـتاني يؤكد عىل 
التعايش السـلمي لجميع املكونات 

يف العراق.
لقائهـا  بعـد  وقالـت بالسـخارت 

مؤتمـر  يف  السيسـتاني  السـيد 
صحفي  تابعتـه ”الزوراء“: ”نحن 
األرشف  بالنجـف  (أمـس)  اليـوم 
يف يـوم خـاص، حيث ناقشـنا مع 
املرجـع الدينـي األعىل السـيد عيل 
أهمية حكمته ودعمه  السيستاني 
للتعايش السـلمي لجميع املكونات 
يف العـراق وخارجـه“، معربـة عن 
امتنانهـا ”للقـاء سـماحة السـيد 

السيستاني“.
وأضافت ”بعد أربع سـنوات اشعر 
بأنـي عراقية وتواجدي هنا ألهمية 
العمود الشيعي يف العراق والعالم“، 
مشرية اىل أن ”هناك قيمة كبرية يف 

لقائنا مع السيد السيستاني“.
وتابعـت ”اليوم (أمـس) ال نتحدث 
السـيد  ورسـالة  السياسـة،  عـن 
السيسـتاني هي التعايش السلمي 

بني املكونـات يف العراق وخارجه“، 
اىل  السياسـية  ”القيـادات  داعيـة 

الحذوا بهذا االتجاه“.
مـن جانبـه، ذكـر املمثل السـامي 
لتحالـف الحضـارات ميغيل أنخيل 
موراتينوس خالل املؤتمر ”بالنسبة 
يل انه يوم عظيم ومهم وتواجدي يف 
مدينـة كبرية مثـل النجف األرشف 
للقائي بسماحة السيد السيستاني، 
وترشفـت بلقـاء قائد دينـي عاملي 
بحكمته وقيادتـه وهو احد القادة 
الـذي اثنى عليـه مجلـس االمن“، 
مشـريا اىل ان ”السـيد السيستاني 

يدعو اىل االعتدال“.
التقيـت  مسـريتي  ”خـالل  وأكـد 
بالكثري من الشـخصيات واعجبت 
جدا بحكمة السـيد السيسـتاني“، 
مشـرياً اىل ”انني هنا ألنقل تحيات 
األمني العام لألمم املتحدة انطونيو 
غوترييش والبابا فرنسـيس للسيد 

السيستاني“.
وتابـع ان ”منظمـة األمـم املتحدة 
لحماية الحضارات يف العراق تدعم 
املصالحـة الوطنية“، الفتاً اىل ”اني 
سـأغادر النجـف وأمامـي مهمـة 

كبرية“.
وكانت ممثلـة األمني العـام لألمم 
املتحـدة جينـني بالسـخارت، قـد 
وصلت امـس األربعـاء، إىل النجف 
األرشف للقاء املرجع الديني األعىل 

السيد عيل السيستاني.
وتضمـن وفـد بالسـخارت أيضـا 
املبعـوث الخـاص مـن قبـل األمم 
املتحـدة، املمثـل السـامي لتحالف 

الحضارات نيكيل مارتينوس. 
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الزوراء/مصطفى فليح:
أكدْت بعثة االتحاد األوروبي االستشـارية يف 
العـراق، أن البعثة تطمح لعمل أوسـع وأكرب 
يف العـراق فيمـا دعا العـراق البعثـة اىل نقل 

التكنولوجيا والتدريب يف املجال األمني.
وقال رئيـس البعثة، اندرس فيباري، يف كلمة 
لـه بمناسـبة الذكـرى السـنوية الخامسـة 
لتأسـيس بعثة االتحاد األوروبي االستشارية 
يف العـراق، حرضتهـا ”الـزوراء“: إن ”هـذه 
اللحظـة مهمة ويل الـرشف أن أقوم باإلعالن 
عن عملنا اآلن بعد أن قمنا بالتعاون منذ عام 
2017 وحتـى اآلن عىل مدى خمس سـنوات 
وهناك الكثري من الـرشكاء الذين يعملون يف 
تطويـر القطـاع األمني ومع الـرشكاء أيضا 

والجهات املعنية والوزارات املختلفة“.
واضـاف فيبـاري أن ”التعاون مسـتمر مع 
الجهـات والقـوى األمنية ومع مستشـارية 
األمـن القومـي لتطويـر القطـاع األمنـي يف 
العراق وقدمت البعثة دعماً مسـتمراً ويجب 
أن نقـوم بدعم قطاع األمن بشـكل مواز مع 

نشاطاتنا األخرى“.
وذكـر أنني ”رأيت الكثري من التحسـينات يف 
إطار التنسـيق املشـرتك بيننا وهذا هو أعىل 
مسـتوى من التعـاون خاصـة عندما نلقي 
نظـرة عـن الحلـول املحتملـة وعـن كيفية 
تطبيق االسرتاتيجية الخاصة باألمن القومي 
ألن مـن املهـم جـداً أن نعطـي االستشـارة 
الخاصة يف الوقت املناسب وهذه هي طريقة 

عملنا“.
ونـوه بأنـه ”يف امليـدان يجـب علينـا العمل 
أكثر مع العـراق يف كيفيـة مواجهة األعمال 
اإلجراميـة املنظمـة وهنـاك بلدان سـاعدت 
العراق يف مواجهة الجرائـم اإلرهابية وكذلك 
اإلنرتبـول الـذي مثـل دوره جـزءا كبريا من 
التعاون الـدويل النضمام العـراق يف املجتمع 

الدويل وكيفية التنسيق بني العراق والرشطة 
الدولية“.

وأوضـح أننـا ”نطمـح أن يكـون لدينا عمل 
أكرب وأوسـع باسـتمرار يف العـراق وأن تمتد 

نشاطاتنا لجميع محافظات العراق“. 
مـن جانبه دعا رئيـس لجنة األمـن والدفاع 
يف  لـه  كلمـة  يف  العبيـدي  خالـد  النيابيـة 
االحتفاليـة ”اىل دعـم إصالح قطـاع األمن يف 
العـراق بمزيد من التعاون والعمل عىل تعزيز 
أوارص الرشاكة واالنتقال من دور االستشارة 
اىل نقل التكنولوجيا األمنية والتدريب التقني 
والفنـي عـىل الربمجيـات الجديـدة يف مجال 

ادارة القطاع األمني“.
واضـاف العبيـدي ”ما نعمل عليـه اليوم هو 
دعم وتعزيز ومراقبة ومسـاءلة قطاع األمن 
والدفـاع مـن خـالل الترشيعـات للـوزارات 
األداء  عـىل  والرقابـة  االمنيـة،  واألجهـزة 
والخدمة العامة لقطاع األمن، وتعزيز برامج 
األمـن القومـي للدولـة، وتفعيـل منظومـة 
التحالفات الدولية بما يحفظ املصالح العليا 

للدولة العراقية وشعبها“.
وأشار العبيدي ”نطمح اليوم من خالل لجنة 
األمـن والدفاع النيابية اىل تطوير قطاع األمن 
والدفاع وتحقيق املنهـاج الحكومي وخاصة 
مـا يتعلـق ببنـاًء وتطويـر الربامـج األمنية 
والتعشـيق بني االدارة االمنيـة والتكنولوجيا 
ملواجهـة تهديدات األمن الداخـيل كاملخدرات 
بالبـرش  واالتجـار  االلكرتونـي  واالبتـزاز 
العابـرة  والجريمـة  املنظمـة  والجريمـة 

للحدود“.
واكـد ”نهدف اليوم إىل تعزيز منظومة الدفاع 
الوطنـي والعالقـة بـني القـوات االتحاديـة 
كردسـتان  اقليـم  يف  البيشـمركة  وقـوات 
لتحقيق التكامل يف األمن القومي والسيطرة 

عىل السيادة الوطنية“. 

وقـال العبيـدي ”نطمـح ألن يمنـح القطاع 
االمني يف العام املقبـل حيزا كبريا لعمل بعثة 
االتحاد األوروبي االستشـارية لدعم االصالح 
االمني يف العراق ضمن املجال التقني والفني 
ونقـل الخربات اىل القـوات االمنيـة العراقية 

خصوصا وزارة الداخلية“.
واكـد ان ”تطوير قطاع الحوكمـة و األتمتة 
والتخطيط االسـرتاتيجي واألمن السـيرباني 
هو مـن االولويات االساسـية لتطوير وبناء 

قطاع االمن والدفاع يف العراق“.
بدوره قال ممثل رئيس الوزراء حسني عالوي 
خالل االحتفالية أن ”املنهاج الوزاري لحكومة 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسعى 
إىل بناء نظـام أمني كفؤ قـادر عىل الحفاظ 
عىل سـيادة الدولة وتأمـني متطلبات القوات 
األمنيـة العراقيـة بما يعـزز األمـن القومي 

وخدمة املواطن العراقي“.
وأكـد عـالوي ”نحـن نتوجه النتقـال رقمي 
يتطلب من بعثـة االتحاد األوروبي والرشكاء 
يف املجتمـع الدويل يف برنامـج إصالح القطاع 

األمني تشـجيع الـوزارات العراقيـة والعمل 
معها عىل برامج يف عملية االنتقال الرقمي“. 
وأكـد ممثـل رئيـس الـوزراء أن ”الحكومـة 
العراقيـة تعمل عىل برنامج إصـالح القطاع 
سـنة  مـن  طموحـة  خطـة  وفـق  األمنـي 
2022 إىل 2030 وسـيكون هنـاك 15 ملفـا 
وطنيـا يف مجـاالت متعـددة أهمهـا تطوير 
البرشيـة  للمـوارد  االسـرتاتيجية  اإلدارة 
لألمـن السـرباني ونظام القيادة والسـيطرة 
املشـرتكة  القانونية واملوازنات  والترشيعات 
ما بني األجهزة االستخبارية، وهذا عمل كبري 
يحتـاج دعم املجتمـع الدويل بمـا فيها بعثة 

االتحاد األوروبي“. 
وأشـار إىل أن ”الحكومـة العراقيـة تطمـح 
لتطوير قطاع األمـن الثالثي من خالل إعادة 
تنظيـم القـوات وإدارة مرحلة السـالم وهذا 
نعمـل عليه مـع حكومـة الواليـات املتحدة 
األمريكيـة باعتبارها أحد املانحـني لربنامج 
اإلصالح األمني وكذلك حلف الناتو والتحالف 

الدويل“. 
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فقدان
فقدت منـي الهوية الصادرة من 
محافظـة بغـداد/ مديريـة ماء 
محافظـة بغداد، باسـم (فراس 
عيل رايض)، فعىل من يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                                                                                                                            العدد :٣٥٢/ب/٢٠٢٢
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                                                                                                         التاريخ :٢٠٢٢/١٢/١

محكمة بداءة الرفاعي
م/ إعالن

سـتبيع محكمـة بداءة الرفاعي عن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٢٠١٧ كرد وخالل ثالثون يوما اعتبـارا من اليوم التايل للنرش وإذا 
صـادف اليـوم الثالثني عطلة رسـمية ففي اليـوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهـرا يف قاعة املحكمة، فعـىل الراغبني بالرشاء 
الحضور يف الزمان واملكان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٢٪ وال 

نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء علما أن الداللية عىل املشرتي .

القايض
سلوان مجيد طعمه

األوصاف:-
١- عنوان العقار: يقع يف مدينة الرفاعي/ محلة الكرد اقرب نقطة دالة شارع األطباء.

٢- اوصاف العقار: عبارة عن ارض مشـيدة عليها دار سـكن يف منتصفه باب حديد ومسـاحة مكشـوفة وتوجد يف الدار غرفتني بمسـاحة 
٤*٦ م وغرفتني نوم غري مسـقفة واحدة بمسـاحة ٤*٣ م واألخرى بمسـاحة ٥*٣ م وتوجد صحيات بمساحة ٢*١ م واالرضية مرصوفة 
بالفريش القديم والجدران مبنية بالطابوق (الكوره) والجص والطني ومسقفة بالشيلمان وتوجد ستاره حول الدار والبناء قديم وال تتوفر 

فيه الخدمات والدار آيل للسقوط.
٣- الخدمات: غري متوفرة يف العقار إال انها متوفرة يف املنطقة.

٤- مساحة العقار: ١٥٤،٨٨ م٢.
٥- درجة العمران: قديم غري صالح للسكن.

٦- القيمة املقدرة للعقار (٢٤٠،٠٠٠،٠٠٠) مائتان واربعون مليون دينار.
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بغداد/ الزوراء:
أفادت هيئة النزاهة االتحاديَّة بصدور قرار حكٍم 
يقيض بالحبس الشديد بحق املدير العام األسبق 
؛ الرتكابه عمداً ما  للمـرصف الزراعيِّ التعاونـيِّ

يخالف واجبات وظيفته.
ويف  النزاهـة،  يف  التحقيقـات  دائـرة  وأشـارت 
معـرض حديثهـا عن قـرار الحكم الصـادر عن 
بقضايـا  ـة  املُختصَّ الرصافـة  جنـح  محكمـة 
النزاهـة، إىل أنَّ املحكمـة أصدرت حكمـًا غيابياً 
بالحبس الشـديد ملُدَّة ثالث سـنواٍت عـىل املدير 
؛ عن  العام األسـبق للمرصف الزراعـيِّ التعاونيِّ
تهمة اسـتبدال القرض املمنوح ألحد املُقرتضني 
مـن خطاب ضمـاٍن إىل ضمانٍة عقاريَّـٍة، ُمبيِّنًة 
إقدامه عىل ذلك دون استحصال ُموافقة مجلس 

إدارة املرصف. 
ة  وأضافـت إنَّ محكمـة جنح الرصافـة املُختصَّ
بقضايـا النزاهـة، بعـد اطالعهـا عـىل األدلـة 
لـة يف القضيَّـة، وجدتها كافيـًة وُمقنعًة  املُتحصَّ
إلدانـة املُتَّهم، فقرَّرت إدانته؛ اسـتناداً إىل أحكام 

املادة (٣٣١) من قانون العقوبات.     
مـن جانـب متصـل، كشـفت هيئـة النزاهـة 
االتحاديَّـة عـن صـدور أمـٍر باسـتقدام عضو 
مجلس نـوَّاٍب حايلٍّ؛ إلقدامها عـىل تزوير ُمحرٍَّر 

، واستعماله مع علمها بتزويره. رسميٍّ
دائـرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها 
عن أمر االسـتقدام الصادر عن محكمة تحقيق 

الكـرخ الثانية، أشـارت إىل قيـام عضو مجلس 
نـوَّاٍب يف الـدورة الحاليَّة بتزوير نتيجة املسـحة 
ـة بفايروس كورونـا؛ للتهرُّب من تدوين  الخاصَّ
ة  أقوالهـا يف قضيٍَّة أخرى، الفتًة إىل أنَّ دائرة صحَّ
ة صدور نتيجة املسحة  دت عدم صحَّ الرصافة أكَّ

عن ُمستشفى اإلمام عيل.
وأضافـت إنَّ محكمـة تحقيـق الكـرخ الثانيـة 
أصـدرت أمر االسـتقدام؛ وفقا ألحـكام املادَّتني 

(٢٩٨,٢٨٩) من قانون العقوبات.

تجدر اإلشـارة اىل أنَّ النزاهة أعلنت خالل الشهر 
املايض عـن صـدور أمر اسـتقداٍم بحـقِّ عضو 
مجلس نـوَّاٍب سـابٍق؛ عىل خلفيَّة طلـب مبالغ 

. ماليَّة لنفسه دون وجه حقٍّ
مـن جهتهـا، كشـفت لجنـة النزاهـة النيابية 
النقاب عن صفقة فساد جديدة قيمتها تصل إىل 
١٫٥ مليـار دينار، ضمن عقد مـربم بني وزارتي 

الكهرباء والصناعة لتجهيز أجهزة إنارة.
وقال عضو اللجنة، هادي السـالمي، يف ترصيح 

صحفـي: ان الصفقـة «ضمـن عقد مـربم بني 
الصناعـات  ورشكـة  بغـداد  كهربـاء  رشكـة 
الكهربائيـة، بقيمـة ٣ مليارات دينـار، لرشاء ٦ 
آالف جهاز إنارة من نوعية {أل إي دي} {املوفرة 

للطاقة}».
وأضـاف السـالمي أن «العقـد شـهد مخالفات 
لرشوط التعاقد والتسـعرية، إذ تـم رشاء جهاز 
اإلنارة بسعر مفرد يبلغ ٥٣٤ ألف دينار، يف حني 
أن نفس املنتج يباع بحدود ٣٠٠ ألف دينار، مما 
يشـري إىل وجود صفقة فسـاد تصـل قيمتها إىل 

مليار ونصف مليار دينار».
وتابع: أن لجنته سـرتفع كتاباً إىل هيئة النزاهة 
وتحيل جميع املستمسـكات الخاصة بالصفقة 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.
وقبل ثالثة أيام، كشفت هيئة النزاهة عن صدور 
أمـر اسـتقدام بحـق ١٠ من كبار املسـؤولني يف 
وزارة الكهربـاء، بينهم وزير وأربعة وكالء وزير 

سابقون.
وجـاء االسـتقدام، وفقـاً للنزاهة، عـىل خلفيَّة 
مخالفـات مرتكبة يف عقد تأهيل محطة كهرباء 
مع وزارة الصناعة واملعادن.واسـتندت املحكمة 
يف قرار االسـتقدام إىل أحـكام املادة ( ٣٣١ ) من 
قانـون العقوبات، عىل إثر نتائـج تقرير الفريق 
التحقيقي املؤلف من دائرة التحقيقات يف الهيئة، 
وتقرير ديـوان الرقابة املاليَّـة االتحادي - دائرة 

تدقيق النشاط الصناعي.

b„ÎäÏ◊@Úzèfl@päÎå@ÚÓ„bæãi@‚aá‘néaÎ@NN’jé˛a@Ô«aäç€a@“ãóæa@‚b«@ãÌáæ@áÌáì€a@êj®a

بغداد/ الزوراء:

القـت مفارز جهاز األمن الوطنـي، أمس االربعاء، القبض 

عىل (١٦) متهماً بتجـارة املخدرات يف مناطق متفرقة من 

العاصمة بغداد.

وذكـر اعـالم االمن الوطنـي يف بيان تلقته «الـزوراء»: «يف 

إطار عملياته املسـتمرة ملكافحة تجارة املخدرات، تمكنت 

مفارز جهاز األمن الوطني، واستناداً ملعلومات استخبارية 

دقيقة، من إلقاء القبض عىل (١٦) متهماً يتاجرون باملواد 

املخدرة يف محافظـات (بغداد، والبـرصة، وبابل، والنجف 

األرشف، واألنبـار، وذي قار، والقادسـية) صادرة بحقهم 

مذكرات إلقاء قبض».

واضـاف الييان انـه» تم ضبـط بحوزتهم كميـات كبرية 

من املـواد والحبوب املخدرة»، مبينا انـه «تم تدوين أقوال 

املتهمني وإحالتهم مـع املضبوطات إىل الجهات القضائية 

املختصة لينالوا جزاءهم العادل».
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بغداد/ الزوراء:
افتتحْت سـلطة الطـريان املدنـي، امس 
األربعاء، صالتي سامراء ونينوى يف مطار 
بغـداد الدويل، بتوجيه مـن رئيس الوزراء 

محمد شياع السوداني.
تلقتـه  بيـان  السـلطة يف  اعـالم  وذكـر 
«الزوراء»: «برعاية دولـة رئيس الوزراء 

محمد شـياع السـوداني، أرشفت سلطة 
الطـريان املدنـي العراقـي عـىل افتتـاح 
صالتي سـامراء ونينـوى يف مطار الدويل 
بحضـور محافـظ بغـداد محمـد جابـر 
العطا وممثيل عن الوزرات واملـؤسسـات 
العاملة  الحكومية والـرشكات والجهات 

يف املطار». 

ويف كلمته االفتتاحية، قال رئيس سـلطة 
عـن  ممثـًال  العراقـي  املدنـي  الطـريان 
رئيس الوزراء عماد عبد الرزاق األسـدي: 
«إننـا اليوم عندما نتكلم عـن ذلك املنجز 
العراقــي الـذي تحقق فإننـا نتكلم عن 
جهود وطاقـات برشية وإمكانات مادية 
سـخرت جمعيهـا يف افتتاح هـذا املنجز 
لهـذا البلد والذي يسـتحق املزيـد لخدمة 
أبنائه واملسـافرين الكـرام والذي تزامن 
مع مـرور ٧٥ عامـاً لجمهوريـة العراق 
مع منظمـة الدوليــة للطيــران املدني 
lCAO «. واضاف أن» صالة سامراء التي 
نحتفـل يف أروقتهـا كانـت متوقفـة عن 
العمل سـابقاً ومنذ عـام ١٩٩٠، وصالة 
نينوى هي األخرى التي تعرضت للحريق 
وتوقفت عـن الخدمة لعدة أيـام وعادت 
لخدمتهـا اليـوم بمـرور ١٥ يومـاً فقط 
باإلرادة العراقية التي تغلبت عىل الظروف 

واألزمات فصنعت املستحيل» . 
أصـدر توجيهـات  السـوداني  ان  يذكـر 
بصـاالت  االهتمـام  بـرضورة  مشـددة 
املسـافرين وتقديـم الخدمـات الكاملـة 

لهم.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت دائـرة العيـادات الطبية الشـعبي، امـس األربعاء، عن 
املبارشة إصــدار البطاقة الدوائية للمصابني باألمراض املزمنة 
مجانـا وألول مـرة، بينما قـررت افتتاح ٨ عيادات مسـائية يف 

املناطق غري املخدومة.
وقــال مدير الــدائــرة، ريـاض الحلفي، يف ترصيح صحفي: 
إن «املريـض كان يدفع مبلغ ١٠ آالف دينـار إلصـدار البطاقة 
الـدوائـيـة، إال أن رصفها وتجديدها السنوي يتم حاليا بشكل 

مجاني».
وأشــار الحلفي إلـى «إدخــال بعض التحسينات والتعديالت 
عىل البطاقـة لكي ال يتم تزويرها والتالعب بها ويف حالة تلفها 

أو فقدانها يدفع املواطن مبلغ ١٠ آالف دينار».
ودعــــا الـحـلـفـي املــرضــى املـصـابـني بــاألمــراض 
املزمنة ممن ال يمتلكون البطاقة إلــى «مراجعة املستشفيات 
واملراكـز الصحيـة والعيـادات الشـعبية القريبـة مـن مناطق 
سكناهم لغرض تنظيمها ليتسـنى صــرف عالجهم الشهري 

بشكل دوري.»
وأضـــاف أن «الــدائــرة قـــررت تنفيذا لتوجيهات رئيس 
الوزراء ووزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، افتتاح 
٨ عيادات مسائية يف املناطق الطرفية وغري املخدومة، حيث تم 
فتح ٣ منها، اثنتان يف جانب الكرخ إحداهما يف منطقة البكرية 
واألخـرى يف مركز حي حطني، وواحـــدة يف أطـراف الرصافة 
وهي عيـادة الباوية بمنطقة املعامل التي تغطي ما يقارب ٧٠ 

ألف نسمة».
من جانب متصل، شــهـد إقـلـيـم كــردســـتــان العراق 
املـبـاشـرة بتطبيق مرشوع توحيد أسعار األدوية واملستلزمات 
الطبيـة بغيـة التخفيف عـن كاهـل املواطنني وتنظيم سـوق 

الدواء. 
وقـال مدير ضبط جـودة األدويــة يف كردسـتان، شــيـروان 
صادق، يف حوار اطلعت عليه «الزوراء»: إنه «كانت هناك فوىض 

يف سـوق األدويـة ومشكالت يف تسـجيلها فـي اإلقليم، تسببت 
بـإرهــاق كاهـل املـواطـنـني فــي الـحـصـول عىل سـعر 

مناسب لها». 
وأشـار صادق إىل «العمل عىل توحيد أسعار األدوية واملستلزمات 
الطبية وتنظيم تسـجيلها واعتماد مناشـئها األصلية ومعرفة 
نوع املواد املصنعـة ومصادرها»، مبينا أنه «تم اعتماد خارطة 
طريـق اسـتطعنا مـن خاللهـا التعامل مـع هذه األســعـار 
وإصـــدار تعليمات جديدة وأسـعار موحدة مع تشكيل لجنة 

خاصة جديدة للتعاون مع نقابة الصيادلة بهذا الصدد». 
ولفـت إىل «املبـارشة بتطبيـق قـرار توحيد أسـعار األدويـة يف 
جميـع أنحاء كردسـتان، وكــان لذلك تأثري كبري يف شـفافية 
األسـعار والقضـاء عىل الفوىض يف سـوق الـدواء، لكن نحتاج 
إىل وقت لتعميمه يصل إىل ٦ أشـهر لكي تظهـر النتيجة كاملة 

بخصوص هذه املرشوع». 
وأشــــار إلــى «تحديد خـط لالتصال واالستجابة الرسيعة 
عىل مدار السـاعة يف حـال وجـود مشـكلة مع املخالفني بغية 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة». 

بغداد/ الزوراء:
كشـفْت لجنة الخدمات واإلعمـار النيابية عن 
رشوعها بدراسة خطة رسيعة إلنشاء عدد من 
املجرسات يف العاصمـة بغداد فوق التقاطعات 
لفك االختناقات املروريـة بمدة إنجاز تصل إىل 

٧ أشهر.
وقال عضو اللجنة، حيدر الجبوري، يف ترصيح 
صحفـي: إن «أمانـة بغـداد فيهـا العديـد من 
املشـكالت وأهمهـا تعـرس تقديـم الخدمـات 
واالختناقـات  الطـرق  ومشـكالت  واإلعمـار 
املرورية، وهناك خطة رسيعة إلنشاء مجموعة 
مـن املجـرسات تكون عـىل تقاطعـات مهمة 
يف بغـداد، وتتضمـن كذلـك االهتمـام بمداخل 

بغداد».
العـام  األمـني  ضـم  «اجتماعـاً  أن  وأوضـح 
اإلسـكان  ووزارة  الـوزراء  مجلـس  لرئاسـة 
واإلعمـار والبلديـات ولجانـا نيابيـة وجهات 
متخصصـة أخـرى، عرضـت خاللـه الخطـة 
الرسيعـة لغـرض النهـوض بالواقـع الخدمي 
بالعاصمـة بغداد»، مؤكداً أن «االجتماع سـاند 

الخطة لفك االختناقات املرورية من خالل بناء 
مداخل لبغداد، فضالً عن إنشاء شوارع حولية 
عـن طريق جهـة االختصـاص دائـرة الطرق 

والجسور».
ولفت إىل أن «الخطة تتضمن إنشـاء مجموعة 
مجرسات بشكل رسيع وبمدة زمنية ترتاوح بني 
٧ و ٨ أشهر». مبينا أن «التخصيصات موجودة 
يف املوازنة، كما  أن الجدوى االقتصادية متوفرة 

وتجري دراستها يف وزارة اإلعمار».
واقرتح النائب الجبوري أن يختص عمل أمانة 
بغداد باالهتمام بالحدائـق وتنظيف العاصمة 
ملـف  يخـرج  وأن  وأرصفتهـا،  وشـوارعها 
اإلعمار من يد األمانة، «ألنها فشـلت يف تقديم 

الخدمات»، بحسب تعبريه.
ولفـت إىل أن «تطويـر الخدمـات يف العاصمـة 
يجـب أن يذهـب إىل الجهة املختصـة (مجلس 
إعمـار بغداد) كجهـة مختصـة»، مضيفا أنه 
«حتى اإليرادات واألمـالك التابعة ألمانة بغداد 
يجـب أن تحرص ويكـون لها صنـدوق خاص 

لغرض إعمار العاصمة بغداد».

بغداد/ الزوراء:
اكدت لجنـة الزراعة واملياه النيابية االمطار األخرية 
التـي شـهدتها البـالد زادت مـن مسـاحة األرايض 
املشـمولة بالخطـة الزراعيـة، فضال عن اسـهامها 
يف معالجـة التصحـر خصوصا يف مناطـق الرشيط 

الحدودي. 
وقـال رئيـس اللجنـة، ثائـر الجبـوري، يف ترصيح 

صحفـي ان «االمطـار األخـرية رفعت نسـبة املياه 
والرطوبـة يف الرتبـة مادفـع وزارتـي املـواد املائية 
والزراعـة لتغيري الخطة الزراعية بواقع مليون دونم 

إضايف». 
وأضـاف ان «الزراعـة يف العـراق تعتمد عـىل الخط 
املطـري الدائـم والري السـيحي واالبـار، يف حني ان 
الخطـة كانت بواقـع ٣ ماليني و٥٠٠ الـف دونم، يف 

حني تمت إضافة مليون أخرى لهذه املساحات التي 
تعتمد يف االرواء عىل االبار». وبنّي ان «االمطار األخرية 
سـاهمت يف معالجة التصحـر باملناطق الصحراوية 
بامتياز وخصوصا الرشيط الحدودي للعراق، فضال 
عن اروائهـا للمحاصيل األساسـية كالحنطة والتي 
من شـأنها ان تجعل العراق يحقـق االكتفاء الذاتي 

من هذا املحصول». 

بغداد/ الزوراء:

أعلـنـْت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، 

امس االربعاء، اطالق ملحق راتب املعني املتفرغ 

الدفعة ١١ للمسـتفيدين يف بغداد واملحافظات 

لشهر ترشين الثاني الجاري وقال رئيس هيئة 

رعايـة ذوي اإلعاقـة واالحتياجـات الخاصة، 

احمـد هـادي، يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: إن 

«الهيئـة اكملـت اإلجـراءات الفنيـة واملاليـة 

 إلطـالق ملحق راتـب املعـني املتفـرغ  الدفعة 

الحادية عرش لشهر ترشين الثاني الحايل لسنة 

٢٠٢٢ للمسـتفيدين الذيـن اكملـوا اجـراءات 

املشاهدة السنوية، ولم تظهر اسماؤهم ضمن 

الدفعـة الحادية عـرشة وللمصدرين بطاقات 

ماسـرت كارد الجديـدة». ودعـا «املسـتفيدين 

واملسـتفيدات التوجـه اىل املنافـذ  املعتمدة من 

قبـل مصارف   (الرافدين، والرشـيد، وآشـور) 

لتسـلم مسـتحقاتهم بعـد اكمـال  االجراءات 

وتبليغهم من قبل املصارف».
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بغداد/ الزوراء:

علقـت وزارة الرتبيـة عـىل موعد 

امتحانات نصف السنة.

وقـال املتحـدث الجديـد للـوزارة، 

كريـم السـيد، يف ترصيح صحفي 

: «حتـى اآلن ال توجـد أي بيانـات 

متوفرة عن تغيري مواعيد او تقديم 

مواعيـد المتحانات نصف السـنة 

حتى اللحظة». وأضاف «حاملا يتم 

اجراء إي تغيريات سـتعلن الوزارة 

عن األمر رسمياً».

أعلنـت  الرتبيـة  وزارة  وكانـت 

يف الثانـي مـن الشـهر الحـايل ان 

امتحانات نصف السـنة سـتكون 

كاملعتـاد يف نهايـة شـهر كانـون 

الثاني املقبل.

بغداد/ الزوراء:

 كشـف وزيـر العمل والشـؤون االجتماعيـة، أحمد االسـدي، مخرجات 

اجتمـاع لجنة تنظيـم العمالة األجنبية التي عقـدت اجتماعها أول امس 

الثالثـاء. ونقل بيان للوزارة عن األسـدي قوله انه : «تم االتفاق عىل عدم 

منح تأشـرية الدخول {الفيزا} او رخصة دخول للعمالة الوافدة اىل البالد 

إال بعد الحصول عىل اجازة او رخصة عمل من وزارة العمل ومن ثم اكمال 

اجـراءات وزارة الداخلية ودائـرة االقامة». وأضاف ان «اجتماع اللجنة يف 

مقر وزارة الداخلية تطرق اىل اهمية هذا امللف وإعطائه اهمية كبرية وتم 

االتفاق عىل اسـتمرار اجتماعات اللجنة خـالل االيام املقبلة». وتابع: ان 

املدة املقبلة ستتضمن سلسلة اجتماعات مع املالكات املتقدمة يف وزارات 

العمل والداخلية والخارجية والهجرة، وسـتناقش مقررات عدة للوصول 

اىل نتائج ومعالجـات حقيقية لتنظيم ملف العمالـة االجنبية الوافدة اىل 

البالد».



بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، امس 
األربعـاء، أن أكثـر مـن 346 منشـأة 
تجارية موجودة يف العراق، فيما بينت 
أن العاصمة بغداد احتلت املراتب األوىل 

يف كل يشء، ومحافظة املثنى األقل.
وقامـت مديريـة إحصـاءات التجارة 
التابعـة للـوزارة، بحسـب تقرير لها 
اطلعـت عليـه ”الـزوراء“، بـ“حرص 
شـامل للمنشـآت التجارية يف العراق 
بما فيها إقليم كردسـتان والذي أظهر 
أن هنـاك 446.793 منشـأة تجاريـة 
منهـا 318.792 منشـأة خاصـة من 
مجموع املنشآت التجارية والتي بلغت 
، فيمـا كان هنـاك   91.9% نسـبتها 
أنشـطة خدمات األطعمة واملرشوبات 
والتي بلغت 28.001 منشـأة بنسـبة 

.“8.1%
وذكـرت املديريـة أن ”النتائج أظهرت 
أن بغـداد هـي االعىل يف عدد املنشـآت 
التجاريـة الخاصـة بتجـارة الجملـة 
املركبـات  واصـالح  وبيـع  واملفـرد 
والدراجات النارية والتي بلغت نسبتها 
%21.2، تليهـا اربيـل عاصمـة اقليم 
كردسـتان بنسبة %8.8، ثم محافظة 
السليمانية %8.7 ثم محافظة نينوى 

محافظـة  ثـم  ومـن   8.1% بنسـبة 
البـرصة بنسـبة %7.5 مـن مجموع 

عدد املنشآت التجارية الكلية“.
وبينت أن ”محافظة املثنى كانت األقل 

مـن بني املحافظـات يف عدد املنشـآت 
التجارية فقد بلغت نسبتها 1.9%“.

وأشـارت إىل أن ”النتائج اظهرت أيضاً 
ان محافظـة بغداد هـي االعىل يف عدد 

منشآت خدمات االطعمة واملرشوبات 
واملقاهي، حيث بلغت نسبتها 24.3%، 
تليهـا محافظـة السـليمانية يف اقليم 
تليهـا   ،10.4% بنسـبة  كوردسـتان 

محافظة البرصة بنسبة %6.7، تليها 
محافظـة أربيل بنسـبة %6.6، تليها 
محافظـة كربـالء بنسـبة %6.3 من 
مجموع عدد منشآت خدمات االطعمة 
كانـت  حـني  يف  الـكيل،  واملرشوبـات 
محافظة املثنى أقل املحافظات يف عدد 
منشآت خدمات االطعمة واملرشوبات 
حيث بلغـت %2.3 مـن مجموع عدد 
منشآت خدمات االطعمة واملرشوبات 

الكيل“.
وبينـت أن ”عـدد املنشـآت التجاريـة 
التي لديها نشاط تجارة الكرتوني بلغ 
36.398 منشـأة بنسـبة %11.4 من 
مجموع عدد املنشـآت الـكيل“، الفتة 
إىل أن ”النتائج أظهرت أن اعىل نسـبة 
للمنشـآت التي لديها نشـاط التجارة 
اإللكرتونيـة كانـت يف بغـداد بنسـبة 
البـرصة  محافظـة  تليهـا   ،16.2%
بنسـبة %12.8، ومـن ثـم محافظـة 
السليمانية بنسبة %11، اما محافظة 
املثنى فكانت األقل من بني املحافظات 
يف عـدد املنشـآت التـي لديها نشـاط 

الكرتوني وبنسبة بلغت 1.1%“.
ويعني مصطلح ”املنشآت“ بأن جميع 
التسـوق  ومراكـز  التجاريـة  املحـال 

الضخمة واملوالت.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسـواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيما اسـتقرت يف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم كردسـتان، امس 

األربعاء.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 372 الف دينار، وسـعر الرشاء 368 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم امس الثالثاء 370 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 342 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 338 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 370 الف دينار و 380 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و 350 الف دينار.
أمـا اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 430 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 380 الف 
دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 325 الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار خامي البرصة املتوسـط والثقيل العراقي بشـكل كبري، 

امس االربعاء، مع انخفاض أسعار النفط عاملياً.
وانخفض خام البرصة املتوسـط املصدر آلسـيا 3.46 دوالرات، بما يعادل 

%4.25 ليصل اىل 77.90 دوالراً للربميل الواحد.
وانخفض خـام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 4.86 دوالرات، او ما يعادل 

%6.42 ليصل اىل 70.85 دوالرا.
وشـهدت أسـعار النفـط العامليـة انخفاضـاً خـالل األسـبوع الحايل مع 

انخفاض الطلب وسط مخاوف الركود االقتصادي.

بغداد/ نينا:
 اكد الخبري يف الشـأن االقتصادي، رعد تويج، ان مشـاركة رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني يف القمة الصينية والعربية يف الرياض هو منعطف 
حقيقي للمزيد من املشاركة االقتصادية بني بلد مابني النهرين وبلد النهر 
االصفر .وقال تويج يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء“نينا“: ”من 
الناحية االقتصاديـة، فقد تبنت الصني الباب املفتوح، وتحاول اسـتغالل 
السياسـة الخارجيـة الصينية لتحقيق سـبل التنمية طويلـة املدى، وهذا 
يعني تسخري الدبلوماسـية الصينية لصالح عالقات التعاون االقتصادي، 
والتجـاري، واألمنـي، والتقنـي مع دول العالم، وعىل رأسـها الـدول التي 
تمتلك رؤوس األموال القابلة لالسـتثمار يف الصني، والدول املالكة للتقنية 
املتقدمة، ثـم الدول املالكة للمـواد األولية الرضوريـة لالقتصاد الصيني، 

والدول العربية ومنها العراق الذي يشغل حيزا مهما يف هذا املجال ”.
واشـار اىل ان ”مشـاركة رئيـس الـوزراء يف القمـة الصينيـة والعربية يف 
الرياض هو منعطف حقيقي للمزيد من املشـاركة االقتصادية بني بلد ما 
بني النهرين وبلد النهر األصفر، متأملني ترسـيخ االتفاقية االسـرتاتيجبة 
بـني البلدين وارشاك الصني يف التنمية الصناعيـة والزراعية للعراق وجلب 
التكنولوجيـا وطريق الحرير واالفادة من تجربة الصني يف تحقيق معدالت 

نمو عالية.

بغداد/ نينا:
اكد الخبري يف الشأن االقتصادي، مالذ االمني، اهمية سيطرة الجهات املعنية 
والحكوميـة عىل سـعر رصف العملة الصعبـة، مؤكدا ان ارتفـاع الدوالر 

االمريكي سينعكس سلبا عىل الطبقات الفقرية يف املجتمع العراقي .
وقال االمـني يف ترصيح للوكالـة الوطنية العراقية لألنبـاء ”نينا“: يعتمد 
السوق العراقي بالدرجة االساس عىل السلع املستوردة بعد تدهور القطاع 
االنتاجـي - الزراعـي والصناعـي، فأصبـح العراق سـوقا رائجة للسـلع 
االجنبيـة، بـل ان دول رشق اسـيا وتركيا انشـأت معامل تصـدر انتاجها 
للعراق خاصة كما وحددت توسـع صادراتها للعراق كمصدر اسايس مهم 

لتطوير اقتصادها ”.
واضاف ”تلعب العوامل السياسية دورا مهما يف جعل العراق بلدا مستهلكا 
وغـري منتج فهو يأكل ما يزرع وينتج يف بلـدان اخرى، ما يعرض اقتصاد 
العـراق اىل اختالالت كبرية يف حال وقوع اي حدث كبري يف البلدان املصدرة، 
او تعرض ممرات املالحة اىل اخطار امنية، ما يتطلب عىل املسؤولني توجيه 
االنظار إلعادة العراق اىل سـابق عهده باالعتماد عىل ما ينتجه بشكل كبري 

وتقنني االسترياد“.
واشـار اىل ”ان زيـادة االسـترياد يعنـي زيـادة يف كميات العملـة الصعبة 
الخارجـة مـن البالد التي تزيد من كمية الطلب عليهـا ما يؤدي اىل ارتفاع 
سعرها، وبالتايل ارتفاع اسعار املواد املستوردة او ما يسمى ارتفاع السوق 
”.وبـنّي ”ان مصدر العملـة الصعبة يف العراق هو صـادرات النفط فكلما 
زادت كميـة تصدير النفط زادت كميات االمـوال الصعبة الداخلة للعراق، 
ما يؤدي اىل ارتفاع قيمة الدينار العراقي امام الدوالر ورخص األسعار، إال 
ان هذا االمر لن يدوم طويال نظر لتحكم التجار يف السوق بقصد الحصول 
عىل ارباح اكثر، غري مهتمني بالفقراء الذين ربما ال يتمكنون من الحصول 
عىل قوت يومهم“.وتابع ”ينبغي عىل الحكومة ان تتخذ اجراءاتها لحماية 
الطبقة الفقرية من خالل السيطرة عىل سعر رصف العملة الصعبة او من 
خـالل ايجاد آلية ماليـة لدعم الطبقات الفقرية عرب دعم شـبكة الحماية 
االجتماعيـة، وان ارتفاع قيمة العملة العراقية امـام العمالت االجنبية له 
تأثـري كبري عـىل الطبقة الفقرية التي سـتنتفع من انخفاض سـعر املواد 

املستوردة بضمنها املواد الغذائية األساسية“.
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بغداد/ الزوراء:
أكـد البنك الـدويل، امـس االربعاء، ان 
االقتصاد العراقي يشـهد نمـواً كبرياً 
وصل لــ10.5 باملئة، فيما اشـار اىل 
زيـادة انتاجية القطـاع غري النفطي 

يف العراق.
وقال البنك يف ترصيـح لوكالة األنبار 
ان  ”الـزوراء“:  تابعتـه  العراقـي 
”االقتصاد العراقي يشـهد نموا كبرياً 
وصـل إىل (%10.5) خـالل النصـف 
باملقارنـة   2022 العـام  مـن  األول 
مع معـدل نمو بلـغ (%2.8) يف عام 

.“2021
مبينا ان ”ارتفاع معدل كميات انتاج 
وتصدير النفط واالسعار عامليا، كان 
له دور كبري يف هذه الزيادة باإلضافة 
إىل زيادة انتاجية القطاع غري النفطي 

يف العراق“.
االيـرادات  يف  ”الزيـادة  ان  واضـاف 
العامة تمثل فرصة مهمة تدعم آفاق 
االقتصـاد العراقـي املسـتقبلية نحو 
تنويـع االقتصـاد وزيادة مسـاهمة 
القطاعـات غـري النفطيـة يف الناتـج 
املحـيل اإلجمايل“، موضحـا انه ”عىل 

الرغم مـن الفرص التنمويـة املواتية 
يف العـراق، إال أن االقتصاد العراقي ما 
يزال يعاني من مشـاكل عديدة تبحث 
عن معالجات عاجلة الستدامة القدرة 
عىل الصمود والنمو االقتصادي، ومنها 

أزمة املياه والتحديات املناخية“.
فيمـا أكـد البنـك املركـزي العراقـي 

يف ترصيـح صحفـي: ان ”سياسـته 
النقدية تسـعى إىل تحقيق االستقرار 
والنمو االقتصادي باسـتخدام أدوات 
السياسة النقدية املختلفة، التقليدية 

وغري التقليدية“.
مبينـا ان ” مبادراتـه املختلفـة التي 
تجـاوز مبلغها (18) ترليـون دينار، 

أسـهمت بتوفـري التمويـل املناسـب 
برشوط ميرسة للعديد من املشـاريع 
الصغـرية واملتوسـطة والكبرية لدعم 
القطاع الخـاص والتنوع االقتصادي 
بضمنهـا مبلـغ (1) ترليـون دينـار 
الطاقـة  منظومـات  رشاء  لتمويـل 

املتجددة لألفراد واملشاريع“.

من جهة متصلة، بحث البنك املركزي 
العراقـي، امـس االربعاء، مـع بعثة 
صنـدوق النقد الدويل اوجـه التعاون 

الثنائي وتطويره.
وذكر املكتـب االعالمي للبنك املركزي 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”محافظ 
البنـك املركـزي العراقـي، مصطفى 
غالب مخيف، اسـتقبل وزيرة املالية 
طيـف سـامي وبعثة صنـدوق النقد 
الـدويل التـي تـزور العاصمـة بغداد 

حالياً“.
واضاف انه ”جرى خالل اللقاء بحث 
تحديات السياسات الرئيسية وأوجه 
التعاون الثنائـي وتطويره بما يصب 
يف خدمة القطاع املرصيف واالقتصادي 
يف العراق فضالً عن تعزيز االسـتقرار 

املايل“.
العراقـي  املركـزي  البنـك  أن  يذكـر 
يسـتضيف يومي االربعاء والخميس 
اجتماعات بعثة صندوق النقد الدويل 
يف العاصمـة بغداد بمشـاركة وزارة 
التخطيـط  وزارات  وممثـيل  املاليـة 
والكهربـاء والعمـل واملـوارد املائيـة 

والبيئة.

 بغداد/ الزوراء:
اصدر وزيـر النفط، حيان عبد الغني، امـس االربعاء، توجيهات لرشكات 

املعدات الهندسية الثقيلة.
وذكر بيـان للوزارة تلقته ”الزوراء“: ان ”عبد الغني، خالل زيارته لرشكة 
املعـدات الهندسـية الثقيلـة، عقـد اجتماعاً ضـم املسـؤولني يف الرشكة، 
واسـتمع اىل ايجـاز عن خطط وبرامـج الرشكة، وقام بجولـة تفقدية يف 

معامل وورش الرشكة واللقاء باملهندسني والفنيني والعاملني فيها“.
واوضـح ان ”وزير النفط اصدر عدة توجيهـات تضمنت التأكيد عىل دعم 
الجهـد الوطنـي والصناعـات الوطنية ومنحهـا االولوية لهـا يف تعاقدات 
تصنيـع وتنفيـذ االجهـزة واملعدات الهندسـية، فضال عـن االرتقاء بعمل 

الرشكة، والعمل عىل مواكبة التطور يف الصناعات التخصصية“.
واضـاف ان ”التوجيهـات شـملت زيادة االيـرادات املالية وتوسـيع آفاق 
عملهـا، واالنتقـال بها اىل رشكة رابحـة“، مؤكدا عـىل ”توجيه الرشكات 
النفطية بالتعاقد مع املعدات الهندسية لتنفيذ وتصنيع جميع احتياجاتها 
مـن أوعية ضغط، مبـادالت حرارية، مراجـل بخارية، الـزوارق، خزانات 
اسـرتاتيجية للنفـط ومشـتقاته، بوابات الـري، تصنيع هيـاكل حديدية 
وبكافة االحجام، عالوة عىل تذليل العقبات واملشاكل، وااليعاز بتوفري بيئة 

العمل املناسبة لجميع العاملني“.
مـن جانبه، قال مدير عـام رشكة املعدات الهندسـية الثقيلة، رعد صفاء 
الديـن: ان ”زيارة نائـب رئيس الوزراء وزير النفـط اىل الرشكة تعد دعما 
كبـريا من قيـادة القطاع النفطي لالرتقـاء بعملها، وتعـزز من دورها يف 

تطوير الصناعة النفطية“.

بغداد/ الزوراء:
 تجـاوزت مبيعات مـزاد العملة يف البنك املركـزي العراقي، امس األربعاء، 

158 مليون دوالر أمريكي بمشاركة 40 مرصفاً.
وذكر مصدر: أن البنك املركزي باع، امس، خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 158 مليونـاً و 546 ألفـاً و 192 دوالراً، غطاهـا البنك بسـعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأضـاف: ان معظم املبيعات ذهبت لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شـكل 
حـواالت واعتمادات حيـث بلغت 115 مليونـاً و 396 الفـاً و 192 دوالراً، 
فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعـات نقدية التي بلغت 43 مليوناً و150 
دوالراً.وأشـار املصدر إىل: ان 22 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج، و18 مرصفـًا لتلبية الطلبات النقديـة، إضافة اىل 126 رشكة 

توسط.
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 بغداد/ الزوراء:
حددت اللجنة املالية يف مجلس النواب، 
امـس األربعاء، موعد وصول مرشوع 
قانـون املوازنة العامـة االتحادية إىل 
الربملان، فيما أوضحت أسـباب تأخر 
اكتمـال مرشوعهـا حتـى اآلن لـدى 
الحكومة. مـن جهته، اكد النائب عن 
ائتالف دولـة القانـون، داخل رايض، 
امـس، أن املوازنة العامـة االتحادية 
لعام 2023 ستصل إىل مجلس النواب 
بعد عطلة الربملـان الترشيعية، مبينا 
أن جميع ما يطرح عن قانون املوازنة 
مجرد تكهنات وليسـت هنـاك أرقام 

حقيقية . 
وقـال عضـو اللجنـة املاليـة، معـني 
الكاظمـي، يف ترصيـح صحفـي: إن 
”مرشوع املوازنة سـيصل إىل مجلس 
النـواب مطلع العام املقبـل، كونه لم 
يكتمـل حتى اآلن لـدى وزارتي املالية 
والتخطيط بسـبب املطالبات العالية 
التي وصلت من الوزارات واملحافظات 
وبلغت 222 ترليون دينار، وتحتاج إىل 

مراجعة وتعديل“.
”مجلـس  أن  الكاظمـي  وأضـاف 
النواب سـيبدأ عطلته الترشيعية يوم 
8 مـن الشـهر الحـايل، وحـني يصل 
مـرشوع القانـون إىل مجلس النواب، 

أو  شـهرين  سـيأخذ  املجلـس  فـإن 
أكثر للدراسـة واملناقشـة والتصويت 

عليها“.
مـن جهتـه، اكـد النائب عـن ائتالف 
دولـة القانـون، داخـل رايض، امس 
األربعاء، أن املوازنة العامة االتحادية 
لعام 2023 ستصل إىل مجلس النواب 
بعد عطلة الربملـان الترشيعية، مبينا 
أن جميع ما يطرح عن قانون املوازنة 
مجرد تكهنات وليسـت هنـاك أرقام 

حقيقية . 
وقال داخـل يف ترصيـح صحفي: إن 
”موازنـة 2023 لـم تردنـا حتى اآلن 
مـن الحكومـة رغـم تمديـد الفصل 

الترشيعي ”. 

وأضـاف أن ”مجلـس النواب سـوف 
الترشيعيـة،  عطلتـه  إىل  ينـرصف 
وهـذه رغبـة الحكومة لتأخـذ وقتها 
يف إعداد موازنة تلبي طموح الشـعب 

العراقي”. 
وأشـار داخـل إىل أنـه ”مـن املؤمـل 
أن يدخـل مجلـس النـواب يف عطلـة 
ترشيعية تبدأ يف التاسـع من الشـهر 

الحايل ملدة ثالثني يوما ”. 
وسـيبدأ الربملـان عطلتـه الترشيعية 
يف التاسـع مـن الشـهر الحـايل وفقا 
للدسـتور مـا يعنـي تأخر مناقشـة 
موازنـة العـام القـادم شـهرا كامال 
دون وصـول املوازنة من الحكومة إىل 

الربملان . 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، 
امـس األربعـاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمـة بغداد، ويف 
اقليم كردسـتان.وقال مصدر: إن بورصتـي الكفاح والحارثية 
املركزيتني يف بغداد، سجلتا صباح امس 150200 دينار عراقي 
مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت االسـعار صباح الثالثاء 
149550 دينـارا عراقيـا مقابل 100 دوالر امريكي.وأشـار إىل 

أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 150500 دينارا عراقيا 
لـكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 150000 
دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردستان، فإن اسعار الدوالر يف البورصة سجلت ارتفاعا حيث 
بلغ سعر الدوالر البيع 150100 دينار لكل 100 دوالر امريكي، 

وبلغ سعر الرشاء 150000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبري االقتصـادي، الدكتور نـارص الكناني، إمكانيـة انهاء ازمة 
البطالة والسكن يف آن واحد من خالل املشاريع السكنية وبناء املجمعات 
الجديدة يف عموم املحافظات، فضال عن انعاش ميزانية البلد عرب إنشاء 

قناة مالحية تربط البحر بالخليج.
وقـال الكناني يف ترصيح صحفـي: ان ”القضاء عىل البطالة امر ممكن 
من خالل اطالق مشـاريع تنموية واعدة من شـأنها انعاش العراق من 

ناحية قطاع اإلسكان وتخليصه من ازمة السكن الراهنة“.
وأضـاف ان ”التوجه نحو بناء مجمعات سـكنية بواقع 120 الف وحدة 
يف كل محافظـة بما مجموعه مليـون و800 الف وحدة يف عموم العراق 
سـيقيض تماما عىل ازمة السـكن ويوفر االالف من الدرجات الوظيفية 

للعاطلني عن العمل وذوي االختصاص“.
وبـنّي ان ”العـراق بإمكانـه النهوض بشـكل كبري من خالل املشـاريع 
االسـكانية والقضاء عىل البطالة واملبارشة بمـرشوع األجيال عرب فتح 
قنـاة مالحية تربط الخليج بالبحر املتوسـط عرب انشـاء ممر مائي من 
خالل العراق، وهذا من شأنه ان يدخل للعراق اكثر من 400 مليار دوالر 

سنويا“. 

@Ú€b�j€a@ıbË„g@Û‹«@ÊÎäÜb”@ZÜbón”a
@Âÿè€a@Úflåc@Û‹«@ıbõ‘€aÎ @ê‹™@∂g@›óÓé@Ú„åaÏæa@ Îãìfl@ZÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa

›j‘æa@‚b»€a@…‹�fl@laÏ‰€a

ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@aÜÏ»ñ@áËìÌ@ä¸Îá€a
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@‚˝«�a@›ˆbéÎ@ù»i@È€Îb‰nm@bfl@Ô–‰Ì@Òãÿ€a@Üb•a
25@ÔvÓ‹Ç@›Óudm@Êdìi

بغداد/ الزوراء: 
نَفـى االتحـاُد العراقّي لُكرِة القدم، امس األربعاء، األنباَء التي تتناولها بعُض وسـاِئل اإلعالِم ومواقع التواصِل بشـأِن َتأجيِل 
َموعـِد ُمنافسـاِت ُبطولـِة كأس الخليج العربّي الـ ٢٥ مطلع العـام املُقبل. وأكَد االتحاُد العراقّي لُكـرِة القدم: إن ما تروُج له 
بعُض وسائل اإلعالم بُمختلِف ُمسمياتها هي أنباٌء غري صحيحٍة، وإن الُبطولَة ستجري يف موعدها املُثبت، وهو السادس من 
شـهر كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٣. وبنّيَ االتحاد: إن اللجنَة املُنظمة سـتصُل َمطلع الثلث األخري من الشـهِر الحايل إىل مدينِة 
البرصة لتبدأ عملها الفعّيل لغرِض َترتيِب كل اإلجراءاِت اللوجستّيِة الداعمِة مع بقيِة اللجاِن من أجل إنجاِح الُبطولِة التي طاَل 
انتظارهـا. وأضاَف االتحاد: إن هناك تواصالً ُمسـتمراً مع اتحاِد كأس الخليج العربـّي، وإن التحضرياَت ُمتواصلٌة من خالل 
الدعِم الحكومّي املُقدم لتسهيِل املهام كافة التي تتعلُق باحتضاِن أفضل ُنسخٍة من ُنسِخ ُبطوالِت كأس الخليج لُكرِة القدم.

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÓ„áj€a@ÒÏ‘‹€@bÓéa@Ú€Ï�i@¿@bflbéÎ@19@åã±@÷aã»€a

بغداد/متابعة الزوراء:

أكـد رئيـس الهيئـة اإلداريـة 

لنادي الرشطة الريايض حليم 

الفرهـود، أن مـا تـمَّ تداولـه 

مؤخـراً عـن مـرشوع دمـج 

األندية التابعة لوزارة الداخلية 

بنـاٍد واحـد هي شـائعات ال 

أساس لها من الصحة .

وقال الفرهـود لوكالة األنباء 

وزارة  إن“  (واع)،  العراقيـة 

ـه بدمـج  لـم توجِّ الداخليـة 

األندية الرياضية، وما تناقلته 

وبعـض  اإلعـالم  وسـائل 

ال  للـوزارة  التابعـة  األنديـة 

يمـتُّ للحقيقة بصلة ”، الفتاً 

إىل أن“ وزيـر الداخليـة عبـد 

األمري الشـمري وّجـه األندية 

بمواصلة نشاطاتها ونتائجها 

اإليجابيـة، وطلـب بتوسـيع 

باقـي  وتطويـر  نشـاطاتها 

الوزير  األلعـاب، كمـا وجـه 

بتنميـة املـوارد املالية لألندية 

ومنحهـم الفرصـة الكاملـة 

لالرتقاء بعملها“.

وأضـاف الفرهـود أن“ بعض 

األنديـة لـم يكـن لهـا وجود 

أوحضور فاعالن بني األندية ؛ 

فتـمَّ توجيهها من قبل الوزير 

وحضورها  وجودهـا  بإثبات 

ضمـن خطـة األلعـاب التـي 

باإلضافة  األنديـة  تلك  تقرها 

ومنهـاج  سياسـة  رسـم  إىل 

لعملها يف الفرتة املقبلة“.  

وأشـار الفرهود إىل أن“ أغلب 

األنديـة املنضوية تحت خيمة 

مسـتقرة،  الداخليـة  وزارة 

باستثناء نادي الجنسية الذي 

يعانـي مـن بعـض املشـاكل 

والدعـاوى القضائية، لم يتم 

البت بها حتى اآلن ”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حددت لجنُة املسـابقات يف االتحـاِد العراقّي لكرة القـدم، الخامس 
من شـهر كانـون الثاني املُقبل موعداً النطالِق دوري شـباب املمتاز 

للموسم 2022 /2023 .
وبنّيَ ُعضو لجنة املسابقات، عيل عبيس يف بيان لالتحاد تلقته وكالة 
االنباء العراقية (واع): ”تّم تحديُد موعد انطالق دوري الشباِب ألنديِة 
املمتاز يف الخامس من الشهر املقبل بعد االتفاِق مع املكتب التنفيذّي 

التحاِد الكرة بهذا الصدد“.
وأضـاَف أن ”انطالُق الدوري بهذا املوعد جاء من أجل فسـح املجاِل 
أمام األنديِة من أجل اإلعداِد املناسـب للُمشاركِة يف هذا الدوري لتلك 
الفئِة والتي تعدُّ من أهم األسـسِ التي يرتكُز عليها مسـتقبُل الكرة 

العراقّية“.

@äÎÜ@÷˝�„a@á«Ïfl@áÌá•
åbn‡æa@lbjí

@ÚÌá„c@wflÜ@Ô–‰Ì@ÜÏÁã–€a
ÚÓ‹Çaá€a

@25@ÔvÓ‹©@ÚÓ€Î˛a@Ú‡ˆb‘€a@Â‹»Ì@ëbéb◊@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@läáfl

ÚÓéÎã–€a@Üb•a@›‡«@‚bflc@pbj‘»€a@Âfl@Ú«Ï‡™@áuÏm@Z¥–fl@›Ó‘«

أبوظبي / متابعة الزوراء:
حقـق املنتخب العراقـي للقـوة البدنية، أمس 
األربعـاء، 19 وسـاماً يف بطولة آسـيا املقامة 
حاليا يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي بمشاركة 
نحو 700 العب يمثلون 34 دولة، بينها ثماني 

دول عربية .
وقـال رئيس االتحـاد العراقي للقـوة البدنية، 
صالح فتاح، لوكالة شفق نيوز: إن ”املنتخبات 
الوطنيـة املشـاركة يف بطولـة آسـيا، قدمـت 
مستويات كبرية نالت استحسان محبي اللعبة 
خالل النزاالت التي شهدت منافسات قوية بني 

العبي الفرق املشاركة يف الحدث القاري“.
وأضاف فتاح، أن ”الالعـب (رائد رمزي) لفئة 
الشباب، حقق وسـاما ذهبياً وفضيتني بوزن 
66، فيما اسـتطاع زميله (مسـلم عيل) بوزن 
83، من إحراز وسامني ذهبيني أما يف وزن 70، 
فحقق الالعب (رضا جبار) وسـامني ذهبيني، 
فيما نال زميله الالعب (طاهر عباس) يف وزن 

74 وساماً فضياً،  ويف وزن 105، حقق الالعب 
(يوسف نجم الدين) ذهبية وفضيتني ووساماً 

برونزياً ونال زميلة“.
وأشـار إىل أن ”الالعـب (محمد عـيل فريد) يف 
فئة املتقدمني حقق وسـامني برونزيني بوزن 
83، ويف وزن 93 حقـق الالعـب (غيـث حيدر 
فضيتان)، فيما أحرز الالعب فالح كامل بوزن 
93، أربعة أوسمة ذهبية“، الفتاً إىل أن ”الالعب 
(عبـاس ثابـت) لفئة الناشـئني بـوزن 105، 
حقق وسـاماً فضياً وآخر برونزياً، فيما حقق 
الالعـب (محمد إيـاد) بوزن 105 ماسـرت من 

إحراز وسام ذهبي وفضيتني وآخر برونزياً“.
وكانت الهيئة العامـة التحاد القوة البدنية، 
قد انتخبـت صالح فتاح ملنصـب الرئيس يف 
انتخابـات االتحـاد العراقي للقـوة البدنية، 
التي أقيمـت يوم 29 أيلـول 2022، يف قاعة 
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية بالعاصمة 

بغداد.

بغداد / متابعة الزوراء:
العراقـي  االتحـاد  رئيـس  أعلـن 
للفروسـية عقيل مفتـن، عن دعمه 
لتأمـني مسـتلزمات نجاح  الكامـل 
واحتضـان  العراقيـني  الفرسـان 
الكفؤين منهم داخل العراق وخارجه 
بريقها  العراقية  الفروسية  لتستعيد 
ومكانتها بني الرياضات عىل الصعيد 

املحيل والدويل.
فيديويـة  مقابلـة  يف  مفتـن  وقـال 
أجرتهـا معه وكالة األنبـاء العراقية 
(واع)، إن“ دعمه لهذه الرياضة جاء 

انطالقاً من حبـه للخيول وتربيتها ، 
مبينـاً، أنـه من عائلة ضمـت العديد 
األول  الخـط  ومـن  الفرسـان  مـن 
الذين حققـوا ارقاماً يف هـذه اللعبة 
”، مضيفـاً، أن“ هدفـه هـو تقديـم 
كل مـا يمكنه لهـذه للرياضة وباقي 
الرياضـات بصـورة عامـة، وكانت 
البدايـة من دعـم اللعبـة األقرب إىل 
قلبه وهي لعبة األجداد، لكي تستعيد 
أمجادها وبريقها بعد ما مرت بفرتة 
ركود وابتعاد عـن منصات التتويج، 
وبالفعـل تمكـن بزمـن قيـايس من 

املشاركة ببطوالت عاملية والحصول 
عىل املراكز األوىل ”.

وأضاف مفتـن أن ” هنالك مجموعة 
مـن العقبات التي تقـف عائقا أمام 
عمل االتحاد خالل هذه الفرتة ومنها 
األرض التـي تضـم مبنـى االتحـاد، 
ومخصصـة  لوزارتـني  ملـك  وهـي 
التعليـم  وزارة  هـي  ثالثـة  لـوزارة 
العـايل التـي تتقـاىض بـدل ايجـار 
البنايـة ومرتبطة مـع االتحاد بعقد 
رسـمي، لكنهـا أقامت دعـوى ضد 
االتحاد لفسـخ العقـد واخالء املقر ، 

علماً أنه مبنى مخصص للفروسـية 
وزارة  أن“  إىل  مشـرياً،   ،” العراقيـة 
الشـباب والرياضة لـم تخصص أي 
 ،  2022 موازنـة  يف  لالتحـاد  مبلـغ 
ومنذ مطلع العـام الحايل وأنا اتكفل 
بجميع املصاريف من إطعام الخيول 
واالحتفـاالت  املشـاركات  كلـف  إىل 
الفرسـان،  ورواتـب  والفعاليـات 
وهذا نابع من حبـي للعبة؛ لذا أدعو 
زمالئي من رجال األعمال للتوجه إىل 
دعم األلعاب التي يحبونها للنهوض 

بالواقع الريايض ”.

bè„ãœ@Ä@a6‹≠a@NN@fibÃm5€a@Ä@lãÃæa@NN@µn‰uä˛a@Ä@aá‰€ÏÁ@NN@›Ìåa5€a@Ä@bÓmaÎã◊
ã�”@fibÌá„Ïæ@ÔˆbË‰€a@…iã€a@äÎÜ@÷˝�„a@aáÀ

بغداد/ خاص للزوراء:
ٌتفتتح يوم غد الجمعة مباريات ربع نهائي 
مونديال كأس العالم (قطر 2022) باقامة 
مباراتني األوىل يف السـاعة السادسة مساًء 
بني كرواتيا والربازيـل والثانية يف العارشة 

مساًء بني هولندا واألرجنتني.
وبعـد غد السـبت تسـتكمل مباريات ربع 
النهائـي باقامة مباراتني أيضـاً األوىل بني 
املغـرب والربتغـال يف السـاعة السادسـة 
مسـاًء والثانيـة بـني انجلـرتا وفرنسـا يف 

الساعة العارشة مساًء. 

Z›Ìåa5€a@Ä@bÓmaÎã◊
تحت الضغط، تتأرجح الربازيل: التعاضد، 
الصداقة وخطوات رقص صغرية.. يقرتب 
الربازيليون من مواجهة الدور ربع النهائي 
يوم غـد الجمعة أمام كرواتيـا يف مونديال 
قطـر 2022 بابتسـامة عـىل الرغـم مـن 
ضغط النتيجـة، اإلرث الكبري وكل يشء ما 

عدا نقص الرتكيز كما يؤكدون.
خالل االنتصـار الكبري يف ثمن النهائي عىل 
كوريا الجنوبية (4 - 1)، ضاعف الالعبون 
الربازيليون مـن احتفاالتهم مع كل هدف، 
حتـى أنهـم ذهبوا إىل حـد أداء ما أسـموه 
”رقصـة الحمام“ إىل جانـب مدربهم تيتي 

(61 عاًما).
وقـال املهاجم ريشارليسـون: ”كان األمر 

متفقا عليه“.
وأضـاف: ”طلـب منـي (تيتـي) أن أعلمه 
رقصـة الحمام. مـن املهم بالنسـبة له أن 
يكـون هنـاك وأن يجلب لنا هـذه الفرحة 
أيًضـا. إنهـا تصيبنـا بالعـدوى عىل أرض 

امللعب“.
ومـع ذلك، فإن صـورة الربازيليني املرحني 
الذين يواجهون الكوريني الجنوبيني أثارت 

انتقادات لالعبي سيليساو.
وقـال روي كني، الدويل األيرلندي السـابق: 
”ال يجـب أن تفعل ذلك يف كل مرة. إنه عدم 

احرتام“.
وتابع: ”حتى مدربهم شـارك.. أنا ال أحب 

ذلك“.
ويعـول املنتخـب الكرواتي عـىل مجموعة 
مـن العبيـه الخـرباء يف اللعبة أمثـال لوكا 

مودريتش وايفان بريزيتش وبروزفيتش.
وتبـدو مهمة كرواتيا وصيـف بطل العالم 
صاحـب  املنافـس  قـوة  بسـبب  معقـدة 

الجمهور الكبري داخل الدوحة.

Zµn‰uä˛a@Ä@aá‰€ÏÁ
عىل ستاد (لوسيل)، ستكون مباراة هولندا 
واألرجنتني امتداد لسلسلة مباريات كثرية 
بـني البلديـن كان أبرزها نهائـي مونديال 
1978 الذي حسمته األرجنتني عىل أرضها 

بعد الوقت االضايف (3 – 1).
وشـهد مونديال (فرنسا 1998)، مواجهة 
بـني املنتخبـني يف ذات الدور ربـع النهائي 

وانتهى ملصلحة هولندا بنتيجة (2 - 1).

ثم التقى املنتخبان يف نصف نهائي مونديال 
2014، وتأهلت األرجنتني بركالت الرتجيح 
واالضـايف  األصـيل  الوقتـني  انتهـاء  بعـد 

بالتعادل السلبي يدون أهداف. 
ZfibÃm5€a@Ä@lãÃæa

يصطـدم املنتخـب املغربي الشـقيق 
بنظريه الربتغايل عىل ستاد (الُثمامة)، 
ويسـعى املغاربـة لكـي يكونـوا أول 
منتخب افريقي يصل اىل نصف نهائي 

املسابقة، لكن أمامهم حاجز برتغايل 
صلـب ويتصاعد مسـتواه من مباراة 
ألخرى، خصوصاً بعـد تحقيقه أعىل 
نتيجـة يف دور الـ 16 عقب فوزه عىل 

سويرسا ب 6 أهداف مقابل هدف.
يف املقابـل يريـد الربتغاليون الوصول 
الثالثـة  للمـرة  النهائـي  نصـف  اىل 
 1996 مونديـايل  بعـد  تاريخهـم  يف 

و2006.

Zbè„ãœ@Ä@a6‹≠a
وصيـف بطل اليـورو األخـري انكلرتا 
يـدرك مهمتـه الصعبـة أمـام أبطال 

العالم املنتخب الفرنيس.
ويملـك كال املنتخبـان فرصـة كبرية 
بسـبب  النهائـي،  نصـف  لبلـوغ 
امتالكهما ألمهر الالعبني خصوصاً يف 

الشق الهجومي.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن مـدرُب املنتخـب الوطنّي ”خيسـوس 
كاساس“ قائمَة الالعبني (األولية) املُستدعاة 
لُبطولِة كأس خليجي 25 التي سـتحتضنها 

البرصة.
 ومـن املؤمل أن يسـتقَر الجهـاُز الفنّي عىل 

(23) العباً للدخوِل يف البطولِة.

 وتألفـت القائمـُة األوليـة مـن (35) العباً 
هـم كٌل مـن : جـالل حسـن، فهـد طالـب، 
أحمد باسـل، حسـن أحمد، عيل عبادي، زيد 
تحسـني، مصطفى ناظم، عـيل فائز، مناف 
يونـس، حسـن رائد، حمـزة عدنـان، أحمد 
يحيـى، رضغـام إسـماعيل، األي فاضـل، 
حسـني عمار، أحمد عبد الحسني، سعد عبد 

األمري، أمـري العماري، عيل مهـدي، جيلوان 
حمد، إبراهيم بايش، شـريكو كريم، حسني 
عيل، حسني جبار ، ريوان أمني، لؤي العاني، 
مؤمل عبد الرضا، شـهاب رزاق، محمد عيل 
عبود، أحمد ياسني، بسام شاكر ، حسن عبد 
الكريم، عمار محسـن، أحمد سـرتيب، عالء 

عباس.

Òãíbjfl@Òãy

@NN@ã�”@fibÌá„Ïfl
@paäbõ®a@÷bjé

(10)
!a@áj«@ÜbÁNÜ

املقارنـة بـني الصـاروخ القطري يف تنفيـذ التزامـات كاس العالـم والعربة 
الربازيلية التي تسحبها ميزانية خاوية تسري بها عىل طرق وعرة من املشاكل 
كانـت حارضة يف اذهان أعداء مونديال قطر يف السـباق الحضاري، وهم بما 
يملكـون من وسـائل خارقـة التقدم يف مجـال الرصد واقتنـاص املعلومات 
وتخزين تلك املعلومات بل واسـتثمارها أيضا يعلمون علم اليقني ان املقارنة 

رضب من السفه .
فالربازيـل تنـوء خزانتها بحمل أحد عرش مليار انفقـت عىل املونديال وقطر 
انفقـت ما يزيد عىل مئتي مليـار دوالر بأريحية، والربازيل تتفجر غضبا عىل 
تضييف  املونديال وقطر يدعمها كل شعب الحضارة العربية اإلسالمية بعدد 
يربو عىل املليار ونصف نسـمة، والربازيل ال تضمن حياة آمنة اثناء فعاليات 
املونديال اذ حتى الرشطة انضموا اىل املحتجني وقطر تعلن ان األمن سيكون 
يف اعىل صور تجلياته، والربازيل لم تنجز اال ثالثني يف املئة من التزاماتها ولم 
يبق عىل ساعة االنطالق اال تسعة أيام بشهادة واحد من اشهر نجومها وعضو 
لجنتهـا التنظيمية النجم رونالدو الذي كم من مرة اصطادته الكامريات عىل 
مدرجات مونديال قطر مبهورا مع غريه من النجوم، وقطر أعلنت عن إتمام 

ادق التفاصيل يف استعدادها للمونديال قبل أسابيع من انطالقه .
هذه املقارنـة كانت حارضة يف عقول وملفات أعداء مونديال قطر ولكن الن 
السـباق هو سـباق حضاري وليس اللعب فيه اال بقيمة ما يثمر عنه اللعب 
فانهم اشـتدوا وشـددوا عىل قطر تحت شـعار زائف اسـموه زورا ” حقوق 
االنسـان ” وهم الذين حتى هذه اللحظة يكنون  يف رسهم تعريفا لإلنسـان 

غري ذلك الذي يتداولونه يف علنهم .
ويقـول قائل، انهـا مقارنة غري منصفة فثروات قطر وعدد سـكانها ليسـا 
كما الربازيل، وهذه حجة قد تهضم يف سـباقات الدول اال انها  ليسـت كذلك 
يف سـباق الحضـارات .. ويف هذه النقطة الحضارية نعـود اىل كتاب ”مقدمة 
جغرافيـة اىل التاريـخ ” الذي أصدره لوسـيان فيفر عـام 1932 اذ يقول، ان 
البيئة املادية التي وفرها سـهل دلتا دجلة والفرات للسـومريني ساعدت عىل 
انبثـاق حضارتهم، ولكن يجب ان ال نخدع انفسـنا بالتفكـري ان كل ما عىل 
املـرء فعله هو ان يقدم اإلمكانات ورسعان ما تقبل تلقائيا وتسـتعمل، فقد 
توفـرت إمكانات يف مناطق كثرية وجدت يف العالـم لكنها لم تنتج حضارات 

يف الواقع .
اما عالم االثار كريمر فيقول ” ان العامل النفيس املسؤول اىل حد ليس بقليل 
عن كل من اإلنجازات املادية والثقافية لدى السومريني كان دافعا يتخلل كل 
يشء ويتأصـل يف األعماق من أجل الربوز والتميـز والنرص والنجاح ” (غلني 

دانيال : الحضارات األوىل : 103 ) .
هذا االنسـان الحضاري عاش بني النهرين وسـاح بعيدا يف هذه املناطق التي 
أضافت اىل تاريخها العريق  منجزات الحضارة العربية اإلسالمية .. وكما قال 

الشاعر الكبري املتنبي ” عىل قدر أهل العزم تاتي العزائم ” ...واىل الغد ...
حقيقة يعرفونها، اال انفسـهم األمارة بالسـوء حملتهم عىل املكابرة فكانت 
النتيجة ان خرسوا السـباق ..الن قطر يف هذا السـباق انما هي  امتداد شعب 
حضـارة . كمـا ان السـباق ليس سـباق حكومـات وقنوات إنما هو سـباق 

حضارا واىل الغد .



بروكسل / متابعة الزوراء
أعلن قائد منتخب بلجيكا اعتزاله اللعب الدويل بشكل رسمي بعد الخروج من الدور 

مباراة   ١٢٦ هازار  ٢٠٢٢™.ولعب  قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة  األول 
مع منتخب بلجيكا سّجل خاللها ٣٣ هدفاً لكنه لم يحقق أي لقب 

جماعي مع بالده.واعتزل هازار بعمر ٣١ عاماً ليحاول الرتكيز 
أوقاتاً صعبة منذ  الذي يعيش معه  مع ريال مدريد اإلسباني 
هازار  ٢٠١٩.وتعرّض  يف  اإلنكليزي  تشليس  من  إليه  انتقاله 
السنوات  انخفاض مستواه يف  االنتقادات بسبب  للعديد من 
األخرية بعد أن كان أحد املرشحني للفوز بجائزة أفضل العب 

يف العالم.

الدوحة / متابعة الزوراء
أكيه،  نايثن  الهولندي،  املدافع  حّذر 
األرجنتيني  إيقاف  مهمة  أن  من 
للدفاع  ليس  «تحد  مييس  ليونيل 
وذلك  بأكمله»،  للفريق  بل  وحسب 
الطرفني  بني  املرتقبة  املوقعة  قبل 

كأس  نهائي  ربع  يف  الجمعة  غداً 
٢٠٢٢™.وتوقع  قطر   FIFA العالم 
بني  عظيمة  «مباراة  عاماً  الـ٢٧  ابن 
بلدين كبريين يف كرة القدم»، مضيفاً: 
«نتطلع بفارغ الصرب ونأمل أن تكون 
مباراة كبرية بالنسبة لنا» عىل الرغم 

سهلة».واعترب  تكون  «لن  أنها  من 
اإلنكليزي  سيتي  مانشسرت  مدافع 
كرة  العبي  أعظم  «أحد  مييس  أن 

بالتايل  العصور،  مر  عىل  القدم 
الدفاع  الصعب»  من  سيكون 
تحدياً  سيكون  «لكنه  عليه 

جميالً، ليس فقط لخط الدفاع بل 
أيضاً  «هناك  بأكمله».وحذر:  للفريق 
العبون آخرون يتوجب علينا أن نقلق 
عىل  فريقه  يحث  أن  قبل  بشأنهم»، 
«أن يكون قبل كل يشء منظماً جيداً 
التكتيكية».ورأى أن عىل  الناحية  من 
«وحدتها»  عىل  أيضاً  االعتماد  هولندا 
كمجموعة إلحداث الفارق غداً الجمعة 
يف ملعب لوسيل، مضيفاً: «أعتقد أنها 
بداية  منذ  قوتنا  نقاط  إحدى  كانت 
معاً.  التواجد  يف  طريقتنا  البطولة، 
يف  الفردية  املواهب  أعظم  نملك  ال  قد 

العالم، لكننا أقوياء جداً كفريق».

الدوحة / متابعة الزوراء
أرص تياجو سيلفا، مدافع وقائد الربازيل، عىل أن منتخب 
بالده ال يخىش مواجهة أي فريق، موضحا أن الفوز 
عىل كوريا الجنوبية يف املباراة التي جمعتهما 
بمنافسات دور ال ١٦ بكأس العالم، لم 

يكن سهال.
عىل  عريضا  فوزا  السامبا  وحقق 
 ،(٤-١) بنتيجة  كوريا،  حساب 
النهائي  ربع  للدور  ليتأهل 
الكرواتي  باملنتخب  ويصطدم 

لصحيفة  ترصيحات  يف  تياجو  اليابان.وقال  أقىص  الذي 
يف  حتى  أقوياء  «نحن  اإليطالية:  سبورت»  ديللو  «الجازيتا 
أذهاننا، أمام كوريا الجنوبية لم يكن الفوز سهال، لقد عملنا 

كثريا لالستعداد للمباراة».
ضد  محتمل  نهائي  نصف  لعب  يف  التفكري  «قبل  وأضاف: 
األرجنتني، علينا التفكري يف كرواتيا، نحن نحرتم الجميع لكن 
ال نخاف من أحد، علينا أن نحتفظ بشجاعتنا».وتابع: «نيمار 
ال غنى عنه، لقد عاش أسبوعا صعبا للغاية، لقد لعب مباراة 
الدور ثمن النهائي من كأس العالم بتمرينتني فقط، لكنه أظهر 

أنه يركز بنسبة ١٠٠٪ عىل الكأس، إنه يريدها بشدة». 

الرياض / متابعة الزوراء
األنباء حول  يف  كبري  تضارب 
ليارس  الصحية  الحالة 
الشهراني؛ ظهري أيرس الهالل 
بعد  السعودي،  واملنتخب 

بة  صا إل خالل ا لها  تعرض  التي  القوية 
املباراة  يف  أصيب  ٢٠٢٢.الالعب  قطر  العالم  كأس 
كرة مشرتكة مع حارس  يف  األرجنتني،  أمام  األوىل 
خضوعه  يف  تسبب  مما  العويس،  محمد  فريقه 
والوجه. البنكرياس  غدة  يف  جراحيتني  لعمليتني 

ويقلق الغموض الكبري من إدارة الهالل حول مدة غياب الشهراني، 
الجماهري، حتى أصبحت األخبار ترتدد عن أنه سيضطر لالعتزال 
الله  عبد  الريايض  اإلعالمي  إصابته.لكن  قوة  ظل  يف  نهائًيا، 
الزهراني أكد تواصله مع املقربني من يارس الشهراني سواء وكيله 
الالعب  أن  أكدوا  والذين  الزعيم،  إدارة  مجلس  أعضاء  بعض  أو 
الفحوصات  حالته الصحية جيدة جًدا وأنه تجاوز بالفعل عديد 
أنه ال صحة ملا  الزهراني عىل  الطبية خالل األيام املاضية.وشدد 
يرتدد حول معاناة الالعب من إصابة مزمنة وأنه لن يمارس كرة 
خالل  التدريبات  تدريجًيا  سيبدأ  أنه  موضًحا  أخرى،  مرة  القدم 

أربعة أسابيع، عىل أن يشارك يف املباريات بعد ثالثة أشهر.

الدوحة / متابعة الزوراء
حفلة يف مواجهة سويرسا والربتغال يف 
بطلها؟  من  العالم،  لكأس  الـ١٦  دور 
كريستيانو رونالدو؟ يف الحقيقة ال، إنه 

النجم الشاب جونسالو راموش!
أحد  اتخذ  سانتوش  فرناندو  املدرب 
املتوقعة  وغري  الصادمة  القرارات  أكثر 
مهاجم  عىل  باالعتماد  العالم،  كأس  يف 
املوقعة  يف  رونالدو  من  بدًال  بنفيكا 

الحاسمة بدور الـ١٦ من املونديال.
وأصبح  سانتوش  جنون  جن  هل 
متهوًرا إىل هذه الدرجة؟ يف الحقيقة ال، 
املخرضم الربتغايل كان يعلم ماذا يفعل، 
ويمكنك رؤية ذلك جيًدا من خالل نتيجة 

املباراة.
من  بدًال  مدربك  عليك  يعتمد  عندما 
أسطورة بحجم رونالدو، وتقع تحت كل 
هذه الضغوط وتسجل هاتريك يف الفوز 
فهذا  العالم،  بكأس   ١/٦ سويرسا  عىل 

يعني أنك بكل تأكيد من طينة الكبار.
مقابل  نونيز  داروين  عن  تخىل  بنفيكا 
٨٠ مليون يورو لصالح ليفربول الصيف 
الربتغايل  النادي  يذهب  ولم  املايض، 
أحد  عىل  اعتمد  بل  بديله،  إليجاد  بعيًدا 
النجوم الشباب بالفريق وهو جونسالو 

راموش.
خطى  عىل  سار  سنة  الـ٢١  صاحب 
الدوري  يف  العًبا  كان  الذي  والده 
بصورة  وبدأ  عليه،  تفوق  بل  الربتغايل، 
مبهرة عندما حصل عىل لقب الهداف يف 
بطولة أوروبا تحت ١٩ سنة عام ٢٠١٩ 
بالده  فيها  احتلت  التي  املسابقة  وهي 

املركز الثاني.
األول  الفريق  إىل  راموش  بعدها  انضم 

كبديل  ودخل   ،٢٠٢٠ يوليو  يف  لبنفيكا 
أفيس  الدقيقة ٨٥ ضد ديسبورتيفو  يف 
وترك بصمته بصورة أرسع من املتوقع 
هدفني،  سجل  حيث  الليلة،  فعل  مثلما 
يسجل  بنفيكا  يف  العب  أول  ليصبح 

ثنائية يف أول ظهور له منذ عام ١٩٩٨.
توماس  باألملاني  بتشبيهه  قام  البعض 
داخل  التمركز  يف  ذكائه  بسبب  مولر 
يف  قال  أن  وسبق  الجزاء،  منطقة 
هو  عليه  ما  كل  إن  سابقة  ترصيحات 
إىل  لالنضمام  التهديفي  املعدل  زيادة 
أنه  ويبدو  العالم،  يف  الهجوم  عمالقة 

ليس بعيًدا عن هذه املكانة.
من  الثاني  النصف  يف  راموش  فعله  ما 

املوسم املايض، استمر يف القيام به هذا 
بسبب  نحوه  األنظار  لتتجه  املوسم، 
ومساهمته  الربتغايل،  الدوري  يف  تألقه 
دوري  من  الـ١٦  لدور  بنفيكا  تأهل  يف 
بها  تواجد  مجموعة  يف  أوروبا  أبطال 
جريمان  سان  باريس  مع  الفريق 

ويوفنتوس.
قبل  تاريخية  بانطالقة  حظى  بنفيكا 
 ٢٥ بخوض  العالم،  كأس  اسرتاحة 
هزيمة،  ألي  التعرض  دون  مباراة 
وراء  األسباب  أهم  من  يعترب  وراموش 
بكل  هدًفا   ١٤ بتسجيله  اإلنجاز  هذا 

البطوالت حتى اآلن.
مميزات النجم الشاب تتمركز يف قدرته 

وربط  اللعب  بناء  يف  املشاركة  عىل 
حاسة  يمتلك  أنه  كما  الفريق،  خطوط 
الجزاء،  منطقة  داخل  مميزة  تهديفية 
من  الصحيح  املكان  يف  دائًما  ويتواجد 
الهدف  يف  فعله  ما  وهو  التسجيل  أجل 

األول ضد سويرسا.
الدقة  حيث  من  املدى  قصري  التسديد 
والقوة يعترب من أهم نقاط قوة راموش، 
مما يجعل تواجده داخل منطقة الجزاء 
أو بمناطق قريبة منها بمثابة الطريقة 

األنسب إليذاء الفريق الخصم.
حول  واملؤرشات  املميزات  هذه  كل 

نسب راموش، تجعله  أل ا
ة  د لقيا

الليلة  وتألقه  املستقبل،  يف  الربتغال 
ويعطيه  سانتوش،  قرار  صحة  يؤكد 
كل الحق يف إبعاد رونالدو عن مواجهة 
املغرب يف ربع النهائي دون التعرض ألي 

انتقادات.
الواقع املرير لرونالدو ظهر باالمس، ألن 
باملجهود  وسطعت  توهجت  الربتغال 
الجماعي لالعبني دون الحاجة له وحتى 
مع نزوله يف الشوط الثاني لم يفعل أي 

يشء.
يكون  ال  قد  راموس  أن  أيًضا  املفارقة 
الربتغايل  املنتخب  يف  رونالدو  خليفة 
يف  أيًضا  األمر  يحدث  قد  بل  فقط، 
مانشسرت يونايتد الذي تخىل مؤخرًا عن 

صاحب الـ٣٧ سنة.
أشد  من  يعترب  هاج  تني  إريك  املدرب 
املعجبني بمهاجم بنفيكا، وحاول ضمه 
باريس  مع  بالتنافس  املايض  الصيف 
سان جريمان وفًقا للعديد من التقارير 
الشياطني  محاوالت  ولكن  الربتغالية، 

الحمر فشلت.
يصل  راموش  عقد  يف  الجزائي  الرشط 
إىل ١٢٠ مليون يورو، ويبدو أن بنفيكا 
منها  أقل  أو  القيمة  بهذه  سيتمسك 
بقليل للتخيل عن املوهبة التي انفجرت 
يف  املشاركة  قبل  املوسم  هذا  بقوة 
أصعب  ستكون  األمور  واآلن  املونديال، 
سطوعه  بعد  الالعب  يريد  من  كل  عىل 

ضد سويرسا.
رضبة  ويوجه  مانشسرت  يفعلها  هل 
بالده  أبناء  بأحد  باستبداله  لرونالدو 
ال  تماًما؟  املنتخب  من  وجوده  ليمحي 
مثرية  خطوة  ولكنها  سيحدث  ما  نعلم 

لالهتمام!                          

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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الدوحة / متابعة الزوراء
علقت كاتيا أفريو، أخت كريستيانو رونالدو، عىل الرتكيز الكبري 
الذي حظى به شقيقها بعد استبعاده من التشكيلة األساسية 
ملنتخب الربتغال أمام سويرسا، يف اللقاء الذي حسمه املالحون 
الفني  املدير  اختار فرناندو سانتوش  بسداسية مقابل هدف.. 
األسايس  التشكيل  عن  املنتخب  قائد  استبعاد  الربتغال  ملنتخب 
وجاء  العالم،  كأس  من  الـ١٦  دور  يف  سويرسا  مواجهة  خالل 
هذا القرار مفاجأة كبرية عىل اعتبار أنه بدأ مباريات الربتغال يف 
دور املجموعات ضد أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.. غياب 
انطالق  سبقت  التي  الفرتة  يف  نقاش  نقطة  أهم  كان  رونالدو 
عىل  تلقاه  الذي  الكبري  االهتمام  عىل  أفريو  وعلقت  املباراة، 
وسائل التواصل االجتماعي، يف قصتها عىل اإلنستجرام، وصورت 
الوقت  الالعبني يف نفس  نفق  رونالدو من  أفريو لحظة خروج 
صورة  اللتقاط  فجأة  املصورين  جميع  استدار  حيث  تقريًبا، 
ولكن  موجودة  «اللعبة  اإلنستجرام:  عىل  قصتها  يف  له.وكتبت 
لكنني متأكدة  أفهم ذلك،  ملاذا وال  أعرف  أين يركزون، ال  انظر 
يفشل،  ال  فهو  الحًقا،  الله  من  إجابات  عىل  سنحصل  أننا  من 
إىل  يلعب  لن  نعم  أبدًيا،  ليس  رونالدو  «نعم  فلنرى».وأضافت: 
األبد، لألسف لم يسجل األهداف اآلن، يقولون أنه كبري يف السن، 
والربتغال ال تحتاج إىل رونالدو!، كل ما فعله ليس مهًما، كل ما 
فعله تم نسيانه، اآلن يطلبون املغفرة وال يحتاجون إليه سوف 
رجل  إهانة  العار  «من  الحًقا».وأتمت:  وسنتحدث  ذلك  أسجل 
قدم الكثري».الجدير بالذكر أن منتخب الربتغال سيالقي منتخب 

املغرب يوم السبت القادم يف ربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢.

fibÌá„Ïæa@bÌaãfl

@NNN@aãèÌÏé@‚bflc@bË‘Ó‘í@Üb»jnéa@á»i
ÊÎç◊ãÌ@ÂÌc@ãƒ„a@ZÎ7œc@bÓmb◊

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

7 Òãybé@ÚÓiã«@ÚÓiãÃfl@Ú‹Ó€
الدوحة / متابعة الزوراء

ليلة مغربية عربية سـاحرة، تلك التي جرت يف سـتاد (املدينة التعليمية)، املنتخب املغربي تمكن من مواصلة 
قهر الكبار، فبعد إنهائه دور املجموعات يف الصدارة برصيد ٧ نقاط، من تعادل مع كرواتيا وفوز عىل منتخبي 

بلجيكا وكندا.
وتعد هذه هي النسـخة الثانية عىل التوايل التي تودع فيها إسـبانيا بطولة كأس العالم من دور الـ١٦، بعدما 
سـقطت أيضا بركالت الرتجيح يف مونديال روسـيا ٢٠١٨ أمـام البلد املضيف، لتواصل فشـلها منذ أن توجت 

بمونديال ٢٠١٠ يف جنوب أفريقيا، حيث ودعت بعدها مونديال الربازيل ٢٠١٤ من دور املجموعات.
ويف املقابل، سّطر املغرب اسمه بأحرف من ذهب يف تاريخ املونديال بعد أن بات أول منتخب عربي يتأهل لدور 

الثمانية حيث سيواجه منتخب الربتغال الذي حقق فوزا عريضا عىل سويرسا (٦-١).
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احتل سقوط إسبانيا املدوي عىل يد املغرب يف ثمن 
الصحف  عناوين   ،٢٠٢٢ قطر  مونديال  نهائي 
عن  تحدثت  حيث  األربعاء،  أمس  الصادرة  املحلية 
«الفشل الذريع» ملنتخب «ال روخا» يف تسجيل أي 
من ركالت الرتجيح التي حسمت الفوز يف النهاية 

لـ»أسود األطلس» بثالثية نظيفة.
افتتحت  املونديال»،  يف  قاضية  «رضبة  وبعنوان 
مع  الصادر  عددها  ديبورتيفو)  (موندو  صحيفة 
التاريخ  الذي دخل  املغرب،  صورة لالعبي منتخب 
منتخب عربي  أول  أصبح  بعدما  أبوابه  أوسع  من 
يتأهل لربع نهائي كأس العالم، وهم يركضون يف 
العبي  ورائهم  مخلفني  باالنتصار  احتفاال  امللعب 
بال حراك وعالمات خيبة  واحد  إسبانيا عىل صف 

األمل عىل وجوههم.
إىل  فرعي  عنوان  يف  الكتالونية  الصحيفة  وأشارت 
أن «إسبانيا تحطمت مرة أخرة يف ثمن النهائي بعد 
فشلها يف اخرتاق دفاع املغرب الجيد وتسجيل ولو 

ركلة ترجيح واحدة».
وسولري  «سارابيا  أن  الصحيفة  أبرزت  كما 
وبوسكيتس أهدروا ركالتهم، وحكيمي، بتسديدة 

عىل طريقة بانينكا، أرسل اإلسبان لبيوتهم».
من  أفضل  أيضا  الكتالونية  (سبورت)  تجد  ولم 
املؤملة  الهزيمة  لوصف  رضبة»  من  «يالها  عنوان 
إلسبانيا التي «أصبحت خارج املونديال بعد ركالت 

ترجيح كارثية أهدروا فيها ثالث ركالت».
وأضافت يف عنوان آخر أن «املنتخب سيطر بشكل 
واضح، حاول القيام بكل يشء لكنه افتقر للهدف 
من أجل العبور لربع النهائي»، مشرية إىل أن مدرب 
ماذا  يوضح  لم  إنريكي  «لويس  الوطني  الفريق 

سيكون مستقبله مع ال روخا».
من جانبها، اعتربت صحيفة (ماركا) أن «املونديال 
كبري علينا»، مشرية إىل «فشل ذريع يف ثمن النهائي 
إلسبانيا بقيادة لويس إنريكي»، وأضافت «تعرضوا 
إىل ال  الكثري  فيها من  انتقلوا  بطولة  لإلقصاء من 

يشء».
وتحدثت (ماركا) هي األخرى عن مستقبل مدرب 
برشلونة السابق من خالل اإلشارة يف عنوان فرعي 

إىل أن «استمرار مدرب املنتخب أصبح يف الهواء».
وبصورة إلنريكي وهو يضع يديه فوق رأسه عقب 
الصادر  عددها  (آس)  صحيفة  افتتحت  الهزيمة، 

اليوم بعنوان «قيض األمر»، مشرية إىل أن «إسبانيا 
استحواذ  عقب  الرتجيح  بركالت  املونديال  تغادر 

يصل إىل حد امللل وقليل جدا من التسديد».
كما أشارت إىل أن «االتحاد (اإلسباني لكرة القدم) 
أصبح لديه شكوك بشأن استمرار لويس إنريكي» 

يف منصبه.
بدورها، انشغلت الصحف العامة اإلسبانية بوداع 
خصصت  حيث  قطر،  ملونديال  الوطني  املنتخب 
الرئيسية  صفحتها  من  كبريا  جزءا  باييس)  (إل 
من  بكثري  تسقط  «إسبانيا  وعنونته  للموضوع 

االستحواذ الذي لم ينفع يف يشء».
وأبرزت الصحيفة يف عنوان فرعي أن «ال روخا كان 
عاجزا أمام صالبة املغرب. لم ينجحوا يف التسجيل 
عىل مدار ١٢٠ دقيقة وأهدروا ثالث ركالت ترجيح 
حاسمة».من جانبها، اعتربت صحيفة (إل موندو) 
أن منتخب إسبانيا «ال يمكنه تقديم املزيد»، مشرية 
إىل أن «املغرب اكتفى بكرة قدم بدائية لهدم مرشوع 
لويس إنريكي»، وأبرزت أن «اإلسبان فشلوا حتى 

يف التسجيل من ركالت الرتجيح».
نقالً عن وكالة األنباء االسبانية
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باريس/متابعة الزوراء:
تبـدو املـدن الكبرية أنها مراكـز كل يشء، بما 
يف ذلك صناعة اإلعالم، فواحد من كل خمسـة 
موظفني يف غرف األخبـار يف الواليات املتحدة، 
يعمل يف نيويورك أو لوس أنجلوس أو واشنطن 
العاصمة. ويف اململكة املتحدة، يعيش ٣٩٪ من 
جميع الصحفيني املستقلني و٤٩٪ من جميع 
الصحفيني العاملني بدوام يف لندن. وبالنسـبة 
لخريجـي كليات الصحافة حـول العالم، فإّن 
التوجه للبحث عن عمـل يف مدينة كبرية يكاد 

يكون حدًثا ُيمثل خطوة مهمة يف حياتهم.
يمكن أن تكون املـدن املركزية الكربى مكلفة 
من ناحية األسـعار، ومع ذلـك، فإن الوظائف 
اإلعالميـة لهـا سـمعة سـيئة فيمـا يتعلـق 
بانخفـاض أجورها، وخاصة للعاملني الجدد. 
ومع زيادة شـهرة العمل عـن ُبعد، ربما يفكر 
كثريون يف االنتقال والعيش يف بلدة أو ضاحية 
صغرية وتكلفة معيشـتها مقبولـة، ولكن ما 

مدى جدوى ذلك؟
تقول سيسـيليا أنييس، املراسلة لدى مرشوع 
التقاريـر الدولية يف إيطاليـا IrpiMedia، إنه 
ليـس هناك حاجـة للعيـش يف مدينـة كبرية 
ملمارسـة مهنة الصحافة. ومن مقرها يف بلدة 
صغـرية يف وسـط إيطاليـا، تعمـل أنييس عىل 
إعـداد تحقيقات عابرة للحـدود عن الجريمة 
املنظمة وتهريب املخدرات والفسـاد، مشـرية 
إىل أن «املـدن الكربى توفر املزيـد من الفرص 
للصحفيني املستقلني، ولكن فقط إذا نظرنا إىل 
العمل املكتبي»، موضحًة: «إذا كنت أعد تقريرًا 
عن املهاجرين، سـأحتاج للسفر إىل المبيدوزا 
(جزيـرة إيطاليـة قبالـة السـاحل الشـمايل 
ألفريقيـا)، وإلعـداد التقاريـر عـن ندرانجيتا 
(مجموعـة مافيا) وفهم الظاهرة، سـأضطر 

لقضاء بعض الوقت يف منطقة كاالبريا».
عىل الرغم من أّن نـدرة مواصالت النقل العام 

حيث تعيش تصعب من عملية السـفر، إال أن 
املكان يساعدها عىل الرتكيز واالسرتخاء.

من جهتهـا، تـرى الصحفية املسـتقلة أرلني 
هاريـس أيًضا عـدة مزايا للعيـش يف املناطق 
الريفية بأيرلندا، موضحًة أّن «تكلفة املعيشة 
أقل، وجودة الحياة أعىل، مثًال يمكن االستمتاع 

بامليش يف الريف قبل مبارشة العمل».
وتقـدم هاريس موضوعـات صحفية بصورة 
منتظمـة لـكل مـن آيـرش تايمـز، وآيـرش 
إندبندنـت، وصنداي تايمز، وتقـول إن العمل 
املسـتقل خـارج مدينـة كبرية أصبح أسـهل 
مـن أي وقـت مـىض، مضيفـًة: «لقـد عملت 
ملـدة عقـد أو أكثر يف وسـط لنـدن، وعملت يف 
املناطـق الريفية بأيرلندا لنفـس املدة تقريًبا، 
ومع املقارنة فأنـا لدي اآلن املزيد من العمل»، 

مشرية إىل أنه «طاملا لديك إنرتنت عايل الرسعة، 
ال يوجـد أي سـبب يمنعـك من االسـتمرار يف 
العمل بنفـس الطريقة التي كنت تعمل بها يف 

بيئة حرضية».
إيمـيل ف. بوبك، التي تعيـش يف بلدة أونيونتا 
بوالية نيويورك، والتي يبلغ عدد سكانها أقل 
مـن ١٤ ألف مواطـن، وتعمـل متخصصة يف 
شـؤون اإلعالم وكاتبة مقـاالت يف صحفيتي 
نيويورك تايمز وواشـنطن بوسـت، تشري إىل 
وجود إمكانـات جديدة أيًضـا، موضحة «إذا 
كان هدفك أن تكون موظًفا يف إحدى الصحف 
وأن تعمل من مقر الصحيفة، بالتأكيد هناك 
فـرص محـدودة للقيـام بذلـك خـارج املدن 
الكبرية، مـع ذلك، أظـن أن الجائحة أوجدت 
املزيـد مـن الفـرص للعمـل عـن ُبعـد حتى 

بالنسـبة للرشكات التـي طلبت سـابًقا من 
جميع موظفيها العمـل من املكتب الرئييس. 
فعىل سـبيل املثال، من املمكـن اآلن االلتحاق 
بوظائف كانت تتطلب يف السـابق االنتقال إىل 

مكان آخر».
عاشت بوبك يف مناطق ريفية معظم حياتها، 
وتستمتع باملجتمع والهدوء وجمال الطبيعة. 
تقول: «أحب تكلفة املعيشة املنخفضة نسبًيا، 
حتى إذا كتبت مقاالت تدر ربًحا أكثر يمكنني 

استخدام هذه املبالغ يف أمور كثرية».
إًذا، هـل تريد أن تعمـل صحفًيا خارج مدينة 
كبرية؟ إليـك القليل من النصائح ملسـاعدتك 

عىل تحقيق ذلك:
انتقل بشكل اسرتاتيجي

ربمـا تحتاج املزيد من الوقت لرتتيب سـفرك 

إذا كنـت تعيـش يف مكان بعيـد ال تتوفر فيه 
الكثري من مواصالت النقـل العام، لذلك اتخذ 
قرارات اسرتاتيجية. تقرتح أنييس أن يخّطط 
الصحفي لرحالتـه إلعداد التقارير مسـبًقا، 
وإعطاء املزيد من الوقت لكل رحلة، مضيفة 
«إّن التنقـل من مـكان إىل آخر مثل كرة بينج 
بونـج مجنونة لن يسـاعدك عـىل الرتكيز أو 
تحقيق أهدافـك، بدًال من ذلك، امنح نفسـك 
بعـض الوقت الستكشـاف األماكن والتحدث 

مع الناس واملصادر هناك».
تواصل عرب اإلنرتنت

من املمكن أن يشكل عدم وجود زميل يعيش 
بالجـوار لتبـادل األفـكار أو التواصل ورشب 
القهـوة معه تحدًيا، لذلـك تقرتح هاريس أن 
تتواصـل مع الصحفيني عـرب اإلنرتنت، حتى 
ولـو كان عـرب تبـادل القليل من املـزاح عرب 
شبكات التواصل االجتماعي، موضحة «ألنك 
قد تجد نفسـك منعزًال يف بعض األحيان، وإذا 
كنت معتاًدا عىل حياة أكثر ازدحاًما أو رسعة 

يمكن أن يكون التأقلم صعًبا».
اطلع عىل بعـض املجتمعات اإللكرتونية مثل 
جمعيـة الصحفيـني املسـتقلني، وانضـم إىل 

لقاءاتهم ونقاشاتهم عرب اإلنرتنت.
أسس قاعدة للعمالء

أحـرضت  إذا  مـكان  أي  يف  العمـل  يسـهل 
الوظيفـة معـك، ويصبـح هذا أمـر حقيقي 
خاصـة إذا كانـت كل االتصـاالت تحدث عرب 
الهاتف أو الرسائل. تويص هاريس: «إذا كنت 
تخطط للعمل خارج مدينة كبرية، سأشجعك 
عـىل تخصيص بعـض الوقت والجهـد لبناء 
قاعـدة عمالئـك ربما حتـى قبـل االنتقال»، 
موضحـة «إذا كنت تعتمد فقط عىل التواصل 
عرب رسـائل الربيد اإللكرتوني ربما سـيكون 

من الصعب بناء العالقات».
انضم أو شّكل اتحاًدا

تشـري بوبـك إىل أن ظروف العمـل واألجور يف 
الصحافـة ال تكـون جيـدة دائًمـا، خاصة يف 
بدايـة ممارسـة املهنـة، وربما يكـون هناك 
قوة أقل للتفـاوض إذا كنت تعيش يف منطقة 
ال توّفـر الكثري من الوظائـف، وتقول: «ربما 
ستجد أيًضا ندرة يف تضامن العاملني اآلخرين 
معـك إذا كنـت تعمـل صحفًيـا مسـتقًال أو 
مراسـًال صحفًيـا محلًيا أو موظًفـا يف غرفة 

أخبار صغرية».
الشـأن هـو  بهـذا  تقدمهـا  أهـم نصيحـة 
االنضمام أو تشكيل اتحاد، وتوضح هاريس 
أن االتحاد هـو أحد أهم األدوات الفعالة التي 
يمتلكها الصحفيون لتحسـني أوضاع العمل 
وجعل العمل ُيَطاق، مضيفة: «يمكنك حينها 
بـذل الجهـود من أجـل الحصول عـىل أجور 
أكثر عدالً ومزايا أفضل وبعض األشـياء التي 
تجعلنـا نسـتمر يف القيام بهـذا العمل بدون 

الشعور باالحرتاق».
اجعل املكان يعمل لصالحك

تقـول بوبـك: «أعتقـد أن مفتـاح النجاح يف 
العمل كصحفي مسـتقل خارج مدينة كبرية 
هـو أن تجعل املـكان يعمـل لصالحك وليس 
ضدك». فعىل سـبيل املثال، عند املوافقة عىل 
التكليفات، فإن مسـتوى املعيشة املنخفض 
ربمـا سيسـمح لـك أن تكـون أكثـر مرونة 
بشـأن العمل يف وظائف مختلفة وليس فقط 

الوظائف التي تمنح أعىل الرواتب.
وتلخـص بوبـك رؤيتها بالقـول: «فكر أيًضا 
يف القصص التـي يمكنك تغطيتهـا، والناس 
إليهـم،  الوصـول  يمكنـك  التـي  واألماكـن 
ووجهـات النظر املألوفة لديـك والتي ربما ال 
يكـون محرروك يف املـدن الكربى عـىل دراية 
بها، فيمكن أن تشـكل هـذه الظروف نقطة 

قوة حقيقية لك كصحفي مستقل».
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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واشنطن/ رويرتز:
هـددت رشكة ميتا بالتفورمز، بإزالة األخبار من ”فيسـبوك“ إذا أقر الكونغرس األمريكي قانون 
املنافسـة واملحافظـة عـىل الصحافة، بحجـة أن جهات البث اسـتفادت من نـرش محتواها عىل 
منصتها.ويسـهل القانـون عىل املؤسسـات اإلخبارية التفـاوض جماعياً مـع عمالقة اإلنرتنت، 
مثـل ”ميتا“ و“ألفابت“، حول الرشوط التي يمكن بموجبها نـرش محتواها عرب اإلنرتنت.وقالت 
مصادر مطلعة إّن املرشعني يدرسـون إضافة قانون املنافسة والصحافة إىل مرشوع قانون دفاع 
سنوي، كوسـيلة ملسـاعدة صناعة األخبار املحلية املتعثرة.وقال املتحدث الرسمي باسم ”ميتا“، 
آندي سـتون، إّن الرشكة سـتضطر إىل التفكري يف إزالة األخبار إذا أُقر القانون ”بدالً من الخضوع 
للمفاوضات التي تفرضها الحكومة، والتي تتجاهل أي قيمة نقدمها للمؤسسـات اإلخبارية من 
خالل زيادة الدخول عىل مواقعها واالشرتاكات“.وأضاف ستون، عرب ”تويرت“، أّن القانون فشل يف 
إدراك أن دور النـرش وهيئات البث تنرش املحتوى عىل املنصة ألن ذلك ”يعود بالفائدة عىل أرباحها 
النهائيـة، وليـس العكس“.وحث تحالف وسـائل اإلعالم اإلخبارية، وهـو مجموعة تجارية تمثل 
نـارشي الصحـف، الكونغرس عىل إضافة مرشوع القانون إىل مـرشوع قانون الدفاع، بذريعة أن 
”الصحف املحلية ال تستطيع تحمل استغالل رشكات التكنولوجيا الكربى لسنوات أخرى، والوقت 
التخـاذ اإلجـراءات يتضاءل. وإذا لم يتحـرك الكونغرس قريبا، فإننا نخاطر بالسـماح لوسـائل 
التواصل االجتماعي بأن تصبح فعلياً الصحف املحلية يف أمريكا“.أما أكثر من 20 مجموعة، منها 
االتحاد األمريكي للحريات املدنية ورابطـة صناعة الكمبيوتر واالتصاالت، فحثت الكونغرس عىل 
عـدم املوافقة عىل مرشوع القانون، قائلة إنه ”سـيعفي جهات النرش والبث من االلتزام بقوانني 
مكافحة االحتكار، ولن يلزم بدفع األموال املكتسبة من خالل التفاوض أو التحكيم للصحفيني“.

موسكو/متابعة الزوراء:
تسـتعد قناة دوجد (مطر) الروسـية ذات التوجهات الليربالية املعارضـة لعملية انتقال جديدة، 
بعـد أن قررت السـلطات الالتفية إلغاء ترخيصها اعتباراً من 8 ديسـمرب/ كانـون األول الحايل، 
بسـبب ما اعتربته مواقف مؤيدة ملوسـكو التي تشـّن حرباً عىل أوكرانيا منذ 24 فرباير/ شباط 
املـايض. ويف الوقت الذي أكدت فيه مديرة القناة ناتاليا سـيندييفا، مواصلة البث عرب ”يوتيوب“ 
وعزمها اسـتخراج ترخيص جديد يف بلد آخر، أرجع املجلس الوطني لوسـائل اإلعالم اإللكرتونية 
يف التفيـا قراره إىل ”تهديـد األمن القومي والنظام العـام“. وتفاقم الوضع بني القناة الروسـية 
والسـلطات الالتفية بعد أن أعرب أحد مذيعي ”دوجد“ عن أمله أن تكون مشـاركة املشـاهدين 
عرب القناة للمعلومات حول مشـكالت الجيش الرويس قد ساعدت يف حلها، وتغريم القناة بسبب 
عرض خريطة تظهر شـبه جزيرة القرم كجزء من روسـيا، وغريهما مـن مواقف. ومن الالفت 
أن حظر قناة روسـية معارضة جاء هذه املرة من قبل سـلطات دولة تعرف، شأنها يف ذلك شأن 
غريهـا من جمهوريات البلطيق الثالث، بمواقف متشـددة حيال روسـيا والحـرب عىل أوكرانيا، 
ممـا أثار تسـاؤالت حول ما إذا كانـت الواقعة تصب يف مصلحة الكرملـني وتصويره األمر وكأن 
حـدود حرية التعبري يف بلدان االتحاد األوروبي ال تختلف عنها يف أي دولة أخرى. وكتب الصحفي 
الرويس املسـتقل إيليا جيغوليوف، عىل حسـابه يف ”فيسـبوك“: ”كان من الصعب اخرتاع هدية 
أفضل من ذلك لدعاية الدولة. تشـرتي أوروبا الغاز، ممولة أعمال القتال يف أوكرانيا، واآلن تلحق 
رضبات بالصحفيني املعارضني، مساعدًة ديوان الرئاسة الروسية“.من جانب آخر، اعترب رئيس 
تحرير مجلة روسـيا يف السياسـة العاملية فيودور لوكيانوف أن املوقف املتناقض مع قناة دوجد 
يعكس اسـتقراراً لوضع الحرب البـاردة متكاملة األركان التي ال يمكـن أن تكون فيها ”نغمات 
نصفية أيديولوجية“، حيث يجب اختيار الطرف بشكل واضح وجازم. وكتب لوكيانوف يف مقال 
لـه بصحيفـة فزغلياد اإللكرتونيـة املوالية للكرملني: ”أشـكال املواجهة الفكريـة األيديولوجية 
سـتختلف، بالطبـع، عن الحـرب البـاردة األوىل. تغـريت بيئة االتصـاالت كثرياً، هـذه الحقيقة 
تمخضـت عن االفرتاض أن النموذج السـابق غـري وارد، ولكن هذا االعتقـاد خاطئ. حتى إعادة 
التصميم األكثر حرفية ال تغري جوهر املنتج“.  وعىل صعيد رسمي، اعترب الناطق الرسمي باسم 
الرئاسة الروسية دميرتي بيسكوف أن إلغاء ترخيص ”دوجد“ يف التفيا يعد مثاالً لألوهام، قائالً 
يف ترصيحـات صحفيـة: ”هناك من يرون طوال الوقت أن الوضع يف مكان ما أفضل من وطنهم. 
هنـاك مـن يبدو لهم طوال الوقت أن هناك حرية يف مـكان ما وانعدام الحرية يف الوطن. هذا خري 
مثال يظهر خطأ مثل هذه األوهام“.  وكان املجلس الوطني لوسائل اإلعالم اإللكرتونية يف التفيا 
قد منح ”دوجد“ ترخيص البث يف يونيو/ حزيران املايض، وذلك بعد نحو ثالثة أشهر عىل حجب 

القناة يف روسيا يف 1 مارس/ آذار املايض، بعد أيام معدودة عىل بدء الحرب يف أوكرانيا. 

كوبنهاكن/متابعة الزوراء:
ونـارش  تحريـر  رئيـس  انتقـد 
 (Nettavisen) موقع نت أفيـزن
النرويجـي، أود هارالـد هاوغي، 
تغطيـة اإلعالم يف بـالده لبطولة 
كأس العالـم لكـرة القـدم التـي 
تقـام حاليـاً يف قطـر، ووصفها 

بالعنرصية والفوقية.
”العنرصية  أن  وكتـب هاوغـي، 
الرياضيـة النرويجيـة انخفضت 
تنـاول  يف  جديـد“  مسـتوى  إىل 
تلـك  مونديـال قطـر، وتحديـداً 
املوجهـة ضـد العرب، واسـتنكر 
ما وصفه بـ“غوغائية املحررين 
”مـن  وقـال:  النرويجيـني“، 
الطبيعـي وجود صحراء يف قطر، 
لكـن يسـتمر اإلعالم يف اإلشـارة 
القـارئ  يذكـر  كأنـه  ذلـك،  إىل 
طـوال الوقـت بأنها بذلـك تكون 
إرصار  إىل  ولفـت  شـأناً“،  أقـل 
اإلعـالم عىل وصف قطر بـ“دولة 
الصحراء، ودولة الصحراء الغنية، 

واملشيخة“. 
وسـأل مسـتنكراً: ”كيف ُسـمح 
للعنرصيني الرياضيني بمهاجمة 

العرب بال قيود؟“.
وأشـار إىل أن ”البعـض أصبح ال 
املباريات،  يجرؤ عـىل مشـاهدة 
ولم يسـتطع املعلـق التلفزيوني 
القـول إن ما يشـاهده يف امللعب 
كان املشـهد األجمل، ولـم يقدم 
أمـر  أي  قـول  عـىل  كثـريون 

إيجابي بسـبب فرض الغوغائية 
الداخلية“.

يف  املحـررون،  ”شـدد  وأضـاف: 
عـىل  للمراسـلني،  تعليماتهـم 
رضورة العثور عىل عامل مهاجر 
مريـض، أو عىل األقـل يمكنه أن 
يـنئ قليالً. ومـع ذلـك، فقد ثبت 
أنـه مـن الصعب العثـور عىل أي 

شخص يتألم“.
لعل ما يثري حنق هؤالء املراسلني 
الذين حملوا معهم صورة نمطية 
عن قطر هو ما وجدوه عىل أرض 
الواقـع، وهو ما فـرسه هاوغي 
قائـًال: ”بعد التحـدث إىل عرشات 
العمـال املهاجريـن يف الدوحـة، 

باكستان وبنغالديش والهند  من 
شـمال  دول  ومعظـم  ونيبـال 
أفريقيـا، فإن الصـورة واضحة: 
إنهم يف الغالب راضون عن العمل 
يف قطر والقدرة عىل إعالة أرسهم 

يف الوطن“.
وذّكر بأن قطـر تحتل املرتبة 42 
عىل مؤرش التنمية البرشية الذي 
أعدته األمـم املتحـدة، ”متقدمة 
عىل العديد من الدول األوروبية“.

”االزدواجيـة  عـن  حديثـه  ويف 
النرويجيـة والغربية“، كتب: ”لم 
نسمع سوى القليل عن مقاطعة 
دورة األلعاب األوملبية الشتوية يف 
الصـني حيث ثبت وجـود مليون 

شـخص عىل األقل يف معسكرات 
االعتقال“.

ولم يفتـه الحديث عـن ”نفاق“ 
مذكـراً  النرويجيـة،  الـرشكات 
املنتقديـن بــ“أن يدققـوا حـني 
يكونون يف الدوحة لتوقيع عقود 
تجاريـة يف ما إذا كانـت الفنادق 
الفاخرة حيـث يقيمون ينظفها 
مبـارشة  وسـأل  مهاجـرون“، 
نورسـك هيـدرو  مديـر رشكـة 
لألملنيـوم التـي سـاهمت يف بناء 
املالعـب يف قطر، علمـًا أن 90 يف 
املائة من عمالها أجانب: ”ما هو 
مسـتوى رواتب من تشغلونهم؟ 
كيف يعيشـون؟ ما هي الحقوق 

تحملتـم  هـل  لهـم؟  املمنوحـة 
تكاليـف ذهابهم إىل مبـاراة كرة 

قدم؟“. 
وتسـاءل عمـا إذا كان املونديال 
واملكسـيك  كنـدا  يف  املقبـل، 
سـيواجه  املتحـدة،  والواليـات 
املقاطعة، ”بسبب فساد الرشطة 
املكسيكية وارتباطها بالعصابات 
وقتـل املئـات خـارج القانون“، 
وحمـل  اإلجهـاض  و“قوانـني 
املتحـدة“،  الواليـات  يف  السـالح 
و“معاملـة كنـدا املثـرية للجدل 
وأضـاف:  األصليـني“،  للسـكان 
”هل نتوقع مـن اإلعالم الريايض 
الدفاع عـن مثل هـذه القضايا؟ 
هل سـيناقش اتحاد كـرة القدم 
املقاطعـة؟ هـل سـيكون لدينـا 

نقاش مروع ولجان مصغرة؟“.
وكان املوقع اإلخباري نفسـه قد 
نوفمرب/ترشيـن   23 يف  تنـاول، 
الـذي  التقـدم  املـايض،  الثانـي 
حققتـه قطـر يف مجـال حقوق 
العمالـة األجنبيـة، وذلـك تحـت 
عنوان: ”كأس العالم يف قطر: ما 
الـذي يمنحنا الحق يف ممارسـة 

السياسة األخالقية؟“.
عـن  هاوغـي،  سـجله  ومـا 
االسـتعالئية النرويجيـة هـو يف 
الواقع غيض من فيض، فصحافة 
جارتها الدنمارك تعد ”مدرسـة“ 
يف االسـتعالئية عـىل قطـر التي 

تستضيف كأس العالم.

مسقط/متابعة الزوراء:
 أطلقـت وزارة اإلعالم العمانية أول وكالة 
إعالنية رسـمّية يف ُعمـان تهدف إىل تقديم 
خدمات إعالمية وإعالنية عىل املسـتويني 
املحيل والعاملـي، وتواكب ُمتغريات سـوق 
االسـتثمارات  تنامـي  مـع  اإلعالنـات، 

االقتصادية يف البالد.
وجـاء ذلـك خـالل امللتقى اإلعالنـي األول 
الهـادف إىل تعزيـز الـرشاكات بـني وزارة 
القطـاع  مؤسسـات  ومختلـف  اإلعـالم 
الخاص يف سـلطنة ُعمان من خالل تقديم 
الخدمات اإلعالمية واإلعالنية واالسـتفادة 
مـن خدمات الـوزارة عرب قنواتهـا املرئية 
ومنصاتهـا  واملقـروءة  واملسـموعة 

اإللكرتونية.
وأّكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة 
والصناعـة وترويج االسـتثمار أن إطالق 
وكالـة ”ازدهـار“ جـاء يف وقت مناسـب 
جًدا لتنظيم العمـل اإلعالني بني الرشكات 
واملؤسسـات ووسـائل اإلعـالم املختلفـة 
للحصـول عـىل أفضـل نـوع مـن اإلعالن 
أن  الخـرباء  تنافسـية. ويعتـرب  بأسـعار 
صناعة اإلعالن تعد واحدة من أهم أشكال 
االسـتثمار التي تمتلك فرصاً جيدة للنمو، 
باعتبار أن الرشكات العاملية العاملة يف هذا 
املجال ما زالـت تنظر إىل املنطقة بوصفها 
سوقاً استهالكية تستفيد منها وال تستثمر 

فيهـا عىل املـدى البعيد. وأشـار محمد بن 
سـعيد البلويش وكيـل وزارة اإلعالم إىل أّن 
إطـالق وكالـة ”ازدهـار“ سـيكون بداية 
لسوق إعالنات قادمة لرفد الوزارة بالعديد 
من اإلعالنات التي من شـأنها أن ُتسهم يف 

زيادة اإليرادات.
وتطورت سـوق صناعة اإلعالنات بشـكل 
الفـت خـالل السـنوات األخـرية، وهو ما 
يجعلها أحـد أهم القطاعـات االقتصادية 
الواعدة.وجـاءت الثـورة الرقميـة الهائلة 
يف عالـم التسـويق واسـتحوذت وسـائل 
التواصل االجتماعي عىل الحصة األكرب من 

سوق اإلعالنات املتنامية.
وقالت فاطمة بنت محمد الكلبانية مديرة 
الدائرة التجارية بوزارة اإلعالم إّن ”الدائرة 
التجاريـة ُتعـدُّ حلقـة الوصل بـني املُعلن 
وقنوات الوزارة اإلعالنيـة، وأصبحت ُتدير 
جميـع أنـواع الحمالت اإلعالنيـة اإلذاعية 
والصحفيـة والتلفزيونيـة والرقمية وكرب 
الطموح مع اإلمكانات الالمحدودة لتشكل 
ازدهـارأول وكالـة إعالنية رسـمية تحت 

إرشاف وزارة اإلعالم“.
وأضافـت أّن ”ازدهار تسـتلهم رسـالتها 
من رؤية ُعمان 2040 يف تنمية االسـتثمار 
يف املجـال اإلعالنـي وتحقيـق التكامل بني 
املؤسسـات من خالل الرشاكات اإلعالنية، 
لتقديم خدمـات إعالنية ذات كفاءة عالية 

وإنتـاج  التسـويقي  التخطيـط  تشـمل 
املحتـوى اإلعالني، وإدارة وحجز الحمالت 

اإلعالنية وإدارة العالقات العامة“.
وذكـرت أّن ”ازدهـار ُتتيـح للُمعلن تنفيذ 
اتصـاالت تسـويقية متكاملـة، فتتنـوع 
التـي  واإلعالميـة  اإلعالنيـة  الخدمـات 
اإلعالنـات  مـن  بـدًءا  ازدهـار  تمتلكهـا 
والرعاية والتغطية الصحفية والتلفزيونية 
يف  واالسـتضافة  التلفزيونيـة  والتقاريـر 
الربامـج وانتهـاًء بإمكانيـة التصوير من 

موقع املُعلن“.
وبحسـب مديرة الدائـرة التجارية، تتميز 
وكالـة ”ازدهـار“ بالكفـاءة والفعالية يف 

أدائها للحمالت اإلعالنية ومن واقع تجارب 
املعلنـني، فقـد فاقـت مـؤرشات القياس 
التوقعـات، وأثبتت الدراسـات اإلحصائية 
القنـوات  تحقيـق  واملعتمـدة  الرسـمية 
الرسمية أعىل نسب املشاهدة التلفزيونية، 
واألكثـر اسـتماًعا لإلذاعة واألعـىل قراءة 
الرقميـة  املنصـات  وحققـت  للصحـف، 

الرسمية أرقام مشاهدة مليونية.
وبينت أّن ”ازدهار“ توفر للمعلن املرونة يف 
إمكانيـة اختيار وتصميم امليزات اإلعالنية 
التي تتواءم وأهدافه التسويقية من خالل 
الباقـات اإلعالنية املسـتمرة التي تطلقها 

”ازدهار“.
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ضـم ديـوان (حينما انـا يف الغيـاب) للشـاعرة فواغي 
القاسـمي (٣٠) قصيـدة والتـي راحـت تبحـث عـن 
ماهيـة حقيقـة الحياة، لهـذا كانت مباحثهـا ترتكز يف 
لـذة االكتشـاف، وانـي أرى كمـا  جاء يف كتـاب (بحث 
حول السـعادة): (ان السـعادة هدف يسعى الجميع اىل 
تحقيقـه، وغايـة يقصد كل واحـد الوصـول اليها، وملا 
كانت التصورات ملنهج السـعادة مختلفة، تعددت االراء 
وتباينـت وجهات النظر وما زال اغلب الناس يعيشـون 
حياة مضطربة مليئة باالحزان واآلالم، وجاءت املعالجة 
الوضعيـة بنتائـج سـلبية، اودت بالبرشيـة اىل حافـة 
الدمـار، واحرقتها بلهيب الفـوىض وتناقضات الرصاع. 
ملـاذا كل ذلك؟ النها كانت بني افراط او تفريط بحاجات 
النفس البرشية، بني تفريط يف الجانب الروحي لالنسان 
والسـري وراء جانبه املادي فقط، وبني تفريط بالجانب 
الروحي واالعتماد عىل املجاهدات والرياضيات الروحية 
فقـط)ص٥٩ ، وهذا خلق حالة متطرفة تحتاج اىل نوع 
من االعتدال يف دواخل قصائد الديوان، هكذا ارى الديوان 
محمـال بالهموم والبحث عن الخالص، فرأيت ان البحث 
عن السـعادة ينطبق عىل ديوان الشـاعرة القاسـمي يف 
الكثـري مـن توجهاته، بيـد ان الديوان كونـه نصا ادبيا 
اعتمد نظرية االتصال بعنارصها السـتة، والتي تغطي 
كل وظائـف اللغـة، كمـا شـخصها ياكوبسـون، لكننا 
يهمنـا منهـا الجانب االدبـي، كوننا نبحث مـادة ادبية 
ضمن السياق الشعري، واملهم يف بحثنا عنارص النظرية 
وتتكون من مرسل ورسـالة ومرسل اليه، ولها عنارص 
فرعيـة تغطـي كل وظائـف اللغة بمـا فيهـا الوظيفة 
االدبية، ولهذا فاملرسـل حينما يرسـل رسالة يحتاج اىل 
ثالثة اشـياء:١ـ سـياق وهو اللفظ، ٢ـ الشـفرة، وهي 
الخصوصية االسلوبية للنص «الرسالة» وتكون متعارف 
عليها بني املرسـل واملرسل اليه، ٣ـ وسيلة اتصال سواء 
كانت حسـية او ايمائية، كأن تكون نفسية، حيث تركز 
عـىل تحول االخبار للربط بني الباعث والتلقي كي يكونا 
يف اتصال، والقول االدبـي يحّول الكالم من نفعي اىل اثر 
جمايل، أي تتحول الفكرة اىل نص ادبي مستقل، وجملة 
املعنى تتلخص يف ان يكون النص، اما شعري، او رسدي، 

وهذا يعتمد عىل الباعث باسـتعمال شفرة، وهنا يكون 
السـياق، كونه (مرجعية حضارية للنص، بحيث كانت 
العالقة بني السـياق والشفرة متشابكة تشابكا عضويا 
مكينا، فال وجود ألحدهما دون اآلخر، فالقصيدة تستمد 
وجودها من الشعر، والشاعر وهو يكتب قصيدته يضع 
نفسـه يف مواجهة مع سالفيه من الشعراء ومع الشعر 
املخـزون يف ثقافتـه)ص١٣ كتاب الخطيئـة والتكفري، 
من هنا فإن الشاعرة القاسمي وهي تحاول خلق حالة 
التـوازن يف اجرتار الحياة بكل تفاصيلها اتخذت الشـعر 
طريقـا لها لتثبيت رؤيتها جماليـا يف قضية الحياة من 
خالل الشـعر كنـص ادبي باعـث لألثر الجمـايل، وهذا 
كمـا ارى خـدم رؤيتهـا لسـياقات الحياة شـعريا، أي 
انهـا عاشـت احتمالية املراجعة، لتعيـش خضم الحياة 
بتناقضاتهـا وبالضبـط كمـا يفعـل الباحـث يف مجال 
السـعادة او مجاالت البحث الفلسفي، وهذا االمر جعل 
القاسـمي تتخذ طريق فن الشـعر للتعبري عن رؤاها يف 
الحياة واملوت كما اسـلفنا، كي تنطلـق يف عالم التعبري 

متحولـة من الذاتي اىل املوضوعي مع مسـك العصا من 
الوسـط، وقد تحققت رؤية الشـاعرة من خالل مسـك 
املعنـى بطريقة شـعرية قد تحسـب لهـا ال عليها، وال 
ننىس ان الشاعرة جعلت الصور اللفظية أقرب ما تكون 
داللـة عىل الفكرة التي تخطر يف أذهاننا، والحقيقة هذا 
يتمـاىش مع علم املعاني، الـذي ال يقترص عىل البحث يف 
كل جملـة مفردة عىل حدة، ولكنه يمـد نطاق بحثه إىل 
عالقة كل جملة باألخرى، وإىل النص كله بوصفه تعبريا 
متصال عن موقف واحد، ومن معاني الشاعرة القاسمي 
املوضوعية تطرقها ملحنة سوريا ومحنة العراق، بمعنى 
خرجـت من الوطني ذاتيا اىل القومي موضوعيا، وبقيت 
تحلـق بأجواء الذاتي واملوضوعـي، وكما قلنا يف املقدمة 
مـع مسـك العصا من الوسـط، ففي قصيدة (انشـودة 
للناي) حلقت بصدق يف سموات الشعر املغرية والطريان، 

حيث الحلم واللقاء واألنس والجمال قائلة:
(اصدح يا ناي بلوعاتي          

و احرث أشجانك يف ذاتي

اشتاق للحٍن يشعلني              
بأنيـن الشـــوق و أّنـاتي  

أدمنت الليل مناجية               
ـَراتي أشكوه فيمسح َعب

وخليل كان ينادمني              
ويقيــــُد الوجــد بآهاتي

ـُّق حلم أمانينا                 فنعت
بخواٍب من أمِل اآلتي)

فمـا اجمل قولهـا: (فنعتـُّق حلم أمانينـا/ بخواٍب من 
أمـِل اآلتي)، وهناك الكثري االكثر جماال وعمقا وصدقا، 
يقول الناقـد عصام رشتح: (إنَّ َمْن يملـك الرؤيا يملك 
الشـعر؛ ومـن يملك الرؤيـا يملك اإلحسـاس بالجمال، 
والشـعور به؛ والجمال هو روح الشـعر؛ والشعر الذي 
ينتزع منـه الجمال أو الشـعر الّالمؤسـس عىل ماهية 
الجمـال يفقد صفة الشـعر؛ ولـو كان موزونـاً يف أدق 
القوالب، والتشكيالت، واألنساق التصويرّية املحكمة)، 
واعتقـد ان الشـاعرة القاسـمي ملكت الرؤيـا وملكت 
االحسـاس بالجمال، ويعيش القـاريء تفاصيل االمور 
بالدهشـة والتـذوق الجمـايل للكلمات، ومثـل قولها يف 
قصيـدة (ضيـاع) ويـا لهـا من عبـارة تنم عـن ذائقة 
وتـذوق لصياغتهـا، قائلـة: (أحبـَك عاشـقاً لشـغاِف 
روحي/ويقتلني جنـوٌن واندفاُع) ، فهي دخلت منطقة 
االحسـاس بالجمال وتمثلته حتـى يف احوالها الحزينة، 
وجعلت من الجمال قيمة لكل االشياء التي تطرقت لها، 

تقول الشاعرة يف قصيدة (سوناتا لشيخ املواسم):
(صباٌح ينزُّ بجرِح املدينِة

يعُرُش فوق سقوف املنازِل
يغرُس يف كلِّ رشخ نواحاً..

صباٌح، يلوُذ بساحاتها
يكنُِّس عنها الغباَر الحزيَن

ويرتُك فوق زوايا املقاعِد
دفَء الحننْي)

هكذا تكنس عن قصائد الديوان اغربة الحزن وتكشـف 
وجه الجمـال بحب الحياة النقية الرائقة، ويبقى ديوان 
(حينمـا انا يف الغياب) يسـتحق اكثر مـن القراءة كون 

الشعر يستقبل التأويل واالزاحات..
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الهجري و النسـوة منهمكات يف دباغة 
الصوف وغطـس عناقيد العنب املعَدة 
للّتجفيف، تتوَقـف عربة كارو تزينها 
أرشطـة  ملوَنة كبهلوان متنَقل، تنزل 
،هـذه  ُرزمهـَن  يحملـن  الغجرَيـات 
تحمـل ُرزمة الودع كي تقرأ الطالع أو 
البخـت ، واألخرى تحمل ُرزمة الحَناء 
و البخـور كي تُفَك السـحر املتسـَبب 
يف العنوسـة و وقف الحـال، واألخرى 
تحمـل ُرزمـة االٕبـر و الُكحـل لعمـل 
الوشـم ،و هذه األخرية هي قائدتهَن، 
بينمـا يبقى الغجرَي بعيـدا يف الكارو 
ينتظرهـَن ،يتقَدمن يقتِحمن سـاحة 
البيـت الكبري ـ يا أهل الَدار ـ مرحبا..

تستسـلُِم كَل العيون التي تدبُغ تاركة 
اللون ، وكَل العيون التي تغطس تاركة 
الشـمروخ و صفـري املاء الـذي يغيل يف 
القدور، حتى الكلب الجامح املربوط يف 
« الـوروارة « املعَمرة يقبـُع متذلّال يهَز 
ذيلـه للغجرَية التي تقودهـَن ،و كأَنها 
تحمُل طلسـما يقول للجميع ـ سكوت 
ـ خضوع ، تلتَف النسوة حول إحداهن، 
تفتـح الَرزمة ُتخـرج الودع ُتوشوُِشـه 
ثـَم ُتبعِثـره ـ أنظـري زوجـك متزَوج 
عليك بصغرية حسـناء...، تفـزع املرأة 
و تكمُش يديها املعسولتني بماء العنب 
وهي تجَففهما يف ثوبها الرَث، أَما باقي 
النسوة فيسُرتَن ضحكات الَشماتة من 

املُنكِمشة التي يغيل دُمها كماء الِقدر،
تختبئ الفتـاة ( رابحيـة) وراء جَدتها 
وهي تحمـل عروسـة الجراجوز ،فهي 
فتاة مقِبلة عىل الـزواج ،خطبها عَمها 
البنه املُغرتِب، و ملَا كان الوشـم وسـيلة 
أيديهـَن  ويف  العجائـز  تلتـَف  تزيـني، 
حفيداتهـَن املقبـالت عىل الـزواج حول 
الغجرَية التي تنقش عىل أسـطح فتَية 
عذراء يف عمر تفَتِحها ، تدِفن (رابحية) 
وجهها الصايف يف شال جَدتها، تسحُبها 
الغجرَية و تبدأ تـَرشط ذقنها وجبينها 
ونقـاط،  تقاُطعـات  حـاَدة،  بإبـرة 
التقاطعات أي بمعنـى خَط قاطع بني 

حيـاة العزوبـة أو باألحـرى الَصبـي، 
والَنقـاط أي نقـاط عىل الحـروف أنت 
فالنة بنت فالنـة تزَوجت فالن بن فالن 
عَمك و الَسالم ، تذَكري هذا الكالم كلَما 
نظـرت إىل املرآة أو انصقـَل وجهك عىل 
صفحة املاء الَصايف ، ترَدُد الغجرَية هذا 
الـكالم و هـي توِخُز و تـُدسُّ الُكحل يف 

الجروح ....
يف الليل تعانق الفتاة عروستها وتنكمُش 
تحت كسـاء الجـَدة الدافئ لكـَن هذه 
املرَة لـم يكن دافئا ، باتـت ترتِعُش من 
الَقشعريرة والُحَمى يف آن واحد، تتصَبُب 
عرقا وتبكي من ألم الُجروح، ليل كباقي 

الليايل لكَنه بالنسـبة لهـا طويل حَمى 
و ألـم و خـوف، تتعاقـُب عليهـا هذه 
األحاسـيس وتتزامـُن أحيانـا ومـا زاد 
خوفها نبـاح الكلب طول الليل، تلتصق 
بجسـد جَدتها النحيف تريـد العودة إىل 
أحشاء أحشائها، يتزاحم صياح الَديكة 
و تصفيـق أجنحتهـم و هـم يقفـزون 
مـن أعىل ( الـوروارة) املعَمرة يطردون 
النـاس من أعـني أصغر رضيع يتوَسـد 
صـوف الـَدرشة ، تفرح لبـزوغ الفجر، 
الرصيـف  ترتِجـُف كُشـجرية  تنهـُض 
تتمايل يمينا و شماال تقبُع ُقرب جَدتها 
التي تخِبُز الفطري، تمَد يديها إىل ألسـنة 
اللهب كي تتدَفـأ، تُضَمها الجَدة تتفَقد 
وشمها و تناِولها قطعة فطري وفنجان 
قهوة سـاخنة، تأكُل الفتاة من جوعها 
أَمـا خوفها و أملهـا ال يفهمه أحد حتى 
جَدتها التي هي أحَن الناس إليها.  تأكل 
وتخَبئ شـقفة لعروسـتها التي ال تزال 

تحت الِكساء.
ثـَم تنهِمـُك يف فتـِل الدقيـق براحتيهـا 
الصغريتني أَما العجوز «رقيبة « تجمع 
الفراش و الِكساء وتكِنُس الدار وترمي 
مـا جمعته ِمكنَسـة الـَدوم من خيوط 
وريـش الطيور بما فيهم عروس الفتاة 
التـي لم تتنـاول فطريتها بعـد يف رَكية 
النـار، يتعـاىل لسـان لهـب و تحـرتق 
العـروس الصغـرية برسعـة فيختفـي 
اللهـب، تبكـي الفتـاة و هـي تشـاهد 
صديقتها تحرتُق وهـي غري قادرة عىل 

إنقاذهـا ، يف صمـت تنهِمـُر عرباتهـا 
فتسـقي جـروح الوجـه و ملَـا يحرِقها 
ِملـح العـربات تحبسـها ،حتـى البكاء 
غري مسـموح به ، تلحظهـا الجَدة التي 
ال تغيب عـن عينيها فتقـول لها ـ أنت 
عروسـة ال تبكي و أنت ُتِعَدين كسُكَس 
عرَسـك، فتسـكت غري قادرة عىل يشء 
سـوى ُمضاعفة ُقوَة كَفيهـا كي تهزَِم 
خشـونة الدقيق و تطـَوع نتوآته ،فتل 
كَفهـا ُكسـُكس وليمـة الُعـرس، فتىل 
الَشيُخ و املوِكب» فاتحة « الِقران، لكَن 
ابن العَم لم ُيعجبه منظر عروسه، فثار 
وصاح ـ ماذا فعلتـم بوجهها ؟ ثَم هدأ 
خوفـا مـن جـَده، الحظت األَم نشـوز 
ابنها من عروسـه و ُفقدان شـهَيته يف 
األكل ،فلـم تبـايل منتظرَة استسـالمه 

لألمر الواقع .
ضحـى و الحسـناء كالبدر املكسـوف، 
تجلـس ُتمَخـُض قربة اللَبـن و عيناها 
تسـرتقان نظـرات خاطفـة مـن ذلـك 
الشاب الوسيم الذي أتى من بالد الغربة 
يلبس بنطاال غريبا و قَبعة أغرب ويلَف 
وشـاحا حـول ُعُنِقه ، أَمـه منهِمكة يف 
غـزل الصـوف ، املِغَزُل يـدور و فنجان 
القهوة يدور بني راحتيه ، ورذاذ أفكاره 
ينهمـر ، ينعِكُس وجهـه الضاحُك عىل 
صفحـة فنجان قهوته البـاردة، ُيطفئ 
سـيجارته يف فنجانـه العانس وينهُض 
متفائـال بالغديـر الـذي تجَمعـت فيه 

أفكاره .» العودة إىل الغربة «
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 النـص الشـعري صياغـة رؤيويـة ترتقي من 
املحسـوس اىل الذهنـي املتخيل باسـتخدام لغة 
موحيـة بالفاظها الواعية املرتجمة الحاسـيس 
املنتج(الشـاعر) وانفعاالتـه.. بتوظيف تقنيات 
فنيـة محركة لعواملـه يأتي يف مقدمتهـا الرمز 
االرتقـاء  يف  تسـهم  التـي  االسـلوبية  السـمة 
بشـعريته وتعميـق دالالته املقرتنـة بعنارصه 
الكيميائيـة املنحرصة يف (الخـروج عن املألوف 
واللحظة املشبعة بمفهوم علم الجمال والرضبة 
االسـلوبية االدهاشـية) املتفاعلة مـع بعضها 
من اجـل احداث الصدمة املتسـاءلة  والتي هي 
الحصيلـة النهائيـة املحققة للمتعـة الجمالية 

واملنفعة الفكرية.
وباستحضار املجموعة الشعرية(صهيل ازرق) 
التـي نسـجت عواملها النصيـة انامـل منتجها 
الشاعر محمد احمد فارس.. واسهمت دار رؤى 
للطباعة والنرش يف نرشها وانتشـارها/٢٠٢٢..
كونهـا نصـوص قائمة عـىل التكثيـف اللغوي 
وااليجـاز واالختـزال الجمـيل والرمـز والحذف 
واالضمار مع رضبة اسـلوبية ادهاشية، فضال 
عـن تميزهـا بغنائيتها ودراميتهـا ومضمونها 
االنساني.. وهي تحث الخطى متناغمة والصوت 

الحداثي الشعري مبنى ومعنى ..
يف خوذة الجندي

وجدوا امرأة تنمو
وقبلة تنضج

وجدوا الوطن باسما
بينما الجندي

يتذكر حرارة جرحه
وهو يف ثالجة املوتى  /ص٦٣

فالشاعر يحاول استنطاق  اللحظات الشعورية 
عرب نسـق لغوي قـادر عـىل توليـد املعاني من 
اجل توسـيع الفضاء الداليل للجملة الشـعرية..
مع اعتمـاد الرمز النـيص املكثف..املوجز لخلق 
نصه الشـعري بذهنية متفتحـة ورؤية بارصة 
اضاءتها..بتوظيـف  وتحقيـق  الفكـرة  لوعـي 
ألفاظ يومية يف سياق شعري يكشف عن رصاع 
درامـي متنقل من صورته الخارجية اىل منطقة 
الـرصاع الداخيل باعتماد الرسد الحكائي، فضال 
عن اسـتخدامه افعاال متحركة (وجدوا/تنمو/
تنضج...) مشحونة بدالالت مركزية عرب سياق 
شـعري قائـم عـىل الـرصاع الدرامـي والحوار 

الذاتي...
القبلة الربيئة تربك السماء

بعذوبتها
النافذة سبيل للرسائل املسعفة

مفتاح اىل قلب الله
القبلـة والدة نـور قـادم

من اعماق االحزان
او من وجع االشتياق   /ص٢٤

فالنص يطرح أفقا متجاوزا بتفجرياته الدرامية 
املرتكـزة عىل تقنيـات فنية امتدت عـىل امتداد 

الجسـد النـيص السـابح يف عوالـم متصارعـة 
مؤطـرة بأكثـر من زاويـة رؤية فكريـة بحكم 
حركة التحول واالنفعاالت املشـهدية التي تقوم 
عىل شـبكة من العالقات (الحدثية والشخصية 
والصـورة الشـعرية...) التـي تؤطرهـا وحدة 
عـن  وكاشـفة  بالحيـاة..  نابضـة  عضويـة 
مكنونـات الـذات االنسـانية ومناطقـه الفنية 
وصوره املسـتفزة للذات االخر(املسـتهلك) من 
اجل اسـتنطاق ما خلفها والكشف عن عواملها، 
مع تركيز عىل جمالية السـياق وتوخي االيجاز 
وعمق املعنـى وكثافة االيحـاء لتحقيق خطاب 
يسـتفز الذاكرة املستهلكة (املتلقية) عرب وحدة 
موضوعية تشكل نسقا جماليا متداخال والفعل 

الشعري واالستداليل..
ارتجف مثل شجرة خائفة

او مثل قط مبعد
الشارع يهمس يف اذني

الحاجة لنهش الخطوات
ال مربر لدموع املصابيح

ال صديقة اصدق من العزلة
ارتجف ويف يدي النهار يبتسـم

يبتسم 
مثل راهب عىل صليب   /ص١٠٠

فالنص يسـري بحركة تراتبية مشدودة االوارص 

بقدرة لغوية تربط املقدمات بالنتائج تماشيا مع 
جوهر التفكري الذي يجعـل االتصال بني الجمل 
اتصاال جماليا عرب فضاء يركز عىل الفكرة ببناء 
مشـهدي متكىء عـىل جمل قصرية موسـومة 
بالحركـة.. بلغة قائمة عىل االسـتعارة واملجاز 
ضمن بالغة االنزياح وهو يتخذ مسـارا نفسـيا 
واجتماعيـا مع تكثيف الصورة املشـهدية التي 
يمنحها املنتج (الشـاعر) قدرة ايحائية بانتقاء 
مفرداته املسـايرة إليقاع دهاليـز الروح املمتدة 
يف اقىص مديات الجغرافيـة الروحية باعتماده 
تقنيـات فنيـة واسـلوبية كالتنقيـط (النـص 
الصمـت) الدال عـىل الحـذف والذي يسـتدعي 
املستهلك(املتلقي) مللء فراغاته.. وهناك التكرار 
الـدال عىل التوكيد واملحقـق لاليقاع الداخيل من 

جهة وترابط وحدات النص من جهة اخرى..
وبذلك قدم الشاعر خطابا معرفيا يحاكي الوجود 
واالشياء برؤية حسـية تتخذ من اللفظ وسيلة 
لتحقيـق غايـة، اضافـة اىل اعتمـاده التكثيف 
بصمت ايحائي مقروء.. مستفز للذاكرة املتأملة 
ملا خلـف االلفاظ من اجل اسـتنطاقها لتحقيق 
ذروة املتعـة الشـعرية.. كونه يقـدم بناًء نصيا 
يكشف عن شاعرية واعية بشد جمله الشعرية 
بعمـق الرؤيـا التـي تخفف مـن وطـأة الرسد 

الشعري. 

@·íÏ€a
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استطرقت القرص العتيق 

وقفت أمام مرآة الزمن 

يف إطاللة مرفرفة 

لرتسم ظالل رموشها 

.......

راحت تغازل 

اطالل القبة القديمة 

التي رسمت مسار

ذكرياتها املنسية 

........

تقتنص األيام

وسط نتوء املحراب 

روح تبحث عن جسد 

يف تراجيديا انفعالية 
تطوف َعَطشاً

فوق الربكة القديمة 

........

أنهكها الزمان يف عجالة 

اجتمعت مالمح الشيب 

وتجاعيد مقسمة 

نبشت أخاديد العمر 

............

انحنت امام القدر

راحت تخاطب الثكاىل

يف مشهد معتم ...

تنتظر بزوغ ضوء القمر 

بني نسائم الشوق 

.......

الليل انطوى 

يف منتصف الطريق 

نحو الصحراء القاحلة 

حيث الرس األول املدفون 

قتلها الزمان 

منذ الوالدة األوىل 

من رحم األيام 

مجهولة الكنية 

راحت تجوب 

قوافل املغادرين 

.......

تطل عىل الفصول 

من نافذة الزمن 

حيث الرغبة املفقودة

بني اطالل منسية عابرة 

انتهت قصتها علنا
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يف كل بيـت ويف كل عالقـة زوجيـة البد 

أن تحـدث خالفات ومشـادات كالمية، 

وقد يقدر الزوجان عىل أن يخمدا نريان 

هذه املشـادات املشـتعلة أو أن يسمحا 

لها بأن تكرب وتتعرس لتحرق ما بينهما 

مـن مـودة ورحمـة، وتؤثر سـلباً عىل 

عالقتهما حتى تقيض عىل ما بينهما.

يف السـطور التاليـة نرشـدك إىل قناعة 

فكريـة أو فكـرة تحملينها يف رأسـك، 

وسـيكون لها مفعول السحر يف تحديد 

االتجـاه الـذي سـتأخذه العالقـة بعد 

الخـالف بحيـث يكـون التعامـل معه 

سليماً وحكيماً:

بداية: الفكرة هي ببساطة وباختصار 

”كل يشء سـينتهي إىل خـري“، بعـد أن 

تهدئـي قليـًال وتخففـي حـدة التوتر 

فقط، فكري بأن هذه املشكلة ستنتهي 

إىل خـري، وأن هناك درسـًا يجب تعلمه 

مـن كل ما يحدث، وبمجـرد أن تحميل 

هـذه الفكـرة يف داخلك وأنـت صادقة 

مع نفسـك سـتجدين تحوالت عجيبة 

وستعود عالقتك أفضل مما كانت عليه 

قبـل الخالف، وسـيتأثر الطـرف اآلخر 

إيجابيـاً حتى لو لم يكـن يحمل نفس 

الفكـرة، فما بالك لـو أن الطرفني كانا 

يفكران بنفس األسلوب؟

سـتكون الحياة رائعـة؛ ألن الخالفات 

تنتهـي نهاية سـعيدة يف وقـت قيايس 

جداً ربما خالل ساعة أو أقل.

وكذلك ننصح بما ييل:

- وأنـت يف املشـكلة ال تعاندي كثرياً وال 

تتنـازيل عن شـخصيتك، بـل تحاوري 

ودافعي عـن موقفك، وأيضاً اسـمحي 

للطـرف اآلخـر أن يقـول مـا لديه من 

أفكار.

- ال تحاويل إنهاء الخالف بالصمت؛ ألن 

هـذا ال يحل املشـكلة، وإنمـا يغطيها، 

سـتبقى  املصاحبـة  املشـاعر  ولكـن 

مدفونة يف العمق.

- تحدثـي وعـربي عـن رأيـك أو عـن 

طلباتـك،  أو  اسـتيائك  أو  اعرتاضـك 

وانظري يف سـبب الخالف، ولكن دائماً 

ضعي يف حسـبانك أن كل هذا سينتهي 

إىل خـري؛ ألن القصـد ليـس الهـروب، 

وإنما املواجهة بنية طيبة للتخلص من 

املشكلة بشكل واٍع تماماً وحتى ال تعود 

مرة أخرى.

- يسـمى هذا االتجاه باالنتباه، فعندما 

ندخـل يف خالف علينـا أن نكون واعني 

أن هذا خـالف، وأن القصـد منه النمو 

الطريقـة  وبهـذه  التحطيـم،  وليـس 

تتحـول خالفاتنا إىل نقاط انطالق نحو 

عالقات أجمل.

بعد عامني من انتشار الوباء، من 
غري املسـتغرب أن تكون غالبيتنا 
مهووسـة برغبة البقـاء بصحة 

جيدة.
ومع اقرتاب فصل الشتاء، وارتفاع 
اإلصابات بنزالت الربد واإلنفلونزا، 
البحث  الكثرييـن يحاولـون  فإن 
عن النصائح والحيل التي تساعد 

يف إبعاد الفريوسات.
وعـىل الرغم مـن أن بعض الحيل 

املقرتحـة قـد تكـون مفيـدة يف 
تعزيز جهاز املناعـة لدينا، إال أن 
هنـاك اتجاهـات مقلقـة تحمل 

تأثريا سلبيا عىل األسنان.
وتوضـح طبيبـة األسـنان بايال 
”البـدع  بعـض  تأثـري  بهـاال، 
األسـنان، ومـا  الصحيـة“ عـىل 

يمكننا فعله حيال ذلك.
خل حمض التفاح

تقـول الدكتـورة بايـال، املديـرة 

-Quest De لــ  الرسيريـة 
tal: ”لقـد حظيـت جرعـات خل 
التفاح بشعبية كبرية يف السنوات 
األخـرية، حيـث أشـار املشـاهري 
واملؤثـرون عـىل حـد سـواء، إىل 
امتالك هذا الخل خصائص إلزالة 
السـموم واملسـاعدة يف إنقـاص 
الوزن. ومع ذلـك، يف حني أن خل 
التفـاح قد يقـدم بعـض الفوائد 
لصحتـك، إال أنه قد يكـون ضارا 
ألسـنانك، خاصة إذا كنت ترشبه 

يوميا“.
والخـل حمـيض للغايـة ويمكن 
أن يـؤدي إىل تـآكل مينا األسـنان 
برسعـة كبـرية، وهذا يـؤدي بعد 
العـاج  طبقـة  كشـف  إىل  ذلـك 
الصفراء تحتـه. وهذا ليس فقط 
ضـارا للغايـة لألسـنان ألن املينا 
رضوري لصحة األسـنان، بل إنه 

سيجعلها أيضا تبدو صفراء“.
سحب الزيت

تعـد عمليـة سـحب الزيـت من 
القديمة  األيورفيدية  املمارسـات 
(يف الهنـد) واملتمثلة يف املضمضة 
بزيـت جوز الهند أو زيت الزيتون 

أو زيت السمسم.
وتوضـح بايـال: ”يف حـني الحظ 
بعض الخـرباء العديد من الفوائد 

الصحية لسـحب الزيت، ال يوجد 
دليل مثبت عىل أن هذه املمارسـة 
الواقـع،  ويف  ألسـنانك.  مفيـدة 
يرى بعض الخـرباء أنه يمكن أن 
تـؤدي إىل تفاقـم بعـض الحاالت 
مثـل أمـراض اللثـة أو تسـوس 

األسنان“.
ماء الليمون

تشـري بايـال: ”يف حـني أن رشب 
مـاء الليمـون كل صبـاح يحمل 
العديـد مـن الخصائـص املزيلـة 
للسموم يف جهازك الهضمي، فإن 
هذه املمارسـة اليومية يمكن أن 
يكون لها تأثري كبري عىل أسنانك. 
إن رشب مـاء الليمـون بانتظـام 
قد يسـبب تآكل املينا أو تسـوس 
األسنان بسبب املحتوى العايل من 
الحمـض يف الحمضيـات. وليس 
هـذا فقط، فقد يـؤدي اإلفراط يف 
تنـاول الكحوليات أيضا إىل حرقة 
املعدة والغثيان والصداع وأعراض 
االرتجاع املعدي املريئي األخرى“.

العرص
طاملا أنـه جزء من نظـام غذائي 
صحي ومتوازن، فإن رشب بعض 
عصائر الفاكهة يمكن أن يساعد 
يف الحفـاظ عـىل صحة الجسـم، 
ولكن بالنسبة لألسنان فإن بايال 

تقول إنه ”عندمـا ترشب كميات 
كبـرية مـن العصـري عـىل مـدى 
فـرتة طويلة مـن الزمـن، يمكن 
أن يكـون لذلـك تأثـري كبـري عىل 
أسـنانك ويسـبب أرضارا طويلة 
املدى. واملحتوى العايل من السكر 
الذي يأتي مـن هذه العصائر بعد 
رشبهـا يوميـا يمكـن أن يضعف 
مينا األسـنان ويؤدي إىل تسـوس 
األسـنان. والبكترييـا التي تبقى 
عالقـة عـىل األسـنان بعد رشب 
العصـري قـد تهيج اللثـة ويمكن 
أن تـؤدي يف النهايـة إىل أمـراض 

اللثة“.
الحليب ”البديل“

اتجـه العديـد من األشـخاص إىل 
التبديـل مـن حليـب األلبـان إىل 
الحليـب ”البديـل“، مثـل حليـب 
الشـوفان وفول الصويـا وحليب 
اللوز، وعىل الرغم من وجود فوائد 
للتحـول، خاصة ألولئـك الذين ال 
يتحملون الالكتـوز، فهناك أيضا 
بعض الـرضر، حيث تقول بايال: 
”أولئـك الذيـن يرشبـون الحليب 
الخـايل من منتجـات األلبـان قد 
يعانون من نقص يف الكالسـيوم 
والعنارص الغذائية األخرى املفيدة 
قـد  الكالسـيوم  ونقـص  للفـم، 

يعرضك لخطر اإلصابة بتسـوس 
األسنان وأمراض اللثة.

وعـالوة عىل ذلك، فقـد لوحظ أن 
بعـض أنواع الحليب غـري األلبان 
مثـل حليـب الصويـا يمكـن أن 
تسـبب إنتاج بكترييا الفم سـتة 
أضعاف حمض األلبان، وهذا أمر 
مقلـق ألن املزيـد مـن األحماض 
يعنـي فرصـة أكـرب لتـآكل املينا 

والتسوس.
معجون أسنان من الفحم

تقـول بايـال: ”أصبـح معجـون 
األسـنان بالفحم شـائعا بسـبب 
منصات التواصل االجتماعي، مثل 
تيك توك وإنستغرام“، لكن أطباء 
متشـككني  يزالـون  ال  األسـنان 
وال يوصـون باسـتبدال معجون 
بالفلورايـد  العـادي  األسـنان 

بمعجون األسنان بالفحم“.
وهناك حاجة إىل مزيد من البحث 
حـول اآلثـار طويلـة املـدى لهذا 
النوع من معجون األسنان، ولكن 
هناك يشء واحـد تمت مالحظته 
كاشـطة  مـادة  هـذه  أن  وهـو 
للغايـة، ويف حني أنها تسـاعد يف 
إزالـة البقـع السـطحية، إال أنها 
قاسـية جدا، لذا قـد تكون تمزق 

ببطء مينا أسنانك.
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املقادير 

مقطـع  لحـم  رشائـح   -   ٤

(موزات)

١  بصل مفروم

١ كوب لوز مفروم 

نصف كوب طحني

١  كوب لبن

٤  مالعق عصري ليمون

١  كوب ماء 

بهارات:

١  ملعقـة صغـرية (كمـون- 

زنجبيـل   – كركـم   – كزبـرة 

مبشور – ثوم مبشور(

نصـف ملعقـة صغـرية (هيل 

مطحون – فلفـل أحمر بودرة 

– قرفة(

نصف ملعقة صغرية ملح

مقادير األرز

 ٣  كوب أرز

ماء لسلق األرز

 ٥  حبات هيل

نصف ملعقة صغرية كركم

طريقة الحشو:

يقطـع اللحم مربعات يغسـل 

وينشف ويسلق

البهارات  الطحـني مـع  يخلط 

وتغمس مربعات اللحم فيه

يسخن مقدار نصف كوب زيت 

وتحمر قطع اللحم

يحمـر البصل املفـرم ويضاف 

عليه اللوز املفـروم والزنجبيل 

الكمـون  والثـوم وقليـل مـن 

والكزبـرة وتضـاف قطع الحم 

ويقلب مع بعضه

يضاف املاء ويغطى ويرتك عىل 

نـار هادئة حـايل ١٠ دقائق ثم 

يضاف الزبادي وعصري الليمون 

ويرش بقليل من القرفة

طريقة األرز:

يوضـع ماء يف وعاء عـىل النار 

لدرجة الغليان 

يغسـل األرز وينقع ملدة نصف 

ساعة مع ملعقة ملح

يضاف الكركم والقرفة والهيل 

ومـن ثـم االرز ويـرتك ليطبخ 

ملدة ١٥ دقيقة أو لحني استواء 

األرز:

يوضع القليل من السمن البلدي 

يف قـاع القـدر ويضـاف عليـه 

قليل من األرز ثم يسـكب فوقه 

مـن خليط اللحـم وهكذا حتى 

ينتهي املقدار والطبقة العلوية 

تكـون أرز وتـرش بمـاء الورد 

املنقوع مـع الزعفران ، يغطى 

ويدخـل الفرن ملـدة ٢٠ دقيقة 

عىل حـرارة ١٥٠ درجة مئوية 

يف صحن التقديم ويقدم.
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 من الصعب أن تصدق األم أن طفلها الوديع يمارس التنمر عىل زمالئه، 

فالطفـل ال يمـارس التنمـر يف املنزل أمـام أعني والديـه، ولكن هناك 

بعض اإلشارات والسلوكيات التي تشري إىل أن طفلك قد يكون متنمراً، 

تعريف عىل هذه اإلشـارات من خالل السـطور القادمـة، وتحققي من 

سـلوكيات طفلك، حتى إذا اكتشفِت بعض هذه اإلشارات عىل طفلك، 

يمكنِك التعامل معها بأسلوب صحيح لتعديل سلوكه.

1. طفلك يبالغ يف الرتكيز عىل شعبيته

مـن الطبيعـي، خاصة يف مرحلـة املراهقة، أن يهتـم الطفل بمظهره 

وطريقـة ظهـوره وسـط املحيطـني، وأن يهتـم بأن يحصـد إعجاب 

الكثرييـن، وأن يكون محـط أنظار، وأن يحظى بشـعبية كبرية يف أي 

مكان يتواجـد به. ولكن هذا األمر له درجة مـن التوازن، إذا تخطاها 

الطفل، فقد تكون تلك إشارة عىل كونه متنمراً.

إذا الحظـِت أن طفلـك يبالغ يف الرتكيز عىل شـعبيته، تحدثي معه عن 

قيمـة اإلنسـان، وأن قيمة اإلنسـان تنبع من جمالـه الداخيل، وليس 

الخارجي، وأن ليس عليه السـعي لحصد إعجاب الجميع، وإنما يجب 

أن يسـعى لتحسني نفسه وسلوكياته وأخالقه، ومن ثم سوف يحصد 

الحب والقبول.

2. طفلك يركز عىل سلبيات اآلخرين وصدر أحكاماً قاسية عليهم

إذا الحظِت أن طفلك يركز عىل سلبيات اآلخرين، وأنه ال يرتدد يف إصدار 

أحكام قاسـية بشـأن مظهر اآلخرين، فهذه إشـارة عىل أن طفلك قد 

يكون متنمراً.

شـجعي طفلك عىل رؤية الجوانب اإليجابية مـن البرش، وعدم إصدار 

أحكام عىل اآلخرين، ألن هـذا يزعجهم تماماً مثلما ينزعج هو عندما 

يتعرض ملثل هذا املوقف.

3. طفلك يفتقر إىل التعاطف مع االخرين

هـل الحظِت أن طفلك ال يتعاطف مع اآلخريـن مهما كانت قصصهم 

مأسـاوية؟ ربما حان الوقت لتشـجيع طفلك عىل التطوع يف األعمال 

الخريية التي تساهم يف تنمية مشاعر التعاطف واملسؤولية املجتمعية 

داخل طفلك.

4. طفلك يترصف بعدوانية عندما ال يحصل عىل ما يريد

عندما يحاط طفلك بظروف غري مناسـبة له، أو عندما ال يحصل عىل 

يشء يريـده، هل يصـاب بنوبة غضب ويتـرصف بعدوانية؟ قد تكون 

تلك إشارة عىل أسلوبه خارج املنزل أيضاً.

علّمي طفلك كيفية إدارة مشاعره، والتحكم يف غضبه والسيطرة عىل 

انفعاالته.

5. طفلك يقلد ما يراه عىل الشاشات

هل يحاول طفلك تقليد ما يشـاهده من درما عنيفة أو أسلوب فظ يف 

برامـج تليفزيون الواقع أو األلعـاب العنيفة؟ إذن حان الوقت النتقاء 

ما يشاهده طفلك، بحيث يتعرض طفلك لربامج هادفة تضيف لقيمه 

وأخالقه، وليس العكس.

تحتوي الكسـتناء عىل العديد من الفوائد 

الصحيـة. بدءاً مـن محتواهـا العايل من 

األليـاف، من هنا فهي تسـاهم يف تحفيز 

العبـور املعـوي، عـرب تحريـك األمعـاء. 

السـكريات  تحجـز  الغذائيـة  واألليـاف 

معـدل  مـن  تقلـل  وبالتـايل  والدهـون، 

االمتصاص، مما يسـمح بتحكم أفضل يف 

الكوليسرتول والسكر يف الدم. 

ميـزة أخـرى لألليـاف، أنهـا تشـارك يف 

صحـة الفلـورا املعويـة، ممـا يجعل من 

املمكن منـع ظهور العديد مـن األمراض 

مثل رسطـان القولون أو أمـراض القلب 

واألوعية الدموية.

كما وتساعد األلياف الغذائية عىل التحكم 

يف الشـهية بشكل أفضل ألنها تساعد عىل 

الشـعور بالشـبع. تحتـوي حصـة ١٠٠ 

جرام من الكسـتناء عـىل ٤ جرامات من 

األلياف.

عـىل  الكسـتناء  أيضـا  وتحتـوي 

الكربوهيدرات التي توفر الطاقة للجسم. 

حيـث تـزود الكربوهيدرات خاليا جسـم 

اإلنسان بالطاقة. «من بني الكربوهيدرات، 

الكربوهيـدرات  (أو  السـكريات  نميـز 

البسـيطة)، التي غالباً ما يكون لها طعم 

حلو (الجلوكوز ، الفركتوز ، الجاالكتوز ، 

املالتوز ، الالكتوز ، السكروز)، والنشويات 

وهـي  املعقـدة)،  الكربوهيـدرات  (أو 

رضورية ملساهمتها يف الطاقة، وهضمها 

يف األمعاء ويتم امتصاصها بشكل رئييس 

عىل شـكل جلوكـوز ، كما تؤكـد الوكالة 

الوطنية لسـالمة الغذاء والبيئة والصحة 

.(ANSES) املهنية

الكستناء عىل الفيتامني أ A (الريتينول)، 

البيتاكاروتـني (بروفيتامـني أ)، فيتامني 

دي D (كـويل كالسـيفريول)، فيتامني إي 

 ،( K٢ , K١) (توكوفـريول)، فيتامني ك E

فيتامـني يس C، ومجموعة الفيتامني بي 

.(B١٢,B٩,B٦,B٥,B٣,B٢,B ( B١

تحتوي الكسـتناء عىل العديد من الفوائد 

الصحيـة. فمحتواهـا العايل مـن األلياف 

السـكريات والدهـون، وبالتـايل  يحجـز 

يقلل من معدل االمتصاص، مما يسـمح 

بتحكم أفضل يف الكوليسـرتول والسـكر 

يف الدم. ميزة أخرى لأللياف، أنها تشـارك 

يف صحـة الفلـورا املعوية ممـا يجعل من 

املمكن منـع ظهور العديد مـن األمراض 

مثل رسطـان القولون أو أمـراض القلب 

واألوعية الدموية. تساعد األلياف الغذائية 

عىل التحكم يف الشهية بشكل أفضل ألنها 

تسـاعد عـىل الشـعور بالشـبع. تحتوي 

حصـة ١٠٠ جرام مـن الكسـتناء عىل ٤ 

جرامات من األلياف.

كثـرية هي الخلطـات التي يمكنك أن تسـتخدميها لتعالجي 
مشـكلة الـرؤوس السـوداء التـي تعترب مـن أكثر املشـاكل 

املحرجة التي تواجهها النساء وخصوصاً يف فرتة املراهقة.
إليك أهـم الخلطات التـي يمكنك أن تختاريها وتسـتعمليها 

ملعالجة هذه املشكلة.
-1 اخلطـي ثالث مالعق من الزبادي العادي مع ملعقتني من 
دقيق الشـوفان، ثم أضيفي ملعقة من زيت الزيتون وملعقة 
كبـرية من عصري الليمون إىل الخليـط. وحرّكي الخليط جيداً 
وضعيـه عىل األماكن املصابـة. واتركيه عىل وجهك ملدة 5-7 

دقائق ثم أشطفي باملاء البارد.
-2 اخلطـي ثالث مالعق من نشـاء الذرة مـع ملعقة واحدة 
من الخـل، وّزعي الخليط عىل الرؤوس السـوداء أو البيضاء 
واتركيه مـدة 15 اىل 30 دقيقة ثم نّظفي وجهك باسـتخدام 

منشفة قطنية مبلّلة باملاء الدافئ.
-3 تحتـوي الطماطم عىل مواد طبيعيـة مطّهرة لها القدرة 

عـىل تجفيـف الـرؤوس السـوداء أو البيضاء. قـّرشي حبة 
طماطم واهرسـيها جيداً، ثّم وّزعيها عـىل وجهك قبل النوم 
واتركيها حتى الصباح. واغسـيل وجهـك يف اليوم التايل باملاء 

الدافئ.
-4 اخلطـي عصري ليمونـة طازجة مع القليـل من امللح مع 
التقليب جيداً. واغسيل وجهك باملاء الدافئ ثم ضعي الليمون 
عىل أماكن الرؤوس السوداء أو البيضاء واتركيه ملدة عرشين 

دقيقة واغسيل وجهك مرة أخرى باملاء الدافئ.
-5 اخلطـي القليل من دقيق الشـوفان أو اللوز املطحون مع 
ماء الورد حتى تتكّون لديك عجينة سـميكة. وّزعي الخليط 
بأطراف األصابع عـىل األماكن املصابة أوالً ثم وّزعي الكمية 
املتبّقية عىل كامل وجهك. اتركيه ملدة 15 دقيقة ثم أشـطفي 

وجهك باملاء الدافئ.
-6 قومـي بإزالـة صفار بيضتني، ثم أخلطـي بياض البيض 
جيـداً وقومـي بوضع طبقة منـه عىل وجهـك واتركيها ملدة 

دقيقة ثم قومـي بوضع ما يتبّقى من البيض يف طبقة ثانية 
عىل وجهك واتركيه ملدة 10 دقائق، ثم اغسليه باملاء الدافئ.
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١٧١٤ - الدولة العثمانية تعلن الحرب عىل البندقية.
١٩٤١ - الواليات املتحدة تدخل الحرب العاملية الثانية إىل جانب قوات 

الحلفاء بعد الهجوم عىل بريل هاربر.
١٩٥٢ - االضطرابات تعم الدار البيضاء بسبب مقتل مؤسس االتحاد 

العام التونيس للشغل فرحات حشاد.
١٩٥٨ - صدور العـدد األول من مجلة العربي يف الكويت والتي يرأس 

تحريرها الدكتور أحمد زكي.
١٩٦٦ - الواليات املتحدة واالتحاد السـوفيتي يوقعان معاهدة حظر 

تجارب األسلحة النووية يف الفضاء الخارجي.
١٩٦٩ - سوريا تصادر ممتلكات رشكة نفط العراق.

١٩٨٧ -شاحنة إرسائيلية تدهس سـيارة يركبها عمال فلسطينيون 
من جباليا متوقفة يف محطة وقود، مما أودى بحياة أربعة أشـخاص 

وجرح آخرين، وأدت الحادثة الندالع االنتفاضة الفلسطينية األوىل.
١٩٩١ - تأسـيس اتحاد الدول املستقلة والتي جمعت الدول الخمسة 

عرش املستقلة عن االتحاد السوفيتي.
٢٠٠٧ - مقتـل املخرج العراقـي عدنان إبراهيم بعـد طعنه يف رقبته 

أمام مكتبه يف العاصمة السورية دمشق.
٢٠٠٩ - مجلس األمة الكويتي يناقش االسـتجواب املقدم من النائب 
فيصل املسلم بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ نارص املحمد األحمد 
الصبـاح، وهي املرة األوىل يف الكويت يسـتجوب بها رئيس الحكومة، 
وقد انتهى االسـتجواب بتقديم طلب مـن ١٠ نواب بعدم التعاون مع 

رئيس الحكومة.
٢٠١١ - رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة الحاكم يف مرص املشري 
محمد حسني طنطاوي يصدر قراًرا بتشكيل مجلس استشاري تكون 
مهمتـه معاونـة املجلس األعىل وإبداء املشـورة يف الفـرتة االنتقالية 

وحتى إتمام نقل السلطة لحكومة مدنية ورئيس منتخبني.
٢٠٢١ -مقتـل رئيس أركان الدفاع الهندي بيبني روات و١٢ آخرين يف 

حادث تحطم مروحية.
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هـو األبن الرابـع للملك فيصل األول مـن زوجته حزيمة بنت نـارص.. ولد يف مكة 
وعـاش يف كنف جده حسـني بن عـيل رشيف مكة قائـد الثورة العربيـة واملنادي 
السـتقالل العرب من األتراك العثمانيني ومنادياً بعودة الخالفة للعرب.. علم غازي 
القراءة والكتابة عندما ارسـله الرشيف حسني جده يف الحجاز إىل قرية رحاب مع 
ابن عمه عبد االله وبعد ان نوقشـت مواد القانون االسـايس وتم تعيني غازي وليا 
للعرش سـافر غازي إىل العراق، وهناك الحظ امللك فيصل ضعف امللك غازي وعدم 
تناسـق جسـمه مع عمره كذلك ضعف معلوماته وقابلياته الفكرية فتشاور مع 
وزير املعارف ساطع الحرصي وطمأنه ساطع الحرصي ان ضعف غازي ناجم عن 
عدم تلقيه املعرفة والعلوم عندما كان يف الحجاز، لذلك اجتمع مجلس الوزراء وقرر 
تأليـف لجنة تقوم باختيار أفضل املعلمني لتعليم غـازي وفق منهج ووقت محدد 
وبعدها زار وزير املستعمرات ليوبولد ايمري ووزير الطريان الربيطاني العراق وقد 
كان فيصـل يعمد إىل احضـار االمري غازي يف جميع مقابالته الرسـمية ولقاءاته، 
وقد الحظ ليوبولد ضعف وقلة خربة االمري غازي يف مجال االصول والحوار فاقرتح 
عىل امللك فيصل ارساله إىل انكلرتا وتم بالفعل إرسال غازي إىل انكلرتا ونزل يف بيت 
االسـقف جونسون. واشـارت التقارير التي رفعت من هناك عن تطور ملحوظ يف 
القابليـات الفكرية مقابل ضعف يف القدرات الرياضية وامليكانيكية وتم قبوله عىل 
هذا االساس يف كلية هارو، وأتم فيها اربع سنوات عاد بعدها إىل العراق يف األول من 
سـبتمرب / ايلول عام ١٩٢٩ التحق يف الدورة من الكلية العسكرية امللكية العراقية 
امللك غازي باسم ( الرشيف غازي بن فيصل ) وكانت الكلية يف هذه الفرتة موضع 
عنايـة ورعايـة امللك فيصـل االول.. وقد مكث الرشيف غازي يف هـذه الكلية اربع 
سـنوات وفق منهج أعد إلنهاء املدة مع دروس اضافيـة يف اللغة العربية والتاريخ 
االسـالمي والجغرافيـة، إذ انه التحق بهـذه الكلية بعد مجيئه مـن كلية هارو يف 

انكلرتا حيث لم يتسن له ان يدرس فيها هذه الدروس االضافية املذكورة. 
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إّن تجاعيد الوجه ال تعكس سـّننا 
فقط بل تكشـف أيضاً شخصيتنا 
ومصرينا وحالتنا الصّحية، وما إذا 
كّنا سننجح يف حياتنا أم ال، وهذه 
الـذي  الفراسـة  أساسـّيات علـم 
يربط املالمح الرئيسـية للوجه مع 
الصفات الشـخصية، والعلم الذي 

أّول من درسه هم الصينيون.
خّطان أو ثالثة خطوط أفقية عىل 

الجبني:
إشارة إيجابية

إّن وجود خّطني من الـتجاعيد عىل 
الجبني يعني عموماً أّن الشـخص 
واسـع الحيلة وناجـح يف الحياة. 
بينما يعكـس وجود ثالثة خطوط 
أّن الشـخص لديه حّس فّني كبري 

وموهبة أدبية.
ثالثة خطوط طويلة تشّكل قوساً 

عريضاً عىل جبهتك:
الشعبية

يتمّتعـون  االشـخاص  هـؤالء 
اآلخريـن  وباحـرتام  بالشـعبية 
لهم، كمـا أّنهم محاطـون بدائرة 
كبرية من األصدقاء. قد يصبحون 
مشهورين ويعيشون حياة طويلة 

من السعادة والهدوء.
يف  عمـودي  واحـد  عميـق  خـّط 

منتصف الجبني:
مصري رّبما تعس

يطلق عىل هذا الخّط علماء الفراسة 
الصينيون «املؤرش املتوّقف» حيث 
أّنه يتنبـأ بحدوث تهديد لسـالمة 
صاحب هذا الوجه الشـخصية، أو 
بحدوث خـالف زوجي. وعـىل أّية 
حال، يبحث علماء فراسة آخرون 
عنـد صاحب هـذا الوجـه عّما إذا 
كان لديـه «مالمـح تعويضيـة»، 
مثـل الحواجب أو األنف أو العينني 
املشاكل.  اللتني تتجّنبان  املثاليتني 
وغالبـاً ما يوجـد هذا الخـّط لدى 

شـخصّيات مرموقة، مثل أعضاء 
الحكومـة أو أصحـاب املصالـح، 

وهذا يثبت إمكانّياتهم الكبرية.
خّطـان قصـريان متوازيـان بـني 

الحواجب:
النجاح

هذا يشـري إىل نجـاح صاحب هذا 
الوجه يف مجـال اإلدارة والصناعة 
والثقافـة. كمـا أّنه يوصـف بأّنه 
مفّكر ومنّظم جداً يف عمله، ويملك 
جميـع املزايـا ليحظى بمسـتقبل 

مهني المع.
بـني  مسـتقيمة  خطـوط  ثالثـة 

الحواجب:
الطموح

يعنـي ذلـك قـدرة الشـخص عىل 
الوصـول رسيعـاً إىل أعىل السـلم 

االجتماعي.
ثالثـة خطوط عمودية وأساسـية 

بني الحواجب:
إضطراب عقيل

هـذه الخطوط تظهـر احتماالً إىل 
إصابة الشـخص بمرض عقيل أو 

ميالً إىل عالم الجريمة.
جبـني مقفـل مـن الوسـط بخّط 

أفقي واحد:
السعادة

هذه إشـارة عىل خـوض صاحب 
هـذا الوجـه حيـاة جّيـدة. فهـو 
سـوف ينجح يف جميـع املجاالت، 
وخصوصاً يف فرتة الشـباب. وعىل 
أية حال، إذا كان الخّط قريباً جّداً 
مـن الحواجـب فربما يعنـي ذلك 
وجـود اضطـراب معـنّي يف فـرتة 

املراهقة.
خطـوط عـىل الجبني عىل شـكل 

ماسة:
الشهرة

تشـري هذه الخطوط غري العادية 
إىل حياة طويلة من الشهرة، وهذه 
صفـة تعطـى للكّتـاب والفّنانني 

واملهن املشابهة األخرى.
الخطـوط القصرية والعميقة عىل 

الجبني:
األمراض واألحداث السيئة

الخطـوط القصرية والعميقة عىل 
الجبـني ترتبط بالصّحة السـيئة، 
وبالشـخصية املرتّددة واملتكاسلة 
أو الرافضـة. واألشـخاص الذيـن 
التجاعيد يشـعرون  لديهم هـذه 
باملرارة عىل الدوام حتى لو نجحوا 

يف تحقيق أهدافهم.
تحـت  عموديـة  خطـوط  ثالثـة 

العينني:
الحّظ اليسء يف الحّب

ثالثـة  الشـخص  لـدى  كان  إذا 
العينني،  خطـوط عمودية تحـت 
فربما يعني ذلـك أّنه يعيش حياة 
غـري سـعيدة يف زواجـه، وربمـا 

ينتهي بالطالق.
تجاعيـد صغـرية حول فـم املرأة 

الحامل:
جنس املولود

إذا ظهـرت تجاعيـد صغرية حول 
فم املرأة الحامل، فربما يعني ذلك 
أّنهـا تميل إىل أن تلد صبياً، وإذا لم 
تظهر هذه التجاعيـد فربما كان 

مولودها أنثى.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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من سهم عينك خافقي منصــــــاب 
ومن اجلفا والهجر مدمعي منصــــاب 
تاج احلسن على قصتك منصـــــــاب 
اصطفاك الكون من بني البريــــــــة

****
تهيم الروح بإحساسك وطبـــــــعك 
انسخ صورتك بقلبي وأطبـــــــــعك 
القمر مآاخذ من خدك وطبعــــــــك 
كل ماكبر بالعمر زاد نوره عليــــــــه
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الشـخص املنظم والقـوي هو الفائر اليـوم، فهل أنت 
مسـتعد؟ كن حـذرا، فهناك فئـة من النـاس يحاولون 

إبعادك عن مهام عملك.
 أنت مشـغول بمرشوع مهم جدا وربما تقرر أخذ قسط من 
الراحـة، ولكن لسـوء الحظ ربما ال تجد وقتا بسـبب مكاملة 

تليفونية قد تزيد من ضغوطك.

مـن املحتمل اليوم أن تكون متحمسـا للعمل الفني بالتحديد. 
تأكد أنـك إذا كنت مجتهدا يف عملك وإذا كنت مرصا عىل النجاح، 
سـتتقدم وسـتحقق ما تريد. ال تتعجب إذا التقيت فجأة بالشخص 
املناسـب الذي يساعدك ويعطيك النصيحة واملعلومات الصحيحة. ليس 

كل من حولك خونة.

أنـت ال تسـتطيع التوقف عـن التفكـري يف األحالم 
املستحيلة، ولكن ال تقدم عىل أي مخاطرة قد ينتج 

عنها خسارة ما سبق إنجازه. 
بعـض األفكار تشـكل خطرا ألنها تنبـع من حالة 
من عدم الرضا، لذلك عليك اكتشاف السبب يف عدم 

الرضا.

أنـت متفائل جـدا اليوم ولذلك ربمـا تحظى بدعم 
مـن حولـك. التجمع مع األهـل واألحبـاء قد يكون 
هو مصدر تفاؤلك وسـعادتك. ربما تشـعر بالرضا عن 
نفسك النضمامك إىل مجموعة من األصدقاء اليوم. يجب أن 

تنىس األمور املزعجة عىل األقل هذا اليوم.

إذا كنت تسـعى منذ فرتة لتحقيق مكاسب مالية معينة، 
ربمـا تصل إىل هـذه الغاية هـذا اليوم. طاقتـك العاطفية 
والبدنيـة تمنحـك قدرة عـىل التفكري والتخطيط. سـتنبهر يف 
نهاية اليوم بالنتائج التي حققتها عىل املسـتوى املادي واملهني. 

مشاريعك الشخصية تسري عىل ما يرام.

تتعجـب اليـوم ألن كل مـن حولك ينجـذب إليك 
ويعتربونـك صديقا. أنت مسـتمع جيد جدا ولذلك 
يفضـل الجميـع املناقشـة معـك. تهتـم بمـن حولك 

وتتناقش معهم يف أفكارهم. 
ولكن اهتم بالجميع فهناك شـخص ما يمر بأزمة ما 

ويحتاجك بجواره.

اهـدأ ورتب أمورك قبل أن تعـرض أو تطرح أفكارك 
عـىل اآلخريـن. كن حـذرا عنـد التحـدث عـن حياتك 

العاطفية أمام األصدقاء والزمالء. 
عندما تتطرق إىل الحديث عن هذا املوضوع، تتحول املناقشة 

إىل مشاجرة وتضطرب األجواء تماما.

ربمـا تحظـى بمقابلـة مجموعة من الشـخصيات التي 
تهتم باألفكار الفنية والدينية واإلنسـانية يف منزلك اليوم. 
ربما يسهم هؤالء يف تطوير أفكارك وشخصيتك بشكل عام. يف 
املساء، ننصحك بأن تحدد موعدا مع الحبيب فهو بحاجة إليك.

إذا وجدت أن الحبيب يترصف ترصفات غريبة 
ويقوم بأعماله بشكل رسيع، حاول أن تسانده 
وال تنتقده. البساطة والليونة أمران مهمان جدا يف 
حياتـك اليوم. اجعل الحبيب يعلم ما تبذله من أجله. 
ال تقلـق فليس هناك احتمال واحد لحدوث أي سـوء 

تفاهم.

ربما تقرأ مقالة أو دراسة تقنعك برضورة املشاركة يف 
بعض املجاالت املختلفة يف مجتمعك.

 ربما تكتشف أن هذه الفكرة مزعجة جدا. حاول أن تهتم 
فقط باملعلومات التي تتعرف عليها من أفراد عائلتك فقط. 

اهتم بنفسك وبالحبيب حتى ال يبتعد عنك.
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أناقتـك تفـوق كل الحـدود، ولذلك ستشـعر بالثقة يف 
نفسـك. الضحك واملـرح والرتفيه أمور مهمة وأساسـية 
يف يومـك. عندما تضحك أو تبتسـم، يضحـك من حولك عىل 
الفـور، وهذا يعنـي أنك تؤثر عليهم جدا. ابتسـم وافرح وال داع 

للتكلف.

أنـت اليـوم مختلف عـن أي يوم مـىض حيث تتمـع بثقة يف 
النفس غري طبيعية. 

لديـك تأثري قوي عىل اآلخرين أكثـر من ذي قبل. تفكر يف يشء ما 
تتمنى حدوثه خالل ساعات اليوم.

 احم أفكارك وأحالمك واحرتس من اآلخرين.

Ô”aã«@fiçÀ



مسلسل  يف  األخرية  املشاهد  حسني  مريهان  الفنانة  تصور 
”مشوار الونش“ مع النجم محمد رجب، بالتزامن مع عرضه 
عىل قناة الحياة، حيث تنتهي مريهان من دورها نهاية شهر 

ديسمربالجارى اذ يتبقى لها أسبوع تصوير فقط.
”نوارة“   شخصية  العمل  أحداث  يف  حسني  مريهان  وتجسد 
الفتاة الشعبية التي تعمل يف محل بيع مالبس حريمي، وكشفت 
الثانية من العمل عن زواجها العرىف من حسن الونش  الحلقة 
املحامي  صدقه  مكتب  يف  عليها  تعرف  بعدما  رجب)  (محمد 
(صالح)، وبدأت نواره يف مالعبة حسن بارسال له عقد الزواج 
العرىف بينهما رغم أن حسن أكد لصديقه عىل تخلصه من هذا 
مثرية  أحداث  املقبلة  الحلقات  تشهد  أن  املتوقع  ومن  العقد 

حول هذه القصة.
مسلسل ”مشوار الونش“ مكون من 45 حلقة، تأليف أحمد 
عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج رشكة سينرجى 
وبطولة محمد رجب، محمود عبد املغني، مريهان حسني، 
فهمى،  إيهاب  منصور،  محسن  حلبي،  دانا  فضاىل،  منة 
محمد أبو داود، ميمي جمال، حنان سليمان، عالء مرىس، 
عبري منري، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، 

جيهان خريي، محمد املغربي.
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بيباني،  العراقي، فارس  الفنان  احتفى 

رسم  خالل  من  اليزيديني  برتاث 

نينوى  بمحافظة  قريته  يف  جداريات 

لتجميل املنطقة.

وهو  أيامه  يقيض  أن  بيباني  ويفضل 

اليزيدي  الرتاث  تعكس  يرسم جداريات 

نينوى،  محافظة  يف  بيبان  قرية  يف 

اليزيدي  للرتاث  الزخم  إلعادة  وتهدف 

وإضافة جمالية فنية للمنطقة.

ويرسم بيباني عىل العديد من الجدران يف 

الساحة الرئيسية التي عادة تقام فيها 

املناسبات الدينية وحفالت الزفاف.

بيباني:  فارس  العراقي،  الفنان  ويقول 

احتفاالتنا  ساحة  هي  الساحة  «هذه 

الدينية وساحة احتفاالت الزواج غالبا، 

لهم  قلت  مبادرة  وأنيطتهم  فاقرتحت 

يعني نصلح الجدران ونصبغها ونرسم 

هذه الجداريات».

يضع  وهو  العراقي  الفنان  ويضيف 

برشية  جدارية  عىل  األخري  اللمسات 

رسمتها  اللوحات  «هذه  الساحرة: 

سنجار،  فاجعة  أو  كارثة  عن  تعبريا 

عن  كلها  ترونها  إّيل  اللوحات  وأكثرية 

الكارثة».

 ٥٥ العمر  من  البالغ  بيباني  جداريات 

القديم  الرتاث  عىل  الضوء  تلقي  عاما 

كانوا  التي  الفالحة  وحياة  للقرويني 

ما  لوحاته  بعض  وتصور  يعيشونها، 

إبادة  بأنها  املتحدة  األمم  لجنة  وصفته 

تنظيم  اقرتفها  لليزيديني،  جماعية 

عام  سنجار  مدينة  يف  اإلرهابي  داعش 

.٢٠١٤

وجدارياه  بيباني  لوحات  وتحظى 

سكان  إعجاب  وتثري  واسع  باهتمام 

الشابة  األجيال  تجذب  كما  املنطقة، 

منهم.

ويقول مدير مدرسة متقاعد من أهايل 

من  «الكثري  برهيم:  عيدو  القرية، 

الشباب عندما يالحظون هذه اللوحات 

القرية  ألهل  القديم  الرتاث  تمثل  التي 

كان  هل  يستغربون،  الفالحة  وحياة 

آباؤنا وأجدادنا يعيشون يف هذه الحياة 

رزقهم،  وكسب  أعمالهم  هذه  وكانت 

من  يحيا  القديم  الرتاث  إنها  برصاحة 

جديد».

بيباني  فارس  العراقي  الفنان  بدأ 

وأكد  املايض،  مارس  شهر  يف  مرشوعه 

أنه سيستمر يف الرسم حتى ُيزين قرية 

نينوى  محافظة  يف  تقع  التي  بيبان، 

شمال العراق بأكملها بالجداريات .

وجهت مشهورة السعودية رهف القحطاني الشهرية بوذ نكهة، رسالة إىل 
بسبب  عليها  الهجوم  بعد  بالحسودات،  وصفتهن  التي  اإلعالميات  بعض 

عملها كمذيعة يف أحد الربامج مؤخراً.
ردا مفصال عىل كل من هاجمها بسبب  ترد  أن  القحطاني  وقررت رهف 
عملها كمذيعة يف برنامج تغطية مهرجان اإلبل مؤخرا، خاصة من بعض 

اإلعالميات الالتي عربن عن رفضهن لها كمذيعة مؤكدين أنها ال تصلح.
وقالت رهف القحطاني يف معرض ردها عىل هؤالء اإلعالميات، إن القائمني 
عىل الربنامج هم من قرروا أنها تصلح، مشرية إىل أنهم منحوها الفرصة 
للدراسة والعمل اإلعالمي عىل نفقتهم الخاصة «لو ما كنت أصلح ما كانوا 
اختاروني وأنتي لو كنتي إضافة جميلة للربنامج وينك؟ حظا أوفر املرة 

الجاية».
الجديد،  عملها  عىل  يحسدوها  أال  البعض  من  القحطاني  رهف  وطلبت 
مكاني  ده  «أنا  إعالمية  وليست  ممثلة  تصبح  أن  تود  كانت  أنها  مؤكدة 
طاملا أنا موجودة وشهرتي عاملية عىل سناب شات فأنا إعالمية أصال وأنا 

كان نفيس أكون ممثلة عمري ما فكرت أكون إعالمية أصال».
يف  العاملني  من  الكثري  بعينها  شهدت  أنها  القحطاني  رهف  وأوضحت 
مجاالت ليست بتخصصهم، مؤكدة أنه رزق من الله ال دخل لبرش فيه «مو 
كل اليل يشتغل يف مكان يحمل شهادة أحيانا التخصص يكون مختلف عن 

املهنة وده رزق الله».

تهنئة  أصالة  السورية  الفنانة  وجهت 

للمنتخب املغربي بعد الفوز عىل منتخب 

إسبانيا يف املواجهة القوية التي جمعت 

بينهما مساء الثالثاء، ضمن منافسات 

العالم  كأس  بطولة  من  الـ١٦  دور 

حسابها  عرب  أصالة  ٢٠٢٢.وكتبت 

بموقع التواصل االجتماعي انستجرام: 

وفيه  مسؤولّيه  فيه  الشطارة  «غري 

«رفعتوا  وتابعت:  أخالق»  وفيه  إرصار 

وللشعب  يحفظكم  الله  العرب  رأس 

ومشاركتي  مباركتي  الحبيب  املغربي 

وشكراً  مربوك  ألف  معكم  الفرحه 

منتخب  الكبرية».وحقق  لهدّيتكم 

اإلسبانى  نظريه  عىل  الفوز  املغرب 

ضمن منافسات دور الـ١٦ من بطولة 

كأس العالم ٢٠٢٢، والتي ُتقام حاليا ىف 

قطر إىل أن يتم انتهاء تلك البطولة يف ١٨ 

ديسمرب الجاري.

تحيي النجمة نانيس عجرم حفال غنائيا، يف قطر يوم ١٦الشهر الحال، ومن املقرر أن 
معها  يتفاعل  التي  والحديثة  القديمة  أغانيها  من  مميزة  باقة  عجرم  نانيس  تقدم 

الجمهور. 
«علشانك»، عرب  الجديدة  أغنيتها  كليب  نانيس عجرم،  اللبنانية  النجمة  وطرحت 
يوتيوب، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بالل رسور، وتوزيع هاني يعقوب.

وكانت آخر أعمال نانيس عجرم، أغنية « صح صح» وتعاونت فيها مع الدي جي 
العاملي مارشميلو، واألغنية من كلمات أحمد عالء الدين، وألحان مودي سعيد.

الـ١١،  عمر  ىف  مبكرة  سن  ىف  الفن  مع  مشوارها  بدأت  عجرم  نانيس  النجمة 
واستطاعت منذ ظهورها األول يف أغنية «أخاصمك آه» عام ٢٠٠٣ والتي حققت 
نجاًحا كبريًا ىف هذه الفرتة أن تخطف عيون املشاهدين لخفة ظلها ومالمحها 

الطفولية حتى الوقت الحايل.
بدأت  لبنان،  جبل  بمحافظة  سهيلة  قرية  يف  عجرم  نانيس  ولدت 
مسريتها الفنية منذ طفولتها بربنامج «نجوم املستقبل» وحازت 
الشعبي، ويف عام ١٩٩٨  الطرب  الذهبية عن فئة  امليدالية  عىل 
ثم  ومن  «محتجالك»،  بعنوان  لها  غنائي  ألبوم  أول  أصدرت 
الثالث  األلبوم  وبعدها   ،٢٠٠١ عام  عني»  عيونك  «شيل 
«يا سالم» عام ٢٠٠٣ الذي حقق انتشاًرا كبريًا وسطع 
نجمها من خالل أغنية «أخاصمك آه» وكليبها املميز 

الذي حاز عىل جائزة أفضل فيديو كليب.

ترصيح  يف  سعيد،  سمرية  النجمة  قالت 
راسنا  رفعوا  األطليس  «أسود  خاص: 
وأتمنى  العرب،  وأسعدوا  وأسعدونا 
تخطي األدوار املقبلة حتى يعرف الجميع 
أن العرب قادمون بقوة ليس يف الرياضة 
الديفا  وأضافت  يشء».  كل  يف  بل  فقط 
بأنها تتوجه بالتهنئة لكل الشعب املغربي 
االستمرار  متمنية  الكبري،  االنتصار  لهذا 

يف النجاحات.
وأعربت الديفا سمرية سعيد عن سعادتها 
نظريه  عىل  املغربي  املنتخب  بفوز 
بينهما  أقيمت  التى  املباراة  ىف  اإلسبانى 
منذ قليل، وقالت: «الحمد لله أنا سافرت 
امللعب  من  املباراة  ألشاهد  لقطر  أمس 
وىش  كان  لله  والحمد  األسود  وأشجع 
حلو عليهم وكانوا قد املسؤولية ورجالة، 
وأشعر بالفخر ليس للمغاربة فقط لكن 
االنطالقة  بداية  هذه  وأعترب  العرب  لكل 
كل  تخطى  يستطيعوا  حتى  العرب  لكل 

كانت  أنها  وأضافت  األرووبية».  الفرق 
النسخة  تلك  ىف  مرص  مشاركة  تتمنى 
ىف  مكان  لها  سيكون  الله  شاء  إن  لكن 
سمرية  الديفا  املقبلة.وكانت  البطوالت 
الراحل  املوسيقار  مؤخرا  نعت  سعيد 
محمد سلطان، وذلك من خالل حسابها 
عىل موقع فيس بوك، حيث كتبت: «لكل 
يبقى  والغياب  الفراق  ولكن  نهاية،  عمر 

سلطان»  «محمد  مّر..».وأضافت:  دائماً 
كان  لكن  يل ملحنا فقط..  بالنسبة  ليس 
أول  معلّما..  وكان  قريبا  كان  صديقا، 
نجاحي يف مرص، كان من خالله.. تبناني 
«فايزة  واملرحومة  هو  وكان  بي..  وآمن 
احمد» أكرب سند وأكرب دعم، وكان بيتهما 
هو بيتي.. رحمكما الله.. سوف أتذكركما 

طاملا حييت».

التواصل  مواقع  رواد  تداول 
فيديو  مقطع  االجتماعي 
الجتماع ثالثة أشقاء سوريني 
 13 الدوحة للمرة األوىل بعد  يف 
عاما من الفراق بسبب الحرب 
االجتماع  من  األشقاء  وتمكن 
جاؤوا  بعدما  قطر،  يف  مجدًدا 
لحضور منافسات كأس العالم 

2022
(الكأس)  قناة  وأجرت 

مهدي  مع  لقاء  الرياضية 
مطار  يف  كوبش  وأسامة 
انتظار  يف  وهما  الدويل،  حمد 
من  القادم  الثالث  شقيقهما 
كوبش:“  أنس  وقال  القاهرة. 
بعد  جمعتنا  قطر  لله  الحمد 
13 عاما،  شعور ال يوصف“. 
ووصف أسامة فرصة مونديال 
قطر 2022 بأنها عظيمة ألنها 

جمعتهم.

دخل الرصاع بني رشكات اإلعالم والصحافة من جهة ورشكات التكنولوجية 
من جهة آخرى مرحلة خطرية، بعد أن توعدت رشكة ميتا «مالكة فيسبوك» 
إذا أقر الكونغرس األمريكي  بشكل رصيح بإزالة األخبار من منصتها تماماً 
استفادت  البث  أن جهات  الصحافة، بحجة  واملحافظة عىل  املنافسة  قانون 
ستزيل  بأنها  ميتا،  رشكة  هددت  منصتها.فقد  عىل  محتواها  نرش  من 
األخبار من منصتها نهائيا، يف حال أقر الكونغرس األمريكي القانون املتعلق 
من  ماليا  البث  جهات  استفادة  بذريعة  الصحافة،  عىل  والحفاظ  باملنافسة 
نرش املحتوى اإلخباري.القانون األمريكي يفرض عىل املؤسسات اإلخبارية، 
مالكة  و»ألفابت»  «ميتا»  مثل  اإلنرتنت،  عمالقة  مع  جماعيا  تتفاوض  أن 
قبل نرش  توفرها  الواجب  التي  الرشوط  بشأن  األكرب جوجل،  البحث  محرك 
املحتوى اإلخباري لتلك املؤسسات عرب شبكة اإلنرتنت.ووفقا لبعض املصادر 
يدرسون  حاليا  األمريكيني  املرشعني  فإن  «رويرتز»،  وكالة  عنها  نقلت  التي 
دفاع سنوي، يف محاولة  قانون  املنافسة والصحافة بمرشوع  قانون  إلحاق 
ملساعدة صناعة األخبار املحلية، وانتشالها من معاناة عدم االنتشار.ومن هنا 
جاء تهديد «ميتا» عىل لسان آندي ستون املتحدث الرسمي باسم املنصة، عرب 
تغريدة يف «تويرت» ذكرت فيها أن الرشكة قد تضطر للتفكري بإزالة األخبار، 
يف حال أُقر القانون.وقالت املسؤول برشكة «ميتا» يف التغريدة، إنها قد تقدم 
عىل مثل هذا اإلجراء «بدال من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة 
والتي تتجاهل بشكل غري عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات اإلخبارية، من 
خالل زيادة الدخول عىل مواقعها واالشرتاكات».وجادل ستون يف أن القانون 
فشل يف إدراك أن األرباح النهائية تعود لدور النرش وهيئات البث تنرش املحتوى 
عىل املنصة، و»ليس العكس».ويواجه الكونغرس ضغوطا من تحالف وسائل 

مرشوع  إضافة  أجل  من  الصحف،  نارشي  يمثل  الذي  اإلخبارية،  اإلعالم 
القانون إىل مرشوع قانون الدفاع، وذلك بذريعة عدم تحمل استغالل 

طريقها  يف  وهي  للمحتوى،  الكربى  التكنولوجيا  رشكات 
لـ»تصبح فعليا الصحف املحلية يف أمريكا».ويشبه القانون 

األمريكي الجديد، تجربة أسرتاليا التي نجحت يف أن تدخل 
حيز التنفيذ عام ٢٠٢١، يف أعقاب محادثات مع رشكات 

التكنولوجيا الكربى، وأفضت إىل توقف بث األخبار عىل 
فيسبوك يف هذه الدولة لفرتة قصرية.وأسفر دخول 

القانون حيز التنفيذ، خضوع العديد من رشكات 
التكنولوجيا، -ومنها ميتا وألفابت- لتوقيع أكثر 

من ٣٠ اتفاقا، تضمنت تعويض وسائل اإلعالم 
عن املحتوى الذي يدر عليها أمواال.

سكان بعض الدول سيكونون 

فلكي  حدث  مع  موعد  عىل 

بإمكانهم  سيكون  مميز، 

إذ  املجردة،  بالعني  رؤيته 

خلق  املريخ  كوكب  سيختفي 

القمر املكتمل.

من  األوىل  الساعات  ويف 

املريخ  سيختفي  الخميس، 

املكتمل،  القمر  خلف  تماما 

باسم  ُيعرف  حدث  يف 

«االحتجاب».

من  القمر  اقرتب  واألربعاء، 

املريخ يف سماء الليل، حتى تبدأ 

بالحدوث  املنتظرة  الظاهرة 

صباح  من   ٤٫٣٠ الساعة  يف 

الخميس.

 ٤٫٥٨ الساعة  حوايل  ويف 

املريخ  سيختفي  صباحا، 

للقمر،  الغربي  النصف  خلف 

بعد  أخرى  مرة  وسيظهر 

حوايل ساعة من خلف الطرف 

الرشقي.

ن  سيكو و

ء  ختفا ال ا

مرئيا عرب شمال 

وغرينالند  أوروبا 

الشمالية،  وأمريكا 

شمال  طرف  جانب  إىل 

إفريقيا.

يف  الراغبني  وبإمكان 

الفلكي،  الحدث  متابعة 

التوقيتات  عن  البحث 

اإلنرتنت،  عرب  املحلية 

حيث يمكن أن يختلف 

حسب  الساعات  عدد 

البلد.

الحدث  رؤية  ويمكن 

بالعني املجردة، خاصة 

يف  سيكون  املريخ  أن 

سطوعا،  حاالته  أكثر 

من  بالقرب  مر  أن  بعد 

األرض يف ١ ديسمرب.
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املعرفة،  لدخول وهج  االبواب  تفتح  بتفكريه  الحياة،  االنسان محور 
وبجهده يعلو البناء شامخا، وبقدراته التي ال حدود لها ترتقي االمم 

وتتمتع الشعوب بالرخاء والتقدم .
االنسان أوال وأخريا يف ارساء قواعد الحضارة، فهو املهندس ملنظومة 
لكل  املنفذ  وهو  االرتقاء،  لنظريات  املخطط  وهو  والتقاليد،  االعراف 
السماوية  الرشائع  أولت  فقد  واالساس  القاعدة  وألنه  الخري،  أفعال 
الجمعيات  الكثري من  الوضعية أهمية استثنائية، وخرجت  والقوانني 
قيود  من  يتحرر  لكي  الحرية  ومنحه  االنسان  بحقوق  تطالب  التي 
الخوف والتبعية، فلقد ورد يف ديباجة ميثاق االمم املتحدة : ( أن نؤكد 

من جديد ايماننا بالحقوق االساسية لإلنسان وبكرامة الفرد ).
ويف جميع الكتب السماوية نصوص لتكريم االنسان، فقد ورد يف القرآن 

الكريم : ( ألم تَرْوا أّن الله سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض ).
والباطل،  الحق  بني  الرصاع  واحتدام  الذاتية،  املصالح  تشابك  ومع 
الضعيفة،  الشعوب  ثروات  عىل  الهيمنة  اجل  من  الحروب  واندالع 
وجه  بغري  الطائلة  األموال  عىل  بالحصول  الكبرية  الرشكات  وتكالب 
حق، ضاع االنسان وسط هذه الفوىض التي تعم العالم اليوم، بينما 
بقيت الشعارات الطنانة الفارغة التي تمجد االنسان وحقوقه ودوره 
يف صناعة الحياة الهادئة املستقرة، وظهرت سياسة التمييز العنرصي، 
وخرجت نظريات تتحدث عن االنسان بطريقة مخجلة، وبدأ االنقسام 

بني الشعوب .
من يريد االرتقاء بالحياة عليه باإلنسان أوال، فهو الذي صنع كل ما يف 
هذا العالم من تقدم يف املجال العلمي، وهو من برع يف فن العمارة وبناء 
املدن وتعبيد الطرق وشق االنهار وإقامة السدود، وهو من اخرتع كل 

وسائل النقل وجعلها يف خدمة البرشية جمعاء .
اليوم من سلوكيات منحرفة، وممارسات خاطئة، وترصف  نراه  ما 
العقلية  قواه  وتعطيل  االنسان  إلهانة  جميعها  تظافرت  أحمق 

والجسدية يف مسرية العطاء والتقدم .
بعد  يوما  تتسع  االنسان  قوى  تعطيل  ظاهرة  اخذت  مجتمعاتنا  ويف 
يوم ، وما نراه من انتشار املخدرات، وانتشار ظاهرة الطالق، والتأثري 
السلبي لحاالت البطالة، واالنرصاف اىل سلوك يجانب الصواب جعلنا 

نقف أمام عقبة كأداء، وكارثة ستظهر آثارها يف املستقبل القريب .
البد من بداية جادة لزرع القيم االنسانية االصيلة ، والبد من مناهج 
الهدف  هذا  يتحقق  وعندما  العريقة،  صفاته  االنسان  تمنح  تربوية 
الكبري عندها سيتحقق التقدم املطلوب والتطور املنشود والفعل القائم 

عىل الرفاه .
االنسان طاقة كبرية وخالقة سيمنح العطاء عندما تتوفر له عوامل 

النهوض، وال عطاء إال من خالل االنسان السوي املتسلح بإنسانيته.
التفتوا اىل االنسان، وابعدوا عنه كل حاالت الخيبة واالحباط، ستتحقق 

كل اآلمال الكبرية واالهداف املنشودة.

اىل اللقاء..
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