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بغداد/ الزوراء

ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  كش�ف 

االقتص�ادي، مظهر محم�د صالح، 

ع�ن اكتمال اع�داد مس�ودة موازنة 

العام املقبل 2022، واحتس�اب سعر 

دوالرا   50 بمع�دل  النف�ط  برمي�ل 

للربميل، واكد أن مناقشتها ستجرى 

بعد اختيار الحكوم�ة املقبلة.  وقال 

إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  صال�ح 

“موازنة العام 2022 اكتملت، لكنها 

ل�م تناق�ش يف مجلس ال�وزراء، ألن 

الحكومة يف ط�ور ترصيف االعمال، 

 ،“ القوان�ن  مش�اريع  م�ن  وه�ي 

مش�را اىل أن “املوازنة ستعرض عىل 

الحكومة املقبل�ة وتثبت مالحظاتها 

عليها، ثم تح�ول اىل مجلس النواب، 

ومن املتوقع أن تأخذ وقتا يف تمريرها 

الجدي�د”.   الربمل�ان  تش�كيل  لح�ن 

ولف�ت اىل ان “وزارة املالي�ة ح�ددت 

وفق املوازنة املقبلة 50 دوالرا لربميل 

النفط الواح�د، والباقي اعترب كعجز 

افرتايض يس�دد من فروقات ارتفاع 

اس�عار النفط”, مبينا ان “الحكومة 

الجديدة سيكون لها منهاج حكومي 

ق�د يتفق مع املوازن�ة أو ال، ويف حال 

تأخ�ر اقرارها، س�نعتمد عىل قانون 

االدارة املالية 1 /12 من املرصوفات 

الفعلي�ة الجارية املنفذة لكل ش�هر 

لعام2021”.  

طهران/متابعة الزوراء
أعلن رئي�س منظمة الح�ج والزيارة 
اإليراني�ة، عيل رضا رش�يديان ، امس 
األربعاء، صدور مرسوم إلغاء تأشرة 
الدخ�ول الفي�زا ب�ن إي�ران والعراق.

وقال ع�يل رضا رش�يديان، بحس�ب 
إن  محلي�ة،  إيراني�ة  إع�الم  وس�ائل 
“إلغ�اء التأش�رة بن البلدين س�وف 

يك�ون يف املط�ارات ح�رصا”، مؤكدا 
أن “املتابع�ات جاري�ة إليف�اد قوافل 
الزوار إىل العتبات املقدس�ة”.وأضاف 
أن “إي�ران طلبت املوافق�ة إليفاد ألف 
زائ�ر يوميا إىل الع�راق وهناك متابعة 
يت�م ذل�ك ع�ن  للموض�وع وس�وف 
طريق وكاالت الس�فر وبشكل قوافل 

حرصاً”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة األن�واء الجوي�ة، ام�س 
األربعاء، حالة الطق�س يف البالد لأليام 
يف  انخفاض�اً  توقع�ت  فيم�ا  املقبل�ة، 
درجات الحرارة بدءاً من األسبوع املقبل. 
وذكر بي�ان للهيئة تلقته “الزوراء”: أن 
“طقس يوم الخميس س�يكون صحواً 
الح�رارة  ودرج�ات  جزئ�ي  غائ�م  اىل 
ترتف�ع قلي�اًل يف املنطق�ة الش�مالية، 
فيم�ا س�تكون مقاربة لليوم الس�ابق 
يف املنطقتن الوس�طى والجنوبية، اما 

الرياح ستكون جنوبية رشقية خفيفة 
اىل معتدلة الرسعة )20-10(كم/س يف 
االقس�ام الوس�طى والجنوبية، يف حن 
س�تكون الري�اح يف املنطقة الش�مالية 
الرسع�ة  خفيف�ة  االتج�اه  متغ�رة 
)10-5(كم/س”.وأض�اف، أن “طقس 
يوم الجمعة س�يكون صحواً مع بعض 
الغي�وم وال تغر يف درجات الحرارة عن 
الي�وم الس�ابق يف املنطقتن الش�مالية 

والجنوبية.

بغداد/ الزوراء:

اكد املدي�ر العام ملنظم�ة الصحة 

أدهان�وم  تي�دروس  العاملي�ة، 

الوفي�ات جراء  إن  غيربيس�وس، 

كورون�ا مس�تمرة يف االنخفاض 

باس�تثناء  املناط�ق  كاف�ة  يف 

أدهانوم  تي�دروس  أوروبا.وق�ال 

يف  بل�دان  ع�دة  أن  غيربيس�وس 

أوروبا تواجه موجات جديدة من 

الوفيات واإلصابات نتيجة فروس 

إىل  غيربيس�وس  كورونا.وأش�ار 

أن “الوفي�ات األس�بوعية ج�راء 

االنخفاض  كورون�ا مس�تمرة يف 

وس�جلت املع�دل األقل من�ذ نحو 

عام”.وجدد املدي�ر العالم ملنظمة 

الصحة العاملي�ة رفضه للجرعات 

التعزيزي�ة من لقاح�ات كورونا، 

وق�ال إن “مواصلة بع�ض الدول 

ض�د  مع�ززة  جرع�ات  إعط�اء 

فروس كورون�ا يحرم غرها من 

تلقي�ح مواطنيها األكث�ر عرضة 

لإلصابة”.وأعلنت منظمة الصحة 

19” جائح�ة،  العاملي�ة “كوفي�د 

بع�د   2020 آذار  م�ارس/   11 يف 

اكتشاف املرض ألول مرة يف وسط 

الص�ن أواخر ع�ام 2019.وحتى 

 235.5 م�ن  أكث�ر  أصي�ب  اآلن، 

ملي�ون ش�خص بامل�رض ال�ذي 

يس�ببه فروس كورونا “سارس 

ك�وف 2”، م�ع أكث�ر م�ن 4.81 

مليون حالة وف�اة، وفقا لبيانات 

جامعة “جونز هوبكنز”.

الزوراء / يوسف سلمان:
بدأت مفوضية االنتخابات، امس االربعاء، عمليات 
العد والفرز اليدوي ملحطات االقرتاع التي لم تظهر 
نتائجه�ا يف التصويت االلكرتوني، وتش�مل عملية 
الع�د والفرز اليدوي 140 محط�ة اقرتاع يف جانبي 

الكرخ والرصافة من بغداد، عىل ان تحسم نتائجها 
خالل اس�بوع ابت�داًء من اليوم .وق�ال مدير دائرة 
االع�الم واالتص�ال الجماهري، حس�ن العبويس، 
يف مؤتم�ر صحفي تابعته »الزوراء«: »ان الس�قف 
املق�رر النته�اء عملي�ات الع�د والفرز الي�دوي يف 

محطات الكرخ والرصافة س�ينتهي خالل اسبوع 
م�ن اآلن ».واض�اف ان » الع�دد املق�رر للمحطات 
املشمولة بإجراء عمليات العد والفرز اليدوي اليوم 
140 محطة اقرتاع »، مش�را اىل ان »من املستحيل 
اج�راء الع�د والف�رز الي�دوي يف جمي�ع املحطات 

باملحافظ�ات كافة«.واوضح ان » من اصل  3688 
محطة س�يتم إجراء عملية الع�د والفرز اليدوي يف 
140 محط�ة اقرتاع فقط، إذ ان عملية العد والفرز 

اليدوي سُتحسم خالل أسبوع من اليوم ».

أنقرة/ متابعة الزوراء:
أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي، مول�ود 
جاويش أوغلو، أن تركيا »س�تفعل ما هو 
رضوري ألمنه�ا«، مضيف�ا أن »الوالي�ات 
املتحدة وروس�يا تتحمالن املس�ؤولية عن 
هجمات عرب الحدود تشنها وحدات حماية 
الشعب الكردية الس�ورية«.وقال الرئيس 
الرتك�ي رج�ب طي�ب أردوغ�ان، يف وق�ت 
س�ابق إن هجوما ألقت أنقرة مس�ؤوليته 
ع�ىل وح�دات حماي�ة الش�عب املدعوم�ة 

من واش�نطن وأس�فر عن مقتل رشطين 
تركين، كان »القش�ة الت�ي قصمت ظهر 
البع�ر«، وإن أنق�رة عازمة ع�ىل القضاء 
عىل التهديدات القادمة من شمال سوريا.
وأك�د جاويش أوغل�و يف مؤتم�ر صحفي 
بأنق�رة أن الوالي�ات املتح�دة وروس�يا لم 
انس�حاب  بضم�ان  بتعهداتهم�ا  تلتزم�ا 
وحدات حماية الشعب من منطقة الحدود 
السورية، وأن اإلدانات األمركية للهجمات 
ع�ىل تركي�ا غ�ر صادق�ة ألن واش�نطن 

تس�لح وحدات حماي�ة الشعب.والس�بت 
امل�ايض، دع�ا وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي، 
الواليات املتحدة إىل »التخيل عن سياساتها 
الخاطئة«، وذل�ك تعليقاً عىل قرار الرئيس 
األمركي جو بايدن تمديد »حالة الطوارئ 
بش�أن س�وريا« وتوجيه�ه انتق�ادات إىل 
أنقرة.وتط�رق الوزي�ر الرتك�ي إىل القرار 
املذك�ور والعبارات التي تس�تهدف تركيا، 
وقال: »يف الواقع ال تقول واشنطن الحقيقة 
عند إرسال خطاب إىل الكونغرس أو تقديم 

أن  األمركي«.وأك�د  للش�عب  معلوم�ات 
واشنطن تقدم دعماً كبراً لوحدات حماية 
الش�عب الكردي�ة، مبين�اً أن ذلك يش�كل 
القانون األمركي.واعترب  جريمة بموجب 
أن الغرض من وجود األمركين يف سوريا 
»لي�س مكافحة داع�ش«، مضيفاً: »نحن 
قاتلن�ا ض�د داعش«.وذك�ر أن سياس�ات 
الوالي�ات املتح�دة الخارجي�ة، خاص�ًة يف 
س�وريا والع�راق، »اتخ�ذت دون خطة أو 
تب�رص«، موضحا أن آثار تلك السياس�ات 

غ�ر املخطط له�ا تظه�ر يف أفغانس�تان 
والعراق.وقال إن واشنطن »تدعم تنظيماً 
إرهابياً انفصالياً يحاول تقسيم سوريا«، 
يف إشارة لوحدات حماية الشعب الكردية.
ومؤخراً، ق�رر بايدن تمديد حالة الطوارئ 
الوطنية املعلنة يف 14 أكتوبر 2019 بشأن 
س�وريا عام�اً آخر.واته�م باي�دن، تركيا 
»بتقوي�ض جه�ود مكافح�ة داعش« من 
خالل عملياتها العس�كرية ض�د املقاتلن 

األكراد يف شمال رشقي سوريا.

بدء عمليات العد والفرز اليدوي لـ 140 حمطة اقرتاع يف بغداد وخالل أسبوع حتسـم نتائجها

تركيا: أمريكا وروسيا وراء هجمات األكراد ضدنا يف سوريا

النتائج النهائية الرمسية لالنتخابات ستعلن خالل عشرة أيام

الزوراء/ مصطفى  فليح:
وصف الخبر األمني، احمد الرشيفي، اعتقال نائب البغدادي 
باإلنجاز الكبر، فيما أكد ان التكتيكات الجديدة التي أعلنت 
عنها العمليات املشرتكة ستؤدي اىل انحسارعمليات تنظيم 
داعش يف الع�راق. وقال الرشيفي يف حدي�ث ل� “الزوراء”: 
ان “اعتق�ال نائب البغدادي، س�امي العج�وز، انجاز كبر 
للق�وات األمنية العراقية ال س�يما ان العملي�ة هي عملية 
عاب�رة للح�دود العراقية “.وبن ان “العملي�ة تمثل تطورا 
نوعي�ا يف أداء املنظوم�ة األمني�ة يف الع�راق لكونها عملية 
معق�دة تمت خارج البلد والنج�اح فيها يمثل تقدما نوعيا 
بالنس�بة لجهاز املخابرات العراقي”. وأوضح الرشيفي ان 
“التكتيك الذي تتبعه القوات األمنية هو التنسيق العايل بن 

الجهد االس�تخباري وبن العمليات التعبوية، وهذا أدى اىل 
رصد نشاطات التنظيم سواء كانت يف الداخل او الخارج”. 
وأش�ار اىل ان “هذا التكتيك ستكون له نتائج عىل التنظيم، 
منها انحس�ار العمليات بس�بب احت�واء العنارص، كما ان 
حم�الت االعتق�ال وضعف امل�وارد البرشي�ة الناتجة عنها 
ستسبب له املعاناة وتلقائيا ستؤثر فيه وتؤدي اىل ضعفه”.
وكان املتح�دث باس�م قي�ادة العملي�ات املش�رتكة، اللواء 
تحس�ن الخفاجي، قد اعلن قبل ايام اس�تخدام تكتيكات 
جدي�دة يف محاربة ومح�ارصة بقايا عن�ارص “داعش” يف 
العراق.  واعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، االثنن 
املايض، اإلطاحة ب�”مرشف املال لداعش” سامي الجبوري 

امللقب بالعجوز خارج العراق بعملية مخابراتية .

القاهرة / الزوراء:
اك�د الرئيس املرصي، عبد الفتاح الس�يىس، 
إع�الن  الجدي�دة  اإلداري�ة  “العاصم�ة  إن 
للجمهوري�ة الجديدة بع�د فرتة صعبة مرت 
بمرص”.وقال الس�ييس ان “الدولة املرصية 
حقق�ت الكثر م�ن اإلنجازات الت�ي تحدث 
عنها رئيس الوزراء املجرى، متابعا: “هبقى 
سعيد أوى ملا تيجى مرص وتشوف اإلنجازات 
دى خالل افتت�اح العاصمة اإلدارية الجديدة 
وده إع�الن للجمهوري�ة الجدي�دة بعد فرتة 
صعبة مرت بمرص”.وأضاف السيىس، خالل 
مؤتمر صحفى مش�رتك مع رئي�س الوزراء 
املجرى، أن�ه يجدد الش�كر لرئي�س الوزراء 
املج�رى ع�ىل الدع�وة وحف�اوة االس�تقبال 
وك�رم الضياف�ة، وتفهمه لقضاي�ا املنطقة 
وأس�لوب التعامل معاه�ا، وأيضا قوة الدفع 
التي تحقق�ت اليوم من خ�الل االتفاق عىل 

دف�ع التع�اون يف املج�االت املختلفة س�واء 
االقتصادي�ة أو الصناعية أو حت�ى األمنية، 
متابع�ا: “مرة تانية بش�كر رئي�س الوزراء 
املجرى.. دائما القائ�د العظيم الحقيقة الىل 
قابلته دائما بكون سعيد بمقابلته والحديث 
معه ىف كافة املوضوعات.. مرة تانية بش�كر 

رئيس الوزراء وأهنئ الشعب املجري”.

مراقبون لـ            : قانون االنتخابات وتفسريات االحتادية يذهبان باجتاه الكتلة الفائزة يف ترشيح رئيس الوزراء
جدل مستمر حول الكتلة األكرب يف الربملان وسط رفض واسع لنتائج االقرتاع

الزوراء/ حسن فالح:
العلي�ا لالنتخاب�ات  املفوضي�ة  بع�د اع�الن 
النتائج االولي�ة النتخابات مجلس النواب بدأ 
الحديث ح�ول كيفي�ة تكوين الكتل�ة االكرب 
لتش�كيل الحكومة الجدي�دة، وفيما رفضت 
كت�ل خ�ارسة باالنتخاب�ات نتائ�ج االقرتاع، 
مش�ككة بنزاهتها، رأى مراقب�ون ان قانون 
االنتخاب�ات وتفس�رات املحكم�ة االتحادية 
للمادة الدس�تورية يذهبان باتجاه ان الكتلة 
الفائ�زة باالنتخابات هي من ترش�ح رئيس 

الوزراء املقبل.
ويقول الخبر يف تفس�رات امل�واد القانونية 
حدي�ث  يف  التميم�ي،  ع�يل  الدس�تور،  يف 
ل�”ال�زوراء”: ان املادة ٧6 اوال من الدس�تور 
تن�ص ع�ىل ان رئي�س الجمهوري�ة يكل�ف 
مرش�ح الكتل النيابية األكثر عددا لتش�كيل 
مجلس الوزراء، ثم جاءت تفسرات املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا 2010 و2014 لتق�ول ان 
الكتل�ة االكث�ر ع�ددا هي أم�ا الت�ي تكونت 
بع�د االنتخابات م�ن قائمة واح�دة، او التي 
تكونت من قائمتن أو أكثر فأصبحت الكتلة 
االكثر عددا يف الجلس�ة األوىل بعد أداء اليمن.
وأض�اف: أنه بعد صدور قانون االنتخابات 9 
لس�نة 2020 يف امل�ادة 4٥ والتي منعت الكتل 
واألحزاب والكيانات م�ن االنتقال إىل كتلة أو 
حزب آخر إال بعد تش�كيل الحكومة، ولكنها 
أي هذه امل�ادة اجازت االئتالف�ات بن الكتل، 
أي ان ال�رشط الثان�ي م�ن تفس�ر املحكمة 
االتحادي�ة العليا وفق املادة 4٥ أصبح معطال 
بس�بب منع االنتقاالت. مستدركا: ان الشطر 

الثاني من هذه املادة أجاز االئتالف بن الكتل 
واألح�زاب وهي غر التكت�ل أو التجمع الذي 
يش�ر له تفس�ر املحكمة االتحادي�ة العليا 
الن ه�ذا يعن�ي التحالف.وتاب�ع: وتعني ذلك 
ب�أن تحتفظ كل كتلة بكيانها دون أن تصبح 
م�ع اآلخرين كتل�ة واحدة، واله�دف من هذا 
االئتالف هو للوصول إىل األغلبية املطلقة لعدد 
األعضاء املطلوبة للتصويت، وهو التفاهمات 
للوصول إىل أهداف مش�رتكة. مبينا: انه وفق 

ذلك ف�إن الكتلة االكثر عددا ه�ي التي تفوز 
بأكث�ر األص�وات ابتداًء، وهي التي س�يخرج 
منه�ا رئي�س مجل�س ال�وزراء والحكوم�ة، 
وه�ذا االق�رب اىل الس�ياق الديمقراطي وإىل 
التفس�ر املعقول .واكد: انه باالمكان لرئيس 
الجمهوري�ة أن يس�تفتي املحكمة االتحادية 
العليا بعد هذه التط�ورات وفق املادة 93 من 
الدستور وقولها سيكون الفصل .من جهته، 
رأى الخبر القانوني، طارق حرب، إن قانون 

االنتخاب�ات رقم 9 لس�نة 2020 يف املادة 45، 
حسم الكتلة االكرب يف الربملان، والذي نص عىل 
منح حق تكليف رئي�س وزراء إىل الكتلة التي 
اعلنت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
فوزه�ا بأعىل عدد م�ن املقاعد.وأض�اف: أن 
القان�ون الجدي�د يمنع تنقل اعض�اء الربملان 
ب�ن الكتل، وبالتايل س�تكون الكتل�ة الفائزة 
باالنتخاب�ات هي من تش�كل الحكومة. الفتا 
اىل: أن رئي�س الجمهوري�ة املنتخب س�يكلف 

بتش�كيل  االنتخاب�ات  يف  الفائ�رة  الكتل�ة 
الحكومة.وأش�ار اىل: أن امل�ادة 45 من قانون 
االنتخاب�ات تعت�رب مف�رسة لق�رار املحكمة 
االتحادية بش�أن الكتل�ة االكرب.ورفضت كتل 
عدة خرست مقاعد كثرة يف االنتخابات نتائج 
االقرتاع مطالبة املفوضية بإجراء العد والفرز 
اليدوي يف جميع املراك�ز االنتخابية.ويف وقت 
س�ابق، قال املحلل الس�يايس عصام الفييل يف 
حديث ل�”الزوراء”: انه بالرغم من املس�توى 
آلي�ة  ان  إال  الناخب�ن  مش�اركة  يف  املتدن�ي 
وطريقة توجيه االنتخاب�ات ربما تكون هذه 
اول انتخابات لم يش�وبها التزوير يف أي شكل 
من االش�كال. الفتا اىل: ان العم�ل الذي تبنته 
الحكوم�ة باتجاه دعم العملية االنتخابية اتى 
واضحا.واضاف: ان هناك تغيرا س�يحصل يف 
املش�هد الس�يايس من خالل هذه االنتخابات 
وان لم يكن كبرا لكن سيؤس�س لكتل تكون 
فاعلة، والدليل عىل ذلك فوز مرش�حي حركة 
امت�داد يف النارصي�ة بكث�ر م�ن املقاع�د يف 
وق�ت كانت ه�ذه املدينة حكرا ع�ىل االحزاب 
الف�وز مل�ا يع�رف  ان  اىل:  االسالمية.واش�ار 
بالق�وى املس�تقلة وحرك�ة امتداد سيش�كل 
قوة جدي�دة ضاغطة خاصة إذا لم تكن جزءا 
من الحكومة بطريقة تراقب االداء الحكومي 
وتفعل الكث�ر من القرارات وتكش�ف الكثر 
من ملفات الفس�اد، وهذا سيؤسس ملفاهيم 
جدي�دة ل�م يش�هدها الع�راق ط�وال الفرتة 
السابقة، وهو موضوع التوافقات السياسية 
الت�ي كانت تلت�زم الصمت حي�ال الكثر من 

االخطاء التي شابت العملية السياسية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء
األربعاء،  امس  العامة،  املرور  مديرية  أصدرت 
بيان  املميزة.وذكر  األرقام  يخص  تنويها 
»نؤكد  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  للمديرية، 
توجيهنا السابق للمواطنن الذين يرغبون برشاء 
رقم مميز بالتوجه اىل مقر مديرية املرور العامة 
لغرض تقديم طلب رسمي، ويتم املوافقة عليه 
ارقام  يخص  فيما  العام  املرور  مدير  قبل  من 
املحافظات  ارقام   »اما  البيان:  بغداد«.وأضاف 
لغرض  املحافظة  اىل مدير مرور  الطلب   فيقدم 

استحصال املوافقة«.

املرور : فتح باب التقديم 
على األرقام املميزة 

مظهر حممد: اكتمال مسودة موازنة 2022 
وستعرض على احلكومة املقبلة

أكد احتساب سعر برميل النفط مبعدل 50 دوالرا

إيران تصدر مرسوماً بإلغاء التأشرية 
مع العراق

األنواء: اخنفاض يف درجات احلرارة 
بدءاً من األسبوع املقبل

خبري أمين: التكتيكات األمنية اجلديدة ستؤدي إىل 
احنسار عمليات داعش يف العراق

السيسي يعلن اجلمهورية اجلديدة يف مصر وصف اعتقال نائب البغدادي باإلجناز الكبري

العراق يرتاجع للمرتبة الثانية يف قائمة الدول األكثر شراء للمنازل يف تركيا

ص 8الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا/ حتتفل  بالذكرى الـ 16 لتأسيسها

ص 5

الداخلية حتدد موعد إيقاف العمل  
بهوية األحوال املدنية

العراق يؤكد السيطرة الكاملة على 
شريطه احلدودي مع سوريا

بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة الداخلية، امس األربعاء، 
موعد إيق�اف العم�ل بهوي�ة األحوال 
للوزارة،  الرسمي  الناطق  املدنية.وقال 
اللواء خال�د املحنا يف ترصيح صحفي: 
مس�تمرة  الجنس�ية  »مديري�ات  إن 
بالعم�ل النج�از معام�الت املواطن�ن 
الخاصة باص�دار البطاق�ة املوحدة«، 
مبينا أن »ايقاف العمل بهوية االحوال 
املدني�ة س�يكون عن�د اتم�ام نس�بة 
كبرة م�ن البطاقة الوطنية وتوزيعها 
ع�ىل املواطنن«.وأضاف أنه »بحس�ب 
املراقبن والخرباء فم�ن املتوقع خالل 
العام املقبل، امت�الك اغلبية املواطنن 

وزارة  الوطنية«.وأعلن�ت  للبطاق�ة 
الداخلي�ة، اول أم�س الثالث�اء، إعادة 
الوطني�ة  البطاق�ة  بإص�دار  العم�ل 

املوحدة يف بغداد واملحافظات.

بغداد/ الزوراء:
أك�د الفريق الرك�ن حامد الحس�يني، 
قائ�د قيادة ح�رس الح�دود العراقية، 
امس األربعاء، الس�يطرة بشكل كامل 
عىل الرشيط الحدودي مع سوريا.وقال 
يف بي�ان صحف�ي، إن »القوات بارشت 
بتحصن الحدود مع س�وريا، وإكمال 

األس�يجة املانعة«.وأضاف، أن »قوات 
حرس الحدود قطعت ش�وطا كبرا يف 
تأمن الح�دود مع س�وريا من الجهة 
الش�مالية الغربية ملحافظ�ة نينوى«.
وأش�ار إىل أن »الحدود تنعم بحالة من 
االستقرار األمني وقطع أغلب عمليات 

التسلل اإلرهابي والتهريب«.

الصحة العاملية: وفيات كورونا مستمرة يف االخنفاض باستثناء أوروبا

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  لفروس كورونا  اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء،  امس   ، الصحة  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل 1٧66 اصابة جديدة و3٥ حالة وفاة وشفاء 324٥ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 213٥4 ، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 1٥4٥3389، مبينة انه تم تسجيل 1٧66 اصابة جديدة و3٥ حالة 
وفاة وشفاء 324٥ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 19٥٥288 )96.4%(، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: 202811٥، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٥01٧2، يف حن 
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 300، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 226٥٥، الفتة اىل 

ان عدد امللقحن ليوم امس: ٧841٥ ، ليصبح عدد امللقحن الكيل: ٥098468.

إصابات ووفيات كورونا تواصالن االرتفاع 
وعدد امللقحني يتخطى الـ 5 ماليني

بعد تسجيل 1766 إصابة و35 حالة وفاة

االعظمية تستعد لالحتفال باملولد النبوي الشريف

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص5   



بدء عمليات العد والفرز اليدوي لـ 140 حمطة اقرتاع 
يف بغداد وخالل أسبوع حتسـم نتائجها

األنواء: اخنفاض يف درجات احلرارة بدءاً من األسبوع املقبل

النتائج النهائية الرمسية لالنتخابات ستعلن خالل عشرة أيام

الزوراء / يوسف سلمان:
امس  االنتخابات،  مفوضية  بدأت 
االربعاء، عمليات العد والفرز اليدوي 
تظهر  لم  التي  االقرتاع  ملحطات 
االلكرتوني،  التصويت  يف  نتائجهـا 
اليدوي  والفرز  العد  عملية  وتشمل 
الكرخ  اقرتاع يف جانبي  140 محطة 
ان تحسم  والرصافة من بغداد، عىل 
من  ابتداًء  اسبوع  خالل  نتائجها 

اليوم .
واالتصال  االعالم  دائرة  مدير  وقال 
الجماهريي، حسن العبويس، يف مؤتمر 
صحفي تابعته “الزوراء”: “ان السقف 
والفرز  العد  عمليات  النتهاء  املقرر 
والرصافة  الكرخ  محطات  يف  اليدوي 

سينتهي خالل اسبوع من اآلن “.
للمحطات  املقرر  العدد   “ ان  واضاف 
والفرز  العد  عمليات  بإجراء  املشمولة 
 ،“ اقرتاع  محطة   140 اليوم  اليدوي 
اجراء  املستحيل  “من  ان  اىل  مشريا 
العد والفرز اليدوي يف جميع املحطات 

باملحافظات كافة”.
3688 محطة  واوضح ان “ من اصل  
سيتم إجراء عملية العد والفرز اليدوي 

ان  إذ  فقط،  اقرتاع  محطة   140 يف 
سُتحسم  اليدوي  والفرز  العد  عملية 

خالل أسبوع من اليوم “.
واكد العبويس ان “ املحطات التي لم يتم 
ارسال نتائجها عرب القمر الصناعي يف 
الوقت املحدد 3037 محطة “، مبينا ان 
“  املفوضية ستبدأ اليوم بالعد والفرز 
جانبي  يف  االقرتاع  ملحطات  اليدوي 
الكرخ والرصافة واالنتهاء منها “. عادا 
سننتهي  اآلن  من  أيام   10 “خالل  ان 
من نتائج اإلنتخابات، وسنعلن النتائج 

النهائية بشكل رسمي كامل “.
محطات  مجموع   “ ان  واضاف 
االقرتاع الكيل ٥٧٩٤٤ والتي تضم عدد 
وتمت  الكرتونيا  ُنقلت  التي  املحطات 
 ٤٥٧١٦ الذاكرة  عصا  مع  مطابقتها 
يف  املختارة  املحطات  عدد  أما  محطة، 
اليدوي فهي ٨٥٤٧ محطة  العد  قرعة 
“، مبينا ان “ عدد املحطات املحجوبة 
محطة   ٣٦٨١ وفرزها  عّدها  بانتظار 
اإلجراءات  مدير  قال  جانبه،  من   .“
والتدريب يف مفوضية االنتخابات، داود 

إجراءات  بدأت  “املفوضية  ان  سلمان: 
العد والفرز اليدوي بالكرخ والرصافة، 
سبعة  خالل  سيكون  النتائج  وإعالن 

أيام”.
املفوضية  إكمال  “بعد  ان  واضاف 
إرسال جميع النتائج والنظر بالطعون 
عىل  املفوضني  مجلس  سيصادق 
ان  مبينا  للجميع”،  وتعلن  النتائج 
“املحطات التي لم ترسل نتائجها عرب 
القمر الصناعي يف الوقت املحدد، البالغ 
املحطات  أما  محطة،   3037 عددها 
القمر  عرب  نتائجها  ارسلت  التي 
اىل  الذاكرة  عصا  ترسل  ولم  الصناعي 
504 محطات  الوطني فعددها  املكتب 
“، مشريا اىل “وجود محطات لم تخزن 
نتائجها يف عصا الذاكرة ولم ترسل عرب 

القمر الصناعي عددها 140 محطة”.
والفرز  العد  “عمليات  ان   واوضح 
فقط،  محطة  لـ140  سيكون  اليدوي 
التي لم تخزن نتائجها يف عصا الذاكرة 
ولم ترسل عرب القمر الصناعي”، مبيناً 
باقي  مع  ستتعامل  “املفوضية  أن 
يف  املوجودة  للنتائج  وفقا  املحطات 

عصا الذاكرة”.

بغداد/ الزوراء:
عن  األربعاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت 
األسبوع  من  بدءاً  الحرارة  درجات  يف  انخفاضاً 

املقبل.
 وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء”: أن “طقس 
جزئي  غائم  اىل  صحواً  سيكون  الخميس  يوم 
املنطقة  يف  قليالً  ترتفع  الحرارة  ودرجات 
الشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق يف 
املنطقتني الوسطى والجنوبية، اما الرياح ستكون 

جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة الرسعة )-10
يف  والجنوبية،  الوسطى  االقسام  يف  20(كم/س 
حني ستكون الرياح يف املنطقة الشمالية متغرية 

االتجاه خفيفة الرسعة )10-5(كم/س”.
وأضاف، أن “طقس يوم الجمعة سيكون صحواً 
مع بعض الغيوم وال تغري يف درجات الحرارة عن 
والجنوبية  الشمالية  املنطقتني  يف  السابق  اليوم 
اما  الشمالية،  املنطقة  يف  قليالً  سرتتفع  فيما   ،
اىل  خفيفة  غربية  شمالية  فستكون  الرياح 
عموم  يف  20(كم/س   10-( الرسعة  معتدلة 

البالد”.
الطقس  سيكون  السبت  “يوم  أن  إىل  وأشار 
صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليالً عن اليوم 
السابق ،والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة 

اىل معتدلة الرسعة )-10 20(كم/س”.
سيكون  املقبل  األحد  يوم  “طقس  أن  إىل  ولفت 
صحواً اىل غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض 
بضع درجات يف عموم البالد ، اما الرياح فستكون 
شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة )-10 

20(كم/س يف عموم البالد”.
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شركة غاز الشمال ش.ع 
اعالن املناقصة املرقمة )9-2021( االعالن الثاني

جتهيز باص سعة 45 راكب
طلبية الشراء املرقمة 2021/433

ضمن ختصيصات املوازنة الرأمسالية لسنة/2021
تبويب املشروع ح/114

العامة والخاصة بـ  تعلُن رشكة غاز الشمال )رشكة عامة( عن املناقصة 
)باص سعة ٤٥ راكب( وحسب الرشوط واملواصفات املذكورة يف اصل الطلب، 
فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشاركة مراجعة امانة الصندوق يف 
الرشكة الكائن عىل طريق كركوك /بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات 
مطبوعة عىل قرص )CD( لقاء مبلغ قدره )٣00000( فقط ثالثمائة الف 
يف  العروض  فتح  للجنة  اجتماع  عقد  للرد.وسيتم  قابل  غري  عراقي  دينار 
العروض ويسقط حق  الغلق وبحضور ممثيل اصحاب  لتأريخ  التايل  اليوم 
املتخلف من الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق 
املناقصة  غلق  تاريخ  ان  علما  الرشكة  استعالمات  يف  واملوجود  العطاءات 
يوم )االثنني( املوافق 202١/١0/١٨ واذا صادف عطلة رسمية فيؤجل اىل 
املناقصة دفع اجور االعالن علماً  يليه ويتحمل من تحال عليه  الذي  اليوم 
ثمانمائة مليون  التخمينية تقدر بمبلغ )٨00,000,000( فقط  الكلفة  ان 
الجنوبية(  ايروستي – كوريا  املنشأ )هونداي  ذات  للسيارات  دينار عراقي 
و)١,000,000,000( مليار دينار عراقي للسيارات ذات املنشأ )مرسيدس 
– سكانيا – فولفو/ ياباني –سويدي-املاني( اربعمائة مليون دينار عراقي 
العطاءات   مقدمي  استفسارات  عىل  باالجابة  الخاص  املؤتمر  عقد  وسيتم 
وبحضور   202١/١0/١٤ املوافق  )الخميس(  يوم  من  العارشة  الساعة  يف 
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راهن على االحتماء بصورة الرئيس التونسي

هل باستطاعة طالبان قمع التهديد املتصاعد لـ”داعش”؟
األقليات األفغانية يف مرمى التنظيم

كابول/متابعة الزوراء:
 هن�اك عدو جدي�د صاعد م�ع وجود 
أفغانس�تان  يف  الس�لطة  يف  طالب�ان 
وه�و تنظي�م “داع�ش” ال�ذي يه�دد 
بب�دء مرحل�ة عن�ف أخ�رى.. ويلعب 
املتم�ردون الس�ابقون )طالبان( هذه 
اختف�ت  أن  بع�د  الدول�ة،  دور  امل�رة 
القوات األمريكية والحكومة األفغانية 

املتحالفة معها.
املتح�دة  الوالي�ات  طالب�ان  ووع�دت 
تح�ت  املتطرف�ة  الجماع�ة  بإبق�اء 
الس�يطرة خالل الجوالت املتعاقبة من 
محادث�ات الس�الم. وبموج�ب اتفاق 
2020 بني الوالي�ات املتحدة وطالبان، 
ضمنت طالبان عدم تحول أفغانستان 
إىل مالذ للجماعات اإلرهابية التي تهدد 

الواليات املتحدة أو حلفائها.

منافسة طويلة
ذك�ر تقري�ر لوكال�ة أسوش�يتد برس 
أعدت�ه س�امية كالب، أن�ه م�ن غ�ري 
الواضح بعد ما إذا كان بإمكان طالبان 
الوفاء بتعهدها، مع زيادة مفاجئة يف 
هجمات “داعش” منذ استيالء طالبان 
ع�ى الس�لطة يف الخام�س ع�ر من 

أغسطس.
وأس�فر تفج�ري الجمع�ة يف محافظة 
قندز الش�مالية عن مقت�ل 46 مصليا 
داخل مس�جد يرتاده الشيعة. ووقعت 
هجمات قاتلة أخرى لتنظيم “داعش” 
العاصم�ة كاب�ول واملقاطع�ات يف  يف 
ال�رق والش�مال، بينم�ا تس�تهدف 
مقات�ي  حجم�ا  األصغ�ر  الهجم�ات 

طالبان بشكل شبه يومي.
وق�ال أن�درو ماين�ز زمي�ل باح�ث يف 
برنام�ج التط�رف يف جامع�ة ج�ورج 
واشنطن “تاريخيا، استهدفت غالبية 

هجم�ات “داعش” الدولة… اآلن وبعد 
أن اّمح�ى الوج�ود األمريك�ي والدويل 
يف الغال�ب، يج�ب أن يط�اردوا الدولة، 

والدولة هي طالبان”.
وتتبن�ى كل م�ن طالب�ان و”داعش” 
تفس�ريا راديكاليا للريعة اإلسالمية 
اختالف�ات  هن�اك  لك�ن  الحك�م،  يف 
أيديولوجية رئيسية تغذي كراهيتهما 

لبعضهما البعض.
وتق�ول طالب�ان إنه�ا تنش�ئ دول�ة 
إس�المية يف أفغانس�تان داخ�ل حدود 
ذل�ك البلد. ويقول “داع�ش” إنه دولة 
الخالفة اإلسالمية العاملية، ويرص عى 
أن جميع املس�لمني يجب أن يدعموه. 
ويف هذا ازدراء ألهداف طالبان القومية 
وال يعرتف بها كحركة إسالمية بحتة. 
وكان تنظي�م “داع�ش” ع�دوا ل�دودا 

لتنظيم القاعدة ألسباب مماثلة.
ويداف�ع كل م�ن طالب�ان و”داعش” 
خ�اص  بش�كل  قاس�ية  نس�خ  ع�ن 
م�ن الريعة اإلس�المية واس�تخدما 
تكتيكات مثل املفجري�ن االنتحاريني. 
لك�ن عندم�ا حك�م تنظي�م “داعش” 
أرايض يف س�وريا والع�راق، كان أكث�ر 
وحش�ية ونفذ عقوب�ات مروعة أكثر 

مما فعلته طالبان.
وظهر تنظيم “داعش” يف أفغانستان يف 
2015 تحت اسم “الدولة اإلسالمية يف 
والية خراسان”، يف وقت كان التنظيم 
يف ذروت�ه حيث س�يطر عى جزء كبري 
من العراق وس�وريا. واجتذب أعضاء 
من مس�لحني أفغ�ان وباكس�تانيني، 
بم�ا يف ذلك موج�ة من املنش�قني عن 

طالبان.

ووجدت الجماع�ة يف البداية دعما بني 
الحركة السلفية الصغرية يف أفغانستان 
يف إقليمي كونار وننكرهار الرقيني. 
كما هّمش�ت طالبان السلفيني إىل حد 
كبري، ووجدت الحركة السلفية وسيلة 
لتأس�يس ق�وة عس�كرية م�ن خالل 
التواصل مع تنظيم “داعش” الصاعد.
الوحش�ية  “داع�ش”  أس�اليب  لك�ن 
دفع�ت بعض رج�ال الدين الس�لفيني 
للتعب�ري ع�ن معارضته�م من�ذ ذل�ك 
“داع�ش”  تنظي�م  وت�رر  الح�ني. 
بش�دة من النكسات العسكرية عى يد 
طالبان والرب�ات الجوية األمريكية 
يف الس�نوات التي أعقبت ظهوره، قبل 

أن ينهض مرة أخرى العام املايض.
وتقل�ل حرك�ة طالب�ان م�ن أهمي�ة 
قدرات “داعش” وتصفه بأنه جماعة 

هامش�ية ال تحظى بقبول عام. وقال 
الشيخ عبدالحميد حمايس، وهو إحدى 
الش�خصيات املؤثرة يف حركة طالبان، 
لوكالة أسوش�يتد برس “ليست لديهم 

جذور هنا”.

اهلدف النهائي
ال يمك�ن إنكار قوة تهدي�د “داعش”، 
حي�ث رضب تفجريان قوي�ان كابول، 
أحدهما خارج املطار يف ذروة عمليات 
اإلج�الء قبل خ�روج الوالي�ات املتحدة 
مما أسفر عن مقتل 169 أفغانيا و13 
من أف�راد الخدمة األمريكي�ة. كما أن 
الهجم�ات ع�ى نطاق أصغ�ر آخذة يف 

االرتفاع.
وق�ال إبراهي�م بحي�س املستش�ار يف 
مجموعة األزم�ات الدولية إن “ش�دة 
ق�درة  تظه�ر  واتس�اعها  الهجم�ات 
االمت�داد الوطن�ي الذي فاج�أ طالبان 
ومستواها”. وأّكد أن تنظيم “داعش” 

“ليس تهديدا قصري املدى”.
وقد يس�تغرق األمر بعض الوقت حتى 
تصب�ح ل�دى “داع�ش” الق�درة ع�ى 
الس�يطرة عى األرايض مرة أخرى. إّن 
هدف�ه املبارش ه�و زعزعة اس�تقرار 
طالب�ان وتحطي�م ص�ورة الجماع�ة 
كح�ارس لألم�ن. لك�ن اس�رتاتيجيته 
بطيئ�ة ومنهجي�ة يف الوق�ت الح�ايل. 
وهو يتواص�ل مع القبائل والجماعات 
األخرى للتجني�د من بني صفوفها مع 
القض�اء عى املعارضة بني الس�لفيني 
املعتدلني وتنفي�ذ عمليات الهروب من 
الس�جن واالغتي�االت والهجمات عى 

أفراد طالبان.
وقال ماينز “جّمع كل ذلك معا ليظهر 
لك أن هذه طريقة تمرد كاملة ليس�ت 

طالبان مجهزة للتعامل معها”.

وق�دم بي�ل روجي�و م�ن “لون�غ وور 
جورنال” وهو موقع أمريكي مخصص 
للحرب عى اإلرهاب أنتجته مؤسس�ة 
الدفاع عن الديمقراطيات، وجهة نظر 
مختلف�ة، قائال إنه يعتق�د أن بإمكان 
طالب�ان اقت�الع “داع�ش” بمفردها، 
حتى دون دعم م�ن الربات الجوية 
األمريكي�ة الت�ي قضت ع�ى التنظيم 

تقريبا يف املايض.
وأش�ار روجي�و إىل أن طالب�ان أثبتت 
قدرته�ا ع�ى اجتث�اث بع�ض خالي�ا 
“داع�ش” باس�تخدام ش�بكات جمع 
املحلي�ة  االس�تخبارية  املعلوم�ات 
الواس�عة. وأشار إىل أن “داعش” )عى 
عكس طالبان أثناء تمردها( ال يمكنه 
الوصول إىل املالذات اآلمنة يف باكستان 

وإيران.
التع�اون  طالب�ان  حرك�ة  ورفض�ت 
م�ع الوالي�ات املتح�دة ض�د تنظي�م 
“داع�ش”، قب�ل املحادث�ات املب�ارشة 
ب�ني الجانبني نهاية األس�بوع املايض. 
املستقبي  وسيعتمد مس�ار “داعش” 
يف أفغانس�تان إىل ح�د كبري عى قدرته 
عى تجنيد املزيد من األعضاء وكس�ب 

رشائح كبرية من السكان.
ومن�ذ نش�أة “داع�ش”، كان أف�راده 
ويف  طالب�ان.  أعض�اء  يصط�ادون 
2015 ُع�نّي القائد الس�ابق يف طالبان 
عبدال�رؤوف خ�ادم نائبا ألم�ري والية 
خراسان، وورد أنه عرض حوافز مالية 
ملقاتي طالب�ان اآلخرين لالنضمام إىل 

الجماعة.
وعندما ع�اد تنظيم “داعش” للظهور 
يف أفغانستان يف عام 2020، كان تحت 
قيادة زعيم جديد من ش�بكة حقاني، 

وهي من فصائل طالبان حاليا.

املتش�ددون م�ن  ينض�م  أن  ويمك�ن 
طالب�ان إىل تنظي�م “داع�ش” حي�ث 
يتعني ع�ى قيادة طالب�ان، التي تتوىل 
الس�لطة اآلن، تقديم تنازالت سواء يف 
الداخ�ل أو يف الخارج. ووعدت طالبان 
بحكومة أكثر ش�مولية عى الرغم من 
أن اإلدارة املؤقتة التي شكلوها تتكون 

بالكامل من أعضاء الجماعة.
وكلم�ا زاد تعاون طالب�ان مع الدول، 
كلم�ا تضاربت مع ص�ورة االرهابيني 
املقاوم�ني. وقال ماينز إن “هذه هوية 

رئيسية ستفقدها طالبان”.
ومع تحول حرك�ة طالبان من التمرد 
إىل الحك�م، س�يكون أح�د االختبارات 
الرئيس�ية ه�و م�ا إذا كان�ت تعم�ل 
لحماي�ة األقليات الت�ي كان مقاتلوها 

يعادونها، مثل الهزارة.
وق�د عانى اله�زارة ع�دة حمالت من 
تاري�خ  ع�ر  والتري�د  االضطه�اد 
أفغانس�تان. وعندم�ا كان�ت طالبان 
يف الس�لطة ألول م�رة يف التس�عينات، 
اقرتف�ت مذابح ضد ه�ذه الطائفة، يف 
بع�ض الحاالت انتقام�ا ملذابح عرقية 

البشتون.
واستهدف تنظيم “داعش” الهزارة ألن 
معظمهم من املس�لمني الشيعة وُقتل 
املئات يف هجمات وحش�ية استهدفت 
أماكن عبادتهم فيم�ا وصفه بالحرب 

عى الزنادقة.
وكان هجوم الجمعة عى مسجد قندز 
فرص�ة لطالبان إلعطاء صورة جديدة 
طالب�ان  وتحرك�ت  دول�ة.  كس�لطة 
الخاصة  الق�وات  برسع�ة: اجتاح�ت 
التحقيق�ات، وق�دم  وب�دأت  امل�كان، 
قائد الرطة اإلقليمية وعودا س�امية 

لحماية “األخوة” من األقليات.

بغداد/ الزوراء:
أستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، م�ع املمثل�ة الخاص�ة لألمني 
الع�ام لألم�م املتحدة جينني بالس�خارت، 
مجم�ل العملي�ة االنتخابية وس�ري إتمام 

جميع جوانبها .
وذك�ر املكتب االعالمي لرئي�س الوزراء يف 
بي�ان تلقته “ال�زوراء”: أن رئيس مجلس 
الكاظم�ي،  مصطف�ى  الس�يد  ال�وزراء 
اس�تقبل املمثل�ة الخاص�ة لألم�ني العام 
لألمم املتحدة يف العراق جينني بالسخارت، 
وجرى خ�الل اللق�اء اس�تعراض مجمل 
العملي�ة االنتخابية الت�ي جرت يف العارش 
م�ن تري�ن األول الح�ايل، وس�ري إتمام 

جميع جوانبها.
وثّم�ن رئي�س مجل�س الوزراء، بحس�ب 

البيان، املش�اركة، والتعضي�د الذي لقيته 
االنتخابات العراقية من املراقبني الدوليني، 

واملنظمة األممية.
من جهتها، قّدمت بالس�خارت للكاظمي 
التهاني بمناسبة نجاح تنفيذ االنتخابات، 
اللوجس�تية واألمنية  بالخطط  وأش�ادت 
التي وضعتها الحكومة؛ مما كان له األثر 
اإليجابي يف سالس�ة العملي�ة االنتخابية، 

ونجاح إجرائها.
وج�ددت بالس�خارت تأكيدها ب�أن بعثة 
األم�م املتحدة يف العراق ه�ي جهة داعمة 
العلي�ا  املفوضي�ة  إلج�راءات  ومع�ززة 
املس�تقلة لالنتخاب�ات، وتؤكد اس�تمرار 
الدعم األممي لعمله�ا؛ من أجل أن تخرج 
النتائج بالش�كل الصادق املعّر عن إرادة 

الناخبني العراقيني.

بغداد/ الزوراء:
كشفت الركة العامة للموانئ التابعة لوزارة 
النق�ل، ام�س األربع�اء، عن م�روع للتحكم 
بحرك�ة البواخ�ر، فيما ح�ددت نس�بة إنجاز 
نظ�ام األتمتة.وقال مدير ع�ام املوانئ فرحان 
الفرطويس يف ترصيح صحفي: إن “زيادة عدد 
البواخ�ر تعتم�د عى  حج�م التب�ادل التجاري 
العراق�ي”، مبينا أنه “متى ما كانت االس�واق 
العراقية تتطل�ب زيادة يف البضائع س�تتطلب 
زيادة يف عدد السفن”. وأضاف، أن “ذلك يعتمد 
ع�ى الخط�وط املالحي�ة، فهن�اك تراب�ط بني 
املطلوب من االس�واق العراقية وعدد الس�فن؛ 
فكلما زاد حجم الواردات للس�وق العراقية زاد 
عدد البواخر الداخلة إىل املوانئ بصورة عامة”.  
وأش�ار إىل أن “الرك�ة العامة ملوان�ئ العراق 
وضعت خط�ة، حال وجود زيادة مس�تمرة يف 
ع�دد األرصفة والس�احات الخزنية”، مبينا أن 
“الخطة االس�رتاتيجية جاءت الستيعاب اكر 
عدد م�ن الش�احنات لزي�ادة املرون�ة بالعمل 

داخ�ل املين�اء”. وتاب�ع أن “تس�هيالت العمل 
بخروج البضائ�ع من املوانئ س�تولد زيادة يف 
اس�تقطاب الخطوط املالحية والزبائن”، الفتا 
اىل أن “الرك�ة لديه�ا خط�ة ج�اري العم�ل 
فيها، من�ذ 2018 اىل االن، ه�ي عملية التحول 
او )األتمت�ة( ب�كل مفاص�ل الرك�ة العام�ة 
ملوانئ الع�راق”. ولف�ت إىل أن “الخطة وصلت 
اىل مراح�ل متط�ورة”، مبين�ا أن “قس�ما من 
املش�اريع وصل�ت الخطة في�ه اىل %100، اما 
امل�روع بصورة عامة فقد وص�ل إىل 80%”، 
موضح�ا أن “الركة أدخل�ت مروعا جديدا 
نتيج�ة التطور الحاص�ل يف العالم هو )الفيتي 
ام اس(”، مبين�ا أن “ه�ذا النظ�ام س�يتحكم 
بحرك�ة البواخ�ر م�ن املنش�أ او م�ن البح�ر 
)الويتن�ك( منطق�ة انتظار البواخ�ر العراقية 
إىل املوان�ئ”، الفت�ا اىل أن “التحك�م يف العملية 
سيكون الكرتونيا تاما، وايضا سيكون التحكم 
الكرتونيا ب�االدارة والجباي�ة وحركة البضائع 

من البواخر إىل الساحات”.

الجزائر/متابعة الزوراء:
كثف الرئيس الجزائ�ري عبداملجيد 
تبون خالل األيام األخرية من حديثه 
ع�ن دعم تون�س الت�ي تعيش عى 
وقع وض�ع انتق�ايل، يف خطوة قال 
مراقب�ون جزائري�ون إنها ال تظهر 
اهتماما رسميا جزائريا بمساعدة 
تونس ورئيس�ها قيس سعيد بقدر 
ما تكشف عن س�عي تبون للبحث 
ع�ن متنفس لعزلت�ه اإلقليمية بعد 
القطيعة مع املغ�رب والتوتر الحاد 

مع فرنسا.
وق�ال املراقب�ون إن التغطي�ة عى 
هذه العزلة تدفع تب�ون إىل املبالغة 
يف إظهار دعمه لتونس، موحيا بأن 
قيس سعيد يحتاجه يف هذه الفرتة، 
وأنه س�يكون بمثابة نصري له، مع 
أن الوض�ع مختل�ف تمام�ا، حيث 
نج�ح الرئي�س التون�ي يف تأم�ني 
انتقال رسيع وس�لس وس�ط دعم 
ش�عبي كبري وتفهم خارجي، فيما 
يعيش تب�ون وضعا صعب�ا داخليا 

وخارجيا.
ويس�عى قي�س س�عيد لتأس�يس 
نظ�ام جدي�د يقطع م�ع منظومة 
سياس�ية فاس�دة ومتهالكة وضع 
أسسها اإلسالميون خالل السنوات 
س�عت  والذي�ن  األخ�رية،  الع�ر 
ودخل�ت  الس�تقطابهم  الجزائ�ر 
يف تحال�ف إقليم�ي داع�م له�م يف 
املنطق�ة من خالل تمت�ني عالقتها 
برتكي�ا وانحيازه�ا إىل مجموع�ات 
وميليش�يات تس�يطر ع�ى الغرب 

الليبي وعى العاصمة طرابلس.
يف املقابل يعم�ل الرئيس الجزائري 
ع�ى إدامة أنف�اس نظ�ام متهالك 
ع�ى  ويعم�ل  وش�عبيا،  سياس�يا 
تصدير أزمة هذا النظام إىل الخارج 
بافتعال األزم�ات وتحميل الخارج 
مسؤولية العجز الداخي كما حصل 
م�ع قضي�ة الحرائق التي كش�فت 
أنه�ا  محلي�ة  وش�هادات  تقاري�ر 
ناجمة عن محدودي�ة اإلمكانيات، 

لك�ن النظام الجزائ�ري رماها عى 
جهات خارجية مس�تجريا بنظرية 
املؤام�رة كما كان يعمل خالل فرتة 

الحرب الباردة.
ويراهن تبون عى االحتماء بصورة 
الرئي�س التوني النظيف وصاحب 
الشعبية حتى داخل الجزائر بسبب 
نجاح�ه يف قل�ب منظومة فاس�دة 
ومكروهة، وهو م�ا لم يفكر تبون 
وع�ى  فعل�ه،  يف  التفك�ري  مج�رد 
العك�س فقد عم�ل عى اس�تعادة 
الوج�وه القديمة للنظ�ام، وخاصة 
م�ن املؤسس�ة العس�كرية، ألج�ل 
تقوية س�لطته يف مواجهة الغضب 

الشعبي.
وأعلن بيان للرئاسة الجزائرية اول 
امس الثالثاء أن تبون أجرى مكاملة 
هاتفية مع قيس سعيد، هنأه فيها 
ع�ى تنصي�ب الحكوم�ة الجديدة، 
وأع�رب ل�ه ع�ن “دع�م الجزائ�ر 
للش�قيقة تون�س” يف كل الظروف 

التي تمر بها.
وذك�ر البيان بأن “تعزي�ز التعاون 
الثنائي يف مختلف املجاالت سيشكل 

محور أجندة الزيارة املرتقبة لتبون 
إىل تونس”، وه�ي الزيارة املرمجة 
من�ذ ع�دة أش�هر لكنه�ا تأجل�ت 
لدواعي ظروف الجائحة كما يقول 

اإلعالم الجزائري.
وكان تب�ون قد ذك�ر يف ترصيحات 
لإلعالم املحي أن “من يمّس تونس 
يمّس الجزائر، وأن الجزائر تقف إىل 
جانب تون�س يف مختلف الظروف، 
وأن زيارته املرتقبة ستكون بمعية 

نصف الطاقم الحكومي”.
وواض�ح من خالل ه�ذا الرتكيز أن 
األمر أكر من نوايا دعم تونس وإال 
ل�كان تبون فع�ل ذلك من�ذ البداية 
ودون كث�ري من الضجي�ج. وينظر 
التونس�يون بالمب�االة لترصيحات 
خرته�م  بس�بب  األخ�رية  تب�ون 
الطويلة مع الوعود الجزائرية، التي 

لم يتحقق منها أّي يشء.
ويوح�ى كالم تب�ون ب�أن الجزائر 
باتت تويل أهمية للعالقة مع جارتها 
الرقية، ألنه�ا تمثل املنفذ الوحيد 
املتبقي لها، يف ظل األوضاع األمنية 
والسياس�ية وحت�ى الدبلوماس�ية 

التي تعيشها دول الجوار، ففي ظل 
القطيعة الدبلوماس�ية مع املغرب، 
والوض�ع املتده�ور يف كل من مايل 
والنيجر، فضال عن التوتر املس�تمر 
يف ليبي�ا، لم يبق أمامه�ا إال البوابة 

املوريتانية وتونس.
ورغ�م التوج�ه الجزائ�ري لتعزيز 
التعاون االقتص�ادي والتجاري مع 
موريتانيا عى أم�ل أن تكون بوابة 
لالنفت�اح ع�ى أفريقي�ا الغربي�ة، 
الثنائي�ة  العالق�ات  أن طبيع�ة  إال 
م�ع تون�س واألهمي�ة الجغرافي�ة 
واالس�رتاتيجية له�ا ُتْملي�ان ع�ى 
الجزائر تعزيز التعاون معها لكرس 
عزل�ة دبلوماس�ية رّكبته�ا جملة 
من الظ�روف واملعطي�ات املحيطة 

باملنطقة.
ويبدو أن الجزائر التي فقدت أوارص 
الثق�ة يف محيطه�ا الجغ�رايف تريد 
إعط�اء املزي�د من الح�رص للجزء 
املتبقي من عمقها االسرتاتيجي يف 
املنطقة تحسبا ألّي تحوالت خاصة 
ما ق�د تف�رزه االنتخاب�ات الليبية 
م�ن تغي�ريات ال تك�ون يف صال�ح 

الذي�ن تراه�ن عليهم  اإلس�الميني 
الجزائر وتدعمهم يف الرس والعلن.

كم�ا أن متابع�ني للش�أن املغاربي 
يقولون إن الجزائ�ر لم تتحمس يف 
البداي�ة ملا قام به قيس س�عيد من 
إجراءات يف الخامس والعرين من 
يولي�و، وهو ما كش�ف عنه اإلعالم 
الجزائري م�ن خالل تصنيف قيس 
س�عيد يف املحور اإلقليمي املناهض 
للجزائ�ر قب�ل أن يت�م الرتاجع عن 
ذلك بع�د أزمات الجزائر مع املغرب 

وفرنسا.
ويب�دو أن الجزائ�ر الت�ي انزعجت 
من الخط�وة املفاجئة التي قام بها 
قيس س�عيد دون الع�ودة إىل الرأي 
الجزائري إال بعد ما تم ترسيم الواقع 
الجديد يف تونس، وكانت تحرص يف 
الزيارات املتع�ددة لوزير الخارجية 
رمط�ان لعمامرة عى الحفاظ عى 
التوازن�ات الداخلية بما فيها موقع 
حرك�ة النهضة ودورها يف املش�هد 
التوني، تتجه إىل غس�ل يديها من 
إرث عالقة راش�د الغن�ويش رئيس 
حرك�ة النهضة بالنظام الس�يايس 
يف الجزائ�ر، خاصة نظ�ام الرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وتذك�ر مص�ادر جزائري�ة يف ه�ذا 
الش�أن ب�أن الس�لطات يف الجزائر 
زي�ارة  س�ابق  وق�ت  يف  رفض�ت 
الغنويش ألسباب غري معلنة، لكنها 
تصّب يف مس�عى كس�ب ثقة قيس 

سعيد.
الرئي�س  التون�ي  الرئي�س  وكان 
من�ذ  الجزائ�ر  زار  ال�ذي  الوحي�د 
انتخ�اب تب�ون، وأعرب الرئيس�ان 
حينه�ا ع�ن طموحاتهم�ا إلعطاء 
العالقات  مقاربة جديدة ملس�تقبل 
الجزائري�ة – التونس�ية، وه�و ما 
تجى يف الحرص عى تعزيز التعاون 
ملحارب�ة  واالس�تخباراتي  األمن�ي 
املجموعات االرهابية الناشطة عى 
الريط الحدودي، فضال عن بلورة 
موقف مشرتك تجاه األزمة الليبية.

الكاظمي وبالسخارت يستعرضان جممل العملية 
االنتخابية وسري إمتام مجيع جوانبها

املوانئ تكشف عن مشروع للتحكم حبركة 
البواخر وحتدد نسبة إجناز نظام األمتتة

الرئيس اجلزائري يبحث عن متنفس لعزلته يف تونس

الهاي/بي. بي. يس:
حكم�ت محكمة العدل الدولية إىل حد كبري لصالح 
الصومال يف نزاعه الطويل مع كينيا حول حدودهما 
البحرية.. وس�بق أن اتهمت كيني�ا محكمة العدل 
الدولية بالتحيز، وقالت إنها لن تقبل الحكم.تتعلق 
القضية بمثلث مس�احته 100 ألف كيلومرت مربع 
يف املحيط الهن�دي، ُيعتقد أنه غني بالنفط والغاز.

ويقع ه�ذا النزاع يف قلب الخ�الف الدبلومايس بني 
الجارت�ني.ويف تغري�دة بموقع توي�رت، رحب وزير 
اإلع�الم الصوم�ايل، عثم�ان دوب، بالحك�م وهن�أ 
الصوماليني ع�ى اس�تعادة منطقتهم.وعى مدى 
العق�ود األربعة املاضية، كانت كينيا تريد ترس�يم 
الحدود البحرية بني البلدين يف خط مستقيم باتجاه 

الرق، م�ا يمنحها مس�احة بحرية أك�ر، بينما 
جادل الصوم�ال يف املحكمة بأن الح�دود البحرية 
يف املحي�ط الهندي يج�ب أن تس�ري يف نفس اتجاه 
الح�دود الرية.وقال�ت هيئة املحكم�ة، التي تضم 
14 قاضيا، يف الهاي إن كينيا لم تثبت أن الصومال 
قد وافق يف الس�ابق عى حدوده�ا املزعومة.وبدالً 
من ذلك، رس�م القضاة خطاً جديداً يقسم املنطقة 
املتن�ازع عليها إىل قس�مني.لكن مع رف�ض كينيا 
االع�رتاف باالختص�اص القضائي ملحكم�ة العدل 
الدولية، فليس من الواضح اآلن ما الذي س�يحدث. 
واملحكم�ة ال تملك وس�يلة لتنفي�ذ أحكامها.وقال 
الصومال أيضا إن كينيا انتهكت سيادته بالعمل يف 
مياهه اإلقليمية، وطالب بتعويضات.لكن القضاة 

رفضوا ه�ذه الحجة.ويف ع�ام 2009 اتفق البلدان 
يف مذك�رة تفاه�م، بدعم م�ن األمم املتح�دة، عى 
تسوية النزاع الحدودي من خالل املفاوضات.لكن 
بعد خمس سنوات، أعلن الصومال فشل املحادثات 
وتوج�ه إىل محكم�ة الع�دل الدولية ب�دالً من ذلك.

وذك�رت وكالة رويرتز لألنب�اء أن الصومال غضب 
بس�بب بي�ع كيني�ا تراخي�ص تنقي�ب يف املنطقة 
املتن�ازع عليها لركت�ني دوليتني يف ع�ام 2012.
وقال مه�دي محمد غولي�د، نائب رئي�س الوزراء 
الصومايل، لبي بي يس قبل النطق بالحكم إن بالده 
“تؤم�ن بالنظام القائم عى القواعد ... ولهذا جئنا 
إىل املحكمة”.وم�ن املف�رتض أن للمحكم�ة القول 
الفصل يف النزاع�ات بني الدول.وإذا تجاهلت كينيا 

الحكم، فقد يتم تصعي�د القضية إىل مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة، بحس�ب آنا هوليغان مراسلة 
ب�ي بي يس من الهاي.وجادل�ت كينيا دون جدوى 
بأن�ه ال ينبغي ملحكم�ة العدل الدولي�ة أن تتدخل، 
ألن مذكرة التفاه�م ملزمة.ثم رفضت يف مارس / 
آذار املشاركة يف جلس�ات االستماع، بعد أن طلبت 
تأجيال إلحاط�ة فريق قانوني جديد.كما اعرتضت 
عى وجود قاض صوم�ايل يف هيئة املحكمة، قائلة 

إنه يجب أن يتنحى.
ويف األس�بوع امل�ايض، وصفت الحكوم�ة الكينية 
القضية بأنه�ا “عملية قضائية معيبة”. وأضافت 
أن هن�اك “تحي�ز متأص�ل” وأن املحكمة ليس�ت 

الطريق املناسب لحل النزاع.

العدل الدولية تنتصر للصومال ضد كينيا يف قضية احلدود البحرية
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس األربعاء، 

تمكنه�ا م�ن ض�ب�ط أح�د املُتَّهمني ُمتلّبس�اً 

، وذلك بعد  بال�رش�وة؛ لقاء إصدار تقريٍر طبيٍّ

تلقيها شكوى من أحد املواطنني.

ويف  الهيئ�ة،  يف  التحقيق�ات  دائ�رة  وأف�ادت 

مع�رض حديثه�ا ع�ن تفاصيل العمليَّ�ة التي 

رة ضبٍط قضائيٍَّة، بحسب  َذت بناًء عىل ُمذكَّ ُنفِّ

بيان لها تلقت »الزوراء« نسخة منه ب�«تلقيها 

معلوم�اٍت عن طلب أحد املُتَّهم�ني مبلغاً مالياً 

مقاب�ل إصدار تقري�ٍر طبيٍّ ألحد العس�كرّيني 

)املش�تكي(؛ من أج�ل إحالته ع�ىل التقاعد«، 

ُمنوِّه�ًة ب�«تألي�ف َفِري�ق ضبٍط م�ن مديريَّة 

تحقي�ق الهيئ�ة يف بغ�داد، ال�ذي ق�ام بدوره 

بنصب كم�نٍي )للمش�كو من�ه(، واالنتقال إىل 

أحد گراجات العاصم�ة بغداد، حيث تمَّ ضبط 

املُتَّهم بالج�رم املش�هود«.وتابعت الدائرة، أنَّ 

ن أيض�اً من ضبط ُمق�دَّم مبلغ  »الفري�ق تمكَّ

الرشوة البالغ )٣.٠٠٠( آالف دوالر، فضالً عن 

ضبط�ه تقريرين طبي�ني مزع�وٍم صدورهما 

عن مستش�فى املثنى العسكري التابع ملديريَّة 

األم�ور الطبيَّ�ة العس�كريَّ�ة، أحدهما يحمل 

اسم املشتكي«.

واش�ارت إىل، »تنظي�م مح�ر ضب�ٍط أصويلٍّ 

بالعمليَّ�ة، وعرض�ه رفق�ة املُتَّه�م واملُ�رزات 

امل�ضبوط�ة، ع�ىل الس�ّي�د ق�ايض التحق�يق 

ة  ؛ ال�ذي ق�رَّر توقيف املُتَّه�م عىل ذمَّ املُخت�صِّ

التحقي�ق«.وكان رئ�ي�س هي�ئ�ة ال�نزاه��ة 

االت�حاديَّة ال�ق�ايض )عالء جواد الساع�دي( 

قد َح�ثَّ م�الكات مديريَّات ومكات�ب تحقيق 

الهيئ�ة، ع�ىل ترسيع وت�رة عمليَّ�ات الضبط 

الدوائ�ر  يف  والس�يما  املش�هود،  بالج�رم 

س�ات الخدميَّة؛ ملنع حاالت املس�اومة  واملُؤسَّ

واالبتزاز والرىش فيها، وتيسر قياس ُمستوى 

رضا املُراجعني من خالل توزيع استبانة قياس 

ُمدركات الرشوة فيها.

بغداد/ الزوراء

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث 

العلم�ي، ام�س االربعاء، اس�تمرار 

غاي�ة  اىل  النخب�ة  لقن�اة  التقدي�م 

الش�هر  م�ن  والعرشي�ن  الس�ابع 

الحايل.

وذكر بيان للوزارة، تلقت »الزوراء« 

نسخة منه، أن »وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي تعلن أن التقديم عىل 

قناة النخب�ة لقبول الطلبة للس�نة 

الدراس�ية 2٠21/2٠22 يستمر اىل 

غاية السابع والعرشين من ترشين 

األول الحايل«.

»التزام�ا  أن�ه  البي�ان،  واض�اف 

بالضواب�ط املعتمدة يف ه�ذا املجال 

فإن قب�ول الطلب�ة يف ه�ذه القناة 

يش�مل ذوي املع�دالت )9٠%( فم�ا 

فوق من خريجي الفرعني اإلحيائي 

والتطبيق�ي وأن التقدي�م يكون اىل 

ضم�ن  واالقتص�اد  اإلدارة  كلي�ات 

أقس�ام )إدارة االعم�ال واالحص�اء 

العام�ة واإلدارة الصناعية  واإلدارة 

والعل�وم  واالقتص�اد  واملحاس�بة 

املالية واملرصفية( وكليات القانون 

والرتبية والرتبية األساسية«.

وتابع: »ويف هذا السياق فإن القبول 

ضمن هذه القناة يف تخصص اإلدارة 

والغاز/جامعة  للنف�ط  الصناعي�ة 

البرصة للنفط والغاز يكون للطلبة 

م�ن خريج�ي الفرع�ني االحيائ�ي 

والتطبيقي وأن الحد األدنى للقبول 

يف هذا التخصص )%92(«.

وب�ني: »توضيح�ا لفئ�ات الطلب�ة 

املش�مولني يف القب�ول ضم�ن هذه 

الدراس�ة  خريج�و  فه�م  القن�اة 

الدراس�ية  للس�نة  اإلعدادي�ة 

2٠2٠/2٠21 فيم�ا يح�ق للطالب 

املتقدم عىل القناة املذكورة التقديم 

اىل قناة القبول املركزي«.

وذكر البي�ان أن »الجامعات املعنية 

س�تتوىل إج�راء االختب�ار الخ�اص 

والرتش�يح للطلبة املتقدمني ضمن 

التوقيتات املعتمدة وإدخال البيانات 

الدراس�ات  بواب�ة  ع�ر  املطلوب�ة 

والتخطيط واملتابعة .

بغداد/ الزوراء

العام�ة  الرشك�ة  النق�ل/  وزارة  أعلن�ت 

للخطوط الجوية العراقي�ة، امس األربعاء، 

أن اكثر من 142 ألف مس�افر نقلهم الطائر 

االخر خالل شهر أيلول املايض.

وق�ال مدير ع�ام الرشكة، عب�اس عمران، 

بحس�ب بي�ان للرشك�ة تلق�ت »ال�زوراء« 

نس�خة منه، إن »حصيلة املس�افرين الذين 

تم نقلهم عىل متن أس�طول طائرات الناقل 

الوطن�ي اىل مختل�ف القطاع�ات الداخلي�ة 

والخارجية خالل شهر أيلول املايض والبالغ 

عددهم نحو 142.472 مسافرا«.

وأضاف، أن »املس�افرين توزع�وا عىل نحو 

1٠86 رحل�ة مب�ارشة نف�ذت يف توقيتاتها 

املدرجة عىل جدول رحالت الرشكة من دون 

تسجيل أي حالة تأخر«.

وتوق�ع عم�ران، »تس�جيل ارتف�اع يف عدد 

الرحالت واملس�افرين خالل الفرتة القادمة 

بالتزام�ن م�ع اط�الق الرشك�ة باق�ة م�ن 

العروض التنافس�ية واهتمامها بالخدمات 

املقدم�ة للمس�افرين والت�ي ي�رشف ع�ىل 

متابعتها بش�كٍل مبارش وزي�ر النقل نارص 

حسني الشبيل«.

بغداد/ الزوراء

أعلنت خلية اإلع�الم األمني، امس األربعاء، 

ضب�ط 4٠ أل�ف قطع�ة م�ن م�واد غذائية 

منتهية الصالحية يف بغداد.

وذك�رت الخلية، يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 

نسخة منه، أنه »بناًء عىل معلومات مديرية 

األمن االقتص�ادي يف جهاز األم�ن الوطني، 

فق�د رشعت مفرزة املديرية باالش�رتاك مع 

مديرية أمن الصدر وشعبة الرقابة الصحية 

يف قاطع الرصافة بحملة صحية مش�رتكة 

يف منطق�ة جميل�ة ملتابعة االس�عار ورصد 

املخالفات«.

واضاف�ت، أن�ه »ت�م خالله�ا ضب�ط مواد 

غذائي�ة منتهي�ة الصالحي�ة تق�در بنحو ) 

4٠٠٠٠( ال�ف قطع�ة متنوعة وفق محر 

ضبط أصويل«.

واش�ارت الخلي�ة، إىل »تمكن املف�ارز ذاتها 

من اتالف مواد غذائية منتهية الصالحية تم 

ضبطها يف وقت سابق تقدر بنحو ) 1٠٠٠ ( 

قطعة متنوعة وفق محر اتالف أصويل«.

لقاء إصدار تقرير طيب لعسكري.. النزاهـة تضبـط متهـماً 
متلـبساً بالـرشـوة  

التعليم حتدد آخر موعد للتقديم على قناة النخبة 

النقل: 1086 رحلة مباشرة للطائر األخضر خالل أيلول املاضي
األمن الوطين يضبط 40 ألف قطعة من مواد غذائية 

منتهية الصالحية يف بغداد

  البرصة/ الزوراء
أفاد مصدر أمني، امس االربعاء، بأن انفجاراً اس�تهدف رتل دعم للتحالف الدويل بقيادة 

الواليات املتحدة أقىص جنوبي العراق.
وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحف�ي إن »عبوة ناس�فة انفج�رت، ظهر الي�وم )امس(، 
مس�تهدفة رتل دعم لوجس�تي تابع للتحالف الدويل اثناء مروره ضمن حدود محافظة 

البرصة.وأوضح املصدر أن »االنفجار لم يسفر عن اي اصابات«.
وخالل االش�هر املاضية، تصاع�دت وترة الهجمات التي تس�تهدف الق�وات األمريكية 
وق�وات ومصال�ح دول أخرى يف التحالف املناهض لتنظي�م »داعش«، إذ باتت الهجمات 

حينها تقع بصورة شبه يومية.

بغداد/ الزوراء
ح�ددت وزارة الزراع�ة، ام�س األربع�اء، 
أسباب توقف محطات األبقار، فيما أعدت 

خطة لتأهيل قطاع الثروة الحيوانية.
ال�وزارة، حمي�د  املتح�دث باس�م  وق�ال 
الناي�ف، يف ترصي�ح صحف�ي: إن »هناك 
برنامجاً من ال�وزارة لتأهيل قطاع الثروة 
الحيوانية، ومنها، ما سيدر كميات كبرة 
من الحليب ألجل صناع�ة األلبان«، مبيناً 
أن »دعم قط�اع الث�روة الحيوانية ما زال 

ضعيفاً«.
وأض�اف أن »الوزارة س�تعمل عىل تأهيل 
قط�اع الثروة الحيواني�ة يف الفرتة املقبلة، 
وستس�عى لالتص�ال بالجهات املس�ؤولة 
من أجل اع�ادة تلك املحط�ات اىل وضعها 

الطبيعي، بع�د إزالة التجاوزات من بعض 
هذه املحطات، وتأهيل األخرى منها«.

وتاب�ع »بالتايل أصبح واجباً دعم محطات 
االبق�ار والث�روة الحيواني�ة بش�كل عام، 
وال�ذي يحت�اج اىل أم�وال الت�ي نأم�ل أن 

نحصل عليها يف األشهر املقبلة«.
وأش�ار إىل أن »معظم محطات األبقار تم 
بيعها للقط�اع الخاص قب�ل العام 2٠٠٣ 
وبالتايل لم تكن تابع�ة اىل الوزارة، إضافة 
إىل أن�ه بع�د الع�ام 2٠٠٣ توقف�ت ه�ذه 
املحط�ات نتيج�ة قلة األع�الف والظروف 
املحيط�ة به�ا، كذل�ك التج�اوز ع�ىل تلك 
املحط�ات التي أثرت س�لباً ع�ىل كثر من 
هذه املحطات، ومنها محطة االس�حاقي 

التي مازالت اآلن عبارة عن ركام«.

بغداد/ الزوراء :
أعلن مجلس الخدمة االتحادي، امس األربعاء، استكمال معامالت املتعينني خالل عامي 
2٠18 و 2٠19 ضم�ن دوائر املاء واملجاري، بينما يتابع ملف تعيينات االقليات بحس�ب 

الدرجات التعويضية.
وقال مدير دائرة التنس�يق واملتابعة يف املجلس، ارام صباح عثمان، يف ترصيح صحفي: 
إن »اللج�ان املختص�ة يف املجلس تتابع تدقيق االوامر االداري�ة الخاصة باملتعينني خالل 
عامي 2٠18 و 2٠19 الخاصة بدوائر املجاري واملاء واملؤسسات الخدمية التابعة لوزارة 
االعم�ار واالس�كان والبلديات واملحافظ�ات، من اجل اص�دار اوامر املب�ارشة الخاصة 

بالوظائف املخصصة لهم«.  
وكان مجل�س الخدم�ة قد خاطب الجهات املعنية مؤخرا وهي أمان�ة بغداد ودوائر املاء 
واملجاري ودوائر البلدية باملحافظات إلرس�ال الدرج�ات الوظيفية كونها قديمة واوقف 
تعيينه�ا يف املادة 11 ثانيا بقانون املوازنة لس�نة 2٠19، مع ارس�ال اللجان املش�كلة يف 
وقته�ا م�ع املقابلة التي تمت ودرجات املفاضلة واالس�ماء التي ت�م قبولها، وإذا كانت 
هن�اك اعرتاضات اضاف�ة اىل مصادقة الوزي�ر، لغرض تدقيقها واص�دار قرارات تعيني 

بها.  
واشار عثمان اىل ان »املجلس يعمل عىل متابعة آلية تعيينات الفئات الخمس من االقليات 
يف املؤسس�ات الحكومية، بحس�ب امل�ادة )12 / د( من قانون مجل�س الخدمة الخاص 
بالتعيينات، حيث سيتم تعيني املشمولني من هذه الفئات بدال من املحالني عىل التقاعد 
من االقلية ذاتها من الكرد الفيليني واملسيحيني والصابئة املندائيني والشبك وااليزيديني، 

ويكون تعيينهم بالدرجات التعويضية نفسها«.

تعرض رتل دعم للتحالف الدولي 
النفجار أقصى جنوبي العراق

الزراعة تعّد خطة لتأهيل قطاع 
الثروة احليوانية

جملس اخلدمة االحتادي: استكمال 
معامالت املتعينني يف دوائر املاء واجملاري

أكد أنه يعمل على تعيني الفئات اخلمس

ستعزز صناعة األلبان

بغداد/ الزوراء
أعلن�ت مديري�ة مكافحة اج�رام بغ�داد، امس 
االربع�اء، القب�ض ع�ىل مبت�ز هدد فت�اة بنرش 
صورها الخاصة عىل مواقع التواصل االجتماعي 

يف بغداد.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: إن »مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ 
مكتب مكافحة إجرام حي العامل التابع لوكالة 
ال�وزارة لش�ؤون الرشط�ة، تمك�ن م�ن الق�اء 
القبض عىل متهم قام بابت�زاز فتاة عىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي وتهديده�ا بنرش صورها 
الخاصة مع مس�اومتها عىل مبالغ مالية واخذ 

مبلغ 2٠٠٠ دوالر مقابل عدم النرش«.
وأض�اف البي�ان: إن�ه »تم تش�كيل فري�ق عمل 
وبالتقني�ات الحديث�ة ت�م التوص�ل اىل الجان�ي 
والقبض ع�ىل املتهم، حيث اعرتف بعد التحقيق 
مع�ه بجريمت�ه ودون�ت اقواله وت�م تصديقها 
قضائي�ا باالع�رتاف واتخذت بحق�ه اإلجراءات 
القانونية األصولي�ة وتوقيفه وفق أحكام املادة 

4٣٠ من قانون العقوبات«.
وتاب�ع، إن »مفارز املديري�ة، نفذت أوامر قبض 
بحق عدد من املتهمني اآلخرين لقيامهم برسقة 
مبالغ مالية ومنازل ومحالت تجارية ودراجات 
نارية ودراجات التك تك وضبط عجالت مطلوبة 
ومتهم�ني آخري�ن مطلوب�ني بقضاي�ا جنائية 
مختلفة ضم�ن مكاتب مكافحة اجرام بغداد يف 

جانبي الكرخ والرصافة«.
وأوض�ح البي�ان: ان�ه »ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات 
القانونية اصوليا بحقهم وتقديمهم إىل القضاء 

لينالوا جزائهم العادل«.

بغداد/ الزوراء
أعلنت وزارة املوارد املائي�ة، امس األربعاء، عن 
الرشوع بنص�ب منظومة تقنيات حديثة إلدارة 
الس�دود الكرتوني�ا ومراقب�ة مناس�يبها وفتح 
وغل�ق البواب�ات، بينما اطلقت حمل�ة لتطهر 
انهار وجداول محافظة املثنى، إليصال حصص 

املياه اىل الفالحني.
وق�ال مع�اون مدي�ر الهيئ�ة العامة للس�دود 
والخزان�ات يف ال�وزارة ماجد ابراهيم س�لمان 
يف ترصي�ح صحفي إن “ال�وزارة بارشت تنفيذ 
اعم�ال متط�ورة، من خ�الل نص�ب منظومة 
تقني�ات حديثة إلدارة الس�دود، إذ بدأ تطبيقها 

يف سد املوصل مع االس�تمرار بأعمال التحشية 
واالدامة للسد” .

واش�ار س�لمان اىل “تنفي�ذ خطة للتح�ول اىل 
النظام االلكرتوني بعمل السدود االخرى، كسد 
حديث�ة وس�دة الرم�ادي، إذ ب�ارشت املالكات 
الفنية االعمال باتجاه�ني، احدهما فني يتمثل 
بتطوير نظام السيطرة عىل فتح وغلق البوابات 
الكرتوني�ا، ع�ن طريق انظمة مراقب�ة عن بعد 
واستش�عار وقياس للبيانات، باستخدام تقنية 
HDS، وذل�ك ملعرفة ما يدور بش�أن مناس�يب 

املياه”.
وأض�اف أن “االتج�اه االخر يكمن باس�تدامة 
املياه، والتأكيد عىل اس�تمرار العمل وفق خطة 
مرس�ومة بالتعاون مع وزارة الزراعة، لتحديد 
حصص الخطتني الصيفية والش�توية، وتقدير 
املس�احات املزروعة مع كمي�ة املياه املخزونة، 
م�ن اجل ضم�ان اس�تمرار وديموم�ة املياه يف 
أس�وأ الح�االت، وكذلك االس�تغناء ع�ن بعض 
املزروعات التي يكون استهالكها للمياه عاليا، 

ومنها زراعة الشلب”. 

بغداد/ الزوراء
اصدر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن، احمد س�ليم، امس االربعاء، 

توجيها يتعلق بتأمني مخازن الدعم اللوجستي ملفوضية االنتخابات.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »الزوراء« نس�خة منه، ان�ه »تنفيذا 
لتوجيه�ات رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة وضمن 
الخط�ة األمنية املعدة من قبل اللجن�ة األمنية العليا لالنتخابات، تفقد 
الفري�ق الركن قائد عملي�ات بغداد مخازن املفوضي�ة العليا يف قاطع 
الرصاف�ة )القريبة من وزارة الداخلية( لالطالع ميدانياً عىل اإلجراءات 
األمنية املتخذة لحماية مخازن الدعم اللوجس�تي، وإجراءات السالمة 

واألمان«.
وأشاد قائد العمليات ب�«الجهود الكبرة التي تبذلها القطعات األمنية 
وتواج�د الق�ادة واالمري�ن ع�ىل رأس قطعاتهم الذي أس�هم يف إنجاح 
العملية االنتخابية يف أجواء أمنة ومستقرة. واألوضاع األمنية بصوره 

عامة«.
وش�دد عىل »رضورة أخذ الحيطة والحذر واالنتباه خالل تأدية واجب 
حماي�ة املخازن، واتخ�اذ اإلجراءات الالزمة عند ح�دوث أي طارئ قد 

يحصل«.

نينوى/الزوراء
أعلنت قي�ادة عمليات غرب نينوى، امس األربعاء، عن اس�تمرار قواتها 
باإلنذار، فيما أصدرت توجيهات لقطعات الحش�د الشعبي ضمن قاطع 

املسؤولية.
وق�ال قائ�د عمليات غرب نين�وى اللواء الركن جب�ار الطائي يف ترصيح 
صحفي، إن »القوات األمنية ضمن قاطع مسؤولية عمليات غرب نينوى 
التزال مس�تمرة باإلنذار حتى بعد انته�اء العملية االنتخابية«، مبيناً، أن 
»القطعات العس�كرية عادت اىل ثكناتها بعد نقل الصناديق اىل املفوضية 

العليا لالنتخابات«.
وأض�اف، أن »قي�ادة عمليات جاه�زة للتصدي ألي محاول�ة تّر بأمن 
واس�تقرار البالد«، مبيناً، أن »قاطع املسؤولية يشهد استقراراً أمنياً وال 

توجد أي اضطرابات أو احتجاجات«.
وأش�ار إىل أنه »تّم اصدار توجيهات لقطعات الحش�د الشعبي املوضوعة 
تحت امرة قيادة عمليات غرب نينوى ملساعدة القوات األمنية يف السيطرة 
ع�ىل الوضع األمني بعيداً عن التدخ�الت، كون عمل القوات األمنية عمالً 

حيادياً يخدم الشعب والبالد بشكل عام«.

إجرام بغداد تطيح 
مببتز هدد فتاة
 بنشر صورها 

املوارد املائية: املباشرة بنصب منظومات حديثة إلدارة السدود إلكرتونيًا

عمليات بغداد تصدر توجيها يتعلق بتأمني 
خمازن الدعم اللوجسيت ملفوضية االنتخابات

غرب نينوى تعلن استمرار حالة اإلنذار 
وتصدر توجيهات لقطعات احلشد
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فقدان
فق�دت مني الرخصة املرقم�ة )1٠55/م/بغداد( 
تاريخها 2٠٠1/9/2٣ والصادرة من وزارة الزراعة 
/الرشكة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، بإسم 
)عيل حس�ني عل�وان ورشكاؤه(، فع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.



يغداد/ الزوراء
 ارتفعت أس�عار الذه�ب “االجنب�ي والعراقي” يف األس�واق املحلية، امس 

األربعاء .
وذكرت مصادر صحفية إن “أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر 
يف العاصم�ة   بغداد س�جلت للمثقال الواحد عيار 21 م�ن الذهب الخليجي 
والرتك�ي واألوربي س�عر بي�ع 362 الف دين�ار فيما كانت االس�عار ليوم 

االثنني املايض 360 الف دينار، فيما بلغ سعر الرشاء 358 الفاً”.
واشارت اىٕل أن “سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند 332 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 328 ألفا”.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 335 الفاً و340 الف دينار.

بغداد/ الزوراء
كش�فت الهيئة الوطنية لالس�تثمار 
يف الع�راق، امس االربع�اء، أن اغلب 
الت�ي  التحتي�ة  البن�ى  مش�اريع 
ت�م توقيعه�ا تم�ول ع�ن “طري�ق 
االستثمار” وليس “املوازنة العامة”، 

كما جرى يف السابق.
وقالت رئيس�ة الهيئة سها النجار يف 
ترصيح صحفي ، إن “اغلب مشاريع 
البنى التحتية الس�ابقة كانت تمول 
ع�ن طري�ق املوازن�ة وم�ن ام�وال 
الحكومة، لكن الي�وم جميع العقود 
التي تم توقيعها خ�الل العام الحايل 

تمول عن طريق االستثمار”.
وأضاف�ت النج�ار أن “الهيئ�ة تقوم 
بمن�ح اج�ازة االس�تثمار للرشك�ة 
الفائزة بالعقد لتقوم الرشكة املعنية 
مصادره�ا  طري�ق  ع�ن  بالتموي�ل 
الخاصة، وبالتايل الحكومة ال تتحمل 

اي نفق�ات مالية لهذه املش�اريع”، 
مؤكدة أن “هذه املشاريع من شأنها 
أن تح�دث قف�زة نوعي�ة يف الواق�ع 

الخدمي واالقتصادي للبلد”.
وأشارت النجار إىل أن “الدولة وقعت 
سلس�لة م�ن العق�ود املهم�ة ه�ذا 

الع�ام يف قطاع الكهرب�اء عرب مجال 
الطاقة النظيف�ة ومنها التوقيع مع 
رشكة توتال وم�ع مرص- االماراتية 
وس�كاتك النرويجية”، مشرية إىل أن 
“من شأن ذلك أن يحافظ عىل النفط 

الخام والحفاظ عىل البيئة”.

بغداد/ الزوراء
انخفضت مبيعات البنك املركزي العراقي، امس األربعاء، 

من العملة الصعبة، لتسجل أكثر من 214 مليون دوالر.
وذكر تقارير صحفية، أن البنك املركزي شهد اليوم خالل 
مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، انخفاضا يف مبيعاته 
بنسبة 16.41 % لتصل إىل 214 مليوناً، و422 الفا و600 
دوالر أمريكي�ا غطاه�ا البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ 
1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امس الثالثاء، التي 
بلغ�ت املبيعات فيه 256 مليون�ا و317 الفا و371 دوالرا 
أمريكي.وذهب�ت املش�رتيات البالغ�ة 156 مليوناً و202 
الف�ا و600 دوالر لتعزي�ز األرصدة يف الخارج عىل ش�كل 
ح�واالت واعتمادات، فيما ذهب املبل�غ املتبقي البالغ 58 

مليوناً و220 ألف دوالر بشكل نقدي.

وأش�ارت، اىٕل أن 32 مرصفاً قام�ت بتلبية طلبات تعزيز 
االرصدة يف الخارج، و 9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، 
إضاف�ة اىل مش�اركة 3 رشكات رصاف�ة، و102 رشك�ة 

توسط.

بغداد/ الزوراء
ارتفعت أس�عار رصف ال�دوالر األمريك�ي مقابل الدينار 
العراقي، امس االربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة 

بغداد، ويف اقليم كردستان.
وس�جلت “بورصة الكفاح والحارثي�ة املركزية يف بغداد، 
صب�اح ام�س 148000 دينار عراقي مقاب�ل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما سجلت األس�عار يف بورصة بغداد الثالثاء 147900 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.

وأشارت اىٕل أن “اس�عار البيع والرشاء استقرت يف محال 
الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 
148500 دين�ار عراق�ي ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغ�ت أس�عار ال�رشاء 147500 دينار عراق�ي لكل 100 

دوالر امريكي”.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار 
ال�دوالر ارتفاع�ا ايضا، حيث بلغ س�عر البي�ع 148200 
دينار لكل 100 دوالر امريك�ي، والرشاء بواقع 148000 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

انقرة/ متابعة الزوراء
أعلنت هيئة اإلحصاء الرتكية، امس األربعاء، أن العراقيني جاءوا يف املرتبة الثانية 
كأكثر الش�عوب رشاء للعقارات يف تركيا خالل ش�هر ايلول املايض.وقالت الهيئة 
يف تقري�ر اطلعت عليه “الزوراء”، ان “مبيعات املن�ازل يف تركيا لألجانب ارتفعت 
بنس�بة ٪25.8 يف أيلول املايض 2021 مقارنة بالش�هر نفس�ه من العام السابق 
لتص�ل اىل 6 االف و630 منزاًل، حصلت اس�طنبول عىل أع�ىل حصة بواقع 2.995 
م�ن مبيعات املنازل، وج�اءت انطاليا يف املرتب�ة الثانية بمبيع�ات 1.358 منزاًل، 
ث�م انقرة بواقع 408 منازل”.واضافت ان “تركي�ا باعت خالل الفرتة من كانون 
الثاني ولغاية ايلول 37 ألفا و479 منزال لألجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 43.2%”.

واش�ارت إىل ان “االيرانيني تصدروا باقي ال�دول يف األكثر رشاء للعقارات يف تركيا 
خ�الل ايل�ول وبعدد 1.323 من�زال”، وجاء الع�راق باملرتبة الثانية حيث اش�رتوا 
990 منزالً، وروس�يا جاءت ثالثا وبعدد ب� 504 من�ازل، واملانيا رابعا 298 منزال 
والكويت خامسا ب� 281”.ويتصدر العراقيون يف قائمة رشاء املنازل يف تركيا منذ 
الع�ام 2015، إال أنه تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام الحايل 2021، 
يف حني أعلن وزير الداخلية الرتكي سليمان صويلو يف 13 ترشين الثاني 2020، أن 

أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون اآلن عىل أرايض بالده.

 موسكو/ متابعة الزوراء:
استبعد وزير النفط إحسان عبد الجبار أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها، وذلك 

بعد أن سجلت أعىل مستوياتها منذ أكثر من ثالث سنوات هذا األسبوع.
وخ�الل مؤتمر للطاقة يف موس�كو امس األربعاء، رد عىل س�ؤال عما إذا كان 
ينبغ�ي ل�”أوبك” أن تنتج املزيد من النفط عما كان مخططا، قال عبد الجبار 
“يجب أن تكون الس�وق متوازنة... نعتقد أن السعر لن يرتفع”.وجرى تداول 

خام برنت عند 83 دوالرا للربميل امس األربعاء.

بغداد/ الزوراء
ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  كش�ف 
االقتص�ادي مظهر محم�د صالح عن 
اكتم�ال اعداد مس�ودة موازن�ة العام 
املقبل 2022، واحتس�اب س�عر برميل 
النف�ط بمعدل 50 دوالرا للربميل، واكد 
أن مناقش�تها س�تجرى بع�د اختي�ار 

الحكومة املقبلة.  
وق�ال صال�ح يف ترصي�ح صحفي إن 
“موازن�ة الع�ام 2022 اكتملت، لكنها 
ل�م تناق�ش يف مجل�س ال�وزراء، ألن 
الحكوم�ة يف ط�ور ترصي�ف االعمال، 
وهي من مش�اريع القوانني “، مشريا 
اىل أن “املوازنة ستعرض عىل الحكومة 
املقبلة وتثب�ت مالحظاته�ا عليها، ثم 
تح�ول اىل مجلس النواب، ومن املتوقع 
أن تأخذ وقتا يف تمريرها لحني تشكيل 

الربملان الجديد”.  
ح�ددت  املالي�ة  “وزارة  ان  اىل  ولف�ت 

وفق املوازنة املقبل�ة 50 دوالرا لربميل 
النفط الواح�د، والباق�ي اعترب كعجز 
افرتايض يس�دد م�ن فروق�ات ارتفاع 
اس�عار النفط”, مبين�ا ان “الحكومة 

الجديدة س�يكون لها منهاج حكومي 
ق�د يتفق م�ع املوازن�ة أو ال، ويف حال 
تأخ�ر اقرارها، س�نعتمد ع�ىل قانون 
االدارة املالي�ة 1 /12 م�ن املرصوفات 

الفعلي�ة الجاري�ة املنف�ذة لكل ش�هر 
لعام2021”.  

اىل  صال�ح  لف�ت  متص�ل،  ش�أن  ويف 
ان “رف�ع مس�توى االقتص�اد يعتم�د 
عىل حجم املش�اريع االس�تثمارية، إذ 
كلم�ا زاد، يرتفع معدل التش�غيل أكثر 
ويتحس�ن الدخل، لكن اه�م املعوقات 
تكم�ن بأن حجم االس�تثمار يف العراق 
ضعي�ف واملوازن�ة اس�توعبها الج�زء 

التشغييل”.  
واض�اف أن “تفعي�ل قان�ون الرشاكة 
بني القطاعني العام والخاص معروض 
عىل مجلس الن�واب، ويف حال تفعيله، 
فإن الكثري من مشاريع الدولة تتحول 
اىل املش�اركة م�ع القط�اع الخاص أو 
ال�رشكات االجنبية، وبالتايل س�تعمل 
االقتص�اد يف مج�االت  ع�ىل تحس�ني 
مختلفة، وستكون هناك حركة اعمال 

كبرية”.  

وب�ني ان “ه�ذا النموذج م�ن القوانني 
موج�ود يف العال�م، وهن�اك احصائية 
م�ن   %  28 أن  اىل  تش�ري  عاملي�ة 
اس�تثمارات العالم من ه�ذا النوع من 
الرشاكة”، منوها بأن “العراق بحاجة 
للرشاك�ة يف تنفي�ذ املش�اريع لتحريك 
اقتصاده وتطعيمه بالرشكات الكربى 

والخربات العاملية” .  
وتوق�ع صال�ح، “انتع�اش االقتص�اد 
خالل االعوام الخمس�ة املقبلة وتجاوز 
انتاج النفط الخام ال�6 ماليني برميل”، 
العراق�ي  “االقتص�اد  ان  موضح�ا 
س�يتعايش بق�وة م�ع دورة األص�ول 
النفطية، إذ س�يتعاظم الطلب العاملي 
ع�ىل املحروقات م�ع ارتف�اع معدالت 
النم�و يف االقتص�اد العامل�ي ودخ�ول 
الوباء الذي تمثله جائحة كورونا دورة 
لتنامي  الخم�ول، وبش�كل معك�وس 

أسواق الطاقة”.

مظهر حممد: اكتمال مسودة موازنة عام 2022 وستعرض على احلكومة املقبلة
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اكد احتساب سعر برميل النفط مبعدل 50 دوالرا

أكد أن االرت

بغداد/ الزوراء:

خرست اللرية اللبنانية، امس األربعاء، 

املزي�د م�ن قيمته�ا أمام ال�دوالر بعد 

تحس�ن مح�دود الش�هر امل�ايض إثر 

اإلع�الن عن تش�كيل حكوم�ة جديدة 

بعد 13 شهراً من الفراغ السيايس.

من�ذ صيف العام 2019، يف ظّل انهيار 

اقتص�ادي صنف�ه البن�ك ال�دويل بني 

األسوأ يف العالم منذ 1850، بدأت اللرية 

اللبنانية ترتاجع تدريجياً أمام الدوالر 

تزامناً مع أزمة س�يولة حادة وتوّقف 

املصارف عن تزويد املودعني بأموالهم 

بال�دوالر، فيما ال يزال س�عر الرصف 

الرسمي مثبتاً عىل 1507 لرية.

ففي تم�وز )يولي�و(، س�ّجلت اللرية 

اللبناني�ة تدهوراً قياس�ياً جدي�داً، إذ 

تخطى س�عر الرصف مقاب�ل الدوالر 

عتبة 23 ألفاً يف السوق السوداء.

ويف أيلول )س�بتمرب(، تحس�ن س�عر 

ال�رصف بع�ض ال�يء ليق�رتب من 

15 ألف�اً مقاب�ل ال�دوالر بع�د اإلعالن 

عن تش�كيل حكومة جديدة برئاس�ة 

نجي�ب ميقاتي بعد أكث�ر من عام من 

شلل س�يايس إثر اس�تقالة الحكومة 

الس�ابقة بعد أي�ام من انفج�ار مرفأ 

)أغس�طس(  آب  يف  امل�روع  ب�ريوت 

.2020

إال أن ه�ذا التحس�ن ل�م يط�ل كثرياً، 

وعادت اللرية لتخرس املزيد من قيمتها 

تدريجياً مع استمرار تداعيات االنهيار 

االقتصادي وغياب أي خطط إصالحية 

واضحة.

وق�ال رصافون، رفضوا الكش�ف عن 

هوياته�م لوكال�ة فران�س ب�رس إن 

س�عر ال�رصف الل�رية بل�غ األربع�اء 

 17 مقاب�ل  لل�دوالر  ل�رية   20,500

ألف�اً بداية الش�هر الح�ايل. وُيعد ذلك 

الرتاجع األس�وأ يف قيمة اللرية منذ آب 

)أغسطس( حني تجاوز سعر الرصف 

أيضاً عتبة 20 ألفاً.

وارتفعت أس�عار املواد الغذائية خالل 

عام�ي األزم�ة أكثر م�ن 600 يف املئة، 

وف�ق األم�م املتح�دة. وج�راء نضوب 

احتياط�ي املرصف املرك�زي بالدوالر، 

رشعت الس�لطات منذ أش�هر يف رفع 

الدع�م تدريجي�اً ع�ن س�لع رئيس�ية 

أبرزه�ا الوق�ود واألدوية، م�ا أدى إىل 

ارتفاع أسعارها بشكل كبري.

ويق�ع عىل عات�ق الحكوم�ة الجديدة 

التوصل رسيع�ًا إىل اتفاق مع صندوق 

النقد الدويل كخطوة أوىل إلخراج لبنان 

من أزمته، فيما يشرتط املجتمع الدويل 

تطبيق إصالح�ات بنيوية يف قطاعات 

رئيسة مقابل توفري الدعم املايل.

العراق يرتاجع للمرتبة الثانية يف قائمة 
الدول األكثر شراء للمنازل يف تركيا

وزير النفط يستبعد استمرار 
ارتفاع أسعار النفط

 بعد حتسن حمدود الشهر املاضي ..سقوط جديد للرية اللبنانية أمام الدوالر

هيئة االستثمار تكشف عن “طريق واحد” لتمويل 
مشاريع البنى التحتية يف العراق

تراجع مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة

أسعار صرف الدوالر ترتفع يف بغداد و كردستان

باريس/ متابعة الزوراء
 ح�ذرت وكال�ة الطاقة الدولي�ة من أن التقلبات يف أس�واق الطاق�ة موجودة 
لتبقى، وذلك يف ظل ارتفاع أس�عار الطاقة يف جميع أنحاء العالم إىل مستويات 

قياسية مع حدوث أزمة يف الطاقة يف أوروبا وآسيا.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، يف تقريرها الس�نوي، إن العالم 
ال يستثمر اآلن يف استهالك الطاقة يف املستقبل، األمر الذي سيجعل االنتقال إىل 

صايف انبعاثات صفري “غري مستقر”.
وقال املدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بريول، يف بيان “هناك خطر 
وشيك بحدوث مزيد من االضطرابات ألسواق الطاقة العاملية.” “نحن ال نستثمر 
ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة املس�تقبلية، والشكوك تمهد الطريق لفرتة 
متقلبة مقبلة.”وأش�ار التقرير إىل أنه ألول م�رة يف توقعاته ، ُينظر إىل الطلب 
عىل النفط يف انخفاض يف كل س�يناريو ، لكن الوترية تتباين بشكل كبري.وهذا 
ب�دوره يخلق تحديات ملنتجي الطاقة. وبش�أن الطاق�ة النظيفة، قال التقرير 
إنه من أجل الوصول إىل صايف االنبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، يجب أن 
يصل اإلنفاق عىل الطاقة النظيفة إىل 4 تريليون دوالر سنوًيا بحلول نهاية هذا 
العقد.وأضاف أن حجم االس�تثمار املطلوب يخلق “فرًص�ا اقتصادية هائلة” 
لتقني�ات الطاق�ة النظيفة بم�ا يف ذلك توربين�ات الرياح واأللواح الشمس�ية 

وبطاريات الليثيوم أيون واملحلالت الكهربائية وخاليا الوقود.
واش�ارت وكالة الطاقة الدولية إن س�وق هذه التقنيات الخرضاء س�يصل إىل 
تريليون دوالر س�نوًيا بحلول عام 2050، وهو ما يعادل الحجم الحايل لس�وق 

النفط.

بغداد/ الزوراء
توقع صندوق النقد الدويل نموا كبريا باالقتصاد العراقي ليصل اىل 10.5 باملئة 

يف العام 2022، وانخفاض معدل التضخم إىل 4.5 باملئة.
وقال الصندوق يف تقريره الس�نوي لش�هر ترشي�ن االول 2021 حول توقعاته 
االقتصادي�ة واطلع�ت عليه “الزوراء” انه “من املتوق�ع أن ينمو الناتج املحيل 
اإلجمايل بش�كل كبري متفوقا بذلك عىل جميع ال�دول املنتجة للنفط ليصل اىل 
10.5 باملئة مقارنة ب� 3.6 باملئة يف العام 2021 و15.7- باملئة يف العام 2020.

وأضاف الصندوق أنه من املتوقع ان ينخفض معدل التضخم يف العراق يف العام 
2022 اىل 4.5 باملئ�ة م�ن 6.4 باملئة يف العام 2021 بعدما س�جل 0.6 باملئة يف 
العام 2020.وخفض صندوق النقد تقديراته لرصيد الحساب الجاري للعراق، 
مرجح�اً تراجعه اىل 4 باملئة هذا العام م�ن 6.2 باملئة مقارنة - 10.8 باملئة يف 
الع�ام 2020”.وخفض الصن�دوق توقعاته للنمو العامل�ي يف 2021 إىل 5.9 يف 
املئ�ة م�ن 6 يف املئة يف يوليو/ تم�وز، فيما أبقى عىل توقعاته الس�ابقة للنمو 
عاملي�ًا يف 2022 دون تغيري عند 4.9 يف املئة.وقل�ص الصندوق تقديراته للنمو 
يف الوالي�ات املتحدة والدول الصناعية الكربى األخرى هذا العام، مش�رياً إىل أن 
اختناقات سالس�ل اإلمداد وضغوط التضخم التي تقيد تعايف االقتصاد العاملي 

من جائحة كوفيد 19-

الطاقة الدولية تطلق حتذيراً بشأن 
االستثمار غري الكايف بالطاقة النظيفة

النقد الدولي يتوقع منواً كبرياً باالقتصاد 
العراقي وتراجع التضخم يف 2022

أسعار الذهب “األجنيب واحمللي”  
تسجل ارتفاعاً يف السوق العراقية

بغداد/الزوراء
انخفض س�عر خ�ام البرصة الخفيف، امس األربعاء، ليس�جل أقل األس�عار 
يف منظم�ة أوبك .وانخفض خام البرصة املصدر آلس�يا 0.54 دوالر وبنس�بة 
تغيري بلغت %0.65 ليصل اىل 81.93 دوالرا، فيما سجل الخام البرصة الثقيل 

ارتفاعا بمقدار 0.32 دوالر او ما يعادل %0.42 ليصل اىل 77.02 دوالرا.
وس�جل خام البرصة الخفيف اقل االس�عار يف منظمة أوبك حيث سجل خام 
العربي السعودي 82.17 دوالراً للربميل، ومزيج مربان اإلماراتي 83.30 دوالراً 
للربميل، ومزيج س�هران الجزائري 83.08 دوالراً، وجرياسول االنغويل 82.97 
دوالراً، وبوني النيجريي الخفيف 82.80 دوالرا.وانخفضت اسعار النفط اليوم 
بش�كل طفيف يف وقت يشهد العالم نقصا للطاقة وارتفاع ألسعار الغاز، مما 

جعل الدول تتجه للنفط كبديل لتشغيل املحطات الكهربائية.

خام البصرة اخلفيف يسجل أقل األسعار يف اوبك
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فيفا يطالب احتاد الكرة بدفع 
مستحقات كاتانيتش

بغداد/ متابعة الزوراء
أظه�رت وثائق ص�ادرة من االتحاد ال�دويل لكرة الق�دم »فيفا« تطالب االتح�اد العراقي 
لك�رة القدم بدف�ع تعويضات قدرها 8 رواتب ملدرب املنتخب العراقي الس�ابق كاتانيتش 
ومس�اعديه مع دفع فوائد بنس�بة 5 ٪.وأملح�ت الوثائق إىل امكانية تجمي�د منح الفيفا 
لالتح�اد العراقي لكرة القدم حتى يتم التس�ديد ودف�ع التعويضات، ويف حالة عدم الدفع 
خ�الل 45 يوم�ا يتع�رض االتح�اد العراقي لعقوب�ات انضباطي�ة يف حالة طل�ب املدرب 
ومس�اعديه ذل�ك.وكان االتحاد العراقي لكرة القدم فس�خ عقده مع امل�درب كاتانيتش 

وتعاقد مع املدرب ادفوكات لقيادة املنتخب الوطني.

أصفر وأمحر

األوساط الصحفية واإلعالمية والرياضية تنعى الفقيد عادل العتابي

عدنان محد: الكرة األردنية تسري يف الطريق الصحيح

بغداد/ حسني عمار 
ينظ�م االتحاد العراقي للتجذيف يوم غ�د الجمعة، بطولة الجمهورية ألندية 
املحافظ�ات عىل نه�ر دجلة .وقال رئيس االتحاد العراق�ي املركزي التجذيف 
عبد الس�الم خلف: إن” البطولة ستش�هد مش�اركة تس�ع محافظات وهي 
بغ�داد والبرصة وذي ق�ار والديوانية وباب�ل والنجف وص�الح الدين ونيوى 
والس�ليمانية”، مبيناً أن” املنافسة ستشهد سباق فئتي املتقدمني والشباب 
الفردي والزوجي”.وتابع خلف أن” الس�باق سينطلق يف املركز التدريبي عىل 
نهر دجلة بجانب الكرخ بني جرسي الشهداء وباب املعظم مقابل القشلة”.

غدا.. انطالق منافسات بطولة 
اجلمهورية بالتجذيف

محودي ونظريه الرتكي يتفقان على إبرام إتفاقية 
تعاون رياضي مشرتك

بغداد/ الزوراء

تقدُم االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 

بأحر التعازي وخالص املواساة إىل األرسة 

الصحفية واإلعالمية لوفاة الزميل عادل 

العتاب�ي(، مبتهل�ني إىل الب�اري -جل يف 

عاله- أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر 

له ويس�كنه فس�يح جناته، ويلهم أهله 

وذوي�ه الص�ر والس�لوان وإنا لل�ه وإنا 

إلي�ه راجع�ون. كما نع�ت رابطة اإلعالم 

الريايض املرئي رحيل الصحفي الريايض 

الكبري االس�تاذ ع�ادل العتابي، س�ائلني 

الله جّل وعال ان يتغم�د الراحل برحمته 

وغفران�ه، وينزله جنان�ه الباقيات، وان 

يلهم أهله ومحبيه الصر والسلوان.

كما َقدَم وزيُر الشباِب والرياضة،ِ عدنان 

درج�ال، تعازيه ومواس�اتُه للوس�طني 

اإلعالمي والري�ايض لوفاِة عضو اإلتحاد 

ع�ادل  الرياضي�ة  للصحاف�ِة  العراق�ي 

حس�ني العتابي، داعًيا الب�اري َعزَّ َوَجلَّ 

أن يتغم�دُه برحمتِه الواس�عة ويس�كنُه 

َر  فس�يَح جناتِه ويلهَم أهلُه وذويِه الصَّ

والًس�لواَن كما تقدمت اللجن�ة األوملبية 

الوطنية العراقية اىل الوس�طني الريايض 

واالعالمي بأبلغ كلمات املواساة وأصدق 

ح�روف الع�زاء، وذلك لرحي�ل الصحفي 

الري�ايض عادل العتابي، س�ائلني الله ان 

يتغمده برحمت�ه وينزله جنانه الباقيات 

ويلهم أهله وأحبت�ه وذويه نعمة الصر 

وجمي�ل الس�لوان وإن�ا لل�ه وإن�ا إلي�ه 

راجعون.

بغداد/ متابعة الزوراء

أعرب العراقي عدن�ان حمد، املدير الفني 

للمنتخ�ب األردن�ي، عن س�عادته بالفوز 

يف  نظيف�ة،  بثالثي�ة  أوزبكس�تان  ع�ىل 

خت�ام البطولة الثالثي�ة الودية اول أمس 

الثالثاء.

للموق�ع  ترصيح�ات  يف  حم�د  وق�ال 

الرسمي لالتحاد األردني: “سعيد باألداء، 

وبالنتيجة التي أظهرت جاهزية املنتخب 

لالس�تحقاقات املقبل�ة، ويتقدمها كأس 

العرب”.

وأضاف: “حققنا فوزا مهما عىل الصعيد 

املعن�وي للفري�ق، وأظهرن�ا أنن�ا نس�ري 

بالطري�ق الصحيح، لدينا محطة إعدادية 

جدي�دة واختب�ارات ودي�ة قوية الش�هر 

املقب�ل، به�دف الوص�ول إىل كأس العرب 

بأفضل صورة ممكنة”.

وبارك حمد ف�وز املنتخ�ب الرديف بلقب 

غرب آس�يا، عقب فوزه عىل السعودية يف 

املباراة النهائية 3-1.

وأوض�ح حمد “الك�رة األردني�ة تعود إىل 

مكانتها يف الطليعة، نسري بشكل تصاعدي 

عىل مستوى املنتخبني األول والرديف، ما 

يؤكد أننا عىل الطريق الصحيح”.

ادفوكات: كان باإلمكان حتقيق نتيجة أفضل مما حتقق يف مباراتي اإلمارات ولبنان  
شامل كامل: إنقاذ الكرة العراقية بيد درجال

بغ�داد/ ام�ري الداغس�تاني- متابع�ة 

الزوراء

أك�َد م�درب منتخبن�ا الوطن�ي لكرة 

الق�دم، الهولن�دي ديك أدف�وكات، أن 

املنتخ�ب كان بإمكانه تحقيق النقاط 

الكامل�ة أم�ام املنتخ�ب اإلمارات�ي يف 

املباراة التي انتهت بالتعادل االيجابي 

ام�س  اول  أقيم�ت  والت�ي  بهدف�ني، 

الثالث�اء ع�ىل اس�تاد زعبي�ل يف دبي، 

ضم�ن الجولة الرابعة من منافس�ات 

املجموع�ة األوىل لل�دور النهائ�ي من 

التصفيات اآلس�يوية املؤهلة ملونديال 

قطر 2022.

وق�اَل أدف�وكات يف املؤتم�ر الصحفي 

بعد املباراة: “النتيجة قد تكون عادلًة، 

كان  األخريت�ني  الدقيقت�ني  يف  ولك�ن 

باإلمكان الحف�اظ عىل نتيجة املباراة، 

ولكننا لألس�ف أهدرنا الفوز والنقاط 

الكاملة يف املباراة”. 

وأوض�َح  :” ه�دف التع�ادل للمنتخب 

اإلماراتي جاَء بسهولٍة، وكان باإلمكان 

تدارك هذا الهدف يف نهاية املباراة”.

الوطن�ي،  منتخبن�ا  م�درب  واختت�َم 

ادف�وكات، حديثه بالق�ول: “يجب أن 

نتعامل مع كل مباراة عىل حدة.. كان 

بإمكاننا أن نكس�ب مباراة  اإلمارات، 

وأمام لبنان يف املباراة السابقة”.

من جهت�ه، حدد مدي�ر مركز املواهب 

الكروية، ش�امل كامل، الح�ل الوحيد 

واملنقذ للكرة العراقية.

مس�توى  “تدن�ي  إن  كام�ل  وق�ال 

املنتخبات الوطنية من جيل آلخر سببه 

عدم بن�اء اس�س صحيح�ة حقيقية 

مستقبلية لجيل يكون رافداً ملنتخباتنا 

الوطنية”.

ورأى أن “مرشوعنا الذي تبنيناه بدعم 

واهتمام من قبل وزير الشباب عدنان 

درجال سيكون املنقذ الوحيد لكرتنا”، 

مردف�ا بالقول ان “ه�ذا ال يتحقق إال 

بع�د الب�دء الحقيق�ي وااللت�زام بهذا 

املرشوع امله�م الذي س�يكون الوحيد 

النقاذ الكرة العراقية”.

وتاب�ع كام�ل “لق�د وضعن�ا أُسس�اً 

صحيح�ة للم�رشوع واي توقف ليس 

من صالحن�ا والبد أن نخطو بخطوات 

رسيعة إىل األمام وعدم االنتظار”.

وبني ان “هدفنا وش�غلنا الش�اغل ان 

ينجح املرشوع وال يفش�ل، فاملهم هو 

ان النفكر باملس�تقبل فق�ط لكن البد 

م�ن العم�ل يف الحارض بش�كل مهني 

صحيح”.

وكان وزير الش�باب والرياضة عدنان 

درجال والخبري الكروي ش�امل كامل 

قد وضعا حجر اس�اس مركز املوهبة 

الكروية لبناء جيل ق�ادر لبلوغ كأس 

العالم .

وق�رر االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم 

مناقش�ة تعثر املنتخ�ب الوطني لكرة 

الق�دم يف التصفي�ات املؤهل�ة ل�كأس 

العالم.

وق�ال عدن�ان درجال، رئي�س االتحاد 

العراق�ي لك�رة الق�دم: ”بع�د النتائج 

غ�ري املرضية وع�دم ظهور ع�دد من 

العب�ي منتخبنا باملس�توى املطلوب يف 

التصفي�ات التأهيلية قررن�ا مفاتحة 

أولئ�ك  إلبع�اد  ادف�وكات  امل�درب 

الالعبني”.

واوضح ان “مس�عانا س�يكون تغيري 

ع�دد من الالعبني بغي�ة عالج املنتخب 

بع�د املس�توى املتواض�ع لع�دد م�ن 

العبين�ا يف ارب�ع مباري�ات مضت من 

التصفيات”.

واش�ار اىل ان “عدداً من العبي االوملبي 

س�يكونون ضم�ن مقرتحن�ا بع�د ان 

ظه�روا بمس�توى طيب م�ع املنتخب 

االوملب�ي يف غرب اس�يا الجارية حاليا 

يف الس�عودية”، الفتا إىل ان “ادفوكات 

تاب�ع االوملبي وع�ىل دراية بمس�توى 

نظ�ره  وجه�ة  وس�تكون  الالعب�ني 

باختيار االنسب”.

الوطن�ي نقطت�ني  وخ�رس منتخبن�ا 

ثمينتني بتعادله مع املنتخب االماراتي 

املنتخ�ب  اح�رز  أن  بع�د  بهدف�ني، 

الثان�ي يف  التع�ادل  اإلمارات�ي ه�دف 

الوق�ت ب�دل الضائع من املب�اراة التي 

اقيم�ت يف ملعب زعبي�ل بمدينة دبي ، 

ضمن تصفيات كأس العالم .

بأفضلي�ة  الوطن�ي  منتخبن�ا  وب�دأ 

واضحة م�ن حيث الحيازة واملحاوالت 

ع�ىل مرمى املنتخ�ب اإلماراتي، حاول 

عبد الله حم�د بكرة لكن املدافع احمد 

إبراهي�م ابع�د الك�رة، وس�دد الالعب 

رشي�ف عب�د الكاظ�م ك�رة اصطدت 

عب�د  ع�الء  أض�اع  فيم�ا  باملداف�ع، 

الزهرة فرصة س�انحة للتس�جيل بعد 

ان تلق�ى كرة بينية من بش�ار رس�ن 

س�ددها بجوار القائم . وس�دد بش�ار 

كرة اصط�دت باملدافع لتصل ضعيفة 

للحارس عيل خصيف.

وم�ن هجمة مرتدة اخط�أ عيل عدنان 

يف تش�تيت الكرة لتصل إىل كايو سجل 

منها هدف اإلم�ارات األول يف الدقيقة 

34 من املباراة.

وح�اول املنتخ�ب العراقي الع�ودة إىل 

املباراة فسدد إبراهيم بايش كرة علت 

العارضة لينتهي الش�وط األول بتقدم 

املنتخب اإلماراتي بهدف دون رد.

ويف الش�وط الثان�ي ح�اول املنتخب 

العراقي معادلة النتيجة وحصل عىل 

ركلة حرة نفذها عيل فائز تصدى لها 

عيل خصيف، بينما أهدر عيل مبخوت 

انفرادة تامة تصدى لها الحارس فهد 

طال�ب، وزج املدرب بثالث�ة تبديالت 

وام�ري  حس�ني  ايم�ن  ارشك  حي�ث 

العماري وهم�ام طارق ، بدل رشيف 

عب�د الكاظ�م وبش�ار رس�ن وع�يل 

عدنان، وسدد احمد فاضل كرة مست 

الشباك الجانبية.

 ويف الدقيقة 74 عدل املنتخب الوطني 

النتيج�ة من تمري�رة ألم�ري العماري 

يف  اإلم�ارات  مداف�ع  اخط�أ  طويل�ة 

إبعاده�ا ليس�جل يف مرم�اه، وضغط 

الثان�ي يف  اله�دف  منتخبن�ا وس�جل 

الدقيق�ة 89 ع�ر ايمن حس�ني الذي 

تلق�ى تمري�رة عرضي�ة عره�ا امري 

العم�اري، لك�ن منتخبنا ل�م يحافظ 

ع�ىل النتيجة وتلقى ه�دف التعادل يف 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 

، لتنته�ي املب�اراة بالتع�ادل اإليجابي 

بهدف�ني لكل منهما ورف�ع كل منهما 

رصيده إىل النقطة الثالثة يف املجموعة 

األوىل التي يتصدرها املنتخب االيراني.

وضمن ذات املجموع�ة فاز لبنان عىل 

س�وريا 2-3 عىل س�تاد املل�ك عبدالله 

يف عم�ان، وتعادل�ت إيران م�ع كوريا 

آزادي يف  الجنوبي�ة 1-1 ع�ىل س�تاد 

طهران.

وحاف�ظ منتخ�ب إي�ران ع�ىل صدارة 

ترتيب املجموعة برصيد 10 نقاط من 

أرب�ع مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا 

الجنوبي�ة و5 للبن�ان و3 من لكل من 

اإلمارات والعراق، ونقطة لسوريا.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات 

املجموعة يوم 11 ترشين الثاني حيث 

يلتق�ي الع�راق م�ع س�وريا، وكوريا 

الجنوبي�ة م�ع اإلم�ارات، ولبنان مع 

إيران.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية

إتفق رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية  رعد حمودي مع 

نظ�ريه الرتكي  اوكور اردينري عىل إبرام إتفاقية تعاون ريايض 

مش�رتك حددا أهم تفصيالتها امس االربعاء  عىل ان يوّقعانها 

قريباً.

ذكر ذلك للمكتب االعالمي  األمني العام للجنة األوملبية الوطنية 

العراقية هيثم عبدالحميد مبيناً ان مفردات االتفاقية ستتضمن 

إقامة دورات تدريبية وإدارية مش�رتكة بني املالكات الرياضية 

للبلدين الجارين الصديقني.

وأض�اف عبدالحمي�د قائالً ب�ان االتف�اق تضمن أيض�اً إقامة 

معس�كرات تدريبية مش�رتكة ملختلف األلع�اب الرياضية بني 

االتح�ادات املركزي�ة يف البلدي�ن ع�ىل أن يتم تنس�يق ذلك بني 

اللجنتني األوملبيتني العراقية والرتكية.

و قال أيضاً ان اردينري أعرب، يف بداية اللقاء، عن سعادته بلقاء 

حمودي وفتح أفق تعاون أوملبي مع العراق فيما أثنى حمودي 

عىل القفزة النوعية للرياضة الرتكية يف العقدين األخريين والتي 

جعلته�ا بمصاف ال�دول املتقدم�ة يف بناها التحتي�ة ورياضة 

االنجاز األوملبي العايل.

وح�ر اللقاء ع�ن الجانب العراق�ي عضوا املكت�ب التنفيذي 

للجن�ة األوملبي�ة بختيار  فريق والدكتورة بي�داء گيالن واألمني 

العام هيثم عبد الحميد ورئيس إتحاد املبارزة زياد حسن، فيما 

حره عن الجانب الرتكي األمني العام نيشا كاندوگان.

إعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة  اىل مدير قسم اإلعالم واإلتصال 
الحكوم�ي يف وزارة الش�باب والرياضة الزميل 
العزي�ز ع�يل العطوان�ي، وذلك لوفاة ش�قيقه 
... س�ائلني الله الع�يل القدير ان يتغم�د الفقيد 
برحمته الواس�عة ويسكنه جنات الفردوس ويرزق 

اهله ومحبيه الصر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
   *************

ال�ف مب�ارك نقولها للزمي�ل العزيز مهن�د الالمي، 
مدير املكتب االعالمي لنادي نفط ميسان، عقب 
فوزه بمنصب عضو الهيئة االدارية لنادي نفط 
ميسان الريايض التي جرت مؤخرا يف املحافظة، 
كل االمنيات بالتوفي�ق والنجاح للخلوق الالمي 

يف مهمته الجديدة.  
 ********************

عضو الهيئ�ة العام�ة لالتحاد العراق�ي للصحافة 
الرياضية الزميل العزيز، ستار الجيايش، احتفل 
بعيد ميالده قب�ل ايام قليل�ة، خالص االمنيات 
للزميل الخلوق الجيايش بالعمر املديد ومواصلة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.



فرمل املنتخب املجري نظريه ومضيفه اإلنكليزي بعدما فرض عليه 
التعادل 1-1، يف الجولة الثامنة من منافسات املجموعة التاسعة  

للتصفيات األوروبية املؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.
وحافظ منتخب “األسود الثالثة” عىل صدارة املجموعة برصيد 20 
ألبانيا  مضيفتها  عىل  الفائزة  بولندا  عن  نقاط   3 بفارق  نقطة،  
يف  تتأخر  باتت  املنافسة حيث  دائرة  أكثر عن  ابتعدت  التي   ،1-0
املركز الثالث مع 15 نقطة.ولم يستفد منتخب إنكلرتا الذي وقع يف 
فخ التعادل للمرة الثانية، من تسلحه بسلسلة من 12 فوزاً متتالياً 
األمسية(،  هذه  مباراة  )قبل  العالم  كأس  تصفيات  يف  أرضه  عىل 
حيث لم يذق طعم الخسارة يف “ويمبيل” منذ سقوطه أمام أملانيا 
بهدف نظيف يف عام 2000، علماً أن الفوز االخري للمجر يعود إىل 
األرقام  1962.ومالت  العالم  كأس  إىل  وتحديداً  عاماً   59 قبل  ما 
من  توالياً  مباراة   14 من  سلسلة  مع  املجر  أمام  إنكلرتا  لصالح 
دون خسارة )قبل مباراة هذه األمسية(، حققت خاللها 12 فوزاً 
مقابل تعادلني.عىل ملعب “ويمبيل” الشهري يف لندن، أدخل مدرب 
التشكيلة مقارنة  إنكلرتا غاريث ساوثغايت تعديالت جذرية عىل 
مع تلك الفائزة عىل أندورا بخماسية نظيفة يف الجولة السابقة، 
أساسيني، فيما عاد  فحافظ فقط عىل جون ستونز وفيل فودن 

مع  الثالث،  الخشبات  بني  للوقوف  بيكفورد  جوردان  الحارس 
ثالثي هجومي متجدد مؤلف من رحيم سرتلينغ وهاري كاين 

وجاك غريليش.
ركلة  من  التسجيل  املجر  افتتحت  املباراة،  مجريات  بخالف 

جزاء بعد خطأ من لوك شو عىل لوييس نيغو أكدتها تقنية حكم 
الفيديو املساعد “VAR”، نفذها بنجاح مهاجم فرايبورغ روالند 

ساالي .)24( 
املالبس  تبديل  غرف  إىل  العودة  األرض  أصحاب  رفض 

جونز  رأسية  بفضل  التعادل  فأدركوا  متأخرين، 
بعد ركلة حرة نفذها فودن تحولت من الدفاع 

للمدافع  الثالث  الهدف  وهو   )37(. املجري 
بقميص منتخب “األسود الثالثة”.

ظهرت إنكلرتا األخطر يف الشوط الثاني 
القائم  بمحاذاة  ستونز  رأسية  فمرت 
املنفرد  سرتلينغ  سدد  حني  يف   ،)62(

غوالتيش  بيرت  الحارس  يدي  بني 
ساوثغايت  تبديالت  وبرغم   ،)66(

بقي التعادل سيد املوقف.
مجريون  “هولينغز”  واشتبك 

اإلنكليزية  الرشطة  مع 
ويمبيل  ملعب  ومراقبي 
من  قصرية  فرتة  بعد 
أن  قبل  البداية،  صافرة 
تفرض الرشطة املحلية 
اشتباك  بعد  الهدوء 

استمر لعدة دقائق.
ويف املجموعة نفسها، 
فازت أندورا عىل سان 

مارينو 3-0.

بوليفيا،  مدرب  أعرب 
فارياس،  سيزار  الفنزوييل 
يقدم  أن  يف  أمله  عن 
“كرة  فريقه  العبو 
بهم”  الخاصة  القدم 
التي  باراجواي  أمام 

مها  العبني يحرت تضم  والتي 
ين  د معتا يف “ اللعب  عىل 

كن  ما أل املرتفعة”.ا
يلتقي  عىل و املنتخبان 

 3.650 فوق ارتفاع  مرتا 
سطح  عىل مستوى  البحر، 

يف ملعب هريناندو سيليز  الباز،  يف 
أهمية  ذات  لكال مباراة  كربى 

قطر  مونديال  إىل  التأهل  فرص  عليها  وتتوقف  الفريقني، 
.2022

هناك  إن  فارياس  قال  افرتايض،  صحفي  مؤتمر  وخالل 
حالة من “الهدوء” بني الالعبني ألنهم يعرفون جيدا “كيفية 
هاكني  لويس  غياب  بسبب  الطوارئ”  حاالت  مع  التعامل 
الصفراء؛  البطاقات  لرتاكم  خوسينو  وأدريان  لإلصابة؛ 

وهنري فاكا لطرده يف مباراة بريو.
التشكيلة  عىل  التغيريات  بعض  إلجراء  فارياس  ويخطط 
الذين  الالعبني  أسماء  عن  يكشف  لم  أنه  إال  األساسية، 
سيبدأون مباراة باراجواي أو ما إذا كان سيبقي عىل خطة 

)2-1-4-3( التي خاض بها مباراة بريو.
ونريد  الفوز،  أجل  من  “نعمل  )األخرض(:  مدرب  وقال 
الفوز” مشريا إىل أن املباريات التي لعبها خالل مسريته أمام 

باراجواي دائما ما تكون “تنافسية للغاية”.

قاد النجم األسطوري للربتغال كريستيانو رونالدو منتخب 
بالده الكتساح ضيفه منتخب لوكسمبورغ 0-5، يف الجولة 
 FIFA الثامنة من التصفيات األوروبية املؤهلة لكأس العالم

قطر 2022™.
الربتغال نجمي مانشسرت يونايتد اإلنكليزي  وسجل أهداف 
)8 و13 من ركلتي جزاء و87( وبرونو فرينانديش  رونالدو 

)18(، والعب سبورتنغ جواو بالينيا .)69( 
رصيده  خاللها  رفع   مباراة  يف  رونالدو  ثالثية  وتأتي 
 115 إىل  الدولية  األهداف  من  املطلق  القيايس 
يف مباراته الدولية الرقم 182، بعدما كان 
األوروبي  الرقم  قطر  ودية  خالل  حطم 
باريس  نجم  اإلسباني  باسم  املسجل 
سريخيو  الفرنيس  جرمان  سان 

راموس.

خلف  نقطة(   16( الثاني  املركز  يف  الربتغال  منتخب  وبات 
رصبيا )17 نقطة( بفارق نقطة ولكن مع مباراة أقل؟. 

ورغم الخسارة القاسية، تحتل لوكسمبورغ املركز الثالث مع 
ست نقاط أمام إيرلندا الرابعة مع خمس نقاط.

من جهته واصل املنتخب الرصبي تمسّكه بصدارة املجموعة 
بفوزه عىل أذربيجان 3-1.

دوسان  اإليطايل  فيورنتينا  مهاجم  رصبيا  ثالثية  وسجل 
أياكس  وجناح  و53(  جزاء،  ركلة  من   30( فالوفيتش 
أحرز  فيما  جزاء(،  ركلة  من   83( تاديتش  دوسان  الهولندي 

أمني محمودوف هدف أذربيجان الوحيد .)45+2( 
وكانت رصبيا انرتعت الصدارة يف الجولة املاضية بفوز صعب 

عىل مضيفتها لوكسمبورغ 1-0.
فيما منيت أذربيجان بخسارتها السادسة من سبع مباريات 

مع نقطة يتيمة يف قعر املجموعة.

                         

سيلفا،  تياجو  الربازييل  وجه 
دعم  رسالة  تشيليس،  مدافع 
ملواطنه نيمار دا سيلفا، نجم 

باريس سان جريمان.
مؤخرًا:  رصح  نيمار  وكان 
»أعتقد أن بطولة كأس العالم 
األخرية  ستكون   ،2022
بهذه  األمر  أرى  يل.  بالنسبة 
هل  أعرف  ال  ألنني  الطريقة 
املستوى  عىل  قوًيا  سأكون 
ملواصلة  يكفي  بما  العقيل 

إدارة مسريتي الكروية«.
حسابه  عىل  سيلفا  ونرش 
له  إنستجرام، صورة  بشبكة 

وهو يحتضن نيمار.
عىل  سيلفا  تياجو  وكتب 
بحاجة  كنت  »إذا  الصورة: 

أنا  بجانبك.  قوي  شخص  إىل 
سأكون هناك دائًما.. عائلة سيلفا تحبك«.

وأعاد نيمار، نرش ما كتبه تياجو سيلفا، وعلق قائاًل: »قدوتي«.
يذكر أن سيلفا ونيمار تزامال مًعا يف صفوف باريس سان جريمان 
إىل صفوف تشيليس  انتقل  تياجو  لكن  من 2017 وحتى 2020، 

عقب انتهاء عقده.

إن مباراة بالده  أرتورو فيدال، العب وسط منتخب تشييل،  قال 
التصفيات  من  الـ12  الجولة  يف  الخميس  اليوم  فنزويال،  أمام 

املؤهلة ملونديال 2022 بقطر، بمثابة »حياة أو موت«.
التشييل  لالتحاد  الرسمي  للموقع  ترصيحات  يف  فيدال  وقال 
لكرة القدم: »نعلم أن مباراة فنزويال حياة أو موت بالنسبة لنا، 
وسنحاول بذل أقىص ما لدينا للظهور بشكل أفضل مما قدمناه 

أمام باراجواي«.
الفوز  بعد  املباراة  السارتي  مارتني  األوروجواياني  فريق  ويدخل 
الثاني  نظيفني، وهو  بهدفني  باراجواي  الذي حققه عىل  الثمني 
له منذ بداية مشوار التصفيات، وهو نفس األمر أيضا للمنتخب 

الفنزوييل الذي حقق فوزا مفاجئا عىل اإلكوادور )1-2(.
بثقة،  املباراة  سيدخل  فنزويال  »منتخب  الصدد:  هذا  يف  وقال 
يف  األمل  لديه  ال  وما  اإلكوادور(،  )أمام  إيجابية  نتيجة  وحقق 
)أمام  تحقق  الذي  بالفوز  للغاية  سعداء  أيضا  ولكننا  التأهل، 

باراجواي(«.
من جانبه، تحدث العب وسط »ال روخا«، لويس خيمينيز، أيضا 
أمام  تحقق  الذي  الفوز  أهمية  عن  لالتحاد  الرسمي  للموقع 
باراجواي، مؤكدا يف الوقت ذاته أن تحقيق فوز آخر أمام فنزويال 
آخر  فوز  تحقيق  أن  »نعلم  للمونديال.وأوضح:  بتشييل  يصل  قد 
سيضعنا يف دائرة املنافسة عىل التأهل، ولهذا سنقدم كل ما لدينا 
من أجل تحقيق هذا الهدف«.ويمتلك بطل القارة الالتينية مرتني 

)2015 و2016( 10 نقاط يحتل بها املركز الثامن.

1-صفر  النمسا  ضيفتها  عىل  الدنمارك  تغلبت 
ملعب  يف  حرضت  التي  جماهريها  مع  واحتفلت 
العرس  إىل  بأملانيا  بلحاقها  كوبنهاغن،  يف  »باركن« 

العاملي.
وكشفت صحيفة »بوليتيكن« اليومية أن »العام شبه 
الوطني شهد نهاية مثالية تقريباً«،  للمنتخب  املثايل 
املدافع(  »)القائد  أن  ذلك  من  »األفضل  أن  مضيفة 
جاهزون  أنهم  اآلن  من  أكدوا  ورفاقه  كاير  سيمون 

لكأس العالم مبكراً أكثر من أي وقت مىض«.
االسكندنافية  اململكة  أنحاء  جميع  الفرحة  وعمت 
الصغرية بدءاً من رئيسة الحكومة ميتي فريديريكسن 

التي أبدت حماسها عىل إنستغرام.
مرفقة  »أحسنتم!«  بتغريدة:  بالدها  منتخب  وهنأت 
الزي  ترتديان  وهما  الرياضة  ووزيرة  لها  بصورة 

األحمر.
وقال املعلّق يف القناة العامة »دي آر« أندرياس كراول 
لوكالة فرانس برس: »يبدو األمر كما لو أن الدنمارك 

ومنتخبها الوطني قد وقعوا يف الحّب مرة أخرى«.
وأضافت صحيفة »بوليتيكن« أن الدنمارك التي كانت 
مرشحة للفوز أمام النمسا عانت يف الشوط األول قبل 
يواكيم ميهييل  اإليطايل  أتاالنتا  لها مدافع  أن يسّجل 
منتخب  أن  إىل  مشرية   ،53 الدقيقة  يف  الفوز  هدف 
عام  يف  سحرية  لحظة  أخرى  »مرة  عاش  بالدها 

ساحر من كرة القدم«.

املنتخب  أثار  األخرية،  أوروبا  كأس  نهائيات  خالل 
بتماسكه،  القدم  كرة  عالم  إعجاب  واألبيض  األحمر 
ألعابه  صانع  لها  تعرّض  التي  القلبية  السكتة  بعد 
قبل  العاصمة  يف  إريكسن  كريستيان  األّول  ونجمه 
النهائيات  يف  األوىل  مباراته  من  األول  الشوط  نهاية 

ضد فنلندا.
إريكسن  زميلهم  الدنماركي  املنتخب  العبو  ينس  لم 

وأهدوه الفوز والتأهل.بالنسبة للمعلق كراول: »كان 
للمجموعة  مؤسسًيا  كان  الحادث  أن  الواضح  من 

التي أصبحت أكثر من مجرد فريق«.
وأضاف: »لقد جعلهم يكربون«.

أفضل  النمسا كان »من  اللقاء ضد  إن  وقال ميهييل 
أمسيات باركن منذ وقت طويل. إنها أمسية رائعة«.

كاسرب  اإلنكليزي  سيتي  ليسرت  مرمى  حارس  أما 

توج  الذي  بيرت  الدنمارك  أسطورة  نجل  شمايكل، 
»لقد  فقال:   ،1992 عام  أوروبا  كأس  بلقب  معها 

فعلنا شيًئا رائًعا مًعا«.
املجموعة  يف  بقوة  أنفسهم  الدنماركيون  فرض 
ثماني  يف  الكاملة  العالمة  عن  ففضالً  السادسة، 

مباريات، سجلوا 27 هدًفا ولم يستقبلوا أي هدف!
حتى أن هذا املنتخب دخل تاريخ كرة القدم الدنماركية 
بتسجيله 42 هدفاً يف عام 2021، قبل آخر مباراتني 
يف ترشن الثاني/نوفمرب، محطماً رقماً قياسياً يعود 
 32 تسجيل  )تم  عاًما   60 من  يقرب  ما  إىل  تاريخه 

هدًفا يف عام 1962(.
وقال القائد كاير الذي اختري للمرة االوىل يف مسريته 
أن  الذهبية،  الكرة  لجائزة  املرشحني  بني  االحرتافية 
»هذه األرقام تمنحنا الطموح. آخر مرة كنا يف نصف 
النهائي )كأس أوروبا(. أريد املزيد، نريد املزيد. اآلن، 

سنلعب كأس العالم ونريد املزيد«.
لم يراهن  الذين  بأبطال منتخب بالده  وأشاد كراول 
أحد عليهم قبل ستة أشهر: »يلعبون كرة قدم تروق 
للدنمارك وللخارج والتي هي باإلضافة إىل ذلك ممتعة 
للمشاهدة«.حتى أن صحيفة »بيلد« األملانية أطلقت 
كاسرب  املدرب  لكن  العام«،  »منتخب  لقب  عليهم 
هيوملاند بدا متواضعاً بقوله: »إن األمر يستحق العناء 
يف  دور  لهم  الذين  األشخاص  من  الكثري  هناك   )...(

هذا النجاح«.

واصلت التونسية أنس جابر تفوقها يف بطولة إنديان 
ويلز لكرة املرضب إحدى دورات األلف نقطة بحسب 
وتأهلت  أيه(،  تي  )دبليو  املحرتفات  رابطة  تصنيف 
آنا  الروسية  النهائي عقب فوزها عىل  ربع  الدور  إىل 

كالينسكايا 6-2 و2-6.
تعّززت  املصنفات،  لدى  املتتالية  االقصاءات  ظل  ويف 
البطولة  يف   12 املصنفة  أنس جابر  التونسية  فرصة 

والرابعة عرشة عاملياً يف الذهاب بعيداً يف البطولة.
وتالقي جابر يف ربع النهائي االستونية أنيت كونتافيت 
املصنفة 18 يف البطولة والفائزة عىل الربازيلية بياتريز 

حداد مايا 6-صفر و2-6.
شيلبي  املصنفة  غري  األمريكية  أحبطت  جهتها،  من 
األخرية  ميدوز  فالشينغ  بطولة  وصيفة  رودجرز 

الكندية الشابة ليىل فرنانديز بثالث مجموعات.
وبعد ساعتني و34 دقيقة ومباراة ماراثونية، فازت 
رودجرز 2-6 و6-1 و7-6 )7-4( عىل املصنفة 23 يف 

البطولة البالغة 19 عاماً لتبلغ ربع النهائي.
تتحّكم  من  عىل  املنافسة  »كانت  رودجرز:  قالت 
بجانبي  الحظ  وقف  باهر.  مستقبل  لديها  بالكرات. 

اليوم، واتطلع إىل ربع النهائي«.
وتلتقي رودجرز املصنفة 24 الالتفية يلينا أوستابنكو 
إيغا شفيونتيك  البولندية  ثانية  التي أقصت املصنفة 

بمجموعتني نظيفتني 6-4 و3-6.
وجاء خروج شفيونتيك بعد يوم من إقصاء املصنفة 
اللقب  وحاملة  بليشكوفا  كارولينا  التشيكية  أوىل 

الكندية بيانكا أندرييسكو.
رابعة  املصنفة  وقبلها  شفيونتيك،  اقصاء  وبعد 

جيسيكا  األمريكية  أمام  سفيتولينا  إيليا  األوكرانية 
باربورا  الثالثة  والتشيكية  و1-6   1-6 بيغوال 
 1-6 بادوسا  باوال  اإلسبانية  أمام  كرايتشيكوفا 
األعىل  العارشة  كريبر  أنجليك  األملانية  بقيت  و5-7، 

تصنيفاً لدى السيدات.
لكنها  آذار/مارس،  يف  الدورة  هذه  تقام  ما  وعادة 
الخريف بعد غياب سنتني ونصف بسبب  عادت هذا 
 2020 يف  تقم  لم  العاملية.  كورونا  فريوس  جائحة 

و2021 وتم تأجيل النسخة الحالية.
تفوق زفرييف وتأهل صعب لتسيتسيباس

ثالثاً  املصنف  زفرييف  ألكسندر  األملاني  تخّطى  ـ 
موراي  أندي  املخرضم  الربيطاني  عقبة  البطولة  يف 
ويلز  إنديان  دورة  من  الرابع  الدور  وبلغ  بصعوبة 
األمريكية يف كرة املرضب، سابعة دورات األلف نقطة 

للماسرتز لهذا املوسم.
ستيفانوس  اليوناني  صعد  أيضاً  الرابع  الدور  وإىل 

تسيتسيباس املصنف ثانياً يف البطولة والثالث عاملياً 
املتغلب عىل اإليطايل فابيو فونييني.

األوملبي  اللقب  حامل  قلب  كاليفورنيا،  صحراء  يف 
األخري يف طوكيو تأخره يف كل مجموعة، ليتفّوق عىل 
حامل الذهبية األوملبية يف 2012 و2016، بمجموعتني 

نظيفتني 6 ـ 4 و 7 ـ 6.
عاملياً،  رابعاً  املصنف  عاماً(،   24( زفرييف  ويلتقي 
عىل  املتأهل  مونفيس  غايل  الفرنيس  املقبل  الدور  يف 
أندرسون  كيفن  املخرضم  إفريقي  الجنوب  حساب 

7-5 و2-6.
وحامل  سابقاً  عاملياً  األول  املصّنف  موراي،  ورمى 
تعبرياً  مرّة،  من  أكثر  مرضبه  كربى،  دورات   3 لقب 
حافظ  املقابل،  يف  سهلة.  كرات  إلهدار  غضبه  عن 
زفرييف عىل تركيزه، خصوصا يف الشوط السابع من 
أربطة  يف  مضايقات  واجه  عندما  الثانية  املجموعة 

حذائه.

تقّدم  الثانية،  من  بريك«  »تاي  الفاصل  الشوط  ويف 
تأخره  قلب  اإلسكتلندي  لكن  صفر-3،  زفرييف 
عىل  املواجهة  األملاني  يحسم  أن  قبل   ،4-5 تقّدم  إىل 
مباراة  كانت  انها  »أعتقد  زفرييف:  الشبكة.قال 

ممتعة وعىل أعىل املستويات«.
وأضاف: »عليك االستمتاع بما تقوم به يف أرض امللعب 
استمتعت  ويمبلدون  بعد  املرضب..  كرة  وممارسة 

حقاً بكل لحظة يف أرض امللعب«.
صحية  متاعب  عانى  الذي  موراي  قال  املقابل،  يف 
كثرية يف السنوات األخرية: »أنا خائب طبعاً ألني أريد 
حقاً الفوز يف هذا النوع من املباريات. يجب أن أغرّي 

شيئاً ما«.
ستيفانوس  اليوناني  قلب  متأخرة،  ليلة  مباراة  ويف 
املخرضم  اإليطايل  عىل  وفاز  تأخره  تسيتسيباس 

فابيو فونييني 2-6 و6-3 و4-6.
ويلتقي اليوناني املصنف ثانياً يف الدور املقبل األسرتايل 
كريستيان  التشييل  عىل  الفائز  مينور  دي  أليكس 

غارين 6-4 و2-6.
يف  أصبح  قد  عاماً،   23 البالغ  تسيتسيباس،  وكان 
يوناني  أول  األخرية  الفرنسية  بطولة روالن غاروس 

يبلغ نهائي إحدى البطوالت األربع الكربى.
يف  خامساً  املصنف  برييتيني  ماتيو  اإليطايل  وفوجئ 
األمريكي  أمام  قاسية  بنتيجة  عاملياً  وسابعاً  الدورة 
بمجموعتني  البطولة  يف   31 املصنف  فريتز  تايلور 
ويلتقي  دقيقة.  و21  نظيفتني 6-4 و6-3 يف ساعة 
ثانياً هو الشاب يانيك  إيطالياً  الرابع  الدور  فريتز يف 

سينر املستفيد من انسحاب األمريكي جون إيسنر.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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تياجو سيلفا يدعم نيمار

فيدال: مباراة فنزويال حياة أو موت

اعالم الكرتوني الدمنارك ثاني املتأهلني اىل كأس العامل )قطر 2022( بعد فوزها على النمسا

أنس جابر تصعد إىل ربع نهائي وزفرييف يتفّوق على موراي يف بطولة إنديان ويلز

رونالدو يواصل التحليق وصربيا تتمسك بالصدارة

فارياس: أمتنى تقديم كرة القدم اخلاصة بنا أمام باراجواي

تأكد غياب آراخو عن مواجهة الربازيل

مفكرة الزوراء

اجملر تفرض التعادل على إنكلرتا

منتخب  تشكيلة  عن  برشلونة،  مدافع  أراوخو  رونالد  يغيب 
الربازيل ضمن تصفيات قارة  الذي يستعد ملواجهة  أوروجواي، 
أمريكا الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر.وأكد االتحاد األوروجوياني 
أن الالعب يعاني من إصابة عضلية يف الفخذ.وأشار إىل أن أراوخو 
أنهى مباراة األرجنتني األخرية التي خرسها منتخب أوروجواي 
بثالثية نظيفة، وهو يعاني من آالم بالفخذ األيمن، ليتم استبداله 
سيغيب  الشكل  جونزاليس.وبهذا  بجيوفاني   73 الدقيقة  يف 
مدافع  أيًضا  منها  استبعد  والتي  الربازيل،  مواجهة  عن  أراوخو 
فالمنجو،  وسط  والعب  خيمينيز،  ماريا  خوسيه  مدريد،  أتلتيكو 
جيورجيان دي أراسكايتا، لنفس السبب.وستقام مواجهة الربازيل 

مدرب  خاللها  وسيحظى  أمازونيا  دا  أرينا  ملعب  عىل  وأوروجواي 
جودين  دييجو  هما  فقط  دفاع  بقلبي  تاباريز،  أوسكار  أوروجواي، 

وسباستيان كواتيس، لكن بإمكان الثنائي مارتني كاسرييس وماتياس 
فينيا أيًضا اللعب يف هذا املركز.وتحتل أوروجواي، املرتبة الرابعة يف جدول 

التصفيات برصيد 16 نقطة.
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أنقرة/ متابعة الزوراء:
يف الوق�ت الذي تحقق في�ه األناضول 
اخرتاق�ات كبرية عربيا ودوليا يواصل 
الرئيس الرتكي توظيف الوكالة لخدمة 
مرشوعه وشن حروبه السياسية ضد 

خصومه.
وق�ال املدير الع�ام لوكال�ة األناضول 
الرتكي�ة رسدار قره غ�وز إن الوكالة 
الس�احة  ع�ى  تناف�س  أن  اخت�ارت 
الدولي�ة، وأن تك�ون واح�دة من أكرب 
ثالث وكاالت أنب�اء يف العالم. وأكد أنه 
تماشيا مع هذا الهدف سرتكز الوكالة 
أكثر عى أنشطة الصحافة يف الساحة 

الدولية.
وكال�ة  تغطي�ة  مس�احة  وتش�مل 
األناضول بقعة جغرافية واسعة تمتد 
من آس�يا إىل أوروب�ا، ومن األمريكتني 
حت�ى أفريقيا، ومن الرشق األوس�ط 
إىل البلق�ان. ويمكن النظ�ر إىل تطور 
األناض�ول عى أن�ه نتيجة ملموس�ة 
للتقدم نحو أهداف تركيا لعام 2023، 
حي�ث أن عملها الصحف�ي ب�13 لغة 

يتوافق مع أهداف تركيا.
وه�ذا الوض�ع الجدي�د وّف�ر لرتكي�ا 
إمكاني�ة أن تظه�ر نفس�ها بلغ�ات 
مختلف�ة، وتش�كل “الق�وة الناعمة” 
يف  أنق�رة  تقوده�ا  الت�ي  للحم�الت 
والسياس�ة  االقتص�اد  مج�االت 
الخارجية والصناعات الدفاعية، لذلك 
ف�إن وكالة األناض�ول تع�د أكثر من 

وكال�ة أنباء م�ن أجل تركي�ا، بل هي 
أرضي�ة للكفاح؛ حيث تعم�ل الوكالة 
عى رس�م خارطة طريق إلنتاج مادة 
خربية موجهة لقراء الداخل والخارج، 
لس�د  وتخط�و خط�وات متس�ارعة 
الفج�وة التي تفصلها عن املنافس�ني 
العاملي�ني. وبالفع�ل يمك�ن القول إن 
العالمات اإليجابية ب�دأت تربز يف هذا 

اإلطار.
لقد تمكنت وكالة األناضول من كرس 
هيمنة جمي�ع وكاالت األنباء العاملية 
الت�ي تق�دم أخبارها م�ن زاوية نظر 

واحدة.
ولفت قره غوز -عى هامش ورش�ة 
عم�ل نظمتها وكال�ة األناضول تحت 
ش�عار “نتغري ونزداد ق�وة” للتعريف 
بمشاريعها الدولية التي ستعمل عى 
تنفيذها خ�الل املرحلة املقبلة- إىل أن 
الوكالة ستعمل أيًضا يف الفرتة القادمة 
عى مكافحة اإلسالموفوبيا وحمالت 
التضليل. واستعرض معلومات تتعلق 
باملشاريع والتطبيقات التي ستنفذها 
الوكال�ة يف الف�رتة القادم�ة. ويقول 
“مكافح�ة  مصطل�ح  إن  مراقب�ون 
اإلس�الموفوبيا” مصطل�ح فضفاض 
وأن ق�ره غ�وز يقص�د “املزي�د م�ن 
نرش مرشوع اإلس�الم السيايس دوليا 

وعربيا”.
ويتناغ�م م�ا ذكره قره غ�وز مع ما 
ح�دده الرئي�س الرتكي رج�ب طيب 

أردوغ�ان كأهداف للوكالة يف رس�الة 
التهنئة التي نرشها بمناس�بة ذكرى 
تأس�يس وكالة األناضول عام 2018، 
إذ رك�ز ع�ى موضوع�ي “الكف�اح” 

و”االستمرارية”.
أق�دم  األناض�ول م�ن  وُتع�د وكال�ة 
إذ  املنطق�ة،  يف  اإلخباري�ة  ال�وكاالت 

تأسست عام 1920 قبيل إعالن الدولة 
الرتكي�ة الجدي�دة الت�ي أنه�ت وجود 
الخالف�ة العثماني�ة، ث�م تحول�ت إىل 
رشكة تركية مساهمة يف عام 1925، 
حي�ث تلقت دعًما كبريًا من مصطفى 
كمال أتاتورك، مؤسس الدولة الرتكية 
الرس�مية  الوكال�ة  وه�ي  الحديث�ة. 

لرتكي�ا، وتخض�ع مللكي�ة الدولة التي 
ترشف عليها ع�رب أجهزتها املختلفة، 
ال�وكاالت  ش�أنها يف ذل�ك ش�أن كل 

الرسمية للدول.
وتقول دراس�ات إنه�ا تحولت يف ظل 
أردوغان إىل وكالة رس�مية له ولحزبه 
بداًل من أن تظل وكالة رسمية للدولة، 
وعملت عى خدم�ة مرشوع أردوغان 
ويظ�ل  والتنمي�ة،  العدال�ة  وح�زب 
التطور األهم يف ذلك السياق هو إطالق 
النس�خة العربية من الوكالة، الذي تم 
يف ع�ام 2012، أي بعد ميض 92 عاًما 

عى تأسيسها.
ويته�م أكاديمي�ون وكال�ة األناضول 
بأنه�ا أصبح�ت نقط�ة االنط�الق يف 
الت�ي تخوضه�ا  املعلوم�ات  ح�روب 
تركي�ا. فع�ى مدى الس�نوات الس�ت 
املاضي�ة تراجع�ت ع�ن موضوعيتها 
التحريري�ة يف س�بيل تقدي�م وجهات 
النظ�ر املوالي�ة للحكومة بحماس�ة، 
ويص�ف املعارض الرتك�ي طورجوت 
ديب�ك وكالة األناض�ول بأنها “مجرد 

أداة يف يد أردوغان”.
وأشارت دراسة مرصية صدرت العام 
امل�ايض إىل أن�ه ُيمكن اعتب�ار إطالق 
النس�خة العربية من وكالة األناضول 
تطوًرا طبيعيًّا ُيعرّب عن تطلع الوكالة 
إىل املزيد من االنتشار عرب البث بلغات 
مختلف�ة، إال أن ذل�ك اإلط�الق يع�ود 
باألساس إىل أسباب سياسية وليست 

إعالمية؛ إذ ارتب�ط بصعود “املرشوع 
اإلس�المي” يف املنطق�ة العربي�ة منذ 
عام 2011، وتطلعات أردوغان نفسه 
إلع�ادة إنتاج العثماني�ة بحلة جديدة 
خليف�ة  أو  الس�لطان  فيه�ا  يك�ون 
أن  ب�د  ال  كان  ث�م  وم�ن  املس�لمني، 
يك�ون هناك جرس بين�ه وبني العرب، 
وهو الدور الذي س�عت للعبه الوكالة 
بنس�ختها العربية الت�ي عّدها رئيس 
مجلس إدارة الوكال�ة “همزة الوصل 
التي س�رتبط تركيا بالشعوب العربية 
بعدم�ا كان�ت لس�نوات طويلة تصل 
أخبارنا إليهم -والعكس صحيح- عن 

طريق وكاالت أجنبية”.
ويف الوق�ت ال�ذي تحق�ق في�ه ه�ذه 
الوكالة اخرتاقات كبرية عربيا ودوليا 
ال تزال وكاالت األنباء العربية حبيسة 
دوره�ا  ويب�دو  املحلي�ة  الخارط�ة 
محص�ورا برؤي�ة ضيق�ة إذ يعتم�د 
ع�ى الرتويج ونق�ل ص�ورة إيجابية 
ع�ن الجوانب الرس�مية، بينم�ا تبدو 
ش�به غائبة عن األح�داث املهمة التي 
تحتاج إىل الخروج عن الدور الرسمي 

والبيانات الحكومية.
ويف ح�ني يفرتض أن تك�ون الوكاالت 
اإلع�الم  لوس�ائل  الرس�مية مرجع�ا 
الت�ي  األجنبي�ة  وال�وكاالت  الدولي�ة 
تبح�ث ع�ن إجاب�ات أو توضيح�ات 
لألح�داث املهمة، فإنه�ا ال تقدم أكثر 
م�ن ترصيح�ات املس�ؤولني وبيانات 

مقتضب�ة ال تتضمن حقائ�ق وردودا 
تستجيب لتطلعات الرأي العام.

ويؤك�د خ�رباء إعالم أن آلي�ات العمل 
العربي�ة  األنب�اء  وكاالت  غالبي�ة  يف 
متش�ابهة، وتحتاج إىل إحداث نقالت 
والش�كل  املضم�ون  مس�توى  ع�ى 
العم�ل  أس�اليب  وتغي�ري  والتقني�ة، 
العم�ل  ووس�ائل  أدوات  وتحدي�ث 
حتى تنس�جم مع س�وق اإلعالم التي 
أصبحت سوقا واسعة جدا وضاغطة 
ومؤثرة بش�كل كبري ع�ى الرأي العام 

العربي.
ويف س�ياق آخر باتت وكالة األناضول 
ق�ادرة ع�ى نق�ل األح�داث بموج�ب 
املعادلة الخاصة لكل دولة عربية عى 
ح�دة. ووّظف النظ�ام الرتكي تغطية 
وس�ائل اإلعالم الناطق�ة بالعربية يف 
ش�ّن حرب عالقات عام�ة عى بعض 
البل�دان، حيث جعلها يف خدمة غايات 
سياسية بحتة، أبعدت اإلعالم عن قيم 
املصداقي�ة والحياد التي من املفرتض 
أنه يرتكز عليه�ا يف مختلف تغطياته 

اإلعالمية.
الس�عودية  اإلع�الم  وزارة  وحجب�ت 
عى س�بيل املثال الع�ام املايض موقع 
وكال�ة األناضول يف اململك�ة، “بعدما 
دأب�ت ع�ى اإلس�اءة إليه�ا”. وتق�ود 
الوكال�ة والقنوات اإلعالمي�ة واملئات 
من الحس�ابات عرب مواق�ع التواصل 

االجتماعي حروب تركيا السياسية.
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أكدت استمرار نهجها يف فضاء االعالم الوطين املهين املستقل

الوكالة تسعى لفرض خارطة َخربية عربيا وعامليا

الرئيس الرتكي يواصل توظيف وكالة األناضول خلدمة مشروعه وشن حروبه السياسية ضد خصومه

الرباط/ متابعة الزوراء:
قّرر القضاء املغربي، امس األربعاء، تأجيل أوىل جلس�ات اس�تئناف محاكمة رئيس تحرير 
صحيفة »أخبار اليوم«، املتوقفة عن الصدور، س�ليمان الريسوني، وذلك حتى 27 أكتوبر/

ترشين األول الحايل.
ويأتي تأجيل محاكمة جلسة محاكمة الريسوني من قبل محكمة االستئناف بمدينة الدار 
البيضاء، يف وقت تقدمت فيه هيئة الدفاع عن الصحايف املغربي بطلب اإلفراج املؤقت عنه.

وتزامنت أوىل جلس�ات االستئناف مع دعوات إلسقاط املتابعة يف حقه، كان من أبرزها تلك 
الصادرة عن لجان محلية للتضامن مع معتقيل الرأي والسياسة يف املغرب.

محاكم�ة  إّن  مش�رتك،  بي�ان  يف  اللج�ان،  وقال�ت 
الريس�وني يف مرحلتها االبتدائية »كانت غري عادلة 
وباطل�ة، نتج عنه�ا حكم ابتدائي بخمس س�نوات 
س�جناً نافذاً، وهو الحكم الذي استنكرته املنظمات 
حكم�اً  واعتربت�ه  والدولي�ة  الوطني�ة  الحقوقي�ة 

جائراً«.
وكانت محكمة االس�تئناف يف مدينة الدار البيضاء، 
ق�د قض�ت، يف 10 يوليو/تم�وز امل�ايض، بس�جن 
الريس�وني، ملدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمتي 
»هت�ك ع�رض بعن�ف« و«احتج�از«، فيم�ا ُحك�م 
بتعويض للمش�تكي ب��100 ألف دره�م )10 آالف 

دوالر(.
وكان الصحايف الريس�وني قد غاب عن جلس�ات محاكمته األخرية يف محكمة االس�تئناف 
بمدينة الدار البيضاء، وذلك بالتزامن مع دخوله إرضاباً مفتوحاً عن الطعام، وصل إىل أكثر 
م�ن 93 يوماً، احتجاجاً عى اعتقاله، مطالباً بمحاكمت�ه يف حالة رساح، علماً بأنه معتقل 

عى خلفية اتهامات نرشها شاب عى موقع »فيسبوك« باالعتداء عليه جنسياً.
والقت جميع طلبات اإلفراج املؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن  الريس�وني، الرفض 
م�ن قبل محكمة االس�تئناف، رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئ�ات مغربية ودولية بوقف 
اعتقال�ه ومتابعته يف حال�ة رساح احرتاماً لقرينة الرباءة، مع توف�ري كل رشوط املحاكمة 

العادلة.
ومنذ انطالق محاكمته، يف 9 فرباير/ش�باط املايض، اعتربت هيئة دفاع الريسوني أّن ملفه 
»سيايس بامتياز، يستهدف رضب حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة«، مذّكرة الجهات 

املسؤولة عن اعتقاله بحقه يف الحياة والسالمة البدنية والنفسية.
يف املقابل، تشدد السلطات املغربية عى استقاللية القضاء وقانونية اإلجراءات املتخذة بحق 

الريسوني، نافيًة حدوث أي تراجع عى مستوى الحقوق والحريات يف البالد.

لندن/متابعة الزوراء:
ُمنحت صحفية بريطانّية تعويضات تزيد عن 80 ألف جنيه 
إس�رتليني )أكث�ر م�ن 108 آالف دوالر أمريك�ي(، يف دعوى 
ضد موقع »اس�تقصائي« مق�ره لندن ورئيس�ه التنفيذي 
محمد فهمي، بعدما اّدعت يف الشكوى أنها تعرضت للخداع 
لالنضم�ام إىل املنظمة، لتكتش�ف الحقاً أنها كانت وس�يلة 

دعائية لإلمارات ومرص.
ونقل�ت صحيفة »ذا غاردي�ان« الربيطانية ع�ن الصحفية 
جاي�ن كاهاين قولها إّن محمد فهمي الذي ُس�جن يف مرص 
أكثر من ع�ام بتهمة نرش »أخبار كاذب�ة«، يف قضية أثارت 
غضًبا شعبًيا وعاملياً ُسجن فيها موظفون يف قناة »الجزيرة« 
حينه�ا، قال لها يف مقابلتها الوظيفّية إن مجلة التحقيقات 
)»ذا إنفيس�تيغايتيف جورنال« TIJ( كانت مطبوعة تابعة 
ل�«الصحافة االس�تقصائية املس�تقلة«. لكن كاهاين، التي 
كان�ت رئيس�ة التحرير ب�ني ديس�مرب/كانون األول 2018 
ويوليو/تموز 2019، قالت إنها تعتقد أن TIJ تلقت تموياًل 
م�ن اإلمارات العربية املتحدة وتتب�ع أجندة تهدف إىل تعزيز 

مصالح الدولة الخليجية ومرص.
يف تفاصي�ل ادعائه�ا، قالت كاهاين إن فهم�ي كان يحظى 
»بمس�اعدة وتوجي�ه« ممثل�ني م�ن اإلم�ارات، ويف يونيو/

حزيران 2019، التقى بالرئيس املرصي عبد الفتاح السييس 
الذي ُس�جن فهمي يف ظل نظامه »ملناقشة الخط التحريري 
ل��TIJ ومحتواها«.»ذا إنفيس�تيغايتيف جورن�ال« تتلّطى 

خل�ف عناوين صحفية اس�تقصائية لكّن عملها األس�ايس 
ه�و بروباغندا لإلم�ارات ومرص والهجوم عى م�ن ُيعّدون 
معارضني للدولتني، بما يف ذلك دول كرتكيا وقطر وجماعات 

كاإلخوان املسلمني
وذك�رت تفاصي�ل ادعائه�ا أن املس�ّمى الوظيف�ي له�ا يف 
TIJ ذك�ر أنها »س�تعمل م�ع صحفيني بارزي�ن وفريق من 
املحررين للمس�اعدة يف إنش�اء وإدارة منش�ور استقصائي 
عايل املستوى عى اإلنرتنت«. لكنها قالت إن الواقع مختلف. 
وجاء يف الوثيقة: »لم تقم TIJ يف أي وقت بتغطية مجموعة 
واسعة من املوضوعات وتنوع وجهات النظر من وجهة نظر 
مستقلة وموضوعية«. وأضافت »ركزت املقاالت والتقارير 
 ،TIJ ومحتويات وس�ائل التواصل االجتماعي التي نرشتها
بشكل أسايس، عى االستهداف العدواني والهجوم والتشهري 
بأولئك الذين ُيعتقد أنهم معارضون لإلمارات ومرص، بما يف 
ذلك دول معينة مث�ل تركيا وقطر وإيران ومنظمات معينة 

مثل جماعة اإلخوان املسلمني«.
وملّ�ا لم يقّدم أي م�ن TIJ أو فهمي دفاًعا، أصدرت املحكمة 
حكمها لتحصل كاهاين عى 80.735.92 جنيًها إس�رتلينًيا 
لقاء التحريف االحتيايل و/أو اإلهمال، باإلضافة إىل تكاليف 

الدعوى. )الجنيه اإلسرتليني يساوي 1.36 دوالر أمريكي(
وبحس�ب قرار املحكمة، س�تكون املجلة وفهمي مسؤوالن 

معاً عن املبالغ املستحقة لكاهاين.
تص�ّدر فهمي، ال�ذي تنازل عن جنس�يته املرصية ليحتفظ 

بالكندي�ة، عناوين الصحف عندما أدين يف مرص عام 2014 
إىل جانب اثنني من زمالئه صحفي�ي »الجزيرة« اإلنكليزية، 
املرصي باهر محمد واألس�رتايل بيرت غريس�ت. وُحكم عليه 
بالسجن سبع سنوات بتهمة تعريض األمن القومي للخطر 
ودعم جماعة اإلخوان املسلمني، عى الرغم من قول مراقبني 
مستقلني إنه ال يوجد دليل موثوق عى هذه التهمة. وحصل 
فهمي، الذي عمل أيًضا يف CNN ولوس أنجليس تايمز و«بي 
بي يس«، عى جائ�زة من اللجنة الكندي�ة لحرية الصحافة 
العاملي�ة خالل املحاكم�ة. ومثلت�ه الحًقا أم�ل كلوني، وتم 
العف�و عنه وعن زمالئه جميًعا عام 2015. ويف 2019، كان 
متحدًث�ا يف املؤتمر ال�دويل لحرية اإلع�الم االفتتاحي لوزارة 
الخارجية يف لندن.وعملت كاهاين س�ابًقا يف موقع الس�فر 
 ،Recharge وموق�ع أخبار الطاق�ة املتجددة Culture Trip

.TIJ قبل االنضمام إىل

بغداد/ نينا:
 تحتفل الوكال�ة الوطنية العراقية 
لالنباء / نينا/ غدا الجمعة بالذكرى 
السادسة عرشة لتأسيسها ، وفيما 
أك�دت اس�تمرار نهجه�ا املهني يف 
فض�اء االع�الم الوطني املس�تقل، 
اش�ارت اىل انها ش�قت طريقها يف 
س�احة االحداث ب�كل اقت�دار بعد 

تأسيسها عام 2005مبارشة.
وكانت انطالقة الوكالة يف الخامس 
عرش من ترشي�ن االول عام 2005 
بنخب�ة م�ن العامل�ني املتميزين يف 
وكال�ة االنب�اء العراقي�ة / واع / 
التي حلها الحاكم املدني االمريكي 
بول بريمر بعد االحتالل لتجد هذه 
النخبة نفسها ، وهي املؤهلة لهذه 
املهم�ة بحك�م خربته�ا امليداني�ة 
الت�ي قد تمت�د الكثر من 40 س�نة 
يف مدرس�ة غاية يف االبداع اال وهي 
وكالة االنب�اء العراقي�ة ، يف موقع 

الحتضان الوليد الجديد .
/نين�ا/  انب�اء  وكال�ة  وش�قت 
طريقه�ا يف س�احة االح�داث بكل 
مب�ارشة  تأسيس�ها  بع�د  اقت�دار 
وأصبح�ت خالل ف�رتة قصرية من 
عمره�ا ينبوع�ا مهم�ا لألخبار ملا 
اتسمت به من حيادية وموضوعية 
ودق�ة يف املعلوم�ة وصياغ�ة فنية 
متكاملة ومتميزة ما شجع العديد 
من املنظم�ات الدولية عى االتفاق 
معه�ا لدع�م مرشوعه�ا اإلخباري 

واعتماد اخبارها.
وبعد س�بعة أش�هر من انطالقتها 
دخل�ت /نين�ا/ يف مي�دان تش�فري 
نرشته�ا وأصبح الدخ�ول للموقع 
لتم�ول  م�ايل  اش�رتاك  مقاب�ل 

عمله�ا ولكي تحافظ ع�ى نهجها 
ال�ذي اختطته لنفس�ها  املس�تقل 
من�ذ انطالقتها بعيدا ع�ن االنتماء 

الحزبي او الطائفي او املذهبي .
توس�يع  يف  الوكال�ة  م�ن  ورغب�ة 
خدماتها ملشرتكيها ، فقد انطلقت 
يف الثام�ن من حزي�ران عام 2006 
ن�رشة الوكال�ة االخباري�ة باللغ�ة 

االنكليزية باالضافة اىل العربية.
منظم�ة  اىل  الوكال�ة  وانضم�ت 
انب�اء اس�يا والباس�فيك /اوانا/ 
يف الخام�س والعرشين من ش�هر 
ترشي�ن الثاني ع�ام 2010 خالل 
االجتماع الذي عقدته يف اسطنبول 
لتش�غل املقعد ال�ذي كانت تحتله 
وكالة االنباء العراقية /واع/ قبل 
حله�ا من قب�ل س�لطة االحتالل 
االمريك�ي للعراق لتصب�ح وكالة 

انب�اء /نين�ا/ العض�و رق�م 44 
باملنظمة.

وشاركت / نينا / يف اعمال مؤتمر 
/ اوانا / بدورته الخامس�ة عرشة 
الت�ي عقدت يف موس�كو اىل جانب 
اكث�ر م�ن /40/ وكال�ة انباء من 

اسيا والباسفيك .
ال�دويل  املؤتم�ر  يف  كم�ا ش�اركت 
لوكاالت االنباء العاملية الذي عقد يف 
الرياض خالل شهر ترشين الثاني 
2013 م�ن ب�ني 77 وكال�ة انب�اء 

عربية واجنبية.
وش�اركت ايض�ا يف املؤتم�ر الدويل 
ل�وكاالت االنباء العاملي�ة الذي عقد 
يف العاصم�ة االذربيجاني�ة / باكو 
/ خالل ش�هر ترشي�ن الثاني عام 
2016 م�ن بني اكثر من مئة وكالة 

انباء عاملية .

وترتبط / نينا / باتفاقيات ثنائية 
مع عدد م�ن وكاالت االنباء لتعزيز 
التبادل الخربي واملعلومة واالطالع 
عى مس�تجدات التق�دم العلمي يف 

هذا االطار.
وتول�ت وكالة انب�اء /نينا/ مهمة 
السياس�ية  األح�داث  تغطي�ة 
واألمنية واالقتصادية واالجتماعية 
والرياضي�ة والفنية منذ انطالقتها 
 ، الع�راق  محافظ�ات  عم�وم  ويف 
املراس�لني  تمتل�ك ش�بكة م�ن  اذ 
مس�تخدمة كل الوس�ائل التقني�ة 
املتقدمة يف ايصال الخرب واملعلومة 
والتقرير اىل مش�رتكيها بكل امانة 

وصدق ومهنية عالية .
تك�ون  ان  /نين�ا/  واس�تطاعت 
ويت�م  الع�راق  يف  االوىل  الوكال�ة 
التعام�ل معه�ا رس�ميا م�ن قبل 

اىل  اضاف�ة  ووزاراته�ا  الدول�ة 
السياس�ية ومنظمات  الح�ركات 
تؤخ�ذ  حي�ث  املدن�ي  املجتم�ع 
اخبارها بشكل رسمي من العديد 
م�ن الجه�ات العربي�ة واالجنبية 
وتمكنت بعملها املتميز من كسب 
اح�رتام الجميع يف ظ�روف بالغة 
الدقة والخطورة يف العراق خاصة 
و2007   2006 االع�وام  خ�الل 
و2008 حي�ث ال�رصاع الدم�وي 
العرقي�ة والديني�ة  الفئ�ات  ب�ني 
والنفوذ  والطائفي�ة والسياس�ية 

الخارجي عى اشده.
وبع�د ان تخلت املنظمات الداعمة 
دعمه�ا  ع�ن  املس�تقل  لالع�الم 
النش�طة الوكالة بسبب الظروف 
االقتصادي�ة الت�ي مر به�ا العالم 
نقاب�ة  تقدم�ت   2010 ع�ام   ،
الصحفي�ني العراقيني كداعم لهذا 
ال�رصح االعالم�ي وه�ي الجه�ة 
القانونية للصحفي�ني يف العراق ، 
وكما هو عهدها يف دعم االنشطة 
االعالمي�ة املتمي�زة ، لتس�تمر /

نينا/ عى خطها الحيادي املستقل 
ال�ذي ال ينحاز اال لقضايا املواطن 

ومعاناة الشعب العراقي.
اس�همت  التدري�ب  مج�ال  ويف 
الوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء 
م�ن  املئ�ات  تدري�ب  يف  /نين�ا/ 
الصحفي�ني العامل�ني يف الصحف 
الفضائي�ة  والقن�وات  املحلي�ة 
واالذاع�ات املحلي�ة واملؤسس�ات 
جان�ب  اىل  االعالمي�ة  واملكات�ب 
ال�دورات التدريبية الت�ي تنظمها 
بني الح�ني واالخر لطلب�ة كليات 

االعالم يف الجامعات العراقية .

بعد تشاجره مع صحفيين

حمكمة أوكرانية حتدد إقامة 
رئيس بنك اوكراني

املغرب: تأجيل أوىل جلسات استئناف 
حماكمة الصحفي سليمان الريسوني

الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا/ حتتفل  بالذكرى الـ 16 لتأسيسها

منح صحفية بريطانية تعويضاً بعد خداعها للعمل يف موقع بروباغندا لإلمارات ومصر

كييف/رويرتز:
 أمرت محكمة يف العاصمة األوكرانية كييف، بتحديد إقامة رئيس ثالث أكرب بنك أوكراني 
بعد وقفه عن العمل، بينما تواصل الرشطة التحقيق يف تشاجره مع صحفيني يف مكتبه.

وق�ال مكتب املدعي الع�ام ملدينة كييف يف بيان إن املحكمة أم�رت بتحديد إقامة يفجني 
ميتس�جر، رئيس بنك »أوكريكزيمبنك« الذي تديره الدولة واملفصول عن العمل، اعتباراً 
من العارشة مس�اًء كل ليلة حتى السادس�ة من صباح اليوم التايل.ولم يتس�نَّ االتصال 
بميتسجر للحصول عى تعليقه، لكنه كان قد اعتذر يف السابق عما وصفه بأنه »رد فعل 
انفعايل ش�ديد وس�لوك منفلت تجاه الصحفيني«.وفتحت الرشطة واملدعون تحقيقاً يف 
األسبوع املايض، بعد أن قال راديو ليربتي اإلخباري إن عاملني يف البنك هاجموا فريقاً من 

صحفييه كانوا يحققون يف ممارس�ات اإلقراض يف البنك ويريدون س�ؤال ميتس�جر.
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ثقافية

ما زاَل قلبَك ناحال وعليال  

                   هالّ أفضَت بمقلتني سبيال ؟

ما زلَت تنتظُر اللقاَء وكلما

                     أعلنتُه جلَب الدموَع بديال

ما زاَل رأُس قصيدٍة ملقيٍة  

                   فوَق الغيوِم بأرسها َمحموال 

هالّ رجعَت اآلن ُتمسُك خطوة 

                      للقلِب أعيى نبضُه فأزيال

إني انتظرتَك عارفا كيَف الندى 

                         يأتيَك كل دعائِه تبتيال

نأتيَك من َحلِق املضيِق كأنما  

                   ُعدنا من الَجدِث العتيِق سيوال

حتى إذا سقط الغماُم نشيدُه  

                        ُزبُر الحديِد ُمرتال ترتيال

أتراَك قربي أم أسرُي عىل اللظى

                     دهري وال ألقى نداَك أُسيال ؟

يا غارفا نبيض ببرِئ لقائِه 

أهديَك من شغِف اللظى ِقنديال

من بارٍق فتكْت بِه أحشاؤه  

                       أعطيتُه دهَر الندى إزميال

جاوزُت شعَر املادحنَي لعلني  

                        أحظى برؤيِة من أريُد قليال

أخفيُت اسمك ال أبوُح بحرفِه

                       مْن عاشٍق يف رسِه ما قيال

ما زال قلبك
واثق اجلليب

 

 

نافذة

علوان السلمان

املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة آمال رضوان  امنوذجا

  للشاعرة..الش�عُر هو الُح�بُّ الّذي يتفّتُق نوًرا َي�ِرقُّ بتصويرِِه.. 
وَيِش�فُّ ببالغِتِه.. فتس�مو النفوُس إليِه وتحنو بِه.. الش�عر هو 
أسمى النَِّعِم الرّبانّيِة.. وأقدُس أرساِرها التي ُتعّزُز اّتحاَد اإلنساِن 
بالحياِة الكريمِة.. واإلنساِن باإلنساِن وبالوجوِد.. وفقط بالحبِّ 
ِن واالعرتاِف.. فالشعُر اخرتاٌق  نتمّكُن ِمَن املعرفِة والتمييِز والتكهُّ

للنواميِس املألوفِة.. واألعباِء الثقيلة.. والكوابيِس املاُلِزمة.
َعّرْيِت أَْنَفاَس َصْمِتي .. 

ِبإِْغوَاَءاِتِك الُْمَقدََّسِة
وَُعْنوًَة

ُج ..  اْنَسَدلُْت اْنِثَيااَلٍت َتَتوَهَّ
عىَل َعَتَباِت َغَماِم الُْحُروِف

  فالن�ص يقوم ع�ىل املش�هدية الحركية والص�ورة املركبة التي 
تجم�ع ما ب�ني الح�يس والنفيس..اضاف�ة اىل تمي�زه بالتجانس 
االش�تقاقي والرتابط العضوي بنْي جزئياته املشهدية بما َيْجعله 

وحدة صورّية ُمتمّيزة وُمتجانسة ومتوائمة والسياق العام... 
اما نحن فنرى ان الش�عر.. رؤي�ة واعية تتبنى موقفا من الحياة 
وموجوداتها.. باعتماد لغة موحية واستعارات بالغية كالجناس 
واالس�تعارة..اضافة اىل الرمز النابش لذاكرة املستهلك)املتلقي(

من اجل استنطاق الصور وما خلفها ..
أُخبُِّئ لَك َتْحَت َجناَحيَّ ِغالَل ُحبِّي

ْء .. سيِّدي أجنحَة ِعَناِقنا َفَهيِّ
أِثْر أرياَشها  بَنساِئمي

لِيأخَذنا هفيُفها  إىَل ُدواٍر لَِذيذ
َدْعني أتربَُّع عىل ُعروِش الَغماِم

َعَبًثا لَو َحاَولَْت اْسِتْمَطاري
حتَّى وإْن َرَمْتني أَصاِبُع رَياِحَك

ِبربُوِق َظَمِئك
 فالش�اعرة تنس�ج نصه�ا باس�لوب درام�ي ورسد ش�عري مع 
تلوين فضاءاتها النصية بمسحة من االنفعاالت الوجدانية وهي 
ُتخاِطُب الفكر والِحسَّ معاً، وُتَحّفَز وجدان املستهلك)املتلقي( من 
اجل اس�تنطاق النص والكشف عما خلف عوامله  املكتنزة بطاقة 
فنية خالقة لصورها الشعرية التي هي وحدة بناء القصيدة التي 
تتش�كل من تآلف الصور املحققة للمشهد بتشابكها مع بعضها 
واملؤطرة بوحدة موضوعية متوائمة ومنس�جمة وواقع التجربة 

والسياق البنائي...
   وبذلك قدمت املنتجة)الشاعرة( نصوصا تنم عن تجربة شعورية 
منبثق�ة عن تأّجج ذاتها التي ه�ي جزء من الذات الجمعي اآلخر 
وخلجات النف�س وانفعاالتها... كونها تس�جل لحظاتها بنبض 
فك�رّي وإنس�انّي.. فضال ع�ن محاكاتها الطبيع�ة.. مع توهج 
عاطف�ي مكثف العبارة املتميزة بجمالي�ة اللغة وابتعاد الفاظها 
ع�ن الضبابي�ة والغموض..مع اكثار من اس�تخدام املحس�نات 

البالغية واكتظاظها باالفكار االنسانية واملضامني الفنية..

عن الرتمجة واملرتمجني

فاعلية اللغة الشعرية ومتثالتها يف رواية مراجيح املوتى 
للروائي عزام الرملي 

أنفال كاظم
يف رواي�ة مراجيح املوت�ى للروائي عزام 
الرميل والصادرة عن دار االبداع للطباعة 
والنرش٢٠٢١ ينطلق الروائي بحزمة من 
الذكريات املبعثرة هنا وهناك وتساؤالت 
جوهرية تمس صمي�م الجنس البرشي 
م�ع  األرض  س�طح  ع�ىل  ووج�وده 
تناقض�ات فكرية تجوب العقل البرشي 
وآالف الحكايات واألساطري التي تطرق 
أب�واب الذه�ن وتس�تدرج العق�ل ،كل 
هذه األف�كار والهلوس�ات والهذايانات 
كان�ت بمثاب�ة موج�ة هوج�اء تجتاح 
فك�ر الق�ارئ من�ذ بداي�ة الرواية حتى 
نهايته�ا وتكاد تش�تته وتضي�ع نقطة 
انط�الق اح�داث الرواي�ة التي اتس�مت 
ببط�يء الزم�ن الرسدي بس�بب كثرت 
املشاهد الحوارية املونولوجية واملشاهد 
التصويرية والوقفات الوصفية لألماكن 
والش�خوص واالس�تغراق يف التفاصيل 
الدقيق�ة واألف�راط يف اس�تخدام اللغ�ة 
الش�عرية اثن�اء ال�رسد ال�ذي أصي�ب 
بالرته�ل ش�يًئا فش�يئاً م�ع التق�دم يف 
الرواي�ة، ينتق�ل بن�ا )كري�م( ال�راوي 
وه�و الش�خصية الرئيس�ية يف الرواية 
بصوته املس�موع اىل جان�ب العديد من 
الش�خصيات الثانوي�ة يف الرواي�ة  م�ن 
حزن آلخر ومن ألم أللم أكرب ومن خيبة 
اىل خيب�ة مع أح�الم بس�يطة و اوجاع 
وي�راوغ  ابجدي�ة  رس�مها يف طالس�م 
بصم�ت ه�ذه الحي�اة املثقل�ة بالهموم 
وكم�ا وص�ف نفس�ه)يلتهمني الغياب 
عىل مراجيح املوت�ى اصحوا عىل اطالل 
قريتي املتطرفة حنيناً…(فقد اسهب يف 
وصف قريته)اللوحة التي التقبل املحو( 
،)القرية مملكة م�ن الطبيعة والجمال 
والهواء الطلق والبالب�ل املغردة مقارنة 
م�ع طبيع�ة املدين�ة وألوانه�ا املزيفة(

مكانه األول ووطنه األول وعشقه األول 
فلم ي�رتك تفصيل�ة يف ذاكرته اال وصب 
عليه�ا اهتمامه مثل البي�وت ومناخها 

وكيفي�ة وس�هولة بناءه�ا والطبيع�ة 
الخالب�ة ب�كل معطياته�ا وعنارصه�ا 
املتناغم�ة م�ع روح االنس�ان الق�روي 
واألطفال البس�طاء، كم�ا واخذ الوطن 
مساحة واسعة وربما شاملة يف الرواية 
فق�د ش�بهه بالرج�ل املذب�وح واغدقه 
بكلمات الحب والحن�ني والحزن املدقع 
ثم يجع�ل منه رمزية داللية فذة للقرية 
واألم والج�دة والصديق والحبيبة وكيف 
ان هذا الوطن تفدى له األرواح وتثار له 
دم�اء رجاله الجنود البواس�ل بخوذهم 
الكالحة وعيونهم  الس�وداء ووجوههم 
الحم�راء املمتلئ�ة بالغب�ار خل�ف تل�ك 
الس�واتر وتح�ت وابل الرص�اص وامام 
فكرة املوت املحتوم،ثم يلتفت لكف امه 
وحضنه�ا الداف�ئ ويتغلغ�ل اىل أعماق 
قلبه�ا ويص�ل ب�ه الح�ب والحن�ني اىل 
استعادة ذكرياته حول اعمالها املنزلية 
التي تتس�م بالبساطة واملؤطرة بالتعب 
والجهد يف زمن مىض ذكراه تبث الراحة 
والطمأنين�ة يف النفوس ،يتكلم عن فقد 
والده الذي ت�رك به جرحني جرح فراقه 
وج�رح الوط�ن الباكي الن�ازف، ثم عن 
قبول�ه بجامع�ة املوصل ورحلت�ه التي 
انطل�ق بها ت�اركاً خلف�ه بيت�ه األليف 
والحي�اة القروي�ة الهادئ�ة لينتق�ل اىل 

حي�اة جدي�دة ورفاقه الذين تس�اقطوا 
الخريف كما وصفهم)فالرفاق  كأوراق 
جوارنا يف حالتي الشهرة واملال والنفوذ 
وماعداها مجرد زيف عابر…(،مراجيح 
وامل�وت  الحي�اة  رحل�ة  ه�ي  املوت�ى 
واإلنسانية والهروب والخوف والخطيئة 
وفت�ات الزمن والوط�ن الجريح والخري 
وال�رش وااليم�ان والكفر وتج�ار املوت 
وصانع�ي الح�روب واألىس والطفول�ة 
وال�راع بني النظ�ام املدن�ي والقروي 
والفك�ر والعقائد والتصال�ح مع الذات 
مش�نقة  يف  واملعدم�ون  واالستس�الم 
الحلم،وع�ىل الرغم من ان ه�ذه الرواية 
مش�حونة بمشاعر مرتاكمة من الحزن 
والحنني واأللم وطرحت بني س�طورها 
الكثري من القضايا واألفكار اإلنس�انية 
لالث�ارة  تفتق�ر  انه�ا  اال  والفلس�فية 
والتش�ويق واملفارقة الدرامية التي من 
ش�أنها تثري دهش�ة القارئ وتجعله يف 
وضع ترقب ملا سيجري من احداث،فلم 
يوفق الروائي يف صناعة مناخات مالئمة 
لبناء مشهد يثري القارئ ويجعله يلتهم 
الن�ص للتع�رف ع�ىل خباي�اه وارساره 
وغموضه مما أدى اىل الش�عور بامللل يف 
أحيان كث�رية ويعزى ذلك ايضاً اىل اللغة 
الش�عرية التي اغدق بها سطور الرواية 

مم�ا اثر س�لباً عىل البني�ة الرسدية لها 
وتنام�ي حرك�ة الرسد وتط�وره بحيث 
أصبح�ت الش�عرية غاي�ة يف ح�د ذاتها 
يف الرواي�ة ولي�س الحدث ال�رسدي مما 
ش�كل عبئاً عىل ال�رسد واملتلقي بنفس 
الوقت،وجع�ل النص ال�رسدي مفتوحا 
عىل تأويالت عديدة حس�ب فهم وادراك 
الق�ارئ ومدى اس�تيعابه للدالالت التي 
حرره�ا الروائ�ي داخ�ل الن�ص ،وكما 
ذكرت زهراء ناظمي)ان اللغة يف الرواية 
ع�ادة ماتك�ون بس�يطة النه�ا خطاب 
املجتم�ع  رشائ�ح  مختل�ف  اىل  موج�ه 
وهي تعرب عن لغة رشائحه االجتماعية 
املتنوعة اال ان الروائ�ي العربي الحديث 
اصب�ح يرتق�ي بلغ�ة يف رسده الروائ�ي 
لتتحول الرواية اىل رواية ش�عرية(،قدم 
الروائي كل أفكاره بلغة شعرية ونثرية 
تتجسد يف صورها ودالالتها وايحاءاتها 
من بداية الرواية حتى نهايتها وبأمكان 
أي ق�ارئ مالحظ�ة ذل�ك ولك�ن لي�س 
كل ق�ارئ يس�توعبها الن كثرته�ا تؤثر 
ع�ىل تركيزه واسرتس�اله باالحداث وكا 
يرى عب�د امللك مرتاض )لغ�ة النثر لغة 
إخبارية ولغة الشعر تصويرية ايحائية 
ولكن االجن�اس األدبية تتجاور ويحدث 
تبادل يف املواقع فادا الش�عر نثر إذا كان 

نظم�اً وإذا النثر ش�عر اذا كان مش�بعاً 
بالصور مثقالً بالرؤى الشفافة محمال 
عل اجنح�ة األلف�اظ ذات الخصوصية 
الش�عرية(، كما ان الوقف�ات الوصفية 
بنوعيها كم�ا ذكر يف مدخ�ل اىل نظرية 

القصة )التي تتمثل بمساحة ا
السرتاحة التي يتوقف فيها الرسد فاسحاً 
املجال آللية الوص�ف والتصوير ملظاهر 
األشياء او األماكن او الشخصيات فهي 
اذاً ايقاف مس�ار االح�داث املتنامية اىل 
االم�ام بغي�ة وصف يشء ما( واملش�هد 
التصوي�ري والحواري كم�ا جاء يف بناء 
املش�هد الروائي)فع�ل مح�دد يحدث يف 
زمان وم�كان محددين ويس�تغرق من 
الوق�ت بالق�در ال�ذي اليك�ون في�ه أي 
تغيري يف امل�كان او قطع يف اس�تمرارية 
الزم�ن وه�ي اح�دى املظاه�ر املهم�ة 
لتبطئ�ة الرسد( ظهرت جلي�اً يف الرواية 
واش�تغلت ع�ىل حس�اب الزم�ن ال�ذي 
اس�تغرقته االحداث وادى ذلك بدوره اىل 
تبطئة الرسد وتعطيله أي إيقاف اتساع 
ال�رسد وحركت�ه اىل االمام،كما وتالعب 
الروائي بزمن الحكاية يف مس�ار الرسد 
الحارض والرجوع بالزمن اىل املايض من 
خالل اس�تخدام تقنية االستباق)تقنية 
زمنية تس�ترشف االحداث وتقرأ القادم 
منها( واالس�رتجاع)ايراد السارد لحدث 
س�ابق عبى النقطة الزمنية التي بلغها 

الرسد(. 
املوت�ى  مراجي�ح  رواي�ة  ان  واخ�رياً 
استخدمت فاعلية اللغة الشعرية بكال 
املتمثلة باملزاوجة  حالتيها اإليجابي�ة 
بني جمالية النس�يج اللغوي الشعري 
املؤث�رة  الص�ور  وال�رسدي وايص�ال 
لنف�س الق�ارئ، والس�لبية املتمثل�ة 
ببطيء الزمن ال�رسدي وترهل الرسد 
وتشتيت تركيز القارئ، اال اننا ال ننكر 
انها محاولة جديرة ان تسلط األضواء 
عليه�ا كأف�كار وقضاي�ا ومواضي�ع 

هادفة ومهمة.

رياض العلي
الرتجمة نش�اط انس�اني يعمل عىل خلق 

التواص�ل الثق�ايف والعلم�ي واالدب�ي بني 

الش�عوب وهو نش�اط قديم ق�دم الكتابة 

نفسها.

ويمك�ن ع�د الرتجمة الحديث�ة بأنها نص 

جديد موازي للنص املرتجم وبحسب تعبري 

صال�ح علمان�ي ان الرتجمة ش�كل جديد 

ملضمون العمل االصيل او هي شكل العمل 

يف لغته الجديدة.

 ولكل لغة اس�لوبها الخ�اص يف التعبري او 

تراكيب الجملة وااللفاظ التي نشأت كلها 

بفع�ل ظروف برشية  وبيئي�ة واجتماعية 

واقتصادية ربما تش�رتك م�ع لغات اخرى 

ولكن ه�ذا نادرا م�ا يحدث وه�ذا التباين 

واالخت�الف يش�كل اك�رب تح�دي يواجهه 

املرتجم يف عمله.

 وحينما نق�ول ان النص املرتجم هو خلق 

جدي�د لم يكن موجودا من قبل اليعني هذا 

ان يتدخل املرتجم كطرف توجيهي يف العمل 

املرتج�م فيفرتض ان�ه غري متحي�ز اال اذا 

طلب منه ذلك او من تلقاء نفس�ه بدوافع 

ش�تى ففي بع�ض االحيان يق�ع املرتجم 

ضحي�ة رؤيته االيديولوجي�ة والثقافية او 

يق�ع تحت تأثري سياس�ة املؤسس�ة التي 

يرتجم لها فيقوم بالحذف او تغيري املعنى 

او االضاف�ة لك�ن ه�ذا اليعن�ي ان يك�ون 

املرتج�م عبداً وفي�ًا للنص االص�يل بل هو 

يكتبه مرة اخرى بأسلوب لغوي جديد مع 

االحتفاظ ب�روح االص�ل ،فاملرتجم خائن 

كما يقول االيطاليون وهذه الخيانة تعني 

ان املرتج�م يقوم بكتابة العمل االصيل من 

جديد.

ويبني عبد الواحد لؤلؤة رأيه يف الرتجمة او 

طريقته فيها بقول�ه: )أنت تقرأ أفالطون 

يف الجمهورّي�ة، أو يف املح�اورات، وتفه�م 

ما تقرأ فيلّذ لك ثّم تبدأ تس�اورك الشكوك؛ 

هل أنت حّق�اً تفهم ما تق�رأ، وتجد متعة 

فيه؟ ثّم تبدأ تس�اءل نفسك؛ ملاذا قالوا لك 

إّن الفلس�فة صعب�ة الفهم تس�تغلق عىل 

الق�ارئ ؟ ثّم تق�رأ كتاباً ألحد الفالس�فة 

املعارصين؛ فال تفهم ما تقرأ . وتعجب أن 

يكون فيلسوف معارص أصعب عىل الفهم 

من أفالطون نفس�ه . وأحس�ب أّن الفرق 

بني االثن�ني يقع يف باب الف�رق يف وضوح 

الرؤية . فذل�ك يعي ما يقول، ويقوله بكّل 

تواض�ع، وهذا “ دماغه ملخبطة .. س�مك 

لبن، تمر هندي( ولهذا الس�بب نجد الكثري 

من الكت�ب املرتجمة لم تق�دم للقارئ اي 

فكرة عن العمل االصيل واالمثلة كثرية.

وقد تحدث ش�يرشون يف الق�رن االول قبل 

امليالد ع�ن نوعني من الرتجم�ة االوىل هي 

الرتجم�ة اللفظي�ة والثاني�ة ه�ي ترجمة 

املعن�ى اي الرتجم�ة الحرة لك�ن الرتجمة 

الحرة ال تعني تجاهل خصوصية االلفاظ 

ودالالتها ضمن سياق النص فالكلمة بحد 

ذاته�ا تعني يشء ووجودها ضمن س�ياق 

تعني يشء اخر ربما يتفق مع املعنى االول 

او ينزاح اىل معاني اخرى.

وم�ن الطريف ان ماركيز حينما اطلع عىل 

الرتجمة االنكليزية لروايته ) مائة عام من 

العزل�ة( التي ق�ام بها غريغوري راباس�ا 

ق�ال ان ه�ذه الرتجمة افضل م�ن الرواية 

االصل .

لذلك من اخطاء املرتجمني انهم يرتجمون 

الكتاب بنفس اس�لوب اللغة املرتجم عنها 

لذا تأت�ي الرتجمة غري دقيق�ة او واضحة 

وتش�وبها اخط�اء كثرية كما ح�دث مثالً 

م�ع ترجم�ات ج�ربا ابراهيم ج�ربا وعبد 

الق�ادر الق�ط ملرسحيات شكس�بري وهو 

االمر الذي جعل ص�الح نيازي ينتقد جربا 

كثريا بس�ببه كما ذكر ذل�ك يف كتابه )من 

تقني�ات التألي�ف والرتجم�ة( لذلك ترجم 

ني�ازي هامل�ت ومكبث مرة اخ�رى وقدم 

لهذه الرتجمة ب�كالم ينتقد فيه الرتجمات 

الس�ابقة ويق�دم تقنية جدي�دة للرتجمة 

والتي نظر لها يف كتبه.

ولعدم قناعة رسكون بولص كذلك برتجمة 

جربا لس�ونيتات شكس�بري قام برتجمتها 

مرة اخ�رى بع�د ان كتب منتق�داً ترجمة 

ج�ربا له�ا ويذك�ر ان عب�د الواح�د لؤلؤة 

ترجم الس�ونيتات بعنوان )الغنائيات( ويف 

املقدمة ينتقد فيها ترجمة جربا لها وكذلك 

ترجمة كمال ابو ديب.

بالرتجم�ة صاح�ب  يق�وم  ان  واالفض�ل 

االختصاص فمثالً قام فؤاد زكريا برتجمة 

الكثري من االعمال الفلسفية بلغة واضحة 

يفهمه�ا الق�ارئ املختص وكذل�ك العادي 

وقد س�ار عىل منهج�ه امام عب�د الفتاح 

ام�ام يف م�رشوع ق�دم في�ه الكث�ري م�ن 

املؤلفات الفلس�فية وراجع ترجمات غريه 

يف جهد كبري.

وم�ن اصعب ان�واع الرتجمة ه�ي ترجمة 

االعم�ال االدبي�ة ألن عم�اد ه�ذه االعمال 

هو االس�تعمال االدبي للغة وتكون مهمة 

ترجمة االعمال الرسدية اهون من الشعرية 

ألن االخرية قائمة عىل االستعارات واملجاز 

والرم�ز وغريه�ا م�ن البالغ�ات اللغوي�ة 

حيث يقول الش�اعر الفرن�يس ايف بونفوا 

ويذه�ب  مس�تحيلة(  الش�عر  ترجم�ة   (

صامويل كولديرج بأن ترجمة الشعر هي 

ليست الش�عر نفس�ه وانما فكرة عنه لذا 

فأن ترجمة االعمال الش�عرية اليقوم بها 

اال م�ن له معرف�ة جذرية يف فق�ه اللغتني 

وثقافتهما وكذلك فهم كبري للش�عر حيث 

يقول الجاحظ يف كتاب�ه الحيوان : ) والبد 

للرتجم�ان م�ن ان يك�ون بيان�ه يف نفس 

الرتجم�ة يف وزن علم�ه يف نف�س املعرفة 

وينبغ�ي ان يك�ون اعل�م الن�اس باللغ�ة 

املنقولة واملنقول اليها(.

 وم�ع ذل�ك التك�ون الرتجم�ة الش�عرية 

متطابق�ة م�ع املعنى اللفظي والش�عري 

للنص املرتجم ، يقول الجاحظ )الش�عر ال 

ُيستطاع أن يرتجم، وال يجوز عليه النقل، 

ومتى ُح�وِّل َبُط�َل وزُن�ه وَذَهَب ُحس�ُنُه 

وس�َقط موضع التعّجب فيه( وهذا يصح 

بشكل مؤكد عىل الشعر العمودي والشعر 

التفع�يل لكن يمكن ترجم�ة قصائد النثر 

ألنها وجدت اصالً كتقليد للشعر االجنبي.

فعىل سبيل املثال نجد ان ) االرض اليباب( 

ق�د ترجمها الكثري امثال ادونيس وتوفيق 

صايغ ولويس عوض ويوس�ف اليوس�ف 

وماهر ش�فيق فريد ويوسف الخال ونبيل 

راغ�ب ومحمد عب�د الس�الم رؤوف وعبد 

الواح�د لؤل�ؤة وابراهيم امل�اس وترجمة 

مشرتكة لعدنان خالد عبد الله وطالل عبد 

الرحمن اسماعيل ويف االونة االخرية اصدر 

فاضل الس�لطاني ترجم�ة جديدة لها مع 

تقديم مقارن�ة للرتجم�ات املختلفة وهو 

عمل يشبه كتاب لؤلؤة يف مضمونه وسار 

عىل منهجه حيث يحاول السلطاني تقديم 

رؤية شاملة لهذه القصيدة املهمة يف تاريخ 

الش�عر العامل�ي، وق�د اختل�ف املرتجمون 

بعن�وان القصيدة فمنهم م�ن ترجمها اىل 

االرض اليب�اب وه�ي االش�هر ومنهم من 

ترجمها اىل االرض الخراب ومنهم اىل ارض 

الضياع ويف هذا الص�دد يقول لؤلؤة : ) إن 

الرتجم�ة هي خط�وة عىل طري�ق ترجمة 

أفضل ستأتي مستقبال( .

يف ال�رسد يقع املرتجم�ني يف اخطاء عديدة 

منه�ا انه�م ال يعرف�ون بع�ض الرتاكيب 

واالف�كار الت�ي يعرضه�ا الس�ارد ألنه�ا 

يف الغال�ب تخ�ص ثقاف�ة ش�عبية خاصة 

ومحلي�ة او له�ا جذور متأصل�ة يف الرتاث 

القديم او االس�اطري او بع�ض االماكن او 

الش�خصيات التاريخي�ة والديني�ة فيقوم 

بنقله�ا بع�د تعريبها ولي�س ترجمتها اذا 

كان�ت كلمة واح�دة او ينقلها حرفياً دون 

فهم مما يرب�ك القارئ ويؤدي اىل اما فهم 

خاطئ او غموض يف املعنى العام لذلك فأن 

املرتج�م املح�رتف يقوم ب�رشح كثري لكل 

هذه االشياء ألنه يخاطب قارئ يختلف عن 

قارئ العمل االصيل، ومن امثلة الرتجمات 

الس�يئة ه�ي الرتجم�ة الفرنس�ية لرواية 

اوالد حارتنا حيث لم يعرف املرتجم الكثري 

م�ن الس�ياقات التاريخي�ة واالجتماعي�ة 

والثقافي�ة للرواي�ة مم�ا جع�ل الرتجم�ة 

تخرج بشكل سيئ جدا.

ومن الغريب حقاً ان صاحب اشهر قاموس 

برتجم�ات  ق�ام  وال�ذي  عربي-انكلي�زي 

كثرية وسمي بش�يخ املرتجمني وهو منري 

بعلبك�ي تك�ون ترجمات�ه االدبي�ة باهتة 

ومملة والروح فيها كرتجمته للبؤس�اء او 

لكوخ العم توم وربما يعود ذلك اىل تجربته 

يف تحري�ر القاموس حيث يهت�م باملفردة 

والنحت.

ويمكن القول ان افضل من ترجم االعمال 

الرسدية ه�م معاوية عبد املجيد عن اللغة 

االيطالي�ة وصالح علماني عن االس�بانية 

وخالد الجبييل الذي يرتجم االعمال االدبية 

العاملية عن طريق ترجمتها عن االنكليزية 

وه�م كله�م من اهل الش�ام وان�ا كقارئ 

اقوم ب�رشاء أي كتاب مرتج�م بدون تردد 

اذا وجدت هذه االس�ماء الثالثة عىل غالف 

الكتاب.

ول�كل مرتجم طريق�ة يف الرتجمة ويمكن 

االط�الع ع�ىل ط�رق  اس�اليب املرتجمني 

م�ن خ�الل ش�هاداتهم يف املؤتم�ر ال�ذي 

اقامه منت�دى العالقات العربي�ة والدولية 

يف الدوح�ة بتاري�خ 26 و 27 فرباير س�نة 

2014 وصدرت اعمال هذا املؤتمر يف كتاب 

بجزئني يف نفس السنة.

ُر أْعىل َيمنِي ُقبَِّة البياِض َفرَّ النرُس والنسوُر ال َتفِّ

 ُ َوصٌف اذا ما َنَفَع املعنى َفإنَّ الوَصَف َهل َيضُّ

ن َعلِموا َقبيل َوُهم أَقّروا  أَتعلَمنَي أنَّني َعلِمُت ِممَّ

ٌ َبيَننا َوِبرُئ ِل بالسؤاِل ِعندما أجبُتُهم :- َيلعُب رسِّ

ُر يا َخيبًة لم أقَتِن ِمنها ِسوى َمضِّ املالماِت التي َتقَّ

ُر ِبها ُعيوُن الشامتنَي ُعنوًة أسَمُعُهم َوُكلَّما أمُّ

َيقوُل : َبعُضُهم لبعٍض ارِجموُه إنَُّه إفٌك ِبِه َوُطهُر

ُر َسأنكفي بالَقْدِر هذا َوأتوُب ِعندما أتوُب أو أجُّ

ُر  ها َتغُّ َنهَر الكالِم للِنهاياِت التي أُريُدها َوُكل�ُّ

َنبَِّيتي :- ِمضلُة الَفجِر َوَرأٌد مالَُه ُمرَبٌِّر وَُعذُر

ِبال� ��الَمجيِء أو باالنتظاِر لَوعٌة َطَغت ولعنٌة َوَقهُر

َفرَّ ِمن ُقبَِّة 
الَبياض ...
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ال يخلو أي منزل من املنازل من وجود 
السكر، حيث له اس�تخدامات كثرية 
والكثري من الناس يرغب بإضافته إىل 
بعض املرشوبات والحلويات ليضيف 
الطعم الحلو عليها، ولكن هل سألت 
نفس�ك مل�اذا الس�كر ال يتعف�ن مع 

الزمن كأغلب األطعمة؟!.
م�ادة  ه�و  الس�كروز  أو  الس�كر 
كربوهيدراتية توج�د يف جميع أنواع 
الفاكه�ة والخ�راوات، كما تصنع 
جمي�ع النبات�ات الخ�راء الس�كر 
خالل عملي�ة البن�اء الضوئي، وهي 
العملية الت�ي ُيحول بها النبات ضوء 
الش�مس إىل غذاء وطاق�ة، ويحتوي 
قصب الس�كر والش�مندر الس�كري 
ع�ى كمي�ات كب�رية من الس�كروز، 
حيث يحتوي ساق قصب السكر عى 

%14 م�ن وزنه من الس�كر، وكذلك 
يحت�وي البنجر ع�ى %16 من وزنه 
من السكر، وال تكون حبيبات السكر 
عرضة للتلف أو التعفن كما يحدث يف 

بعض األطعمة األخرى.
والسبب الرئيس يف عدم تعّفن السكر 
هو ع�دم وج�ود نس�بة كافي�ة من 
امل�اء في�ه لنم�و أو تواج�د البكترييا 
والكائنات الضارة عليه، أما التفسري 
العلمي لهذه الظاهرة فهي الخاصية 

اإلسموزية.

أظهرت دراس�ة وجود رابط بني صحة القلب ونوعية العالقة مع الجريان، 
إذ إن األش�خاص الذي�ن لديهم جريان جي�دون يواجه�ون مخاطر أقل يف 

اإلصابة بنوبات قلبية.
وجاء يف بيان أرفق بنتائج الدراسة أن يكون لدى األشخاص جريان جيدون 
وأن يش�عروا بالتواصل مع اآلخرين يف املجتمع املحيل من شأنه أن يقلص 

خطر اإلصابة بنوبة قلبية”.
ورك�زت بحوث س�ابقة تناولت موضوع الرابط ب�ني الجرية والصحة عى 
اآلثار الس�لبية الناجمة عن عوامل مثل كثاف�ة مطاعم الوجبات الرسيعة 
ومس�تويات العنف والضجي�ج واالزدحام املروري وس�وء نوعي�ة الهواء 

وانتشار الرسقات وتعاطي املخدرات، بحسب معدي الدراسة.
وإلجراء هذه الدراسة، حلل الباحثون من جامعة ميتشيغن، بيانات عائدة 
ل��5276 ش�خصا تفوق أعماره�م 50 من دون س�جل ملش�اكل قلبية يف 
الس�ابق ممن شاركوا يف دراسة متواصلة عن الصحة والتقاعد يف الواليات 

املتحدة.
ويف مس�تهل امل�رشوع، طلب من املش�اركني إعطاء نقاط م�ن واحد إىل 7 
للداللة عى مدى ش�عورهم باالنتماء إىل البيئة التي يعيش�ون فيها ومدى 
قدرته�م ع�ى االعتم�اد ع�ى جريانه�م يف أوق�ات األزمات وم�دى ثقتهم 

بجريانهم وتقييمهم ملستوى لطافة الجريان.
ولدى تحليلهم للنتائج، الحظ معدو الدراسة أنه كلما زاد تقييم األشخاص 
لجريانهم نقطة واحدة من أصل سبعة تقلص لديهم خطر اإلصابة بنوبات 

قلبية عى مدى السنوات األربع التي شملتها الدراسة.
وقال إن هذا الفارق “يمكن مقارنته تقريبا برتاجع نس�بة خطر اإلصابة 

بنوبات قلبية لدى غري املدخنني باملقارنة مع املدخنني”.
وأشار فريق الباحثني إىل أن اندماج األشخاص مع جريانهم قد يساعد عى 

القيام بأنشطة بدنية مثل امليش، ما يساعد عى تفادي أمراض القلب.

 قالت يلينا سولوماتينا أخصائية التغذية 
الروسية املعروفة، إن الخلط بني األطعمة 
التقليدي�ة واملعتادة، يمكن أن يتس�بب يف 

إزعاج لجسم اإلنسان.
وذك�رت س�ولوماتينا يف لق�اء متلفزة أن 
اتب�اع نظام غذائي غ�ري صحي، يمكن أن 

يؤدي إىل عواقب غري حميدة.
وأضاف�ت الخب�رية: “ق�د ال يخط�ر ببال 
الكثريي�ن، أن تن�اول اللح�م بالبطاطس 
م�ع الطماط�م والخي�ار، ورشب القهوة 
بالحليب خالل ذلك، يمكن أن يكون ضارا 
لعملي�ة الهض�م. ولك�ن مع ذلك، يش�عر 
الكثري م�ن الناس بعدم الراحة بعد تناول 
مثل هذا الطع�ام، ويواجهون اضطرابات 
يف عمل الجهاز الهضمي عى وجه التحديد 
بسبب عدم توافق بعض األطباق املعتادة 

أو مكوناتها”.
وتابع�ت س�ولوماتينا: “ال تتحم�ل معدة 

الكثري من الن�اس، اللحوم مع البطاطس 
أو املعكرون�ة، وهن�اك س�بب لذل�ك: يتم 

هضم اللحوم يف املعدة، أما هضم األطعمة 
النشوية فيتم بشكل رئييس يف األمعاء”.

ول�دى البع�ض، هن�اك ع�دم تواف�ق بني 
الطماط�م والخي�ار، لذل�ك ال يج�وز لهم 
اإلف�راط يف تن�اول س�لطة الطماطم مع 
يأكلونه�ا،  اآلخري�ن  أن  رغ�م  الخي�ار، 

ويشعرون باالرتياح.
ونصح�ت خب�رية التغذي�ة، بع�دم رشب 
الكث�ري م�ن القهوة م�ع الحليب بس�بب 
خصائ�ص الرتكي�ب الكيميائ�ي لهذي�ن 

املنتجني.
وأوضح�ت: “إذا رشبت كوب�ا واحدا، فلن 
يحدث أي يشء مزعج. ولكن خالل رشب 
كمي�ات كبرية، س�يجعل القه�وة وكذلك 
الشاي الثقيل، ترتبط بربوتينات الحليب، 

وهذا سيعقد عملية الهضم”.

س�واء كن�ت متفق�اً معها يف ال�رأي أو 
لديك وجهة نظر مغايرة، ثبت علمياً أن 
مه�ارة إنصات الزوج لزوجته تحس�ن 

من عالقتهما الزوجية واإلنسانية.
كما أن اس�تماع ال�زوج لحديث زوجته 

باهتمام له 9 فوائد وهي كاآلتي:
1 - معرفة أفكار زوجتك

إذا كن�ت ترغ�ب يف معرفة م�ا يدور يف 
رأس زوجت�ك م�ن أفكار، فاس�مح لها 
بالتحدث ب�دون مقاطعته�ا، رشط أن 
تكون مستمعاً جيداً لها، فهذا سيجعلك 

أيضاً تفوز بقلبها أكثر.
2 - القضاء عى الخالفات

تت�الىش الخالف�ات ويختف�ي الج�دال 
بمجرد أن يبدأ الزوجان يف االس�تماع إىل 
وجهة نظ�ر بعضهما بع�ض، ويصبح 

الطرفان أكثر تسامحاً.
3 - الحصول عى صورة واضحة

تك�ّون  يجعل�ك  لزوجت�ك  اس�تماعك 
ص�ورة كاملة وواضحة ع�ن املوضوع 
مثار الحدي�ث بينكما، وهذا ال يعني أن 
تقب�ل بكل ما تقول�ه زوجتك ولكن كن 
مس�تمعاً جي�داً حتى النهاي�ة ثم اتخذ 

قرارك.

4 - توفري بيئة صحية متجانسة
فن االستماع يؤدي إىل خلق بيئة صحية 
ال يش�وبها التوتر، فإذا كنت مس�تمعاً 
غ�ري جي�د ألحادي�ث اآلخري�ن، خاصة 

زوجتك، فأنت تحرم نفسك من معرفة 
ما يدور يف خلده�ا، األمر الذي ينعكس 

سلباً عى عالقتكما.
5 - حياة هادئة

خلص�ت العدي�د م�ن الدراس�ات إىل أن 
الرج�ال الذي�ن يتمتعون بالص�رب أثناء 
االس�تماع إىل زوجاتهم يع�دون أزواجاً 
جيدين وينعمون بحي�اة هادئة خالية 

من املشاكل إىل حد كبري.
6 - دليل عى الحب

إنصاتك إىل زوجتك أثناء حديثكما يعترب 
دلي�اًل عى حب�ك واهتمامك به�ا، األمر 
الذي س�تكون له نتائ�ج إيجابية كثرية 
يف حياتكم�ا الزوجية، ج�رب أن تكون 
لزوجت�ك وس�تالحظ  مس�تمعاً جي�داً 

الفرق بنفسك.
7 - التعلم

لطامل�ا كان االس�تماع ه�و الطريق�ة 
الوحيدة للتعلم، فخالل مرحلة الطفولة 
نس�تمع إىل اآلباء واألمه�ات واملعلمني 
لنتعل�م منهم، كما نس�تمع إىل الزمالء 
والرؤس�اء بالعمل لنتعل�م أيضاً، فلم ال 
نس�تمع للزوجات؟ ربما نكتسب شيئاً 

جديداً.
8 - التخلص من اإلزعاج

إذا كانت زوجتك مص�در إزعاج يربكك 
طوال اليوم، فجرب أن تكون مس�تمعاً 

جيداً لها وستالحظ الفرق بنفسك.
9 - حياة زوجية سعيدة

إذا أردت أن تنعم بحياة زوجية س�عيدة 
وممتع�ة، فاس�تمع إىل زوجتك وتعرف 

عى رغباتها وستالحظ الفرق.
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دراسات حديثة

على عكس باقي األطعمة... 
السكر ال يتعفن فما السبب؟!

“أحبب جريانك”.. حتمي قلبك!

تعترب القرفة من أفضل التوابل 
للوقاي�ة من مرض الس�كري، 
الطبيعي�ة  ملقاومته�ا  نظ�رًا 
لألنسولني وخصائصها املضادة 
لداء السكري. وتحتوي القرفة 
عى مركبات نش�طة يمكن أن 
تحاكي األنس�ولني وقد تساعد 
يف  ال�دم  غلوك�وز  تنظي�م  يف 
الجسم والس�يطرة عى مرض 

السكري إىل حد كبري.
تن�اول  أن  تقري�ر  يوض�ح 
األعش�اب ألغ�راض عالجية أو 
وقائي�ة يعتمد باألس�اس عى 
الجرعات، والتي ينبغي تناولها 
بكميات محددة وبعد استشارة 
الطبي�ب، كما ي�رشح أن هناك 
أنواع�ا مختلف�ة للقرفة والتي 
يمكن أن يعمل كل منها بشكل 
مختلف عندما يتناولها مرىض 
الس�كري، تحديًدا بسبب نسبة 
الت�ي يحتوي  الفينولية  امل�واد 

عليها كل نوع من القرفة.
فوائد القرفة ملرىض السكري

1. قبل األكل
األكل  قب�ل  ال�دم  غلوك�وز  إن 
هو مستوى الس�كر يف الجسم 
قب�ل تن�اول الطع�ام. أظهرت 
يف  فعال�ة  القرف�ة  أن  دراس�ة 
تنظي�م غلوكوز الدم قبل األكل 
عن�د البالغني األصحاء بس�بب 
وج�ود عوام�ل طبيعي�ة مث�ل 

سينامالديهيد.
الش�هية  التوابل  تحتوي ه�ذه 
عى مكون�ات يمكن أن تحاكي 
األنسولني ويمكن أن تساعد يف 
تنش�يط بروتني كين�از وزيادة 
امتص�اص الغلوك�وز، وبالتايل 
تنظيم مس�تويات الغلوكوز يف 
ال�دم. وتصح�ح القرفة ضعف 
مس�تويات الغلوكوز قبل األكل 
يف الجس�م عند تناولها بجرعة 
500 مغم / ديسيلرت يومًيا ملدة 

ثالثة أشهر تقريًبا.
2. بعد األكل

يش�ري غلوكوز ال�دم بعد األكل 
إىل مستويات السكر يف الجسم 
يلع�ب  الطع�ام.  تن�اول  بع�د 
ارتف�اع نس�بة الغلوك�وز بعد 
تن�اول الوجبات دوًرا رئيس�ًيا 

يف اإلش�ارة إىل مخاطر اإلصابة 
بمرض الس�كري لدى البالغني 
األصح�اء، فض�اًل ع�ن مع�دل 
نج�اح التدب�ري العالجي ملرىض 

السكري.
وفًقا لدراس�ة، فإن مس�حوق 
أن  الش�اي يمك�ن  أو  القرف�ة 
يساعد بش�كل فعال يف خفض 
نسبة الس�كر يف الدم بعد األكل 
ع�ى  العالي�ة  قدرت�ه  بس�بب 
ومحتوى  األكس�دة  مض�ادات 
يمن�ع  وبالت�ايل  البوليفين�ول، 
خطر اإلصابة بمرض السكري. 
ينص�ح الخ�رباء ب�أن يتن�اول 
ح�وايل  األصح�اء  األش�خاص 
5 غ�رام من مس�حوق القرفة 
لخف�ض مس�تويات الغلوكوز 

بعد األكل.
مس�تويات  خف�ض   .3

الكوليسرتول
والس�كري  الكوليس�رتول  إن 
متش�ابكان، وغالًبا م�ا تجعل 
الكوليس�رتول  مس�تويات 
املرتفعة لدى البالغني األصحاء 
بم�رض  لإلصاب�ة  عرض�ة 

السكري.
وتؤث�ر القرفة بش�كل إيجابي 
ال�دم  ش�حميات  ع�رس  ع�ى 
وه�و عام�ل خط�ر ل�كل م�ن 
مرض الس�كري ومضاعفاته، 
ألن القرف�ة تس�هم يف خف�ض 
مس�تويات الغلوكوز، وتساعد 
أيًض�ا يف تقلي�ل م�ؤرش كتل�ة 
يف  الخ�ر  ومحي�ط  الجس�م 
غضون ثالثة أشهر بما يساعد 
يف الوقاية من الحالة والسيطرة 

عليها.

 4. منع مقاومة األنسولني
تعت�رب مقاومة األنس�ولني من 
لتط�ور  الرئيس�ية  األس�باب 
الس�كري ث�م مرض  مقدمات 
الس�كري. إنه�ا حال�ة تفش�ل 
فيها الخاليا يف تناول الغلوكوز 
وتحويل�ه إىل طاق�ة، وبالت�ايل 
يف  الغلوك�وز  كمي�ات  زي�ادة 

الجسم.
يعم�ل مرك�ب س�ينامالديهيد 
املتوافر يف القرفة عى املستويات 
الخلوي�ة ويمكن أن يس�اعد يف 
تحس�ني وظائ�ف خالي�ا غاما 
البنكرياس، بما يؤدي لتحسني 
قدرة الخلية عى االستفادة من 
الغلوكوز والتحكم يف مستويات 

الغلوكوز.
اإلصاب�ة  مخاط�ر  تقلي�ل   .5

بمضاعفات مرض السكري
التأكس�دي  اإلجه�اد  يعت�رب 
السبب الرئييس ملرض السكري 
إح�دى  ذك�رت  ومضاعفات�ه. 
مس�تويات  أن  الدراس�ات 
الغلوك�وز الت�ي يت�م التحك�م 
فيها بشكل س�يئ لدى مرىض 
الس�كري يمك�ن أن ت�ؤدي إىل 
القلب  مضاعفات مثل أمراض 
واالعت�الل العصب�ي وأم�راض 
وتل�ف  والزهايم�ر  العي�ون 

القدم.
األنش�طة  تس�اعد  أن  يمك�ن 
املض�ادة لألكس�دة والس�كري 
تقلي�ل  يف  القرف�ة  يف  القوي�ة 
ال�رر النات�ج ع�ن الج�ذور 
الحرة يف الجس�م وتقليل خطر 
ح�دوث مضاعف�ات مرتبط�ة 

بمرض السكري.

سر االعشاب

القرفة ..أفضل التوابل للوقاية من 
مرض السكري!

مقادير الوصفة
مف�روم  بص�ل  1حبة كبرية 

ناعم
ثوم مهروس 2فص 

1ملعقة صغرية ش�طة مجروش�ة
1ملعقة صغرية بهارات الكاري

1ملعقة صغرية ملح
ملعقة صغرية فلفل اسود  1/4
بقدونس مفرم كوب   1/4

كزبرة مفروم كوب   1/4
2حبة كبرية بطاطس مسلوق

2كوب دجاج مسلوق مفتت
1حبة كبرية بيض

حس�ب  بقس�ماط  كب�رية  3ملعق�ة 

الحاجة
للتغطية : 

0.5 كوب دقيق
0.25ملعقة صغرية ملح

0.25ملعقة صغرية فلفل اسود
1حبة بيض

1كوب بقسماط  
1. يف طبق ضع�ي البطاطس، البيض، 
الفلف�ل،  املل�ح،  الش�طة،  ال�كاري، 

البقدونس، الكزبرة، البصل والثوم.
2. أضيف�ي الدجاج، ادعك�ي املكونات 
بأطراف أصابعك لتختلط جيدا. أضيفي 

بعض البقسماط إذا كانت لينة.
واس�ع،  طب�ق  يف  الدقي�ق  ضع�ي   .3

أضيفي امللح والفلفل األسود.
واس�ع،  طب�ق  يف  البي�ض  ضع�ي   .4
أضيف�ي رش�ة م�ن الفلف�ل األس�ود، 
باستعمال ش�وكة قلبي إىل أن يختلط 

البيض.
5. ضعي البقسماط يف طبق واسع.

6. ش�كيل الخليط إىل ك�رات بني كفيك 
ثم ش�كليها إىل أق�راص قطرها 4 أو5 

سنتيمرت.
7. ضعي قرص الكبة يف الدقيق وقلبيه 
إىل أن يتغط�ى من الجانب�ني جيدا، ثم 
انقليه إىل البيض وباس�تعمال ش�وكة 
قلبيه ليتغطى بالبيض جيدا، ثم انقليه 
إىل طبق البقس�ماط وقلبي�ه ليتغطى 

بالبقسماط جيدا.
8. يف مق�الة عميق�ة س�خني الزي�ت 
بحيث يكون بارتفاع 2 بوصة تقريبا.

9. ضع�ي الكب�ة يف الزي�ت الس�اخن 
وباس�تعمال ملعق�ة ذات ثقوب قلبي 

الكبة إىل أن تصبح ذهبية اللون.
نش�اف  ورق  إىل  الكب�ة  انق�يل   .10

للتخلص من الزيت الفائض.
11. يف طبق التقديم ضعي كبة الدجاج 

وقدميها ساخنة.

كبة الدجاج
املطبخ ..

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

ملاذا ال جيوز خلط بعض األطعمة؟ 

الته�اب اللس�ان م�ن املش�اكل 
أّي  يواجهه�ا  الت�ي  الصحّي�ة 
ش�خص، بس�بب نقص األسنان 
يف الف�م أو غريه�ا من األس�باب 

الطبّية.
وتس�ّبب ه�ذه الحالة بالش�عور 
الدائ�م بجفاف الف�م و التهابه، 
كما يواجه الشخص الذي يعاني 
اللس�ان بحساس�ّية  من حروق 
ع�ى األكل أثناء تن�اول الطعام. 
وتؤّدي هذه العوارض اىل الشعور 

باإلحباط واالكتئاب.
من هن�ا، نقدم ع�رشة عالجات 
طبيعي�ة اىل كّل م�ن يعان�ي من 

حروق اللسان:
-1 املاء البارد

ارشب كمّي�ة كب�رية يوميًّ�ا من 
امل�اء البارد الذي يتفاعل بش�كل 
إيجاب�ي م�ع أعصاب اللس�ان . 
كم�ا أن ب�رودة املي�اه تقلّ�ل من 
جف�اف الفم وتخلّص�ك من هذا 

الشعور املزعج.
يمكن�ك أيض�اً تن�اول املثلّج�ات 

والبوظة.
-2 حمض الليبويك

 )ALA( ُيعت�رب حمض الليبوي�ك
عالًج�ا فع�االً لحروق اللس�ان، 
إذ يحم�ي الجس�م م�ن الجذور 
الح�رة، ويق�وم بتجدي�د الخاليا 

العصبّية التالفة.
لذل�ك، تن�اول 600 ملغ�رام من 
حم�ض الليبويك يوميًّا عى مدى 

عرشي�ن يوم�اً، وبعده�ا تناول 
200 ملغرام منه عى مدى عرشة 

أيام.
بح�ال كن�َت تتن�اول دواًء آخر، 

عليك أن تستشري الطبيب.
-3 فيتامني بي

أن  الدراس�ات  آخ�ر  أظه�رت 
الفيتام�ني بي ل�ه فعالّية كبرية 
يف التخلّ�ص من حروق اللس�ان. 
م�ن هنا أدخل يف نظامك الغذائي 

املأكوالت التالية: 
الخبز، القم�ح، البيض، الحليب، 
 ، الش�وفان  األلب�ان،  األجب�ان، 

وفاكهة املوز واألفوكادو.

-4 صودا الخرب
يس�اهم صودا الخ�رب يف تطهري 
يف  الت�وازن  وتحقي�ق  اللس�ان 

حموضة الفم. 
لذل�ك، يمكن�ك تحض�ري خلط�ة 
من املاء الس�اخن م�ع ملعقتني 
الخب�ز  ص�ودا  م�ن  صغريت�ني 
وغرغرت�ه يف فم�َك بامل�اء الفاتر 
ملّدة دقيقة. هذا سيس�اعدك عى 

التخلّص من التهاب اللسان.
-5 العسل

يخّف�ف العس�ل م�ن آالم حروق 
اللسان ويحارب االلتهاب، بالتايل 
ضع العس�ل مبارشًة عى لسانك 

لبضع�ة دقائق، ومن ثم اغس�له 
باملاء الفاتر.

-6 عشبة الخزامى
تخّفف عش�بة الخزامى من آالم 
حروق اللس�ان وتق�وم بتطيهر 
الفم . لذلك ضع عى لس�انك من 
زيت هذه العشبة قبل الخلود اىل 
الن�وم، ويف الصباح اغس�ل فمك 

باملاء الفاتر. 
ٌق�م به�ذه العملّي�ة يوميًّ�ا حّتى 

تحصل عى نتيجة فّعالة.
-7 نبتة الصبار - األلوة فريا 

ُتعت�رب نبت�ة األل�وة ف�ريا عالًجا 
مهدًئا لحروق اللس�ان، وتحمي 

األنسجة الحساسة يف الفم، كما 
تعالج مشكلة الجفاف.

لذلك، ُقم بغس�ل فمك عّدة مرات 
يوميُّا بعصري األلوة فريا.

-8 النعناع 
تقلّل نبتة النعناع من آالم حروق 
الف�م وتمل�ك خاصي�ة مض�ادة 
للجراثيم تمنع نم�و البكترييا يف 

فمَك.
م�ن هنا، ض�ع ش�اي النعناع يف 
الثالجة مل�دة 30 دقيقة، وارشبه 

بارداً عدة مرات يومًيا.
-9 الفلفل الحريف

الفلف�ل الحريف هو فلف�ٌل حاّر 
يحّفز الغ�دد اللعابية التي يمكن 
أن تساعد يف عالج أعراض حروق 

الفم.
لذل�ك، ح�ّر خلي�ط م�ن املاء 
ملعق�ة  نص�ف  م�ع  الس�اخن 
صغ�رية م�ن الحري�ف الفلف�ل، 
ثم اغس�ل فم�ك به، ع�ّدة مرات 

يوميًّا.
-10 سائل الجليرسول 

يقوم س�ائل الجليرسول بتهدئة 
يف  بالح�روق  املتأث�رة  املنطق�ة 
اللس�ان، وبالتايل م�ا عليك فعله 
ه�و وض�ع الجلي�رسول النباتي 
عى لس�انك لبضعة دقائق ومن 

ثم اغسل فمك باملاء البارد.
ك�ّرر هذه العملّية ع�ّدة مرات يف 
الي�وم، ك�ي تحصل ع�ى نتيجة 

فعاّلة.

طبيبك يف بيتك

عشرة عالجات حلروق اللسان وأهمها الفلفل احلاّر!
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ي�روى ان رجالً اق�رض من أحد املراب�ن مبلغاً من امل�ال وملا حل موعد 
تسديده قصد صديقاً له فطرق عليه الباب فرحب به واستقبله استقباالً 

جيداً وادخله بيته واجلسه اىل جانبه وقدم له مايقدم للضيف.
وبعد برهه من جلوس�ه بدأيعرض لصديقه حاجته بقوله لقد اقرضت 
مبلغاً من احد املرابن وقد اثقلني دفع الفوائد له واطلب منك مساعداتي 

فساله صديقه مامقدار املبلغ الذي تطلبه؟
فق�ال له الف دينار فقال له صديقه ليس لدي االخمس�مائة دينار فقط 
فق�ال :ان هذا املبلغ اليس�د حاجتي كم�ا ان عطاءك ه�ذا الينطبق عىل 
ماعهدته عليه فاجابه صديق�ه )الجود من املوجود(فاخذ املبلغ وودعه 
فغداقوله مث�اًل يرضب لالعتذار عن قلة الب�ذل والعطاء وورد ايضاً عىل 

لسان العرب )غاية الجود بذل املوجود(.

يف أحد األيام وصل املوظفون إىل مكان عملهم ..
فرأوا لوحة كبرية معلقة عىل الباب الرئييس ملكان العمل

كتب عليها:
“لقد تويف البارحة الش�خص ال�ذي كان يعيق تقدمك�م ونموكم يف هذه 

الرشكة!
الدخ�ول  منك�م  ونرج�و 
وحض�ور الع�زاء يف الصال�ة 

املخصصة لذلك”!
جمي�ع  ح�زن  البداي�ة  يف 
املوظفون لوفاة أحد زمالئهم 

يف العمل
تمل�ك  لحظ�ات  بع�د  لك�ن 
ملعرفة  الفض�ول  املوظف�ون 
هذا الشخص الذي كان يقف 

عائقاً أمام تقدمهم ونمو رشكتهم ..
بدأ املوظفون بالدخول إىل قاعة وضع بها تابوت وتوىل رجال أمن الرشكة 

عملية دخولهم ضمن دور فردي لرؤية الشخص داخل التابوت ..
وكلما نظرش�خص ملا يوجد بداخل التابوت أصبح وبش�كل مفاجئ غري 

قادر عىل الكالم وكأن شيئاً ما قد المس أعماق روحه ..
اتدرون من كان يف التابوت؟

لقد كان هناك يف أسفل الكفن مرآة تعكس صورة كل من ينظر إىل داخل 
الكفن..

وبجانبها الفتة صغرية تقول:
“هناك شخص واحد يف هذا العالم يمكن أن يضع حداً لطموحاتك ونموك 

يف هذا العالم وهو ..........أنت ! “
حيات�ك ال تتغري عندم�ا يتغري مدي�رك أو يتغري أصدق�اؤك أو زوجتك أو 

مكان عملك أو حالتك املادية. .
حياتك تتغري عندما تتغري أنت وتقف عند حدود وضعتها أنت لنفسك!

راقب ش�خصيتك وقدراتك وال تخف من الصعوبات والخس�ائر واألشياء 
التي تراها مستحيلة.. !

لج�أ االختص�ايص النف�يس الربيطان�ي بيب 
 blob ويلسون إىل ش�جرة أطلق عليها تسمية
Tree. وه�ي عبارة عن رس�م يظهر ش�جرة 
يقف ع�ىل أغصانها، بوضعيات مختلفة، عدد 
من األش�خاص. وهكذا يمكن أي ش�خص أن  
يخت�ار الوضعية التي تناس�به عىل الش�جرة 
محيط�ه  يف  يحتله�ا  الت�ي  املكان�ة  ليع�رف 

االجتماعي.  
1،3، 6 و7

 إذا اخ�رت إح�دى هذه الوضعي�ات، فأنت ال 
تنس�ن أبداً أهدافك وتس�عن بش�كل دائم إىل 
تحقيقه�ا. ولهذا تحققن النجاح غالباً ويرى 
فيك األشخاص املحيطون بك مثاالً يحتذى به. 
كما أنهم يبدون إعجابهم بك بسبب قدرتك عل 

مواجهة كل الحواجز التي تع�رض طريق�ك.
2، 11، 12، 18 و19

أن�ت دائمة االس�تعداد لتقديم املس�اعدة ألي 
ش�خص مق�ّرب يحت�اج إىل ذلك. وله�ذا يرى 
الجميع أنك موضع ثقة وأنه يمكنهم االعتماد 
علي�ك يف الكث�ري م�ن األم�ور. لك�ن انتبه�ي 
أثن�اء تلبيت�ك للطلبات، فقد تش�عرين أحياناً 

باالختناق. لذا اتركي مساحة لنفسك.
4

إذا اخ�رت ه�ذه الوضعي�ة، فهذا يعن�ي أنك 
تعيش�ن حياة مس�تقرة وأّن هذا يس�مح لك 
بإيج�اد الحل�ول العقالنية واملناس�بة للكثري 
م�ن املواق�ف الصعبة.  ولهذا يمك�ن اآلخرين 
االعتم�اد علي�ك يف وضع الخط�ط للكثري من 

املشاريع التي يريدون تنفيذها.
5

إذا وق�ع اختيارك عىل هذا الرقم فهذا يعني أّن 
لدي�ك بعض نقاط الضعف التي قد يس�تغلها 
اآلخ�رون. وله�ذا تش�عرين بالتع�ب يف بعض 

األحي�ان وتفضل�ن االبتع�اد ع�ن محيط�ك 
االجتماع�ي. كم�ا أنك ق�د تفقدين ش�عورك 
باالندفاع إلقامة الصداقات. ولهذا من املمكن 

أن ينىس الكثريون حضورك.
9

تتمتع�ن باالنفتاح عىل الجمي�ع وال تميزين 
بينه�م. كم�ا أّنك تتس�من بالتواض�ع وبأّنك 
دائمة االبتس�ام. ولهذا يحب الجميع التحدث 

إليك وإقامة عالقات صداقة معك.
13 و21

تعانن من التوتر والقلق يف الكثري من األحيان. 
وله�ذا تحاول�ن دائم�اً القي�ام باملهمات عىل 
أكمل وجه. وهكذا تبقن دائمة االنش�غال وال 

تجدين الوقت للقاء أشخاص آخرين.
8

تتمتعن بالقدرة عىل تفهم مش�اعر اآلخرين 
ويتمنى هؤالء مجالستك. ورغم ذلك تفضلن 

االنغ�الق عىل نفس�ك وبن�اء عامل�ك الخاص. 
فأن�ت تعتقدي�ن أّن ال أحد يمكن�ه فهمك كما 

تفهمن نفسك.
10 و15

يمكن�ك التكي�ف م�ع مختلف الظ�روف التي 
تمرين به�ا يف حيات�ك. ولهذا تس�تطيعن أن 
تعي�ي يف محيطك االجتماعي أياً تكن أحواله 
واجواؤه. وهذا ما يس�اعدك ع�ىل بناء الكثري 

من الصداقات.
14

تس�يطر عليك يف الكثري من األحيان املش�اعر 
الس�لبية. وينعكس هذا عىل عالقتك بمحيطك 
االجتماعي. فأنت ترين أن أخطاء األش�خاص 
الذين يعيشون يف مجتمعك هي سبب شعورك 
الدائ�م بعدم االرتياح. ولهذا تحاس�بينهم من 

خالل االبتعاد عنهم أو إثارة املشاكل معهم.
16

تحصلن عىل الكثري من العناية من األشخاص 
املحيط�ن بك. وه�ذا ما يش�عرك بالس�عادة 
واالرتياح. لكن ما يزعجك هو عدم قدرتك عىل 

تقديم االهتمام لهم يف املقابل.
17 

يعني اختيارك له�ذا الرقم أّنك تحتاجن دائماً 
إىل مس�اعدة األش�خاص املحيطن بك. فأنت 
ال تس�تطيعن حل مش�اكلك بنفس�ك. ولهذا 
تبدي�ن تعلقك الدائم بأولئك األش�خاص ألنهم 

يمنحونك الشعور بالقوة.
20

تقدري�ن ذات�ك إىل حد كب�ري. ولهذا ال يس�بب 
وهك�ذا  انزع�اج.  أّي  ل�ك  اآلخري�ن  انتق�اد 
تدهش�ينهم بابتس�امتك وهدوئ�ك الدائمن. 
وهم يبدون إعجابه�م بك ويتمنون أن يتحلوا 

مثلك بهاتن الصفتن. 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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ستش�عر بع�دم الرح�ة والقل�ق إذا فك�رت يف 
الخروج يف الهواء الطلق اليوم ولو للحظة واحدة، 
ولك�ن انتبه فهناك العديد م�ن املهام تواجهك وربما 
تفك�ر يف تأجيلها. هناك ش�خص ما أن�ت مهتم به جدا 
س�يطلب مس�اعدتك وخدمت�ك، ولك�ن ق�د ال ترغب يف 

مساعدة ذلك الشخص.

تعددت أحالمك اليوم لدرجة أنك تريد أن تتكلم 
مع كل ش�خص عنها بمجرد أن تس�تيقظ من 
نوم�ك. ع�ىل الرغ�م من ذل�ك، ننصح�ك بالصمت 
والكتم�ان. لي�س من الخط�أ أن تعرب ع�ن رأيك وعن 
مشاعرك لآلخرين ولكن من الذكاء أيضا أن تختار الوقت 

املناسب. تحّل بالصرب ألنه يجعل شخصيتك قوية.

ه�ل أنت مهت�م بالعمل يف ال�دول األوروبية؟ 
س�تضطر قريبا لإلجابة عن هذا الس�ؤال. قد 
يكون حلم العمل يف الخارج هو التفسري املناسب 

لعدم رضاك عن العمل يف ذلك الوقت؟
 عليك أن تحل هذا اللغز فورا، ألنك ستتخذ قراراتك بناء 

عىل ذلك.

س�تطلع الي�وم ع�ىل كل م�ا ه�و جدي�د من 
خالل بعض املكامل�ات الهاتفية أو تلقي بعض 

الرسائل واإليميالت. 
ربم�ا يقرح علي�ك بعض األش�خاص أف�كارا رائعة. 
املعلوم�ات التي يتم تبادلها قد تؤدي إىل تطور مش�رك 

عىل املستوين املادي والروحاني.

ي�وم جيد يحمل إليك الكثري من الحيوية والطاقة 
اإليجابي�ة التي تح�اول توزيعها ع�ىل من حولك 
بحي�ث تلطف أج�واء العمل. توقع بع�ض التغيري يف 
روت�ن العالق�ة والذي قد يزي�د من إعج�اب الرشيك بك 
فيعرض عليك تجديد شهر العسل. تمارس ضغطا قويا عىل 

نفسك بغية التخلّص من الوزن الزائد قبل نهاية الصيف.

ب�ات عليك التح�رك قليال وب�ذل الجهود عىل 
املس�توى االجتماع�ي للتع�رّف ع�ىل وج�وه 
جديدة تساعدك يف توديع مرحلة مضت وال يمكن 
االس�تمرار فيها، بل االنتقال إىل مرحلة مختلفة تبدأ 
اليوم انطالقتها لتدفع بمسرية حياتك إىل األمام وتفتح 

لك أفاقا جديدة.

ألنك تميل اليوم إىل التفكري بدقة يف كل يشء، فمن 

املتوقع أن يكون يوم�ا مثمرا عىل الصعيد املهني.

ق�د يكون من الصعب عليك أن تش�عر بالرضا الكامل 

بسبب التأخري يف بعض املواعيد أو تأجيل بعض املهمات. 

لدي�ك اليوم وجهة نظر ولكن لي�س لديك فرصة إلثباتها. قد 

تستمع بمشاركتك يف بعض األنشظة الدينية أو الفنية.

عىل الرغم من أنك شخص مسالم وال تحب أن 
تتضارب أفكارك مع أحد، س�تختلف اليوم مع 
أي شخص حتى املناقش�ات العادية التي تجريها 

مع األصدقاء.
كما أن خطواتك س�تختلف ببساطة عن أي يوم بسبب 

بعض األساليب اإلبداعية التي تتبعها.

من املتوق�ع أن الجانب الح�يس أو العاطفي 
يف ش�خصيتك س�يظهر بصورة أك�رب للناس 

اليوم.
 تفك�ر فج�أة يف ق�راءة بع�ض الروايات ومش�اهدة 
األفالم التي تحفزك عىل التمس�ك بحلمك وبطموحاتك. 

استمتع بوقتك كما تشاء.

تثار أمامك اليوم بعض املحادثات واألفكار املستنرية 

م�ن قبل الرشي�ك، وربما من الرشي�ك العاطفي، أو 

من رشيكك يف العمل. أمامك أس�اليب جديدة للعمل من 

خاللها، وربما تتضمن هذه األس�اليب وس�ائل تكنولوجية 

جدي�دة حتى ترسع وترية العمل وتزيد دخلك. عليك أن تضع ىف 

اعتبارك أن ليس كل ما تسمعه يعد حقيقيا.

تتعام�ل م�ع كل األمور بجدي�ة اليوم وتتحىل 
بالص�رب وه�ذا س�يكون ل�ه م�ردود إيجابي 
بالتأكيد. تعيش حالة من القلق اليوم واالضطراب 
العاطفي ولذل�ك ندعوك لضبط النف�س عند التعبري 
عن مش�اعرك. خوفك الدائم من التغيري سيضيع فرصا 

لن تتكرر.
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الحوت

ستش�عر بع�دم الرح�ة والقل�ق إذا فكرت يف 
الخ�روج يف اله�واء الطلق اليوم ول�و للحظة 
واح�دة، ولك�ن انتب�ه فهن�اك العديد م�ن املهام 
تواجه�ك وربما تفكر يف تأجيلها. هناك ش�خص ما 
أنت مهتم به جدا س�يطلب مس�اعدتك وخدمتك، ولكن 

قد ال ترغب يف مساعدة ذلك الشخص.

1840 - األمري اللبناني بشري الثاني الشهابي 
يس�لم نفس�ه للجي�ش الربيطاني ال�ذي قام 

بنفيه بعد ذلك إىل مالطا.
1884 - املخ�رع األمريكي جورج إيس�تمان 
األف�الم  رشي�ط  اخ�راع  ب�راءة  يتلق�ى 

الفوتوغرافية.
1907 – توقي�ع معاه�دة بن نيق�وال الثاني 
قيرص روس�يا واإلمرباط�ور ميجي إمرباطور 

اليابان تنهي الحرب الروس�ية اليابانية.
1918 – الدولة العثمانية تعلن استسالمها يف 

الحرب العاملية األوىل.
1927 – اكتش�اف أول حقل نف�ط يف كركوك 

بالعراق.
1937 – حكومة بريطانيا ترس�م الحدود بن 

سوريا وفلسطن.
1938 – اتف�اق بن الربيطانين و العرب عىل 

وقف هجرة اليهود إىل فلسطن ملدة سنتن.
1944 – انتح�ار القائد األملان�ي النازي إيرون 
روم�ل حيث فض�ل االنتح�ار ع�ىل املحاكمة 
العس�كرية العلنية ومن ثم�ة مواجهة فرقة 

اإلعدام.
1951 – إلس�لفادور توق�ع ع�ىل ميثاق دول 

منظمة أمريكا الوسطى.
1953 – الفرق�ة 101 بالجي�ش الصهيون�ي 
بقي�ادة أرئي�ل ش�ارون تقتح�م قري�ة قبية 
الفلس�طينية ليالً وتطلق الن�ريان ويؤدي ذلك 
إىل استش�هاد 66 فلسطينيا وإصابة ضعفهم 
وتدمري 45 منزال وهو ما عرف باس�م مذبحة 

قبية.
1962 – بداي�ة أزمة الصواريخ الروس�ية عىل 

األرايض الكوبية.
اليم�ن  يف  اليمني�ة  الث�ورة  ان�دالع   –  1963
الجنوب�ي م�ن جبال ردف�ان ضد االس�تعمار 

الربيطاني.
1963 – إب�رام معاه�دة لتعي�ن الحدود بن 

الكويت والعراق.
1964 –من�ح جائ�زة نوب�ل للس�الم للق�س 

األمريكي األسود مارتن لوثر كنج.
إقال�ة نيكيت�ا خروش�وف م�ن منص�ب أمن 
ع�ام للح�زب الش�يوعي واس�تبداله بليونيد 

بريجينيف.
1973 – العيد السنوى للقوات الجوية املرصية 

يف ذكرى معركة املنصورة الجوية.
1981 – محمد حس�ني مبارك يتوىل رئاس�ة 

جمهورية مرص العربية خلفاً للرئيس محمد 
أنور السادات بعد اغتياله.

1990 – من�ح جائ�زة نوبل للس�الم مليخائيل 
غورباتش�وف وه�ي أول م�رة تمن�ح لزعيم 

شيوعي.
2004 – أم�ري قط�ر الس�ابق الش�يخ خليفة 
ب�ن حمد آل ثاني يع�ود إىل قطر ألول مرة بعد 
االطاح�ة ب�ه من قبل ول�ده الش�يخ حمد بن 
خليف�ة آل ثاني يف يونيو 1995 وذلك لحضور 

مراس�م دفن زوجته.
2007 – مقت�ل أربع�ة مواطن�ن يمني�ن يف 
ذكرى الثورة يف اليمن الجنوبي ضد االستعمار 
الربيطان�ي يف الحبيل�ن ع�ىل يد ق�وات األمن 

اليمنية.
2008 – الرئيس الس�وري بشار األسد يصدر 
مرس�وم بإقام�ة عالق�ات دبلوماس�ية ب�ن 
سوريا ولبنان وفتح سفارة سورية يف بريوت

2016 - لجن�ة الربامج والعالق�ات الخارجية 
يف ُمنظم�ة اليونيس�كو ُتص�در ق�راًرا تعت�رب 
فيه املس�جد األقىص موقعاً إس�المياً مقدساً 
وُتدين إرسائيل عىل ممارساتها فيه، واألخرية 

تعرض.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
العي��ون  واتش��وفه  ب��اب  بي��ه  الكل��ب  ك��ون 
الّيلوم���ون  حت��ه  الن��اس  أعذرتن��ي  ج��ان 
* * * * *

حيل�����ي  هدمت��ي  تردي��ن  اش��بعد  ش��نهي 
دليل�����������ي  كط��ع  الظي��م  آوي��ه  أتكال��ب 
* * * * *

باس��م���ه  يلصح��ت  الينطي��ك  اهلل  ري��ت 
ش��يلزم�����ه  كلب��ي  العصف��ور  فرف��رت 
* * * * *

لي��ش  وس��كت  كلب��ي  أرداف  دكت��ن  دك 
بي�������ش  بع��د  ينب��ض  البي��ه  دم  أحت��رك 
* * * * *

آن���������ه  ف��دوجت  اج��اي  يبع��د  لس��مج 
أمبجان������ه ان��ِت  ي��وم  م��ادك  كلب��ي  ل��و 

قصة مثل

قصة وعربة

)الجود من الموجود (

من  المرحوم؟

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية , ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقية يف املرب�ع الكبري وال تس�تخدم الرقم اإل مرة 

واحدة .

اختبارات شخصية

الوضعية المناسبة لك على هذه الشجرة تكشف مكانتك االجتماعية

حدث يف مثل هذا اليوم

كلمات متقاطعة
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رأيس
1ممث�ل بلجيك�ي م�ن ممثيل 
o أرض فيه�ا  أف�الم اآلكش�ن 

جنائن خرضاء يانعة
2حديث o سوق كبري تباع فيه 
املنتجات املتنوعة والرويج لها

3تصيد o وكالة فضاء
 o مغارة o 4نصف كلمة قروي

أقدم ودخل
5ثلثا كلمة قرن o شدة الخوف 

والفوىض النفسية
6أظلمت

7أعطي�ك وع�دا o ف�رض م�ن 
فروض االسالم

 o الج�ربوت  وعظي�م  8ق�وي 
باب�وات  ألح�د  األول  االس�م 

الفاتيكان
9س�يارة اش�رك يف تصميمها 

أدولف هتلر
10ملك آشوري سميت باسمه 
 oاحدى أش�هر مالح�م التاريخ

سأم )معكوسة(

أفقي
1بحرية افريقية تمثل احد منابع 

النيل o طريق واسعة
2بلد، الذي�ن يتحدثون االنجليزية 
فيه�ا عدده�م أك�رب من س�كان 

الواليات املتحدة o مترسع
 o 3رب�ط ب�� وأعطى املس�ؤولية
العمل السينمائي إذا أضيف عليه 

صوت غري الصوت األصيل
4م�ن جس�مك ويتحك�م يف باقي 
األعض�اء o الع�ب ك�رة برازي�يل 

صنف األحسن يف العالم
5بيت o ثمن معاملة

6نصف مبنى o من أس�ماء القرد 
o وجه )بالعامية(

7أداة نصب o يا للدهشة
8ممارسات تجارية يتنافس فيها 

املشرون o خوف شديد
9كت�ب وبعث واس�تقبل ما كتبه 

اآلخرون o معنى
10ما يصنع منه لب قلم الرصاص 

o تمثال للعبادة أيام الجاهلية



جمال  املنتج   Eagle Films رشكة  زالت  ما 
مسلسل  تصوير  بعملية  مستمرة  سنان 
سلسلة  ضمن  السطر«  أول  ومن  »نقطة 
اجتماعّي  مسلسل  وهو  الخليجية،  أعملها 
الكبري  السعودي  النجم  يجمع  كوميدّي 
شعيب،  أحمد  بالنجوم  السدحان،  عبدالله 
الغامدي،  مريم  سبت،  شيماء  عبدالله،  مها 
ندى  باجبع،  بندر  جربان،  رنا  عزيز،  إرساء 
الشدادي  تركي  محمد،  عبدالكريم  توحيد، 
مختلف  ضخم  سعودّي  عمل  يف  وغريهم 

شكالً وحكايًة.
قصة  حلقة   ٣٠ من  املؤلف  العمل  يطرح 
فيستفيق  عاماً،   ٢٠ غيبوبة  يف  يدخل  رجل 
بجسد أربعينّي وعقل عرشينّي وتبدأ حكاية 
الرصاعات. فھل یمكنه أن یستأنف حیاته من 
حیث توقفت أم اإلقرار بما فقد ویضع نقطة 
الشخصيات  كل  عن  وماذا  مىض؟  ما  تنھي 

التي يلتقي بها ويتعايش معها؟

تعاون  يف  حبيب  ف.  إييل  إخراج  املسلسل 
أعمال  سلسلة  بعد  فيلمز  إيغل  مع  جديد 
ناجحة له معها منها »كاراميل« و«جوليا«، 

رشيف  تأليف  الرشكة،  أفالم  أهم  من  وعدد 
مازن  ومعالجة  الحمدي،  ووائل  الدين  بدر 

طه.

نوال الزغيب تطرح أغنيتها »عكس الطبيعة« 

أحالم بفستان مرصع خبيوط الذهب يف إكسبو 2020

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
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روجينا تتغزل 
يف أشرف زكي

قالت الفنان�ة روجينا: إن زوجها 
الفن�ان أرشف زك�ي رج�ل نبيل، 
عندم�ا  بالفخ�ر  تش�عر  وأنه�ا 
تق�ول إنه نقيب امله�ن التمثيلية.
مداخل�ة م�ع  وأضاف�ت، خ�الل 
اإلعالم�ي رشيف عام�ر بربنامج 
“يح�دث يف م�رص”: “ه�و رج�ل 
س�ند وأم�ان والله أعط�اه صحة 
ووقت�ا ورسع�ة من أج�ل خدمة 
غريه، وأوقات أشفق عليه بسبب 
الضغ�وط التي يتعرض لها، لكنه 
يكون س�عيدا عندما يقدم خدمة 
لغريه”.وقال�ت: “األمر لم يقترص 
عىل النقابة فقط، ولكن الله سخره 
لخدم�ة الناس، وهو رب�ى كوادر 
كثرية يف الخدمة العامة من محبي 
الخري ويرغبون يف تقديم خدمات 
لغريهم، وأي مكان توىل مسئوليته، 

نوره”.

عـين على العالم

السينمائي،  الجونة  مهرجان  إدارة  أعلنت 
قاعة  يف  ضخم  حريق  اندالع  االربعاء،  امس 
املهرجان  افتتاح  تشهد  أن  املقرر  املؤتمرات 
انه  بيان:  يف  اإلدارة  الخميس.وذكرت  اليوم 
»أنه تمت السيطرة عىل حريق مرسح البالزا، 
الخسائر«.وأظهرت  حرص  وجار  شب،  الذي 
التواصل  وسائل  عىل  انترشت  فيديو  لقطات 
االجتماعي، حريقا ضخما يلتهم قاعة البالزا 
الجونة.سيطر  مهرجان  الفتتاح  املخصصة 
الحريق  عىل  املدنية  والحماية  اإلطفاء  رجال 
تقام  التي  بالزا  مرسح  ساحة  يف  نشب  الذي 
الجونة  مهرجان  وختام  افتتاح  حفل  فيها 
ينطلق  والذي  الخامسة  دورته  يف  السينمائي 
بأكثر  الدفع  تم  حيث  الخميس،  اليوم  مساء 
عىل  السيطرة  أجل  من  إسعاف  سيارة  من 
القائمون عىل املهرجان  الحريق، فيما طمأن 
الحريق،  عىل  السيطرة  تمت  بأنه  الحضور 
عىل أن يتم اإلعالن عن التفاصيل كاملة خالل 
الخامسة  الدورة  فعاليات  وتنطلق  ساعات. 
ووقع  السينمائي،  الجونة  مهرجان  من 
يف  لتكريمه  السقا  أحمد  النجم  عىل  االختيار 

املهرجان جائزة  يمنحه  االفتتاح، حيث  حفل 
اإلنجاز اإلبداعي، وهي الجائزة التي ُتخصص 
عملهم  ترك  الذين  للسينمائيني  الجائزة 
والتزامهم بالسينما عالمة ال ُتمحى يف مجال 
السقا  أحمد  أن  خاصة  اإلبداعية،  مسريتهم 
رسم مع قالئل من أبناء جيله، صورة السينما 
نحو  مدار  عىل  املعارص،  بشكلها  املرصية 
العرشات  الزمن، قدم خاللها  ثالثة عقود من 
من األفالم واملسلسالت واملرسحيات. ويشهد 
النجوم،  من  كبري  عدد  حضور  املهرجان 
االستشارية  اللجنة  عضو  يرسا  رأسهم  وعىل 
الخشاب،  سمية  علوي،  وليىل  باملهرجان، 
لطفي،  طارق  صدقي،  هالة  شاهني،  إلهام 
بسمة،  أنوشكا،  كريم،  نيليل  زكي،  مني 
لبلبة، روجينا، أرشف عبد الباقي، ريهام عبد 
الغفور، نجالء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، 
أيضاً  يحرض  كما  دياب.  مايا  داوود،  أحمد 
داليا  املرصي،  أمري  الدغيدي،  إيناس  املخرجة 
تارا  الليثي،  محمود  الخشت،  مريم  البحريي، 
عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صربي فواز، 
أمينة  قاسم،  عيل  حاتم،  محمد  جبيل،  ثراء 

خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، 
احمد  رشيف منري، سيد رجب، هاني رمزي، 
رزق، عال رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، 
ابي راشد،  ريا  نور،  هنا شيحة، آرس ياسني، 
االتربي،  هدي  الخياط،  باسل  عبود،  دياموند 
السباعي،  ناهد  املفتي،  هدي  اللوزي،  يرسا 
الشناوي،  عمر  الطيب،  عيل  الرشقاوي،  ادم 
مايان السيد وأخرين.املهرجان تنقل فعالياته 
لجنة  يف  ويشارك  إعالمي،  كرشيك   on قناة 
اإليمي  لجائزة  املرشحة  الفنانة  تحكيمه 
الروائية  األفالم  تحكيم  لجنة  يف  شلبي  منة 
وتامر  ذكري  أبو  كاملة  واملخرجان  الطويلة، 
عرشي يف لجنة تحكيم االفالم القصرية، فيما 
لجنة  عضوية  يف  جودة  أروى  الفنانة  تشارك 
تحكيم جائزة نجمة الجونة الخرضاء، والتي 
الجائزة  وهي  العام  هذا  املهرجان  استحدثها 
التي ستمنح لألفالم املعنية بالبيئة، وستختار 
املشاركة يف جميع  األفالم  التحكيم من  لجنة 
بقضايا  الوعي  ترفع  أو  تعرف  التي  األقسام 
إىل  الربية، إضافة  الحياة  أو  أو علومها  البيئة 

األفالم املعنية باالستدامة البيئية وأهميتها.

هازال كايا بـلوك جديد وشخصية سيئة

حريق كبري يلتهم قاعة مهرجان اجلونة يوم االفتتاح

وائل كفوري وهيفاء وهيب جيتمعان حبفل واحد يف دبي 

مسلسل »نقطة ومن أول السطر« إنتاج سعودي 
جديد من نوعه

تويتر يتيح أداة للتخلص من المزعجين 
لمستخدمي إصدار “الويب”

أتاح�ت منص�ة التدوي�ن املصغر 
“تويرت” أداة للتخلص من املزعجني 
عرب الش�بكة ملستخدمي إصدارها 
عىل “الويب”، بعدما كانت متاحة 
الهوات�ف  إلص�دارات  ف�رتة  من�ذ 
الذكي�ة، وأوضح حس�اب “تويرت 
لألم�ان” أن تل�ك األداة الت�ي كان 
يت�م اختبارها منذ ش�هر تقريبا، 
باتت متاحة لكافة املس�تخدمني، 
للتخلص من املتابعني غري املرغوب 

فيهم بسهولة ويرس.
ولن يحتاج املستخدم لحظر املتابع 
م�ن خ�الل تل�ك األداة ب�ل يمكن 
ببس�اطة من�ع أولئك األش�خاص 

من رؤية تغريداته بأيقونة جديدة 
أطلق عليها “إزالة املتابع”.

األداة  أن  إىل  “توي�رت”  ولفت�ت 
الجديدة ستس�اهم بصورة كبرية 
يف الح�د من التح�رش عرب املنصة 
دون أن يعل�م الش�خص أن�ه ت�م 

منعه من الوصول إىل التغريدات.
ويمكن الوص�ول إىل تلك الخاصية 
ع�ن طري�ق الضغط ع�ىل النقاط 
الثالث بجانب التغريدة وستجد تلك 
األيقونة الجديدة وتقوم بتفعيلها 
بصورة تلقائي�ة للتخلص من تلك 
التغريدات والحس�اب الخاص بها 

من رشيط األخبار الخاص بك.

قال�ت وزارة البيئة الفرنس�ية إن البالد س�تحظر التغليف البالس�تيكي 
ل�كل أنواع الفاكهة والخضار تقريب�ا اعتبارا من كانون الثاني 2022 يف 

محاولة للتقليل من النفايات البالستيكية.
ون�رشت الحكومة الفرنس�ية، تطبيقا لقانون س�ن يف ش�باط 2020، 
قائمة تش�مل 30 نوعا من الخضار والفاكهة يجب أن تباع دون تغليف 

بالستيكي اعتبارا من أول يوم يف العام الجديد.
وأضاف�ت ال�وزارة يف بيان “نس�تعمل كمية فظيعة من البالس�تيك غري 
القابل إلعادة االس�تخدام يف حياتنا اليومي�ة. وبالتايل يهدف القانون إىل 
تقليص استخدام البالستيك من هذا النوع وتعزيز استبداله بمواد أخرى 

يمكن إعادة استعمالها وقابلة للتدوير يف عمليات التغليف”.

أعلن�ت عامل�ة بيان�ات س�ابقة يف فيس�بوك، أنها مس�تعدة إلدالء 
الشهادة أمام الكونغرس ضد املوقع العمالق، بعد أن شعرت بأن 

يديها “ملطخة بالدماء”.
وقالت “عاملة البيانات” السابقة يف فيسبوك، صويف زهانغ، أنها 

ش�عرت وكأن يديها ملطختان بالدماء بعد عملها يف فيس�بوك، 
وأنها مستعدة للش�هادة أمام الكونغرس حول رئيسها السابق، 
كم�ا قالت ملوقع “يس إن إن” إنها نقلت وثائق حول الرشكة، إىل 

جهة رسمية أمريكية.
وكتبت زهانغ، الت�ي عملت يف منصب “عاملة بيانات” يف رشكة 
التكنولوجي�ا العمالقة، ملا يقرب من 3 س�نوات، مذكرة مطولة 
عندما طردتها رشكة فيسبوك العام املايض، توضح بالتفصيل 
كيف اعتق�دت أن الرشكة ال تفعل املطل�وب ملحاربة الكراهية 

واملعلومات الخاطئة.
وأش�ارت زهان�غ إىل أن الرشك�ة أخربتها بفصله�ا من العمل 

بسبب مشاكل يف األداء.
ويف حدي�ث نقلت�ه ش�بكة “يس إن إن” يف منزله�ا يف منطق�ة 
خليج س�ان فرانسيسكو، قالت زهانغ إنها تشعر بالتشجيع، 
ألن�ه يبدو أن هن�اك دعما م�ن الحزبني التخاذ إج�راءات ضد 

فيسبوك.
وقالت زهانغ عىل تويرت “قدمت وثائق مفصلة بشأن انتهاكات 
جنائي�ة محتملة إىل وكالة أمريكية إلنف�اذ القانون. ما أفهمه 

هو أن التحقيق ال يزال جاريا”.
وتكم�ن نقطة خالف زهانغ الرئيس�ية مع فيس�بوك، حول 
عدم جديته يف محاربة اإلساءة والكراهية عىل املوقع يف دول 

خارج الواليات املتحدة.
وتأت�ي مقابلة زهان�غ لتمثل رضب�ة جديدة ل فيس�بوك بعد 

ترصيحات مديرة سابقة يف املوقع، باإلضافة لألعطال الكبرية 
التي ألحقت باملوقع يف الفرتة املاضية.

وأدل�ت مس�ؤولة س�ابقة يف رشكة فيس�بوك، األس�بوع املايض، 
بش�هادة ُوصف�ت بالصادمة، يف جلس�ة اس�تماع أم�ام مجلس 
الش�يوخ األمريكي، داعية إىل التحرك من أجل ضبط أكرب منصة 

تواصل اجتماعي يف العالم.
وقالت فرانس�يس هاوغن، وهي مديرة محتوى س�ابقة يف موقع 
فيس�بوك، إن “املارد األزرق” يعمل ب�دون أن يخضع ألي إرشاف، 

وحثت الكونغرس عىل جعل املنصة أكثر أمانا.

أعلن تطبيق “إنستغرام”، التابع 
أن�ه يخترب  لرشكة “فيس�بوك”، 
املس�تخدمني  خاصي�ة إلخط�ار 
بانقط�اع الخدم�ة أو املش�كالت 
الفنية بشكل مبارش عىل تطبيق 
مش�اركة الصور، وذلك بعد أيام 
من تعطل خدمات عمالق شبكات 

التواصل االجتماعي مرتني.
ق�ال “إنس�تغرام” يف تدوين�ة إن 
الوالي�ات  يف  س�يجري  االختب�ار 
لبضع�ة  وسيس�تمر  املتح�دة 

أشهر.
وتخط�ط الرشك�ة أيض�ا لطرح 
خاصي�ة ستس�اعد يف التس�هيل 
ع�ىل األش�خاص معرف�ة م�ا إذا 

كانت حساباتهم معرضة لخطر 
التعطيل.

لس�ت  الخدم�ة  انقط�اع  وكان 
ساعات يف الرابع من أكتوبر، حال 
دون وصول مستخدمي خدمات 
الرشكة البالغ عددهم 3.5 مليار 
إىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
م�ا  وه�و  املراس�لة،  وخدم�ات 
و”إنستغرام”  “واتس�اب”  شمل 

و”ماسنجر”.
ويف وق�ت س�ابق، واج�ه العديد 
م�ن املس�تخدمني مش�اكل م�ع 
تقاري�ر  بحس�ب  “إنس�تغرام”، 
املستخدمني عىل مجموعة مراقبة 

اإلنرتنت “داون ديتكتور”.

فرنسا تحظر تغليف الفاكهة 
والخضار بالبالستيك

“كشف المستور”.. موظفة في 
فيسبوك تستعد إلدالء الشهادة

إنستغرام يختبر “إبالغ” مستخدميه 
بأي انقطاع

  

تغريدات

نجم القصاب

شاسوار عبد الواحد

ــعبك وابقى معاهم  ــدا، اخدم ش ــيطة ج املعادلة بس
 وكون صاحب موقف دائما و ال تركض وراء الفلوس

ــك  أصوات ــد  وتتزاي ــك   فيكافؤن ــب،  املناص و 
االنتخابية، لكن اذا خالل ٤ سنوات قبل االنتخابات 
مل يكن لديك اي موقف ثابت مع املواطن، بالتأكيد 

يعاقبك املواطنني و ختسر يف اإلنتخابات.

ــعة للذهاب وانتخاب  ــدنا للمشاركة الواس طالبنا وناش
ــن أصبنا  ــن الناس لك ــتقلة القريبة م ــر املس العناص
ــم صعود بعض  ــاركة رغ ــرية لعدم املش ــة أمل كب خبيب
ــلني  ــر عددا إلزاحة الفاش ــا نتأمل اكث ــتقلني وكلن املس
وحسب اعرتافهم وحنن ليس طرف باملوضوع هم الذين 

يصرحون ويتهمون بعضهم لبعض باالخفاق والفشل.

انتخابات اليوم 
ومؤشرات النهوض  

مطر ساخن 

اآلراء،  حوله  تتصارع  موضوع  عن  تتحدث  ان  االمور  أصعب  من 
وتختلف فيه الرؤى، وتتقاطع عىل سطحه االقالم وااللسن والرؤوس، 

وقد بلغ بالبعض اىل الذهاب اىل مسالك التطرف ودروب املغاالة.
ال نريد الحديث عن التحالفات بني الكتل من خالل النتائج التي افرزتها 
او ذاك، ولسنا من  الطرف  لهذا  التصفيق  صناديق االقرتاع، وال نريد 
هواة الشماتة لألطراف التي لم تحقق طموحاتها يف اللعبة االنتخابية، 
فهي لعبة قائمة عىل الفوز والخسارة وهو امر طبيعي تشهده كل 

بلدان العالم التي تعتمد االنتخابات يف تشكيل حكوماتها .
ما نريد قوله والتأكيد عليه ان هذه االنتخابات قد تحققت يف اجواء 
املراكز  اىل  للوصول  صعوبة  وال  خوف  فال  مريحة،  وبطريقة  آمنة 
االنتخابية لإلدالء بصوت الناخب كما شاهدناها يف االنتخابات االوىل 
التي كان الوضع العام يكتنفه الخوف والتوجس حيث االرهاب مكرشا 

يف وجوه الجميع.
الذي  بالدور  االشادة  املبكرة هو  االنتخابات  نريد تسجيله حول  وما 
تحقيق  يف  الفعال  األثر  له  كان  والذي  والدفاع  االمن  قوى  بذلته 
االنتخابات بكل يرس، وقد تجىل هذا املوقف امام انظار الجميع وجعل 
املواطن يطمنئ اىل الكفاءة العالية والقدرة الفائقة عىل ضبط االمن 

واالستقرار اثناء سري االنتخابات .
وما يمكن االشارة اليه هو الحضور الكثيف للمراقبني الدوليني سواء 
املجتمع  منظمات  يف  العاملني  او  املتحدة  االمم  مكاتب  يف  العاملني 
املدني، والذين اكدوا عىل ضعف املشاركة والحضور، هذا الضعف الذي 

له اسبابه ودوافعه ومربراته وال نريد التقرب إليه او الحديث عنه.
ثمة حالة اخرى نرى من الرضوري االلتفات إليها، وهي حصول فعل 

املمارسة االنتخابية يف املوعد املقرر والذي سبق أن تم االعالن عنه .
له  من  كل  بها  اعرتف  والتي  البسيطة  الهفوات  بعض  حصلت  لقد 
طبيعية  حالة  غري  يشكل  ال  ذكر  وما   ، االنتخابات  بمسرية  عالقة 
ومن   ، املتقدمة  الدول  من  الكثري  يف  تحصل  وقد  االنصاف  اردنا  إذا 
له ذاكرة حول تجارب العالم يجد ان ما حصل ال يشكل عائقا امام 
اجواء  يف  البناء  الحوار  اسلوب  الجميع  انتهج  ما  إذا  التجربة  نجاح 
عىل  العامة  املصلحة  وتغليب  القانون  بنود  ووفق  التفاهم  يسودها 
العراق  اجل  من  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  الشخصية،  املصالح 

وشعب العراق .
يعد حالة من  ديمقراطية  العراق من ممارسة  ارض  ما حصل عىل 
حاالت النجاح، ويبعث عىل االمل والتفاؤل بأن القادم سيكون اكثر 

ارشاقا واحرتاما للرأي اآلخر.
حفظ الله العراق وشعب العراق، وحفظ الله كل من شارك ومن قاطع، 
وحفظ الله املعارضة واملوالة ما دمنا جميعا يف مركب العراق للوصول 

اىل شواطئ االمن واالستقرار لتحقيق الحياة الحرة الكريمة.
اىل اللقاء...

أمحد اجلنديل 

هازال  الرتكية  حالياً  تقوم 
بتصوير  »فريحة«  بطلة  كايا 
مسلسل  ضمن  مشاهدها 
OASIS الذي تعود به للجمهور 
حملها  بسبب  غياب  فرتة  بعد 
األول،  طفلها  ووالدتها 
وستظهر هازال بلوك مختلف 
املسلسل،  أحداث  ضمن  جداً 
عىل حسب ما ذكرته التقارير 

الصحفية الرتكية.
هازال  عىل  الجمهور  اعتاد 

الفتاة  شخصية  نمط  تقديم  يف  كايا 
الهادئة ذات القلب الصايف التي تحب 
املرة  هذه  لكن  وتساعدهم،  الجميع 
سيئة  فتاة  شخصية  هازال  ستجسد 
ال  فهي  حادة،  طباع  ولديها  كثرياً 
أمها  أما  والدها  يكون  من  تعرف 
وهذا  جداً،  سيئة  بطريقة  فتعاملها 
الجديد  مسلسلها  أحداث  ضمن  كله 
الذي بدأت بتصويره قبل فرتة لُيعرض 

عرب شاشة قناة فوكس الرتكية.
وكانت هازال قد اعتمدت لوكاً جديداً 

لهذا العمل؛ حيث اختارت اللون األحمر 
الشعر  إىل  ولجأت  لشعرها  الفاتح 

الطويل ليتناسب مع الشخصية.
واملسلسل سيكون صادماً لجمهور 
هازال بشخصيتها ضمن األحداث؛ 
أن  الرتكية  التقارير  ذكرت  حيث 
تجاه  وتحدٍّ  بقلق  تشعر  هازال 
تجسدها  التي  الشخصية  هذه 
االنتحار  تقرر  أن  بعد  خاصة 
وإنهاء  برتكها  حبيبها  قرار  فور 

عالقتهما.

توفت  رشطي  رجل  ينقذها  ولكن 
الثالثة  أطفاله  مع  ويعيش  زوجته 
حياة  لتبدأ  منزله  إىل  ويأخذها 
جولسوي  بورا  وسيجسد  جديدة، 
الثنائي  نرش  وقد  الشخصية،  هذه 
لتشويق  قصرياً  فيديو  وبورا  هازال 
صفحتيهما  عرب  للعمل  جمهورهما 
قصرية  رسالة  يف  اإلنستغرام  عىل 
سعادتهما  عن  فيها  عرّبا  للجمهور 
بدأنا  للقاء جمهورهما قريباً: »نحن 

التصوير وسنكون معكم قريباً«.

يستعد النجمان وائل كفوري 
وهيفاء وهبي، إلحياء حفال 
غنائيا يجمعهما سويا يف دبي 
الجمعة  يوم  وذلك  باإلمارات، 
نوفمرب  شهر  من   19 املوافق 
خالل  سيقدمان  واللذان  املقبل، 
الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم 
وائل  جمهورهم.وطرح  لدى  املحببة 

اسم  تحمل  سنجل  أغنية  كفوري 
»البنت القوية«، عىل موقع الفيديوهات 
»يوتيوب«، واألغنية من كلمات وألحان 
عمر  موسيقى  وتوزيع  عساف  سليم 
إطار  يف  تناولها  تم  واألغنية  صباغ، 
فيديو  جديدة من خالل  صيفية  فكرة 
ومجموعة  وائل  بني  جمع  بسيط، 
له  دعا  لقاء  يف  وأصدقائه،  أقاربه  مع 

زحلة  منطقة  يف  الفخم  بمنزله  وائل 
املشاهد  وكانت  رأسه،  مسقط  بلبنان 
يف لحظات عفوية عربت عن االنسجام 
وائل  بني  يجمع  الذي  املرح  وجو 
هيفاء  وأصدقائه.واكتفت  وأقاربه 
وهبي خالل العام الجاري بعمل واحد 
الفنان  أغنية شاركت بها مع  تمثل يف 
كنت«،  »لو  أغنية  وهي  حسنى،  أكرم 

التي حققت نجاًحا فور طرحها خالل 
الجاري.وكانت  العام  من  سابق  وقت 
الدرامية هو  أعمال هيفاء وهبي  آخر 
الذي  فاتح«  »أسود  ملسلسل  بطولتها 
العام  من  سابق  وقت  يف  طرحه  تم 
املايض ٢٠٢٠، بمشاركة عدد كبري من 
النجوم مثل احمد فهمي، صربي فواز، 

رشيف سالمة.

كش�فت النجمة اإلماراتي�ة أحالم 
عن ارتدائها فستان مرصع بخيوط 
الذه�ب واملرايات خ�الل حفلها يف 
إكسبو ٢٠٢٠ بدبي، والفستان من 
تصمي�م املصم�م اللبنان�ي العاملي 
زهري مراد، ونرشت أحالم مجموعة 
صور لها وهي تتألق بفستان أزرق 
عرب حسابها بموقع »انستجرام«، 
مصحوب�ة بتعلي�ق :« اس�توحيت 
فس�تاني م�ن التطري�ز اإلماراتي 
الخليج�ي العربي مرصع باملرايات 

وخيوط الذهب املعتقة«.
علي�ه  أضف�ت  »كم�ا  وتابع�ت: 
أن�ا واملصم�م العامل�ي زه�ري مراد 
الطابع األندل�ي ليليق بي كفنانة 
اماراتي�ة أمثل دولت�ي اإلمارات يف 
ه�ذا الح�دث العظي�م التاريخي.. 
وامث�ل الوطن العرب�ي واحببت أن 

القى تحية اماراتية عربية عىل كل 
العالم بأرسه بثالث لغات.. العربي 

واالنجليزية والفرنسية«.
واختتمت كالمها قائلة: »أتمني اني 
كنت عىل قدر املس�ئولية.. فخورة 
بدولت�ي اإلمارات وان�ي كنت جزء 

من الحدث التاريخي العظيم«. 
ويمت�د املع�رض، األك�رب واألعرق 
من نوعه يف العالم، عىل مدار ستة 
أشهر تحت شعار »تواصل العقول 
وبالرتكي�ز  املس�تقبل«  وصن�ع 
ع�ىل ثالثة مح�اور أساس�ية هي 
»االستدامة و«التنقل« و«الفرص« 
من أج�ل رس�م مالمح مس�تقبل 
العال�م عرب ح�وار ثق�ايف وإبداعي 
الحل�ول واالبتكارات  هدفه تقديم 
واألف�كار الت�ي تعني ع�ىل تحقيق 
طموحات ش�عوبه وإيج�اد آليات 

أكثر كفاءة لتفعيل العمل املشرتك 
نحو غد أفضل للجميع.

ويدعو إكسبو ٢٠٢٠ دبي الزوار 
الستكشاف ابتكارات من شأنها 
أن تغ�ري الواق�ع وتح�دث تأثريا 
إيجابًي�ا هادًفا يف حي�اة الناس، 
وُيق�ام إكس�بو يف الف�رتة من 1 
م�ارس   ٣1 إىل   ٢٠٢1 أكتوب�ر 

٢٠٢٢

طرحت النجمة نوال الزغبي أحدث 

أغانيه�ا والت�ي تحم�ل اس�م 

م�ن  الطبيع�ة«  »عك�س 

حس�ن  أحمد  كلم�ات 

أحمد  وألح�ان  راؤول 

رشيف  وتوزيع  زعيم 

قاسم.

النجم�ة  وكان�ت 

الزغبي  نوال  اللبنانية 

ق�د كش�فت عن اس�م 

الجدي�د  ألبومه�ا 

واملق�رر طرح�ه خالل 

األيام املقبل�ة، كما أعلنت يف 

تغري�دة لها ع�رب صفحتها 

الرسمية يف موقع »تويرت« 

ع�ن اس�م األلبوم وه�و »عكس 

الطبيعة«، ويتضمن األلبوم 4 

أغنيات، من بينها أغنيتان 

باللهجة املرصية وأغنية 

اللبناني�ة  باللهج�ة 

باللهج�ة  وأغني�ة 

تصّوره�ا  الخليجي�ة، 

طريقة  ع�ىل  جميعه�ا 

الفيديو كليب.

 وأحيت النجمة نوال الزغبي 

مؤخرا، حفال غنائيا بس�وريا، 

ون�رشت ص�ورة بوس�رت الحفل عرب 

حسابها عىل انستجرام، كما أعرب متابعوها 

عن سعادتهم لذلك الحفل متمنني إقامة حفل 

غنائي يف لبنان أيًضا.
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