
بغداد/ الزوراء:
قرر وزير التعليـم العايل والبحث العلمي 
نعيم العبودي، إعادة فتح التقديم اىل قناة 
املوازي وزيادة مقاعدها بنسـبة 15 %. 
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان وزيـر التعليم العـايل والبحث العلمي 
الدكتور نعيـم العبودي قـرر إعادة فتح 
بوابة التقديـم اىل قناة التعليم الحكومي 
الخـاص الصباحـي (املـوازي) وزيـادة 
مقاعدها بنسبة 15 % من خطة القبول 
املركزي الستيعاب الطلبة الذين لم يظهر 
لهـم قبول أو الذيـن لم يقدمـوا يف وقت 
سـابق. واضافت، ان القرار تضمن فتح 
بوابـة التقديم اإللكرتوني للقناة املشـار 
إليها أمـام الطلبـة من خريجي السـنة 
الدراسـية 2022/2021 حرصا وإتاحة 

الفرصة أمامهـم للتقديم مجددا وزيادة 
15 % مـن  الدراسـية بنسـبة  املقاعـد 
مقاعد القبول املركزي للسـنة الدراسية 
الـوزارة اىل ان  2023/2022. واشـارت 
القـرار نـص أيضا عـىل اعتمـاد الحدود 
التخصصـات  يف  األوىل  للوجبـة  الدنيـا 
الطبية فيما يتاح التقديم اىل التخصصات 
األخرى عىل وفق املحددات التي اشرتطت 
أن ال يقل معدل الطالب املتقدم عن أربع 
درجات عن الحد األدنى للقبول يف كليات 
املجموعـة الهندسـية وخمـس درجات 
عن الحد األدنـى للقبول يف كليات العلوم 
وسـت درجات عن الحد األدنى للقبول يف 
باقي التخصصات، مبينة ان التقديم يبدأ 
اعتبـارا من اليوم الخميس ويسـتمر اىل 

غاية االثنني املوافق 2022/11/21.

بغداد/ الزوراء:
نفـْت وزارة التجـارة، أنباء حجـب البطاقة 
التموينية عن خمسـة ماليني مواطن. وقال 
املتحدث باسـم الـوزارة، محمـد حنون، يف 
ترصيـح صحفـي :“ال صحة لهـذه االنباء 
ولكن الـوزارة ملتزمة بتطبيق قرار مجلس 
الوزراء القـايض بحجب مفـردات البطاقة 
التموينية عن فئـات غري محتاجة ملوظفني 
يتقاضون راتبا كليا بقدر (مليون وخمسمئة 
ألـف دينـار وأفـراد األرسة غـري املتزوجني 
الذيـن يزيد مجمـوع دخلهم الشـهري عن 
1.5 مليـون دينـار، واملقاولـون املصنفون 
حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الرشكات 
املسجلون يف دائرة تسجيل الرشكات (سواء 
ان  مسـاهمني)“.يذكر  أم  مديريـن  كانـوا 
قـرار مجلس الوزراء الصـادر يف آذار 2021 

الخـاص بحجـب البطاقة التموينية شـمل 
أيضاً املسـجلني يف اتحادات الغرف التجارية 
حتـى الدرجـة الثانيـة، والصناعـات حتى 
الفئة الثالثة، واتحـاد رجال األعمال، فضال 
عن نقابة األطباء، وأطباء األسـنان، ونقابة 
الصيادلـة، واألفـراد الذين لديهم تحاسـب 
رضيبي أكثر من (18) مليون دينار سنويا، 
واملسـافرين خـارج العراق وملـدة تزيد عن 
(3) أشـهر (يتم حجبهـا مؤقتا لحني إثبات 
عودتهم)، واملقيمني خارج البالد، والعراقيني 
الذين يحملون جنسية البلد املضيف.وشمل 
أيضا نزالء السجون املركزية (لحني اإلفراج 
عنهم) واملتوفني داخل السـجون، واملنتمني 
إىل التنظيمـات اإلرهابيـة، والهاربـني مـن 
والالجئـني،  واألجانـب  العـرب  العدالـة، 

باستثناء األَُرس الفلسطينية.

بغداد/ الزوراء:
الجويـة، أمـس  األنـواء  أعلنـْت هيئـة 
األربعـاء، عـن حالـة الطقـس يف البالد 
لأليـام املقبلـة، فيمـا توقعت تسـاقطاً 

لألمطار وارتفاعاً يف درجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئـة، تلقته ”الزوراء“: أن 
”طقـس البـالد ليوم الخميس سـيكون 
غائماً مع تسـاقط زخـات مطر يتحول 
اىل غائم جزئي، بينما سـيكون الطقس 

يف املنطقة الشـمالية غائماً مع تساقط 
زخـات مطر تكون رعدية احياناً يتحول 
اىل غائم جزئي ما عدا أقسامها الرشقية، 
فيما سيكون يف املنطقة الجنوبية غائماً 
مع تسـاقط زخات مطر تكـون رعدية 
احيانـاً يتحـول اىل غائـم جزئـي ما عدا 
أقسـامها الجنوبيـة، ودرجـات الحرارة 

مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد“.

بروكسل- بولندا/ متابعة الزوراء:
مـَع اتضـاح املـؤرشات األوليـة حول 
مصـدر الصـاروخ الذي سـقط أمس 
عىل إحدى البلدات الحدودية البولندية، 
قطعت أخرياً بولندا الشك باليقني.وأعلن 
الرئيـس البولنـدي، أندريـه دودا، أنـه 
”من املرجح جـًدا“ أن تكون الدفاعات 

األوكرانية هي مصـدر الصاروخ الذي 
سـقط يف بلدة بشيفودوف عىل الحدود 
مع أوكرانيا وأسفر عن قتيلني.وأضاف 
قائـًال: ”املعلومـات التـي لدينـا نحن 
وحلفاؤنا عن الصاروخ توضح أنه كان 
من طراز إس300- السوفيتي الصنع، 
وهـو صاروخ قديم وال يوجد دليل عىل 

إطالقـه من الجانب الـرويس“.إىل ذلك، 
أكد يف مؤتمر صحفـي، امس األربعاء، 
أن ”ال يشء يشـري إىل أنـه كان هجوًما 
متعمـًدا عىل بالدنا“.وأضـاف أنه ”من 
املرّجح جًدا أنه كان صاروًخا اسُتخدم 
األوكرانـي“،  الصاروخـي  الدفـاع  يف 
واصفاً الحادث باملؤسـف.هذا وأوضح 

أن بـالده لم تطلب تفعيل املادة الرابعة 
أو الخامسـة مـن ميثاق الناتـو، التي 
تنص عىل دعوة أعضـاء الحلف لبحث 
أي اعتـداء، و الدفاع وحماية أي عضو 
من الحلف يتعـرض العتداء.يف غضون 
ذلـك قـال األمني العـام لحلف شـمال 
األطلـيس الناتـو ينـس سـتولتنربغ يف 

اجتماع طارئ للتباحث بشـأن سقوط 
صـاروخ يف بولندا، إنـه ”ال مؤرش عىل 
هجوم متعّمـد“، وذلك خـالل اجتماع  
طـارئ بمقـر الحلف شـمال األطليس 
يف بروكسـل للتباحث بشـأن سـقوط 

صاروخ عىل أراضيها. 

الزوراء/مصطفى فليح:
كشـَف الحزبان الكرديان االتحاد والديمقراطي 
عـن ابـرز القضايا التي سـيتم التباحـث حولها 
يف الجولـة الحواريـة بني القـوى الكرديـة التي 
دعـا لهـا االخـري، ويف حـني اكـدا رضورة وحدة 
البيـت الكردي، وأشـارا اىل أن أبرز نقاط الخالف 

همـا الحقيبتـان الوزاريتـان.و قـال القيادي يف 
االتحاد الوطني الكردسـتاني، غياث السورجي، 
يف حديـث لـ»الزوراء» إن «الحـزب الديمقراطي 
الكردستاني دعا عىل لسان مسؤوليهم ان يكون 
يف هذا األسبوع جولة حوارية مع جميع األحزاب 
واالولويـة كانـت  لالتحاد الوطني الكردسـتاني 

كحزب رئيس لكن لم يتم تبليغنا بشكل رسمي»، 
مؤكـدا «لكن مع هذا نحـن  كاتحاد وطني دائما 
ابوابنـا مفتوحـة الي حـزب ولدينـا الكثري من 
املشـرتكات مع الديمقراطي رغم وجود خالفات 
وسنسـتقبلهم برحابة صدر مـن اجل املصلحة 
العامة ومن اجل وحدة البيـت الكردي».واكد أن 

«أبرز النقاط التي سيتم التحاور بشأنها سيكون 
الحقيبتـني الوزاريتـني املتبقيتـني يف الحكومـة 
العراقية الحالية ونحن مع حسـم هذا املوضوع 
بالحـوار واالتحاد مرص وجاد عـىل  اخذ حقيبة 

وزارية اخرى هي وزارة البيئة». 

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
الحريـة والتغيـري» يف  أعلنـت «قـوى 
السـودان، امس األربعـاء، التوصل إىل 
«اتفاق إطـاري» (مبدئي) مع الجيش 
مدنيـة  حكومـة  «تشـكيل  يضمـن 
بالكامل»، وذلك إلنهاء املأزق السيايس 
الذي تـراوح فيـه البالد منـذ االنقالب 
الـذي قاده قائـد الجيش عبـد الفتاح 

األول  ترشيـن  أكتوبـر/  يف  الربهـان 
٢٠٢١. وأكـد بيان صـادر عن املجلس 
املركـزي لـ «قـوى الحريـة والتغيري»، 
عقـب اجتماعـه امـس األربعـاء، أنه 
«بعد دراسة مسـتفيضة أجاز املجلس 
املركزي باإلجمـاع تصوراً تحت عنوان 
«نحـو عملية سياسـية ذات مصداقية 
وشفافية تنهي اإلنقالب وآثاره وتكمل 

مهام ثورة ديسـمرب املجيدة»، يقسـم 
العملية ملرحلتني:

االوىل: مرحلـة االتفـاق اإلطـاري الذي 
التـي جـرت  التفاهمـات  يبنـى عـىل 
بـني قـوى الحريـة والتغيـري واملكون 
االنتقـال  قـوى  وأطـراف  العسـكري 
الديمقراطي، والتي شـملت مالحظات 
الدسـتور  حـول  العسـكري  الجانـب 

االنتقـايل الـذي أنتجتـه ورشـة اللجنة 
حيـث  املحامـني،  لنقابـة  التسـيريية 
يتنـاول االتفاق اإلطاري أهـم القضايا 
التي شـملتها هـذه التفاهمات، وهي 
إطـار دسـتوري إلقامة سـلطة مدنية 
ديمقراطيـة انتقاليـة تسـتكمل مهام 
ثورة ديسـمرب. الثانية: مرحلة االتفاق 
النهائـي، ويتـم فيـه تطويـر االتفاق 

اإلطاري بمشـاركة جماهريية واسعة 
من أصحاب املصلحـة وقوى الثورة يف 
٤ قضايا رئيسـية: ١- العدالة والعدالة 
االنتقالية: وهي قضية تحتاج ملشاركة 
أصحـاب املصلحة وأرس الشـهداء عىل 
أن تشـمل كافـة اللذيـن تـرضروا من 
انتهـاكات حقـوق اإلنسـان منـذ عام 

١٩٨٩ وحتى اآلن.
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بغداد/ الزوراء:
حددْت رشكة تسـويق النفط (سومو)، امس 
األربعـاء، حجـم إنتاج العـراق الـكيل للنفط 
حاليـاً، وفيمـا كشـفت عن خطـط تعويض 
خفض اإلنتاج، اشـارت اىل السعي رفع سقف 
الصادرات النفطية.وقـال مدير الرشكة عالء 
اليـارسي، يف ترصيـح صحفـي: إن ”العـراق 
ينتج حالياً 4 ماليـني و650 ألف برميل يومياً 
مـن النفط الخام، يشـمل حصتـي الحكومة 
االتحادية وإقليم كردستان“، مبيناً أن ”العراق 
يعـد ثانـي أكـرب منتـج يف منظمة أوبـك بعد 
السعودية، وله ثقله الكبري يف سوق الطاقة“. 
للتداعيـات  وأضـاف اليـارسي، أنـه ”نظـراً 
االقتصاديـة التـي يعيـش فيهـا العالـم بعد 

جائحـة كورونا، واملتمثلـة باالرتفاع الحاد يف 
نسب التضخم وزيادة معدالت الفائدة للبنوك 
املركزية العاملية وارتفاع نسـب البطالة، جاء 
قرار أوبك+ يف تخفيض اإلنتاج بواقع مليوني 
برميل يف اليوم، كحل اسـتباقي ألي مسار قد 
يؤدي إىل إخـالل التوازن يف العرض والطلب أو 
الدفع باتجاه ركود اقتصادي“. وأشـار إىل أنه 
”تم توزيع نسـب التخفيض التي تتفق عليها 
أوبك+ باإلجماع عىل معدالت اإلنتاج املرجعية 
للـدول األعضاء، ونالـت الـدول ذات املعدالت 
وروسـيا  كالسـعودية  املرتفعـة  االنتاجيـة 
الحصـة األكرب مـن التخفيـض، وتليها الدول 

ذات املعدالت األقل تباعاً“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلَن الرئيس األمريكي السـابق دونالد ترامب بأنه 
سيخوض السباق للبيت األبيض للمرة الثالثة يف عام 
2024، فيمـا رد الرئيس األمريكـي جو بايدن عىل 
إعالن دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى لالنتخابات 
الرئاسـية بالقول إن الرئيس الجمهوري السـابق 
”خذل“ بالده خالل توليه منصبه.وقال ترامب من 
منزلـه يف مار إيه الغو يف فلوريـدا: ”من أجل جعل 
أمريـكا عظيمة ومهيبة مـرة أخرى، أعلـن الليلة 
ترشـحي ملنصب رئيس الواليات املتحدة“.وأوضح 
سبب قراره أن ”العالم لم يشهد بعد املجد الحقيقي 
الـذي يمكن لهذه األمة أن تحققه“.وأضاف ترامب 
أن الواليـات املتحـدة لن تنجو خالل أربع سـنوات 
أخرى من جو بايدن، الذي سريشـح نفسـه أيضا 

يف عـام 2024. وقال: ”أنا ال أقـول هذا بضحك، أنا 
أتحـدث بدموع“.ووعـد الرئيس السـابق من اآلن 
وحتـى يوم التصويت يف عـام 2024 ”بالقتال كما 

لم يقاتل أحد من قبل“.
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الزوراء/ حسني فالح:
توقعـِت اللجنـة املالية النيابيـة، بأن 
كبـرية   2023 عـام  موازنـة  تكـون 
وطموحة وسـعر النفط فيها سيحدد 
وفيمـا  للربميـل،  دوالرا   75 بنحـو 
اسـتبعدت تغيري سـعر رصف الدوالر 
مقابل الدينار يف املوازنة، وأشار خبري 
الخالفيـة  النقطـة  ان  اىل  اقتصـادي 
املتوقعـة بشـأن موازنـة 2023 هـو 

قضية تخصيصات املشاريع الجديد.
وقالـت عضـو اللجنة املاليـة النيابية 
حديـث  يف  معـروف  نرمـني  النائبـة 
أن  املرجـح  مـن  أنـه  لـ“الـزوراء“: 
تكـون املوازنـة العامة للعـام القادم 
طموحـة و كبـرية للتعويض عن عدم 
وجـود موازنـة لعـام 2022 و تمكني 
الحكومة الجديدة من تنفيذ برنامجها 
و اولويات أهدافها الـواردة يف املنهاج 
الوزاري .واضافت، أنه بالنسبة لسعر 
النفـط يتوقع أن تحدد مـا بني 70 اىل 
75 دوالرا للربميـل الواحـد .وتابعـت: 
أما بشـأن سـعر رصف الدينار مقابل 
الـدوالر ال اتوقـع اي تغيـري ألن البنك 
املركـزي العراقي وهـي الجهة املعنية 
حرصاً برسم السياسـة النقدية وفقاً 
للمـادة 110/ ثالثاً من الدسـتور اكد 
مؤخراً يف التقرير الذي ارسل اىل اللجنة 

املالية النيابية عـدم وجود نية إلجراء 
تغيري عىل سـعر الرصف لعدة أسباب 
قـال  جانبـه،  التقرير.مـن  يف  وردت 
الخبري االقتصادي نبيل جبار العيل، يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان ما تسـعى اليه 
حكومة السـوداني لتغيريه يف املوازنة 

القادمـة 2023 ، هـو اضافة صندوق 
التنميـة الوطني عرب اسـتقطاع جزء 
مـن االيـرادات النفطيـة لصالـح هذا 
الصنـدوق والـذي يتوقـع ان يكـون 
بحـدود 5 مليـار دوالر او 5 ترليونات 
دينـار، مبينا انـه ما يميـز الصندوق 

هـو ابعاده عـن يد مؤسسـات الدولة 
ووزارات الحكومـة وهـو اداة تمويل 
مشـاريع  لتنفيـذ  الخـاص  القطـاع 
تنمويـة (موجهـة حكوميـة) بديـال 
. وتابـع،  الخارجـي  عـن االقـرتاض 
أيضـا يحاول السـوداني ان يركز عىل 

املحالـة خصوصـا  املشـاريع  تنفيـذ 
تلـك املشـاريع التـي وصلـت نسـبة 
أن  اىل  فاكثـر، الفتـا  انجازهـا 70% 
السـوداني وحكومته يحاول االنتقال 
تدريجيا اىل موازنـة (الربامج واالداء) 
بديـال عـن اسـلوب االعـداد السـابق 
للموازنـات، والتحـدث عـن االنتقـال 
الفـوري ملوازنـة الربامج هـو حديث 
غري واقعـي . واوضح، انـه ما ممكن 
توقعـه مـن خالفـات حـول املوازنـة 
القادمـة هو رغبـة الكتل السياسـية 
لزيادة التخصيصات الخاصة بإنشـاء 
مشـاريع جديـدة لهـدف واحـد هـو 
اجراء تعاقـدات جديدة واسـتحصال 
الكومشـنات من الرشكات، مؤكدا ان 
حجـم املشـاريع املحالة يف السـنوات 
السابقة وما زالت قيد التنفيذ اكثر من 
7 االف مـرشوع يتطلب انجازها اكثر 
من 200 ترليون . ولفت اىل ان النقطة 
الخالفية املتوقعة بشأن موازنة 2023 
املشـاريع  هـو قضيـة تخصيصـات 
الجديدة وهي رغبة القوى السياسـية 
القائمـة  املشـاريع  تمويـل  يقابلهـا 
وهـي رغبـة السـوداني، موضحا، ان 
حجم املوازنة القادمة ال يقل عن 140 
ترليون بسـعر برميل نفط مخطط بـ 

75 دوالرا.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
املفسوخة  األربعاء،  أمس  الدفاع،  وزارة  دعْت 
الطبي. الفحص  إلجراء  مراجعتها  إىل  عقودهم 
ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
مراكز  مراجعة  عقودهم،  املفسوخة  «عىل 
حسب  وُكالً  الطبي  الفحص  إلجراء  االستقبال؛ 
املحدد  واملوعد  اسمه  أمام  املذكورة  املحافظة 
له.واضافت «يف حال عدم املراجعة باملوعد املحدد 
تحديد  سيتم  إذ  التايل،  اليوم  يف  املراجعة  يمنع 
جميع  فحص  نهاية  يف  للمراجعة  جديد  موعد 

املتقدمني».

@ÚÇÏè–æa@Ï«ám@ bœá€a
@bËn»uaãfl@∂g@·ÁÜÏ‘«

@\åaÏæa^@∂g@·Ìá‘n€a@|nœ@áÓ»m@·Ó‹»n€a
%@15@Újè‰i@@á«b‘æa@áÌçmÎ

@Ú”b�j€a@kvy@ıbj„c@Ô–‰m@Òäbvn€a
Â†aÏfl@µÌ˝fl@5@Â«@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a

@Ú–Ó–Ç@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a@
Òäaã®a@pbuäÜ@¿@ b–mäaÎ

@ù–Ç@ùÌÏ»m@¡�Ç@Â«@—ìÿm@\ÏflÏé^
paäÜbó€a@—‘é@…œäÎ@Ô�–‰€a@xbn„�a

@ÚÓébˆã€a@pbibÉn„˝€@Èzíãm@bÓ8ä@Â‹»Ì@kflaãm
2024@‚b»€@ÚÓÿÌãfl˛a

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@@‚Ïz‹€aÎ@ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»é˛@sÌá•@ãÇe@ãì‰m@CıaäÎç€aD

Òãój€bi@Ú‹É‰€a@ âu@k»‹fl@¿@bÌÜÎ@bÿÌäbnéÏ◊@ÈuaÏÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@NN@‚ÏÓ€a6@ô

5@ô

 bÓ„b�ÌãiÎ@÷aã»€a@µi@ıb‰j€a@ÊÎb»n€a@ÒäÎãö@á◊c
@bÓ‹»€a@Ú˜Ó:a@›Óÿìni@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏè€a
b:@á„bè€a@’Ìã–€aÎ@Übè–€a@Úzœbÿæ

بغداد/ الزوراء: 
وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع 
السـوداني، بتشـكيل الهيئة العليـا ملكافحة 
الفسـاد والفريـق السـاند لهـا ، فيمـا اكـد 
رضورة التعاون البّناء بني العراق وبريطانيا.
وذكر املكتـب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: انـه بتوجيـه مبـارش من 
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 
وبهـدف مكافحـة الفسـاد، طبقـا للمنهاج 
الوزاري، بآليات غري تقليدية تتجاوز السلبيات 
السـابقة، شـكلت هيئـة النزاهـة، تشـكيًال 
اسـتثنائيا بعنـوان «الهيئـة العليـا ملكافحة 
الفساد»، بغية ترسيع مواجهة ملفات الفساد 
الكربى واسـرتداد املطلوبني بقضايا الفسـاد 
واألموال العامـة املعتدى عليها. واضاف، كما 
وّجه بتشكيل فريق ساند بصالحيات واسعة، 
وذلـك لتقديـم اإلسـناد الكامل للهيئـة العليا 
ملكافحة الفسـاد يف فتح تلك امللفات، ويرتأس 
الفريـق املدير العام يف الوزارة عبد الكريم عبد 
فاضل، ووجـه ايضا بأن تكون إجراءات عمل 
الفريـق مـن خالل توفـري جميـع الضمانات 
التي أوجبها الدستور والقوانني، خصوصا ما 
يتعلق بحقوق االنسـان. يف غضـون ذلك، أكَد 
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 
ووزير الخارجية الربيطاني جيمس كليفريل، 
امس األربعاء، عـىل التعاون البناء بني العراق 
وبريطانيـا. وذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيس 

الوزراء، يف بيان تلقته «الـزوراء»: أن «رئيس 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى 
اتصاالً هاتفياً من وزير الخارجية الربيطاني 
جيمس كليفـريل»، مبينا، أن «االتصال شـهد 
البحـث يف ترسـيخ العالقـات الثنائيـة بـني 
البلديـن، والتأكيـد عـىل التعـاون البّنـاء، يف 
ضوء الرشاكة املسـتمرة بني العراق واململكة 
املتحـدة، وبما يعـزز مصالح شـعبي البلدين 
الصديقني». وتابع انـه «جرى خالل االتصال 
اإلشـارة اىل دور العـراق الريـادي يف املنطقة، 
وجهـوده يف محاربة اإلرهـاب، وتأكيد التزام 
الحكومـة الربيطانيـة عـىل مواصلـة الدعم 
للحكومـة العراقيـة يف املجـاالت االقتصادية 
واألمنيـة ومكافحـة اإلرهـاب، ويف مجـاالت 
الطاقـة املتجددة واالسـتثمار ومكافحة آثار 

التغريات املناخية».

@á‡»nfl@‚ÏvÁ@Û‹«@ãí˚fl@¸@È„c@á◊˚Ì@Ïmb‰€aÎ@NNÖÎäbó€a@äáófl@bÓ„aã◊Îc@Zaá‰€Ïi
bËÓöaäc@Û‹«@ÖÎäbñ@¬Ï‘é@á»i

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة املالية، امس األربعاء، استكمال إجراءات استحداث أكثر من ٦٦ ألف درجة لـ 
إنه «بإيعاز ومتابعة مبارشة من قبل  الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»:  (٤) فئات. وقالت 
وزير املالية طيف سامي محمد استكملت دائرة املوازنة يف وزارة املالية اإلجراءات الخاصة 
يف  ودوائرها  الصحة  وزارة  مالك  مفردات  ضمن  وظيفية  درجة  ألف   ٦٦٤٣٨ باستحداث 
وأطباء  والصيادلة  األطباء  الصحية  املهن  ذوي  هم  «املشمولني  أن  وأضافت  املحافظات». 
بتمويل  البدء  ويتم   ،٢٠١٠-٢٠٢٠ االعوام  خريجي  العلوميني  فئة  اىل  اضافة  االسنان، 
املهن  ذوي  تدرج  لقانون  استنادا  وذلك  الحايل،  الثاني  ترشين  شهر  من  اعتبارا  رواتبهم 
وتابعت   .«٢٠٢٠ لسنة   (١) رقم  وتعليمات  املعدل   ٢٠٠٠ لسنة   ٦ رقم  والصحية  الطبية 
بتنفيذ إجراءات تمويل  املحاسبة  دائرة  اىل  أوعزت كذلك  املالية  أن «وزير  بيانها  الوزارة يف 

رواتب رشيحة العلوميني املتوقفة منذ شهر كانون الثاني ٢٠٢٢».

@ãr◊c@taáznéa@paıaãug@fib‡ÿnéa@ZÚÓ€bæa
@ÚuäÜ@—€c@66@Âfl
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@Ú–Ó–Ç@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a@
Òäaã®a@pbuäÜ@¿@ b–mäaÎ

@…‰æ@ÚÓ‰flc@paıaãug@Zfiá»€a@ãÌåÎ
ÚÓ‰vè€a@…†aÏ‘€a@∂g@pb«Ï‰‡æa@fiÏÇÜ

@kˆb‰€a@Âfl@>˜‰Ëm@Û‘‹nÌ@Ôfl˝€a
@fib‡«˛bi@·ˆb‘€aÎ@ÎbuãÌå¸a
@ÚÓ€bflÏó€a@Òäb–è€a

@ÚuÏ∑@›ÇÜ@÷aã»€a@ZÚzó€a@ÒäaåÎ
b„ÎäÏ◊@ëÎ7œ@Âfl@ÒáÌáu

@Üá«@äaã”gÎ@Úì”b‰æ@ojè€a@Ènè‹u@á‘»Ì@laÏ‰€a@ê‹™
µ„aÏ‘€a@Âfl

ÂÌãöbz‡‹€@äâu@›y@Üb∞�@…éÏfl@ b‡nua@á‘»i@ç«ÏÌ@Î¸á‰æa

الزوراء/مصطفى فليح:
االتحاد  الكرديان  الحزبان  كشَف 
والديمقراطي عن ابرز القضايا التي 
الجولة  يف  حولها  التباحث  سيتم 
التي  الكردية  القوى  بني  الحوارية 
دعا لها االخري، ويف حني اكدا رضورة 
أن  اىل  وأشارا  الكردي،  البيت  وحدة 
الحقيبتان  هما  الخالف  نقاط  أبرز 

الوزاريتان.
الوطني  االتحاد  يف  القيادي  قال  و 
السورجي،  غياث  الكردستاني، 
”الحزب  إن  لـ“الزوراء“  حديث  يف 
عىل  دعا  الكردستاني  الديمقراطي 
هذا  يف  يكون  ان  مسؤوليهم  لسان 
جميع  مع  حوارية  جولة  األسبوع 

لالتحاد  كانت   واالولوية  األحزاب 
رئيس  كحزب  الكردستاني  الوطني 
تبليغنا بشكل رسمي“،  يتم  لم  لكن 
كاتحاد  نحن   هذا  مع  ”لكن  مؤكدا 
الي  مفتوحة  ابوابنا  دائما  وطني 
املشرتكات  من  الكثري  ولدينا  حزب 
مع الديمقراطي رغم وجود خالفات 
وسنستقبلهم برحابة صدر من اجل 
وحدة  اجل  ومن  العامة  املصلحة 

البيت الكردي“.
سيتم  التي  النقاط  ”أبرز  أن  واكد 
الحقيبتني  سيكون  بشأنها  التحاور 
الحكومة  يف  املتبقيتني  الوزاريتني 
حسم  مع  ونحن  الحالية  العراقية 
هذا املوضوع بالحوار واالتحاد مرص 

وجاد عىل  اخذ حقيبة وزارية اخرى 
هي وزارة البيئة“. 

حقيبة  عىل  حصلنا  ”نحن  واوضح 
فقد  واحدة،  والديمقراطي  واحدة 
نال عىل وزارة خارجية، وهي وزارة 
العدل،  وزارة  عىل  ونحن  سيادية، 
الحزب  لكن  سيادية  غري  وهي 
يريد  الكردستاني  الديموقراطي 
نقول  ونحن  املتبقيتني،   الحقيبتني 

واحدة لكم و واحدة لنا“. 
التحالف  عن  النائب  قال  جانبه  من 
يف  سليمان،  رشيف  الكردستاني، 
”االتفاق  ان  لـ“الزوراء“  حديث 
يشء  الكردية  االحزاب  بني  السيايس 
معظمها  االحزاب  فهذه  جدا  مهم 

كردستان  اقليم  برملان  يف  مشاركة 
وايضا يف الحكومة التقليدية“، مؤكدا 
الكردستاني  الديمقراطي  ”نهج  ان 
اسمه  هو  كما  ديموقراطي  نهج 
ديكتاتوريا  حزبا  وليس  وتاريخه 

لكي يكون له القرار“.
واضاف ”نتمنى ونهدف اىل مشاركة 
جميع اخواننا يف القرار السيايس ويف 
هي  والتي  بها  نؤمن  التي  القضية 
واحدة  وهي  كردستان  اقليم  قضية 
عنها  ندافع  ان  جميعا  علينا  ويجب 

ويكون رأينا واحدا“. 
الحقيبتني  ”موضوع  ان  وبني 
حتى  امرهما  يحسم  لم  الوزارية 
اآلن، ولم يتم مناقشة هذا األمر مع 

أن  ارى  و  السوداني  محمد  السيد 
األمر حاليا متاح وعىل اآلخرين اتخاذ 
مبدأ الحوار والتفاوض لكي نصل اىل 

نتائج ايجابية“.
الوطني  االتحاد   ” ان  اىل  واشار 
الكردستاني اليزال يرى بانه يستحق 
وزارتني من أصل أربعة وزارات، ونحن 
يف الديمقراطي نرى بأننا من حصتنا 
لالستحقاق  احرتاما  املرحلة  هذه  يف 
االنتخابات  عملية  وفق  االنتخابي 
الديمقراطية التي حصلت يف العارش 

من اكتوبر من السنة املاضية“.
واحتساب  نقاط  ”هناك  ان  واكد 
النقاط وثقل البارتي يؤهله الن يكون 

له ثالث وزارات من أربع وزارات“.

بغداد/ الزوراء:
امس  (سومو)،  النفط  تسويق  رشكة  حددْت 
للنفط  الكيل  العراق  إنتاج  حجم  األربعاء، 
تعويض  خطط  عن  كشفت  وفيما  حالياً، 
السعي رفع سقف  اىل  اشارت  اإلنتاج،  خفض 

الصادرات النفطية.
اليارسي، يف ترصيح  الرشكة عالء  مدير  وقال 
ماليني   4 حالياً  ينتج  ”العراق  إن  صحفي: 
الخام،  النفط  من  يومياً  برميل  ألف  و650 
وإقليم  االتحادية  الحكومة  حصتي  يشمل 
أكرب  ثاني  يعد  ”العراق  أن  مبيناً  كردستان“، 

منتج يف منظمة أوبك بعد السعودية، وله ثقله 
الكبري يف سوق الطاقة“. 

للتداعيات  ”نظراً  أنه  اليارسي،  وأضاف 
بعد  العالم  فيها  يعيش  التي  االقتصادية 
يف  الحاد  باالرتفاع  واملتمثلة  كورونا،  جائحة 
للبنوك  الفائدة  وزيادة معدالت  التضخم  نسب 
جاء  البطالة،  نسب  وارتفاع  العاملية  املركزية 
اإلنتاج بواقع مليوني  أوبك+ يف تخفيض  قرار 
قد  مسار  ألي  استباقي  كحل  اليوم،  يف  برميل 
أو  والطلب  العرض  يف  التوازن  إخالل  إىل  يؤدي 

الدفع باتجاه ركود اقتصادي“. 

التخفيض  نسب  توزيع  ”تم  أنه  إىل  وأشار 
التي تتفق عليها أوبك+ باإلجماع عىل معدالت 
الدول  ونالت  األعضاء،  للدول  املرجعية  اإلنتاج 
كالسعودية  املرتفعة  االنتاجية  املعدالت  ذات 
وتليها  التخفيض،  من  األكرب  الحصة  وروسيا 

الدول ذات املعدالت األقل تباعاً“.
تؤكد  النفط  وزارة  ”خطة  إن  إىل  ولفت 
من  للعراق  املحدد  اإلنتاج  بسقف  االلتزام 
خالل املحافظة عىل املعدالت الحالية للتصدير 
واستهالك املصايف، واالستفادة من فرتة صيانة 
عىل  سيتم  التي  الكهربائية  الطاقة  محطات 

أساسها تلقائياً تخفيض معدالت السحب من 
النفط الخام لتشغيل تلك املحطات“. 

وتابع، أن“ وزارة النفط تسعى إىل زيادة معدالت 
اإلنتاج ورفع سقف الصادرات وبما يتوافق مع 
متطلبات السوق العاملية للنفط الخام وقرارات 
منظمة أوبك“، الفتاً إىل أن ”وفداً برئاسة نائب 
سيحرض  النفط،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
األول  كانون  من  الرابع  يف  الوزاري  االجتماع 
الطاقة  سوق  تطورات  ملناقشة  الحايل،  للعام 
عىل  للحفاظ  املستمرة  التعاون  آليات  وإيجاد 

استقرار السوق النفطية“.

بغداد/ الزوراء:
أمس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
البالد  يف  الطقس  حالة  عن  األربعاء، 
تساقطاً  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام 
لألمطار وارتفاعاً يف درجات الحرارة.

”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
الخميس  ليوم  البالد  ”طقس  أن 
زخات  تساقط  مع  غائماً  سيكون 
بينما  جزئي،  غائم  اىل  يتحول  مطر 
سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية 
غائماً مع تساقط زخات مطر تكون 
رعدية احياناً يتحول اىل غائم جزئي 
فيما  الرشقية،  أقسامها  عدا  ما 
غائماً  الجنوبية  املنطقة  يف  سيكون 
مع تساقط زخات مطر تكون رعدية 
احياناً يتحول اىل غائم جزئي ما عدا 
أقسامها الجنوبية، ودرجات الحرارة 
عموم  يف  السابق  لليوم  مقاربة 

البالد“.

غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
الجمعة سيكون صحواً يف املنطقتني 
سيكون  فيما  والجنوبية،  الوسطى 
غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
جزئياً، أما درجات الحرارة فسرتتفع 
االقسام  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً 
ستكون  بينما  والجنوبية،  الوسطى 
القسم  يف  السابق  لليوم  مقاربة 

الشمايل من البالد“.
وتابع، أن ”طقس يوم السبت سيكون 
صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقتني 
سيكون  فيما  والجنوبية،  الوسطى 
غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
مقاربة  الحرارة  ودرجات  جزئياً، 

لليوم السابق يف عموم البالد“.
ولفت اىل أن ”طقس البالد ليوم األحد 
بعض  مع  صحواً  سيكون  املقبل 
الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً 

عن اليوم السابق يف عموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
العدل خالد شواني عن سلسلة قرارات وإجراءات جديدة تخص  أعلَن وزير 

منع دخول اي ممنوعات اىل القواطع السجنية.
وقال شواني يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن تلك االجراءات تقع ضمن سلسلة 

القرارات املتخذة الصالح واعادة تنظيم املؤسسات التابعة للوزارة.
واضاف، انه تم اتخاذ قرارات بشأن تعزيز االجراءات االمنية والتفتيش الدقيق 
ملنع دخول املمنوعات، ومنها أجهزة االتصاالت الهاتفية، وكذلك التأكيد عىل 

اختيار العنارص النزيهة للقيام بواجبات التفتيش.
واشار اىل ان تم التشديد عىل استخدام الكابينات ضمن منظومة االتصاالت 
املخصصة لتواصل النزالء مع ذويهم وحسب الضوابط والتعليمات، االمر الذي 

يساهم يف منح الحقوق االنسانية للجميع وتنفيذاً لسياسة إصالح النزيل.

بغداد/ الزوراء:
العراقيني  الصحفيني  نقيب  تلقى 
النائب  من  تهنئتي  الالمي،  مؤيد 
من  و  االزيرجاوي،  حبيب  حسني 
باالعمال  القائم  االول،  املستشار 
الصومالية يف  السفارة  ، يف  بالنيابة 
عبد  احمد  شيخ  الفتاح  عبد  بغداد 
املنان، بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد 

الصحفيني العرب لدورة جديدة.
حبيب  حسني  النائب  وزار 
االربعاء  امس  صباح  االزيرجاوي 
التهنئة  لتقديم  الصحفيني  نقابة 
رئيسا  فوزه  بمناسبة  الالمي  ملؤيد 
لدورة  العرب  الصحفيني  التحاد 

ثانية ”.
يف غضون ذلك، قال املستشار االول، 
القائم باالعمال بالنيابة ، يف السفارة 
الصومالية يف بغداد عبد الفتاح شيخ 
احمد عبد املنان عبد املنان يف تهنئته 
لسيادتكم  نعرب  ان  لنا  يطيب   “:
عن خالص التهاني القلبية وصادق 
التربيكات بمناسبة انتخابكم رئيسا 
لدورة  العرب  الصحفيني  التحاد 
القدير  العيل  الله  سائلني  ثانية، 

الداء  خطاكم  ويسدد  يوفقكم  ان 
لتحقيق  ومهامكم  مسؤولياتكم 
كل ما يتطلع اليه اتحاد الصحفيني 

العرب من نمو ورقي وازدهار ”.
املناسبة  هذه  ننتهز   “: واضاف 
التي  الوثيقة  بالعالقات  لالشادة 
الشقيقة  شعوبنا  بني  تربط 
لتعزيز  الدائم  حرصنا  عىل  والتاكيد 
اوارص هذه العالقات واالرتقاء باطر 
اصعدة  يف  بيننا  املشرتك  التعاون 
ملصالحنا  ارحب  افاق  اىل  املجاالت 

املشرتكة ”.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة الصحة، امس األربعاء، دخول العراق بموجة جديدة لفريوس 
كورونا، فيما أكدت وجود منسق صحي يف املدارس يراقب الحالة الصحية 

للطلبة.
صحفي:  ترصيح  يف  الحلفي  األمري  عبد  رياض  العامة  الصحة  مدير  وقال 
خالل  كورونا  بفريوس  االصابات  بعدد  طفيفا  ارتفاعا  يشهد  ”العراق  إن 
باملوجات  أن ”العراق يمر بموجة ضعيفة مقارنة  الحايل“، مبينا  االسبوع 

السابقة للفريوس“. 
املوجبية،  معدل  هو  الفريوس  حدة  بمعرفة  املعتمد  ”املقياس  أن  وأضاف، 
املتعلق بعدد الفحوصات املوجب من العدد الكيل“، مبينا أن ”العراق وصل يف 
املوجات السابقة املوجبية اىل 38 % ، اما االن فإن نسبة املوجبية املسجلة 

هي 2 % فقط ”. 
الي  تام  استعداد  عىل  كافة  الصحية  واملراكز  ”املستشفيات  أن  اىل  وأشار   
طارئ، فضال عن توفري كافة املستلزمات االساسية من االدوية ”، الفتا اىل 
أن ”نسبة الوفيات انخفضت بشكل ملحوظ بسبب توفري االدوية، اضافة اىل 
أن ساللة الفريوس اقل شدة من السالالت السابقة“، مؤكدا أن ”الصحة لم 

تسجل االسبوع الحايل اي حالة وفاة“.  
وتابع، أن ”مناعة الجسم هي الفيصل يف مواجهة الفريوس، اما اذا كانت 
لم  املصاب  أن  االصابة خفيفة جدا، ويف حال  املصاب جيدة فتكون  مناعة 
اىل  داعيا  الشديدة“،  باالصابة  مهددا  فسيكون  اللقاح  من  جرعة  اي  يأخذ 

رضورة اخذ اللقاح املتوفر يف املراكز الصحية واتباع االجراءات الصحية“. 
يف  صحي  منسق  وجود  الحلفي  أكد  املوسمية،  االنفلونزا  فريوس  وبشأن 
اقرب  اىل  املصابني  الطلبة  وارسال  للطلبة،  الصحية  الحالة  يراقب  املدارس 

مركز صحي التخاذ االجراءات الالزمة“.

بغداد/ الزوراء:
النواب، أمس األربعاء، جدول أعمال جلسة يوم  أعلَن مجلس 
السبت املقبل. وقالت الدائرة اإلعالمية للمجلس يف بيان تلقته 
”الزوراء“: إن ”جدول أعمال جلسة يوم السبت املقبل املوافق 
ومناقشة  تقرير  تضمن  الحايل،  الثاني  ترشين  من  الـ19 
(القراءة الثانية) ملرشوع قانون الرشاكة بني القطاعني العام 
والخاص، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) ملرشوع التعديل 

الثالث لقانون كلية االمام األعظم رقم (19) لسنة 1997“.
(القراءة  تقرير ومناقشة  أيضا  ”الجدول تضمن  ان  وأضافت 
النووية  للرقابة  الوطنية  الهيئة  قانون  ملرشوع  الثانية) 
تقرير  اىل  اضافة  والبايولوجية،  والكيميائية  واالشعاعية 
الثالث  التعديل  قانون  ملرشوع  الثانية)  (القراءة  ومناقشة 
لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971، اضافة اىل 

مناقشات عامة“.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  أوعَز 
امس  املندالوي،  محسن  النواب 
مع  موسع  اجتماع  بعقد  األربعاء، 
ومجلس  واملالية  الرتبية  وزارات 
الخدمة االتحادي، إليجاد حل جذري 

للمحارضين.
األول،  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”النائب 
محسن  النواب  مجلس  لرئيس  األول 
عن  ممثلني  استقبل  املندالوي، 
من  الرتبويني  املحارضين  رشيحة 

بحضور  العراق،  محافظات  جميع 
عدد من النواب“.

”املندالوي،  أن  البيان،  وأضاف 
املتعلقة  املحارضين  ملطالب  استمع 
واملالية  الرتبية  وزارتي  بمفاتحة 
بتثبيت  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ 
املتعاقدين  واإلداريني  املحارضين 
وفق قرار ( 315 ) عىل املالك الدائم، 
إذ وعد بإحالة جميع هذه املطالب إىل 
فيها  والنظر  الوزراء  مجلس  رئاسة 

بشكل عاجل“.
مجلس  ”أعضاء  إن  املندالوي،  وقال 

املحارضين  موضوع  يولون  النواب 
كونهم  بالغة؛  أهمية  واإلداريني 
طويلة  لسنوات  ّضحت  رشيحة 
وقّدمت خدمة مجانية لتعليم طلبتنا 
يف املدارس يف ظروف صعبة، وأقل ما 
حل  إيجاد  هو  لهم  نقدمه  أن  يمكن 
املالك  عىل  تثبيتهم  ملشكلة  جذري 

بحسب القوانني النافذة“.
وأوعز النائب األول بـ“عقد اجتماعات 
والرتبية  املالية  وزارتي  بني  موسعة 
ومجلس الخدمة االتحادي مع اللجان 

النيابية املعنية لحسم األمر“.

اعالنات

اعالنات
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جمهورية العراق                        العدد:٣١٠/ج/٢٠٢٢        
مجلس القضاء االعىل            التاريخ :٢٠٢٢/١١/١٤

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح الحيدرية

اىل املتهم الهارب (اياد كاظم ابراهيم ال فتله)
اعالن

لعدم تواجدك ولكونك متخفي عن االنظار يا (اياد كاظم ابراهيم 
تبليغك  تقرر   (١٩٨٣ تولد:  عبود  رضيه   : االم  اسم   / فتله  ال 
خالل  املحكمة  هذه  امام  للحضور  املحلية  بالصحف  باالعالن 
فرتة امدها (٣٠) يوم من تاريخ االعالن يف الدعوى املرقمة اعاله 
 ١/٤٥٩ املادة  احكام  وفق  شاكر)  كريم  (بالل  فيها  املشتكي 
ستجري  وبعكسه  الرسمي  الدوام  واثناء  العقوبات  قانون  من 

املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض 
عيسم عيل الجبوري

جمهورية العراق                          العدد: ٨٦٢٢/ ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                   التاريخ : ٢٠٢٢/١١/١٥                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اعالن
اىل / املدعى عليه (كريم خضري عباس)

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة من قبل 
االثاث  تسليمها  طلبها  واملتضمنة  ردن)  عادل  (ابتسام  املدعية 
بواسطة  اعالنا  تبليغك  قرر  اقامتك  محل  وملجهولية  الزوجية 
صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة بموعد املرافعة 
املصادف ٢٠٢٢/١٢/١ وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنه قانونا سوف تستكمل املحكمة إجراءاتها بحقك غيابياً.
القايض 
عقيل ستار جابر
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مجلس القضاء األعىل                                               العدد/ ٧٤/ب/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادي                         التاريخ / ٩ /٢٠٢٢/١١
محكمة بداءة غماس

رقم الدعوى / ٧٤/ب/ ٢٠٢٢
طالب اإلطفاء/ وزير املوارد املائية/ إضافة لوظيفته

املطلوب اإلطفاء ضدهم/ فاضل جابر هادي وجماعته
اعالن

الشخص الثالث املنضم اىل جانب املطلوب االطفاء ضدهم / فاهم داخل مهدي
قررت هذه املحكمة تبليغكم اعالنا عن طريق صحيفة محلية يومية واحدة استنادا ألحكام املادة ١١/ ثانيا من قانون االستمالك بالحضور بموعد 

املرافعة املصادف ٢٠٢٢/١١/٢٢ وعند عدم حضوركم او إرسال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا بحكم القانون.
القايض
جبار جعفر عيل الفاضيل

رقم االضبارة :٣٠٦/ ت / ٢٠١٣    وزارة العدل         
مديرية تنفيذ غماس                                             التاريخ :٢٠٢٢/١١/١٥

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ غماس سهام املدين يف العقار تسلسل ٣٧ م ٣٩ جويحه الواقع يف غماس العائد للمدين عيل عالوي جواد املحجوز لقاء طلب الدائن غانم 

حمزة جودة البالغ ٤١٣٢٣٠٠٠ دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

كرار عدنان هادي
املواصفات 

١- موقعه ورقمه :٣٧ م ٣٩ جويحه يف غماس 
٢- جنسه ونوعه: قطعة زراعية  

٣- حدوده واوصافه: تقع بالقرب من محكمة بداءة غماس 
٤- مشتمالته : دور سكنية عدد ١١ وعرصات عدد ٧  

٥- مساحته : ٣ دونم و١٨ اولك و٢٥ م٢ وان سهام املدين ٣٤٦٣ م٢. 
٦- درجة العمران: ـــــ

٧- الشاغل : -----
٨- القيمة املقدرة: مائة وسبعة واربعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار عن قيمة سهام املدين عيل عالوي جواد

اىل املطلوب اإلطفاء ضدهم/
١- فاضل جابر هادي

٢- رضا جابر هادي
٣- عيل جابر هادي

٤- مايش حسن علوان

٥- عبد الحمزة عباس عيىس
٦- برهان عباس عيىس

٧- رهيفة جاسم حمادي
٨- قاسم عبدالعزيز جابر

٩- صاحب عبد العزيز صاحب

١٠- حسني عبدالعزيز جابر
١١- عبد األمري عبدالعزيز جابر

١٢- محسن عبدالعزيز جابر
١٣- هيفاء عبدالعزيز جابر

١٤- بتول عبدالعزيز جابر

١٥- فاطمة عبدالعزيز جابر
١٦- سعيد عبدالعزيز جابر

١٧- رضغام كريم طه
١٨- عبد الستار كريم طه
١٩- عبد الغفار كريم طه



Èjó‰fl@ÈÓ€Ïm@fi˝Ç@ÍÜ˝i@\fiâÇ^@â€a@êÓˆã€bi@È–óÌ@ÊáÌbi

@á‡»nfl@‚ÏvÁ@Û‹«@ãí˚fl@¸@È„c@á◊˚Ì@Ïmb‰€aÎ@NNÖÎäbó€a@äáófl@bÓ„aã◊Îc@Zaá‰€Ïi
bËÓöaäc@Û‹«@ÖÎäbñ@¬Ï‘é@á»i

بروكسل- بولندا/ متابعة الزوراء:
مـَع اتضـاح املـؤرشات األوليـة حـول 
مصـدر الصـاروخ الـذي سـقط أمس 
عىل إحدى البلدات الحدودية البولندية، 

قطعت أخرياً بولندا الشك باليقني.
وأعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أنه 
”من املرجح جـًدا“ أن تكون الدفاعات 
األوكرانيـة هي مصـدر الصاروخ الذي 
سـقط يف بلدة بشيفودوف عىل الحدود 

مع أوكرانيا وأسفر عن قتيلني.
وأضاف قائـًال: ”املعلومـات التي لدينا 
نحـن وحلفاؤنا عن الصـاروخ توضح 
أنه كان من طراز إس300- السوفيتي 
الصنـع، وهو صاروخ قديـم وال يوجد 
دليل عىل إطالقه من الجانب الرويس“.

إىل ذلـك، أكد يف مؤتمـر صحفي، امس 
األربعاء، أن ”ال يشء يشـري إىل أنه كان 

هجوًما متعمًدا عىل بالدنا“.
وأضـاف أنه ”من املرّجـح جًدا أنه كان 
صاروًخا اسُتخدم يف الدفاع الصاروخي 

األوكراني“، واصفاً الحادث باملؤسف.
هـذا وأوضح أن بالده لـم تطلب تفعيل 
املـادة الرابعة أو الخامسـة من ميثاق 
الناتـو، التـي تنص عىل دعـوة أعضاء 
الحلـف لبحـث أي اعتـداء، و الدفـاع 

وحماية أي عضو مـن الحلف يتعرض 
العتداء.

يف غضون ذلك قـال األمني العام لحلف 
شمال األطليس الناتو ينس ستولتنربغ 
بشـأن  للتباحـث  طـارئ  اجتمـاع  يف 
سـقوط صـاروخ يف بولنـدا، إنـه ”ال 

مؤرش عىل هجوم متعّمد“، وذلك خالل 
اجتمـاع  طـارئ بمقر الحلف شـمال 
األطلـيس يف بروكسـل للتباحث بشـأن 

سقوط صاروخ عىل أراضيها. 
وقـال سـتولتنربغ يف مؤتمـر صحفي 
يفيـد  األويل  ”تحليلنـا  بروكسـل:  يف 

بـأن الحادثـة ناجمة عـىل األرجح عن 
صـاروخ أطلقـه نظام الدفـاع الجوي 
األوكراني للدفاع عن األرايض األوكرانية 

ضد صواريخ عابرة روسية“.
وتـم اإلعـالن عن هـذا االجتمـاع الذي 
ينـس  املنظمـة  عـام  أمـني  يرأسـه 

سـتولتنربغ الذي قـال إنه ”مـن املهم 
التثبت مـن كل الحقائق“، فيما اتهمت 
أوكرانيـا روسـيا بأنهـا وراء سـقوط 

الصاروخ الذي خلف قتيلني.
يف املقابل، اعتربت وزارة الدفاع الروسية 
عرب حسـابها عىل تلغرام أن ”ما أفادت 
به وسائل إعالم بولندية ومسؤولون عن 
سقوط مزعوم لصواريخ روسية قرب 
بلدة بريفودوف ينطوي عىل اسـتفزاز 

متعمد هدفه تصعيد األوضاع“.
مـن جهتهـا، التزمـت الـدول الغربية 
الحذر بشأن التكهن بمصدر الصاروخ 
يف ظل انعقاد قمـة مجموعة العرشين 
حيـث كانـوا يعملـون عىل إقنـاع دول 
الجنـوب بإدانـة الحـرب التي تشـنها 

روسيا يف أوكرانيا. 
وعـزز سـقوط الصـاروخ الـذي نفت 
موسـكو إطالقه ورجحـت بلجيكا أن 
نظام الدفاع الجـوي األوكراني أطلقه، 
املخاوف من تصعيد يف النزاع يحذر منه 
العرشين  باسـتمرار قادة االقتصادات 
الكـربى املجتمعني يف غيـاب فالديمري 

بوتني، منذ الثالثاء يف بايل.
ويف الجزيرة االسـتوائية اإلندونيسـية، 
األمريكيـون  املسـؤولون  تشـاور 

خصوصا  والربيطانيون  والفرنسـيون 
مع نظرائهـم البولنديـني واألوكرانيني 
يف وقـت مبكر مـن صبـاح األربعاء يف 

سلسلة من املكاملات الهاتفية. 
وبعـد اجتمـاع طـارئ اسـتمر قرابـة 
السـاعة، أكد رؤسـاء دول وحكومات 
(الواليـات  السـبع  مجموعـة  بلـدان 
املتحدة وفرنسا وأملانيا واململكة املتحدة 
وإيطاليا وكندا واليابان) وحلف شمال 

األطليس ”دعمهم الكامل“ لبولندا.
ألي  اتهامـات  أي  توجيـه  دون  ومـن 
طرف، قـرروا ”البقاء عىل اتصال وثيق 
لتحديـد الخطـوات التاليـة بنـاء عىل 

التحقيق“. 
 وقـال الرئيـس األمريكي جـو بايدن: 
”سـأكون حريصا عىل معرفة ما حدث 
بالضبـط. سـنحدد بعـد ذلـك بشـكل 

جماعي التدابري التي يجب اتخاذها“.
الحلـف  يف  العضـو  بولنـدا  وتحدثـت 
األطليس عن صـاروخ ”رويس الصنع“ 
واتهمـت كييـف من جانبها موسـكو. 
لكـن الرئيـس األمريكي قـال إنه ”من 
غري املرجح“ أن يكون الصاروخ ”أطلق 

من روسيا“.
وأعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية امس 

األربعاء أن رضباتهـا الثالثاء لم تصب 
سوى األرايض األوكرانية، مضيفًة أنها 
تمكنت مـن تحديد أن الصـاروخ الذي 
سـقط يف بولنـدا هـو مقـذوف أطلقه 
نظـام دفـاع إس300- تابـع للقـوات 

األوكرانية.
وقالت يف بيـان إن ”الرضبـات العالية 
الدقة التي ُشـّنت عـىل أرايض أوكرانيا 
كانت عىل مسـافة تتجاوز 35 كلم من 
الحدود األوكرانية البولندية“. وأضافت 
أن ”خرباء روًسـا حّددوا بشكل قاطع“ 
طبيعة الحطام الذي ُعثر عليه يف بولندا 
”كجـزء مـن صـاروخ موّجـه مضاد 
للطائـرات (أُطلـق) مـن أنظمـة إس-
300 للدفـاع الجـّوي التابعـة للقـوات 

األوكرانية“.
الدفـاع  وزيـرة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
البلجيكية لوديفني ديدوندر إن االنفجار 
الـذي أودى بحيـاة شـخصني بـرشق 
بولندا هو ”نتيجة أنظمة دفاع أوكرانية 
مضـادة للطائرات تسـتخدم العرتاض 
الصواريخ الروسية“. وأضافت الوزيرة 
يف بيـان أن ”التحقيقات مسـتمرة وال 
يوجـد حاليـا ما يشـري إىل أنـه هجوم 

متعمد“.

الجزائر/متابعة الزوراء:
 أمر الرئيس الجزائري عبداملجيد تبون بتعديل 
قانون القضاء العسـكري لضمـان املزيد من 
الرسيـة والحفـاظ عىل مـا سـماه باملصالح 
العليـا للدولـة، ويربـط مراقبون هـذا القرار 
بالرغبة يف إنهاء حرب الترسيبات التي أرضت 

بصورة املؤسسة العسكرية.
وتتجـه الجزائر إىل إضفاء املزيـد من الرسية 
عىل شـؤونها العسكرية، إذ أمر الرئيس تبون 
ببلورة قانون جديد للقضاء العسـكري يتسم 
باملزيد من التحفظ عىل الشأن العسكري سواء 

يف القضاء أو يف مجال التعاطي اإلعالمي.
وجاء هذا القرار بعد صدور أمر بإعفاء وزارة 
الدفـاع، إىل جانب وزارة الشـؤون الخارجية، 

من املساءلة الربملانية.
وطالـب الرئيـس الجزائـري خـالل ترؤسـه 
جلسـًة ملجلس الوزراء بإثـراء قانون القضاء 
العسـكري، من أجل فرض املزيد من التحفظ 
والرسيـة عىل الشـأن العسـكري، خاصة ما 
تعلق منه بالقضاء العسـكري والتعاطي مع 

وسائل اإلعالم.
والجزائر مـن الدول التي تعتمد بشـكل كبري 
عـىل القضـاء العسـكري، وال تسـتثني مـن 
ذلـك األفـراد املدنيـني يف حال كانـت القضايا 
املعروضة تتعلق بالشأن العسكري، واستنادا 
إليه تتم متابعة كل األفراد ملحاكمتهم أمامه.

قـد  العسـكرية  الناحيـة  محكمـة  وكانـت 
نظـرت عـام 2020 يف قضية كل مـن زعيمة 
حزب العمال اليسـاري لويزة حنون وسـعيد 
بوتفليقة، شقيق ومستشـار الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، بعدما وجهت إليهما تهم 
التخطيط والتآمر عىل املؤسسـة العسـكرية 
وعىل قيادتها، برفقة ضباط عسكريني آخرين 
كقائدي جهاز االستخبارات الجنرالني محمد 

مدين (توفيق) وعثمان طرطاق (بشري).
وتتعـارض أوامر تبون الجديدة مع شـفافية 
تسـيري وإدارة القطـاع، وحق الـرأي العام يف 
معرفـة ما يجـري داخـل إحدى مؤسسـات 

الدولة.
وبعـد واجب التحفظ الـذي فرض عىل األفراد 
لوسـائل  اإلدالء  دون  للحيلولـة  املتقاعديـن 
اإلعالم بأي يشء يتعلق بالشـأن العسـكري، 
النيابيـة، ثـم  جـاء اإلعفـاء مـن املسـاءلة 
مراجعـة قانون القضاء العسـكري، بشـكل 
يقطـع الطريـق عـىل نقـل مـا يـدور داخل 
املحاكم العسـكرية إىل الرأي العام، واملعنيون 

الرئيسيون بذلك هم املحامون.
وذكر بيـان مجلس الـوزراء أن الرئيس تبون 
”شـدد عىل رضورة مراعاة خصوصية املهام 
التـي يشـملها، ومـا تقتضيـه مـن رسية يف 
إطـار حماية املصالـح العليا للدولـة، وتقييد 
أي ترصيح لوسـائل اإلعـالم، يف القضايا ذات 
الصلة بمسـائل الدفـاع الوطنـي وَتهم الرأي 

العام، برتخيص من وزير الدفاع الوطني“.

 وترتجـم الخطـوة املعلن عنها رغبـة القيادة 
داخـل  األوراق  ترتيـب  للبـالد يف  السياسـية 
املؤسسة العسكرية، وإنهاء االنفالت املسجل 
يف بعـض الحاالت والوضعيـات، خاصة منها 
الحاالت التي رسبت خاللها معطيات وبيانات 

تصنف ضمن الرسية العسكرية.
 وشهدت املؤسسة يف السنوات األخرية تصاعدا 
ملحوظـا للترسيبـات التـي أرضت بقاعدتْي 
االنضباط والتماسـك، ما يعكـس الرصاعات 
والتوازنـات الداخليـة. وتـم نقـل مضمـون 
املحاكمـات التـي اسـتمع خاللهـا لضبـاط 
عاملني أو متقاعدين من طرف محامي دفاع، 

وهو ما تريد السلطة عدم تكراره.
 ويكـرس التوجـه الجديد للسـلطة يف تحييد 
الـرأي العام عـن معرفـة مجريـات القضاء 
العسـكري، فرض املزيد من املوانـع والقيود 
عىل الوصول إىل الشـأن العسكري، حتى وإن 
تعلـق األمر باملحاكمات وليـس باملعطيات أو 
البيانات االسرتاتيجية، رغم وجاهة حق الرأي 
العام يف معرفة املجريات، والسيما أن القضاء 
العسـكري يـزج بالعـرشات مـن الجنـراالت 
والضباط السـامني، املالحقني بتهم مختلفة، 

يف السجن.
وتعود أشهر املحاكمات العسكرية يف الجزائر 
إىل ثمانينات القرن املايض، حني تمت محاكمة 
الجنرال محمد بلوصيف بتهم الفسـاد وسوء 
التسـيري، بينمـا تحـدث حينهـا بعضهم عن 
تصفية حسـابات سياسـية بني جناح جيش 
التحرير الذي ينتمي إليه وبني جناح ما يعرف 
بـ“ضباط فرنسا“، وهو لفيف من الجزائريني 
املتعاونني مع االسـتعمار، تم زرعه من طرف 
القيـادة الفرنسـية داخل الجيـش الجزائري 

لضمان الوالء األيديولوجي بعد االستقالل.
 كمـا تعترب محاكمة الجنـراالت محمد مدين 
وعثمان طرطاق وخالد نزار أشـهر محاكمة 
عسـكرية يف السـنوات األخرية، قياسا بالقوة 
التي أسقطت نفوذهم وأحالتهم عىل القضاء، 
وبما دار حولهم من جدل الحتواء احتجاجات 
الحراك الشعبي. غري أن تربئة اثنني منهم فيما 
بعد (مدين ونـزار) وبقاء الثالـث (طرطاق) 
يف السـجن كرَّسـا الرصاعات داخل املؤسسة 
العسـكرية واألبعاد السياسـية التي رسـمت 

توازنات متسارعة خالل السنوات األخرية.
 ومنـذ تنحـي الرئيس الراحـل بوتفليقة عام 
2019 عن السـلطة، تحت ضغط احتجاجات 
الحراك الشعبي، اكتسبت املؤسسة العسكرية 
الجزائريـة مواقـع متقدمـة داخل السـلطة، 
حيث ظل قائد الجيش السابق، الجنرال املتوىف 
أحمـد قايد صالـح، يدير ويوجه املؤسسـات 
االنتقاليـة مـن داخـل الثكنـات، بينما كرس 
دسـتور عام 2020 صالحيات جديدة للجيش 
تتيح له التدخل يف الشـأن العام يف حال وجود 

خطر داهم.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـَن الرئيـس األمريكي السـابق 
بأنـه سـيخوض  ترامـب  دونالـد 
السباق للبيت األبيض للمرة الثالثة 
يف عـام 2024، فيمـا رد الرئيـس 
األمريكـي جـو بايدن عـىل إعالن 
دونالد ترامب ترشـحه مرة أخرى 
لالنتخابـات الرئاسـية بالقول إن 
الرئيس الجمهوري السابق ”خذل“ 

بالده خالل توليه منصبه.
وقال ترامب مـن منزله يف مار إيه 
الغـو يف فلوريدا: ”مـن أجل جعل 
أمريكا عظيمة ومهيبة مرة أخرى، 
أعلن الليلة ترشحي ملنصب رئيس 

الواليات املتحدة“.
وأوضـح سـبب قـراره أن ”العالم 
لم يشـهد بعد املجد الحقيقي الذي 

يمكن لهذه األمة أن تحققه“.
وأضاف ترامب أن الواليات املتحدة 
لن تنجو خالل أربع سنوات أخرى 
مـن جـو بايـدن، الذي سريشـح 
نفسـه أيضا يف عام 2024. وقال: 
”أنا ال أقول هذا بضحك، أنا أتحدث 

بدموع“.
ووعـد الرئيـس السـابق مـن اآلن 
وحتى يوم التصويت يف عام 2024 
”بالقتـال كمـا لم يقاتـل أحد من 

قبل“.
وتشـري الوثيقـة املنشـورة للجنة 
االنتخابـات الفيدراليـة إىل تقـدم 
الرئيـس األمريكي السـابق دونالد 
ترامب بطلب يتضن ترشيح نفسه 
عـام  املتحـدة  الواليـات  لرئاسـة 

.2024
وقدم ترامب يف وقت سـابق أوراق 
اعتماد ترشـحه لالنتخابات لهيئة 
االنتخابـات الفدراليـة األمريكيـة 
يف خطـوة يتوقـع أن تمهد ملعركة 
قاسـية داخل الحـزب الجمهوري 

لنيل بطاقة الرتشح للرئاسة.
ويف إطار سعيه إىل مواجهة جديدة 
ضـد الرئيـس الديمقراطـي جـو 
بايـدن، أصـدر ترامـب إعالنـه يف 
منزلـه يف ماراالغـو يف فلوريدا بعد 
أسـبوع من االنتخابـات النصفية 
التي فشـل فيهـا الجمهوريون يف 
الفـوز بعـدد املقاعـد التـي كانوا 

يأملونها يف الكونغرس.
وتعهـد ترامب بمنع إعادة انتخاب 
الرئيـس الحايل جو بايـدن يف عام 
2024، وقـال ملؤيديه: ”سـأضمن 
عـدم حصـول بايـدن عـىل أربعة 
أعوام أخـرى“، مضيفا: ”بالدنا ال 

يمكنها تحمل ذلك“.
ويف خطاب استمر ألكثر بقليل من 
سـاعة واحـدة، تحـدث ترامب إىل 
مئـات من أنصـاره يف قاعة مزينة 
بعـدة ثريات عليها عرشات األعالم 

األمريكية.
وقال ترامب أمام حشـد من أفراد 
أرستـه واملتربعني: ”من أجل جعل 

أمريـكا عظيمة مـرة أخرى، أعلن 
الليلـة ترشـيحي ملنصـب رئيـس 

الواليات املتحدة“.
ويف وقـت سـابق ، قدم مسـاعدو 
ترامب أوراقـا إىل لجنة االنتخابات 
االتحادية األمريكية لتشكيل لجنة 
تسمى ”دونالد جيه، ترامب رئيسا 

ألمريكا 2024“.
وابتعد ترامب عن توجيه اإلهانات 
مثلما كان يفعـل خالل ظهوره يف 
املناسـبات العامة األخرى، واختار 
بـدال من ذلك انتقاد رئاسـة بايدن 
ومراجعـة ما قـال إنهـا إنجازات 

سياسية خالل فرتته يف املنصب.

وقال: ”قبل عامني كنا أمة عظيمة 
وقريبا سـنكون أمـة عظيمة مرة 

أخرى“.
ورد الرئيـس األمريكـي جو بايدن 
عـىل إعالن دونالد ترامب ترشـحه 
مرة أخـرى لالنتخابات الرئاسـية 
الجمهـوري  الرئيـس  إن  بالقـول 
السـابق ”خذل“ بالده خالل توليه 

منصبه.
وقـال بايـدن يف تغريـدة مـن بايل 
حيـث كان يحـرض األخـري لقمـة 
مجموعة العرشين: ”دونالد ترامب 
خـذل أمريـكا“، مرفقـا التغريدة 
بفيديـو يقـول إن ترامـب خـالل 
رئاسـته تربع عىل ”اقتصاد مزور 
لصالـح االثرياء“ و“هاجم النظام 
املتطرفـني“  و“دلـل  الصحـي“ 
و“هاجم حقـوق املرأة“ و“حرض 
أجـل  مـن  العنيفـة“  العصابـات 
محاولـة قلـب فـوز بايـدن عـام 

.2020
ويف خطابـه أوضـح ترامـب أنـه 
سـيضغط من أجل تطبيق عقوبة 
اإلعدام عىل تجار املخدرات ووضع 
قيـود عىل فـرتات عمـل املرشعني 
وإعـادة توظيـف أعضـاء الجيش 
لرفضهـم  فصلهـم  تـم  الذيـن 

الحصول عىل لقاح كوفيد19-.
وتوقع الرئيس السابق أن تعارض 
وواشـنطن  اليسـارية  الجماعات 
ووسـائل اإلعـالم حملتـه. وقال: 
”لكننا لن نخاف وسنثابر وسنسري 

إىل األمام“.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلنـْت ”قوى الحرية والتغيري“ يف السـودان، 
امـس األربعـاء، التوصل إىل ”اتفـاق إطاري“ 
(مبدئي) مع الجيش يضمن ”تشكيل حكومة 
مدنية بالكامل“، وذلك إلنهاء املأزق السيايس 
الذي تراوح فيه البالد منذ االنقالب الذي قاده 
قائد الجيش عبد الفتـاح الربهان يف أكتوبر/ 

ترشين األول 2021.
وأكـد بيـان صـادر عـن املجلـس املركـزي 
لـ“قوى الحريـة والتغيري“، عقـب اجتماعه 
امس األربعاء، أنه ”بعد دراسـة مسـتفيضة 
أجاز املجلس املركـزي باإلجماع تصوراً تحت 
عنوان ”نحو عملية سياسـية ذات مصداقية 
وشـفافية تنهـي اإلنقـالب وآثـاره وتكمـل 
مهام ثورة ديسـمرب املجيدة“، يقسم العملية 

ملرحلتني:
االوىل: مرحلـة االتفـاق االطـاري الـذي يبنى 
عـىل التفاهمات التي جـرت بني قوى الحرية 
والتغيـري واملكون العسـكري وأطـراف قوى 
االنتقال الديمقراطي، والتي شملت مالحظات 
الجانب العسـكري حـول الدسـتور االنتقايل 
الذي أنتجته ورشـة اللجنة التسيريية لنقابة 
املحامـني، حيـث يتنـاول االتفـاق اإلطـاري 

أهم القضايا التي شـملتها هذه التفاهمات، 
وهي إطـار دسـتوري إلقامة سـلطة مدنية 
ديمقراطيـة انتقالية تسـتكمل مهـام ثورة 

ديسمرب.
الثانيـة: مرحلـة االتفاق النهائـي، ويتم فيه 
تطوير االتفاق اإلطاري بمشاركة جماهريية 
واسعة من أصحاب املصلحة وقوى الثورة يف 4 
قضايا رئيسة: -1 العدالة والعدالة االنتقالية: 
هي قضية تحتاج ملشاركة أصحاب املصلحة 
وأرس الشـهداء عـىل أن تشـمل كافـة الذين 
ترضروا مـن انتهاكات حقوق اإلنسـان منذ 

عام 1989 وحتى اآلن.
-2 اإلصـالح األمنـي والعسـكري: وهـي من 
أمهـات القضايا التي تجابه بالدنا فدون بناء 
وإصـالح جيـش واحـد مهني وقومـي وفق 
ترتيبـات أمنية متفـق عليها، فـإن بالدنا لن 
تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السالم أو 

التنمية. 
-3 اتفـاق جوبـا لسـالم السـودان وإكمـال 

السالم.
-4 تفكيك نظام 30 يونيو.

وذكرت ”الحرية والتغيري“ يف مؤتمر صحفي 
عقدتـه األربعـاء، أن الجيش ”وافـق عىل أن 

يكون مجلس الوزراء مدنياً بالكامل“.
وأكـدت أن ائتالف ”قـوى الحريـة والتغيري“ 
لـن يوقع اتفاقاً نهائيـاً ”دون موافقة جميع 

القوى الثورية“.
إىل ذلك، نقلت ”رويرتز“ عن مصادر عسكرية 
سـودانية حديثها عـن أن الجيش توصل ”إىل 
تفاهمـات“ مع قوى الحريـة والتغيري، ”وما 

زالت هناك بنود عالقة“.
وكانت اآللية الثالثية املكونة من األمم املتحدة 
واالتحـاد اإلفريقـي ومجموعـة اإليغـاد قـد 
أعلنت تسـلمها وثيقة من القيادة العسكرية 
تتضمن تعليقاتهم وتعديالتهم عىل مسـودة 
وثيقة الدسـتور االنتقايل؛ مشـرية إىل أن تلك 
التعديـالت تعكـس تفاهمـات أساسـية تـم 
التوصـل اليها بـني العسـكريني وُمحاوريهم 

من قوى الحرية والتغيري.
وأضافت ”جمعت املسـودة حولها عدًدا كبريًا 

من القوى املدنية“.
نقابـة  ويف حـني وجـدت مسـودة دسـتور 
املحامـني قبوال دوليا ومحليا واسـعا رفضته 
قـوى أخرى من بينها جماعـة اإلخوان وعدد 
من األحزاب التـي كانت متحالفة معها حتى 

سقوط حكمها.

وتنص املسـودة عىل إقامة دولـة مدنية تتبع 
نظـام الحكـم الفيـدرايل وتنـأى باملؤسسـة 
العسكرية عن العمل السيايس والحكم ودمج 

القوات العسكرية يف جيش مهني واحد.
  وحدد مرشوع اإلطار الدستوري مهام الفرتة 
االنتقاليـة يف مراجعـة اتفـاق جوبا للسـالم 
املوقع يف أكتوبر 2020 وصوال إىل سـالم عادل 

يشمل جميع الحركات الغري موقعة.
كما نص عىل إصالح األجهزة العدلية وتحقيق 
العدالة االنتقالية مع ضمان عدم اإلفالت من 
العقـاب، وتفكيك نظـام اإلخوان واسـرتداد 
األمـوال العامة املنهوبة خـالل فرتة حكمهم 

التي استمرت ثالثني عاما.
وحـددت موجهات الدسـتور االنتقـايل مهام 
املؤسسـة العسـكرية يف الدفـاع عن سـيادة 
وحمايـة حـدود البـالد، وحمايـة الدسـتور 
العسـكرية  السياسـات  وتنفيـذ  االنتقـايل، 
واألمنيـة للدولة، وتنفيذ السياسـات املتعلقة 
باإلصـالح األمنـي والعسـكري وفـق خطـة 
متفـق عليها من جميـع األطراف، كما نصت 
عىل تبعية جهازي الرشطة واألمن ايل السلطة 
التنفيذية عىل يكون رئيس الوزراء هو القائد 

األعىل لها.
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إعالن
اىل الرشيـك (نضال هويدي موىس) اقتىض 
حضـورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك (سعاد 
حسن موىس) للقطعة املرقمة (٣/٦٢٢٥٨) 
يف النجـف حـي امليـالد مقاطعـة ٤ خالل 
عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك.

اعالن
إىل الرشيك (كاظم موىس ابو حنينه) اقتىض حضورك اىل 
صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (عدنان عباس عيل) بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمـة (٣/٨٣١٤٣) 
املقاطعـة ٤ حي النـداء حـدود بلدية النجـف ولغرض 
تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق
العدد:٣٢٢/ب/٢٠٢٢ مجلس القضاء األعىل   

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية             التاريخ:٢٠٢٢/١١/٩
محكمة بداءة غماس

رقم الدعوى /٣٢٢/ب/٢٠٢٢
املدعي / وليد محمد مشكور 

املدعى عليهم /١- امري فالح عبد الحسن ٢- اثري فالح عبد الحسن ٣- عالء حسني عبد
اعالن

اىل املدعى عليه االول (امري فالح عبد الحسن)
اقـام املدعي اعـاله الدعـوى البدائية املرقمـة ٣٢٢/ب/٢٠٢٢ امام هـذه املحكمة يطلـب فيها دعوة 
املدعـى عليهم للمرافعة وإلزامكم حكما بتأديتكم للمدعي اتعـاب املحاماة املتفق عليها يف العقد املربم 
وبالتكافـل والتضامن فيما بينكم والبالغ مقداره تسـعون مليون دينار او حسـب ما يثبت من مبالغ 
مسـتلمة من املدعى عليهم وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك اعالنا عن طريق صحيفتني 
محليتني يوميتني اسـتنادا ألحـكام املادة ١/٢١ من قانون املرافعات املدنيـة وعني يوم ٢٠٢٢/١١/٢٠ 
موعـدا للمرافعة السـاعة الثامنة والنصـف صباحا ويف حال عدم حضورك او ارسـال من يمثلك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا بحكم القانون واالصول.
القايض  
جبار جعفر عيل الفاضيل

اعالن
إىل الرشيـك (حنـان لطيـف فهـد) اقتـىض حضـورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلـك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عـىل قيام رشيـكك (محمـد صالح 
جاسـم) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٨٧٠٠٥) املقاطعة ٤ حي النداء حدود بلدية النجف 
ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخل العراق وشـهر واحـد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيـك (ثناء عبـد الرضا كاظـم) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلـك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيـام رشيكك (عيل حسـن عبد 
السـيد) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٤٩٦٤٧) املقاطعة ٤ حي النداء حدود بلدية النجف 
ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخل العراق وشـهر واحـد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيـك (فاطمـة صالـح مهـدي كاظـم) اقتـىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (عباس مجبل 
بديـوي عبـد) بالبناء عـىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (١٦/٤٤٤) املقاطعـة (٣٢ االغـا) حدود بلدية 
الكوفـة ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة 
اقصاها خمسـة عـرش يوما داخل العراق وشـهر واحد 
خـارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق                                     العدد: ٦٦٧٥/ ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                           التاريخ : ٢٠٢٢/١١/١٦                      

رئاسـة محكمة اسـتئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

م/ تبليغ
اىل / املدعى عليه (احمد شاطي جاسم)

ملقتضيـات حسـم الدعـوى الرشعية املرقمة اعـاله واملقامة من قبـل املدعية 
(اسـماء خلف عـيل) واملتضمنة دعوى تسـليم اثاث وملجهوليـة محل اقامتك 
قـررت تبليغك اعالنا بواسـطة صحيفتـني محليتني يوميتـني بالحضور امام 
هذه املحكمة بموعد املرافعة املصادف ٢٠٢٢/١٢/٤ السـاعة التاسعة صباحا 

وافهم علنا.

القايض 
جواد حسني نايف

اعالن
إىل الرشيـك (سـعديه عـيل صعيب) اقتـىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلـك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عـىل قيام رشيـكك (ميثـاق حميد 
موىس) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٦٧١٣٦) املقاطعة ٤ حي النداء حدود بلدية النجف 
ولغرض تسليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يوما داخـل العراق وشـهر واحد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيك (حيدر محسـن محمـد) اقتىض حضورك اىل 
صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيام رشيكك (ليـث رائد لفتـه) بالبناء 
عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة (٣٦/١٣) (حي 
عربيات السـادة) مقاطعـة ٣٣ حدود بلدية العباسـية 
ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخل العراق وشـهر واحـد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيك (حافض جبار حسني) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (عيل جعفر عبد 
السـاده) بالبناء عـىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (٣/٧٥٢٩٧) املقاطعة ٤ حي السـالم حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.
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بغداد/ الزوراء:

أكـدت وزارة الرتبيـة، امس األربعـاء، عزمها 

إنهاء ظاهرة األمية يف جميع املحافظات.

وذكـر بيـان للـوزارة تلقتـه «الـزوراء»: أن 

«املديريـة العامـة لرتبيـة بابل / قسـم محو 

األمية ، أجرت امتحان أنصاف املتعلمني لـ٨٠ 

دارساً»، مؤكداً «عزم الوزارة عىل إنهاء ظاهرة 

األمية يف املحافظات جميعها».

وأضاف البيان أن «االمتحانات تجرى شـهريا 

وفق الضوابط والتعليمات االمتحانية املعتمدة 

بهذا الشـأن وبإرشاف ومتابعة من قبل لجان 

متخصصة من قسم محو األمية يف كل مديرية 

عامة»، موضحاً أن «هذا االمتحان جاء لتمكني 

الدارس الحصول عىل شهادة محو األمية التي 

تعد معادلة للصف الرابع االبتدائي».

وأشـار اىل أن «الناجـح يف االمتحـان بإمكانه 

إكمال دراسته واالنتقال إىل الصفوف الدراسية 

األخرى».

من جانب اخر، أصدرت املديرية العامة للتعليم 

العامة واألهيل واألجنبي يف وزارة الرتبية، امس 

األربعاء، إعماماً إىل املديريات العامة للرتبية يف 

املحافظـات كافـة ينص عىل إيضـاح مفهوم 

املدرسـة الدامجـة التي تعّد مؤسسـًة تربويًة 

بامتياز تتسـم بالفعالية، وذات رؤيا واضحة 

تتطلـب القيـام بأدوار تسـمو عـن التقليدية 

املتمثلة بتعليم التالميذ املواد األكاديمية فقط 

 .

وقالت املديرية يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: 

إن من أهم القيم التي تسعى الرتبية لتجسيدها 

هي قيـم الدمج املرتكزة عـىل ثقافة حقوقية 

وإنسانية واجتماعية ، ومن هذا املنطلق نبني 

الفئـات املشـمولة باملرشوع الوطنـي للدمج 

الرتبوية الشامل وهي كما يأتي:

يف  برايـل  اعتمـاد طريقـة   / املكفوفـون    •

تعليمهـم وبرنامج خاصـة لرعايتهم ويعمل 

عىل تحقيقه مركزياً .

•  ضعـاف البـرص بالدرجـة (٦ – ٢٤ و ٦ – 

٦٠) بعد التصحيح بالنظارة الطبية بأحسـن 

العينني.

•  املعوقون فيزيائيا (األطراف العليا والسفىل) 

مع التمتع بالذكاء االعتيادي .

•  ضعاف السمع بالدرجة (٤٠ – ٦٠) ديسبل 

مع استخدام املعينة السمعية بأحسن األذنني 

.

•  بـطء التعلـم (الـذكاء املتوسـط أقـرب إىل 

االعتيادي) .

•  صعوبات التعلم (اإلعاقة الذهنية البسيطة) 

مع التمتع بذكاء أقرب إىل املتوسط .

•  صعوبات النطق والتواصل .

•  إعاقات مختلفة قابلة للتعلم .
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت االسـتخبارات العسـكرية، امـس االربعـاء، االطاحة بـ٣ 

ارهابيني حاولوا الدخول إىل مدينة الرمادي.
وذكـرت خلية اإلعـالم األمني يف بيان تلقته «الـزوراء»: «بناًء عىل 
معلومـات اسـتخبارية دقيقة لشـعبة اسـتخبارات وأمن الفرقة 
العـارشة وبالتعـاون مـع اسـتخبارات وقوة مـن اللـواء الثامن 
والثالثـني ومفـرزة مـن قسـم اسـتخبارات ومكافحـة اإلرهاب 
الرمادي تم نصب كمائن محكمة يف سيطرة الشهيد احمد الصداك 
ومنطقة الطرابشـة، اسـفرت عن القبض عـىل اإلرهابيني الثالثة 
املطلوبني للقضاء وفق احكام املادة ( ٤ ارهاب ) وقد تم تسليمهم 

إىل جهة الطلب أصولياً». 

بغداد/ الزوراء:
كردسـتان،  إقليـم  يف  الكهربـاء  وزارة  بـدأت 
امـس األربعاء، بحمـالت إلزالة التجـاوزات عىل 
املنظومة، فيما أكدت أنها سـتقوم بقطع التيار 
عـن املواطنـني الذي بذمتهـم أكثر مـن مليوني 

دينار، من الرضائب غري املسددة.
وقال الناطق باسـم الوزارة يف إقليم كردسـتان، 
أوميـد أحمـد، يف ترصيـح صحفي: إن «رسـوم 
الكهربـاء موحـدة وثابتـة وال ترتبـط بطبيعة 
األحياء يف مدن إقليم كردسـتان، حيث ُتحتسـب 
وفقـاً للوحـدات التـي يتـم رصفهـا مـن قبـل 

املواطنني». 
إقليـم  يف  الكهربـاء  «وزارة  أحمـد  وأضـاف 
كردسـتان، بدأت حمالت للقضاء عىل املخالفات 
والتجـاوزات عـىل الشـبكة»، مبيناً أنه «سـيتم 
قطع التيار عن املواطنني الذين بذمتهم أكثر من 
مليوني دينار، كرضائب غري مسـددة، خصوصاً 

يف األحياء الغنية».
وأردف بالقول: «إن أي مواطن لم يقم بدفع رسوم 
الكهربـاء يف املواعيد املحددة، أو قـام بتأجيلها، 
فإن هذه الرسـوم ستتضاعف، وسيكون ُملزماً 

بدفعها بأي شكل من األشكال». 

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن 

تأليف هيئٍة عليا للتحقيق بقضايا 

الفساد الكربى واملهمة املُودعة يف 

الهيئة  ُمديريَّات ومكاتب تحقيق 

يف بغداد واملحافظـات، وما ُيحاُل 

إليها من قضايا.

دت أنَّ رئيسـها القايض  الهيئة أكَّ

(حيدر حنـون) أصدر أمراً وزارياً 

بتأليـف «الهيئـة العليـا ملُكافحة 

بقضايـا  للتحقيـق  الفسـاد»؛ 

الكربى واملهمة، ُمشريًة  الفسـاد 

إىل أنَّ الهيئة املُؤلَّفة التي يرأسـها 

تضـمُّ  النزاهـة  هيئـة  رئيـس 

دائرتـي  ُمديـري  عضويَّتهـا  يف 

الهيئة،  التحقيقات واالسرتداد يف 

مـن  مجموعـٍة  إىل  باإلضافـة 

قيهـا يتمُّ اختيارهم من قبل  ُمحقِّ

رئيـس الهيئـة «قابلـني للتغري»، 

بتحريِّـني  االسـتعانة  وللهيئـة 

فيها.  وإداريِّني من ُموظَّ

» تأليف هـذه الهيئة  وتابعـت أنَّ

يأتـي انطالقـاً من واجـب هيئة 

النزاهة يف منع الفساد وُمكافحته 

املُتاحـة  الطـرق  بأيـرس وأرسع 

قانوناً، ومن أهميَّة إنجاز التحقيق 

يف قضايا الفساد املنصوص عليها 

يف قانونها ال سيما قضايا الفساد 

السقف  الكربى والهامة، وضمن 

الزمنـي املُحدَّد، الفتـًة إىل أنَّ ذلك 

يرمي للحدِّ من الفسـاد وتقليص 

اسـتمراره  ومنـع  مسـالكه 

ومعاقبـة مرتكبيه، بما ينسـجم 

مـع أهميَّة وحجم تلـك القضايا، 

ُمنبِّهـًة إىل أنَّ تأليـف الهيئة يأتي 

وفق أحكام املادة (٣/سابعاً) من 

القانون».  

ُيشـاُر إىل أنَّ املـادة (٣/سـابعاً) 

مـن قانـون الهيئـة تنـصُّ أنَّهـا 

منـع  يف  املسـاهمة  تعمـل عـىل 

الفسـاد ومكافحتـه عـرب أموٍر، 

منها: «القيام بأي عمٍل يسـاهم 

يف مكافحـة الفسـاد أو الوقايـة 

منه برشطـني :- أ- أن يكون ذلك 

العمل رضورياً ويصبُّ يف ُمكافحة 

الفسـاد أو الوقاية منـه،  ب- أن 

يكـون فاعـًال ومناسـباً لتحقيق 

أهداف الهيئة».

بغداد/ الزوراء:
 ارجع املتحدث باسـم وزارة الصحة، سيف البدر، امس االربعاء، سبب انخفاض مستوى 
الخدمات الصحية يف املستشفيات الحكومية لعدم وجود التخصيصات الكافية، مبينا ان 

الضمان الصحي يهدف لتقليل الكلف املالية للمريض يف القطاع الخاص.
 وقـال البـدر يف حـوار صحفي: «اننا نحتـاج اىل عمليـة تثقيف ملعرفـة ايجابيات قانون 
الضمـان الصحي والذي سـيطبق يف بدايـة العام املقبل كونه يهـدف لتقليل الكلف املالية 
للمريـض يف القطـاع الخاص».  واضاف ان «تأخـر التعيينات الخاصـة بالكوادر الطبية 
بسبب عدم توفر السيولة املالية وكذلك نسبة االنفاق الحكومي عىل رشاء االدوية ضعيفة 
جدا». واشـار البدر اىل ان «الوزارة انجزت مستشـفيات يف بابل والنجف وكربالء وهي ال 
تعمـل بكامـل طاقتها فيما نواجـه صعوبة يف الحصول عىل قطعـة ارض بمدينة الصدر 

لبناء مستشفى». 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس األربعاء، 
اللوجسـتي  الدعـم  بمسـؤول  اإلطاحـة 

لداعش يف محافظة نينوى
وذكرت الخليـة يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 
انـه «مـن أجـل تجفيـف منابـع االرهاب 
ومالحقة عنـارصه نفذت خليـة مهمات 
االسـتخبارات الخاصة التابعة إىل املديرية 
عمليـة  واالمـن  لالسـتخبارات  العامـة 
خاطفـة يف محافظة نينوى، أسـفرت عن 
إلقـاء القبض عىل احد عنـارص عصابات 
داعـش االرهابـي الصادرة بحقـه مذكرة 

قضائية وفق املادة (٤/١ ارهاب )».
وأضاف البيان ان «االرهابي شغل منصب 
الحارس الشـخيص ملسؤول جنوب نينوى 
التابـع ملـا يسـمى (لواليـة دجلـة) قبـل 
عمليـات التحريـر وحاليا يعترب مسـؤول 
الدعم اللوجسـتي ونقـل الخاليـا النائمة 
لجنـوب محافظـة نينوى، جـرت العملية 
اسـتنادا اىل معلومات اسـتخبارية دقيقة 
من خالل التنسيق مع مديرية استخبارات 

وامن نينوى».
وأشـار البيان اىل ان «االرهابي تم تسليمه 

اىل جهة الطلب بشكل اصويل».

بغداد/ الزوراء:
رشعت قوات الحشـد الشـعبي بعملية تفتيش واسعة يف جزيرة العيث يف محافظة صالح 
الدين.وذكر بيان إلعالم الحشـد تلقت «الزوراء» نسـخة منه: ان «قوات الحشـد الشعبي 
متمثلة باأللوية (٩ و٨٨) ومفارز مكافحة املتفجرات رشعت بعملية تفتيش واسـعة يف 
جزيرة العيث بمحافظة صالح الدين». وأضاف البيان ان «العملية تهدف لتأمني األهداف 

املرسومة ومالحقة عنارص داعش وتدمري مخابئه».

بغداد/ الزوراء:

توقعـت وزارة التخطيط، امس األربعاء، 

ارتفـاع عـدد السـكان يف العـراق إىل ٤٢ 

مليون نسمة بحلول نهاية العام الحايل.

وقال املتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة 

إنـه  صحفـي:  ترصيـح  يف  الهنـداوي، 

«بحسـب التوقعـات، فـإن عدد سـكان 

العـراق يف نهاية العام الحايل سـيبلغ ٤٢ 

مليون نسـمة وبواقع ٥٠٫٥ باملئة ذكور 

«نسـبة  أن  إىل  مشـرياً  إنـاث»،  و٤٩٫٥ 

سكان العالم بلغت ٨ مليارات نسمة».

وأوضـح الهنـداوي أن «محافظة بغداد 

تسـجل النسـبة األكـرب بعـدد سـكانها 

البالـغ ٩ ماليني، تليهـا محافظة نينوى 

بمعـدل ٤ ماليـني، والبـرصة ٣ ماليني»، 

مبينـاً أن «محافظة املثنى سـجلت أقل 

نسـبة سـكانية حيث يبلغ عدد سكانها 

مليوناً أو أقل بقليل».

السـكاني  النمـو  «نسـبة  أن  وأضـاف 

مرتفعـة بالعـراق، إذ تقـدر بــ ٢٫٦٪، 

وبموجب هذه النسبة فإن عدد السكان 

يـزداد بنحـو ٨٥٠ ألفـاً سـنوياً، إال أنها 

منخفضـة عمـا كانـت عليـه قبـل ١٠ 

سنوات حيث كانت نسبة النمو السنوي 

.««٪٣٫٣

وأشـار إىل أن «العراق لم يصل إىل مرحلة 

االنفجار السـكاني، وأن معـدل الزيادة 

طبيعيـة»، موضحـاً أن «عدد السـكان 

النشـطني اقتصاديـاً من عمر ١٥سـنة 

إىل ٦٤ سـنة عندما تكون نسـبتهم أكثر 

من ٦٠ باملئة يعترب سالحاً ذا حدين، ويف 

حال لم تسـتثمر بنحو سـليم تتحول إىل 

مشكلة كبرية». 



بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت هيئـة اإلحصـاء الرتكيـة، امس االربعـاء، ان 
العراقيني جاؤوا باملرتبة الثالثة كأكثر الشعوب برشاء 

العقارات يف تركيا خالل شهر ترشين األول املايض.
وقالـت الهيئة يف تقريـر اطلعت عليه «الـزوراء»: ان 
«مبيعـات املنازل يف تركيا لألجانب انخفضت بنسـبة 
٨٫٨٪ يف ترشين األول ٢٠٢٢ مقارنة بالشـهر نفسـه 
مـن العـام السـابق، وأصبحـت ٥ االف و٣٧٧ منزًال، 
حصلـت انطاليا عىل املرتبـة االوىل بواقع الفي و١٢٣ 
منزال، وجاءت اسـطنبول يف املرتبـة الثانية بمبيعات 

الف و٦٥٨ منزًال، ثم مرسني بواقع ٤٩٠ منزال».
واضافـت ان «تركيـا باعت خالل عرشة أشـهر األوىل 
من العام الحايل ٥٥ الفاً و٢١ منزالً لألجانب وبنسـبة 

ارتفـاع بلغـت ٢٦٫٩٪ عـن نفـس الفـرتة مـن العام 
السابق».

وأشـارت إىل أن «الروس تصدروا باقي الدول يف األكثر 
رشاء للعقـارات يف تركيـا خالل ترشيـن األول وبعدد 
الفي و ٢٣ منزال، بينما جاء اإليرانيون باملرتبة الثانية 
حيث اشرتوا ٤٩٨ منزالً»، الفتا اىل ان «العراقيني ثالثا 
وبعدد بــ ٣١٠ منازل، واالوكرانيـني رابعا بعدد ٢١٦ 

منزال، وأملانيا خامسا وبعدد ٢١١ منزال».
ويتصـدر العراقيـون يف قائمة رشاء املنـازل يف تركيا 
منـذ العـام ٢٠١٥، إال أنـه تراجع للمركـز الثاني بعد 
إيـران مع بداية العام ٢٠٢١، قبـل أن يرتاجع للمركز 
الثالث منذ شـهر نيسـان املايض بعد هيمنة روسـية 

عىل العقارات الرتكية .

بغداد/ الزوراء:
شخص الخبري االقتصادي املحيل، باسم عدنان، 
امس االربعاء، ثالثـة تحديات تواجه قرار اعادة 

سعر الرصف يف العراق.
وقـال عدنـان يف حديـث صحفـي: إن «القوانني 
رسـمت صالحيات واضحـة مللـف االدارة املالية 
يف العـراق وهـي من اختصـاص البنـك املركزي 
الذي يعترب جهة مسـتقلة وال يمكن التدخل بها 
او فـرض قرارات ومنها اعادة سـعر الرصف اىل 

وضعه السابق». 
واضـاف، ان «٣ تحديات تواجـه اي قرار بإعادة 
سـعر رصف الـدوالر اىل وضعه السـابق ابرزها 
هي فقـدان سـيولة مالية تقدر بــ٢٢ تريليون 

دينـار وهو مبلغ كبـري خاصة ان امـام مرحلة 
تقلبـات متكررة يف بورصة اسـعار النفط والتي 
سـتجعل اي خطوة قادمة يف هذا االتجاه صعبة 

بل مستحيلة».
واشـار اىل أن «حكومة الكاظمي ارتكبت اخطاء 
فادحة جعلت من رفع سعر الرصف اداة لطحن 
املاليـني من الفقـراء ألنها لم تحِم االسـواق ولم 
تضع آليات ملنـع االحتكار واملضاربـات يف املواد 
االساسية لتدفع االسعار لالرتفاع بنسبة ترتاوح 
بـني ٢٠-٥٠٪». ويدعـم العـرشات مـن أعضاء 
مجلس النواب قرار اعادة سعر رصف الدوالر اىل 
وضعه السابق بسـبب تداعيات ارتفاع االسعار 

للمواد االساسية يف األسواق.

بغداد/ الزوراء:
استقبل معايل محافظ البنك املركزي 
العراقـي، مصطفـى غالـب مخيف، 
امس األربعاء، السـفري اإليطايل لدى 
العراق السّيد ماوريتسيو كريكانتي.
اسـتعراض  اللقـاء  خـالل  وجـرى 
العالقـات االقتصاديـة واملرصفيـة، 
مصلحـة  يخـدم  بمـا  وتعزيزهمـا 
البلدين، فضالً عن حل املشـاكل التي 

تعيق هذه العالقة وتقّدمها.
وقد وّجه السـفري دعـوة إىل املحافظ 
اإليطـايل،  املركـزي  البنـك  لزيـارة 
ووعد معاليـه بتلبيتها خـالل األيام 

القادمة.
مـن جهـة أخـرى، أّكـد مخيـف أن 
البنـك املركزي العراقـي انتهج خالل 
السـنوات املاضية سياسـة االنفتاح 
الخارجي عـىل نظرائه يف دول العالم 
بهدف تعزيز عالقات القطاع املرصيف 

العراقي يف الخارج. 
مبينـاً: أن افتتـاح فـروع للمصارف 
العراقيـة يف الخارج خطـوة لألمام، 

ودليل عـىل النجاحـات التي حققها 
القطاع املرصيف يف العراق والثقة التي 

اكتسبها دولياً.

من جانـب اخـر، اسـتذكر محافظ 
البنـك املركـزي العراقـي، مصطفى 
غالب مخيف، امـس األربعاء، أهمية 

دور البنك املركزي يف البالد، بمناسبة 
املرور عىل تأسيسه ٧٥ عاماً، مؤكداً 
أن البنك املركزي العراقي لعب أدواراً 

يف التقـّدم والتنمية وأحـد محركات 
العمل املؤسيس الراقي. 

وقال محافظ البنك املركزي العراقي، 
مصطفـى غالـب مخيـف، يف بيـان 
تلقتـه «الـزوراء»: «تحـلُّ علينا هذا 
اليـوم (أمـس) الذكـرى الخامسـة 
والسـبعون لتأسـيس البنك املركزي 
العراقـي، حني ولد املـرصف الوطني 
العراقـي يف مثل هذه األيام من العام 
١٩٤٧، لتبدأ مسرية مظّفرة للسلطة 

النقدية يف بلدنا». 
وتابـع أن «هذه الـوالدة التي قطَف 
ويقطف شعبنا ثمارها بعمل مّرشف 
كان مثـاالً ملؤسسـة منتمية لبلدها، 
تلعـب أدواراً يف التقّدم والتنمية وأحد 

محركات العمل املؤسيس الراقي».
وأضـاف: «لسـنا وحدنا مـن نفخر 
ولكـّن  العراقـي،  املركـزي  بالبنـك 
شعبنا ومؤسساتنا وقطاعنا املرصيف 
الوطنيـة  الثمـرة  بهـذه  يفخـرون 
الباذخة يف عطائها وأدائها واستدامة 

جهودها».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
ذكـرت مجلة «ميـد» الربيطانية، امس األربعـاء، أن العراق جاء رابعا يف 
قيمة العقود املوقعة بمنطقة الرشق األوسـط خالل شـهر ترشين األول 

املايض.
وقالـت املجلة يف تقرير لها،اطلعت عليه «الزوراء»: إن قيمة مؤرش «ميد 
بروجكتس» أظهر أن شهر أكتوبر/ ترشين األول املايض بات ثالث أفضل 
شهر ألسواق الرشق األوسط هذا العام من حيث العقود املمنوحة، مبينة 
أن إجمايل صفقاتها املوقعة بلغ ١١٫٣ مليار دوالر خالل الشهر املايض.

واضافـت «ان العراق جاء يف املركز الرابع عىل مسـتوى املنطقة يف قيمة 
العقود التي تم ترسيبها خالل شـهر ترشين األول املايض، إذ منح عقوداً 

بقيمة ٦٩٨ مليون دوالر أمريكي».
وأشارت املجلة إىل أن «السعودية تصدرت ترتيب إرساء العقود للمشاريع 
بقيمة ٤٫٦ مليـارات دوالر كان معظمها يف قطاع الكهرباء، وحلت قطر 
يف املرتبة الثانية بصفقة واحدة يف قطاع الغاز بقيمة ٤٫٥ مليارات دوالر، 
بينما حلـت اإلمارات يف املرتبة الثالثة من حيـث صفقات ترشين األول، 
فيما احتلت الكويت املرتبة الخامسة عىل مستوى املنطقة بعد أن أرست 

عقوداً بقيمة ٩٣ مليوناً.

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 
  بغـداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيـار ٢١ من 
الذهـب الخليجي والرتكي واألوربي ٣٦٥ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٦١ 

الفاً، وهي نفس االسعار ليوم الثالثاء.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

استقرارا أيضاً عند ٣٣٥ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣١ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٦٥ الف دينـار و ٣٧٥ ألفاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٣٥ الفاً و ٣٤٥ الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شهدت اسـتقرارا أيضا، حيث بلغ سعر 
بيع مثقال ذهب عيار ٢٤ بيع ٤٢٠ الف دينار، وسجل عيار ٢١ بيع ٣٧٠ 
الف دينار، فيما سـجل عيار ١٨ بيع ٣١٥ الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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

األربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صباح امـس ١٤٨٤٥٠ دينارا عراقيـا مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما 

كانت األسعار ليوم الثالثاء ١٤٨٣٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر.
وأشـار املصـدر إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعـت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٩٠٠٠ دينار عراقي 
لـكل ١٠٠ دوالر امريكـي، بينمـا بلغت أسـعار الـرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار 

عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الـدوالر يف البورصة 
سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٤٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت اسعار خامي البرصة املتوسط والثقيل العراقي، امس األربعاء، 

بأكثر من ٣٪، مع انخفاض اسعار النفط عامليا.
وانخفض خام البرصة املتوسـط املصدر آلسيا ٢٫٩٥ دوالر وبنسبة تغيري 

بلغت ٣٫٢٧ ٪ ليصل اىل ٨٧٫١٧ دوالرا للربميل الواحد.
وانخفـض خام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا ٢٫٩٥ دوالر وبنسـبة تغيري 

بلغت ٣٫٤٩ ٪ ليصل اىل ٨١٫٥٢ دوالرا.
وشهدت اسـعار النفط العاملية انخفاضا مع ضعف الطلب الصيني ثاني 
اكـرب مسـتهلك للنفط بالعالم مـع توقعات بركـود اقتصـادي يف اوروبا 

وامريكا.
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بغداد/ الزوراء:
امـس  الزراعـة،  وزارة  أعلنـت 
األربعاء، عن توجيه لرئيس مجلس 
الوزراء، محمد شـياع السـوداني، 
بتعويض مزارعي الشلب وتصفري 
جميع املستحقات. من جانب اخر، 
كشـف االتحاد املحـيل للجمعيات 
الفالحية، امس، عن ارتفاع اسعار 
االسـمدة يف العراق بنسـبة 25%، 
فيمـا دعـت اىل تدخـل حكومـي 

عاجل. 
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد 
النايف: إن ”رئيس مجلس الوزراء 
محمـد شـياع السـوداني، أوعـز 
بتعويـض جميع مزارعي الشـلب 
لهذا العام بمبلغ 120 مليار دينار، 
التعويضـات“،  جميـع  وتصفـري 
مبينـاً أن ”خطة الـوزارة القادمة 
ضمن املوازنة هي دفع مستحقات 
الفالحـني أوالً بـأول مـن دون أي 

تأخري“.
وأضاف النايف يف حديث صحفي: 
الفالحـني  دعمـت  ”الـوزارة  أن 
و50%  للبـذور   70% بنسـبة 

لألسـمدة وكذلك املبيدات“، مشرياً 
إىل أن ”هذا األمـر يعد بادرة طيبة 
لحكومة السـوداني باتجـاه دعم 

قطاع الزراعة“.

مـن جانـب اخـر، كشـف االتحاد 
الفالحيـة،  للجمعيـات  املحـيل 
امس االربعاء، عن ارتفاع اسـعار 
االسـمدة يف العراق بنسـبة 25%، 

فيمـا دعـت اىل تدخـل حكومـي 
عاجـل. وقال رئيس االتحاد املحيل 
يف ديـاىل، رعد التميمـي، يف حديث 
صحفي: إن ”اسـعار االسـمدة يف 

االسـواق العراقية ارتفعت بشكل 
مطرد خالل 5 اسابيع بنسبة تصل 
اىل 25 % بسـبب اسـتغالل بعض 
الخاصة  التحقيقـات  التجار مللف 
بشـحنة اسـمدة حكوميـة كبرية 
يتشـبه بانها ملوثة تم استريادها 

مؤخرا“.
وأضـاف ان ”االسـمدة رضوريـة 
إلدامـة خصوبـة االرايض وارتفاع 
اسـعارها سـيكبد الفالحني املزيد 
مـن التكاليـف املاديـة“، داعيا اىل 
”تدخـل حكومـة عاجـل لضبـط 
االسواق ومنع االحتكار ومواجهة 
تجار االزمات الذين يحاولون رفع 

االسعار لجني املزيد من االرباح“.
وأشار التميمي اىل ان ”العراق يملك 
احتياطات هائلة من الفوسـفات 
التي تشـكل املادة االهم يف صناعة 
االسـمدة ما يستدعي اعادة النظر 

يف هذا امللف االسرتاتيجي“. 
وكانت شبهات تلوث شحنة كبرية 
من االسـمدة امللوثة دفع اىل اجراء 
تحقيقـات ومنـع توزيعهـا عـىل 

املحافظات.

›ub«@›Çán€@Ï«ámÎ %@25@Újè‰i@Òá8˛a@ b–mäa@áñãm@ÚÓy˝–€a@pbÓ»‡ßa

pb‘znèæa@…Óª@7–ómÎ@k‹ì€a@Ô«äaçfl@ùÌÏ»ni@oËuÎ@ÚflÏÿ®a@ZÚ«aäç€a

paäb‘»‹€@�ıaãí@ãr◊˛bi@br€bq@ÊÏÓ”aã»€a
fiÎ˛a@ÂÌãìm@fi˝Ç@bÓ◊ãm@¿@

“ãó€a@ã»é@ÒÜb«g@äaã‘€@pbÌá•@3@òÉìÌ@Übón”a

السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3250  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  10.500 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2750 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 13,000 – 15,000 دينارلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 13,000 – 15,000 دينارلحم عجل عراقي (1 كغم )

7500-8000 دينارلحم عجل مستورد (1 كغم )

6000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
5500-6000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينارفخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4000 دينارفخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6000 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,500 – 6,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000 دينارتمر برحي1000 دينارالطماطة

1250 ديناراملوز  4000 دينارالباميا

1500 دينارالربتقال2500 ديناراللوبيا

1000 دينارنارنج1000دينارالبطاطا

2000-2500 دينارخوخ1000 دينارالخيار

1500-2000 دينارعرموط1250دينارخيار قثاء

2500 دينارعنب1250 دينارفلفل بارد 

1000-2000 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

4000 دينارليمون عراقي500-750 دينارالباذنجان  

1250-1500 دينارليمون مستورد   1000 دينارالبصل

2500 ديناراللنكي مستورد   1250 دينارالجزر

1250 ديناراللنكي عراقي   2000دينارفاصوليا 

1250-2000 ديناررمان750 دينارلهانة

1500-2000 دينار كيوي1000 دينار قرنابيط 

750ديناررقي 1000 دينارشجر 

1000ديناربطيخ 1000 دينارخس

1500 ديناركريب فوت 3000 ديناربروكيل

1500 دينار السندي1000 دينارشلغم

3000 دينار تني1000 دينارشونذر
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@ãè≤@paáÓè‹€@Òãˆb�€a@kÉn‰fl
bÓée@lãÀ@¿@Êb‰j€@‚bflc

بغداد/ متابعة الزوراء
 خرس منتخبنا بالكرة الطائرة للنساء امس األربعاء امام شقيقه اللبناني بثالثة اشواط 
مقابل اليشء، ضمن مباريات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الجارية احداثها يف االردن.
ويلعـب منتخبنا النسـوي لكرة الطائـرة يف املجموعة األوىل اىل جانـب منتخبات كال من 
السـعودية وسـوريا ولبنان وفلسـطني.وكان منتخب السـيدات حقـق أوىل االنتصارات 
الثالثـاء املـايض بعد فوزه عـىل منتخب السـعودية النسـوي بثالثة أشـواط دون رد يف 
مستهل مشواره يف بطولة غرب اسيا للكرة الطائرة . وتشارك يف بطولة اتحاد غرب آسيا 

١٠ منتخبات يمثلون الجزء الغربي من القارة االسيوية .

ãºcÎ@ã–ñc

Òäãÿnæa@ÍÜÏ«Î@·Àä@Ê�a@Ûny@b‰mb‘znèfl@…œáÌ@%@Üb•¸a@ZÊbÓ€ÎÜ@Êb‡ÿy

ÚÓ€Îá€a@bÓ€b�„c@Ú€Ï�i@¿@⁄äbìÌ@Ôéaãÿ€a@Û‹«@ê‰n€a@kÉn‰fl

بغداد/ حسني عمار
أكـد مدرب كرة الحـدود، عادل 
نعمة، أن الفريق اسـتغل فرتة 
توقـف الدوري لرفع املسـتوى 
خـالل  مـن  لالعبـني  البيانـي 
والتدريـب  الوديـة  املباريـات 

املتواصل.
وقـال نعمـة إن“ الفريق حقق 
نتائج ايجابية خالل فرتة توقف 
مباريات الدوري املمتاز”، مبيناً 
أن ” التوقف يعد عامالً  سـلبياً 
لألندية؛ لذا قـرر الجهاز الفني 
اسـتغالل هـذا التوقـف لرفـع 
املسـتوى البياني للفريق فقرر 
إعطاء راحة لالعبني وبدأ رحلة 

اإلعداد من جديد“.
الفريـق  أن“  نعمـة  وأضـاف 
خـاض مباريـات وديـة أمـام 
النفـط ومباراتني يف املعسـكر 
القصري الـذي اقيم يف محافظة 
أمـام فريقي  النجـف االرشف 
النجف ونفط الوسـط“، مبيناّ 

 

أن“ الهدف األسـاس من إدامة 
رفـع  هـو  الوديـة  املباريـات 
املستوى البدني والفني لالعبني 

خصوصاً بعد التوقف ”.
وتابع نعمة أن“ الفريق عىل أتم 
االستعداد لعودة الدوري وعازم 
عىل تقديم مسـتوى يتناسـب 
مـع مـا قدمنـاه يف الجـوالت 
الخمـس السـابقة السـيما أن 
الفريـق تنتظره مبـاراة مهمة 
القـوة  فريـق  املتصـدر  امـام 

الجوية“.

@Ô„bÓj€a@ÙÏnèæa@b‰»œä@ZÜÎá®a@läáfl
äÎá€a@—”Ïm@Ò6œ@fi˝Ç@µj«˝€

êÌäbi@ÜbÓjæÎ˛@aÜaá»néa@ÔiÏ◊@läáfl@pbflá£@µ»nèÌ@Ú‡◊˝æa@Üb•a

بغداد/ احمد الداغستاني
يهدد حكام كرة القدم  بمقاطعة الدوري 
املمتـاز يف حال عدم رصف مسـتحقاتهم 
املتأخرة منذ موسـم كامل، وذهبوا ألبعد 
من ذلـك محذرين مـن كالم آخر وموقف 

أصعب. 
اسـتطلعنا آراء عدد من الحكام العاملني، 
فضـًال عـن رأي لجنـة الحـكام يف اتحاد 
الكرة، حـول موقفها بشـأن عدم رصف 

مستحقات الحكام.
ويقـول الحكم الدويل سـالم عامـر: لقد 
وعدنا االتحاد العراقي لكرة القدم بتسديد 
مسـتحقاتنا. مبينا: اننا متواصلون بهذا 
الجانب، ويف حال لم يسددوا حسب الوعود 

فإن للحكام كالماً آخر بهذا الشأن. 
ولفـت إىل: أن الحـكام لـم يتسـلموا منذ 

سـنة، وهـذا يحـدث ألول مـرة يف تاريخ 
التحكيم العراقي. مشـريا إىل: أن مشكلة 
الحكم ليس فقط املسـتحقات، بل كذلك 
تزويدنـا بالتجهيـزات الحديثـة وإقامة 
املعسـكرات التدريبية التطويرية أسـوة 

بحكام العالم.
وأكد سـعي الحكام، خـالل األيام املقبلة، 
إليجـاد الحلول بهـذا الشـأن. معربا عن 
أمله أن يكون االهتمام بمنظومة الحكام 
بشـكل جيـد كونهم مـن أهـم مقومات 

نجاح االتحاد.
بينما قـال الحكم الدويل محمد سـلمان: 
نحن كحـكام ننتظر تنفيـذ وعود كنا قد 
تلقيناهـا من قبل االتحـاد عىس ان توجد 
الحلول. موضحا: أنه يف حال عدم تسـديد 
األجور فمـن املؤكد ان املوضـوع لن يمر 

مـرور الكـرام ألن الحكم العراقـي دائًما 
يضحـي بقـوت عائلتـه من اجـل انجاح 

الدوري املمتاز والدوريات االخرى.
واشـار اىل: اننا سـابقاً كحكام كنا نقوم 
بإيقاف التحكيم عنـد بدء املرحلة الثانية 
من الـدوري، ولم نتسـلم اجـور املرحلة 
االوىل لكـن أن يمر موسـم ولـم يتم دفع 
مستحقاتنا ملوسم كامل فهذه مصيبة“، 
متسـائال ”هل هذا جزاء االحسـان، وهل 
يسـتحق الحكم العراقـي ان يعامل بهذه 

الطريقة املجحفة؟“.
وأوضح: اننا كحكام نعترب ذلك استخفافا 
بالتحكيـم، واالسـتخفاف نعتـربه خطاً 
احمـر. مؤكـدا: لدينـا كالم ثـاٍن يف حال 
اسـتمر مسلسـل التهميش وعدم تسليم 

مستحقاتنا كاملة.

بغداد/حسني الشمري

وصـل اليـوم الخميـس إىل مدينـة انطاليا 

الرتكيـة وفـد منتخبنـا الوطنـي للتنـس 

بطولـة  يف  للمشـاركة  الباراملبـي  االريض 

انطاليا الدولية.

وقـال رئيـس اتحـاد التنـس االريض عـىل 

الكرايس ماجـد جميل العكييل: ان املنتخب 

الباراملبـي سيشـارك يف  الوطنـي للتنـس 

بطولـة انطاليـا للمدة من 18 من الشـهر 

الحـايل ولغايـة  االول مـن الشـهر املقبـل 

بمشـاركة واسـعة من معظـم منتخبات 

العالم.

واضـاف: ان البطولة الدوليـة يف تركيا تعد 

واحدة من البطوالت املهمة ضمن منهاجنا 

السـنوي للعام الحايل والتي نعول عليها يف 

رفـع الرتتيب الـدويل لالعبينا عـرب تحقيق 

النتائج املرجوة التحادنا.

واضـاف العكيـيل: نحـن كاتحاد نسـعى 

اىل تحقيـق نتائج ايجابية مـن خالل هذه 

املشـاركة املهمة عىل الرغم من املنافسـة 

القوية التي سـيواجهها العبونا كون هذه 

البطولـة تعـد مـن اهـم البطـوالت ضمن  

التصنيـف العايل عىل صعيـد العالم لالعبي 

منتخبـات العالـم ويتواجـد فيهـا أقـوى 

الالعبني العاملني. 

واشار رئيس االتحاد اىل: ان وفدنا سيتألف 

من املتحدث رئيسـا للوفـد والدكتور بهاء 

الديـن مدربـا اضافة اىل اربعـة العبني هم 

حسـني حامـد ومحمـد املهـدي يوسـف  

وحسني خليل ونرص مهدي.

@ÔÿÌäbnéÏÿ€a@Í7ƒ„Î@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@µi@ÚÌÜÎ@ÚËuaÏfl@‚ÏÓ€a@—ÓõnèÌ@Ú‹É‰€a@ âu@k»‹fl
@@=flÏ€Ï◊ –@Ô„bjéc@@ÚÓjÌäám@äbÿœc@ aãñ

البرصة/ محمد عماد
بغداد/ صالح عبد املهدي

اختتـَم ُمنتخبنا الوطنّي آخَر تحضرياته، 
عـرص امـس األربعـاء، يف َملعـِب ِجـذْع 
النخلة الـذي سـيحتضُن ُمواجهَة اليوم 
بني منتخبنـا ونظريه الكوسـتاريكّي يف 

الساعِة الخامسة عرصاً. 
وشارَك يف تدريباِت االمس، التي حرضها 
األمنُي العاّم التحاِد الُكرة محمد فرحان، 
(30) العبـًا هـم كٌل مـن جالل حسـن، 
حسـن أحمـد، دلوفـان مهـدي، عـالء 
عبـاس، اآلي فاضـل، عمـار محسـن، 
سـجاد محسـن، أحمـد ياسـني، أمـري 
العمـاري، محمد قاسـم، زيـدان إقبال، 
حمزة عدنان، الكسـندر اوراها، رضغام 
إسـماعيل، أمجـد عطـوان، مصطفـى 
ناظـم، إبراهيـم بايـش، حسـني جبار، 
مناف يونس، شـهاب رزاق، كرار عامر، 
حسـني عمار، حسني عيل، هريان أحمد، 
أحمد عبد الحسني، عيل فائز، حسن عبد 
الكريم، شريكو كريم، أيمن حسني وزيد 

تحسني.
وجرت التدريباُت بقيادِة املُدرِب اإلسبانّي 
الفنـّي  وطاقمـه  كاسـاس  خيسـوس 
املُسـاعد، وشـهدت الَرتكيَز عىل الجانِب 
الواجـب  الخططـّي  واألسـلوِب  الفنـّي 
إتباعه يف ُمباراِة اليوم ضد كوسـتاريكا، 
كمـا تضمنت الحصـُة التدريبّية تماريَن 
الربـط يف الشـِق الُهجومـّي، إضافـًة إىل 
وضـِع أكثـر مـن توليفـٍة أثنـاء اللعِب 
بفسـِح  َملعـٍب  نصـفِ  يف  َمجموعتـني 
الُوصوِل إىل الَتشكيِل النهائّي الذي سيبدأ 

به كاساس أمام كوستاريكا.
املُديـُر اإلدارّي للُمنتخـِب الوطنّي مهدي 
كريم، بـنّيَ إن جهـوداً ُمضاعفـًة ُبِذلَت 
من أجل تأمـنِي ُوصوِل جميـع الالعبني 
لهذه املُباراِة التي سـتكون فرصًة طيبًة 
وذات قيمـٍة فنيـٍة عاليٍة للجهـاِز الفنّي 
ملُشـاهدِة الالعبـني عن ُقـرٍب أكرب وقدر 
املُمكن، وكذلك سـتكون فرصًة حقيقّيًة 
لُجمهورنـا الكريـم ملُشـاهدِة ُمنتخبـه، 
وهي دعوٌة للتواجـِد والُحضور ومؤازرة 

املُنتخـِب الوطنـّي، وعلينـا أن نتعـاوَن 
جميعنا لكي تعكُس املباراُة رسالَة سالٍم 

إىل العالِم أجمع. 
أما العُب الصفاقيس التونيس حسني عيل، 
فتحدَث عـن املُواجهِة املُرتقبِة هذا اليوم 
الخميس، بقولـه إن املُباراَة رغم وديتها 
لكنهـا مهمٌة لنـا جميعاً لعدة أسـباٍب، 
أولهـا إنهـا سـتقاُم عـىل أرضنـا وبني 
جماهرينـا، وإنهـا تحضرٌي مهـٌم لكأِس 
الخليج حتى للمالكاِت العاملة املسؤولِة 
عن األموِر التنظيمّيِة سواء خارج امللعِب 
أو داخلة، فضالً عـن أهميٍة فنّيٍة كونها 

أول اسـتحقاٍق للمالِك اإلسبانّي الجديد 
يف قيادِة املُنتخِب الوطنّي، كما إنه، وألول 
مرٍة، يتجمُع هكذا عدٍد جيٍد من الالعبني 
املحرتفني. متأمالً أن يظهَر هو وزمالؤه 

بصورٍة جيدٍة يف املُباراة.
مـن جهته، فقد أشـاَد ُمحرتُف الفيصّيل 
األردنّي ”مصطفى ناظم“ بُقدراِت املالك 
اإلسـبانّي وطريقِة تعاُملـه مع الالعبني 
وأسـلوبه االحـرتايفّ يف العمـل، منهـا إن 
العالقَة ما بني الالعبني طيبٌة، وإن هناك 
روحـاً معنويـًة ايجابّيـًة تعكـُس روَح 
الفريـق الواحـد مؤكداً إن املـالَك الجديد 

سيكون بحاجٍة إىل املزيِد من الوقِت لكي 
نصل إىل النتائج املرجوة.

وسيكون ملعب جذع النخلة عند الساعة 
الخامسـة من عرص اليوم الخميس عىل 
موعد مـع املواجهة التجريبيـة املرتقبة  
التـي سـتجمع منتخبنـا الوطنـي مـع 
نظريه الكوستاريكي الذي  وجد  البرصة 
افضل  مـكان الختبـار  اوراقـه قبل ان 
يكون آخر الواصلـني اىل الدوحة لخوض 
منافسـات مونديـال قطـر 2022 بينما 
هـي املبـاراة الثالثـة واالخـرية ملنتخبنا 
التجريبيـة مـع  يف سلسـلة  مبارياتـه 

املنتخبـات املونديالية بعـد ان واجه قبل 
ذلك املكسيك واالكوادور .  

êÌäaÏéÎ@ëbéb◊
مبـاراة اليـوم هـي االوىل بعهـدة املدرب 
االسـباني  ملنتخبنـا الوطني  خيسـوس 
كاسـاس  الذي  اكتفـى بمراقبة العبيه 
من املدرجات ابان املباراتني التجريبيتني 
اللتـني جرتـا قبـل ايـام  امام املكسـيك 
واالكـوادور وبالتاكيـد سـتكون مباراة 
اليوم فرصة اوىل نتعرف خاللها عىل مايف 
جعبة الرجـل  من خطط فنيـة  وافكار 
تدريبيـة، امـا عىل الطرف االخـر فيقود 

منتخب كوسـتاريكا املـدرب الكولومبي 
لويـس فرنانـدو سـواريز ( 62 عامـا)  
الـذي يتمتـع بخـربة موندياليـة كبرية  
حيـث يكون مونديـال قطر هـو الثالث 
له بعد ان سـبق له ان قـاد  االكوادور يف 
مونديـال املانيا 2006 ثـم الهندوراس يف 
مونديال الربازيل 2014 ويسـتمر عقده 
مع كوسـتاريكا حتـى انتهـاء مونديال 
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@kÌãvn‹€@pbËuaÏfl
منتخبنـا  خـاض  اليـوم  مبـاراة  قبـل 
الوطني مباراتـني تجريبيتني اقيمتا عىل 
االرايض االسـبانية  تحت قيـادة املدرب 
املؤقت رايض شنيشـل  خرس االوىل امام 
املكسـيك  باربعـة اهـداف دون مقابـل 
وتعـادل يف الثانيـة مع االكـوادور بدون 
اهداف بينما خاض منتخب كوستاريكا 
ثالث مباريـات تجريبية تعـادل يف االوىل 
مع مضيفـه الكوري الجنوبـي بهدفني 
لـكل منهمـا  سـجلهما لـه جويسـون 
بينيـت  وفاز يف الثانية عىل اوزبكسـتان  
بهدفني مقابل هدف واحد  سـجلهما له 
انتونـي هرينانديز  وكيندال واسـتون يف 
مبـاراة ضيفتهـا كوريـا الجنوبية ايضا  
قبـل ان يهزم  ضيفـه النيجريي بهدفني 
دون مقابل  عن طريق اوسـكار دوارتي  

وكيندال واتسون .

µœ60a@Å˝é
واذا كان مدربنا كاسـاس ثقته بتشكيل 
فاضـل   آالي  وهـم  محرتفـا   12 ضـم 
والكسندر اوراها  وهريان احمد   واحمد 
ياسـني  وامري العمـاري وزيـدان اقبال  
وعمـار محسـن وحسـني عـيل  وامجد 
عطوان ومصطفى ناظم  وايمن حسـني 
وشريكو كريم  رفقة مجموعة من العبي 
الـدوري املحيل  فان سـواريز  سـرياهن  
هـو االخـر عـىل امكانيـات املحرتفـني 
الذيـن بمعيتـه  وابرزهم  حـارس نادي 
باريس سـان جريمان الفرنـيس كايلور 
نافـاس  ومدافـع  الوحـدة السـعودي 
اوسكار دوارتي وزميله يف الخط الخلفي 
فرانشسـكو كالفو  العب قونيا سـبور 

الرتكي بجانب العب وسـط سـاندرالند 
االنكليـزي جويسـون بينيـت  ومهاجم  

ليون املكسيكي جويل كامبل .

@ëÜbè€a@›Ábn€a
يقول التاريخ ان للمنتخب الكوستاريكي 
حضورا موندياليا  جيـدا فهذه هي املرة 
السادسـة التـي يتاهل فيهـا اىل الحدث 
الكروي العاملي الكبـري بعد  ان كان احد 
اطـراف الرصاع يف خمس مرات سـابقة  
كانت تواليا يف ايطاليا عام 1990 وكوريا 
الجنوبيـة واليابـان عـام 2002  واملانيا 
عـام 2006  والربازيـل عـام 2014 ثـم 
روسـيا عـام 2018    اما ابـرز ماحققه 
الفريـق يف تلك الرحلة فـكان يف الربازيل  
عندمـا نجح يف بلوغ   الدور ربع النهائي  
قبـل ان  تخذلـه ركالت الرتجيـح مـن 
عالمـة الجزاء امـام  املنتخب الهولندي ، 
وتاهل منتخب كوسـتاريكا اىل مونديال 
قطـر بعد تجاوزه  ملحق الكونكاكاف – 
اوقيانوسيا بالفوز عىل منتخب نيوزلندا 
بهدف دون مقابل يف املباراة التي ضيفها 
ملعب احمد بن عيل املونديايل يف العاصمة 
القطريـة الدوحة ، وتلعب كوسـتاريكا 
يف املجموعـة الخامسـة بجانـب املانيـا 
واسـبانيا واليابـان بما يجعـل مهمتها 

صعبة  يف اجتياز حاجز الدور االول .

@Üávnm@pbÌã◊à
التقـى العراق وكوسـتاريكا  مرة واحدة  
كانـت يف الحـادي والعرشين مـن تموز 
عام 1980 لحسـاب نهائيات مسـابقة 
كرة القـدم يف اوملبياد موسـكو  وانتهت 
املباراة عراقية بثالثة اهداف دون مقابل  
د44)   ) احمـد  هـادي  تواليـا  سـجلها 
وحسني سعيد  ( د 49 ) وفالح  حسن  ( 
د 75 ) وقـاد منتخبنا يومها  املدرب انور 
جسـام ومثلـه يف تلك املبـاراة  الالعبون 
: عبـد الفتاح نصيـف  وعدنـان درجال 
وجمـال عـيل  وابراهيـم عـيل  وحسـن 
فرحـان  وعـالء احمـد وعـادل خضـري  
وهـادي احمد ( سـعد جاسـم )  وفالح 
حسن وحسني سعيد  ونزار ارشف ( عيل 

كاظم ) .

بغداد/ متابعة الزوراء
 اتفـق االتحاد العراقـي للمالكمة مع مدرب كوبـي لإلرشاف عىل 
تطويـر رياضة املالكمة العراقية لبناء جيـل من املالكمني قادرين 

عىل املنافسة يف أوملبياد باريس بعد عامني.
وقـال رئيس االتحـاد عيل تكليف إن ”االتحـاد العراقي للعبة اتفق 
مع املدرب الكوبي الويس لقيادة املنتخبات الوطنية واالرشاف عىل 

املالكمني املواهب ملدة عام واحد“.
واشار تكليف اىل أن ”املدرب الكوبي وصل اىل العراق والتقى االمني 
العـام للجنـة االوملبية هيثـم عبد الحميـد، وتم حسـم كل األمور 

املتعلقة بالعقد“.
وأوضـح رئيس االتحـاد ان ”االتحاد وفر للمدرب الكوبي السـكن 
واإلطعـام مع راتب شـهري وافـق عليه الطرفان“، مشـريا اىل أن 
”الهـدف من التعاقد مع املدرب الكوبـي هو بناء مالكمني قادرين 
عـىل تمثيـل العـراق يف دورة االلعـاب االوملبية املقـررة يف باريس 
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وكان االتحـاد العراقـي للمالكمـة وقع عقـداً تدريبيـاً مع املدرب 
األذربيجانـي جافيـد إبراهيم لقيادة منتخبي االشـبال والناشـئة 

للمالكمة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
نائب رئيس االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
الزميـل الدكتـور عدنـان لفتـة حـل ضيفا يف 
برنامـج (كـوورة) الذي يبث من عىل شاشـة 
قنـاة ( الفـرات ) الفضائيـة، حيـث ناقـش 
الربنامج ملف املنتخب الوطني وما يدور بشـأن 
الالعبـني املحليني واملحرتفني، فضال عن مناقشـة 
املباراتـني الوديتـني اللتني خاضهمـا املنتخـب الوطني امـام منتخبي 
املكسـيك واالكوادور، فضال عن الخوض يف تفاصيل مباراة كوستاريكا 

الودية التي ستقام عىل ملعب البرصة الدويل مساء اليوم الخميس.
 ******************

مراسـل النـرشة الرياضيـة يف القنـاة العراقيـة 
االخباريـة، الزميـل انور صباح، اكد اكتسـابه 
الشـفاء التام من االزمة الصحية التي تعرض 
لها قبل ايـام قليلة، خالص االمنيـات لزميلنا 

بالشـفاء التام، وان يلبسها رب العزة واالجالل 
ثوب الصحة والعافية.



باريس / متابعة الزوراء
الليبريي جورج  رغم مكانته بني أفضل املهاجمني يف تاريخ اللعبة، عجز 
وياه عن املشاركة يف كأس العالم، لكن اسمه سيكون من بني الحارضين 
يف نهائيات قطر ٢٠٢٢ من خالل نجله تيموتي، الذي يدافع عن 

ألوان الواليات املتحدة وليس بلده األم.
بني  من  عاماً   ٢٢ العمر  من  البالغ  الجناح  ويعترب 
األمريكي  املنتخب  تشكيلة  يف  الواعدة  املواهب 
الطامح لتحقيق مفاجأة يف املجموعة الثانية 

التي تجمعه بإنجلرتا، ويلز وإيران.
«أراد  للصحفيني:  االبن  وياه  وقال 
والدي الحصول عىل فرصة املشاركة 
بلده، لكن  بألوان  العالم  يف كأس 
لم يحقق هذه الرغبة، واآلن، هو 
املشاركة)  (تجربة  ذلك  يعيش 

من خاليل إىل حد ما».
وياه  كان  عاماً،   ١٢ قبل 
حني  عمره  من  العارشة  يف 

 ٢٠١٠ مونديال  لنهائي  كضيف  الحايل،  ليبرييا  رئيس  والده،  أحرضه 
من أجل مشاهدة أندريس إنييستا يمنح إسبانيا لقبها العاملي األول عىل 

حساب هولندا بهدف يف الوقت اإلضايف.
برس  فرانس  لوكالة  حديث  يف  التجربة  هذه  اىل  االبن  وياه  وتطرق 
ذلك  مشاهدة  «مجرد  قائالً  الدوحة،  يف  األمريكي  املنتخب  معسكر  من 
(النهائي)، ومشاهدة جميع الالعبني املفضلني لدي عىل أرض امللعب، كان 

ذلك حلماً يتحول لحقيقة».
وتابع نجم ليل الفرنيس: «أن أتواجد يف هذا املوقف اآلن، فهذا أمر جنوني، 
سرييايل لحد ما، أعتقد أنه عندما تكون يف املوقع الذي أنا عليه اآلن، فال 
تعي حقاً كم أنت محظوظ، هذا أمر نعمل عليه منذ فرتة طويلة، يا له من 

شعور رائع أن تتواجد هنا.. برصاحة، لم أستوعب األمر حتى اآلن».
أن  مرتاجع،  كجناح  أو  تقليدي  كجناح  اللعب  بإمكانه  الذي  وياه  وأمل 
يتوج هذه املشاركة بتسجيل هدف، واألفضل أن يكون ضد املنافس األبرز 

لفريقه يف املجموعة الثانية، املنتخب اإلنجليزي يف ٢٥ الحايل.
وأوضح: «لن أكذب، العالم بأجمعه ُيَقدُِّر إنجلرتا، أنا أَُقدُِّر إنجلرتا بالالعبني 
بالتأكيد  إنه  تملكه»،  الذي  التاريخ  تملكها،  التي  املوهبة  تملكهم،  الذين 
وسأقبل  العالم  كأس  لكنها  مماثل،  فريق  ضد  تسجل  عندما  كبري  يشء 

بتسجيل هدف ضد أي كان».
اصغر  إحدى  املتحدة  الواليات  تملك  عاماً،   ٢٥ نحو  يبلغ  أعمار  وبمعدل 

التشكيالت يف املونديال القطري,
لعامل  باالفتقاد  الفريق  يتأثر  أن  إمكانية  عن  الحديث  رفض  وياه  لكن 
الخربة، مستشهداً بما اكتسبه بعض زمالئه جراء دفاعهم عن ألوان نخبة 

األندية األوروبية.
وقال: «أشعر اآلن، يف الوضع الذي وصلت إليه كرة القدم، أن العمر مجرد 
رقم، بعض من أفضل الالعبني يف العالم لم يصلوا حتى اىل عامهم الرابع 

والعرشين».

مدريد / متابعة الزوراء
ريال  العب  هازارد،  إيدين  البلجيكي  يعتقد 
وراء  واإلصابات،  الحظ  سوء  أن  مدريد، 
تراجع مستواه مع املرينجي، عما كان عليه 

يف تشيليس.
وعانى هازارد من إصابات متتالية ومختلفة، 
 ،٢٠١٩ صيف  يف  مدريد  لريال  انتقاله  منذ 

منعته من الظهور بمستواه املعهود.
صحيفة  نقلتها  ترصيحات  يف  هازارد،  وقال 
«ماركا» اإلسبانية: «لعبت ٥٠٠ مباراة خالل 
أي  أو  إصابات  دون  ١٠ سنوات يف تشيليس، 
يشء، ولكن بعد انتقايل لريال مدريد تعرضت 

للعديد من اإلصابات».
رشحه،  أستطيع  ال  يشء  «إنه  وأوضح: 
أعتقد أنني فشلت هنا، لقد لعبت العديد من 
املباريات خالل عرش سنوات، هناك لحظات 
يف الحياة يكون فيها حظك أقل بقليل بسبب 

اإلصابات، وهذا يشء ليس بيدك».
حياتك،  أسلوب  تفهم  أن  «عليك  وأضاف: 
يمكنك تغيري أشياء يف الحياة، لكن أعتقد أن 
سوء  بسبب  كان  مدريد  يف  إخفاقاتي  سبب 
الحظ وفريوس كورونا، وبشكل رئييس كانت 

اإلصابة هي السبب».
«أنا  قال:  مدريد،  ريال  لجمهور  رسالة  ويف 
لدي  آسف،  أنا  أحاول،  أنا  أصدقاء،  يا  آسف 
عام آخر ويجب أن أثبت ذلك، لكن األمر ليس 

سهًال، أنا ال ألعب وأريد فرصتي، أريد أن 
ألعب أكثر إلثبات من أنا حًقا».

وعن أصعب لحظاته، قال: «أصعب لحظة 
أوروبا  أمم  بطولة  يف  كانت  يل،  بالنسبة 
أمام  لإلصابة  تعرضت  عندما  بلجيكا،  مع 

الربتغال».
وزيدان،  أنشيلوتي  بني  الفارق  وعن 

زيدان،  إىل  أتحدث  ال  «أنا  قال: 
الثاني  املوسم  نهاية  يف  لكن 
حدث،  (مهما  يل  قال  معه 
األمام  إىل  تتطلع  أن  عليك 
هذا  يف  بتواجدك  وتستمتع 
وأنشيلوتي  هو  النادي)، 
مدربان مختلفان، ولكنهما 

شخصان متساويان».
تحقيق  يفضل،  أيهما  وعن 

 ١٥ للمرة  األبطال  دوري 
لقب  أم  مدريد،  ريال  مع 
كأس العالم، قال: «إذا قلت 
الناس  فإن  العالم،  كأس 
(ماذا  سيقولون  مدريد  يف 
وإذا  الرجل!)،  هذا  يقول 
عرشة،  الخامسة  قلت 
سيقول الناس يف بلجيكا 
سأقول  مجنون..  إنني 

كالهما».

برلني / متابعة الزوراء
حق  قطر  منح  عىل  عاما   ١٢ بعد 
اقرتب  العالم،  كأس  مونديال  استضافة 
باتت  حيث  املنافسات،  انطالق  موعد 

تفصلنا فقط ٣ أيام عن الحدث العاملي.
قطر  استثمرت  األعوام،  هذه  مر  وعىل 
األغىل   ،٢٠٢٢ مونديال  ليصبح  املليارات 
عىل اإلطالق بتكلفة تجاوزت عتبة ٢٠٠ 

مليار دوالر.
وبات من الصعب تحديد التكلفة الدقيقة، 
بيد أن ما هو مؤكد يتمثل يف أن مونديال 
هذه  مهد  منذ  األغىل  سيكون  قطر 
البطولة عام ١٩٣٠، وسط تقديرات بأن 
التكلفة قد تتساوى مع ما جرى إنفاقه 

عىل ٢١ بطولة سابقة مجتمعة.
الخرباء  تقديرات مجموعة من  وبحسب 
تكلفة  فإن  صحفية،  تقارير  وأيضا 
مونديال قطر ستتجاوز عتبة ٢٠٠ مليار 
الرقم  هذا  من  أكثر  تكون  وقد  دوالر 

بكثري.
عام  الربازيل  مونديال  أن  بالذكر  جدير 
٢٠١٤، كان ُيعد األغىل فيما احتل مونديال 

حيث  الثانية،  املرتبة   ٢٠١٨ عام  روسيا 
وصلت تكلفة البطولتني معا أقل من ١٥ 
مليار دوالر.ويف ذلك، قال دان بلوميل خبري 
جامعة  يف  واملحارض  القدم  كرة  تمويل 
منح  جرى  عندما  إنه  هاالم،  شيفيلد 
قطر حق استضافة مونديال عام ٢٠٢٢ 
األولية  التقديرات  أشارت  يف عام ٢٠١٠، 

 ٦٥ تصل  سوف  املحتملة  التكلفة  بأن 
التقديرات  مليار دوالر.وأضاف أن بعض 
أن  املحتمل  من  أنه  إىل  تشري  الحديثة، 
دوالر»،  مليار   ٢٠٠ التكلفة  «تتجاوز 
مضيفا: «سيكون مونديال قطر األضخم 
أننا  رغم  اإلطالق  عىل  التكلفة  حيث  من 

حتى ال نعرف املقدار بشكل دقيق».

وذهبت تقديرات لرشكة «فرونت أوفيس 
يف  املتخصصة  األمريكية،  سبورتس» 
إىل  الرياضية،  املالية  االستشارات  مجال 
أن تكلفة مونديال قطر قد تصل إىل ٢٢٠ 

مليار دوالر.
األمني  الذوادي،  حسن  رصح  املقابل  يف 
بأن  للمونديال،  املنظمة  للجنة  العام 
جرى  التي  التحتية  البنية  تكاليف 
إنشاؤها يف الدولة الخليجية، منذ منحها 
تتجاوز  سوف  البطولة،  استضافة  حق 
أو  التباين  هذا  دوالر.ويعود  مليار   ٢٠٠
إىل  التكلفة،  إجمايل  تقدير  يف  الدقة  عدم 
باملليارات  ُتقدر  التي  األموال  غالبية  أن 
التي أنفقتها الحكومة القطرية منذ عام 
غري  تحتية  بنية  إلنشاء  كانت   ،٢٠١٠
شبكة  تشييد  مثل  القدم،  بكرة  مرتبطة 
جديدة للمرتو يف العاصمة الدوحة ومطار 
دويل وطرق جديدة.فضال عن بناء حوايل 
١٠٠ فندق جديد ومرافق ترفيهية، فيما 
يأتي الجزء األكرب من هذه االستثمارات 
قطر  «رؤية  مرشوع  تنفيذ  إطار  يف 

الوطنية ٢٠٣٠».

كرة  تمويل  خبري  ماجواير،  كريان  وقال 
مونديال  إن  ليفربول،  جامعة  يف  القدم 
لترسيع  آلية  «بمثابة  كان  العالم  كأس 
معالجة  يف  القطرية  الحكومة  رغبة 
القضايا املتعلقة بالبنية التحتية يف البالد 
هذا  يف  تحول  نقطة  املونديال  كان  حيث 

الصدد».
عىل  األغىل  قطر  مونديال  «يعد  وأضاف: 

اإلطالق مقارنة بالبطوالت السابقة».
قطر  مونديال  بلومي  اعترب  بدوره، 
لكنه  الناعمة»،  القوة  عىل  كبريا  «رهانا 
خسارة،  يمثل  التجارية  الناحية  من 
مضيفا هذا األمر ال يثري قلق قطر الغنية 
بالبرتول، يف ضوء ما تزخر به من ثروات 

كبرية يف مجال الطاقة.
املكاسب  إن  قال  الصدد،  هذا  ويف 
إىل تحقيقها  التي تسعى قطر  الرئيسية 
ليست  العالم،  كأس  استضافة  وراء  من 
الرئييس  الدافع  أن  مضيفا  «تجارية»، 
ودور  الدولية  العالقات  «تعزيز  يف  يتمثل 
قطر اإلسرتاتيجي والدفاعي كقوة ناعمة 

فيما يبدو أن املال ليس هدف قطر».

مسقط / متابعة الزوراء
قبل  بالتوتر،  ميونيخ،  بايرن  مهاجم  جنابري،  سريج  األملاني  يشعر 

مشاركته األوىل مع منتخب بالده يف بطولة كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.
ومن املقرر أن ينطلق كأس العالم يوم األحد املقبل، ويستمر حتى ١٨ 

من الشهر املقبل.
األملانية:  «دونوكورييه»  لصحيفة  ترصيحات  يف  جنابري،  وقال 
أشعر  السبب  ولهذا  جديد،  يشء  العالم  كأس  يف  اللعب  يل،  «بالنسبة 

بقليل من التوتر».
التليفزيون  عىل  املنزل،  من  املونديال  مباريات  أشاهد  «كنت  وأضاف: 
عندما كنت طفًال، وكنت أحلم باللعب يوًما ما يف هذه البطولة الكربى، 

لهذا السبب أنا سعيد للغاية اليوم بتمثيل منتخب أملانيا». 

العام،  هذا  جًدا  قوية  الجنوبية  أمريكا  منتخبات  أن  «أعتقد  وأضاف: 
مثل الربازيل واألرجنتني، أعتقد أنها جيدة حًقا».

وتابع: «هناك أيًضا العديد من املنتخبات الجيدة يف أوروبا والتي نعرفها 
أن  يمكن  املغلوب  خروج  مرحلة  يف  األمور  تدخل  أن  بمجرد  جميًعا، 

تظهر مفاجآت البطولة».
وأتم: «نحن مدينون للجماهري بيشء ما، خاصة بعد الظهور السيئ يف 
املونديال املايض.. نريد الفوز باللقب، لكن من الواضح أيًضا أن األمر 

لن يكون سهًال».
يف  أملانيا  منتخب  مجموعة قوية، تضم منتخبات ووقع 

واليابان  وكوستاريكا.إسبانيا 
                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ

                         

لندن / متابعة الزوراء
عندما تبدأ أي بطولة كربى بحجم كأس العالم، تلجأ الفرق أحياًنا 
آلية، عىل  التوقعات حتى لو كانت من حيوانات أو حواسب  إىل 
 Fairytale» سبيل التفاؤل والتبؤ باملستقبل.العاملون يف حديقة
Farm» اإلنجليزية، قاموا باالستعانة بحيوان من فصيلة األلبكة 
ملعرفة مصري منتخب إنجلرتا يف املونديال.وقالت صحيفة «دييل 
من  الحيوانات  بأحد  االستعانة  قرروا  إنهم  الربيطانية،  ستار» 
«ألفي»،  واسمه  سنوات   ١٠ عمره  يبلغ  والذي  الفصيلة،  هذه 
العالية.وبعدها  بالذكاء واالستجابة  األلبكة  لتميز حيوان  وذلك 
قاموا بوضع علم إنجلرتا عىل جسد حيوان األلبكة، ليختار بني 
التوقعات  جاءت  الفريق،  أمامها  يلعب  التي  املنتخبات  أعالم 
ببداية صادمة للمونديال بالخسارة أمام إيران.ولكن عىل الجانب 
اإليجابي بالنسبة لإلنجليز، توقع «ألفي» فوز إنجلرتا عىل ويلز 
وتأهلها إىل دور الـ١٦ ولكن يف املركز الثاني باملجموعة الثانية 
الشكل  األهداف.وجاء  بفارق  األمريكية  املتحدة  الواليات  خلف 
إنجلرتا  من  كل  حصول  للتوقعات،  وفًقا  للمجموعة  النهائي 
وأمريكا عىل ٦ نقاط، مقابل ٣ لكل من ويلز ومنتخب إيران يف 

دور املجموعات.
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كشـف تقرير صحفي إسـباني، عن الرس الحقيقي وراء ضم الظهري العجوز داني ألفيس لقائمة منتخب الربازيل يف 
مونديال قطر.وأثار اسـتدعاء ألفيـس (٣٩ عاما) لقائمة الربازيل يف قطر، اندهاش جمهور السيليسـاو، خاصة وأن 
مسـتوى الالعب تراجع كثريا ولن يكون مفيدا، ومن الصعب االعتماد عليه يف املباريات.وبحسـب صحيفة «سبورت» 
الكتالونية، فإن تيتي، مدرب الربازيل، أعلن أن الالعب لديه من الروح التنافسـية والحماس ما يسـتطيع نقله لالعبني 
الربازيليني.لكن الصحيفة أشـارت إىل أن السـبب الحقيقي والذي أخفاه تيتي عن الجماهري، هو أنه استدعى ألفيس 
ملراقبة سـلوكيات نيمار.وأضافت الصحيفة، أن ألفيس يعترب أحد األصدقاء املقربني من نيمار، ولديه سـيطرة قوية 
عليه وعىل ترصفاته املشـاغبة يف بعض األحيان.وأكدت الصحيفة، أن تواجد الثنائي تياجو سيلفا وألفيس يف صفوف 
منتخب السيلساو، قادر عىل إخماد أي ثورة أو أزمة يمكن أن يفتعلها نيمار، ونفس الدور يمكن أن يلعبه ماركينيوس، 

ولكن بطريقة أكثر ليونة.

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

حسني عرقاب
التأكيد  إىل  الكثري  دفعت  التي  والعوامل  األسباب  فهم 
األفضل عىل  العالم قطر ٢٠٢٢ ستكون  أن كأس  عىل 
لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  مقدمتهم  ويف  التاريخ،  مر 
يفوت  لم  الذي  إنفانتينو  جياني  السويرسي  القدم 
الذي بلغته  املميز  إال وأشاد فيها باملستوى  أي فرصة 
يف  املونديال  الحتضان  استعداداتها  طريق  يف  الدوحة 
الثانية والعرشين، يتطلب منا النظر والتمعن  نسخته 
يف مميزات وخصائص العرس الكروي الذي مهدت له 
قطر بخطوات فريدة من نوعها، جعلت االختالف بينها 
قبل  من  البطولة  استقبال  رشف  لهم  كان  من  وبني 
واضخا كوضوح الشمس يف عز النهار، بداية من موقع 
التنظيم، وموعد إجراء املنافسات، مرورا بتشييد سبعة 
خدمات  وتوفري  وحيد،  استاد  وتحديث  كاملة  مالعب 
بطاقات  اعتماد  إىل  وصوال  مجانية،  واتصاالت  نقل 
هيا كتأشرية لدخول أراضيها، وتسخري كل اإلمكانيات 
لتقديم مونديال غري مسبوق صديق للبيئة ومنخفض 

الكربون.
وباملوازاة مع ما ستقدمه شبكة النقل يف الدوحة لزوار 

تسعى   ،٢٠٢٢ قطر  العالم  كأس  فرتة  خالل  البالد 
رشكات االتصاالت يف البالد إىل لعب دورها هي األخرى 
عىل  نوعه  من  الفريد  الكروي  العرس  هذا  إنجاح  يف 
وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  ويف  العربي،  املستوى 
خدمات  تقديم  عىل  العمل  خالل  من  وذلك  أفريقيا، 
التي حظيت يف املايض برشف  البلدان  غري مسبوقة يف 

تنظيف املونديال.
لالتصاالت  الرسمي  الراعي  أوريدور  رشكة  وتعتزم 
الزوار برشائح هاتفية تعطيهم  خالل البطولة لتزويد 
القدرة عىل االتصال ملدة ثالثة أيام بشكل مجاني، تشمل 
املكاملات الداخلية واإلنرتنت، يف حني ستقدم فودافون 
ملشجعي البطولة رشائح تمكنهم من االتصال ملدة ٤٨ 
األجواء  عيش  فرصة  إعطائهم  إىل  باإلضافة  ساعة، 
فرع  يف  املتواجدة  امليتافريس  تقنية  عرب  الجماهريية 
الرشكة بمول باالس فاندوم، وهو األمر الذي سيسهم 
املونديال  التشجيع يف  بشكل واضح يف تحسني تجربة 
العربي الذي سيشكل بكل تأكيد أحد أفضل النسخ إن 

لم نقل أحسنها.
والجديد يف هذه النسخة من كأس العالم يف كرة القدم 

األشخاص  إلراحة  مخّصصة  غرف  استحداث  هو 
يف  اضطرابات  يعانون  الذين  أو  بالتوّحد  املصابني 
الغرف يف ثالثة  الحّسية، حيث ستتوفر هذه  املعالجة 
املدينة  إىل  باإلضافة  ولوسيل،  البيت،  هي  مالعب 
مماثلة  أخرى  غرف   ٦ ستكون  حني  يف  التعليمية، 
الرئيسية  املشجعني  مناطق  من  مقربة  عىل  موجودة 
ومن استاد املدينة التعليمية، ويمكن ألصحاب التذاكر 
أن  ومرافقيهم  الخاّصة  االحتياجات  لذوي  املخّصصة 
املتفرجني،  كسائر  امللعب  مدّرج  من  املباراة  يتابعوا 
هادئة  بيئة  توفري  هو  الغرف  هذه  من  الغرض  إال 
االستمتاع  ملواصلة  إليها  االنسحاب  يمكنهم  وآمنة 
باملباراة، ومن املنتظر أن تتسع هذه الغرف إىل حوايل 
١٠ أشخاص، مزّودة بنوافذ كبرية تسمح ملن بداخلها 
بمواصلة مشاهدة املباراة يف بيئة خالية من الضوضاء، 
ويف كّل من هذه الغرف، ُفُرش ملّونة للجلوس عليها، 
وحصائر حّسية للمسها، وأجهزة عرض، وغريها من 

التقنيات املساعدة عىل وضعهم يف أريح الظروف.

نقال عن صحيفة الرشق القطرية
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باريس/متابعة الزوراء:
ينتظـر عشـاق السـاحرة املسـتديرة 
مبارياتهـا يف كل مـكان حـول العالم 
كـي يتبادلـوا الهتافـات والتصفيـق 
أنفاسـهم  تـارة، وليحبسـوا  لالعبني 
انتظـاراً للحظـة تسـديد األهـداف يف 
مرمـى الخصـم تـارة أخـرى. وبعـد 
اإلعالميـون  يبـدأ  املباريـات،  انتهـاء 
املتخصصـون يف الشـأن الريـايض يف 
تحليل املباريـات وأداء الالعبني، ولكن 
قد يقع البعض يف فخ االنحياز لفريقه 
عىل حسـاب االلتزام باملعايري املهنية، 
ومـن هنا أصدرت الكثري من الكيانات 
اإلعالمية أكواًدا مهنية لتغطية أحداث 
املباريـات الرياضيـة كـي يلتـزم بها 
اإلعالميون أثناء تغطيتهم الصحفية. 
الصحفيـني  «شـبكة  وتصحبكـم 
الدوليني» يف جولة مع أهم البنود التي 
أصدرتها املؤسسات اإلعالمية من أجل 
تغطية متوازنة وموضوعية للمباريات 

الرياضية، فإىل نص املقال: 
أصدر «املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم» 
مدونة سـلوك اإلعـالم الريايض يف ٢٣ 
فرباير/شـباط املايض وذلك يف جلسة 
موسـعة حرضهـا لفيف مـن النقاد 
الرياضيني واإلعالميني ورؤساء تحرير 
الصحـف والقنـوات، وتتكـون مدونة 

السلوك من ٢٨ بنًدا من أبرزها: 
- يتعـني عـىل اإلعالميـني الرياضيني 
الحفاظ عىل حيوية األحداث الرياضية 

تحفـظ  التـي  ومتعتهـا  وإثارتهـا 
عـىل  وقدرتهـا  مكانتهـا،  للرياضـة 
اجتذاب قطاعـات عريضة يف املجتمع 
بـدون االنزالق إىل إثارة التعصب أو أي 
نعـرات دينيـة أو طائفية أو تشـجيع 
العنـف أو تعكـري األمن والسـالم بني 
الجماهري أو مخالفـة أي من القواعد 

التي تتضمنها القوانني. 
- اإلعالميون الرياضيون ليسـوا جزًءا 
مـن الحـدث الريـايض أو أي أحـداث 
ذات عالقة بالرياضة ومنها انتخابات 
األنديـة واالتحـادات، ويتعـني عليهم 

الوقوف عىل مسـافة ما من أي حدث 
بتغطيتـه  يقومـون  بحيـث  ريـايض 

بشكل مستقل ونزيه وموضوعي. 
- أن يكـون والء اإلعالميني الرياضيني 
األول واألخـري للمؤسسـات اإلعالمية 
التي يعملون بها، وليس ألي مؤسسة 

رياضية أخرى. 
- يتعـني عـىل اإلعالميـني الرياضيني 
االلتزام يف التعليق أو التحليل بالقواعد 
الحاكمـة لكل رياضة مـن الرياضات 

املختلفة. 
وهنـاك الكثـري من املواقـع اإلخبارية 

التـي نـرشت «مدونـة سـلوك اإلعالم 
األهـرام»  «بوابـة  مثـل:  الريـايض» 
ويمكنكـم مطالعة املدونـة من خالل 
موقعهـا، كمـا نـرش موقـع «صوت 
األمـة» تلـك البنـود ويمكـن االطالع 

عليها من خالل موقعه. 
وقد أصـدر «املجلـس األعـىل لتنظيم 
اإلعالم» كوًدا مهنًيا يتألف من خمسة 
بنود ألهم الضوابط املهنية التي يجب 
أن يلتزم بهـا اإلعالميون أثناء تغطية 
مباراة نهائي البطولة األفريقية لكرة 
القدم بني فريقي األهيل والزمالك التي 

جـرت يف ٢٧ نوفمرب/ترشيـن الثانـي 
٢٠٢٠، وأهم ما جاء فيها: 

- احرتام مشـاعر األطراف املتنافسـة 
مـن الالعبني، والجماهـري، واإلداريني 
والعمـل عىل تهدئة املشـاعر الغاضبة 

لديهم. 
- عـدم التعـرض للحياة الشـخصية 
يف  املشـاركني  أو  الرياضيـة  للرمـوز 

األحداث الرياضية. 
وقد أصدر «املعهـد الربتغايل للرياضة 
امليثـاق  حـول  دليـًال  والشـباب» 
األخالقي لتغطية األحداث واملباريات، 
والفعاليات الرياضية من خالل نسخة 
«Pdf» يف ٢٠١٥، ومـن أهـم بنوده ما 

ييل: 
-أن يلتزم اإلعالميـون بمعايري الدقة، 
اإلعالميـة  والتغطيـة  واملوضوعيـة، 
املتوازنـة للفـرق الرياضيـة وذلـك يف 
جميـع األشـكال والقوالـب الخربيـة 

والتحليلية.
-عـدم الخلط بـني اآلراء الشـخصية 
وبني وظيفتك األساسية يف نقل الحدث 
الريـايض، وذلـك مـن أجـل املحافظة 
عىل حقوق جميع الفرق املشـاركة يف 

املباريات. 
املعلومـات  إخفـاء  عـدم  -ينبغـي 
األساسـية املتعلقـة بتفاصيل أحداث 

املباريات عن جمهورك. 
الرياضيـون  ُيطبـق اإلعالميـون  -أن 
املمارسات الصحفية الجيدة ويلتزموا 

بالقيم األخالقية وذلك أثناء تغطيتهم 
وكل  الرياضيـة،  املباريـات  ألحـداث 
الفعاليـات املرتبطـة بتغطية األلعاب 

الرياضية. 
-تجنب نرش البيانات واملعلومات التي 

تخص الحياة الشخصية لالعبني. 
-أن تقوم املؤسسات اإلعالمية بإنشاء 
مدونـات سـلوك مهنية لضبـط األداء 
اإلعالمـي لـكل مـن يقـوم بتغطيـة 

األحداث والفعاليات الرياضية. 
وقد أوصـت رسـالة الدكتـوراه التي 
 «Xavier Ramon Vagas» أعّدهـا 
حـول املعايري املهنية لجـودة التغطية 
الصحفيـة لألحـداث الرياضية عرشة 
معايري كي يلتزم بها اإلعالميون، وقد 
بحثـت هـذه األطروحة مـدى التزام 
اإلعالميـني يف سـت صحـف مرموقة 
عاملًيـا للضوابـط املهنيـة واألخالقية 
ألوليمبياد لندن ٢٠١٢، وذلك من خالل 

تحليل مضمون ٦٥٥٢ قصة خربية. 
املهنيـة  الضوابـط  أهـم  وتتمثـل 
واألخالقيـة لتغطية أحـداث املباريات 
الرياضيـة كما أوصت الرسـالة، فيما 

ييل: 
-االلتزام بنقل الحقائق وتوخي الدقة 
أثنـاء نقل أحداث املباريـات الرياضة، 

وتجنب الشائعات. 
-أن يعتمـد الصحفيون عـىل املصادر 
الصحفيـة،  تغطيتهـم  يف  املوثوقـة 
ويجـب أال يكتفـوا بـآراء الالعبـني يف 

التغطيـة اليوميـة ألحـداث املباريات 
فقـط، ولكن ينبغي عليهم اسـتطالع 
آراء الخرباء، واملحللني؛ مما ُيسـهم يف 
تزويـد الجمهور باملعلومـات الكاملة 
الرياضيـة  املباريـات  وفهـم أحـداث 
بشكل دقيق وموضوعي، وينبغي عدم 
تحريـف آراء مصادر باالختصار حتى 

ال تقع يف فخ االنحياز. 
-ابذل ما يف وسـعك مـن أجل التغطية 
اإلعالميـة املتوازنـة لكافـة األلعـاب 
الرياضية من أجل توسيع مدارك وأفق 

الجمهور حول مختلف األلعاب. 
-االلتـزام بالقيـم املهنيـة واألخالقية 
ألحـداث  الصحفيـة  التغطيـة  أثنـاء 

املباريات الرياضية.  
األحـداث  وقائـع  بنقـل  تهتـم  -أن 
الرياضية كما حدثت عىل أرض املباراة، 

وال تقدم اآلراء عىل أنها حقائق. 
-عدم إضفاء طابع اإلثارة عىل تغطية 
األحـداث الرياضيـة، واسـأل نفسـك 
دائًما: هل سـتفيد التغطية الصحفية 
التـي قمت بها القـراء، وتمدهم بأهم 
مسـتجدات األحداث بشـكل مهني أم 
ال؟ -ينبغي عليك تسـليط الضوء عىل 
جميع الفرق املشاركة يف األوليمبياد. 

-كن حـذًرا يف اسـتخدام املصطلحات 
والعبـارات أثناء تغطيتـك الصحفية، 
حتى ال تكون الرياضة سـبًبا إلشعال 

الفتن بني الدول.
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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الرباط/متابعة الزوراء
لإلعـالم  الوطنيـة  الجمعيـة  قالـت 
والنارشيـن املغربيـة إن ”أرسة اإلعالم، 
بمختلف فئاتها، تحتفل باليوم الوطني 
لإلعـالم واالتصـال، الذي يصـادف 15 
نوفمرب من كل سنة، يف ظروف استثنائية 
ترخـي بظاللها عـىل القطـاع الذي لم 
يتعاف بعد مـن تداعيات متتالية ألزمة 
كوفيد19- بـكل تأثرياتها عىل املشـهد 
وعـىل األوضـاع االجتماعيـة واملهنيـة 

للصحفيني بعدد من املؤسسات“.
وأشـارت الجمعية، يف بالغ لها، إىل أنها 
تعترب هذا اليـوم الوطني فرصة لتقييم 
الوضـع، والوقوف عند حصيلة سـنة، 
وما أُنِجز وما ينبغي أن ينجز، ومناسبة 
السـترشاف اآلفـاق والتحديـات التـي 

تواجه مهنة املتاعب.
وورد ضمن البـالغ أن الجمعية تقف يف 
هذا اليـوم، أيضا، عـىل مختلف الورش 
املشـهد  لتطويـر  إطالقهـا  تـم  التـي 
اإلعالمـي الوطنـي ومنهجيـة تفاعلها 
معها، منذ تأسـيس هذا اإلطار املهني، 
للصحفيـني  املتحققـة  واملكاسـب 
واملقاوالت ومؤسسـات اإلعـالم يف ظل 
”مسلسـل  مثّمنـة  األزمـة،  اسـتمرار 
تعزيز حرية الـرأي والتعبري، وتكريس 

حـس املسـؤولية لـدى نسـاء ورجـال 
اإلعالم واالتصال عىل مستوى التعددية 
السياسـية والديمقراطية التي انخرط 

فيها املغرب منذ عقود“.
وأضاف املصدر ذاته أن االحتفال باليوم 
الوطني لإلعـالم واالتصال فرصة كذلك 
للرتافع حول عدد من القضايا وامللفات، 
وتعزيـز الـدور االسـرتاتيجي للقطـاع 
الذي يشـكل مرآة للتحوالت السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية التي يشهدها 
أي بلد، ما يتطلب ”مواصلة املجهودات 

إلرسـاء إعـالم يحظـى بأكرب قـدر من 
االستقاللية ويتمتع باملواكبة الرضورية 
يف مواجهة التحديـات الهائلة عىل أكثر 
مـن صعيـد بشـكل دائـم“، و“تمكني 
قطـاع اإلعـالم مـن املواكبـة الالزمـة 
لتحديث بنيتـه التحتية، بما يمكنه من 
االضطالع بدوره رافعة للتنمية ومحفزا 
الديمقراطـي، وتجليا  املسـار  لتعزيـز 
لغنى التنـوع اللغوي والثقايف والفكري 

املوحد“.
وسـجلت الجمعيـة رضورة ”انخـراط 

الـوزارة الوصيـة ورشكائنـا يف مواكبة 
االسـتثمار للخـروج من صيغـة الدعم 
الكالسيكية“، و“وضع مخطط لتقوية 
تسـتعيد  حتـى  اإلعالميـة  املقـاوالت 
مكانتهـا، وتكـرس موقعهـا يف الدفاع 
عن قضايا البالد وطنيا وقاريا ودوليا“، 
و“مراجعة التنظيـم الذاتي للمهنة من 
خالل التخلص من نظام املالءمة وإفراز 
مؤسسـات صحفيـة قويـة ومنظمـة 
مهيكلة وتنافسـية بنَفـٍس احرتايف مع 
تشـجيعها عىل االسـتثمار“، و“تقوية 
املقاوالت اإلعالمية املتوسطة والصغرى 
ومسـاعدتها، حتى تصبـح أكثر تأثريا 
من خـالل إعـادة هيكلتهـا وتنظيمها 
وتقويـة تكتلهـا“، و“العناية بالعنرص 
األسـايس  املحـرك  باعتبـاره  البـرشي 

للعملية اإلعالمية برمتها“.
لإلعـالم  الوطنيـة  الجمعيـة  وقالـت 
والنارشيـن، يف ختـام بالغهـا، ”ونحن 
نحتفـل بهـذه املناسـبة، ال يسـعنا إال 
اإليجابي  باالنخـراط  تجديـد إشـادتنا 
للـوزارة الوصية والحكومـة من خالل 
رصف أجور الصحفيني واملسـتخدمني 
خالل الجائحة ومواكبتها الدائمة حتى 
يظل عدد كبري من املؤسسات اإلعالمية 

الهشة عىل قيد الحياة“.

الجزائر/متابعة الزوراء:
 أصـدرت السـلطات الجزائريـة 
قرارا بإغالق قناة فضائية خاصة 
بسـبب بـث مشـاهد وصفتهـا 
بـ“املنافية لقيم املجتمع والدين 
اإلسـالمي“.ونقلت وكالة األنباء 
الجزائرية الرسـمية عن سـلطة 
ضبط السـمعي البرصي (هيئة 
حكوميـة مكلفـة بالرقابة عىل 
نشـاط الفضائيـات) أنها قررت 
”اإلغالق النهائي لقناة األجواء“.
القـرار  سـبب  أن  وأوضحـت 
يعود إىل ”بث القناة لسـهرة بها 
محتـوى مخل بالحياء يتناىف مع 
قيم مجتمعنـا وديننا الحنيف“.
وتداول جزائريـون عرب منصات 
منشـورات  االجتماعي  التواصل 
حول بث فضائية ”األجواء“ فيلما 
تضمـن مشـاهد وصفـت بأنها 
”خادشة للحياء“. ونرشت إدارة 
القناة الفضائية صبيحة الثالثاء 
بيانـا جـاء فيـه أنـه ”تطبيقـا 
السـمعي  لقـرار سـلطة ضبط 

بـث  نهائيـا  يتوقـف  البـرصي 
القناة“. وأضافت أنها ”تتأسـف 
مشـاهديها  كل  مـن  وتعتـذر 
وعامـة الشـعب الجزائـري عن 
الخطـأ الفـادح املرتكب“.ومنـذ 
عـام 2012 بـدأت عـدة قنـوات 
فضائية خاصة من الخارج ببث 
مضامني حـول الجزائر إخبارية 
وفنيـة وسياسـية واجتماعيـة. 
وُتَسـجل تلك القنوات لدى وزارة 
اإلعالم كقنـوات أجنبية معتمدة 
للعمـل يف البـالد، وتضطر إىل بث 
برامجها من الخارج لعدم وجود 
قانون محيل حول البث السمعي 
البرصي.ويتكرر إغالق السلطات 
التلفزيونية  للقنـوات  الجزائرية 
يف الكثـري مـن املناسـبات، ففي 
يونيو 2021 قررت سلطة ضبط 
السـمعي البـرصي توقيـَف بّث 
قنـاة ”الحيـاة“، بعد اسـتدعاء 
مديرهـا هابـت حنـايش. وجاء 
هـذا القرار بعد بّث القناة لحلقة 
مـن حـوار أجـراه مديـر القناة 

مـع النائـب الربملانـي السـابق 
نوردالديـن آيت حمودة الذي أدىل 
بترصيحات ”مسـيئة“ ملؤسـس 
الدولـة الجزائرية الحديثة األمري 
مـن  أغسـطس  عبدالقـادر.ويف 
العام نفسـه قـررت السـلطات 
الجزائرية وقَف بـّث قناة ”لينا“ 
بسـبب طريقـة معالجتها ملقتل 
يف  إسـماعيل  جمـال  الشـاب 
الشـهر  وزو.ويف  تيـزي  واليـة 
نفسـه أغلقـت السـلطات قناة 
”الجزائرية وان“ بسبب خروقات 
مهنيـة مختلفـة تتمثـل يف عدم 
احـرتام متطلبـات األمـن العام. 
كمـا أوقفت قنـاة ”البـالد“ ملدة 
أسـبوع. وأكدت سـلطة الضبط 
”خرق أحد رشكاء القناة لقانون 
البـرصي  السـمعي  النشـاط 
القـايض بمنـع رشاء أسـهم يف 
تلفزيونيـة“. قنـاة  مـن  أكثـر 
مذكـرة  السـلطات  وأصـدرت 
توقيـف وأمر بالقبـض من قبل 
العدالـة الجزائرية يف حق اإلخوة 

ومسـرّيي  ومؤسـيس  مالكـي 
القنـاة.  كمـا صـدرت مذكـرة 
توقيـف وأمـر بالقبض بسـبب 
مخالفة قانـون الرصف وحركة 
رؤوس األمـوال من وإىل الجزائر، 
مـن جهة، وغسـيل األمـوال من 
جهة أخرى.وأيضا أعلنت سلطة 
الضبـط إغـالق قنـاة ”البـالد“، 
وسـحب اعتمادها ملدة أسـبوع، 
لخروقـات  ارتكابهـا  بسـبب 
تتعلق بعدم احرتامها للتوصيات 
الخاصة بحماية األطفال القرص 

واألحـداث خـالل بـث برامجها.
وأكـد البيـان أن “البـالد“ بثـت 
مقطعـا لحلقـة مكـررة لصور 
الجريمـة الشـنعاء املقرتفـة يف 
حق الشهيد جمال بن إسماعيل.
وشـّددت وزارة االتصال يف وقت 
سـابق عىل ”األهمية القصوى“ 
آداب  ملسـألة  ُتوليهـا  التـي 
وأخالقيـات الصحافـة واإلعالم. 
وقالت إنها ”ال تتسامح يف حدود 
صالحياتهـا“، مـع أي تجاوزات 

أو ترصفات غري مهنية.

القدس املحتلة /أ. ف. ب:
 أشـادت عائلة الصحفية يف قناة الجزيرة شريين أبو عاقلة 
التـي ُقتلت عىل األرجـح برصاصة جنـدي إرسائييل، بقرار 
الواليات املتحدة فتح تحقيـق يف وفاتها.وجاء يف بيان صدر 
عـن عائلة الصحفية الفلسـطينية األمريكيـة ”هذه خطوة 
مهمـة“. وأعربـت العائلـة عـن أملهـا يف إجـراء ”تحقيق 
مسـتقل بالفعل وذي مصداقية وشـامل“.وكانت مراسـلة 
الجزيرة املخرضمة ترتدي سـرتة واقية من الرصاص عليها 
عالمة ”صحافة“ وخوذة عندما أصيبت برصاصة يف رأسها 
خالل عمليـة للجيش اإلرسائييل يف مخيـم جنني لالجئني يف 
الضفة الغربية املحتلة.وأعلن الجيش اإلرسائييل يف 5 أيلول/

سبتمرب أن أحد جنوده أطلق النار عىل األرجح عىل أبو عاقلة 
بعد أن ظنها بالخطأ أحد املسـلحني.ولفتت أرسة الصحفية 
إىل أنها تطالب بتحقيق أمريكـي ”منذ البداية“.وأضافت أن 
السلطات األمريكية تتحّمل مسؤولية إجراء تحقيق ”عندما 
ُيقتل مواطن أمريكي يف الخارج، خصوصاً عندما تتم عملية 
القتل بأيدي جيش أجنبي، كما هو الحال بالنسبة لشريين“.

وقال وزيـر الدفاع اإلرسائيـيل بيني غانتـس اإلثنني إنه لن 
يتعاون مع تحقيق أمريكي يف مقتل الصحفية الفلسطينية 
األمريكية.وكتـب عـىل تويـرت ”القـرار الذي اتخذتـه وزارة 
العـدل األمريكية بإجراء تحقيق يف رحيل شـريين أبو عاقلة 
املأسـاوي خاطئ“، مضيًفـا أن القـوات اإلرسائيلية أجرت 

”تحقيقاً مهنياً ومسـتقالً“ وأطلعت املسـؤولني األمريكيني 
عىل تفاصيله.وكانت صحيفة بوليتيكو قد أفادت أن مكتب 
التحقيقـات الفدرايل األمريكي (إف بـي آي) يحقق يف مقتل 
شـريين أبو عاقلـة يف 11 أيار/مايـو أثناء عمليـة للجيش 
اإلرسائييل، وهي خطوة استثنائية جاءت بعد رفض الجيش 
محاكمة الجندي الذي يرجح أنه أطلق عليها الرصاص.لكن 
مكتـب التحقيقات الفدرايل رفض تأكيـد أو نفي التحقيق.

ورصحت عائلة أبو عاقلة وزمالء لها ملحققي األمم املتحدة 
األسـبوع املايض أنهـا اسـُتهدفت عمًدا كجـزء من ”حرب 
إرسائيـل واسـعة النطاق“ عـىل اإلعالميني الفلسـطينيني، 

ودعوا إىل املساءلة والعدالة.

بغداد / نينا:
 اسـتقبل محسـن املندالوي النائب األول لرئيس 
مجلس النـواب ، بمكتبه , رئيس شـبكة اإلعالم 

العراقي نبيل جاسم .
وبحث املندالوي ، بحسـب بيـان ملكتبه االعالمي 

، واقـع عمل الشـبكة واملؤسسـات التابعة لها ، 
والُسـبل املتاحـة لدعمها وتطويرهـا بما يوازي 
متطلبـات املرحلة الراهنة ، مؤكـداً اهمية إدامة 
التنسـيق الفاعـل مـع مجلـس النـواب ولجانه 

املعنية .

الكويت/متابعة الزوراء:
الكويتـي  اإلعـالم  وزيـر  تـويف 
السـابق وواحـد مـن منتجـي 
و“عمـر  ”الرسـالة“  فيلمـي 
محمـد  الشـهريين،  املختـار“ 
السـنعويس، الثالثـاء، عن عمر 
84 عاماً، بعد رصاع مع املرض.

وأعلن عن وفاة السنعويس نجل 
شـقيقه بـدر السـنعويس الذي 
غرّد: ”رحل عمـي. رحل والدي 
اآلخر وأسـتاذي ومعلمي. رحل 
مـن علمنـي كيف أعشـق هذه 
األرض منذ أبرصت عيني النور. 
غـداً سـأدفنه... وغداً سـتكون 

أوىل جلسات محاكمتي“.
السـنعويس مـن مواليد  محمد 
الكويت  حـي الصالحيـة رشق 
عـام 1938. تخـرج يف املعهـد 
املرسحيـة  للفنـون  العـايل 
بمـرص، ثم حصل عىل شـهادة 
مـن  اإلعـالم  يف  البكالوريـوس 
كاليفورنيـا  جنـوب  جامعـة 

األمريكية.
نوفمرب/ترشيـن   15 يف 
الثانـي مـن عـام 1961 بدأ بث 
تلفزيون دولة الكويت الرسمي 
الـذي اُعتـرب حينهـا مـن أوائل 
بعدمـا  العربيـة،  التلفزيونـات 
ساهم السـنعويس يف تأسيسه، 
وعمـل فيه منـذ انطالقته حتى 
تقاعده عام 1985، حيث تدرج 
مـن كونه مسـؤوالً عـن تنفيذ 
وتنسـيق الربامج يف التلفزيون، 
والحقـاً  ومعـّداً،  مخرجـاً  ثـم 
مديراً عامـاً، إىل أن تقاعد وكيالً 
مسـاعداً لشـؤون التلفزيون يف 

وزارة اإلعالم.
خـالل  السـنعويس  وسـاهم 
مسريته الطويلة يف إنتاج فيلمي 
املختـار“  و“عمـر  ”الرسـالة“ 
السـينمائيني الشـهريين. األول 
يحكـي قصـة السـرية النبوية، 
نضـال  اآلخـر  يتنـاول  بينمـا 
ليبيـا ضـد االسـتعمار اإليطايل 
مـن خالل سـرية عمـر املختار. 

اكتسب الفيلمان انتشاراً واسعاً 
ونجاحاً الفتاً، وُرشحا لنيل عدد 
من الجوائز العاملية السينمائية.
بتقديمه  السـنعويس  واشـتهر 
والجماهريية  الحوارية  الربامج 
عـرب تلفزيـون دولـة الكويت، 
”الرسـالة“  وأبرزهـا 
و“السـنعويس“، وتناولـه عدداً 
التـي  امللفـات والقضايـا  مـن 

أثارت ضجة يف البالد.
ُعنّي السـنعويس عقـب تقاعده 
مديراً عامـاً لرشكة املرشوعات 
الحكومية، ومهمتها  السياحية 
الرتفيهيـة  الخدمـات  تقديـم 
السـياحي  القطـاع  وتشـجيع 
يف البـالد، يف الفـرتة بـني عامي 
1986 و1996، ثـم تفـرغ بعـد 
اسـتقالته للتجـارة، ودخـل إىل 
الحكومة الكويتية وزيراً لإلعالم 
عـام 2006، يف حكومـة رئيس 
مجلس الوزراء السـابق الشيخ 
نـارص املحمد الصبـاح، وتقدم 
باسـتقالته منها قبل يوم واحد 
من مناقشـة اسـتجواب تقدم 

إليه من النائب فيصل املسلم.
تبـوأ السـنعويس خـالل حياته 
عدداً من املناصـب، منها رئيس 
الرشكـة العربية العاملية لإلنتاج 
السينمائي، ومقرها يف البحرين، 
هيوسـتن  رشكـة  ورئيـس 
املتحـدة  الواليـات  يف  تكسـاس 
مجلـس  ورئيـس  األمريكيـة، 
إدارة رشكـة الوفرة للمشـاريع 
السـياحية يف القاهـرة، ورئيس 

مجلـس إدارة مؤسسـة اإلنتاج 
الربامجي املشـرتك لدول الخليج 

العربي.
كما تقلّد رئاسـة نـادي الكويت 
للسينما، وعضوية مجلس كلية 
املجلس األعىل  اآلداب، وعضوية 
مستشـاراً  وعمـل  للتخطيـط، 
املرصيـة،  الفضائيـة  للقنـاة 
أوربـت  لقنـوات  ومستشـاراً 
التلفزيونية، وشـارك يف رئاسـة 
وعضوية مختلف لجان التحكيم 
الفنية والثقافية، وأسـس فرقة 

التلفزيون للفنون الشعبية.
صدر له كتاب ”تلفزيون الكويت 
تاريخ وحكايات 1961-1985“ 
عـام 2016، وصـدر لـه أخـرياً 
كتـاب ”تجربتـي يف املرشوعات 

السياحية وحكايات أخرى“.
ونعـت وزارة اإلعـالم الكويتيـة 
إسهاماته  السـنعويس، وعددت 
يف مجـال اإلعـالم عىل مسـتوى 
الدولية،  دولة الكويت والساحة 
الرسـمية  املتحدثـة  وقالـت 
باسـم الـوزارة، أنوار مـراد، إن 
السـنعويس  الكبـري  ”الراحـل 
من أهم األسـماء التـي ملعت يف 
سـماء اإلعالم الكويتـي، إذ توىل 
الكثـري مـن املناصـب، أهمهـا 
منصـب وزير اإلعـالم الكويتي، 
وقّدم خالل مسـريته العديد من 
األعمال اإلعالمية الناجحة، التي 
شـّكلت عالمة مميزة يف مسرية 
تلفزيـون دولة الكويـت، والذي 

كان أحد مؤسسيه“.
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  هـذه محاولـة يف ارتياد أفق من آفاق الشـعرية ، هو 
األفق الذي يربط الشـعرية بالسيمياء والتوصيل وفك 
شـفرات أو إشـارات النص ورموزه وطرائـق تكثيفه 
وترميـزه ، عـرب اعتمـاد آليـة التأويـل وتلقـي النص 
األدبـي للكشـف عـن املعنى الغائـب أو معنـى املعنى 
ـ كمـا يقـول الجرجانـي ـ وهـو أفق رأينـا أال نختار 
معـه منهجية محددة بعينهـا ـ كما اقرتح احد النقاد 
ـ  وإنما سـنعمد إىل جمع شـتات نظريتـه من مظان 
كثـرية ، تصـب كلهـا يف خانـة واحـدة هـي محاولة 
الوصـول إىل معنى املعنى أو املعنى الغائب لإلشـارات 
والعالمات السـيميائية ، ومما ال شـك فيـه أن البحث 
يف العالمـة واإلشـارة قد ارتبـط تاريخيـا بمناهج ما 
بعد البنيوية ، والسـيما املنهج السيميائي بمرجعياته 
املختلفـة ومدارسـه املتنوعـة ، سـواء أكانـت أوربية 
مـع دي سوسـري أم أمريكية مع بـريس ، وهذا جعلنا 
أمـام منهج متشـعب ومتعدد االتجاهـات ، ومما زاد 
األمر التباسـا وتشـعبا  تداخل هذا املنهج مع مناهج 
وتصورات واتجاهـات نقدية أخرى متسـاوقة معه ، 
كالتأويلية والتوصيليـة ، فضال عن اتجاهات القراءة 
والتلقي ، وألن البحـث يتطلب حضور كل تلك املناهج 
والتصـورات واالتجاهـات النقديـة ـ ولـو بدرجـات 
متفاوتـة ـ كـان البد لنـا من األخـذ منها بمـا يخدم 
قضيتنـا يف كتـاب       (ممكنات الشـعرية يف القصيدة 
العربية املعارصة النظرية واإلجـراء ) للناقدة الكبرية 
الدكتورة أنسـام محمد راشـد , واجتناب التعمق فيها 
، ألن خالف ذلك سـيفيض  إىل متاهـة يصعب الخروج 
منهـا ، وال مناص من القول هنا إن هذا األفق النقدي 
قد حظـي ـ اآلن ـ باهتمـام النقـاد والباحثني العرب 

، والسـيما يف جانبـه النظـري ، إىل درجـة طغى فيها 
جهدهـم النظـري عـىل بعـض املحـاوالت التطبيقية 
املتواضعة ، ربما بسـبب عدم اهتمام النقد بما تقوله 
النصـوص األدبيـة ، بـل بالكيفيـة التي تقولـه بها ، 
وانسجاما مع ما تتطلبه املنهجية العلمية واألكاديمية 
يف مثـل هذه املواقـف ، فقد هيـأت لنـا افتتاحية هذا 
الكتـاب من الخوض يف ذلك الجهد النظري والتطبيقي  
، عـىل أننا ال نأتـي بجديد هنا غري ما يحسـب لنا من 
إمكـان الخروج بجهـد نظري هو يف الواقـع  حوارية 

نظرية تسـمح بتكامـل املناهج الداخليـة والخارجية 
يف تفاعـل وتداخـل وهـذه املقدمـة النظريـة ال تدعي 
التعمـق يف اسـتقصاء أطرافه تلك الخلطـة كافة،إنما 
هـي وقفة أملتهـا املنهجية ,ومثل هـذه النهاية تضع 
الكتـاب  أمـام تسـاؤالت وتأويـالت عديـدة فيمـا إذا 
كان األمر مقصودا لإلشـارة إىل حالـة املتاهة التي قد 
يدخلها اإلنسـان يف مجتمع غريب , ويضع أثره نهائيا 
, أو اإليحـاء بان الحضارة تمتلـك القدرة عىل افرتاس 
الغربـاء وتدخلهم يف متاهـات قاتلة ,  يمكنهم الفكاك 

منها ,وترى الدكتورة أنسـام محمد راشـد  يف مقدمة 
كتابهـا لتوضيح ما تريد الحديث عنه بقولها يطل هذا 
الكتـاب عـىل جدلية يـود متابعتها أفكـارا وإجراءات 
تمسك بطرفها األول سـلطة النظرية وتعاليها املفرط 
واعتدادهـا بفلسـفتها حـال التعامـل مـع أفكارهـا 
ومقرراتها ومـا تمليه من ثم عـىل مريديها واملؤمنني 
بهـا , وان لهـا معايري تبعدها عن غريهـا من املناهج 
والنظريـات التي دقـت إطنابا ثابتة يف جذور املشـهد 
النقدي العاملي,إن ما يجمع النظريات النقدية الحديثة 
هـو اعرتاضها عىل الرأي القائـل إن املعنى كامن كليا 
يف النص وملفوظه اللسـاني ، فاملتلقي بفاعلية الفهم 
قادر عىل تشـقيق وجوه ال نهائية ملعنى النص بإعادة 
بنائـه وإنتاجـه وتلقيـه، أي إن هـذه االتجاهـات أو 
النظريـات النقدية الحديثة كالقـراءة والتلقي ترفض 
حـرص املعنى بالنـص وتميل إىل االعتقـاد بأن القارئ 
هو الخالق الحقيقي للمعنى ، ذلك ألن أبسـط مفهوم 
للقراءة هـو دمج وعينا بمجرى النص، وعلينا التأكيد 
هنـا عىل أن هذه النظريـات النقدية الحديثة هي جهد 
علمـي متميز ـ وليسـت هرطقة  كمـا يتصور بعض 
الناس ـ يويل اهتماما باملضامني وصوال للمصطلحات 
بـإزاء ما يفرزه الزمـن من تحديات جديـدة ، ويمكن 
أن نطبـق هـذه النظريات عىل ثلة من الشـعراء الذين 
تـم اختيارهـم عينة لهـذا الكتـاب النقـدي الرائع من 
قبـل الناقدة املبدعة الدكتورة أنسـام راشـد ومنهم  ( 
السـياب , وأمل دنقل ,ومحمود درويش , واحمد مطر , 
ومليعة عباس عمـارة , ومحمد املاغوط , ونزار قباني , 
والناقد عبد الله الغدامي  فنكتشـف حينها شيئا جديدا 
لم نسـمع بـه يف التحليل النقدي الفـذ  ، ويبدو جليا أن 
األسـاس الذي اختلفـت فيه اتجاهات ما بعـد البنيوية 
مع البنيوية ، هـو املعنى وبكلمة أوضح هو التأويل أو 

اسـتنباط داللة النص ، ويف هذا الصدد نجد من الواجب 
اإلشـارة إىل أن علـم التأويـل ( الهريمينوطيقـا ) الذي 
اختلفـت النظريـات النقديـة يف فهم آليتـه اإلجرائية ، 
كـان مدار حديث النقاد والفالسـفة منذ آالف السـنني 
وهـو لـم يكـن مـن بـدع زماننـا هـذا ، منذ أرسـطو 
والسفسـطائيني مـرورا بمعنى املعنى عنـد الجرجاني  
، بيـد أن الـذي حصـل اآلن هـو أن ( الهريمينوطيقا ) 
بوصفـه دراسـة معنـى املؤلـف يف كلماتـه وتعابريه ـ 
كمـا يف الفهم الكالسـيكي أو التقليـدي ـ قد تحول إىل 
دراسـة املعنـى الناتج مـن عملية فهم املتلقـي بعد أن 
كانـت البنيوية تحيلـه إىل مرجعيـات معجمية ، ولكن 
األمر يزداد تعقيدا ، والسـيما مـع النصوص التي تربك 
القارئ أو املتلقي ، تلك النصوص التي سميت يف عرصنا 
الحديـث بــ ( الخطـاب أو النـص ) ، ففي هـذا النص 
نلمس صعوبة يف التوصل إىل داللة واحدة محددة ، كأن 
ينطـوي عىل داللة إيحائية وأخـرى تقريرية ، وعىل أية 
حال ، فليس كل النصوص واضحة جلية تقدم نفسـها 
للقـارئ من دون وجود مشـكلة يف التوصـل إىل داللتها 
الحقيقيـة ،ومن ثم ال تكلف القارئ جهدا وعناء ,أن ما 
يميـز الناقدة املبدعة الدكتورة أنسـام محمد راشـد  يف 
تحليلهـا للنمـاذج العربية املختارة عىل وفق الشـعرية 
الجماليـة  أن ترشك القارئ/ املتلقـي  معها يف التحليل  
وأن تعتمـد عـىل ذكر املصطلحـات النقديـة الحداثوية 
وترشحهـا أثناء تحليـل النصوص  املختـارة يف كتابها 
(املمكنـات الشـعرية يف القصيـدة العربيـة املعـارصة  
النظريـة واإلجـراء ) وتدخـل املناهج النقديـة النصية 
يف التحليل األسـلوبيات , وعلم النـص , ونظرية التلقي 
, والنقـد النسـوي فضال عن رشحهـا وتحليلها لبعض 
املفاهيم ,واملصطلحـات النقدية الحداثوية  كالتناص , 

واملحايثـة , واملثاقفـة وغريهـا . 

ZÔ‹Óuá€a@·‹èfl@÷aåä@OÚ»ibnflÎ@Òıaã”@@@
يف ديوانه االخـري (حلويات) ياخذنا الشـاعر 
االستاذ عمر الرساي اىل عوالم اخرى مسكونة 
بالحـرية وااللم والتوجـع االنسـاني، ويقال 
دائما ان الشـاعر مـرآة عاكسـة للحياة بكل 
مافيهـا من التضـاد التعب والراحـة والحزن  
والفرح واملعاناة والشـجن الشفيف، الشاعر 
الـرساي بعـد مسـرية حافلة وعطـاء ثر من 
الدواويـن االدبية والركـون يف محراب الكلمة 
االبدي مـع التنوع بـني مكنونـات االدب من 
الشعر والنقد والدراسات االدبية، بال شك اثراء 
جميـل ووجود مهيب يف املكتبـة العربية التي 
تزخر بمؤلفاته، ساعة يف زمن واقف، ضفائر 
سلّم االحزان، سماؤك قمحي، طواويس ماء، 
للدرس فقـط،، وجـٌه اىل السـماء.. نافذٌة اىل 
االرض، ولٌه لها وتوجهـا قبل ديوان حلويات 
كتـاب (الهوية والشـعر) وهو كتـاب نقدي 
دخل الشـاعر فيـه اىل عالم النقـد االدبي من 

بابه االوسع ورحابه االكرب
ارسارهـا  ويعـرف  يتقنهـا جيـدا  بمعادلـة 
برحابـة صدر واطالع ودراية يف عالم الشـعر 
واالدب والثقافة، وهذه املعادلة تتحقق عنده 
باتزان دائم ال يتجزأ، فهو الشاعر بعني الناقد 
والناقـد بعـني الشـاعر، ويف زيارتنـا االخرية 
اىل مقـر االتحاد اهداني االديـب عمر الرساي 
ديوانـه حلويـات، وجعلني اسـري يف طرقاته 

املتشـعبة اقطف ازهار قصائـده التي امتعنا 
بها واثلج صـدور  محبيه بقصائـده التواقة 
الشفيفة، فاالنثروبولوجيا موجودة يف معظم 
قصائده واشـعاره،، وخصوصا عندما يدخل 
يف عمـق النفـس البرشية ويغـور يف بواطنها 
وينقلهـا كاملـة غـري منقوصة عـىل اوراقه 
البيضـاء يف ابـداع وتجـّيل ومؤاخـاة واضحة 
بينـه وبـني املتلقي لشـعره وقصائـده، فهو 
املثقف واالنسـان املبدع باإلضافة اىل دراسته 
االكاديمية التـي زادته خربة ودراية ومعرفة، 
وهو اسـتاذ اللغة العربيـة والصوت وااللقاء 
يف معهـد الفنـون الجميلـة ببغـداد، وهـذه 
الدراسـة االكاديمية اثـرت موهبته وصقلت 
مسـريته االدبية واضافت لـه الكثري يف عوالم 
القصيدة الشـعرية وكتابة النصوص االدبية، 
ففـي ديوانـه االخـري حلويات والصـادر عن 
منشورات مطبعة (دار دور) هذا العام ٢٠٢٢ 
وبصفحاتـه(١٨٧)، والتي زخـرت بقصائده 
ومنهـا، عن الثـورة واملوقف وترشيـن، أثري، 
غربـة، اقـرتاب، تهنئـة، عاصفـة، جـزء من 
النص، وياله وويالء، ضمري، سـمٌو حر، لؤلؤ 
الزمـن وغريهـا مـن القصائد والتـي حاولت 
اسـتيعابها، لكن قلت ليكن هـذا الجزء االول  
مـن قراءتي لحلويات وسـنقف  عـىل الجزء 
الثانـي مـرة اخرى بـاذن الله، ففـي قصيدة 
وياله وويالءص١٦ اتحفنا الرساي بقصيدته 
العمودية التي ازهرت بمفرداتها ذات التوجع 

واملعاناة وااللم االنساني عندما يبدا من الجزء 
اىل الـكل وبالعكـس يف اسـتنباط واسـتقراء 
بـاذخ وزاخر فيشـدنا اليه بإحسـاس عميق 

وانسيابية تامة عندما عندما يقول،
عن صوته، عن شموخ الطني يف املاء

عن اغنيات همت غيثاً بصحراء
عن غرتٍة جمعت كلَّ الحقول بها

فأساقطت ألف وياله وويالء
إن صاح داخُل فزَّ الهمُّ داخلنا

وفزََّز الوجَع املدفون والنائي
يادمع مملكِة االحزاِن يا قصَب النجوى

ويا شيَخ أرٍض يف يد الداِء
اىل ان يقول يف آخر القصيدة

فيا سالماً عىل كّل ِ الهضاب عىل
شّطيه والجرف يأكال بأنحائي

يكفي بأنَك، دَْع كلَّ العراِق لهم،
وقْل لهم تلُكُم األنهاُر أنبائي

سأوقُد الرفرفاِت الخَرض ُمحتطباً
جناَحها نافضاً هّمي وأعبائي

وعـن الثـورة واملوقـف وترشين يظهـر جلياً 
همه االنساني واستنفاره الكبري ملبادئ ثورة 
ترشيـن التـي وحـدت الشـعب العراقـي من 
الشمال اىل الجنوب، كذلك تصويره لكل هموم 
وآالم  النـاس البسـطاء، ويعـّرج من خاللها 
عىل شباب الثورة وهي  من قصائده الطويلة 

نقرأ منها
مرًة حـاول الحمام املـزروع يف جدارية فائق 

حسن
أن يعرب جرس الجمهورية

فجابهه الطغاة بالنار..
وألن الحمام أعىل من أن يمّسه اللهب..

طار حتى وصل غيمًة مذاقها أحمر االلوان
وأستقر يف العلم متدّثراً بثالث نجمات
سهرَن مع الشعب منذ الليلة املاضية

ويف مقطع آخر يقول/
وطٌن يطلُق القّناصُة فيه

من فوّهات بنادقهم الحامض حلو..
وطٌن قنابُلُه الغازيُة تذوب كاآليس كريم..

وطٌن نرفع له القّبعَة
حني ال نخاف فيه من ألوان الُقّبعات..!

وطٌن ال أضطر أن اكون فيه  مؤمناً بما يكفي، 
ألني أحبُّ أن اُلدَغ فيه من ُجحِر ُحّبِك مرتني

ومن قصائده القصرية نقرأ
مطر

ال تثق بحبِِّ من لم يذكرَك حني تمطر السماء، 
ألنه، ويف أول همسـة صيٍف سيرتكك من دون 

ظل
نسخ احتياطي

أخاف عىل لحظاتنا السابقة
أخاف فقدان انفاسك املرتجفة بني أنفايس

ك فتسـقط الُقبلـُة يف  أخـاف أن ال أجـدك كلـَّ
الفراغ.
ذاكرة

اعتدُت أن ألتقَط صورًة للشاشة

كلَّ نهايِة حواٍر ُيعلن آخر قصِة ُحبٍّ عشُتها
لقد امتألت الذاكرة.

شخاطة
 عند ملتقى األنهار..

حيث شجرة آدم
ألتقي حّوائي راسماً لها عشاً

عىل علبة أعواد الثقاب
ومحرقاً خمسة وأربعني عوداً
من عمري املدور برأس أحمر

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
أحالم

األمنيات الكبرية ال تحّققها الذكريات
األمنيات الكبرية تحّققها االحالم

االحالم فقط
ال ذاكرة لألحالم أبدا

لذلك نحكيها للفراغ كلَّ صباٍح مرعب
ويف قصيدة (جثـة نازفة) يعتيل عمر الرساي 
الهم االنسـاني بأنزياح كبري وهو يذكر هول 
الحـروب واملعانـاة بأسـتطيقا الشـاعر وما 
يحمله مـن افكـار واحزان ومـربرات ليقول 

فيها
هربت من الحرب االوىل

بمـا اسـتطعُت أحمله رسيعاً مـن ممتلكاتي 
البسيطة

وهـي ما أوصلتني سـاملاً اىل الحـرب الثانية، 
التي هربت منها بمالبيس فقط

وهـي ما أوصلتنـي وقوراً اىل الحـرب الثالثة، 

التي هربُت منها عارياً حتى من روحي..!
أنا االن حر...

أتفّسخ كما يحلو يل..
مجهول الهوية ومتشابه كالجميع..

أرثـي لحالكـم وأنتـم مازلتـم متأّنقـني بكل 
يشء.

ونحـن نقـول له انـك محبـوب الهويـة ألنك 
عراقـي أصيال أمـا  متشـابه كالجميع فنعم 
النهم يحبوك وتحبهـم  ايها الرساي الجميل، 
شـكرا لديوانك (حلويات) الذي سـنقف معه 
مـرة اخـرى، وهو بال شـك اضافـة معرفية  

كبرية للمكتبة العربية.
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من أبجدّيــاِت الهــــوى بدأْت 

تلــوي ذراَع مشاعــري صلَفــا 

أتخمُتهـــا بالحبِّ منــــُذ رأْت 

عينــاي عينيهــا ومـا اختلَفــا 

وََعدْت فـؤادي أن تكــوَن لــُه

فمىض يصّدق وعَد من حلَفـا

والعاشـــُق املفتــوُن ليـَس لُه

ـِــه الّتلَفـــا   عيــٌن ترى يف درب

فكتبــُت قصــــَة حّبنــا ولَهــا 

سحـــٌر عىل صفحاِتهـــا دلَفـا

والحـــرُف يجـري يف أعّنـته 

ماٍض ومن أحالِمـــــه زلَفــــا

سّطـــرُت ياَء مشاعــري فإذا 

أقىص هواهــا يرســـُم األلَفـا

ÙÏ:a@pbÌá°c
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توجهت القصـة القصـرية كبناء رسدي 
لقارىء يرى فيها متعة قرائية، ويتعرف 
من خاللها عىل تجربـة قاص دفعه حب 
القص إىل جانب موهبة بازغة يف اعماقه 
بزوغ نجم يف سـماء تتلقى مساًء زاحفاً 
لتنـال حظها مـن التوهـج والتألق.. وال 
ادري ملاذا كلما قرأت مجموعة قصصية أو 
شعرية اوىل لكاتب وضع قدمه عىل بداية 
مسـار الكتابة قفـز اىل ذاكرتي موضوعاً 
كتبته بخصـوص الكتابة االوىل؛ تلك التي 
تأتي محملة بالـرباءة بعيداً عن الصنعة؛ 
طقـوس  البـدء..  نصـوص  عنوانـه:“ 
الرباءة“.. اذ كتبت هذا املوضوع وأنا تحت 
غيمة الشـعور بأني يجـب أن افصح عن 
مكنونـات أول مجموعة قصصية كتبتها 
جـاءت بعيـداً عـن مقاسـات تفرضهـا 
موضوعيـات النقـد ومسـطرة الناقـد.. 
فيه كتبت(( يف النصوص االوىل ال يسـعى 
املُرِسـل إىل نوايـا منـح املتلقي مسـارب 
عديدة للتأويـل أو الرتميز.. انه يجد فيها 
نفسـه كمـا يراهـا هـو، ال كمـا يرونها 
ُهم.))؛ وأضفت(( النصوص االوىل بكارة 
تتباهـى بعذريتهـا.. نصـوص تعيـد له 
بطاقـات الحنني  الغريزي كافتقاد ليشٍء 
ُمضـاع.. خطـوط بمثابة خطـى عارية 
افعمها جـذُل الـرباءة؛ يتقهقـر صوبها 
كلما تعب الروح من حمل ثقِل التكلَّف.)) 
ص220 .. وها أنا أستعيد هاتني الفقرتني 
بقراءتـي ملجموعـة قصـص (رحلة مع 

بائعة الخبز) وابداعها الجمايل القادم من 
كاتب يجيـد كتابة القصة بإقناع مقرون 
بشد، وهما صفتان البد من وجودهما يف 
القصـة القصرية. فالشـد واالقناع احدى 
مهمات القاص يف جعل نصوصه مقبولة؛ 

بل وناجحة.
تأتـي نصوص محمد فـرج املعايل تخطو 
عىل ايقاع واقعية تشيع يف طياتها الرباءة 
التـي ارشنـا اليهـا بوصفهـا ”نصوص 
بـدء“ تمـارس يف مسـريتها ” طقـوس 
الرباءة“؛ فال هي تعرف فذلكات الحرفة، 
وال الكاتـب وضع يف ذهنـه رد فعل النقد 
والنقاد... إّنها نصوص تجيء لرتفل عىل 
أديم الرسد ولتقف اىل جانب منتجها الذي 
يسـعى ألن يكون كاتباً يحبـه القراء من 

وراء نصوصه التي ينثرها عطراً يف فضاء 
القراءة. 

وألنه من جذور ريفية فقد انطلق القاص 
يصـور الواقـع الريفي، فيتنـاول هموم 
الفـرد الريفي رجالً كـان أو امرأة، صبياً 
أو فتـاة؛ يتجسـد ذلك عـىل أرض قروية 
تالمـس حياة املدينة بفعل انتقال الريفي 
اىل املدينـة مـن أجـل التواصـل. فنص““ 
رحلـة بائعة الخبـز“ يتعامل مـع أرملة 
جهـدت مـن أجل اسـتمرار عيشـها مع 
اوالدهـا اىل صناعة االرغفـة والنزول من 
القريـة اىل املدينـة لبيعهـا.. ويأتي رسد 
الرحلة اليومية التي تتطلب مشياً طويال 
من أجل الوصول اىل الشارع الرتابي العام 
انتظـاراً للـوري املتهالـك الـذي يحملها 
وابنها الصغري الذي نتفاجأ بأنه هو الذي 
يقص هذه البانوراما من الكفاح والجهد 
والتحمل.. فتتجسد الرباءة هنا ليس فقط 
الن هذا النص من أول نصوص الكاتب بل 
أن تصويره جاء بفعـل عني طفل يعيش 
الرباءة الطفليـة. تصوير التقط الصغائر 
والكبائـر من الحركة واالنفعـال(( ”ُيّمه 
عليوي اگـعد، راح يفوتنا اللوري“.. اردت 
أن افتـح عينـي واحرر رمـويش من لزج 
الرََّمـد. مسـحُت بباطن كّفـي عىل عيني 
ونجحت بتحرير احدهمـا. واحدة تكفي 
ألنظـر اىل وجه أمـي املتـألىلء يف عتمة ” 

الـچرداغ“ الطيني.))ص20 
والقـاص يف مجموعتـه هـذه يكتب عن 
اولئك الذيـن يف القاع؛ اولئك الذين ال عمل 

لهم يف الريف، فالريـف العراقي ميت من 
االزل... ال زراعـة وال مكننة وال مشـارع 
زراعيـة او صناعية تسـتوعب الشـباب 
الناهـض، لذا يكون مصريهـم النزول اىل 
املدينـة للعمل يف أشـق االعمـال وأرداها 
نص (كاظم الحّمال) الذي (( كان له بيت 
صغري خلـف معمل االسـمنت مع بعض 
املسـاكني من جامعي الُقمامة واصحاب 
عربات الحمري والفقـراء املُعدمني.. بيت 
أشـبه بالخربـة: غرفـة واحـدة، وأخرى 
صغرية بحجم قن دجاج تستخدم مطبخ 

ومرحاض مكشوف.))ص13 
مسـلوبة  الريفـي  املجتمـع  يف  واملـرأة 
االرادة، ومحبطة؛ تعيش الجهل التعليمي 
والحيـاة اليومية الرماديـة التي بال أمل، 

فالخّبـازة زهـرة يف نـص (ابنـاء زهرة) 
تعيـش الحرمان من الذريـة وال تريد أن 
تصـدق أنها عاقر، فـرتوح تتخّيل أنَّ لها 
ابناء يعيشـون معهـا،(( وكانت كل يوم 
تحكي لرفيقاتها عن ابنها عيل الذي كان 
شـقياً وال يكف عن تسلق النخيل× وعن 
ابنتها شـيماء التـي مزقت ثوبهـا اثناء 
القفـز مـع بنـات القريـة.))ص7  لكن 
هذا التخيل لن يـدوم بالتأكيد. لذا تعيش 
االحبـاط والتقهقـر الذاتـي؛ فتلجـأ اىل 
الغيبيـات املتمثلة بشـواهد قبور ألولياء 
محليني علّها تتعّطف عليها فتتحقق ولو 
نزراً مما يجيش يف الروح من امنيات مع 
علمها أْن ال أمل يف ما تفعل. فالزوج ترك 
البيـت ورحل يبحث عن امـرأة يتزوجها 

لتلد له أوالداً. 
ويرينا نص (الصبي بلبول) الفتى حسن 
الذي كان يملك كلباً ويزهو بامتالكه لكن 
الكلب تعرض لدهس وقتل فضل حسن/ 
بلبـول يرثيه بحـزن وكمد، والـذي (( لم 
يلبث شـهر أو اكثر حتى وجـدوه ميتاً يف 
فراشـه، ونظراته جامدة، مثل نظرا كلب 

يرتقب مجي صاحبه.)) ص11 
وهكذا تتواىل بجماليٍة نصوص املجموعة 
التي ضمت 31 قصة؛ اغلبها من القصص 
القصـرية جداً، مقدمة لنـا كاتباً ذا خيال 
ولغة واسـلوب يرقى اىل الفعـل االبداعي 
املتميـز؛ ويجعلنـا نحتفـي بـه بإعجاب 
شـديد وثقة ُمعلَنة تؤكده كاتباً سيحقق 

له اسماً المعاً بني االدباء.
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جعـل اللـه املـودة والرحمة أسـاس 

العالقـة السـوية بني الزوجـني، من 

املهـم أن يتحـىل الطرفـني بالرحمـة 

والرفق حتى تنجح العالقة، ويتمكنا 

من الحفـاظ عىل التواصـل والقرب، 

فالرحمة هي قارب النجاة يف األزمات، 

حيث يكون أحـد الزوجني أو كالهما 

يف مزاج سـيئ، وأهم مـا ينتظره من 

رشيك حياته هو أن يظهر له الرحمة 

والرفق، ويكون صبوراً ومحباً.

احريص عـىل إظهار املـودة والرحمة 

لزوجـك، خاصة عندمـا يمر بظروف 

يف  املذكـورة  الحـاالت  مثـل  صعبـة 

السطور القادمة. تابعي القراءة.

1. أوقات اإلرهاق الجسدي

باإلرهـاق  زوجـك  يشـعر  عندمـا 

الجسـدي، مثـل لحظـة وصوله من 

العمل، أو بعد القيام بمجهود كبري يف 

صيانة املنزل مثالً، فإنه يكون عصبي 

وغـري صبـور، وهـو ما يحتـاج منِك 

الصرب وإظهار اللطـف، وأن ترحمي 

يرتجمـه  والـذي  بالتعـب،  شـعوره 

بالعصبية والغضب.

فقط إذا كان تعبري زوجك عن الغضب 

بشـكل يحمل نوعاً من العنف او عدم 

االحرتام، يمكنِك االنتظار حتى يشعر 

بالراحـة، ثمـل الحديث معـه بهدوء 

حـول أسـلوب تعبريه عـن غضبه أو 

انزعاجـه، واطلبـي منـه التعبري عن 

مشاعره السـلبية بأسلوب صحي يف 

املستقبل.

2. التعثر الوظيفي

الرجل يستمد ثقته وقوته من عمله، 

لذا فإن التعثر الوظيفي يجعل زوجك 

يف حالـة يرثى لها، وجـل ما يحتاجه 

منـِك هـو الدعم عرب الصـرب وإظهار 

الرحمة والحنان.

3. فقدان أحد الوالدين

الفقد أزمة كربى تزلزل كيان الشخص 

وتجعلـه ضعيفاً وبحاجة إىل الرحمة 

والحنان من أقرب األشـخاص لديه، 

وبالطبع هذا دورك األهم مع زوجك. 

لـذا إذا فقد زوجك أحـد والديه، عليِك 

دعمه نفسـياً عـرب غمـره بالحنان، 

وإظهار الرحمة به، ومعاملته بلطف 

وصرب حتى يتجاوز محنته.

4. املرور بضائقة مالية

األزمات املالية تصيب زوجك بالحزن 

وتجعله مهموماً، ممـا يجعل قدرته 

عىل تقديـم الدعـم واملسـاعدة أقل، 

ويصبح غـري مهيأ للصرب والتواصل، 

فامنحيه مسـاحته الخاصة وقدمي 

لـه الدعـم عـرب رحمتـه مـن املزيد 

مـن الضغوط عليـه، حتـى يمر من 

الضائقـة املاليـة ويسـتعيد طاقتـه 

وحماسه.

5. االكتئاب

قد يصاب زوجك بالحزن أو االكتئاب 

ألسـباب غـري واضحة، وهـو يف هذه 

الحالـة يحتـاج إىل دعمـك ولطفـك 

ورحمتك أكثر من أي وقت مىض، فال 

تبخيل عىل زوجـك بحنانك واحتوائك 

له يف حاالت ضعفه.

تعتـرب املصافحـة باليـد أحـد طـرق 

مـن  الكثـري  يف  األساسـية  التحيـة 

الثقافات، ولكن املصافحة والشد عىل 

اليد وسـيلة لنقل الكثري من البكترييا 

واألمراض أيضا

يعتقـد أن املصافحـة باليـد اليمنـى 

كانـت تعتـرب إشـارة عىل عـدم حمل 

الطـرف  وتطمـني  للسـالح  الغريـب 

اآلخر. كما أن هـز اليد وبحرارة يدفع 

للتناغـم والتقـرب ممـن نصافحه.يف 

غرب أوروبا يعرب الضغط عىل اليد عند 

املصافحة عن الحزم، يف حني يتجنبون 

ذلك يف رشقها لعدم االيحاء بالسيطرة 

،لكن الضغط يرتك انطباعات مختلفة 

حسب املجتمعات ،املصافحة والضغط 

عىل اليـد يمكنها أن تتسـبب أيضا يف 

نقـل الكثري من الجراثيـم واألمراض، 

لكن يمكـن الوقايـة من ذلك بغسـل 

اليديـن جيـدا باملـاء والصابـون عدة 

مرات يف اليوم.

الشـخصيات  مـن  الكثـري  يتجنـب 

املعروفة املصافحة والضغط عىل اليد 

مثل بيل غيتس خشـية انتقال مرض 

ما إليهم. لكن هناك بدائل للتحية بدل 

املصافحة والضغط عىل اليد.

تنصح دراسة حديثة بمنع املصافحة 

باليـد يف املنشـآت الصحيـة واملشـايف 

حيث يمكن انتقال الكثري من األمراض 

والجراثيم سـواء للزوار أو العاملني أو 

املرىض أنفسهم.

التحيـة  أن  حديثـة  دراسـة  أثببـت 

بمالمسة القبضات أفضل، إذ تتالمس 

مسـاحات أقل من اليد وبالتايل انتقال 

أقـل للجراثيـم املعديـة أيضـا. زوجة 

الرئيس األمريكي ميشيل أوباما أيضا 

تفعل ذلك.

الكميـة  الطبيـة  التوصيـات  حـددت 

املسـموح بهـا مـن الكافيـني للمرأة 

الحامل، وهي مـا تعادل فنجان قهوة 

أو كوبني من الشـاي يومياً، فاإلفراط 

يف تنـاول الكافيـني أثنـاء الحمـل لـه 

أرضار كبرية عىل نمو وصحة الجنني.

ومؤخراً نرشت مجلـة «غاما» الطبية 

إىل أن  نتائـج دراسـة حديثـة تشـري 

اإلفراط يف تناول الكافيني أثناء الحمل 

قـد يكون لـه تأثري عىل طـول املولود، 

حيـث وجـد الباحثـون أن السـيدات 

اللواتي تعدين الحدود املسموح بها من 

الكافيـني أثناء الحمـل، أنجبن أطفاالً 

قصـار القامـة، مقارنـة بالسـيدات 

الالتي التزمن باملعدل املسموح به من 

الكافيـني، أواللواتي امتنعن تماماً عن 

تناول الكافيني أثناء الحمل.

ويعتقـد الباحثـون أن السـبب هو أن 

املـادة املنبهة تؤثر عىل طـول الجنني، 

وهو ما يشري عىل أهمية التزام النساء 

الحوامـل بنسـبة الكافيني املسـموح 

بهـا يومياً أثنـاء الحمل، مـع األخذ يف 

االعتبـار املصـادر الخفيـة للكافيـني 

الشـاي والقهوة ومشتقاتها،  بخالف 

مثل املرشوبات الغازية، والشوكوالتة. 

ان اإلحسـاس بانعـدام الجاذبية داخـل املحطات 
الفضائية يفرض اجراءات منضبطة يجب االلتزام 
للقيـام باملهـام الحياتية داخل السـفن الفضائية 

وامثلة ذلك:
الطعـام: معظمه مجفـف ومغلـف بأكياس ملنع 
وصـول البكترييا اليه، ويضيف الـرواد بعض املاء 
لهـذا الطعـام لتطريتـه ثـم أكلـه، ويثبـت الرواد 
أنفسهم عىل طاولة الطعام املثبتة بأرضية املحطة 

بواسطة أربطة تثبتهم بأرضية املحطة.
اسـتخدام بيـت الراحـة: يتكـون املرحـاض عىل 
املحطـة الفضائية من خزانـة تحتفظ بالفضالت 
الصلبة، ومبولـة تحتفظ بالبول السـائل، ويثبت 
محقن عـىل األعضـاء البولية التناسـلية لكل من 
الجنسـني يف حالـة الوقوف او القعـود، مع تثبيت 
أقدامهـم بأرضيـة املحطـة، ويسـتخدم الهـواء 
املتحرك بدال من املاء يف عملية شـطف جسـم رائد 

الفضـاء او املبولـة.
وبعد تنقية الهواء املستخدم من البكترييا والروائح 
الكريهة يعاد اىل داخـل املحطة حيث يقيم الرواد، 
وتطلـق الفضالت السـائلة يف الفضـاء الخارجي، 
اما الفضالت الصلبة فتجفف وتضغط وتحفظ يف 

حافظة داخل املحطة لحني العودة اىل األرض.
النـوم: ينـام رواد الفضـاء يف أكياس نـوم مثبتة 

بجدار املحطة.
بواسـطة  عـادة  الـرواد  يسـتحم  االسـتحمام: 
اسـفنجة مبللة باملاء والصابـون بدال من الحمام 
املائي العادي، ثم يشـطفون أجسـامهم بواسطة 
قطعـة قماش مبللة باملـاء. وتحتوي حاليا بعض 
املحطـات عىل حمام عادي (شـور مغلـق تماما) 
ملنـع ترسب املاء منه اىل داخل املحطة، ولتنشـيف 
أجسامهم يسـتخدمون خرطوم مفرغ كخرطوم 

مكنس الكهرباء.
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مقادير الوصفة:

ز  ر ا ٢/١ ٢ كوب 

قصري الحبة

١ حية كبريةباذنجان

١ كيلودجاج، مسلوق

ق  مـر ٢/١ ٣ كوب 

دجاج

ملعقة صغرية   ٢

ملح

ملعقة صغرية   ١

بهارات مشكلة

ملعقة صغرية   ٢/١

كركم

ملعقة صغرية   ٢/١

قرفة

ملعقة صغرية   ٤/١

هيل، ناعم

ملعقة صغرية   ٤/١

فلفل اسود

ملعقة كبرية   ٢

زيت ذرة

زيت ذرة للقيل 

للتقديم صنوبر مقىل

طريقة التحضري:

١. اغسـيل األرز وانقعيه باملاء 

الداىفء لحوايل ربع ساعة.

٢. قطعي الباذنجان اىل رشائح 

، انثـري عليه طبقـة خفيفة 

من امللح ، اتركيه لبضع دقائق 

ثم امسـحي عنه امللح جيدا، ال 

تغسليه.

الزيـت يف مقـالة  ٣. سـخني 

الباذنجـان  اقـيل   ، عميقـة 

ليصبـح ذهبي اللـون، اتركيه 

جانبا.

٤. قطعـي الدجـاج اىل قطـع 

صغرية حسب الرغبة.

الحجـم  ٥. يف قـدر متوسـط 

ضعي قليل مـن األرز، رشائح 

الباذنجـان ، قطـع الدجاج ثم 

بقية األرز.

٦. ضعي مرق الدجاح يف وعاء، 

اضيفـي اليه امللـح، البهارات، 

الهيـل  القرفـة،  الكركـم، 

والفلفل، صبـي املرق بحرص 

عىل األرز. اضيفي الزيت.

٧. ضعي القـدر عىل نار قوية 

اىل ان يغـيل ثـم خففـي النار 

وغطي القدر ، واتركيه ليطهى 

بهدوء لحوايل ٣٠ دقيقة اىل ان 

ينضج األرز تماما.

٨. اقلبـي املقلوبـة عـىل طبق 

فوقهـا  انثـري  ثـم  التقديـم 

الصنوبر وقدميها ساخنة.
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احصيل عىل برشة مرشقة من خالل التنظيف اليومي باملستحرضات 
التجميلية واعتماد بعض الخلطـات الطبيعية التي تحاكي متطلبات 

برشتك. 
• نظفـي برشتك بمسـتحرض يومـّي لطيف يقـّدم لك حمايـة تامة 
ضـّد التلوث ويناسـب برشتك الحساسـة املعرضة لظهـور الرؤوس 
السـوداء والبثور. اختاري مستحرض Eve LOM Cleaners من ”إيف 
لوم“ الذي يؤمن العناية البسـيطة والفعالة لتمنح البرشة فيضاً من 
النضارة والجمال، وتتمحور فلسـفتها حول تقشري وتنظيف البرشة 
بشكل متواصل كمفتاح أسايس للحصول عىل إطاللة نرضة بمنتهى 

الجاذبية.
• تحتـاج البـرشة الناضجة إىل منظـف فّعال ولطيـف، يعترب مكمالً 
ملسـتحرضات العنايـة اليوميـة. فامنحـي خاليـا وجهـك من خالل 
التنظيـف فرصـة للتنفس واالسـتفادة القصوى من مسـتحرضات 
العناية التي تتغلغل اىل داخل برشتك وتعطيك نتائج فعالة. ويساعدك 
جـل ”تايرد آيـز“ من ”إمليـس“ املنعش للبرشة عـىل ترطيب املنطقة 
الحساسـة املحيطـة بالعينني وعـىل منـح النضـارة والتخفيف من 

االنتفاخ.
• أمـا إذا كنت تنزعجني مـن البقع الداكنة التي بـدأت بالتمركز عىل 
برشتـك بسـبب عوامل التقّدم يف السـّن، ننصحك باختيـار مجموعة 
 RE-NUTRIV INTENSIVE AGE-RENEWAL COLLECTION
الجديـدة مـن ” ESTÉE LAUDER“ التـي تصّنف كريمـات خارقة 
فائقة القوة تعيد تنشـيط مظهر البرشة األكثر شباباً بطريقة فعالة 

جديدة. 
 MIDNIGHT RECOVERY  EYE اسـتخدمي مرّمم العيون اللييل •
من Kiehl’s الذي يحتووي عىل عنرص فعال هو خالصة جذور عشبة 
مكنسـة الجـزار املعروفـة بخواصها املفيدة يف تحسـني الـدوران يف 

األوعية الدموية الدقيقة، فتمّد الوجه بنرضة مرشقة. 
 L’Occitane احصيل عىل برشة حريرية مع املستحرض املرطب للبرشة •
SHEA ULTRA GENTLE MOISTURIZER  الـذي يقـّوي البرشة 
العادية إىل الجاّفة ويحميها مـن العوامل الخارجية ويوفر لها عناية 

مفرطة كونه يحتوي عىل تركيبة غنّية بزبدة الشيا. 
ال تقترص العناية بالبرشة عىل املسـتحرضات التجميلية فحسب، بل 
يجـب تطبيق بعـض األقنعة الطبيعية خالل أسـبوعني التي تزيد من 

رونق إطاللتك: 
• إذا أردت تبييـض برشتك، عليك أن تقّرشي خيارة واحدة وهرسـها 
جيداً مع اللبـن وحافظي عىل قرشتها. ثم ادهني الخليط عىل وجهك 
مدة 15 سـاعة تقريباً واغسليه باملاء الفاتر. كّرري هذا القناع يومياً 

قبل ليلة عيد الحّب. 
• استفيدي من موسم الربتقال وضعي دوائر منه عىل وجهك ملدة 12 
دقيقة ثم افركي من خالل لّب الربتقال وجهك بشـكل جيد. واغلسيه 

باملاء الفاتر. كّرري هذا القناع ثالث مرات يف األسبوع. 
• أمـا القناع األكثر فائـدة فيعتمد عىل ملعقة كبرية من زيت الزيتون 
وخلطهـا مع صفار بيضة واحدة وبضع نقاط من الحامض. اتركيه 

عىل وجهك مدة 20 ساعة ثم اغسليه باملاء الفاتر.

يدخل العسـل يف تركيبة الكثري من 
التجميلية والطبية  املسـتحرضات 
التـى ُتعنـى بالبـرشة، إذ يسـاعد 
يف ترطيبهـا ويكافح شـيخوختها 
ويقيض عـىل البكترييا والفطريات 

املرضة بها.
لالسـتفادة مـن فوائد العسـل من 
دون كلفـة، نقـدم إليـك طريقتني 
سهلتني لتحضري صابونة العسل يف 
فاً طبيعياً  املنزل، والتي ُتعترب منظِّ

ومرطباً للبرشة.
فوائد صابونة العسل

ترطـب صابونـة العسـل البـرشة 
وتمنـع إصابتهـا بالجفـاف وتحد 

من تعرّضها للتقرش والتقرحات.
تعمل عـىل تنظيف مسـام البرشة 
نظـراً اىل احتوائها عـىل األنزيمات 
مضـادة  خصائـص  وامتالكهـا 
للجراثيم تمنع تراكـم البكترييا يف 

البرشة.

ُتعد مقرشاً فعاالً، فهي تحتوي عىل 
مواد مضادة لألكسـدة واألنزيمات 

التي تطهر البرشة وتغذيها.
كيفية صنع صابونة العسل

الطريقة األوىل: ذوبي تسـع مالعق 

مـن الصابـون املعطر املبشـور يف 
وعاء عىل نـار خفيفة، ثم أضيفي 
فوقـه كوباً ونصف الكوب من املاء 
وحركـي جيداً حتـى يصبح املزيج 

متماسكاً.

بعدها أضيفي تدريجياً أربع مالعق 
كبـرية من العسـل الطبيعي وأربع 
مالعـق كبـرية مـن زيـت الزيتون 
وأربـع مالعق كبرية من ماء الورد، 
مع االسـتمرار يف التحريك. بعد أن 

يصبـح املزيـج متماسـكاً، صّبيه 
فيقالـب صابونـة واتركيـه حتى 

يربد.
بإمكانك استعمال الصابونة لغسل 
الوجـه عنـد الحاجـة مـع بعـض 
التدليك الخفيف بحـركات دائرية، 

بعدها شطفيه باملاء الفاتر.
الطريقة الثانية: سـّخني ٩ مالعق 
كبـرية مـن الصابـون العطري يف 
وعـاء عىل نـار خفيفـة، وحركيه 
بـني الفينـة واألخرى، ثـم أضيفي 
إليـه تدريجيـاً ملعقـة كبـرية من 
زيـت الزيتون وملعقتـني كبريتني 
مـن العسـل الطبيعي، واسـتمري 
املزيـج  يصبـح  أن  اىل  بالتحريـك 

متماسكاً. 
بعدهـا صّبـي الخليـط يف قوالـب 
صابـون واتركيه ليـربد. احتفظي 
عنـد  السـتعماله  بالصابـون 

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

تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

١٢٩٢ - جون باليول يتوىل العرش يف اسكتلندا.

١٥٥٨ - األمـرية إليزابيـث ابنة امللـك هنري الثامـن تتوىل حكم 

إنجلرتا خلًفا ألختها غري الشـقيقة ماري األوىل وذلك تحت اسـم 

إليزابيث األوىل.

١٨٠٨ - القـوات اإلنكشـارية العثمانيـة تثـور ضـد السـلطان 

محمود الثاني بعد محاولته القضاء عليها.

١٩٥٨ - اندالع ثورة الفريق إبراهيم عبود يف السودان.

١٩٧٠ - دوغـالس إنجيلبـارت يحصـل عىل براءة اخـرتاع فأرة 

الكمبيوتر.

١٩٧٥ - ملـك املغـرب الحسـن الثانـي يعلن عن عزمه تسـيري 

مظاهـرات شـعبية إىل الصحـراء الغربية لتحريرهـا بعد إعالن 

محكمة العدل الدولية إنها أرض مغربية.

١٩٩٧ - وقوع ما عرف باسم مذبحة األقرص عندما هاجم ستة 

رجـال متنكريـن يف زي رجال أمـن مجموعة من السـياح وهم 

مسلحني بأسـلحة نارية وسكاكني وقتلوا ٥٨ سائًحا، واستقال 

عىل إثر هذا الهجوم وزير الداخلية اللواء حسن األلفي.

١٩٩٨ - إتمـام اتفاقيـة واي ريفـر والتي نصت عىل انسـحاب 

إرسائيـيل مـن بعض مناطـق الضفـة الغربية، وعـىل مكافحة 

اإلرهاب، وتوطيد العالقات االقتصادية بني السلطة الفلسطينية 

وإرسائيل.

٢٠١٠ - ملك السـعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سـعود يعني 

نجلـه األمـري متعب بن عبد اللـه بن عبد العزيز آل سـعود وزير 

دولة وعضوًا يف مجلس الوزراء ورئيًسا للحرس الوطني، ليخلفه 

بذلك عىل رئاسة الحرس الذي ظل يتواله منذ عام ١٩٦٣.

٢٠١٢ - وفاة ما ال يقل عن ٥٠ تلميًذا يف حادث عىل سـكة حديد 

قرب منفلوط يف مرص.

٢٠١٣ - مرصع ٥٠ شـخًصا يف تحطم طائرة من طراز «بوينغ» 

أثناء هبوطها يف مطار قازان بتتارستان.

٢٠١٩ -رشكـة أرامكـو السـعودية تطـرح جزًءا من أسـهمها 

لالكتتاب العام يف السوق املالية السعودية.
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لتحقيـق  املثــل  يـرضب هـذا 

مطلب عند إستيفاء الثمن .

يحكـى أن قـروياً أراد السـفـر 

إىل بغـداد ، فتجـمع اليه كـثري 

من أبناء قريته يلتمسونه لجلب 

بعض إحتياجاتهـم .

فهــذا يريد (يشـماغ) فيقـول 

له ما يخالف ، و ثان يريد عرشة 

أذرع قماش خام أسمر فيقـول 

له ممنـون ، و ثالث يريد حگـه 

(تتـن) فيقول له مـن عيني ، و 

رابع يريد (أربـع كـالل) سكـر 

مع وقـية شـاي فيقول له غايل 

، و كـثـري  الطلـب رخيـص  و 

غريهم التمسوه و لم يدفـع أي 

واحد منهم له قيمة ما طلب . و 

بعد أن خف اإلزدحام و إنرصف 

أكـثرهم ، تقدمت منه عجوز و 

دفعـت له املال و قالت له :

أريد أن تشـرتي إىل إبني الصغري 

(زمارة) لكـي يزمر بها ، فقال 

لهـا : ”زّمـر إبنـج يـا عجوز“ 

فأخذ مثالً ..

و معنـى ذلـك إن الطلب الوحيد 

الـذي سـيلبيه مـن بـني جميع 

طلبات أفــراد القرية هو طلب 

العجوز ألنها دفـعـت له الثمن 

مقدماً .

جاء يف القصـص القديمة أّن ملكاً أراد أن يكافـئ أحَد ُمواطنيه، 

فقـال لـه: «امتلك مـن األرض كّل املسـاحات التي تسـتطيع أن 

تقطعها سـرياً عىل قدميك»، ففرح الرجل ورشع يميش يف األرض 

مرسعاً ومهروالً بجنون، وسـار مسـافًة طويلًة فتعب، ففّكر يف 

العـودة إىل امللك كي يمنحه مسـاحة األرض التـي قطعها، ولكّنه 

غرّي رأيه، فقد شـعر أّنه يستطيع قطع مسـافٍة أكرب، وعزم عىل 

مواصلة الّسـري، فسار مسـافاٍت طويلة، وفّكر يف العودة إىل امللك 

مكتفياً باملسـافة التي قطعها، إّال أّنه تـرّدد مرًّة أخرى، وقّرر أن 

يواصل الّسـري حتـى يحصل عىل املزيـد. ظّل الرّجل يسـري أياماً 

وليـايل، ولم يعد أبداً، إذ ُيقال إّنه قد ضّل طريقه وضاع يف الحياة، 

ويقـال أّنه مات من شـدة إنهاكـه وتعبه، ولم يمتلك شـيئاً، ولم 

يشـعر باالكتفاء أو الّسـعادة أبـداً، فقد أضاع كنـزاً ثميناً، وهو 

القناعة؛ فالقناعة كنٌز ال يفنى.
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األشـكال  ذات  الرسـوم  بعـض  تنطـوي 

املتداخلة عـىل الكثري من املوهبة والذكاء. 

لكنهـا تخفـي أيضـاً أرساراً أخـرى. فما 

يمكن رؤيته فيها أوالً يكشـف الكثري من 

األرسار وأبرزها ّرس السـعادة. فما يمكن 

رؤيته أوالً عند النظر إىل هذا الرسـم يقول 

لك كيف تجدين سعادتك يف الحياة.

١ .الرجل مع الجناحني

إذا رأيت الرجل ذا الجناحني أوالً فهذا يعني 

أّنك تعيش حالة من االسـتقرار والتفاهم 

يف عائلتـك. وهـذا ما يجعلك تشـعر غالباً 

بالـرىض والسـعادة. ولتحافـظ عىل ذلك 

ال تدعي أي شـخص آخر، أيـاً تكن صلتك 

القرابة التي تجمعكما، يتدخل يف شؤونك 

الخاصـة. فهذا التدخل سـينعكس سـلباً 

عىل سعادتك.   

٢ .الرجل الراكع

إذا رأيـت هـذا الرجـل فور نظـرك إىل هذا 

الرسم، فهذا يشري إىل أّنك تستمد شعورك 

بالسـعادة من قدرتك عىل تحقيق التوازن 

بني مهماتـك األرسية وواجباتـك املهنية. 

لكّنك قد تبدأ بالشعور بعدم الرىض يف حال 

أخّل أمر ما بهذا التوازن، مثل ضغط العمل 

أو كثرة متطلبات بعض أفراد أرستك. ويف 

هذه الحال، عليك أن تأخذ القرار الحكيم 

لتحافظ عىل استقرار حياتك.  

٣ .عازفا البوق

يف حال وقع ناظراك عـىل هذين العازفني 

قبل أي يشء آخر، فهذا يكشف أّنك تشعر 

بالسـعادة القصوى كلما اشـرتيت شيئاً 

جديـداً مـا. فأنت تحـب املوضـة واتباع 

أحـدث الصيحـات الجماليـة. لكـن رس 

سعادتك هذا قد يختفي إذا بدأت باملبالغة 

يف ذلـك. ففـي هـذه الحالة سـتكف عن 

الشعور باملتعة.

٤ .الوجه 

إذا ظهـر لـك وجـه الرجـل العجـوز عند 

نظرك إىل هذا الرسـم، فهذا يـدل عىل أّنك 

تجـد متعتك يف البقـاء بمفردك بني الحني 

واآلخـر ويف التفكـري يف شـؤون الحيـاة 

بهدوء. ولهذا يمكـن الضجيج واالزدحام 

أن يعكرا عليك صفو سعادتك دائماً.
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دايخ بيه دايخ هسه شموازيــــــــــــــك
فضها وكول احبك شـــــــــلك بهـالـهم
يعجبك شكلي صوتي ووكفتي وممشـــــاي
وحافظني حفظ تندلني ويـــــــــن انشم
متردد ابطبعك حذر مدري شبيــــــــــك
ترجع الف خطوة وخطوة تتقــــــــــــدم
اذا حتى السالم اترده باملثقـــــــــــــــال
ما اسلم اتكول شدعوه ما سلــــــــــــم
لكن هم اعذرك عقلك مأذيـــــــــــــــك
اهللا يساعده جم قسم يتقســـــــــــــم
مابني املكابر واخلجــــــل والشـــــــــــوك
واحلب والشرف والنسب وابن العـــــــــــم

تره الدنيه كصيره والسنني اخفــــــــــــاف
من تتبده منك بعد مــــــــــــــــــا تلتم
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1 .للقسم - أشعل.
2 .متشابهان - للبيع والرشاء.

3 .اشـتياق شـديد - مدينـة عربيـة عـىل املحيط 
االطليس.

4 .أول بلـد عربـي عـرف الطباعـة - نظر بطرف 
عينه.

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

7 .املشتغلون.
8 .حيـوان يحك أذنـه بأنفه - تفتـت واختفاء يف 

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

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

3 .مـن مواليـد قرطـاج ومـن أعظـم القـادة 
العسكريني يف التاريخ.

4 .بحر - للتعريف - يف الفم.
5 .تحفر عميقا الستخراج معدن ثمني.

6 .أحد ملون فرنسا.
7 .مخرتع الديناميت.

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

10 .رضب وطـرق - للكسـور - توضـع عليه 
األشياء.
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لديك مشاريع مهمة يف العمل وعليك أن تركز قدر اإلمكان 
عىل تحقيق الجـزء األكرب منها عرب التواصل مع الزمالء يف 
العمـل. الحّب الـذي يأتي يف طريقك قد يشـعرك باملزاجية يف 
نهايـة اليـوم. الحب الذي كنت قد نسـيته يعـود ليظهر عىل 

السطح من جديد.

الحـب والعمـل الجاد يجتمعـان اليوم معـاً يف بوتقة 
واحـدة ويف مـكان واحـد ليمنحـاك إحساسـاً غامـراً 
بالسـعادة! تنـال إعجـاب العاملني معك بفضـل طاقاتك 
وحيويتـك وقدرتك النضاليـة، ورهافة شـعورك يف مواجهة 

األوقات الدقيقة أو الصعبة.

كل فـرد يحبـك، ولكن كل شـخص يحـّب ما 
لديـك أيضا. ترّقب غرية ممن حولك. حان الوقت 
لبعـض الجّدية اليوم، برهـن بأنك يمكن أن تتغلب 
عىل حب االمتالك. تجنب الغرية ثّم انظر ما يحدث. 

لديك أمل يف أن تحصل عىل املكانة التي تريدها.

يقـع خـالف بينـك اليوم وبـني أفـراد أرستـك، خاصة 
السـيدات، وقـد يـؤدي إىل توتر وقلق. تشـعر بـأن قلبك 
يتمزق بسـبب الحب الـذي تحمله يف قلبـك تجاههم لكن يف 
نفـس الوقت بينـك وبينهم خـالف. انبته فالوقـت ال يحتمل أي 

خالفات أو أحقاد.

تحـرض اليـوم بعـض الحفـالت يف بعـض األماكن 
املفضلـة إليـك. تفكـر يف حضـور حفل واحـد فقط 
وتضـع خطة لذلك منذ الصباح. ال تنس مواعيدك املهمة 
اليـوم وحـاول أن تدونهـا حتى ال تنسـاها بسـبب كثرة 

املسؤوليات.

تسـري أعمالك اليـوم بالطريقة اإليجابيـة التي تحلم بها. 
قد تحتـاج إىل كل طاقاتك ومهارتك خالل إجراء مفاوضات 
مهنيـة تؤمن لك املحافظة عىل مصالحك يف نيل صفقة مربحة 
أو الحصـول عـىل اتفاقيـة مهمـة. راع صحتك فقـد تعاني من 

تشنج عضيل.

الـرصاع يف عالقاتك مع اآلخرين اليوم ربما يسـبب 
لـك املزيد من القلق والتوتر خاصة إذا حاول شـخص 
ما التشـاجر معك بسـبب خطة ما قمت بها بدون سبب. 
يفاجئك اليـوم صديق أو حبيب برأي غريب أو غري متوقع 

وعىل الرغم من أنك غري متفق معه، لن تجادله.

تبحث عن طرق واستثمارات جديدة قد تزيد من أرباحك. 
ال تنظـر فقط إىل سـلبيات الحبيب وتذكر أنه وقف جانبك 
يف مواقـف عدة. عليك أن تفكر بهدوء أكثر كي تتخذ القرارات 

السليمة. مشاعر صداقة قد تتبدل إىل مشاعر حب.

التطـورات التي حدثـت يف الفرتة األخـرية جعلتك أكثر 
اهتماما ببعض املجاالت املختلفة والجديدة. ربما تتعامل 
مـع األمـر بجدية، فكـر يف التسـجيل يف بعض الكورسـات 
لدراسـة كل مجـال عىل حدة. إنـه الوقت املناسـب التخاذ مثل 
هذه الخطوة. هناك بعض األشـخاص يريدون أن يشاركوك يف 

نفس األمر، لذلك حاول أن تتناقش معهم وتساعدهم.

تفاجئك اليوم صديقة لك لم ترها منذ سنني أو تتحدث 
معها بمكاملة أو زيارة. سـتتبادالن سويا بعض األخبار 
الجديـدة والسـارة وبعـض املعلومات املفيـدة لكما. لم ال 
تفكر يف القيام بعدد من الرحالت القصرية معها؟ استمتع يف 

املساء بمشاهدة فيلم كوميدي.
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جابه الضغط الذي يلقي بثقله اليوم عىل أجواء 
حياتـك الزوجية. حـاول قدر اإلمكان اسـتعادة 
االنسجام والوفاق الذي سـاد يف الفرتة األخرية بينك 
وبني الرشيـك، وال توقظ بعض األحداث أو التفاصيل 

املزعجة التي تم إخمادها.

ال تجـازف اليوم فمن الحكمة أن تكون جادا جدا حتى لو لم 
تكـن الجدية من خصالك. انتبـه لكالمك ألن من حولك يفهون 
الـكالم حرفيـا. تأكد أنك كل مـا تقوله تعنيه وتقصـده بالفعل. 

تهتم اليوم باملوضة وثقافة البوب.

Ô”aã«@fiçÀ



  أعلنت القرية العاملية، أحد أكرب املنتزهات الثقافية يف العالم والوجهة العائلية األوىل للثقافة 
27، والذي ستحييه  الفنية للموسم  والرتفيه والتسوق يف املنطقة، انطالق أوىل حفالتها 
النجمة العربية مرييام فارس؛ يوم األربعاء 23 نوفمرب، يف تمام الساعة 9 مساًء، وذلك 

عىل خشبة املرسح الرئيس للقرية العاملية.
يقام الحفل الفني مللكة املرسح مرييام فارس، التي تسجل ثالث حضور لها يف القرية 
للصوتيات  روتانا  «رشكة  مع  بالتعاون   ،24 املوسم  يف  األخري  حفلها  بعد  العاملية 

واملرئيات» و“العربية 99 إف إم“.
تعّد مرييام فارس األوىل ضمن كوكبة من النجوم من الوطن العربي، وبوليوود، 
اإلعالن  وسيتم  الحايل،  موسمها  يف  العاملية  القرية  ستستضيفهم  الذين  والعالم 
عنهم الحقاً. وتتميز مرييام بأدائها الفني الشامل الذي يجمع بني الغناء والرقص 
والتمثيل، وقد حققت خالل مسريتها نجاحات كبرية، واشتهرت بأغنيات عديدة منذ 
ظهورها ألول مرة يف عام 2003، ومن أشهر أغانيها ”نفيس أقولهالك“، و“قومي“ 
”، و“أنا والشوق“. وحصدت أحدث أغاني مرييام فارس ”هذا الحلو“ أكثر من 160 
مليون مشاهدة عىل يوتيوب، ولها بصمات ليس فقط عىل الساحة الفنية العربية، ولكن 
أيضاً عىل املستوى الدويل من خالل تعاونها الفني املتنوع، إذ دخلت يف عام 2009، يف رشاكة 
البوب  موسيقى  دمج  تم  حيث  وانس“  ”وايلد  أغنية  يف  ريدا  فلو  األمريكي  الراب  مغني  مع 
العربية مع موسيقى الهيب هوب والراب اإلنجليزية. وظهرت مرييام العام املايض يف فيلم وثائقي 
عىل منصة ”نتفليكس“ العاملية بعنوان «مرييام فارس: الرحلة» يتناول حياة املغنية وتجربتها 
خالل فرتة اإلغالق. جدير بالذكر أن حضور الحفل عىل املرسح الرئيس متضمن يف سعر تذكرة 
دخول القرية العاملية وبدون أي تذاكر إضافية. كما سيتم تخصيص منطقة للعائالت والسيدات 

أمام املرسح الرئييس لالستمتاع بأروع األوقات.

عىل رغم االستعدادات املستمرة ألكثر من 

عمل درامي للمشاركة يف موسم رمضان 

واجهوا  النجوم  بعض  ان  إال  القادم، 

مصرياً واحداً قبل أيام.

العزيز  عبد  كريم  مسلسل  صناع  فوجئ 

بتأجيل  الرشكة  بقرار  «الحشاشني» 

الرغم  فعىل  املقبل؛  بعد  لرمضان  العمل 

أن  إال  أسابيع  قبل  التصوير  بداية  من 

العمل توقف تصويره قبل أيام بقرار من 

ليكون  إنتاجه،  لضخامة  املنتجة  الجهة 

املسلسل أول األعمال الدرامية التي أعلنت 

لعام  الرمضانية  املنافسة  من  خروجها 

.٢٠٢٣

ونفس املصري يالقيه آرس ياسني يف عمله 

عنوان  يحمل  الذي  الجديد  الرمضاني 

عن  أعلن  قد  آرس  وكان  الرس»،  «كلمة 

املنتجة  الجهة  قررت  حيث  املصري  نفس 

الوقت،  لضيق  املسلسل  تأجيل  للعمل 

الوقت  من  للمزيد  العمل  يحتاج  حيث 

حتى يخرج بالصورة الالئقة.

ياسني  آرس  يجسد  أن  املقرر  من  وكان 

العب  شخصية  املسلسل  أحداث  ضمن 

الـ  وهو  نادر  مرض  من  يعاني  ريايض 

MS وهو «التصلب الجانبي الضموري»، 

ويبدو أن آرس سيقوم بالبحث عن خطة 

الرمضاني  املوسم  يف  لتواجده  بديلة 

الجديد بعد تأجيل عمله بشكل مفاجئ . 

ليلة وليلة  ألف  أعلن صناع مسلسل  كما 

أيضاً  الرمضانية  املنافسة  من  خروجه 

 ،٢٠٢٤ لعام  وتأجيله  إنتاجه  لضخامة 

وكان من املقرر أن تجسد ياسمني رئيس 

العمل  أحداث  ضمن  شهرزاد  شخصية 

شخصية  جالل  يارس  يجسد  أن  عىل 

شهريار. 
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من  موقفها  عن  بلقيس  املطربة  كشفت 
يف  املشاركة  عقب  تلقتها  التي  االنتقادات 
ببطولة  احتفاال   «Light The Sky» أغنية 
باللغة  الغناء  بسبب   ،٢٠٢٢ العالم  كأس 

اإلنجليزية.
 ET» وأوضحت بلقيس يف ترصيحات لربنامج
الجمهور،  انتقادات  تتفهم  أنها  بالعربي» 

ورغبتهم يف االستماع لها باللغة العربية.
يف  وهم  عاملية  اإلنجليزية  «اللغة  وأضافت: 

قطر كانوا حابني األغنية تنترش».
نكون   ٪٩٠ أو   ٨٠ كبري  «احتمال  وتابعت: 
موجودين يف الختام، أنا مش يف االفتتاح وما 

عندي علم حتى هذه اللحظة».
من جانبها دافعت رحمة رياض عن األغنية 
العالم،  لكأس  أغاني   ٦ عاملة  «فيفا  قائلة: 
كل أغنية بلغة، إحنا اختارونا نغني إنجليزي، 

وإحنا العرب نقدر نعمل ده، ليه ال؟».
بارتداء  املتعلقة  االنتقادات  أن  إىل  وأشارت 

املطربات أللوان داكنة غري مهمة، موضحة: 
رضوري  مش  ألوان  كلها  األخرى  «األغاني 
قطرية،  امرأة  إخراج  كانت  الفكرة  ده، 
عمل  أنه  فأعتقد  نساء،  كله  العمل  وطاقم 

ناجح».
تشجيعها  معلنة  رياض  رحمة  ومزحت 
ملنتخب األرجنتني يف منافسات كأس العالم، 
الجنسية  يحمل  الذي  زوجها  ملضايقة 

الربازيلية.

الذئاب»  «وادي  مسلسل  محبي  أن  يبدو 
عىل  سيكونون  علمدار»،  «مراد  وشخصية 
يف  املسلسل  من  جديد  موسم  مع  موعد 
أقل  خالل  أي  املُقبل،  العام  الثاني  كانون 
نجم  أكد  فقد  التفاصيل،  شهرين.ويف  من 
الذي  شاشماز،  نجاتي  الرتكي  العمل 
مقابلة  املسلسل، يف  يف  البطولة  دور  يلعب 
«وادي  من  جديد  جزٍء  وجود  له،  جديدة 

اكتملت  التحضريات  أن  إىل  الذئاب»، مشرياً 
يكشف  ولم  قريباً.  سيبدأ  التصوير  وأن 
النجم الرتكي أي تفاصيل أخرى، حول قصة 
املوسم املنتظر والذي يأتي بعد غيابه سبع 
العام  منذ  وتحديداً  الشاشة،  عن  سنوات 
٢٠١٦، كما لم يأت عىل ذكر أسماء النجوم 
املشاركني، مكتفياً بالحديث عن موعده، إال 
أن بعض التقارير الصحفية الرتكية، أكدت 
االنقالب  محاولة  فرتة  سيتناول  العمل  أن 
«وادي  اسم  وسيحمل   ٢٠١٦ عام  تركيا  يف 
الذئاب الفوىض». ومسلسل «وادي الذئاب» 
إذ  الرتكية،  املسلسالت  بني  األطول  هو 
استمر عرضه عىل مدار ١٠ مواسم، امتدت 
وقتها  وتناول  و٢٠١٦،   ٢٠٠٣ عامي  بني 
السياسية واالجتماعية  القضايا  العديد من 
واالقتصادية، ومنها بعض القضايا العربية، 
ما زاد من شعبيته يف الوطن العربي، محققاً 
«مراد  شخصية  واعتربت  كبرياً.  نجاحاً 
أثارت  التي  الشخصيات  أبرز  من  علمدار» 
«دموية»  رغم  الجمهور،  عىل  وأثرت  جدًال 
تعرض  والتي  املشاهد،  بعض  و»عنف» 

وبفضل  مرة.  من  ألكثر  لإليقاف  بسببها 
من  الكثري  «نجاتي»  جنى  الشخصية،  تلك 
من  العارش  الجزء  عرض  فخالل  األرباح، 
املسلسل عام ٢٠١٦، كان يجني شهرياً ٣٢٠ 
دوالر  ألف   ١٢٠ حوايل  أي  تركية  لرية  ألف 
أمريكي، وهو األمر الذي جعله يملك العديد 
من املنازل الفاخرة، ويدخل عالم العقارات.
بموسم جديد،  املسلسل  أخبار عودة  وتأتي 
«شاشماز»  خضوع  عىل  أسبوعني  بعد 
خرج  الدموية،  األوعية  يف  جراحية  لعملية 
النجم الرتكي،  أن  ُيذكر  منها بصحٍة جيدة. 
كان قد تعرض إىل أزمة صحية خطرية، خالل 

تصويره مشاهد حلقات الجزء السابع من 
يف  حادة  بآالم  شعر  إذ  الشهري،  املسلسل 
التصوير  يوقفون  زمالءه  جعل  ما  القلب 
ما  أن  ليتبني  املستشفى،  إىل  وينقلونه فوراً 
تّمت  حميد  وعائي  ورم  جراء  كان  أصابه 
النجم  إزالته خالل عملية قسطرة. واحتاج 
واضطر  نسبياً،  طويلة  راحة  فرتة  وقتها 
البطل  بشخصية  لالستعانة  العمل  ٌصّناع 
الفنانني  زمالئه  أحد  أداها  والتي  «املقّنع» 
للخروج من مأزق غيابه الطويل واستكمال 
«مراد  شخصية  عىل  التأثري  دون  التصوير 

علمدار» املحبوبة.

ذكرت صحيفة The Times أن 

أشاروا  الذين  تويرت  موظفي 

مثل   املوظفني  بعض  طرد  إىل 

الدردشات  يف  ”فرونهوفر“ 

أيًضا عن  تم طردهم  الداخلية 

الرشكة.

للفريق  تعليمات  صدرت  كما 

املوظفني  تغريدات  بفحص 

فصل  وتم  النقد،  عن  بحًثا 

القائمة  أدرجوا يف  الذين  أولئك 

الحًقا عن طريق رسائل الربيد 

اإللكرتوني التي تلقوها.

الربيد  رسائل  نص  وجاء 

تلقوها  التي  اإللكرتوني 

رصدهم:  تم  التي  املوظفون 

وظيفتك  بأن  إلبالغك  ”نأسف 

قد تم إنهاؤها عىل الفور، لقد 

سياسة  األخري  سلوكك  انتهك 

-bus ملوقع وفقاً   الرشكة“، 

.nessinsider

وقال ماسك مازحا عن إطالق 

النار عىل تويرت ”أود أن أعتذر 

العباقرة،  هؤالء  طرد  عن 

شك  بال  الهائلة  موهبتهم 

ستكون ذات فائدة كبرية يف أي 

مكان آخر“.

عن  بيزوس،  جيف  أمازون،  رشكة  مؤسس  أعلن 
مليار   ١٢٤ البالغة  ثروته،  بمعظم  للتربع  خطته 
دوالر، وهو عىل قيد الحياة. ورداً عىل جهة التربع، 
التي سيضع فيها بيزوس أمواله، كشف خالل لقاء 
تلفزيوني له أنه سيخصص الجزء األكرب من ثروته 
وأيضاً  التقرير،  يقول  كما  املناخ،  تغري  ملكافحة 
اإلنسانية  توحيد  يمكنهم  الذين  األشخاص  لدعم 
والسياسية  االجتماعية  االنقسامات  مواجهة  يف 
العميقة. وأصبح جيف بيزوس مليارديرًا، بعد سنوات 

عىل  الكتب  لبيع  كمتجر  «أمازون»،  إطالق  من  قليلة 
ثروته  صايف  كان   ،١٩٩٨ عام  ويف   ،١٩٩٤ عام  اإلنرتنت 

١٫٦ مليار دوالر. وبلغت ثروته أحد عرش رقًما عام ٢٠١٠، 
لتصل إىل ١٢٫٦ مليار جنيه إسرتليني، وفًقا ملجلة فوربس، 

شخص  أغنى  بيزوس  وأصبح  برسعة.  تتضاعف  أن  قبل 
«أمازون»،  تأسيسه  عاًما من   ٢٣ بعد   ،٢٠١٧ عام  العالم  يف 
صايف  وبلغ   .١٩٩٤ عام  اإلنرتنت  عىل  الكتب  لبيع  كمتجر 
ثروته ١٦٠ مليار دوالر عام ٢٠١٨، قبل أن يرتاجع إىل ١١٤ 
ملياراً يف ٢٠١٩، ويف هذه املرحلة كان بيزوس اليزال أغنى 
شخص يف العالم. لكن، أخريًا، تم تجاوزه من قبل مؤسس 
جزء  بعامني.ويرتبط  ذلك  بعد   ،«SpaceX Elon Musk»

كبري من ثروة بيزوس بسعر سهم «أمازون»، وحتى بعد 
ترك الرشكة، اليزال أكرب مساهم فردي فيها.

يخترب  توك)  (تيك  تطبيق  زال  ما 
ميزة سعى إليها طويال، حيث إنه 
ن  بإطالق (TikTok Shop) سيتمكَّ
داخل  التسوق  ِمن  مستخدموه 

التطبيق بالكامل.
وقالت املتحدثة باسم (تيك توك)، 
الجديدة  امليزة  «إن  برييز:  لورا 
املتحدة،  الواليات  يف  اختبارها  يتم 
أنحاء  جميع  يف  إلطالقها  استباًقا 
العالم خالل األيام املقبلة، حيث إن 
محاوالت (تيك توك) لدخول عالم 
منذ  بدأت  اإللكرتونية  التجارة 
لتلك  سماحه  عرب  املايض،  العام 
تشعبي  رابط  بوضع  الرشكات 
لها  إعالنات  املوضوعة  ملنتجاتهم 
ينتجها  التي  الفيديوهات  عىل 

املستخدمون».
السوق  توك)  (تيك  فاجأ  قد  و 
الحايل  العام  بداية  منذ  األمريكية 
وملئها  ضخمة  مخازن  برشائه 
باملنتجات، ليتبنيَّ ما وراء خطوته 
األيام  تلك  خالل  إعالنه  مع  تلك 
املستخدمني  ن  تمكِّ ميزة  اختباره 

من الرشاء داخل التطبيق.
و األكثر مفاجأة كان هو التوقيت 

اختبار  توك)  (تيك  فيه  أعلن  الذي 
وقٍت  يف  املبارش،  التسوق  خاصية 
الفيدرالية  التجارة  هيئة  طالبت 
النتهاكه  التطبيق  بوقف 
يقفز  أن  لو  فأراد  الخصوصية، 
إىل األمام بتقدمه إىل سوق جديدة 
يتنافس فيها مع عمالقة التجارة 

اإللكرتونية.
و أوضح (تيك توك) أنه مع وجود 
ماليني املستخدمني املخلصني عىل 
(تيك  بأن  نعتقد  العالم،  مستوى 
لتقديم  مثالية  منصة  هي  توك) 
جديدة  إلكرتونية  تجارة  تجربة 

تماًما وأفضل ملستخدمينا.
و من املمكن أن تؤثر تلك الخطوة 
رشكات  إعالنات  سوق  عىل 
عام،  بشكل  اإللكرتونية  التجارة 
جذب  توك)  (تيك  يستطيع  حيث 
معلنني جدد من وراء هذا املضمار 
الجديد.كما يتوقع بأن يكون (تيك 
توك) منافًسا قويًّا ألعتى رشكات 
األمريكية،  اإللكرتونية  التجارة 
وأن  «أمازون»،  بينهم  ومن 
ق (تيك توك) نموًّا أكرب خالل  يحقِّ

السنوات املقبلة.
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والجمال  القبح  االنسان، ومثلما يشكل  نفس  يف  والرش  الخري  يتنازع  مثلما 
طريف السلوك البرشي، فهناك معركة أخرى عمادها الحق والباطل تدور عىل 
شفاه االقالم، أقالم تمارس الكذب والغش والتسويف من أجل مسخ الحقائق 
عن طريق التضليل الدعائي والتعتيم االعالمي، وأقالم عارية اال من صدقها 

ووضوحها وشجاعتها .
هذا العالم الذي تجاوز سكانه الثمانية مليارات حسب تقارير االمم املتحدة 
يعيش حالة من الهوس والخوف ومن سيل االنذارات والتحذيرات من مجاعة 
عىل  للحصول  عسري  امتحان  أمام  العالم  شعوب  ستجعل  ماحقة  ساحقة 
رغيف الخبز، ومن أجل تجاوز هذه املحنة عقدت مؤتمرات وأقيمت ندوات 
مظالت  تحت  الكبرية  العناوين  ويطلق  يحذر  والجميع  شعارات،  ورفعت   ،
املرتقبة للشعوب، والحكومات  الطاقة وكارثة املجاعة  الغذائي وأزمة  االمن 
عىل مختلف مشاربها ارتدت السواد، وأقامت مجالس البكاء للشعوب الفقرية 

التي سوف تسحق تحت عجالت الفقر والجوع والترشد .
الساعية لتحقيق غد مرشق ومستقبل زاهر  بالشعوب  يليق  السواد ال  وألن 

دعونا نخلع كل ما هو أسود ، ونتحدث بشجاعة ووضوح .
الثمانية  عددهم  البالغ  االرض  كوكب  سكان  حول  املتحدة  االمم  نرشته  ما 
مليارات ال يستحق كل هذا الحزن والخوف عىل مستقبل البرشية اذا ما تمت 
مقارنة بني هذا العدد وبني مساحة االرض، فما زالت هذه االرض حبىل بكل 
اغراضها  من  جردت  ما  اذا  غذاء  أزمة  هناك  وليس  والعطاء،  الخري  عنارص 
من  تموت  وأخرى  التخمة  من  تموت  شعوبا  أن  عرفنا  ما  واذا  السياسية، 
املتطورة  التكنلوجيا  تنتظر  املساحات  من  الكثري  ان  ادركنا  ما  واذا  الجوع، 
اذا  للجميع  الخبز  رغيف  توفري  يعيق  ما  وليس  الوفري،  الغذاء  تمنحنا  لكي 
ما ابتعدنا عن سياسة تجويع الشعوب ألغراض الهيمنة والتسلط ، واذا ما 

أوقفنا حرب املياه وتوفري املناخ املناسب ملعالجة ما نعاني منه .
ضعوا امامكم ايها السادة خارطة االرض ، ودققوا يف اعداد البرش ستجدون 
ان ثمة ازمة كبرية وخطرية ال عالقة لها بالغذاء واالمن الغذائي ، أزمة تتعلق 
أساسا باملنظومة االخالقية التي تتحكم بقواعد االقتصاد العاملي ، وسرتون 

شعوبا غارقة بالثراء وأغرى غارقة يف جحيم الذل والجوع .
اليوم والتي تدفعه اىل الرصاعات والحروب وتضع  التي تواجه العالم  االزمة 
الكثري من الشعوب عىل حافة الهالك هي أزمة اخالقية بامتياز ، أزمة رشسة 
، وما نسمعه من شعرات حول حقوق  العدل واالنصاف واملساواة  ال تعرف 
االنسان ومصري الشعوب ما هو اال خدعة كبرية ومن باب ذر الرماد يف عيون 
الفقراء من أجل ان يكون املوت من حصة الفقراء والحياة بكل ملذاتها من 

حصة االغنياء .
هذا االنقسام الخطري الذي نالحظه سيؤدي حتما اىل رصاع آخر يعتمد عىل 

اساليب ربما تكون أكثر تدمريا للبرشية جمعاء .
اىل اللقاء
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(اسم  البعبع»   » الجديد  فيلمه  تصوير  بدء  عن  كرارة  أمري  النجم  أعلن 
مبدئي)، املقرر عرضه يف عيد األضحى املقبل، من إنتاج رشكة سينرجى 
امبابة،  منطقة  يف  أمس  العمل  مشاهد  أول  تصوير  بدأ  حيث   فيلمز، 

كة  ر الفنانة ياسمني صربي، وعدد من الفنانني، بمشا
يف  املقبلة  األيام  يصور  أن  املقرر  ومن 
والفيلم  الشعبية،  املناطق  من  عدد 
وإخراج  بليبل،  إيهاب  تأليف  من 
وتعاقدت  املنباوى.  حسني 
رشكة سينرجى  املنتجة للعمل 
صربي  ياسمني  من  كال  مع 
لتقدم دور البطولة النسائية 
سمرة،  وباسم  الفيلم،  يف 
ومحمد عبد الرحمن توتة، 
باإلضافة  أنور،  ومحمد 
الحسن،  أول  عباس  إىل 
ينضم  أن  املقرر  ومن 
الفنانني  من  عدد 
خالل الفرتة املقبلة، 

سياق  ويف  تباًعا.  عنهم  اإلعالن  سيتم 
التحضري  كرارة  يواصل  آخر، 

«سوق  الجديد  ملسلسله 
الكانتو» املقرر أن ينافس 

به يف السباق الرمضاني 
من   ،٢٠٢٣ املقبل 
رسحان،  هاني  تاليف 
املنباوي،  حسني  إخراج 

يشار  سينرجى.  وإنتاج 
إىل أن آخر أعمال أمري كرارة 

مسلسل «العائدون»، وعرض يف 
رمضان املاىض، وشارك يف بطولته كل 

من محمود عبد املغني، أمينة خليل، محمد أبو داود، 
إسالم جمال، وعدد كبري من الفنانني، من تأليف باهر دويدار، وإخراج 
أحمد نادر جالل، وإنتاج ميديا هب. كما أن آخر أعماله السينمائية فيلم 
« كازابالنكا» وحقق إيرادات كبرية وصلت لـ ٨٥ مليون جنيه، وشارك 
الجليل،  عبد  عمرو  نصار،  إياد  لبلبة،  عادل،  غادة  من  كال  بطولته  يف 

وآخرون، إخراج بيرت ميمي.
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