الزوراء تهنئ الوكالة الوطنية رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
العراقية لألنباء بذكرى تأسيسها
مؤيد الالمي
تتقدم ارسة تحرير صحيفة «الزوراء» بأحر
التهاني وأعطر التربيكات مقرونة بالود اىل
رئيس مجلس ادارة الوكالة الوطنية العراقية
لالنباء «نينا» االستاذ مؤيد الالمي ،وهيئة
التحرير وجميع الزمالء العاملن فيها ،بمناسبة
الذكرى الخامسة عرة لتأسيسها ،متمنن لهم
جميعا املزيد من العطاء والتألق املهني بما يعزز
دور االعالم الوطني الهادف ،من خالل مصداقية
املعلومة واالخبار،ال سيما العاجلة منها ،ونقل
الحقائق اىل الرأي العام بكل حيادية لخدمة
البلد  ..وكل عام وأنتم بألف خري.

الداخلية توجه بسرعة إجناز الدعاوى
املتأخرة يف مراكز الشرطة

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
وجه وزير الداخلية ،عثمان الغانمي ،امس االربعاء ،بتشكيل لجان للتدقيق يف الدعاوى
املتأخر إنجازها يف مراكز الرطة.وقال املكتب االعالمي للغانمي ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان االخري عقد ،امس األربعاء ،يف مقر الوزارة ،اجتماعا ً ضم عددا ً
من ضباط وكالة شؤون الرطة وقيادة رشطة بغداد ومدراء املراكز واألقسام”.واكد
الغانمي ،بحسب البيان :ان “مراكز الرطة هي مفصل مهم وتعد واجهة للداخلية
مع املواطن ،مشددا ً عىل التعامل الحسن مع املراجعن وتقديم أفضل الخدمات لهم”.
واضاف البيان ان “الوزير وجه بتشكيل لجان للتدقيق يف الدعاوى املتأخر إنجازها يف
مراكز الرطة والتعامل عىل وفق القانون”.واكد الغانمي ان “هناك خطوات كبرية
وجدية تقع عىل عاتق وزارة الداخلية تتمثل بمتابعة الجريمة املنظمة ،والتعامل معها
بشكل فوري”.
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أكد أن خطواتها اإلصالحية ليست باجلديدة ومطروقة لدى احلكومات السابقة

مستشار احللبوسي لـ
الزوراء /حسن فالح:
اكد الدكتور همام الشماع ،املستشار
االقتص�ادي لرئيس مجل�س النواب
محمد الحلبويس ،ان الورقة البيضاء
التي قدمتها الحكومة لم تضع حلوال
آني�ة ورسيعة لالزم�ة املالية الراهنة
كتموي�ل الروات�ب وغريه�ا ،وفيم�ا
اش�ار اىل ان خطواته�ا االصالحي�ة
ليس�ت بالجدي�دة ومطروق�ة ل�دى
جمي�ع الحكومات الس�ابقة ،وصف
انها نوع من التحايل عىل الربملان من
اجل اقرار قانون االقرتاض.
وقال الشماع يف حديث ل�”الزوراء”:
ان الورقة التي قدمتها الحكومة فعال
بيضاء ،اس�م ع�ىل مس�مى ،لكونها
تخل�و من املعالج�ات اآلني�ة لالزمة
املالي�ة الحالية .مؤك�دا :انها فارغة
املحتوى وال تحتوي عىل حلول واقعية
ورسيعة.واض�اف :ان�ه ع�ىل امل�دى
البعيد ربما تحقق بعض االصالحات.
مش�ريا اىل :ان الخط�وات االصالحية
التي تضمنتها الورقة البيضاء ليست
بالجديدة ومعروفة بالنسبة للباحثن
يف املج�ال االقتص�ادي ،ومطروق�ة
ل�دى جميع الحكومات الس�ابقة ،إال
انه�ا غ�ري منفذة.وتاب�ع :ان الورقة
تضمن�ت اص�الح صن�دوق التقاع�د
واص�الح االدارة املالية وتقليل العجز
يف املوازن�ة ،وتخفيض نس�بة الراتب
نس�بة اىل النات�ج املحيل ،ه�ذه كلها

ام�ور معروف�ة ومطروق�ة .مؤكدا:
ان�ه ينبغي ان تض�ع الحكومة حلوال
رسيعة وآنية للمشاكل الحالية.واشار
اىل :ان االج�راءات املقرتحة يف الورقة
تحتاج اىل  3سنوات لتطبيقها .مبينا:
ان الحكومة قدمت الورقة البيضاء يف
حن لم تقدم الربنامج التنفيذي لها.

 :الورقة البيضاء مل تضع حلوال سريعة لألزمة املالية الراهنة

واوض�ح :انه يف�رتض تقديم الورقة
والربنامج التنفيذي س�وية إلقرارها
م�ن قبل مجلس الن�واب ،الن االفكار
معروفة لك�ن الربنام�ج التنفيذ يعد
اه�م نقط�ة باالص�الح االقتصادي.
مؤكدا :ان الحكوم�ة وكأنها تتحايل
ع�ىل مجل�س الن�واب يف تقديمه�ا

الورقة البيضاء من اجل اقرار قانون
االقرتاض.واش�ار اىل :ان وزير املالية
اكد انه ال توجد اموال كافية لتس�ديد
روات�ب ش�هر تري�ن االول الحايل،
وكان يف�رتض ان يضع حل�وال لهذا
الش�هر واالش�هر املقبل�ة م�ن خالل
الورق�ة البيض�اء .مبين�ا :ان الورقة

مسرية اجور وعقود وزارة الكهرباء للمطالبة بتثبيتهم على املالك

بمثاب�ة خط�ة بعي�دة امل�دى ،وربما
الحكوم�ة املقبلة تجري تغيريا عليها
او توقفها.من جهته ،أكد وزير املالية،
عيل عب�د األم�ري ع�الوي ،أن الورقة
البيض�اء س�تكون خارط�ة طري�ق
للموازنات الالحقة ،مشريا ً إىل أن أحد
املحاور الرئيس�ية للورقة هو إصالح
الواق�ع يف املحافظات.وق�ال عالوي،
خالل املؤتمر الصحفي األس�بوعي
املش�رتك م�ع الناطق باس�م رئيس
مجل�س ال�وزراء ،الثالث�اء املايض،
إن “الورق�ة البيض�اء ه�ي برنامج
إصالحي للشأن املايل واالقتصادي يف
العراق” ،مبينا أن “الحكومة تواجه
تداعي�ات خطرة والورق�ة البيضاء
خارطة طري�ق إصالحية”.وأضاف
أن “الغ�رض األس�ايس م�ن الورقة
البيضاء ه�و نقل مح�ور البوصلة
االقتصادي الحايل إىل وضع مستقبيل
أفض�ل يواكب التطورات يف العالم”،
موضحا أن “أحد املحاور الرئيسية
بالورقة البيضاء هو إصالح الوضع
يف املحافظ�ات ،وه�ي موجه�ة إىل
الجانب االقتص�ادي واملايل”.وتابع
أن “الورق�ة البيض�اء س�تكون
خارطة طريق للموازنات الالحقة”،
الفت�ا إىل أن “اإليرادات النفطية غري
كافي�ة لتغطية متطلب�ات الرواتب
والتقاع�د ،وس�نعمل ع�ىل تنوي�ع
اإليرادات”.

الرتبية حتدد تشرين الثاني املقبل موعداً مبدئيا لبدء العام اجلديد
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االخرية

القبض على “قاضي الدم” بـ “داعش”
يف كركوك
بغداد /الزوراء:
االس�تخبارات
وكال�ة
أعلن�ت
والتحقيق�ات االتحادية إلقاء القبض
ع�ىل م�ا يس�مى “ق�ايض ال�دم” ب�
“داع�ش” يف محافظ�ة كرك�وك.
وذك�رت الوكالة يف بيان  :أنه “بعملية
استخباراتية مشرتكة نفذت من قبل
مفارز وكالة االس�تخبارات بالتعاون
م�ع مدير امن افراد كركوك اس�فرت
ع�ن إلق�اء القب�ض ع�ىل ما يس�مى
ق�ايض ال�دم بوالي�ة نين�وى واملكنى
اب�و بك�ر واملطلوب عىل وف�ق أحكام
امل�ادة  4اره�اب النتمائ�ه لعصابات

داعش اإلرهابية”.وأضافت أنه “تمت
عملي�ة إلق�اء القب�ض بعد تش�كيل
فري�ق مخت�ص ومتابعت�ه ألكثر من
ش�هر واإلطاحة به يف مركز محافظة
كركوك ،ومن خالل التحقيقات األولية
معه اع�رتف بانتمائه لتلك العصابات
اإلجرامي�ة واش�رتك بع�دة عملي�ات
إرهابية من خطف وقت�ل للمواطنن
الغزل أثناء س�يطرة عصابات داعش
ع�ىل املحافظ�ة آنذاك”.وأوضح�ت
الوكال�ة “ تم تدوين أقواله وتس�ليمه
اىل جه�ة الطلب بموجب وصل تس�لم
اصويل”.

خالل استقباهلما وزير اخلارجية اليوناني

رئيسا اجلمهورية والوزراء يؤكدان
سعي العراق للتعاون مع احللفاء
واألصدقاء ملواجهة التحديات
بغداد /الزوراء:
بحث رئي�س الجمهورية ،برهم صالح،
ورئي�س الوزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
ام�س االربع�اء ،م�ع وزي�ر الخارجية
اليونان�ي نيك�وس دندي�اس ،العالقات
الثنائية وسبل تطويرها ،فيما اكد سعي
الع�راق للتعاون مع الحلفاء واألصدقاء
ملواجهة التحدي�ات االقليمية والدولية.
وذكر بي�ان لرئاس�ة الجمهورية تلقته
“ال�زوراء” :ان رئيس الجمهورية برهم
صالح ،استقبل يف قرص السالم ببغداد،
وزي�ر الخارجي�ة اليونان�ي نيك�وس

دندياس ،ويف مستهل اللقاء ،أكد رئيس
الجمهورية سعي العراق لتعزيز أوارص
العالقات الثنائية مع اليونان يف املجاالت
كاف�ة ،مش�ريا ً اىل العم�ق التاريخ�ي
لحض�ارة وادي الرافدي�ن والحض�ارة
اليوناني�ة ،الفت�ا ً اىل أهمي�ة التنس�يق
ملواجه�ة التحدي�ات املختلف�ة الت�ي
تواج�ه املنطقة والعال�م ،ويف مقدمتها
اإلره�اب ،وتعزيز التع�اون الدبلومايس
واالقتص�ادي والثقايف.وأش�اد صال�ح،
باستقبال اليونان لالجئن العراقين.

تفاصيل ص2

ارتفاع طفيف بأسعار الدوالر يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
ارتفعت اس�عار رصف الدوالر يف اس�واق
البورص�ة الرئيس�ية واالس�واق املحلي�ة
بش�كل كبري ،ام�س االربعاء ..وس�جلت
بورص�ة الكف�اح  124.100دينار مقابل
 100دوالر امريك�ي ،فيم�ا س�جلت

اس�عار س�عر رصف الدوالر ليوم الثالثاء
 123.800دين�ار ل�كل  100دوالر.وكانت
اس�عار الدوالر يف بغداد واالسواق املحلية
كما ييل :س�عر البيع بلغ  124.500دينار
لكل  100دوالر .أما س�عر الراء فسجل
 123.500دينار لكل  100دوالر.

مشادات حادة بسبب تصرحيات زيباري املسيئة للحشد ونواب يطالبون باستضافة الكاظمي عاجال أمام الربملان
الزوراء /يوسف سلمان:
قرر مجلس النواب رفع جلس�ته ،التي استأنفها
ظه�ر ام�س ،اىل اش�عار آخ�ر بع�د ان ش�هدت
الجلس�ة مش�ادات كالمي�ة حادة بن ن�واب من
تحال�ف الفتح ون�واب آخرين من كتل�ة الحزب
الديمقراط�ي الكردس�تاني ،بس�بب ترصيحات

الوزير االس�بق املقال هوش�يار زيباري املسيئة
للحشد الش�عبي.إذ طالب النائب االول لرئ�ي�س
مجل�س النواب ،حس�ن الكعبي ،الوزير االس�بق
املقال هوش�يار زيب�اري بتقديمه اعت�ذارا ً ُيليق
بدور الحشد الش�عبي وتضحياته.وقال الكعبي،
خ�الل الجلس�ة « :ل�ن نقب�ل باالس�اءة اىل اي�ة

مؤسس�ة رس�مية يف الدولة العراقي�ة ،وترصيح
هوش�يار زيب�اري يف قن�اة الح�رة مرف�وض».
وتجنب�ا لتط�ور النزاع واملش�ادات ب�ن النواب،
اعلنت رئاس�ة الربملان انه» سيتم التبليغ بموعد
انعقاد الجلسة املقبلة الحقا» ،حيث طالب نواب
كت�ل مختلفة عن تحالف الفت�ح ودولة القانون

وتحال�ف عراقي�ون رئاس�ة مجل�س الن�واب
باستضافة القائد العام للقوات املسلح�ة رئيس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،بش�كل عاجل ،عىل
خلفية ترصيحات الوزير االسبق املقال هوشيار
زيباري املسيئة للحشد الشعبي.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  3857إصابة جديدة وشفاء  3188آخرين

اصابات كورونا بالعراق تعاود االرتفاع جمددا والوفيات تتجاوز الـ  10االف حالة
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املس�تجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل 3857اصاب�ة جديدة وش�فاء

 3188حال�ة و 51حال�ة وف�اة ،حددت
دائرة صحة الرصاف�ة التوزيع الجغرايف
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت
ال�وزارة يف وثيقة تلقتها «ال�زوراء» :ان
ع�دد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس:

 ،20539ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،2548753مبينة انه تم تس�جيل3857
اصابة جديدة وش�فاء  3188حالة و51
حال�ة وفاة.واضاف�ت ،ان ع�دد حاالت
الش�فاء ال�كيل ،)%84.1( 347396 :اما

عدد حاالت االصاب�ات الكيل،413215 :
بينم�ا ع�دد الحاالت التي تح�ت العالج:
 ،55798يف ح�ن ع�دد الح�االت الراقدة
يف العناي�ة املرك�زة ،475 :وع�دد حاالت
الوفيات الكيل.10021 :من جهته ،اعلن

مدير ع�ام صح�ة بغ�داد الرصافة عبد
الغني الس�اعدي ،تس�جيل  357اصابة
جدي�دة بف�ريوس كورون�ا بينه�ا 212
اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.

تفاصيل ص2

نواب وحمافظون وقادة عسكريون يهنئون الوكالة الوطنية العراقية لألنباء بالذكرى الـ 15لتأسيسها

نقيب الصحفيني يتلقى باقة ورد من رئيس اجلمهورية  ..والكاظمي واألعرجي يبعثان بربقيات تهنئة
بغداد  /الزوراء :

تلق�ى نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن،
ر ٔيي�س اتحاد الصحفي�ن العرب ،م ٔويد
الالمي ،باقة ورد من ر ٔييس الجمهورية،
بره�م صال�ح ،بمناس�بة الذك�رى
الخامس�ة ع�رة لتأس�يس الوكال�ة
الوطنية العراقية لالنباء “نينا”.بدوره،
هن�ا ٔ ر ٔيي�س مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة
لالنب�اء “نينا” بالذكرى  15لتأسيس�ها
.وق�ال يف برقي�ة التهن ٔي�ة  :يطيب يل ان
اهنىء ارسة الوكال�ة الوطنية العراقية
لالنب�اء بادارته�ا وكادره�ا ،بمناس�بة
ذك�رى تأسيس�ها.وتمنى الكاظم�ي
إلدارة وم�الك الوكالة ولجميع وس�ا ٔيل
االٕعالم الوطنية دوام املثابرة واالجتهاد،
واملزي�د م�ن النج�اح املهن�ي ،خدم�ة
للحقيقة وتعزيزا ً لحرية الرأي والتعبري،
وترس�يخا ً للمب�ادىء الديمقراطي�ة يف
الع�راق.يف غض�ون ذلك ،هنا ٔ مستش�ار
االم�ن القومي ،قاس�م االعرجي ،نقيب
الصحفي�ن العراقي�ن ،م ٔوي�د الالمي،
ومالة الوكال�ة الوطنية العراقية لالنباء
“نين�ا” بمناس�بة الذكرى ال�خامس�ة
ع�رة النطالقه�ا .وق�ال االعرج�ي يف
برقي�ة تهن ٔي�ة  ”:يف الذكرى الخامس�ة
ع�رة لتأس�يس الوكال�ة الوطني�ة
العراقية لالنباء (نينا) نتقدم لكم بأطيب
التهاني واحر التربيكات بهذه املناسبة،
ونأمل االس�تمرار يف عطا ٔيها ومسريتها

لكي ت ٔوك�د دورها الفاع�ل والحيوي يف
خريطة االعالم املهني املس�تقل الباحث
عن الحقيقة بكل موضوعية ،وكل عام
وانت�م بأل�ف خ�ري ،ومزيدا م�ن التقدم
واالزدهار والتألق خدمة ملس�رية االعالم
الوطني الحر “.بدوره ،هنا ٔ النا ٔيب محمد
تميم ،نقيب الصحفين العراقين م ٔويد
الالمي ،وارسة الوكالة الوطنية العراقية
لالنباء/نينا /بذكرى تأسيسها.وقال يف
رسالة وجهها لهم :يطيب لنا ان نتقدم
للصحفين ونقيبهم مؤيد الالمي وكادر
الوكالة وتحريرها بالتهاني بهذا اليوم،
واضاف :لوال مهني�ة وصدق الوكالة ملا
اس�تمرت بعملها والتي اصبحت محط
ثقة يف العمل والعطاء ملواقفها الوطنية
ودفاعه�ا ع�ن وح�دة الع�راق وعراقية
كركوك.وأكد تمي�م :لن ننىس مواقفكم
الوطنية ودفاعكم ع�ن عراقية كركوك
ووح�دة العراق.بدورها ،هن�أت النا ٔيبة
عالي�ة نصي�ف أرسة الوكال�ة الوطنية
العراقي�ة لالٔنب�اء (نين�ا) بالذك�رى
الخامس�ة عر النطالقته�ا .وقالت يف
برقية تهن ٔية بعثته�ا  ”:ان وكالة(نينا)
منذ تأسيس�ها وا ٕىل اليوم صوت عراقي
ح�ر ينق�ل االٔح�داث ا ٕىل الجمه�ور بكل
مهنية وحيادي�ة ودقة ،مع الرتكيز عىل
الجوانب االٕنس�انية والقضايا التي تهم
املجتم�ع ،وه�ذه التوجه�ات الوطني�ة
جعلته�ا تحتل هذه املكانة املتقدمة بن
الوكاالت العراقي�ة والعربية “.وأضافت

 ”:بهذه املناس�بة ،نتقدم بأحر التهاني
الٔرسة (نينا) التي كانت وستبقى منربا ً
ً
ٕعالمي�ا نفتخر به ،نتمنى لكم مواصلة
ا
ٔ
النج�اح والتق�دم “.كما هن�ات النا ٔيبة
ع�ن محافظ�ة الب�رصة ،زه�رة حمزة
البج�اري ،الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة
لالٔنب�اء (نينا) بالذكرى  15لتأسيس�ها
وانطالقته�ا نحو فضاء االٕع�الم النزيه
والحر.وقال�ت البج�اري يف تهن ٔي�ة له�ا
بمناس�بة ذك�رى تأس�يس الوكال�ة:
نب�ارك لالٔس�تاذ م ٔوي�د الالم�ي ،نقي�ب
الصحفي�ن العراقي�ن ر ٔيي�س مجلس
االٕدارة والعامل�ن فيها باالنجازات التي
حققتها الوكالة عرب  15عاما من التألق
واالٕب�داع والت�ي اثبت�ت طيلة س�نواتها
املاضية بأنها ق�دوة يف العمل الصحفي
يحتذى به�ا يف الحيادية والوطنية بنقل
االٕخبار بحيادية وموضوعية .يف غضون

ذلك ،هنا ٔ النا ٔيب هوش�يار عبدالله ارسة
الوكال�ة الوطنية العراقية لالنباء (نينا)
بالذكرى الخامس�ة عرة لتأسيس�ها
.وق�ال يف برقي�ة تهن ٔي�ة  ”:ان معي�ار
نجاح اية م ٔوسسة اعالمية هو مستوى
مهنيته�ا وموضوعيته�ا وحياديتها يف
الطرح ،ومنذ تأس�يس الوكالة الوطنية
العراقي�ة لالنب�اء (نينا) ولغاي�ة اليوم
 ،تمكنت ه�ذه امل ٔوسس�ة االعالمية من
البق�اء يف موق�ع الص�دارة بالتزامه�ا
بهذه املعاي�ري ،فقدمت انموذج�ا را ٔيعا
وممي�زا ً لالعالم املحايد املس�تقل ،وذلك
بفضل كادرها املمي�ز الذي قدم جهودا
تس�تحق كل الثناء والتقدي�ر واالحرتام
نهني كادر
“.واض�اف عبدالله  ”:اننا اذ
ٔ
الوكال�ة بذكرى تأسيس�ها ،نتمنى لهم
كل التوفيق والنج�اح ومواصلة العطاء
“.كم�ا ق�دم محافظ كربالء املقدس�ة،

نصيف الخطابي ،التهان�ي والتربيكات
بمناس�بة الذك�رى الخامس�ة ع�رة
النط�الق الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة
لالنب�اء (نين�ا) ،متمني�ا له�ا ولل�كادر
العام�ل فيه�ا  ،وع�ىل رأس�هم نقي�ب
الصحفي�ن العراقي�ن ،ر ٔيي�س اتح�اد
الصحفي�ن العرب ،م ٔوي�د الالمي ،دوام
املوفقية والنجاح واالزدهار واالستمرار
يف نق�ل الحقيقة واط�الع ال�رأي العام
عىل مايج�ري يف الب�الد والعال�م .وقال
الخطاب�ي  ”:ان الوكال�ة الوطني�ة
العراقية لالنباء “نينا” من امل ٔوسس�ات
االعالمي�ة الرصين�ة واملحرتم�ة ذات
املصداقي�ة واملهني�ة العالي�ة والحرفية
االعالمية  ،واس�تطاعت ان تس�تقطب
املتلقي م�ن كل الرا ٔيح ،وان تعزز من
مكان�ة االعالم الواع�ي املثقف املتفاعل
م�ع قضاي�ا الش�عب والوط�ن” .وقدم

محافظ دياىل ،مثن�ى التميمي ،التهن ٔية
لر ٔيي�س مجلس ادارة الوكال�ة الوطنية
العراقي�ة لالنب�اء “نينا” م ٔوي�د الالمي
وكادر الوكال�ة بمناس�بة الذك�رى 15
لتاسيس�ها .وق�ال التميم�ي يف برقي�ة
التهن ٔية :ان الوكالة أثبتت مهنيتها طيلة
فرتة عملها وتس�تحق التقدير يف ادائها
املتميز ،وان شعور العاملن باملس ٔوولية
الوطني�ة جعلته�ا يف مقدم�ة الوكاالت
املحلي�ة والعربي�ة وتركي�ز عملها عىل
الجوان�ب السياس�ية واالقتصادي�ة
واالنس�انية .متمنيا لكادر الوكالة دوام
االستمرارية والنجاح يف ايصال رسالتهم
االعالمية .من جانبه ،هنا ٔ قا ٔيد عمليات
البرصة ،اللواء الركن اكرم صدام مدنف،
نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن ،م ٔوي�د
الالمي ،وكادر الوكالة الوطنية العراقية
لالنباء (نينا) بمناس�بة الذكرى ال� 15
النطالقه�ا نحو فض�اء الحري�ة .وقال
مدن�ف يف برقيته “ :اتقدم لكم باس�مي
ومنتس�بي قي�ادة عملي�ات الب�رصة،
ضباط�ا ومرات�ب ،بخال�ص التربيكات
لوكالتك�م املوقرة وه�ي تحتفل بمرور
 15عاما عىل تأسيس�ها.واضاف “ لقد
اثبتت وكالة (نينا) جدارتها وتميزها يف
الس�احة االٕعالمية ومس�اندتها لقواتنا
البطلة وهي تقاتل يف س�احات الجهاد،
طيلة الس�نوات املاضية كانت ومازالت
تعمل بوطنية خالصة وبمهنية عالية يف
أداء رسالتها االٕعالمية .وتابع “ بوركت

جهودكم الوطني�ة املخلصة التي تعمل
من اج�ل نق�ل الحقيق�ة بمصداقية ..
متمنن لها االستمرار والتقدم والنجاح
.كما قدم�ت قيادة العمليات املش�رتكة
التهن ٔية لر ٔييس مجل�س االدارة للوكالة
الوطني�ة العراقية لالنب�اء (نينا) م ٔويد
الالم�ي ول�كادر الوكال�ة بالذك�رى 15
لتأسيس الوكالة.وقال املتحدث باسمها
اللواء تحسن الخفاجي يف برقية التهن ٔية
 :ابارك لكم الذكرى الس�نوية لتأسيس
الوكال�ة الوطنية العراقية لالنباء (نينا)
والت�ي تصادف يف  15من ش�هر ترين
االول .م ٔوكدا :ان الوكالة اثبتت جدارتها
وحياديتها ومساندتها القوات املسلحة
طيلة الس�نوات املاضية وكانت مثاال يف
االداء املهن�ي املس�تقل.بدوره ،هنا ٔ قا ٔيد
رشط�ة دي�اىل ،الل�واء حامد الش�مري،
أرسة الوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء
(نين�ا) بمناس�بة الذك�رى الخامس�ة
ع�رة النطالقه�ا  .وق�ال الش�مري يف
برقية التهن ٔية :ان وكال�ة (نينا) لالنباء
ه�ي م�ن امل ٔوسس�ات االعالمي�ة الت�ي
تع�رف بمصداقيته�ا املهني�ة يف تن�اول
االح�داث وع�ىل جميع االصع�دة ،وهي
تخطو خطوات كبرية يف ترس�يخ دعا ٔيم
االعالم الوطني املهني .متمنيا للعاملن
ٔ
واملس�وولن عليها مزيدا من
يف الوكالة
العط�اء والتقدم والرق�ي بما يعزز دور
االع�الم الوطن�ي بم�ا يخ�دم متطلبات
املرحلة الراهنة.

No: 7345 Thu 15 Oct 2020

العدد 7345 :الخميس  15تشرين االول 2020

تلقى دعوة رمسية من اردوغان لزيارة تركيا

خالل استقباهلما وزير اخلارجية اليوناني

الكاظمي يبحث مع حلف الناتو تدريب
وتعزيز قدرات القوات األمنية

رئيسا اجلمهورية والوزراء يؤكدان سعي العراق للتعاون مع
احللفاء واألصدقاء ملواجهة التحديات

بغداد /الزوراء:
بحث رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة ،مصطفى الكاظمي،
امس االربعاء ،مع قائد بعثة حلف الناتو يف العراق تدريب وتعزيز قدرات القوات
االمنية العراقية ،فيما تلقى دعوة رسمية من الرئيس الرتكي لزيارة تركيا.
وذكر املكتب االعلمي لرئيس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء» :ان رئيس مجلس
الوزراء ،القائد العام للقوات املسلحة ،مصطفى الكاظمي ،استقبل قائد بعثة
َ
بحث سبل
حلف الناتو يف العراق ،اللواء جيني كارينيان ،وجرى خلل اللقاء
تقديم الدعم من بعثة الناتو اىل القوات األمنية العراقية بمختلف صنوفها،
وذلك يف مجاالت التدريب ،وتعزيز القدرات العسكرية ،ورفع مستوى املهنية
والكفاءة.
ويف سياق اخر ،تسلم رئيس مجلس الوزراء ،صطفى الكاظمي ،رسالة خطية
من الرئيس الرتكي ،رجب طيب اردوغان ،تتضمن دعوة رسمية لسيادته لزيارة
تركيا ،جاء ذلك خلل استقباله السفري الرتكي يف العراق فاتح يلدز ،بحسب
بيان للمكتب االعلمي لرئيس الوزراء.
َ
بحث تعزيز العلقات الثنائية بني البلدين يف مختلف
وجرى خلل اللقاء ايضا
املجاالت.

البنك املركزي يدق ناقوس اخلطر:
االحتياطي االجنيب سيرتاجع

بغداد /الزوراء:
بحث رئيس الجمهورية ،برهم صالح ،ورئيس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،امس االربعاء،
مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس،
العلقات الثنائية وسبل تطويرها ،فيما اكد
سعي العراق للتعاون مع الحلفاء واألصدقاء
ملواجهة التحديات االقليمية والدولية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته «الزوراء»:
ان رئيس الجمهورية برهم صالح ،استقبل يف
قرص السلم ببغداد ،وزير الخارجية اليوناني
نيكوس دندياس ،ويف مستهل اللقاء ،أكد رئيس
الجمهورية سعي العراق لتعزيز أوارص العلقات
الثنائية مع اليونان يف املجاالت كافة ،مشريا ً
اىل العمق التاريخي لحضارة وادي الرافدين

والحضارة اليونانية ،الفتا ً اىل أهمية التنسيق
ملواجهة التحديات املختلفة التي تواجه املنطقة
والعالم ،ويف مقدمتها اإلرهاب ،وتعزيز التعاون
الدبلومايس واالقتصادي والثقايف.
وأشاد صالح ،باستقبال اليونان للجئني
العراقيني ،ودورها يف دعم العراق والتحالف الدويل
وحلف الناتو يف الحرب ضد تنظيم داعش ،مشريا ً
ّ
يشكل تهديدا ً للمجتمع
اىل ان اإلرهاب ال يزال
الدويل ،وذلك يتطلب رضورة التكاتف والتعاون
ملكافحته ،وعدم منحه الفرصة اللتقاط أنفاسه
وزعزعة السلم واالمن الدوليني.
وشدد صالح عىل أن العراق يويل أهمية لحماية
سيادته وأمنه واستقراره ،والتعاون مع
الحلفاء واألصدقاء عىل اسس االحرتام املتبادل

وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية ،منوها ً اىل أن
العراق يرفض ان يكون ساحة لتصفية حسابات
االخرين.
واكد الرئيس عىل أهمية االنفتاح االقتصادي بني
البلدين وتعزيزه ،مبينا ً أن األزمات السياسية
واالقتصادية وانتشار جائحة كورونا تستوجب
من املجتمع الدويل بذل املزيد من الجهود
والتنسيق لتجاوز هذه األوضاع سعيا ً لرتسيخ
دعائم االستقرار والسلم وتحقيق االزدهار
للشعوب.
من جهته ،قدم الوزير نيكوس دندياس شكره
لرئيس الجمهورية ،وتثمني طروحات سيادته،
مؤكدا ً التزام بلده يف دعم العراق يف مختلف
املجاالت ،وتعزيز التعاون الثنائي بما يعزز

أوارص العلقة بني البلدين.
من جهته ،استقبل رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،وزير الخارجية اليوناني
نيكوس دندياس والوفد املرافق له.
ونقل الوزير اليوناني ،بحسب بيان ملكتب
رئيس الوزراء تلقته «الزوراء» تحيات رئيس
وزراء دولة اليونان كريياكوس ميتسوتاكيس،
اىل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
وحرص حكومته عىل تطوير العلقات الثنائية
بني البلدين.
وجرى خلل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون
املشرتك بني بغداد وأثينا ،يف مجاالت متعددة،
السيما االقتصاد واالستثمار وايضا يف مجال
الطاقة النظيفة.

استمرار خالفات الدوائر املتعددة ورفع اجللسات إىل إشعار آخر

بغداد /الزوراء:
رجح محافظ البنك املركزي
العراقي ،مصطفى غالب مخيف،
امس األربعاء ،تراجع االحتياطيات
األجنبية يف البنك ،بسبب الزيادة يف
تمويل االستريادات وتراجع العائدات
الدوالرية من وزارة املالية.
وقال مخيف ،يف ترصيح صحفي:
إن «الرتاجع يف سعر النفط عامل ًيا
والتخفيض الذي شهده االنتاج يف
العراق استنادا ً اىل اتفاق اوبك ،أديا
اىل انخفاض ايرادات النفط الخام،
وبالتايل تراجع املبالغ الدوالرية التي
كانت وزارة املالية تقوم ببيعها إىل
البنك املركزي العراقي لقاء الدينار
العراقي الذي تستخدمه يف تمويل
نفقاتها محل ًيا».
واضاف املحافظ ان «ذلك أدى إىل

تراجع الكميات املرتاكمة من العملة
ً
فضل
األجنبية لدى البنك املركزي،
عن عملية خصم األوراق املالية
الصادرة عن وزارة املالية ،لغرض
سد العجز الذي شهدته الحكومة يف
تمويل إنفاقها ،وبالخصوص اإلنفاق
الجاري من قبل املركزي العراقي
لصالح املصارف الحكومية».
واشار مخيف اىل ان «غالبية اإلنفاق
الجاري سيتحول اىل طلب استهلكي
يمثل يف النهاية طلبا ً عىل الدوالر
األمريكي ،وبقيام البنك املركزي
بتلبية هذا الطلب لتمويل االستريادات
فإن االحتياطيات األجنبية يتوقع
أن تشهد تراجعا ً يضاف إىل الرتاجع
الناجم عن انخفاض االيرادات
النفطية يف حال لم تتغري املعطيات
الحالية».

مصرف الرافدين يعلن إعادة العمل بنافذة
بيع العملة بالدوالر
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين عن اعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدوالر لرشكات
الصريفة.
وذكر املكتب االعلمي للمرصف يف بيان  :انه «تقرر اعادة العمل بنافذة مزاد بيع
العملة بالدوالر لرشكات الصريفة».
ودعا املكتب تلك الرشكات اىل «مراجعة الفرع الرئييس للمرصف يف بغداد
الشورجة للطلع عىل الرشوط والتعليمات الخاصة ببيع العملة ،وهي رشوط
ميرسة وسهلة ،وتعود باملنفعة وااليجابية عىل الرشكات».

مشادات حادة بسبب تصرحيات زيباري املسيئة للحشد ونواب يطالبون
باستضافة الكاظمي عاجال أمام الربملان
الزوراء /يوسف سلمان:
قرر مجلس النواب رفع جلسته،
التي استأنفها ظهر امس ،اىل اشعار
آخر بعد ان شهدت الجلسة مشادات
كلمية حادة بني نواب من تحالف
الفتح ونواب آخرين من كتلة الحزب
الديمقراطي الكردستاني ،بسبب
ترصيحات الوزير االسبق املقال
هوشيار زيباري املسيئة للحشد
الشعبي.
إذ طالب النائب االول لرئـيـس
مجلس النواب ،حسن الكعبي،
الوزير االسبق املقال هوشيار زيباري
بتقديمه اعتذارا ً يُليق بدور الحشد
الشعبي وتضحياته.
وقال الكعبي ،خلل الجلسة« :

لن نقبل باالساءة اىل اية مؤسسة
رسمية يف الدولة العراقية ،وترصيح
هوشيار زيباري يف قناة الحرة
مرفوض».
وتجنبا لتطور النزاع واملشادات بني
النواب ،اعلنت رئاسة الربملان انه»
سيتم التبليغ بموعد انعقاد الجلسة
املقبلة الحقا» ،حيث طالب نواب
كتل مختلفة عن تحالف الفتح
ودولة القانون وتحالف عراقيون
رئاسة مجلس النواب باستضافة
القائد العام للقوات املسلحـة رئيس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،بشكل
عاجل ،عىل خلفية ترصيحات الوزير
االسبق املقال هوشيار زيباري
املسيئة للحشد الشعبي.

وهدد النائب يوسف الكلبي بخروج
تظاهرات شعبية عارمة ردا عىل
تكرار االستهانة بتضحيات مقاتيل
الحشد الشعبي يف تحرير االرايض من
داعش االرهابي ،واستمرار االساءة
اىل مؤسسة الحشد الشعبي ،وهي
مؤسسة رسمية بإمرة القائد العام
للقوات املسلحـة.
كما طالبت كتلة (السند الوطني
النيابية) ،رئاسة االدعاء العام
والدائرة القانونية يف الحشد الشعبي
باتخاذ كل االجراءات القانونية
ضد كل من ييسء للحشد الشعبي
والقوات االمنية ،ملنع تكرار هكذا
اساءات باستهداف من اسهم يف
حفظ امن الوطن وكرامته.

وقال نائب رئيس الكتلة ،فالح
الخزعيل ،يف مؤتمر صحفي تابعته
الزوراء» :ان» ترصيحات وزير املالية
االسبق املقال لفساده هوشيار
زيباري ضد الحشد الشعبي تمثل
ارادة داعش املنهزم عىل ايدي ابطال
الحشد الشعبي» .مؤكدا ان « لوال
الحشد الشعبي ودماء ابناء الشعب
العراقي ملا تمكن زيباري وغريه من
التمثيل الحكومي ،وكان هو وغريه
متنعمني باالمن بفضل دماء ابطال
الحشد الشعبي والقوات االمنية «.
باملقابل ،اكدت لجنة مراقبة الربنامج
الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي
النيابية استمرار خلفات الكتل
السياسية حول توزيع الدوائر

االنتخابية املتعددة .
وقال نائب رئيس اللجنة ،محمد
البلداوي ،يف ترصيح صحفي :ان
«بعض الكتل واألحزاب تسعى لجعل
قانون االنتخابات عىل وفق مقاساتها
من اجل تحقيق مصالحها الخاصة
فيما يتعلق بقانون االنتخابات وملف
الدوائر املتعددة «.
وأضاف ان «الكثري من الخيارات
مازالت مطروحة إلنهاء ملف الدوائر
االنتخابية ،وحسم قانون االنتخابات
بالكامل» .مبينا ان « جدلية الدوائر
املتعددة لم تحسم بعد ،وهناك
خلفات قائمة بني الكتل السياسية
حول توزيع الدوائر ،رغم االتفاق
عىل قواعد عامة لذلك».

جمموعة العشرين متدد جتميد ديون الدول األكثر فقرا لستة أشهر
الرياض /متابعة الزوراء:
قالت وكالة رويرتز إن البيان الختامي
الجتماع وزراء مالية مجموعة العرشين
أكد عىل الحاجة لضمان االستقرار املايل.
وأضافت الوكالة أنه سيتم عقد اجتماع
استثنائي لوزراء مالية مجموعة العرشين
يف نوفمرب قبيل قمة الرؤساء.
وأقر وزراء املالية تمديد تجميد ديون الدول
األكثر فقرا لستة أشهر.
وكان قد بدأ امس األربعاء ،وزراء املالية
ومحافظو البنوك املركزية يف مجموعة
العرشين اجتماعا افرتاضيا برئاسة
السعودية سيتم من خلله مناقشة آفاق
االقتصاد العاملي واملخاطر السلبية املحيطة

به ،إىل جانب التحديثات عىل خطة عمل
املجموعة ملواجهة جائحة كورونا.
ناقش االجتماع التحديثات عىل خطة
عمل مجموعة العرشين ودعم االقتصاد
العاملي خلل أزمة كورونا باإلضافة إىل
التقدم املحرز يف مبادرة تعليق مدفوعات
خدمة الدين ومقرتح تمديدها لعام ،2021
علما ً أن إجمايل الديون املؤجل سدادها من
الجهات املقرضة الثنائية للدول املؤهلة
تجاوز  14مليار دوالر وذلك بهدف تمكني
تلك الدول من إعادة توجيه مواردها
ملكافحة الجائحة.
وتناول وزراء املالية ومحافظو البنوك
املركزية مسائل القطاع املايل ملجموعة

العرشين.
رأس االجتماع وزير املالية السعودي محمد
الجدعان ومحافظ «ساما» أحمد الخليفي.
كانت قد حظيت إتاحة الفرص أمام الدول
العربية باهتمام خاص من اجتماعات هذا
العام ،حيث تم الكشف مؤخرا عن منح
الدول العربية مبلغا قدره  500مليون دوالر
وذلك ضمن خطة العمل التي تشمل تعليق
خدمة الديون للدول األكثر حاجة.
وكان وزراء املالية ومحافظو البنوك
املركزية قد صادقوا يف الخامس عرش من
أبريل املايض عىل خطة عمل مجموعة
العرشين التي تنص عىل املبادئ األساسية
التي توجه استجابة املجموعة والتزاماتها

نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون
االقتصادي الدويل قدمً ا بهدف الخروج من
تعاف
أزمة كورونا ،مع تمهيد الطريق نحو
ٍ
اقتصادي عاملي قوي ومستدام وشامل.
ظروف التباعد االجتماعي ومحدودية
السفر والتي حتمت عقد اللقاءات
واالجتماعات بشكل افرتايض ،لم تغري
من وترية االجتماعات املختلفة ملجموعة
العرشين والتي تجري عىل قدم وساق
تمهيدا لقمة الرؤساء الشهر القادم ،والتي
سرتكز عىل حماية األرواح ،واستعادة النمو
من خلل التعامل مع الجائحة والتعايف
بشكل أفضل من خلل مواجهة ما تبني
من أوجه

بعد تسجيل  3857إصابة جديدة وشفاء  3188اخرين

اصابات كورونا بالعراق تعاود االرتفاع جمددا والوفيات تتجاوز الـ  10االف حالة

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل 3857اصابة
جديدة وشفاء  3188حالة و 51حالة
وفاة ،حددت دائرة صحة الرصافة
التوزيع الجغرايف للصابات حسب
املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،20539 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية،2548753 :
مبينة انه تم تسجيل 3857اصابة
جديدة وشفاء  3188حالة و 51حالة
وفاة.
واضافت ،ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)%84.1( 347396اما عدد حاالت
االصابات الكيل ،413215 :بينما عدد

الحاالت التي تحت العلج،55798 :
يف حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ،475 :وعدد حاالت الوفيات
الكيل.10021 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 357اصابة جديدة بفريوس كورونا
بينها  212اصابة شخصت خلل
الرصد الوبائي.
وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان «املؤسسات الصحية يف جانب
الرصافة سجلت  341اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل 212 :
حالة شخصت خلل الرصد  ،الفتا اىل
ان الوبائي للقطاعات الصحية :قطاع
الرصافة  9حاالت /قطاع الصدر
15حالة /قطاع البلديات الثاني 65
حالة /قطاع النهروان  53حالة /قطاع
البلديات االول  24حالة /قطاع املدائن

 11حالة /قطاع الشعب  23حالة /
قطاع االستقلل  12حالة .
واشار اىل ان  145حالة خلل مراجعتهم

للمؤسسات الصحية :مدينة الصدر 43
حالة محلة ,575 ,518 ,517 ,555 ,
,556 ,565 ,550 ,532 ,544 ,538

 557 ,540 ,513 ,524قطاع  ،31قطاع
 , 47قطاع  . 565 . 521 ,10قطاع ، 49
 357,331 ,345الشعب  13حالة محلة

 ,337 ,317حاالت محلة ,722 , 734 .
 , 738 ,728الزراعي  , 771 ,البلديات
 ,504 , 502, 506 ,6شارع فلسطني
 7حاالت محلة  ,503 ,505االمني 8
حاالت محلة. 721 , 741 , , 733 , ,
 , 704 , 706 709 ,743بغداد جديدة
 5حاالت محلة  ,701الزعفرانية 14
حالة محلة 964 , 917 , 960 , 953 ,
, 909 , 906 ,949, 962 , 961 , 958 ,
الكرادة  6حاالت محلة 302 ,905 ,903
 , 311 , 314 , 310 ,االعظمية 5حاالت
محلة ،314 ,حي تونس  3حاالت محلة
، 303 , 301 , 302 .العبيدي  8حاالت
محلة  ,الكفاءات 764 , 765, 762 ,
 ،769 ,حي الزهراء 5حاالت محلة ,
 , 759 , 757ام الكرب والغزالن  3حاالت
محلة , 337 , 345
املعامل  3حاالت محلة ،796 , 799
زيونة حالة واحدة محلة  ,716حي

الزهراء  3حاالت محلة , 759 , 757 ,
الخنساء,
املعامل  3حاالت محلة ،796 , 799
الرشاد حالة واحدة ،حي تونس 5
حاالت محلة 303 , 301 , 302 .
،الطالبية حالتني محلة , 320 , 323
شارع املغرب حالتني محلة .304
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي
العلج فيما نقلت الحاالت الحرجة اىل
العناية املركزة الخاصة بالعزل» ،مشريا
اىل ان «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع
اىل  52981تويف منهم  1304للسف،
فيما اكتسب الشفاء  46811ومتبقي
قيد العلج .»4803
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل
تفيش الوباء».

3

تقارير
العدد 7345 :الخميس  15تشرين االول 2020

ثان ضد
بوتني يعلن تسجيل لقاح ٍ
كورونا والثالث يف طريقه للتسجيل

موسكو /متابعة الزوراء:
ق�ال الرئيس ال�رويس ،فالديم�ري بوتن ،إن
مركز غامايل س�جل اللق�اح الرويس الثاني،
وأن اللقاح الثالث يف طريقه إىل التسجيل.
وأعل�ن بوت�ن ،خ�الل اجتماع م�ع أعضاء
الحكومة :إن “مركز مدينة نوفوسيبريس�ك
“فيكت�ور” س�جل الي�وم( ام�س) اللق�اح
الرويس الثاني ض�د فريوس كورونا ويدعى
“إيبي فاك كورونا”.
وأضاف “عىل حد علمي ،لدينا لقاح ثالث من
تطوير مركز تش�وماكوف التابع ألكاديمية
العلوم الروسية ،يف طريقه للتسجيل”.
وقال�ت نائب�ة رئي�س ال�وزراء ،تاتيان�ا
غوليكوف�ا ،التي تلق�ت اللق�اح الجديد :إن

التج�ارب الرسيري�ة بع�د التس�جيل للقاح
الثاني الذي طوره مركز األبحاث الحكومي
“فيكتور” ستتم بمشاركة  40ألف متطوع،
بينهم  150مش�ارك تزي�د أعمارهم عن 60
عامً ا.
وأش�ارت اىل :إن اللقاح يتميز بمستوى عال
من األم�ان وغياب اآلث�ار الجانبية ،كما أن
إنتاج اللقاح الثاني يوس�ع إمكانية تطعيم
الس�كان ،وه�ذا يعن�ي اق�راب التغلب عىل
فريوس كورونا واستقرار الوضع.
أما بالنس�بة للقاح الثالث ،فقد طور مركز
ً
ً
خاص�ا يحت�وي ع�ىل
لقاح�ا
تش�وماكوف
ف�ريوس كامل ،ويخض�ع هذا اللق�اح اآلن
لتجارب رسيرية بمشاركة  300متطوع.

انتهاء اجلولة األوىل من مفاوضات ترسيم
احلدود البحرية بني لبنان وإسرائيل

بريوت /متابعة الزوراء:
أنهى الوف�دان اللبناني واإلرسائييل االجتماع
األول لرسيم الحدود البحرية بن البلدين.
وعقد االجتم�اع يف مقر قي�ادة “اليونيفيل”
يف الناقورة برعاية األمم املتحدة وبمش�اركة
الواليات املتحدة ،كوسيط مسهل للمفاوضات

عرب مس�اعد وزير الخارجية لشؤون الرشق
األوسط ديفيد شينكر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر
عس�كري لبنان�ي ،أن هناك جول�ة ثانية من
املفاوضات بن لبنان وإرسائيل حول ترسيم
الحدود يف  28الشهر الجاري.

أذربيجان تقصف معدات عسكرية
داخل أرمينيا واالخرية تتوعد بالرد
ارمينيا /متابعة الزوراء:
شهدت املواجهة املسلحة بن باكو ويريفان
ح�ول إقليم ق�ره باغ تصعي�دا خطريا ،امس
األربع�اء ،بعدم�ا قصفت ق�وات أذربيجانية
معدات عسكرية أرمنية داخل أرايض أرمينيا
يف رضبة وصفتها باالستباقية.
وقال�ت وزارة الدف�اع األرمني�ة يف بي�ان لها
إن “الق�وات األذربيجاني�ة رضب�ت مع�دات
عس�كريا داخ�ل األريض األرمني�ة ،وذل�ك
ملج�رد افراضها أن ه�ذه املعدات قد تقصف
مدن�ا أذربيجانية” ،محذرة م�ن أن “القوات
األرمني�ة تحتف�ظ بالح�ق يف اس�تهداف أي
منشأة عسكرية يف أذربيجان”.
وحس�ب الدف�اع األرمني�ة ،ف�إن القص�ف
األذربيجان�ي اس�تهدف منطق�ة محاذي�ة
ملنطقة كرفاتش�ار (كلباج�ار) يف إقليم قره
باغ.

من جهته ،قال الجيش األذربيجاني إنه شن
رضبة “اس�تباقية” ع�ىل منظومة صواريخ
باليستية يف “املناطق الحدودية مع أرمينيا”
ودمره�ا ،وذل�ك من أج�ل ضمان “س�المة
الس�كان املدنين” ،ألن “الصواريخ األرمنية
كانت تس�تهدف غانجا ومينغاش�فري ومدنا
أخرى يف أذربيجان”.
ونف�ت باك�و صحة ترصيح�ات صدرت عن
يريفان بأن “قوات دفاع قراه باغ” أس�قطت
طائرة “سو ”-25هجومة أذربيجانية ،امس
األربعاء ،مشرية إىل أنها “ال تستخدم الطريان
الحربي يف النزاع ولم تنفذ طائرات س�و-25
أي طلعات”.
تأت�ي هذه التطورات رغم الهدنة اإلنس�انية
التي تم اإلعالن عنه�ا نتيجة اجتماع وزيري
خارجي�ة أرميني�ا وأذربيج�ان يف موس�كو
السبت املايض.
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روسيا تدعو لاللتزام بوقف القتال في قره باغ

تركيا تطالب مبحادثات رباعية إلجياد حلول ألزمة اإلقليم
موسكو/ميدل ايست اونالين:
ّ
ح�ث وزي�ر الدف�اع الرويس س�ريجي ش�ويجو
أرميني�ا وأذربيجان ع�ىل االلت�زام بوقف إطالق
النار يف منطقة ناغورني قره باغ وذلك يف مكاملة
هاتفي�ة مع نظريي�ه يف البلدين حس�بما ذكرت
وزارة الدفاع الروسية امس األربعاء.
ودخ�ل وق�ف إط�الق النار ال�ذي توس�طت فيه
روس�يا حيز التنفيذ يوم الس�بت ،لك�ن منذ ذلك
الح�ن يتهم كل طرف اآلخ�ر بارتكاب انتهاكات
جسيمة وشن هجمات عىل املدنين.
وتبادل�ت أرمينيا وأذربيج�ان الثالثاء االتهامات
بانته�اك هدنة ت�م التوصل إليها قب�ل ثالثة أيام
به�دف إخم�اد قت�ال ع�ىل اإلقلي�م فيما أش�عل
مخ�اوف مجموع�ات دولي�ة م�ن تفج�ر أزم�ة
إنسانية يف املنطقة.
وتتداعى الهدنة اإلنس�انية ،التي توس�طت فيها
روسيا ،رغم تصعيد النداءات من القوى العاملية
لوق�ف القت�ال .وكان وزي�ر الخارجية األمريكي
ماي�ك بومبيو ومجموعة مينس�ك ب�ن الداعن
ملزيد من االلتزام ببنود الهدنة.
وش�وهد يف بل�دة مارتون�ي يف إقلي�م ناغورن�ي
ق�ره باغ ،وهو جيب جبيل مع�رف به دوليا عىل
أن�ه جزء م�ن أذربيجان ،لكن يحكمه ويس�كنه
األرمن.
وق�ال طاق�م م�ن تلفزي�ون روي�رز يف تارت�ار
بأذربيجان إن وسط املدينة تعرض أيضا للقصف
يف وقت سابق من الثالثاء.
واتهم�ت أذربيج�ان الق�وات األرمني�ة بارتكاب
“انته�اكات فظيع�ة للهدن�ة اإلنس�انية” الت�ي
ت�م التوص�ل إليها يوم الس�بت بهدف الس�ماح
للطرفن بتبادل األرسى وجثامن القتىل.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع فاجيف دارجايل
إن أرمينيا تقصف أرايض أذربيجان يف جورانبوي
وأغ�دام وتارت�ار مؤك�دا أن ق�وات أذربيجان ال
تنتهك وقف النار.
ونف�ت املتحدث�ة باس�م وزارة الدف�اع األرمينية
شوش�ان س�تيبانيان االتهام .وقالت إن القوات
األذرية استأنفت عملياتها العسكرية بعد هدوء

خالل اللي�ل” مدعومة بن�ريان املدفعية الكثيفة
من جهات الجنوب والش�مال والشمال الرشقي
والرشق”.
والقتال الذي اندلع يف يوم  27س�بتمرب أيلول هو
األسوأ منذ الحرب حول اإلقليم بن عامي 1991
و 1994والتي سقط فيها حوايل  30ألف قتيل.
وتضع العيون يف الخ�ارج الرصاع تحت رقابتها
الش�ديدة ليس فقط لقربه من خطوط األنابيب
الت�ي تنقل النفط والغاز م�ن أذربيجان ألوروبا،
ولك�ن بس�بب املخ�اوف من اس�تدراج روس�يا
وتركيا إىل الرصاع.
وترتب�ط روس�يا باتفاقي�ة دف�اع م�ع أرمينيا،
وتركيا حليف مقرب من أذربيجان.
ودع�ت مجموع�ة مينس�ك الزعم�اء يف أرمينيا
وأذربيجان إىل التنفيذ الفوري لوقف إطالق النار
لتفادي “عواقب وخيمة عىل املنطقة”.
وتضم املجموعة  11عضوا بينهم روسيا وتركيا،
لكن أنقرة ليست مشاركة يف محادثات ناغورني
قره ب�اغ واقرح وزير الخارجي�ة الركي مولود
جاويش أوغلو إجراء محادثات بمشاركة بالده.
وقال جاويش أوغلو إن مطالب وقف إطالق النار
“منطقي�ة” ،لكن�ه أض�اف أن م�ن الواجب عىل

املجتمع الدويل أن يطالب أرمينيا باالنسحاب من
أرايض أذربيجان.
وقال للصحفين “من املؤسف أنه لم يتم توجيه
مثل هذا النداء”.
وتحدث الس�يايس الركي واس�ع النف�وذ دولت
بهجيل بلهجة أش�د عداء عندما طالب أذربيجان
بتأم�ن االقلي�م “بمواصل�ة الرضب ع�ىل رأس
أرميني�ا” .ويدع�م ح�زب بهجيل ح�زب العدالة
والتنمي�ة بزعام�ة الرئي�س طي�ب أردوغ�ان يف
الربملان.
كما دعا مدير اتصاالت الرئاسة الركية ابراهيم
قالن إىل تنظيم محادثات “رباعية” تشمل روسيا
وأذربيج�ان وأرمينيا وتركيا م�ن أجل إيجاد حل
لنزاع ناغورني قره باغ ،حيث ُتخرق هدنة أعلنت
منذ السبت بشكل واسع.
ودعا خالل مقابلة تلفزيونية إىل اجراء محادثات
بمشاركة الدول األربع للبحث يف تسوية للنزاع يف
اإلقليم االنفصايل.
وق�ال قال�ن “بم�ا ان روس�يا تق�ف إىل جان�ب
أرميني�ا ،ونح�ن ،تركيا ،ندعم أذربيج�ان ،لنلتق
نحن األربعة ملناقشة تسوية لهذه املشكالت”.
وأض�اف “طاملا أن مجموعة مينس�ك لم تتمكن

م�ن إيج�اد حل للن�زاع منذ  30عام�اً ،فقد حان
وقت إيجاد آلية جديدة”.
وأبدى جو بايدن نائب الرئيس األمريكي السابق
واملنافس الديمقراط�ي للرئيس دونالد ترامب يف
انتخابات الرئاسة يف الثالث من نوفمرب/ترشين
الثان�ي قلق�ه البالغ من “انهي�ار” الهدنة واتهم
إدارة ترام�ب لكونها “س�لبية إىل حد كبري وغري
مكرثة”.
وق�ال بايدن يف بيان “يجب أن تكون اإلدارة أكثر
مش�اركة عىل أعىل املس�تويات بدال من تفويض
موسكو يف االضطالع بالجهود الدبلوماسية”.
وعىل الرغم من نفي تركيا تدخلها العس�كري يف
ناجورنو قرة باغ ،وصف الرئيس األرميني أرمن
رسكيس�يان لصحيفة بيلد األملانية سلوك أنقرة
بأنه مثري للقلق.
وق�ال “أش�عر بالقل�ق أوال لوجود ط�رف ثالث
معن�ي .ل�و كان األمر يتعلق بناغورن�ي قره باغ
وأذربيجان فحس�ب ،ألصبحت أش�د تفاؤال إزاء
احتماالت احتواء الرصاع”.
وتواصل أعداد القتىل االرتفاع .وقال مس�ؤولون
أرم�ن يف االقلي�م املتن�ازع عليه إن إجم�ايل عدد
القتىل يف صفوف العس�كرين باإلقليم بلغ 532
بزيادة سبعة قتىل عن االثنن.
وقالت أذربيجان إن  42مدنيا ُقتلوا فيها وأصيب
 206منذ بدء القتال يوم  27سبتمرب/أيلول .ولم
تكشف عن خسائرها من العسكرين.
وق�ال املتحدث باس�م منظمة الصح�ة العاملية،
ط�ارق جس�اريفتش ،يف إف�ادة لألم�م املتح�دة
يف جني�ف ،إن ال�رصاع يس�هم يف انتش�ار مرض
كوفيد.-19
وأضاف أن الحاالت الجديدة يف أرمينيا تضاعفت
إىل املثل�ن عىل مدى األس�بوعن املنرصمن حتى
يوم االثنن ،فيما زادت اإلصابات الجديدة بنسبة
 80باملئة تقريبا خالل األيام الس�بعة املاضية يف
أذربيجان .وحذر م�ن “التعطيل املبارش للرعاية
الصحية وزي�ادة األعباء ع�ىل األنظمة الصحية
الت�ي تتحم�ل بالفعل م�ا يف�وق طاقتها خالل
الجائحة”.

 213دولة حتت مطرقة الوباء

كورونا يواصل التفشي عامليا ضاربا حنو  38مليون ونصف املليون إنسان
بغداد /متابعة الزوراء:
واصل فريوس “كورونا” تفش�يه
يف  213دولة وإقليم ومنطقة حول
العالم ،حيث سجلت أكثر من 313
أل�ف إصابة جديدة ،و 5,011حالة
وفاة ،خالل يوم واحد فقط.
وبينت أح�دث اإلحصاءات العاملية
املعلن�ة ح�ول جائح�ة كورون�ا
املس�تجد “كوفي�د ،”-19أن ع�دد
الوفي�ات ج�راء الف�ريوس بلغ�ت
 ،1,090,921فيم�ا بلغت حصيلة
املصاب�ن  ،38,370,434تع�اىف
منهم .28,853,981
وأوضح�ت االحص�اءات ،أن الدول
الخمس التي سجلت ،الثالثاء ،أعىل
حصيل�ة وفيات خالل يوم واحد يف
العال�م ،كانت عىل الت�وايل ،أمريكا
( 843وفاة) ،والهند ( 723وفاة)،
واألرجنتن ( 386وفاة) ،والربازيل
( 345وفاة) ،وإيران ( 254وفاة).

وأش�ارت إىل أن ال�دول الخم�س
التي س�جلت ،أمس ،أعىل حصيلة
إصاب�ات جديدة خ�الل يوم واحد،
كانت عىل الت�وايل ،الهند (63,517
إصاب�ة) ،وأم�ريكا (51,534
إصاب�ة) ،وبريطاني�ا (17,234
إصاب�ة) ،وروس�يا (13,868
إصاب�ة) ،واألرجنت�ن (13,305
إصابات)
وال تزال أمريكا تتصدر دول العالم
بأع�ىل حصيلة وفي�ات وإصابات
بالفريوس.
وأوضح�ت اإلحص�اءات أن الدول
الخم�س الت�ي تع�د حت�ى ،امس
األربع�اء ،األكث�ر تأث�را ج�راء
الجائح�ة يف العال�م م�ن حي�ث
الحصيل�ة اإلجمالي�ة ألع�داد
الوفي�ات ،هي أم�ريكا (220,873
وف�اة) ،والربازي�ل (151,063
وفاة) ،والهن�د ( 110,617وفاة)،

واملكس�يك ( 84,420وف�اة)،
وبريطانيا ( 43,018وفاة).
وس�جلت عدة دول أعدادا قياسية
لديه�ا م�ن حي�ث اإلصاب�ات أو
الوفي�ات ،ومنها روس�يا وهولندا
واألردن.
وقالت الس�لطات الروس�ية ،إنها
أحصت  244وفاة خالل  24ساعة
ج�راء م�رض (كوفي�د )-19الذي
يس�ببه الفريوس ،متج�اوزة بذلك
الع�دد القيايس الس�ابق منذ بداية
تفيش الوباء يف البالد.
وس�جلت روس�يا للي�وم الثال�ث
ع�ىل الت�وايل أكث�ر م�ن  13أل�ف
إصاب�ة جدي�دة ،إذ أحصت ،امس،
 13ألف�ا و 868حال�ة .وأعلن�ت
الس�لطات أن نسبة إشغال األرسّة
املخصصة مل�رىض (كوفيد )-19يف
املستشفيات بلغت .90%
عىل صعيد آخر ،تسارع السلطات

يف الصن باستكمال إجراء فحوص
ف�ريوس كورون�ا لجميع س�كان
مدين�ة تش�ينغداو ،بعد اكتش�اف
بؤرة صغرية للعدوى األحد.
وقالت لجنة الصحة يف تش�ينغداو
يف بي�ان “حت�ى الس�اعة الثامن�ة
صباح�ا ،أج�رت مدينتن�ا 3.08
مالين فحص” .وتأمل الس�لطات
االنتهاء من إج�راء الفحوص عىل
جميع الس�كان البالغ عددهم 9.4
مالين نسمة بحلول الخميس.
عربي�ا ،س�جل منحن�ى إصاب�ات
فريوس كورونا املُستج ّد “كوفيد-
 ،”19قف�زة يف ال�دول العربي�ة،
بتس�جيل  16ألف�ا ً و 185إصاب�ة
جدي�دة ،بف�ارق أكث�ر م�ن ألفن
و 500حالة عن أمس األول ،لريتفع
إجم�ايل ع�دد املُصاب�ن إىل مليون
و 853ألف�ا ً و 405حال�ة ،يف ح�ن
س�جّ ل منحنى الوفيّ�ات انخفاضا ً

مح�دوداً ،حيث حصد الوباء أرواح
 217ش�خصا ً جدد ،لتصل حصيلة
الضحاي�ا إىل  32ألف�ا ً و 598حالة
وف�اة ،عىل ما أظهر مؤرش جامعة
“جونز هوبكنز” األمريكية.
ّ
يس�جل قف�زات
وال ي�زال األردن
قياس�ية يف ع�دد اإلصاب�ات
اليومي�ة ،حي�ث ش�هد تس�جيل
ألفن و 54إصاب�ة جديدة ،وهي
أعىل حصيلة يومية يشهدها منذ
ظهور الوباء ،ليصل إجمايل عدد
املُصابن إىل  28ألفا ً و 127حالة،
يف الوق�ت ال�ذي أودى “كوفي�د-
 ”19بحي�اة  18ش�حصا ً ج�دد،
لتصل حصيل�ة الضحايا إىل 255
حالة وفاة.
ولم ُتعلن وزارات الصحة يف  3دول
هي :تونس واليمن والصومال عن
إصاب�ات أو وفيّ�ات جدي�دة ليوم
أمس.

قادت حملة مضادة في  24والية

عائلة أوباما تثري غضب ترامب بتشجيعها التصويت لصاحل الدميقراطيني
واشنطن /متابعة الزوراء:
ح�ث ب�اراك أوبام�ا ،األمريكي�ن يف 24
والية رئيس�ية عىل التصويت ،يف أحدث
حمل�ة ل�ه يف انتخاب�ات  ،2020وذل�ك
ع�رب مقاطع مصورة جديدة ،أصدرتها
اللجن�ة الوطني�ة للح�زب الديمقراطي
عىل حاجة الناخبن إىل التخطيط لإلدالء
بأصواتهم.
ووف�ق تقرير لش�بكة  CNNاألمريكية،
فإن هذه املقاطع ،الت�ي ُتظهر الرئيس
الس�ابق وهو يق�ول إن هن�اك “الكثري
ع�ىل االختب�ارات يف ه�ذه االنتخابات”،
اس�تخدم الحزب اس�تخداما ً رقميا ً من
قب�ل اللجن�ة الديمقراطي�ة يف الحمالت
ع�ىل مس�توى الواليات ،وأف�رع الحزب
يف الوالي�ات املختلف�ة ،وغريه�ا م�ن
الجماعات التقدمية املتحالفة معه.
ولجأ الديمقراطي�ون إىل أقوى وكالئهم
للروي�ج للتصويت ط�وال االنتخابات،
معتمدي�ن عىل أوبام�ا والس�يدة األوىل
السابقة ميش�يل أوباما ،جنبا ً إىل جنب
مع املشاهري املعروفن ،لتشجيع الناس
عىل وضع خطط صلبة للتصويت وسط
جائحة فريوس كورونا .وبشكل جزئي،
كان ه�ذا الجهد رد فعل ع�ىل انتخابات
عام  2016واعتق�اد الديمقراطين بأن
أحد أس�باب خس�ارتهم هو قلة اإلقبال

تمنح املقاط�ع ألوباما لقب “املتحمس
للتصويت” ،ويف كل منها ُتظهر مسؤوالً
أو ناش�طا ً م�ن الح�زب الديمقراط�ي

من قاعدة الحزب التصويتية.
يق�ول أوباما يف الفيدي�و“ :هناك الكثري
ع�ىل املح�ك يف ه�ذه االنتخاب�ات ،م�ن
الس�يطرة عىل الجائحة إىل بناء اقتصاد
أع�دل إىل مواجه�ة التغ�ري املناخ�ي إىل
حماي�ة الرعاية الصحي�ة التي نملكها.

ُيرين�ا التاريخ أن أس�هل طريقة للتأكد
م�ن أنك وأصدقاءك س�تصوتون :وضع
خطة .وبالنس�بة لتصويت ه�ذا العام،
فإن وجود خط�ة لم يكن أهم يوما ً قبل
ذلك”.
كما يضيف“ :يمكنكم تغيري وجهتنا يف

كل قضية .هذه هي قوة تصويتكم”.
املتحم�س للتصوي�ت :فيما أث�ار تدخل
أوبام�ا الس�ابق يف االنتخاب�ات أحيان�ا ً
غض�ب الرئيس دونالد ترامب ،الذي ظل
منشغالً بس�لفه حتى بعد ما يقرب من
أربع سنوات من آخر يوم له يف منصبه.

ي�رشح للناخب�ن يف كل والي�ة قواع�د
التصويت الخاصة بواليتهم ،بما يف ذلك
تواري�خ بدء التصوي�ت املبكر والقواعد
املعم�ول به�ا يف حال�ة التصوي�ت عن
طريق الربيد.
فع�ىل س�بيل املث�ال ،يف والي�ة كارولينا
الش�مالية يرش�د براندون غاس�اواي،
الس�كرتري الصحف�ي الوطن�ي للجن�ة
الديمقراطية ،الناخبن بالخطوات التي
يتعن عليهم اتخاذها.
تتس�م العديد من الواليات التي ُ
ستنرش
فيه�ا اإلعالن�ات ،وهي أالباما وأالس�كا
وأريزونا وكولورادو وفلوريدا وجورجيا
وأي�وا وكانس�اس وكنتاك�ي وماي�ن
وميش�يغان ومينيس�وتا وميسيسيبي
ومونتان�ا ونرباس�كا ونيف�ادا وني�و
هامبش�اير ون�ورث كارولين�ا وأوهايو
وبنسلفانيا وساوث كارولينا وتكساس
وفرجينيا وويسكونسن ،إما بالتنافسية
يف االنتخابات الرئاس�ية أو أنها شهدت
س�باقات متقاربة يف انتخابات مجلس
الشيوخ.
خطة الديمقراطين :ركز الديمقراطيون
بش�كل مكثف عىل التصويت عن طريق

الربي�د ،وذل�ك بس�بب ف�ريوس كورونا
والعوائ�ق التي قد تق�ف أمام التصويت
الشخيص أثناء الجائحة .وأنفق الحزب
وحمل�ة جو باي�دن املالين ع�ىل توعية
الناخبن والدع�اوى القضائية املرتبطة
باالنتخابات لتسهيل األمر عىل الناس.
كذل�ك ،جدد الحزب وحملة بايدن موقع
 IWillVote.comالخ�اص بهما ،بحيث
يمك�ن للناخب�ن اآلن طل�ب بطاق�ات
االق�راع ع�رب اإلنرن�ت أو ع�رب الربي�د
اإللكروني ،جنبا ً إىل جنب مع مظاريف
اإلرج�اع املدفوع�ة مس�بقا ً إلرس�ال
بطاقات االقراع.
باإلضاف�ة إىل توزيع�ه من قب�ل أفرع
الح�زب يف الوالي�ات ،تأم�ل اللجن�ة
الوطني�ة للحزب الديمقراطي أن يدفع
املحت�وى مجموع�ة م�ن املؤثرين عرب
اإلنرنت.
وقد ب�دأت اللجنة يف اس�تخدام ش�بكة
توزيع تسمى  ،Greenflyتضع محتوى
مثل املقاطع املص�ورة التي يظهر فيها
أوباما أمام األش�خاص ذوي الجماهري
الرقمية الكبرية وتحثهم عىل مش�اركة
هذه املقاطع .قال مساعدو اللجنة إنهم
ش�هدوا نجاحا ً كبريا ً يف اس�تخدام هذه
الش�بكة ُقبي�ل املؤتمر الوطن�ي للحزب
الديمقراطي هذا الصيف.
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العمل :مبادرة «توظيف» س ُتفعِّل عدة
قوانني ختدم شرحية الشباب
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة العمل والشؤون
االجتماعية ،امس األربعاء ،أن مبادرة
«توظيف» ستفعل الكثري من القوانني
لتوفري فرص عمل للعاطلني ،فيما
اشارت إىل أن العاطلني املسجلني لديها
سيكون لهم الحق يف هذه املبادرة.
وقالت املتحدثة باسم الوزارة ،احرار
زلزيل ،بحسب الوكالة الرسمية :إن
«هناك أعدادا ً كبرية سجلت يف مبادرة
التوظيف االلكرتونية منذ اطالقها
ً
مبينة
من رئاسة مجلس الوزراء»،
«أن هناك آليات تم االتفاق عليها مع
الوزارات املعنية بشأن املبادرة».
وأضافت أن «العاطلني املسجلني لدى
قاعدة بيانات وزارة العمل يقدر عددهم
مليونا ً و 400الف سيكون لهم الحق يف
هذه املبادرة ،لكون اغلبهم قد تلقى
ً
مؤكدة أن
دورات تدريبية من الوزارة»،
«املبادرة ستتمكن من تفعيل الكثري من

القوانني التي تخدم رشيحة الشباب من
العاطلني كالعمل االستثماري».
وشددت عىل رضورة «تفعيل قانون
العمل االستثماري الذي ينص عىل
ان يكون هناك  %50من العاملني يف
املشاريع عراقيون و %50من العمال
األجانب ،منوهة «أن تطبيق هذا
القانون سيرتك الكثري من الوظائف
للعاطلني».
واوضحت أن «هناك أعدادا ً من املتقدمني
عىل مبادرة التوظيف قد تحتاج اىل
التدريب واخرى اىل وظائف بمستوى
عال او بمستوى عمالة وغريها».
واشارت اىل ان «وزارة العمل قامت
يف الكثري من الجوالت عىل املشاريع
وتمكنت من شمول أكثر من  ٣0ألف
عامل يف القطاع الخاص ضمن الضمان
االجتماعي ،لكي تصبح لديهم حقوق
تقاعدية أسوة بأقرانهم من املوظفني
يف القطاع العام».

الزراعة :زيادة الطلب ومضاربات التجار
وراء ارتفاع أسعار الطماطم
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مسحت بتسجيل التالميذ يف رياض األطفال

الرتبية حتدد تشرين الثاني املقبل موعداً مبدئيا لبدء العام اجلديد
بغداد /الزوراء:
حددت وزارة الرتبية ترشين الثاني املقبل موعدا
مبدئيا لبدء العام الدرايس الجديد باالعتماد
عىل التعليم املدمج .فيما أعلنت البدء بتسجيل
التالميذ يف رياض األطفال اختياريا ً للعام الدرايس
. 2021 - 2020
وقال وكيل الوزارة للشؤون االدارية ،الدكتور
فالح القييس ،يف ترصيح صحفي :انه «من
املؤمل ان تتم مناقشة موعد بدء العام الدرايس
 2021 - 2020مع املختصني بالوزارة وخلية
االزمة يف وزارة الصحة ،إذ تم وضع موعد محدد
بأسبوعني مطلع الشهر املقبل لغاية منتصف
الشهر ،وسيتم اختيار موعد بدء السنة الدراسية
خالل املدة املذكورة حال عدم حدوث اية مشكلة
تعرتض هذا املوعد من اجل انطالق السنة
الدراسية واستئناف التالميذ والطلبة مسريتهم
التعليمية».
وأضاف أنه «تم االتفاق عىل ان يكون التعليم
املدمج هو املعتمد للسنة الدراسية ،باالعتماد

صحة كردستان :ال قرار بفرض حظر
التجوال والعزل الصحي
بغداد /الزوراء:
دعا وزير الصحة يف حكومة اقليم
كوردستان ،امس االربعاء ،املواطنني اىل
االلتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من
االصابة بفريوس كورونا ،نافيا وجود قرار
بفرض حظر التجوال.
وقال وزير الصحة ،سامان برزنجي ،خالل
مؤتمر صحفي« :لدينا اجتماع للجنة العليا
ملواجهة فريوس كورونا يف اقليم كردستان
ملناقشة االجراءات الصحية ملواجهة انتشار
الفريوس».

واضاف« :ليس لدينا اي قرار مسبق بفرض
حظر التجوال والعزل الصحي ،لكن قد
تصدر قرارات بتشديد االجراءات الوقائية
يف املناطق املزدحمة والدوائر الحكومية
واملدارس والكليات واملعاهد».
واوضح« :نحن نتجه اىل فصل خطري
جدا وهو فصل الشتاء الذي تكثر فيه
الفريوسات االخرى ايضا ،لذا عىل املواطنني
ارتداء الكمامات واتباع نظام الحماية
الشخصية ،فمع االسف هناك التزام ضعيف
من املواطنني بالتعليمات الصحية».

الرد السريع تعثر على أنابيب لتهريب
النفط يف ميسان
بغداد /الزوراء:
أعلنت قوات الرد الرسيع ،امس األربعاء ،العثور عىل أنابيب لتهريب النفط يف محافظة
ميسان.
وقال إعالم الرد الرسيع يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «قوة من اللواء الرابع
التابع لقوات الرد الرسيع ،وبالتعاون مع جهاز املخابرات ،عثرت ،امس ،عىل انابيب
لتهريب النفط يف منطقة الطيب بمحافظة ميسان».
وأضاف أن «العثور عىل هذه املجموعة جاء بعد تنسيق وتعاون مشرتك ومعلومات
دقيقة وفرها جهاز املخابرات ادت للوصول إىل موقع االنابيب وايقاف عمليات تهريب
املشتقات النفطية يف املنطقة املذكورة».

عىل فضائية العراق الرتبوية التابعة للوزارة
لكون بثها ال يحتاج اىل انرتنت ،وستبث دروسا ً
للطلبة باملناهج االنسانية اىل جانب العلمية،

فضال عن اعتماد التعليم التقليدي للمناهج
العلمية حرصاً».
وتابع انه «سيتم التوجيه باعتماد املنصات

متعددة تضاهي الطفرة الحديثة
التي يشهدها العالم.
وقال الشيباني يف ترصيح صحفي:
إن “الرشكة العامة لالتصاالت
واملعلوماتية التابعة للوزارة ،ترشف
وتسهم يف تنفيذ املرشوع املرمز بـ
« »FTTHلشبكة االلياف الضوئية
للمنازل فائق الرسعة ،وبسعة كلية
تقدر بـ  4ماليني مشرتك (منزل)

كمرحلة أوىل تنجز خالل سنة واحدة،
موزعة بني  1٦منطقة تمثل جميع
محافظات العراق باستثناء االقليم،
وتعد محافظة بغداد منطقتني
(رصافة -كرخ)”.
وأضاف أن «الخطوط الجديدة
لن تنحرص بخدمات االنرتنت
باملواصفات العالية؛ بل ستؤمن
االتصاالت األخرى كالهاتف األريض،

احلشد الشعيب يعلن املشاركة خبطة تأمني
زيارة الرسول (ص)
بغداد /الزوراء:
اعلنت فرقة االمام عيل القتالية (لواء  2حشد
شعبي) ،امس األربعاء ،عن مشاركة  ٣االف
منتسب من قواتها يف خطة زيارة مرقد امري
املؤمنني (ع) إلحياء ذكرى استشهاد الرسول
االعظم (ص).
وقال املستشار االعالمي للفرقة ،طاهر
املوسوي ،يف ترصيح صحفي :ان “ ٣االف
من عنارص فرقة االمام عيل القتالية اشرتكوا
يف خطة تأمني زيارة مرقد امري املؤمنني (ع)
إلحياء ذكرى استشهاد الرسول االعظم (ص)،
حيث بدأنا باالنتشار منذ  ٣ايام ضمن املحاور

التي حددت إلينا”.
واضاف املوسوي ان “الفرقة ،وبالتنسيق
مع قيادة الرشطة وطريان الجيش والرشطة
االتحادية ،قامت بعمليات استباقية
واستطالعية يف عمق الصحراء وصوال اىل
الحدود السعودية” .مشريا اىل «استخدام
الطريان املسري ونصب الكامريات الحرارية
يف محور بادية النجف والخندق االمني ضمن
خطة الزيارة».
واشار اىل ان “الفرقة نرشت العديد من مواكب
الخدمة واملفارز الطبية ،باالضافة اىل ارشاك ٣0
عجلة كبرية نوع باص بعملية نقل الزائرين”.

ضبط أدوات احتياطية للدراجات ومواد خمالفة
يف الشالجمة واملنطقة الشمالية
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك إعادة اصدار
ادوات احتياطية للدراجات يف مركز جمرك
الشالمجة الحدودي ،فيما ضبطت شاحنة
تحمل مواد مخالفة للضوابط والتعليمات
من قبل قسم التحري ومكافحة التهريب
يف مديرية جمرك املنطقة الشمالية.
وذكر بيان للهيئة ،امس األربعاء ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن كوادر الهيئة يف
مركز جمرك الشالمجة الحدودي قامت
بإعادة اصدار ارسالية تحتوي عىل (ادوات
احتياطية للدراجات) مخالفة لضوابط
وتعليمات االسترياد».
وأضاف أن «عملية اعادة االصدار تمت
وفقا للتعليمات والضوابط النافذة».
من جانب متصل ،أعلنت الهيئة العامة

للجمارك ،امس األربعاء ،ضبط شاحنة
تحمل مواد مخالفة للضوابط والتعليمات
من قبل قسم التحري و مكافحة التهريب
يف مديرية جمرك املنطقة الشمالية.
وذكر بيان للدائرة ،تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن «قسم التحري ومكافحة
التهريب يف مديرية جمرك املنطقة
الشمالية قام ،وبالتعاون مع رشطة
الجمارك ،بضبط شاحنة تحمل ( شاي
و مسحوق غسيل ) مخالفة للضوابط
والتعليمات النافذة».
وبني أنه «تمت احالتها اىل القضاء إلتخاذ
اإلجراءات القانونية بحقها ،ويأتي هذا
ضمن إجراءات استثنائية تقوم بها هيئة
الجمارك للحد من التهريب ودعم املنتج
الوطني وتعظيم اإليرادات».

القبض على تاجري خمدرات يف كركوك والبصرة
بغداد /الزوراء:
ألقت مفارز من قسم مكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلية يف البرصة القبض عىل
متهم بحوزته  1كغم من مادة الكرستال
املخدرة بمنطقة ياسني خريبط (حي
الغدير) يف مركز املحافظة ،وذلك عقب
مداهمة امنية .فيما اعلنت مديرية الشؤون
الداخلية التابعة لوزارة الداخلية يف كركوك
القاء القبض عىل متهم بحوزته اكثر من
الف رشيط حبوب مخدرة يف كركوك.
وقال ضابط شعبة املركز يف القسم التابع
لرشطة محافظة البرصة ،املقدم هادي
سميجي :ان املتهم جاء بتلك الكمية
من ميسان اىل البرصة يف مسعى منه
لتسليمها اىل احد مروجي املخدرات ،إال ان
القوات االمنية استطاعت ان تحبط عملية
التسليم.
واضاف :ان معلومات وصلت اىل قسمهم
ومن خالل مصدرهم االمني تم استدراج
املتهم قبل عملية التسليم ليصار بعدها

االلكرتونية اىل جانب الفضائية الرتبوية،
وتم التنسيق مع منظمة اليونيسيف الفتتاح
ثالث قنوات تلفزيونية تربوية تخصص كل
واحدة منها ملرحلة من املراحل الدراسية؛ االوىل
لالبتدائية والثانية للمتوسطة والثالثة لالعدادية
من اجل تغطية البث لجميع املناهج الدراسية».
من جانب اخر ،أعلنت وزارة الرتبية ،امس
األربعاء ،عن البدء بتسجيل التالميذ يف رياض
األطفال اختياريا ً للعام الدرايس . 2021 - 2020
وأوضح بيان صادر عن املكتب اإلعالمي يف
الوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «وزير
الرتبية ،عيل حميد الدليمي ،أوعز اىل املديرية
العامة للتعليم العام واألهيل واالجنبي بتوجيه
إدارات رياض األطفال ،بالبدء بتسجيل التالميذ
بصورة اختيارية».
واكد البيان رضورة «االلتزام بتطبيق تعليمات
الصحة والسالمة املنبثقة من خلية األزمة ،فضالً
عن التقيد بالتوجيهات التي ستصدرها الوزارة
فيما يتعلق باستئناف الدوام يف املدارس».

االتصاالت تكشف عن “شبكة األلياف الضوئية” لكل بيت عراقي
بغداد /الزوراء:
كشفت وزير االتصاالت ،أركان
شهاب أحمد الشيباني ،امس
األربعاء ،عن مرشوع إنشاء وتشغيل
شبكة األلياف الضوئية للمنازل
يف جميع أرجاء البالد ،مبينة ان
املرشوع يهدف إىل تقديم خدمات
رقمية واتصاالت متكاملة لجميع
العراقيني بأسعار مناسبة وخيارات

بغداد /الزوراء:
أوضحت وزارة الزراعة ،امس االربعاء ،أسباب ارتفاع أسعار محصول الطماطم يف
األسواق املحلية ،فيما أكدت انخفاض األسعار يف األيام املقبلة.
وقال الناطق باسم وزارة الزراعة ،حميد النايف ،بحسب وسائل اعالم حكومية تابعها
«الزوراء» :إن «ارتفاع أسعار الطماطم يف األيام املاضية كان بسبب زيادة الطلب عليها
نتيجة الزيارة املليونية ،فضال عن املضاربات بني التجار الذين يرفعون األسعار حتى
يفتحون االسترياد» ،الفتا إىل أن «إنتاج محصول الطماطم انطلق امس يف محافظة
كربالء املقدسة».
وأشار إىل أن «هناك قسما لألسعار يتابع األسواق ،وهي أمور تخصصية ،وليس من
واجبات وزارة الزراعة السيطرة عىل األسعار بل مراقبة األسواق ،وإذا كان املنتج
شحيحا ،يتم االسترياد ،وإذا كان موجودا فيتم االكتفاء الذاتي».
يشار اىل ان االسواق املحلية يف بعض املحافظات شهدت ارتفاعا يف اسعار هذا املحصول
وصلت اىل  1500دينار للكيلو غرام الواحد.
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اىل القبض عليه وسط اطالق نار من
قبل القوة االمنية التي اجربت املتهم عىل
التوقف.
وأشار خلف إىل :أن عنارص األمن عثرت
أثناء املداهمة عىل مادة الكرستال مخبئة

داخل محرك سيارة املتهم والذي تم نقله
واملخدرات املضبوطة اىل القسم املختص يف
منطقة القبلة.
وتشهد البرصة بني فرتة وأخرى عمليات
أمنية ضد عصابات تتاجر باملخدرات

يف املحافظة يقوم بها قسم مكافحة
املخدرات التابع لقيادة الرشطة ،وتؤدي
بعض تلك العمليات إىل استشهاد وإصابة
العديد من عنارص هذا القسم اثناء تنفيذ
تلك العمليات.
من جهتها ،اعلنت مديرية الشؤون الداخلية
التابعة لوزارة الداخلية ،امس االربعاء ،عن
القاء القبض عىل متهم بحوزته اكثر من
الف رشيط حبوب مخدرة يف كركوك.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه« :ألقت مفارز مكتب شؤون
الفرقة الخامسة بالرشطة االتحادية
القبض عىل متهم بحوزته ( )11٣٦رشيطا
من الحبوب املخدرة ،أثناء محاولة دخوله
من أحد السيطرات يف كركوك».
واضافت «جاءت عملية القبض بعد ورود
معلومات دقيقة ونصب كمني محكم له
يف السيطرة وإلقاء القبض عليه وتسليمه
إىل الجهات املختصة إلكمال اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقه».

وكذلك جميع التطبيقات الحديثة
وخدمات التلفزيون والقنوات
الرياضية والقنوات مدفوعة الثمن
ضمن أسعار معقولة ،وسينجز هذا
املرشوع خالل سنة واحدة تقريباً»،
مشريا إىل أن «املرشوع سيعمل عىل
إيصال الكابل الضوئي الخاص
باإلنرتنت لكل مسكن بغية اإلسهام
يف تحسني شبكة اإلنرتنت».

وكانت وزارة االتصاالت قد كشفت،
يف وقت سابق ،عن أنها تعمل حاليا ً

ملعالجة مشكلة االنرتنت ،من خالل
التحول من خدمات ( WiFiخدمة
األبراج) ،إىل االنرتنت الضوئي
(شعرية ضوئية) ،إىل كل منزل ،بينما
أشارت إىل أن االعتماد عىل االنرتنت
الضوئي سيحسن من جودة الشبكة
العنكبوتية.

بغداد تدرس إمكانية تعويض أصحاب
احملال والتجار املتضررين

بغداد /الزوراء:
بحث محافظ بغداد ،محمد جابر العطا ،امس األربعاء ،مع وفد من من رئيس واعضاء غرفة
تجارة بغداد ،تعويض التجار واصحاب املحال الذين تعرضوا اىل خسائر مادية جراء التظاهرات
االخرية.
وذكر بيان إلعالم املحافظة تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن “االجتماع ،الذي حرضه رئيس
الغرفة فراس الحمداني ونائبه حكمت الدقاق وعضو الغرفة عالء النوري ومستشارة الغرفة
مها العبيدي ،تضمن “االتفاق عىل عدد من املحاور املهمة لالسهام بإنصاف التاجر العراقي
واالرتقاء بمستوى الحركة التجارية يف العاصمة ابرزها مخاطبة رئاسة الوزراء لتعويض عدد
من التجار واصحاب املحال يف منطقة الشورجة وغريها من املناطق الذين تعرضوا اىل خسائر
مادية جراء االحتجاجات االخرية وتعرض امالكهم اىل عمليات حرق” ،الفتا اىل “االتفاق عىل
تشكيل لجنة مشرتكة للنظر بملفات تعويض التجار واصحاب املحال من املترضرين”.
وأضاف البيان “كما تضمن االجتماع مناقشة انشاء منافذ حدودية يف مناطق حزام بغداد تعتمد
للتبادل التجاري للحد من دخول الشاحنات املحملة بالبضائع اىل العاصمة والتقليل من االختناق
املروري ،فيما عرض وفد غرفة التجارة مقرتحا تضمن منح فرص استثمارية إلقامة كراجات
متعددة الطوابق يف املناطق التجارية».

استخبارات النجف تعتقل شخصا
ينتحل صفة قيادي باحلشد
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة
الداخلية ،امس األربعاء ،عن إلقاء القبض
عىل شخص انتحل صفة رجل دين وقيادي يف
الحشد الشعبي بمحافظة النجف.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
بمديرية استخبارات النجف األرشف يف وزارة
الداخلية ،ألقت القبض عىل أحد املتهمني
واملطلوب عىل وفق القرار  1٦0لسنة 198٣
لقيامه بانتحال صفة رجل دين وقيادي يف

الحشد الشعبي”.
وأضاف البيان أن “عملية إلقاء القبض
تمت بعد تشكيل فريق مختص واستحصال
املوافقات القضائية ونصب كمني محكم
له ،والقبض عليه يف مركز محافظة النجف
األرشف”.
وأشار البيان إىل أن املتهم “اعرتف من خالل
التحقيقات األولية بانتحاله الصفتني أعاله،
وقيامه بابتزاز والنصب واالحتيال عىل
العديد من املواطنني ورجال األعمال والتجار
بمحافظات مختلفة من البالد”.

جامعة نينوى تعلن استحداث مخس
كليات جديدة
بغداد /الزوراء:
أعلنت جامعة نينوى ،امس األربعاء ،عن استحداث خمس كليات جديدة فيها تزامنا مع بدء
العام الدرايس الجديد.
وقال رئيس الجامعة ،مزاحم الخياط ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :ان “املالكات الهندسية
بالتعاون مع بلدية محافظة نينوى ،استحدثت كليات :الرتبية واالقتصاد والعلوم وهندسة
التكنلوجيا وطب االسنان”.
وأشار الخياط إىل “اتمام تجهيزها بأحدث املختربات واالجهزة العلمية املختصة واملواد الخاصة
بدراسة كل من االقسام املذكورة”.
ولفت إىل “وجود نية لدى الجامعة خالل االشهر املقبلة الستحداث كليات واقسام جديدة ،بما
سيعمل عىل توسيعها لتغدو رصحا علميا مميزا يف العراق ،ويعيد لها مكانتها بني جامعات
املنطقة العربية والعالم”.
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بيع حنو  183مليون دوالر يف مزاد
العملة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
امس االربعاء ،عن بيعه أكثر من
 183مليون دوالر ،وبمشاركة 36
مرصفا.وبلغ�ت مبيع�ات البنك،
ي�وم ام�س 183 ،ملي�ون واكثر
م�ن  011الف دوالر غطاها البنك
بسع�ر رصف اس�اس بلغ 1190
دينار ل�كل دوالر.وكانت مبيعات
البنك لتعزي�ز االرصدة يف الخارج
عى ش�كل ح�واالت واعتمادات،

والت�ي غطاه�ا البن�ك بالكام�ل
بسع�ر رصف بل�غ  1190دين�ار
ل�كل دوالر واحد ،ق�د بلغت اكثر
من  166مليون دوالر .أما اجمايل
البيع النقدي فك�ان اكثر من 16
مليون دوالر .فيم�ا بلغت اجمايل
املبيعات الكلية .183.011.764
فيم�ا لم تتق�دم أي من املصارف
ال�بالغ�ة  36مرصفا املشاركة يف
م�زاد العمل�ة بأي ع�روض لبيع
الدوالر.

العراق يستورد رمانا من تركيا بـ 12
مليون دوالر خالل  10أشهر
بغداد /متابعة الزوراء:
اعلنت اتحادات مصدري منطقة
بح�ر إيج�ة ،ام�س االربع�اء ،ان
العراق جاء باملرتبة الثانية باكثر
ال�دول است�رادا للرم�ان خ�ال
تسعة اشهر.
وبحس�ب معطي�ات اتح�ادات
مصدري منطقة بحر ايجه ،فأن
“صادراته�ا م�ن الرم�ان خ�ال
األش�هر التسع�ة األوىل م�ن عام
 2020بلغ�ت  59مليون�ا و402
ألف دوالر”.
واضافت ان “ العراق جاء باملرتبة

الثاني�ة باالكث�ر ال�دول استرادا
للرمان ،حي�ث استورد ما بقيمة
 12مليونا و 771ألف دوالر خال
هذه الفرتة”.
وتابعت ان “روسيا جاءت باملرتبة
االوىل باكث�ر الدول است�رادا من
تركيا ،حيث استوردت ما بقيمة
 20مليون�ا و 243آالف دوالر،
وبزي�ادة بلغت  78باملائة مقارنة
بالف�رتة ذاتها من الع�ام املايض،
فيم�ا ج�اءت املاني�ا يف املرتب�ه
الثالث�ة بقيمة است�راد  4مايني
و 870دوالر”.

www.alzawraapaper.com

تشمل  5مراحل بفرتة زمنية إلمتامها من  3إىل  5سنوات

املالية النيابية :الورقة البيضاء «ممتازة وشاملة» وفيها نظرة عامة لالقتصاد
بغداد /الزوراء:
وصف�ت اللجنة املالي�ة النيابية «الورقة
البيض�اء» الت�ي تسلمته�ا ،أم�س،
وأعدته�ا الحكومة به�دف اإلصاح املايل
واالقتص�ادي يف عم�وم الب�اد ،بورق�ة
ممتازة وش�املة ،لكونه�ا اعتمدت عى
مص�ادر وبيان�ات وفيها نظرة ش�املة
لاقتصاد.
وق�ال مقرر اللجن�ة ،أحم�د الصفار ،يف
ترصيح صحفي ،امس األربعاء« :اللجنة
ناقش�ت الورقة البيضاء وستكون هناك
جلسة م�ع وزارت�ي املالي�ة والتخطيط
للتوص�ل اىل حلول موح�دة للخروج من
األزمة املالية الحالية».
وأض�اف «هذه الورقة تختل�ف عما ُقدم
م�ن حكوم�ات سابق�ة كونه�ا كان�ت
رشط�ا م�ن رشوط الرمل�ان يف املوافقة
عى االق�رتاض واالصاح�ات املالية واذا
لم تطبق ع�ى ارض الواقع ف�إن الواقع
االقتص�ادي وامل�ايل العراق�ي ذاه�ب اىل
مجهول».
وأكد الصف�ار ان «الورق�ة تشمل قراءة
جيدة للوض�ع املايل واألسباب التي واجه
فيه�ا العراق ه�ذه االزم�ات ومراحلها،
وه�ي معقول�ة يف تحقي�ق االستق�رار
باالي�رادات والنفق�ات واالصاح وضبط
امل�ال الع�ام ،وهذا امر مهم ج�دا لوجود
سوء ادارة فيها».
وب�ني ان «ه�ذه الورق�ة تشم�ل خمس
مراح�ل ،وتهدف إلعادة هيكل�ة القطاع
امل�ايل واالقتص�ادي يف الع�راق ،إذ ترك�ز
املرحل�ة األوىل ع�ى تحقي�ق االستق�رار

امل�ايل والخروج م�ن األزم�ة الحالية من
خال ترش�يد النفقات وتعزيز اإليرادات
وتحسني التدفق النقدي وإصاح االدارة،
وهي ما تسمى بمرحلة التثبيت».
وأوض�ح ان «املرحل�ة الثانية التي تتبنى
اإلصاحات االقتصادية الكلية وفق أسس
اسرتاتيجية ،تتكون من  6فقرات ،أوالها
تخ�ص القطاعات املنتج�ة التي تشمل:
(تأهي�ل القطاع�ات املالي�ة واملرصفية
وقطاع التأمني وس�وق األوراق املالية)،
والثاني�ة تستهدف القطاع�ات املحركة

لاقتصاد مثل( :الزراعة والنفط والغاز)،
والثالث�ة تركز عى القطاع الخاص (عر
الدعم وتبسيط االجراءات وتوفر فرص
العم�ل يف ه�ذا القط�اع) ،والرابع�ة هي
هيكل�ة الرشك�ات العامة املمول�ة ذاتياً،
أما الخامسة فهي عن االش�غال العامة،
والفق�رة األخ�رة م�ن املرحل�ة الثانية
تتحدث عن التنمية البرشية».
وتاب�ع الصفار «تتح�دث املرحلة الثالثة
م�ن ورق�ة االص�اح االقتص�ادي واملايل
يف الع�راق ،عن تحس�ني البن�ى التحتية

بغداد /الزوراء:
دعا عض�و لجنة الزراعة واملي�اه واالهوار
الرملاني�ة ،ع�يل البديري ،ام�س االربعاء،
رئي�س الحكوم�ة ،مصطف�ى الكاظمي،
اىل اع�ادة النظ�ر بقرار من�ع الزراعة عى
جانب�ي املصب العام ،مشرا اىل ان ارضارا
كارثية ستحل يف حالة تطبيق القرار.
وق�ال البدي�ري يف حدي�ث صحف�ي :إن
«مجلس الوزراء اصدر قرارا بعدم الزراعة
ع�ى املص�ب الع�ام ،واعت�ر ان الزراع�ة
ع�ى جانب�ي املص�ب تج�اوزا ،علم�ا ان
االرايض املستخدم�ة للزراع�ة عى جانبي
املص�ب تصل اىل مليوني دون�م» ،مبينا ان
«هنالك زراعة محاصيل مختلفة وخاصة
الحنطة ،اضاف�ة اىل تربية انواع نادرة من
األسم�اك عى املصب الع�ام ،كما ان اغلب
خطة الديوانية الزراعي�ة اضافة اىل اغلب
خطة بابل والنارصي�ة وأطراف من بغداد
هي تعتمد عى املصب العام».

يف تموي�ل املشاري�ع املختلف�ة
والتقلي�ل م�ن البطال�ة وتشغيل
األيدي العاملة ،فق�د تقرر زيادة
مبال�غ من�ح ق�روض املشاري�ع
الصغ�رة اىل  25ملي�ون دينار”.
ودعا امل�رصف املواطنني اصحاب
املح�ات وامله�ن االخ�رى ع�ى
مختل�ف انواعه�ا اىل “االستفادة
من هذا القرض والتقديم عليه يف
فروع امل�رصف املنترشة يف بغداد
واملحافظات”.

الصناعة تعلن خطة لتصدير السمنت واملواد اإلنشائية إىل اخلارج

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن العراقية
خط�ة لتصدي�ر السمنت وبع�ض املواد
االنشائي�ة إىل الخ�ارج .وفيما ناش�دت
رشك�ة الصناع�ات الخفيف�ة رئي�س
مجلس الوزراء ،ووزير النفط ،بااليعاز
اىل رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة
العتم�اد السع�ر الرسمي للوق�ود بدال
م�ن السع�ر التج�اري ،أضاف�ت ان

إعالنك
في
يحقق لك االنتشار األوسع
لالستفسار 07810090003 :
E-mail : alzawraanews@yahoo.com

التصدي�ر للمنتجات اإلسفلتية كالرايم
ك�وت والكات باك والرايم�ر املنتجة يف
الرشكة العام�ة للصناعات التعدينية».
ً
كب�رة
مساع�ي
واض�اف أن»هن�اك
َ
ً
وجادة لتصدير منتج�ات أخرى كاملواد
ً
فض�ا ع�ن أن
االنشائي�ة والسمن�ت،
هناك منتجات أخ�رى جاهزة للتصدير
عن�د استحص�ال املوافق�ات األصولية
لعدم وج�ود سوق لها يف البلد».وأش�ار

إىل أن «اإلغ�راق السلع�ي للمنتج�ات
والبضائ�ع املست�وردة ودخولها دونما
رقاب�ة أو سيطرة وبنوعي�ات رديئة َّأثر
سلباً ع�ى ترصيف وتسوي�ق املنتجات
الوطني�ة التي تمت�از بنوعياتها العالية
ومطابقته�ا للفحوص�ات واملواصفات
العراقي�ة والعاملي�ة كونه�ا تخض�ع
ملواصف�ات الجه�از املرك�زي للتقييس
والسيط�رة النوعية».م�ن جهته�ا،
ناش�دت رشك�ة الصناع�ات الخفيف�ة
«قط�اع مختل�ط» التابع�ة اىل وزارة
الصناع�ة ،رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ووزي�ر النف�ط
احسان عبد الجب�ار ،بااليعاز اىل رشكة
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة ،العتم�اد
السعر الرسمي للوق�ود بدال من السعر
التجاري.وذك�ر بيان لرشكة الصناعات
الخفيف�ة ان «رشك�ة توزي�ع املنتجات
النفطية التابعة ل�وزارة النفط ،حددت
السع�ر التجاري ملنتوج زي�ت الغاز ،ب�
 700دينار عراقي لل�رت الواحد ،لرشكة
الصناع�ات الخفيف�ة ،بدال م�ن السعر
الرسم�ي البالغ  400دينار».وأضاف ان
«ه�ذا االج�راء يتناىف مع مب�دأ تشجيع
الصناع�ة الوطني�ة ،ويتع�ارض م�ع

اعان بيع عقار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري /ذي قار /الثانية
باملزاي�دة العلنية العقار املرق�م ( ) 6129 \110
جزيرة الواقع يف سومر/حي املعلمني ذو مساحة
(  ) 150م�رت مرب�ع عرص�ة مشي�د عليه�ا بناء
دون مستوى الشبابيك م�ن الطابوق واالسمنت
الحدي�ث والعائ�د اىل الراهن (رف�اء جبار كاظم)
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن (ضي�اء كاظم زغر)
فع�ى الراغب باالش�رتاك مراجع�ة الدائرة خال
ثاث�ني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعان،
مستصحب�ا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة نقدي�ة
وكفال�ة مرصفية ال تقل عن (  ) %10من القيمة
املقدرة للعق�ار والبالغة (  ) 95000000خمسة
وتسع�ون مليون دين�ار ،وان املزايدة ستجرى يف
الساعة (  12ظهرا ) من اليوم االخر.

حمل�ة صن�ع يف الع�راق الت�ي تدعمها
حكوم�ة الكاظم�ي» ،مبين�اً ان «زيادة
كل�ف الوق�ود م�ن ش�أنها ان تكل�ف
الرشكة خسائر سنوي�ا ،كما ترفع من
كلف منتجات عشت�ار الكهربائية التي
تنتجه�ا الرشكة».وتاب�ع ان «الرشك�ة
تمكنت خال فرتة قص�رة من تصنيع
أجهزة منزلي�ة تحمل (ماركة عشتار)،
والت�ي تشم�ل الثاج�ات والعارض�ات
واملجم�دات والطباخ�ات واملداف�ئ
واملنتجات االخرى».
ولفت البيان اىل ان «الرشكة تمتلك خرات
وإمكاني�ات كب�رة من األي�دي العاملة
املاه�رة ،كم�ا ان اسعاره�ا تشجيعية
ومناسبة ج�دا مقارنة بأسعار األجهزة
الكهربائي�ة املستوردة».وأبدت الرشكة
استعداده�ا ل�»سد حاج�ة السوق من
االجه�زة الكهربائي�ة بش�كل كام�ل».
وطالبت الرشكة ،بحسب بيانها ،رئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ووزي�ر
النف�ط احسان عبد الجب�ار ،بتخفيض
سع�ر الوق�ود ،والعم�ل ع�ى تشجي�ع
الصناعة املحلية ،منوهة ان «ذلك يوفر
العمل�ة الصعب�ة للبل�د ،ويخل�ق فرص
عمل كثرة للعاطلني».

العدد  /180 :ش 2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/10/13 :
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الغراف
اع����ان
أقام�ت املدعي�ة ( سكين�ه غن�ي عاک�ول ) الدعوى
املرقم�ه اعاه والتي تطلب فيها الحكم بوفاة زوجها
( حسی�ن طالب سن�وح ) عليه تق�رر تبليغ املفقود
املذك�ور اع�اه او اي ش�خص يعل�م بحيات�ه اعانا
بصحيفت�ني محليتني بالحضور ام�ام هذه املحكمة
يف موع�د املرافعة املص�ادف  2020/10/26الساعة
التاسع�ة صباح�ا وبعكس�ه سوف تحك�م املحكمة
بوفات�����ه .
القايض
احمد ثجيل املياحي

وأض�اف البدي�ري أن «ه�ذا الق�رار بحال
تطبيق�ه سيح�رم العراق م�ن ثلث حجم
االنت�اج ،خاصة من محص�ول الحنطة يف
مجم�ل املحافظات املت�ررة ،اضافة اىل
حرم�ان آالف االي�ادي العاملة املستخدمة
يف تلك األرايض ،ناهي�ك عن الخسائر التي
ستحص�ل يف املحاصيل الزراعي�ة والثروة
السمكية بما يؤدي اىل تراجع املنتج املحيل
بشكل كب�ر ج�دا» .الفت�ا اىل ان «الخطر
االخ�ر يأت�ي م�ن ان إغ�اق تل�ك املناف�ذ
االروائية املأخوذة من املصب العام سيؤدي
اىل تهدي�د محافظة النارصي�ة بالفيضان
بسب�ب فائض املياه الت�ي كانت تستخدم
يف الف�رتة السابقة ل�ارواء يف تلك املناطق
املجاورة للمصب العام».
ولف�ت اىل ان «تعمي�م وتنفيذ ه�ذا القرار
سيح�رم الع�راق م�ن االستف�ادة من تلك
املي�اه الت�ي تذهب بشكل كام�ل اىل خليج
دون االستفادة منها ،ويحرم تلك األرايض

الت�ي ه�ي باالصل تم تأجره�ا من وزارة
الزراعة اىل الفاح�ني ،وتقدم موارد مالية
لخزينة الدولة يف هذه الظروف الصعبة».
داعي�ا رئيس مجل�س ال�وزراء اىل «اعادة
النظر يف هذا الق�رار املجحف وغر املهني
واملبن�ي ع�ى اجته�ادات بعي�دة كل البعد
ع�ن الواق�ع ،وت�ر بالع�راق اقتصاديا
واجتماعيا وزراعيا».
وأكد البديري ان «طلبا سيتم تقديمه بغية
استضافة وزراء التجارة والزراعة واملوارد
املائي�ة ،وكل االطراف املعني�ة بهذا القرار
للوق�وف عى أسبابه ومرراته التي نعتقد
انها ال تتعدى كونه�ا اجتهادات مغلوطة،
وست�ؤدي اىل كوارث بح�ال االرصار عليها
م�ن اصحاب الق�رار يف الحكوم�ة ،ناهيك
ع�ن كونه�ا اعان�ا واضحا لقط�ع ارزاق
آالف العوائ�ل ،ما سي�ؤدي اىل ردود افعال
وتظاهرات ستكون الحكومة يف غنى عنها
بهذه املرحلة الحرجة من عمرها».

اخنفاض تداوالت سوق العراق املالي

كشفت عن تهديد حلملة {صنع يف العراق}

ه�ذا االج�راء يتن�اىف مع مب�دأ تشجيع
الصناعة الوطنية ،ويتعارض مع حملة
صن�ع يف العراق التي تدعمها الحكومة.
وقال املتح�دث باسم ال�وزارة ،مرتىض
الصايف ،امس االربع�اء ،بحسب الوكالة
الرسمية :إن»هن�اك عددا ً من الرشكات
التابع�ة لل�وزارة تمكن�ت م�ن تحقيق
االكتفاء الذاتي ملنتجاتها ولديها القدرة
ع�ى التصدي�ر» .مؤك�دا ً «تنفيذ نشاط

األساسي�ة مث�ل( :الطاق�ة الكهربائية،
النقل ،املناطق الحرة ،واملدن الصناعية)،
واملرحلة الرابع�ة تشمل توفر الخدمات
األساسية وتوجي�ه الرعاية االجتماعية،
بينما تتضمن املرحلة الخامسة واألخرة
الحوكم�ة والبيئ�ة القانوني�ة واإلدارية
لتمك�ني املؤسسات واألف�راد من تطبيق
االصاحات املذكورة».
وأكد أن “ه�ذه الورقة االصاحية ،ورقة
ممتازة وش�املة ،لكونه�ا اعتمدت عى
مص�ادر وبيان�ات وفيها نظرة ش�املة

لاقتصاد ،ووضعت فرتة زمنية إلتمامها
م�ن  3اىل  5سنوات ،وه�ي بمثابة خطة
اقتصادي�ة تنموي�ة إصاحي�ة إلع�ادة
هيكلة القطاع املايل واالقتصادي” .مبينا ً
أنه “إذا ما توفرت البيئة املائمة وتمكنت
الحكومة من تطبيق وتنفيذ هذه الورقة؛
فسيتغ�ر الوض�ع االقتص�ادي للب�اد،
وتخرج من حالة األزمات املالية” ،منوها ً
ب�أن “تقدي�م ه�ذه الورق�ة االصاحية
بمثاب�ة (م�رر) لتمري�ر قان�ون العجز
امل�ايل ،ألن أحد رشوط املوافقة عليه ،هو
تقديم الورقة االصاحية”.
ولفت اىل ان «مرشوع العجز املايل املرسل
من قب�ل الحكوم�ة اىل مجل�س النواب،
وال�ذي ت�م تحويل�ه اىل اللجن�ة املالي�ة
النيابي�ة ،عب�ارة ع�ن موازن�ة مصغرة،
مخطط�ة لأش�هر األربع�ة املتبقي�ة
م�ن السن�ة ،وهو كذل�ك تموي�ل بعض
االلتزام�ات من األش�هر املاضية كعقود
الرتاخي�ص والدي�ون والفوائ�د وأم�ور
أخرى».
وأش�ار اىل ان «املوازن�ة املصغ�رة ،تضم
 38بن�داً ،وتشم�ل فق�رات عديدة ضمن
املوازنة التشغيلي�ة وموازنة استثمارية
ألكث�ر م�ن  72بن�دا تشم�ل املشاري�ع
املتوقفة واملنج�زة بنسب عالية وتمويل
املحافظ�ات ،ويحت�اج م�رشوع ه�ذه
املوازنة إىل ما يق�ارب  41تريليون دينار
لتموي�ل عجز األش�هر األربع�ة املتبقية،
بمعنى وجود عجز شهري يقارب ال�10
ترليون�ات دينار بعد احتس�اب النفقات
واإليرادات».

دعوات برملانية للرتاجع عن قرار حكومي «سيؤدي إىل كارثة» باإلنتاج الزراعي

الرافدين مينح قروضا بـ ٢٥مليونا
ألصحاب احملال واملهن األخرى
بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،امس
األربع�اء ،ع�ن من�ح ق�روض
املشاري�ع الصغ�رة للمواطن�ني
م�ن اصح�اب املح�ال التجاري�ة
لتصل اىل  25ملي�ون دينار.وقال
املكتب االعامي للمرصف يف بيان
تلقت «ال�زوراء» نسخة منه :انه
“تماش� ًيا م�ع سياس�ة املرصف
الهادفة لتنويع الخدمات املقدمة
من قبله ،ودعمًا لاقتصاد الوطني
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بغداد /الزوراء:
اغل�ق مؤرش االسع�ار يف سوق
الع�راق ل�اوراق املالي�ة ،امس
االربع�اء ،منخفض�ا بنسب�ة
(.)0.13%
وجاءت مؤرشات التداول لسوق
الع�راق ل�أوراق املالي�ة لي�وم
امس كما ييل :بلغ عدد االسهم
املتداول�ة ()1.507.166.226
سهما ،بينما بلغت قيمة االسهم
( )719.589.283دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االسع�ار ISX
 60يف جلس�ة ام�س ع�ى
( )487.81نقط�ة منخفض�ا
بنسب�ة ( )0.13%ع�ن اغاقه
يف الجلس�ة السابق�ة البال�غ
( )488.46نقطة.
وت�م تداول اسه�م ( )32رشكة
م�ن اص�ل ( )105رشك�ة
مدرج�ة يف الس�وق ،واصب�ح
ع�دد الرشك�ات املوقوفة بقرار
م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم

التزامه�ا بتعليم�ات االفص�اح
املايل ( )26رشكة.
وبلغ عدد االسه�م املشرتاة من
املستثمري�ن غ�ر العراقيني يف
الس�وق ( )406ماي�ني سه�م
بقيم�ة بلغ�ت ( )161ماي�ني
دين�ار من خ�ال تنفي�ذ ()35
صفق�ة ع�ى اسه�م رشك�ة
واحدة.
يذك�ر ان سوق الع�راق لأوراق
املالي�ة ق�د استخ�دم انظم�ة

الت�داول االلكرتون�ي واالي�داع
املركزي منذ عام  2009ويسعى
ألط�اق نظ�ام الت�داول ع�ر
االنرتنيت للمستثمرين ,وينظم
خمس جلسات تداول اسبوعيا
من االح�د اىل الخميس ,ومدرج
في�ه  105رشك�ة مساهم�ة
عراقية تمثل قطاعات املصارف
واالتصاالت والصناعة والزراعة
والتام�ني واالستثم�ار امل�ايل
والسياحة والفنادق.

العدد 525 :
التاريخ2020/10/13 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
رئاسة محكمة جنايات ذي قار
اع����ان
اىل /املتهمني الهاربني املدرجة اسمائهم ادناه
کونك�م مطلوب�ني لدى هذه املحكم�ة عن قضايا جنائية وف�ق احكام املواد امل�ؤرشة ازاء اسم كل
واحد منك�م وملجهولية محل اقامتكم يف الوقت الحارض قررت املحكمة تبليغكم اعانا بصحيفتني
محليت�ني يوميتني للحض�ور يف موعد املحاكمة املؤرش ازاء اسمائكم لتجيب�وا عن التهمة املنسوبة
اليكم وبعكسه ستجري محاكمتكم غيابيا وعلنا وفق القانون ..
القايض
محمد محسن االبراهيمي
رئيس محكمة جنايات ذي قار الهيأة االوىل
ت

اسم املتهم

اسم االم

املادة القانونية

تاريخ املحاكمة

رقم الدعوى

1

فهد عايص سمر فياض البدري
جميل عايص سمر فياض البدري

دويحة رايض
دويحة رايض

 406عقوبات
 406عقوبات

2020/11/25
2020/11/25

2018/1732
2018/1732

2

محمود نارص عبد جر الدبي

رابعه صالح

 28مخدرات

2020/11/25

/944ج ه� 1
2019/

3

شيماء سمر سليمان محمد اللهيبي

جنان محمود

-298/289
376

2020/11/26

2019/114

4

محمود عباس حسن شهد الجبوري

نورية عبيد

 194عقوبات

2020/11/26

2015/220

الرياضي

أصفر وأمحر

بريسبوليس يهدد قطر باللجوء إىل الفيفا

طهران  /متابعة الزوراء
هـدد نادي بريسـبوليس اإليرانـي نظريه قطر القطـري ،باللجوء اىل االتحاد الـدويل لكرة القدم
«فيفا» بسـبب مفاوضات األخري مع العبه العراقي بشـار رسن.وأعلن رسن ،أول أمس ،رحيله
عـن صفوف الفريق ألسـباب خاصـة ،فيما أكد رئيس النـادي اإليراني ان عقـد الالعب لم ينت ِه
والنادي يعارض خروجه بنسـبة .%100وذكر بريسـبوليس يف بيان انه «بحسـب التقارير التي
أفادت بأن نا ِد قطري يتفاوض مع العب الفريق بشـار رسـن ،فإننا نعلن أن هذا الالعب مرتبط
بعقد رسـمي وسـاري مع نادي بريسـيبوليس».وأوضح النادي اإليراني« :ان أي مفاوضات أو
االتفاق مع رسـن ،مخالف لقواعد ولوائح فيفا ويتعارض بشـكل واضح مع الحقوق القانونية
لربسيبوليس».وتابع« :بنا ًء عىل ذلك ،سيتابع نادي بريسيبوليس هذه القضية بجدية من خالل
السلطات التأديبية يف فيفا وسيبلغ االتحاد القطري لكرة القدم».
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استعدادات املنتخبات العربية لكأس العامل

العراق يواجه أوزبكستان يف ختام العام ..وقطر تواجه كوريا اجلنوبية وديا
بغداد  /متابعة الزوراء
ربما ستكون مواجهة العراق مع
أوزبكستان يف السابع عرش من شهر
ترشين الثاني املقبل آخر مباراة
ملنتخبنا الوطني يف عام  ،2020ما لم
يحصل تعديل أو تغيري جديد من اللجنة
التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم.
حيث ان روزنامة االتحاد الدويل لكرة
القدم (فيفا) ال توجد فيها مباريات يف
كانون الثاني (ديسمرب) املقبل ،بسبب
انشغال الفيفا برتتيبات مونديال
األندية يف قطر ،ان تمكنت االتحادات
القارية األخرى من اكمال مسابقات
دوري األبطال لديها.
وستقام مباراة العراق مع أوزبكستان
يف دولة االمارات العربية املتحدة،
ضمن تحضريات املنتخبني للتصفيات
اآلسيوية املزدوجة واملؤهلة لنهائيات
كأس العالم قطر  2022ونهائيات كأس
آسيا  2023يف الصني.
ويخوض قبلها منتخبنا مباراة ودية
أمام منتخب األردن يف الثاني عرش من
الشهر نفسه،
وبالتايل سيستغل االتحاد العراقي فرتة
مباريات نوفمرب بشكل مثايل بعد أضاع
الفرتة الحالية الخاصة بشهر اكتوبر
الجاري.
وأكد املدير اإلداري للمنتخب الوطني،
باسل كوركيس ،أن املباراتني الوديتني
قائمتان وال صحة إللغائهما رغم
اعتذار املنتخب العماني وتم التعويض
بمباراة أخرى.
وقال كوركيس للوكالة الوطنية العراقية
لألنباء« :ان املباراتني الوديتني قائمتان
وال صحة لألخبار التي أشيعت حول

إلغائهما بل أن املنتخب العماني أعتذر
لظروف الجائحة يف عمان وقرارات
خلية األزمة بحجر الوافدين ملدة 14
يوما حتى ان كان املنتخب العماني
وبالتايل اعتذروا عن اللقاء.
وبني« :ان الهيئة التطبيعية عوضت
بلقاء أخر أمام املنتخب األردني وتم
تغيري املوعد حسب رغبة األردنيني وتم
تقديم املباراة يوم واحد فقط أي يف
الثاني عرش من الشهر املقبل ومباراة

الطلبة خيسر امام فريق القاسم ونفط
الوسط يتغلب على احلدود وديا
بغداد  /متابعة الزوراء
خرس فريق الطلبة امام نظريه القاسم بثالثة اهداف لهدفني يف املباراة
الودية التي اقيمت امس االربعاء عىل ملعب الربج يف العاصمة بغداد.
وتناوب عىل تسجيل ثالثية فريق القاسم كل من نهاد محمد “هدفني”
يف الدقيقتني  28و 47وعيل كريم يف الدقيقة .66
فيما سجل ثنائية االنيق كل من محمد زامل يف الدقيقة  64وعيل لطيف
يف الدقيقة .79
ويف مباراة اخرى فاز فريق نفط الوسط عىل فريق الحدود يف مباراة
ودية بهدف دون رد يف املباراة التي أقيمت يف ملعب برايتي ضمن إطار
استعدادات الفريقني للدوري املمتاز.
الشوط األول انتهى بالتعادل السلبي رغم سيطرة فريق نفط الوسط
عىل املباراة.
ويف الشوط الثاني تمكن الالعب حسني عبد الواحد من تسجيل هدف
املباراة الوحيد يف د ( ،)68لتنتهي املباراة بفوز نفط الوسط بهدف دون
رد.
وهذه املباراة الثالثة لنفط الوسط يف معسكره وسبق أن فاز عىل أربيل
ونفط ميسان فيما تعد الخسارة الثالثة للحدود بعد خسارتني أمام
أربيل ونفط ميسان.
يذكر ان الدوري املمتاز سينطلق يف لـ 25من الشهر الجاري

مصطفى كريم يعود إىل أمانة بغداد

أوزبكستان قائمة يف موعدها بالسابع
عرش من الشهر املقبل.
وأشار إىل أن املوعد املحدد لوصول
املدرب السلوفيني رسيتشكو كاتانيتش
السادس من الشهر املقبل ،حيث يتجمع
الفريق يف العاصمة بغداد ملدة يومني
أو ثالثة قبل املغادرة إىل دبي لخوض
املباراتني التجريبيتني.
يشار إىل أن املنتخب العراقي يتصدر
املجموعة الثالثة يف التصفيات املؤهلة

لكأس العالم برصيد  11نقطة/.
من جهة أخرى ،أعلن االتحاد القطري
لكرة القدم أن منتخب بالده سيالقي
نظريه الكوري الجنوبي يف مباراة دولية
ودية يف النمسا يف  17ترشين الثاني/
نوفمرب املقبل.
وأوضح االتحاد القطري عىل موقعه
الرسمي :أن املباراة تأتي يف إطار
الستكمال
املنتخبني
تحضريات
التصفيات املزدوجة املؤهلة إىل نهائيات

كأس العالم  2022وكأس آسيا 2023
التي جرى تأجيل جوالتها األخرية أكثر
من مرة بسبب فريوس كورونا املستجد
قبل أن يتم نقلها اىل العام املقبل
 2021بالتنسيق بني االتحادين الدويل
واآلسيوي.
وكان املنتخب القطري قد خرس أمام
غانا  5-1يف مباراة ودية اإلثنني املايض
يف مدينة أنطاليا الرتكية يف الظهور األول
خالل العام الحايل بعد غياب طويل عن

املباريات الودية والرسمية.
ويشارك بطل النسخة األخرية من
مسابقة كأس آسيا  ،2019للمرة الثانية
يف بطولة كوبا أمريكا التي ستقام يف
األرجنتني وكولومبيا خالل الفرتة ما
بني  12حزيران /يونيو إىل  12تموز/
يوليو من العام املقبل ،حيث أوقعته
القرعة يف املجموعة الثانية اىل جانب
منتخبات كوملبيا والربازيل وفنزويال
واإلكوادور والبريو.
كما سيسجل املنتخب القطري ظهوره
األول يف مسابقة الكأس الذهبية
ملنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية
والوسطى والكاريبي) والتي ستقام
خالل الفرتة ما بني  10تموز/يوليو
وحتى األول من آب/أغسطس املقبلني
حيث أوقعته القرعة يف املجموعة الرابعة
إىل جانب هندوراس وبنما وغرينادا.
التعادالت تسيطر عىل نتائج املنتخبات
العربية
تعادل املنتخب املغربي مع ضيفه من
الكونغو الديمقراطية  1-1يف الرباط يف
مباراة دولية ودية يف كرة القدم.
وكان املنتخب املغربي البادئ بالتسجيل
عرب مدافع أياكس أمسرتدام الهولندي
نصري املزراوي ( ،)45وأدرك يوان ويسا
التعادل (.)60
وبالنتيجة نفسها ،تعادلت تونس مع
نيجرييا يف النمسا.
ومنح مهاجم ليسرت سيتي االنكليزي
كيليتيش إيهاناتشو التقدم لنيجرييا يف
الدقيقة  ،21وأدرك مدافع أوملبياكوس
اليوناني محمد دراغر التعادل لتونس يف
الدقيقة .44
ويف مدينة دن هاغ الهولندية ،لم تكن

حال املنتخب الجزائري بطل إفريقيا
أفضل من جاريه املغربي والتونيس
وتعادل مع نظريه املكسيكي بهدفني
لالعب وسط ميالن االيطايل اسماعيل
بن نارص ( )45وجناح مانشسرت سيتي
االنكليزي رياض محرز ( )67مقابل
هدفني لالعب وسط بورتو الربتغايل
خيسوس كورونا ( )44والعب وسط
ريال بيتيس االسباني دييغو لينيس
(.)87
وأكملت الجزائر املباراة بعرشة العبني
منذ الدقيقة  56إثر طرد العب وسط
الغرافة القطري عدالن قديورة.
عىل صعيد متصل ،أعلن االتحاد
السنغايل لكرة القدم إلغاء املباراة
الدولية الودية التي كانت مقررة،
أول أمس الثالثاء ،بني منتخب بالده
وضيفه املوريتاني بسبب ثماني
حاالت إيجابية بفريوس «كوفيد»19-
يف صفوف وفد ضيوفه.
ّ
«إن
وقال االتحاد السنغايل يف بيان:
االتحاد السنغايل يؤسفه اإلعالن عن
إلغاء املباراة الودية الدولية التي كانت
مقررة بني السنغال وموريتانيا اليوم
 13ترشين األول/أكتوبر يف تييس
(غرب) بعد التشاور بني الطرفني
واالتحاد اإلفريقي للعبة».
وأوضح« :عقب اختبارات كوفيد،19-
وفقا ً للربوتوكوالت الصحية لالتحادين
الدويل (فيفا) واإلفريقي (كاف) ،ت ّم
لألسف اكتشاف ثماني حاالت إيجابية
ألعضاء يف االتحاد املوريتاني لكرة
القدم» ،معربا ً عن «تضامنه التام» مع
االتحاد املوريتاني ومتمنيا ً «الشفاء
العاجل للمصابني».

خلدون إبراهيم :نفط الوسط سيكون رقما صعبا يف الدوري
بغداد  /متابعة الزوراء:
قال خلدون إبراهيم العب نفط الوسط
الدويل السابق ،إن فريقه سيكون رقما
صعبا يف الدوري العراقي.
وأضاف إبراهيم يف ترصيح صحفي
«نفط الوسط سينافس عىل املراكز
األوىل يف الدوري ،ملا يضمه من

مجموعة طيبة من الالعبني ،يمثلون
خليطا مميزا بني الخربة والشباب،
فضال عن جهاز فني محنك».
وبني أن مستوى الالعبني املحرتفني
جيد ويشكل إضافة نوعية ،خاصة أن
الثالثي لعب سابقا يف الدوري العراقي
ولديهم تصور عن مستوى املسابقة.

وأشار إىل أن املعسكر التدريبي يف
أربيل كان مثمرا ومنح املدرب الرؤية
الكاملة عن وضع الالعبني.
وأوضح أن فريق نفط الوسط خاض
ثالث مباريات تجريبية يف املعسكر،
فاز بها عىل أربيل ونفط ميسان
والحدود.

حمرتفو نفط ميسان يلتحقون بالفريق األسبوع املقبل
أربيل  /متابعة الزوراء
يختتم فريق نفط ميسان معسكره التدريبي املقام حاليا
يف مدينة أربيل يوم األحد املقبل ،عىل أن يعود للعاصمة
بغداد ليلتحق املحرتفون الثالثة بالفريق.
وقال مدرب كرة نفط ميسان ،رزاق فرحان ،للوكالة
الوطنية العراقية لألنباء« :ان الفريق يواصل تدريباته يف
مدينة أربيل ضمن املعسكر التدريبي ،وخضنا مباراتني
وديتني مع نفط الوسط والحدود وهناك ترتيب ملواجهة
أربيل يف لقاء ثالث عىل أن يعود الفريق للعاصمة بغداد يوم
األحد املقبل.
وبني :أن املحرتف اليمني نارص محمدوه التحق بالفريق

بوقت سابق وهو اآلن يجري تدريباته مع الفريق ،بينما
سيلتحق املحرتفون الثالثة العاجي جماليل زوي والنيجريي
الفيس جيكاتارا والالعب الثالث درامان ديبايت من النيجر
يلتحقون األسبوع املقبل يف العاصمة بغداد.
وأشار إىل أن وصول املحرتفني املتأخر بسبب ضيق فرتة
األعداد ،وبالتايل اعدادنا سيكون غري مكتمل بسبب عدم
التحاق املحرتفني يف املعسكر التدريبي ،ويحتاجون للوقت
من أجل االنسجام ،بينما الهيئة التطبيعية حددت الخامس
والعرشين من الشهر الجاري موعدا النطالق الدوري.
يشار إىل أن نفط ميسان يفتتح منافسات الدوري بمواجهة
فريق القاسم يف ملعب الكفل.

رئيس احتاد السلة يكشف تفاصيل عقد املدرب األجنيب
بغداد  /متابعة الزوراء
كشف رئيس االتحاد العراقي لكرة السلة ،حسني
العميدي ،عن تفاصيل التعاقد مع املدرب األجنبي
الذي سيقود املنتخب الوطني يف التصفيات
اآلسيوية املؤهلة لبطولة كأس العالم.وقال العميدي
لوكالة األنباء العراقية (واع)« :تم االتفاق بشكل
بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن نادي أمانة بغداد عودة
مهاجمه ،مصطفى كريم،
لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
وذكر النادي يف بيان« :ان نادي
أمانة بغداد جدد التعاقد رسميا ً
مع مصطفى كريم وستار
جبار ،ويتعاقد مع املدافع كرار
محمد قادما من الرشطة لتمثيل
الفريق يف منافسات الدوري
املمتاز لكرة القدم».

وأوضح« :ان الالعبني تم
التعاقد معهم قبل إغالق سوق
االنتقاالت لكن بسبب بعض
األمور املالية التي تخص التعاقد
لم يتم اإلعالن عنه».
الصناعات
نادي
وكان
الكهربائية قد أعلن تعاقده
مع الالعب مصطفى كريم،
لكن الالعب كشف بعد أيام
عن رحيله عن صفوف الفريق
بالرتايض.

رسمي مع املدرب البوسني عزيز بكري لتدريب
املنتخب الوطني بعقد ملدة عام واحد قابل للتجديد
وبراتب شهري قيمته  6آالف دوالر» ،مبيناً« :ان
األشهر الثالثة األوىل ستكون مثل اختبار للمدرب،
ومن املمكن فسخ العقد أو االستمرار «.وأضاف
العميدي« :ان املدرب سيصل إىل بغداد خالل األيام

القليلة املقبلة بعد إنهاء متعلقات اإلقامة» ،الفتا ً
إىل« :ان املدرب معروف عىل نطاق اللعبة يف الرشق
األوسط ،حيث كان املساعد األول ملدرب املنتخب
الرتكي الذي يعد من املنتخبات القوية واملنافسة
عىل بطولة كأس العالم وأحرز املركز الثاني يف العام
.»2010وأشار العميدي إىل« :ان املنتخب سيستمر

بمعسكره الداخيل لحني وصول املدرب األجنبي،
بعدها سيخوض معسكرا ً خارجيا ً أما يف تركيا أو
قطر أو مرص» ،مبيناً« :ان وزير الشباب والرياضة
وخالل زيارته لتدريبات املنتخب وعد بتلبية جميع
متطلبات واحتياجات املنتخب الوطني تحضريا ً
لالستحقاق القاري املقبل».

وزارة الرياضة والشباب تعد مذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية
بغداد  /متابعة الزوراء
أعلنت وزارة الشباب والرياضة انها بصدد
توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع دول
عربية وأجنبية.
وذكرت دائرة العالقات والتعاون الدويل
يف وزارة الشباب والرياضة يف بيان« :ان
الوزارة تعمل عىل إعداد عدد من مذكرات
التفاهم الخارجية ،تتعلق بقطاعي
الشباب والرياضة».
وقال مدير عام الدائر،ة محمود خلف،

بحسب البيان« :تم اكمال عدد من
مذكرات التفاهم ،تنتظر التوقيع عليها
أبرزها :مذكرة تفاهم شبابية ورياضية
مع الجزائر ،وسوريا تتعلق بالجانب
الريايض ،ومرص بشأن قطاعي الشباب
والرياضة ،وتفعيل مذكرة التفاهم مع
الجانب األردني ،مع العمل عىل تعديلها بما
يخدم التوجهات الجديدة للوزارة ،وتفعيل
مذكرة تفاهم مشرتكة بني الجانبني
العراقي واألذربيجاني».

وأضاف خلف« :ان الوزارة تعمل عىل
إعداد عدد من مذكرات التفاهم مع
املنظمات والجهات الدولية الحكومية
وغري الحكومية وتشمل مذكرة تفاهم
مع املجلس الثقايف الربيطاني تتعلق بـ
قطاع الشباب ،وإعداد مسودة إتفاقية مع
الربنامج اإلنمائي ملنظمة األمم املتحدة،
لدعم وإعداد وتطوير قدرات القيادات
الشبابية ،ويف جميع املحافظات العراقية»،
مشريا اىل انه ألول مرة تم اإلتفاق مع املعهد

الديمقراطي الدويل  ))NDIإلعداد القيادات
الشبابية يف العراق ،فضال عن عقد
االجتماع الفني األول بني الدائرة ،ومنتدى
شباب التعاون اإلسالمي ،ومقره يف مدينة
إسطنبول الرتكية ،من أجل تفعيل مذكرة
التفاهم املوقعة بينه وبني وزارة الشباب
والرياضة مطلع عام .»2020
وعىل الصعيد الداخيل وقعت الوزارة
مذكرات تفاهم مشرتكة مع الوزارات
والهيئات ،أبرزها توقيع مذكرة تفاهم

مع وزارة اإلتصاالت ،وهيئة اإلتصاالت،
ووزارة الرتبية ،ومذكرة تفاهم مع وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي تنتظر
التوقيع فقط ،ويتم العمل عىل توقيع
مذكراتٍ أخرى مع وزارات العمل والشؤون
االجتماعية ،والصحة ،والثقافة.
وتابع« :ان الوزارة ستعمل يف العام املقبل،
عىل إعداد مذكرات تفاهم خارجية مع
الصني وإسبانيا وسلطنة ُعمان واإلمارات
واملغرب».
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دوري األمم األوروبية

اعالم الكرتوني

تعادل مثري بني أملانيا وسويسرا وأوكرانيا تفاجئ إسبانيا وتلحق بها اهلزمية األوىل
ْ
أفلت�ت أملانيا م�ن فخ ضيفتها س�ويرا
وخرج�ت بتع�ادل ثم�ني  3-3يف الجول�ة
الرابعة من منافس�ات املجموع�ة الرابعة
لدوري األمم األوروبية يف كرة القدم.
ودخ�ل املنتخ�ب األملان�ي مبارات�ه وجاره
الس�ويري عى خلفية فوزه السبت عى
مضيفه األوكران�ي  ،2-1محققا انتصاره
األول يف البطول�ة القاري�ة الجدي�دة بع�د
تعادل�ني ضد إس�بانيا ( )1-1وس�ويرا
( 1-1أيضا).
وكان ف�وز الس�بت امل�ايض ع�ى أوكرانيا
املثقل�ة بالغياب�ات نتيج�ة اإلصاب�ات
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد ،األول أيض�ا
لرجال لوف منذ عودة املنافس�ات الدولية
بع�د توق�ف دام قرابة عرشة أش�هر جراء
تف�ي “كوفيد ،”-19بع�د أن تعادل أيضا ً
وديا مع تركيا  3-3األربعاء املايض.
وأنتج التعادل مع تركيا حالة من السخط
لدى يواكي�م لوف الذي أع�رب عن غضبه
وإحباط�ه بع�د املب�اراة ،واعت�رب امل�درب
األملان�ي أن املنتخب يعاني من مش�كلة يف
القيادة يف أرض امليدان.
وستزيد حدة االنتقادات بعد مباراة الثالثاء
الت�ي تخل�ف خالله�ا األمل�ان ث�الث مرات
بأهداف ماري�و غافرانوفيت�ش ( 5و)56
وريمو فريولر ( ،)26قبل أن ينقذها تيمو
فرينر ( )28وزميله يف تش�يليس اإلنكليزي
كاي هافريت�س ( )55وس�ريج غناب�ري
(.)60
ب�دأ ل�وف اللقاء ب�ارشاك ثنائي تش�يليس
فرين�ر وهافريت�س أساس�يني يف خ�ط
املقدمة.
وفرض األملان هيمنتهم منذ صافرة البداية
بحث�ا عن هدف مبكر لكن الهدف جاء من
الجهة الس�ويرية إثر ركل�ة ركنية كان
ش�ريدان شاكريي مس�ببا لها بعد اجباره
الحارس مانوي�ل نوير عى التدخل برباعة
النقاذ املوقف.
بع�د أن عج�ز الدف�اع ع�ن إبع�اد الك�رة
القادم�ة م�ن الركل�ة الركني�ة بالش�كل
املناس�ب ،وصل�ت إىل ريمو فريول�ر الذي
حولها برأسه من خارج املنطقة إىل ماريو
غافرانوفيت�ش ،فأودعه�ا األخري برأس�ه
أيضا يف الشباك األملانية (.)5
وح�اول املنتخ�ب األملان�ي جاه�دا العودة
إىل اللق�اء لكن�ه اصطدم بتنظي�م دفاعي
صلب لفريق امل�درب فالديمري بتكوفيتش
الذي نجح وعرب هجمة مرتدة رسيعة بعد
أن خر تون�ي كروس الك�رة يف منتصف
امللعب تقريب�ا يف تعزيز النتيج�ة بتمريرة
من ش�اكريي إىل هاريس س�يفريوفيتش،
فعكس�ها األخري إىل فرويلر الذي س�ددها

بحنكة فوق نوير (.)26
ورد األمل�ان رسيع�ا مس�تفيدين من خطأ
يف الس�يطرة عى الكرة من فابياس ش�ار،
فخطفه�ا هافريت�س ومرره�ا إىل فرين�ر
الذي تقدم بها قبل أن يسددها أرضية عى
يسار يان سومر (.)28
وكان روب�ن غوزنس قريبا ج�دا من منح
أملاني�ا التع�ادل به�دف رائع من تس�ديدة
بالجه�ة الخارجي�ة لقدمه الي�رى ،لكن
س�ومر تألق وأبع�د الكرة قب�ل أن تخرتق
الزاوية اليرى العليا (.)35
ورغم املح�اوالت األملانية العديدة ،وأبرزها
لك�روس يف الدقيق�ة  44بتس�ديدة بعيدة
هزت الشباك الجانبية ،بقيت النتيجة عى
حالها حتى نهاية الشوط األول.
ثم بدأ األملان الشوط الثاني من حيث أنهوا
األول وكانوا قريبني م�ن هدف التعادل لو
ل�م يعاند الح�ظ هافريتس بعدم�ا ارتدت
محاولته م�ن القائم األي�ر ( ،)49إال أن
الع�ب تش�يليس الجديد وباي�ر ليفركزون
السابق عوض هذه الفرصة وأدرك التعادل
بع�د مجهود فردي مميز ج�دا عى الجهة
اليمنى قبل أن يسدد كرة أرضية يف الزاوية
اليمنى (.)55
إال أن الفرح�ة األملانية لم تدم س�وى ثوان
ألن نوير انحن�ى بعد صدتني رائعتني أمام
س�يفريوفيتش ،وذل�ك بع�د أن س�قطت
الكرة أمام غافرانوفيتش فأطلقها األخري
صاروخي�ة يف س�قف الش�باك ( ،)56لكن
غناب�ري أدرك التع�ادل رسيع�ا بتس�ديدة

رائع�ة بالكعب بع�د تمري�رة عرضية من
فرينر (.)60
يذك�ر أن أملاني�ا رفع�ت رصيده�ا إىل 6
نق�اط يف املرك�ز الثان�ي بف�ارق األهداف
عن أوكرانيا يف حني باتت س�ويرا أخرية
برصيد نقطتني.
فاج�أت أوكراني�ا نظريته�ا إس�بانيا
وألحق�ت بها الهزيمة األوىل يف دوري األمم
األوروبية.
وانت�رصت أوكرانيا عى ضيفتها إس�بانيا
يف املرحلة الرابعة م�ن مباريات املجموعة
الرابع�ة للمس�توى األول اول أمس بهدف
دون رد.
وس�جّ ل ه�دف املب�اراة الوحي�د فيكت�ور
تس�يغانكوف قبل قرابة ساعة عى نهاية
اللقاء.
ورفع�ت أوكرانيا رصيدها إىل س�ت نقاط
بفارق نقط�ة عن إس�بانيا التي انترصت
يف مبارات�ني وتعادل�ت يف واح�دة خ�الل
مبارياتها الثالث السابقة يف البطولة.
وردت أوكراني�ا الدي�ن إلس�بانيا بعدم�ا
انترصت األخرية برباعية نظيفة ذهابا ً.
وهو الف�وز الثان�ي ألوكرانيا يف النس�خة
الثاني�ة للمس�ابقة القاري�ة الجديدة بعد
األول ع�ى س�ويرا  2-1يف الجولة األوىل،
فأنعش�ت آماله�ا يف املنافس�ة عى بطاقة
املجموعة املؤهلة إىل الدور نصف النهائي.
ودفعت إس�بانيا ثمن الفرص الكثرية التي
أهدرتها قبل الهدف األوكراني.
وكان�ت إس�بانيا صاحب�ة األفضلي�ة

إصابة مدرب سلوفاكيا والعبني اثنني بفريوس كورونا
َ
أعل�ن االتحاد الس�لوفاكي لك�رة القدم ّ
أن م�درب منتخب
ب�الده باف�ل هاب�ال والعبي�ه الدولي�ني ميالن س�كرينيار
وياروسالف ميهاليك وبعض أعضاء الجهاز الفني أصيبوا
بفريوس كورونا املستجد.وذكر االتحاد السلوفاكي يف بيان
ل�ه ّ
أنه وفقا ً للوائح االتحاد األوروبي لكرة القدم“ :ت ّم عزل
جميع املصابني ودخلوا الحجر الصحي اإللزامي ملدة عرشة
أيام”.
وأوض�ح ّ
أن االختب�ارات جاءت إيجابية لكل م�ن بافل هابال
و(مدافع إنرت ميالن اإليطايل) ميالن سكرينيار و(العب وسط

ليخيا غدانس�ك البولندي) ياروس�الف ميهالي�ك واملتحدث
املنتخ�ب وخمس�ة أعضاء
س�م
با
الفني.وتابع االتحاد املحيل:
يف الجه�از
جمي�ع أعض�اء املنتخ�ب
“ يلت�ز م
إج�راءات النظاف�ة التي أمر
بجمي�ع
الصح�ة العام�ة
به�ا مكتب
ا لس�لو فا كية ،
للجمهور ية
االتحاد األوروبي
و كذ ل�ك
لكرة القدم”.

تعادل تشيلي مع كولومبيا وفوز الربازيل
على بريو واألرجنتني تهزم بوليفيا

ْ
تعث�رت تش�ييل ع�ى أرضه�ا عندم�ا تعادلت مع
كولومبي�ا ( )2-2ع�ى ملع�ب تش�ييل الوطني يف
خت�ام الجول�ة الثانية م�ن تصفيات ق�ارة أمريكا
الجنوبي�ة املؤهل�ة ل�كأس العالم (قط�ر .)2022
سجل أوال الضيوف عن طريق جيفرسون لريما يف
د ( )7وعادل آرتور فيدال الكفة من ركلة جزاء يف د
(.)38ويف د ( )42سجل أليكسيس سانشيز الهدف
الثاني لتش�ييل ،لكن األفراح التش�يلية انتهت يف د
( )90عندم�ا ع�ادل النتيجة رادمي�ل فالكاو.وقاد
نجم باريس س�ان جريم�ان نيم�ار منتخب بالده
الربازي�ل للف�وز خ�ارج القواعد عى ب�ريو ()2�4
عى اس�تاد بريو الوطني عندما أح�رز الهاتريك يف
د ( 28ركل�ة ج�زاء و 83ركلة ج�زاء و ،)90بينما
أحرز العب ايفرتون ريتشارليس�ون الهدف الثاني
للسيليس�او د (.)65وسجل للخارس أندري كاريلو
وريناتو تابيا د ( 6و )60يف مباراة ش�هدت حالتي
طرد من بريو لكارلوس كاسيدا وكارلوس زامربانو
د ( 86و.)89وعادت باراغواي مظفرة من فنزويال
بف�وز عصيب ع�ن طري�ق جاس�تون خيمينيز د
( )86يف مب�اراة ش�هدت اضاع�ة يانجي�ل هرييرا

فرص�ة التع�ادل
ألصح�اب ملع�ب
(مرتوبوليت�ان
ا ال و ملب�ي
بمريدا) يف
د ()95

عند ما
أهدر ركلة
جزاء.
وعى ارتفاع 3600
العاصمة البوليفية الباز،
م يف
حقق مييس ورفاقه فوزا ً غاب عن منتخبهم
األرجنت�ني طويالً.ونج�ح منتخ�ب األرجنتني
بالف�وز  2-1يف الجول�ة الثاني�ة من تصفيات
أم�ريكا الجنوبي�ة املؤهل�ة إىل كأس العال�م
 FIFAقط�ر .2022وس�جل ملنتخ�ب التانغو
مهاجم نادي إنرت اإليطايل ،الوتارو مارتينيز
 ،45وزميل�ه يف ال�دوري اإليط�ايل خواكني
كوري�ا الع�ب التس�يو .79وكان منتخب
بوليفي�ا ق�د تقدم بهدف عرب مارس�يلو
مارتينز مورينو .24والفوز هو الثاني
ملنتخب األرجنت�ني بعد فوزه الصعب
وغ�ري املقنع ع�ى ضيف�ه منتخب
اإلك�وادور يف الجولة األوىل بهدف
مييس.أم�ا بوليفيا فتلقت ثاني
خسارة بعد األوىل من املنتخب
الربازييل .5-0
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واالس�تحواذ كعادته�ا وه�ددت مرم�ى
أصح�اب األرض أكث�ر م�ن م�رة وكان
بإمكانها هز الش�باك مرات عدة لوال تألق
ح�ارس املرم�ى دينام�و كيي�ف جورجي
بوشخان.
وأج�رى م�درب إس�بانيا لوي�س أنريكي
خمسة تبديالت عى التشكيلة التي تغلبت
عى سويرا 1-صفر السبت.
وكاد رودريغ�و مورينو يفتتح التس�جيل
برضب�ة رأس�ية م�ن مس�افة قريب�ة إثر
تمريرة عرضية من خيسوس نافاس لكن
الحارس جورجي بوشخان أبعدها برباعة
إىل ركنية (.)12
وأهدر أنس�و فاتي فرص�ة ذهبية الفتتاح
التس�جيل عندما تلقى كرة داخل املنطقة
م�ن س�ريخيو كانالي�س فس�ددها م�ن
مسافة قريبة أبعدها بوشخان مرة أخرى
إىل ركنية (.)15
وتابع بوشخان تألقه وأبعد كرة من ركلة
ح�رة مبارشة من خ�ارج املنطق�ة للقائد
س�ريخيو راموس إىل ركني�ة ( ،)21وكان
كانالي�س يفعله�ا بتس�ديدة زاحف�ة من
مس�افة قريبة إث�ر تمريرة م�ن رودريغو
بع�د ك�رة عرضي�ة ألدام�ا ت�راوري مرت
بجوار القائم األير (.)34
وج�رب مي�كل مريين�و حظ�ه بتس�ديدة
قوي�ة زاحفة من خ�ارج املنطقة بني يدي
الحارس (.)38
وانتظرت إس�بانيا يف الش�وط الثاني حتى
الدقيق�ة  64لتهدي�د مرم�ى مضيفته�ا

بتس�ديدة قوي�ة زاحف�ة لالع�ب وس�ط
مانشس�رت س�يتي اإلنكليزي رودري مرت
بج�وار القائ�م األيمن ،وأخ�رى من داخل
املنطقة لرتاوري أفلت�ت من يدي الحارس
وشتتها الدفاع (.)69
وأه�در أويارس�ابال فرص�ة ذهبي�ة م�ن
انفراد داخل املنطقة حيث تصدى الحارس
ملحاولته (.)70
وتابع الح�ارس األوكراني تألق�ه بإبعاده
انفراد توريس (.)72
ً
وخالف�ا ملجريات اللعب نجحت أوكرانيا يف
افتتاح التس�جيل عندما م�رّر يارمولنكو
ك�رة عى طبق من ذهب إىل البديل فيكتور
تس�يغانكوف املنطلق من الخلف ،فهيأها
لنفس�ه وانتبه لخروج الحارس دافيد دي
خي�ا من عرين�ه فس�ددها بيمن�اه داخل
املرمى الخايل (.)76
وسنحت فرصة أمام راموس إلدراك التعادل
عندما تلقى ك�رة عرضية من تراوري من
الجهة اليمنى فهيأها عى صدره وسددها
بقوة فوق العارضة (.)86
وعاد منتخ�ب لوكس�مبورغ بالفوز 2-1
من أرض منافس�ه منتخب مونتينيغرو يف
الجول�ة الرابعة من منافس�ات املجموعة
األوىل للمس�توى الثالث م�ن بطولة دوري
األمم األوروبية.
وس�جل للفائ�ز ادوي�ن موراتوفيتش ،42
دانيل س�يناني  ،86بينم�ا وقع عى هدف
الخارس الوحيد إيغور إيفانوفيتش .34
وط�رد من منتخ�ب مونتينيغ�رو ،ماركو
يانكوفيتش  ،90و ماركو س�يميتش ،90
ومن لوكسمبورغ أوليفييه ثيل يف الدقيقة
عينها.
وصار رصي�د لوكس�مبورغ  9نقاط أمام
مونتينيغ�رو بفارق األه�داف يف الصدارة،
ثم منتخب أذربيج�ان يف املركز الثالث ب�4
نقاط بعد تعادله مع قربص سلبا ً يف إطار
املجموع�ة ذاته�ا ،علم�ا ً أن األخ�رية بات
لديها نقطة واحدة يف املركز الرابع واألخري
يف املجموعة.
وخي�م التعادل الس�لبي أيضا ً ع�ى املباراة
الت�ي جمع�ت ب�ني منتخب ليشتنش�تاين
بضيفه س�ان مارينو يف املجموعة الثانية
للمستوى الرابع.
بدوره انتزع منتخب مالطا فوزا ً صعبا ً من
مضيفه منتخب التفيا  -0 1خالل مباراة
يف املجموعة األوىل للمستوى الرابع ،سجل
الهدف الوحيد ستيف بورج .90
ولحس�اب املجموع�ة عينها ف�از منتخب
جزر ف�ارو عى ضيفه املنتخ�ب األندوري
 .2-0س�جل الثنائي�ة الع�ب واح�د ه�و
كليمينت أولسن (.)33 ،19

حتديد موعد وتوقيت الكالسيكو بني
برشلونة وريال مدريد

ْ
أعلن�ت رابطة الدوري اإلس�باني لكرة القدم أن ال�”كالس�يكو”
األول لهذا املوسم بني برشلونة وريال مدريد حامل اللقب سيقام
بع�د ظه�ر الس�بت  24ترشي�ن األول/أكتوب�ر الح�ايل وتحديدا
الس�اعة  16:00بالتوقي�ت املحيل ضم�ن املرحلة الس�ابعة عى
ملعب “كامب نو”.وس�يقام “كالسيكو” قطبي الكرة اإلسبانية
بع�د أيام قليلة من بداية كل منهما ملوس�مه يف مس�ابقة دوري
أبطال أوروبا ،حيث يلعب برش�لونة مع ضيفه فريينس�فاروش
املج�ري الثالثاء املقب�ل ،فيما يس�تضيف ريال مدريد ش�اختار
دانييتس�ك األوكراني يف اليوم التايل.ويتص�در ريال مدريد ترتيب
الليغا برصيد عرش نقاط من أربع مباريات ،فيما يحتل برشلونة
املركز الخامس برصيد سبع نقاط من ثالث مباريات.

لوف يعرتف بأخطاء أملانيا

َ
اع�رتف يواكي�م لوف ،م�درب منتخ�ب أملاني�ا ،باألخط�اء العديدة
التي ارتكبه�ا فريقه خالل مواجهة س�ويرا ،يف رابع جوالت دور
مجموعات دوري األمم األوروبية ،والتي انتهت بالتعادل )3-3(.
وأبرزت ش�بكة “س�كاي س�بورت أملاني�ا” ترصيح�ات لوف عقب
املب�اراة ،حي�ث قال“ :لق�د كان�ت مواجه�ة محتدم�ة بطريقة ال
ُتص�دق ،فكال الفريقني جازفا هجوم ًيا ،لكن مع ارتكاب الكثري من
األخطاء”.واعرتف املدرب األملاني بالبداية السيئة لفريقه يف املباراة،
رغم إشادته بالروح العالية لالعبيه ،وهو األمر اإليجابي وسط عدد
ً
كث�ريا ،واألخطاء التي
هائل م�ن األخطاء.وأضاف“ :لق�د خاطرنا
ارتكبناها يجب أن نجد ً
حال لها ،لكن من الجيد أننا نجحنا يف العودة،
وه�ذا ما أراده الفريق بوضوح”.رغم ذلك ،أكد لوف أن تلك األخطاء
ً
مضيفا“ :يمكنك العودة
م�ا هي إال جزء من عملية تطوير الفريق،
أق�وى من تل�ك االنتكاس�ات”.من جانبه ،علق الح�ارس املخرضم
مانوي�ل نوير عى اهتزاز ش�باكه  3مرات يف املب�اراة ،بقوله“ :من
املؤس�ف بالطب�ع انتهاء اللق�اء  ،3-3ألننا كنا ن�ود تحقيق الفوز،
لكنن�ا تلقينا الكثري م�ن األهداف”.وأثنى صاحب ال�� 34عامً ا عى
تماس�ك فريقه طوال الوق�ت رغم التأخر يف النتيجة ،مما س�اعده
ع�ى تقديم أداء أفضل فيما بعد.وأت�م نوير“ :هناك بعض الجوانب
اإليجابية من هذه املباراة ،وهي أننا ال نستسلم ونتطلع لألمام”.

يوفنتوس يستهدف صفقة جمانية من سان جريمان

ُ
يس�تهدف مس�ؤولو يوفنت�وس،
التعاقد مع أحد نجوم باريس سان
جريمان ،يف صفقة مجانية ،خالل
املريكاتو الصيفي املقبل.
وذكر موقع “كالتش�يو مريكاتو”
اإليط�ايل ،أن يوفنت�وس مهت�م
بالحصول ع�ى خدمات نجم س�ان
جريمان ،األرجنتيني أنخيل دي ماريا،
يف املريكات�و املقبل.ويرتب�ط دي ماريا (33

عامً ا) بعقد مع سان جريمان ،ينتهي بنهاية
هذا املوسم.
وأوض�ح التقري�ر ،أن الحاج�ز الوحيد وراء
تردد يوفنتوس هو تقدم النجم األرجنتيني يف
العمر.وانضم دي ماريا إىل س�ان جريمان يف
صيف  ،2015قادمً ا من مانشس�رت يونايتد،
بعد موسم متواضع يف أولد ترافورد.
ويمك�ن أن يخرج دي ماريا بش�كل مجاني
م�ن حديق�ة األم�راء يف غض�ون ع�ام ،كما

فعل تياجو س�يلفا الذي انتقل إىل تش�يليس،
وإدينسون كافاني الذي انضم إىل مانشسرت
يونايت�د ،وتوم�اس مونييه ال�ذي تعاقد مع
بوروسيا دورتموند ،وإريك ماكسيم تشوبو
موتين�ج ال�ذي رح�ل إيل باي�رن ميوني�خ،
وجميعهم هذا الصيف.
ومع ذلك ،تتجه النية لدى س�ان جريمان إىل
توفري عقد جديد للنجم األرجنتيني؛ من أجل
اإلبقاء عليه لفرتة أخرى يف حديقة األمراء.

إنريكي يرفض لوم دي خيا على اخلسارة أمام أوكرانيا
َ
رفض لوي�س إنريكي املدير الفني ملنتخب إس�بانيا،
إلق�اء اللوم عى الح�ارس دي خيا ،عقب الخس�ارة
أم�ام أوكراني�ا به�دف دون رد ،يف إط�ار منافس�ات
الجولة الرابعة م�ن دور املجموعات لبطولة دوري
األمم األوروبية.
وقال إنريكي ،خالل ترصيحات نقلتها صحيفة
“م�اركا” اإلس�بانية“ :ال يشء يح�دث ألن�ك
يف مب�اراة أو اثنني ال تس�جل ،وصنعنا عدة
ف�رص لقتلهم وس�يطرنا بش�كل واضح،
وأدام�ا حق�ق الكث�ري من الف�رص ،ويف
النهاية دخلنا يف حالة من الذعر”.
وأض�اف“ :لق�د خ�رت العدي�د من
املباريات يف مسريتي بهذه الطريقة،
ويف النهاي�ة أح�ب أداء الالعب�ني
وأحببت ما رأيته”.
وتابع إنريك�ي“ :إلقاء اللوم عى
دي خيا؟ إذا تم إلقاء اللوم عليه
يف مباراة مثل هذه فعلينا عدم
الحدي�ث ،واملس�ؤولية ع�ى
عات�ق الفريق بأكمله ،ولوم
دي خي�ا فق�ط أم�ر غ�ري
عادل”.
وأردف“ :التغي�ريات؟

ال أعي�د التفكري يف أي يشء ،كنا نس�تحق الفوز ،وال
يمك�ن أن تخدعنا النتيجة ،ومازالت ثقتي يف فريقي،
وتفوقن�ا بش�كل ال نهائ�ي ،وعلين�ا أن نتحس�ن يف
تسجيل األهداف وال يشء آخر”.
وواصل إنريكي“ :علينا العمل عى تس�جيل الفرص،
فهو أحد أهم األش�ياء ،وأنا س�عيد فنح�ن مازلنا يف
صدارة املجموعة”.
وأتم“ :س�أنظر إىل جميع الالعبني بنفس العني ،كما
أفعل دائمًا ،واألفضل س�يلعب ،وسعيد ج ًدا بالالعبني
وما قدموه”.

مفكرة الزوراء
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الوكالة الوطنية العراقية لالنباء /نينا /تتلقى املزيد من برقيات التهنئة
بغداد  /نينا:
تلق�تِ الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة
لالنباء/نين�ا املزي�د م�ن برقي�ات
التهنئة من عديد من الشخصيات.
فق�د هن�أ الصحفي الكبري محس�ن
حس�ني نقيب الصحفيني العراقيني
مؤيد الالمي بذكرى تأسيس الوكالة
الوطنية العراقية لالنباء /نينا./
وقال يف برقية تهنئة لرئيس مجلس
ادارة وكال�ة /نين�ا /مؤي�د الالم�ي
والزمالء منتس�بي الوكالة ..يوم 15
من ه�ذا الش�هر يم�ر  15عاما عىل
تأس�يس الوكالة الوطني�ة العراقية
(نينا) وبهذه املناس�بة يس�عدني ان
ابع�ث لكم وعن طريقك�م اىل جميع
الزمالء التهاني بمرور  15عاما عىل
انطالق /نينا./
واضاف من دواعي رسوري الجهود
املتواصلة يف اس�تمرار وكالة /نينا/
العم�ل لتكون وكال�ة وطنية مهنية
تعتمد املصداقية والتغطية االخبارية
املوضوعية الرسيعة وهذا هو الحلم
ال�ذي كان ي�راود الرواد ي�وم جعلوا
هذه النقاط دس�تورا للوكالة الفتية
يف الي�وم الذي جرى فيه االس�تفتاء
ع�ىل الدس�تور العراق�ي بتاريخ 15
ترشين االول عام .“ 2005
وتاب�ع ان العمل الصحف�ي يف بالدنا
ش�جاعة م�ا بعده�ا ش�جاعة اذ
يمارس العاملون يف /نينا /وغريهم
م�ن زمالء املهنة ،مهنتهم يف كل يوم
يف ظروف صعبة ال مثيل لها يف العالم
ب�كل ش�جاعة مما يجعله�م ابطاال
يس�تحقون كل التقدي�ر واالح�رام
واالعجاب.

واختت�م برقيت�ه بالق�ول ...به�ذه
املناس�بة نبته�ل اىل الل�ه ان يتغم�د
برحمته الواس�عة ش�هيدي /نينا/
مراس�ل نينا يف االنبار عب�د الرحمن
العيس�اوي ومراس�لة /نين�ا /يف
نينوى سحر الحيدري اللذين قتلهما
االرهابي�ون ع�ام  ...2007تحي�ة
لك�م جميع�ا وكيل ام�ل ان تظ�ل /
نينا /ق�دوة لغريها من املؤسس�ات
الصحفي�ة املكافح�ة يف س�بيل نرش
الخرب الصادق النزيه.
فيم�ا هنأ جه�از مكافح�ة االرهاب
الوكال�ة الوطني�ة العراقية لالنباء /
نينا /بالذكرى  ١٥لتأسيسها.
وق�ال صب�اح النعم�ان املتح�دث
الرس�مي لجهاز مكافح�ة االرهاب
يف التهنئة :االخ�وات واالخوة االعزاء
يف وكال�ة نين�ا لالنباء تحي�ة طيبة،
بمناسبة الذكرى السنوية لتاسيس
وكالتكم املعطاء يس�عدني ان اتقدم
اليك�م باطي�ب االمني�ات باملوفقية
والس�داد وكل ع�ام وانت�م بعط�اء
مستمر.
كم�ا هن�أ مدي�ر االس�تخبارات
العس�كرية الل�واء الرك�ن فائ�ز
املعم�وري ...مؤي�د الالم�ي رئي�س
مجل�س ادارة الوكال�ة الوطني�ة
العراقي�ة لالنب�اء /نين�ا /وكادر
الوكالة بالذكرى  ١٥لتأسيسها .
وق�ال يف برقي�ة التهنئ�ة يس�عدني
ان اتق�دم باجم�ل التهان�ي وارق
التربي�كات لك�م ول�كادر الوكال�ة
بمناس�بة الذك�رى  ١٥لتأسيس�ها
مستذكرين املواقف املرشفة للوكالة
مل�ؤازرة قواتنا االمني�ة ...وفقنا الله

واياكم لخدمة عراقنا العزيز وشعبه
الكريم  ..وكل عام وانتم بخري.
ويف الس�ياق ذاته قدم الناطق باسم
القائد العام للقوات املس�لحة اللواء
يحيى رسول التهنئة لرئيس مجلس
االدارة نقي�ب الصحفي�ني العراقيني
مؤيد الالمي بذكرى تأسيس الوكالة
الوطنية العراقية لالنباء /نينا.”/
وقال رس�ول يف برقية التهنئة :ابارك
لكم الذكرى الس�نوية لتاس�يس
الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة
لالنب�اء  /نين�ا  ،/مؤك�دا
ان الوكال�ة اثبت�ت
جدارته�ا وحياديتها
ومس�اندتها القوات
املس�لحة طيل�ة
الس�نوات املاضية
وكان�ت قم�ة يف
املهن�ي
االداء
املستقل.
ويف ش�أن متص�ل
هن�أت وزارة العمل
والشؤون االجتماعية
الوطني�ة
الوكال�ة
العراقي�ة لالنب�اء /نينا/
بذكرى تأسيسها .
وقال املركز اإلعالمي لوزارة العمل
والش�ؤون االجتماعي�ة :بكلم�ات
ملؤها املحبة ،وبروح التناغم املهني،
َّ
نتق��دم لزمالء
واالنس�جام املع�ريف
املسرية اإلعالمية يف الوكالة الوطنية
العراقي�ة لألنب�اء (نين�ا) بالتهاني،
والتربي�كات بمناس�بة الذك�رى
السنوية الخامس�ة عرشة لتأسيس
وكالتهم الزاخرة باإلنجازات متمنني

هل حجبت السلطات اجلزائرية
موقعاً اخباريا مغربياً؟

الرباط /متابعة الزوراء:
َ
أعل�ن املوقع اإلخباري املغربي “يا بالدي” ّ
أن مس�تخدمي اإلنرنت يف الجزائر أخربوه
بأنه بات من املستحيل الدخول إليه من بالدهم.
وأوض�ح املوقع ّ
أن هذه املش�كلة مرتبطة باس�م النط�اق ( Yabiladi.comالنس�خة
الناطقة بالفرنسية) ،واستمرت ألكثر من شهرين وتتعلق بمشغيل اإلنرنت الثالثة.
بالنس�بة ملوقع  ،Yabiladi.comيمكن فقط ملس�تخدمي اإلنرنت الذين يستخدمون
خدمة  VPNالدخول إىل النطاق يف الوقت الحايل.
ووعدت إدارة املوقع بأن تتيح النس�خة الناطقة بالفرنس�ية عرب اسم النطاق iYab
( ladi.maالنس�خة الناطقة بالعربية) ،يف انتظار حل املش�كلة عىل مستوى رشكات
االتصاالت الجزائرية.
وتعان�ي املواق�ع الجزائري�ة نفس�ها من الحجب م�ن قبل الس�لطات يف الب�الد ،من
بينه�ا “مغرب ايمريج�ون”“ ،راديو أم”“ ،الفانغارد ألج�ريي”“ ،لوماتان دالجريي”،
وغريها.

ضغط فلسطيين جيرب “ ”MBCعلى
إعادة “التغريبة الفلسطينية”

رام اهلل /متابعة الزوراء:
ّ
ش�ن ناش�طون فلس�طينيون هجوما ش�ديدا ع�ىل قن�اة “ ”MBCالس�عوديّة ،بعد أن
حذفت من منصتها “ش�اهد” مسلس�ل التغريبة الفلس�طينية والذي يتناول قصة نكبة
الفلسطينيني.
ودخ�ل الناش�طون إىل منص�ات التواصل االجتماع�ي التابعة لقن�اة “ ”MBCواخفضوا
تقييمها وانهالوا عليها بالتعليقات املحتجة عىل خطوة القناة.
وبعد س�اعات م�ن الحذف والضغط ال�ذي تعرضت ل�ه القناة أعادت منصة “ش�اهد”،
املسلسل إىل الئحة األعمال املتاحة للمشاهدة.

لك�م مزيدا ً من النج�اح ،وأن تكونوا
عىل ال�دوام صوتا ً يص�دح بالصدق،
وأنموذج�ا ً لألمانة املهني�ة ...تقبلوا
مش�اطرتنا أفراحك�م ...وكل ع�ام
وانتم تزدانون ألقا ً.
كما هنأ رئيس هيئة املنافذ الحدودية
الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة لالنباء

نين�ا /

/
بالذكرى  ١٥لتأسيسها.
وق�ال الل�واء الدكت�ور عم�ر عدنان
الوائ�يل يف برقي�ة التهنئ�ة :اتق�دم
بالتهنئ�ة والتربي�كات اىل إدارة
ومنتسبي الوكالة الوطنية العراقية
لألنب�اء /نين�ا /بمناس�بة الذك�رى

الخامسة عرشة لتأسيسها” ،سائالً
الل�ه تع�اىل” ان يحف�ظ اصح�اب
الس�لطة الرابعة ألكمال مس�ريتهم
الصحفي�ة مب�اركا ً له�م نهجه�م
الوطن�ي وتس�خريه خدم�ة للعراق
وش�عبه العزي�ز ،وكل ع�ام وانت�م
بمزيد من التألق واالبداع.
اىل ذل�ك قدم�ت قي�ادة العملي�ات
املش�ركة التهنئ�ة لرئي�س مجلس
االدارة للوكالة الوطنية العراقية
لالنباء  /نينا  /مؤيد الالمي
ول�كادر الوكالة بالذكرى
 15لتاسيس الوكالة.
وقال املتحدث باسمها
الل�واء تحس�ني
الخفاجي يف برقية
التهنئة :ابارك لكم
الذكرى الس�نوية
لتاس�يس الوكالة
الوطني�ة العراقية
لالنب�اء  /نين�ا /
والتي تص�ادف غدا
 15من ش�هر ترشين
االول مؤكدا ان الوكالة
اثبتت جدارتها وحياديتها
ومس�اندتها القوات املسلحة
طيلة الس�نوات املاضي�ة وكانت
مثاال يف االداء املهني املستقل.
من جهته هنأ محافظ كركوك راكان
سعيد الجبوري ,ادارة وكادر الوكالة
الوطني�ة العراقي�ة لألنب�اء  /نينا/
بمناس�بة الذكرى الخامس�ة عرشة
لتأسيسها.
وق�ال يف برقي�ة التهنئ�ة ,يس�عدني
ويرشفن�ي ان اتق�دم لنقي�ب

الصحفيني العراقيني وادارة وكالة /
نينا /وكادرها املب�دع بأحر التهاني
واطيبه�ا به�ذا الي�وم العزي�ز الذي
ش�هدنا فيه والدة مؤسسة اعالمية
تعتمد املهنية يف عمله�ا واملصداقيه
وتق�ف لصالح القضاي�ا الوطنية يف
الحف�اظ عىل وح�دة الع�راق ودعم
قواتن�ا األمنية ومكافحة الفس�ادة
والحف�اظ ع�ىل هوي�ة كرك�وك
العراقية.
فيم�ا هن�أ محاف�ظ واس�ط محمد
جميل املياحي ،ارسة تحرير الوكالة
الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء /نين�ا/
ملناس�بة الذك�رى الخامس�ة عرشة
لتأسيسها .
واش�اد يف برقية التهنئ�ة التي بعثها
باملناس�بة بالدور املتميز الذي تقوم
ب�ه وكال�ة انب�اء /نينا /م�ن خالل
متابعته�ا املس�تمرة والرسيعة لكل
االح�داث الت�ي يش�هدها الع�راق
والعالم العربي.
واضاف ”:ان املهنية التي تميزت بها
الوكالة جعلته�ا يف مصاف الوكاالت
العاملي�ة التي تعتمد اخبارها من كل
املؤسسات االعالمية “ ،متمنيا لكادر
الوكالة دوام االس�تمرارية والنجاح
خدمة للصحافة العراقية.
يف الس�ياق ذات�ه ق�دم محافظ دياىل
مثن�ى التميم�ي التهنئ�ة لرئي�س
مجل�س ادارة الوكال�ة الوطني�ة
العراقية لالنباء  /نينا  /مؤيد الالمي
وكادر الوكال�ة بمناس�بة الذكرى /
 / 15لتاسيسها .
وق�ال التميمي يف برقي�ة التهنئة ان
الوكال�ة أثبتت مهنيته�ا طيلة فرة

عملها وتس�تحق التقدي�ر يف اداءها
املتميزوانشعورالعاملنيباملسؤولية
الوطنية جعلتها يف مقدمة الوكاالت
املحلي�ة والعربية وتركيز عملها عىل
الجوان�ب السياس�ية واالقتصادي�ة
واالنس�انية .متمنيا ل�كادر الوكالة
دوام االستمرارية والنجاح يف ايصال
رسالتهم االعالمية.
كم�ا هنأ قائ�د رشطة دي�اىل اللواء
حامد الشمري أرسة الوكالة الوطنية
العراقي�ة لالنباء  /نينا  /بمناس�بة
الذكرى الخامسة عرشة النطالقها .
وق�ال الش�مري يف برقي�ة التهنئ�ة
ان وكال�ة  /نين�ا  /لالنب�اء هي من
املؤسس�ات االعالمي�ة الت�ي تعرف
بمصداقيته�ا املهني�ة يف تن�اول
االحداث وع�ىل جميع االصعدة وهي
تخط�و خط�وات كبرية يف ترس�يخ
دعائم االعالم الوطني املهني .متمنيا
للعاملني يف الوكالة واملسؤولني عليها
مزيدا م�ن العطاء والتق�دم والرقي
بم�ا يع�زز دور االع�الم الوطني بما
يخدم متطلبات املرحلة الراهنة.
ع�ىل صعي�د متص�ل هن�أ س�اجد
امله�داوي رئي�س فرع دي�اىل لنقابة
الصحفي�ني ارسة وكال�ة  /نين�ا /
لالنباء بمناس�بة الذكرى الخامس�ة
عرشة لتاسيسها .
وج�اء يف التهنئة ان وكال�ة  /نينا /
اثبتت من خالل مس�ريتها االعالمية
انه�ا مص�در للمصداقي�ة واالخبار
املوثوقة واملهنية ع�رب اداء العاملني
املتمي�ز يف نق�ل الحقائ�ق اىل ال�راي
الع�ام .متمنيا ل�كادر الوكالة مزيدا
من العطاء يف عملها املهني.

يوتيوب ميثل بريطانيا أكثر من الـ”بي.بي.سي”
لندن/وكاالت:
خدمة الفيديو اململوكة لرشكة غوغل توشك
عىل تجاوز هيئة اإلذاعة الربيطانية كمصدر
إعالمي مهيمن ملن تراوح أعمارهم بني 16
و 34عاما يف اململكة املتحدة.
وق�ال املدي�ر اإلقليم�ي ملنص�ة يوتي�وب يف
أوروب�ا والرشق األوس�ط وأفريقي�ا واملدير
الع�ام ملنص�ة يوتي�وب يف اململك�ة املتحدة
وأيرلن�دا ماكوي�ن ويلس�ون ،إن منصت�ه
تمث�ل بريطاني�ا الحديث�ة أكث�ر م�ن هيئة
اإلذاعة الربيطانية “بي.بي.يس” ،وذلك ألن
القن�وات التلفزيونية متأخرة بس�بب عدم
توفريه�ا م�وا ّد تتحدث مب�ارشة إىل جميع
أنحاء البالد.
وأصبح�ت خدمة الفيدي�و اململوكة لرشكة
غوغ�ل ع�ىل وش�ك تج�اوز هيئ�ة اإلذاعة
الربيطاني�ة كمص�در إعالم�ي مهيم�ن ملن
ت�راوح أعماره�م ب�ني  16و 34عام�ا يف
اململك�ة املتح�دة ،حيث يش�اهد متوس�ط
مستخدمي اإلنرنت البالغني  46دقيقة من
يوتيوب يوميا.
وأدت هيمنته�ا املتزايدة عىل س�وق اإلعالم
يف اململك�ة املتح�دة إىل تركي�ز اهتم�ام
الحكومة ع�ىل تأثري املنص�ة يف منافذ البث
التقليدية ،وأنه يجب أن تكون لها التزامات
بخدمة عامة مماثلة للقن�وات التلفزيونية
التقليدية.وقال ويلسون “يعود جزء رئيي

م�ن نجاح منص�ة يوتي�وب إىل أنه�ا تقدم
للجمهور موا ّد من أعراق وأجناس مختلفة،
باإلضافة إىل تنوع إقليمي ال توفره وس�ائل
ّ
وس�لط ويلسون الضوء
اإلعالم التقليدية”.
ع�ىل مقدمي الربام�ج الذين اس�تقالوا من
الوظيفة التقليدية ليصبحوا ّ
صناع محتوى
عرب يوتيوب بدوام كامل.
وتطرق أساس�ا إىل مقدمة برامج التجميل
باتريش�يا براي�ت إضافة إىل م�درب اللياقة
البدين�ة مات مورس�يا اللذين اس�تقاال من
وظيفتيهما ليصبحا مس�تخدمني ليوتيوب
ب�دوام كام�ل و”اآلن يكس�بان الكثري مما
ستكسبه أنت أو أنا” ،وفق ويلسون.
وق�ال إن القن�وات التلفزيوني�ة الربيطانية

التقليدي�ة ُنخبويّ�ة وتتمح�ور ح�ول لندن
لكن منصة يوتيوب أب�رَزت نجوما عامليني.
وأوض�ح أن  84يف املئ�ة م�ن مش�اهدات
املحتوى املحم�ل يف اململك�ة املتحدة جاءت
من خ�ارج اململك�ة املتحدة ،مم�ا يعني أن
نجاح املحت�وى هو عامل�ي وال يقتر عىل
بريطانيا.
وعىل عكس هيئة اإلذاع�ة الربيطانية ،فإن
يوتي�وب غ�ري ملزمة قانونا باالس�تثمار يف
املحتوى اإلخب�اري األصيل .وأمضت املنصة
س�نوات يف مصارع�ة التأث�ريات املتطرف�ة
لخوارزميتها وس�معتها كمكان للمؤامرات
وامل�واد املتطرفة.واألس�بوع امل�ايض ،ق�ال
املدي�ر الع�ام الجديد ل�”بي.ب�ي.يس” ،تيم

ديفي أمام لجنة “أوفكوم” حول مس�تقبل
التلفزي�ون ،إن�ه معج�ب بيوتي�وب .لكن�ه
أضاف أن نهجه�ا املتمثل يف خدمة مجاالت
محددة مع املحتوى الذي أنش�أه املستخدم
لن ينج�ح مع “بي.ب�ي.يس” .وق�ال “هذا
يختل�ف عن موجز الخدمة العامة الذي يتم
تنسيقه بطريقة تهدف إىل أن تكون عاملية،
بكل صدمتها وقلقها”.
ويمث�ل أحد أبرز االنتق�ادات ملوقع يوتيوب
م�ن جهات البث يف اململكة املتحدة هو مدى
مالءمت�ه لألطف�ال .وتؤك�د هيئ�ة اإلذاعة
الربيطاني�ة بانتظ�ام ع�ىل الفك�ر والجهد
املبذولني يف برامجها لألطفال ،ويش�مل هذا
التأكد من أن برامج األطفال مناسبة نفسيا
للفئات العمرية.
وأوض�ح ويلس�ون أن يوتيوب تس�د فجوة
بالنس�بة لآلباء بعد أن ّ
خفض�ت العديد من
القنوات الربيطانية اس�تثماراتها يف برامج
األطف�ال الربيطانية األصلي�ة .ويتمثل دور
يوتيوب يف التأك�د من أن املنصة آمنة لآلباء
واألطفال.
وأزالت يوتيوب عرشات املاليني من مقاطع
الفيدي�و س�نويا لخرقه�ا القواع�د ،وكان
أس�لوبها تجاه املحتوى غري املستساغ الذي
ال يخال�ف القواعد ه�و تقليل جمهوره عن
طريق تعدي�ل خوارزمية توصي�ات املوقع،
بدال من حظره تماما.

تنقيح املرسوم  116املنظم لإلعالم مثار جدل تونسي

تونس /متابعة الزوراء:
َ
ناق�ش الربملان التون�ي امس 14
ترشي�ن األول /أكتوب�ر ،م�رشوع
ّ
املنظم لقطاع
تنقيح املرسوم 116
اإلع�الم يف تونس والذي تقدمت به
كتلة “ائتالف الكرامة” يف الربملان.
ّ
ين�ص ع�ىل
م�رشوع القان�ون
رضورة إلغ�اء اإلج�ازة القانونية
التي تمنحها الهيئة العليا املستقلة
لالتص�ال الس�معي الب�ري
(الهايكا) ،للسماح بإطالق قنوات
تلفزيونية ومحط�ات إذاعية .كما
ينص ع�ىل رضورة تغي�ري تركيبة
هيئ�ة “الهاي�كا” ومن�ح الربمل�ان
صالحي�ات أكث�ر يف اختيار أعضاء
هذه الهيئة.
وأعلنت كتلة حزب “قلب تونس”،
عىل لس�ان رئيس كتلتها بالربملان
أس�امة الخليف�ي ،مس�اندتها له،
علم�ا ً أن ح�زب “قل�ب تون�س”
يرأس�ه نبي�ل الق�روي ،وهو أحد
مالكي قناة “نسمة تي يف” .كما لم
تعلن كتلة حزب “حركة النهضة”
رفضها أو دعمها لهذه التنقيحات،
يف حني أن الترسيبات تؤكد أن كتلة
الح�زب س�تدعمها ،خصوص�ا ً أن
ه�ذه األط�راف السياس�ية الثالثة
تش�كل تحالف�ا ً برملاني�ا ً مس�اندا ً
للحكومة التونسية الحالية.

يف مقاب�ل ذل�ك ،أعلن�ت منظمات
حقوقية وهيئات مس�تقلة ،منها
النقاب�ة الوطني�ة للصحفي�ني
التونسيني والهيئة العليا املستقلة
لالتص�ال الس�معي الب�ري
(الهايكا) ،والنقابة العامة لإلعالم
والرابط�ة التونس�ية للدف�اع ع�ن
حق�وق اإلنس�ان ،ع�ن رفضه�ا
له�ذه التنقيح�ات التي ت�رى فيها
“محاول�ة للس�يطرة ع�ىل اإلعالم
ومن�ح مرشوعية الوج�ود لقنوات
تلفزيوني�ة غ�ري قانوني�ة” ،وهي
تقص�د قن�وات “نس�مة ت�ي يف”
و”الزيتون�ة” و”حنبع�ل ت�ي يف”
ومحطة إذاعية هي إذاعة “القرآن
الكريم” .كم�ا ترى ،وفقا ً ملا يقول

رئيس “الهاي�كا” النوري اللجمي،
ً
“محاول�ة للس�يطرة ع�ىل اإلعالم
من خالل نص�وص قانونية تخدم
مصالح أط�راف سياس�ية معينة
وتمنحه�ا الي�د الط�وىل يف اإلعالم
التون�ي ،وه�و م�ا يه�دد حري�ة
ً
واحدة من أكرب
اإلعالم الت�ي تعترب
مكاس�ب الثورة التونسية ،وتدخل
اإلعالم يف مربع املحاصصة الحزبية
التي تفقده استقالليته”.
ّ
تع�رب عض�و املكتب
م�ن جانبها،
التنفي�ذي للنقاب�ة الوطني�ة
للصحفي�ني التونس�يني فوزي�ة
الغيلويف،ع�ن “معارض�ة النقاب�ة
له�ذه املب�ادرة املقدم�ة م�ن قبل
ائت�الف الكرام�ة ،لتع�ارض ه�ذا

التنقيح املقرح مع املعايري الدولية
لحرية التعبري والصحافة” .وتدعو
كل الربملانيني التونسيني إىل “عدم
التصوي�ت ع�ىل ه�ذه املب�ادرة”،
ً
مطالبة بس�حبها وتمرير مرشوع
القانون األس�ايس لحرية االتصال
الس�معي البري الذي تشاركت
يف إعداده الهي�اكل املهنية والهيئة
العليا املس�تقلة لالتصال السمعي
الب�ري ورئاس�ة الحكوم�ة
التونسية ورئاس�ة الجمهورية”.
وتضي�ف الغلي�ويف “ندع�و إىل
إصالح�ات جوهري�ة من ش�أنها
تحسني املش�هد اإلعالمي التوني
وخدم�ة الديمقراطي�ة الناش�ئة،
ولي�س تقديم مب�ادرات ترشيعية
هي بمثابة حل�ول ترقيعية خدمة
ألجن�دات سياس�ية ،وه�و م�ا قد
يؤدي إىل الس�قوط يف فخ الترشيع
عىل املقاس والتعامل مع القوانني
بمنط�ق املصلح�ة اآلني�ة دون
التفكري ىف العواقب املستقبلية ملثل
هذه القوانني”.
ّ
ويؤكد مصدر من نقابة الصحفيني
التونس�ينيّ ،
أن “إمكاني�ة تمري�ر
م�رشوع القان�ون يف الربمل�ان
التوني تبقى واردة جداً ،لكن مع
ذلك لن يت� ّم تفعيل ه�ذه املبادرة،
ألن رئيس الجمهورية قيس سعيد

تع ّهد لنقيب الصحفيني التونسيني
الس�ابق ناج�ي البغ�وري عن�د
اس�تقباله يوم  18أيلول /سبتمرب
امل�ايض ،بأن�ه ل�ن يوقع ع�ىل أي
قانون من ش�أنه الح� ّد من حرية
التعب�ري والصحافة ،وهو ما يعترب
الضمانة الك�ربى بعدم تمرير هذا
القان�ون حت�ى وإن ص�ادق عليه
مجلس نواب الشعب”.
يُذك�ر أن ائت�الف الكرام�ة ق�دم
مبادرة ترشيعية لتنقيح املرس�وم
 ،116كم�ا قدمت حكوم�ة الياس
الفخفاخ السابقة مرشوع قانون
للسمعي البري يحظى بموافقة
النقاب�ات املهني�ة واملنظم�ات
ّ
لك�ن مكت�ب رئاس�ة
الحقوقي�ة،
الربمل�ان التوني اختار مناقش�ة
مبادرة “ائتالف الكرامة” أوالً عىل
أن يت� ّم ع�رض م�رشوع القانون
الس�معي الب�ري ع�ىل النقاش
يف مرحل�ة مقبل�ة ،وه�و م�ا رأى
في�ه البعض م�ؤرشا ً إىل مس�اندة
مكت�ب رئاس�ة الربمل�ان ملب�ادرة
“ائت�الف الكرام�ة” .يف ح�ني يربر
مكت�ب رئاس�ة الربمل�ان ما حصل
ّ
ب�أن “مرشوع ائت�الف الكرامة ت ّم
تقديم�ه له قبل م�رشوع حكومة
الي�اس الفخفاخ وهو م�ا يمنحه
األولوية يف النقاش العام”.
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كرونوتوبيا العنف يف رواية « مقتل بائع الكتب»
حوراء شهيد حسني
هناك ثمة عالقة وطيدة بني التفضية
والتزمني يف التشكيل الرسدي الروائي،
والوقائ�ع الخارجي�ة ،وه�ذا ما حدا
بالناق�د الرويس «ميخائي�ل باختني»
يف تقديم مصطل�ح نقدي يحول دون
التفريق بينهم�ا وهو(الكرونوتوب)،
َّ
وأن رواي�ة مثل (مقت�ل بائع الكتب)
للروائي العراقي «سعد محمد رحيم»
قامت أعمدتها عىل القتل واالغتياالت،
والخط�ف ،والتفجري...التي عاش�ها
املجتم�ع العراقي أبان ف�رة سقوط
بغداد 2003مُ ،
ونسجت بصورة فنية
اتشحت بالدق�ة يف ذكر زمان ومكان
أعمال العن�ف الجارية  ،وعليه رست
الدراس�ة يف مين�اء ذل�ك املصطل�ح
النقدي لتسدل الست�ار عن مجريات
كرونوتوبي�ا العن�ف ال�ذي ش�خصه
مؤلف�ه منذ الوهل�ة األوىل ملؤلفه عرب
البنية اللغوية للفظة (مقتل) الجامع
زمان القت�ل ومكانه .إنم�ازت رواية
«مقتل بائع الكتب» بالواقعية ،وذلك
بوساطة التسلسل الزمكاني املنطقي
يف رسد فلكل�ور املجتم�ع العراقي يف
تل�ك الحقب�ة ،وج�اء ذل�ك التسلسل
متماهي�ا ً لدرج�ة ال يمك�ن الفص�ل
بينهما لتقودنا تلك العالقة الوشيجة
بينهما إىل دراس�ة كرونوتوبيا العنف
الت�ي عاش�تها الشخصيات عىل وفق
تصورات باختني.
وعن�د الغ�وص يف أعم�اق رواية «
مقت�ل بائ�ع الكتب» نصط�اد بعض
األمكن�ة األساسي�ة ،وأخ�رى ثانوية
تتغلب عليها األح�داث الزمانية لتبث
روح املغام�رة ،واألثارة يف الشخصية
الروائي�ة ،واملتلقي عىل ٍّ
ح�د سواء يف
البح�ث ،والتقيص عمّا ست�ؤول إليه

األمور .جاءت مدينة بعقوبة لتجسد
كرنوتوب العن�ف تجسيدا يرتكز عىل
ثنائي�ة الزم�ان واملكان ضم�ن إطار
يضمن سري عجلة األحداث ودينامية
الشخصيات ،ففي مكان ما من بغداد
يتلقى الصحفي (أستاذ ماجد) مكاملة
هاتفي�ة ( :قبل أسبوع ،عند منتصف
ليلة عاصف�ة وممطرة تلقيت مكاملة
غريب�ة ...م�ن وه�ن نربت�ه وبحتها
خمنت أن م�ن يخاطبني رجل تعدى
السبعني م�ن عم�ره  ...راح يتحدث
ع�ن محم�ود امل�رزوق ،بائ�ع الكتب
الهرم الذي اغتيل قبل ش�هر يف شارع
األطب�اء ببعقوب�ة  ...أريدك أن تكتب
كتابا عنه وسأتكف�ل بنفقات نرشه
بطباع�ة راقية يف ب�ريوت ،)...يجمع
النص بني جميع ألوان الوقت الثالثة :

املايض ،والحارض ،واملستقبل ،فهناك
ثم�ة اندماج ب�ني العالم�ات املكانية
والزماني�ة تق�ود املتلقي نح�و داللة
معينة وهي :صورة من العنف املوجه
إىل الثل�ة املثقف�ة ،وه�ذا واض�ح من
اغتيال شخصية تبيع الكتب يف مكان
يه�ب الحي�اة ويرجعه�ا إىل ربيعه�ا
املتشخص يف باح�ة الطب واألطباء،
وبذل�ك تبدو مدين�ة بعقوبة خاضعة
للمنط�ق الزمكان�ي .بعده�ا ي�رسد
الراوي ذلك االغتيال بصورة مفصلة:
(الزمان؛ آخر النهار من يوم دافئ ...
منتصف كانون األول.
املكان؛ شارع األطباء يف مركز مدينة
بعقوبة .
يخرج محمود املرزوق من معتكفه يف
رسداب عمارة ...يميش املرزوق بضع
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خطوات .ويف لحظ�ة خاطفة يتوقف
عن السري ،يرتع�ش ،ينكفئ ،يرنح،
يق�ع ،يتمدد ع�ىل بطنه...اقرب منه
ش�ابان ظنا أنه عثر بحصاة ...بوغتا
ببقع�ة دم تحته تسي�ل نحو الشارع
 .)..فالوق�ت هنا أصب�ح أكثر كثافة،
وأصب�ح مرئيا م�ن الناحي�ة الفنية،
وتبع�ه تكثيفا ً مكاني�ا ً مكونا ً صورة
تأريخي�ه تنصهر فيها الوحدة الفنية
الزمكانية ،والواق�ع الفعيل .بعد ذلك
ينتق�ل ال�راوي لنسج ص�ورة أخرى
مستقل�ة ذات مغ�زى رسمي�ا ً للعمل
الفني  ( :تموز
باغتن�ي « كامريان ع�ادل بالدخول
ّ
ع�يل ال�رسداب يف ساعة مبك�رة من
نه�ار ساخن  ...ليل�ة البارحة دخلوا
بيتا ً قريبا ً من بيتي وأطلقوا الرصاص

عىل عائلة بكاملها...
حدث انفج�ار يف فلك�ة العنافصة...
وآخر قرب الس�وق املركزي وثالث يف
ش�ارع املحافظ�ة وراب�ع يف بعقوبة
الجدي�دة وخام�س يف ح�ي التحرير،
وسادس يف الكاط�ون  . )...ويستمر
ال�راوي يف وضع أسس صوره الفنية
عىل شكل هرمي بينها ترابط منطقي
يدركه القارئ عىل مستوى حديس( :
14ترشي�ناألول
 ...نسهر يف منزل هيمن قره داغي
 ...جلسن�ا يف الحديق�ة ع�ىل ك�راس
مريح�ة ...لك�ن سيالً م�ن الرصاص
امللعلع يف الشارع القريب والذي استمر
لوق�ت بدا لنا طوي�ال جعلنا نهرع إىل
داخل البيت .)...يسري الراوي بخطى
حثيث�ة يف إكمال حبكته الدرامية عرب
الكرونوت�وب الذي يساع�د القارئ يف
تكوين ص�ورة ذهني�ة تتشابك فيها
األح�داث الفنية والواقع املحيط ،ولنا
ْ
أن نتلم�س الصبغ�ة االنفعالية التي
اتسم�ت به�ا تل�ك العوال�م الروائية
فجاءت املشاه�د تع�ج بالجراحات،
واألآلم وتج�د الشخصي�ة نفسه�ا يف
كابوس ي�زداد ظلم�ة ووحشة 14(:
شباط 2005
أقب�ل عبد الله ح�ارس العمارة يلهث
ويداه ترتعش�ان ...سألني؛ أسمعت
أص�وات الطلق�ات؟ قل�ت ال ،م�اذا
حص�ل؟ ..قتل�وا ستار بائ�ع العصري
ق�رب الك�راج الداخ�يل . )...تظه�ر
مالم�ح مدينة بعقوبة يف فرة دموية
يكون أسهل ما يجري فيها القتل دون
مراعاة بني فقري وغني ،صغري وكبري،
مثقف وجاهل 20 ( ،آب 2006
الجث�ث يف الش�وارع .)...الزم�ن
الكرونوتوب�ي هن�ا أكث�ر دموية من

سابقي�ه ،وكأن املدين�ة خل�ت م�ن
َ
يتبق فيها غ�ري الجثث،
األحياء ول�م
يتصاع�د الح�دث إىل ال�ذروة عندم�ا
يتقدم الزمن بتل�ك املدينة املنكوبة (:
 29ترشي�ناألول
الحق�وا ش�ابا حت�ى نهاي�ة الشارع
ونخل�وه بالرصاص ..ف�رغ الشارع
بلحظات..ل�م أقف�ل املح�ل  .)...وقد
يختلط زم�ن املغامرة بالزمن اليومي
وذل�ك عندم�ا يق�دم ال�راوي مشهدا
للصحف�ي ماج�د وه�و يتع�رض
إلطالق�ات نارية يف س�ريه الحثيث يف
الكشف عن قاتل بائع الكتب :
( الي�وم ه�و السب�ت ،وأول النه�ار
م�رشق وب�ارد ...أجلس ع�ل كريس
أم�ام الناف�ذة  ...ك�ان الوقت ضحى
حني طرق الب�اب سائق التكيس جاء
ليصطحبن�ي إىل به�رز اتف�ق مع�ه
مصطف�ى كري�م ال�ذي سيلتحق بنا
عند الظهر ،يف البستان....،
اإلطالقة التي اخرقت الزجاج األمامي
لسي�ارة التاكيس صف�رت بيني وبني
السائق قب�ل أن ثقب أعىل جلد املقعد
الخلفي وتختفي وراءه  ..كنا ما نزال
عن�د ساحة البل�دة املكتظ�ة وحولنا
أهم مؤسسات الحكومة املحلية،)...
ويف مجمل الق�ول تحمل تلك املشاهد
الرسدية ملدينة بعقوب�ة داللة العنف
الزمكان�ي ،وسلبية الواق�ع املوحش
آنذاك وه�ذه الدالل�ة ستبقى السمة
املمي�زة لجمي�ع الكرونوتوب�ات لهذا
الفضاء الروائي.
أم�ا فيم�ا يخص األماك�ن الثانوية
الت�ي ورد ذكره�ا يف الرواية فجاءت
أكثر هدوءا ً مما سبق وجاءت خدمة
لألماكن األساسي�ة .اذ تعترب البيوت
واملح�ال واملقاه�ي واملطاعم أماكن
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يلتجئ إليها الصحفي «أستاذ ماجد»
ليلتق�ي ببع�ض الشخصي�ات التي
تساعده يف إتمام مهمته( :أيقضني
جرس املوبايل يف التاسعة إال ربعاً...
تسل�ل همس فات�ن إىل أذن�ي ّ
منغما ً
منعشاً :صباح الخري .لم تصدق أنني
ما زل�ت يف ف�رايش واملدين�ة هادئة،
أسمع يف هذه اللحظة ،ضجة زقزقة
العصاف�ري املتقاف�زة يف الحديق�ة
الخلفي�ة للمن�زل ...ه�ي تتص�ور
املدينة غارقة يف العنف ويجري قتال
ض�ار يف أحيائه�ا  )...يتح�ىل البيت
ٍ
الذي اتخذه الصحفي مكانا ً إلقامته
يف بعقوبة بزمك�ان هادئ  ،فالحياة
تدب في�ه بعد الواق�ع املوحش الذي
تحيا به املدينة .يستمر األستاذ ماجد
يف التنق�ل بني أرج�اء مدينة بعقوبة
يلتق�ي ببع�ض الشخصي�ات الت�ي
كان�ت عىل تم�اس مع بائ�ع الكتب
«محم�ود امل�رزوق»  (:أرص هيم�ن
ق�ره داغ�ي أن يأخذن�ي إىل مطع�م
قريب للمشوي�ات يف الهواء الطلق...
بال بن�اء ...فق�ط عرب�ة مزججة...
مطعم رصي�ف ال يحمل الفتة تعرّف
باسمه تناولنا لحم الغنم  ...جالسني
عىل ضفة نهر خريسان ...ثم خرجنا
إىل مقه�ى الزه�اوي القريب لنرشب
الشاي )...هذه األوصاف الفيزيقية
الت�ي رسده�ا ال�راوي ح�ول أماكن
بعقوبة تؤكد عىل عراقة هذه املدينة
التأريخي�ة ،وببساطته�ا وسكانها
الطيب�ني املرحب�ني بضيوفهم دونما
تكل�ف .إذن يتض�ح لن�ا أن ثيم�ة
الكرونوت�وب ساعدتنا كثريا يف تلقي
األح�داث الواقعي�ة ملدين�ة بعقوب�ة
،وتعاقب الف�رات الزمنية فيها بني
العنف والسكينة.

األجناس اإلبداعية يف السرد...

ق
صيدة

مالمح تشكيلية يف رواية (عراة يف املتاهة)

أمنيات وئيدة

مقاربة  -مهدي علي ازبني
ظه�رتِ الرواي�ة وتمي�زت كجن�س أدب�ي،
وق�د مرت بمراح�ل نمو مختلف�ة ،وطرأت
ع�ىل توصيفاته�ا الكث�ري م�ن االنتقاالت،
وأصبح�ت ال تح�دد بأط�ر وقواع�د ،وال
تتوق�ف عىل أبعاد متف�ق عليها ،فهي عالم
مده�ش قاب�ل للتبدل م�ن ناحي�ة الحجم
املتمثلة بمساحات املتون ،فضالً عن التغري
املتصاعد يف تقنيات كتابتها ،لكونها جنسً ا
أدب ًي�ا يمث�ل عاملًا متمد ًدا ،فه�و ينفتح عىل
األجناس األخ�رى القريبة واملجاورةً ،
تاركا
الخاصي�ة اإلنشائي�ة املمتاحة م�ن ينابيع
األدب ال�رسدي ،متحولة إىل كتلة اسفنجية
تمتص عصارات الفنون اإلنسانية األخرى،
وبذل�ك تضي�ف أبع�ا ًدا جمالي�ة إىل مجمل
الخط�اب ،فنجدها تتضم�ن فنون املرسح
والشعر والسيناريو ،وتنفتح عىل التشكيل
والسينم�ا والريبورت�اج الصحفي والدراما
التلفزيونية ،وكذلك اشتغلت بعض األعمال
عىل املوسيقى واألصوات.
أما يف رواية (عراة يف املتاهة) فقد أفاد كاتبها
محم�د عبد املجي�د من أجن�اس فنية منها
التشكيل واملرسح والريبورتاج والسيناريو
والسينما واملوروث الشعبي وغريها ،جاعالً
م�ن عمل�ه ً
نص�ا مرك ًب�ا ح�رت يف هذه
األجناس وتخادمت لتنت�ج أبعا ًدا جديدة يف
الرسد الروائي ،وتؤرش تجري ًبا مؤثرًا يف سنة
إصداره ،امتاز بالتحدي ومحاولة اكتشاف
مستوي�ات جدي�دة يف جمالي�ات ال�رسد
معتمدة عىل الطاق�ة اإلمتاعية املتولدة من
تفاعالت هذه األجناس وما رشح عنها من
توليفة رسدي�ة تجسدت بعم�ل روائي هو
(عراة يف املتاهة).
فن التشكيل يف الخطاب
يب�دأ من العنونة ،فقد حدد لنا الكاتب حي ًزا
مكان ًيا تمث�ل باملتاهة رسمه بصورة فنية،

وقد ش�غله مجموع�ة من الب�رش يفرض
به�م أن يرت�دوا ثيا ًب�ا لكن�ه رسمه�م من
دون أن يرت�دوا بعضها ،أي أن مفردة عراة
تشكل صورة ذهنية ل�دى املتلقي تشري إىل
مجموع�ة من الب�رش بأجساده�م العارية
التي موض َعه�ا عىل خلفي�ة تمثلت بمكان
يتصف باملتاهة.
ويأخذن�ا االسته�الل بفض�اء تشكي�يل
تمظه�رت وحدات�ه ب�ني الظ�ل والض�وء،
فهو يتاب�ع مساقط النور ع�ىل املوجودات
م�ن البرش والجم�ادات ،ويرس�م تكوينات
هندسية بحرفي�ة رسام متمرس ،ومنفتح
عىل نح�ت الشخصيات الشبحية وتفاصيل
األمكنة/
[ك�ان الظ�ل يمتد م�ن السق�ف إىل جانب
السل�م .ك�ان السل�م يف الجان�ب اآلخر من
الغرفة ..غرفتك يف وسط البيت تمامً ا..
ك�ان نص�ف الظ�ل يغس�ل الغرف�ة .وكان

الرسي�ر ..مغس�والً ب�ذرات الظ�ل الباردة
والقس�م اآلخر من الظل يلون الجانب الذي
تتوسط يف الغرفة..
القسم املقابل كان يف النهار ].ص7.
ويستع�ري م�ن الليم�ون لون�ه لريس�م لنا
مالم�ح املخاط�ب ،فيح�دد امتق�اع وجهه
والعناء الذي يعتمل يف داخله وانعكس عىل
برشته ً
لونا أصفر/
[وجهك أصفر كالليمونة] ص10
ويرس�م العال�م عىل لس�ان امل�رأة وزاوية
نظره�ا للحي�اة وم�ا يعانيه اآلخ�رون من
مآس وصعاب فتخت�زل كل األلوان بنهاية
نفسي�ة تتش�ح باألبي�ض ،وه�و يف العقل
الجمعي إشارة إىل عبثية الواقع وإىل النهاية
املختزل�ة بل�ون الكفن ،كأن الن�اس أموات
برغم أنهم ما يزالون عىل قيد الحياة/
[العالم قطعة من قماش أبيض] ص11
ويص�ف مالمح إح�دى ش�خصيات العمل
م�ع خلفي�ة املك�ان ،فيشكل لوح�ة أقرب
للكاريكات�ري عبارة ع�ن بورتري�ه ،محد ًدا
ش�كل وجه�ه بم�ا يقابل�ه م�ن كائن�ات
تشاكل�ه يف األبعاد الهندسي�ة والتضاريس
التي يتكون منه�ا ،فيقاربه إىل هيأة البطة
ً
مسبغا عليه االنتفاخ/
[وبرز وجه عبد الله يف الظل مدورًا كالبطة]
ص13
ويصور لنا محلة البارودية بمعمار تشكييل
امتازت كتله اللوني�ة بالعتمة ،مع اسقاط
حالت�ه النفسي�ة عىل الجام�ع الذي يصفه
بالف�خ يف نهاية امتداد أف�ق اللوحة ،تعب ً
ريا
عن عدم التآلف مع املكان/
[كان�ت محل�ة البارودي�ة مليئ�ة باألزق�ة
املعتم�ة .وكان جامع ع�يل أفندي .ينتصب
كالفخ يف نهاية الشارع] ص18
وي�دون لنا صورة قلمي�ة ،تتحول إىل لوحة
تتوزعه�ا كت�ل لوني�ة ،م�ن خ�الل منظر،

يرسمه بحروفه لشخصية رجل مستطرق
بأسلوب يحيل املتلقي إىل لوحة رسيالية/
[ك�ان الرجل يف وجهه املحمر ..ذرات داكنة
رطب�ة .مائلة إىل السواد .أنفه دقيق .عيناه
أش�به بنقطت�ني زرقاوي�ن يف كوم�ة م�ن
قماش] ص 20
ويرسم لوحة عن ليل موحش معبأ بالخوف،
ً
تشكي�ال عن حالة الرقب من خالل
فيجرد
تلص�ص عرب النوافذ تؤدي�ه عيون لئيمة يف
زقاق خاف�ت الضوء واملن�ازل تتمنى النوم
لكنها ما تزال تعاني يف حومة النعاس/
[ثمة أعناق ناتئة تمتد من أفواه النوافذ.
نظ�رات لئيمة ..زقاق ش�به معت�م .منازل
ناعسة] ص 35
وتنعك�س حال�ة الس�ارد املأزوم�ة ع�ىل
الزج�اج ،فيقارب بني ح�ال املكان مع لون
فضائها ،بعد أن تشكلت لوحة لونية أثارها
ضوء أصفر/
[غرف�ة مهملة .انعكاس ض�وء أصفر عىل
زج�اج النافذة .نحن أش�به بهذا االنعكاس
الحاد] ص 41
ً
كت�ال لوني�ة صف�راء ع�ىل واقع
ويضف�ي
الحال وما يعانيه اإلنسان عىل هذه البقعة
املوب�وءةبالح�روبوالرصاع�ات/
[كان�ت السماء بقعة صف�راء .بلون قرشة
املوز] ص 89
ّ
ويش�كل لوحة ملآل األم�ور التي جاءت ضد
رغب�ة البطل ،ويص�ف النهاي�ات بتصوير
معالم الش�ارع ،وما خلفته ق�وى التسلط
والقهر الت�ي ّ
بقعت وجه الش�ارع األصفر
بآث�ار حمراء تركتها دماء وأجساد متناثرة
يف أج�واء وحشية ع�ىل خلفية مساء يتسم
بالعداء/
[وجه الشارع املصف�ر ،ثمة بقع من الدم،
أجساد مشوهة تحت ثقل املساء الوحيش]
ص 112

شهاب السوداني
ُ
الدخان احيانا تباريح رغيف طازج
واحيانا أخرى تباشري نريان مؤجلة
تع ُد عليها أمنياتي الوئيدة
ُ
َ
الجميع ابتسامة دافئة
أشارك
وأنا
ُ
يف�رس الس�وق
ه�ذه امل�رة وجدت� ُه
والشوارع
ُ
يمزق أشالء األطفال ثم يرميها
َ
فوق املناز ِل يقدمها لالمهاتِ
كوجب ٍة دسمة ملوائ ِد الحرمان
ُ
الحرمان الذي باركه الراهب أالعمى
َ
ُ
النريان عىل رائح ِة شوا ٍء
يتحسس
صفعة الخيبة كانت متأخرة جدا
املوت أحيانا والدة أخرى
إال ...وطني يولد ليموت من جديد
وهذا ما جعلني أفكر يف قطع يدي
ال ألغسلها كما يقول (نيتشه)
عندما تفك ُر يف مصافح ِة أحدهم
سأجعل الحروف ترتل رغبتي
بع�ودة الح�ب وه�و يينفذ م�ن رشفات
العاشقني
يلون األحالم الناجية
ويرسم فوق أفق املستحيل
عناوين آخرى لوهج قصيدة

نشأة الواقعية السحرية
عبدالناجي آيت احلاج
ظه�رتِ الواقعي�ة السحري�ة كحركة
أدبي�ة وتصوري�ة يف الق�رن العرشين
محاول�ة إبراز م�ا هو غ�ري واقعي أو
غري�ب كيشء يومي أو ش�ائع .هدفها
ليس إيق�اظ العواط�ف ،ولكن التعبري
عنه�ا ،كونه�ا قب�ل كل يشء ،موقف�ا
تجاه الواقع.
ك�ان أول م�ن ص�اغ و استخ�دم
مصطل�ح “الواقعي�ة السحري�ة” هو
الناق�د الفن�ي األملاني وامل�ؤرخ فرانز
روه ( )1965 – 1890يف ع�ام ،1925
لإلش�ارة إىل أسل�وب تصوي�ري يعرف
باسم ( “املوضوعية الجديدة”) ،بديالً
للتعبريي�ة .يف ذل�ك الوق�ت ح�دد روه

التفاصيل الدقيقة للواقعية السحرية:
وضوح التصوي�ر الفوتوغرايف السائل
وص�ورة الطبيعة “السحري�ة” للعالم
العقالن�ي .اعتق�د روه أن الواقعي�ة
السحرية كانت مرتبط�ة بالرسيالية،
ولك�ن كونه�ا حرك�ة متمي�زة بسبب
تركيز الواقعي�ة السحرية عىل الكائن
امل�ادي والوجود الحقيقي لألش�ياء يف
العالم.
يف نفس الع�ام ( )1925فرناندو فيال،
كات�ب ب�“صحيف�ة الغ�رب” ،الت�ي
أسسها خوسي�ه أورتيغا غاسيت عام
 1923وك�ان في�ال من ب�ني تالميذه،
ترج�م ونرش به�ذه الصحيف�ة مقالة
فران�ز روه باللغ�ة اإلسباني�ة ،ممه ًدا

الساحة التي تم ملؤها من قبل الحركة
األدبية.
بعد سنوات قليلة ،يف األربعينيات ،عرب
املفه�وم املحيط إىل أمريك�ا الجنوبية.
هناك تكيف مع مجال األدب وشاع من
قبل مؤلفي أمريكا الالتينية.
فق�د ظه�ر أدب الواقعي�ة السحري�ة
بأمريك�ا الالتيني�ة بكت�اب “التاري�خ
العاملي للعار” سنة  1935الذي استلهم
فيه خورخي لويس بورخيس وش�جع
الكتاب اآلخرين يف أمريكا الالتينية عىل
تطوير ه�ذا النوع الجديد ،و بروايتني:
“رج�ال ال�ذرة” للكات�ب الغواتيم�ايل
الحائز ع�ىل جائزة نوبل لآلداب ميغيل
أنخي�ل أستوري�اس و “مملك�ة ه�ذا

العالم” للكاتب أليخو كاربنتييه.
لق�د جمع هؤالء الكت�اب بني نظريات
روه األصلي�ة للواقعي�ة السحري�ة
وب�ني املفاهي�م الرسيالي�ة الفرنسية
و أساطريه�م املحلية.مث�ل نظ�ريه
يف الرس�م ،ك�ان اإلط�ار املرجعي لهذا
النمط من الكتابة هو البيئة الطبيعية
الغريبة والثقافات األصلية والقصص
السياسية الصاخبة.
يف ع�ام  ،1949كتب أليخ�و كاربنتييه
ً
مق�اال حول ه�ذا املوض�وع .متأثرين
ب�ه ،يف عق�د الخمسينيات م�ن القرن
العرشي�ن ،تبن�ى العدي�د م�ن مؤلفي
أمريك�ا الالتينية األسل�وب ،ودمجوه
م�ع مفاهي�م الرسيالي�ة الفرنسي�ة

والفولكلور.
فف�ي الوقت ال�ذي نجد في�ه أن هناك
العديد م�ن االنتقادات ع�ن أن أمريكا

الالتيني�ة هي حجر الزاوي�ة يف جميع
أعم�ال الواقعي�ة السحري�ة ،إال أن�ه
مما ال ش�ك فيه أن يف ه�ذه القارة تم

استخدامها وتوسيعها عىل أكمل وجه،
و قدم�ت للعالم ع�دد كبري من مؤلفي
هذا النوع.
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حنو مستقبل افضل...هلم

طبيبك يف بيتك

اطعمة تساعد على التنحيف
بشكل أسرع

 5تصرفات قد تدمر فرتة اخلطوبة!
تع� ّد ف�رتة الخطوب�ة وس�يلة
للتعارف ب�ني الرجل واملرأة ،ومن
خاللها يتم تقييم أهلية كل طرف
ليصب�ح رشي�ك حي�اة للط�رف
اآلخر ،ل�ذا فهي فرتة غ�ر قابلة
مطلقا ً لوقوع أخطاء ،تتسبب يف
ع�دم إتمام ال�زواج ،أو ترتك آثارا
س�لبية تدمر مستقبل الحياة بني
الطرفني إذا استمرت.
نس�تعرض يف ه�ذا املق�ال قائمة
ب��  5أخطاء قاتلة يف هذا الش�أن
هي:
تدخل األهل السلبي
ي�ؤدي تدخل األه�ل الس�لبي ،يف
كثر من األحيان ملش�كالت كبرة
بني الرجل واملرأة خالل الخطوبة،
ل�ذا فال بد أن يعتمد الطرفان عى
نفس�يهما ،ويمنعن�ان تدخ�الت
األهل.
االهتمام املفرط

من الرائع أن تهتم برشيك حياتك،
لك�ن املالحقة الدائم�ة والضغط
بص�ورة مس�تمرة ي�ؤدي لنتائج
عكسية ترض بالعالقة.
عدم الرصاحة
يج�ب أن يتح�ى الطرف�ان
بالرصاحة والشفافية يف التعامل
مع بعضهم�ا البعض ،ألن إخفاء
األرسار يؤدي إلفشال العالقة.
التخيل عن املبادئ
ال يجب االستجابة لرغبات رشيك
الحي�اة إن كان�ت تتع�ارض مع
مبادئ وقيم الطرف اآلخر.
االفتقار لالستقاللية
تجنب االنصهار التام يف شخصية
رشي�كك املس�تقبيل ،يحف�ظ
العالق�ة ،ألن إلغ�اء أي ط�رف
لشخصيته أمام اآلخر ،ولو بهدف
إرضائه ،يحول العالقة إىل ش�كل
سلبي ينتهي بقتلها.

كيك بسبوسة بالليمون
املقادير
 الزبدة 125 :غراما ً (طرية( برش الليمون :ملعقة كبرة سكر :كوب البيض 2 :حبة السميد :ثلثان الكوب الفانيليا :نصف ملعقة صغرة طحني :كوب ونصف (منخل( حليب :نصف كوب فس�تق حلبي :ملعقتان كبرتان(مفروم للتزيني(
 سكر :كوب (مقادير الشرة( عص�ر الليم�ون :نص�ف ك�وب(مقادير الشرة(
 -امل�اء :نص�ف ك�وب (مقادي�ر

تتمازج املكونات
صبي املزيج يف الصينية املجهزة وادخليها الفرن مدة  -50 45دقيقة
حتى تنضج
لتحضر الش�رة ضعي الس�كر وعص�ر الليمون و نص�ف كوب من
املاء امل�اء يف قدر عى نار منخفضة
و حركي مل�دة  5دقائق حتى يذوب
السكر
اترك�ي املزي�ج حتى يغ�يل ملدة 5دقائق
اخرجي الكيك من الفرن و اتركيهليربد م�دة  15دقيقة ثم ضعيها يف
طبق الكيك و صبي مزيج الش�رة
فوقها و زيني بالفستق الحلبي.

كل يوم معلومة

ملاذا ميكن للبعض تناول ما حيلو هلم دون اكتساب الوزن؟

ْ
وجدت دراس�ة جديدة أن النحافة
موجودة يف الجينات ،بحيث يمكن
للكث�ر من الن�اس البقاء نحيلني
دون الحاج�ة إىل قوة إرادة واتباع
نظام غذائي قاس.
وح�دد العلم�اء ،بقي�ادة جامعة
كامربيدج ،سلس�لة من الجينات
الت�ي ق�د ت�رسع عملي�ة التمثيل
الغذائ�ي لفرد ما ،أو تس�اعد عى
حرق الدهون برسعة أكرب.
وعث�ر عى هذه الجينات لدى أكثر
من  16ألف ش�خص نحيف ولكن
بصح�ة جي�دة .و ُيعتق�د أن ثلثي
ه�ؤالء الن�اس تقريب�ا ،يملكون
جين�ات تجعله�م أق�ل اهتمام�ا
بالطع�ام.ويف  40%من مجموعة
الدراس�ة ،ق�ال النحيف�ون إنه�م
يحب�ون الطع�ام ويأكل�ون م�ا
يشاءون دون أي زيادة يف الوزن.
واآلن ،يعتق�د الباحثون أن هؤالء
األش�خاص لديهم جينات خاصة
بهم ،لذا يخططون إلجراء دراسة
منفصل�ة ملعرف�ة م�ا يح�دث يف
أجس�امهم عن�د تناوله�م وجبة
خفيفة.
ويمك�ن أن يؤدي ذل�ك إىل تطوير
أدوية جدي�دة تحاكي آثار جينات
“النحاف�ة” ،يمك�ن اس�تخدامها
ملساعدة األشخاص األقل حظا يف
الحفاظ عى وزنهم.
وقال األستاذ صدف فاروقي ،املعد

األقدم للدراسة من معهد “ -Wel
 ”come-MRCللعل�وم األيضي�ة
بجامع�ة كامربي�دج“ :تظه�ر
الدراس�ة ألول م�رة أن ه�ؤالء
األش�خاص النحف�اء يتمتع�ون
بصحة جيدة ألن لديهم مس�توى
أقل م�ن الجينات ،الت�ي تزيد من
فرص اكتساب الوزن الزائد”.
ويف أك�رب دراس�ة ع�ى اإلط�الق
لجين�ات النحاف�ة ل�دى الن�اس،
قام الباحثون بتجنيد مش�اركني

بريطانيني نحيلني (يف األربعينيات
م�ن العم�ر) ،يتمتع�ون بصح�ة
جيدة ،مع اس�تبعاد أي ش�خص
يم�ارس الرياض�ة ألكث�ر م�ن 3
مرات يف األسبوع.
وأخ�ذ الباحث�ون عين�ات اللعاب
لسلس�لة جين�ات املش�اركني
النحف�اء ،البالغ عدده�م ،1622
ث�م قارنوها مع أكثر من  10آالف
ش�خص متوس�ط الوزن ،وحوايل
 2000ش�خص مصاب بالس�منة

الشديدة.
ووجدوا  4مناط�ق جينية جديدة
مرتبط�ة بالنحاف�ة ،وأك�دوا أن
هناك منطقت�ني موجودتني أصال
لدى اآلسيويني.
وخلص�ت الدراس�ة إىل أن 18%
م�ن النحافة مكتوب�ة يف حمضنا
الن�ووي ،ما يفرس س�بب امتالك
األش�خاص ذوي الوالدي�ن
النحيفني بش�كل طبيع�ي ،لنوع
الجسم نفسه.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

تناول الطعام بسرعة يزيد من احتمال اإلصابة بالسكري من النوع2
تختل�ف طباعن�ا و عاداتن�ا يف تن�اول الطعام,
فمنا من يتناوله برسعة ,ومنا من يكون شديد
البطء يف ذلك ,و لكن هل تناول الطعام برسعة
له أثار سلبية عى صحتنا؟
يف بح�ث ت�م تقديم�ه حديث�ا خ�الل املؤتم�ر
الدويل للغ�دد الصماء ,كان�ت نتائجه تقول إن
األش�خاص الذي�ن يتناول�ون الطعام بش�كل
رسيع خالل الوجبات ,هم أكثر عرضة بمرتني
ونص�ف لإلصابة بمرض الس�كري م�ن النوع
الثان�ي ,أكثر من األش�خاص الذي�ن يتناولون
طعامهم ببطء.
إن االنتش�ار الكبر ملرض الس�كري من النوع
الثان�ي ح�ول العال�م ظاه�رة دفع�ت جمي�ع
املختص�ني و الباحث�ني إلج�راء الدراس�ات
املتواصلة من أجل اكتش�اف األسباب الرئيسة
أو املس�اعدة لإلصاب�ة به�ذا امل�رض ,من أجل
تنبيه الناس لها ,و الس�يطرة عى املرض و حد

انتش�اره ,تقول الدكتورة لينا رادزيفيسني من
جامع�ة ليتوانيا لعل�وم الصحة أن�ه من املهم
التع�رف ع�ى عوام�ل الت�ي يمكن أن تس�اعد
الن�اس ع�ى تقليص فرصه�م يف تطوي�ر هذا
املرض ,و هذا ما يس�عى له جميع الباحثني يف

هذا املجال.
اش�رتك يف هذه الدراس�ة  468من األش�خاص
غ�ر املصابني بالس�كري و  234م�ن الذين تم
تش�خيص إصابته�م ب�ه حديثا ,و تم دراس�ة
نمط الطعام الذي يتبعه األشخاص يف حياتهم,
و رسعتهم يف تناول الطعام ,و بعد تحليل هذه
االس�تبيانات ,و ربطها و معادلتها مع عوامل
أخ�رى مرتب�ط بالس�كري ,مثل م�ؤرش كتلة
الجس�م و املحيط الخرص ,اس�تطاع الباحثون
أن يكتش�فوا إثباتات للعالقة بني رسعة تناول
الطعام واإلصابة بالسكري.
و الجدير بالذكر هنا ,أن تناول الطعام برسعة,
كان موض�وع أكث�ر م�ن دراس�ة ,الكتش�اف
مخاطره عى الجس�م ,فوجدت دراسة حديثة
أخرى أنه مرتبط بصورة كبرة يف زيادة الوزن,
و أن�ه بفرده قد يكون س�ببا كافيا الكتس�اب
بعض الكيلوات يف الوزن.

استعرض أحد مس�تخدمي املوقع
الصين�ي  ،Sohuثالثة مواد غذائية
تساعد اإلنسان عى إنقاص الوزن،
دون اللج�وء إىل قي�ود صارم�ة يف
مجال الطعام.
ويج�ب تضم�ني وجب�ات الطعام
حتما الخي�ار الطازج ،ألنه يحتوي
عى كمي�ة كبرة من املاء واأللياف
الغذائي�ة لذل�ك ،عندما ي�أكل املرء
خيارة ،يش�عر بالش�بع .باإلضافة
إىل ذلك ،فالخيار الطازج يرسع من
حرق الدهون ،وهو قليل السعرات
الحرارية.
ويجب أيضا تن�اول الربوكيل ،الذي
ل�ه قيمة غذائي�ة عالية ج�دا .هذا

النوع م�ن الخضار ي�رسع عملية
التمثيل الغذائ�ي والدورة الدموية.
كما أنه يحت�وي عى كميات عالية
من األلي�اف الغذائية ،والتي يمكن
أن تس�اعد عى الش�عور بالش�بع
وتساعد عى حرق الدهون.
وهن�اك منت�ج غذائ�ي آخ�ر مفيد
لفق�دان الوزن ،وه�و رقائق دقيق
الش�وفان الغني باأللياف .ويمكن
أن ي�ؤدي تناوله�ا إىل الش�عور
بالش�بع ،وبالتايل تقليل الش�هية.
ويمك�ن تن�اول الش�وفان م�ع
الزبادي قليل الدس�م .باإلضافة إىل
ذلك ،تس�اعد العصيدة عى تطهر
األمعاء.

دراسات حديثة

دراسة تكشف سر العالقة بني
شرب القهوة وأمراض القلب
توص�ل باحث�ون إيطالي�ون إىل أن
تناول القهوة مرتبط بتقليل خطر
اإلصاب�ة بمتالزمة التمثيل الغذائي
(ميت�س) ،والت�ي تلع�ب دورا ىف
زيادة مخاط�ر اإلصاب�ة بأمراض
القلب واألوعية الدموية بما يف ذلك
أمراض القل�ب التاجية والس�كتة
الدماغية.
ووفق�ا للدراس�ة أش�ارت األبحاث
إىل عنرص”البوليفين�ول” املوج�ود
ً
متورط�ا
يف القه�وة ق�د يك�ون
ً
وخاص�ة
يف االرتب�اط العك�ي،
األحماض الفينولية والفالفونويد.
كما أش�ارت األبح�اث إىل أن تناول
القهوة بمع�دالت معتدل�ة مرتبط
بانخف�اض أع�راض األم�راض
القلبية الوعائية ،الرسطان ومرض
السكر النمط الثاني.
فقد عكف الباحثون عى استعراض
التحلي�الت التلوي�ة الت�ي تراع�ي
االرتب�اط ب�ني اس�تهالك الق�وة،
ومتالزمة التمثيل الغذائي .وشارك
يف الدراس�ة نحو  22ألف ش�خص
تن�اول البع�ض القه�وة العادي�ة،

املطبخ
الشرة(
طريقة التحضر
س�خني الف�رن عى ح�رارة 180درجة
جهزي صيني�ة و ادهنيها بالزبدةوبطنيه�اب�ورقالزب�دة
اخففي الزبدة و ب�رش الليمون والس�كر عى رسعة عالي�ة يف وعاء
بواسطة الخفاقة الكهربائية حتى
يصبح املزيج كريمي
اضيف�ي البي�ض الواح�دة تل�واالخ�رى م�ع الخف�ق ث�م اضيفي
الفانيال
اضيف�ي الس�ميد و الطح�ني والحلي�ب و اخفق�ي جي�دا حت�ى
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فيما تناول آخرون القهوة منزوعة
الكافيني.
وخلصت الدراس�ة إىل أن استهالك
القه�وة بمعدالت معتدل�ة ( من 1
إىل  4فناجني يف اليوم) كان مرتبطا
بتقلي�ل مخاطر متالزم�ة التمثيل
الغذائي.
وذك�رت الدراس�ة أن العالق�ة
العكس�ية ب�ني اس�تهالك القه�وة
ومتالزمة التمثي�ل الغذائي ظهرت
يف كل م�ن الرج�ال والنس�اء .كما
وج�دت التحالي�ل التلوي�ة ً
أيض�ا
أن االس�تهالك املعت�دل ل�كل م�ن
القهوة التي تحت�وي عى الكافيني
أو منزوع�ة الكافي�ني ق�د يرتب�ط
بانخفاض خطر اإلصابة بمتالزمة
التمثيل الغذائي.

سر االعشاب..؟؟؟

“جوزة الطيب”  ...سالح ذو حدين

أن ج�وزة الطيب ال تضفي عى الطعام نكهة
لذيذة فحس�ب ،بل إنها تتمت�ع أيضا ً بالكثر
م�ن الفوائ�د الصحية ،ولكنه�ا ال تخلو أيضا ً
من املخاطر.
فج�وزة الطي�ب تزخ�ر بالعن�ارص الحيوية،
كاملعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم
واملغنيسيوم والصوديوم والفوسفور والزنك،
والفيتامين�ات مثل فيتامني  Aوفيتامينات B
وفيتامني .C
وبفض�ل ه�ذه التوليف�ة الفري�دة م�ن املواد
الفعال�ة تعم�ل ج�وزة الطي�ب ع�ى تقوي�ة
املناعة ودعم العديد من العمليات يف الجس�م،
وتعد س�الحا ً فع�االً ملحاربة متاع�ب الجهاز
الهضمي ،كاإلسهال واالنتفاخ.
كما تزخر جوزة الطيب بمادة “كرس�يتني”،
التي تتمتع بتأثر مثبط لاللتهابات ،باإلضافة
إىل ذل�ك تمت�از ج�وزة الطيب بتأث�ر مهدئ
لألعصاب ،ومن ثم فهي تحارب التوتر النفي
وصعوب�ات النوم .ولهذا الغرض ينبغي غليها
يف الحلي�ب إلذابة الزيوت الطيّارة ،التي تتمتع
بهذا التأثر املهدئ.
ع�الوة عى ذل�ك ،تعد ج�وزة الطيب س�الحا ً

طبيعي�ا ً ملواجه�ة اعت�الل امل�زاج ،وتعم�ل
ع�ى تحفي�ز نواقل عصبي�ة معين�ة لتحفيز
إنتاج هرمونات الس�عادة مثل الس�روتونني
والدوبامني ،والتي تعمل عى تحس�ني الحالة
املزاجية ومن ثم محاربة االكتئاب.
وم�ع ذلك ،ال يج�وز اإلفراط يف تن�اول جوزة

الطيب ،الحتوائها عى مادة “مريستيسني”،
الت�ي تتحول يف الكبد إىل م�ادة “أمفيتامني”،
والت�ي ق�د ت�ؤدي يف ح�ال تناوله�ا بجرعات
عالي�ة ،بداي�ة م�ن  5غرام�ات ،إىل الهالوس،
وال�دوار ،والغثيان ،والنع�اس ،وجفاف الفم،
ورسعة رضبات القلب.

سلوكيات

سلوكيات مهمة جيب عليك أن تعلميها البنك قبل سن املراهقة
سن املراهقة من املراحل املهمة
يف حياة اإلنس�ان ،حيث تتبلور
فيه�ا مالم�ح الش�خصية التي
تستمر معه طوال حياته.
وتتمي�ز ه�ذه املرحل�ة بالنم�و
الرسي�ع والتج�دد املس�تمر يف
النم�و ،ل�ذا فهي بداي�ة النضج
لدى الف�رد ،وهن�اك العديد من
األش�ياء التي يج�ب أن تعلمها
البن�ك قب�ل دخول�ه إىل مرحلة
املراهقة وهي.
 الدفاع عن النفس:يج�ب أن ُتعلّم ابن�ك الدفاع عن
نفس�ه ،قد يك�ون األمر صعب
يف البداي�ة ولكن�ه مه�م ،وم�ن
الرضوري أال تتجاهل أي موقف
غري�ب او خاط�ئ يح�دث دون
التعليق عليه لتصحيح الخطأ.
 التحك�م يف روح الدعاب�ة معالفتيات:
من املهم أن يعلم اآلباء أوالدهم
أن يتحكم�وا يف روح دعابته�م
م�ع الفتيات خاصة فوق س�ن
السابعة ،وعدم إطالق الريح أو

التجش�ؤ أو إص�دار أي أصوات
أخرى مث�رة لالش�مئزاز حول
الفتيات.
 عدم التنمر:رضوري أن تعلم ابنك أال يكون
متنم�را ،ويف نف�س الوق�ت ال
يتس�امح م�ع الذي�ن يتنمرون
عليه.
 طلب الجلوس مع الوالدين:من األش�ياء التي يمكن أن تربز

مدى اهتمام اآلباء بأبنائهم ،أن
يعرضوا عليه دائم�ا خدماتهم
حت�ى لو كان�ت الس�ماع فقط
ألحداث يومهم ،أو مش�اركتهم
مشاكلهم.
 مواجهة الضغوط:ق�د يأت�ي يوما ويتع�رض ابنك
لضغ�وط م�ن أصدقائ�ه لعمل
يشء غ�ر أخالق�ي ،فيج�ب
إقناع�ه بأن�ه ال ب�د أن يفك�ر

بعقل�ه وبأخالقه حت�ى ُيجنب
نفسه ارتكاب األخطاء ،وأخربه
ب�أن يفكر ه�ل لو س�ألت أمي
أو أب�ي أن أفع�ل ه�ذا ال�يء
سيوافقونني؟
 ع�دم الرتكي�ز ع�ى األش�ياءالسلبية:
م�ن األفض�ل أن تعل�م ابنك أال
ينظر عى نصف الكوب الفارغ،
وع�دم الرتكي�ز ع�ى األش�ياء
السلبية التي تحدث ،وأن يكون
راضيا وس�عيدا بما قسمه الله
ل�ه ،وع�ى النعم الت�ي أعطاها
ربه له.
 حب أخواته:رضوري أن يع�رف االب�ن أن
األخ�وات ه�م أفض�ل أصدقاء،
فيج�ب معاملته�م بش�كل
صحي�ح والدف�اع عنهم س�واء
كانوا موجودين أم ال.
 التواضع:الب�د أن تعلم ابن�ك كيف يكون
متواضع وواثق من نفسه ومن
قدراته.
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كلمات متقاطعة

الحمل

تس�تعن الي�وم بأجه�زة الحاس�ب اآليل أو أي
أنواع أخ�رى من األجه�زة التكنولوجية املتقدمة
يف العمل .هذه الخطوة ستس�اعدك بشكل ال تتخيله
وس�تعود بالنفع علي�ك .تحركاتك رسيعة ج�دا اليوم.
تستطيع التعرف والتعامل مع أي جهاز جديد يف عملك
بسهولة.

الثور

مازلت ترى أمام عينيك الذكريات التي تسبب
ل�ك الش�عور باالضط�راب والقل�ق .ال تقل�ق
فهن�اك تط�ور إيجاب�ي ملح�وظ ألن التعبري عن
مش�اعرك س�يجعل لدي�ك فرصة إلح�راز تقدم عىل
الصعي�د املهني والعاطفي .ننصحك يف املس�اء أن تغني
أو تستمع للموسيقى الهادئة.

الجوزاء

األمور التي تتعلق بمجتمعك قد تتطلب منك مزيدا
من االهتمام .ربما تضطر اليوم لالتصال ببعض
األشخاص .كما ستنسد إليك بعض املهام ككتابة
بعض التقارير وزيارة بعض األماكن .كل االتصاالت التي
تجريها اليوم ستكون عىل ما يرام ،وربما تتيح لك الفرص
لتوطيد العالقات بينك وبن اآلخرين.

السرطان

طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت
يف بادئ األمر ،وربما هناك شخص يحاول
إحباطك .دافع عن خططك وامض إىل األمام ،أو
حاول تكييف أفكارك بحيث تتماىش مع الظروف
الحالية .مارس الرياضة يوميا للتخلص من آالم
الظهر.

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

تستغل اليوم مهاراتك العملية بشكل مفاجئ.
تقيض معظم الوقت اليوم يف املكتبة لالطالع
عىل بعض الكتب .تريد أن تدون بعض التفاصيل
الدقيقة .تقلق إذا لم تستطع أن تدون كل ما تريد،
فذاكرتك قوية وستتذكر كل يشء.

العذراء

يظهر اليوم صديق لك لم تره منذ فرة طويلة جدا،
ولكن تتعامل معه بطريقة مختلفة تماما ألنه قد
يكون مديرك يف العمل أو ذا منصب أو سلطة .إذا
شعرت بأن ثقتك يف نفسك تراجعت ،حاول أن تتماسك.
العالقات والرشاكات التي تهتم بها منذ فرة ستقودك إىل
النجاح.

الميزان
هناك يشء ما محري اليوم قد يعكر صفوك.
قد تستشيط غضبا فربما تفقد بعض األوراق
املهمة ولن تجد وسيلة للعثور عليها .من الصعب
جدا أن تتخذ أي قرار اليوم ،ألن الصورة ليست
واضحة أمامك .من األفضل أن تقيض يومك بعيدا عن
األصدقاء وأن تتجنب اتخاذ أي قرارات.

العقرب

أنت اليوم غريب األطوار ،وتحب أن تتحدث
مع اآلخرين .عىل الرغم من ذلك ،تشعر بوحدة
وبعزلة شديدة ،ولذلك قد تفضل أن تسمع أكثر
من أن تتكلم .ال يوجد سبب حقيقي أو منطقي ملا
تشعر به اليوم .تجد نفسك قلقا وكئيبا ،ولكن انتهز
هذه الفرصة لالستماع ملا يقوله اآلخرون.

القوس

يف العجلة الندامة ويف التأني السالمة .كفاك
إهماال للرشيك ونفاقا مع املحيطن .توقف عن
املراوغة وإطالق الوعود الكاذبة.

الجدي

ق�د تواجه�ك بع�ض املش�اكل عن�د محاولة
التعرف عىل ش�خص ما .ربما تتعرف عىل هذا
الش�خص بعد رؤيتك له يف مكان عام أو من خالل
صديق ما .تم�ر اليوم بتجربة غريبة لم تش�هدها يف
حياتك من قبل .ربما تقيض س�اعات عديدة يف تفسريك
ألفكار هذا الشخص.

الدلو
يدعمك القدر ويأتيك الفرج يف الوقت املناسب،
فيحمل إليك هذا اليوم صديقا لم تره منذ مدة
طويلة جدا ،حامال إليك برشى سارة .إذا كنت
تبحث عن انفصال فقد يتم اآلن ،أو إذا كنت تريد
حال فقد يطرح أيضا .كن غيورا عىل صحتك كما أنت
غيور عىل عملك وعواطفك.

الحوت

قد تحاول اليوم أن تفعل شيئا من أجل
الشعور بالسعادة .لديك الكثري من الكالم تريد
أن تخرب به الحبيب .عىل أي حال لديك القدرة عىل
إثبات حضورك دون بذل أي مجهود .يف نهاية اليوم،
ستشعر بالرضا عن نفسك ولكن يف املقابل ستشعر
بالتعب واإلرهاق.

 1529انتھاء حصار فيينا الذي كان مفروضا عليھا
م�ن الجي�ش العثماني بقيادة الس�لطان س�ليمان
القانوني
 - 1912ألفري�د فاجنر يتمكن م�ن صياغة نظرية
االنجراف القاري.
 - 1913تيم�ور ب�ن فيصل يصبح س�لطانا لعمان
ومسقط.
 - 1918بلقاس�م النكادي ينترص عىل الفرنسين يف
معركة البطحاء.
 - 1946ھريم�ان غورين�غ يحت�ى الس�م ويموت
منتحرا قبل ساعات من تنفيذ حكم اإلعدام فيه بعد
إدانته يف محكمة نورنبريغ.
 - 1950بداي�ة دخ�ول الق�وات الصيني�ة لألرايض
الكورية.
 - 1951الق�وات الربيطاني�ة تنت�رش يف منطق�ة
القناة الحتاللھا وذلك بع�د موافقة الربملان املرصي
عىل ق�رار رئيس الوزراء مصطف�ى النحاس بإلغاء
معاھدة .1936
 - 1955تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية.
 - 1963جالء القوات الفرنسية عن تونس.
 - 1964تفجري أول قنبلة ذرية صينية.
 - 1969اغتيال الرئيس الصومايل عبد الرش�يد عيل

شارماركي.
 - 1990املؤتم�ر الش�عبي الكويت�ي املنعقد يف جدة
يختت�م أعماله بإص�دار بيان ختامي ش�مل العديد
م�ن القضايا املتعلق�ة بتحرير الكوي�ت من القوات
العراقية ،وقد أعلن املؤتم�ر رفضه القاطع الحتالل
الكويت من قبل العراق ،وإن ال مساومة وال تفاوض
عىل سيادة الكويت.
 - 2003انتخاب إلھام علييف رئيسا عىل أذربيجان
خلفا لوالده املريض حيدر علييف.
 - 2004بدأ بث قناة الراي الكويتية لتكون أول قناة
خاصة كويتية تبث من الكويت.
 - 2008وزي�را الخارجي�ة اللبنان�ي ف�وزي صلوخ
والس�وري وليد املعلم يوقعان يف دمش�ق عىل إعالن
بدء العالقات الدبلوماسية بن البلدين.
 - 2012حكوم�ة الفلب�ن وجبھ�ة تحري�ر م�ورو
اإلس�المية توقعان اتفاق�ا إطاريا يفرض أن يريس
خالل أربع سنوات سالما دائما وحكما ذاتيا لألقلية
املسلمة يف جزيرة مندتناو جنوبي البالد.
 - 2015علم�اء آثار أمريكيون يعلنون اكتش�افھم
أط�الل مدينة س�دوم مدين�ة قوم ل�وط املذكورة يف
الق�رآن الكري�م والكتاب املقدس بعد عرش س�نوات
من التنقيب.

قصة وعربة

صعوبة احلياة
بي�وم من األي�ام ع�ادت ابن�ة للمن�زل حزينة
وغارق�ة يف دموعه�ا ،ش�عرت األم بصغريته�ا
فس�ألتها عن س�بب أحزانها ،فأجابتها بانتها
قائلة“ :ملاذا الحياة صعبة وقاس�ية لهذا الحد،
لق�د تعبت طوال العام ول�م أدخر من وقتي وال
طاقت�ي ش�يئا وها أن�ا اليوم أخرس املس�ابقة
لس�بب م�ا ال يعلم�ه إال الله ،وتذه�ب الجائزة
لفتاة ال تستحقها كليا؛ عالوة عىل حازم الطفل
الصغ�ري الذي تعودت يوميا الذهاب لدار األيتام
للع�ب معه ونس�يان العال�م بأرسه ق�د ابتاله
الله س�بحانه وتعاىل بمرض خطري واحتجزوه
لتلقي عالج الكيماوي ،إنه�ا حقا حياة صعبة
للغاية وال أطيق عليها صربا وال جلدا”.
وكس�ائر األمه�ات أرادت األم أن تس�عد ابنتها
وتعلمها درس�ا ع�ن الحياة وأحواله�ا فقالت:

“أعلم أن ِك تحب�ن الكعكة اللذيذة التي أصنعها
خصيصا من أجل ِك ،هال ساعدتني يف تحضريها
يا بنيتي؟!
وافق�ت الفت�اة واتجهتا للمطب�خ لتحضري ألذ
كعكة ،وهن�اك س�ألتها والدته�ا بعدما قامت
بتجهيز كافة مكونات الكعكة الالزمة“ :أيمكن ِك
يا ابنتي أكل حفنة صغرية من الدقيق؟!”
تعجبت الفت�اة من أمر والدتها وقالت“ :ولكنه
ال يؤكل بهذا الشكل أبدا يا أمي”.
فأمس�كت بالفانيال وقال�ت“ :إذا يمكن ِك رشب
القليل من هذه؟!”.
ردت الفت�اة“ :بالتأكي�د ال ي�ا أم�ي ال يمكنني
رشبها وال أي أحد يمكنه فعل ذلك أيضا”
قال�ت األم“ :إذا م�ا رأي ِك أن ترشب�ي القليل من
الزيت؟!”

االبنة“ :أمي ما خطب ِك ،بالتأكيد لن ينفعني كل
هذا بل رضره سيؤثر يف جسدي”.
قالت األم“ :وما يحدث مع ِك هكذا بالضبط ،إن
الحياة يج�ب أن تكون مليئ�ة باملعاناة ،فنحن
مازلنا عىل األرض ولم نصعد بعد للسماء ولقد
أخربنا خالقن�ا أننا يف كبد ليوم قيام الس�اعة،
وكل م�ا أن�تِ في�ه إنم�ا تحدي م�ن أجل يشء
س�رضن به بكل تأكيد ،ها أنتِ ذا رفضتِ أكل
الدقيق والفانيال وتقريب�ا كل مكونات الكعكة
ولكن� ِك بالتأكيد س�تأكلن الكعك�ة املصنوعة
م�ن كل املكون�ات التي رفضتها ع�الوة عىل أن
الكعكة س�تدخل الفرن تحت ح�رارة مرتفعة،
اص�ربي عىل االبت�الءات وفويض كل أم�ركِ لله
س�بحانه وتع�اىل ،وهو وح�ده س�ريضي ِك بما
تحبن وبطريقة ستجعل ِك تتعجبن لها”.

غزل عراقي
انت يل انواع بيك من الجم�ال-
َكيل هم تنباع حته انه اشري�ك
الخلك َ
َ
توكف تشوف
يم املراية
وانته املراية تجي تباوع عليك
الح���ب يالولِف مو جلمة َ
 ُتنكال
ِ
ُ
الح�ب ع�اطف�ة و ِتمتلِ�ك َك�لب������ك
والي�حبّ��ك ت�عرف�ة ام�ن التع�ابي��ر
م��و إلّ��ة َ
ي�كلّ�ك  ..آن�ي أحبّ�����ك
َ
الصدك يا ناس تدرون
 مسجونوخذوا كل چذب طلقوا رساح����ه
كل تعبان َكالوا يبقه تعب����������ان
واملرتاح يحتاج اسراح����������ه

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

اكتشف أعماق شخصيتك من خالل اختيار صورة
1أفكارك هي رس عمق شخصيتك
هذه الصورة تعكس بأن لديك روح
فلس�فية تري العالم م�ن الناحية
املنطقي�ة .ترغب دائم�ا ً يف تحويل
األف�كار الت�ي توج�د يف عقلها إيل
واق�ع ملموس بن يديه�ا .كما أن
ه�ذه األفكار تس�اعدها يف تحقيق
التط�ور باس�تمرار  .ال تض�ع أي
يشء يحكمه�ا يف حياتها ألن لديها
تفكري منفتح .بإمكانها االستمتاع
باملفاجآت خصوصا ً عندما يتعلق
األمر بتجهيز مفاج�أة لها  .واألن
هل ترغب يف رؤية العالم من خالل
وجهات نظر مختلفة ؟ .
2هدوئك يعكس عمق شخصيتك:
يمكن أن ينعكس عمق شخصيتك
من خالل مدى هدوئك والقدرة عىل
الس�يطرة عىل عواطفك بسهولة .
فأن�ت تعلم جي�دا ً كيفية أن تكون
ش�خصية مرن�ة .بالرغ�م من أن
بع�ض األش�خاص يعتق�دوا بأنك
ش�خصية س�طحية ونكدي�ة ألن
لديك النض�وج والقوة التي تدفعك
لترصف بهذه الطريقة .
تعتق�د دائما ً أن�ه يمكنك التخلص
م�ن القل�ق والغض�ب بس�هولة
م�ن خالل أخ�ذ نفس عمي�ق ألنه
يس�اعدك يف تحس�ن ق�درة عقلك
عىل التفكري وتجاوز املشكلة .
3اتجاهات�ك تعك�س عم�ق
شخصيتك :
أنت من األش�خاص التي ال تسمح
ألحد بان يأخ�ذك نحو يشء معن
حت�ى الحي�اة تح�اول أال تج�ربك
عىل إتخاذ مس�ار مع�ن بل تقوم
باختيار املس�ار الخ�اص بك حتى
لو تبن لك يف النهاية أن هذا املسار
خاط�ئ  .ش�خصية نش�طة ج�دا ً
تح�ب التخطي�ط لحياتها وهذا ما
يجعلك تستمتع بحياتك عن جدراة

 .وعندم�ا يتعل�ق األم�ر بالطموح
فأن�ت لديك أحالم كب�ري فأنت عىل
عك�س األخري�ن ألنك تعتق�د بأن
أحالم�ك س�وف تصبح ج�زءا من
الواقع الحقيق�ي ودائما ً ما تكون
ع�ىل إس�تعداد لوض�ع الخط�ط
الالزم�ة .ق�د يفق�روا إىل الثق�ة يف
بع�ض األحيان ولكن ه�ذا األمر ال
يمنعه�م من بذل أفض�ل ما لديهم
عندما يتعلق القرار بشأنهم .
 4مواقف�ك تعك�س عم�ق
شخصيتك:
أول يشء يالحظ�ه الناس عنك هو
أن لدي�ك طرق فريدة م�ن نوعها.
فأنت شخصية مريحة عند التعامل
معها وال تخاف من أن تكون لديك
طريق�ة مختلف�ة يف الحياة تتمتع
بطريقت�ك .تع�رف ب�أن الجمي�ع
ينتقدك ولكن ال تأخذ كلماتهم عىل
محم�ل الج�د  .هذه الش�خصيات
تترصف بهذه الطريق�ة ألن لديها
ردود فع�ل منفتح�ة ولك�ن ه�ل
تع�رف م�ا ه�و األفضل بالنس�بة

لك؟ أنت تعرف أين س�تذهب لكي
تحقق الراحة لك .
5عواطف�ك تعك�س عم�ق
شخصيتك:
عندما يتعلق األمر بالحياة اليومية،
يصبح األمر مثري  .ال تعتقدي بأنك
ملك�ة الدرام�ا ب�ل أنت ش�خصية
مختلف�ة عنه�م  .يمكن�ك فه�م
خطورة ما يحدث ولكن ال تتمكني
من تقديم املساعدة لنفسك .وأهم
ما تتميزي به ه�و الذاكرة الجيدة
التي تحقق لك حدس والتي تتوقع
ما سيش�عر به اآلخرين ألن لديهم
مستوى ذكاء عاطفي عال .
 6رصاحت�ك يعك�س عم�ق
شخصيتك :
أن�ت م�ن األش�خاص الت�ي تدرك
جي�دا ً أنها ق�د ال تحص�ل عىل كل
يشء يف الحي�اة وه�ذا م�ا يدفع�ك
لتطوير وجهات نظرك باستمرار .
وبذلك أنت بعي�دا ً جدا ً عن التحجر
الفك�ري ،بمعن�ى البح�ث الدائ�م
عن التعلم أكث�ر .تدفعك رصاحتك

للقي�ام بالتج�ارب املختلفة بدون
إج�راء أي حكم رسي�ع ويف نهاية
املط�اف يمكن أن تروق لك أش�ياء
يعتقد اآلخرين أنك تكرها .
7اإلبداع يعكس عمق شخصيتك :
أن�ت م�ن الش�خصيات الحامل�ة
والخيالي�ة ،تحبي تطوي�ر إبدعك.
تس�تطيع االحتف�اظ بال�رؤى
اإلبداعي�ة الخاص�ة ب�ك لنفس�ك
ولكنك دائما ً ما تتأكد من مشاركة
إبدع�ك مع عدد قليل من األصدقاء
املحط�ن ب�ك .يمتل�ئ عقل�ك
باالحتم�االت املختلفة التي تجعلك
تتس�أل أي�ن وصلت مع األش�ياء
التي تفكر فيها .
ال تتمكن من وضع حدود لنفسك،
حتى تحص�ل عيل األف�كار األكثر
متعة التي توجد بداخل عقلك .
 8جرأتك تعكس عمق شخصيتك:
أنت م�ن ن�وع الش�خصيات التي
تق�وم بالكث�ري م�ن الترصف�ات
املغام�رة ألنه�ا تري�د التمتع بهذه
الترصفات  .حت�ى إذا كنت تعيش
حي�اة عادية تس�تمع به�ا  .كلما
أمكن تقوم باملخاط�رة ألنك تدرك
بأن األمر يس�تحق العن�اء  .فأنت
تع�رف بأن ه�ذا العال�م لديه عدد
قليل جدا ً األمور املبالغ فيها ،لذلك
ح�اول بذل قصارى جهدك حتى ال
تفوتك الفرصة .
 9حكمتك تعكس شخصيتك :
يقص�د بالحكم�ة ه�ي رحلة من
االكتشاف واملضمون وحب التعلم.
أنت نوع من األش�خاص القادرين
ع�ىل إتخ�اذ العدي�د م�ن وجهات
النظ�ر وع�دم القدرة ع�ىل الخلط
بينه�م  .تريد معرف�ة كل األجوبة
عىل تس�اؤالتك  .ألن�ك تعتقد بأنك
كل ي�وم تتعلم الكثري من الدروس
حتى يف األيام الجيدة والسيئة .

هـــــل تعلــــــم
هل تعلم أن أول عملة ورقية تم
استخدامها يف الصن.
ه�ل تعل�م أن امل�رض األكث�ر
انتشارا هو تسوّس األسنان.
ه�ل تعل�م أن الب�ارود يصن�ع
بخلط الفحم واملل�ح الصخري
والكربيت.
ه�ل تعل�م أن االكس�جن
والهيدروج�ن
والكرب�ون
والنيروج�ن يش�كلون 90%
من جسم اإلنسان.

سودوكـــو

ه�ل تعلم أن الض�وء هو عبارة
عن موجة مغناطيسية.
ه�ل تعلم أن الزرافة ليس لديها
حبال صوتية.
ه�ل تعل�م أن معظ�م الطي�ور
تأكل ضعفي وزنها من الطعام
يوميا.
ه�ل تعل�م أن عظ�ام الحمامة
تزن أقل من ريشها.
هل تعل�م أن الديك ال يمكنه أن
يصيح إال بتمديد رقبته.

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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وفاة الفنان المصري الكبير محمود ياسين
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
قارب يعمل فوق الماء وتحته ويوجه
نفسه باستخدام السونار

تعم�ل رشكة بريطاني�ة عىل االنتهاء
م�ن تشيي�د أكثر األجه�زة الغاطسة
تقدمً �ا م�ن الناحي�ة الفني�ة ،والتي
يمكنه�ا العم�ل ف�وق امل�اء وتحته،
والت�ي تشبه قارب جيمس بوند الذى
يمكن أن يتحول إىل غواصة يف دقائق،
ويوج�ه نفسه عىل طول ق�اع البحر
باستخ�دام السون�ار ،وم�ن املق�رر
أن يص�ل إىل املاء يف ع�ام  .2021وتم
إصدار صور فوتوغرافية لبناء مركبة
 VICTAم�ن جانب رشك�ة SubSea
 Craftومقره�ا هامبشاي�ر املطورة
له�ا ،والتي يتم بناؤه�ا بعد استثمار
بقيم�ة  12مليون جني�ه إسرتليني.

وه�و يشب�ه ق�ارب جيم�س بوند يف
فيلم  The Spy Who Loved Meعام
 ،1977ويمكن أن تحم�ل ستة أفراد
إضافي�ني .وتعمل محرك�ات الديزل
عىل تشغيل  VICTAعىل سطح املاء،
وتحق�ق رسعات تص�ل إىل  40عقدة
ع�ىل م�دى ً 250
مي�ال بحر ًي�ا ،بينما
تعم�ل بطاريات الليثي�وم أيون تحت
سطح املاء.
كم�ا أن�ه بمج�رد غمره�ا باملي�اه،
ً
أيض�ا تقني�ة
تستخ�دم VICTA
السون�ار لتجن�ب العقب�ات ،م�ع
استخ�دام املوجات الصوتي�ة ،ملنعها
من االصطدام بأي يشء تحت املاء.

أبل تخفض سعر  iPhone 11بعد
اإلعالن عن iPhone 12

خفضت أب�ل سعر هاتف iPhone 11
نحو  100دوالر ،ليصل سعره إىل 599
دوالرًا بع�د أن أعلنت عن سلسلة Pi
 ،hone 12فقب�ل اإلعالن عن الهواتف
الجدي�دة ،كان سعر  iPhone 11يبلغ
نحو  699دوالرًا بفضل دعمه برشيحة
قوي�ة وكامريا رائع�ة .وتأتي سلسلة
 ،iPhone 12الت�ي تبدأ من سعر 699
دوالرًا م�ع  ،iPhone 12 Miniم�ع
مجموع�ة واسع�ة م�ن التحسين�ات
والرتقي�ات ،أما امليزة البارزة لسلسلة
 iPhone 12فه�ي اتص�ال  ،5Gوالتي
وع�دت أب�ل وصناع�ة االتص�االت
لسنوات بتقديم رسعات بيانات فائقة
الرسعة لأللعاب السحابية ومكاملات
الفيديو عالية الجودة وتدفق الفيديو،

وتجرب�ة استخ�دام أرسع وأفض�ل
بش�كل عام للتطبيق�ات التي تتطلب
بيان�ات .الجدي�ر بالذك�ر أقامت أبل
ح�دث « ،”Hi، Speedحي�ث كشفت
ً
أخ�ريا عن هواتف  iPhone 12األربعة
الجدي�دة ،والتي تتميز بتصميم جديد
تمامً ا وستدعم جميعها ش�بكات 5G
الالسلكي�ة ،كما أعلن�ت أبل ً
أيضا عن
 ،HomePod miniوه�و إصدار أصغر
وبأسع�ار معقولة م�ن مكرب الصوت
 HomePodالذك�ي ،وق�د أعلن�ت أبل
أيض�ا أن هواتف  iPhone 12الجديدة
ستشحن ب�دون ش�احن أو زوج من
سماعات األذن يف العلبة ،وذلك لتقليل
تأثريه�ا ع�ىل البيئة ،وب�دالً من ذلك،
سيتم تزويدهم بكابل .USBPC

ت�ويف الفن�ان امل�ري ،محم�ود ياس�ني ،يف
الساعات األوىل من صب�اح امس األربعاء ،عن
عم�ر ناه�ز ( 79عاماً) بع�د رصاع طويل مع
املرض.

سينما  ..سينما

لماذا هذه الزاوية األسبوعية ؟

ظافر جلود
تهتم كل الحوارض الثقافية واألدبية اليوم
بالسينما ،حي�ث تكمن أهمي�ة السينما
يف كونه�ا إحدى الوسائ�ل اإلعالمية التي
ُتسلرّط الضوء عىل قضايا املجتمع ،وتنقل
صوته بموضوعية أكرب من وسائل اإلعالم
املقيَّ�دة بسياس�ات وأنظم�ة صارم�ة،
فمن خ�الل اإلبداع يف السينم�ا يمكن أن
تتفتح األذه�ان ألفكار رّ
خالقة ،فالسينما
تستق�ي مضامني محتواه�ا من محيط
الواق�ع ،وتبعات�ه املستقبلي�ة فالسينما
أصبح�ت أداة فاعلة ،وهذا التأثري والدور
مؤهل للزي�ادة والتعمرّق بشكل متسارع،
وت رّ
ُ
صن�ف السينم�ا ع�ىل رّأنها أح�د أنواع
الفن�ون التي تش�رتك بها ع�دة مهارات
وفنون مجتمعة تتلخ�ص بإنتاج األفالم
الوثائقي�ة والرتفيهي�ة ليت�م عرضه�ا يف
ُدور السينم�ا ،حيث تتماي�ز األفالم فيما
بينه�ا بنوعي�ة الجمه�ور املسته�دف،
وطبيعة الرسائ�ل املوجهة له عن طريق
الح�وارات ،والشخصي�ات يف الفيلم .لقد
نش�أت السينم�ا ضم�ن

تغريدات
رحيل أســطورة من أساطري الســينما العربية
الــي تذكرنــا بالزمــن اجلميــل وبالعصــر
الذهيب للفن #حممود_ياسني
شكرا لعطائك وإلخالصك لفنك وجلمهورك
كارول سماحة

مــا هذا الزمــن الــذي نعيش فيــه  ،تبلدت
املشاعر حتجرت القلوب وماتت الضمائر ....
عال الفارس

وأعل�ن عم�رو محم�ود ياس�ني ،وف�اة والده
ع�رب حساب�ه الرسم�ي ع�ىل موق�ع التواصل
االجتماعي (فيسبوك) .
وكت�ب عمرو محمود ياس�ني« :تويف إىل رحمة

سياق التط�ور التكنولوجي مطلع القرن
التاس�ع ع�رش ،بع�د تط�ور التصوي�ر
الفوتوغ�رايف وآلي�ات عرض�ه وتحريكه،
حي�ث كان�ت الرشك�ات تتناف�س فيم�ا
بينها لتوفري آالت الع�رض ،وافتتاح ُدور
السينم�ا بأقل التكالي�ف ،إذ يعود تاريخ
أول براءة اخرتاع دولية للسينما بشكلها
األويل إىل ع�ام 1895م ،لتتط�ور بعد ذلك
صناعة السينما بكل مكوناتها ،وال يزال
ذلك التطور مستمرا ً حتى يومنا هذا .وقد
يسته�ني البعض بقوة السينم�ا وآثارها
االجتماعية ،واالقتصادية ،والفكرية ،إال
رّأنه�ا تعد من أكث�ر الصناع�ات التي ُتد رّر
الربح عىل مست�وى العالم ،حيث تتصدر
الواليات املتح�دة األمريكية وكندا قائمة
ال�دول األكث�ر كسباً من صناع�ة األفالم
السينمائية ،تليهم الصني وبريطانيا ،ثم
الياب�ان وأخريا ً الهند التي تعد هي الدولة
األكث�ر إنتاجاً لألفالم السينمائية سنوياً.
وق�د يك�ون لن�ا يف املستقب�ل صناع�ة
متط�ورة للسينما العراقية ت�در األموال
للدول�ةوالفنان�ني.

وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».
ولد محمود ياسني يف  2حزيران /يونيو 1941
بمحافظ�ة بورسعي�د ،ودرس بكلية الحقوق،
وملعت موهبته عىل خشبة املرسح القومي ،ثم
انتقل للعم�ل يف السينما والتلفزيون ،وللراحل
تاري�خ طويل م�ن األعمال الفني�ة يف السينما
واملرسح والتليفزيون واإلذاعة.
ولتمي�زه بص�وت رخي�م وأداء ممي�ز يف اللغة
العربي�ة ،توىل التعلي�ق والرواي�ة يف املناسبات
الوطني�ة والرسمي�ة ،كم�ا أدى أدوارًا قوية يف
املسلسالت الدينية والتاريخية.
محم�ود ياس�ني ت�زوج م�ن الفنان�ة املمثلة
املرية ش�هرية ،وأنج�ب منه�ا املمثل عمرو
محم�ود ياسني ،واملمثل�ة رانيا محمود ياسني
والتي تزوجت املمثل املري ،محمد رياض.
ومن أبرز أعمال الفنان الراحل «الخيط الرفيع»
و»الرصاص�ة ال ت�زال يف جيب�ي» ،و»وطن�ي
عك�ا» ،و»يشء م�ن الخ�وف» ،و»العصيان»،
وأج�ربه املرض ع�ىل االبتعاد ع�ن األضواء بعد
فيلم «جدو حبيبي» عام .2012

سيرين عبد النور خارج
السباق الرمضاني حتى اآلن
يب�دو أن الفنان�ة ،سريي�ن عب�د النور ،ل�م تعطِ حت�ى الساعة
موافقته�ا عىل املشارك�ة يف عمل درامي لرمض�ان املقبل ،وكل
م�ا يحصل اليوم مجرد أفكار لطرح اسمها ،وهي تدرس بعض
الع�روض لتكون ضمن املوسم بعدما ُحرمت يف رمضان املايض
م�ن عرض مسلسله�ا «دانتيل» بسبب التأخ�ر يف التصوير بعد
اجتياح كورونا.
يف املقاب�ل ،تنشغل ماغي بو غص�ن بدراسة مرشوعها الدرامي
املنتظ�ر يف رمضان املقبل إىل جانب مجموعة من املمثلنيُ ،
وعلم
أن املسلسل عبارة عن مشاركة سورية لبنانية كما جرت العادة
ويعلن عنه يف وقت قريب.
إىل ذل�ك ،تظه�ر النجم�ة سريين عبد الن�ور يف برنام�ج «قعدة
رجال�ة» ،حي�ث يحاورها زمالؤه�ا خالد سلي�م وقيس الشيخ
نجي�ب ونيكوال مع�وض ،وكانت محط�ة او اس ان قد عرضت
قب�ل يوم�ني برومو لحلق�ة النجمة املرية فيف�ي عبده ،لكن
الربومو أوقف دون معرفة األسباب ،وبدأ الرتويج لحلقة تجمع
سريين عبد الن�ور واملحاورين الثالثة يف لق�اء يتناول مواضيع
نسوي�ة والوف�اق ونقاط الخ�الف من منظور امل�رأة والرجل يف
إطار ال يخلو من الكوميديا إىل حد السخرية.
ه�ل تخرج عبد النور من السباق الرمضان�ي املقبل؟ أم تتدارك
الوضع خالل األسابيع املقبلة؟
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باخلطاب الصريح واللسان
الفصيح

أمحد اجلنديل

يف بلد القانون  ،ال أحد يعرف حدود القانون الذي يرسم مسار حياته
 ،ويف بل�د املواطنة  ،يقف املواط�ن حائرا ً أمام ما له ،وما عليه ،ويف
أرض الحرام والحالل ،تشتبك النقائض ،وتلتحم املصالح ،وتضيع
بوصل�ة التمييز بني الح�ق والباط�ل ،وبني الواجب�ات والحقوق،
ويبق�ى املواطن معلقا ً بني ش�عارات الساس�ة الكبار ،وبني وطنه
الذي أصبح أمامه حاضنات خصبة للكذب والدجل والتزوير .
يف الع�راق  ،حالة طالق دائمة بني الفعل والقول ،فاملواطن يرافقه
ال�ذل من�ذ خروجه اىل الدنيا  ،وحتى رق�وده األبدي يف قربه البائس
املهني  ،ذليل يف دخول�ه إىل دوائر الدولة ،وهو مجرب للدخول إليها،
فالجمي�ع يم�ارس سلوك الث�أر والتشف�ي عليه ،وال�كل يتعامل
مع الكل ب�روح الغطرسة واالستعالء ،ومع استم�رار هذه اللعبة
القبيحة ،انترشت الرشوة ،وتسيدت لغة التوسل واالستجداء التي
دفعت املواطن إىل مستنقع الذل والخنوع .
ويف الع�راق الذي خطط�وا له ،وأرادوه مثلما ه�و عليه اآلن ،صبي
يحارصه الفقر ،ويدفع�ه الجوع ،ويغريه الشيطان ليرسق بيضة
يعال�ج بها جوعه ،وعندما يتم القب�ض عليه وهو متلبس بالجرم
املشه�ود ،تق�وم القيام�ة علي�ه ،ويُدفع ب�ه إىل زنزان�ات الظالم،
ورجال سياسة وأصحاب مناصب عليا ،يمارسون رسقة مليارات
ال�دوالرات يف وضح النهار ،وأمام أنظار الجميع فتمنح لهم ألقاب
ال�رشف والنزاهة عىل ما فعلوه ،ومواط�ن أغلقت بوجهه األبواب
والنواف�ذ ،وأغواه الوس�واس الخناس ،فاضط�ر إىل تزوير وثيقة،
وعندما يقع يف رشك القانون ،يعل�ن النفري العام ،ويرفع القانون
رأس�ه زمج�را ً ليسحب�ه إىل السج�ون  ،وكب�ار يف السياسة ممن
يتبخرتون بيننا كالطواويس  ،وأصحاب شأن  ،يمارسون التزوير
ال�ذي يتعل�ق بمصري البل�د  ،ومص�ري الشعب  ،ويف ع�ز الظهرية ،
فتعلق عىل صدورهم نياش�ني البطولة الوطني�ة ،وهم يتبخرتون
كالطواويس املحنطة بني جموع الفقراء .
يف بل�د القان�ون ،دفع أمراء القان�ون الوطن إىل كه�وف املجهول،
وراح�وا يبكون عىل ضي�اع الهوي�ة الوطنية ،ويف وط�ن املواطنة
الصالح�ة ،دنس مهندس�و الكذب تراب الوط�ن بنجاسة كذبهم،
وعندم�ا مسخت الحياة إىل حظرية للظالم والتخلف ،رفعوا الفتات
تق�ول :نم�وت ويحي�ا الوط�ن ،ويف أرض الحالل والح�رام ،غاب
الل�ه ،وانتحر الدي�ن ،وبعدما تحقق لهم ذل�ك ،ارتفعت حناجرهم
بال�راخ ،وأعلنوا أن التجاوز عىل الدين خط أحمر ،يف زمن هربت
منه كل األلوان ،ولم يبق فيه غري اللون األسود .
م�ن يريد الخري لوطنه ولشعبه فليس امامه غري الهوية الوطنية،
فهي وحدها القادرة عىل انقاذ الجميع .
إىل اللقاء ...

عمرو يوسف بطل مسلسل « نمرة اتنين»

ظه�ر النج�م عم�رو يوسف يف
فيدي�و تشويقي للقص�ة التي
ي�ؤدي بطولتها ضم�ن حلقات
مسلس�ل «نم�رة اتن�ني» ،حيث
أطلق�ت منص�ة ش�اهد .ن�ت

الفيدي�و ،وم�ن املنتظ�ر ع�رض
حلق�ات املسلس�ل ع�ىل
شاشتها قريبا ً.
وط�رح عم�رو
ٔ
تس�اوالً مث�ريا ً يف

الفيدي�و ،قائالً« :يا ترى أنهي أهم؟ ..ا ٕن
الواح�د يبقى ع�ارف هو عاي�ز ا ٕيه؟ وال
يبقى عارف هو مش عايز ا ٕيه؟» .ويؤدي
عم�رو بطولة حكاي�ة الناحية الثانية يف
املسلس�ل ،التي تتألف م�ن حلقة واحدة
كتبتها سما عبد الخالق وأخرجها طارق
العري�ان ،لتكون أول حلق�ة تليفزيونية
يخرجه�ا ،وأوىل مشاركاته بإخراج عمل
درامي عىل االٕط�الق .املسلسل من ا ٕنتاج
ش�اهد.نتُ ،
صور يف  6دول عربية ،تدور

أحداثه خ�الل  8حلقات ،تضم كل حلقة
م ٔولفني ومخرجني ونجوما ً مختلفني من
بينه�م :عمرو يوسف ،من�ى زكي ،نيليل
كري�م ،آرس ياس�ني ،أمينة خليل،
ش�ريين رض�ا ،إي�اد
نص�ار ،اللبناني
ع�ادل ك�رم،
صب�ا
مب�ا رك ،
ا ٔ حم�د

مالك ،وعدد كبري من الفنانني العرب.
وبهذا ُيع�د « نمرة اتن�ني» تعاونا ً جديدا ً
بني عمرو وطارق العريان بعد تعاونهما
يف سلسل�ة أفالم «والد رزق» ،كما ينضم
إىل قائمة االٔعم�ال الدرامية املنتظرة
للنجم عمرو يوس�ف ،ا ٕىل جانب
مسلسل�ه «املل�ك» املنتظ�ر
عرضه يف موسم الدراما
الرمضانية .2021

مهرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة يكرم
إلهام شاهين
اخت�ارت إدارة مهرج�ان أس�وان الدويل
ألف�الم امل�رأة ،النجم�ة إله�ام ش�اهني،
لتكريمها يف الدورة الخامسة للمهرجان،
التي ستعقد يف شهر فرباير املقبل ،حيث
ستمنح جائزة «إيزيس لإلنجاز» تقديرا ً
ُ
ملشواره�ا السينمائ�ي الطوي�ل ،ال�ذي
قدمت خالله عرشات األفالم املهمة التي
رّ
عربت عن قضايا املرأة بصدق وواقعية .
وقال�ت السفرية ،مريفت التالوي ،رئيس
مجلس أمناء املهرجان :إن إلهام شاهني
واحدة من أهم نجمات السينما املرية
اللوات�ي رّ
عربن عن مشاكل املرأة املرية
يف مجموع�ة كب�رية م�ن األف�الم الت�ي

ً
طوي�ال يف ذاك�رة الف�ن ،حيث
ستبق�ى
طرح�ت قضايا تتعلق بنم�اذج مختلفة
للم�رأة م�ن كل الطبق�ات والرشائ�ح
االجتماعية .
وأش�ارت رئيس مجل�س أمناء مهرجان
أسوان ،إىل أن إلهام ش�اهني ُتع رّد امتدادا ً
لجي�ل املمث�الت الرائ�دات يف السينم�ا
املرية ،فهي تشبههن يف رّ
تبنيها قضايا
اجتماعي�ة تم�س رشيح�ة كب�رية م�ن
املريني .يُذكر أن إلهام ش�اهني كانت
رئي�س الرشف ملهرج�ان أس�وان الدويل
ألف�الم امل�رأة يف دورت�ه األوىل ،وحصدت
عرب مشوارها السينمائي الطويل العديد

م�ن الجوائ�ز ،وق رّدم�ت أفالما ً
مهمة فيما تنتظر عرض أحدث
أفالمه�ا «حظر تجول» يف املسابقة
الرسمية ملهرجان القاهرة السينمائي .
ويُعق�د مهرج�ان أس�وان الدويل
ألف�الم امل�رأة بدع�م م�ن
الثقاف�ة
وزارت�ي
والسياح�ة ،وبرعاية
املجل�س القوم�ي
للم�رأة ومحافظة
أس�وان ونقاب�ة
ا لسينما ئي�ني
ومؤسسة أكت .

أعشق عباءات نساء بغداد

الرسامة اإلماراتية فاطمة لوتاه :تعلمت الرسم وفنونه من الرائد الراحل فائق حسن
حوار  :ظافر جلود
الفنانة اإلماراتي�ة العاملية ،فاطمة لوتاه ،التي مزجت بني الرسم وفن
األداء ،كانت ترسم أمام الجمهور مبارشة بعد أن تكون قد اختارت
املوضوع الت�ي يتمحور حولها ،ولوت�اه ومنذ طفولتها كان
الرس�م خيار حياتها الوحيد ..بعد سنة قضتها يف بغداد
يف دراسة الفن « كلية الفنون الجميلة « قررت لوتاه
االنتقال إىل الواليات املتح�دة لدراسة أوسع ،بدءا
من عام  1979لتنهي دراستها عام .1983
وفجأة ،وبع�د سنوات الثمانينيات من القرن
املايض التي عاش�تها وه�ي ترسم ،توقفت
الفنانة الرسام�ة فاطمة لوتاه عام 1991
عن الرس�م اضط�رارا ،لكنها ع�ادت اليه
بكل ش�وق ع�ام  2000لتب�دأ مرحلة بكل
ارشاقته�ا وألوانه�ا ،فعرض�ت أعمالها يف
روم�ا وباري�س ولن�دن ودب�ي والشارقة
م�رات عدي�دة ،وبانتباه النق�اد واملتابعني
واالعالم .
يف ه�ذا الح�وار ،كانت في�ه الفنان�ة فاطمة
لوت�اه ضيف�ة سعي�دة ،بع�د أن اعدن�ا عليها

ذكريات بغداد ،فضال عن أجوائها وعواملها يف الرسم وأكاديمية الفنون
الجميلة .
* تكلمي للقراء عن بغداد ؟
 م�ا تعلمته يف بغ�داد يُع رّد أساسيا يف تجربت�ي الفنية ...هناك عرفتقواع�د الرسم ،وأحببت بغداد كما لم أح�ب مدينة أخرى ،وجدت فيها
ألوان الحياة املتفتحة عىل اآلخر ،أنا جئت من مجتمع بدوي صحراوي
ب�دأ للتو يؤسس لحضارت�ه ،اىل مدينة حضارية يتل�ذذ الفنان بنهرها
الخال�د دجل�ة ،حتى سن�وات دراست�ي يف أمريكا التي فتح�ت أمامي
أب�واب الحرية يف اتب�اع األساليب الفنية ،وص�وال إىل ما يمكن أن تعده
تفردي وعالمتي الشخصية ،وكذلك دراستي يف إيطاليا ،فإنني تعررّفت
رّ
وباألخ�ص فن الحدث واألداء الجسدي بالرسم
عىل الفنون املعارصة،
واللوح�ة  ،لكن لبغداد مزاجا خاصا ،ق�درة عىل االنصهار بني الحداثة
واملعارصة والرتاث .
* وهل هناك حدود للمعرفة من بغداد اىل روما ؟
 رغ�م أن فرتة الدراسة يف بغداد كان�ت قصرية ،لكنها كانت بالنسبةيل مركزة ومكثف�ة يف خيايل ،فكنت محظوظة بتلقي تلك الدراسة عىل
ي�د أعظم الفنان�ني العراقيني ،وعىل رأسهم الفن�ان التشكييل العراقي
الراح�ل فائق حس�ن ،الذي علمني كيف امس�ك الريشة وكيف أتعامل
معها ،لقد تلقيت “املهنة” إن كنت تستطيع أن تسميها ذلك ،ويف قلبي

ما زالت ترتدد كلمة “شكراً” لكل من التقيت بهم يف ممرات األكاديمية،
ويفقاعاته�اومراسمه�االت�يعلمتن�ي.
* محطات واسعة وترحل دائم بني املدن ،معارض ووجوه وألوان تأثرت
بها فاطمة لوتاه ،لكن كم كان حنينك للمرسم األول وذكرياته؟
 حينم�ا أنهي�ت دراست�ي الجامعي�ة يف أمريك�ا ،نصحن�ي أساتذتيباالنتق�ال اىل إيطاليا ألن الف�ن الذي كنت أقدمه ك�ان جيدا ،فانتقلت
اىل أوروب�ا ،وك�ان مرسم�ي األول يف مدين�ة فريون�ا ،وذل�ك يف بداي�ة
الثمانيني�ات ،وكان�ت مساحته صغ�رية ،ولكن كان ال ب�أس به ،ألني
كنت أقدم الفن االدائي ،واألخري يتطلب مساحة للرتتيب فقط ،وبالتايل
املرس�م هو املك�ان الذي أعيش في�ه تفاصيل حياتي ،وقب�ل أن ادخل
املرس�م ارتب نفيس اىل هذا املوع�د ،فاستمع اىل املوسيقى الكالسيكية
التي أعشقها ،ألنك ُتدخلها وأنت يف عالم يختلف كثريا ً عن الواقع ،فهي
تحفزك للعطاء واإلبداع والخيال الصادق.
* يف معرضك األخري الذي أقيم يف الهواء الطلق يف الشارقة عرب مهرجان
الفن�ون العاملي للرسم  ،والذي ضم حوايل خمسني عمالً فنيا ً بني رسم
وتشكي�ل وتكوين ،ك�ان الشأن املح�يل والعربي ،وخاص�ة التطورات
السياسي�ة ،حارضا ،ك�ان للعراق جزء واضح يف رس�م معاناة نسائه
والعباءات السوداء التي ترمز للحزن األزيل .
 -أكي�د ،كن�ت يف عمق أو ربما تحت عباءات نس�اء بغداد ،هذه األلوان

السوداء الطاغية بمالمح وج�وه نساء عراقيات معذبات ،اعشق هذه
العب�اءات يف لوحات رسمته�ا بجداريات كبرية كان�ت ترمز اىل الرتاث
والح�زن العراقي املستمر ،فضالً ع�ن الحضور الخليجي لنساء بثياب
زاهي�ة وأخ�رى بوجوه تراثية ب�دت أقرب إىل االحتف�اء بقيمة املرأة يف
املجتمع.
* هل هذا الحزن البابيل أزيل ؟
 عىل العكس ،بغداد فيها من األلوان الرسمدية التي تبعث عىل األمل،فيه�ا الحي�اة ب�كل عنفوانها ،كنت أتم�دد وابر بعي�دا حينما أكون
عن�د دجل�ة ،مراكب وفق�راء وباحثون عن السمك والنق�ل ،قد ال تجد
ذل�ك يف بل�د آخر غري الع�راق ...بغداد خطوط الرس�م واأللوان وعشق
الرس�م ومعرف�ة أرساره الجميلة من وجوه وأماك�ن ال تزال تعيش يف
ذاكرته�ا الخصبة ...الفنان حني يرسم يك�ون يف حالة عطاء ،وبالتايل
إن كان�ت الروح هي التي ترس�م فهي مُ َّ
سرية ،فال�روح تقول للفنان
أن ينث�ر طاقة الجمال ونثرها ،ه�ذا ي ِّ
ُمكن الفنان من التواصل جماليا ً
م�ع اآلخري�ن فأنا فنانة تجريبي�ة ،يف كثري من االحي�ان قد ال أصل إىل
يشء فإن�ي اتركه من أجل البحث عن يشء آخ�ر ...لكي يتحول يف كل
لحظ�ة حياة وأسلوب اىل رس�م ...لذلك فإني حينما ع�دت إىل مدينتي
«دب�ي» ع�دت اىل الروح الخارق�ة التي تجسدها الصح�راء ،هنا حيث
تقيم ذاكرتي البرية التي لم تمح تفاصيلها األسفار.

