
الزوراء/ حسني السعدي:
يواجه املنتخب الوطني العراقي اليوم 
الخميـس منتخـب سـلطنة عمان يف 
املباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 
العربي بنسـختها الــ 25 يف البرصة، 
فيمـا ابتهـل العراقيـون اىل الله -عز 
وجـل- بـأن يكـون الفـوز والظفـر 

بكأس الخليج للمنتخب العراقي. 
وستقام املباراة عىل ملعب جذع النخلة 
(البرصة الدويل) يف السـاعة السابعة 
مسـاء اليـوم، فيما سـيتخلل املباراة 
حفل ختامي مبهر.ووجه اتحاد الكرة 
العراقـي بفتح ملعـب امليناء االوملبي 
امـام الجماهري العراقيـة التي يتعذر 
عليها حضور املباراة النهائية يف جذع 
النخلة.وقـال عضو االتحـاد العراقي 
املركـزي لكرة القدم يحيـى زغري، يف 
ترصيـح صحفي: إن“ االسـتعدادات 
ـت عىل أكمـل وجه لحفـل نهائي  تمَّ
بطولـة كأس الخليـج 25 يف البرصة، 
وحفل الختام سيكون أكثر روعة من 
االفتتاح وسـيبهر جميع الحارضين 
واملتابعني، ومنصة التتويج سـتكون 
يف أعىل مسـتوى ”، مبينـًا أن“ اتحاد 
الكرة يسـعى لرسـم صـورة مرشفة 
العـراق  وحضـارة  تاريـخ  تعكـس 
زغري  خصوصاً“.وأضـاف  والبـرصة 
أن“ االتحـاد قـام، وبالتعـاون مـع 

مكتب رئيس الوزراء، بتوجيه دعوات 
اىل وزراء وسـفراء الـدول الشـقيقة 
والصديقـة، وكذلـك توجيـه دعوات 
(فيفـا)  الـدويل  االتحـاد  رئيـس  إىل 

وشـخصيات معروفـة يف االتحـادات 
األوروبيـة لحضـور حفـل الختـام، 
ناهيـك عـن الشـخصيات الرياضية 
العراقية، وعىل رأسـهم رئيس اللجنة 

رعـد  العراقيـة  الوطنيـة  األوملبيـة 
حمودي ”.وبخصوص الفنانني الذين 
سـيحيون حفل الختام، أوضح زغري 
أن“ األمر اليزال طيَّ الكتمان يف الوقت 

الحايل وال يوجد تأكيد بحضور فنانني 
عـرب حتى اآلن، وسـيتم اإلعالن عن 

ذلك يف حال تأكيد وجودهم ”.
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بغداد/ مصطفى فليح:
وجـه رئيس مجلـس الـوزراء، محمد شـياع 
الفائزيـن مـن  الطلبـة  السـوداني، بتكريـم 
لحصولهـم  املوصـل،  يف  املوهوبـني  مدرسـة 
املركز األول عاملياً يف مسـابقة جائزة الشـيخ 
زايد لالسـتدامة 2023.وذكـرت وزارة البيئة، 
يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني، وجه وزير البيئة نزار 
ئاميـدي بتكريم الطلبة الفائزين من مدرسـة 
املوهوبـني يف املوصـل لحصولهـم املركز األول 

عاملياً يف مسابقة جائزة الشيخ زايد لالستدامة 
2023“.وأضاف البيان ان ”هذا الفوز جاء عن 
تنافس كبري ضـم  152 دولة عاملية وأكثر من 
4358 مرشوعاً مستداماً، إذ حصل العراق عىل 
املركـز األول بني الدول املشـاركة واملشـاريع 
التـي تم دراسـتها من قبل اللجنـة املنظمة يف 
مسـابقة زايد لالسـتدامة عىل نطـاق الرشق 
األوسـط وشـمال افريقيا ضمن فئة املدارس 
الثانويـة العاملية بفوز  مدرسـة املوهوبني يف 

نينوى ضمن مرشوعها (روح الحياة)“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
صوت مجلس النواب، امس االربعاء، عىل تسمية 
اعضـاء اللجان الربملانية، فيما رفع جلسـته اىل 
اشعار اخر.وعقد مجلس النواب، امس األربعاء، 
جلسته برئاسة رئيس املجلس محمد الحلبويس.
وقالـت الدائرة اإلعالمية ملجلـس النواب يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”رئيـس مجلـس النواب 
محمد الحلبويس افتتح  أعمال الجلسة رقم (2) 
ملجلـس النواب“.وأضافـت ان ”عدد الحضور يف 
الجلسـة 223 نائباً“.يف  مسـتهل الجلسة، ادى 
احمد اسـماعيل املشـهداني اليمني الدستورية 
بدال عن النائب املسـتقيل ليـث الدليمي.وصوت 
املجلس عىل إلغاء قرارات نيابية سابقة صدرت 
 2022 عـام  اذار  يف   7 و   6 رقـم  بالجلسـتني 
الخاصـة بتوزيع النـواب عىل عدد مـن اللجان 
النيابية.كما صوت عىل تسـمية أعضاء اللجان 

التالية: املالية، الرتبية، الكهرباء، النزاهة، األمن 
والدفـاع، القانونيـة، النفـط والغـاز والثروات 
واملصالحـة  واملهجريـن  الهجـرة  الطبيعيـة، 
املجتمعية، العالقات الخارجية، حقوق اإلنسان، 
التخطيط االسـرتاتيجي والخدمـات االتحادية، 
الثقافة والسـياحة واآلثار واإلعالم، االسـتثمار 
والتجـارة،  والصناعـة  االقتصـاد  والتنميـة، 
الصحة والبيئـة، التعليم العايل والبحث العلمي، 
الخدمات واإلعمار، العمل ومؤسسـات املجتمع 
املدني، النقـل واالتصاالت، األقاليم واملحافظات 
غـري املنتظمـة يف إقليـم، الشـهداء والسـجناء 
وضحايا اإلرهاب، الشـباب والرياضة، األوقاف 
والعشـائر، املـرأة واألرسة والطفولـة، الزراعة 

واملياه واألهوار.
ورفع مجلس النواب جلسته اىل اشعار آخر بعد 

التصويت عىل عدة لجان نيابية.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن األمـني العام ملجلـس الـوزراء، حميد 
الغـزي، امـس األربعـاء، تكفـل الحكومـة 
ممن يحتـاج للعالج من املصابـني يف حادث 
مشـجعي املنتخب خارج البالد، فيما أشـار 
إىل أن هنـاك اهتمامـا حكوميـا بدعـم ذوي 
الضحايا.وقال الغزي خالل حضوره مجالس 
عـزاء ضحايـا حـادث مشـجعي املنتخـب 

الوطني يف قضاء سـوق الشـيوخ بمحافظة 
بعـالج  سـتتكفل  ”الحكومـة  ان  قـار  ذي 
ممـن يحتاج من املصابـني يف الحادث خارج 
العراق“.وأضـاف أن ”ذوي الضحايـا طالبوا 
بشـمول أبنائهم بقانون مؤسسة الشهداء، 
وسـنعرض مطالبهـم يف مجلس الـوزراء“، 
مشـريا إىل أن ”هناك اهتماما حكوميا بدعم 

عوائل الضحايا“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
كشـفت مصادر أمريكية مطلعة أن 
وزارة العدل بحثت قيام عمالء مكتب 
FBI بمراقبة  التحقيقات الفيـدرايل 
عملية البحث التي يقوم بها محامو 
الرئيس جـو بايدن عن وثائق رسية 
يف منازله، لكنها قـررت عدم القيام 

بذلك لتجنـب تعقيد املراحل الالحقة 
مـن التحقيـق، نظـرا ألن محامـي 
الرئيس بايدن قد سلموا الدفعة األوىل 
برسعـة وكانـوا يتعاونـون بشـكل 
كامل، وفًقا ألشخاص مطلعني عىل 
األمر أبلغوا صحيفة ”وول سـرتيت 
 Wall Street Journal جورنـال“ 

األمريكية.وبعد أن اكتشـف محامو 
بايـدن وثائق، تـم تمييزها عىل أنها 
رسيـة، تعود إىل فـرتة واليته كنائب 
مكتـب  يف  أوبامـا  بـاراك  للرئيـس 
اسـتخدمه يف مركـز أبحـاث مقـره 
واشـنطن يف 2 نوفمرب، فتحت وزارة 
العـدل تحقيًقـا يف سـبب وكيفيـة 

وصولهـا إىل هناك.واسـتعد الفريق 
القانوني لبايدن للبحث يف ممتلكاته 
األخرى عـن أي مسـتندات مماثلة، 
وناقـش مـع وزارة العـدل احتمال 
حضـور عمـالء مكتـب التحقيقات 
الفيدرايل أثنـاء إجراء محامي بايدن 
عمليات البحـث اإلضافية.وبدالً من 

ذلـك، اتفـق الجانبان عـىل أن يقوم 
محامو بايدن الشخصيون بتفتيش 
املنازل وإخطار وزارة العدل بمجرد 
تحديد أي سـجالت أخرى يحتمل أن 
تكون رسية والتنسـيق مع سلطات 

إنفاذ القانون ألخذها.

الزوراء/ حسني فالح:
حذر مختصون بالشأن العراقي من تداعيات زيادة 
الوظائف الحكومية عىل االقتصاد العراقي، وفيما 
اشـاروا اىل ان الوظائـف الجديـدة التـي اطلقتها 
الحكومة سـتثقل كاهل الدولة للسـنوات املقبلة، 
شـددوا عىل رضورة ادراج مشـاريع كربى ضمن 

خطط قصرية ومتوسـطة املدى يف موازنة ٢٠٢٣.
وقالت الباحثة بالشـأن السيايس، ايات مظفر، يف 
حديث لـ «الـزوراء»: ان  التعيني العشـوائي يولد 
ضغطاً عىل نفقات الدولة التشـغيلية وينتج عبئاً 
عىل بلد يعتمد السياسـة الريعيـة املنفردة يف بناء 
موازنته العامة، وهذِه املوازنة قراراها ليس محلياً 

او وطنياً بل له مؤثرات خارجية تؤثر عىل السـوق 
العاملية ارتفاعاً او انخفاظا ، مما قد يسـبب ازمة 
توفري سـيولة نقدية لتسـديد رواتـب العاملني يف 
الدولـة فضالً عن املتقاعديـن منهم .واضافت: ان 
نسـب العرض للموارد البرشية بازدياد مضطرب 
يقابله تراجع يف الطلب وحاجة السوق لقسم كبري 

من املـوارد وخصوصاً التخصصات االنسـانية أو 
افتقار سـوق العمل ملوارد برشية مهنية محرتفة. 
مبينة: ان القرارات الشـعبوية لن تسـاهم يف بناء 
الدولـة ملصلحـة املواطن مسـتقبالً بـل تزيد من 

تراكم التبعات وتثقل كاهل السلطات القادمة.

كييف/ متابعة الزوراء:
ُقتـل ١٨ شـخصاً بينهم وزيـر الداخلية 
األوكرانـي، دينيـس موناستريسـكيج، 
مروحيـة  تحّطـم  جـرّاء  أطفـال،  و٣ 
قرب روضة أطفال، صبـاح األربعاء، يف 
منطقة كييف، حسـبما أعلنت الرشطة 
بيـان:  يف  الرشطـة  األوكرانية.وقالـت 
«لدينـا معلومات عـن ١٨ قتيـًال بينهم 

٣ أطفال». وأشـارت أيًضـا يف بيانها إىل 
مقتل وزيـر الداخلية ومسـاعده األول 
ومسـؤول كبـري آخـر كانـوا عـىل متن 
املروحية.وأعلن إيهـور كليمينكو، قائد 
الرشطة الوطنيـة األوكرانية أن من بني 
القتىل وزيـر الداخلية، ونائبـه يفغيني 
ينني، وسكرتري الدولة يف وزارة الشؤون 
الداخليـة يـوري لوبكوفيتش.وأضـاف 

كليمينكو أن ٩ من القتىل كانوا عىل متن 
مروحية خدمات الطوارئ التي تحطمت 
يف بروفاري.وتقع مدينة بروفاري، التي 
يقطن فيها نحو ١٠٠ ألف شخص، عىل 
بعـد ٢٠ كيلومـرتا تقريًبا شـمال رشق 
كييف.وأكدت رشطة كييف سـقوط ٢٢ 
مصابـا، بينهم ١٠ أطفـال تم نقلهم إىل 
كييـف  رشطـة  املستشـفيات.وفتحت 

تحقيقا يف الحادث، فيما أفاد مصدر عن 
ترجيحات بأن مروحيـة وزير الداخلية 
سـقطت يف كييف بسبب عطل فني.ولم 
ترد أنباء فورية عما إذا كان التحطم نتج 
عن حادث أم نتيجة الحرب املستمرة منذ 
١١ شـهرا تقريبـا مع روسـيا.ويف وقت 
سـابق، أعلنت السلطات األوكرانية، عن 
سـقوط عدد من الضحايا لـم تحددهم 

جراء تحّطـم مروحية قرب مدرسـة يف 
منطقـة كييف.وكتـب حاكـم املنطقـة 
أوليكـيس كوليبا عىل تليغرام: «يف مدينة 
بروفاري (الضاحيـة الرشقية لكييف)، 
تحّطمـت مروحية قـرب روضة أطفال 
ومبنى سكني.. هناك ضحايا».وأضاف: 
«تعمـل سـيارات اإلسـعاف والرشطـة 

وعنارص اإلطفاء يف موقع الحادث».
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار النفط، امس األربعاء، لتواصل 
السـابقة، مدفوعـة  الجلسـة  مـن  املكاسـب 
بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة املرتبطة 
بـ“كوفيـد19-“ يف الصـني سـيؤدي إىل تعـايف 
الطلب عىل الوقود لدى أكرب مسـتورد للنفط يف 
العالم.وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت بأكثر 
مـن دوالر إىل 86.93 دوالرا للربميل، بعد صعود 
%1.7 يف الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود 
اآلجلـة للخام األمريكـي دوالرا إىل 81.18 دوالرا 
للربميـل بعـد أن ارتفعـت %0.4 الثالثاء.ونما 
الناتج املحيل اإلجمايل للصني %3 يف عام 2022، 

متخلفـا عن الهـدف الرسـمي البالـغ ”حوايل 
%5.5“ ومسـجال ثانـي أسـوأ أداء منذ 1976.

لكن البيانات ال تزال تفوق توقعات املحللني بعد 
أن تخلت الصني عن سياسـة ”صفر كوفيد“ يف 
ديسمرب.وقالت منظمة البلدان املصدرة للبرتول 
(أوبـك) يف تقرير شـهري، إن الطلـب الصيني 
عىل النفط سـينمو 510 آالف برميل يوميا هذا 
العام بعـد أن أعلنـت يف 2022 أول انكماش له 
منذ سـنوات بسـبب إجراءات احتـواء فريوس 
كورونا.غـري أن ”أوبك“ أبقـت توقعاتها للنمو 
يف الطلب العاملي يف عـام 2023 دون تغيري عند 

2.22 مليون برميل يوميا.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بدأت يف سان فرانسيسكو محاكمة امللياردير األمريكي 
إيلون ماسـك عـىل خلفيـة تغريدات نرشهـا يف آب/
أغسـطس 2018 تحدث فيها عن حصوله عىل تمويل 
لتحويل رشكة تيسـال للسيارات الكهربائية إىل رشكة 
خاصة، ما تسبب بتأرجح سـعر سهمها بشكل حاد 
لبضعة أيام ودفع بهيئة األوراق املالية والبورصات يف 
الواليات املتحدة التهامه بالغش وتضليل املستثمرين. 
وتأتي املحاكمة بعد أن رفض قاض نقل إجراءاتها إىل 
والية تكساس حيث املقر الرئييس لرشكة تيسال، فيما 
قال محاموه إنه ال يمكنـه التمتع بمحاكمة محايدة 
يف سان فرانسيسـكو.وقال ماسك يف تغريداته حينها 
إنه يفكر يف جعل تيسـال رشكة خاصة عند سعر 420 

دوالرا للسهم الواحد. وأكد أن ”التمويل مضمون“.ويف 
تغريدة أخرى خالل اليوم نفسه.
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بغداد/ الزوراء: 
أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب، امس األربعاء، قتل 
بكمني  اإلرهابية  داعش  عصابات  من  عنرصين 
يف وادي حوران بمحافظة األنبار.وقال الجهاز يف 
بيان تلقته «الزوراء»: إن «أبطال جهاز مكافحة 
اإلرهاب نفذوا عملية نوعية بنصب كمني محكم 
استناداً  األنبار،  محافظة  يف  حوران)  (وادي  يف 
لتوجيهات القائد العام للقوات املسلحة».وأضاف 
أن «العملية أدت إىل قتل عنرصين من عصابات 

داعش اإلرهابية».

@µ‡ÿi@µ‰qg@µÓibÁäg@›n‘fl
äbj„˛bi@ÊaäÏy@ÜaÎ@¿
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@¿@CÚ‹ªD@ÚÌäÏnéÜ@‚á»i@·ÿ®a
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بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس مجلس القضاء االعىل القايض فائق 
زيدان، مع رئيس هيئـة النزاهة القايض حيدر 
حنـون، مواصلة الجهـود املبذولة السـرتجاع 
امـوال الدولة، فيما أكد مجلـس القضاء األعىل 
صـدور مذكرات قبـض جديدة بحـق عدد من 
املتهمـني بقضيـة األمانـات الرضيبية.وذكـر 
بيان مجلس القضاء األعـىل، تلقته «الزوراء»: 

أن «رئيـس مجلس القضـاء األعىل فائق زيدان 
اجتمع مـع رئيس هيئة النزاهـة حيدر حنون 
والقضـاة األوائل يف محاكـم التحقيق املختصة 
بنظـر قضايا هيئة النزاهة يف الرصافة والكرخ 
ايـاد محسـن ضمـد وضيـاء جعفـر ورئيس 
الفريق السـاند للهيئة العليا ملكافحة الفسـاد 

عبد الكريم عبد فاضل البرصي».

بغداد/ الزوراء: 
أصـدرت املحكمة االتحاديـة العليا، امس 
األربعاء، حكماً بعدم دسـتورية جملة يف 
قانون الغاء االمتيازات املالية للمسؤولني 
يف الدولة.وذكـر املحكمـة يف بيـان تلقته 
«الزوراء»: ان «املحكمـة االتحادية العليا 
أصدرت حكماً يف الدعـوى املرقمة ٢٣٢/ 

اتحاديـة /٢٠٢٢ بعدم دسـتورية جملة 
(واملوظفـني من الدرجـة الثالثة صعوداً) 
الواردة يف عجز املادة (٩) من قانون إلغاء 
االمتيـازات املاليـة للمسـؤولني يف الدولة 
رقـم (٢٨) لسـنة ٢٠١٩ كونهـا جـاءت 
مخالفـة ألحكام املادة (١٤) من دسـتور 

جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ «.

@ÊáÌbi@ÔÿÌãfl˛a@êÓˆã€a@fiåb‰fl@Ú‡Áaáfl@szjÌ@Ô€aäáÓ–€a@pb‘Ó‘zn€a@knÿfl
@È€åb‰fl@¿@ÚÌãé@’ˆbqÎ@Û‹«@äÏr»€a@á»i

 بغداد/ الزوراء:
تدرس مديرية املرور العامة إعادة العمل بنظام الرتقيم (التسقيط) للمركبات والدراجات 
النارية والتكتك للتخفيف من الزخم املروري الذي تشهده البالد .وقال مدير تسجيل املركبات 
يف املديرية، اللواء سالم غيث، يف ترصيح صحفي: إن :»املديرية، وسعياً منها للتخفيف من 
الزخم املروري الخانق الذي تشهده طرق وشوارع العاصمة، فإنها تبحث حالياً إعادة العمل 
بنظام ترقيم املركبات والدراجات النارية و(التكتك) الذي توقف منذ مدة».وكشف عن أنه 
إىل خمس من  أربع  املواطن من تسقيط مركبة، فيمكنه من تسقيط  يتمكن  لم  «يف حال 
الدراجات النارية أو (التكتك)، فيما كان سابقاً ملزماً بتسقيط مركبة حرصاً». مشرياً إىل 
أن «اإلجراء سُيسهم بشكل كبري يف التخفيف من الزحام يف الشوارع».وبني غيث أن «هناك 
توجيهات صدرت من الوزارة وبالتنسيق مع الجهات املعنية منها أمانة بغداد حول اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة للتخفيف من الزخم املروري الحاصل يف العاصمة».

@¡Ó‘èni@›‡»€a@ÒÜb«g@ëäám@äÎãæa
pbuaäá€aÎ@pbj◊ãæa
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بغداد/ الزوراء:
القضاء  مجلس  رئيس  بحث 
مع  زيدان،  فائق  القايض  االعىل 
القايض  النزاهة  هيئة  رئيس 
الجهود  مواصلة  حنون،  حيدر 
الدولة،  اموال  السرتجاع  املبذولة 
األعىل،  القضاء  مجلس  أكد  فيما 
جديدة  قبض  مذكرات  صدور 
بقضية  املتهمني  من  عدد  بحق 
بيان  الرضيبية.وذكر  األمانات 
تلقته  األعىل،  القضاء  مجلس 
مجلس  ”رئيس  أن  ”الزوراء“: 
القضاء األعىل فائق زيدان اجتمع 
حيدر  النزاهة  هيئة  رئيس  مع 
حنون والقضاة األوائل يف محاكم 
قضايا  بنظر  املختصة  التحقيق 
النزاهة يف الرصافة والكرخ  هيئة 
جعفر  وضياء  ضمد  محسن  اياد 

للهيئة  الساند  الفريق  ورئيس 
العليا ملكافحة الفساد عبد الكريم 

عبد فاضل البرصي“.
”االجتماع  أن  البيان  وأضاف 
واملقرتحات  األفكار  تقديم  ناقش 
إىل الوزارات املعنية لتعديل العقود 
غبن  وجود  فيها  يؤرش  التي 
املواطن  عىل  ورضر  الدولة  عىل 
املال  عىل  الحفاظ  يضمن  وبما 
ترضر  عدم  الوقت  وبنفس  العام 
”تم  أنه  إىل  مشرياً  العقد“،  طريف 
املبذولة  الجهود  مواصلة  بحث 
املتحصلة  الدولة  أموال  السرتجاع 
وفق  اإلداري  الفساد  جرائم  من 
قايض  وقدم  القانونية“.  االليات 
بنظر  املختصة  التحقيق  محكمة 
قضايا هيئة النزاهة بالكرخ ضياء 
جعفر ”إيجازاً عن الخطوات التي 

الكرخ  تحقيق  محكمة  رشعت 
الثانية باتخاذها مع اطراف عقد 
النظر  إلعادة  الذكية  البطاقة 
ببنود العقد املربم لرفع الغبن عن 
والرشيد  الرافدين  حقوق مرصف 
بتسديد  املذكورة  الرشكة  وقيام 
بذمتها  املرتتب  الرضائب  مبلغ 
البالغ قيمته مايقرب من خمسة 
البيان  دينار“.وأكد  مليار  عرش 
اسرتداد  بإجراءات  ”االستمرار 
وفق  الرضيبية  األمانات  أموال 
إىل  الفتا  عليها“،  متفق  خارطة 
جديدة  قبض  مذكرات  ”صدور 
يرتبطون  املتهمني  من  عدد  بحق 
يف  مناصب  شغلت  بأطراف 
الحكومة السابقة كان لها دور يف 
القضية ويف ضوء مستجدات  تلك 

التحقيق“.

الزوراء/ حسني فالح:
زيادة  تداعيات  من  العراقي  بالشأن  مختصون  حذر 
الوظائف الحكومية عىل االقتصاد العراقي، وفيما اشاروا 
الحكومة ستثقل  اطلقتها  التي  الجديدة  الوظائف  ان  اىل 
كاهل الدولة للسنوات املقبلة، شددوا عىل رضورة ادراج 
مشاريع كربى ضمن خطط قصرية ومتوسطة املدى يف 
ايات  السيايس،  بالشأن  الباحثة  2023.وقالت  موازنة 
العشوائي  التعيني  ان  ”الزوراء“:  لـ  حديث  يف  مظفر، 
عبئاً  وينتج  التشغيلية  الدولة  نفقات  عىل  ضغطاً  يولد 
عىل بلد يعتمد السياسة الريعية املنفردة يف بناء موازنته 
بل  وطنياً  او  محلياً  ليس  قراراها  املوازنة  وهذِه  العامة، 
ارتفاعاً  العاملية  السوق  عىل  تؤثر  خارجية  مؤثرات  له 
نقدية  سيولة  توفري  ازمة  يسبب  قد  مما  انخفاًظ،  او 
املتقاعدين  عن  فضالً  الدولة  يف  العاملني  رواتب  لتسديد 
البرشية  للموارد  العرض  نسب  ان  .واضافت:  منهم 
بإزدياد مضطرب يقابله تراجع يف الطلب وحاجة السوق 
لقسم كبري من املوارد وخصوصاً التخصصات االنسانية 
محرتفة.  مهنية  برشية  ملوارد  العمل  سوق  افتقار  أو 
الدولة  بناء  يف  تساهم  لن  الشعبوية  القرارات  ان  مبينة: 
التبعات  تراكم  من  تزيد  بل  مستقبالً  املواطن  ملصلحة 
العدالة  ان  اىل  القادمة.واشارت  السلطات  كاهل  وتثقل 
يف توزيع املوارد هي اهم مفتاح لبناء الدولة واالستقرار 
توفري  ادوات  هي  متوازن  تجاري  ميزان  وتحقيق  املايل 
ايقاف  الرضوري  من  فأمىس  ملستحقيها  العمل  فرص 

هيكلة  واعادة  االقل  عىل  سنوات  أربع  ملدة  التعيينات 
مؤسسات الدولة نحو البناء الرشيق والذكي واستقطاب 
الكفاءات واملحرتفني فقط وفتح الباب امام املستثمرين 
يف القطاعات الصناعية واالنشائية كقطاع السكن لتوفري 
مئات االالف من فرص العمل ليحيا املواطن حراً كريماً يف 
بلده ويبني مستقبله. من جانبه، قال الخبري االقتصادي، 
عامر الجواهري، يف حديث لـ“الزوراء“: ان التوظيف هو 
حل  يوجد  ال  انه  ويبدو  املوازنة  اقرار  تأخري  عوامل  احد 
املوازنة  سيحمل  وهذا  التوظيف  ملوضوع  الحكومة  امام 
مبالغ كبرية اكثر بكثري من مبالغ العقود البسيطة. مبينا 
ان االعداد الذين سيتعينون سيكون مالمسا لـ450 ألفا اىل 
500 الف، وهذا سيكون عىل حساب الجانب االستثماري.
واضاف: ان هناك ضغوطا سياسية وشعبية ومئات االالف 
من الخريجني تم اعطاء الوعود لهم لتعيينهم. مؤكدا ان 
عليه  الرتكيز  يمكن  وهذا  جديد  تحٍد  امامها  الحكومة 
منها زيادة انتاجية جميع العاملني يف قطاع الحكومة الن 
انتاجية،  بالحكومة وال توجد  العاملني  هناك ماليني من 
الن زيادة االنتاجية وتحسينها سيؤثر عىل الناتج املحيل 
برنامجها  يف  الحكومة  بكل صنوفه.وتابع: يفرتض عىل 
وضمن  كربى  مشاريع  تضع  ان   2023 موازنة  وضمن 
خطط قصرية ومتوسطة املدى يمكن من خاللها تنويع 
فرص  وتوفري  املجتمعية  االنتاجية  وتحسني  االقتصاد 
يحتاجه  ما  بكل  الخاص  القطاع  دعم  اىل  داعيا  العمل. 

المتصاص البطالة والتخفيف من كاهل الدولة.
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العمل  سحب  محرض  عىل  املصادقة  تمت  انه  العلم  يرجى 
من رشكتكم للعقد اعاله بسبب تلكؤكم بإكمال التزاماتكم 
التعاقدية واخاللكم بفقرات العقد رغم منحكم فرص عديدة 
نسبتها  البالغة  املواد  بقية  وتجهيز  تصميم  إكمال  لغرض 
(٤٢٪) من نسبة العقد وذلك من خالل االنذارات املوجهة إليكم 
باستخدام كافة وسائل التواصل (الربيد االلكرتوني والجريدة 
الرسمية والربيد الخارجي الـ DHL)، لذا سيتم منحكم مدة 
(١٥ يوم فقط) لغرض الطعن بالقرار وبخالفه سيتم امليض 

بباقي اإلجراءات القانونية واملالية املتعلقة بذلك.
مع التقدير...

و.املدير العام
عارف جعفر فعل 
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يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني 
دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة ١٪ من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية 
أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس ٢٠٢٣/٢/٩.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

 



بغداد/ متابعة الزوراء:

بدأت يف سان فرانسيسكو محاكمة 

املليارديـر األمريكي إيلون ماسـك 

عـىل خلفيـة تغريـدات نرشهـا يف 

آب/أغسـطس 2018 تحـدث فيها 

عـن حصوله عـىل تمويـل لتحويل 

رشكة تيسال للسيارات الكهربائية 

تسـبب  مـا  خاصـة،  رشكـة  إىل 

بتأرجح سعر سـهمها بشكل حاد 

لبضعة أيـام ودفع بهيئـة األوراق 

الواليـات  يف  والبورصـات  املاليـة 

بالغـش وتضليل  املتحـدة التهامه 

املستثمرين. 

وتأتي املحاكمة بعد أن رفض قاض 

نقـل إجراءاتها إىل والية تكسـاس 

حيث املقر الرئييس لرشكة تيسـال، 

فيما قـال محامـوه إنـه ال يمكنه 

التمتع بمحاكمة محايدة يف سـان 

فرانسيسكو.

وقال ماسـك يف تغريداته حينها إنه 

يفكر يف جعل تيسـال رشكة خاصة 

عند سعر 420 دوالرا للسهم الواحد. 

وأكد أن ”التمويل مضمون“.

اليـوم  ويف تغريـدة أخـرى خـالل 

ذاتـه، كتـب ماسـك: ”تأكـد دعـم 

املسـتثمرين“، مضيفـا: ”السـبب 

الوحيـد لعـدم اليقـني مـن حدوث 

ذلـك هـو أنـه مرهـون بتصويـت 

املساهمني“.

وأظهرت وثائق قضائية أن ماسـك 

كان قـد التقـى بمحافـظ صندوق 

الثـروة السـيادي السـعودي يارس 

وأن  مناسـبات عـدة،  يف  الرميـان 

األخـري حـث ماسـك عـىل تحويل 

تيسال إىل رشكة خاصة.

الرميـان  بـأن  الوثائـق،  وأفـادت 

عرض عىل ماسـك دعما بما يصل 

إىل 60 مليار دوالر لهذا املسعى.

تشـني  إدوارد  القـايض  وقـال 

”يزعـم  املحتملـني:  للمحلفـني 

املدعـون أن هـذه التغريدات كانت 

خاطئة مـن حيث الوقائـع وأثرت 

عىل سـعر سـهم تيسـال وأسـهم 

أخرى“.

وقال محامو ماسـك إن امللياردير 

ال يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة 

يف سان فرانسيسكو حيث اشرتى 

األول/ ترشيـن  أواخـر  يف  تويـرت 

أكتوبر، وتعرض النتقادات واسعة 

لقراراته من سياسة إدارة محتوى 

الجماعـي  الترسيـح  إىل  املنصـة 

للموظفني.

”يف  طلبهـم:  يف  املحامـون  وقـال 

األشـهر األخـرية، أغـرق اإلعـالم 

بقصـص  املنطقـة  هـذه  املحـيل 

متحيزة وسلبية عن ماسك“.

Ú«b‰‘€a@ÙÏnèfl@ÊÎÜ@µyåb‰‹€@‚á‘æa@·«á€a@Êc@pá◊c
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

كشـفت مصـادر أمريكيـة مطلعة أن 

وزارة العدل بحثـت قيام عمالء مكتب 

بمراقبـة   FBI الفيـدرايل  التحقيقـات 

عمليـة البحث التي يقـوم بها محامو 

الرئيس جو بايـدن عن وثائق رسية يف 

منازله، لكنها قـررت عدم القيام بذلك 

لتجنـب تعقيـد املراحـل الالحقـة من 

التحقيـق، نظـرا ألن محامـي الرئيس 

بايدن قد سـلموا الدفعـة األوىل برسعة 

وكانوا يتعاونون بشـكل كامـل، وفًقا 

ألشـخاص مطلعني عـىل األمـر أبلغوا 

 Wall “صحيفة ”وول سرتيت جورنال

Street Journal األمريكية.

وبعد أن اكتشـف محامو بايدن وثائق، 

تـم تمييزها عـىل أنها رسيـة، تعود إىل 

فرتة واليته كنائب للرئيس باراك أوباما 

يف مكتـب اسـتخدمه يف مركـز أبحاث 

مقـره واشـنطن يف 2 نوفمـرب، فتحت 

وزارة العـدل تحقيًقا يف سـبب وكيفية 

وصولها إىل هناك.

واستعد الفريق القانوني لبايدن للبحث 

يف ممتلكاته األخرى عن أي مسـتندات 

مماثلة، وناقش مع وزارة العدل احتمال 

التحقيقـات  مكتـب  عمـالء  حضـور 

الفيـدرايل أثنـاء إجراء محامـي بايدن 

عمليات البحث اإلضافية.

وبـدالً من ذلـك، اتفـق الجانبـان عىل 

أن يقـوم محامـو بايدن الشـخصيون 

بتفتيـش املنازل وإخطـار وزارة العدل 

بمجرد تحديد أي سجالت أخرى يحتمل 

أن تكون رسية والتنسـيق مع سلطات 

إنفاذ القانون ألخذها.

وسـلطت تلـك املـداوالت، التي لـم يتم 

عـىل  الضـوء  سـابًقا،  عنهـا  اإلبـالغ 

كيفية قيام فريـق بايدن بالتعاون مع 

املحققـني حتى اآلن لتجنـب املزيد من 

اإلجـراءات العدوانية من قبل سـلطات 

إنفاذ القانون.

واتهم أنصـار الرئيس السـابق دونالد 

ترمب وزارة العدل بازدواجية املعايري يف 

املعاملة. وأشار أنصار بايدن إىل تعاون 

الفريق القانونـي للرئيس والتحركات 

الرسيعة إلبالغ وزارة العدل باكتشـاف 

الوثائق باعتباره فارًقا رئيسًيا.

وقـال الرئيـس بايـدن إنـه ال يعـرف 

مـا هـي الوثائـق أو كيف انتهـى بها 

األمـر يف مكتبه يف ”مركـز بني بايدن“ 

يف  منزلـه  أو   Penn Biden Center

ديالوير. وقال وزيـر الخارجية أنتوني 

بلينكني، الذي كان مديرًا ملركز األبحاث 

 ،2019 إىل   2017 مـن  واشـنطن  يف 

للصحفيـني يـوم الثالثاء إنـه لم يكن 

يعلـم أن الوثائـق الحكوميـة مخزنـة 

هناك.

وزارة  واسـتعداد  املناقشـات  وتشـري 

العدل للسـماح ملحامي بايدن بالقيام 

بعمليـات البحـث دون إرشاف، إىل أن 

إىل  يتجهـون  الفيدراليـني  املحققـني 

تحقيـق مطـول، وقـد يمتـد إىل عـام 

الرئيس بايدن الثالث يف املنصب.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون الحاليون 

والسابقون إن أحد أسباب عدم إرشاك 

مكتب التحقيقات الفيدرايل FBI يف هذه 

املرحلة املبكرة هو أنـه بهذه الطريقة 

سـتحافظ وزارة العـدل عـىل القـدرة 

عـىل اتخاذ موقـف أكثر رصامـة، بما 

يف ذلك تنفيذ أمر تفتيش يف املسـتقبل، 

إذا تحولـت املفاوضات إىل عدائية. وقد 

يضطر الرئيس بايدن لإلدالء بشـهادة 

حضورية.

ويف مكاملـة للصحفيني حول التحقيق، 

قال املتحدث باسـم البيت األبيض إيان 

سـامز إن الرئيس وفريقـه يتعاونون 

بشـكل كامل مـع املحامـني الخاصني 

”حتـى يمكـن املـيض قدًمـا برسعـة 

وبشكل شامل“.

ويأتـي تحقيـق وزارة العـدل يف وثائق 

بايـدن يف الوقـت الـذي يتعمـق فيـه 

مستشـار خـاص بالفعـل يف تحقيـق 

مواٍز يف الوثائق الرسية يف منزل الرئيس 

السابق ترمب يف فلوريدا.

الفيـدرايل  التحقيقـات  ونفـذ مكتـب 

FBI يف أغسـطس املـايض أمر تفتيش 

ملنزل ترمب معتقـًدا أن املزيد من هذه 

الوثائـق بقيت هناك بناًء عىل مقابالت 

الشـهود ولقطات الكامريا األمنية بعد 

مفاوضـات اسـتمرت أشـهرا طويلة 

بـني ترمب واألرشـيف الوطني ووزارة 

العدل، وامتنع فيها ترمب عن تسـليم 

الوثائق، زاعما أنه تم تسليمها بالفعل 

وليس لديه أي وثائق رسية.

وكشـف املدعـون يف وقت الحـق أنهم 

يحققـون فيمـا إذا كان أي شـخص 

سـعى لعرقلة تحقيقهم، باإلضافة إىل 

ما إذا كان ينبغي محاكمة أي شـخص 

لسـوء التعامل مـع الوثائـق. ووصف 

ترمـب تحـركات وزارة العـدل بأنهـا 

”مطـاردة السـاحرات“ وقـال إنـه لم 

يرتكب أي خطأ.

بغداد/ الزوراء: 

أكـد رئيـس الجمهوريـة عبـد اللطيف 

جمـال رشـيد، امـس األربعـاء، وجود 

الكثـري مـن مجـاالت العمـل والفرص 

الهائلـة للمسـتثمرين الراغبني بالعمل 

العـراق، فيمـا شـدد عـىل رضورة  يف 

حل املشـاكل بـني االطراف السياسـية 

الكردية.

وذكر بيـان لرئاسـة الجمهورية تلقته 

”الـزوراء“: أن ”رئيس الجمهورية عبد 

اللطيـف جمال رشـيد اسـتقبل يف مقر 

إقامته يف دافوس رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لرشكة دبي للموانئ 

العامليـة سـلطان أحمـد بـن سـلمان، 

والعضو املنتدب للرشكة ملنطقة الرشق 

األوسط وشمال أفريقيا سهيل البنا“.

ولفت رشـيد، خـالل اللقـاء، اىل ”مدى 

الرتاجـع الـذي أصـاب البنـى التحتية 

جـراء الحروب والرصاعات التي مّر بها 

العـراق خالل العقود املاضيـة“، مؤكداً 

”عـزم الحكومـة الحاليـة عـىل تقديم 

أفضل الخدمـات للمواطنني، خصوصا 

يف ظل االسـتقرار األمنـي واالقتصادي 

املتنامي“.

وأضـاف أن ”هناك الكثـري من مجاالت 

العمـل والفرص الهائلة  للمسـتثمرين 

الراغبني بالعمل يف العراق“، مشـرياً اىل 

أن ”العراق بيئة خصبة لريادة االعمال؛ 

ملا يملكه من طاقات وإمكانيات كبرية 

مقارنة مع دول أخرى“.

وأّكـد ”تطلع العـراق لتعزيـز التعاون 

مـع مختلف الـرشكات لتطويـر العمل 

االسـتثماري والتجاري وبناء رشاكات 

اسرتاتيجية وتفعيل الدور االقتصادي“، 

مبيناً ”أهمية منتـدى دافوس يف توفري 

مثل الفرص االستثمارية“.

من جانبه، أشـار رئيـس مجلس ادارة 

رشكة دبـي للموانئ العامليـة إىل ”غنى 

العـراق بمـوارده الطبيعيـة، وأهميـة 

موقعه السـرتاتيجي كونه معربا حيويا 

لشـحن البضائـع عن طريـق ميناء أم 

قرص ومن ثم تركيا وغريها من الدول“، 

موضحـا أن ”هـذا العمـل يوفر فرص 

كبرية للعراق الذي يعد سوقا ضخمة“.

 وعـرب عـن رغبتـه ”بإنشـاء مناطـق 

صناعية كربى يف العـراق؛ حيث تتوافر 

عـن  معربـاً  االسـتثمارية“،  الفـرص 

سـعادته ”بالتطور الحاصـل يف العراق 

خاصـة يف إقليـم كردسـتان الـذي يعد 

أنموذجا يحتذى به“.

يف غضون ذلك، اكـد رئيس الجمهورية 

عبد اللطيف جمال رشـيد، عىل رضورة 

حل املشـاكل بـني االطراف السياسـية 

الكردية.

لرئيـس  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 

الجمهورية يف بيان ان ”الرئيس رشـيد، 

اسـتقبل يف مقر إقامته، رئيس حكومة 

بارزانـي  مـرسور  كردسـتان  إقليـم 

عـىل هامـش أعمـال منتـدى دافـوس 

االقتصـادي يف سـويرسا، وجرى خالل 

التطـورات  آخـر  اسـتعراض  اللقـاء، 

السياسية واألمنية يف العراق“.

واكـد رئيـس الجمهورية عـىل ”أهمية 

تكاتـف الجهـود وتوحيـد الـرؤى إزاء 

التحديات التي تواجه العراقيني جميعا، 

كما تم بحث سوء التفاهم الحاصل بني 

األطـراف السياسـية الكردية ورضورة 

الرتكيـز عـىل حـل املشـكالت ووضـع 

مصلحـة مواطنـي اإلقليـم أوال وعـىل 

مختلـف الصعـد خصوصـا تلـك التـي 

تتعلق بالقرارات الحكومية ذات الصلة 

املبارشة بمعيشة الناس“.

املصلحـة  تغليـب  ”رضورة  إىل  ودعـا 

العالقـة  الوطنيـة يف جميـع املسـائل 

وإيجـاد الحلـول الحاسـمة لهـا وفقا 

إقـرار  وأهميـة  والقانـون،  للدسـتور 

مرشوع قانون النفـط والغاز لتحقيق 

العدالـة واعتمـاد الشـفافية يف توزيع 

الثروات بني العراقيني“.

إقليـم  حكومـة  رئيـس  أّكـد  بـدوره، 

كردستان ”رضورة اعتماد الحوار الجاد 

لحل اإلشـكاليات بني القوى السياسية 

ووجـوب التوصـل إىل تفاهمـات تعزز 

الوحدة بني العراقيني وتحقق تطلعاتهم 

يف حياة حرة كريمة“.

وتابع البيان ان ”اللقاء تضمن مناقشة 

املشـاركة يف أعمـال منتـدى دافـوس 

االقتصـادي، وأهمية نقـل الصورة عن 

التطور والتقدم واالستقرار الذي حدث 

يف املدن العراقية“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـدْت لجنـة الهجـرة واملهجرين 
النيابيـة ان الدعم املقدم للنازحني 
دون مسـتوى القناعـة ويف حـني 
أشـارت اىل أن اأكثـر النازحني اآلن 
خـارج املخيمـات دعـا الحكومة 
الحكومـي  الربنامـج  تنفيـذ  اىل 
املتعلقـة  واالتفاقـات السياسـية 

باعادة النازحني اىل مناطقهم.
وقال رئيـس اللجنة النائب رشيف 
سـليمان يف حديـث لـ“الـزوراء“، 
إن ” الدعـم يقـدم للنازحني حتى 
اآلن دون مسـتوى القناعة وهناك 
محـاوالت مـا بني  الحـني واالخر، 
إذ تـم تقديـم سـلة غذائيـة كذلك 
العديـدة  للمناشـدات  ونتيجـة 
مـن اللجنـة ومـن جهـات اخرى 
تـم توزيـع مـادة النفـط االبيض 
التي تعـد مادة اساسـية يف فصل 
الشـتاء“، مسـتدركا ”لكـن هناك 
مخيمـات بعيـدة لم تصلهـا مادة 
النفط ونحن متواصلون مع وزارة 

الهجرة حول هذا االمر“.
ودعا الحكومة اىل ”تقديم خدمات 
لتقديم  اكثـر وتكثيـف جهودهـا 
االحتياجات االساسـية الرضورية 
للنازحني النهم من الناس الفقراء 

والبسطاء الذين ليس لهم ال حول 
وال قوة وفقدوا كل يشء ويعيشون 
يف هذه الخيم لسنوات عديدة تصل 

الكثر من ثماني سنوات“.
و  الحكومـة  ”هـذه  ان  وبـني   
الحكومات السابقة ايضا لم تقدم 
للنازحني كل ما يحتاجونه وكانت 

هناك معاناة وال تـزال هذه الخيم 
قديمة ومن ناحية املاء والكهرباء 
والطرق الداخلية داخل الخيم ايضا 

لم تقدم الحكومة اي يشء“، 
مضيفا ”ومن ناحية الرتبية هناك 
احتياجات كثرية للمدارس الن هناك 
العرشات املدارس يف هذه املخيمات 

وهناك دائمـا مطالبات بان يكون 
هناك خدمات  ومسـاعدات  تقدم 
للطلبـة الن معظمهـم يعيشـون 

تحت خط الفقر ”. 
ولفـت اىل ان ” نصـف النازحـني 
االن خـارج املخيمـات او اكثر من 
املوجودين داخل املخيمات وهناك 

37 الـف عائلـة فقـط يف دهـوك 
خارج املخيمـات وتقريبا 28 الف 
عائلـة داخـل املخيمـات“، مؤكدا 
”وجـود 28 مخيم يف العراق جلهم 
يف اقليـم كردسـتان 18 فقـط يف 
دهوك والبقية يف اربيل وسليمانية 
ويف املوصل اثنني ومخيمات اخرى 

يف وسط العراق“.
تطبيـق  ”طموحنـا  واوضـح 
الخـاص  الحكومـي  الربنامـج 
والوثيقة السياسـية املتفق ما بني 
الكتل السياسية يف تطبيق اتفاقية 
سـنجار فيمـا يخـص النازحـني 
وكذلـك البند الخـاص املتفق عليه 
مـا بني الكتـل املتألفـة يف تحالف 
ادارة الدولـة يف ارجـاع النازحـني 
املرحلـة  هـذه  يف  مناطقهـم  اىل 
مـع  حتـى  متواصلـون  ونحـن 
الجانب الـدويل“، مؤكدا ”التواصل 
مـع سـفارات الـدول املوجودة يف 
العـراق عـىل هـذا االسـاس ومع 
رئاسـة الجمهورية والسيد رئيس 
الـوزراء ايضا وليكـن هذا الرشف 
لهـذه الحكومـة وللسـيد رئيـس 
الوزراء لتكون هذه السنة او هذه 
املرحلـة مرحلـة خلو العـراق من 

النازحني“.

@Âfl@7r◊@ZëÏœaÜ@Âfl@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
÷aã»€a@¿@Ú‹ˆb:a@äb‡rné¸a@ôãœ@p¸b™

ÚÌÜãÿ€a@ÚÓébÓè€a@“aã†˛a@µi@›◊bìæa@›y@ÒäÎãö@á◊c

@âÓ–‰m@∂g@ÚÄÄflÏÿ®a@@@@@@@@@@@5ÄÄ«@Ï«ám@ÚÄÄÓibÓ‰€a@ÒãÄÄv:a
@µyåb‰€a@ÒÜb«hi@’‹»næa@bË™b„ãi

القاهرة / متابعة الزوراء:
اإلدمـان  مكافحـة  صنـدوق  مديـر  كشـف 
والتعاطي يف مرص عمرو عثمان، أنه تم فصل 
أكثـر من ألف موظـف يف الحكومة بعد ثبوت 

تعاطيهم للمخدرات.
وأضاف عثمـان، خالل مداخلـة هاتفية عىل 
قناة ”cbc“ أن املوظف الذي يتم الكشف عليه 
من خالل اللجان املشـكلة مـن وزارة الصحة 

والصنـدوق ومصلحة الطـب الرشعي وتبني 
مبارشة عمله تحت تأثري املواد املخدرة يكون 
الفصل مصريه الحتمي ألنه لم يتقدم للعالج، 
الفتـا إىل فصـل 1000 موظـف بعـد ثبـوت 

تعاطيهم املواد املخدرة.
وأشـار إىل أنـه جرى إعطـاء فرصـة للتقدم 
الطوعي للعـالج، وما زال هذا الباب مفتوحا، 
وسـيحصل املوظـف عـىل العـالج مجانا ويف 

رسية تامة، واإلجراءات اإلدارية تتم مع جهة 
العمل.

وتابـع: ”نعانـي يف الفرتة الحاليـة من زيادة 
املخـدرات التخليقيـة ألن بها إشـكالية نظرا 
الرتباطها باألمراض النفسـية بشـكل كبري، 
وبالتـايل يكـون بهـا مراحل عالجية تسـمى 
بالتشخيص املزدوج ما بني النفيس واإلدمان، 
ولكن يف نفس الوقت ال يوجد مخدر إال ويقدم 

له خدمات عالجية وتأهيلية، وبالتايل ال يوجد 
مخدر بال عالج، ولكن املهم أن يتقدم املريض 

يف مرحلة مبكرة لتفادي التداعيات“.
ولفت أن مراحل عالج اإلدمان تبدأ من سحب 
املخدر من الجسـم وتسـتغرق من 10 إىل 15 
يوما، ثم مرحلة التأهيل النفيس واالجتماعي 
وتسـتغرق من شـهر إىل 3 أشـهر، ثم مرحلة 

املتابعة من خالل العيادات الخارجية.

paäáÉ‡‹€@·ËÓ†b»m@pÏjq@á»i@—√Ïfl@—€c@Âfl@ãr◊c@›óœ@NNãófl

@Ÿébfl@ÊÏ‹Ìg@ãÌÜäbÓ‹æa@Ú‡◊b´@cájÌ@ÔÿÌãfl˛a@ıbõ‘€a
˝èÓm@Ú◊ãí@·Ëédi@k«˝n€aÎ@fibÓny¸a@Ú‡Ëni
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جمهورية العراق                         العدد / ٢٨٨٩ / ج / ٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                   التأريخ : ٢٠٢٣/١/١٧

رئاسة محكمة استئناف`ذي قار اإلتحادية
محكمة جنح النارصية

اىل/ املتهم الهارب/ ناطق عيل شويش الحمداني
م/ تبليغ بواسطة النرش بصحيفتني محليتني

بالنظر ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالحضور امام محكمة 
جنح النارصيـة صباح اليوم املصـادف ٢٠٢٣/٢/٢١ ويف الدعوى 
املرقمـة اعاله إلجـراء محاكمتك بدعوى غـري موجزة وفق احكام 
املادة (٤٥٣/ الشـق األول) عقوبات ويف حالة عدم حصورك سوف 

تجري املحاكمة بحقك غيابيا وفقا للقانون.

القايض
مرتىض سليم خصاف

رقم الدعوى: ٢٨٨٩/ج/٢٠٢٢
تاريخ النرش: ٢٠٢٣/١/١٧ 

جمهورية العراق                                                العدد / ٥٣٧٣ / ش / ٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                                            التأريخ : ٢٠٢٣/١/١٧

رئاسـة اسـتئناف بغداد /الرصافة اإلتحادية
دار القضاء  يف الزهور

محكمة األحوال الشخصية يف الزهور
إعالن

املدعية / أشواق جاسم طالب
املدعى عليه / حسني عيل سبتي

أقامت املدعية ( أشـواق جاسـم طالب ) الدعوى الرشعية املرقمة أعاله املتضمنة 
طلـب الحكـم : (تصديق طالق خلعـي). وملجهولية محل اقامتـك قررت املحكمة 
تبليغـك بالحضـور بصحيفتـني محليتـني يوميتني، والحضـور بموعـد املرافعة 
املصادف ٢٠٢٣/١/٣١ ، أو إرسـال من ينوب عنك قانونا، ويف حالة عدم حضورك 

سنجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب األصول . 
القايض
عباس حسن عودة العكييل

جمهورية العراق / وزارة التجارة                                                                العدد:٦٩٦           
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية                                                             التاريخ: ٢٠٢٣/١/١٢
اىل/ كافة الراغبني يف االشرتاك                                                                 رقم التبويب حـ / ٣٣٦٩

م/ مناقصة رقم (١/ ٢٠٢٣)
االعالن رقم (٢٠٢٣/٢)

( للمرة االوىل )
١- يـرسُّ الرشكـة العامة لتجارة املـواد الغذائية (االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني من الرشكات واملكاتب لتقديـم عطاءاتهم للعمل الخاص (ملناقصة 

تنظيف بناية املركز العام للرشكة يف املنصور وقسم الشحن والنقل) .
٢- تتوفر لدى (الرشكة اعاله) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية/التشـغيلية وينوي اسـتخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (التنظيف) كما 

مبني يف الرشوط الخاصة . 
٣- بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء رشوط املناقصة العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل (مدير القسم القانوني/ الطابق 
الثانـي / الرشكـة العامـة لتجارة املواد الغذائية / املنصور - شـارع النقابات - مجـاور وزارة الكهرباء ) وبعد دفع قيمـة البيع رشوط املناقصة غري 
املسـرتدة البالغة (٥٠٠,٠٠٠) خمسـمائة الف دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات االستعالم عىل العنوان املبني 

اعاله .
٤- تسـليم العطـاءات اىل العنـوان اآلتي (صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض - االسـتعالمات) قبل السـاعة (١٢) الثانيـة عرش ظهرا بتوقيت 
بغداد ليوم (االحد) املصادف ٢٠٢٣/٢/١٢ وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضـور اىل مكتـب رئيس لجنة الفتح يف يوم االحد املصادف ٢٠٢٣/٢/١٢ ( بعد السـاعة ١٢ الثانية عـرش ظهرا) يجب أن تتضمن العطاءات ضمان 
العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي  بمبلغ (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستمائة الف  دينار عراقي كتأمينات 

اولية نافذ ملدة العطاء البالغة (٩٠) تسعون يوم من تأريخ الغلق.

أسعار الكلفة التخمينية

املهندسة
ملى هاشم حسني
املدير العام/ وكالة

وترفق الوثائق التالية:-
١- كتاب عدم املمانعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ لسنة ٢٠٢٣.

٢- هوية غرفة التجارة للمكاتب ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة.
٣- الكفاءة  املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .

٤- االعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السايقة مؤيدة من الجهات التعاقدية.
address : Republic of Iraq - Baghdad - Al-Mansoor                                            العنوان : جمهورية العراق - بغداد - املنصور - شارع النقابات
 

جمهورية العراق                                      العدد: ٢٨١٤/ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                 التاريخ : ٢٠٢٣/١/١٥                     

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 

م/ اعالن
اىل املدعى عليه / (فتح الله محمد صادق) الذي يسـكن االسماعيلية االوىل 

سوق الشيوخ سابقا ومجهول محل االقامة حاليا
اقامـِت املدعيـة (كريمـة وهيـب صبيـح) دعـوى تطلـب فيهـا التفريق 
وملجهوليـة محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة 
القادم املصادف ٢٠٢٣/١/٢٩ ويف حالة عدم حضورك سوف تجري بحقك 

املرافعة غيابيا وعلناً وفقا لالصول.

                 القايض
                     حسني محمد سلمان
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بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس األربعاء، 

عن صدور أمٍر باسـتقدام ُمحافـظ الديوانيَّة 

الحايلّ وُمدير الزراعة يف املُحافظة.

 وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان تلقته 

ة  «الـزوراء»: ان «محكمـة التحقيـق املُختصَّ

بالنظـر يف قضايا النزاهـة يف الديوانيَّة، قرَّرت 

اسـتقدام ُمحافظ الديوانيَّة الحايل املسـحوب 

اليـد منـه وُمديـر الزراعـة يف املُحافظة، عىل 

أحـد  ومسـاومة  بالضغـط  قيامـه  خلفيَّـة 

األشـخاص للتنـازل عن مسـاحٍة من األرض 

ُتقدَُّر مساحتها بــ (٥٠٠) دونٍم، مقابل قيام 

املُحافـظ بتجديد عقد األرض الزراعيَّة العائدة 

لذلك الشخص ورشكائه».

 وأضافـت أنَّ :»محكمـة تحقيـق الديوانيَّـة 

ـة بالنظر يف قضايـا النزاهة، أصدرت  املُختصَّ

أمر االستقدام؛ اسـتناداً ألحكام املادة (٣٣١) 

من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة 

.«(١٩٦٩

وكذلـك أعلنت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس 

االربعاء، صدور أمر استقداٍم بحقِّ املدير العام 

الحايلّ لهيئة االستثمار يف كربالء؛ لقيامه عمداً 

بارتكاب مـا يخالف واجبـات وظيفته بقصد 

منفعة شخٍص عىل حساب الدولة.

وذكـرت دائـرة التحقيقات يف الهيئـة يف بيان 

تلقتـه «الـزوراء»: «بإصـدار محكمة تحقيق 

كربالء، أمراً باستقدام املُدير العامِّ الحايلّ لهيئة 

االستثمار يف كربالء، يف القضيَّة املُتعلِّقة بكونه 

رئيس محرض تقديٍر بدل البيع الخاّص بمعمل 

تعليب كربالء»، الفتًة إىل أنَّ «تقدير مبلغ البيع 

كان أقلَّ بكثرٍي من قيمته الحقيقيَّـة. 

الدائـرة أضافـت إنَّ «محكمـة تحقيق كربالء 

أصـدرت أمـر االسـتقدام؛ اسـتناداً إىل أحكام 

املـادة (٣٣١) مـن قانون العقوبـات العراقيِّ 

رقم (١١١ لسـنة ١٩٦٩)».مـن جهة متصلة، 

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس األربعاء، 

صدور أمر اسـتـقدام بحقِّ املُدير العام لبلديَّة 

املنصـور يف أمانة بغداد السـابق عـىل خلفية 

قضية ابتزاز.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة 

يف بيان تلقتـه «الزوراء»: أنَّ «محكمة تحقيق 

ة بقضايـا النزاهة يف بغداد،  الرصافـة املُختصَّ

أصـدرت أمـراً باسـتقدام املُدير العـاّم لبلديَّة 

املنصـور يف أمانـة بغداد السـابق، عـن تهمة 

قيامه بابتزاز أحد املُشتكني وعدم املُوافقة عىل 

رصف ُمسـتحقاته املاليَّـة، إال بعد دفع نصف 

ـة  املُبلـغ له».وأضافـت أن «املحكمـة املُختصَّ

أصدرت أمر االسـتقدام؛ استناداً ألحكام املادة 

.« (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقيِّ
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بغداد/ الزوراء:
حذرت وزارة الصحة، امس األربعاء، من انتشـار 

الحمى الفريوسية الوبائية بني األطفال.
وقـال رئيـس مركز أمـراض الدم يف مستشـفى 
الطفـل املركـزي التعليمي، الدكتور عبد السـتار 
إبراهيم محمـد، يف ترصيح صحفـي إن :»هناك 
انتشـارا لألمراض التنفسـية بني األطفال ومنها 
الحمى الفريوسـية الوبائيـة، وهو مرض رسيع 
العدوى بني التجمعات ومنها األطفال وخصوصا 

طلبة املدارس».
وأضاف أن «العيادة االستشـارية يف املستشـفى 
تسـتقبل أكثر مـن ألف طفل يوميـا، أغلبهم من 
األعمار دون سـن العامني، إضافة إىل آخرين من 
املصابـني بضعـف املناعة، لذا واجه املستشـفى 
مشـكلة كبـرية تتمثل بعـدم اسـتيعابه األعداد 
الكبـرية مـن األطفـال، مما أسـفر عـن رقود ٣ 
أطفـال عىل رسيـر واحد بسـبب الزخـم الهائل 
وانتشـار العدوى، بينما تم تحويل عدد منهم إىل 

الردهات الخاصة باألمراض التنفسية».
وأوضـح أن «وزيـر الصحة تدارك هذه املشـكلة 

وتـم تحويل أعداد من األطفال إىل ردهات خاصة 
يف مستشفى الكاظمية التعليمي».

وأشـار محمد إىل «وجود صعوبـة بالتفريق بني 
االنفلونزا املوسمية والحمى الفريوسية واملتحور 
{أوميكـرون}، إذ تتميز هـذه األمراض بأعراض 
مماثلة تقريبـا وهي الحمى والسـعال والصداع 
الشـديد وصعوبة التنفس وألم يف الصدر والبطن 

واحمـرار وحرقـة يف العني وفقدان الشـهية، إىل 
جانـب عـدم تحديـد واكتشـاف نـوع الفريوس 
بالتحاليـل ألن مـدة حضانة الحمى الفريوسـية 
تسـتغرق بني ٧– ١٠ أيام يف بعض الحاالت، وقد 
تصل إىل ١٥ يوما إذا كانت العدوى شـديدة، علما 
أن جهـاز املناعة الخاص بالطفـل ضعيف وغري 

قادر عىل مواجهة العدوى».

بغداد/ الزوراء:

أعلـن جهاز االمـن الوطني، امـس األربعـاء، القاء 

القبـض عـىل ٢٧ متهماً يف سـت محافظـات بينها 

العاصمة بغـداد. من جانب متصل، تمكنت قوة من 

اللواء ١٣ يف الحشد الشعبي، وبالتعاون مع معاونية 

االسـتخبارات واملعلومات يف هيئة الحشـد الشعبي، 

امس، من اإلطاحة بعصابة لتجارة املخدرات تتنقل 

بني محافظتي كربالء والنجف.

وذكر جهاز االمـن الوطني يف بيان تلقته «الزوراء»: 

أنه « يف إطار عملياته املستمرة ملالحقة والقبض عىل 

تجار املخدرات، تمكنت مفارزنا واستناداً ملعلومات 

استخبارية دقيقة من إلقاء القبض عىل (٢٧) متهماً 

بتجارة ونقل املخـدرات بينهم امرأة صادرة بحقهم 

مذكرات قبض قضائية يف محافظات (بغداد، وبابل، 

والنجف االرشف، واملثنى، والديوانية، واألنبار)».

وأضاف ان «اثنني من املتهمني بحوزتهما (٢٨) ألف 

حبـة من مادة (الكبتاكون)، فضالً عن مواد مخدرة 

أخـرى وأدوات تعاطـي متنوعة».وأتـم البيان: «تم 

تدوين أقـوال املتهمني وإحالتهم مع املضبوطات إىل 

الجهات املختصة لينالوا جزاءهم العادل».من جانب 

متصل، تمكنت قوة من اللواء ١٣ يف الحشد الشعبي 

وبالتعاون مع معاونية االستخبارات واملعلومات يف 

هيئة الحشـد الشـعبي، امس االربعاء، من اإلطاحة 

بعصابـة لتجـارة املخـدرات تتنقل بـني محافظتي 

كربـالء والنجف.وذكر اعالم الحشـد يف، بيان تلقته 

«الـزوراء»: ان «ذلك جاء خـالل عملية أمنية نوعية 

وكمني محكم اسـتمر لعد سـاعات، فيما وقال آمر 

اللواء ١٣ بالحشـد قاسم مصلح يف حديث صحفي، 

بعد ورود معلومات اسـتخبارية وبتنسـيق عاٍل بني 

لوائنا واالستخبارات يف هيئة الحشد تمكنا من إلقاء 

القبض عىل ثالثة متهمـني وبحوزتهم مواد مخدرة 

بعد نصب كمني محكم استمر لعد ساعات ومراقبة 

من كربالء اىل النجف ومـن ثم من النجف اىل كربالء 

بعد جلبهـم حبوب مخدرة مـن مموليهم“.وأضاف 

مصلـح ان «عمليـة إلقـاء القبـض كانـت بالجرم 

املشهود وجاءت وفق مذكرة قضائية رسمية». 

@Òãv:a@Âfl@áz‹€@Ò7j◊@Ú‹º^@÷˝†g
\ÚÓ«ãì€a@7À
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بغداد/ الزوراء:
 اعلنت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو، 
امس االربعـاء، اطالق حملـة كبرية للحد 
من الهجرة غـري الرشعية وتعريف الناس 
بانعكاسـاتها السـلبية عىل املجتمعوذكر 
اعـالم الهجرة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: 
ان «االخـري اسـتقبلت يف مبنـى الـوزارة 
بالعاصمة بغداد سـفري اململكة الهولندية 
لدى العراق هانس سـاندي والوفد املرافق 
له، وبحثا إمكانية تحقيق التعاون املشرتك 
بـني البلديـن وبمـا يخـص العراقيـني يف 
اململكة فضال عن مناقشة خطة الطوارئ 
الخاصة بالـوزارة».  وأكدت «خالل اللقاء 
انـه تـم تشـكيل اللجنـة الوطنيـة العليا 
الخـارج  يف  العراقيـني  اوضـاع  ملتابعـة 
وتسـهيل عودتهـم وتأهيـل اندماجهم»، 

الفتـًة اىل ان «الحكومـة العراقية متمثلة 
بوزارة الهجرة واملهجرين ترفض اجراءات 
العودة القرسية التي تتخذ بحق العراقيني 
ممـن رفضت طلبـات لجوئهم».واضافت 
جابـرو «بتوجيـه رئيـس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني، اطلقنـا حملـة كبرية 
للحد مـن الهجرة غـري الرشعية وتعريف 
الناس بمسـاوئها وانعكاسـاتها السلبية 
عـىل املجتمع يف جميـع نواحـي الحياة « 
.مـن جانبـه، أشـاد سـاندي باإلنجازات 
التـي قدمتهـا وزارة الهجـرة واملهجرين 
لفئات عنايتها، مبديا اسـتعداد حكومته 
الرتكيز عىل تفعيل سـبل التعاون املشرتك 
وتطويـره بـني البلدين سـيما وان هناك 
عالقـة ورشاكة واسـعة بـني الحكومتني 

فيما يخص ملف الهجرة

بغداد/ الزوراء:
بحثـت لجنـة الكهرباء والطاقـة النيابية، امس األربعـاء، إمكانية إطفـاء ديون جباية 
الكهرباء املرتاكمة املرتتبة عـىل املواطنني.وقالت الدائرة االعالمية ملجلس النواب يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: ان «لجنة الكهرباء والطاقـة النيابية عقدت اجتماع برئاسـة النائب 
خالد حسن السامرائي وحضور عدد من اعضائها ملناقشة املواضيع املدرجة عىل جدول 
اعمالها».مبينـة ان «اللجنة بحثت كتاب وزارة الكهرباء حول تعديل قانون الوزارة قبل 
قراءته القراءة الثانية يف مجلس النواب للوصول اىل الصيغة املناسبة ودراسته يف مجلس 
الدولة، فضال عن امكانية اطفاء ديون جباية الكهرباء املرتاكمة املرتتبة عىل املواطنني».
وتابعت ان «اللجنة ناقشـت عددا من املقرتحات الستضافة وزير الكهرباء اهمها تقديم 
وزارة الكهربـاء تقريـرا نصف شـهري عن برنامج الـوزارة وتطبيـق خطتها للنهوض 
بقطـاع الكهربـاء وسـد النقـص الحاصـل يف الطاقة، اضافـة اىل كيفيـة تطبيق خطة 
الوزارة املقدمة لصيف ٢٠٢٣ ومراحل تنفيذها، فضال عن وضع الة تقسـيم الطاقة عىل 
املحافظـات يف مراكز القطع واملعايري يف تقسـيم الحصص يف املحافظة الواحدة وتجهيز 
املحـوالت الكهربائية، ومكانية اسـتغالل الكـوادر الوظيفية يف الوزارة إلنشـاء واصالح 
ابـراج الخطـوط الكهربائية».موضحة ان «اللجنة تابعت ملـف الطاقة املتجددة وااللية 
التـي تتبعهـا الوزارة حول الطاقة الشمسـية وما هي املعوقات التـي تحول دون انجاز 

امللف، فضال عن اجراءات الوزارة للبديل عن الغاز االيراني املسال والحلول بشأنها».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت أمانـة بغـداد، امـس األربعاء، عن إنشـاء أسـواق 

نموذجية بديلة بالتنسيق مع املتجاوزين.
وقال أمني بغداد عمار موىس يف ترصيح صحفي: إن «أمانة 
بغـداد أطلقـت عمليـة إزالة التجـاوزات وكانـت ألول مرة 
بالتنسـيق مـع املتجاوزيـن». مبيناً أن «أغلـب املتجاوزين 
مـن ذوي الدخل املحدود وبالتـايل ال تريد أمانة بغداد إلحاق 

الرضر بتلك الرشيحة املهمة «.
وأضـاف موىس أن»هناك تعاوناً يف بعـض املحال واملناطق، 
إذ قـام املتجاوزون بإزالة بسـطياتهم لغرض  ترميم بعض 
الشـوارع» موضحاً ،أن» أمانـة بغداد تفكـر ببدائل ولدينا 
مجموعـة من األسـواق النموذجية مثالً يف مدينة الشـعلة، 
حيث كان هناك سوق عشوائي كبري تم االتفاق مع أصحاب 

السوق وهو حالياً قيد اإلنشاء».
ولفت إىل أن «املشـكلة ليسـت إزالة التجـاوز وإنما تحتاج 
العمليـة إىل عناية ودقة يف العمل»، مؤكـداً أن «أمانة بغداد 

متجهة لتنفيذ املشاريع بعدم إلحاق الرضر باملواطنني».

web site: www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff4@iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com



بغداد/ الزوراء:
اعلنـت منظمـة أوبـك، امـس األربعـاء، أن إنتـاج الدول 
األعضـاء الــ 13 يف املنظمة مـن النفط ارتفـع ليصل اىل 
28.971 مليـون برميل يومًيا خـالل كانون األول املايض، 
بارتفـاع بلغ مقداره 91 ألف برميل يوميا مقارنة بشـهر 
ترشين الثاني املـايض بفعل ارتفاع انتـاج لدولة نيجرييا 

وانغوال، فيما انخفض انتاج العراق بشكل طفيف.
وبحسـب التقرير الشـهري ملنظمـة أوبـك، اطلعت عليه 
”الـزوراء“، فإن ”أكـرب الزيادات جاء اوال مـن نيجرييا إذ 
ارتفـع انتاجها النفطي نحو 91 ألـف برميل يوميا ليصل 
اىل 1.267 مليون برميل يوميا، يليها أنغوال بزيادة 42 ألف 
برميل يوميا، يليها ليبيا بزيادة 17 ألف برميل يوميا، تليها 
فنزويال بزيادة 13 الف برميل يوميا وايضا إيران بزيادة 9 
آالف برميل يوميا ومن ثم السعودية بزيادة طفيفة بلغت 

4 آالف برميل يوميا“.
واشارت اىل ان ”الدول التي انخفض انتاجها جاءت الكويت 
عىل رأس املجموعـة بانخفاض بلغ 35 ألف برميل يوميا، 
يليهـا الكونغو بانخفاض بلغ 18 ألـف برميل يوميا ومن 
ثم الجزائر بانخفاض بلغ 11 الف برميل يوميا واإلمارات 
بانخفاض بلغ 9 آالف برميـل يوميا، فيما انخفض إنتاج 
العراق بشكل طفيف حيث بلغ 4 آالف برميل يوميا ليصل 

انتاجه اىل 4.480 ماليني برميل يوميا“.
وحافظـت منظمـة الدول املصـدرة للبـرتول ”أوبك“ عىل 
توقعـات نمـو الطلب عـىل النفـط يف العام الجـاري عند 
مسـتوى 2.2 مليون برميل يومياً وهـو مطابق لتوقعات 
املنظمة التي أعلنتها الشـهر املايض، حيث تتوقع ”أوبك“ 
وصـول متوسـط الطلـب اليومـي يف 2023 إىل 101.77 

مليون برميل يومياً.

بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبـري االقتصـادي، باسـم جميـل انطـوان، امس 
االربعاء، ان الدفع االلكرتوني سيقلل من الفساد ويسيطر 
عىل سعر الرصف الدوالر، فيما اعترب مواطنون ان العملية 
غري ناجحة يف العراق لضعف الحالة املعيشـية لدى الكثري 

منهم.
وقال انطوان يف حديث صحفي: ان ”كل يشء جديد يدخل 
يف الحيـاة اليوميـة للمواطـن يالقي نوعا مـن االعرتاض 
واملقاومـة لحـني التعـود عليـه“، مبينا ان ”هـذه الحالة 
تحتاج اىل عمليات قبل البدء بها من تثقيف وتوعية املواطن 
بأهمية الدفع االلكرتونـي واىل توعية واعالم، وخاصة ان 

بعض املواطنني ثقافته بهذا االمر تعترب بسيطة“.
واضـاف انه ”بالرغم مـن عملية البـدء يف بطاقات الدفع 
االلكرتوني سـتكون يف شهر حزيران املقبل لحني استرياد 
اجهـزة ( POS)، واجهزة (ATM) إال انه هناك خيار ايضا 

للدفع النقدي يمكن للمواطن استخدامه“.
واكد انطوان ان ”الدفع اإللكرتوني له من املميزات الحسنة 

يف اسـتخدامه، وهـو تقليـل األخطاء بحسـابات النقدي، 
وكما يحمي اإلنسان من انتقال األمراض، ويقلل الفساد، 
كما سـيفرض سـيطرة عىل الدوالر عندما تخرج رؤوس 
األموال وتبييضها أي أنه سـتكون هناك رقابة عليها، كما 

ان هذا االمر معمول به يف كل دول العالم تقريبا“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
احتـل العراق املركز األول يف اسـترياد البـالط والسـرياميك اإليراني خالل 
السـنة اإليرانية املاضية التي بدأت من شـهر آذار/مـارس 2021 ولغاية 

الشهر ذاته من 2022.
ووفقا ملا نرشته وسـائل إعالم إيرانية رسـمية عن أمـني جمعية منتجي 
السـرياميك والبالط املخصص للديكـور االيرانية رزيتا كلبـور، قولها: إن 
”حصة السـرياميك والبالط من إجمايل الصادرات االيرانية شـهدت زيادة 

ملحوظة بالعقد االخري وانه ال منافس لهما يف املنطقة“.
واعتربت أمني عام الجمعية أن البالط والسـرياميك االيراني املسـتخدم يف 
الديكور أعىل جودة من الصناعة الصينية، ولذلك ينافسها بقوة يف منطقة 

الرشق األوسط وآسيا الوسطى.
وأشـارت كلبور اىل أنه يف السـنة املالية املنتهية 20 مارس/آذار 2022، تم 
تصديـر 183 مليون مربـع من البالط والسـرياميك املخصص للديكور اىل 
مختلف البلدان، 73 باملئة منها تم تصديره اىل العراق و7 باملئة اىل باكستان 
والبقية اىل دول أخرى.وتابعت بالقول إن جودة انتاج السـرياميك والبالط 

املحيل باملركز السابع عامليا بالوقت الراهن.

 بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التخطيـط، امـس، االربعاء عـن حصيلة فعاليـات الجهاز 

املركزي للتقييس والسيطرة النوعية املنفذة خالل العام املنرصم، ٢٠٢٢.
وقال املتحدث الرسـمي للـوزارة، عبدالزهرة الهنـداوي، يف بيان: ان دوائر 
واقسـام وفـرق الجهـاز املركـزي للتقييس والسـيطرة النوعيـة تمكنت 
خـالل العام املايض من تحقيق نسـبة عالية من الخطة السـنوية، مبينا: 
ان الجهـاز تمكـن من فحص (٧٢٪) مـن املنتجات املحليـة و(٥١٪) من 
املنتجات املسـتوردة، والتي كانت مطابقة للمواصفات العراقية، مضيفا 
ان اجـراءات الفحـص شـملت معايـرة (٥٥٨٩) ذراعـا ملحطـات الوقود 
السـائل، و (١٧٨٥) ميزانـا للصاغة، و(١٦٤٠) خباطة ومعمل اسـفلت، 
و(١٨٥٠) ميزانـا جرسيـا، فيمـا تم منـح (٦٣٢) اجازة ممارسـة مهنة 
الصياغـة، وتفتيش (٧٦٥٨) محال للصاغة، وضبـط (٤٨) محال مخالفا 

تمت احالة اصحابها اىل املحاكم.
واضاف الهنداوي ان عدد شـهادات براءات االخرتاع املمنوحة خالل العام 
املايض بلغ (٧٧٥) براءة اخرتاع، ومنح (٧٠) شـهادة للنماذج الصناعية، 

(٦) شهادات للجودة، و(٦٥) شهادة ملدققي الجودة الداخليني.
وفيمـا يتعلق بفحص املركبـات، اوضحت الـوزارة: ان الجهاز تلقى اكثر 
مـن (٣) االف طلبا الكرتونيا، ومن خالل التدقيـق، ظهر ان عدد الطلبات 
املطابقة بلغ (٢٦٢٤) طلبا، فيما كان عدد السـيارات املطابقة للمواصفة 

العراقية (٢٤) الفا و(٦٧٥) سيارة.
ويف سـياق ذي صلـة، تمكنت فرق الجهـاز املركزي للتقييس والسـيطرة 
النوعية من اجراء (٥) االف و(١١٨) كشـفا موقعيا عىل املعامل، وسحب 
(١١٧) نموذجـا من االسـواق، واصـدار (٨٨) مواصفة قياسـية، واعداد 
(٣٦) مواصفة معملية جديدة، وكل ذلك جرى خالل العام الفائت ٢٠٢٢.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي النقدية من الدوالر يف مزاد، امس االربعاء، 

عىل حساب الحواالت الخارجية.
وذكر مصدر: أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 94 مليونا و 313 الفا و 790 دوالرا، غطاها البنك بسعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبت عىل شـكل نقدي وبواقع 64 
مليونا و500 الف دوالر، فيما ذهبت البقية البالغة 29 مليونا و813 الفا و 

790 دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشـار إىل ان املصارف التي اشرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 17 مرصفا، 
فيما بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 
9 مصارف فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط املشاركة يف 

املزاد 143 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعـة، امـس األربعاء، انخفاض أسـعار لحـوم الدواجن 

وبيض املائدة، فيما أعلنت صدور توجيه بدعم منتجي الثروة الحيوانية.
وقـال الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة، مهدي سـهر الجبـوري، يف ترصيح 
صحفي: إن ”ارتفاع أسـعار لحوم الدواجن وبيض املائدة، بسـبب ارتفاع 

أسعار األعالف واللقاحات واألدوية البيطرية املستوردة من الخارج“.
وأضـاف الجبـوري أن ”الـوزارة وجهت بدعـم منتجي الثـروة الحيوانية 
السـيما أصحاب الدواجن من خـالل توزيع الذرة الصفراء يف األعالف التي 
تشـكل جـزءاً كبرياً من العليقـة املقدمة للدواجن“، الفتـاً إىل أنه ”يتطلب 
مـن املنتجني خفض أسـعار املبيعات لبيـض املائدة ولحـوم الدواجن بما 
يتناسـب مع االنخفاض يف أسعار األعالف املقدمة“. وأشار إىل أن ”أسعار 
لحوم الدواجن وبيض املادة بدأ ينخفض تدريجياً مع السماح بحركة نقل 
البيـض بـني املحافظات عىل اعتبـار أن بعض املحافظـات منتجة بكمية 
كبرية للبيض وأخرى مسـتهلكة، إذ إن حركة نقل البيض بني املحافظات 
سـيكون عامالً إيجابياً يف خفض األسـعار“. وتابـع أن ”التقارير األخرية 

للوزارة أكدت وجود انخفاض يف أسعار بيض املائدة“.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس األربعاء.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 425 الف دينار، وسعر الرشاء 421 الف دينار، 

وهي نفس االسعار التي سجلت صباح الثالثاء.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند 395 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 391 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 425 الف دينار و 440 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 395 الفاً و 405 آالف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 490 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 450 الف 
دينار وسـجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 370 

الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:

املركـزي،  البنـك  محافـظ  اشـار 
امـس  مخيـف،  غالـب  مصطفـى 
االربعـاء، إىل ان العـراق يمتلك كثرياً 
مـن الفـرص املهمة التي يسـعى اىل 
تحقيقها يف ضوء اسرتاتيجية العمل 

املشرتك للسنوات املقبلة.
وذكـر املكتـب اإلعالمـي للمركـزي 
العراقي يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 
”محافـظ البنك املركـزي مصطفى 
غالـب مخيف اسـتقبل املمثل املقيم 
لربنامـج األمـم املتحـدة اإلنمائي يف 
العراق، آوكي لوتسما، والوفد املرافق 

له“.
واضاف انه ”جرى خالل اللقاء بحث 
أوجه التعاون املشـرتك بني الجانبني 
يف جوانـب عـّدة، وال سـّيما الربامج 
إىل مكافحـة  الراميـة  والسياسـات 
الفقـر والبطالة، عىل وفق األولويات 

التي حددها الربنامج الحكومي“.
وأعـرب املحافـظ عـن رغبـة البنك 
املركزي العراقي يف استمرار التعاون 
مـع برامج األمم املتحـدة وتطويره، 
الـذي  اإلنمائـي،  الربنامـج  ومنهـا 
قـّدم دعًما كبريًا للعـراق يف الجوانب 
اإلنسـانية والتنموية، داعًيا إىل دعم 
العـراق يف مواجهة التغريات املناخية 

وتقليـل آثارهـا السـلبية يف الفئات 
مسـتعرًضا  املجتمـع،  يف  الهشـة 
الخطـط التـي يتبّناهـا هـذا البنـك 
ويمّولها للتحول إىل الطاقة النظيفة، 

بحسب البيان.
مـن جانبـه ثّمـن، لوتسـما الجهود 
التي يقّدمها البنـك املركزي العراقي 
واملـرصيف،  التنمـوي  املجالـني  يف 
مشـرًيا إىل أّن ”العـراق يمتلـك كثريًا 

مـن الفـرص املهمـة، التي يسـعى 
مـن  املزيـد  تحقيـق  إىل  الربنامـج 
التعاون الستثمارها وتوجيهها نحو 
التنمية، وتطويـر قطاعات مختلفة 
يف عموم البالد يف ضوء اسـرتاتيجية 
العمل املشرتك للسنوات املقبلة، التي 
يعمل الربنامج األُممي عىل إكمالها، 
العراقية  الحكومـة  وعرضهـا عـىل 

خالل األسابيع املقبلة“.

مـن جانب اخر، أصدر البنك املركزي 
العراقـي، امـس األربعـاء، توضيحاً 
جديـداً بشـأن ارتفـاع سـعر رصف 

الدوالر.
إحسـان  البنـك،  مستشـار  وقـال 
اليـارسي، يف ترصيـح صحفـي: ان 
:“االرتفـاع يف سـعر رصف الـدوالر 
مقابـل الدينـار العراقـي ناتـج عن 
اسـتحداث منصة إلكرتونية لضمان 

وصول الـدوالر بصـورة مبارشة إىل 
األشـخاص الذيـن يسـتفيدون منه 

بدون املرور بحلقات إضافية“. 
وأشار اليارسي إىل أن ”البنك املركزي 
طلب مـن التجار التوجـه إىل املراكز 
الرسمية التي هي املصارف الرسمية، 
مبـارشة  الـدوالر  بيـع  جانـب  إىل 
أثرت  للمسـافرين، وهذه اإلجراءات 
عىل سـعر رصف الـدوالر“ مؤكداً أن 
”هذه الحالة مؤقتة وسيعود التوازن 

إىل السوق“.
ويشـهد سـعر رصف الدوالر مقابل 
الدينار العراقي، منذ نحو شـهر من 
اآلن، تذبذبـًا مسـتمراً بني انخفاض 
وارتفاع مستمرين يف أسواق العراق.

ويتعامل البنـك املركزي العراقي مع 
14 مرصفاً يف مزاد العملة، وهذه هي 
املصارف التي تلتـزم برشوط البنك، 
وقـد ردت محكمة الخدمات النقدية 
دعاوى أربعـة مصارف ضد محافظ 
البنك، بعد أن أوقف البنك بيع الدوالر 
للمصارف األربعة يف 6 ترشين الثاني 
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ويراقب البنك املركزي العراقي حالياً 
11 مرصفـًا، ومن املحتمـل أن يضم 
عدداً من هـذه املصـارف باملصارف 

األربعة التي ال يتعامل معها.

بغداد/ الزوراء:
لتجـارة  العامـة  الرشكـة  اعلنـت 
السـيارات واملكائـن يف وزارة التجارة 
عـن قـرب انطـالق التسـجيل لرشاء 
واملسـتعملة  الجديـدة  السـيارات 
عـرب منصتهـا االلكرتونيـة يف بغـداد 
واملحافظات بنظامي النقد واالقساط 

.
وأكد مدير عام الرشكة هاشـم محمد 
حاتـم، يف بيـان لـوزارة التجـارة: ان 
الرشكـة ابرمـت عقـداً مـع احـدى 
الرشكات لتوريد وتسويق كافة أنواع 

السيارات.
 مبينـا :“ ان اآلليـة الجديـدة التـي 
سـتتبع هي أن يقوم املواطن بتقديم 
طلبه عرب املنصة االلكرتونية، وتكون 
آلية تسـديد املبالغ بنظامـي النقد أو 

األقساط“.
واشـار إىل أن الرشكة التي تم التعاقد 
معها سـتقوم بكافة إجراءات دخول 
السـيارة مـن املنافـذ الحدوديـة مع 
اصدار وثيقـة امللكية ”السـنوية“ يف 
دوائر املـرور وإصدار الرقـم املروري 

الخاص بها.
ونوه اىل أن الرشكة سـتقوم باسترياد 

كل أنواع السـيارات الصالـون والبيك 
أب للمواطنني الذين يرومون رشاءها 
سـواء كانـت الجديدة أو املسـتعملة 

منها.
مـن جهتهـا، اعلنـت وزارة التجارة، 
امس األربعاء، عن مشاركة 38 رشكة 

عاملية بمعرض املَرَْكبات وِقَطع الغيار 
يف بغداد.

وقال الوكيـل اإلداري للوزارة، سـتار 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  الجابـري، 
”عـدد الـرشكات املشـاركة بمعرض 
املركبـات وقطع الغيار الـذي يقام يف 

معـرض بغداد الدويل ويسـتمر إىل 21 
من الشهر الحايل، 38 رشكة عاملية“.

وأضـاف أن ”املعرض تضمـن الكثري 
من املؤرشات اإليجابية بشأن مواكبة 
السـيارات املشـاركة باملعـرض مـن 
وانبعـاث  املتجـددة  الطاقـة  خـالل 

الغازات واسـتهالك الوقود“، مشـرياً 
إىل أن ”الوزارة داعمة لكل املبادرات يف 
ما يخص قطاع السيارات أو املجاالت 

األخرى“.
بينما أعلنت وزارة الصناعة واملعادن، 
امـس األربعاء، عـن تصنيع سـيارة 

حسب مواصفات األجواء العراقية. 
وقـال الوكيـل الفني للـوزارة، جمعة 
البهـاديل، يف ترصيـح صحفـي: ”من 
املمتع والجيد أن تكون هناك رشكات 
مختصـة باختصـاص واحد تشـارك 
يف معـرض بغـداد وتشـارك ايضـا يف 
معـرض خـاص بهـا مثـل صناعـة 
السـيارات أو غريها من الصناعات“، 
مبيناً أن ”أكثر من 30 رشكة مشارك 
يف هـذا معرض ما يعطـي انطباعاً أن 

هذه الرشكات عاملية رصينة“.
”السـيارات  أن  البهـاديل  وأضـاف 
املوجـودة يف املعـرض هـي سـيارات 
وتكنولوجياتهـا  العـراق  يف  مجربـة 

متقدمة ومتطورة جدا“.
وأكد أن ”رشكة تويوتا صنعت سيارة 
حسـب مواصفات األجواء العراقية“، 
الفتـًا إىل أن ”هنـاك بعض السـيارات 

تعمل عىل الطاقة املتجددة“.

�bÓ„Î6ÿ€g@Ú‹‡»nèæaÎ@ÒáÌáßa@paäbÓè€a@ıaãì€@›Óvèn€a@÷˝�„a@bjÌã”@ZpaäbÓè€a@Òäb§

@äb»éc@üb–Øa@Â‹»m@Ú«aäç€a
Òáˆbæa@ùÓiÎ@ÂuaÎá€a@‚Ï®

@fib´@¿@ã‘nèm@kÁâ€a@äb»éc
ÊbnéÜã◊Î@ÜaáÃi

بغداد/ الزوراء:
اكـدت الهيئـة الوطنية لالسـتثمار، امـس األربعـاء، أن العام الحـايل 2023، 
سيشهد نهضة باملشـاريع الجديدة بالرشاكة مع الرشكات العاملية الرصينة، 

فيما أشارت إىل التوجه إلنشاء سكك حديد يف العاصمة.
وقال رئيس الهيئة ساالر محمد أمني، يف ترصيح صحفي: إن ”الهيئة الوطنية 
لالسـتثمار معنية بكل القطاعات السكنية والصناعية والطرق“، الفتاً إىل أنه 
”تم الرتكيز عىل قطاع النقل وتطويره داخل بغداد، وإنشـاء السكك الحديد يف 

العاصمة“.
وأضـاف أمـني أن ”هناك اهتماماً كبرياً بالسـكك الحديد داخـل بغداد إضافة 
إىل ربـط العاصمة باملحافظـات بالتعاون مع وزارة النقـل إلكمال اإلجراءات 

اإلدارية والقانونية لعرضها كفرص استثمارية أمام الرشكات العاملية“. 
ولفت إىل أن ”العام الحايل سيشهد نهضة يف مجال املشاريع الجديدة بالرشاكة 
مع الرشكات العاملية الرصينة لنقـل الخربات“، مؤكداً أن ”جميع املخططات 

اكتملت وهي جاهزة لعرضها كحقيبة استثمارية أمام الرشكات العاملية“.

@ÚõË„@áËìÓé@2023@Zäb‡rné¸a@Ú˜ÓÁ
áÌáy@Ÿÿé@ıbì„gÎ@ÒáÌáßa@…Ìäbìæbi
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@—Ó–†@üb–ØaÎ@\ŸiÎc^@fiÎÜ@xbn„g@ b–mäa
ãËí@fi˝Ç@÷aã»‹€

@Übè–€a@Âfl@á±@Ô„Î6ÿ€¸a@…œá€a@ZÜbón”a
ä¸Îá€a@Û‹«@ã�ÓèÌÎ

@¿@∂Î˛a@Újmãæa@›n±@÷aã»€a
Ô„aãÌ�a@ŸÓfla7è€a@ıaãí

@pbÓ€b»œ@Ú‹Óóy@Â‹»m@¡Ó�Én€a
RPRR@fi˝Ç@êÓÓ‘n‹€@ç◊ãæa@åbËßa

@94@›vèm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl



Òãíbjfl@Òãy

H10I

@NN@Òãój€a@ÔvÓ‹Ç
ÅÎã€a@ÒÜÏ«

!a@áj«@ÜbÁNÜ

وصلـت سـفينة خليجي البـرصة اىل امليناء االخري، حيـث يلتقي اليوم يف  
النهائي املنتخب العراقي وشـقيقه العماني اللذين كانا قد تواجها يف يوم 
االفتتاح فتعادال اما اليوم فليس يف الحساب تعادل، فالبد من فائز يحمل 
كأس البطولـة .. وهـذا – طبعا – يف موازين اللعب وضوابط املسـابقات 
والـدورات اما يف ميزان االخوة الـذي وضعته خليجي البرصة فالكل فائز 
حتـى تلـك املنتخبات التي غادرت وعـادت اىل اراضيهـا ، انما هي اراض 
عربيـة واحدة وهذا ما رسـخته خليجـي البرصة فعال ملموسـا ظاهرا 

وليس كلمات تطلق يف فضاء القنوات واملواقع .
ألول مـرة تقـام بطولة الخليج بهـذا الزخم من   التفاهـم االخوي ، فال 
معارك اعالمية وال بالونات جس نبض تتفجر الحقا أزمات ، وال مدرجات 
تناقر مدرجات ، الدورة الخامسـة والعرشين اي خليجي البرصة ارتقت 
بالبطولـة اىل مراتـب غايـة يف االرتفاع ، حبـا وخلقا ، ولـن نبخس حق 
أحـد اذا قلنـا ان املسـتوى الفني للبطولة لـم يكن مما يشـد او يجذب ، 
فاملتابعـون جاءوا اىل البرصة وهم متخمـون  بكل مالذ وطاب من فنون 
كرة القدم ، اذ لم يمض عىل انقضاء شهر الفرح الكروي ، شهر املونديال 
الذي عاشـه العالم بتنظيم عربي قطري سـوى ايام ، فما الذي يمكن ان  
تقدمـه املنتخبات يف كأس الخليج وفيها من جـاء بالصف الثاني ومنها 

من  حرض بمجموعة شباب زجوا إلكتساب الخربة وزيادة الصقل .
ولكن هذا املسـتوى الفني لم يؤثر عىل ان تكون خليجي البرصة  األفضل 
يف تاريخ البطولة بشـهادة النخبة وشـهادة الشـارع العربـي الخليجي 
، وذلـك الن البـرصة املدينـة احتضنت البطولـة ، واالحتضـان ارقى من 
التنظيم ، فالتنظيم تشـوبه اخطاء اداريـة تؤدي اىل ازمات وجفوات بني 
االشـقاء ، امـا االحتضان  فينجـز بهوية حضارية ال يمكـن ان تتوفر يف 
كل مدينـة ، من اجل هذا كادت القلوب تبلغ الحناجر قبل االفتتاح املبهر 
للبطولة يف السادس من هذا الشهر ، فالسؤال الحبيس يف الصدور ، كيف 
ملدينـة جريحـة نازفة منذ  عقديـن من الزمن  ان تنظـم بطولة يتفاخر 
أهلهـا انها  عريقة وانها تعكس الهوية الخليجية  ، واين الخليج رفاهية 
وقـدرات ماديـة من البـرصة التي تـوارت خلـف الجـدران الكونكريتية 
للتاريخ املعـارص ، تكفكف دمعا وتداوي جرحا وتحمل قلما وتحلم امال 

بغد يعيد للثغر العابس - مرغما - ابتسامته ؟
ولكـن الحال بعد االفتتاح  صار غري الحال ،  فهذه البرصة تقتحم امليدان 
بحكمة  الحسـن البرصي وعلـم الفراهيدي وعبقريـة  الجاحظ  وابداع 
الربيكان والسـياب ومحمد خضـري ، فتقدم حفل افتتاح سـلب األلباب 
سـحرا،  لتميض  ايام البطولة عرسا من أعراس املربد الذي وصف شارل 

بالت بضاعته ” انها التقدر بثمن ”. 
بالهوية الحضارية التي ال يمكن لرصوف الدهر مهما بلغت قسـوتها ان 
تمحو حرفا منها او نفسا واحدا او مفردة سلوك ،  نهضت البرصة لتبهر 
االشـقاء حتى صارت نخبهم تطالب جادة ان يتوقف تدوير البطولة بني 
البلـدان الخليجية وان تسـتقر يف العراق ، ففـي كل ذرة من ترابه ذاكرة 

حضارة  وقدرة ابداع وقدوة ارشاق .
فاز العـراق منذ اللحظـة األوىل لالفتتاح.. ومع توايل أيـام البطولة بويع 
العراق بطال ، اما عىل صعيد  املسـتطيل األخرض فإنها مسـألة لعب أوال 

وأخريا ، واللعب غري الَجد .
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@åbÓnflbi@25@ÔvÓ‹Ç@·Óƒ‰m@¿@|≠@÷aã»€a@ZwÓ‹©a@ëd◊@Üb•a@êÓˆä

25@ÔvÓ‹Ç@ÔˆbË„@äÏõ®@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a@êÓˆã€@ÒÏ«á€a@b‰ËuÎ@Z7Àå
البرصة/ متابعة الزوراء:

وصل امس األربعاء إىل محافظة 
البـرصة وفد االتحـاد النيجريي 
لكـرة القـدم، لحضـور املباراة 
الختاميـة لبطولـة خليجي 25، 

بني منتخبي العراق وعمان.
واسـتقبل األمني العـام لالتحاد 
العراقـي لكـرة القـدم، محمـد 
فرحان، ورئيس لجنة املراسيم يف 
بطولة خليجي 25 عيل األسدي، 
رئيس االتحاد النيجريي إبراهيم 
موىس جوسـو يف مطار البرصة 
زيـارة  أول  هـذه  الدويل.وتعـد 
لشـخصية رياضية نيجريية إىل 
العراق منذ سـنوات، ولم يسبق 
لألندية أو املنتخبـات النيجريية 

اللعب يف أرض العراق.
ووجه االتحاد العراقي والخليجي 
عدة دعوات لشخصيات رياضية 
عـىل  عـالوة  ودوليـة،  عربيـة 
رؤسـاء االتحادات ونجوم الكرة 
لحضـور  والعربيـة  الخليجيـة 
حفـل الختام واملبـاراة النهائية 

لخليجي 25.
يذكر أن افتتـاح بطولة خليجي 
شـهد  البـرصة،  بمدينـة   25
حضـورا دوليا الفتـا، يتقدمهم 
رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم 
(فيفا) جياني إنفانتينو، ونجم 
منتخـب أسـرتاليا السـابق تيم 
كاهيل، مع عدد من نجوم الكرة 

الخليجية السابقني.

بغداد/ ورد عبد األمري :
أعلنـت اللجنـة األمنيـة لخليجي 25 عـن وضع خطـة محكمة 
بالنتسـيق مع القـوات األمنية األخرى لضمان انسـيابية دخول 
الجماهري مللعب البرصة الدويل الذي سـيحتضن املباراة الختامية 

لبطولة خليجي 25 بني منتخبنا الوطني وشقيقه العماني.
وقـال رئيـس اللجنة األمنيـة لخليجـي 25 غالب الزامـيل: “بعد 
االجتمـاع مـع األجهزة األمنيـة لسـاعات متأخرة مـن الليل تم 
التوصـل اىل خطـة محكمـة لتأمني دخـول الجماهـري إىل ملعب 

املباراة ”.
وأضـاف الزامـيل أنه“ مـن خالل التنسـيق مع أجهـزة األمن، تّم 
تخصيص بوابة رقم 12 وبوابة رقم 3 لدخول الجماهري العمانية 
والخليجيـة لضمان دخولهم بشـكل انسـيابي“، مشـريا إىل أن“ 
املباريات السـابقة شـهدت تأميناً كامالً واألجهـزة األمنية بذلت 
جهوداً كبرية لخدمة الجماهري بغية تأمني وصولهم إىل امللعب ”.

وتابع الزاميل أنه“ تم وضع شاشـات كبـرية لنقل وقائع املباراة 
الختامية بالقرب من ملعب البرصة الدويل وشاشة أخرى وضعت 

يف ملعب الفيحاء“.
وطالب الزامـيل الجماهري العراقية بالتعاون مع األجهزة األمنية 
وإفساح املجال أمام الوافدين من باقي املحافظات واملساهمة يف 

إنجاح هذا الحدث التاريخي الذي يحتسب للعراق والبرصة“.

@›óÌ@7vÓ‰€a@Òãÿ€a@Üb•a@êÓˆä
@wÓ‹©a@ëd◊@ÔˆbË„@äÏõ®@Òãój€a

@ÚÓibÓè„a@Êb‡õ€@fib«@’Óè‰m@ZÔ‹flaç€a
ÔˆbË‰€a@Òaäbjfl@k»‹æ@7Áb‡ßa@fiÏÇÜ

=æÎ˛a@ıb‰Óæa@k»‹fl@pbíbí@5«@25@ÔvÓ‹Ç@ÔˆbË„@üã«

البرصة/ الزوراء:
أكـد رئيُس اتحـاد كأس الخليـج العربي، 
رئيس االتحاد القطري لكرِة القدم، الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، أن العراق نجَح يف 
تنظيم بطولٍة مميـزٍة لخليجي 25، والتي 
تختتـم اليـوم الخميـس بلقـاء منتخبي 

العراق وعمان يف ملعب البرصة الدويلّ.
جـاَء ذلـك يف االجتمـاع الـذي عقـَد امس 
األربعاء التحـاد كأس الخليج، حيث منح 
درجـة 10 مـن 10 مـن حيـث الُحضـور 
الناحيـِة  مـن   10 مـن  و7  الجماهـريي 

التنظيمّية. 
وكشـف الشـيُخ حمد بن خليفـة آل ثاني 
النقـاَب عن إن االتحاد الخليجي سـيدعم 
العـراَق السـتضافة البطوالِت مسـتقبالً، 
مبيناً إن االتحاد الخليجي سيضمن تواجداً 
العراقّيـة يف بطـوالت  للجماهـري  غفـريا 

الخليج املُقبلة.
وشـكَر الشـيخ حمد بـن خليفـة آل ثاني 

جميـَع اللجـان التـي سـاهمت يف تنظيم 
نسخٍة مثاليٍة يف خليجي 25. 

وأكد: أن االتحاد العراقّي بذل جهوداً رائعًة 
يف اسـتضافِة الُبطولـِة، ودعم الحكومتني 

املحلية واالتحادّية كان واضحاً ومميزاً.
وأشاد رئيس االتحاد الخليجّي لكرة القدم 
العربـي  الخليـج  كأس  بطولـة  بتنظيـم 
التـي  والعرشيـن  الخامسـة  بنسـختها 
تستضيفها مدينة البرصة العراقية، وقال 
إنهـا فاقـت كل التوقعـات ونجحـت منذ 
رضبـة البداية يف املبـاراة االوىل“، مشـريا 
اىل ان الشـعب العراقـي سـاهم يف انجاح 

البطولة بشكل كبري“.
ولفـت إىل أن ”هناك تقييما فنيا وتنظيمياً 
للبطولة، إال أن التقييم املعنوي الذي حدث 
هو حضور الجماهري بشكل كبري“، مؤكدا 
أن ”أهـم أسـباب نجاح البطولـة هو ذلك 

الحضور الجماهريي الكبري“.
كما اعترب آل ثاني  أن ”عودة الروح لكأس 

الخليـج كانـت بسـبب الشـعب العراقي 
موضحـا  يشء عجيب يف هـذه الدورة بأن 
تشـهد مباريات ليس طرفـا فيها العراق، 
بينما املالعب ممتلئة، والعراق طرف فيها 
واملالعب ممتلئة أيضا“، مضيفا ”برصاحة 
هذه البطولة سـوف تكـون ذكرى مميزة 

للجميع“.
وتابـع ”انا عن نفيس كنت لـم أتوقع ذلك 
النجاح لبطولـة الخليج بالبرصة، توقعت 
انها سـتكون حالها حال النسـخ املاضية 
لكنهـا أصبحت بطولة رائعـة واتمنى من 

الكويت ينظم نسخة مشابهة للبرصة“.
النسـخة  أن  التأكيـد،  ثانـي،  آل  وجـدد 
املقبلة ستكون يف الكويت، متمنياً النجاح 
واملوفقيـة لتنظيـم البطولـة وإظهارهـا 

بأفضل صورة“.
ونـوه آل ثانـي أنـه ”إذا لم تكـن الكويت 
جاهزة السـتضافة خليجـي 26 قبل عام 

فسيذهب التنظيم إىل الدولة البديلة“.

البرصة/ متابعة الزوراء:
يفتـح ملعـب املينـاء األوملبـي أبوابـه، اليـوم الخميـس، أمام 
الجماهـري، ملتابعـة نهائـي بطولـة كأس الخليج بـني العراق 
وعمـان، عـرب الشاشـات الداخلية.ويواجـه منتخبنا شـقيقه 
العمانـي عـىل ملعب البـرصة الـدويل، يف نهائـي بطولة كأس 
الخليـج العربـي. وقال مصدر مـن وزارة الشـباب والرياضة: 
”ملعب امليناء األوملبي يتسـع لحضور 30 ألف متفرج، وسيتم 
فتح أبوابه للجماهري“.وتابع ”فتح أبواب ملعب امليناء يف وقت 
مبكـر وباملجان، لتخفيف الضغط عـىل ملعب البرصة الدويل“.

ونوه ”تـم االتفاق مع معلق خليجي للتعليـق عىل النهائي من 
داخـل ملعـب امليناء، كمـا حدث يف ملعـب املدينة الـدويل أثناء 
لقـاء العراق واإلمـارات يف تصفيـات مونديـال 2022“. وزارة 
الشـباب والرياضة بصدد توجيه املالعـب إىل فتح األبواب أمام 
الجماهري، وعرض املباراة النهائية عرب الشاشات الداخلية.وتم 
عـرض مباراة نصـف نهائي خليجي 25 بني العـراق وقطر، يف 
بعض مالعب محافظات العراق، وسـجل ملعبا بعقوبة وبهرز 
يف محافظـة دياىل، أكـرب حضور جماهريي ملتابعـة اللقاء عرب 

الشاشات ووصل ألكثر من 20 ألف مشجع.
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البرصة/ الزوراء:
عدسة/ سيف كريم:

قـال مـدرُب منتخبنا الوطنّي لكـرة القدم 
خيسوس كاساس“إن طموحنا كان يكمن 
يف بلوغ املبـاراِة النهائية لخليجي 25، وإن 
الطريق لم يكن سهالً، بينما أصبح تفكرينا 
اآلن إحـراز اللقـب للمرة الرابعة وإسـعاد 

الجمهور الكبري الذي يؤازرنا. 
وأضاَف كاساس يف املؤتمر الصحفي الذي 
عقد امـس األربعاء يف فندق مناوي باشـا 
والخـاص بمواجهـة اليـوم الخميس أمام 
منتخب ُعمـان يف نهائي خليجـي 25 : إن 
منتخب عمان واجهناه يف مباراة االفتتاح، 

وهو فريق جيٌد وسنعمل لكسب اللقب.
وبنّي: إن مباراة االفتتـاح مع ُعمان كانت 
مغلقة وقليلَة الفرص، وحللنا املباراة فيما 
بعد، وسـنحاول الوصول بعدة طرق لبلوغ 

الشباك والتسجيل من أجل الفوز باللقب.
وأوضح: كل فريق يذهب باتجاه األسـلوب 
الذي يخدمه، ومنتخب ُعمان ُمسـتقر مع 
مدربـه منـذ فـرتٍة طويلة، ويسـعى لغلق 
املساحات أمام تحركات فريقنا، أما هدفنا 
الحقيقـي فهـو حسـم املواجهـة بالوقت 
األصـيل، وإذا مـا وصلنا لـركالت الرتجيح 

نتمنى أن نكسب اللقَب يف النهاية.
وأشـار إىل: إن البعـض فهـم كالمنـا بعـد 
مباراة االفتتاح بشـكل خاطـئ، إذ إننا لم 
نقـل ال نرغـب بالتتويـج، لكن كنـا نقول 
نخطـط لكل مباراٍة بشـكل منفـرد، وبعد 
وصولنا للمباراة النهائية نأمل أن نكسـب 

اللقب وهو هدفنا إلسعاد الجماهري.
واختتَم كاساس حديثه بالقول: أنا مقتنع 
بـأداء الالعبني، وسـعيٌد بمـا قدمناه طاملا 
حللنـا أسـلوبنا بعد كل مباراة ونشـخص 
نقلـل  أن  ونأمـل  ومعالجتهـا،  األخطـاء 
األخطاء يف لقاء الختام ونحسـم املواجهة 

ونكسب اللقب.
ومن جهته، ذكـر العب منتخبنـا الوطنّي 
لكـرة القـدم، أمجـد عطـوان، إن فريقنا 
مسـتقر وبكامل جاهز، واملدرب كاساس 

وضع الفريق بقمة حالته الفنية.
جـاَء ذلك يف املؤتمـر الصحفـي الذي عقد 
صبـاح امـس األربعـاء يف فنـدق منـاوي 

باشـا، حيـث اضـاف:  ال أحـد يعـرف أنه 
ضمن التشـكيلة النهائية حتى السـاعات 
األخـرية مـن املبـاراة، وهـذا دليـل عـىل 
جاهزيِة الجميـع، وإن جميع الالعبني الـ 
23 يتنافسـون بهدف الدخول يف التشكيلِة 

األساسية.
وبـنّي عطـوان: الجميـع متحفـٌز لخوض 
املبـاراة واملسـاهمة بقـوة للخـروج مـن 
املباراِة بخطف كأس الخليج الذي غاَب عن 

خزائن املنتخب العراقّي منذ فرتة طويلة.
وأردف:َ تواجـد الجمهـور بهـذه الكثافـة 
سـبباً  كان  الكبـري  ودعمهـم  واإلعـالم 

بتواجدنا يف النهائـي، وإننا نعاهد الجميع 
عـىل أن نكمـل املشـوار بالدعـم نفسـه، 

ونعدهم بالتتويج يف اللقب.
ومن جانبـه، أكد مـدرُب منتخـب عمان، 
الرصبـي برانكـو ايفانكوفيتـش أن بلوغ 
لكنـه  شـاٌق  النهائيـة  املبـاراة  منتخبـه 

مستحق.
وقاَل برانكو يف املؤتمـر الصحفي الخاّص 
يف املبـاراة والـذي أقيـم امـس االربعـاء: 
نهنئ العـراق عىل نجاح البطولـِة وتواجد 
الجماهري يف جميع املباريات حتى تلك التي 

لم يكن طرفها منتخب العراق.

النهائـي،  يف  بتواجدنـا  سـعيٌد  وأضـاَف: 
ومتشـوقون لخوض املبـاراة أمام ٦٥ ألف 
متفـرج، وبلـوغ النهائـي مهمة لـم تكن 

يسريًة لكننا باألخري حققنا الهدف.
قـوي،  العراقـي  املنتخـب  إن  وأوضـح:َ 
وسـبق أن ذكرت إنه قوي ويلعب يف أرضه 
وجمهـوره، ولـن تكون مواجهته سـهلة، 
لكني واثـق بالعبينا، وجاهـزون للمباراة 
النهائية. وذكـَر: إن الفريق جاهز بجميع 
العبيه باستثناء الظهريين بداعي اإلصابة، 
وباقـي الفريـق جاهز للمواجهـة الفتاً إىل 
إن املبـاراة األوىل كانـت مبـاراة االفتتـاح 

والتحفـظ كان سـائداً فيهـا ألن النتيجـة 
كانت هي األهم، وبالتـايل اكتفى الطرفان 
بالتعادل. واختتَم برانكو بالقول: جاهزون 
للمبـاراة ومتهيئون لكل املتغريات، سـواء 
كان وقتـاً أصليـاً أو شـوطني إضافيني أو 

حتى ركالت الرتجيح.
وقـال الالعـب العماني، جميـل اليحمدي: 
إن الفريـق جاهـز للمبـاراة، والالعبـون 
بجاهزية نفسـية وبدنية عاليـة. وأكَد إن 
املنتخـب العماني متعود عـىل اللعب تحت 
ضغط الجماهري، وبالتايل سنلعب من أجل 

اللقب.

البرصة / حسني عمار :

أكـد عضو االتحاد العراقـي املركزي لكرة 

القـدم، يحيى زغـري، أن ختام خليجي 25 

سيشـهد إقامـة حفـل كبري يليق باسـم 

وتاريخ العراق منوهاً بتواجد شـخصيات 

رسمية ودبلوماسية .

ت عىل  وقـال زغـري إن“ االسـتعدادات تمَّ

أكمـل وجـه لحفـل نهائي بطولـة كأس 

الخليـج 25 يف البـرصة، وحفـل الختـام 

سـيكون أكثر روعة من االفتتاح وسيبهر 

جميـع الحارضيـن واملتابعـني، ومنصـة 

التتويج سـتكون يف أعىل مستوى ”، مبيناً 

أن“ اتحـاد الكـرة يسـعى لرسـم صورة 

مرشفـة تعكـس تاريخ وحضـارة العراق 

والبرصة خصوصاً“.

وأضاف زغـري أن“ االتحاد قام وبالتعاون 

بتوجيـه  الـوزراء،  رئيـس  مكتـب  مـع 

دعوات اىل وزراء وسـفراء الدول الشقيقة 

والصديقـة، وكذلـك توجيـه دعـوات إىل 

رئيس االتحاد الدويل (فيفا) وشـخصيات 

معروفـة يف االتحـادات األوروبية لحضور 

حفـل الختـام، ناهيـك عن الشـخصيات 

الرياضيـة العراقيـة وعىل رأسـهم رئيس 

اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة رعد 

حمـودي ”.

وبخصوص الفنانني الذين سيحيون حفل 

الختـام، أوضح زغري أن“ األمر اليزال طيَّ 

الكتمـان يف الوقت الحـايل وال يوجد تأكيد 

بحضـور فنانـني عرب حتى اآلن وسـيتم 

اإلعالن عن ذلك يف حال تأكيد وجودهم ”.
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البرصة/ الزوراء:
بارك رئيس اللجنة العليا املرشفة عىل تنظيم بطولة الخليج وزير الشباب والرياضة، أحمد املربقع، لجميع االعالميني 
والصحفيني الذين شاركوا يف الصوت والصورة والقلم بشتى مجاالت اإلعالم تفوقهم املهني الكبري وفوزهم الغايل 
األكرب الذي نالوه يف البرصة حبا وعشقا جماهرييا انتصف لبلدنا الحبيب وشعبنا بأروع ما يكون وارتقى اىل سلم 
العامليـة يف التأثري.واضـاف املربقع: ان اجمل يشء نتابعه يوميا ويبهرنا مـن اإلعالم املحيل والخليجي والعربي هو 
عنـرص التجديد واالبتكار والتقاط الصورة واملشـهد املعرب عرب قنوات اإلعالم او مواقـع التواصل االجتماعي التي 
ضجت بكل ما هو جميل وايجابي عن بلدنا. مبينا: انه شـخصيا يعد ذلك اكرب كأس ومكسـب يتحقق يف البطولة 
ألننا ال ننظر اىل الفائز يف الكرة وامتاعها فقط بني األشـقاء الذين اجتهدوا جميعا وحققوا افضل ما لديهم. الفتا 

اىل: إن االبداع االعالمي والتنافس الرشيف يف املهنية والعطاء وحب البلد كان األكرب واألجمل واالعم.

Òãój€a@ÔvÓ‹Ç@Âfl@Úè‡Á



واشنطن / متابعة الزوراء:
دنفر  وقاد  تألقه  يوكيتش  نيكوال  الرصبي  العمالق  واصُل 
ناغتس للفوز عىل بورتالند ترايل باليزرز 113-122 يف دوري 

كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وحقق الرصبي ثالثة أرقام مزدوجة ”تريبل دابل“ للمرة الثالثة 
عرشة هذا املوسم بعدما سجل 36 نقطة مع 12 متابعة و10 
تمريرات حاسمة، ليلعب الدور الرئيس يف الفوز السابع توالياً 
لفريقه الذي ابتعد يف صدارة املنطقة الغربية بفارق مباراة عن 

ممفيس غريزليز.
ولم يكن يوكيتش النجم الوحيد يف صفوف ناغتس، إذ كان من 
بني خمسة العبني وصلوا إىل 10 نقاط أو أكثر وأفضلهم مايكل 

بورتر جونيور (23 نقطة) وجمال موراي .(17) 
ومن جهة باليزرز، أنهى ليالرد اللقاء بـ44 نقطة بعدما نجح 
الحرة  الرميات  12 محاولة ويف جميع  6 ثالثيات من أصل  يف 

الـ14 التي نفذها.
 -  98 أنتونيو سبريز  أمام سان  بهزيمة  نتس  بروكلني  ومني 
إرفينغ،  وكايري  دورانت  كيفن  نجميه  بغياب  متأثراً   ،106

إلصابة األول يف الركبة والثاني يف ربلة الساق.

ولعب كيلدون جونسون الدور الرئيس يف الفوز بعدما قدم 
أفضل مباراة هجومية يف مسريته بتسجيله 36 نقطة مع 
11 متابعة، ليضع حداً ملسلسل هزائم فريقه لكنه ما زال 

يف وصافة قاع ترتيب املنطقة الغربية بـ31 هزيمة.
ويف ظل غياب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للمباراة 

عىل  هوليداي  جرو  كان  اإلصابة،  بسبب  توالياً  الرابعة 
املوعد من أجل التعويض وقيادة ميلووكي باكس للفوز عىل 

تورونتو رابتورز 122-130 بتسجيله 37 نقطة مع 6 متابعات 
و7 تمريرات حاسمة، ما سمح لفريقه بتعزيز مركزه الثاني 
سلتيكس  بوسطن  عىل  الخناق  وتضييق  الرشقية  املنطقة  يف 

املتصدر.
وبقي فيالدلفيا سفنتي سيكرسز يف صلب الرصاع 

عىل زعامة املنطقة الرشقية أيضاً بفوزه 
 -  120 كليربز  أنجليس  لوس  عىل 

نجمه  من  نقطة   41 بفضل   110
الذي  إمبيد  جويل  الكامريوني 

أنهى الشوط األول بـ26 نقطة.
وأضاف إمبيد 9 متابعات اىل 
 15 يف  ونجح  الـ41  نقاطه 
عن  الـ18  محاوالته  من 
خط الرميات الحرة قبل أن 
يريحه املدرب يف آخر 2.53 
وسط  اللقاء  من  دقيقة 
يف  ”أم  الجمهور  هتاف 
مطالباً  بي!“،  يف  أم  بي! 

بذلك بمنح الكامريوني 
العب  أفضل  جائزة 
لهذا  الدوري  يف 

املوسم.

وولفرهامبتون / متابعة الزوراء:
عن  اإلنكليزي  وولفرهامبتون  نادي  أعلن 

ضم اإلسباني بابلو سارابيا من باريس سان 
جريمان الفرنيس بعقد يمتد لعامني ونصف.

والذي شارك  30 عاماً  العمر  البالغ من  الالعب 
املايض، هو  الشهر  مع إسبانيا يف مونديال قطر 

نتاج ألكاديمية ريال مدريد املشهورة عاملًيا، ولعب 
منتخب  بقميص  مرة  ألول  لوبيتيغي  إمرة  تحت 

عني  عندما   ،2011 عام  يف  عاًما   19 تحت  إسبانيا 
سارابيا قائًدا للمنتخب يف بطولة أوروبا تحت 19 عاًما.

لعب سارابيا لخيتايف وإشبيلية.
بثمانية  معه  وفاز  جريمان،  سان  صفوف  إىل   2019 عام  يف  انتقل 
الربتغايل  سبورتنغ  إىل  املايض  املوسم  إعارته  من  الرغم  عىل  ألقاب، 

حيث سجل 22 هدًفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

برشلونة / متابعة الزوراء:
لسريجيو  النهائي  املوقف  عن  صحفي  تقرير  تحدث 
بوسكيتس قائد برشلونة، تجاه اللعب يف الدوري السعودي 

للمحرتفني من بوابة النرص.
من  بنجوم  الفريق  صفوف  لتدعيم  خطة  النرص،  ووضع 
الطراز األول، بعدما نجح مؤخرًا يف ضم الربتغايل كريستيانو 

رونالدو.
رفض  بوسكيتس  فإن  كتالونيا»،  «راديو  إذاعة  وبحسب 
السعودي، مقابل ٢٠ مليون يورو يف  النرص  عرًضا للعب يف 

املوسم الواحد.
وأضاف التقرير، أن بوسكيتس الذي خاض مباراته رقم ٧٠١ 
ريال  أمام  اإلسباني  السوبر  كأس  نهائي  يف  برشلونة،  مع 

مدريد، لم يقرر بعد مسألة استمراره مع البارسا أم الرحيل.
وأشار إىل أن املدرب تشايف يريد اإلبقاء عىل جهود بوسكيتس 

ملوسم آخر عىل األقل، وهو احتمال قائم بقوة.
يف  ينتهي  برشلونة،  مع  بوسكيتس  سريجيو  عقد  أن  يذكر 
صيف ٢٠٢٣، علًما بأن الالعب املخرضم يمتلك عرضا من إنرت 

ميامي األمريكي، اململوك لديفيد بيكهام.

ميالنو/ متابعة الزوراء:
لياو،  رافائيل  الربتغايل  الفريق  نجم  باستمرار  ميالن  يتمسك 
املقبلة. القريبة  الفرتة  خالل  عقده  تجديد  عىل  ويعمل 
وينتهي عقد لياو (٢٣ عاًما) مع ميالن، بنهاية املوسم 
الربيمريليج،  قبل عمالقة  اهتمام من  املقبل، وسط 
وكشف  وتشيليس.  سيتي  مانشسرت  وتحديًدا 
فابريزيو رومانو، خبري سوق االنتقاالت يف أوروبا، 
تفاصيل جديدة بشأن محاوالت ميالن لتجديد عقد 
لياو. وقال رومانو: «يسعى ميالن لحسم ملف 
وقت  أقرب  يف  منه  واالنتهاء  لياو  عقد  تجديد 
جولة  إجراء  املتوقع  «من  وأضاف:  ممكن». 
مع  املقبلة  األيام  يف  املحادثات  من  جديدة 
محامي الالعب يف ميالنو». وختم: «عرض 
ميالن أكثر من ٧ مليون يورو صايف راتب 

يف املوسم، بخالف املكافآت».

                         

مانشسرت / متابعة الزوراء:
جيم  للملياردير  اململوكة  إنيوس  رشكة  باسم  متحدث  قال 
مانشسرت  نادي  لرشاء  السباق  رسميا  دخلت  إنها  راتكليف 

يونايتد املنافس يف الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
دون  السباق“  رسميا  دخولنا  تأكيد  ”يمكنني  وأضاف: 
الخرب  أعلنت  التايمز  صحيفة  وكانت  تفاصيل.  عن  الكشف 
لنادي مانشسرت  املالكة  غليزر  عائلة  وقالت  يف وقت سابق. 
خيارات  عدة  تدرس  إنها  الثاني  نوفمرب/ترشين  يف  يونايتد 
استثمارات  ضخ  ذلك  يف  بما  مرة   20 إنكلرتا  لبطل  بالنسبة 
يونايتد  مشجعو  ويضغط  للنادي.  محتمل  بيع  أو  جديدة 
غليزر  عائلة  وكانت  النادي  ملكية  لتغيري  طويل  وقت  منذ 
هدفا النتقادات شديدة حيث كان آخر لقب حققه الفريق يف 
2017. ويحتل النادي حاليا املركز الرابع يف الدوري اإلنكليزي 
املمتاز برصيد 38 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة 
عن غريمه املحيل مانشسرت سيتي لكنه يتأخر بتسع نقاط 

عن آرسنال املتصدر.

باريس / متابعة الزوراء:
لكرة  الفرنيس  االتحاد  قرر 
العقد  اعتماد  رسميا،  القدم 
ديدييه  الفني  للمدير  الجديد 
ديشامب، حتى يوليو/ تموز 

.2026
جريت،  لو  نويل  واتفق 
قبل  الفرنيس،  االتحاد  رئيس 
عىل  ديشامب  مع  استقالته 
توقيع  تم  وبالفعل  التجديد، 

العقود، لكن دون توثيقها.
ونقلت شبكة ”راديو مونت كارلو“ الفرنسية، بيان اتحاد الكرة 
لديشامب  الجديد  العقد  اعتماد  خالله  من  أكد  الذي  الفرنيس، 
يعد  القرار  هذا  أن  إىل  الفرنسية  الشبكة  وأشارت  باإلجماع. 
الفرنيس، ألن  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  بمثابة مفاجأة ألعضاء 
لو جريت، أدار هذا امللف بشكل منفرد. وأوضحت الشبكة أيضا، 
أن طول مدة التعاقد أغضبت أعضاء اللجنة التنفيذية، ألنها لبت 
2026، رغم أن  رغبة ديشامب يف البقاء بمنصبه حتى مونديال 
2024. واضطر  للو جريت، كانت ستنتهي يف  االنتخابية  الدورة 
لو جريت لتقديم استقالته بعد ترصيحاته املثرية للجدل ضد زين 
الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية، مما أحدث حالة من 

الغضب يف الشارع الفرنيس.

لندن/ متابعة الزوراء:
كونتي  أنتونيو  توتنهام  مدرب  حّض 
مالكي أندية الدوري اإلنكليزي واملديرين 
التنفيذيني للتحدث بدالً من ترك املدربني 
بمفردهم  اإلعالم  وسائل  مواجهة  يف 

عندما تعصف بأنديتهم األزمات.
وتعرض مدرب سبريز النتقادات شديدة 
األخرية  الفرتة  خالل  املشجعني  من 
بعد  الفريق  بها  يمر  التي  العصيبة 

ابتعاده عن املراكز األربعة األوائل.
أرسنال  أمام   ٢-٠ توتنهام  وخرس 
لندن  شمال  دربي  يف  التقليدي  غريمه 
خمس  بفارق  ليبتعد  املايض،  األحد 
صاحب  يونايتد  مانشسرت  عن  نقاط 
مباراة  أيضاً  يملك  والذي  الرابع،  املركز 
دوري  إىل  للتأهل  السباق  يف  مؤجلة، 

أبطال أوروبا.
اخرى  شاقة  مهمة  توتنهام  ويواجه 
مانشسرت  عىل  ضيًفا  يحّل  عندما 
يف  الخميس،  اليوم  اللقب  حامل  سيتي 
زيادة  اىل  أخرى  هزيمة  ستؤدي  حني 

الضغوطات عىل كونتي.
املفيد  إذا كان من  ورداً عىل سؤال عما 
أخرى من  بارزة  تتحدث شخصيات  أن 
دانيال  النادي  رئيس  فيهم  بما  النادي، 

«يف  كونتي:  قال  الصحافة،  إىل  ليفي، 
إنكلرتا، هناك عادة سيئة تتمثل يف عدم 

وجود سوى املدرب للتحدث والرشح.
وتابع: «لم أر قط القسم الطبي يأتون 

هذا  تعايف  صعوبة  سبب  لرشح  هنا  إىل 
النادي  أر  لم  أيًضا  األمر نفسه  الالعب. 
لرشح  هنا  إىل  يأتون  الريايض  املدير  أو 
سلط  النادي».  ورؤية  اسرتاتيجية 

ميالن  وإنرت  يوفنتوس  مدرب  كونتي، 
الضوء  سابًقا،  وتشليس  اإليطاليني 
بالدوري  املجال  هذا  يف  االختالفات  عىل 
معرض  يف  كونتي  وقارن  اإليطايل. 

باراتييس،  فابيو  اإليطايل  بني  حديثه 
الذي يشغل حالًيا منصب املدير االداري 
الرجل  كان  إذ  االنكليزي،  النادي  يف 
يف  كان  عندما  الصحافة  إىل  يتحدث 
يتحدث  بينما ال  إىل جانب كونتي،  يويف 

بانتظام يف إنكلرتا.
سبيل  عىل  إيطاليا  «يف  كونتي:  وقال 
املثال، قبل كل مباراة هناك شخص من 
النادي يتوجه إىل وسائل اإلعالم ويجيب 

عىل كل سؤال».
يكون  أن  يمكن  لنا،  «بالنسبة  وأردف: 
ذلك أفضل. ألنه بخالف ذلك، يف كل مرة 
املوقف  لرشح  فقط  واحد  وجه  يوجد 
أن  للنادي  األفضل  من  أنه  أعتقد  فيما 
يرشحه. لكّن األمر مختلف يف إيطاليا - 
النادي خالل أسبوع  يوجد شخص من 
من  العديد  ويرشح  يتحدث  املباراة 
املواقف. إذا تحدث املدرب فقط، فهناك 

أحياًنا سوء فهم.
عىل الرغم من رغبته هذه، يدرك كونتي 
وسائل  إىل  يتحدث  ما  نادًرا  ليفي  أن 
اإلعالم، لذ لذلك قال املدرب اإليطايل إنه 
ال يخطط ملطالبة النادي بتنفيذ فكرته 
املدرب  «عىل  إّنه  الحالة  هذه  يف  مشرياً 

إلتزام الصمت وتقبل الوضع».

سيدني / متابعة الزوراء:
اللقب  األمريكي ماكينزي ماكدونالد حامل  أقىص 
لبطولة  الثاني  الدور  من  نادال  رافاييل  اإلسباني 
بثالث  عليه  بالفوز  للتنس  املفتوحة  أسرتاليا 

مجموعات نظيفة.
يف  األول  املصنف  اإلسباني  عىل  ماكدونالد  وتغلّب 
البطولة يف املجموعة األوىل ٦-٤ ويف الثانية ٦-٤ ويف 

الثالثة ٧-٥ ليجرّده من لقبه.
وتأثر ابن الـ٣٦ عاماً باألوجاع التي عانى منها يف 
وركه عىل األرجح، ما تسبب بتحقيقه أسوأ نتيجة 
األول  الدور  من  خروجه  منذ  الكربى  البطوالت  يف 

للبطولة األسرتالية بالذات عام ٢٠١٦.
نوفاك  أمام  الباب  املبكر  الخروج  هذا  وفتح 
بعدد  القيايس  نادال  رقم  ملعادلة  دجوكوفيتش 
الرصبي  عاد  بعدما  وذلك   ،(٢٢) الكربى  األلقاب 
عن  غياب  بعد  العام  هذا  األسرتالية  البطولة  اىل 
نسخة ٢٠٢٢ عىل خلفية عدم تلقيه اللقاح املضاد 

لفريوس كورونا.
ماكدونالد،  أمام  األوىل  املجموعة  خسارته  وبعد 
نادال  عانى  عاملياً،   ٦٥ املصنف  عاماً  الـ٢٧  ابن 

وقتاً  وطلب  الثانية  املجموعة  خالل  األوجاع  من 
مستقطعاً طبياً للمعالجة قبل أن يواصل اللعب.

التي  األوجاع  من  تماماً  منزعجاً  اإلسباني  وبدا 
النهاية  يف  وخرس  اللعب  أكمل  لكنه  منها  يعاني 

اللقاء الذي استغرق ساعتني و٣٢ دقيقة.
الذي  اإلسباني  منافسه  بعزيمة  ماكدونالد  وأشاد 
واصل اللعب رغم األوجاع، قائالً «إنه بطل مذهل. 

مهما  ليستسلم  يكن  ن لم  كا

كنت  ما  عىل  الرتكيز  «حاولت  مضيفاً:  الوضع»، 
القيام به لكنه نجح اىل حد ما يف إخراجي  أحاول 
من وتريتي ومع ذلك تمكنت يف النهاية من حسم 

األمور».
إيغا  البولندية  بلغت  السيدات،  منافسات  ويف 
من  الثالث  الدور  عاملياً  أوىل  املصنفة  شفيونتيك 
األربع  البطوالت  أوىل  املفتوحة  أسرتاليا  بطولة 
الكربى يف التنس، من دون عناء يذكر بفوزها عىل 

الكولومبية كاميال أوسوريو ٦-٢ و٦-٣.
نيماير  يوله  األملانية  ضد  األوىل  ملباراتها  وخالفاً 
البولندية  تجد  لم  و٧-٥،   ٦-٤ للفوز  عانت  حيث 
أسرتاليا  يف  األول  بلقبها  للفوز  بقوة  املرشحة 
والرابع يف البطوالت الكربى، نفسها يف خطر أمام 
إىل  احتاجت  لكنها  عاملياً   ٨٤ املصنفة  الكولومبية 

ساعة و٢٤ دقيقة لحجز بطاقتها.
جيسيكا  األمريكية  أيضاً  الثالث  الدور  اىل  وتأهلت 
بيغوال الثالثة واليونانية ماريا ساكاري السادسة، 
بفوزهما عىل البيالروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش 
 ٣-٦ شنايدر  ديانا  والروسية   (٧-٥) و٧-٦   ٦-٢

و٧-٥ و٦-٣ توالياً.
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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بريوت/متابعة الزوراء:
تدخـل محطـات التلفـزة اللبنانيـة 
سـوق املنافسـة مـن خـالل بعض 
الربامج السـاخرة، التي تحقق أعىل 
نسبة مشاهدة، كما يرى املتابعون، 
بخاصـة أّن فضائيـات كثـرية تعيد 
نـرش مقاطـع وفقـرات مـن هذه 
الربامج عىل مواقع التواصل، لجذب 

املشاهدين.
تحقق برامج املنوعات يف لبنان نسبة 
مشـاهدة عالية، ما يضع املحطات 
املنتجة لهـذا النوع أمام مسـؤولية 
موسـمية إلعـادة تقديـم محتـوى 
يضمـن  سـاخر،  نقـدي  فكاهـي 
كسب النجاح. يبدو التحّول واضحاً 
املحليـة يف  الشاشـات  إىل  بالنسـبة 
لبنان يف عرض برامج، واالسـتعانة 
بمواقـع التواصـل للرتويـج لها، يف 
عرص تطغـى فيه املنصـات البديلة 

عىل الشاشات التقليدية.

هكذا، أعلنت محطة LBCI اللبنانية 
الكوميـدي  الثنائـي  انضمـام  عـن 
حسـني قـاووق ومحمـد دايـخ إىل 
برامـج  دورة  ضمـن  الفضائيـة، 
جديـدة، يف برنامـج نقدي سـاخر، 

تنطلق أوىل حلقاته اليوم الخميس.
«تعا قلّـو بيزعل» عنـوان الربنامج 
الجديد، الذي يجمع بني االسكتشات 
عـىل  املُصـّورة  وتلـك  الخارجيـة 
املـرسح، ويـدور معظمهـا يف فلـك 
النقد السيايس واالجتماعي الساخر، 
مع أبرز الشـخصيات التي ُعرف من 
خاللهـا الثنائـي، والعبـارات التـي 

اشتهرا بها، ورددها الجمهور.
تتقدم محطـة LBCI بخطوة جيدة 
مـن خالل اسـتثمار هـذا النوع من 
الربامـج. الدايـخ وقـاووق كانا قد 
عمـال قبـل عـام يف محطـة الجديد 
اللبنانيـة، لكنهما لم يسـتمرّا فيها. 
وأُعلن بعد أسابيع قليلة من انطالق 

الربنامج عن توقفه، نظراً إىل ارتفاع 
سقف النقد والسخرية.

االنطالقـة  أّن  معلومـات  وتؤكـد 
لم  الدايخ/قاووق  للثنائـي  الجديدة 

تشـهد تدخـًال إداريـاً يف التفاصيـل 
التي بنى عليها الشـابان آلية العمل 

ضمن الربنامج؛ إذ منحت الفضائية 
الحريـة الكاملة لفريق العمل، بعيداً 
عن القـدح والذم، وحرص العرض يف 
الكوميديا السـاخرة والنقـد الالذع، 
تمامـاً كما هو الحال عىل خشـبات 

املسارح.
«تعا قلّو بيزعل» من كتابة وإخراج 
محمد دايخ، تقديم وتمثيل مجموعة 
من املمثلني واملمثالت، ويسـتضيف 
جـاد  اإلعالمـي  األوىل  الحلقـة  يف 
 Shoot غصن، وهو من إنتاج رشكة

.Productions
الرشكة نفسـها كانـت أطلقت قبل 
سـنوات برنامـج «لهـون وبـس»، 
وقـد ُعرض عىل شاشـة LBCI مدة 
تزيـد عـن خمـس سـنوات، قبل أن 
 MTV إىل  الربنامـج  فريـق  ينتقـل 
مع بداية السـنة الحاليـة، ويعرض 
الربنامج نفسـه باسـم جديد «كتري 
هالقـد». ومـن املبكر الحكـم عليه 

لجهـة نجاحه أو تراجعـه بعد ثالث 
حلقات فقط، لكـن باإلجمال، يبدو 
أن التكرار يف صيغة الحوارات وحتى 
الضيوف تحول إىل متالزمة؛ فلم تجد 
الرشكة ومقّدم الربنامج هشام حداد 
مخرجـاً للهـروب إىل ما هـو جديد. 
لكن مسـاحة العرض، وإن اختلفت 
بـني محطتني، ُتبقـي جمهور حداد 
ويتابعه باستمرار، بحسب  مخلصاً 
مـا جـاء يف نتائـج ونسـب املتابعة 

للحلقة األوىل.
الفضائيات  هكـذا، تتمكـن بعـض 
اللبنانيـة من تخطـي الرتاجع املايل، 
وذلـك من خالل اسـتغالل مثل هذه 
املواهـب أو العـروض عىل الشاشـة 
عـىل  عرضهـا  وإعـادة  الصغـرية، 
منصات التواصل االجتماعي التابعة 
لهـا، لتعود عليها بنسـب مشـاهدة 
معقولـة، إىل جانـب االسـتفادة من 

ذلك عىل املستوى املايل.
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مانيال/متابعة الزوراء:
بـرأ القضاء الفيليبيني الصحفية ماريا ريّسـا، الفائزة بجائزة نوبل للسـالم، امس 
األربعاء، من تهمة التهرب الرضيبي، ضمن سلسـلة اتهامات لطاملا أكدت أنها ذات 

”دوافع سياسية“. ووصفت ماريا ريّسا الحكم بأنه انتصار للحقيقة.
ريّسـا التي تشـاركت جائزة نوبل للسـالم مع الصحفي الرويس دميرتي موراتوف، 

عام 2021، تواجه 3 قضايا أخرى، بينها التشهري اإللكرتوني.
وقالـت الصحفيـة الفيليبينيـة دامعـًة، أمام قاعـة املحكمة يف مانيـال، بعد صدور 
الحكـم: ”اليـوم تنتـرص الحقائق. اليـوم تنترص الحقيقـة“، وفق مـا نقلته وكالة 

فرانس برس.
وأضافـت: ”هذه الـرباءة، ولو أنها اسـتغرقت وقتاً، ال تخص فقـط رابلر. إنها لكل 
فيليبينـي اتهم ظلمـاً يف أي وقت. إنها بصيـص من الضوء واألمـل“. وأكدت أن كل 

االتهامات املوجهة إليها وملوقعها اإلخباري دوافعها سياسية.
وأشارت محكمة الرضائب يف حكمها إىل أن املدعني فشلوا ”بما ال يدع مجاالً للشك“ 

يف إثبات أن ريّسا وموقعها اإلخباري رابلر تهرّبا من دفع رضائب الدخل.
وتكافـح ريّسـا (59 عاماً) سلسـلة من القضايـا التي يقول ناشـطون حقوقيون 
وصحفيـون إن سـببها انتقاداتهـا الرصيحة والالذعـة للرئيس السـابق رودريغو 

دوتريتي وحربه عىل املخدرات التي أودت بحياة اآلالف.
وعىل الرغم من الحكم الذي صدر امس، فإن خطر السجن ال يزال يتهدد ريّسا بسبب 
قضية التشـهري اإللكرتوني تحديداً، يف حني أن مسـتقبل ”رابلر“ الذي أسسـته عام 

2012 ال يزال غامضاً.

 لندن/ا.ف.ب:
أعلـن الصحفي الربيطاني جرييمي كالركسـون، أّنه قـّدم اعتذاره مليغان مـاركل وزوجها 

األمري هاري، بسبب مقال هاجمها فيه بشدة.
بعـد املسلسـل الوثائقي األخري للزوجني عـىل منصة نتفليكس ”هـاري وميغان“ الذي تاله 
نرش مذكرات األمري، كتب جرييمي كالركسون مقاالً يف صحيفة ذا صن، تطرق فيه إىل دوقة 
ساسـكس. وأشـار يف املقال إىل أنه يحلم باليـوم ”الذي ُتجرب فيه ميغان عىل السـري عارية 
يف شـوارع كل مدينـة يف بريطانيا بينما تهتف الجماهري يف وجهها: يـا للعار! وترمي عليها 

الرباز“.
وتلقت منظمة املعايري الصحفية املستقلة يف اململكة املتحدة (Ipso) أكثر من 20 ألف شكوى 

بشأن املقال الذي ندد به أيضاً الكثري من الشخصيات الربيطانية العامة.
وقال الصحفي البالغ 62 عاماً: ”أشعر بالرعب ألني سببت الكثري من األذى“، مشرياً إىل أنه 

استند يف املقال إىل ”اقتباس أبله من مشهد يف مسلسل غيم أوف ثرونز“.
ووصف ناطق باسم هاري وميغان ”اعتذارات“ الصحيفة بـ“الخدعة اإلعالمية“، مشرياً إىل 

أّن ”ذا صن“ لم تتصل حتى بدوقة ساسكس لالعتذار منها.
وكتب كالركسـون يف منشـور عرب ”إنسـتغرام“ اإلثنني: ”يف صباح عيد امليالد، أرسلت بريداً 
إلكرتونيـًا إىل هاري وميغان يف كاليفورنيا لتقديم اعتذاري“. وأضاف: ”قلت لهما إنني كنت 
مشوشـاً ممـا قااله عرب التلفزيـون، إال أّن اللغة التي اسـتخدمُتها يف مقـايل كانت مخزية، 

وأشعر باألسف الكبري العتمادها“.
وأوضـح مقـّدم برنامـج ”توب غري“ الشـهري أّنه نيس اإلشـارة إىل أنه اقتبس مـا كتبه من 
مسلسـل ”غيـم أوف ثرونـز“، وقـال إّن ”املقال أعطـى انطباعـاً وكأنني أدعـو بالفعل إىل 

ممارسات عنيفة تجاه ميغان“.
يف أحد أبرز مشـاهد املسلسل الشهري، ُترغم ”سرييس النيسرت“ عىل امليش يف ”مسرية العار“ 

عارية يف الشوارع، فيما يرمي الناس القاذورات عليها.
واسـتبعد كالركسـون من برنامج ”توب غري“ املخصص لعالم السيارات عرب ”بي بي يس“، 
بعـد اعتدائه جسـدياً ولفظياً عـىل أحد املنتجني. وقبل ذلـك، أثار الجدل مـرات عدة، واتُّهم 

بإطالق ترصيحات عنرصية.
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الرباط/متابعة الزوراء:
صادقت لجنة التعليم والثقافة واالتصال 
باإلجمـاع،  املغربـي،  النـواب  بمجلـس 
عىل مـرشوع قانون رقـم 53.22 يقيض 
باملصادقـة عـىل املرسـوم بقانـون رقم 
2.22.770 بسـن أحكام خاصة باملجلس 

الوطني للصحافة.
املصـادق  القانـون،  مـرشوع  وتضمـن 
عليـه بحضور أعضاء اللجنة واملسـؤول 
الحكومـي الـويص عىل قطـاع التواصل، 

مادة فريدة.
وأوردت املـادة يف مقتضاها أنه ”ُيصاَدق 
عـىل املرسـوم بقانـون رقـم 2.22.770 
الصـادر يف 9 ربيع األول 1444 (6 أكتوبر 
2022) بسـن أحـكام خاصـة باملجلس 

الوطني للصحافة“.
محمـد املهـدي بنسـعيد، وزير الشـباب 
والثقافـة والتواصـل، قال، ضمـن كلمة 
تقديميـة ملرشوع املرسـوم، إن املصادقة 
عـىل هذا النص الترشيعـي ”تأتي اعتبارا 
لعـدم تمكـن املجلس الوطنـي للصحافة 
مـن إجراء االنتخابـات يف أوانها لألعضاء 
الجـدد من ِقبـل فئة الصحفيـني املهنيني 
وفئة نـارشي الصحف الذين يكتسـبون 

عضوية املجلس باالنتخاب“.
وأوضح املسؤول الحكومي أن سبب نزول 
هذا املقتىض هو ”عدم تنصيص القانون 
الجاري به العمل عىل مقتضيات قانونية 
احرتازية يتم تفعيلها يف حالة عدم إجراء 

االنتخابات يف أوانها“.
واعترب بنسـعيد أن سـن أحـكام خاصة 

باملجلـس الوطنـي للصحافـة بموجـب 
املرسـوم بقانـون رقـم 2.22.770 يظل، 
يف هـذه الحالـة، ”حال اسـتثنائيا ومؤقتا 

فرضته الرضورة“.
ويف إطار مقاربة تشـاركية مؤسسـاتية 
ومهنيـة، أضـاف وزير التواصـل، داعيا، 
أيضـا، إىل ”العمـل عـىل تطويـر النظـام 
القانوني الحـايل لتفادي حدوث مثل هذه 
الوضعيات االسـتثنائية، والسـيما وضع 
قواعـد عامة تتعلق بإقـرار أحكام دائمة 
احتياطيـة لضمـان اسـتمرار املجلس يف 
أداء مهامه يف حالـة انقطاع أجهزته عن 
القيام بمهامها ألي سبب من األسباب“.

وخلـص الوزير إىل أن ”اسـتمرار املجلس 
الوطنـي للصحافـة يف ممارسـة مهامه 

سيساهم يف ترصيد املكتسبات ذات الصلة 
بالتنظيـم الذاتـي ملهنة الصحافـة، كما 
يمكن مـن تعزيز موقع املغـرب كنموذج 

فريد يف هذا املجال إقليميا ودوليا“.
يشـار إىل أن املجلـس الحكومـي صادق، 
مـرشوع  عـىل   ،2022 سـبتمرب  أواخـر 
 2.22.770 رقـم  بقانـون  املرسـوم 
بسـن أحكام خاصـة باملجلـس الوطني 
للصحافة، قّدمه، آنـذاك، محمد حجوي، 
األمـني العام للحكومـة، نيابة عن محمد 
املهدي بنسـعيد، وزير الشـباب والثقافة 

والتواصل.
هـذا  أن  حينهـا،  الحكومـة،  واعتـربت 
املـرشوع ”يهـدف إىل تمديد مـدة انتداب 
أعضاء املجلس الوطني للصحافة لسـتة 

أشـهر؛ وذلـك مـن أجـل ضمـان السـري 
العـادي يف أداء املجلـس للمهـام املنوطة 
بـه بموجـب مدونـة الصحافـة والنرش 
والنصوص املتخذة لتطبيقها، وال سـيما 
ما يتعلق بمنح بطاقـة الصحافة املهنية 
طبقا للمادة الثانيـة من القانون املحدث 
للمجلـس والقانون رقـم 89.13 املتعلق 
بالنظـام األسـايس للصحفيـني املهنيني، 
 2.19.121 رقـم  املرسـوم  عـىل  عـالوة 
املتعلـق بتحديـد كيفيـات منـح بطاقـة 
الصحافة املهنية وتجديدها، باإلضافة إىل 
باقـي املهام ذات الصلـة بصيانة املبادئ؛ 
بما فيها التقيد بميثـاق أخالقيات املهنة 

واألنظمة املتعلقة بمزاولتها.
جديـر بالذكـر أن اللجنـة النيابيـة ذاتها 
كانت قـد وافقت، طبقا ألحـكام الفصل 
81 مـن الدسـتور، بإجمـاع أعضائها، يف 
3 أكتوبـر املايض، عىل مرشوع مرسـوم 
بقانـون يمـدد واليـة املجلـس الوطنـي 
للصحافـة إىل غاية 4 أبريل 2023 كان قد 

قدمه بنسعيد.
الفـرق  رؤسـاء  مداخـالت  وأجمعـت 
والربملانيـني عـىل أهميـة هـذا املرشوع، 
كما طالبـت باالهتمام بقطاع الصحافة، 
خاصة الوضعية االجتماعية للصحفيني؛ 
قبـل أن يتعهـد الوزير بالرفـع من الدعم 
املوجه إىل قطاع الصحافـة، معلنا تأييده 
ملطلب النقابة الوطنية للصحافة املغربية 
رفع الحد األدنى ألجور الصحفيني، مشريا 
إىل أنه سـيفتح حوارا مع النارشين حول 

املوضوع.

تونس/متابعة الزوراء:
أثار ترصيح للناطق باسم الهيئة 
لالنتخابـات،  املسـتقلة  العليـا 
محمـد التليـيل املنـرصي، حول 
التونـيس،  الرسـمي  التلفزيـون 
ردود فعـٍل غاضبـًة يف األوسـاط 

اإلعالمية والصحفية التونسية.
وكان املنرصي قد أعلن أّن الهيئة 
ستؤمن ظهور املرشحني للجولة 
الثانية مـن االنتخابات الربملانية 
يف التلفزيـون الرسـمي التونيس 
عرب الربامـج الحوارية والنرشات 
اإلخبارية، لرفع نسـب املشاركة 
يف االنتخابـات، املقـّرر إجراؤهـا 
يـوم 29 ينايـر/ كانـون الثاني 

الحايل.
كالم  عـىل  املعرتضـون  ورأى 

املنـرصي أّنـه يعكـس رغبة من 
توجيـه  يف  االنتخابـات  هيئـة 
أهدافها،  التونيس لخدمة  اإلعالم 
وإقصـاء الهيئة العليا املسـتقلة 
لالتصال السـمعي البرصي التي 
كانت املرشفة عىل وسائل اإلعالم 

الرئاسـية  االنتخابـات  كل  يف 
والربملانيـة التي شـهدتها تونس 

بعد ثورة 2011.
وجـاء أّول الـردود مـن النقابـة 
الوطنيـة للصحفيني التونسـيني 
التي أصدرت بيانـاً، يوم الثالثاء، 

هيئـة  محاولـة  فيـه  أدانـت 
االنتخابات ”وضـع اليد وتوجيه 
لالنتخابات  اإلعالميـة  التغطيـة 

الترشيعية يف دورتها الثانية“.
الهيئـة  أّن  النقابـة  واعتـربت 
تتوّجـه إىل ”التدخـل املبـارش يف 
املحتويات اإلعالمية يف مؤسسـة 
العموميـة،  التونسـية  التلفـزة 
بـكل  الحائـط  عـرض  ضاربـة 
القواعـد الدسـتورية والقانونية 
التـي تنـص عـىل االسـتقاللية 
وحظر الرقابة املسبقة عىل عمل 

املؤسسات اإلعالمية“.
ورأت النقابة يف الخطوة محاولة 
لـ“إخضاع التلفزيون الرسـمي“ 
و“انتهـاكاً صارخاً“ لتطويعه يف 

”خدمة السلطة“.

من جهته، قال األسـتاذ املختص 
الزغـدودي:  أيمـن  القانـون،  يف 
”هذا الترصيح انتكاسـة جديدة 
للمسار االنتخابي املتعثر واملرتبك 
واعتداء إضايف عىل حرية اإلعالم“. 
ودعا الصحفيني إىل رفض تدخل 

الهيئة يف عملهم.
ورّد املنـرصي، اعـىل التعليقـات 
الرافضـة لترصيحه، قائـًال إّنها 
مؤكـداً  خاطـئ،  بشـكل  أّولـت 
أّنـه ال نيـة لـدى الهيئـة للتدخل 
يف عمـل الصحفيـني وتغطيتهم 

لالنتخابات.
وكانت الحملة االنتخابية للجولة 
الثانية مـن االنتخابات الربملانية 
قد انطلقت يوم االثنني، وتستمر 

حّتى 27 يناير الحايل.

أبوظبي/متابعة الزوراء:
 أصـدر الشـيخ محمد بـن زايـد آل نهيان 
رئيـس دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 
مرسـوما اتحاديا بشأن تعيني الشيخ زايد 
بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيسا للمكتب 

الوطني لإلعالم بدرجة وزير.
ونـرش املرسـوم يف الصحيفـة الرسـمية 

ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
كما أصدر الشـيخ محمد بن زايد مرسوما 
بقانون اتحادي بإنشـاء املكتـب الوطني 
لإلعالم.ونص املرسوم بقانون اتحادي عىل 
أن يتمتع املكتب باالستقالل املايل واإلداري 
ومبـارشة  أهدافـه  لتحقيـق  الالزمـني 
اختصاصاته، ويتبع وزير ديوان الرئاسة.

ويهدف املكتب إىل تطوير منظومة اإلعالم 
يف الدولـة بمـا يخـدم املصلحـة الوطنية 

ويعزز موقع الدولة اإلعالمي عىل املستوى 
اإلقليمـي والـدويل، إضافـة إىل دعـم آلية 
التنسـيق والتعـاون وتوحيـد الجهود بني 
مختلف الجهات اإلعالمية يف الدولة بجانب 

إعداد قيادات وكوادر إعالمية وطنية.
ويتـوىل املكتب عـدة اختصاصات لتحقيق 
أهدافه، منهـا اقرتاح وإعداد السياسـات 
اإلعالميـة  والتوجهـات واإلسـرتاتيجيات 
العامـة للدولـة، واإلرشاف عـىل تنفيذها، 
واقرتاح وإعداد ومراجعة كافة الترشيعات 
واللوائح والقـرارات املعنية بقطاع اإلعالم 
الوطني والتنسيق مع الجهات اإلعالمية يف 
الدولة، لتوحيد الرؤية اإلعالمية والخطاب 

اإلعالمي للدولة محليا ودوليا.
كما يختص املكتب بإعداد الرسد اإلعالمي 
للدولـة وتقييمـه ومتابعته داخـل الدولة 

وخارجهـا، والقيـام بـكل مـا لـه عالقة 
بالحفـاظ عـىل اسـم الدولـة وسـمعتها 
وتعزيزهما، بجانـب تمثيل الدولة إعالميا 
عـىل كافة األصعدة الخارجيـة واإلقليمية 
ويف املؤتمـرات والفعاليات اإلعالمية داخل 

الدولـة وخارجهـا وذلـك بالتنسـيق مـع 
الجهات املعنية.

وتسـعى اإلمـارات إىل تطويـر منظومتها 
اإلعالميـة، بمـا يواكـب رسعـة املتغرّيات 
سواء عىل مستوى املنطقة أو العالم، وعىل 
الصعد السياسـية واالقتصادية والثقافية 
وكذلك التكنولوجية. وتسـتعني بالقيادات 
الشـابة يف صناعة مستقبل اإلعالم املحيل، 
عـرب املبـادرات واملشـاريع اإلعالمية التي 
تطلقهـا وتنفذها يف مختلـف القطاعات، 
وتعتمـد عليهـم يف نـرش وترسـيخ األطر 
العامة لرؤية اإلمارات التي يتحمل الشباب 
جـزءا كبـريا مـن املسـؤولية يف تنفيذها، 
والسـيما الذيـن يعـَول عليهـم أن يكونوا 
سـباقني يف التعريف باسـرتاتيجية الدولة 

وتوجهاتها نحو املستقبل.
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قراءة االعتباط
يقول  الكندي، فيلسوف بالد ارض السواد املعروف بالبخل 
حتـى يف تعامله مع الحرف، واالفكار،( ان اكتشـاف ما يف 

بطون القراطيس، انما هو محاولة إلدراك
الذات وتنمية ما يف دواخلها من بسـيط االسـئلة ، وعقيم 
االجابـات التـي ال تنتج معـارف عقلية قادرة عىل سـرب 

اغوار العقول ومنحها
قدرات عىل االتساع ، والتأمل!!

تلـك واحدة من مهام القراءة التأمليـة الدقيقة التفحص 
والدخول ضمن محركات النص، وتفكيك عوامله وخفاياه، 
ومحاولـة اعادة التكوين، حتـى وان كانت تلك املحاوالت 
بسـيطة وربما ساذجة التفيد التحول بيشء يثري الدهشة 
واالستغراب، اشـد حاالت القراءة حزناًالوجدانية الباعثة 
عـىل االىس والكراهيـة معـًا، هـي التـي رسقـت خطانا 
البسـيطة الغضة اىل حواف  االدهاش، مع سـؤل يهذي يف 

االعماق..ملاذا
نقـرأ وما لفرق بـي قـراءات الكتب الدراسـية بجمودها 

القاهر االجبارية، وبني خلسـة مكتشفة فجأة، تسري مع 
العقل دون اجبار ، مانحة اياه فرصة املشاركة واالحتجاج 
وربما االعرتاض عىل بعض االشارات التفاعليه، يف صباي، 
وكنـت الوذ عند جدار حوشـنا ،هارباً مـن ضحيج البيت 

ومربكاته، ابكتني لحظة رسمها تشيخوف
بدقة االبهار يف الخال  فانيا،كانت اجود لحظات التجسيد 
واشـدها تاثرياً عـىل النفس البرشية،وحني اكتشـفت ان 

صانع العاهات
ودود يعـرف مطالـب املجتمـع وغايته، ايقنـت ان نجيب 

محفوظ يروم بناء شخصية
خارج اطرها التقليدية، تثري االسـتغراب والدهشـة معاً، 
كان زيطـة محفز داخل النـص جعلني اترقب مثله داخل 
مجتمعنا، الذي فشـل يف خلق مثل تلك الشـخصيات، ولم 
يكلف الكتاب يف جميع اجيالهم البحث عن املتشابه خوف 

اتهامهم يف تقليد محفوظ،
عند هـذا التصور تنشـأ فكرة االختيار العشـوائي،اماني 

ضالة ضمن مرشوع قد
ال يصـل اىل غاياته،ان كان للقراءة ثمة غايه،وان كان لها 
مرامـي ايضاً، يف املقهى التي تأخذ ركن قطاعنا، جلسـت 

عىل الرصيف اراقب التلفاز،كنت مغرماً بربنامج

ثقـايف يقدمـه سـالم االلـويس، تحـدث عن عـيل الوردي 
وملحـات اجتماعية مـن تاريـخ العـراق الحديث،اطلقت 
زفرياً،وشـهقت روحي حزناً مسـتعداً لدفع نصف عمري 
مـن اجل التعـرف عـىل الكتـاب وصاحبه،ثمة شـيوعي 
اسـمه عبد سـالم،،مطرود مـن الجيش،كنـت ارقبه يمر 
محني الظهـر وهو يتأبط ماال اعرف مـن الكتب الثقيلة 
التجليد،،وديـع مبتسـم دوماً،وكأنـه يحتـج بسـخريته 
عىل مـا يفكر ويعيش،ويحلم،اعرتضـت طريقه عند باب 

الدربونة املؤدية اىل بيته،بعد سالم مرتبك
حيي،،طلبت منه اعارتي ملحات اجتماعية ،

اطلق ضحكة مسـحت سـخريته املعتـادة واضعة بدلها 
مسـحة قلق وعدم فهم..قال باستذة واضحة،،وماذا تريد 

من هذا الكتاب ومن دلك عليه؟!!
ايقنت اني لن احصل عىل غايتي ،لكن عبد سالم حن لحايل 
الشـديد االضطراب،ليدخل رسيعـا اىل بيته ويخرج الجزء 
االول،موصيـًا بشـدة كلمـا اكملت الجـزء ارجعه ألعريك 
الثاني،الدكتور عىل الوردي غابة مكتظة بأنواع االشـجار 

غري مكتشفة بالنسبة يلَّ
االسـئلة الرسيعـة تربكنـي حتـى اليوم،النهـا تحتاج اىل 

اجابات قد تكون غائبة القصد،

 كانت اللمحات ، اول محاولة اختفاء اعيشـها، متابعاً ما 
بناه. الوردي وفرسه،

اسـحبني اىل حـب التاريـخ والغـور بني جنباتـه برسعة 
عظيمة، عنادي مجنون، ووقاحتي

فرصة غالية الكتشاف ما اريد ان اكون عليه
اول القصائـد التي حفظتها كانت قصيدة ايليا ابو مايض 

الطالسم،املعلنة عن غرابة
االسئلة العقيمة االجابات،للتاريخ سحر قادني اليه احمد 

امني يف رباعيته الخالدة
عن االسالم، فكرة مدهشـة ان تقرأ هذا السفر بحيادية، 

معظم كتب التاريخ منحازة
تأخـذ متلقيها اىل ذات االنحياز، لذا اتخذت قراراً ان ال اقرأ 
لكاتب منحاز مهما كانت اهميته، لعبة التاريخ مقصدها 

منذ البدايات
تشـويه الحقائـق وتمجيـد مااليجب ان يمجد، مشـكلة 
احمد امني خاصة يف ضحى االسـالم انه يفلسـف التاريخ 
وكأنـه دونما حتمية وان الرتاجع الذي حدث انما هو امر 
طبيعي مادامت الدولة االسـالمية قد اتسعت بهذا الشكل 
الخـرايف، الذي يحتاج اىل تفحص مـن الخارج، وتحليل ما 

كان وكيف تراجعت اهميته!!
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مـا الحـب إال عاطفـة واحـدة مـن بني 
العواطـف األخـرى وليـس لهـا تأثري يف 
الحياة بكليتها كما  يقول د. جونسـون 
، وهـو قول يقبـل املناقشـة كما تقول 
اليزابيـث درو ، غـري ان : األمـر الذي ال 
يمكـن ان يشـك فيه إنسـان هـو تأثري 
هـذه العاطفة عىل الشـعر كلـه ، فهو 
دون ريب أكثر الدوافع يف الشعر شيوعا 
وقـد تدفقت عرب القـرون فيوضات من 
شـعر الحب وكان لكل عرص تقاليده يف 
التعبري عنه ، ولكل شاعر طابع مرتسم 
عىل تلك التقاليد ، سواء حيث التزمها أو 
حـني تخطاها إىل ابتداع أسـلوب خاص 
بـه، والحـب هو حديـث القلـب وصف 
الحبيب، والحالة النفسـية تجاهه بكل 
ما فيها من فـرح أو حزن ، وهو حديث 
النفس إىل املرأة التي أحبها الشاعر وعرب 
عما يف داخله من مشاعر ، وسعادة لها ، 
بل ان شعر الحب ، كما يقول د. إحسان 
عبـاس : لم يعـد ينقل عاطفـة مفردة 
بسـيطة وإنما غابة متشابكة الغصون 
من العواطف واملشـاعر، إننا ال نشـك يف 
وجود هذه الغابة يف شـعر رشيد مجيد 
ال لبـس فيها أو غمـوض فكأنها تقول 
للقـارئ مـن هنـا تبتـدئ رحلة رشـيد 
مجيد يف حبـه األول ( ليىل) والتي كانت 
البداية التي وضعت الشـاعر عىل طريق 
الحياة بما فيـه من الم وحرمان ، وليىل 
يف الحقيقة امرأة يهودية تدعى ( لوشا) 
أحبها الشـاعر ، وكناها بـ ( ليىل) التي 

يقول فيها : 
كنيت عنك بليىل غري ان دمي 

يعج باسمك من آن إىل آن 
فاستفيق عىل نجواه من حلمي 

وتسرتيح عىل ذكراه إشجاني 
وليس غري صداه الحلو يف خلدي 
هيمان يمأل أحاسييس ووجداني

ليىل كفاني ما قاسيت من الم 
    دفنت يف ظله املحزون سـلواني 

  أربعة أبيات من الشـعر ، حاول رشـيد 
مجيد من خاللها ان يخترص قصة حبه 
، ونسـتطيع القول بان شـاعرنا رشيد 
مجيـد مر بمرحلتني يف حبه العاثر مع ( 
ليـىل) ، فكانت املرحلة األوىل هي مرحلة 

االرتباط الروحي ، والثانية كانت مرحلة 
الهجرة األبدية .

أ- مرحلة االرتباط الروحي :- أنني اسمي 
هذا اللون من الشعر بـ                         ( 
االرتباط الروحي) فأنني اقصد ما ذهب 
إليـه قدامه بن جعفـر ، حني تحدث عن 
النسيب : ما كثرت فيه األدلة عىل التهالك 
يف الصبابـة ، وتظاهرات فيه الشـواهد 
عىل إفـراط الوجد واللوعة،وبمعنى آخر 
هو : ذلك الغنـاء العاطفي اللهيف الذي 
يصدر عن العاشـق ويعرب عن مشـاعر 
مشـتعلة وحنـني معذب ال يهـدأ بحيث 
يكـون ذلـك الغنـاء طاقـة تنفيس من 
اصطخـاب العواطـف وتأزمهـا، ولعـل 
صورة ( لوشـا) ، التي تغنى بها رشـيد 
مجيـد يف حداثة عهـده بالحياة تؤكد يل 
عالقة حـب حقيقية ألنه لـم يكن أمام 
الشـاعر رشـيد مجيد إال طريـق الغزل 
العذري العـف الذي يخلق فيه الشـاعر 
نموذجا منحوتـا من الوهم، فوجد حبه 
يف امـرأة اسـمها( ليىل) التي رسـم لها 
الشـاعر صورة بل صورا يندر ان تكون 
يف امـرأة أخـرى عـىل سـطح األرض ، 
يقـول يف ذلك   د. صادق جـالل العظم : 
ان اإلنسـان العاشـق ال يحب أيا كان أو 
كيفـا اتفق ، بل يصطفـي املحبوب عن 
بقية األشـخاص يركز عليه أحاسيسه 
، وعواطفـه ، وغرامـه كما لـو كان هو 
الشخص الوحيد يف الكون الذي بإمكانه 
ان يفـي بمتطلبات هـواه ، وحبه دون 
غريه من بقية الكائنات، ولذلك وجدناه 

يرسـم لهذه الحبيبـة املصطفاة صورا 
رائعة تشـكلها عواطف محتدمة تشـري 
إىل تمكن هذا الحب من قلب رشيد مجيد 
، فهو يصـور لنا الطبيعـة ملجرد مرور 
( ليـىل ) قريبـا مـن الخمائل اشـتاقت 
، والزهـور حلمـت ، وراحت تسـكر ثم 
تغفـو ، وباتت الجـداول والطيور تغني 

وتتهامس ملجرد مرورها :         
فمىض يسأل الخمائل هل مرت 
كطيف الضحى عليها خطاها ؟ 

فالزهور النيام يف الحقل تغفو 
املات بسحرها وشذاها 

والنسيم الهفهاف يخطر هيمان
فيميل عىل القلوب هواها 

وصدى الجدول املرنم ينساب 
كهمس األحالم يف دنياها 

وأغاني الطيور يف هالة الفجر
نشاوى تهيم يف نجواها

كلما يف الطبيعة البكر صداح 
األغاني  يهزه  ذكراها 

القـارئ يجـد نفسـه  ان      واحسـب 
أمام صورا تسـتهويه لكي يخوض مع 
الشـاعر أو يتفاعل مع تجربته ، قصائد 
الشـاعر رشيد مجيد التي تنتمي إىل هذا 
اللون تشري إىل هذه الوثيقة بني الشاعر 
وان   ، بدونهـا  حيـاة  ال  إذ   ، وحبيبتـه 
ضياعه يكون يف ابتعادها عنه ، لنستمع 

إليه وهو يعرب عن ذلك بقوله :
فما الذي أغراك يف ان تهجري ؟ 

شتات أحالمي التي مللمتها؟ 
بنظرة منك وأشعلت لظاها بابتسام؟

اهكذا ينطفئ الشوق 
     ولو تأملنا قصائد رشيد مجيد يف (ليىل) 
وجدناها تحتوي عىل سعة الخيال، وبعد 
النظر ، والشاعرية الفياضة املنبعثة من 
اإلحساس املرهف ، والعواطف املتوهجة 
، والخيـال الرقيـق ، والشـاعر يغور يف 
خضـم املعاني ، فينتقـي منها ما يتفق 
وأحاسيسه فيودعها يف ألفاظ تتماىش ، 

وشاعريته املتفتحة ، فنراه يقول : 
من بنات الخيال 

يف عالم األرواح كالحلم يف ارق الخواطر
كزهور الربيع ، أسكرها الطل 

فأغفت عىل الروابي النواظر
كوثوب الصباح يبسم للكون 

فتصحو عىل رواه املشاعر 
    ويمكـن ان نقـول ان الظـروف التـي 
عاشـها الشـاعر رشـيد مجيد ، وهذه 
الحوارض بني املـرأة والرجل علته يجنح 
إىل الخيـال فيحـاول ان يتلمـس حبـه 
يف هـذه األجـواء الحاملة التـي عجز ان 

يحققها يف الواقع ، فنراه يقول : 
وحبست الفؤاد عن كل ما يفرح

دنياه ، أو يقيه العذابا
حاملا بابتسامة منك تروي
ظمأ القلب أو تعود رسابا

قانعا منك يف الخيال فوا
لهفي إذا صوح الخيال وغابا 

راضيا بالشجون منك بلــ
حن أتغنى به أىس واكتئابا 

  لذلك وجدنا الشاعر يرضب صفحا ، يف 
فرتة عشـقه  املتوهج ، عن كل النسـاء 

فليس هنا أو هناك سـوى ( ليىل) وذلك 
ألنـه فيما اتضح من األبيات السـابقة ، 
كان يشـعر شعورا عميقا باالكتفاء بها 
بوصفهـا تفي بمتطلبات حبـه ، فنراه 

يقول : 
فإذا هزني التذكر يا ليىل 

وأفىض الهوى بما يشجيني 
وتلوى الدم السجني بأعماقي 

يثري األىس ويدمي شجوني 
وتلفت حول ذاتي فلم الق 
     لذكراك غري ماض دفني

    والحـب شـعور جميـل ، وإحسـاس 
مرهف يتكون داخل اإلنسـان ثم يتفجر 
بشـكل يختلف من شخص آلخر ، ودائما 
يكون هذا الشـعور مرتبطـا باملرأة ألنها 
منبـع هذا اإلحسـاس ، فاملرأة بالنسـبة 
للشاعر رشيد مجيد هي الينبوع واإللهام 

يف كل مرحلة من مراحل الزمن .
ب- مرحلة الهجرة األبدية : رشـيد مجيد 
إنسـان اثر فيه جمال املرأة ، وجاذبيتها 
فتناولها يف كثري مـن قصائده التي ترى 
من خاللهـا مالمح املرأة التـي يحبذها ، 
ويفضلها ، ويعشـقها ، ولم يستطيع ان 

يذكر اسمها حياء منه فنراه يقول :
ردي فديتك ما لهجرك من غد 
يرجى فاستوحي لديك تنهدي

وأبث األمي إليك فصائدا 
تشكو عىل الحرمان نار توجدي

حواء هل عيص الهوى قلبي 
فضاع بزلتي خلدي وصوح سؤددي 

    وبعـد رحيـل ليـىل إىل ارض فلسـطني 
املحتلـة ، تركت وراءها الشـاعر رشـيد 
مجيـد  يف أجـواء مكللـة بالظـالم األليم 
، والحـزن املريـر ، فحزن شـاعرنا حزنا 
عميقا وقـد بكاها دمـا ، و ظلت صورة 
ليـىل تطالع الشـاعر رشـيد مجيد يف كل 
لحظـة فرياهـا مرتسـمة يف كل يشء ، 
ويسـمعها من خـالل كل يشء ، فكأنها 
الخيـال اللطيـف الـذي ال يبـارح مخيلة 

الشاعر ، فنراه يقول :
ليىل ويا لك يف الهوى من ظالم ، ومتظلم 

غنيت فيك مالحني فخنقتهن عىل فمي
حتى إذا انطلق املدى من قلبي املرتنم 

وعرفت إني عاشق وعرفت انك ملهمي
ضيعـت أصدائي ودسـت عـىل الهوى يف 

مأتمي.
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البعد األدبي والجمايل للكتاب:

١-قراءة رسيعة يف ألوان الغالف:
أول ما يثريك يف الكتاب، ألوان غالفه التي 
يطغـى عليه اللونـني األبيـض واألحمر، 
فيجذب املتلقي (املشاهد) حتى وإن كان 
الكتاب بـني عرشات الكتـب. فاألصل يف 
الغالف البياض؛ وهو « اللون املرتبط عند 
معظـم الشـعوب بالطهر والنقـاء، كما 
استخدم للمدح بالكرم ونقاء العرض من 
العيوب، كمـا التصق بالحيـاة واملوت...

يف حـني أن اللـون األحمـر؛ لـه أهمية يف 
الحياة اإلنسانية ، الرتباطه بالدم ويحرك 

االنفعاالت القوية».
وأستنتج أن الغالف قد يمثل الوطن، كما  
قـد يمثل شـخصية ونفسـية الكاتب، - 
ولكني سـأميل للثانية – حتى وإن كنت 
سـأتجرأ عىل إنسـان لم أجلس معه قبال 
-  لكـن قـدر يل ذلك أثناء حضـوره يوم 
إمضـاء الكتاب – إال أن مقـاالت الكتاب 
أتاحـت يل التعـرف عليه قليـال، والبحث 
عـرب األنرتنيت أكمل جزأ آخـر، فاللونان 
إذا يمثالن شـخصية  ذ. محمد شخمان، 
إنسـان هادئ، يحـب الهـدوء والجلوس 
بجانب البحـر والتحدث معـه، كما جاء 
يف مقالـه ص ١١٧ املعنـون بــ «ذكرى 
ميـالدي ٥١»، نقـي الرسيـرة، معـروف 
بكرمـه، لكنه شـخص دينامـي، يتحرك 

كثـريا، تسـتدعيه الظـروف السياسـية 
للتفاعـل معهـا والكتابة  واالجتماعيـة 

حولها، ثوري األفكار.
التنظـري  بـني  الجمـع  ٢-جماليـة 

والتطبيق:
مـن املعلوم أن أغلـب اإلبداعـات األدبية 
والفكريـة، تكـون إمـا تنظـريا ألفـكار 
أو مصطلحـات أو رؤى، وإمـا محاولـة 
تطبيقية لتنظريات سابقة شعرية كانت 

أو مناهجية.
جـاء يف مقدمة الكتـاب تعبري جميل من 
طـرف مقدمه ذ. عبـد النـارص لقاح: « 
يذكرنـي هـذا الكتاب األنيـق بكتب رواد 
لنـا بالعالم العربي كانـوا ينهجون نهج 
التنويـع يف الـذي يضعونـه مـن مقاالت 
يف تواليفهـم مثل الذي صنع طه حسـني 
يف « أحاديـث االربعـاء»، وعباس محمود 
العقاد يف « مطالعات بني الكتب والناس» 
واملنفلوطـي يف « النظـرات»، وهو تقليد 
يف الكتابـة محمود» . وجـاءت عبارة له 
حني قال: «  هذا الكتاب يف األصل أشتات 
مجتمعات»، شـبيهة بكالم طه حسـني 
يف مقدمـة كتابـه: «وإنما هـي مباحث 
متفرقـة كتبـت يف ظـروف مختلفـة»، 
كما نجـد املنفلوطي يتحـدث عن كتابه 
قائـال: « ...فذلـك مـا تـراه يف رسـائل 
النظـرات، منتـرشا هاهنـا وهاهنا، وقد 
شـعر به قلبي ففاض بـه قلبي» . إال ان 

كتاب محمد شـخمان جمع بني الشتات 
التنظريي، والفعـل التطبيقي، وهذا رس 
جمـال الكتـاب. ومـن أمثلة ذلـك: فقد 
قدم لنا مقال «املجتمع املدني، إشـكاالت 
نظرية ومسـح تاريخـي»  فتتبع تطور 
هـذا املصطلحجوبة – بتعبـري الكاتب - 
عرب مسـاراته التاريخية  بدأ من توماس 
هوبز ١٧٩١م، مرورا بجون لوك وهيغل، 
وكارل ماركـس، وغرامـيش، وصـوال إىل 
املجتمع املغربي بداية من السـبعينيات. 
ثم سنجد مقاال بعنوان:  الورقة الثقافية 
؛ وهـي مسـاهمة - عمليـة - للكاتب يف 

أشـغال اللجنـة التحضرييـة  للمؤتمـر 
الوطني الرابع لجمعية التنمية للطفولة 
والشباب. فلسـان حاله يقول: إن املبدع 
مـن يجمع بـني التنظـري والتطبيق، فال 
تحتج بقـول املتنبـي: ما كل مـا يتمنى 
املرء يدركه     تجري الرياح بما ال تشتهي 
السـفن. ولكـن اجعل قول نضـال جابر 
غايـة: فاقصـد إىل قمم األشـياء تدركها    

تجري الرياح كما راد لها السفن.
٣-الجمـع بـني اللغة العربيـة الفصحى 

واللهجة املغربية.
الكاتـب  اسـتحرضها  جملـة  أثارتنـي 

يف إحـدى مقـاالت الكتـاب « رجـال من 
ذهـب وإن كـره أفالطـون» ص ٧٠: « 
ناقشـنا الفكـر واألدب والشـعر وقواعد 
الكتابة الشعرية، ورغم بعض املناكفات 
الجميـع  شـعر  سـمعنا  الجميلـة.... 
واسـتمتعنا به» ، وكلنا يعلم ما للشاعر 
من قيمة عند العرب منذ سالف العصور، 
فعرفـت أننـي أمام أديب وشـاعر - وإن 
رفض االعرتاف بذلك يف اللقاء- ومن يقرأ 
الكتاب ولغته وألفاظه وطريقة تركيبها 
سـيتأكد مـن ذلك، لكـن إدخـال اللهجة 
العاميـة، بمقـال < قهيوة مـع صاحبي 
األوىل  واإلبداعـات  شـخمان>،  محمـد 
البنتـه البكر ماجدولـني، ضمن مكونات 
 - بـوح متعـدد>   > الكتـاب، سيوِسـم 
وملـا للكاتـب من جـرأة عىل هـذا األمر- 
بجماليـة الغاية منهـا إراحة املتلقي من 
ثقـل األلفـاظ واملصطلحات الفلسـفية 

والسوسيولوجية والقانونية...
خاتمـــــــة:

الكتاب وغالفـه وعنوانه طبعا، هو جزء 
من شخصية محمد شـخمان، فالكتاب 
يجمـع بني الهـدوء والسـكينة والتأمل، 
وبـني الحركيـة واالنفعـاالت والتنقالت 
الثبـات؛  واملقاومة...بـني  والتضحيـات 
ثبـات الفكـرة والتصور، وبـني التغيري؛ 
تغيـري الواقـع، تغيـري التفكـري، تغيـري 

األهداف.
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ستميض بعيداً عن العيوْن 
تبحُث عن َموْجِة يقنٍي

يف نهِر القلِق
وهو يميض إىل البعيد ...

كيَف ستميض بعيداً 
وأنَت وحَدَك 

مع هذِه املخاوِف ...
... والهواجِس ...

......... والظنوْن ؟
والريُح العاويُة 

تميض - هي األخرى -
ِدوَن أن تدلََّك

عىل مفازاِت الهروب
والشمُس التي تبغي 

تهرُب ...
تبحُث عن ملجأ لها

من هذا الظالْم 
ُترى... 

كيَف ستكوُن األحالْم ؟
وأنَت تميض وحَدَك

يف الطريق إىل حقل السنابل 
واملُشتهى صعٌب 

وليَس للقلِب من أغنية ٍ
يف هذا الصباْح 

.....
..... هذا الصباح 

امتألت رئتاُه بالدخان 
امتألت البيوُت 
امتأل املكاُن ...
.... بالسخاْم 

يف مرآِة الخيبِة واالنكسار 
أرى وجهي دونما حاجٍة 

للسؤال ...
فاملالمُح ذاويٌة 
والشفاُه ذاّبلٌة

والعيون عمياء 
أَعُرب َعَتَبة داري

وأسأُل اللَه 
أْن يأخَذني إِىل املَّرسة

فتنمو عىل كل خطوٍة  مني 
َجّمرٌة متقدٌة

وَتّشُب ناُر قلٍق
ال يستكني 

فيحرتُق الطريق
وال يبقى سوى الدخان 

تنعدُم الرؤيُة
وأنا بينهما أعمى 

ُيفتش ُ يف الظالم ِ
َعن الظالْم

فكيَف ستولُد أقماٌر
لتدَّلني عىل ترف ِ األماني ..

... واألغاني 
وتغَمرني بالضياء 

َمللُت من دّوامِة الحياة  
وملّْت أصابعي من البحث 

يف املواسم والفصول
عن خاليا توقُف ما أشتهي 

وتلُجُم ما يركُض يف رأيس 
من خيول

سأحمُل صخرتي الّصماء وحدي
وأميض بعيًدا ....

عن كل العيون ْ
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هـل تريديـن املحافظـة عـىل عالقـة 

زوجية طويلة األمد؟ هل تريدين تجّنب 

املشـاكل بينـك وبني زوجـك؟ ننصحك 

إذاً بتجّنـب معايـرة الـزوج بالعبارات 

املستفزة التالية:

”يجـب أن تبـذل مجهوداً أكـرب إلعالة 

العائلـة“: هـذه العبارة تحبـط الرجل 

وتشـعره بالضعـف والدنيوية. تجّنبي 

استخدامها مع الزوج.

”يجـب أن تقـيض معنـا املزيـد مـن 

الوقت“: يشـعر الرجل بأنـك تتالعبني 

بمشـاعره وعواطفـه عندمـا تقولني 

لـه ذلك! فهو حتماً يشـعر بالضغط يف 

العمـل ويبـذل الكثري مـن الجهود من 

أجل عائلته.

“ ملاذا ال تساعدني يف األعمال املنزلية؟ 

ال تهتـّم إالّ بنفسـك وبمهنتـك“: هذه 

اإلتهامـات تبعـد الرجل عـن الزوجة. 

لذلك حاويل عدم انتقاده وشّجعيه عىل 

النجاح حتى يقع يف شباك حبك إىل األبد 

.

”أكـره صديقـك“: إذا كنـت ال تحبـني 

أصدقـاء زوجك، ال تقويل ذلك له. فهذه 

العبـارة قد تسـّبب املشـاكل التي أنت 

بغنى عنها!

ال تسـتخدمي  ”أكرهـك عندمـا …“: 

كلمة ”أكرهك“ ألّنها مؤذية وقد تسهم 

يف تراجـع ثقة الرجل بنفسـه وبالتايل 

سيبتعد عنك أكثر، لحماية نفسه.

”أنـت تمامـاً مثـل والـدك“: ال يتقّبل 

الـزوج أن تهينيـه أو أهله! لـذا كوني 

لطيفة وال تستخدمي هذه العبارات!

”أنـت تكّرر نفس الخطـأ دائماً“: هذه 

العبـارة تؤثر يف شـكل كبـري عىل ثقة 

الرجل بنفسـه وال تساعده عىل تجّنب 

تكرار الخطأ.

”لقـد حّذرتني أمـي من أنك سـتفعل 

ذلـك“: تجّنبـي إقحام طـرف خارجي 

عندما تعانني من املشـاكل مع زوجك. 

فهـذه العبـارة قـد تسـهم يف تفاقـم 

املشاكل.

” أما زلت تحبني ؟“: تكرار هذا السؤال 

يف شـكل كبري قـد يظهـر لزوجك بأنك 

إمرأة غري واثقة يف نفسك .

”كان يجب أتزوج رجل غني“: إذا كان 

زوجـك يبـذل قصـاري جهده لكسـب 

لقمـة العيـش، ال تؤذيـه بقولـك هذه 

العبارة!

التدخني من أكثر العادات السيئة 
حـول  الرجـال  يمارسـها  التـي 
العالـم، وال تتوقف أرضارها عىل 
صحة الشـخص املدخن فحسب، 

بل تمتد إىل من يجاروه.
ومن املعروف أن التدخني يسـبب 
العديـد مـن األمـراض الخطرية، 
لعل أبرزها الرسطان، وخصوصاً 
رسطـان الرئة األكثر انتشـاراً يف 

العالم.
التدخـني  أن  الكـربى  واملشـكلة 
وال  اإلدمـان،  مـن  جـداً  قريـب 
يسـتطيع املدخـن أن يتخىل عنه 

بسهولة.

بالتـايل، إذا لـم تكـن قـادراً عىل 
التوقـف عنـه تمامـاً، فعىل األقل 
يجب أن تحاول التقليل من آثاره 

السيئة قدر اإلمكان.
لهذه االسـباب ارشبوا اللبن قبل 

النوم
ُيعّد تنظيف الرئتني من السـموم 
للحـد مـن أرضار  حـًال معتـرباً 
التدخني، عىل الرغم من أن بعض 
األرضار ال يمكن التعامل معها إال 
بالتوقف تماماً عـن هذه العادة. 
الرئتـني  تنقيـة  يخـص  مـا  ويف 
من السـموم، ُينصح باسـتخدام 
الطريقـة التالية يوميـاً، إذا كنت 

دخنت ملدة أكثر من ٦ أشهر، 
املكونات التي تحتاجها:

- لرت ماء
- ملعقتان صغريتان من الكركم 

املطقع
- ملعقة صغرية من الزنجبيل

- فص ثوم، مقرش ومقطع
- القليل من السكر للتحلية

طريقة التحضري
قم بغيل املاء، ثـم صّبه عىل باقي 
املكونـات، ثـم ضـع الخليـط يف 
الثالجة ليلـة كاملة. ويف الصباح، 
أحـرض الخليـط، ثـم اغلـه مرة 
أخـرى ملـدة خمـس دقائـق، ثم 

اتركه يربد مجدداً.
تنـاول ملعقتـني صغريتني ثالث 
مـرات يومياً قبل تنـاول الطعام، 
ثم مرة أخرى قبل الذهاب للنوم.

هذا املرشوب يحتـوي عىل خليط 
من مضادات األكسـدة والعوامل 
املضـادة للبكرتيا، وكلّها تسـاعد 
الكبـد والكليتـني يف التخلص من 

السموم التي ندخلها إىل الجسم.
بعـد اإلقالع عن التدخني، أو حتى 
أثنـاءه، يعمـل الجسـم بضعف 
طاقتـه مـن أجـل التخلـص من 
السـموم التي تبثها السـجائر يف 

الجسم.

تعّد آالم الظهر شائعة وال تثري قلق الكثريين، 
إال أنها قد تكون عالمة عىل مشكالت صحية 
أكثر خطـورة. ويمكن أن يكـون ألم الظهر 
عالمـة عـىل عـدد مـن املشـكالت الصحية 
املختلفـة، أحدهـا رسطـان عنـق الرحـم.

وقالـت هيئـة الخدمـات الصحيـة الوطنية 
يف بريطانيـا، إن «األلـم املسـتمر املوجود يف 

أسفل الظهر. أو الحوض، أو الزائدة الدودية. 
يعـد أحد أعـراض املرض». وحسـب بيانات 
املؤسسـة الخرييـة الرائـدة يف مجـال عالج 
رسطـان النسـاء يف اململكـة املتحـدة ”إيف 
أبيل“، فإنه يتم تشخيص حوايل ٣٢٠٠ امرأة 
برسطـان عنق الرحـم يف اململكة املتحدة كل 
عام. مشـرية إىل أنه «الشكل األكثر شيوعا» 

للرسطـان لدى النسـاء يف سـن ٣٥ عاما أو 
أقل. ويمنح تشخيص رسطان عنق الرحم يف 
املراحل املبكرة للمرىض، أفضل فرصة للبقاء 
عىل قيد الحيـاة. وتتمثل أفضل طرق القيام 
بذلـك يف فحوصات عنق الرحـم أو اختبارات 
اللطاخـة املنتظمـة. ولطاخـة عنـق الرحم 
املعروفة أيضـا بـ“لطاخة بابانيكوالو“ ، هو 

فحص طبي لعنق الرحم الكتشاف الرسطان 
قبل أو بعد حدوثه. وعند اكتشـاف أي شذوذ 
يف طبيعـة األنسـجة، يتـم إجـراء اختبارات 
أخرى أكثـر حساسـية. وال تكـون أعراض 
رسطـان عنـق الرحـم واضحـة دائمـا، ويف 
الكثـري من األحيان قد ال تسـبب أي أعراض 
حتى تصل إىل مرحلة متقدمة.كما أن بعض 

النسـاء ال يعانني من أي عالمـات لرسطان 
عنـق الرحـم عىل اإلطـالق. ممـا يجعل من 
حضـور جميع مواعيد فحص عنق الرحم يف 
غاية األهمية. وتتمثل أعراض رسطان عنق 
الرحم األكثر شـيوعا، حسـب «إيف أبيل» يف 
نزيف غري طبيعـي، وإفرازات «غري عادية»، 

وفقدان الوزن غري املقصود.
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«املقلوبـة»  وجبـة  تتميـز 
باحتوائهـا عـىل العديـد من 
العنـارص الغذائيـة لكونهـا 
وجبـة مكونـة مـن بعـض 
تملـك  التـي  الخـرضاوات 
نسـبة كبـرية مـن الحديـد، 
بجانـب طعمها املتميز، كما 
تعّد مـن الوجبـات الغذائية 
إذ يمكن  التحضـري،  سـهلة 
واحـد  وعـاء  يف   إعدادهـا 
سـهلة،  وخطواتهـا  فقـط 
السابع»  «اليوم  ويستعرض 
التاليـة،  السـطور  خـالل 
طريقة عمل املقلوبة باللحم 
والخضـار بمكونات سـهلة 

وطعم لذيذ.
املقلوبـة  عمـل  طريقـة 

بالخضار واللحم: املكونات:
٢ حبـة باذنجـان مقطعـة 

لرشائح.
بصلة مقطعة لجوانح.

٢ كوب أرز.
رشة من الفلفل األسود.

رشة من الحبهان املطحون.
رشة من الكمون.

القرفـة  مـن  رشـة 
«اختياري».

ملح.
مكرسات للتقديم.

املقلوبـة  تحضـري  طريقـة 
بالخضار واللحم:

 يقيل الباذنجـان حتي يأخذ 
لون دهبي.

ثم حرضي إناء عىل نار.
ثم ضعي القليـل من الزيت، 
وضيفي  البصل حتي يصبح 

لونه ذهبي.
ثم حـرضي إنـاء آخـر عىل 

النار، وضعي بداخله زيت.
ثم ريص رشائح الباذنجان و 
رشائح البصـل  ومن املمكن 
إضافة  قطع لحم، ثم رشائح 

باذنجان.
وضيفـي األرز بعـد أن يتـم 
غسله  باملاء بطريقة جيدة.

ثم غطـي  األرز بكل رشائح 

الباذنجان.
ثم ضعي ٢ كـوب من املياه 
وامللح، والحبهـان والكمون 
و القرفـة و يرتك حتى يغيل 
جيـداً حتى يتـرشب ثم تهدأ 

النار ويرتك لينضج.
وتزيـن  املقلوبـة  تقلـب 

باملكرسات.
تحضري اللحم:

قومي بتشـويح اللحـم أوالًَ 
يف مادة دهنيـة حتي يتحمر 
ثم يضـاف له املـاء والفلفل 
وأي  الحبهـان  و  األسـود 
نكهات مفضلة لديك و يرتك 
اللحم حتي ينضج.ثم تضاف 

مع الباذنجان
ويمكن أن تقـدم مع الوالئم 
ويمكـن  أيًضـا،  الضخمـة 
وجبـة  ضمـن  تقـدم  أن 
الغـداء، ويمكن أيًضا أن يتم 
تناولهـا مع أطعمـة أخري 
أو  مثلجـة  ومرشوبـات   ،

ساخنة عىل حسب الرغبة.
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تظهـر الكثري من مشـاكل البـرشة يف فصل الشـتاء، مثل جفاف 

البرشة وتقشريها، وظهور الحبوب والبثور، ويأتي الكثري بوصف 

الكوالجـني كعالج رسيع ونهائي ويمكن الحصول عليه من خالل 

البحـث عن مصـدره الطبيعـي، ومن ضمن ما يحتـوي عىل هذه 

املـادة هي الفواكه والخرضاوات فهـي مصدر رائع للحصول عىل 

الكوالجـني اليومي، وبالتايل فإن تناولها بانتظام سـوف يسـاعد 

يف حل كثري من مشـاكل برشتك وشـعرك، لذا يسـتعرض ”اليوم 

السابع“ أنواع الفواكه والخرضاوات الشتوية الغنية بالكوالجني.

الفلفل األحمر:

وعـىل الرغم من تواجد الفلفل األحمر طول فصول السـنة، إال أن 

الشـتوي منه يحتـوي عىل املزيد مـن الكوالجني الذي يسـاعد يف 

ترطيب وتنعيم وإعادة أنسجة البرشة التالفة.

األفوكادو:

األفوكادو من أكثر الفواكه املميزة والتي تجمع الكثري من الفوائد 

للبرشة والشعر، وتعرف هذه الفاكهة باسم فاكهة الزبدة، مللمسها 

الذي يشـبه الزبدة، وتحتـوي الثمرة الواحدة مـن األفوكادو عىل 

الكوالجني الذي يحتاجه الجسـم كله يف اليوم، ليس ذلك فحسب، 

بل تعمل عىل مساعده البرشة عىل تحفيز إنتاج الكوالجني.

الثوم:

اسـتخدم الثوم قديماً يف حل كثري من مشاكل الشعر، وكان يعترب 

عالجـا فعاال لتسـاقط الشـعر والتخلـص من القـرشة وترطيب 

الشعر، وذلك الحتوائه عىل نسـبه كبرية من الكوالجني الطبيعي، 

كما أن تناوله بشـكل يومي، يسـاعد عىل تحفيز إنتاج الكوالجني 

الطبيعي.

الربتقال:

 هي فاكهة حمضية تناولها عىل الفطور بشـكل يومي، يسـاعد 

يف إنتـاج الكوالجـني الطبيعي من الجسـم، كما أنـه يحتوي عىل 

فيتامني“ يس“ الذي يمكن أن يزيد من إنتاج الكوالجني يف الجسم، 

الذي يساعد يف التئام الجروح.

الربوكيل:

يعتـرب الربوكيل مـن األطعمة الغنيـة بالكوالجـني ويمكن تناوله 

بأكثـر من طريقة، فهـو غني بالكوالجني الطبيعيـة وتناوله مع 

الخرضاوات يف السـلطة يسـاعد عىل تحفظ انتـاج الكوالجني يف 

العظام والبرشة.

ملـاذا يعانـي العديد مـن األطفال مـن عدم القدرة عـىل الرتكيز 
واالنتبـاه يف الفصـل أو أثنـاء أسـتذكارهم لدروسـهم، ونفس 
األطفال يتمتعـون بانتباه وتركيز عاٍل، خالل ممارسـة العاب 

الكمبيوتر بالساعات؟!
ومـا الرس الذي يتيح لنا جعـل أطفالنا يتمكنـون من االنتباه، 
والرتكيـز والتعلم عىل نحو فعال؟ وهـل يمكننا تدريب أطفالنا 

ليفكروا ويتعلموا كالعباقرة؟!
آدم كـو، مـن أفضـل مدربـي النجـاح يف سـنغافورة، ومبتكر 
برامج شـهرية موجهه للتالميذ، سـاعدت اآلالف ليحققوا أعىل 
اإلنجـازات، ووضـع كتـاب «تغذيـة روح الفـوز والعبقرية يف 

طفلك» وحصد الكتاب لقب «األكثر مبيعا» حول العالم.
يقـول كـو يف كتابه: يعـرف كل من ألـربت أينشـتاين، وجوته، 
وليونـاردو دافنيش، وبيتهوفـن، عىل أنهم من أعظـم العباقرة 
الذين عاشـوا عىل األرض عىل اإلطـالق، وما جعل منهم عباقرة 
ليس امتالكهم لعقل أكثر قدرة، إنما كانت مقدرتهم عىل تحرير 
قـدر أكرب مـن إمكانيات عقولهـم تفوق معظم النـاس، بينما 
الفرد العادي يسـتخدم نسـبة ١٪ مـن إمكانيـات عقله خالل 
حياته بأكملها، يستخدم العبقري نسبه ترتاوح بني ٣٪ إىل ٦٪.

أذن كيـف يتعلـم أطفالنـا اآلن؟، يجيـب كو: «يميـل املعلمون 
إىل التدريـس بطريقة تشـغل فقط الفص األيـرس للمخ، حيث 
معنى هذا الفـص بالتفكري يف الرياضيـات واللغات والجغرافيا 
والفرييـاء والكيمياء إىل آخـر العلوم، ويكون التدريس بشـكل 
رتيب ممل يخلوا مـن املهارات التي يعتمدها الفص األيمن مثل 
املوسـيقى واإلبداع أو الحركة، أو األلوان، أو االرشاك العاطفي، 

وعندما ال يشـرتك الفص األيمـن للطفل يف عمليـة التعلم، يبدأ 
شغل نفسه يف االسـتغراق يف أحالم اليقظة، وهذا هو السبب يف 
أن العديـد من االطفال ينجرف إىل أرض االحالم خالل محارضة 
بالصـف أو خالل قراءتهم للكتب املدرسـية، بل أن بعضهم يبدأ 
يف رسم رسـومات كرتون بذهن شارد، وهذا يفرس أيضا ملاذا ال 
يسـتطيع بعض األطفال الجلوس سـاكنني لفرتة طويلة فبعد 
دقائـق يبدءون يف التململ، بل أنهـم حتى قد يبدءون يف التجول 

بال هدف.
كل هـذا يحدث ببسـاطة ألن الفـص األيمن للمخ يشـعر بامللل 
ويحتاج إىل الحركة والتخيل واإليقاع ليشغل نفسه، والنتيجة أن 
ينـرصف انتباه الطالب عن عملية التعلم. إذا هل يمكننا تدريب 
أطفالنـا ليفكروا ويتعلموا كالعباقـرة؟، بالطبع نعم، كل طفل 
لديه اإلمكانيات ليصبح عبقرًيا، ولكن الرس يكمن يف أن تعلمهم 

كيف يمكنهم استخدام املخ بأكمله خالل التفكري والتعلم.

أثبتت دراسـات وأبحاث علميـة جديدة، بأن 
عادة مضغ العلكة  قد تصبح مرضة يف بعض 
األحيان، تؤدي لإلصابة بالصداع ومشـكالت 

يف مفصل الفك.
وبحسـب مجموعة (مولغريـف) الربيطانية 
املختصة يف صحة األسنان، فإن مضع العلكة 

له عـدة فوائد، ألنـه يزيد من إنتـاج اللعاب، 
وهـذا األخـري مكون حيـوي ومفيـد لصحة 

الفم.
ويسـاعد تدفـق اللعـاب عـىل التخلـص من 
السـكريات وجزيئـات الطعـام، وهـذا األمر 
يمنع البكترييـا املؤذية مـن التكاثر يف الفم، 

وبالتايل، حماية األسنان من التسوس.
لكـن مضـع العلكة يجـب أن يتـم باعتدال، 
ودون إكثـار، حتـى ال يـؤدي لعـدة أرضار 

صحية تستوجب العالج يف بعض األحيان.
وبحسـب توصيات موقع «كليفالند كلينك»، 
فـإن مضع العلكـة ينذر بعدد مـن املخاطر، 

ومن بينها:
نشـوء اضطراب يف املفصـل الفكي الصدغي 

من جراء تكرار عملية املضغ.
اإلنسـان معتـاد عـىل القيـام باملضـغ ألجل 

تفتيـت الطعام يف الفم ثم بلعه بعد ذلك، لكن 
العلكة يجري مضغها بشـكل متكرر، ملدة قد 

تكون طويلة يف بعض األحيان.
الصداع من جراء كثرة تحريك الفك.

حصول كسور يف األسنان.
مضغ العلكة ينبغي أن يتم يف مدة ال تزيد عن 

١٥ دقيقة يف اليوم الواحد.
األشـخاص املصابون باضطـراب يف املفصل 
الفكي الصدغي عليهـم أن يفكروا جيدا قبل 

اإلقدام عىل مضغ العلكة.
احتواء العلكة عىل نسـبة مهمة من السـكر 

يجعلها سببا من مسببات التسوس.
يحصل التسـوس ألن البكترييا تقوم بتحويل 
السـكر املوجـود يف الفم إىل أحمـاض، وهذه 
األخرية تؤدي إىل تآكل طبقة «اإليناميل» التي 

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

تستخدم الرقم اال مرة واحدة.

١٢٦٨ - املسلمون بقيادة الظاهر بيربس يسرتدون يافا من الصليبيني.
١٥١١ - مرياندوال تستسلم لفرنسا.

١٧٩٢ - مجلس األمة الفرنيس املنبثق عن الثورة الفرنسية يحكم بإعدام 
امللك لويس السادس عرش وعائلته بتهمة الخيانة العظمى.

١٨٣٩ - األسـطول الربيطاني بقيادة «هنـس» يتمكن من احتالل عدن 
ليبدأ استعماًرا لها دام حتى عام ١٩٦٧.

١٨٨٣ - توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي يف الخدمة.
١٨٩٩ - بريطانيـا تفصل السـودان عن مرص وتعلن السـودان املرصي 

اإلنجليزي.
١٩١٩ - بداية أعمال مؤتمر فرساي الذي أنهى الحرب العاملية األوىل.

١٩٤٢ - القوات اليابانية تحتل بورما أثناء الحرب العاملية الثانية.
١٩٥٦ - انضمام السودان إىل جامعة الدول العربية.
١٩٦٦ - أنديرا غاندي تتوىل رئاسة الوزراء يف الهند.

١٩٧٧ - تسـاقط الثلوج ألول مرة فوق مدينة ميامي يف فلوريدا، وهي 
املرة الوحيدة املسجلة يف التاريخ.
١٩٨٤ - انتفاضة ١٩٨٤ باملغرب

١٩٩١ - العـراق يطلق صاروخ سـكود عىل إرسائيل تسـبب بوقوع ١٥ 
إصابة وذلك أثناء حرب الخليج الثانية.

٢٠٠٧ - اغتيـال الصحفـي الرتكـي هرانـت دينك أمام مقـر صحيفته 
ملطالبتـه الدائمة بإدانة اإلبادة الجماعية لألرمن مـن قبل األتراك أثناء 

الحرب العاملية األوىل.
٢٠٠٩ -أمـري الكويت الشـيخ صبـاح األحمـد الجابر الصبـاح يفتتح 
القمـة العربية االقتصادية والتنمويـة واالجتماعية األوىل من نوعها يف 
الكويت بحضور ١٧ من الرؤسـاء العرب وأمني عـام األمم املتحدة بان 
كي مون ورئيس السـنغال عبد الله واد بصفته رئيًسـا ملنظمة التعاون 

االسالمي.
٢٠١١ - زلـزال عنيف يـرضب جنوب غربي باكسـتان بلغت قوته ٧٫٢ 
درجـة عىل مقيـاس ريخرت وشـعر به بأنحـاء متفرقة من باكسـتان 

والهند وإيران ودبي والبحرين.
٢٠١١ - هروب خواكني غوزمان لويرا ألول مرة من السجن.

٢٠١٧ -انهيار مبنى بالسـكو إثر حريق هائل ُيسِفر عن مقتل ٢٠ رجل 
إطفاء وإصابة ٧٠ آخرين يف العاصمة طهران.
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يف أحـد األيام قرر رئيس رشكـة مرموقة التنحـي عن منصبه و 
منـح فرصة ألحد العاملني لديه لشـغل هذا املنصـب. و من أجل 
ذلك اسـتدعى اربعة من املرشحني لهذا املنصب و ابلغهم بقراره، 

وقال لهم: 
احدكم سـوف يفـوز بهذا املنصب يف حـال اجتـاز االختبار الذي 
وضعته بنجاح، سوف امنحكم بذور لنبات معني لتزرعوها و بعد 
اربعة شهور سوف اقرر الفائز بناء عىل مدى عنايته لهذه البذرة 

و شكل النبتة التي سيحرضها.
وبالفعل نفذ املرشـحون االربعة األوامر، واهتم كال منهم ببذرته 
و يف كل اسـبوع يتشـارك االربعة عن مدى تقـدم الذي احرزه اال 

شخصا واحد يبقى صامتا.
ويف اليـوم املحدد، حرض الجميـع و كال منهم يحمل وعائه و فيه 
النبته ماعدا الشخص الصامت فكان وعاءه فارغا. و بدا الرئيس 
يف معاينة النباتات باهتمام، و عندما وصل اىل الوعاء الفارغ سال 
صاحبـه: مـا الذي حل  ببذورك، فرد عليـه: لقد قمت بكل ما هو 

الزم و لكن لم ينُم اي نبات.
فقـال له: انت الرئيس الجديد لهـذه الرشكة، لقد منحتكم بذورا 
فاسدة، و كانت النتيجة انكم استبدلتموها بأخرى و أحرضتموها 
ايل و لكـن صاحـب الوعاء الفارغ هـو الوحيد الذي اعـاد البذرة 

الفاسدة كما هي.  و هذا حصاد امانته لقد منحته ثقتي.
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يحب النـاس إجـراء اختبارات 
املزيـد  ملعرفـة  الشـخصية 
والتعـرف  أنفسـهم  عـن 
يعتمـد  شـخصياتهم.  عـىل 
اختبـار الشـخصية هـذا عـىل 
لديـك.  املفضلـة  الشـوكوالتة 
هل تحب الشـوكوالتة السادة؟ 
الشوكوالتة الداكنة؟ شوكوالتة 
الحليب أو شوكوالتة املكرسات؟ 
حـدد نـوع الشـوكوالتة التـي 
سـمات  واكتشـف  تحبهـا 
شـخصيتك الحقيقية وطباعك 

التي تميزك عن غريك.
الشوكوالتة السادة

إذا كانت الشـوكوالتة السـادة 

هي املفضلة لديك، فهذا يكشف 
أنك واضح ورصيـح وإيجابي. 
لديك القدرة عـىل التكّيف وفقاً 
للموقف. أنت ال تحب التباهي، 
لكنـك تحـب أن تعيـش الحياة 
بطريقتـك الخاصـة. ال ترغـب 
يف إزعـاج اآلخرين بمشـاكلك، 
التعامل مع مشكالتك  وتحاول 
بنفسـك مما يؤدي إىل اإلرهاق. 
قد تكـون أيضاً محبـوب كثرياً 
أو  األصدقـاء  مجموعـة  بـني 
وعاطفـي  وعقالنـي  العائلـة، 

أيضاً اعتماداً عىل املوقف.
الشوكوالته الداكنة

إذا كانت الشـوكوالتة املفضلة 

لديـك هي  الداكنـة، فهذا يعني 
أّن لديـك شـخصية مـن النوع 
النادر. أنت تؤمن بقوة بنفسك 
وبقدراتك عىل إظهار أحالمك يف 
الواقع. قوي يف التعبري عن آرائك 
والدفاع عن نفسـك وجادة جداً 
يف التزاماتـك وعالقاتك. تشـعر 
وتفكـر يف األشـياء بعمق. أنت 
ومسـتقلة،وحيوي،  غامـض، 
وعميل. ترتك انطباعاً جذاباً لدى 
اآلخرين. حتى بـدون املحاولة، 
فـإّن الناس يسـتمتعون إىل ما 
تقوله. قد يكون لديك مستويات 
عاليـة مـن االقتنـاع يف اتخـاذ 

القرار وااللتزام بأهدافك. 

الشوكوالتة بالحليب
إذا كنـت تفضـل الشـوكوالتة 
بالحليـب، فهـذا يشـري إىل أنك 
تمتلك شخصية هادئة، وذكية، 
وقوية اإلرادة. تحب السـري مع 
التيار. قد تؤمـن بأداء دورك يف 
العمل وال تقلق بشـأن النتائج 
باسـتمرار. ترغـب أيضـاً يف أن 
تكون يف دائـرة الضوء، وال تدع 
مشـاكلك الداخليـة تظهر عىل 
وجهك. ما يميزك أنك رومانسية 
وعاطفيـة عندما يتعلـق األمر 
بعالقاتك ومسائل الحب. تفضل 
االلتزامـات طويلة األجـل بدالً 
من التقلبات. قد تكون تقليديا 
وتحرتم املعتقدات والقيم وذات 

توجه عائيل.
الشوكوالتة مع املكرسات

أمـا إذا كانت الشـوكوالتة مع 
املكـرسات هي املفضلـة لديك، 
متحمـس،  أنـك  يعنـي  فهـذا 
البديهـة،  ورسيـع  وغريـب، 
ومـرح. لديك حـس دعابة جيد 
بشكل استثنائي. تستمتع بكل 
لحظة تمـر يف الحيـاة بدالً من 
أن تكـون حزيـن أو مشـغول 
باألشـياء، وتعمل عىل إسـعاد 
الجميـع، ألنـك ال تتمكـن مـن 
رؤيـة أي شـخص حزيـن من 

حولك.
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وحگ رب أجلالله ماعشت مرتــــاح
خايف ال أموت أبسبب حســــــــراتي
عنيد وما أطخ ألراس فــــــــــــد يوم

رغم جور ألزمان وكثر لوعاتـــــــي
وينك ياحبيبي أشوكت راح أتعــــود

وأسكتهم ولك حللوگ شماتـــــــــي
عدل وياك ماشي وتالي مني أتروح

ليش أبساع تنكر أثر خطــــــــواتي
ميشي ألعمر بينه والزم أمنـــــــوت
تعال أحلگ عليه وشوف مأساتــي
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1 اهم املوانئ الفرنسية o رجل دين مسيحي
2 حيـوان ينـام الشـتاء o أهـم كتـب أبـي الفـرج 

األصفهاني
3 الضلـع املقابـل يف املثلـث قائـم الزاويـة o عكس 

نشيط
4 والدة o بشارة (معكوسة)

5 شبكة املعلومات الدولية o ترصيح
6 تتحرك كاملوج o نوع من الصقور

7 شيخ املؤرخني املسلمني املرصيني من مواليد بعلبك 
بلبنان حي املقارزة o برئ

8 قادم واجب ضيافته o ثلثا صبي
9 من اسماء الرمح o كبري يف السن

10 جزيرة افريقية كبرية o غصن

1 صفحـات انرتنتيـة لتدوين األفـكار الشـخصية o حادث 
يعاقب عليه القانون

2 طبطب عىل الظهر o تكلم عن شـخص ما يف غيابه oضيع 
وفقد ما يملك

3 خيـوط تربط يف آلة موسـيقية (معكوسـة)o تكرب وتجرب 
وفساد (معكوسة)

4 للنداء o فرن لغيل السوائل يف املصانع o ثلثا ونش
5 تعب (معكوسة) o ممر بحري ضيق

6 ثالثة حروف من مياس o تحافظ عىل
7 أشار بارتكاب مخالفة ما o اعىل مرتبة

8 العالـم املسـلم الـذي ابـدع يف الطـب والفلـك والكيميـاء 
والفلسفة واملوسيقى o نشف

o اختلـف اختالفا واضحا عـن املجموعة o 9 بيـت الدجـاج
املرتدد عل محل الرشاء

10 ملك حمريي من قدماء امللوك يف اليمن
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يوم عظيـم وربما يكون مليئا باألحـداث الجادة أكثر 
ممـا تتوقع. يتصل بك صديق ما اليـوم ويطلب منك أن 
تلتقي به يف أحد النوادي. هذا الصديق ربما يريد أن يناقش 
معك مرشوع عمل جديدا سـيكون مصدر ربح دائما لك فيما 
بعد. كن حذرا فمن حولك أنانيون ولذا ننصحك بأال تلقي لهم 

باال. ال تدعهم يؤثرون عىل تفكريك.

مـن املتوقع اليوم أنك سـتقيض معظم سـاعات اليوم يف 
الرشكـة بني الزمالء. اسـتعد لحضور أكثر مـن احتفال أو 
للمشاركة يف إحدى األنشـطة التطوعية. اهتم بهذه األنشطة 
فربما يكون أحد هذه األنشطة بمثابة عامل مساعد لك يف حياتك 

املهنية. لديك فرصة اليوم لتفعل ما تريد دون قيود فاغتنمها.

ستسأل نفسـك اليوم سؤاال وهو «هل أنت راض 
عـن حياتـك الشـخصية، أم أنـت مضطـر لتغيري 
بعض سلوكياتك وأفكارك؟. تعودت عىل اتخاذ قرارات 
تناسـبك فقـط، ولكن حان الوقت لتـدرك أنك ال تعيش 
بمفـردك يف هـذا العالم فيجـب أن تفكر يف نفسـك ويف 

الرشيك.

التواصـل اليـوم مع أفـراد األرسة بالتحديد أو مع 
الحبيب قـد يكون له أثر إيجابي عـىل عالقتك بهم. 
ربما يدعمك أحدهم ويشـجعك عىل املشـاركة يف بعض 
األنشـطة. تتمتع اليوم بالهدوء والراحة ولذلك ننصحك بأن 

تخطط للخروج مع الحبيب يف املساء.

ربمـا تتوتر أوضاعك املادية بعض اليشء اليوم فكن 
حذرا ومسـتعدا ألي ظرف طارئ. ربما تسـمع بعض 
األشخاص بعض اآلراء التي تدور حول األمور املالية ولكن 
عليـك توخي الحذر وعدم تصديق هذه اآلراء أو األخبار. ال 

تقلق فاألمور ستعود كما كانت وأفضل يف أيام قليلة.

ربما تلتقي اليوم بمجموعة من األطفال يف النادي 
أو يف الشارع والطريف أنك ستشاركهم يف ألعابهم 
وتتمنـى أن ترجـع لطفولتـك مرة أخـرى. تفكر يف 
الحب اليوم ولذلك ال تندهش إذا وجدت شخصا ما يعرب 

عن إعجابه لك. أنت محط أنظار الجميع اليوم.

عـىل الرغم مـن أن الظـروف اليوم متاحة لالسـرتخاء 
والراحة إال أنك لن تسـتمتع بوقتك بالشكل الذي تتمناه. 
سـتحاول تعديل بعض مواعيدك حتى تـوازن بني وقت الراحة 
والعمـل. حـاول أن تغري طريقتـك يف إنجاز األعمـال. يجب أن 

تنجز األعمال أوال بأول حتى تتجنب الشعور بالضغوط.

احذر إذا كنت مرتبطا التمسك باألوهام عىل املستوى 
العاطفـي وال تفرط يف خسـارة العالقـة مع الرشيك 
بسـبب تأخـره يف الرد عـىل متطلباتك أو جراء شـعورك 
العابـر بالنقص. قـد تعاني اليوم مـن وضع عاطفي غري 

مريح ال يلبي طموحاتك وال يحقق لك ما تحلم به.

العاطفة واملشـاعر الرقيقة هي عنوان يومك 
وربمـا يكون السـبب يف ذلك حضـورك لبعض 
االحتفاالت االجتماعية ولقاؤك ببعض األشخاص. 
إذا كنت مرتبطا فتوقع االقرتاب من الحبيب بشـكل 
أكـرب. أما إذا كنت غري مرتبـط فال تتعجب إذا وجدت 

شخصا ما يخرتق حياتك العاطفية.

تتفـاوض بهـدوء، وال تتـرسع يف  أن  تعلـم 
الحكم عىل اآلخرين. يسـّبب لك لسانك السليط 
املشاكل، فكن أكثر ودا مع الحبيب خشية أن يبتعد 
عنـك. كن معتـدال فيما يجب أن تعتمـده يف كميات 

املأكوالت التي تتناولها يف كل وجبة.
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ربما تكون بحاجة إىل املشـاركة يف األنشطة الجماعية 
نظـرا ملا توفـره لك من تـوازن عقيل وعاطفـي يف ذلك 
الوقـت. عالقاتـك بأصدقائك اليوم سـتكون عـىل ما يرام 
وربمـا تتوطـد. ربما تلتقـي بمجموعة من األصدقـاء الجدد. 
سـتجد بني هؤالء األصدقاء شـخصا ما يعمـل يف نفس مجالك. 

ربما تتعلم منه الكثري ما يتيح لك الفرصة للتقدم يف علمك.

ربما يشاركك اليوم مجموعة من األصدقاء يف بعض األنشطة 
الفنية وسـتدفعكم هذه األنشـطة لبداية مـرشوع جديد يعد 
طفـرة يف حياتكـم جميعا. إذا كنـت تفكر يف االهتمام بالنشـاط 
الفني فاليوم هو األنسب لوضع الخطط. تستطيع اليوم أن تحدد 

هدفك وتركز عىل طموحاتك.

Ô”aã«@fiçÀ



انتهت الفنانة ليىل زاهر من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ”كلمة 
وتطبيقات  يوتيوب،  الفيديوهات  موقع  عىل  قريباً  طرحها  املقرر  أخرية“ 
طريقة  عىل  بتصويرها  زاهر  ليىل  وقامت  املختلفة،  املوسيقية  واملنصات 
الفيديو كليب، واألغنية من كلمات محمد حسن، وألحان وتوزيع إسالم زكي.

وتعّد ”كلمة أخرية“ هي أوىل أغنيات الفنانة ليىل زاهر بشكل رسمي، وذلك 
بعد خاضت تجربة الغناء، إذ سبق وغنت يف حفل تخرجها أغنية ”سقفة“ 
من  كبريا  عددا  وقتها  الفيديو  ووحقق  وأهاليهم،  زمالئها  تفاعل  وسط 
املشاهدات عىل موقع يوتيوب، كما فاجأت ليىل زاهر املشاهدين من خالل 
برنامج ”صاحبة السعادة“ بغناء بعض أغنيات الفنانة الكبرية فريوز، كما 
تألقت خالل استضافتها بصحبة شقيقتها ملك زاهر يف برنامج ”معكم“ 
لـ منى الشاذيل، يف غناء أغنية ”أنا اليقة عىل النجومية“. من جانب آخر، 
انتهت الفنانة ليىل زاهر من تصوير فيلم ”مطرح مطروح“ واملقرر طرحه 
بدور العرض السينمائي خالل الفرتة املقبلة ، وتدور أحداث الفيلم يف إطار 
اليت خالل حقبة األربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما 
زوجته  سيف  وشيماء  األصغر  شقيقه  بشخصية  عفيفي  كريم  يظهر 

وليىل زاهر ابنته.
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بعيد  رياض  رحمة  النجمة  احتفلت 

بيده  ممسكة  أطلت  إذ  زوجها  ميالد 

يشء  ألفضل  ميالد  عيد  «أسعد  قائلًة: 

من  املزيد  مع  فينا  الله  بارك  يل،  حدث 

عىل  لك  شكرًا  مًعا،  الجميلة  السنوات 

دائًما  ودفعني  أجيل  من  دائًما  وجودك 

ألكون أفضل نسخة من نفيس أحبك».

ألف   ٣٥٠ من  أكثر  الصورة  وحازت 

لنرشها،  األوىل  الدقائق  يف  اعجاب 

من  كبري  عدد  تهاني  إىل  باإلضافة 

الفنانني واملشاهري، عىل رأسهم النجمة 

أحيت  رياض  وكانت  فتحي.  بلقيس 

أخرياً احتفالية بطولة كأس الخليج التي 

يف  والعرشين  الخامسة  بنسختها  تقام 

االفتتاحية  املباراة  البرصة، بني شوطي 

وايماناً  به  وتعلقاً  لبلدها  منها  احرتاماً 

مستوى  عىل  الحدث  هذا  بأهمية  منها 

«عاش  أغنية  وقدمت  ككل.  العراق 

العراق» وأعربت عن سعادتها باملشاركة 

يف حفل االفتتاح. وكانت ملفتة اطاللتها، 

حيث ارتدت بدلة مخملية خرضاء اللون 

انسجاما مع علم بالدها.

نانيس  اللبنانيان  النجمان  يحيي 
عجرم و وائل كفوري حفالً غنائيا، 
املقبل،  فرباير   ١١ يوم  لبنان  يف 
ويقدمان  الحب  عيد  بمناسبة 
من  مميزة  باقة  الحفل  خالل 
أشهر أغنياتهما التي يتفاعل معها 
النجمة نانيس  الجمهور. وطرحت 
عجرم، أغنيتها الجديدة «يا عيد»، 
عرب قناتها الرسمية عىل اليوتيوب 
واألغنية   بالكريسماس  احتفاال 
عساف  سليم  وتلحني  كلمات 
وظهرت  رزق،  باسم  وتوزيع 
يف  كليب  الفيديو  يف  عجرم  نانىس 

بعض املشاهد مع زوجها وبناتها 
بأجواء  واحتفاال  فرحة  وسط 

الكريسماس واألعياد.
نانيس  اللبنانية  النجمة  وطرحت 
الجديدة  أغنيتها  كليب  عجرم، 
«علشانك»، عرب يوتيوب، وهي من 
بالل  وألحان  نور،  شادي  كلمات 
يعقوب. هاني  وتوزيع  رسور، 
عجرم،  نانيس  أعمال  آخر  وكانت 
فيها  وتعاونت  صح»  «صح  أغنية 
مارشميلو،  العاملي  جي  الدي  مع 
عالء  أحمد  كلمات  من  واألغنية 

الدين، وألحان مودي سعيد.

السابعة  النسخة  تنطلق 
ملكات  مهرجان  من 
وإفريقيا  العرب  املحجبات 
عىل   ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لعام 
دام  توقف  بعد  التوايل، 
الوضع  بسبب  عامني 
العربي،  الوطن  يف  الراهن 
(كورونا)  فريوس  سيما  وال 
واستطاعت  أخرى.  وقضايا 
رئيسة  حمدي  نهى  الدكتورة 
الصعوبات  كل  مواجهة  املهرجان 
املهرجان  إحياء  وقررت 
بإطاللة جديدة وبطريقة 
مختلفة. وبدأت الرحلة 
مرص،  الدنيا  أم  من 
اختارت  حيث 
اللجان  أوىل 
ية  لتحضري ا
ر  ختيا ال

تخطى  واللواتي  املرصيات  املتسابقات 
منهن  اختارت  وأخرياً  اآلالف،  عددهن 
لدخول  متسابقات  عرشة  من  أكثر 
بدولة  املهرجان  حط  ثم  النهائيات. 
عددا  املنظمة  اللجنة  واختارت  املغرب، 
للمرحلة  املؤهالت  املتسابقات  من 
لتمثيل  إحداهن  اختيار  وتم  الثانية، 
بريوت  يف  فكانت  املفاجأة  أما  بالدها. 
عدد  من  الحكام  اندهش  وقد  بلبنان 
املتنافسات إذ بلغ عدد املتسابقات اكثر 
انحاء  جميع  من  متسابقة   ٣٠٠٠ من 
وتم  التحكيم،  لجنة  أبهر  مما  لبنان 
اختيار خمسة متسابقات تأهلوا كباقي 
زمالئهن للمرحلة الثانية، وهن أالء عون، 
الحاج، وديانا  الدين، ونور  وسلوى زين 
اختيارهن  وتم  كنعان  وفاطمة  كنعان، 
متسابقة  الختيار  املخترصة  القائمة  يف 

واحدة لتمثيل بلدها لبنان. 
والتي  املتوقعة  للمراحل  بالنسبة  أما 
املفاجآت والتي يتميز  الكثري من  تحمل 

ستكون  إذ  العام،  هذا  مهرجان  بها 
رحلة اللجنة القادمة يف اململكة العربية 
وستقام  جدة،  وتحديداً  السعودية 
متسابقات  اختيار  ويتم  اللجنة  هناك 
فخر  بكل  بلدهن  ليمثلن  سعوديات 
واعتزاز، ويف خطوة مميزة اتاحت إدارة 
جميع  من  املقيمني  لجميع  املهرجان 
للمشاركة  التقدم  العربية  الجنسيات 

واالختيار من بينهن.

وّجهت الفنانة املرصية هنا الزاهد سؤاالً 
وكوميدية  فكاهية  بطريقة  محرًجا 
أثناء  يف  الطهطاوي  لينا  الراديو  ملذيعة 
لتجيبها األخرية بطريقة  وجودهما معاً 
الفنانة  نرشت  التفاصيل،  ويف  عفوية. 
الستوري عرب  الزاهد عىل خاصية  هنا 
(إنستغرام)   عىل  الرسمي  حسابها 
فيه  ظهرت  اللقاء  من  فيديو  مقطع 

وهي تسأل لينا بطريقة عفوية: «ممكن 
لسه  أنتي  اليل  الخاتم  حكاية  تحكيلنا 
الطهطاوي  لينا  عليها  لرتّد  شارياه؟». 
بطريقة كوميدية: «قالتيل هنا إن الخاتم 
ضاحكة:  حديثها  واستكملت  حلو»، 
«الخاتم جواه قلب». وعلّقت هنا الزاهد 
أمي  «دوشتي  بالقول:  الفيديو  عىل 
بالخاتم اليل جواه قلب، يارتني ما قلت 

حلو».
لعرض  الزاهد  هنا  الفنانة  وتستعد 
مسلسل «سيب وأنا أسيب»، والذي انتهت 

من 

تصويرة 
العاصمة  يف  أخرياً 

بطولته:  يف  ويشاركها  بريوت،  اللبنانية 
الرسول  عبد  وعارفة  السعدني  أحمد 
وآية  البزاوي  ومحمود  عيل  وساندي 
سلطان  وأحمد  جمعة  ومحمد  سماحة 
ومحمود السييس، هو من تأليف رنا أبو 

الريش، وإخراج وائل إحسان.

الفنانة  أغنية  حصدت 

حملت  والتي  شاكريا، 

بحق  «تهكمية»  تلميحات 

السابق  حياتها  رشيك 

العب  بيكيه  جريارد 

أرقاما  املعتزل،  برشلونة 

املشاهدات  من  قياسية 

واألرباح املالية أيضا.

فقط  ساعة   ٢٤ وخالل 

موقع  عىل  طرحها  من 

الخميس  «يوتيوب» 

األغنية  حصدت  املايض، 

الجديدة لشاكريا ٦٦ مليون 

حتى  وحققت  مشاهدة، 

أكثر  الخرب  كتابة  تاريخ 

مشاهدة،  مليون   ١٣٢ من 

األغاني  من  يجعلها  ما 

املناطق  يف  مشاهدة  األكثر 

الناطقة باإلسبانية.

إعالمية  تقارير  وحسب 

للمغنية  جلبت  فاألغنية 

أرباحا  شاكريا  الكولومبية 

مالية بلغت ٥١٢ ألف دوالر 

ألف  و٥٠٠  يوتيوب  عىل 

و٣٦٠  أمازون  عىل  دوالر 

سبوتيفاي  عىل  دوالر  ألف 

دوالر  ألف  و٢٠٠  ومليونا 

برنامج  وخالل  أبل.  عىل 

 El Programa de Ana»

حساب  جمع  تم   «Rosa

من  شاكريا  املغنية  أرباح 

األخرية،  الثالث  أغانيها 

خاللها  من  واستهدفت 

وقائد  السابق  صديقها 

جريارد  املعتزل  برشلونة 

شاكريا  وجمعت  بيكيه. 

نحو  الثالث  األغنيات  من 

لتحول  دوالر  مليون   ١٥

بينها  والجدل  االنفصال 

السابق  صديقها  وبني 

املجال  يف  نجاح  إىل  بيكيه 

خاللها  من  تجني  الفني 

ضخمة. مالية  أرباحا 

بدوره  بيكيه  استفاد  كما 

طرف  من  استهدافه  من 

تنظيم  مجال  يف  شاكريا 

عىل  ليحصل  امللوك  دوري 

ورعايات  مهم  مايل  دعم 

ودعايات ضخمة ملسابقته 

الجديدة.

عبد  زبيدة  املرصية   املسنة  أّرصت 
عاماً   87 العمر  من  تبلغ  التي  العال 
األمية  محو  اختبارات  خوض  عىل 
شقيقاتها  لتعليم  تضحيتها  بعد 
عىل  للتغلب  الثمانية  وأبنائها  الثالث 
مصاعب الحياة. وتعّد املسنة زبيدة، 
بصعيد  قنا  محافظة  من  املنحدرة 
مرص، أرصت عىل تعليم أبنائها الـ8 
والدها  وفاة  بعد  الثالث  وشقيقاتها 
الذي كان يعّد أن التعليم غري مطلوب 
أحد  إليهم  يتحدث  ال  حتى  لإلناث، 
وكسب  العمل  ويستطيعون  بسوء 
العيش، قالت لـ“العربية.نت“ إنها لن 
وستكتفي  التعليم  مراحل  تستكمل 
لبعد  وذلك  األمية،  محو  بشهادة 

املراكز التعليمية عن قريتها. 
وحفيدة  حفيدا  لـ13  الجدة  ولفتت 
أبناءها  تخرب  لم  أنها  إىل  حديثها  يف 
من  يمنعونها  ال  حتى  الخطوة  بهذه 
وخوفا  سنها  لكرب  نظراً  التعليم، 
عليها، مشرية إىل أن زوجها لم يرغب 
محو  بفصول  التحاقها  يف  سابقاً 

األمية قائلة: ”ما كانش عاوزني أعىل 
اجتازته،  الذي  االختبار  وعن  عنه“. 
قالت زبيدة ”كتبت كلمات عن الزراعة 
والتعليم العايل“، الفتة إىل أنها تعاني 
قليال يف إمساكها للقلم نظراً لعمرها 
إليه“. وصلت  بما  سعيدة  لكنها 
ُيذكر أن زبيدة املولودة يف إحدى قرى 
ملحافظة  التابع  الكوم  شبني  مركز 
القاهرة،  العاصمة  شمال  املنوفية 
”ال  مبادرة  إىل  شهرين  منذ  انضمت 
التي تنفذها وزارة  أمية مع تكافل“ 
التضامن االجتماعي، ملحو أمية أرس 
زبيدة  وتزوجت  ”تكافل“.  برنامج 
أوالدا  وأنجبت  عرشة  الثامنة  سن  يف 
كانت  حيث  تعليمهم،  عىل  وحرصت 
أمام  البسيطة  البضائع  بعض  تبيع 
عىل  منها  حرصا  أوالدها  مدرسة 
من  ترسبهم  من  وخوفا  متابعتهم 
تتعلم،  أن  تتمنى  وكانت  التعليم، 
حيث كانت يف بعض األحيان تحاول 

تقليد أبنائها وهم يكتبون.

شهدها  طريفة  واقعة  يف 
القدم،  لكرة  الزامبي  الدوري 
حصل «كينيدي موسوندا»العب 
نادي باور ديناموز، عىل خمسة 
تألقه  كجائزة  بيض،  طبقات 
نادي  أمام  فريقه  مباراة  يف 
موسوندا،  وحصل  نكوازي. 
الذي  للهدف  عىل طبقتني بيض 
لحصوله  طبقات  و٣  سجله، 
تسلم  إذ  املباراة،  رجل  عىل 

الجائزة عىل أرض امللعب.
مع  ديناموز  باور  وتعادل 
يعتيل  إذ  ملثله،  بهدف  نكوازي، 
الزامبي  الدوري  ترتيب  صدارة 
مرور  بعد  نقطة   ٣٧ برصيد 

جولة   ١٩
عمر  من 

املسابقة.
جانبه  من 

املرصي  الريايض  اإلعالمي  علق 
أحمد موىس، عىل الواقعة، قائالً 
ديناموز  باور  العب  حصول  أن 
تعد  بيض  طبقات   ٥ عىل 
كرة  تاريخ  يف  األغرب  الجائزة 
أن  موىس،  أحمد  القدم.وأوضح 
الجوائز  بعض  هناك  حصول 
الالعبون  عليها  يحصل  التي 
بعد نهاية املباراة قد يكون ليس 
توزيع  ولكن  لالعب،  قيمة  لها 
يف  الالعبني  عىل  بيض  أطباق 
يستفيد  قد  الزامبي  الدوري 

منها الالعب غذائيا.
األوملبي  مرص  منتخب  ويستعد 
يف  الزامبي  نظريه  ملواجهة 
املقبل،  اذار  مارس/  شهر 
النهائي  الدور  مواجهات  ضمن 
لبطولة  املؤهلة  التصفيات  من 
سنة،   ٢٣ تحت  أفريقيا  أمم 
أواخر  املغرب  تستضيفها  التي 
العام الجاري، واملؤهلة ألوملبياد 

باريس ٢٠٢٤.

أنهى تطبيق التواصل الفوري «واتساب»، دعم العرشات من أنواع الهواتف 
الذكية، مع بدء العام الجديد ٢٠٢٣. ومع أن نبأ وقف دعم «واتساب» لبعض 
الهواتف الذكية كان معروفا يف هذا التوقيت، لكن الذي لم يكن معروفا هو 
«آيفون»،  هواتف  من  نوعني  القائمة  وتشمل  نوعا.   ٤٩ بلغ  الذي  عددها 
وهما «آيفون ٥» و»آيفون ٥ يس»، وعدة أنواع من «سامسونغ» و «أل جي» 
وغريها. ويعمل خرباء «واتساب» عىل تحديثه باستمرار حتى تكون تجربة 
استخدامه أكثر سالسة ومتعة ملستخدميه، ويركز هؤالء عىل مواكب الطرز 
فإنها  برسعة،  تتقدم  التكنولوجيا  أن  وبما  الذكية.  الهواتف  من  الحديثة 
يدخل  أخرى، عندما  بكلمات  الجديد،  إىل  القديم وتدخل  تخرج من  عمليا 
«واتساب» تحديثات عليه فهو عمليا يخفف دعم طرز قديمة أو يوقف 

الدعم برمته، عىل اعتبار أنها لم تعد ذات صلة. أنهى تطبيق التواصل 
الفوري «واتساب»، دعم العرشات من أنواع الهواتف الذكية، مع بدء 

العام الجديد ٢٠٢٣. ومع أن نبأ وقف دعم «واتساب» لبعض الهواتف 
الذكية كان معروفا يف هذا التوقيت، لكن الذي لم يكن معروفا هو 

نوعني من هواتف  القائمة  نوعا. وتشمل   ٤٩ بلغ  الذي  عددها 
«آيفون»، وهما «آيفون ٥» و»آيفون ٥ يس»، وعدة أنواع من 

«سامسونغ» و»أل جي» وغريها. ويعمل خرباء «واتساب» 
عىل تحديثه باستمرار حتى تكون تجربة استخدامه أكثر 
مواكب  عىل  هؤالء  ويركز  ملستخدميه،  ومتعة  سالسة 
الطرز الحديثة من الهواتف الذكية. وبما أن التكنولوجيا 
تتقدم برسعة، فإنها عمليا تخرج من القديم وتدخل إىل 
الجديد، بكلمات أخرى، عندما يدخل «واتساب» تحديثات 
عليه فهو عمليا يخفف دعم طرز قديمة أو يوقف الدعم 

برمته، عىل اعتبار أنها لم تعد ذات صلة.
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الناجمة  واآلثار  العربي  الربيع  ثورات  بعد  حصلت  التي  التصدعات 
جراء  االقتصادية  الهزات  وبعد  وأكرانيا،  روسيا  بني  الدائرة  للحرب 
أزمة املناخ وما خلفته جائحة كرونا، بدأ السياسيون الكبار يمارسون 
تقتيض  بلدانهم  مصلحة  ان  يجدون  عندما  الطاولة  تحت  من  اللعب 
ومستقبل  شعوبهم  عىل  بالفائدة  تعود  ألنها  اللعبة  هذه  ممارسة 
اسرتاتيجية  يف  خاصا  اهتماما  تأخذ  وغريها  افريقيا  وبدأت  بلدانهم، 
الدول الكربى نتيجة الرصاع الدائر بني امريكا ومن يدور يف فلكها وبني 

الصني وما تمتلكه من قدرة اقتصادية كبرية.
ال  الذين  الصغار  السياسيون  يديرها  اللعبة  لهذه  اآلخر  الوجه  وبدأ 
الفأر وذيل الجمل وال يخرجون منها اال باملزيد من  يميزون بني ذيل 

الخراب والدمار الذي يلحق بأوطانهم وشعوبهم.
يف  األمر  تعلق  اذا  اال  احمر  يملكون خطا  اللعبة وال  يمارسون  الكبار 
سيادة الوطن واستقالله ووحدته ومستقبل شعبه، والصغار يضعون 
والشعب،  بالوطن  يتعلق  ما  باستثناء  يشء  كل  يف  الحمر  الخطوط 
املعتقد واملذهب  الطاولة من خالل  اللعبة من تحت  اىل  فهم ينظرون 

والطائفة ومصلحة من ساهم يف وضعهم عىل العرش.
اجل  املتاحة من  الفرص  لتوفري كل  السياسيني يجتهدون  الكبار من 
مشاركة الشعب فصول اللعبة ألنها لعبتهم ، والصغار من السياسيني 
يدخلون اللعبة رسا بعد توفري كل حاضنات التخدير والتربير والتزوير 
من اجل ان تبقى الشعوب بعيدة عن كل ما يدور تحت الطاولة، وليس 

هناك مصلحة الحد فيما يدور هناك غري مصلحة الالعبني فقط.
ال أحد يهدد بقلب الطاولة عىل رؤوس الالعبني من الشعب كون اللعبة 
واضحة واهدافها معلنة وارسارها مكشوفة ، لكن شعار قلب الطاولة 
كل  الن  التهديد  الالعبني  أحد  يقرر  عندما  مدمرا  يكون  به  والتلويح 
الطاولة  قلب  حالة  يف  الخسارة  وحجم  الفساد  حجم  يعرف  الالعبني 

عىل رؤوس الجميع.
ومبرشين  املكاسب  حاملني  اللعبة  من  الكبار  السياسيون  يخرج 
بالغنائم مع بقاء الطاولة صالحة للعب من تحتها مرة اخرى ، ويخرج 
ومشاريهم  الشعب  بأموال  ممتلئة  وجيوبهم  الصغار  السياسيون 
تجاوزت حدود الصني وشعوبهم نائمة تحت تأثري املخدرات، وال أحد 
يستطيع قلب الطاولة عىل رأس أحد طاملا انها تحمي رؤوس الالعبني 

، وتحقق طموحاتهم .
العالم اليوم يعيش معارك رشسة بني الصقور والحمائم ، بني الكبار 
والصغار ، بني الكبار لقيادة الكوكب وبني الصغار لتأمني ما تحتاجه 

املعارك من مال وسالح .
او  باالقتصاد  يتعلق  فيما  اشكالها  بكل  اليوم  تدور  التي  املعارك 
السياسة او السباق يف مجال صناعة السالح او الهيمنة عىل مقدرات 
الدول الفقرية البد من تحطيم الطاوالت يف نهاية االمر ، والبد من قلب 
الطاوالت ، ومن يقرأ تاريخ هذه اللعبة سيجد ان الكثري من املتغريات 

الخطرية ستحصل يف املستقبل القريب .
اىل اللقاء .
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