
بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 
العلمـي، إطـالق اسـتمارة التقديـم اىل 
التعليـم الحكومـي الخـاص الصباحي 
(املوازي) يف الجامعات الحكومية للسنة 
الدراسية 2022/2023 .وذكرت الوزارة 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان ضوابط 
معـدل  يقـل  ال  أن  اشـرتطت  التقديـم 
الطالـب املتقـدم عن ثـالث درجات عن 
الحد األدنى للقبـول يف كليات املجموعة 
الطبيـة، وأربع درجات عـن الحد األدنى 
للقبـول يف كليات املجموعة الهندسـية، 
وخمـس درجات عن الحد األدنى للقبول 
يف كليات العلوم، وست درجات عن الحد 

األدنى للقبول يف باقي التخصصات.
واضافـت، انـه يف الوقـت الـذي يمكـن 
للطلبـة مـن خريجي السـنة الدراسـية 
السابقة 2022/2021 والسنة الدراسية 

2021/2022 التقديم اىل هذه القناة فإن 
الوزارة تؤكد أن القبول السـابق للطالب 
(املركزي، واملبارش، واملسـائي، واألهيل) 
بالدراسـة  سـيلغى يف حـال مبارشتـه 
ضمـن التعليـم املـوازي، وال يحـق لـه 
العودة لقبوله السـابق ألي سـبب كان، 
الفتـا اىل ان التقديم يسـتمر عـرب بوابة 
www.) الدراسـات والتخطيط واملتابعة
انتهـاء  غايـة  اىل   (dirasat-gate.org
الدوام الرسـمي من يوم االربعاء املوافق 
2022/11/9.ويف هـذا السـياق قـررت 
وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي 
اسـتمرار ذات األجور املعتمـدة يف العام 
املـايض للطلبـة املسـتمرين بالدراسـة 
والطلبة الجـدد يف الجامعات الحكومية 
ضمن قنـاة التعليم الحكومـي الخاص 
كافـة  الدراسـية  للمراحـل  الصباحـي 

للسنة الدراسية 2022/2023.

بغداد/ الزوراء:
اقرتَح رئيـس ائتالف دولة القانون نوري 
املالكي، تخفيض سـعر رصف الدوالر اىل 
1375 دينار بدال مـن 1450 دينارا.وقال 
املالكي يف تغريدة لـه تابعتها ”الزوراء“: 
ان خفـض سـعر الدينار وعـدم معالجة 
االثـار املرتتبة عـىل املواطن سـبب ازمة 
اقتصادية ومعيشـية صعبـة وقد تكلمنا 

برضورة املعالجة، واليوم امام الحكومة 
هذا امللف الذي يجب ان يعالج بما ال يلحق 
الرضر باملواطن او االقتصاد الوطني، من 
خـالل وضع خطـة مدروسـة ومتكاملة 
.وأضـاف، أنه وبهذه املناسـبة نقرتح ان 
يصبح سـعر الـرصف 1375 دينـارا بدال 
مـن 1450 دينارا حتـى ندفع الرضر عن 

املواطن وعن االقتصاد الوطني.

كوبنهاغن/ متابعة الزوراء:
الدنماركيـة، ميـت  الـوزراء  قالـْت رئيسـة 
فريدريكسـن، التـي فـازت بفـارق ضئيل يف 
االنتخابـات العامـة التـي أجريـت الثالثـاء 
املـايض، إنهـا قدمـت اسـتقالتها إىل امللكـة 
مارغريـت الثانية، امس األربعـاء، يف خطوة 
كانـت قـد أعلنـت عنهـا عقـب االنتخابـات 
الربملانية.وأضافـت فريدريكسـن، وهي من 
الحزب االشرتاكي الديمقراطي، أنها ستبدأ يف 
تكوين ائتالف حكومي من الوسط السيايس.
لكن من املتوقع أن تكون محفاوضات تشكيل 
االئتـالف طويلة، إذ أعـرب أصدقاء وخصوم 

رئيسة الوزراء املستقيلة عن شكوكهم يف مثل 
هذا التحالف، مما يجعل النتيجة غري مؤكدة.

وحصلت الكتلة ذات امليول اليسـارية، والتي 
ينتمي إليها الحزب االشـرتاكي الديمقراطي 
بزعامة فريدريكسـن، عـىل 90 مقعدا، وهي 
أقـل أغلبية ممكنة يف الربملان املؤلف من 179 
مقعدا.بينمـا حصلت الكتلة اليمينية عىل 72 
مقعدا، وحصل حزب الوسـط املشكل حديثا 
عىل 16 مقعدا.وقادت فريدريكسن الدنمارك 
الحـزب  أقليـة مـن  منـذ 2019، بحكومـة 
االشـرتاكي الديمقراطي، والتي اعتمدت عىل 

الدعم يف الربملان من األحزاب اليسارية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفْت لجنـة الزراعـة النيابيـة عن أهم 
امللفات التي ستبحثها يف الربملان يف املرحلة 
املقبلة، فيما أشارت اىل أن الخطة الشتوية 
التـي طرحتهـا حكومة ترصيـف األعمال 
فيهـا الكثري مـن االخفاقات.وقـال عضو 
اللجنة الزراعيـة النيابية، رفيق الصالحي، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“، إن ”ابـرز امللفات 
املهمـة التـي سـتعالج مـن خـالل اللجنة 

الزراعية هـو ملف املياه مع ايـران وتركيا 
وملفات اخرى كملف دعم الخطة الزراعية 
وغريهـا مـن املشـكالت“.واكد ان هناك ” 
قوانني سـيتم  طرحها يف الجلسات املقبلة 
تخص القطاع الزراعي وتطويره“، مضيفا 
”كذلـك قضية املياه الجوفية واسـتثمارها 
ان كان هنـاك قلة او شـحة يف مياه االنهار 
او املوارد القادمة مـن تركيا وايران“.وبني 
”ستشـكل لجان متخصصـة ملتابعة ملف 

امليـاه مـع الحكومة للتفـاوض الن االنهار 
قضية دولية وحتى األهوار كاهوار ذي قار 
وغريهـا ال بد من معالجتهـا بايقاف قطع 
املاء عنها“.وأشـار اىل أن اللجنة ”سـتعمل 
عىل ملـف الحزام االخرض وملـف التصحر 
واالمر سيتم دراسـته ضمن موازنة 2023 
من أجل وضع موازنـة خاصة مللف الحزام 
األخرض والتصحر“. وعن الخطة الشـتوية 
لفـت اىل أن ”الخطة الشـتوية طرحت من 

خـالل حكومـة ترصيـف األعمـال وفيهـا 
متضمنـة  وغـري  االخفاقـات  الكثريمـن 
للجميـع وشـحة امليـاه اثرت عـىل الخطة 
الشتوية“، مضيفا ان ”اموال االمن الغذائي 
التـي خصصت لدعـم القطـاع الزراعي يف 
الخطة الشتوية لالسف لم تكن وفق دراسة 
مستفيضة بهذا الجانب“.واكد ان ”القطاع 
الزراعـي ملـف مهـم كالقطـاع النفطـي 
ويجب ان يكون هناك توافق بني القطاعني 

وهناك اراض كبرية استحوذت عليها وزارة 
النفط واثرت عىل القطـاع الزراعي“، الفتا 
انه ”سـتكون هناك الية الستثمار االرايض 
حتى االرايض النفطية ملواسم معينة“.وبني 
ان ”العـراق مـن الدول املنتجـة و الزراعية 
لكن الحكومات السـابقة اهملت هذا امللف 
ولم تهتم بوزارة الزراعة وتحولها اىل وزارة 
سـيادية ولم تخصـص ميزانيـات للقطاع 

الزراعي يف الدورات السابقة“.

الزوراء/ حسني فالح:
حدَد الحزب الديمقراطي الكردسـتاني، مطلع 
االسـبوع املقبل موعدا لحسم مرشحي وزارة 
االسـكان واالعمـار والبلديـات العامة ووزارة 
البيئـة، وفيمـا اكـد ان بنكني ريكانـي ما زال 
مرشـح حقيبة االسـكان، راى خبري قانوني، 

انـه ال توجد مـدة دسـتورية تلزم السـوداني 
اكمـال كابينتـه املنقوصة.وقـال النائـب عن 
الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني شـريوان 
الدوبرداني يف حديث لـ»الزوراء»: ان املباحثات 
ما زالت مستمرة حول حسم مرشحي وزارتي 
االسـكان واالعمار والبلديـات العامة والبيئة، 

مؤكـدا ان االمـر النهائـي ملرشـحي الوزارتني 
بيد رئيس الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني 
االشـكالية  هـذه  النهـاء  بارزانـي  مسـعود 
النه حسـب النقـاط فإن حصـة الديمقراطي 
الكردستاني ثالث وزارات، بينما حصة االتحاد 
الوطني الكردستاني وزارة واحدة وهي العدل، 

يف حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شـياع 
السـوداني. واضاف: ان مرشح وزارة االعمار 
واالسـكان بنكني ريكاني وال توجد اشـكالية 
عليه اال ان وزارة البيئة ما زال غري محسـومة 

حتى االن.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
هفـوٌة جديدة عـىل ما يبـدو ارتكبها 
الرئيـس األمريكي جـو بايـدن، لتثري 
بـني  التسـاؤالت  مـن  حفنـة  ثانيـة 
األمريكيني.فبينمـا كان يتحـّدث عـن 
خـالل  عامليـة  كمشـكلة  التضّخـم 
لقـاء أمس يف جنوب فلوريـدا، تلعثم، 

وبـدل أن يقول إنها بسـبب الحرب يف 
أوكرانيا، قال إنها بسبب حرب العراق.
إال أن سـيد البيـت األبيـض زاد الطني 
بلة بعدما حـاول تربير هفوته، قائالً: 
«عفـواً.. أقصـد الحـرب يف أوكرانيا». 
وأردف شارحاً «أنا أفكر يف العراق ألنه 
املكان الذي مات فيه ابني».يف حني أن 

بو، نجـل الرئيس تويف بعد معركة مع 
رسطان الدماغ يف مايو ٢٠١٥ يف مركز 
والـرت ريـد الطبي العسـكري الوطني 
يف بيثيسـدا بواليـة ماريالند، عن عمر 
يناهز ٤٦ عاما، بعـد أن خدم كمحام 
يف العراق.أتت هفوة بايدن يف الخطاب 
الـذي ألقـاه أمـس جنـوب فلوريـدا 

بينما كان يناقـش التضخم والرعاية 
الطبية والضمـان االجتماعي، إال أنها 
أثـارت ضجـة عـىل وسـائل التواصل 
االجتماعي، وتسـاؤالت عمـا إذا كان 
الرئيـس نـيس أيـن وكيف تـويف ابنه، 

والسيما من قبل معارضيه.

›j‘æa@ Ïjé˛a@fi˝Ç@Ú˜Ój€aÎ@äb‡«�aÎ@Êbÿé�a@ÔmäaåÎ@Ôzíãfl@·èy@Z@@@@@@@@@@Ä€@Ô„bnéÜãÿ€a@Ô†aã‘∫á€a

A?ia@ÈÓœ@pbfl@â€a@Êbÿæa@È„˛@÷aã»€a@¿@ãÿœc@b„c@Zäân»ÌÎ@Ï–ËÌ@ÊáÌbi

ÚñÏ‘‰æa@Èn‰Óib◊@fib‡◊g@Ô„aÜÏè€a@‚ç‹m@ÚÌäÏnéÜ@Òáfl@áuÏm@¸@ZÔ„Ï„b”

p¸˙bèn€a@Âfl@Ú‰–y@ÚÓ„bq@7rm@ÒáÌáu@ÒÏ–Ëi

موسكو/ متابعة الزوراء:
َعىل وقع استمرار القتال الرويس األوكراني للشهر التاسع 
عىل التوايل، نفذت القوات الروسية خالل الساعات املاضية 
أكثر مـن 90 هجوماً عرب راجمات صواريـخ، عىل البنية 
التحتيـة يف عدد من املـدن والبلدات األوكرانيـة من بينها 
”كراماتورسـك و ميكواليـف و زابوريجيا ودونيتسـك“.

فيما نفذ سـالح الجـو للجيش األوكراني نحـو 33 غارة 
اسـتهدفت 26 موقعـا لألسـلحة و املعـدات العسـكرية 

الروسية، و7 مواقع ألنظمة الصواريخ املضادة للطائرات، 
بحسـب ما نقل مراسـل العربية/الحدث امـس األربعاء.
كما أسـقط مروحيـة وطائرتـني بدون طيـار من طراز 
Shahed-“و6 طائرات مسـرية من طـراز “Orlan-10”
136“ وطائرتـني بـدون طيار مـن طـراز ”Kub“.وكان 
وزير الدفاع الرويس سـريغي شويغو، أوضح أمس األول 
الثالثاء، أن قوات بالده تهاجم البنى التحتية األساسية يف 

أوكرانيا، من أجل الحد من قدرات الجيش األوكراني.

سول/ متابعة الزوراء:
أعلنـْت كوريا الجنوبية، أمـس األربعاء، أنها 
أطلقت 3 صواريخ مـن نوع جو- أرض، ردا 
عـىل إطالق جاريتها الشـمالية 10 صواريخ 
مـن أنـواع مختلفة سـقط أحدهـا بالقرب 
من امليـاه اإلقليميـة لسـيئول.وأعلن رئيس 
كوريا الجنوبية، يون سـوك- يول، أن إطالق 
صاروخ باليسـتي كوري شمايل عرب الحدود 

البحريـة املتنـازع عليها وسـقوطه بالقرب 
من املياه اإلقليمية لبالده ُيعّدان ”عمليا غزوا 
لألرايض“.وأشـار يـون يف بيـان صـادر عن 
مكتبه إىل أن ”اسـتفزازات كوريا الشـمالية 
هي عمليا غزو لـألرايض، من خالل صاروخ 
عـرب خـط الحـد الشـمايل للمـرة األوىل منذ 

تقسيم“ شبه الجزيرة.
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الجزائر/ الزوراء:
شـهدت الجزائر، امس االربعاء، أعمال 
الحاديـة  الـدورة  مـن  الثانـي  اليـوم 
العربيـة،  الـدول  لجامعـة  والثالثـني 
بجلسـة علنيـة نوقشـت فيهـا عـدة 
قضايـا، وفيما اكد رئيـس الجمهورية 
عبد اللطيف رشـيد، ان أمـام الحكومة 
مسـؤوليات كثرية ونعمـل عىل تطوير 
إدارة املـوارد املائيـة، رحبـت اململكـة 
العربية السـعودية بتشـكيل الحكومة 
العراقية، يف حني شـدد الرئيس املرصي 
عـىل نبـذ أي محاولـة لتوفـري الغطاء 

السيايس لإلرهابيني.
وتحـدث يف الجلسـة، عـدد مـن القادة 
العرب، منهـم رئيـس الجمهورية عبد 
اللطيـف رشـيد و ويل العهـد الكويتـي 
الصبـاح،  الجابـر  مشـعل  الشـيخ 
والرئيس املرصي عبد الفتاح السـييس، 
ورئيـس مجلس السـيادة السـوداني، 
عبد الفتـاح الربهـان، ورئيس املجلس 
الرئـايس الليبـي محمـد املنفـي، وويل 
عهـد األردن، األمـري حسـني بـن عبـد 
اللـه، والرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس، والرئيس املوريتاني ولد الشيخ 
الجمهوريـة  رئيـس  الغزواني.وقـال 
عبد اللطيف رشـيد، رشـيد يف كلمة له 
خـالل أعمال القمـة العربيـة بدورتها 
وتابعتهـا  الجزائـر،  يف  املقامـة   31
”الـزوراء“: إن ”التغـريات الحاصلة يف 
بعـض بلداننا تؤكد اهميـة هذه القمة 

وتخـرج بقـرارات وتفاهمات تسـاعد 
عىل تقدير خطـورة اللحظة التاريخية 
الحرجـة“، معرباً عن أملـه ”أن تكون 
قمة الجزائر منطلقاً للعمل املشـرتك“.

واضاف، أن ”محنة الشعب الفلسطيني 
مازالـت يف مقدمة مشـاكلنا“، مشـرياً 
اىل أن ”موقـف العراق مازال متمسـكاً 

بإقامـة دولـة فلسـطني عـىل كامـل 
أراضيها وعاصمتها القدس الرشيف“.
وتابـع، أن ”العـراق يديـن اإلجـراءات 
الراميـة للمسـاس بالوضـع التاريخي 
والقانونـي القائـم للقـدس“، داعياً اىل 
”االلتـزام بقرار مجلس األمن رقم 478 
لسـنة 1980“.وذكر رشيد  أن ”العراق 

يجـدد دعمـه للبنـان يف نبـذ الخالفات 
وتجـاوز األزمـة السياسـية“، معربـاً 
عـن أمله بـأن ”تكون جهودنـا جميعاً 
اللبنانيـني بجميـع طوائفهم  لصالـح 
ومكوناتهم“.وأكد رشيد ” الحرص عىل 
سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسالمة 
شعبنا“، داعياً اىل ”استكمال املحادثات 

السياسـية بني األطراف السورية كافة 
لتعزيـز األمـن واالسـتقرار“.وبني   أن 
”العراق يدعم جميـع الجهود لتحقيق 
املصالحـة الوطنيـة يف ليبيـا“، داعيـاً 
اىل ”الحـوار والتواصـل اليجـاد رؤيـة 
مشـرتكة تجمع الليبيـني لوقف العنف 
وتحقيق االسـتقرار“.واكد رشـيد   أن 
”عـىل األطـراف اليمينيـة ايجـاد حـل 
سـيايس يحافظ عىل وحدته وسـالمة 
أراضيـه“، موضحاً، أن ”العـراق يؤكد 
دعمه االستقرار السيايس يف جمهورية 
السـودان“.وتابع ان ”وحدة العراقيني 
كانت عامالً حاسـماً يف دحـر االرهاب 
وتحريـر مدنـه“، مشـرياً اىل أن ”فلول 
االرهـاب مازالـت تختفي هنـا وهناك، 
إال أن قواتنا املسـلحة وعزيمة شـعبنا 
قـادرة عىل القضـاء عليهم“.وتابع، أن 
”أمـام الحكومـة العراقيـة الكثري من 
املسـؤوليات التي سـتعمل عليها وبما 
يسـتجيب الرادة شـعبنا“، متوقعاً، أن 
العراقيـة  ”تحظـى جهـود الحكومـة 
بتفاعـل ايجابي مـن الدول الشـقيقة 
والصديقة“.وبني ان ”امامنا مسؤولية 
تطويـر التفاهـم مـع تركيـا وايـران 
بخصوص مشـكلة املياه بعد انخفاض 
مناسـيب املياه“، معربا عن امله ”عىل 
تطويـر ادارة املوارد املائيـة وان يكون 
الحوار جاد منتج لحلول تحفظ الحياة 

والبيئة واملناخ“.
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بغداد/ الزوراء:
الحلبويس، أمس  النواب محمد  قدَم رئيس مجلس 
دولة  كتلة  عن  النائب  بوفاة  التعازي  األربعاء، 
الحلبويس  السالمي.وقال  شاكر  محمود  القانون 
الحزن  من  «بمزيد  انه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
نبأ  تلقينا  وقدره،  الله  بقضاء  مؤمنة  وبقلوب 
وفاة النائب عن كتلة دولة القانون محمود شاكر 
ومحبيه  لذويه  نتقدَّم  إذ  «إننا  السالمي».وأضاف، 
أن  الكريم  املوىل  نسأل  واملواساة،  العزاء  بخالص 
الفقيد  يتغمد  وأن  والسلوان،  بالصرب  عليهم  يمنَّ 
بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنَّاته، وينعم عليه 

بعفوه ورضوانه».

@Ú€ÎÜ@Â«@kˆb‰€a@Û»‰Ì@ÔéÏj‹®a
Ôfl˝è€a@ã◊bí@ÜÏ‡´@ÊÏ„b‘€a

@·Ó‹»n€a@Òb‰”@∂a@·Ìá‘n€a@Òäb‡néa@÷˝†a
\åaÏæa@\Ôybjó€a@ôb©a@ÔflÏÿ®a

@“ãñ@ã»é@ùÓ–¶@Å6‘Ì@Ôÿ€bæa
aäb‰ÌÜ@1375@∂g@ä¸Îá€a

@ÚÓ◊äbπá€a@ıaäåÏ€a@ÚèÓˆä@Ú€b‘néa
@pbibÉn„¸a@¿@›Ó˜ö@÷äb–i@bÁåÏœ@á»i

@5«@bÓ„aã◊Îdi@ÚÓnzn€a@Û‰j€a@ÚÓ„bq@lãõm@ÏÿéÏfl
Üãm@Ò7Ç˛aÎ@bÇÎäbñ@90

@ÚÓ€b‡ì€a@bËmäbu@Û‹«@Üãm@ÚÓiÏ‰ßa@bÌäÏ◊
ÑÌäaÏñ@3Äi

ÒÏíã€bi@�bèj‹nfl@ÚÌÏßa@¬Ï�©a@Ú◊ãí@¿@�aãÌáfl@¡jõm@ÚÌÜb•¸a@ÚÁaç‰€a
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@kÌãËn€@Úÿjí@5◊c@ŸÓÿ–m@Â‹»Ì@Ô„aÜÏè€a
Òãój€a@¿@¡–‰€a

ÚiãËæa@fiaÏfl˛a@ÜaÜ6é¸@Ô€Îá€a@…‡n1a@·«á€@Úub®a@päbÉé˝j€@á◊a

بغداد/ الزوراء:
شـياع  محمـد  الـوزراء  رئيـس  أعلـن 
السـوداني، أمس األربعـاء، تفكيك أكرب 
شـبكة لتهريب النفط يف البرصة، وفيما 
أكَد حاجـة العراق لدعـم املجتمع الدويل 
السـرتداد األمـوال واملطلوبني والسـيما 
بقضيـة التأمينـات الرضيبية، أشـارت 
املمثلـة الخاصـة لألمـني العـام لألمـم 
املتحـدة يف العـراق جينـني بالسـخارت 
اىل جهـود حكومـة السـوداني وجديتها 
يف مكافحـة الفسـاد. وقـال السـوداني 
يف تغريـدة لـه عـىل «تويـرت» تابعتهـا 
«الـزوراء»: «وجهنـا بتعقـب شـبكات 
تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق 

العصابات التي تجـرأت وتغولت لرسقة 
حـق العراقيني». واضـاف، « وبعون الله 
تمكنـت مفـارز جهـاز األمـن الوطني، 
بالتعاون مع األجهزة األخرى، من تفكيك 
أكرب شبكة لتهريب النفط يف البرصة. لن 
ندخر جهدا وسـنعمل ليل نهار من أجل 
محاربة الفسـاد بأشـكاله املختلفة». يف 
غضون ذلك، قال املكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلـس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ان «رئيس مجلس الوزراء محمد شـياع 
السوداني استقبل املمثلة الخاصة لألمني 
العـام لألمـم املتحـدة يف العـراق جينني 

بالسخارت والوفد املرافق لها».

@Ú‹j‘æa@Ú‹yãæa@¿@bËrzjné@>€a@pb–‹æa@·Ác@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓibÓ‰€a@Ú«aäç€a
pb”b–Ç¸a@Âfl@7rÿ€a@bËÓœ@ÚÌÏnì€a@Ú�©a@Êc@pá◊c

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس األربعاء، عن حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
«طقس  «الزوراء»:أن  تلقته  للهيئة،  بيان  الخميس.وذكر  اليوم  لألمطار  تساقطاً  توقعت 
البالد ليوم الخميس يف املنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة 
قبل  تدريجياً  الطقس  ويتحسن  أحياناً  تكون رعدية  الغربية صباحاً  أقسامها  يف  وخاصة 
الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليالً، بينما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية صحواً 
الحرارة، فيما سيكون الطقس غائماً مع تساقط  ، وال تغري يف درجات  الغيوم  مع بعض 
أمطار يف أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً يف املنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض 
بضع درجات». وأضاف البيان أن «طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً يف جميع مناطق 
البالد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق يف األقسام الوسطى والشمالية، 

وتنخفض بضع درجات يف القسم الجنوبي من البالد».

@’†b‰fl@¿@ÚÌá«ä@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
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الزوراء/ حسني فالح:
الديمقراطي  الحزب  حدَد 
االسبوع  مطلع  الكردستاني، 
مرشحي  لحسم  موعدا  املقبل 
واالعمار  االسكان  وزارة 
البيئة،  ووزارة  العامة  والبلديات 
ما  ريكاني  بنكني  ان  اكد  وفيما 
زال مرشح حقيبة االسكان، راى 
مدة  توجد  ال  انه  قانوني،  خبري 
اكمال  السوداني  تلزم  دستورية 

كابينته املنقوصة.
الحزب  عن  النائب  وقال 
الديمقراطي الكردستاني شريوان 
الدوبرداني يف حديث لـ“الزوراء“: 
مستمرة  زالت  ما  املباحثات  ان 
وزارتي  مرشحي  حسم  حول 
والبلديات  واالعمار  االسكان 
االمر  ان  مؤكدا  والبيئة،  العامة 

الوزارتني  ملرشحي  النهائي 
الديمقراطي  الحزب  رئيس  بيد 
بارزاني  مسعود  الكردستاني 
النهاء هذه االشكالية النه حسب 
الديمقراطي  حصة  فإن  النقاط 
وزارات،  ثالث  الكردستاني 
الوطني  االتحاد  حصة  بينما 
وهي  واحدة  وزارة  الكردستاني 
العدل، يف حكومة رئيس مجلس 

الوزراء محمد شياع السوداني.
 واضاف: ان مرشح وزارة االعمار 
وال  ريكاني  بنكني  واالسكان 
توجد اشكالية عليه اال ان وزارة 
البيئة ما زال غري محسومة حتى 
االن، الفتا اىل ان الرئيس بارزاني 
سيحسم االمر يف االسبوع املقبل 
يف  الوزيرين  عىل  وسيصوت 
جلسة مجلس النواب املقبلة وهذا 

جاء باالتفاق مع رئيس مجلس 
الوزراء، حيث اتفق الوفد الكردي 
حسم  تاجيل  عىل  السوداني  مع 
االسبوع  اىل  الوزارتني  مرشحي 
للتوافق  الفرصة  التاحة  املقبل 

حول مرشحي الوزارتني.
الخبري  قال  جانبه  من   
التميمي يف حديث  القانوني عيل 
لـ“الزوراء“: انه اليرتتب اي يشء 
لعدم  الوزراء  عىل رئيس مجلس 
الن  الوزارية،  كابينته  اكمال 
الكابينة الوزارية تمت املصادقة 
عليها وحازت الثقة من الربملان.

واضاف: انه يوجد قرار للمحكمة 
أجاز   ٢٠١٠ لسنة   ٩٣ االتحادية 
وزرائه  بعض  يقدم  ان  للمكلف 
وليس بالرضورة ان يقدم جميع 
وزراء حكومته ويمكن ان يكون 

يتم  ثم  بالوكالة  منهم  قسما 
تكليف املتبقي الحقا حتى خارج 

مدة الـ ٣٠ يوما.
قد  النواب  مجلس  ان  يذكر 
صوت يف وقت سابق عىل املنهاج 
محمد  الوزراء  لرئيس  الوزاري 

شياع السوداني.
عىل  النواب  مجلس  وصّوت 
وزيراً  حسني  لفؤاد  الثقة  منح 
الغني  عبد  وحيان  للخارجية، 
عبد الزهرة السواد وزيراً للنفط، 
الشكرجي  محمد  سامي  وطيف 
محمد  وثابت  للمالية،  وزيرة 
سعيد رضا العبايس وزيراً للدفاع، 
وعبد االمري كامل الشمري وزيراً 
مطلب  مهدي  وصالح  للداخلية، 
الحسناوي وزيراً للصحة، وخالد 
الجغيفي  الله  عبد  نجم  بتال 

وأثري  واملعادن،  للصناعة  وزيراً 
وزيراً  الغريري  سلمان  داود 

للتجارة.
خالد  عىل  التصويت  تم  وكذلك 
سالم سعيد شواني وزيراً للعدل، 
وزيراً  الرزيج  فاضل  عيل  وزياد 
عبادة  جرب  وعباس  للكهرباء، 
ونعيم  للزراعة،  وزيراً  العلياوي 
عبد يارس العبودي وزيراً للتعليم، 
موىس  ياسني  نامس  وابراهيم 
ورزاق  للرتبية،  وزيراً  الجبوري 
السعداوي  عجمي  محيبس 
للنقل، وهيام عبود كاظم  وزيراً 
لالتصاالت،  وزيرة  اليارسي 
وزيراً  الله  عبد  ذياب  وعون 
جاسم  وأحمد  املائية،  للموارد 
والشؤون  للعمل  وزيراً  االسدي 

االجتماعية.
بغداد/ الزوراء:

أمس  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  أعلن 
البرصة،  يف  النفط  لتهريب  شبكة  أكرب  تفكيك  األربعاء، 
السرتداد  الدويل  املجتمع  لدعم  العراق  حاجة  أكَد  وفيما 
األموال واملطلوبني والسيما بقضية التأمينات الرضيبية، 
يف  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  أشارت 
السوداني  حكومة  جهود  اىل  بالسخارت  جينني  العراق 

وجديتها يف مكافحة الفساد.
تابعتها  ”تويرت“  عىل  له  تغريدة  يف  السوداني  وقال 
”الزوراء“: ”وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ 
وتغولت  تجرأت  التي  العصابات  بحق  القبض  أوامر 

لرسقة حق العراقيني“.
واضاف، ”وبعون الله تمكنت مفارز جهاز األمن الوطني، 
شبكة  أكرب  تفكيك  من  األخرى،  األجهزة  مع  بالتعاون 
ليل  البرصة. لن ندخر جهدا وسنعمل  النفط يف  لتهريب 

نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله املختلفة“.
يف غضون ذلك، قال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
الوزراء  مجلس  ”رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
لألمني  الخاصة  املمثلة  استقبل  السوداني  شياع  محمد 
والوفد  بالسخارت  جينني  العراق  يف  املتحدة  لألمم  العام 
املرافق لها“، مبينا انه ”تم بحث جهود الحكومة الحالية 

يف تعزيز االستقرار وترسيخ املسار الديمقراطي“.
الحكومة  خطط  استعراض  شهد  ”اللقاء  ان  واضاف 
عودتهم  تأمني  عىل  العمل  عرب  النازحني،  ملف  ملعالجة 
اىل مناطقهم بعد توفري سبل الحياة الكريمة واالستقرار 
محاربة  يف  الحكومة  لجهود  ”التطرق  اىل  الفتا  لهم“، 

الوزراء  مجلس  رئيس  اتخذها  إجراءات  عرب  الفساد 
الدولة  مؤسسات  يف  العمل  منطلقات  أول  وسيكون 

للمرحلة الحالية“.
املرعية  القوانني  ستفّعل  ”الحكومة  أن  السوداني  واكد 
املجال“،  هذا  يف  الناجحة  الدول  تجارب  من  وتستفيد 
أجل  الدويل من  املجتمع  لدعم  العراق  اىل ”حاجة  مشرياً 
اسرتداد امواله املهربة، كذلك اسرتداد املطلوبني للقضاء 
من املدانني واملتورطني بقضايا الفساد والسيما يف قضية 

التأمينات الرضيبية“.
خالل  من  املساعدة  بالسخارت  عرضت  جانبها،  من   
برامج االمم املتحدة لتقديم التدريب والدعم اللوجستي، 
مشرية اىل ”جهود حكومة السوداني وجديته يف مكافحة 

الفساد وتأكيده عىل الحد من ممارساته“. 
يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  ذكر  ذلك،  غضون  يف 
السوداني،  الوزراء محمد شياع  أن رئيس مجلس  بيان، 
محسن  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  استقبل 
مجلس  لرئيس  التهنئة  املندالوي  السيد  وقدم  املندالوي، 
الثقة  عن  وأعرب  مهامه،  مبارشته  بمناسبة  الوزراء 
بمسار املنهاج الوزاري واألمل يف تلبيته تطلعات املواطنني 

واحتياجاتهم.
تعزيز  البحث يف وسائل  اللقاء  انه جرى خالل  واضاف، 
أجل  من  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  بني  التكامل 
أداء أفضل ألجهزة الدولة يف الرقابة والتنفيذ، وبما يوازي 
تواجهها  التي  املهمة  واالحتياجات  التحديات  حجم 
اليومية والظروف املعاشية للمواطنني، بمختلف  الحياة 

أطيافهم املتآخية.

بغداد/ الزوراء:
والشؤون  العمل  وزير  أعلـَن 
أمس  األسدي،  أحمد  االجتماعية 
الرعاية  رواتب  إطالق  األربعاء، 
الثاني  ترشين  لشهر  االجتماعية 
و(500)  مليون  من  ألكثر  الجاري 

ألف ارسة.
تلقته  بيان،  يف  األسدي  وقال 

رواتب  إطالق  ”تم  إنه  ”الزوراء“: 
ترشين  لشهر  االجتماعية  الرعاية 
مليون  من  ألكثر  الجاري  الثاني 
اجمايل  بمبلغ  أرسة  ألف  و(500) 
مليار   (317) من  أكثر  اىل  يصل 

دينار“.
برواتب  املشمولة  األرس  ودعا 
ملنافذ الرصف  ”التوجه  اىل  الرعاية، 

الستالم اعاناتهم“. 
التي  املشمولة  األرس  عدد  أن  يذكر 
مليون  أكثر من  بلغ  الرجال  يعيلها 
عدد  بلغ  فيما  أرسة،  ألف  و(45) 
من  أكثر  نساء  تعيلها  التي  األرس 
اضافة  بعد  أرسة  ألف   (446)
الثامنة  الوجبة  من  املشمولني 

املستوفني للرشوط.

بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزير  أكَد 
العلمي نعيم العبودي، أمس األربعاء، 
اإلرهاب  مكافحة  جهاز  لرئيس 
الوهاب  عبد  الركن  أول  الفريق 
الساعدي، عىل التعاون والتكامل مع 
مؤسسات الدولة ورفدها بالخربات 

والحلول األكاديمية والعلمية.
وذكر بيان للوزارة، تلقته ”الزوراء“: 
والبحث  العايل  التعليم  ”وزير  أن 
العلمي نعيم العبودي استقبل رئيس 
جهاز مكافحة اإلرهاب الفريق أول 

الركن عبد الوهاب الساعدي“.
اللقاء،  خالل  التعليم  وزير  وأكد 
التعاون  بيئة  تعزيز  عىل  ”حرصه 
الدولة  مؤسسات  مع  والتكامل 
والحلول  بالخربات  ورفدها 
عن  فضال  والعلمية  األكاديمية 
العلمية  والورش  الفعاليات 
املشرتكة التي من شأنها املساهمة 
يف  العلمية  البحوث  توظيف  يف 

التي  الهامة  التطبيقية  املجاالت 
تحظى باألولوية لدى املؤسسات“.

من جهته، هنأ رئيس جهاز مكافحة 
بـ“مناسبة  التعليم  وزير  االرهاب 
العايل  التعليم  وزارة  حقيبة  توليه 

الوقت  يف  مؤكدا  العلمي“،  والبحث 
تضطلع  الذي  الدور  ”أهمية  نفسه 
تقديم  يف  الجامعية  املؤسسة  به 
والتعليمية  العلمية  الخدمات 

وتطوير املالكات“.

بغداد/ الزوراء:
امس  العامة،  املرور  مديرية  أعلنت 
 200 غرامة  فرض  عن  االربعاء، 
دون  العجالت  قيادة  عىل  دينار  ألف 

لوحات.
طارق  اللواء  املرور  مدير  وقال 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الربيعي 

اىل  السابقة  توجيهاتنا  ”نؤكد 
بمحاسبة  كافة  املرورية  مفارزنا 
لوحات  بدون  تتجول  التي  املركبات 
اوالً/ز   /25 املادة  وحسب  تسجيل 
لسنة   8 رقم  املرور  قانون  من 

.“2019
تنص عىل فرض  ”املادة  ان  واضاف 

دينار  الف   200 مقدارها  غرامة 
لوحات  بدون  مركبته  قاد  من  عىل 
لحین  املركبة  حجز  مع  تسجیل 
وتثبيت  التسجيل  معاملة  اكمال 
”اىل  املواطنني  داعيا  اللوحات“، 
يتعرضوا  ال  حتى  بالقوانني  االلتزام 

للمحاسبة القانونية“.

بغداد/ الزوراء:

األربعاء،  امس  الحسناوي،  صالح  الصحة  وزير  باَرش 

مهامه رسمياً يف وزارة البيئة وكالًة.

تلقته  بيان  يف  الصحة  لوزير  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

”الزوراء“: انه ”بتكليف من رئيس مجلس الوزراء محمد 

الحسناوي  صالح  الصحة  وزير  بارش  السوداني،  شياع 

مهامه رسمياً وزيراً للبيئة وكالًة“.

بحضور  اجتماعاً  عقد  ”الحسناوي،  أن  البيان،  وأضاف 

وكالء الوزارة واملديرين العامني فيها، وتم استعراض أهم 

امللفات البيئية مؤكداً أهميتها وامليض يف متابعتها وتنفيذ 

متطلباتها“.

بغداد/ الزوراء:

لتوزيع  األربعاء، عن وضع خطة  امس  الرتبية،  أعلنت وزارة 

الكتب املدرسية عىل املديريات، فيما حددت موعد انتهاء أزمة 

نقص املناهج الدراسية.

وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق يف ترصيح صحفي: 

املدرسية  الكتب  تستقبل  املركزية  الرتبية  وزارة  ”مخازن  إن 

التي تتم طباعتها يف مطابع شبكة اإلعالم العراقي والنهرين 

والتبوغ والعمال، بعد توقيع العقود وفقا لتوجيهات مجلس 

الوزراء“.

املديريات  عىل  الكتب  لتوزيع  خطة  وضع  ”تم  أنه  وأضاف، 

العامة للرتبية“، الفتا اىل أنه ”خالل االيام املقبلة القليلة سيتم 

االنتهاء من هذه االزمة“.
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١٨/م/ د ي أ /٢٠٢٢ (تجهيز ١٠٠٠ طن حديد كهربائي ذو الرقم الرمزي R001  (٧٥٠ طن عرض 970mm   و ٢٥٠ طن 
عرض 940mm  ملعامل املحوالت) و من منشأ آسيوي أو اوربي وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم .

              (معلنة للمرة االوىل)                                                           تاريخ الغلق ٢٩ /٢٠٢٢/١١ 
عطاءاتهم  لتقديم  الخربة  وذوي  املؤهلني  العطاءات  مقدمي  بدعوة   ( العامة  دياىل  واملعادن/رشكة  الصناعة  (وزارة  يرس 

بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما ياتي: 
الربيد  وعرب  العامة)  دياىل  (رشكة  االتصال  اضافية  معلومات  عىل  الحصول  يف  والراغبني  املؤهلني  العطاء  مقدمي  عىل   -١
ما  مالحظة  مع  العطاءات  ملقدمي  بالتعليمات  موضحة  وكما  ادناه   يف  املوضح  للرشكة  االلكرتوني  موقع  او  االلكرتوني 

ييل:-
 CIP أ - الكلفة التخمينية للمناقصة هي (3200000) دوالر امريكي (فقط ثالثة ماليني ومائتان الف دوالر ال غريها) واصل

مخازن رشكة دياىل العامة.
ب - مقدار مبلغ التامينات االولية للمناقصة هو (32000)دوالر امريكي (فقط اثنان وثالثون الف دوالر ال غريها) واملطلوب 

تقديمها مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (200000)دينار عراقي (فقط مائتان الف دينار عراقي الغريها) غري قابل للرد اال 

يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
تعبئة  يتم  ان  ويجب  العطاء)  (نماذج  الرابع  القسم  يف  املوجود  العطاء  صيغة  نموذج  يستخدم  ان  العطاء  مقدم  هـ-عىل 

النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
• مالحظة: تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من 

تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.

املركزي  البنك  الدوالر حسب نرشة  قيمة  يعادل  العراقي) وبما  (بالدينار  الدفع  فيتم  (نقدا)  الدفع  • يف حال كانت طريقة 
العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة.   

• تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة لها.
٢- متطلبات التاهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء)       

٣- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي(رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس)  وان اخر 
موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٢/١١/٢٩  وان العطاءات املتاخرة سوف 
االتي(مقر رشكتنا/  العنوان  يف  بالحضور  الراغبني  او ممثليهم  العطاءات  العطاءات بحضور مقدمي  فتح  ترفض وسيتم 
غرفة لجنة فتح العروض) يف الساعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٢/١١/٣٠ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون 

اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير 
                                                                                                                          املهندس 
                                                                                                               عبد الستار مخلف عليوي
                                                                                                                املدير العام / وكالة
                                                                                                             ورئيس مجلس االدارة 

 

جمهورية العراق                                                                                      العدد: ٩١٢/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                                                                                        التأريخ: ٢٠٢٢/١١/١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل ٣١٩٩/١١٠ جزيرة وخالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش 
وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء 
الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل 

املبالغ النقديةإان لم يكونوا من الرشكاء.
القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
وصحيات  خارجية  باحة  من  مؤلفة  والدار  الغذائية  املواد  لبيع  متخذ  واملحل  رسمية  غري  بصورة  محل  منها  مفرز  دار  عن  عبارة  ١-العقار 
مشرتكة واستقبال وهول وكلدور ومطبخ وغرفتني وحمام ومرافق صحية وعموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومجهز باملاء 

والكهرباء.
٢-مساحة العقار ٢٠٠ م٢.

٣-القيمة املقدرة للعقار مائة وعرشة ماليني دينار فقط.
٤- عموم العقار مشغول من قبل املدعي.

مالحظة:-
النرش يف صحيفتني محليتني.
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تلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيد 
الالمـي، املزيد مـن التهاني وباقـات الورد 
بمناسـبة اعـادة انتخابـه رئيسـا التحـاد 
الصحفيني العرب. وهنأت جمعية الصداقة 
الفلسـطينية العراقيـة نقيـب الصحفيني 

العراقيـني مؤيـد الالمـي ملناسـبة انتخابه 
رئيسا التحاد الصحفيني العرب لدورة ثانية.
من جانبه هنأ رئيس فرع نقابة الصحفيني 
يف كربالء حسني عبد االمري الشمري ، نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي بمناسبة 

اعـادة انتخابه رئيسـا التحـاد الصحفيني 
العـرب. وقال الشـمري يف برقيـة التهنئة: 
نتمنـى لكـم مزيدا مـن التقـدم واالزدهار 
بمناسـبة فوزكم رئيس اتحـاد الصحفيني 
العـرب. كذلـك تلقـى نقيـب الصحفيـني 

العراقيني ، تهنئة وباقة ورد من رئيس فرع 
النقابـة يف محافظة دياىل سـاجد املهداوي 
والزميل يارس بدر بمناسـبة اعادة انتخابه 
رئيسـا التحاد الصحفيني العرب.كما تلقى 
الالمـي تهنئـة وباقة ورد من قنـاة الوارث 

بمناسـبة فوزه برئاسـة اتحاد الصحفيني 
العـرب. وقالـت القنـاة يف التهنئـة: نتمنى 
لكـم مزيدا من التقدم واالزدهار بمناسـبة 
فوزكـم رئيس اتحـاد الصحفيـني العرب.
كذلـك تلقى نقيـب الصحفيـني العراقيني، 

تهنئة وباقة ورد مـن رئيس تحرير جريدة 
الهدف الريايض سـعدون صدام بمناسـبة 
فـوزه برئاسـة اتحـاد الصحفيـني العرب 
لدورة ثانية.وقـال صدام يف التهنئة: نتمنى 
لكـم مزيدا من التقدم واالزدهار بمناسـبة 

فوزكم رئيس اتحاد الصحفيني العرب. كما 
هنأ الدكتور عيل عباس استاذ كلية االعالم، 
نقيـب الصحفيـني العراقيني مؤيـد الالمي 
بمناسـبة تجديـد الثقـة به رئيسـا التحاد 

الصحفيني العرب.

سول/ متابعة الزوراء:
أمـس  الجنوبيـة،  كوريـا  أعلنـْت 
األربعـاء، أنهـا أطلقـت 3 صواريخ 
من نوع جـو- أرض، ردا عىل إطالق 
جاريتها الشـمالية 10 صواريخ من 
أنواع مختلفة سـقط أحدها بالقرب 

من املياه اإلقليمية لسيئول.
وأعلن رئيس كوريـا الجنوبية، يون 
أن إطـالق صـاروخ  سـوك- يـول، 
باليستي كوري شـمايل عرب الحدود 
البحريـة املتنـازع عليها وسـقوطه 
بالقـرب مـن املياه اإلقليميـة لبالده 

ُيعّدان ”عمليا غزوا لألرايض“.
وأشار يون يف بيان صادر عن مكتبه 
إىل أن ”اسـتفزازات كوريا الشمالية 
هي عمليا غزو لـألرايض، من خالل 
صاروخ عرب خط الحد الشمايل للمرة 

األوىل منذ تقسيم“ شبه الجزيرة.
وقـال الجيش الكـوري الجنوبي إن 
كوريـا الشـمالية أطلقـت صاروخا 
باليسـتيا واحدا عىل األقـل يف البحر 
امـس  الرشقـي،  سـاحلها  قبالـة 

األربعاء.

رداً عـىل ذلك، أعلـن الجيش الكوري 
الجنوبـي أنـه أطلق ثالثـة صواريخ 
جو-أرض دقيقة، بالقرب من موقع 

سقوط الصاروخ الباليستي.
وقـال بيـان صـادر عـن الجيش إن 
الصواريـخ أطلقت يف املياه ”بالقرب 
من خط الحد الشـمايل عىل مسـافة 
مماثلـة للمنطقة التي سـقط فيها 
الصاروخ الكوري الشمايل“، مضيفا 
أن املنـاورة تظهر أن سـيول سـرتد 

”بحزم عىل أي استفزازات“.
الكـوري  الجيـش  أفـاد  والحقـًا، 
الجنوبـي بـأن بيونغ يانـغ أطلقت 
100 قذيفة مدفعية باتجاه املنطقة 
البحرية الفاصلة امس، بعد ساعات 
عـىل إطالق مجموعة من الصواريخ 
سـقط أحدها قرب امليـاه اإلقليمية 

الكورية الجنوبية.
الجيـوش  أركان  هيئـة  وقالـت 
الكورية الجنوبيـة: ”أطلقت كوريا 
الشمالية حوايل 100 قذيفة مدفعية 
من كوسـونغ يف مانغون إىل املنطقة 
الحـدود  خـط  شـمال  الفاصلـة 

الحـدود  إىل  إشـارة  يف  الشـمايل“، 
البحرية بني الكوريتني.

وبعد ذلك بوقت قصري، أعلن الجيش 
أن كوريـا الشـمالية أطلقـت أربعة 
صواريـخ باليسـتية إضافيـة أمس 
األربعاء، الفتاً إىل أن سـيول رصدت 
السـاعة  قرابـة  صواريـخ  إطـالق 
06,51 مـن موقعـني يف محافظـة 
بيونغـان الشـمالية وصفهـا بعـد 
عمليـة تحليـل، بأنهـا ”صواريـخ 

باليستية قصرية املدى“.
ويأتي اإلطـالق بعدما طالبت بيونغ 
وكوريـا  املتحـدة  الواليـات  يانـغ 
تدريباتهمـا  بوقـف  الجنوبيـة 
العسكرية واسـعة النطاق، واصفة 
إياها بأّنها اسـتفزازية، وقد تتطلب 

”إجراءات أكثر قوة“.
”واي.تـي.إن“  محطـة  وذكـرت 
إصـدار  جـرى  أنـه  التلفزيونيـة 
تحذيـر من غارة جويـة عىل جزيرة 
إثـر  الجنوبيـة،  الكوريـة  أولونـغ 
إطـالق الصـاروخ. وقـال متحـدث 
باسـم جيش كوريا الجنوبية، إنهم 

التحذيـر  كان  إذا  ممـا  يتحققـون 
من الغارة الجويـة مرتبطا بإطالق 

الصاروخ.
وبـدأت الواليـات املتحـدة وكوريـا 
الجنوبية واحدة مـن أكرب املناورات 
الجوية العسـكرية املشرتكة بينهما 
يوم اإلثنني، وشـنت مئات الطائرات 
هجمـات  الجانبـني  مـن  الحربيـة 
يف  24 سـاعة  وهميـة عـىل مـدار 

اليوم.
وقالت القـوات الجوية األمريكية يف 
بيان، األسبوع املايض، إن التدريبات 
ستستمر حتى يوم الجمعة وستضم 
نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 

1600 طلعة جوية.
وأضافت أن هذا العدد من املهام هو 
األعىل عىل اإلطالق خالل هذا الحدث 

السنوي.
الشـمالية تجارب  وأجـرت كوريـا 
عىل عدد قيايس مـن الصواريخ هذا 
العـام، وقالـت إن املوجـة األخـرية 
من عمليات اإلطـالق كانت ردا عىل 

مناورات الحلفاء.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
هفـوٌة جديدة عىل ما يبـدو ارتكبها الرئيس 
األمريكي جـو بايدن، لتثري ثانيـة حفنة من 

التساؤالت بني األمريكيني.
فبينمـا كان يتحّدث عن التضّخم كمشـكلة 
عامليـة خالل لقـاء أمس يف جنـوب فلوريدا، 
تلعثـم، وبدل أن يقول إنها بسـبب الحرب يف 

أوكرانيا، قال إنها بسبب حرب العراق.
إال أن سيد البيت األبيض زاد الطني بلة بعدما 
حـاول تربير هفوتـه، قائالً: ”عفـواً.. أقصد 
الحرب يف أوكرانيا“. وأردف شارحاً ”أنا أفكر 

يف العراق ألنه املكان الذي مات فيه ابني“.
يف حني أن بـو، نجل الرئيس تويف بعد معركة 
مع رسطـان الدماغ يف مايـو 2015 يف مركز 
الوطنـي يف  العسـكري  الطبـي  والـرت ريـد 
بيثيسـدا بوالية ماريالند، عن عمر يناهز 46 

عاما، بعد أن خدم كمحام يف العراق.
أتت هفوة بايدن يف الخطاب الذي ألقاه أمس 
جنـوب فلوريدا بينمـا كان يناقش التضخم 
االجتماعـي،  والضمـان  الطبيـة  والرعايـة 
إال أنهـا أثارت ضجـة عىل وسـائل التواصل 
االجتماعي، وتسـاؤالت عما إذا كان الرئيس 
نـيس أين وكيف تويف ابنه، والسـيما من قبل 
معارضيـه، الذيـن غالبا مـا يتحينـون تلك 
الفرص من أجل التشـكيك يف كفاءة الرئيس 

الديمقراطي.
يذكـر أن نجـل بايـدن كان عاد قبيـل وفاته 
بعدمـا أمـىض عاماً مـع القـوات األمريكية 
يف العـراق يف سـبتمرب/أيلول 2009، إذ خدم 
يف الجيـش كمحـام يف لواء الحـرس الوطني 

بوالية ديالوير.
وهذه ليسـت املـرة األوىل التي تثـري هفوات 

سـيد البيت األبيض االنتقـادات بني عدد من 
األمريكيني.

ففـي آذار/مـارس املـايض، أثـار ترصيـح 
قـال فيـه إّن نظريه الـرويس فالديمري بوتني 
ال يمكنـه البقـاء يف السـلطة، ردود أفعـال 
مسـؤولني دوليـني ومحللـني، إال أن اإلدارة 
األمريكيـة سـارعت لنفي األمـر معتربة أنه 

مجرد ”زلة لسان“.
كذلك يف 28 سبتمرب، نادى بايدن عىل النائبة 
الراحلة جاكي والورسكي، ناسياً أنها ماتت 
يف وقت سـابق من هذا العـام عىل الرغم من 

إصدار بيان حداد عىل وفاتها.
أمـا يف أكتوبـر املايض، فأشـار خـالل كلمة 
بحفل اسـتقبال أحياه الحـزب الديمقراطي 
يف بنسـلفانيا، إىل أن يف الواليـات املتحدة 54 

والية، يف حني أن الصحيح هو 50 والية!

الجزائر/ الزوراء:
شـهدت الجزائـر، امـس االربعـاء، أعمال 
اليوم الثاني من الـدورة الحادية والثالثني 
لجامعـة الـدول العربيـة، بجلسـة علنية 
نوقشـت فيهـا عـدة قضايـا، وفيمـا اكد 
رئيـس الجمهورية عبـد اللطيف رشـيد، 
كثـرية  مسـؤوليات  الحكومـة  أمـام  ان 
ونعمل عـىل تطويـر إدارة املـوارد املائية، 
رحبت اململكة العربية السعودية بتشكيل 
الحكومـة العراقية، يف حني شـدد الرئيس 
املرصي عىل نبذ أي محاولة لتوفري الغطاء 

السيايس لإلرهابيني.
وتحدث يف الجلسة، عدد من القادة العرب، 
منهـم رئيـس الجمهوريـة عبـد اللطيف 
رشـيد و ويل العهد الكويتي الشيخ مشعل 
الجابـر الصبـاح، والرئيس املـرصي عبد 
الفتاح السـييس، ورئيس مجلس السيادة 
السـوداني، عبد الفتاح الربهـان، ورئيس 
املجلـس الرئـايس الليبـي محمـد املنفي، 
وويل عهـد األردن، األمـري حسـني بن عبد 
الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، 

والرئيس املوريتاني ولد الشيخ الغزواني.
وقـال رئيـس الجمهوريـة عبـد اللطيـف 
رشـيد، رشـيد يف كلمـة لـه خـالل أعمال 
القمـة العربيـة بدورتهـا 31 املقامـة يف 
الجزائر، وتابعتها ”الزوراء“: إن ”التغريات 

الحاصلة يف بعض بلداننا تؤكد اهمية هذه 
القمة وتخرج بقرارات وتفاهمات تساعد 
عـىل تقديـر خطـورة اللحظـة التاريخية 
الحرجـة“، معرباً عن أمله ”أن تكون قمة 

الجزائر منطلقاً للعمل املشرتك“.
واضاف، أن ”محنة الشـعب الفلسـطيني 
مشـرياً  مشـاكلنا“،  مقدمـة  يف  مازالـت 
اىل أن ”موقـف العـراق مـازال متمسـكاً 
بإقامة دولة فلسـطني عىل كامل أراضيها 

وعاصمتها القدس الرشيف“.
وتابع، أن ”العراق يدين اإلجراءات الرامية 
للمسـاس بالوضـع التاريخـي والقانوني 
القائم للقدس“، داعيـاً اىل ”االلتزام بقرار 

مجلس األمن رقم 478 لسنة 1980“.
وذكـر رشـيد  أن ”العـراق يجـدد دعمـه 
للبنـان يف نبـذ الخالفـات وتجـاوز األزمة 
السياسـية“، معرباً عن أملـه بأن ”تكون 
جهودنا جميعاً لصالـح اللبنانيني بجميع 

طوائفهم ومكوناتهم“.
وأكد رشـيد ” الحرص عىل سـيادة سوريا 
ووحدة أراضيها وسـالمة شـعبنا“، داعياً 
اىل ”اسـتكمال املحادثـات السياسـية بني 
األطـراف السـورية كافـة لتعزيـز األمن 

واالستقرار“.
وبـني   أن ”العـراق يدعم جميـع الجهود 
لتحقيـق املصالحـة الوطنيـة يف ليبيـا“، 

داعيـاً اىل ”الحوار والتواصـل اليجاد رؤية 
مشـرتكة تجمـع الليبيـني لوقـف العنف 

وتحقيق االستقرار“.
واكـد رشـيد   أن ”عىل األطـراف اليمينية 
ايجـاد حـل سـيايس يحافظ عـىل وحدته 
وسـالمة أراضيه“، موضحـاً، أن ”العراق 
يف  السـيايس  االسـتقرار  دعمـه  يؤكـد 

جمهورية السودان“.
وتابع ان ”وحـدة العراقيـني كانت عامالً 
حاسـماً يف دحر االرهـاب وتحرير مدنه“، 
مشرياً اىل أن ”فلول االرهاب مازالت تختفي 
هنا وهناك، إال أن قواتنا املسلحة وعزيمة 

شعبنا قادرة عىل القضاء عليهم“.
وتابع، أن ”أمام الحكومة العراقية الكثري 
من املسؤوليات التي سـتعمل عليها وبما 
أن  متوقعـاً،  شـعبنا“،  الرادة  يسـتجيب 
”تحظى جهود الحكومة العراقية بتفاعل 

ايجابي من الدول الشقيقة والصديقة“.
وبني ان ”امامنا مسؤولية تطوير التفاهم 
مع تركيا وايران بخصوص مشـكلة املياه 
بعد انخفاض مناسـيب املياه“، معربا عن 
امله ”عىل تطويـر ادارة املوارد املائية وان 
يكـون الحوار جـاد منتج لحلـول تحفظ 

الحياة والبيئة واملناخ“.
واشـار اىل ان ”العراق يحرص عىل مصدر 
االستقرار يف محيطه االقليمي والدويل التي 

تكللت الجهود بمبادرات الستضافة بغداد 
العديد من االجتماعات بني عديدة من دول 

املنطقة بهدف نزيع فتيل االزمات“.
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العربيـة  اململكـة  رحبـت  جهتهـا  مـن 
بتشـكيل  األربعـاء،  اليـوم  السـعودية، 

الحكومة العراقية الجديدة.
وقـال وزيـر الخارجية السـعودي فيصل 
بـن فرحان خالل كلمتـه يف القمة العربية 
اململكـة  ”ترحـب  الجزائـر:  يف  املنعقـدة 
الجديـدة  العراقيـة  الحكومـة  بتشـكيل 
وتتمنـى لهـا النجـاح والتوفيـق لتحقيق 

تطلعات الشعب العراقي الشقيق“.
وأضـاف، أن ”اململكة تؤكد اسـتمرارها يف 
تقديم كافة الدعـم لجمهورية العراق بما 
يحقـق األمـن واالسـتقرار والتنميـة كما 
تؤكد عـىل االسـتمرار يف تعميـق التعاون 
والرشاكة بني بلدينا يف مختلف املجاالت“.
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اىل ذلـك قـال الرئيس املرصي عبـد الفتاح 
السـييس، يف كلمـة لـه خـالل القمـة، أن 
الشـارع العربي يتطلع لتحقيـق التكامل 
بـني الـدول العربيـة ملواجهـة التحديـات 

املشرتكة، الفتا اىل ان األخطار التي تواجه 
أمننا العربي واحدة.

وأضاف، أن ”األمة العربية تمتلك املقومات 
الالزمة ملسـتقبل أكثر اسـتقرارا، و“لدينا 
من املشـرتكات ما يكفـل تحقيق التكامل 
وتجـاوز خالفاتنـا، مشـددا عـىل نبذ أي 

محاولة لتوفري غطاء سيايس لإلرهاب.
وتابع، يجب أن تتكامـل جهودنا ملواجهة 
أزمات الطاقة والغذاء التي تواجه منطقتنا 
العربيـة، مشـريا اىل ان مـرص تسـعى إىل 
التوصــل إىل تســوية سيـاسـية لألزمة 

فـــي ليـبيا دون أي تدخالت خارجـية.
وطالب الجــانـب اإلثيوبي بالتوقيع عىل 
اتفاق قانوني مــلزم بشأن ملء وتشغيل 

سد النهضة.
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اىل ذلـك، قـال ويل العهـد الكويتي الشـيخ 
مشـعل الجابـر الصبـاح، خـالل القمة : 
نرفض كل صور اإلرهاب ومظاهره وندعو 
إىل مكافحـة اإلرهـاب والتطرف وتجفيف 
منابعـه، داعيـا األمــم املتحـدة ملواصلة 
جهودها للتوصل إىل حــل سيايس لألزمة 

اليمنيــة.
واضـاف: نعرب عن دعمنا لجهود الجزائر 

الفلسـطينية- املصالحـة  تحقيـق  يف 
الفلسـطينية، ولقـد أضحـى لزامـا علينا 
الدفـع بالعمـل العربي املشـرتك ملواجهة 

التحديات التي تواجهنا.

@·ˆ˝æa@Öb‰æa@7œÏm@Û‹«@›‡»„@ZÊbÁ5€a
ÊaÜÏè€bi@äaÏz‹€

كما قال رئيس مجلس السيادة السوداني، 
عبـد الفتاح الربهان، خـالل كلمته: نثمن 
جهـود األصدقاء واملانحني الذين وقفوا إىل 
جانب السـودان يف محنة الفيضانات التي 
رضبـت بالدنا، ونعمـل عىل توفـري املناخ 
املالئم للحوار بني األطراف السـودانية عىل 

أمل أن يؤدي ذلك إىل وفاق وطني.
واضاف: نرجو من القمة أن تتبنى قرارات 
تؤكـد عىل دعم مـرشوع االكتفـاء الذاتي 
العربي مـن الحبوب والغـذاء، الفتا اىل ان 
األمـة العربيـة تنتظـر منا الفعـل الناجز 
والتخطيـط العلمـي وفـق منهـج العمل 

الجماعي لتجاوز األزمات.

@ÚflÏÿ®a@·«áÌ@ãˆaçßa@Ú‡”@ÊbÓi
@ÒáÌáßa@ÚÓ”aã»€a

رحـب البيـان الختامي للقمـة العربية يف 
العراقيـة  الحكومـة  بتشـكيل  الجزائـر، 

الجديدة.
وجاء يف نص بيان ختام القمة والذي سمي 

بــ (إعالن الجزائـر) وتابعتـه ”الزوراء“: 
”نؤكد الرتحيب بتنشيط الحياة الدستورية 
يف العـراق بمـا يف ذلـك تشـكيل الحكومة 
واالشـادة بجهودهـا الراميـة إىل تحقيـق 
االسـتقرار والتنمية االقتصادية وتجسيد 

آمال وتطلعات الشعب العراقي“.
وثمـن اإلعـالن النجاحـات التـي حققها 
العراق يف دحر التنظيمات اإلرهابية وأشاد 
بتضحيـات شـعبه يف الدفـاع عن سـيادة 

البالد وأمنها.

@\KŸiÎc^@äaã”@áÌ˚m@ÚÓiã»€a@Ú‡‘€a
xbn„�a@ù–©

واضاف، إنهـا ”تثمن السياسـة املتوازنة 
التي انتهجهـا تحالف ”أوبـك+“ من أجل 
ضمان استقرار األسـواق العاملية للطاقة 
واسـتدامة االسـتثمارات يف هـذا القطاع 
الحساس ضمن مقاربة اقتصادية تضمن 
حماية مصالح الدول املنتجة واملسـتهلكة 

عىل حد سواء“.
وأعلنـت مجموعـة ”أوبـك+“ يف 5 أكتوبر 
املايض قـرار خفض إنتـاج النفط بمقدار 
مليونـي برميل يوميا اعتبـارا من نوفمرب 
املقبل، وذلك لدعم األسـواق يف وقت تواجه 
فيه مخاطر مـن تراجع الطلب عىل الخام 

بسبب األزمة االقتصادية.

ÚÓˆbæa@ÜäaÏæa@ÒäaÜg@ãÌÏ�m@Û‹«@›‡»„Î@Ò7r◊@pbÓ€Î˚èfl@ÚflÏÿ®a@‚bflc@ZÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
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إعالن
اىل الرشيك (حسني رسمي رحيم) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان العراقي فرع ذي قار الكائن 
يف النارصية وذلك لتثبيـت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيـكك السـيد (مصطفـى رايض جابر) 
بالبنـاء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
لغـرض  (املستشـفى)  مقاطعـة   (٩٥٢١/٨)
تسـليفه قرض اإلسـكان وخالل مـدة أقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخل العراق وشـهر خارج 
العراق من تاريخ نرش اإلعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق                                                                                                            العدد: ٤٦٤/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                                                                           التأريخ: ٢٠٢٢/١١/١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٤٥٩٠/١١٠ جزيرة وخالل خمسـة عرش يوماً 
اعتبـاراً مـن اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الخامس عرش عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية 
عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات 

القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء.
القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
١-  العقار عبارة عن دار مؤلفة من استقبال وهول ومطبخ وثالث غرف نوم وكلدور وصحيات مبني من الطابوق ومسقف 

بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء.
٢- مساحة العقار ٢٠٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار مائة واربعون مليون دينار فقط.
٤- العقار مشغول من قبل املدعي.

جمهورية العراق                                                                                                                                             العدد: ٢١٦/ب ع/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                                      التأريخ: ٢٠٢٢/١١/١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمـة بداءة النارصية وعن طريـق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ١٠/١١٨ مقاطعة ٤٤ زاوية وخـالل ثالثون يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف 
قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة 

١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء.
القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
١- العقار عبارة عن دار مؤلفة من مدخل وحمام واسـتقبال وهول ومطبخ وثالث غرف ومرافق صحية يف الطابق األول وصالة 
وسبع غرف وحمام ومرافق صحية يف الطابق العلوي مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح واالرضية مبلطة بالكايش 

ومجهز باملاء والكهرباء.
٢- مساحة العقار ٦٠٧٫٧٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار مليار ومائة واثنا عرش مليون ومائتان وخمسون الف دينار فقط.
٤- العقار غري مشغول من أحد.

جمهورية العراق
رقـم االضبـارة: ١٦٠ /٢٠٢٢ وزارة العدل                                                                                                            

دائرة التنفيذ                                                                                                                                                               التاريخ: ٢٦ /٢٠٢٢/١٠
مديرية تنفيذ سوق الشيوخ

اعالن
تبيُع مديرية تنفيذ سـوق الشـيوخ العقار تسلسـل (٥٤/٥٢٦ نجادة) الواقع يف سوق الشـيوخ العائد للمدين (حسني حسن مكطوف) املحجوز لقاء 
طلب الدائن (بلدية سوق الشيوخ)  البالغ (٨٥٩٠٨٨٢٥٠) دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل 

للنرش والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
واثق عبد الحسني املوسوي

املواصفات:
١- موقعه ورقمه: سوق الشيوخ ٥٤/٥٢٦ نجادة 

٢- جنسه ونوعه: دار سكن
٣- حدوده واوصافه : شماال ورشقا طريق عام / جنوبا ٥٣/٥٢٦ وغربا ٥٧/٥٢١

٤- مشتمالته: الطابق االول ساحة + صحيات +غرفة عدد/٢+ كليدور + مطبخ +.......
الطابق الثاني درج + صالة+ غرفة عدد ١ + صحيات.

٥- مساحته : ٤٤٦,٨٩م ٢
٦- درجة العمران: دون الوسط

٧- الشاغل: ورثة املتويف حسن مكطوف سعيد
٨- القيمة املقدرة: ٣١٨,١٣٤,٠٠٠ 

جمهورية العراق                                                                                                                   العدد: ١٨٩/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                      التأريخ: ٢٠٢٢/١١/١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة سوق الشيوخ

م/اعـــــالن (بيع عقار تسلسل ٣٣٢/٥٠ الكرمة)
تبيُع محكمة بداءة سـوق الشـيوخ وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل ٣٣٢/٥٠ الكرمة وخالل ثالثون يوماً اعتباراً 
من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهراً يف 
قاعة محكمة بداءة سـوق الشـيوخ فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات 

القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء.
القايض 
بسام فريد حسن

االوصاف:-
١- العقـار عبارة عن دار سـكني وتحتوي عىل :- اسـتقبال بأبعاد ٦م×٤م وطارمة بأبعـاد ١٣م×٩م وهول بأبعاد ٥م×٨م 
ومطبـخ بأبعـاد ٣م×٣م وثالث غرف بأبعـاد ٤م×٥ و٤ وصحيات بأبعـاد ٤م×٢م علما ان العقار مبني من البلوك وسـقف 

بالشيلمان والطابوق ومبلط بالسرياميك العقار مجهز باملاء والكهرباء.
٢- مساحة العقار ٢/٨٣/٥٨ اولك.

٣- القيمة املقدرة للعقار: مائة وواحد مليون وسـتمائة وواحد وتسـعون الف ومائة دينار (١٠١,٦٩١,١٠٠) .
٤- العقار مشـغولة من قبل املدعى عليه خالد عبد االمري مطري ويرغب بالبقاء بالعقار بصفة مسـتأجر بعد إزالة شـيوع 

العقار.

العدد / ٢٠٢٢/١٩٨ جمهورية العراق                                                   
وزارة العدل                                      التأريخ/ ٢٠٢٢/١١/١

مديرية التنفيذ 
مديرية تنفيذ النارصية

اعالن
تبيـع مديرية تنفيذ النارصية السـيارة املرقمة ١٥٥١٨ /صالح الدين حمل نوع تريلة بـراد العائد اىل املدين عبد الكريم 
عواد لفته لقاء طلب الدائن حسـني قاسـم كاظم البالغ ١٣٦٩٨٨٠٠ فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة عرشة ايام تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية ١٠٪ من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التحصيل والداللية عىل املشرتي وتكون املزايدة داخل مديرية تنفيذ النارصية. 

املواصفات :
السيارة املرقمة ١٥٥١٨/صالح الدين حمل نوع تريلة براد موديل ٢٠٠٦ اللون احمر ملون القيمة املقدرة ١٩,٢٥٠,٠٠٠ 

تسعة عرش مليون ومئتان وخمسون الف دينار عراقي. 

املنفذ العدل
عيل عودة حنيحن 
منفذ عدل النارصية
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بغداد/ الزوراء:

نت مـالكات هيئة النزاهـة االتحاديَّة من  تمكَّ

في رشكة الخطـوط الجويَّة  ضبط أحـد ُموظَّ

العراقيَّة ُمتلبِّسـًا بالرشـوة؛ لقـاء منح إحدى 

الـرشكات ُموافقة عىل رخصـة الطريان، فيما 

ـرة القبض بحقِّ مدير القسـم  تمَّ تنفيـذ ُمذكَّ

التجاري يف الرشكة.وأفادت دائرة التحقيقات يف 

الهيئة، ويف معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة 

رٍة قضائيٍَّة بأنَّ  َذت بناًء عىل ُمذكَّ الضبط التي ُنفِّ

ُمديريَّـة تحقيـق الهيئة يف بغداد ألَّـفت فريقاً 

تها  للتحرِّي عن معلوماٍت وردت يف شكوى تلقَّ

ـٍف يف إحدى الـرشكات املُتعاقدة مع  مـن ُموظَّ

الخطوط الجويَّة العراقيَّة بعقد «جارتر» عقود 

استئجار طائراٍت من رشكة الخطوط؛ لغرض 

نقل مسـافرين رشكة (ماي وي) الصينيَّة من 

وإىل العراق، تفيد بإقدام ُمدير القسم التجاري 

ف حجـٍز بأحد مكاتب الخطوط الجويَّة  وُموظَّ

يف بغداد بمساومته وطلبهما مبلغاً مالياً؛ لقاء 

اسـتحصال «ُموافقة عىل الطريان».وأوضحت 

أنَّ الفريـق قـام بالتحري عن تلـك املعلومات 

والتواصل مع املشتكي؛ بغية اإليقاع باملُتَّهمني 

ُمتلبسـني بالجـرم املشـهود، إذ نصـب كميناً 

ـرٍة  ُمحكماً للُمتَّهمـني بعـد اسـتـحصال ُمذكَّ

قضائيَّــٍة بإجــراء التفتــيـش والـضبــط 

هـما، وتـمَّ االنتقال إىل منطقة العرصات  بحقِّ

يف الكـرادة، حيـث تـمَّ االتفـاق بني املُشـتكي 

ف الحجز  واملشـكو منهما، وحال تسـلم ُموظَّ

ن فريـق ُمديريَّـة تحقيق  مبلـغ الرشـوة تمكَّ

الهيئـة يف بغداد من ضبطـه ُمتلبِّسـاً بالجرم 

األوليَّــة،  التحقيقـات  إنَّ  املشـهود.وأضافت 

التـي أجراهـا الفريق بعد تنفيـذ العمليَّة التي 

ت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسـنة ١٩٨٣)،  تمَّ

ـف حجٍز يف مكتب  بيَّنـت أنَّ املُتَّهم يعمل ُموظَّ

األعظميـة التابع للخطوط الجويَّـة العراقيَّة، 

وأنَّه تمَّ االتفاق بني ُمدير القسم التجاري وبني 

املُشـتكي عىل تقسيط مبلغ الرشوة عىل شكل 

دفعتني، األوىل قدُرها (٤٠) ألف دوالر تمَّ ضبط 

مبلغهـا يف العمليَّـة، والدفعـة الثانيـة قدُرها 

(٣٠) ألف دوالر، وبناًء عىل أقوله تمَّ استصدار 

ـرة قبٍض بحـقِّ املُتَّهم الثانـي يف القضيَّة  ُمذكَّ

مديـر القسـم التجـاري يف الخطـوط الجويَّة 

ـن مالكاتها من تنفيذ  العراقيَّــة، مؤكدًة تمكُّ

رة القبض الصـادرة بحقه يف مطار بغداد  ُمذكَّ

الدويل.ونوَّهـت بتنظيـم محرضيـن أصولّيني؛ 

من أجـل عرضهما رفقـة املُتَّهمـني واملُربزات 

املضبوطـة املُتمثلة بمبلغ الرشـوة والتصوير 

الفيديـويِّ لالتفـاق الـذي عقد بـني الطرفني 

(املشتكي واملشـكو منه) وهاتف املُتَّهم األول، 

عىل السـيد قايض التحقيـق املـختص؛ التخاذ 

اإلجراءات القانونيَّـة املناسبة.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم الحكومي استخدام وزارة املوارد املائية وألول مرة يف 

البالد، تقنية اللحاف الخرساني بتبطني املرشوعات األروائية.
وتشـري الخليـة، يف بيان إىل «اسـتمرار األعمال من قبل مـالكات الهيئة 
العامـة لصيانة مشـاريع الـري /دائرة مـرشوع تبطني شـط الدغارة 
يف محافظـة الديوانيـة، حيـث تضمن العمـل تنفيذ اإلمالئيـات الرتابية 
واملعالجـة بالجلمـود وصـوالً إىل املقطـع التصميمي، ومن ثـم تجهيز 
اللحاف والحقن بواسـطة الكونكريت، إذ بلغت املسافة املنجزة اكثر من 
٣٠٠ مرت ولحد تاريخ اليوم، من أصل املسافة الكلية البالغة ١ كم ضمن 
هذه املرحلة، باستخدام اآلليات التخصصية التابعة للهيئة يف املحافظة، 

مع تنفيذ أعمال رصف الحجر يف بداية املرشوع».
ويف السـياق ذاته، يستمر العمل يف محافظة واسط بتنفيذ أعمال تبطني 
جدول الدجيلة بتقنية اللحاف الخرسـاني، حيث بلغت نسـب اإلنجاز يف 

املرشوع مراحل متقدمة. 
وتعد طريقة هذا العمل، من الطرق الحديثة يف تبطني املرشوعات اإلروائية 
فهي تقنية ُتنفذ من دون قطع املياه عن املسـتفيدين وتسـتخدم للمرة 
األوىل يف البـالد ؛ مـن أجل تقليل الضائعات املائيـة والحد من التجاوزات 

وتأمني إيصال الحصص املائية كاملة إىل املستفيدين.

بغداد/ الزوراء:

امـس  التخطيـط،  وزارة  قالـت 

األربعـاء، إن الجـزء األكـرب مـن 

تنفيـذ املجمعـات السـكنية لحل 

أزمة السكن يقع عىل عاتق وزارة 

والبلديـات  واإلسـكان  اإلعمـار 

العامة.

وذكر املتحدث باسـم الوزارة عبد 

«الـوزارة  أن  الهنـداوي:  الزهـرة 

معنية برسـم السياسـات ووضع 

الخطـط للمشـاريع، فيمـا يقـع 

الجهـات  عاتـق  عـىل  تنفيذهـا 

القطاعيـة»، الفتاً إىل أنه «مع ذلك 

فإن وزارة التخطيط نفذت بعض 

املجمعات السكنية عرب التعاقد مع 

رشكات القطاع الخاص إلنشائها 

ضمـن اسـرتاتيجية التخفيف من 

الفقر».

حديـث  يف  الهنـداوي  وأضـاف 

صحفـي: أن «الجـزء األكـرب من 

تنفيذ مشاريع املجمعات املنضوية 

تحـت مظلة التخفيف مـن الفقر 

يقـع عـىل عاتـق وزارة اإلعمـار 

واإلسكان والبلديات العامة».

وأشار إىل أن «اسرتاتيجية التخفيف 

من الفقـر متعددة األبعـاد، فهي 

تعنى بالصحة والسـكن والتعليم 

وغريهـا»، مؤكداً أن «لكل بعد من 

هذه األبعـاد وزارة معنية بتنفيذ 

املشاريع الخاصة بها».

بغداد/ الزوراء:

أفاد مصدر امني يف دياىل، امس االربعاء، بتفكيك شبكة 

لالتجار باملخدرات تنشط يف ٤ مدن داخل املحافظة.

وقـال املصـدر يف حديـث صحفـي: إن «فريقـا امنيا 

مشـرتكا نجح مـن خالل جهـود اسـتثنائية دامت ٥ 

اسـابيع متواصلـة من تفكيـك واعتقال ٧ مـن افراد 

شـبكة خطرية لالتجار باملخدرات تنشـط يف ٤ مدن يف 

دياىل منها بعقوبة».وأضاف ان» عملية االعتقال جرت 

يف مراحـل متعددة من خالل سلسـلة كمائن نوعية»، 

الفتا اىل ان «الشـبكة هي االكرب التي تسقط يف قبضة 

العدالة خالل النصف الثاني من ٢٠٢٢».واشـار اىل ان 

«الشبكة هي ٦ التي يجري تفكيكها يف دياىل خالل العام 

الجاري»، مؤكدا ان «اغلب افرادها شـباب انخرطوا يف 

طريـق منحرف نحـو االتجار باملخـدرات وكانوا وراء 

مأسـاة عرشات الشـباب». مـن جانب متصـل، ألقت 

قـوة أمنية، امس األربعاء، القبض عىل اثنني من تجار 

املخدرات يف محافظة البرصة.وذكر بيان لوكالة وزارة 

الداخلية لشؤون الرشطة تلقت «الزوراء» نسخة منه: 

انـه «وبعمليـة أمنية نوعية تم القبـض عىل اثنني من 

تجار املخدرات وضبـط بحوزتهما عىل ٤٤ ألفاً و٨٢٠ 

مـن الحبـوب املخـدرة يف البرصة».وأشـار البيـان اىل 

«القبض عىل متهم بالقتل وآخر برسقة (٤٧٠٠) دوالر 

مـن دار يف بغداد، حيث تم اتخـاذ االجراءات القانونية 

بحقهم اصوليا».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة املنافذ الحدودية، امس األربعاء، عن تشـكيل لجان مختصة لتدقيق ومتابعـة العمل االلكرتوني يف 
املنافذ الحدودية كافة.وذكر بيان للهيئة، تلقته «الزوراء»: أنه «بإرشاف وتوجيه من رئيس هيئة املنافذ الحدودية، 
عمر عدنان الوائيل، تم تشـكيل لجان مختصة لتدقيق ومتابعـة العمل االلكرتوني للدوائر العاملة ضمن الربامج 
التي اعدتها الكوادر الفنية لهيئة املنافذ الحدودية سابقاً»، مشرياً اىل أن «منفذ املنذرية الحدودي كان هو املحطة 

االوىل التي بارشت فيه اللجنة املكلفة بأعمالها حيث تم متابعة سري العمل واالجراءات املتخذة يف املنفذ».
وأضاف أن «هذه الربامج أوجدت بيئة أمنة ورصينة لتبادل املعلومات بني الدوائر ذات العالقة ملنع التالعب 
والتزوير يف الكتب واملحررات الرسـمية»، الفتاً اىل أنه «تمت السـيطرة كذلك عىل كميات البضائع واملتبقي 
منهـا واالماكن املرصح لها بالدخول عرب املنافذ الحدودية للقضاء عىل حاالت الفسـاد االداري واملايل وهدر 

املال العام».

بغداد/ الزوراء:

أوضحـت وزارة الصحة، امس األربعـاء، تفاصيل الربنامج 

الوطني املوسع للقاحات، فيما أشارت اىل أن لقاح االنفالونزا 

املوسمية متوفر يف جميع املراكز.

وقال املتحدث باسم الوزارة سيف البدر يف ترصيح صحفي: 

إن «الربنامج الوطني املوسع للقاحات يبدأ من عمر اإلنسان 

ساعات ويستمر حتى أعمار متقدمة، ومن ضمنهم الطالب 

«، مشـرياً إىل أن «الرتكيـز يف منـح اللقاحات يكـون بأول ٦ 

سنوات وبعدها تكون الجرع املعززة وهنالك حاالت مرضية 

معينـة لها لقاحات معينة ولبعض الفئـات هنالك لقاحات 

مهنية والربنامج مستمر يف العمل بشكل طبيعي».

وأكـد أن «جميـع اللقاحـات متوفـرة ومن أفضل املناشـئ 

العامليـة، فضالً عن لقاحـات كورونا ولقاحـات االنفالونزا 

املوسمية متوفر يف جميع املراكز الصحية».

بغداد/ الزوراء:
وجهـت وزيرة الهجـرة واملهجرين، ايفان 
فائـق، امـس األربعـاء، بتعليـق عمليات 
إعادة النازحني العراقيني من مخيم الهول 
السـوري إىل مركـز الجدعة، لحـني تهيئة 

الظروف املناسبة.
وذكر بيان لوزارة الهجرة، تلقت «الزوراء» 
نسخة منه: أن «وزيرة الهجرة ايفان فائق 
وجهت خالل ترؤسها اجتماع اللجنة العليا 
إلغاثـة ودعـم النازحني، بتعليـق عمليات 
إعادة النازحني العراقيني من مخيم الهول 
السوري إىل مركز الجدعة لحني وضع آلية 
جديـدة وتهيئـة جميع الظروف املناسـبة 

إلعادتهم».
الهجـرة  وزارة  «بقيـام  فائـق  واوعـزت 
مسؤولية ادارة مخيمات جدعة ١ وجدعة 
٥ بكافة تفاصيلها وحـرص عمل االجهزة 
االمنية وجراءتها داخل املخيمات يف الدعم 
واالسناد االمني فقط»، موجهة «املنظمات 
الدولية بالتعامل حرصا مع وزارة الهجرة 
فيمـا يخص دخولهـا إىل مخيمات النزوح 

وفق خطة تضعها الوزارة».
كمـا وجهـت «بـاإلرساع يف توزيـع مـادة 
النفـط األبيض إىل النازحـني املتواجدين يف 
املخيمات تزامنا مع حلول فصل الشتاء».

مـن جانب متصـل، أعلنـت وزارة الهجرة 

ملـف  أن  األربعـاء،  امـس  واملهجريـن، 
التعويضـات الخـاص بالنازحـني الذيـن 
ترضرت منازلهم يف املناطق املحررة خالل 
فرتة احتالل «داعــش» اإلرهابي، مشرية 
إىل أن غيـاب املوازنـة أدى إىل تأخر عملية 

دفع التعويضات .
وقــال املتحدث الرسـمي باسم الــوزارة 
عيل عباس جهاكري يف ترصيح صحفي: إن 
«ملف التعويضات يخضع لضوابط أعدتها 
الجهـات املختصة لحصول األســـرة عىل 
اسـتحقاقها، منهـا أن يكـون املنزل ملكا 
رصفـا لهـا»، مؤكـدا «عقـد اجتماعـات 

مكثفة مع مستشـارية األمـــن القومي 
لإلرساع برصف أمــوال التعويضات». 

وأضـاف جهاكري أن «غيـاب موازنة العام 
املـايض، أدى إىل تأخـر عملية التعويض أو 
تباطؤ رصف األموال للمستحقني»، مبينا 
أن «التعويضات تمنح بشكل تقديري وهي 
من صالحيـة املحافظني إن كان املبلغ أقل 
مـن ٣٠ مليون دينار، لكـن يف حال ارتفع 
املبلـغ عن ذلـك، فإنه يكـون من صالحية 
اللجنـة املركزية يف األمانـة العامة ملجلس 
الــوزراء التي تضـم بعضويتها مختصني 

وقضاة».



بغداد/ الزوراء:
كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، عدنان الجابري، 
امس االربعاء، عن خطة وزير النفط يف الحكومة الجديدة 
واملتضمنـة اعـادة تأهيـل مينـاء العمية من أجـل إعادة 
عمليات االسـتخراج والتصدير كما كان عليه يف السابق.

وقـال الجابري يف حديث صحفي: إنه «ضمن خطة وزارة 
النفط الجديدة هو العمل عىل اعادة ميناء العمية النفطي 
إىل ما كان عليه يف السابق بالنسبة لالستخراج والتصدير».

وأضاف أن «لجنة النفط والغاز سـتعمل مع وزارة النفط 
أيضا عىل إعادة وتأهيل جميع منافذ االستخراج وتصدير 

النفـط العراقي»، مبينا أن «الخطـة تضمنت أيضا العمل 
عىل إيجاد منافذ تصديرية جديدة الستخراج النفط الخام 
وتصديره سـواء عن طريق البحر أو من االبار الجديدة».

وكانـت األمينـة العامـة لحركة بـالدي الوطنيـة، زهرة 
البجاري، قد كشـفت، يف وقت سـابق، عن شبهات فساد 
مايل واداري وهدر للمال العام عىل مسـتوى وزارة النفط 
ورشكة نفط البرصة يف حكومة ترصيف االعمال السابقة 
جـراء أيقـاف تصدير النفـط يف حقل العميـة النفطي يف 
محافظة البرصة من تاريـخ ٢٠١٨/٢/٦ إىل اآلن، بداعي 

الشك يف وجود ترضر يف احدى أنابيب التصدير.

بغداد/ الزوراء:
الـدوالر  أسـعار رصف  ارتفعـت 
األمريكي مقابل الدينار العراقي، 
البورصـة  يف  األربعـاء،  امـس 
الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيما 

انخفضت يف اقليم كردستان.
وقال مصـدر: إن بورصة الكفاح 
بغـداد،  يف  املركزيـة  والحارثيـة 
سـجلتا صبـاح امـس ١٤٦٣٠٠ 

دينـار عراقي مقابـل ١٠٠ دوالر 
أمريكي، فيما كانت االسعار يوم 
الثالثـاء ١٤٦٢٥٠ دينـارا عراقيا 

مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء 
الصريفـة  محـال  يف  اسـتقرت 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث 
بلغ سـعر البيـع ١٤٦٧٥٠ دينارا 
عراقيـا لـكل ١٠٠ دوالر امريكي، 

الـرشاء  أسـعار  بلغـت  بينمـا 
لـكل  عراقيـا  دينـارا   ١٤٥٧٥٠
١٠٠ دوالر امريكي.أمـا يف اربيـل 
عاصمـة اقليم كوردسـتان، فقد 
شهدت اسـعار الدوالر انخفاضا، 
حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٥٨٠٠ 
دينـار لـكل ١٠٠ دوالر امريكـي، 
وبلغ سعر الرشاء ١٤٥٧٠٠ دينار 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت اللجنة املاليـة النيابية أن موازنة العام 
2023 سـتختلف عن سـابقاتها بوجود شـق 
اسـتثماري يتناسـب مع الربنامج الحكومي 

الجديد لتقديم الخدمات.
وقـال عضو اللجنـة املالية، جمـال كوجر، يف 
ترصيح صحفي: إن ”موازنة 2023 ستقرتب 
مـن 130 إىل 150 مليـار دوالر، بسـعر رصف 
ثابت عىل أسـاس سـعر الخام بـني 70 إىل 75 
”، مستدركاً بالقول: ”ما يميزها أنها ستكون 
موازنة استثمارية مختلفة لتقديم الخدمات، 

بمعنى أنها ستكون موازنة حقيقية“.
وأضاف كوجر أن ”وجود قروض يف املوازنة غري 
مستبعد، وهو ليس عيباً، كما هو حال موازنات 
أكـرب دول العالـم، كمـا أن بعض القـروض قد 
تكون منحاً أو قروضاً مقرتحة من بعض الدول 

ملشاريع اسرتاتيجية محددة“.
 معتـرباً إدراج القروض أنه ”ال يعني إفالسـًا 
وإنما يعتمد عىل شكل املوازنة إذا كانت ترعى 
العديد من املشـاريع االسـرتاتيجية والحيوية 
الشـاملة لجميـع املحافظـات، فعندئـذ قد ال 

تكفـي املوازنة لتغطيـة النفقـات، ولهذا يتم 
اللجوء إىل القروض“.

قـال:  للموازنـة،  جديـدة  مـوارد  وإضافـة 
”يفـرتض أن يحـدث هـذا يف املوازنـة املقبلة 
إن كان كالم رئيـس الـوزراء عـن اإلصالحات 

حقيقـة، لكون الفسـاد يرسق بعـض املوارد 
املوجـودة“، مبيناً أن ”هناك موارد تسـتطيع 
الحكومة استثمارها، يف السياحة الدينية التي 
تنفق عليها الدولة، يف الوقت الذي يتم الحديث 
فيه عن وجود 40 مليون زائر سـنوياً للعتبات 

الدينية“.
وتحدث كوجر أيضاً عن إدراج فقرة البرتودوالر 
يف موازنـة 2023، موضحـاً أن ”العـام املقبل 
للمحافظـات  البـرتودوالر  رصف  سيشـهد 
املعنيـة، فعـىل الرغـم مـن وجـوده يف جميع 

املوازنات إال أن الحكومات لم تنفقه“.
وبشأن التوظيف، قال كوجر: ”حتى اآلن، من 
غري املعلوم احتواء املوازنة عىل باب التعيينات، 
فربما سـيتم إدراج املشـمولني بقانون األمن 
الغذائي فيها، لتعد تعيينات جديدة“، مشرياً إىل 
أنه ”بإمكان اللجنـة املالية التعديل يف املوازنة 
مـن دون إضافة فقرات مالية، ألن صالحيتها 

تخفيض اإلنفاق، وليست زيادته“.
وتابـع أن ”مهلـة إعـداد املوازنـة طبيعيـة، 
والحكومـة قـادرة عـىل إرسـالها يف النصـف 
الثاني من ترشين الثاني أو نهايته، وسـيكون 
هناك أربعون يوماً لترشيعها، وبذلك يتاح وقت 
كاف للحكومـة إلطالقها يف النصف الثاني من 
كانون الثاني 2023، بما ينسجم مع الربنامج 
الحكومي الخدمي االستثماري، لكون الجانب 

التشغييل شبه ثابت“.
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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

 14,000 – 15,000 دينارلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

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

8000-8500 دينارلحم عجل مستورد (1 كغم )

6000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
 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 )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,500 – 6,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

 بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة التخطيـط، امـس األربعـاء، آليـة عملهـا 
بفحص املنتجات املحلية، فيما أشـارت اىل تحقيق إنجاز 

هو األول منذ ٢٠٠٣ يخص مصانع القطاع الخاص.
وقـال مدير عـام دائرة التقييـس والسـيطرة النوعية يف 
الوزارة، وسـام سـعيد عـايص، يف ترصيـح صحفي: إن 
«عمل الدائرة يتضمن فحص السلع والبضائع املستوردة 
واملحليـة»، مبيناً أن «فحص املحلية يتـم عن طريق أخذ 
عينات من املعامل واملصانـع يف العراق عرب دائرة التنمية 
الصناعيـة يف وزارة الصناعة واملعادن وتجري كشـوفات 
عليها».وأضـاف عايص أن «الدائرة حققـت إنجازاً خالل 
العـام املايض ٢٠٢١، من خالل إجراء الكشـف عن ٣٠٠٠ 
معمل عراقي للقطاع الخاص، وهذا العدد نصل إليه ألول 
مرة منذ العام ٢٠٠٣».وأشار إىل أن «هناك مشكلة تتعلق 
باملعامـل املسـجلة يف التنميـة الصناعية وليـس للدائرة 
علـم بوجودها، إذ إن دائرة السـيطرة النوعية دائرة فنية 

تنحرص واجباتها بفحص املنتج يف مختربات خاصة داخل 
الدائرة فقط، لذلك ال نسـتطيع تأدية دور دائرة الجمارك 

واملنافذ والجريمة االقتصادية واألمن الوطني».
وأوضـح أن «الكشـوفات تتمثـل بنوعـني، األول القيـام 
بجوالت عىل املعامل من خالل جداول، وسحب نموذج من 

خـط االنتاج وتقييمه يف مختربات الدائرة إذا كان مطابقاً 
التوجد مشـكلة وإذا كان غري مطابق نقوم بإنذار املعمل 

ونوقف انتاجه ملدة ١٥ يوماً».
وتابـع: «بعد ذلك نقوم بسـحب نموذج مـن املعامل التي 
وجـدت عليها مؤرشات سـلبية عىل إنتاجهـا، فإذا كانت 
ناجحة نسمح بإطالق بضاعتها وإذا كان العكس فنتخذ 
اإلجـراء الثالث وهـو توجيه إنـذار نهائي لتلـك املعامل، 
ونمنـع نـزول البضاعـة إىل السـوق، ويف حال اسـتمرار 
املخالفات نقوم بتنفيذ قـرار اإلغالق ويتحول للمحكمة، 

هذا بالنسبة للمنتجات املحلية».
ولفـت إىل أن «الكشـف الثانـي يكـون من خـالل القيام 
بجوالت يف األسواق لرشاء السلع، وفحصها مختربياً، فإذا 
ظهرت النتيجة سالبة يتم القيام بإعادة فحص منتجات 
املعمل، وتأريخ اإلنتاج»، موضحاً أن «الدائرة لديها الكثري 
من الكشـوفات يف جميع املعامل املنترشة يف املحافظات، 

وكذلك بعض املعامل يف إقليم كردستان».

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهـب «االجنبـي والعراقـي يف األسـواق املحليـة 
بالعاصمـة بغـداد، فيمـا اسـتقرت يف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم 

كوردستان، امس األربعاء.
وقـال مصـدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 
٢١ مـن الذهب الخليجـي والرتكي واألوربي ٣٣٦ الف دينار، وسـعر 
الـرشاء ٣٣٢ الفاً، فيما كانت االسـعار ليوم امـس الثالثاء ٣٣٤ الف 

دينار للمثقال .
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ مـن الذهب العراقي 
سـجل ارتفاعـا أيضاً عنـد ٣٠٦ آالف دينار، وبلغ سـعر الرشاء ٣٠٢ 

ألف.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجـي عيار ٢١ يـرتاوح بني ٣٣٥ الف دينـار و ٣٤٥ ألفاً، 
فيما تراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقي بني ٣٠٥ آالف و ٣١٥ 

الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار ٢٤ بيع ٣٩٠ الف دينار، وسـجل عيار ٢١ بيع ٣٥٠ 
الف دينار، فيما سجل عيار ١٨ بيع ٢٩٥ الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اكـدت الرشكة العامة لتجـارة السـيارات التابعة لـوزارة التجارة، امس 
األربعاء، عدم امتالكها السيولة النقدية السترياد وبيع املركبات بالتقسيط 
عىل املواطنني، فيما اشـارت اىل هناك منافسة قوية بني املاركات الكورية 

واليابانية من حيث الجودة.
وقـال مديـر عـام الرشكة العامـة لتجـارة السـيارات واملكائن، هاشـم 
السـوداني، يف حـوار صحفـي: إن «الرشكـة امتلكـت يف السـابق نظاماً 
لألقسـاط خاصـاً باملركبات املسـتوردة وال يتم فرض أربـاح عليها، عىل 
عكـس ما يضعه التجار أو املصارف»، مبيناً أن «الرشكة تقوم بتقسـيط 

مبلغ املركبة وهو مبلغ البيع  النقدي نفسه وعىل مدى سنوات».
وأضاف السـوداني انه «ال تتوفر للرشكة اليوم السـيولة النقدية وبالتايل 
ليس لديها االمكانية لالسـترياد وتقديم تسـهيالت يف بيع املركبات بنظام 

االقساط للمواطنني».
وأشـار اىل أن «الرشكة خاطبت مرصيف الرافدين والرشـيد بان تكون مدة 
االقسـاط أطـول مع عدم فرض فائدة تراكمية عـىل اصل املبلغ بل تكون 
تناقصية بحسب قيمة القسط املتبقي أو املبلغ املتبقي من قيمة السيارة 

ولكن هذا العرض لم تتم املوافقة عليه من قبل املرصف».
ولفـت السـوداني اىل أن «املاركات (العالمـات التجاريـة) اليابانية يوجد 
عليها اقبال كبري يف السوق العاملية وبالتحديد السوق العراقية بالرغم من 

ارتفاع أسعارها».
واكد أن «املنافسة قوية بني املركبات الكورية واليابانية من حيث الجودة 
أو السـعر فضـًال عـن أن املركبات الصينيـة التي بدأت بإظهـار ماركات 
جديـدة أصبحـت تنافـس املركبـات املتوفرة مـن حيث الجودة والسـعر 

والشكل، باإلضافة اىل مدة الصيانة التي تصل اىل ١٠ سنوات».
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بغداد/ الزوراء:
اكـد وزيـر النفط، امـس األربعاء، حرص 
الـوزارة عىل النهـوض بقطاعات التوزيع 
و التصفيـة والعمـل عـىل رفـع الطاقـة 
التكريريـة للمصـايف الوطنيـة وصوالً اىل 
االكتفـاء الذاتـي من املنتجـات النفطية ، 
والعمل عىل تشـجيع االستثمارات يف هذه 
املجاالت.. جاء ذلك خالل ترؤسـه اجتماع 
العمليات القيـادي، وفقا لبيان صادر عن 

الوزارة.
وقال وزير النفط، حيان عبد الغني، خالل 
االجتمـاع: إن الربنامـج الحكومـي يؤكد 
عـىل أهمية االرتقـاء بالخدمـات املقدمة 
للمواطنـني، مـن خـالل تلبيـة الحاجات 
الرئيسـية لهم، والعمل عىل زيادة االنتاج 
البنـى  وتطويـر  النفطيـة  والصـادرات 
املاليـة  اإليـرادات  وتعظيـم   ، التحتيـة 
املتأتية من تصدير النفط دعماً لالقتصاد 

الوطني.
واشار اىل رضورة تنفيذ الرشكات والدوائر 
املعنيـة ملفـردات خارطـة الطريـق التي 
تهـدف اىل تحقيـق خطط االرتقـاء بعمل 
الـوزارة والخدمـات املقدمـة للمواطنـني 
ومنهـا : االلتـزام بتوقيتـات توزيع مادة 
النفط االبيـض وفق البطاقـات الوقودية 
لجميع املحافظات ،االرساع بتنفيذ خطط 
زيـادة إنتـاج املصـايف الوطنيـة وصـوالً 

العمـل عـىل تعظيـم  الذاتـي،  لإلكتفـاء 
الخزين االسـرتاتيجي للمنتجات النفطية 
، والعمل عـىل تحقيق انسـيابية يف تدفق 
املنتجـات النفطيـة مـن املسـتودعات اىل 
املواطنـني واملنافـذ التوزيعيـة ، االلتـزام 
بالخطـة الوقودية الخاصة بتجهيز وزارة 
الكهربـاء باحتياجاتها مـن أنواع الوقود، 
اسـتمرار العمل بتجهيز املولـدات االهلية 
الـكاز،  وقـود  مـن  املقـررة  بالحصـص 
اإلرساع بوضـع خطـط وآليـات جديـدة 
لزيـادة مسـاحة اسـتخدام وقـود الغـاز 
السائل «LPG» للمركبات من خالل زيادة 

عدد الورش املتخصصة يف نصب منظومة 
الغـاز بجميـع املحافظـات ،  العمـل عىل 
تشجيع املجمعات السكنية واملستشفيات 
واملطاعم عىل اسـتخدام الغاز السائل عرب 
منظومات الخزانات واالنابيب ، بالتعاون 
مع رشكـة تعبئة وخدمات الغاز، االرتقاء 
بعمـل املنافذ التوزيعيـة ومحطات تعبئة 
الخدمـات  بتوفـري  واالهتمـام   ، الوقـود 
والتسـهيالت املقدمة للمواطنـني ، فضالً 
عن االهتمـام بالذائقة الجمالية والتعامل 

الحضاري .
من جانب متصل، ارتفعت ايرادات العراق 

النفطية بنسـبة أكثر من ٥٫٥٪ يف ترشين 
االول املايض.

ووفقا لبيانـات وزارة النفط التي اطلعت 
عليهـا «الـزوراء»: أن صـادرات العـراق 
النفطية، باسـتثناء التدفقـات من إقليم 
كوردسـتان، ارتفعـت بنسـبة ٥٫٨ ٪ عىل 
أسـاس شـهري يف ترشين األول لتصل اىل 
١٠٤٫٨٣١ ماليـني برميل، مقارنة بشـهر 
أيلـول املـايض الذي بلغت الصـادرات فيه 

٩٨٫٧٦٥ مليون برميل.
وارتفعـت مجمـوع اإليـرادات النفطيـة 
لشـهر ترشين االول بنسبة ٥٫٥٣٪ لتصل 
اسـاس  عـىل  دوالر  مليـارات   ٩٫٢٥٨ اىل 
شـهري مقارنة بشـهر ايلـول التي بلغت 

فيها اإليرادات ٨٫٧٧٣ مليارات دوالر.
وارتفعت مجموع االيـرادات النفطية من 
صادرات نفط البرصة عرب املوانئ الجنوبية 
بنسـبة ٥٫٠٧٪ عىل اسـاس شهري لتصل 
اىل ٩٫٠٢٢ مليـارات دوالر مقارنة بشـهر 
ايلـول التي بلغـت فيها االيـرادات ٨٫٥٨٧ 

مليارات دوالر.
فيمـا ارتفعـت االيـرادات النفطيـة مـن 
صـادرات خام كركوك عـرب ميناء جيهان 
الرتكي بنسبة ١٩٫٤٣٪ عىل اساس شهري 
لتصل اىل ٢٠٩ ماليني دوالر، مقارنة بشهر 
ايلول الذي بلغت فيه االيرادات ١٧٥ مليون 

دوالر.

fiÎ˛a@ÂÌãìm@¿@E@5.5@Újè‰i@…–mãm@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paÜaãÌg

Ômaâ€a@ıb–n◊¸a@∂g@�̧ ÏñÎ@¿bó‡‹€@ÚÌãÌãÿn€a@Ú”b�€a@…œä@Û‹«@›‡»„@Z¡–‰€a

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

ÚÓ‡»€a@ıb‰Ófl@›ÓÁdm@ÒÜb«�@Ú«ÏöÏfl@Ú�Ç@⁄b‰Á@ZÚÓ„bæãi@Ú‰ß

ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@b–Ó–†@aÜÏ»ñ@áËìÌ@ä¸Îá€a

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000 دينارتمر برحي750-1000 دينارالطماطة

3000 دينارتني4000 دينارالباميا

1500 دينارالربتقال2000 ديناراللوبيا

1500 دينارالو1000دينارالبطاطا

2000-2500 دينارخوخ750-1000 دينارالخيار

2500 دينارمشمش1250دينارخيار قثاء

2000 دينارعنب1250 دينارفلفل بارد 

1000-2000 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

1000 دينارتفاح عراقي  500-750 دينارالباذنجان  

1750-2000 دينارالليمون   750 دينارالبصل

2500 ديناراللنكي   1000 دينارالجزر

1500 ديناراملوز  2000دينارفاصوليا 

1250-2000 ديناررمان750 دينارلهانة

1500-2000 دينار كيوي750 دينار قرنابيط 

750ديناررقي 1000 دينارشجر 

750ديناربطيخ 1000 دينارخس

1500 ديناركريب فوت 3000 ديناربروكيل

1500-2000 دينارعرموط 1000 دينارشلغم

1500 دينارالسندي 1000 دينارشونذر
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@Òãˆb�€a@Ïè„@Ú◊äbìfl@ÜáËm@fiaÏfl˛a@Ú‹”
bÓée@lãÃi

أربيل/عروة عامر
َيسعى منتخبنا النسوي بكرة الطائرة للتحليق عالياً يف سماء بطولة غرب آسيا التي ستنطلق يف الثالث 
عـرش من شـهر ترشين الثاني الحايل وتسـتمر لغاية ٢٤ منـه، يف اململكة األردنية الهاشـمية ، َبيَد أن 
غياب الدعم املعنوي و شحَّ األموال تهدد مشاركة لبواتنا بااللغاء. وقال مدرب منتخبنا النسوي للكرة 
الطائرة راندي متي أن «مدة املعسـكر قليلة جداً لذا فهو يعّد تجمع مقارنة باملنتخبات املشاركة التي 
ُوفرت لها معسـكرات عىل مستوى عاٍل»، الفتاً اىل أن «منتخبنا لم يخض اي مباريات تجريبية ملعرفة 
مسـتويات الالعبات و تشـخيص نقاط الضعف والقوة وتشـخيص االخطاء ومعالجتها، واملشـكلة 

األكرب التي تقف عائقا امام املنتخب هي عدم توفري األموال ما يجعلنا يف وضع ال ُنحسد عليه».

ãºcÎ@ã–ñc

ÂÌãzj€a@¿@µè‰ßa@µi@ÒaÎbèæa@Ú‰ß@ b‡nubi@Êb◊äbìÌ@áÓ‡®aáj«Î@Ê˝Ó◊

Òãój€a@¿@ÚÓöbÌã€a@Ú‰Ìáæa@äÎçÌ@@lbjì€a@ãÌåÎ

بغداد/ امري الداغستاني
يف  برونزيـاً  العـراق وسـاماً   حقـَق 
العالم للشـباب للجوجيتسو،  بطولة 
يف البطولة املقامـة حالياً يف ابو ظبي 
االماراتية وتسـتمر لغاية التاسع من 

شهر ترشين الثاني الجاري.
العراقـي  االتحـاد  رئيـس  وقـال 
ان  حسـن،  مخلـص  للجوجيتسـو، 
”الوسـام تحقـق عن طريـق الالعب 

سجاد فالح حسن يف وزن 94كغم“.
واضـاف ان ”الوسـام الربونزي جاء 
بعد تفوق العبنا سـجاد فالح حسـن 

عىل البطلـني من قارة اسـيا االيراني 
واالندونييس وخسارته بفارق النقاط 

من بطل العالم الالعب الكوملبي“.
واشـار اىل ان ”البطـل سـجاد فـالح 
حسـن تعرض لظلم تحكيمي يف لقاء 
تحديـد الثانـي والثالث امـام الالعب 
اليونانـي“، موضحـا ان ”العبنا كان 
متفوقـاً عىل اليوناني بشـكل واضح 
وامـام انظـار الجميع لكـن تفاجأنا 
ظالـم،  بقـرار  خـارساً  باحتسـابه 
ليحصل عـىل الوسـام الربونزي رغم 

انه كان يستحق الفيض“.

 بغداد/ حسني الشمري 
بـارك االمـني العـام للجنـة الباراملبية 
مجيل عودة االنجاز الرائع الذي حققه 
منتخـب رفع االثقال يف بطولة افريقيا 

الدولية التي اختتمت يف مرص مؤخرا.
وقال عودة حقيقة ان ما حقفه اتحاد 
رفع االثقال الباراملبي يعد انحازا رائعا 
بعد ان حصدوا ابطالنا  18وساما ملونا 
13منهـا ذهبية وفضية واحدة واربعة 
برونزية اضافة لتاهيل ستة رباعني اىل 
باراملبياد فرنسـا مع تحقبق اكثر من 
رقـم اسـيوي جديد وبالتاكيـد ان هذا 
االنجـاز وهـذه الحصيلـة العامرة من 
االوسـمة امللونة تؤكد حسـن سياسة 
الباراملبيـة وصحـة مناهجنا  اللجنـة 
التدريبية بقيادة املكتب التنفيذي الذي 
يرتاسـه الدكتـور عقيل حميـد وبقية 

االعضاء يف املكتب التنفيذي.
واشـار االمـني العـام اىل اننـا نسـعى 
ان تكون هـذه النتائـج االيجابية عىل 

االسـتحقاقات  يف  اتحاداتنـا  جميـع 
الخارجيـة وهـذا مـا نعمـل عليه من 
اجـل تاهيل اكرب عـدد مـن رياضيينا 
ورياضياتنـا اىل باراملبياد باريس للعام 
بعد املقبل كوننا نعمل بكل قوة عىل ان 
تكون رياضة الباراملبية يف احسن حال 
لعكس صـورة مرشفـة ومرشقة عن 

واقع رياضة الباراملبية..
عـودة  مجـيل  العـام  االمـني  وانهـى 
حديثـه بالقول نحـن كمكتب تنفيذي 
نثني ونبارك التحـاد رفع االثقال  هذا 
االنحاز املميز ونامل ونتطلع ان تحذو 
بقيـة اتحاداتنا نفس الخطى يف حصد 
اوسـمة الفـوز  التي تليـق برياضيينا 
االبطـال كـي نؤكد صحة عملنـا واننا 
نسـري عىل الطريـق الصحيح للوصول 
اىل االنجـاز االفضل يف البطوالت املقبلة 
املقبلـة  االسـياد  بطولـة  يف  السـبما 
بالصني العام املقبل  وباراملبياد فرنسا 

لعام 2024.

@¿@�bÌç„Îãi@�bflbéÎ@áó±@÷aã»€a
lbjì‹€@ÏènÓuÏv‹€@%b»€a@Ú€Ï�i

@åb≠a@Û‹«@?rÌ@ÚÓjæaäbj€a@Ú‰v‹€@‚b»€a@µfl�a
ÚÓ‘Ìãœ¸a@Ú€Ï�j€bi@fib‘q˛a@…œä@kÉn‰fl

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
األوملبـي  للمجلـس  العامـة  الجمعيـة  انعقـدت 
اآلسـيوي يف العاصمـة البحرينيـة املنامـة خالل 
يومي الثالثني والحادي والثالثني من شهر ترشين 

األول املنرصم.
أعلنت ذلك عضوة املكتب التنفيذي للجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقيـة رئيسـة لجنـة املسـاواة بـني 
الجنسني الدكتورة بيداء كيالن مبينة إنها واألمني 
العام للجنة األوملبية هيثم عبدالحميد مثال العراق 
يف االجتماع الذي كرسـت جلسـاته لبحث وإقرار 
لجنة املساواة بني الجنسني، وتفعيل ذلك يف اللجان 

األوملبية الوطنية االعضاء.
وبينت كيالن إن عضوة املكتب التنفيذي للمجلس 
األوملبـي اآلسـيوي، رئيسـة لجنـة املسـاوة فيه 
الشـيخة حياة عبدالعزيز آل خليفـة قدمت رؤية 
معمقة حـول املسـاواة بني الجنسـني يف الحركة 
يف  املـرأة  إرشاك  رضورة  عـىل  مؤكـدة  األوملبيـة 
املناصـب القياديـة األوملبيـة وزيـادة نسـبة تلك 

املشاركة اىل 50 %.
وقالـت كيـالن ان الشـيخة آل خليفـة دعـت اىل 

تفعيـل دور املـرأة الريـايض يف الجوانـب الفنيـة 
التدريبيـة والتحكيمية واالدارية الفتًة اىل رضورة 
سـعي اللجان األوملبية الوطنية اىل جمع البيانات 
وتحديـث النظـم والترشيعـات التي من شـأنها 
ان تكفـل املشـاركة النسـوية الفاعلـة يف جميع 
املفاصـل األوملبية وان تضطلع النسـوة العامالت 
يف املجـال األوملبـي اىل توثيـق بياناتهـا وإدائهـا 

ومنجزها األوملبي.
ومضت كيالن للقول ان الشـيخة آل خليفة أكدت 
عىل تقديم نماذج أوملبية نسوية نجحت يف تحقيق 
منجزهـا األوملبـي لتكـون بمثابـة مصـدر إلهام 
وإقتداء للفتيات الصغريات والالعبات الناشـئات 
مبينـة ان وجود العنرص الرجـويل الداعم واملؤمن 

باملساوة سيشكل إضافة ملجمل الهدف املنشود.
وختمت كيالن حديثها مؤكدة ان إجتماع املجلس 
األوملبـي اآلسـيوي جاء منسـجماً مـع توجهات 
اللجنـة األوملبيـة الدوليـة ودعـوات مجلس األمم 
املتحـدة بهـذا الصـدد السـاعي القحام النسـاء 
الكفـؤات يف الربامج االنسـانية ومنهج الحوكمة 

العرصية.

البرصة/ محمد حمدي
زار وزيـر الشـباب والرياضـة  
امـس  مسـاء  املربقـع  احمـد 
البـرصة  يف  الرياضيـة  املدينـة 
للوزارة  املتقـدم  املـالك  يرافقه 
واطلع عىل اخر اعمال الصيانة 

والتحديثات فيها قبيل تسليمها 
للجنة الخليجية املنظمة لبطولة 

خليجي 25 يف البرصة. 
تفقـد  الزيـارة  وجـرى خـالل 
ملعـب البـرصة الـدويل وملعب 
الفيحـاء والشـقق الفندقية يف 

املدينـة الرياضيـة واطلـع عىل 
اخر اعمـال التاهيـل يف املجمع 
، عقد بعد ذلـك اجتماعا خاصا 
مـع اللجنـة املؤلفة مـن مدراء 
شـؤون االقاليم  ودائرة الرتبية 
الهندسـية   والدائـرة  البدنيـة  
ودائـرة الطب الريـايض  ودائرة 
الرعاية العلمية  ومدير الرشكة 
العامة لالسـتثمارات الرياضية  
املدينـة  مـالك  عـن  فضـال 
املنفـذة  والرشكـة  الرياضيـة 

العمال التاهيل.
وعقد االجتماع برئاسـة  الوزير 
املبارش  التوجيه  وجرى خاللـه 
عـىل اكمـال جميـع االعمال يف 
الوقـت املطلوب وقبيل تسـليم 
جميـع املنشـآت الرياضيـة اىل 
االتحـاد الخليجي بعد العرشين 

من شهر كانون االول املقبل. 
وقـدم مدير عام دائرة شـؤون 
االقاليـم واملحافظـات يف وزارة 

الشباب  طالب املوسوي رشحا 
مفصـال عـن اعمـال الصيانـة 
بهـا  تكفلـت  التـي  والتاهيـل 
محافظة البرصة عىل اعتبار ان 
السيد املحافظ هو عضو اللجنة 
العليـا املركزيـة ونائـب رئيس 

اللجنة التنفيذية. 
اىل ذلك تناول االجتماع تفاصيل 
للمدينـة  الكهربائـي  الربـط 
دائم وتحسني  الرياضية بشكل 
التعديالت وتحسـني  الربط مع 
تجهيز القـدرة واعمال التاهيل 
الشاشـات  عـىل  والصيانـة 
الصـوت  ونظـام  املركزيـة 

واملتعلقات االخرى. 
وعـرب املربقـع عـن قناعته بان 
االعمال تسـري بالشكل املناسب 
مع رضورة مضاعفـة الجهود 
الكمال جميع متطلبات البطولة 
التي نريـد النجاح لهـا بصورة 

مثالية.

›j‘æa@ojè€a@bÌÜÎ@ıbiãËÿ€a@’Ìãœ@ÈuaÏÌÎ@ÈmbjÌäám@›ñaÏÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
b‰Ó–√Ïfl@kmaÎä@¿@açv«@Ô„b»„@ZÒãÿ€a@Üb•a

بغداد/ محمد عماد- ليث العتابي
واصـَل  التـوايل،  عـىل  الثانـي  لليـوم 
املُنتخُب الوطنّي لُكرِة القَدم تدريباته، 
عرص امس األربعـاء، والتي احتضنها 
ملعُب الشـعب الدويلّ ضمن ُمعسكره 
الداخّيل املُقام يف العاصمِة بغداد، وذلك 
تحضرياً ملُواجهتي املكسيك واالكوادور 
اللتني ستقامان يف العاصمِة اإلسبانّية 

مدريد يف 9 و 12 من الشهر الحايل. 
تدريبـاُت االمس شـارَك فيهـا جميُع 
الالعبني باسـتثناِء حسـن عبد الكريم 
وأحمد شاكر اللذين خضعا لفُحوصاِت 
الجهـاِز الطبـّي تحـت إرشاِف طبيب 
املُنتخِب الوطنـّي عبد الكريم الصفار، 
حيث تدرَب األوُل بشـكٍل خفيٍف، ومن 
املؤمل أن يعاوَد التدريَب بشـكٍل فعّيل 
مـع زمالئـه اليـوَم الخميـس، بينما 
سُتشخُص حالُة الحارس أحمد شاكر 
حسـب نتيجـِة فْحـِص الرنـني الـذي 
سيجريه يالوم، بينما عاوَد عالء عباس 
التدريَب بشكٍل طبيعي مع زمالئه بعد 

تعرُّضه لَكدمٍة يف التدريباِت.
بدايُة تمرينات االمس جاءت ترويحّيًة 
تنافسّيًة بُكراِت السويس بول والركبي، 
تلتهـا تماريـن تحمل القـوِة بإرشاِف 
ُمدرِب اللياقة البدنّية إسـماعيل سليم 
مـن خالل محطـاٍت ُمتفرقـٍة تنوعت 
بتأديـِة تماريـن مختلفٍة تنـاوَب عىل 

تطبيقها الالعبون.
العُب املُنتخِب الوطني، محمد قاسـم، 
للُمشـاركِة  التامـِة  جاهزيتـه  أكـَد 
مـع املُنتخـِب الوطنـّي خصوصـاً أن 
الحـَظ لـم يقف إىل جانبـه يف أكثر من 
ُمناسبٍة سابقٍة بعد تعرُّضه ألكثر من 
إصابٍة منعتُه مـن التواجِد يف أكثر من 
استحقاٍق وطنّي كان آخرها يف ُبطولة 

األردن.
وأضاَف قاسـم إنه تمكَن من ُمعاودِة 
وضعـه البدنّي من خـالل ناديه القوة 
الجوّيـة يف الفـرتِة القليلـِة املاضيـة، 
وإن ظهـوره بُمسـتوى جيـٍد يف آخـر 
ثالِث ُمباريـاٍت يف الدوري سـينعكُس 
إيجاباً من خالل تواجـده مع املُنتخِب 

الوطنّي.
 واشـار اىل إىل إن توفـر هكذا ُمبارياٍت 
لنـا  الوطنـّي مفيـٌد جـداً  للُمنتخـِب 

لالحتـكاِك مـع ُمنتخبـاٍت متطـورٍة، 
ولن تكون نتيجة املبـاراة مهمًة بقدر 
ما تكـون هناك فائـدٌة مسـتقبلّيٌة يف 

االستحقاقاِت املقبلة.
عىل صعيـٍد متصٍل، يخـوُض املُنتخُب 
نـادي  ضـد  وديـًة  ُمبـاراًة  الوطنـّي 
الكهرباء يوم السبت املقبل يف الساعِة 
الثانيـة والنصف ظهراً، وسـيحتضن 
ملعـُب الشـعب اللقاَء الذي سـيكون 
ُمغلقاً بعيداً عن الُحضوِر الجماهريّي 

والتغطيِة اإلعالمّية.
ومـن جهته أكد  األمـني العام لالتحاد 
العراقـي لكرة القدم محمـد فرحان ، 
أن جهاز فني إسـباني سـيصل بغداد 
قريبـاً، إلتمـام صفقـة قيادة أسـود 
املقبلـة  اإلسـتحقاقات  يف  الرافديـن 
وأبرزهـا بطولة خليجـي 5 بالبرصة، 

ونهائيات كأس اسيا .
املؤتمـر  فرحان،خـالل  وواصـل 
اإلسـبوعي الـذي عقد امـس األربعاء 

”املدرب اإلسباني خيسوس كاساس، 
سـيصل بغـداد قريبـاً، رفقـة جهازه  

املساعد الذي يضم 5 مدربني“.
وأضـاف سـتكون املباريـات الوديـة 
مـع منتخبـات املكسـيك واإلكـوادور 
وكوستاريكا وفنزويال، مفتاح ملواصلة 
اللعب مع منتخبات عاملية متطورة“.

وأوضح  إن مباراة فنزويال تم تأكيدها 
يف العـراق، وسـتقام يف 20 أو 21 مـن 

نوفمرب الجاري ببغداد او البرصة“.

أبـدى  اآلسـيوي  االتحـاد  أن  ونـوه  
إسـتعداده لتطوير املـالكات العراقية 

ودعم دوري املحرتفني العراقي“.
وزاد  إيرادات اإلتحاد محدودة، وهناك 
عجـز يف رواتب املوظفني يتم تغطيتها 

من منحة وزارة الشباب“.
وختـم :“أجـور الحـكام تعتمـد عىل 
حيـث  التلفزيونـي،  النقـل  إيـرادات 
يخصـص لهـم 50 % مـن اإليـرادات 

والنصف اآلخر يذهب لألندية“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
العراقـي  لالتحـاد  التنفيـذي  املكتـب  عضـو 
للصحافـة الرياضية الزميل عمار سـاطع حل 
ضيفـا يف برنامـج (وطن سـبورت) الذي يبث 
مـن عىل شاشـة قنـاة (وطـن) الفضائية، إذ 
ناقش الربنامج العديد من امللفات واملحاور التي 
تخص عمل االتحاد العراقي لكرة القدم، فضال عن 
منافسـات دوري الكرة املمتاز، كما ناقش الربنامج منافسـات بطولة 
خليجي خمسـة وعرشين التي ستقام يف محافظة البرصة مطلع العام 
املقبل، وكذلك ناقش الربنامج دور االعالم يف حل القضايا املشـاكل التي 

تثار بشكل دائم يف رياضتنا.
 ********************

مراسـل النـرشة الرياضيـة يف القنـاة االخبارية 
الزريجـي، احتفـل  الزميـل ميثـاق  العراقيـة 
بعيد ميـالده قبل ايام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ قحطان املالكي
يواصل ُمنتخُب الَشباب تدريباته يف َملعِب جامعِة بغداد (الربج) استعداًدا لنهائياِت 
آذار  شهر  من  عرش  الثامن  إىل  األول  من  أوزبكستان  ستضيفها  التي  آسيا  كأس 
2023. وشارَك يف التدريباِت اغلب الالعبني الذين تمت دعوتهم من قبل الجهاز الفني 
بقيادة املدرب عماد محمد، بينما غاَب عنها بعُض الالعبني بسبِب ارتباطاتهم مع 
أنديتهم املحلّية واألجنبّية، وسيلتحقون تباعاً بتشكيلِة املنتخب. وتركزت التدريباُت 
عىل بعِض التقسيماِت الجماعّية والتدريباِت البدنّية، ومن املؤمل أن يدخَل ُمنتخُب 
الَشباب ُمعسكراً تدريبياً منتصِف الشهر الحايل يف تركيا يف أوىل املحطاِت اإلعدادّية 

لنهائياِت كأس آسيا للَشباِب التي تستضيفها أوزبكستان يف آذار من العام 2023.

بغداد/ نوار الركابي
عرب مدرب فريق ساراسنيس االردني 
سعادته  عن  محمد  نارت  للركبي 
االردني  الدوري  بلقب  فريقه  بفوز 

لسباعيات الركبي.
املنافسة  ان  محمد  نارا  املدرب  وقال 
بني  قوية  و  صعبة  و  رشسة  كانت 
الذهب  حققنا  بالنهاية  لكن  االندية 
والسيما  مشاركات  خمس  بعد 
الختامية  املباراة  حسم  الفريق  ان 

بالدقائق األخرية . 
بمستوى  االردني  املدرب  واشاد 
قاسم،  عىل  املحرتف  العراقي  الالعب 

املهمة  العنارص  من  كان  أنه  مبينا 
لتحقيق البطولة والسيما يف الجوالت 

االخرية . 
عيل  مشاركة  ان   محمد  اضاف  و 
كبري  بشكل  فعالة  كانت  قاسم 
املباريات الخمس و شكل  ومؤثرة يف 
اضافة نوعية و تكتيكية للفريق مع 

تسجيله عدد من املحاوالت. 
يمتلك  قاسم  عيل  ان   حديثه  وختم 
املوهبة و املؤهالت الجيدة و مهارات 
عالية فضال عن االنضباط التكتيكي 
العايل مما خدم الفريق يف الوصول اىل 

منصات التتويج وحصد اللقب.
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ميونـخ  بايـرن  مرمـى  حـارس  كشـف 
واملنتخب األملانـي مانويل نويـر إصابته 
بمـرض الرسطان وإنه أجـرى بالفعل 3 

عمليات جراحية للتغلب عليه.
وقـال نويـر، األربعـاء، لصحيفـة بيلـد 

األملانيـة إنه خضع لثـالث عمليات جراحية 
للعالج من رسطان الجلد.

وقد جرى تشخيص إصابة الالعب البالغ من 
العمر 36 عاًما برسطان الجلد يف وجهه.

فـاز نويـر بالعديد مـن األلقاب مـع بايرن 

ميونيخ ورفع أيًضا كأس العالم عام 2014.
ويطمـح نويـر إىل التتويـج مجـددا بكأس 
العالم الـذي يقام يف قطر هذا الشـهر، عىل 
الرغـم من أن أملانيا ليسـت حاليا من ضمن 

الفرق املرشحة للفوز بالبطولة.

بلزن / متابعة الزوراء
أعرب بابلو توري، نجم برشلونة الشاب، عن سعادته بتسجيل 
هدفـه األول بقميـص الفريـق الكتالوني، يف شـباك فيكتوريا 
بلزن، مطمئنا يف الوقت ذاته جماهري الفريق الكتالوني بشـأن 

إصابته.وحقق برشـلونة فوزا عريضا عـىل مضيفه فيكتوريا 
بلزن (2-4)، بالجولة السادسـة الخاتمة لـدور املجموعات يف 
دوري أبطـال أوروبا.وقـال تـوري يف ترصيحات لقنـاة ناديه: 
”أعرف أنه من الصعب الحصول عىل فرصة للمشاركة ودقائق 
منتظمـة يف برشـلونة، الذي يضم مجموعة كبـرية من النجوم 

املميزين“.
وأضـاف: ”أنـا معجب بزمالئـي يف الفريق، أنظـر إليهم جميعا 
كقـدوة، هم جميعا من العبي الصـف األول، وأحاول تعلم أمور 
إيجابية مـن الجميع“.وعن هدفه، قال: ”يف كـرة الهدف، رأيت 
مسـاحة كانـت موجـودة فانطلقت بهـا، ومع العبـني بجودة 

رافينيا الذي يراك يف أقل من ثانية، أرسل الكرة يل وسيطرت 
عليهـا جيدا ثم سـجلت“.وأردف: ”بعـد الهدف تذكرت 

عائلتـي وأصدقائي واألشـخاص الذيـن يدعمونني 
يف كرة القدم“.وعن إصابتـه، قال: ”هذا أمر وارد 

الحـدوث يف كرة القدم، ولكـن كل يشء عىل ما 
يرام“.

لندن / متابعة الزوراء
يسـتعّد املقاتل املغربي األصل، يوسـف العسـريي، بطل العالم يف املواي 
تاي لوزن القشـة ضمن بطولـة ”ون“، للقتال من أجـل الحصول عىل 

بطولة أخرى يف املواي تاي.
 ONE Fight يف 19 ترشين الثاني/نوفمرب، يدخل العسريي إىل عرض
Night (4) حيـث سـيخوض معركة مع رودتانـغ جيتموانيون، 
بهدف انتزاع لقب املواي تاي عن فئة وزن الذبابة من التايالندي، 

واعتالء قمة جديدة يف مسريته االحرتافية.
لكن طريق ابن الــ31 عاماً إىل قمة الرياضة لم تكن وردية. 
بشـجاعة وشـغف كبريين، تغلب العسـريي عـىل مصاعب 

الحياة العائلية واملالية، وشق باجتهاده طريقاً إىل النجاح.
بحثـاً عن حياة كريمة، هاجرت عائلة العسـريي من مدينة 
سـال املغربيـة إىل مدينـة مونـزا اإليطالية. نشـأ يوسـف إىل 
جانب إخوته الثالثة وسط عائلة متواضعة حيث كان والديه 
يكافحان ويعمالن من أجل تحسني ظروفهم 
املعيشية ودفع فواتريهم الشهرية.

واجه العسريي الهزائم املبكرة يف 
حياته بـاإلرصار عىل النجاح.

يف طفولته، كان يعشـق كرة 
القدم وينوي احرتافها، ولكن 
بالرفض  ووجهت  مسـاعيه 
مـن نـاد كـرة قـدم محـيل، 
بسـبب قامته القصرية وبنيته 
الجسدية الضعيفة.ويذكر العسريي تلك الحادثة، 
قائـًال: ”لطاملا أحببت لعب كـرة القدم عندما كنـت طفال.. لقد 
لعبت لفريق محيل لبعض الوقت قبل أن يتم طردي بسبب بنيتي 

الجسدية الضعيفة يف ذلك الوقت مقارنة برفاقي“.

لكن العسريي لم يدع تلك التجربة املريرة تهزمه.
وجـد املقاتل، املُلّقب بـ“اإلعصـار“، ضالته يف املواي تـاي، وبدأ يتدرب 

تحت قيادة دييغو كالزوالري.
ولكن رسعان ما اضطر العسريي إىل تعديل خطة حياته.

فعندمـا خرس والديـه مدخوليهما، تحّمل الفتى املسـؤولية، منتقالً إىل 
لندن عام 2014، كي يعيل ذويه. يف إنكلرتا، عمل يف مطعم للبيتزا.

البطـل املكافح اعتـرب أن تجربتـه يف عاصمة الضباب لم تكـن مثالية، 
لكنها علمته سـبل التغلب عىل الشـدائد ومواجهـة املخاوف واالنطالق 

بقوة أكثر بعد كل سقوط.
يف لندن، عاد إىل تدريبات املواي تاي، ورسعان ما ظهرت موهبته الكبرية 
وبدأ يحصد األلقاب من بطولة أوروبا يف WFC يف عامي 2012 و 2013، 

ولقب املجلس العاملي للمالكمة التايالندية WBC عام 2017.
وقـد يكون العسـريي عىل موعـد مع املزيد مـن النجـاح عندما يواجه 
رودتانـغ جيتموانيون. لن تكون مهمة ابن املغرب سـهلة، ولكنه اعتاد 
عـىل مواجهـة الصعوبات وصناعة املسـتحيل. فهل يفعلها العسـريي 

مجدداً عىل ملعب سنغافورة الداخيل فجر ترشين الثاني/نوفمرب 19؟

ليفربول / متابعة الزوراء
شدد لوتشيانو سباليتي املدير الفني لنابويل، 
عـىل أن فريقـه حافظ عـىل تـوازن املباراة 
يف معظـم أوقاتهـا دون أي معانـاة، مؤكدا 
أن الفريـق تراجـع أمـام الريدز لشـعوره 
بالراحـة نظرا لضمانه التأهل مسـبقا.

وخـرس نابـويل ألول مرة هذا املوسـم 
بعدما سـقط أمام ليفربول بنتيجة 
(0-2)، بالجولـة األخرية من دور 
املجموعات لدوري أبطال أوروبا، 

لكنه تأهل كأول املجموعة بفارق املواجهات 
املبـارشة أمام ليفربول الذي تأهل من املركز 
الثاني.وقال سـباليتي يف ترصيحاته لشبكة 
”سكاي سبورت إيطاليا“ :“أعتقد أننا قدمنا 
أداء رائعا ألننا حافظنا عىل الكرة جيدا معظم 
املبـاراة، وخلقنا بعـض الفـرص وحافظنا 
عـىل توازن املبـاراة بالكامـل دون معاناة“.

وأضاف: ”بعد ذلك ومـع مرور الوقت، رأيت 
الفريق يشـعر بالراحة بالتعادل، لذلك قمت 
بإجراء بعـض التغيريات للحصول عىل املزيد 

من الرسعـة لكن ذلك لم يكن كافيا“.وتابع: 
”ليفربـول معتـاد أكثـر عـىل الحفـاظ عىل 
كثافتـه ورسعته ملدة 90 دقيقة وأكثر، نحن 
شعرنا بالراحة ألنه لم يكن لدينا ما نخرسه، 
الريدز فريق قوي“.وأردف لوتشيانو: ”لدينا 
فريق قوي، فاملجئ إىل هنا واللعب بالطريقة 
التـي لعبنا بها لفرتات طويلة يعني أن هناك 
إيمانا بأنفسنا، نحن بحاجة لجعل طريقتنا 
موضع تنفيذ ضد األندية الكبرية حتى يكون 
لدينا دليل عىل قوتنا وكنا نفعل ذلك الليلة“.

مرسيليا / متابعة الزوراء
بلـغ توتنهـام هوتسـبري دور الـ16 مـن دوري 
أبطـال أرووبا، بعـد عودته فائـزاً 1-2 من أرض 
مسـتضيفه مارسـيليا الفرنـيس ضمـن الجولة 

السادسة واألخرية من دوري أبطال أوروبا.
وتقدم مارسيليا بهدف عرب شانسيل مبيمبا العب 
جمهوريـة الكونغـو 45، لكـن املدافـع الفرنيس 
كليمون لونغليه عادل النتيجة 54، ثم يف الدقيقة 
5+90 وقع عىل هدف الفوز الدانماركي بيري إميل 

هوبريغ.
وحجـز آينرتاخـت فرانكفـورت األملانـي بطاقة 
العبـور إىل الـدور ثمن النهائي مـن دوري أبطال 
أوروبـا لكرة القدم، بعد فـوزه  1-2 عىل املضيف 

سبورتينغ الربتغايل.
يف لشـبونة، تقدم أصحاب األرض عـرب الربازييل 
آرثر غوميش (39)، إال أن بطل يوروبا ليغ املوسم 
املايض فاز بهديف الياباني دايتيش كامادا (62 من 
ركلة جزاء) والفرنيس راندال كولو مواني .(72) 
وكانت االحتمـاالت مفتوحة عـىل مرصاعيها يف 
هـذه املجموعة مـع الدخول إىل الجولـة األخرية، 
وحسـم توتنهـام صدارتها بهدف الفـوز املتأخر 
برصيـد 11 نقطة أمام فرانكفـورت (10)، فيما 
حصـل سـبورتينغ عىل املركـز الثالـث (7) الذي 

يؤهلـه لخـوض املحلـق املؤهـل إىل ثمـن نهائي 
الـدوري األوروبـي ”يوروبـا ليـغ“، فيمـا خرج 

مرسيليا خايل الوفاض يف املركز األخري .(6) 
وجدد بايرن ميونيخ األملاني فوزه عىل ضيفه إنرت 
اإليطـايل 0-2، ليختتـم دور املجموعات بالعالمة 
الكاملـة مـن سـتة انتصـارات، ضمـن الجولـة 
السادسـة واألخرية من املجموعـة الثالثة لدوري 

أبطال أوروبا يف كرة القدم.
ودخل الفريقان إىل املباراة بعد أن ضمنا مسـبًقا 
بلوغهمـا الـدور ثمـن النهائـي أمـام برشـلونة 
اإلسـباني وفيكتوريـا بلزن التشـيكي، كما كان 

الفريق البافاري ضامًنا للصدارة.
إال أن بايـرن أبـى إال أن يصبـح الفريـق الوحيد 
يف تاريـخ البطولـة الـذي يحقـق إنجـاز العالمة 
الكاملـة يف دور املجموعـات ثالث مـرات بفضل 
هديف الفرنيس بنجامان بافار (32) والكامريوني 
إريك-ماكسـيم تشـوبو موتينـغ (72)، ليفـوز 
بالنتيجـة ذاتهـا التـي تفـوق فيها عـىل الفريق 

اإليطايل يف الجولة األوىل يف ميالنو.
وهـذه املرة الحادية عرشة فقط التي يحقق فيها 
أي فريق سـتة انتصـارات من سـت مباريات يف 

الدور األول.
واكتفى نادي برشـلونة ببلـوغ امللحق املؤهل إىل 

ثمـن نهائي الدوري األوروبي بعـد أن حقق فوًزا 
معنوًيا 2-4 عىل مضيفه فيكتوريا بلزن.

وسـجل املهاجم فريان توريس ثنائية (44 و54) 
وماركوس ألونسو (6) وبابلو توري (75) أهداف 
برشلونة، وتوماس تشـوري (51 من ركلة جزاء 

و63) هديف أصحاب االرض.
وحسـم ليفربول اإلنكليـزي مواجهة القمة أمام 
ضيفـه نابـويل اإليطـايل بالفـوز عليـه بهدفـني 
نظيفـني يف الجولـة السادسـة األخرية لحسـاب 

املجموعة األوىل يف دوري أبطال أوروبا.
وأحـرز الفرعون املـرصي محمد صـالح الهدف 
األول للـ“ريـدز“ يف الدقيقـة 85 رافعـاً رصيـده 
اىل 7 أهـداف يف صـدارة ترتيب الهدافـني، قبل أن 
يضيف البديل األوروغوياني داروين نونيز الهدف 
الثاني يف الدقيقة (8+90) لُيلحق ليفربول بنابويل 
الخسـارة األوىل بعد خمسة انتصارات متتالية يف 

دور املجموعات.
وبهـذا الفوز رفـع فريق املـدرب يورغـن كلوب 
رصيـده إىل 15 نقطـة معادالً رصيـد نابويل الذي 
حافظ عـىل صدارته ألفضلية فوزه يف املواجهتني 

املبارشتني.
ويف ظـل حسـم بطاقتي املجموعـة، كان أياكس 
الهولنـدي يلعـب يف اسـكتلندا من أجل التمسـك 

باملركـز الثالـث املؤهـل اىل ”يوروبـا ليـغ“، وقد 
حسـمه لصالحه بفـوزه عىل غالسـكو رينجرز 
بثالثة أهداف لسـتيفن بريخويـس (4) والغاني 
محمـد قـدوس (29) والربتغـايل فرانسيسـكو 
لإلنكليـزي  هـدف  مقابـل   ،(89) كونسيسـاو 
جيمـس تافرينيـري (87 مـن ركلة جـزاء)، علماً 
بأن املضيف كان بحاجة اىل الفوز بفارق خمسة 

أهداف أو أكثر ملواصلة مشواره القاري.
وفشـل نـادي أتليتيكو مدريد اإلسـباني يف حجز 
مقعـد لـه يف الـدوري األوروبـي بسـقوطه أمام 
الجولـة  يف   (1-2) الربتغـايل  بورتـو  مضيفـه 
السادسـة األخرية لحسـاب املجموعـة الثانية يف 

دوري أبطال أوروبا.
سّجل اإليراني مهدي طارمي الهدف األول لبورتو 
يف الدقيقة الخة، قبل أن يضيف ستيفن أنتونيس 
الثانـي يف الدقيقة 24 من عمر املباراة التي قلّص 
فيها أتليتيكـو النتيجة يف الدقيقـة (5+90) عرب 

هدف عكيس إليفان ماركانو.
وانتزع نادي باير ليفركوزن األملاني املركز الثالث 
املؤهـل إىل الدوري األوروبي بتعادله السـلبي مع 
كلـوب بـروج البلجيكي الـذي فشـل يف الحفاظ 
عـىل صدارة املجموعـة الثانية مـن دوري أبطال 

أوروبا.
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لوفني / متابعة الزوراء
منعـت السـلطات يف مدينـة لوفـني 
برلـني  أونيـون  فريـق  جماهـري 
األملاني، من دخول املدينة البلجيكية 
واملناطق املحيطة بها، حيث يستعد 
الفريق ملواجهة فريق رويال أونيون 
سـان جيلويز املقـرر إقامتها اليوم 

الخميس يف الدوري األوروبي.
وبهذا اإلجـراء تهـدف مدينة لوفني 
ملنـع جماهـري أونيون مـن الدخول 

مللعب املباراة بدون تذاكر.
ولم يسـمح االتحـاد األوروبي لكرة 
القدم ”يويفا“ ألونيـون برلني ببيع 
سـوء  بسـبب  لجماهـريه  التذاكـر 
السلوك، يف املباراة التي أقيمت خارج 
ملعبه خالل أمام ماملو يوم 6 ترشين 

األول/أكتوبر املايض.
وأوضحـت هيئـة الرشطـة املحلية 
أنـه سـيتم إجـراء فحـص للهويـة 
خـارج امللعب ولن يسـمح بالدخول 
لألشـخاص الـذي يحملـون وثائـق 
هوية أملانية، وفقا ملـا ذكره أونيون 

برلني، يف بيان.
ووفقـا ألونيـون برلني، فـإن تربير 

هـذا اإلجـراء ينص، من بني أشـياء 
أخرى ”عىل أن وجود جماهري أملانية 
بدون تذاكر يف الشوارع، بالقرب من 
امللعـب أو وسـط املدينـة، يمكن أن 

يخل بالنظام العام“.
وقـال ديـرك زينجلر رئيـس أونيون 
برلـني إنـه يعتـرب أن القـرار ”غـري 

متناسب وخاطئ“.
وأضاف: ”مـرة أخـرى، ال يعاقبون 
الجنـاة، ولكـن العديد مـن جماهري 
كـرة القـدم املسـاملني، واألكثـر من 
ذلـك، فـإن القـرار ال يتناسـب مع 

أحكام االتحاد األوروبي، الذي منعنا 
فقط كنادي من بيع التذاكر الخاصة 

بمدرج الفريق الضيف يف لوفني“.
الرشطـة  أرى، حـذرت  مـن جهـة 
األملانيـة مشـجعي كولـن األملانـي 
ونيس الفرنيس من أي سلوك عنيف 
خالل املبـاراة املقـررة بينهما اليوم 
الخميـس، ضمن منافسـات دوري 

املؤتمر األوروبي لكرة القدم.
وجـاء ذلك بعـد أحدث العنـف التي 
شهدتها مباراة الذهاب بني الفريقني 

يف فرنسا يف أيلول/سبتمرب املايض.

وذكرت رشطـة كولونيـا يف خطاب 
مفتـوح نرشتـه باللغتـني األملانيـة 
يرغـب  شـخص  ”أي  والفرنسـية: 
يف إفسـاد تجربـة كـرة القـدم عىل 
األخرين، سـينال البطاقـة الحمراء 
من جانبنا.“وأضافت: ”املشاهد التي 
وقعـت يف املباراة األوىل يف نيس يجب 
أال تتكرر.“ومـع ذلك، أبدت الرشطة 
تأهبا ملستويات عالية من الحماس 
والتعصـب لدى جماهـري الفريقني، 

عىل هامش املباراة املقبلة.
لتوزيـع مكثف  التخطيـط  وجـرى 
أن  تـردد  حيـث  الرشطـة،  ألفـراد 
السلطات تتوقع العنف من نحو ألف 
مشـجع مـن كل مـن الطرفني عىل 
هامش املباراة.وكانت مواجهات بني 
مشـجعي الفريقني قـد وقعت قبل 
انطلـالق مباراة الذهاب يف االسـتاد، 

وتعرض الكثريون إلصابات.
وبعدهـا، حددت السـلطات األملانية 
هوية 16 شـخصا من املشـتبه بهم 
وجميعهم مـن املعروفني بالعنف يف 
الفعاليات الرياضية، وألقت القبض 

عىل خمسة منهم.

ÚÓÿÓv‹j€a@µœÏ€@Ú‰Ìáfl@fiÏÇÜ@Âfl@µ€ãi@ÊÏÓ„Îc@7Ábª@…‰fl

باريس / متابعة الزوراء
يعاني املدافع الدويل الفرنيس بريسـنيل كيمبيمبي من ”انزعاج 
يف وتر أخيل“ قبل ثالثة أسابيع عىل انطالق نهائيات كأس العالم 
FIFA قطر 2022™، وفق ما أعلن ناديه باريس سان جريمان.
وغاب كيمبيبمي، بطل العالم 2018، لقرابة سـبعة أسابيع هذا 
املوسم بسبب إصابة يف الفخذ.وقال نادي العاصمة يف بيان: ”بعد 
تعرضـه لرضبة، يعاني بريسـنيل كيمبيمبي من انزعاج يف وتر 
أخيل األيمن وسيبقى يف  مركز التدريب للعالج“.وسيعلن مدرب 
أبطال العالم ديدييه ديشان عن القائمة النهائية للمونديال يف 9 
ترشين الثاني/نوفمرب الحايل، علًما بأنه بات مؤكًدا غياب العبي 
الوسـط نغولو كانتي وبول بوغبـا اللذين كانا من أهم العنارص 

الذين ساهموا يف التتويج قبل أربعة أعوام يف روسيا.
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أبوظبي / متابعة الزوراء
واصل املنتخب السـعودي تدريباته 

يف معسـكره املقام حالًيا يف أبو 
ظبي عاصمة دولـة اإلمارات 

ضمـن  املتحـدة،  العربيـة 
املرحلة الثالثة من الربنامج 
العالـم  لـكأس  اإلعـدادي 
التي   ™2022 FIFA قطـر 
تنطلـق يـوم 20 من شـهر 

نوفمرب الحايل.
ويسـتعد ”األخـرض“ لخوض 

وديته الرابعـة يف املرحلة الثالثة 
أمام منتخب آيسـلندا يوم األحد القادم عىل اسـتاد محمد بن زايد يف 

أبوظبي.
ميدانًيا، أجرى العبو ”األخرض“ حصتهم التدريبية عىل ”ملعب قرص 

اإلمارات“ تحت إرشاف املدير الفني الفرنيس إيريف رونار.
وبدأت الحصة التدريبيـة بتمارين اإلحماء ثم تمرين التمرير قبل أن 
يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين اإلطالة.

عىل صعيد متصل، شارك الالعب سلمان الفرج يف التدريبات الجماعية 
بعد تماثله للشـفاء، كما شارك الالعب زكريا هوساوي يف التدريبات 
الجماعية بعد انتظامه ملعسـكر األخرض. فيما اكتفى الالعب صالح 
الشـهري بتمارين خاصـة برفقة الجهـاز الطبي لشـعوره بآالم يف 

الفخذ.
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باريس/متابعة الزوراء:
شـهدت األعوام املاضية تركيزًا واضًحا عىل 
قضايـا املناخ من قبل وسـائل اإلعالم، حيث 
بـاَت التغـرّي املناخـي - املرتافق مـع ارتفاع 
درجـات الحـرارة والجفاف، وقلـة األمطار 
وتراجع املساحات املزروعة، وانعدام مصادر 
املياه واسـتمرار انبعاثات الغازات - يشّكل 
تهديًدا كبريًا للدول النامية أو تلك التي تعاني 
من قلة املوارد أو سـوء اإلدارة والتي تشـهد 

حروًبا. 
تعترب البلدان النامية هي األكثر عرضة لآلثار 
الضارة لتغرّي املنـاخ كالفيضانات والجفاف 
وحرائق الغابـات ويف خضم كل ذلك، يحاول 
الصحفيـون يف هذه الـدول تغطية الكوارث 
الطبيعيـة املتزايـدة، ورشح كيـف أدى تغري 

املناخ إىل تفاقم تأثري هذه الكوارث. 
ويتطلّـب التحقيق يف قضايـا املناخ مهارات 
عند الصحفـي قبل العمـل، باإلضافة إىل أن 
يكون الصحفـي عىل درايـة ومعرفة بعلوم 
والقوانـني  والقـرارات  واإلجـراءات  املنـاخ 
والخطط الدوليـة ملجابهة مخاطر التغريات 

املناخية.  
وبنـاًء عليه، يمكـن أن يكـون مؤتمر األمم 
املتحـدة للمنـاخ COP٢٧ الذي تسـتضيفه 
مدينـة رشم الشـيخ املرصيـة ابتـداًء من ٦ 
نوفمرب/ترشيـن الثانـي املقبـل، مـن أجـل 
مناقشة تغري املناخ، وما يمكن فعله ملواجهة 
هـذه املشـكلة ومعالجتها، مكاًنا مناسـب 
النطالق الصحفيني الراغبني بخوض تجارب 

إلنتاج قصص بيئية.
يف هـذا املقـال، تقـّدم شـبكة الصحفيـني 
الدوليني مجموعة من النصائح إلعداد تقارير 
بيئية مـن الرشق األوسـط حول آثـار تغرّي 
املناخ وكيف يمكن للصحفيني املسـاهمة يف 
صناعة قصص تنقل أصوات املترضرين من 

تغري املناخ واإلجراءات للتقليل من املشـاكل 
البيئية.  

يف هـذا اإلطـار، قـّدم رئيـس شـبكة بيئـة 
أبوظبـي وخبـري التنميـة والتغـري املناخي، 
املهندس عماد سـعد، الذي سيكون متحدًثا 
يف مؤتمـر املنـاخ أبرز النصائـح للصحفيني 
الذيـن يرغبـون بإعـداد تقاريـر بيئيـة من 

الرشق األوسط، كالتايل: 
•امتالك معد التقرير معلومات علمية كافية 
عن البيئة بشـكل عـام وعالقتها باالقتصاد 
واملجتمع والسياسـة واالحتبـاس الحراري 
والتغـري املناخـي وأهـداف األمـم املتحـدة 

 .(SDGs) للتنمية املستدامة
عـن  معلومـات  التقريـر  معـد  •امتـالك 
اسـرتاتيجية دول الرشق األوسـط الخاصة 

بالبيئـة، اىل جانب االتفاقيـات اإلطارية عىل 
املسـتوى اإلقليمي والدويل، املرتبطة بالبيئة 

والتنمية املستدامة. 
للوصـول  القـدرة  التقريـر  •امتـالك معـد 
اىل املصـادر العلميـة املوثوقـة، واسـتخدام 
املعلومـات بطريقـة موثقـة تحفظ حقوق 

املصدر. 
•توظيـف املعلومات ضمـن التقرير لخدمة 
السياق العام، وتعزيز املصداقية لدى الفئات 

املستهدفة. 
•امتـالك معـد التقريـر القـدرة عـىل بنـاء 
املحتـوى العلمـي للتقرير بطريقـة مهنية 

حرة بعيداً عن أي مؤثرات. 
ويف حديٍث لشبكة الصحفيني الدوليني، اعترب 
الخبري الذي سـيقدم يف مؤتمـر املناخ ورقة 

بعنـوان «التغـري املناخـي وأسـلوب العيش 
املسـتدام» أّن أبـرز الطرق لتنبيـه العالم إىل 
املشـاكل التـي تواجـه البيئـة واإلجـراءات 
للتقليـل من املشـاكل البيئيـة تتم من خالل 
استخدام األسلوب املبارش يف إيصال الرسائل 

البيئية إضافة إىل: 
١-استخدام لغة علمية مبسطة تتناسب مع 

الفئة املستهدفة من التقرير. 
٢-ربـط املعلومـات العلميـة والنصائـح أو 
التوصيات بقضايا الناس وحياتهم العامة. 

٣-إعـادة تحليل الواقع الذي نعيشـه بعيون 
بيئية وإلقـاء الضوء عىل التحديـات البيئية 
املرافقة لكل نشـاط أو فعـل أو خدمة يقوم 
بها اإلنسـان مثل فرط االسـتهالك وعالقته 

باالحتباس الحراري وغري ذلك. 

٤-اسـتخدام وتوظيـف منصـات التواصـل 
االجتماعي كأداة مهمة لرشيحة واسعة من 

الفئات املستهدفة. 
وٌيشـري سـعد إىل أبرز املواضيـع التي يمكن 
تغطيتها من قبل الصحفيني خالل فعاليات 

مؤتمر COP٢٧ ويشدّد عىل رضورة:
•امتـالك معد التقريـر املعرفـة الكافية من 

أهداف املؤتمر والتوصيات املتوقعة منه. 
•متابعة السـياق العام للكلمات االفتتاحية 
والوعـود التـي سـوف يقطعهـا الرؤسـاء 
ورؤسـاء الوفـود الدولية املشـاركة يف بداية 
املؤتمـر مقارنـة مـع مـا قـد يخلـص إليه 

املؤتمر.
كذلـك، ينصح خـرباء الصحفيـني املهتمني 
بقضايا املناخ باالستمرار يف تغطية التغريات 
املناخية بعد مؤتمـر املناخ من خالل إيصال 
صـوت املترضريـن ومـا تتعرض لـه الدول 
الناميـة مـن أرضار التغـري املناخـي. كمـا 
يشددون عىل رضورة اطالع الصحفيني عىل 
االتفاقيـات الدوليـة الخاصة بتغـري املناخ، 
مثـل اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطارية لتغري 
املنـاخ، واتفاقية كيوتـو، واتفاقية باريس، 

وجميعها متوفرة باللغة العربية. 
كذلك يمكن للصحفيني االسـتفادة من بريد 
املناخ، وهو عبارة عن دليل للوكالة الفرنسية 
للتعـاون اإلعالمـي (CFI). وتعتـرب منصة 
العمـل املناخي التابعة لألمـم املتحدة مورًدا 

مهًما لفهم التغريات املناخية يف العالم. 
وفيما ييل مجموعـة من األدوات التي يمكن 

أن يستفيد الصحفيون منها:
TipSheet | SEJ: هذه األداة تنتجها جمعية 
الصحفيـني البيئيـني، وتعّد مصـدًرا ألفكار 
القصص واملقابـالت وأدوات إعداد التقارير 

للصحفيني الذين يغطون البيئة. 
NASA Climate Change: تنتج وكالة ناسا 

 Global Climate للفضاء وسـائط متعددة
Change ومـوارد بيانيـة عـن تغـري املنـاخ 
السـتخدامها من قبل وسـائل اإلعـالم، كما 
تقدم رشكـة Climate Visuals صوًرا حول 
تغـريات املنـاخ بتكلفـة منخفضـة وأخرى 
يف  واالسـتخدام  للتنزيـل  متاحـة  مجانيـة 

املدونات واملقاالت والحمالت. 
 :CLEW Network | Clean Energy Wire
وهي شـبكة تقدم الدعـم للصحفيني حول 
قضايـا التغـري املناخـي، كما تضـم قاعدة 
بيانـات تعـزز التعـاون عـرب الحـدود بـني 

املراسلني الذين يغطون تغري املناخ.  
Countries | Green Climate Fund: يعتـرب 
أكـرب مجموعـة لتمويـل مرشوعـات املناخ 
يف العالـم، وهو مصدر مهم جـًدا ملن يغطي 
التمويـل املناخي أو التمويـل األخرض يف كل 

أنحاء العالم. 
كما يضّم دليل الصحفيني املسـتقلني إلعداد 
تقاريـر حول البيئة وتغـري املناخ، مجموعة 
من األدوات والنصائح التي يمكن االستفادة 
منها عنـد العمل عىل تقارير تختص بالبيئة 

وهو متوفر باللغة العربية. 
ويقّدم مركـز برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
اإلقليمـي للـدول العربية، مجموعـة أدوات 
تهدف لتجهيـز املهتمني باملعرفـة واألدوات 
واملـوارد لتمكينهـم من املشـاركة يف العمل 

املناخي اإلقليمي والعاملي.
ختاًمـا، يمكن للصحفيـني الراغبني معرفة 
كل مـا يتعلـق بمؤتمر COP ٢٧ مـن موارد 
ونصائـح ودعـم يف مـكان الحـدث، االطالع 
 CCNow - Climate :عىل املنصـات التاليـة
 Central – Climate tracker – Clean
 energy wire- Earth Journalism

.Network
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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بريوت/متابعة الزوراء:
يطـوي لبنـان صفحـة عهد 
الرئيس ميشـال عـون، بعد 
واليـة اسـتمرّت 6 سـنوات، 
ُسـجلت فيهـا انتهاكات غري 
الحريـات  بحـق  مسـبوقة 
اإلعالمية، وتراجعـًا كبرياً يف 
الصحافـة  حريـة  مسـتوى 
تتغنـى  البـالد  كانـت  التـي 
العقـود املاضية.  بها خـالل 
ووثقـت منظمـات صحفية 
وحقوقيـة تدهـوراً كبـرياً يف 
التعبـري وتراجعـاً يف  حريـة 
الحريـات اإلعالمية يف لبنان، 
وتحديداً خـالل عامي 2019 
دفعـت  درجـة  إىل  و2021، 
ووتـش“  رايتـس  ”هيومـن 
و13 منظمـة لبنانية ودولية 
إىل إطالق تحالف، يف محاولة 

للتصدي لهذا القمع.
ويف وقـت اعتـربت منظمـة 
هيومـن رايتـس ووتـش أن 
والناشـط  املـؤرخ  اغتيـال 
السـيايس لقمان سليم، يف 4 
أفظع   ،2021 فرباير/شباط 
ما يعرب عـن املسـتوى الذي 
وصلت إليه البالد، فقد تعرّض 
106 صحفيـني لالعتداء من 
جهـات غـري حكوميـة، منذ 
17 أكتوبر/ترشين  انتفاضة 
األول 2019 وحتـى مارس/

ملركـز  وفقـاً   ،2021 آذار 
الدفاع عن الحريات اإلعالمية 
يف  (سـكايز)،  والثقافيـة 
مؤسسة سمري قصري. وعىل 
الرغم من توثيق معظم هذه 
االعتـداءات، فـإن مرتكبيها 

أفلتوا من املحاسبة.
تخترص الباحثة يف مؤسسـة 
سـمري قصري، وداد جربوع، 
فـرتة رئاسـة ميشـال عون 
حريـة  قمـع  ”عهـد  بأنهـا 
الرأي والتعبري وكّم األفواه“، 
إذ وّثـق مركـز سـكايز أكثر 
مـن 800 انتهـاك يف املجالني 
الثقـايف واإلعالمـي، مـن 31 
أكتوبر/ترشيـن األول 2016 
الحـايل،  أكتوبـر   31 حتـى 
تاريـخ انتهـاء واليتـه. هذه 
االنتهـاكات تنوعـت، وفقـاً 
لجربوع، بني اغتيال، وهجوم 
املمتلـكات  عـىل  مسـلّح 
اإلعالميـة، واعتـداءات عـىل 
والناشـطني  الصحفيـني 
سـواء من جهات رسمية أو 
غري رسـمية، واسـتدعاءات 
طالـت صحفيني وناشـطني 
عـىل خلفيـة تعبريهـم عـن 
التواصل  آرائهم عىل مواقـع 

االجتماعي.
ورصدت رقابة رسمية وغري 

رسمية عىل األعمال الثقافية 
مـع منـع نشـاطات خاصة 
بمجتمع امليـم عني، وحجب 
وصدور  إلكرتونـي،  محتوى 
بحـق  بالسـجن  أحـكام 
أحكام  صحفيـني، وإصـدار 
مـن محاكـم غـري مختصة 
كاملحكمة العسكرية، إضافة 
إىل اسـتخدام القـّوة املفرطة 
يف التعامـل مـع املتظاهرين 
والناشطني خالل التظاهرات، 
أمـام  العـرشات  ومحاكمـة 

املحاكم العسكرية.
وتتوقف جربـوع عند مؤرش 
إضـايف عىل عهـد االنتهاكات 
والقمـع، وهو تراجـع لبنان 
يف التصنيـف العاملـي لحرية 
تصـدره  الـذي  الصحافـة 
منظمة مراسلون بال حدود، 
إذ حـّل هـذا العـام يف املرتبة 
130 مـن أصـل 180 دولـة، 
يف   2016 عـام  كان  بعدمـا 
أن  إىل  وتلفـت   .98 املرتبـة 
الدولـة اللبنانية امتنعت عن 
التوقيـع عىل البيان الختامي 
لالجتماع الوزاري الصادر عن 
الثاني لحرية  العاملي  املؤتمر 
اإلعالم الذي استضافته كندا 
وبوتسـوانا، يف 16 نوفمـرب/

ترشين الثاني 2020.
األساسـية  النقـاط  ومـن 
التـي تتوقف عندهـا جربوع 
أيضـاً التعرّض ملقام رئاسـة 
الجمهوريـة، إذ إن عدداً كبرياً 
مـن الصحفيني والناشـطني 
اسـتدعتهم  واملواطنـني 
واألمـن  الجيـش  مخابـرات 
العـام وشـعبة املعلومـات يف 

قـوى األمن الداخـيل ومكتب 
مكافحـة جرائـم املعلوماتية 
بسـبب  العامـة،  والنيابـات 
منشورات انتقدوا فيها رئيس 
الجمهورية أو موقع الرئاسة، 
ورصـدت اعتقـاالت امتـدت 
مـن 3 وصـوالً إىل 41 يومـاً، 
يف حـني أن أبـرز التجـاوزات 
التـي حصلـت يف هـذا اإلطار 
إجبار هؤالء عىل مسح وإزالة 
عـىل  والتوقيـع  املنشـورات 
تعهدات غـري قانونيـة بعدم 
التعـرّض لشـخص الرئيـس 
أو عـدٍد من املسـؤولني الذين 
كانوا وراء الشـكاوى. وتقول 
جربوع: ”رصدت 5 انتهاكات 
من اسـتدعاء واسـتجواب أو 
احتجاز عـىل خلفية التعرض 
الجمهوريـة  رئاسـة  ملقـام 
سـليمان  ميشـال  عهـد  يف 
مقارنـة   ،(2014  –  2008)
بـ29 انتهـاكاً يف عهد عون“. 
وتضيـف: ”صحيـح أن عون 
ال يتحّمـل وحده املسـؤولية، 
ولكـن كونه رئيسـاً تقع عىل 
كبـرية“،  مسـؤولية  عاتقـه 
وتلفـت إىل أنـه ”لم تُحاَسـب 
أي جهـة معتديـة كل هـذه 

الفرتة“.
نداء  رئيس تحريـر صحيفة 
بشـارة  اللبنانيـة،  الوطـن 
القضاء  رشبـل، مثـل أمـام 
اللبناني بتهمة املس بكرامة 
والـذم،  والقـدح  الرؤسـاء 
ويقول: ”ربحنا عىل درجتني 
يف الدعوى التي أقيمت ضدنا 
من جانب رئيس الجمهورية 
باالسـتئناف  عون،  ميشـال 

والتمييـز، وهـذا دليـٌل عـىل 
قـدرة  راكـم  مجتمعنـا  أن 
عـىل مقاومـة االعتـداء عىل 

الحريات“.
صدفـة  ”ليـس  ويضيـف: 
أنه يف عـّز عهد عـون، وقبل 
وحـني  أكتوبـر،   17 ثـورة 
مسترشسـة  سـلطته  كانت 
ومتسلّحة بقوّتها السياسية 
وقـّوة األجهـزة وتحالفاتها، 
لـم تسـتطع بحـدود معينة 
تكريس نهج انتهاك الحريات 
، مجتمعنا له تاريخ طويل يف 
الدفاع عن الحريات منذ أكثر 
من مائة عـام، وال أعتقد أن 
أي سـلطة مقبلة قادرة عىل 
أن تبالغ يف محاولة كّم أفواه 
الصحفيـني“. ويلفـت إىل أن 
”محـاوالت كثـرية جـرت يف 
عهـد عـون لقمـع الحريات 
ومنها عـرب املالحقات، ولكن 
املحـاوالت األصعب هي التي 
ال تعلـن، وتتمثل يف الضغوط 
التـي تمارسـها قـوى األمر 
الواقع عـىل الصحفيني حتى 
يمارسـوا رقابة ذاتية وقمعاً 

داخلياً“.
لكن املنسقة العامة يف تجمع 
نقابة الصحافة البديلة، إليس 
مفّرج، ترى أن ”الرتاجع عىل 
مسـتوى الحريـات ال يمكن 
ربطـه بفـرتة زمنيـة، إذ إن 
االنهيـار الـذي حصـل خالل 
املاضية هو  الــ6  السـنوات 
نتيجـة سياسـات تراكميـة 
مـن حكومـات تعاقبت عىل 
مـدى 30 عامـاً“. وتضيـف 
مفـّرج: ”ملسـنا االعتقـاالت 

والقمـع املبـارش يف امليـدان، 
 ، الكبـرية  واالنتهـاكات 
وسـط تفّرج السـلطة، كما 
الصحفيـني  واسـتدعاءات 
والناشـطني. وخـالل الفرتة 
املاضيـة أيضـاً اغتيل لقمان 
سـليم، ومـرّت الجريمة من 
دون محاسـبة أو أي تحقيق 
جـدي، مـا أّثر عىل مسـتوى 
تراجـع  إىل  وأدى  الحريـات 

تصنيف لبنان عاملياً“.
تعـرّض  إىل  مفـّرج  وتلفـت 
والناشـطني  الصحفيـني 
فـرتة  خـالل  العتـداءات 
ويف  النيابيـة،  االنتخابـات 
سياسـية  عـدة  محطـات 
اقتصاديـة  واسـتحقاقات 
وترشيعية، كما وبعد انفجار 
مرفأ بريوت يف 4 أغسـطس/
”يف  وتقـول:   .2020 آب 
ظل غيـاب أي جسـم نقابي 
يحمـي الصحفيني والعاملني 
يف مجـال اإلعالم، سـواء من 
االستدعاءات،  أو  االنتهاكات، 
أو الطـرد التعسـفي بحجـة 
األزمة االقتصادية، عملنا عىل 
إنشاء تجمع نقابة الصحافة 
العايل.  البديلة إليصال صوتنا 
نقابـة  حاولـت  ولألسـف، 
ورفعـت  قمعنـا،  املحرريـن 
دعوى عـىل التجمع، وطالبت 
بمنعه من مزاولة أي نشاط. 
ومع ذلك، رأينا نقيب املحررين 
جـوزف القصيفـي مكرماً يف 
قرص بعبدا بوسـام من سـلة 
التي منحها رئيس  األوسـمة 
مغادرتـه  قبـل  الجمهوريـة 

مقره الرئايس“.

الدوحة/متابعة الزوراء:
تعرّض حساب موقع وصحيفة 
العربي الجديد عىل موقع تويرت، 
صبـاح الثالثاء، للقرصنة، وذلك 
بعـد أيام من اخرتاق قناة املوقع 
”يوتيـوب“.  عـىل  والصحيفـة 
وعند الدخول إىل حساب ”العربي 
الجديـد“ عـىل ”تويـرت“ تظهر 
سلسـلة تغريدات عـن العمالت 
املشـفرة لحسـاب يحمل اسـم 
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مديـر  أوضـح  السـياق،  ويف 
مجموعـة  يف  املعلوماتيـة 
يتبـع  التـي  ميديـا  فضـاءات 
لهـا ”العربـي الجديـد“، أيمـن 
قـدورة، أن االخرتاق حصل فجر 
مؤسسـة  قبـل  ”مـن  الثالثـاء 
العمالت  تتعامل بتجارة  وهمية 
الرقميـة“، مشـرياً إىل أنـه بعـد 
انتشـار أخبار تغيري آلية توثيق 
الحسـابات عـىل ”تويـرت“ التي 
إيلـون ماسـك لوحـظ  أعلنهـا 

استغالل القراصنة اإللكرتونيني 
حملـة  وإطالقهـم  األمـر  هـذا 
تسـتهدف  مزيفـة  إيميـالت 

مستخدمي املنصة.
وأضـاف قـدورة: ”ربمـا كانت 
هذه هي الثغـرة التي تم عربها 
اخـرتاق الصفحة، لكـن ال نزال 
نبحـث يف األمـر“، موضحـاً أن 
ألعـىل  تخضـع  ”الحسـابات 
معايري األمان، لكن باسـتخدام 
حيـل معينـة كهذه يتـم تجاوز 
كل هـذه املعايـري. وقـد اخُرتق 

حسـابنا عىل تويرت وقناتنا عىل 
يوتيوب قبل أيام“.

وكشف قدورة أن الفريق التقني 
اسـتعادة  عـىل  حاليـاً  يعمـل 
الصفحـة ويتواصـل مـع إدارة 

”تويرت“. 
يذكـر أن الحديث عن تغيري آلية 
الحسـابات عـىل تويـرت تكثـف 
خالل ين املاضيني، مع اسـتالم 
ماسـك إدارة املنصـة، وهـو ما 
خلـق حالـة مـن االرتبـاك لدى 

املستخدمني.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أكـدت السـلطات الجزائريـة أن 
الوفـد اإلعالمـي املغربـي الـذي 
البـالد،  إىل  يومـني  قبـل  وصـل 
لتغطيـة القمة العربية، لم يقدم 
طلبـاً للحصول عـىل االعتماد يف 
اآلجـال املحـددة، يف رّدهـا عـىل 
بيان النقابـة الوطنية للصحافة 

املغربية.
االتصـال  وزارة  وأوضحـت 
الجزائرية يف بيان لها، أن تغطية 
فعاليـات القمـة العربيـة التـي 
جـرت يومـي الثالثـاء واألربعاء 
يف الجزائـر ”تمـت وفـق األطـر 
بهـا،  املعمـول  والتنظيمـات 
الخاصة  اإلجـراءات  بمـا فيهـا 
لجميـع  وامللزمـة  باالعتمـاد 
اإلعالميـني الجزائريني واألجانب 
عىل حد سـواء وبدون أي تمييز 

أو اسـتثناء ويف اآلجال املحددة“.
وأضاف البيان نفسه أن ”بعض 
الردود بشـأن ترصيح منسـوب 
املغـرب،  يف  الصحافـة  لنقابـة 
بخصـوص عـدد مـن صحفيي 
هـذا البلـد الذين حلـوا بالجزائر 
بدافـع تغطيـة فعاليـات القمة 
العربيـة، يجانـب الحقيقـة وال 
كـون  للموضوعيـة،  يحتكـم 
السـعي لتغطيـة حـدث إقليمي 
بهـذا الحجم مـن دون الحصول 
عـىل اعتماد مسـبق أمـر يخلو 
للتسـاؤل  املصداقية ويدعو  من 

واالستغراب“.
االتصـال  وزارة  واعتـربت 

املغالطـة  أن ”هـذه  الجزائريـة 
تعـد الثانية مـن نوعها، بعد تلك 
التي سـجلت خالل ألعاب البحر 
األبيض املتوسط يف وهران خالل 
يونيو/حزيران، والتي، ككل مرة 
ال تعـدو كونها محاولة فاشـلة 
للتشـويش عـىل مـا يتحقـق يف 
امليدان بشهادة الجميع، ال سيما 
وأن الصحافـة الدوليـة املعتمدة 
لتغطيـة أعمـال القمـة العربية 
يف الجزائر قد أشـادت باملستوى 
الرفيع لظـروف العمل اإلعالمي 
والوسـائل املتاحة للقيـام بهذه 

املهمة النبيلة“.
وكانت وزارة االتصال الجزائرية 
ترد عىل بيـان النقابـة الوطنية 
للصحافـة املغربيـة الـذي نرش 
اإلثنني، وجاء فيه أن السـلطات 
نهـج  يف  ”تسـتمر  الجزائريـة 
تجـاه  العدوانيـة  أسـاليبها 
والتـي  املغربيـة،  الصحافـة 
أضحت بمثابة تقليد يتكرر حني 
احتضـان الجزائـر ألي ملتقـى 

ذي صبغـة دوليـة أو إقليمية أو 
قارية، مما يبـني عداءها لحرية 
الرأي والتعبـري، ولحق املواطنني 
وشـعوب املنطقـة يف املعلومـة، 
وإمعانهـا يف الوقوف ضد كل ما 
من شأنه تجسري الهوة بني الدول 

والشعوب املغاربية أساساً“.
صحفيـني  إن  النقابـة  وقالـت 
الوطنيـة  الرشكـة  يف  يعملـون 
املغربيـة  والتلفـزة  لإلذاعـة 
”تعرضوا السـتفزازات ممنهجة 
يف  بومديـن  هـواري  مطـار  يف 
العاصمـة الجزائريـة، بحيث تم 
احتجازهم ملدة تجاوزت السـت 
سـاعات، فور وصولهم. وترافق 
هذا االحتجاز املدان مع التحقيق 
األمني، قبل السماح لهم بدخول 
الـرتاب الجزائـري، باعتبارهـم 
أفـرادا عاديـني فقـط، مجردين 
مـن هويتهـم املهنيـة التي عىل 
الجزائـر،  إىل  ذهبـوا  أساسـها 
مـن أجل تغطيـة أعمـال القمة 

العربية“.
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طبيعـي أن لـكل فضاء كيفمـا كان نوعه أو 
شكله، (بيتا أو منزال أو رشكة.. أو غري ذلك) 
من تميزه بمدخل أو باب للولوج إىل تفاصيله 
الصغـرية ومتاهاتـه، ومـن ثـم التعرف عىل 
ما يحتويـه من أثاث وأفرشـة وأركان وآالت 
وغريهـا.. والنص الذي بـني أيدينا من جنس 
القصـة القصرية.. اختـار لهـا الكاتب عتبة 
لولوجهـا تثـري يف املتلقي نوعا مـن الغرائبية 
حيـث تحملنا إىل تخييـل (عالـم غيبي) غري 
ملموس، أو ربما إىل (عالم ُمشاَهد)، تشبيها 
لواقـع مؤلم، لـم يجـد الكاتب لـه تمثيالً إال 
بكبـري الشـياطني/ (إبليـس)، ويجمـع عىل 
أباليـس وأبالسـة.. إحالة عىل تجسـيد الرش 
والتمرد يف صوره املجتمعية املختلفة وحاالته 

السلوكية املتناقضة.. 
هـذا املدخـل الغرائبي للمتخيـل الرسدي هو 
ما يجعـل املتلقي -حتما- يغـوص بحثا عن 
تسـاؤالت قد يطرحها عىل نفسـه عند تلقيه 
للعتبة (إبليـس)، مثل ملاذا اختار القاص هذا 

العنوان أساسا...؟  
القصـة القصـرية: (إبليـس) مـن القصص 
التـي بنيت بإحكام يف رسديـة مرتاصة البناء 
بشـكل متقن، يشـد القارئ إىل تتبع األحداث 
والوقائـع يف الزمان واملـكان..  حيث يحارص 
الكاتَب طوٌق من الحرية واالندهاش لصعوبة 
املوقـف، وكأن (الزمـن النفـيس) يتواطأ مع 
(الزمن الواقعي)، ليجثـم بكلكله الثقيل عىل 
نفسـية الكاتب ومشـاعره، يعـرب عن ذلك يف 
مقدمة القصة.. ”كم كنت حائرا ومندهشـا، 
وال أدري إن أريد أن أميش أو أركض، أو أهرب 
مني، أو حتى أن أعرفني.. إذ صار الوقت مع 
بطئـه كمطرقة، أحـس بدويهـا داخل رأيس 

فأنتفض...“
تشـكل دائـرة الكلمـات التاليـة: (الحـرية، 
االندهـاش، الالأدرية... عدم االسـتقرار عىل 
حـال) مدخـًال معجميـاً يرتجـم حالـة مـن 
(االرتـداد النفـيس – الداخـيل) لـم يسـتطع 
الكاتـب السـيطرة عليها، بل هي مـن ُتلقي 
بكلكلهـا وثقلهـا عليـه، فتجعلـه يف تيهـان 

نفيس ال يسـتطيع معـه معرفة ذاتـه، وهو 
مـا يمكنني نعتـه هنا بــ (فقـدان املركزية 
الذاتيـة..) ويرتجمـه مقول النـص: ”ظللت 
حائـراً وممتقعـاً وضعيفـاً، ومطرقة الوقت 
تطحن عـىل تمهل وعـّي، وأنا بتلـك الزاوية، 
كمثـل أرنـب صغري أفتـش ذاكرتـي بصمت 
خائـف، وأحرص أال يسـقط منهـا نتفا عىل 
املرايـا املعتمـة يف داخيل، وتعتقـل البقية من 

روحي ووجداني ...“ 
ويبـدأ أول حـدث يف القصـة مع شـخصية: 
(سـعاد)، إنه حـدث (املـوت) الذي يكشـف 
رده قائال: ”وسـعاد“ تتفحـص كل يشء من 
مجلسها بغرفة العزاء أمامي، ويدور بوجهها 
ألف سـؤال“.. إنه موت والد الكاتب/ السارد 
”ازددت انتباها، ووالدي مسجى أمامي يحدق 
يف عتمته، وقد لفه البياض، ومن حوله تنوح 
النائحات، وتتساقط من أفواههن محاسنه، 
إال (سـعاد) تلك الصبية يف الزاوية التي ظلت 
تقرأ بتمعن وجهه تبحث بني طيات التجاعيد 
عن يشء ضائع منه، وشـما صغريا أو ذاكرة 

هاربة..“
ملـاذا حضـور شـخصية ”سـعاد“ يف ذهـن 
السـارد؟ وهي ال تفارقـه قيد أنملـة، يلّفها 
الغموض، ويرشنقها االغرتاب.. اغرتاب ذاتي 
ونفيس يقيـد البطل ويجعله يـدور يف دوامة 

مفرغة.. 
السارد من خارج النص، يصور بروعة سلسلة 

من الوقائع، ويرسد رشيطا من األحداث التي 
تمـر أمـام عينيـه، يرقـب ترصفـات البطلة 
(reactions) (سـعاد).. ويرتقب ردود أفعاٍل

ناجمـٍة عن تفاصيـل القصة.. ”...وسـعاد، 
تتفحص كل يشء من مجلسها بغرفة العزاء 

أمامي. ويدور بوجهها ألف سؤال..“ 
يتسـاءل املتلقـي مـن خـالل املَشـاِهد التي 
وّضبها السارد وأحسن نسجها، من سيكون 
(إبليس) هـذا؟ أو من هذا الـذي تقنع بقناع 
إبليـس، فانتحـل أفعاله الخبيثـة وترصفاته 
املنكرة...؟ إنها ردود أفعال نفسية جد معقد 
ومحرية يف ذات اآلن تنشأ عن البطلة ”سعاد“ 
لوقوعهـا يف مـأزق خطـري مع والـد البطل/ 
السـارد.. ”كنـت أسـمع ضحكهـا املغلـول 
بالقهـر ينز مـن جرح رسي... ألحـس بأنها 
غـري راغبـة باالسـتمرار معه وال تسـتطيع 

االستغناء عنه...“
جـروح نفسـية غائـرة ووسـاوس قهريـة 
وكدمات قاسـية، أصبحـت تعانيهـا البطلة 
سعاد، َجَنْتها عىل نفسها، حّولت شخصيتها 
إىل وحـش ال يرحم وربمـا إىل إبليس ال يقهر، 

يفعل كل يشء من غري رحمة وال شفقة.. 
يف املقابـل نجـد البطل/ بقناع السـارد، وهو 
حـركات  كل  بـذكاء  يتعقـب  عاقـل  طفـل 
وسـكنات والده، وعالقته بسعاد، وعالم أمه 
الغامر بالطيبوبة والحنـان، الخايل من أنواع 
السـلوكيات الجانحـة مثل الغـدر والخيانة. 

”نحلت كثريا وغارت عيناي وانا أتجرع مرارة 
الرس وفسق العاشقني.. ولوال طيبة أمي التي 
كنت أسمعها كل ليلة مع عودة والدي: أعانك 
اللـه عىل تعب اإلصالح بـني الناس.. تضع له 
الطعـام وهـو يرد: إنـه واجبي وللـه الحمد. 
فأشفق عىل أّمي، وأحضن محبتها. تصيبني 

القشعريرة ويخالجني البكاء..“
السارد من داخل النص عنرص مشارك يف بناء 
املشـهد الرسدي العام... ابتدأت به القصة يف 
غموضهـا الـذي يفتح شـهية التلقـي، ولذة 
الرسد عـىل مرارة ما يرسده مـن أحداث هي 

أقرب إىل ترصفات األبالسة منها إىل البرش.. 
وبعمق إنسـاني جميل اسـتطاع السارد من 
داخل النص بضمري املتكلم حينما يحكي عن 
نفسـه، أن يلملـم خيوط الحكـي وأن يجمع 
عجينة األحداث ليصنع منه هذا النص الشهي 
املتماسك يف بنائه الرتكيبي وصياغته لألحداث 
وترجمتـه لألفعـال السـلوكية الخارجة عن 
إطارها االجتماعي واإلنسـاني... يحكي ذلك 
بتقنيـة (الفالش باك) ليذكـر قارئه يف نهاية 
املشهد الكيل/ العام ببدايته املحزنة.. وما هذا 
إال لسيطرة مظاهر الحزن واأللم واالمتعاض 
عىل السـارد جراء ترصفات برشية يف صفات 
أباليسـية مقـززة... ”وها هو اآلن مسـجى 

وسعاد تقرأ فيه تفاصيل األيام الهاربة...“
وكأن النهاية املحتومة يف هذا النص الرسدي، 
تمزق رشايني الصمت الذي كان مختبئا، ولم 
تـك تعلم به ”أم البطـل“ إال بعد فراق زوجها 
الذي كان يخونها مع سعاد والذي عقد قرانا 

بهـا رسا، وها هـي اللعبة تنتهـي بفضيحة 
عارمة أمام سـاكنة القريـة، فضيحة خطط 
لها إبليـس ونفذها خطوة خطوة حتى بلغت 
االكتمـال بنهايـة درامية مأسـاوية، خنقت 
األرسة بدخـان فضائحها التي ظلت منكتمة 
األرسار ملـدة تحـت غطـاء مزيـف ترتديـه 

شخصية سعاد..
مشـهد جنائـزي مؤلـم ومحـزن.. مشـهد 
غطتـه سـحائب القتامة والسـواد، مشـهد 
صادم سيشـق صمتـه عن القتامة وسـتائر 
الخيانـة.. صـوت البطل/ السـارد من خلف 
حجاب ليثبت حقيقة أفعال (والده وسـعاد) 
التـي كان يتعقب أثرهما وهـو الصغري الذي 
ال حول له وال قوة عـىل أمر بمعروف أو نهي 
عن منكر... ”وأرصخ بالجميع مع أنني كنت 
يافعـا وأصغـر إخوانـي: توقفوا أشـهد بأن 
سـعاد هـي زوجة والدنـا، وجنينهـا هو من 
لحمنـا ودمنـا... واعلموا بأني كنت شـاهدا 
عىل عقد هذا الزواج العريف... صاحت والدتي: 
حتى أنت يا صابر ...؟!“ وقد استطاع السارد 
أن ينقـل املتلقـي مـن التخييـل إىل التصوير 
ممّسكا بتقنية رسدية رفيعة يف رسم املشاهد 

والصور والوقائع..
نهايـة رسدية درامية حققـت كفاية الحكي 
وغوايـة الـرسد كان السـارد/ ”صابـر ”من 
داخـل النـص هـو بطلهـا الـذي أنشـأها يف 
مخيلته، واختار لهـا أبطالها (صابر، ووالده 
وسـعاد، واألم واألبناء) كما اختار لها األرسة 

واملجتمع، مرصعا لألحداث...    
لينتهي الـرسد وتتوقف األحداث واملشـاهد.. 
ولـم يتوقف صوت الضمري، صـوت األم التي 
كانت ضحية قصـة الخيانة وعالقة (زوجها 
بسـعاد) ليظل صدى الحـرية والندامة يرتدد 
داخـل نفسـية السـارد/ صابـر.. ورشيـط 
األحـداث املحزنة تمر بـني ناظريه ال تفارقه 
لحظـة بكآبتهـا وقتامتهـا املمزوجة بصوت 
أمـه: ”حتى أنت يـا صابـر.. ” وكأنها تبلغه 
رسـالة الخطأ الذي لم يسـتطع استدراكه أو 
إصالحـه، فكان كمـن تحامل مـع الظلم، أو 
تواطأ مع الخيانة ولم ينصف أمه املسـكينة 

التي كانت يف خلوة من غفلتها..  

ZıaäÎç€a@OÔiÜ
صـدر للزميل الكاتب والباحـث العراقي ظافر 
جلود عـن دائرة الثقافة يف الشـارقة / قسـم 
الدراسـات والبحوث، كتاب جديد حمل عنوان 
”ارسطوفان رائد امللهاة االنتقادية ” وسيكون 
ضمن الكتب الجديـدة املعروضة بجناح دائرة 
الثقافـة بمعـرض الشـارقة الـدويل للكتـاب 

.2022
الكوميديـا  ونشـأة  تاريـخ  يتنـاول  الكتـاب 
االغريقية عرب أشهر كتابها أرسطوفان (-450

388 ق م) هـو عبقـري املرسحيـة الكوميدية 
عاش يف أثينا وعارص الكاتب الرتاجيدي الكبري 
يوريبيدس، لكن أرسـطوفان عىل عكسه كان 
 30) فألـف  الكوميديـة،  املرسحيـات  يكتـب 

مرسحية، لم يبق منها سوى 11).
ارسـطوفان يمكـن القـول إِنـه أعظـم عقـل 
انتقـادي يف تاريـخ املـرسح اليونانـي، بل هو 
ُمريس أسس النقد الساخر يف املرسح الضاحك. 
وبقـدر ما كان نقـده جريئـاً حّيـاً كان كذلك 
متسـعاً يكاد يشمل مختلف مرافق الحي لذلك 
يعترب ارسـطوفان زعيم امللهاة عنـد اإلغريق، 
فقـد خصـص لنقد الفنـون األدبية عـدداً من 

مرسحياتـه، أهمهـا (الضفـادع) التـي عقـد 
فيها مقارنة بني إسـخيلوس ويوربيديس، ويف 
السفسـطائيني  (السـحب) هاجم  مرسحيـة 
وتعتـرب  لهـم.  زعيمـاً  واعتـربه  وسـقراط 
مرسحيات ارسـطوفان كتبت بلغة بسيطة ال 
تعرف التعقيد وال يَرتَدد يف اإلكثار من الشـتائم 
والخروج عـن اآلداب يف بعـض أعماله، إال أنه 
يحاول إرضاء العامة الذين يميلون بطبيعتهم 

إىل سماع النكات والفكاهات املبتذلة.
وقد انتقد أرسطوفان تدهور األحوال السياسية 
يف أثينا، وتالعب السياسـيني بعواطف الشعب 
من خـالل الخطابـات الديماغوجيـة والوعود 
الكاذبة وتقلـب األهواء. ويدخـل يف هذا الباب 
هجـاؤه املقـذع للعسـكريني الذيـن يعلقـون 
الحـرب،  الخاصـة عـىل فرصـة  مصالحهـم 
ويزينـون خوضهـا للنـاس ويوهمونهم بأنها 
السـبيل الوحيـد لتحقيـق املصالـح الوطنيـة 
واألمجاد القومية، يف حـني أنها يف حقيقتها ال 
تجلب سـوى الدمار والويـالت والخراب. ومن 
هنا يمكن أن يعد أرسطوفان من أعداء الحرب 
ومن أنصار السـلم، فقد صّب ارسطوفان جام 
غضبـه عـىل الحاكم كليـون زعيم أثينـا الذي 

بلـغ أوج املجد يف تلك املرحلة بسـبب ما أحرزه 
من انتصـارات حربيـة. وُقّدم الشـاعر الناقد 
إِىل املحاكمـة نتيجـة تهجمه عىل هـذا الزعيم 
السيايس واسع النفوذ. وإِىل جانب ذلك تعرّض 
ملجالـس أثينا بنقد جارح، ولـم ُيْعِف املجالس 
العامة كمجلس الشـيوخ والجمعية العمومية 

واملحاكم من هذا النقد.
 وانتقـد أرسـطوفان كذلـك تدهـور األخـالق 
وانحطـاط العالقـات االجتماعيـة يف عـرصه، 
االجتماعـي واإلِباحيـة  الفسـاد  وركـز عـىل 
املتفشـية يف شـبيبة أثينا، وطالب باسـتعادة 
القيـم األخالقية كالنبل والصدق والطهر، وبث 

روح العمل الجاد واإلِخالص بني املواطنني. 
عاش ارسـطوفان يف أثينا وعـارص الرتاجيدي 
الكبري يوريبيدس، لكن أرسطوفان كان يكتب 
املرسحيات الكوميدية، فألف (30 مرسحية لم 
يبق منها سـوى 11)، وكان مولد ارسـطوفان 
حوايل عام 450 ق.م، فكان يف عنفوان الشباب 
حـني دارت بـني أثينا وإسـبارطة تلـك الحرب 
العوان التي أضحت فيما بعد موضوعاً مشئوماً 
ملرسحياته. وقد اضطره غزو إسـبارطة التكا 
إىل مغادرة مزرعته يف الريف والسكنى يف أثينا، 

وكان يكره حياة املدن، وأظهر شـديد استيائه 
حـني طلـب إليـه فجـأة أن يكـره امليغاريني، 
والكورنثيـني، واإلسـبارطيني. وأخــــذ يندد 
بهـذا التطاحن الذي يقتــــــل فيه اليوناني 
أخـاه، ويدعــــــو يف كل مرسحيـة يكتبها 
إىل السـلم. وانتقلت السـلطة العليا يف أثينا بعد 
 Cleon موت بركليز يف عام 429 إىل يدي كليون
دابغ الجلد الغني ممثل املصالح التجارية التي 
تدعـو إىل القضاء قضاًء مربماً عىل إسـبارطة 
منافسـة أثينة يف السـيادة عىل بـالد اليونان. 
وقد سـخر أرسطوفان يف مرسحية له مفقودة 
تدعـى ”البابليني“ سـخريًة الذعـة من كليون 
وأساليبه السياسـية قدم بسببها إىل املحاكمة 

بتهمة الخيانة وحكم عليه بغرامة. 
وثأر أرسـطوفان لنفسـه بعد عامـني من هذا 
الحكـم بإخراج مرسحيـة الفرسـان، وكانت 
أهم شـخصية يف هذه املرسحية هي شخصية 
ديموس Demos (أي الشـعب) وكان لديموس 
هـذا رئيس خدم يدعى ”الدباغ“، ولم يكن أحد 
يجهل من املقصـود بهذه األلقاب حتى كليون 
نفسه الذي كان ممن شاهدوا املرسحية. وكان 
ما فيها مـن هجاء الذعا شـديداً إىل حد امتنَع 

املمثلـون جميعـاً عن تمثيـل دور الدباغ خوفاً 
من الحاكم الجالس بني النظارة. 

ومهمـا يكـن فـإن ارسـطوفان يعتـرب أعظم 
شـعراء اليونـان يف امللهـاة، إذ انـه اهتم يف كل 
مرسحياتـه بدراسـة املجتمـع ومـا بـه مـن 
مشاكل، فلم يرتك ناحية أال وتعرض لها. وجاء 

من بعده (ميناندر) الذي كتب ملهاة مهذبة.
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ِمثَل َرميِم الضوِء َينهدُّ

هُد ُمعشوِشًبا أرََّجُه السُّ
مكفِكًفا ُخطاُه عن َجّنٍة

لْم َتنَسُه دروُبها َبعُد
َنوٌم صغرٌي كاَن يف جيِبِه

ونجمٌة أزرى بها الربُد
وحزُنه الغفرُي فانوُسُه

إْذ َحْولَه النهاُر يرتدُّ
َن الربُق عىل باِبِه َتَشجَّ

وناَم يف جبيِنه الرعُد
ُمفتتًنا بكوثٍر غامٍض

يُهزُّ أُرجواَنه ُبعُد
تجيُئُه البالُد مسفوكًة

يف نورٍس يلهو به املَدُّ
فُيغِمُد الوصوَل يف جمرٍة

وراءها َتَنثََّر الفقُد
وكلُّ أرٍض هي درٌب إىل 

عراِقِه البعيِد تمتدُّ
َشميُمُه مازاَل يف ُروِحِه
إْن أنكرَْت شميَمها َنجُد
يندِغُم النخيُل يف صوِتِه
وكلُّ عصفوٍر به يشدو

هو الذي اغرورَق فيه الضحى
َر الورُد وَبعَده َتوَعَّ

يشاِغُف الُحدوَس مستوحًدا
ِمن َخلِْفِه نيازٌك تعدو
وُكلّما َمرَّ عىل َحوأٍب
تنبُحه الكالُب والُجنُد

قال : اتبعوني يا ُسكارى إذا
أقفَر صوٌت وانحنى وجُد

فنحُن لآلتنَي تلويحٌة
ويف فراٍغ بائٍد حشُد

يا سيدي النديَم ، مهجورٌة
أياُمنا والريُح تشتدُّ

فلْتسِقنا ِرصفاً وال َتكرتِْث
يُد إْن َسِكَر الصّياُد والصَّ

ولُْتِرشِق الكأُس عىل ِظلِّنا
فالُعْمُر َسهٌو واملَدى َكيُد

يف َغبِش العشِق التقينا بال
ُخًطى وآخى ِضدَّه الضدُّ

نقرتُِض السماَء ِمن ُكوٍَّة
لعلَّ منها أُفًقا يبدو

فكلُّ ما َنعنيِه مستوِحٌش
وقْصُدنا ليس لُه قصُد

إْن نحرتِْق نولَْد حفيًفا وإْن
نأِت بال وعٍد هو الوعُد

ıaäÎç€a@ÚÓœb‘q@ÚœbÓö@¿@Ôéäb–€a@äb≠@á‡´@ãóæa@kÌÜ˛a
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الكاتب الكبري محمد نجار الفاريس ، أحد أهم 
الكتاب الذين أثـروا حياتنا األدبية بأعمالهم 
، و آثـروا البعـد عـن األضـواء ، والرتكيـز يف 
تجربته اإلبداعية التي أسفرت حتى اآلن عن 
عـدة أعمال ، ما بني املجموعـات القصصية 
منهـا الفوارس و الّنّسـاب و حـط النوى و 
الرواية ، منها جنوًبـا رشق النهر و القاهرة 

..روما ، ومؤخرًا صدرت له بحرية الكربيت.
من أجل االطالع عىل هذه املسرية الحافلة مع 

اإلبداع كان لنا معه هذا اللقاء .
-الكاتب الكبري محمد نجـار الفاريس .. هل 
لنا يف بدايـة حوارنا معـك أن نعلم طرًفا من 

بداياتكم مع الكتابة وكيف كانت البداية؟
واللـه كانت بدايتي مـع الكتابـة، منذ كنت 
يف الصـف الخامس االبتدائي ، كنت عاشـًقا 
لسـماع الحكايات مثل الشاطر حسن ووو ، 
فكنـت أكتب هذه الحكايـات يف وريقات بعد 
تبديل وإحالل فيها ، ولكم كنت أطرب عندما 
أكتـب عليها تأليـف (محمد محمـود) الذي 
ُعرف فيما بعد ب محمد نجار الفاريس ......  
واألهم يف بداياتي ، كنـت أقرأ مجلة أطفال ، 
أظنها [ ميكي ] بها حكاية مرسومة ومكونة 
مـن أربع صـور غري مرتبـة ، وكان املطلوب 
ترتيب الصور يف حدود خمس دقائق ، حينها 
قمت برتتيبها يف أقل من نصف املدة ، وعندما 
راجعت اإلجابة الصحيحة كتب تحتها سوف 
تكـون كاتًبا رائًعـا إن رتبتها هكذا ، منذ تلك 

اللحظـة وطنـت نفـيس ألكـون كاتًبـا
-تكتـب الرواية والقصـة القصرية ، يف أيهما 

تجد مساحة أكرب من الحرية؟
بالطبع الرواية ، ألنهـا تمنحك حرية أكرب يف 

التعبري عما بداخلك من خالل الرسد والحوار 
، أما القصة ففيهـا تكثيف للحدث يقيد من 

براح الحكي . 
- صـدرت لك عدة أعمال مـا بني مجموعات 
قصصية وأعمال روائية،ما هي أهم القضايا 
التـي تشـغل محمـد نجـار الفـاريس ونجد 

ظاللها يف هذه األعمال؟
أنا واقعي أو قل رومانيس ، سمها كما تشاء 
؛ واقعي ولسـت معنًيا بواقعية ( فلوبري ) و 
( إميـل زوال ) ؛ وال واقعيـة املنظريـن ألدب 
الواقعيـة ؛ ورومانيس وال أهتم برومانسـية 
املنفلوطـي ،... أنا مهموم بالحياة ومن فيها 
، يشـغلني ظلم اإلنسـان لإلنسـان ، املوت ، 

السالم النفيس ..... فأنا مهموم باإلنسان .
-مـا أهـم املعوقـات التـي واجهتـك خـالل 

تجربتـك مع الكتابة ، وكيف تغلبت عىل هذه 
املعوقات؟

املعوقات كثـرية بداية من الداخـل ( العائلة 
) إىل الخـارج ( املجتمـع ) لكن أهم ما يعوق 
الكاتب شـيئان ، أولهما: أن اإلبداع األدبي يف 
أوطاننا العربية ال يسمن وال يغني من جوع 
، لـذا عىل الكاتب أن يعمل أي عمل آخر حتى 
يحيا كريًمـا ومن يعـول ، وثانيهما: النرش، 
ال سـيما لو كان األديب ال ينضم لشللية من 
الشـلليات أو ينضوي تحـت تأثري فكر معني 
.... حقيقة لم أتغلب عىل هذه املعوقات حتى 

اآلن فنحن يف رصاع دائم . 
-اللغة الشعرية أهم مالمح نص محمد نجار 

الفاريس ..  ما عالقتك بالشـعر؟
عالقتي بالشعر قديمة ككل عربي ، فالعربي 

األول أول مـا فتحـت عينـاه وجـد الصحراء 
والسماء بنجومها والخيل والظباء،وأنا كذلك 
فتحـت عينيَّ عىل الصحـراء والنهر والجبال 
واملراعي والنخيل والبيوت الطينية،وكل ذلك 
من أهم مكونات الشـاعر الوجدانية،فكانت 
بدايتـي قارًضـا للشـعر وحصلـت فيه عىل 
جائزتني ...... و يا ال تنس أننا أمة شعر قبل 

أن نبحـر يف فنـون القصـص .
-الجوائز األدبية من القضايا الشـائكة التي 
يشـكو أغلـب األدباء من تخطيهـا لهم و أن 
بعضها مسـيس ،ما رؤيتك لهـذه القضية ؟ 

وما عالقتك بالجوائز؟
مذلـة   اللـه  لغـري  الشـكوى  صديقـي  يـا 
هههههههههـه  ؛ أنـا ال أشـغل نفيس بهذه 
الرتهـات ، ألن العمـل الجيد حتًما سـيعتيل 

الزائـف يوًما ما ؛ ما يشـغلني ، عميل الفني 
فقط ، فهـو األهم وهو األبقـى، ولكن ليس 
معنـى هذا أنني ال أهتم باملسـابقات األدبية 
، فهـي مهمة ال سـيما يف غيـاب دور النقد ، 
فأنـت باشـرتاكك يف تلـك املسـابقات تعلـن 
للجميـع : أننـي هنا أكتب ، خـذ عندك مثاًال 
، روايتـي ( جنوًبـا رشق النهـر ) رفضـت 
من إحـدى دور النرش ، وعندمـا تقدمت بها 
لجائـزة ربيع مفتـاح األدبيـة ، حصلت عىل 
املركز الثاني عىل مسـتوى الوطـن العربي ، 
وكذلك قصتي للطفل ( مشاكسـات نميلة ) 
عندمـا حصلت بها عىل جائزة أدب الطفل يف 
الجمهورية ، قامـت قصور الثقافة مرسعة 
بطباعتهـا ، بعـد ما ظلت حبيسـة أدراجهم 
سـبع سـنوات ؛ فالجوائز لهـا وعليها ، فال 

نعمـم ، وال يمنـع هذا أن تكـون ثمة جوائز 
مسيسة ، وعىل رأسها مثالً نوبل التي منحت 
جائزتها نكاية يف الشيوعية للرويس بوريس 

باسرتناك الذي رفضها. 
-” بحـرية الكربيـت ” احـدث أعمالـك التي 
صدرت مؤخرًا مـاذا أردت أن تناقش يف هذه 

الرواية؟
ناقشـت هذه الروايـة أسـباب و إرهاصات 
ثورة الخامـس والعرشين من يناير ، وأكدت 
أن مـرص قويـة بشـبابها، و أن املحـن التي 
تحـاك ضدهـا مـن هنـا وهنـاك تقويها ال 
تضعفهـا ، وأن مرص مجدو ، ومرص حطني 
،ومرص عني جالوت ،ومرص أكتوبر سـتقف 

عىل قدميها ، لتقود أمتها من جديد. 
-ما جديدك القادم؟

إن شـاء الله مجموعـة قصصيـة بعنوان ( 
أشـياء ال تذكر ) و كتـاب عبارة عن مقاالت 
ـ الصهيونية  بعنـوان ( مجرمون بال عقابـ 

يف الوطن العربي )
-سـمعت أنـك ال تقبـل الظهـور يف اإلذاعـة 
والتلفزيـون أوعمـل مناقشـات لكتبـك ،ما 

حقيقة ذلك ؟
نعم ، ألنني مؤمن بـأن الكاتب كاتب فقط ، 
فمن أراد معرفته فعليه بكتبه ؛ أما ما يحدث 
اآلن من مناقشـات وحفالت توقيـع  ........ 

فهو مضيعة لوقت املبدع .
-كلمة أخرية لشباب األدباء ماذا تقول لهم؟

أطلـب منهم كما أطلب مـن نفيس اإلخالص 
ألدبهـم ، واملثابـرة عىل فنهـم ، والقراءة ثم 
القراءة ثم القراءة ، وال يلتفتون للمرجفني ، 
ألن أمة اقرأ سـتقرأ ، ولسوف تحمل مصباح 
الهدايـة للعالـم مرة أخـرى ، بفهـم ووعي 

شبابها .
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بيئة العمل تكون خصبة لتكوين عالقات 

بني الزمالء، السيما العالقات العاطفية، 

فالزمـالء يشـعرون بالقـرب والتفاهم، 

ونسـبة كبـرية منهـم تكـون ظروفهم 

متشـابهة من حيث املستوى األكاديمي 

واملـادي واالجتماعـي، ممـا يزيد فرص 

االرتباط العاطفي.

إذا قـررِت الـزواج مـن زميلـك بالعمل، 

فيجـب أن تكوني حريصة حتى ال يكون 

تواجـدك مع زوجـك يف نفـس الوظيفة، 

سـبباً لتدمـري عالقتكمـا. وفيمـا ييل 5 

نصائـح تفيـدك إذا قـررِت الـزواج مـن 

زميلك بالعمل.

1. تحققـي مـن قوانني املؤسسـة التي 

تعملني بها

بعـض املؤسسـات تضع قوانـني تحظر 

العالقـات العاطفيـة بني العاملـني، لذا 

يجـب أن تتحققي من قوانني املؤسسـة 

التـي تعملـني بهـا، فقد تصبحـني أمام 

اختيـارات ليسـت سـهلة، سـواء تغيري 

املسـمى الوظيفي، أو البحث عن وظيفة 

جديـدة، أو الرتاجع عن قـرار الزواج من 

زميلـك إذا كان األمـر ال يتعدى اإلعجاب 

املتبادل.

2. ضعـي حـدوداً للتعامل مـع زوجك يف 

العمل

يجـب أن تتحـيل باالحرتافيـة والجديـة 

يف العمـل. ارتباطـك بزميلـك ال يعني أن 

تتعامال كزوجـني يف مكان العمل. ضعي 

حدوداً لعالقتك بزوجك يف العمل.

3. ضعي حدوداً للعمل يف البيت

العمل يشمل الكثري من الضغوط والتوتر 

واملشـاكل. ال تسـمحي بانتقال مشاكل 

وضغوط العمل إىل البيت، وضعي حدوداً 

للعمل يف البيت، فـال تتناقيش مع زوجك 

بشأن مشـاكل العمل، وُيفضل أال تعميل 

خارج حدود وقت ومكان العمل، واجعيل 

البيـت مكانـاً مقدسـاً لتعزيـز عالقتك 

بزوجك وأرستك.

4. احذري من املنافسة والغرية

وجـودك مـع زوجـك يف نفـس الوظيفة 

قـد يخلـق بينكما نوعـاً من املنافسـة، 

وربمـا تتولـد الغـرية بينكمـا، وهـو ما 

يرض عالقتكما الزوجية، لذا ال تسـمحي 

للمنافسـة الوظيفيـة والغرية بالتسـلل 

إىل قلبـك أنـِت وزوجـك، حتى ال تفسـد 

حياتكما الزوجيـة، وتذكري دائماً أنكما 

تعمـالن كفريـق واحـد، وأن نجـاح أي 

منكمـا هـو نجـاح مشـرتك، ويصب يف 

مصلحة األرسة.

5. كوني مستعدة لخطة بديلة

عـىل الرغم من كل ما سـبق، قـد تكون 

الظروف أقوى منـِك، فقد يجربِك قوانني 

املؤسسـة عىل عدم االرتبـاط بزميلك، أو 

تتسلل املنافسة والغرية إىل قلب أحدكما، 

أو تنتقل مشاكل العمل إىل البيت وتسبب 

رضراً بالعالقـة بينكمـا، لـذا يجـب أن 

تكونـي مسـتعدة لخطـة بديلـة، وهي 

تـرك العمـل، أو البحث مـع رشيكك عن 

وظيفـة أخرى، أو إجـراء تغيريات كبرية 

يف حياتكما لتحقيق التوازن بني الطموح 

الوظيفي والنجاح العاطفي.

أيتهـا األمهـات، لقد حـان الوقت 
للتطـّرق ملسـألة بالغـة األهميـة 
تعنيكّن وتعني املجتمع بأرسه. إّن 

سـالمة اطفالكّن هي أمر حساس 
مـن  وحمايتهـم  للغايـة  ودقيـق 
األخطـار التي قـد تحيطهم يف كل 

حني.وتذكرّن دائًما أّن املجرمني أو 
مـن بنّيتهم الّرش ال يثريون الشـك 
أبـًدا لذلك يجـب أن تتنبهـي أيتها 

األم إىل النصائـح التـي سـنقدمها 
لـك يف هـذا املقـال واحـريص عىل 
تطبيقهـا مـن أجل حمايـة طفلك 
مـن أي أذى قد يتعـرّض له.أعطي 
طفلـك توجيهات إيجابيـة عوًضا 
عن تلك السلبية فبدال من أن تقويل 
لـه مثًال: «ال تذهـب بمفردك»، «ال 
تأخذ شـيًئا مـن أحد»، قـويل له:» 
أنـا أثق بك، أخربنـي إذا أعطاك أي 
أحـد شـيًئا، أخربنـي إذا كلّمك أي 
شـخص غريب». وبذلك ستعززين 
ثقة طفلك بنفسـه وسيخربك بكل 
ما يحدث معه مـن دون أن يخاف 
إعطائـه  فعلك.عـوض  ردة  مـن 
تعلميـات وفرضهـا عليـه، قومي 
بتعليمـه كيفية الترصف يف حاالت 
مختلفـة. علّميـه كيف يقـول ال، 
كيـف يرّد عىل الهاتـف، ماذا يفعل 
عندمـا يقرع الباب وهـو بمفرده 

يف املنزل، عّرفيه عىل األماكن اآلمنة 
التـي يمكنـه اللجوء إليهـا يف حال 
لحق به أحد عىل سـبيل املثال أو يف 
حاالت الطوارئ.إسأيل طفلك عّمن 
يعتـربه غريب األطـوار وملاذا وعن 
األشخاص الذين يرتاح معهم وعن 
السـبب أيًضا، فتستطيعني تكوين 
فكـرة عمـا إذا كان أحـد يتقـرّب 
مـن طفلك مـن دون أن تشـعريه 
بالخوف.تكلّمي عن تدابري السالمة 
يف كل مـرة تتسـّنى لـك الفرصـة 
لذلـك، فلدى اسـتخدامكما املصعد 
مثًال ذّكريه كيف يستخدمه وكيف 
الحـاالت  يف  الخطـر  زّر  يضغـط 
الطارئة.كوني مثاًال له، انظري ملن 
يقرع البـاب قبل فتحـه حتى ولو 
كنـت تعرفني من هو وقومي أيًضا 
بإقفال الباب والتأّكد من ذلك حتى 
لو كنـت تريدين الخـروج لدقيقة 

واحدة فحسـب. وذلك لكـي يتعلّم 
طفلك القيـام بهذه التدابري عندما 
ال تكونني معه.إجعيل طفلك يحفظ 
جيًدا عنـوان املنزل ورقـم الهاتف 
وكيـف يسـتخدم الهاتـف إذا كان 
بمفـرده أو إذا تاه مثًال.ال تتفادي 
التكلّـم عـن املواضيع الحساسـة 
أمامه كالخطف والتحرش الجنيس 
املواضيع  والرسقـة وغريهـا مـن 
فالتوعيـة من هـذه األخطار هي 
األساس لسـالمة طفلك وحمايته.

واخـرًيا، كونـي قريبة مـن طفلك 
واجعليه صديًقا لـك تخربينه بكل 
مـا تشـعرين بـه ومـا تخّططـني 
لفعلـه لكـي يبادلك الثقة نفسـها 
ويخـربك بـكل مـا يحـدث معه يف 
اليومية. وبهـذه الخطوات  حياته 
سـالمته  أسـس  طفلـك  تلّقنـني 

وحماية نفسه من األخطار.  

تعتـرب القاعدة األوىل للمكياج أنه ال توجـد قواعد ويف نفس 
الوقـت مقاس واحـد ال يناسـب الجميع، فهـل تعلمني أنه 
نفس اليشء مع أحمر الخدود ؟ اعتماداً عىل شـكل وجهك، 
يمكنك وضع أحمر الخدود يف نقاط معينة عىل وجهك إلبراز 

جماله. 
طريقة وضع أحمر الخدود بحسب ما يناسب شكل وجهك

للوجه املربع

وازني حواف شـكل وجهك عن طريق وضـع أحمر الخدود 
عىل تفاحة وجنتيك وامزجيه يف حركات دائرية باسـتخدام 

الفرشاة.
للوجه البيضاوي

ألشكال الوجوه البيضاوية، ضعي أحمر الخدود يف منتصف 
عظام الوجنتني، عىل بعد بضعة سنتيمرتات من جانب أنفك 

وادمجيه للخارج.

للوجه املستدير
اجعـيل أحمر الخدود يظهر بشـكل زاويـة ابدئي من نقطة 

أسفل عظام وجنتيك مبارشة وامزجيه ألعىل وللخارج.
للوجه الطويل

إذا كان وجهـك طويـًال، ضعـي أحمر الخدود أسـفل مركز 
عينيـك مبـارشة وامزجيـه للخارج يف شـكل نصـف دائرة 

خفيف أو خط مستقيم.

للوجه عىل شـكل قلبلشكل الوجه هذا، ضعي أحمر الخدود 
أسـفل وتجاه الحافـة الخارجية لتفـاح وجنتيك وادمجيه 
للخـارج ولألعـىل باتجاه خـط شـعرك.نصيحة احرتافية: 
لجعـل أحمـر الخدود يـدوم طـوال اليوم، بعـد وضع كريم 
األسـاس، ضعـي أحمر خـدود كريمـي وامزجيـه بأطراف 
أصابعك ثم ضعي بودرة تثبيـت ووزعي عليها بودرة أحمر 

خدود يف نفس نطاق الظل مثل أحمر الخدود الكريمي.

أعلنت خبـرية التغذية الروسـية إلفينا بيناتوفا، 
خطـورة بعض املواد الغذائيـة التي تعترب مفيدة 
للصحة، حيـث لفتت إىل أن هذه املواد التي تعترب 
مفيدة للصحة، يمكن أن تؤثر يف الواقع سـلبا يف 
صحـة الجسـم. ووفقا لها، يجـب قبل كل يشء 
االنتباه إىل املنتجات قليلة الدسـم، حيث غالبا ما 
يضيف املصنعون إليها كميات كبرية من السـكر 
وإضافـات ضارة لتحسـني املذاق، حيـث قالت: 

”عنـد رشاء منتجات قلية الدسـم أو الخالية من 
الدهـون، يجب االنتبـاه إىل مكوناتهـا“.و لفتت 
الخبرية إىل أن عصري الفواكه الذي يحرض يف املنزل 
أو يشـرتى من املتاجر، يحتوي عىل نسبة عالية 
من السـكر وهذا ينطبق أيضا عىل املياه الغازية 
تماما.وتقـول: ”تؤدي عمليـة تحضري العصري، 
إىل تدمـري جميـع األليـاف الغذائيـة وتتأكسـد 
الفيتامينـات برسعة عند تعرضها لألكسـجني، 

وبالتايل عمليا ال يبقى فيه سـوى السـكر، ومن 
املـواد الضارة األخـرى التي تعتـرب مفيدة، خبز 
الحبـوب الكاملة ألنـه يف الواقع عنـد تناول هذا 
الخبز باستمرار يؤدي إىل ارتفاع مستوى السكر 
يف الدم“.و تابعـت“ ألن الحبوب تطحن وتتحول 
إل دقيـق ال يحتوي عىل العنارص املغذية الالزمة، 
ويتحول يف الجسـم إىل الغلوكوزو، و تصنع هذه 
املواد من النشـا املكرر، وال تحتوي عىل أي مادة 

مغذيـة لذلـك قبل اسـتخدامها يجب استشـارة 
الطبيب بشأنها، ألنه بعكس ذلك قد تلحق الرضر 
بالصحة“.وتشري إىل الحليب النباتي، الذي انترش 
اسـتخدامه عىل نطاق واسـع يف الفرتة األخرية، 
حيـث وفقا لها، هو مشـابه للحليـب الحيواني 
”يسـبب ردود فعـل مناعية شـاذة، ويحتوي يف 
تركيبه عىل مواد محلية وأحماض دهنية، تحفز 

زيادة الوزن“.
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املقادير:
- جبن عكاوي : ٢٥٠ غراماً

- جبن موزاريال : ٢٥٠ غراماً
- جبنة شيدر : ٢٥٠ غراماً

- بقدونس : نصف كوب

- البيض : ٢ حبة

- حليب : كوب

حسـب   : الـكالج  عجينـة   -

الحاجة

طريقة التحضري:

طبـق  يف  األجبـان  اخلطـي 

جانبي.

أضيفي البقدونس املفروم.

اخلطي البيض مع الحليب.

افردي رقائق الكالج، وادهنيها 

بخليط البيض والحليب.

ضعي كمية من خليط األجبان 

عىل رقائق الـكالج ولفيها عىل 

شكل رول.

ضعي روالت الجبن املحشية يف 

صينية الفرن عىل شكل دوائر.

صبـي مـا تبقـى مـن خليـط 

البيـض والحليب فـوق روالت 

الجبن الجاهزة.

أدخـيل الصينيـة للفـرن عـىل 

درجـة حـرارة ١٨٠ مـدة ١٥ 

دقيقة.

التغذية السـليمة مهمة جداً لصحـة األم لحامل، ونمو 
الجنـني أيضـاً، ويف دراسـة حديثـة أجريـت يف جامعة 
موناش األسـرتالية، اكتشـف الباحثون أن هناك عالقة 
بني التغذية السليمة أثناء الحمل، وبني صحة الطفل يف 
املستقبل، حيث خلصت الدراسة إىل أن التغذية السليمة 
أثناء الحمل، تسـاهم يف حماية الطفل يف املسـتقبل من 

اإلصابة بأمراض الكىل، وداء السكري.
نتائج الدراسـة جاءت بناء عىل فحص الباحثون ل٥٠ 
كليـة من متربعني، حيث وجـدوا أن الُكىل التي تحتوى 
عىل عدد مرشـحات أكرب، كانت نتيجـة لتغذية صحية 

ومتوازنـة أثنـاء مرحلة الحمـل، هذه الـُكىل الصحية 
القوية، كانت عامالً أساسـياً يف حماية األجسـاد التي 
تمتلكهـا مـن اإلصابة بأمـراض خطرية مثـل أمراض 
الكىل طبًع، وداء السـكري، وأيضاً مرض ارتفاع ضغط 

الدم.
وأوىص الباحثون برضورة االهتمام بالتغذية السـليمة 
أثناء الحمل، بحيث تحصل الحامل عىل جميع العنارص 
الغذائية التي تحتاجها، مع الحرض عىل تجنب األطعمة 
واملرشوبـات املرضة مثل السـكريات واملقليات، وطبعاً 

الكحوليات والتدخني.
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البـازالء الخـرضاء تحتوي عـىل العديد من العنـارص الغذائيـة الهام من 
فيتامينات مثل فيتامني ب6، فيتامني أ، فيتامني د، فيتامني يس وفيتامني 
هــ، كما أنهـا تحتوي عىل املعادن مثل الكالسـيوم، الحديد، املاغنسـيوم 

والزنك، مما يجعلها غذاء هام للوقاية من اإلصابة ببعض األمراض.
فوائد البازالء للسكري:

تحتوي البازالء الخرضاء عىل نسـب عالية من األلياف والربوتينات، والتي 
تسـاعد عىل تكسـري الكربوهيدرات وتنظيـم هضم النشـويات، كما أنها 

تساعد عىل التحكم يف نسبة السكر بالدم.
ويساعد تناول نظام غذائي غني بالربوتني عىل التقليل من معدل السكر يف 

الدم خاصة لدى األشخاص املصابني بمرض السكري من النوع الثاني.
كمـا أن البازالء تتميز بمؤرش منخفض لنسـبة السـكر بالـدم مما يجعل 

املريض أقل عرضة لإلصابة باالرتفاع املفاجئ يف نسبة السكر بالدم.
فوائد البازالء للكىل:

تسـاعد البازالء عىل التخلص من السـموم املوجودة يف الجسـم عن طريق 
البـول مما يحمي الكىل من التعرض إىل املشـكالت املختلفة، فضالً عىل أن 
البازالء تحتوي عىل حمض ألفا ليبويك الذي يساعد يف عالج حصوات الكىل 

واملثانة والحالب.
فوائد البازالء لفقر الدم:

البـازالء الخرضاء مـن الخرضوات التي لهـا دور يف الوقايـة من اإلصابة 
باألنيميـا وفقر الدم، وهـذا ملحتواها الجيد من الحديـد إىل جانب فيتامني 

يس الذي يساعد عىل تحسني امتصاص الحديد يف الجسم.
فوائد البازالء لألطفال:

تحتـوي البـازالء عـىل البيتـا كاروتني الـذي يمد جسـم الطفـل بالطاقة 
الالزمة.

- تعـزز الجهـاز املناعـي لدى األطفـال وهـذا بفضل مضادات األكسـدة 
املوجودة بها.

- مصدر جيد للربوتني واأللياف مما يساعد األطفال عىل النمو.
- تسـاعد عـىل الهضم بشـكل أفضل ممـا يقي مـن اإلصابة باإلمسـاك 

واإلسهال.
- تحتوي عىل فيتامني أ الذي له دور يف حماية النظر والعني لدى األطفال.

- مصدر جيد للحصول عىل العديد من الفيتامينات الرضورية للطفل مثل 
فيتامـني يس والحديد وحمـض الفوليك والفسـفور وغريها من العنارص 

األخرى.
فوائد البازالء للحامل:

تحتـوي البـازالء الخـرضاء عىل حمـض الفوليك الهـام لصحـة الحامل 
والجنني، والحماية من العيوب الخلقية للجنني وتسمم الحمل للحامل.

- يوجد بها نسـبة عالية من الحديد والذي يسـاعد عىل نقل األكسجني إىل 
خاليا الدم لألم وللجنني، كما أنه يساعد عىل تقوية املناعة مما يساعد عىل 

الوقاية من الوالدة املبكرة.
- من فوائد البازالء للحامل أنها تساعد يف الحفاظ عىل ضغط الدم وتنظيم 

السوائل بالجسم، وهذا ألنها تحتوي عىل نسبة عالية من البوتاسيوم.
فوائد البازالء لكمال األجسام:

تعتـرب مـن األغذية الهـام لالعبي كمـال األجسـام وهذا ألنهـا خالية من 
الكوليسرتول، كما أنها قليل الدهون.

- تحتوي عىل نسـبة عالية من األلياف والتي تسـاعد عىل زيادة الشـعور 
بالشبع.

- تساعد يف بناء العضالت حيث أنها تحتوي الربوتني.
- يوجد بها مضادات األكسـدة والكثري من الفيتامينات التي تسـاعد عىل 
تقوية الجهاز املناعي، وهذا يعد من األمور الهامة لالعب كمال األجسام.

يعترب الكبد عضو مهم جداً يف الجسم، 
يلعـب العديد مـن األدوار املحورية، ما 
يعنـي أن إصابته بالكثـري من الدهون 
بال شـك يؤثـر عـىل وظائفـه، فكيف 

نعرف ذلك؟
معظـم  تنظيـم  يف  الكبـد  يسـاعد  و 
املسـتويات الكيميائية يف الدم ويخرج 
منتجاً يسمى الصفراء، ما يساعد عىل 
التخلص من الفضالت يف الكبد، كما أنه 
يصنع الربوتني للجسم ويخزن الحديد 

ويحول العنارص الغذائية إىل طاقة.
ومع ذلك، عندما يكون هناك الكثري من 
الدهـون املرتاكمة يف الكبـد، يؤدي ذلك 
إىل تعطيـل األداء الطبيعي لـه وبالتايل 

يسبب العديد من املضاعفات.
مخاطر اإلصابة بتشمع الكبد

بشكل رئييس هناك نوعان من أمراض 
الكبـد الدهنيـة: مرض الكبـد الدهني 
الناجـم عـن الكحـول ومـرض الكبد 
الدهني غري الناجم عن رشب الكحول.

يف حـني أن السـبب األول هـو اإلفراط 
مـرض  فـإن  الكحوليـات،  تنـاول  يف 
الكبـد الدهنـي غري الكحـويل يحدث يف 

األشخاص الذين ال يرشبون.
الحالتـني  كلتـا  تعـرّض  أن  ويمكـن 
الشـخص لخطر اإلصابة بتليف الكبد 
أو تنـدب الكبـد، وهي املرحلـة األكثر 

تقدًما من تلـف الكبد ويمكن أن تؤدي 
إىل الوفاة.

وفًقـا للخرباء، يمكـن أن يؤدي مرض 
الكبـد الدهنـي إىل اإلصابـة بالتهـاب 
الكبد الدهني غري الكحويل، وهو شكل 
عدوانـي من املـرض يجعل الشـخص 

أكثر عرضة لإلصابة بتليف الكبد.
تعد املضاعفات الرئيسـية ملرض الكبد 
الدهنـي غري الكحـويل والتهـاب الكبد 
الدهني غري الكحويل هـي تليف الكبد، 

أي تندب الكبد يف مرحلة متأخرة.
عالمات تليف الكبد

يحـدث تليـف الكبـد نتيجـة اإلصابة 
بالتهـاب الكبـد الدهني غـري الكحويل 
فـإن   timesofindia ملوقـع  ووفقـاً 
األعـراض الخطرية لتليف الكبد، والذي 
ُيعـرف أيًضـا باسـم «اعتـالل الدماغ 

الكبدي» ما ييل:
- االرتباك.
- النعاس.

- التداخل يف الكالم.
ويعاني األشـخاص يف املرحلة املتأخرة 
من مـرض الكبد من بعـض األعراض 

إضافة للسابقة وهي:

- انتفاخ البطن (االستسقاء).
- تضخـم األوعيـة الدمويـة تحت 

سطح الجلد مبارشة.
- تورم األوردة يف املريء وتمزقها.

والعينـني  الجلـد  اصفـرار   -
(الريقان).

- تضخم الطحال.
- النخيل األحمر.
- رسطان الكبد.

- فشـل الكبد أي التوقف عن العمل 
يف نهاية املرحلة.

عوامل تسبب الكبد الدهني

عـىل الرغم من عدم وجـود طريقة 
بعـض  إصابـة  سـبب  ملعرفـة 
األشخاص بمرض الكبد الدهني، إال 
أن هنـاك بعض العوامل التي يمكن 

أخذها يف االعتبار، وتشمل:
- البدانة.

- داء السكري من النوع ٢.
- وجود خمول يف الغدة الدرقية.

- مقاومة األنسولني.
- ضغط دم مرتفع.

- العمر فوق سن ٥٠.
- متالزمة األيض.

- التدخني.
كيـف تقلـل مـن خطـر اإلصابـة 

بأمراض الكبد الدهنية؟
لتقليل خطر اإلصابة بأمراض الكبد 
 Mayo Clinic الدهنية، ينصح موقع
باختيـار نظام غذائـي صحي غني 
بالفواكـه والخـرضوات والحبـوب 

الكاملة والدهون الصحية.
كما ينصح باآلتي:

- الحفاظ عىل وزن صحي.
- تقليـل عـدد السـعرات الحرارية 

التي تتناولها كل يوم.
- ممارسة الرياضة وجعل التمرين 
أولويـة بحيـث تتمرن معظـم أيام 

األسبوع.
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١٣٩٤ - امللك شارل السادس ينفي اليهود من فرنسا.

١٨٣٩ - بدء حرب األفيون التي أعلنتها اململكة املتحدة عىل الصني.

١٩١٨ - بولنـدا تعلـن اسـتقاللها عـن روسـيا بعد الحـرب العاملية 

األوىل.

١٩٣٥ - امللـك جـورج الثاني يعـود إىل اليونان ويسـتعيد ملكه بعد 

إعادة النظام امللكي.

١٩٤٢ - إطـالق أول صـاروخ أملانـي من طـراز «إف -٢» وذلك أثناء 

الحرب العاملية الثانية.

تنفـذ مجـزرة بحـق مئـات  ١٩٥٦ -قـوات االحتـالل اإلرسائيـيل 

الفلسـطينيني من سـكان مدينة خان يونس خالل حملتها الحتالل 

قطاع غزة.

١٩٦٢ - املجلس التأسـييس الكويتي ينجز مرشوع الدستور ويرفعه 

لألمري.

١٩٩٢ - انتخاب بيل كلينتون رئيًسـا للواليات املتحدة بعد تغلبه عىل 

الرئيس جورج بوش.

٢٠٠٤ -الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش يحظى بفرتة رئاسـية 

ثانية بعد تغلبه عىل منافسة الديمقراطي جون كريي.

املجلس األعىل لالتحاد ينتخب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم 

إمارة أبوظبي رئيًسـا لإلمارات العربية املتحدة خلًفا لوالده الشـيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان.

٢٠١٣ - إعصار هايان يرضب الفلبني و فيتنام يؤدي إىل مقتل حوايل 

٦١٠٠ شخص.

٢٠١٤ - افتتـاح ُبرج التجارة العاملـّي الواحد، لُيصبح أطول مبنى يف 

نصف الُكرة الغربيَّة، بارتفاع ٥٤١ مرتًا.

٢٠١٧ - الجيش السـوري ينجـح بفك الحصار الـذي فرضه تنظيم 

داعش عىل أجزاء من مدينة دير الزور منذ عام ٢٠١٤.
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كان هناك ثالثـة اصدقاء االول 
غنـي والثانـي والثالـث فقراء، 
فقرر الغني ان يكون افطارهم 

كل يوم يف بيت واحد.
اليـوم االول مـن نصيبـه  كان 
فأخرب الخـدم ان ينظفوا البيت 
واوىص الطبـاخ ان يهيـأ لهـم 
افخـم واطيب األكالت وفعال تم 
مايريد وحرض اصدقاؤه واكلوا 

مالذ وطاب.
جـاء اليـوم الثانـي وكان مـن 
نصيب الصديـق الثاني، فأخرب 
والدتـه وطلب منها ان تهيئ له 
من الطعام ما اليقل عن صديقه 
الغنـي فقالت له مـن اين نأتي 
بأرقـى الطعـام ونحـن النملك 
نقود فرصخ بوجهها وقال لها 
دبـري حالـك ال اريـد ان اكون 
اقل منـه واظهر بمظهر الفقري 
امامـه فذهبت واسـتدانت من 
جارتهـا، وقامت بـرشاء اطيب 
الفواكه وطبخت اطيب الطعام 

وتمت الدعوه بسالم.
يف اليـوم الثالث كان من نصيب 
الشـخص الثالث، اخـرب والدته 
باألمـر فغضبـت مـن ترصفه 

قائله..
دعوتهمـا  التحـرض  ان  عليـك 
التضطـر  حتـى  البدايـه  مـن 
لهذا املوقف املحـرج ، فمن اين 
الذي  بالطعام والرشاب  سنأتي 
يليـق بهما،اعتـذر منهـا وقبل 
رأسـها وقال.. لقـد احرجت يا 
امـي واللـه ...ولم اسـتطع ان 
ارفـض ... فقـد وضعـت امام 
االمـر الواقـع وصدقيني لم اود 
ان اكـون بموقـف كهـذا ولكن 
ماباليـد حيله حـرضي مانأكل 
كل يـوم وسـيأكلون ممـا هو 
موجـود هـذا حـايل والاخجـل 

منه..
آتيا ولم يكن يف سـفرة األفطار 
سوى صحن فيه تمر وكاسات 
لبـن وماء وبعض الخبز وبيض 
اذان املغرب  مسلوق،حان وقت 
اكملـوا صالتهم ودخلوا للغرفه 
واذا بهمـا يتفاجـأن بمـا هـو 

موجود يف السفره..
جاء الصديق الثاني وهو الفقري 

ونظر اىل الطعام وقال ، أهذا هو 
احرتامك لنا؟

لو كنا نعلم سـتكون دعوتك لنا 
هكذا ما كنا اتينا..

يف هـذه األثناء تقـدم الغني اىل 
السفره وشكر صاحب الدعوة 

وبدأ يأكل قائال..
طعـم  اذق  لـم  اننـي  اتصـدق 
البيض سنوات كم هو لذيذ وبدأ 

يأكل برشاهة.
تعجـب الثاني مـن كالم الغني 
وانزعج وقال، سأذهب اىل اقرب 
مطعم حتى افطر فطعامك هذا 
ال يفـي بالغرض، خـرج وبقيا 
وحدهمـا اكال وبعـد ان انتهيـا 
صاحـب  سـأل  الطعـام،  مـن 
البيت صديقه الغني عن سـبب 
بقائه وملا انه لم يفعل كما فعل 

صديقهما؟
فقـال الغنـي.. يـا اخـي املـال 
والطعام اليحدد قيمة الشخص 
فهـذه األمـور وقتية وسـيأتي 

يوم ربما ستكون اغنى مني.
باملناسـبه انا تعمدت ان يكون 
افطارنا كل يوم يف بيت وانا اعلم 
بحالتكمـا املادية ولكنني اردت 
ان اختـرب وجهيكما االخر واود 
ان اشـكرك جـدا عـىل عزومتك 
للـذي كان صديقنـا ففـي هذا 
اليـوم عرفت وجهـه الحقيقي 
وعرفت انه اليستحق الصداقه، 
عينـك  بـأم  شـاهدته  فكمـا 
احرجك امامي وتخىل عنك وباع 
الصداقه بطعـام اليعجبه رغم 
ان وضعك ووضعه متسـاويان 
لكنه لبس ثوب التكرب ليوهمني 
والـده  ان  انـه غنـي واليعلـم 
واخوته يعملون يف مصنع يعود 
لوالـدي. أما انت فأنك شـخص 
واقعـي يعيش حياتـه واضحه 
بدون اي تصنع امام الجميع لم 
تخجل كونك اقـل مني وهذا ما 
اعجبني فيـك جدا..لذلك قررت 
ان تكون رشيكـي يف مرشوعي 
الجديـد، كنت حائـرا من اختار 
منكـم وموقـف اليـوم خدمني 

جدا ..
العـربة: التخجـل مـن حياتـك 

مهما كانت. 
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تعترب اللحيـة من أكثر عالمات 

املظهـر تمييـزاً للرجـل. وهي 

تشكل جزًءا ال يتجزأ من أناقته 

وجمال إطاللته. إال أن شـكلها 

يكشـف أيضاً الكثري من خفايا 

شخصيته وطباعه ومدى حبه 

واحرتامه وتقديره لك.

١. اللحية الكاملة

األذنـني  مـن  تمتـد  التـي  أي 

وتتكامـل مع الشـاربني. وهي 

اللحية األكثر شيوعاً يف أوساط 

الرجال. وتعني أن زوجك يتمتع 

بشـخصية قوية وأنه يسـعى 

دائماً إىل إثبات حضوره وينجح 

يف ذلك وخصوصاً عندما تواجه 

العائلـة املواقـف الصعبة. كما 

تشـري إىل أّنـه دقيـق املالحظة 

وكثـري االنتقـاد. لكـن هـذا ال 

يدّل عىل أّنـه ال يحبك، بل يفيد 

بأن يقدرك لكنه يرسـم صورة 

مثاليـة وخاليـة مـن األخطاء 

لك ويريد لك أن تكوني نسـخة 

عنها.
٢ . اللحية الخفيفة جداً

تبدو هـذه اللحية وكأن زوجك 

قـام بحالقتهـا لكنه لـم يفعل 

ذاك بشـكل تـام. وهـي تـدل 

عـىل أّنه يريـد دائمـاً أن يلفت 

أنظار اآلخرين إليه. وتشـري يف 

املقابـل إىل أّنه مسـتعد لتقديم 

التضحيات مـن أجلك إذا أردت 

ذلـك. وهو ال يـرتّدد يف تحضري 

املفاجآت لك بني الحني واآلخر. 

ويفعـل ذلـك بطـرق مختلفة 

ومبتكرة لكي ال يتسلل امللل إىل 

حياتكما.

٣ . اللحية املتدلية

يفضل زوجك يف هذه الحالة أن 

يطيل لحيته قليالً. وهي موضة 

شائعة يف أوسـاط الرجال منذ 

سـنوات مضـت. إال أنـه يهتم 

برتتيبهـا كما يفعـل يف الكثري 

من جوانـب حياته. فهو محب 

للنظام لكنه ال يبالغ يف ذلك وال 

يرفض أن يخرق بعض القواعد 

يف حـال أردتمـا تمضية أوقات 

مسلية. كما أّنه يتحىل بالصرب 

وخصوصـاً حني يتعلـق األمر 

بمشـكلة تواجهينها. ويسعى 

دائماً إىل تفهم مشـاعرك. لكّن 

أكثر ما يزعجه هو أن تجادليه 

يف كل أمر.

٤ .اللحية الهوليودية

تعني هذه التسـمية أن اللحية 

تمتـد مـن جانبـي الخدين إىل 

متوسـطة  وتكـون  الذقـن. 

الكثافـة عـادة. وتدل عـىل أّن 

زوجك رجل عمـيل أي ال مكان 

لديـه للتعبـري عـن العواطف. 

قـد يزعجـك هـذا. لكـن مـن 

األفضـل أن تأخـذي طبعه هذا 

يف االعتبـار وأن تتنبهـي أكثـر 

إىل أفعالـه. فقد ال يقول لك إنه 

يحبك لكنه يسـألك عن مسـار 

نهارك أو يحرض لك الهدايا بني 

الحني واآلخر أو يخطط للسفر 

برفقتك.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

اذا رايد عشك شد روحــــــك بغربيل
موش بهزه وحده تطيح من عنـــده
مكان البي كعدنه زرعت بي عاكول

حتى لغير واحد ما تصح كــــعده !!
----

شـيـفــد االســف من نـعـتـرف بـيـه
ومنشي اعله الغـلط ما نكدر نصلحه

مـثـل نـاطـور لـيل بـظـلـمة العـشاك
يـنـطـــر للصـبــاح وما يهل صـبحه

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

ــائل وأدوات محدثة  ــز (مبعثرة) - وس ــه امللك للتمي ١ .ما يضع
إلجناز العمل بكفاءة.

٢ .لغة - يضع سالحه على وسطه (معكوسة).
ــتعني به على قضاء أمر مهم - نظر بود وحب  ٣ .نعطيه ما يس

وعطف.
٤ .منطقة في األردن شمال شرق عمان - يابسة.

٥ .يخصنا - طني.
٦ .يحتفل بهن في حقل تكرمي - ثلثا تقي.

٧ .مادة متفجرة - من نغمات السلم املوسيقي.
٨ . نعم (بالفرنسية) - اللعب على أوتار العود.

٩ .أفضلهم - نصف واحة.
ــعر من كلمات فخري البارودي -  ١٠ .مدينة مغربية وردت في ش

سحابة من الكواكب والنجوم.

١ .أطول نهر في العالم - إناث.
٢ .جزيرة استرالية - نزل الطائر على الغصن.

٣ .كاتب فرنسي ساهم أدبه في قيام الثورة الفرنسية.
٤ .قواعد اللغة - شربنا حتى االرتواء.

٥ .خض - بسط - ضمير مؤنث.
ــم أمر مبعنى أسكت - سائل حيوي  ــابهان - اس ٦ .متش

أحمر.
٧ .هف الهواء على الشواء - عاصمة أوروبية.

٨. يراقب انتظارا لفرصة - محب ومحبوب.
٩ .من دول اخلليج العربي - آلة نفخ موسيقية.

١٠ . فاكهة لذيذة ذكرت في القرآن الكرمي - مقدار صغير 
من الطعام.

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

خططك التي كنـت تريد تنفيذها اليوم قد تتأجل بسـبب 
أمـور طارئة بالعمـل. أهم هـذه الخطط هي سـفرك مع 
شخص مهم ملكان ما. ربما يتعلق األمر أيضا بتدهور أحوالك 
املاليـة. انته من عملك أوال، وسـتجد كل يشء عـىل ما يرام. 

ربما تكون لديك فرصة غدا أو بعد غد لتنفيذ كل الخطط.

يـوم مـيلء باإلنجـازات! حقا فـكل من حولـك يدعمونك 
ويزيدون من ثقتك يف نفسك. كنت خالل الفرتة املاضية لديك 
بعض الشـكوك تجاه شخص معني، ولكن اليوم ستختفي هذه 
الشكوك. الفرتة املاضية كانت صعبة، ولكن اآلن كل يشء أصبح 

ممكنا ومتاحا.

يبـدو أنـه يوم واعـد. تسـتعيد طاقتـك اليوم 
وتحاول أن تسـتغلها أفضل استغالل. تحاول أن 
تصنع شـيئا جديدا اليوم. يجب أن تحاول تحسني 
وضعـك املايل هـذه الفرتة. حـاول أيضـا أن تلبي 
مطالـب األرسة. إذا حصلت عىل مبلغ من املال من 

أي مصدر اليوم، اشرت لهم هدية بسيطة!

هل شعرت ببعض التغري يف أسلوب شخص ما قريب 
منـك؟ من األفضل أال تجري أي حـوار معه اليوم. قد 
يكون هذا الشـخص منشـغال بحياته الشخصية أو ربما 
يكـون لديه مشـاكل مع أرسته. إذا كنت تنوي مسـاعدته، 
يجـب أن تعـرض عليه أوال، ألنـه قد ال يقبل مسـاعدة من 

أحد.

إذا كانت األجـواء متوترة خالل األيـام القليلة املاضية، 
فاليوم سـتالحظ أن كل يشء يعود إىل طبيعته ويتحسـن 
بشـكل تدريجي. تنجح اليوم يف املفاوضات التي تجريها مع 
بعض األشـخاص. تقنعهم بوجهة نظرك يف النهاية وتصل إىل ما 

كنت تريده منذ فرتة.

تبـدأ اليـوم يف دخـول عالقـة عاطفيـة جديـدة، وتقارن 
بـني حبك الحـاىل وحب املايض. ال تشـغل بالـك بالتفاصيل 
الصغرية. تواجه مشـاكل صحية عديدة بسـبب الضغوط التى 
تواجههـا ىف العمـل، حـاول أن تعطى لنفسـك قدرا مـن الراحة 
والهدوء وتبتعد عن كل األشياء التى تسبب لك التوتر والقلق، قم 

بتناول الفيتامينات املغذية وتناول املأكوالت املغذية.

تدخـل ىف عالقة حب جديدة، حيث ينتظرك فتى 
أو فتـاة أحالمك لتفاتحه وتعرتف لـه بحبك. هذا 
األمر سـيكون له نتائج إيجابية عـىل حياتك، تالحظ 
اهتمام رشيك حياتك املسـتقبيل بـك. هناك مجموعة 
من األشياء املشـرتكة بينك وبينه تزداد وضوحا يوما 

بعد يوم.

لـن تكـون حياتك الخاصة عىل مـا يرام اليـوم، فربما تواجهك 
بعـض املشـاكل. الوقت يمر برسعـة وال تسـتطيع تلبية جميع 
املطالب واالحتياجات سـواء الخاصة بك أو بأفراد األرسة. تخاف من 
كل يشء وال تسـتطيع املواجهة. الظروف املريرة التي تعيشها قد تؤثر 

عىل وضعك املهني.

قد تكون بعض املعدات أو األجهزة متعطلة اليوم، 
ولذلك تهتم طـوال اليوم باالتصال بفني متخصص 
إلصالحها. قد تكون مشـكلة بسـيطة ولكنك ال تعرف 
حلهـا. اطلب من أحد األصدقاء تويل هـذه املهمة. عندما 
يصلح املختص هذا الجهاز، ستشعر بأنك حققت إنجازا.

الشـعور باالكتئـاب قد يجتاحك اليوم، لـذا حاول أن 
تفعل أشـياء تحبها مثل قراءة كتـاب جيد أو الخروج 
من املنزل أو الدردشـة مع صديـق قديم كي تخرج من 
االكتئـاب الذى سـينعكس عىل لياقتـك العامة ويجعل 

أكثر ميالً للكسل والنوم.
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يـوم إيجابـي بالتأكيد! ربما تشـعر بالهـدوء واالتزان 
وربمـا تكتشـف أيضا أنك لديـك مواهب عديدة. تشـعر 
بمأسـاة اآلخريـن دون أن يشـكون لـك أي يشء. إذا كنـت 
تسـتطيع مسـاعدتهم، فلم تنتظر؟ عاملك الخاص يبدو عىل ما 

يرام اليوم.

قدوم الشـتاء هو بالنسـبة لك خرب غري سـعيد، فلديك 
هنـاك فرصة كبرية لكسـب مزيـد من الكيلـو جرامات، 
واإلصابـة بأمراض مثـل الـربد أو الحساسـية، األمر الذى 
يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول أن تتابع مع الطبيب 

حتى ال تحدث لك أى أزمة صحية.

Ô”aã«@fiçÀ



عربت النجمة واإلعالمية السعودية لجني عمران، عن فرحتها باالحتفال بيوم ميالدها، 
مؤكدة أنها تكون سعيدة دائًما يف صباح يوم ميالدها بسبب تحضريات ما قبل الحفل، 
كونها يكون لها طعم مختلف دائًما. وتعيش لجني عمران خليط من الحب والسعادة 
انستغرام، وعلقت:  الشخيص عىل  وتبدو متحمسة، بحسب ما نرشته عرب حسابها 
«دائما صباح يوم عيد ميالدي و تحضريات ما قبل الحفل له طعم مختلف». وتابعت 
يف منشورها: «خليط بني الحب والسعادة والحماس والطفلة اليل بداخيل وقتها تكون 

أسعد طفلة يف العالم، شكرا لكل من شاركني يف التحضريات“.
 «Bling وكانت لجني عمران قد كشفت منذ أيام عن مشاركتها يف املسلسل الواقعي «دبي
والذي تم عرضه عىل شبكة Netflix، ويستعرض العمل عالم األثرياء ممن حققوا نجاحات 
يف مدينة دبي اإلماراتية. لجني عمران ظهرت يف لقاء عرب برنامج «عرب وود» املذاع عرب قناة 
ثروتها  وأسئلتهم حول  املسلسل،  يف  عقب مشاركتها  الجمهور  تعليقات  فيه عن  تحدثت  روتانا 
تعب  الثروة من  الكريم،  الرازق  أوًال هو  العاملني،  ثروتي من رب  قالت لجني: ”مصدر  ومصدرها، 

وجهد أنا صاريل 20 سنة أشتغل، وال ُيعقل أني ال يكون عندي يشء وال أمتلك يشء“.
وأضافت لجني عمران: سيكون من الخلل يف إدارة عميل وإداراتي املالية أن ال أُحقق يشء طوال هذه 

املدة.
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وعضو  فيينا  والية  برملان  عضو  أعلَن 

فنان  أن  الراوي،  عمر  بلديتها  مجلس 

من  جائزة  حصد  كوردي  عراقي 

مهرجان الفنون التشكيلية، ومهرجان 

النمسا للفيلم.

مواقع  عىل  له  منشور  يف  الراوي  وقال 

عراقية  «مفخرة  االجتماعي  التواصل 

سامي  التشكييل  الفنان  فاز،  أخرى. 

هاشم عيل مندي بلقب فنان العام بني 

املئات من الفنانني الشباب يف مهرجان 

 Paralel-Vienna التشكيلية  الفنون 

اىل  كأول فنان تشيكييل عراقي مهاجر 

النمسا مولود يف فيينا بهذا التكريم».

يستحقون  الشباب  هؤالء  أن  وأضاف 

لتحفيزهم  الجدد  للمهاجرين  ذكرهم 

عىل املثابرة واالندماج».

الفني  اسمه  «سامي  أن  الراوي  وذكر 

سامي ناكازاكي تيمناً باملدينة اليابانية 

ذرية»،  قنبلة  اخر  ضحية  كانت  التي 

العراق  كورد  يعني  بالقول:  مردفا 

مبدعني هذه االيام عىل الصعيد الثقايف 

يف فيينا حفظهم الله. نفخر بكم وكنتم 

ذخرا للجميع».

العاصمة  من  انطلقت 
تعليم  منصة  أول  بغداد 
العربية،  باللغة  الكرتونية 
يونيهانس  مسمى  تحت 
اول  تعترب  والتي  عراق 
ال  اجتماعية  منصة 
اإللكرتوني  للتعلم  مركزية 
األوسط  الرشق  منطقة  يف 
وتعترب  إفريقيا،  وشمال 
هي  العراق  يونيهانس 
احدى خدمات رشكة العقل 
الحرصي  والوكيل  الجميل 
لها (رشكة عراقية مسجلة 

لدى مسجل الرشكات).
عبيدات  أحمد  السيد  وقال 
االقليمي  العام  املدير 
«ان  يونيهانس:  لرشكة 
املنصة تهدف لتوفري نظام 
تعليمي شامل يجعل عملية 
اسهل  املستمر  التعليم 
للخريجني  مالئمة  واكثر 
يف  والعاملني  والطلبة 
العامة  القطاعات  مختلف 

يتناسب  وبما  والخاصة 
وان  املالية،  امكانيتهم  مع 
للتوسع  تهدف  الرشكة 
خالل  العراقية  السوق  يف 
القادمة  القليلة  االشهر 
لتكون  رسيعة  بصورة 
اليه  يستند  الذي  املصدر 
حديثا،  واملتخرجني  الطلبة 
عمالء  قاعدة  تشمل  كما 
والتي  الواسعة  يونيهانس 
تتعدى مات االلف من الوطن 
مختلفة  دول  يف  العربي 
واالردن  مرص  خاصة 
كما  وغريها،  والسعودية 
بتقديم  يونيهانس  تقوم 
املنشآت  ملختلف  خدمات 
التعليمية الخاصة، والعديد 
والجهات  الرشكات  من 
تدريب  اجل  من  الحكومية 

موظفيها».
”نهدف  عبيدات:  وأضاف 
التعلم  بمنصة  االرتقاء  اىل 
إىل  بنا  الخاصة  املتكاملة 

وجعلها  املستويات،  أعىل 
أكثر ذكاًء والهاماً وسالسة 
العراق  يف  عمالئنا  لكل 
الوطن  يف  ورشكائنا 
العربي. حيث أدركت العديد 
التعليمية،  الجهات  من 
تفيش  بعد  وخصوصاً 
الوباء العاملي أهمية إيجاد 
إلكرتوني  تعليم  منظومة 
أكثر تقدماً، هنا يأتي دورنا 
يف يونيهانس، حيث نسعى 
الجديد  الجيل  تقديم  إىل 

التعليمية  التقنية  من 
وخدماتنا  حلولنا  وتوسيع 
األسواق  من  املزيد  لتشمل 
العاملية وأن نصبح الرشيك 
التعليمية  للجهات  االفضل 
وتغطية  عاملياً  والتدريبية 
جميع احتياجاتهم، وتوفري 
ملهمة  تعليمية  تجربة 
للمتعلمني  تتيح  ومميزة 
والوصول  العنان  إطالق 
إمكاناتهم  الفضل 

وإبداعاتهم».

املالك  ماسك،  إيلون  أعلَن 
عن  (تويرت)،  ملنصة  الجديد 
ثمانية  مقداره  شهري  رسم 
يف  املوثق  للحساب  دوالرات 

تطبيق العصفور األزرق.
عرب  تغريدة  يف  ماسك  وكتب 
اللوردات  ”نظام  حسابه 
تويرت  عىل  الحايل  والفالحني 
عالمة  لديه  ليس  أو  لديه  ملن 

اختيار زرقاء هو هراء“.
للناس!  ”القوة  وأضاف: 
دوالرات  ثمانية  مقابل  أَزرق 
خلق  ذلك  أن  مبيناً  شهريا“، 
مصدرا جديدا إليرادات املنصة.
يرتدي  وهو  تغريدة  نرش  كما 
وكتب  مان“،  ”سوبر  زي 
يف  نعم“،  دوالرات..  ”ثمانية 

إشارة إىل عالمة التوثيق الزرقاء 
الحسابات  قرب  تظهر  التي 
ماسك  إيلون  وأصبح  املوثقة. 
بعد  «تويرت»  لـ  األوحد  املدير 
موقع  رشاء  صفقة  إتمامه 
العمالق  االجتماعي  التواصل 
بـ 44 مليار دوالر وحل مجلس 
إدارته، وفق ما أظهرت وثائق 
تم تقديمها أمام هيئة األوراق 

املالية والبورصات األمريكية.
باكتمال  الوثائق  وأفادت 
27 أكتوبر،  عملية اإلندماج يف 
األوحد  املدير  ماسك  أصبح  إذ 
لـ «تويرت»، بينما جرى التخيل 
بما  برمته  اإلدارة  مجلس  عن 
التنفيذي باراغ  الرئيس  يف ذلك 

أغراوال.

هو  الصني،  يف  فون  آي  لهواتف  مصنع  تعّهد 
مكافآت  تقديم  العالم،  يف  نوعه  من  األكرب 

للموظفني الذين يوافقون عىل مواصلة 
تدابري  تشملها  التي  املنشأة  يف  العمل 
تفيش  الحتواء  املفروضة  اإلغالق 

إصابات  فيه  رصدت  بعدما  كوفيد، 
تشنغتشو  مدينة  يف  املصنع  بالوباء.ويقع 

بكني،  من  كيلومرت   ٦٠٠ مسافة  عىل  (وسط) 
فيه  ويعمل  التايوانية،  فوكسكون  مجموعة  وتديره 

اإلغالق  تدابري  طالته  وقد  شخص.  ألف   ٢٠٠ من  أكثر 
لإلصابات  تفش  رصد  بعد  أكتوبر  منتصف  من  اعتبارا 

يف  بالبقاء  موظفيها  إقناع  كورونا.وبهدف  بفريوس 
عىل  الرسمي  حسابها  عىل  الثالثاء  الرشكة  أعلنت  املصنع، 
شبكة «ويتشات» الصينية للتواصل االجتماعي أنها ستدفع 

دوالرا)   ٥٥ (حواىل  يوان   ٤٠٠ مقدارها  يومية  مكافأة 
للموظفني الذين يبقون، أي أربعة أضعاف املكافأة املالية 

املعتادة.وسيحصل املوظفون أيضاً عىل مكافأة إضافية 
يف  األقل  عىل  يوما   ١٥ ملدة  املصنع  يف  البقاء  حال  يف 
نوفمرب، وهي مكافأة تصل إىل ١٥ ألف يوان (٢٠٧٥ 
دوالرا) إذا بقوا يف املصنع طوال الشهر. وقالت رشكة 
فوكسكون، التي ُيعّد مصنعها يف تشنغتشو األكرب 
يف العالم لهواتف «آي فون» التابعة ملجموعة «أبل» 
األمد»  طويلة  «معركة  تواجه  إنها  األمريكية، 
ضد بؤرة كوفيد املكتشفة، من دون تحديد عدد 
املوظفني الذين يلزمون الحجر. وقال مسؤول يف 
املصنع لصحيفة «تشاينا نيوزويك» إنه لم يتم 
الوضع «تحت  تسجيل أي حاالت خطرية وإن 
أنها  الرشكة  وأكدت  اآلن.  حتى  السيطرة» 
«تتعاون مع الحكومة لتنظيم عمل املوظفني 
واملركبات»، وتسمح للموظفني باملغادرة إذا 
من  املحلية  السلطات  ذلك.وطلبت  يف  رغبوا 
الوصول،  عند  التسجيل  الفارين  املوظفني 

ثم التزام الحجر الصحي أليام يف املنزل.

للذكاء  جديد  البتكار  يمكن 
االصطناعي التحدث إىل الحيوانات، 
حاجز  سيكرس  الذي  األمر  وهو 
يحذر  لكن  األنواع،  بني  التواصل 
أن  يمكن  البرش  أن  من  الخرباء 
للتالعب  القدرة  هذه  يستخدموا 
باألنواع الربية، فيمكن أن يتواصل 
حيث  الحيوانات،  مع  قريًبا  البرش 
أنحاء  جميع  يف  العلماء  يستخدم 
للتحدث  االصطناعي  الذكاء  العالم 
لكن  والحيتان،  والفيلة  النحل  إىل 
إمكانية  من  يخىش  الخرباء  أحد 
باألنواع  للتالعب  القوة  استخدام 
من  باكر  كارين  وقالت  الربية. 
الربيطانية،  كولومبيا  جامعة 
أملانيا  يف  الباحثني  من  فريًقا  إن 
لفك  االصطناعي  الذكاء  يستخدم 
غري  األصوات  يف  األنماط  تشفري 
العسل  نحل  رقصة  مثل  البرشية، 
املنخفض  الرتدد  ذات  والضوضاء 
للفيلة، مما يتيح التكنولوجيا ليس 
فقط للتواصل، ولكن أيًضا للتحكم 

وأوضحت  الربية.  الحيوانات  يف 
الذكاء  إضافة  يمكن  أنه  باكر 
إىل  بالحيوان  الناطق  االصطناعي 
اخرتاق  يمكنها  التي  الروبوتات 
بشكل  األنواع  بني  التواصل  حاجز 
أن  أيًضا  الحظت  لكنها  أسايس، 
أخالقية،  أسئلة  يثري  االخرتاق  هذا 
التحدث مع  البرش من  فإن تمكني 
يخلق  أن  يمكن  املختلفة  األنواع 
أو  بالقرابة،  أعمق  «إحساًسا 
عىل  والقدرة  بالسيطرة  إحساًسا 
لم  التي  الربية  األنواع  يف  التالعب 
عليها  السيطرة  من  كبرش  نتمكن 

سابًقا». 
إىل  البرش  سعى  لطاملا  أنه  كما 
الحيوانات  مع  التحدث  عىل  القدرة 
األفالم  من  العديد  بعمل  وقاموا 
 ١٩٦٧ مثل  الفكرة،  عىل  بناًء 
الفكرة  تعد  ولم   ،Doctor Dolittle
اكتشف  فقد  فيلم،  حبكة  مجرد 
للتحدث بلغة  العلماء طرًقا ناجحة 

الحيوانات.
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الكتابة صناعة ال يجيدها إال من امتلك زمام اللغة الرصينة املعربة يف دالالتها 
واالحساس  بالدهشة  مرتع  فضاء  يف  ومعلومة  لغة  فاملوضوع  العميقة، 

والصدق.
والكتابة وضوح واقتدار بني طرفنْي: املرسل واملستقبل، وعىل املرسل أن يكون 
قادرا عىل إرسال ما يريد بصورة سلسة، وشهية، ومغرية، وعىل املستقبل أن 

يأخذ ما يصل اليه بيرس وسهولة.
ال يوجد وحي ينزل عىل الكاتب مثلما ال يوجد شيطان ينطلق من وادي عبقر 
ليدخل رأس الشاعر، فالكاتب صانع نفسه من خالل تجربته وثقافته وذاكرته 

وقدرته عىل التأثري، وايصال ما يريد قوله اىل املتلقي بطريقة سليمة .
جديد،  لكل  متواصلة  وقراءة  مرتاكمة،  وخربة  شاق،  ذهني  عمل  والكتابة 
وقدرة عىل االستنتاج واالستنباط واالختيار والتحليل، والكاتب فنان وحاذق 
يف اختيار الجملة، ومقتدر عىل تنفيذ الهرم الذي وضع خريطته، والتعبري عن 

رأيه وما يراه داخل دائرة صدقه وقناعته.
والكتابة وحدة متماسكة ومتكاملة غري قابلة إلضافة طارئ عليها أو انتزاع 
ترهل  وكل  الرتهل،  حالة  اىل  دخلت  اليها  أضيف  ما  فإذا  جسدها،  من  يشء 
قبيح، وإذا ما انتزع منها دخلت اىل حالة االنكماش التي تدفع القلم اىل دهاليز 

الغموض واالبهام.
الوحدة  وهذه  كلمة،  بآخر  وتنتهي  بالعنوان  تبدأ  املتماسكة  الوحدة  هذه 
تام، وعىل وفق  تناسق  واملعنى يف  املبنى  االطار واملضمون،  املتكاملة تشمل 
وقوية  دقيقة  الدالالت  إلينا  وصلت  وكلما  وواضح،  ومرسوم  معلوم  هدف 
كان املقال ناجحا، وكلما كانت االلفاظ واضحة وبعيدة عن الوعورة جعلت 

القارئ مشاركا لقلم الكاتب، وهذا هو رس النجاح.
الحقيقة  قول  من  يخاف  أرنب  جوفه  يف  يرسح  صنف  صنفان،  واالقالم 
والترصيح بها، وصنف يرتبع االسد فيها، فيقول ما يجب قوله دون خوف أو 

تردد، وبعضها يقف عىل التل متفرجا.
وأفضل صنوف الكتابة ما كان مرتجما ألحاسيس ومشاعر الكاتب، قد قيل 

سابقا ان االقالم مطايا االذهان، وان عقل الكاتب يف قلمه.
واالصالح،  البناء  ميادين  يف  ورائدة  واملحبة،  بالخري  تنبض  اقالمنا  لتكن 
ومساهمة يف مقارعة الظلم، ومدافعة عن حقوق الشعب، وقادرة عىل قول 
الحق بعيدا عن كل حاالت الغلو والتطرف، وليكن خطابنا منبعا للخري واملحبة 

بدال من الذهاب اىل التخوين والتشكيك واالتهام .
لنقل كلمتنا بوضوح واقتدار ، ونعلن امام الجميع بأن اقالمنا اذا تفقد القدرة 
البالغة عىل  تاج  وان وضعت  باطلة  الفساد فهي  اهل  النار عىل  اطالق  عىل 
الوفاء  الوان  كل  معه  حامال  الشعب  اىل  يوجه  لم  ان  خطابنا  وان   ، رأسها 
الجوفاء،  الفارغة  بالخطابات  أتخمنا  فقد  فيه،  خري  فال  والنقاء  والعطاء 
وغرقنا بالجمل املزركشة البلهاء، وحان الوقت لتجريد اقالمنا وخطاباتنا من 

اللغة االسمنتية التي يراد بها التخدير والتربير والتزوير .
نحتاج اليوم اىل خطاب واضح وفعل شجاع.

إىل اللقاء...
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تطورات كثرية تحصل مع الفنانة املرصية شريين 

عبد الوهاب خالل تلقيها العالج يف املستشفى 

فعندما  املخدرات  عىل  ادمانها  من  للتخلص 

سيئا  وضعها  كان  املستشفى  اىل  وصلت 

الناحية  ومن  الجسدية  الناحية  من  للغاية 

بدأت  العالج  تلقيها  مع  لكن  أيضاً  النفسية 

تتحسن تدريجياً.

وقد كشف االعالمي محمد عزب انه تم السماح 

لها بمشاهدة التلفاز وتحديدا احدى املنصات 

فقط كما اتفق منظم حفلها بالكويت الذي 

ألغي مع إدارة أعمالها عىل احيائها حفل يف 

منتصف شهر يناير/كانون الثاني بشكل 

خروجها  احتمالية  ان  يعني  وهو  مبدئي 

من املستشفى أصبح قريبا للغاية.
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األيام  هذه  وهبي  هيفا  اللبنانية  الفنانة  تقوم 

يحمل  الذي  الجديد،  فيلمها  أحداث  بتصوير 

الذي  العمل  وهو  باريس  رمسيس  عنوان 

يشارك يف بطولته كال من املمثلني، مصطفى 

سالم،  ومحمد  املريغني،  وحمدي  خاطر، 

ومحمود  أوس،  وأوس  ثروت،  ومحمد 

مقرون،  سمرية  والتونسية  حافظ، 

بشري،  حسن  كريم  تأليف  ومن  وآخرون، 

وإخراج أحمد خالد موىس. وعلم أن هيفا 

ستقدم أغنية داخل أحداث الفيلم، 

ستشارك  أنها  املفاجأة  ولكن 

خاطر،  مصطفى  من  كال 

ومحمد  املريغني،  وحمدي 

وأوس  ثروت،  ومحمد  سالم، 

أوسوانتهت هيفا من تسجيل 

األغنية بالفعل، وكذلك املمثلني 

املشاركني وينتظرون تصويرها 

القليلة  األيام  خالل 

فيلم  . ملقبلة ا

مسيس  ر

باريس لم 

يف  يتبق 

تصويره 

ى  سو

ع  سبو أ

وينتهي  فقط 

منه  عمله  فريق 

ذلك  بعد  ليبدأ  بالكامل، 

الدخول يف مرحلة املونتاج واملكساج، وتدور أحداثه 

املرصيني  من  مجموعة  حول  كوميدي،  إطار  يف 

إىل  ويسافرون  رمسيس،  منطقة  يف  يعيشون 

تشكيل  ويقررون  باريس،  الفرنسية  العاصمة 

متحف  من  املوناليزا  لوحة  برسقة  لتقوم  عصابة 

اللوفر، ويدخلون وهم متنكرون.

خالل  تويرت  تريند  الزغبي  نوال  تصدرت  
الساعات املاضية بعد نرش فيديو «مفربك»  
لقرص  الزغبي  نوال  «وصول  عنوان  يحمل 
وهو  الرئاسية»؛  مهامها  ألداء  بعبدا 
التواصل  وسائل  رواد  تداوله  الذي  الفيديو 
الساعات  خالل  قوي  بشكل  االجتماعي 
خاص  هاشتاغ  انطلق  أنه  حتى  املاضية 
لبنان»،  لرئاسة  الزغبي  «نوال  اسم  يحمل 
فيديو طريف ولم  نوال  اعتربته  الذي  االمر 
األخرية  أغنيتها  تواصل  عليه.بينما  تعلق 
العربية حيث  الدول  يف   نجاحها  «الحفلة» 
تجاوزت ما يقرب من ١٦ مليون مشاهدة 

هذا  اآلن.  حتى  طرحها  منذ  اليوتيوب  عرب 
الزغبي  نوال  الذهبية  النجمة  وتستعد 
من  بداية  الجديدة  الغنائية  جولتها  لبدء 
بملك  يجمعها  غنائي  حفل  يف  نوفمرب   ١٢
ومن  بالشارقة،  كفوري  وائل  الرومانسية 
يف  هناك  حفلها  لتحيي  بوسطن  إىل  بعدها 
 ٢٥ بـ  ديرتويت  إىل  تنطلق  ثم  نوفمرب   ١٩
نوفمرب   ٢٦ بـ  شيكاغو  إىل  ومنها  نوفمرب 
 ٢٧ بـ  دييغو  سان  إىل  تنطلق  بعدها  ومن 
تختم  ثم  ديسمرب   ٢ بـ  وأطلنطا  نوفمرب 
يف  العربي   الوطن  خارج  الغنائية  جولتها 

هوستن بـ ٣ ديمسرب.
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