صندوق اإلسكان يباشر استقبال رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
طلبات تعديل مدة القرض
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
بارش صندوق اإلسكان العراقي التابع لوزارة اإلعمار
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة ،امس الثالثاء،
باستقبال الطلبات الخاصة بتعديل مدة القرض.وقال
املكتب اإلعالمي للصندوق يف بيان  :إن «الصندوق بارش
استقبال الطلبات الخاصة بتعديل مدة القرض املتعلقة
بمبادرة البنك املركزي» ،الفتا إىل أن «مدة عقد القرض
أصبحت  15عاما بدال من  10أعوام».ودعا البيان
«املقرتضني إىل تقديم الطلبات عرب املوقع اإللكرتوني
الخاص بالصندوق لغرض إجراء التسوية الحسابية
وتعديل مبلغ القسط الشهري الجديد ،وجلب نسخة
من السند املحجوز والعقد املوقع مع الصندوق».

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
فتحت وزارة الرتبية باب االعرتاض عى نتائج الدور االول لالمتحانات الوزارية ملرحلة
السادس االعدادي للعام الدرايس الحايل .2020 – 2019وقال وكيل الوزارة للشؤون االدارية،
فالح القييس ،يف ترصيح صحفي :ان «التقديم يستمر ملدة أسبوع واحد عن طريق املدارس
حرصا ،ومن خالل استمارة معدة لهذا الغرض معتمدة بحسب السياقات السابقة».واضاف
«انه سيتم أخذ مبلغ رمزي من الطالب املعرتض عن كل مادة ليتسنى للمدرسة رفع
االستمارة اىل املديريات العامة التي بدورها سرتسلها اىل مديرية التقويم واالمتحانات» .مبينا
ان «اعالن نتائج االعرتاض سيجري عن طريق املدرسة ايضا».وأشار القييس اىل «االستعداد
مبكرا لالجراءات الخاصة بالدور الثاني من خالل تعفر املراكز وتهيئة املستلزمات الخاصة
باالمتحان ،فضال عن توزيع املراقبني وتهيئة املنصات االلكرتونية ملراجعة املنهاج الدرايس،
إضافة اىل العمل عى توفر اجهزة تشويش بالقاعات وقياس الحرارة وفرق صحية.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7344 :االربعاء  14تشرين االول 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

مستشار الكاظمي يؤكد لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون
االنتخابات ،عبد الحسني الهنداوي ،عن
دور االمم املتحدة يف االنتخابات املقبلة،
وفيما اكد اج�راء االنتخابات بموعدها
املح�دد وال نية لتأجيلها ،اعلن تش�كيل
لجان وزارية لتس�هيل عم�ل مفوضية
االنتخابات.
وقال الهنداوي يف حدي�ث ل�”الزوراء”:
ان�ه لي�س هن�اك أي تغي�ر بموع�د
االنتخاب�ات وس�تجرى بموعدها الذي
ح�دده رئي�س ال�وزراء يف الس�ادس
م�ن حزيران م�ن الع�ام املقب�ل .الفتا
اىل :ان هن�اك مج�رد اراء واجته�ادات
وامني�ات يطلقه�ا البعض بش�أن عدم
اج�راء االنتخاب�ات بموعدها.واضاف:
ان الحكوم�ة برئاس�ة رئي�س الوزراء
عازمة عى اجراء االنتخابات بموعدها
املق�رر النه�ا مطلب ش�عبي اك�د عليه
املتظاه�رون واملرجعي�ة الرش�يدة.
مؤكدا :ان موعد اجراء االنتخابات ثابت
مبدئيا ،وكل االج�راءات التي تتخذ من
اجل اجرائها يف املوعد املحدد.واشار اىل:
ان�ه ال توج�د هناك صعوب�ات يف اجراء
االنتخاب�ات بموعدها املق�رر ،حيث ان
القانون س�يكمل خالل االي�ام املقبلة،
السيما بعد ان قرر مجلس النواب بقاء
جلس�ته مفتوحة ،ما يعن�ي ان قانون

الرتبية تفتح باب االعرتاض على نتائج
السادس اإلعدادي

االنتخاب�ات س�ينجز خ�الل االس�بوع
املقبل.واوض�ح :ان رئيس الوزراء اوعز
بتوف�ر التخصيصات املالي�ة ملفوضية
االنتخاب�ات ،وكل م�ا تحتاجه من دعم
فني ولوجستي .الفتا اىل :ان هناك لجانا
تش�كلت ملساعدة عمل املفوضية ،منها
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اعلن تشكيل جلان وزارية لتسهيل عمل املفوضية

اجراء االنتخابات يف موعدها ويكشف دور االمم املتحدة فيها

لجنة امنية ،وبدأت عملها واخرى لجنة
وزارية خصصت من اجل تسهيل عمل
املفوضي�ة س�واء يف توفر املخ�ازن او
سجالت الناخبني وغرها.ولفت اىل :ان
املفوضية الحالية لديها الخربة الكافية
النه�ا تضم اش�خاصا أكف�اء وقادرين

عى اجراء االنتخابات بموعدها ،وهناك
فري�ق دويل م�ن االم�م املتح�دة يعم�ل
م�ع املفوضي�ة .مبين�ا :ان االنتخابات
االوىل عندما ج�رت يف عام  2005كانت
املفوضية ايضا جديدة وتش�كلت خالل
 6اشهر وتمكنت من اجراء  3انتخابات،

م�ا يعن�ي ان املفوضية الحالي�ة قادرة
ع�ى اج�راء االنتخابات املقبلة.واش�ار
اىل :ان دور االم�م املتحدة يف االنتخابات
املقبل�ة س�يكون ارشافي�ا .مبين�ا :ان
وج�ود املفوضي�ة س�يكون ملس�اعدة
املفوضية يف مراقب�ة االنتخابات وليس
للتأث�ر ع�ى الس�يادة الوطنية.وب�ني
الهنداوي :ان االس�تعانة باالمم املتحدة
يأتي م�ن اجل ضم�ان حيادية ونزاهة
العملي�ة االنتخابي�ة ،ولك�ي ال يك�ون
هن�اك تأث�ر ع�ى نتائ�ج االنتخاب�ات
م�ن أي�ة جه�ة كان .مؤك�دا :ان عمل
االم�م املتح�دة يف االنتخابات س�يكون
داعما ملفوضي�ة االنتخابات وللحكومة
العراقية.وتابع :نحن متفائلون بنجاح
االنتخابات املقبلة بالرغم من ان املهمة
صعبة وليست سهلة.يشار اىل ان رئيس
مجل�س الوزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
قد حدد ،يف وقت س�ابق ،الس�ادس من
حزي�ران ع�ام  2021موع�دا إلج�راء
االنتخاب�ات املبك�رة ،الت�ي دع�ا اليها
املتظاه�رون واملرجعية الديني�ة العليا
.وي�رى مراقبون ان اج�راء االنتخابات
يف موعده�ا املحدد امر مس�تبعد يف ظل
املعطي�ات والظروف الراهن�ة واملتمثلة
بع�دم اكمال قانون االنتخابات وقانون
املحكمة االتحادية وتفيش وباء كورونا
واالزمة االقتصادية الراهنة.

الصحة :العراق سيتسلم 10ماليني جرعة من اللقاحني الربيطاني والصيين

ص4

درجال يدعم استعدادات منتخب السلة وقلق على منتخب كرة القدم

ص6

بعد تسجيل حنو  4آالف إصابة و 58حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ 410
آالف ونسبة الشفاء تتجاوز % 84

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
الثالثاء ،املوق�ف الوبائي اليومي لفروس
كورونا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت
تس�جيل  3921اصاب�ة جدي�دة وش�فاء
 ٤158حالة و 58حالة وفاة ،حددت دائرتا
صحة الرصاف�ة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف
بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،20663 :ليصبح عدد
الفحوصات الكلية ،252821٤ :مبينة انه
تم تس�جيل  3921اصابة جديدة وش�فاء
 ٤158حال�ة و 58حال�ة وفاة.واضاف�ت،
ان ع�دد حاالت الش�فاء ال�كيل3٤٤208 :
( ،)%8٤.1اما عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،٤09358بينم�ا عدد الح�االت التي تحت

الع�الج ،55180 :يف ح�ني ع�دد الح�االت
الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة ،501 :وع�دد
ح�االت الوفيات ال�كيل.9970 :من جهته،
اعل�ن مدير عام صح�ة بغ�داد الرصافة،
عبد الغني الساعدي ،تسجيل  351اصابة
جديدة بف�روس كورونا بينها  121خالل
الرص�د الوبائ�ي للقطاع�ات الصحي�ة.
وقال الس�اعدي يف بي�ان تلقته «الزوراء»:
ان «املؤسس�ات الصحي�ة س�جلت ام�س
يف جان�ب الرصاف�ة  351اصاب�ة جدي�دة
بفروس كورونا موزعة كالتايل121 :حالة
خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
 :قط�اع البلديات الثان�ي  29حالة  ،قطاع
الرصاف�ة  18حالة  ،قط�اع النهروان 19
حالة  ،قطاع بغداد الجديدة  27حالة .

تفاصيل ص2

وزير اخلارجية اليوناني يزور
العراق اليوم

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الخارجي�ة ،ام�س
الثالث�اء ،أن وزير الخارجية اليوناني
نيكوس دندياس ،سيزور بغداد اليوم
األربعاء.وقال املكتب اإلعالمي لوزارة

الخارجي�ة يف بي�ان :أن «لق�اء ثنائيا
س�يجري بني وزي�ر الخارجي�ة فؤاد
حس�ني ونظ�ره اليونان�ي نيكوس
دندياس ،س�يعقبه ترصيح صحفي
للوزيرين».

بسبب تراجع الطلب على النفط

مال طالل حيدد السقف الزمين لتنفيذ «الورقة البيضاء»

تصنيف عاملي يتوقع تسجيل العراق
“أكرب” تدهور مالي

وزير املالية حمذرا :العراق يواجه تداعيات «خطرة» وإيرادات النفط ال تغطي الرواتب

بغداد /الزوراء:
توقع�ت وكال�ة “مودي�ز” للتصني�ف
االئتماني أن يس�جل العراق أعى تراجع
عى مستوى األسواق الناشئة يف اإليرادات
بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل.وقالت
الوكالة :ان العراق سيشهد اكرب تدهور يف
التوازن املايل بواقع  20.8%ليصل العجز
 21.6%من الناتج املحيل االجمايل .مبينة
أن ه�ذا االنخفاض يف اإليرادات بالنس�بة
لل�دول املصدرة يف ه�ذه األس�واق ،يأتي
بسبب الرتاجع الكبر يف الطلب عى النفط
وأس�عاره ،واس�تمرارية مثل هذه الدول
يف االعتم�اد الكبر عى العوائ�د القادمة
من ه�ذا القطاع.وأوضح�ت الوكالة :أن
أزمة كورونا س�تؤدي إىل خسائر طويلة

األمد يف اإليرادات بالنس�بة لدول األسواق
الناش�ئة .مش�رة اىل أن قدرة حكومات
هذه الدول لتنفي�ذ وتطبيق تدابر ف ّعالة
لرفع مس�توى اإليرادات اس�تجابة لهذه
ً
عام�ال ائتماني�ا ً مهما ً
األزمة ،س�تكون
عى مدى السنوات القليلة املقبلة ،بسبب
ضغ�وط اإلنف�اق الكب�ر له�ذه البل�دان
والتع�ايف الضئي�ل يف االقتص�اد العامل�ي
املتوق�ع أن يش�هده خالل الع�ام املقبل.
وذك�رت أن اإلي�رادات املالي�ة يف بل�دان
األس�واق الناش�ئة عرضة بشكل خاص
لألزمة الحالية ،بس�بب هياكل اإليرادات
املرتك�زة ،مع وجود أنظم�ة رضائب أقل
تطورا ً مقارنة مع البلدان املتقدمة.

تفاصيل ص5

االستخبارات تطيح بأحد معاوني
الزرقاوي يف بغداد

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات ،ام�س
الثالث�اء ،ع�ن إلق�اء القبض ع�ى أحد
معاوني املقبور اب�و مصعب الزرقاوي
بعملية استخباراتية يف محافظة بغداد.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة منه :إنه “بعملية استخباراتية
دقيق�ة ومن خ�الل تس�خر املصادر،
تمكن�ت مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات
املتمثلة بمديرية اس�تخبارات الرشطة
االتحادي�ة يف وزارة الداخلية ،من القاء
القبض ع�ى أحد معاون�ي املقبور ابو
مصعب الزرقاوي يف منطقة حي الرفاق
بمحافظ�ة بغداد”.وأض�اف البيان أنه
“تمت عملية القبض بعد تشكيل فريق

مخت�ص ونص�ب كمني محك�م له بعد
متابعة من محافظة دياىل واإلطاحة به
يف محافظة بغداد ،كما انه مطلوب عى
وف�ق أحكام امل�ادة  ٤إره�اب النتمائه
لعصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة وال�ذي
عمل بما يس�مى (مف�ارز االغتياالت)
والي�ة دي�اىل قاط�ع هبهب”.وتابع أنه
“من خ�الل التحقيق�ات األولي�ة معه
اع�رتف بانتمائ�ه لتل�ك العصاب�ات
اإلجرامي�ة واش�رتك بع�دة عملي�ات
إرهابي�ة مع عصابات القاعدة وداعش
م�ن خ�الل نص�ب س�يطرات وهمي�ة
لالغتياالت وتهج�ر املواطنني يف ناحية
هبه�ب بدواف�ع طائفية قب�ل عمليات
التحرير”.

إصابة كريستيانو رونالدو بكورونا

بغداد /متابعة الزوراء:
أعل�ن االتح�اد الربتغ�ايل لك�رة الق�دم،
إصابة نج�م الك�رة وه�داف يوفنتوس
اإليطايل ،كريس�تيانو رونالدو ،بفروس
كورونا املس�تجد.وقال االتحاد الربتغايل
لكرة الق�دم يف بي�ان ان “نتيجة فحص
كورونا التي خض�ع لها رونالدو ظهرت
إيجابي�ة” .موضح�ا أن “رونال�دو ل�ن
يشارك يف املبارة املقبلة ،املقررة األربعاء
يف لش�بونة ض�د منتخ�ب الس�ويد”.
واض�اف االتحاد ان “رونال�دو لم تظهر

الزوراء /دريد سلمان:
أعلن املتحدث باسم رئيس الوزراء ،احمد
م�ال ط�الل ،أم�س الثالثاء ،ان الس�قف
الزمني لتنفي�ذ الورقة البيضاء يمتد من
ثالث اىل خمس سنوات ،موضحا املزيد من
تفاصيل اتفاق س�نجار ،فيما حذر وزير
املالية ،عيل عالوي ،من ان العراق يواجه
تداعيات «خطرة» كون اإليرادات النفطية
غ�ر كافية لتغطي�ة متطلب�ات الرواتب
والتقاع�د .وقال مال طالل ،خالل املؤتمر
الصحفي االسبوعي الذي عقد بمشاركة

وزي�ر املالي�ة ،وحرضته «ال�زوراء» :إن
الورقة البيضاء تعد تنموية للسياس�ات
الخاطئ�ة خ�الل العقود املاضي�ة ،مبينا
ان الس�قف الزمني للورقة البيضاء يمتد
م�ن ثالث إىل خم�س س�نوات لتنفيذها.
واضاف م�ال طالل :أن الورق�ة البيضاء
تعد أساس�ا ً للحكومات املقبلة ،مبينا ان
مهمة الحكوم�ة الحالية تتمثل بالتهيئة
إلجراء االنتخابات املبكرة.وبشأن اتفاق
س�نجار ،قال مال طالل :إن أحد مفردات
اتف�اق بغ�داد وأربي�ل بش�أن س�نجار

البح�ث عن الناجيات م�ن اإليزيديات أو
الش�بكيات أو الرتكماني�ات ،الفتا اىل ان
هناك تعاون استخباري مع دول الجوار
إلع�ادة أكرب ع�دد م�ن املخطوفات.ومن
جانبه ،ح�ذر وزير املالي�ة ،عيل عالوي،
من ان العراق يواجه «تداعيات خطرة»،
مؤك�دا اإلي�رادات النفطي�ة غ�ر كافية
لتغطي�ة متطلب�ات الروات�ب والتقاعد.
وقال ع�الوي ،خالل املؤتم�ر :ان الورقة
البيض�اء ه�ي برنامج إصالحي للش�أن
امل�ايل واالقتص�ادي يف الع�راق ،مبينا ان

الغرض األس�ايس م�ن الورق�ة البيضاء
ه�و نق�ل مح�ور البوصل�ة االقتصادي
الحايل إىل وضع مس�تقبيل أفضل يواكب
التط�ورات يف العالم .وأوضح :ان الورقة
البيضاء موجه�ة إىل الجانب االقتصادي
واملايل ،مبين�ا أن أحد املحاور الرئيس�ية
بالورق�ة البيضاء هو إص�الح الوضع يف
املحافظات.واك�د بالق�ول :انن�ا نواج�ه
تداعيات خطرة والورقة البيضاء خارطة
طري�ق إصالحي�ة ،الفت�ا اىل ان املناف�ذ
الحدودي�ة مرتبط�ة بحرك�ة االس�تراد

ولن تكون بأهمية النفط .وأش�ار اىل :أن
استراد العراق يقدر ب� 60مليار دوالر يف
الس�نة ،الفتا اىل ان العراق لديه التزامات
دولي�ة وإقليمي�ة متعلق�ة باتفاقي�ات
تجاري�ة .وأك�د ع�الوي :أن الس�يطرة
ع�ى املناف�ذ أمر مه�م ،وبدأن�ا بطريقة
جدي�ة لتطبي�ق نظام األتمت�ة .موضحا
ان اإليرادات النفطية غر كافية لتغطية
متطلب�ات الروات�ب والتقاعد وس�نعمل
عى تنويع االيرادات.

نص جلسة جملس الوزراء ص2

اجملتمعون يؤكدون ضرورة تدعيم التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم بني الدول الثالث

توافق مصري عراقي أردني على حفظ األمن العربي ومنع التدخالت

بغداد /الزوراء:
انطل�ق يف العاصم�ة املرصي�ة القاهرة،
ام�س الثالثاء ،االجتم�اع الثالثي لوزراء
خارجي�ة م�رص واألردن والعراق.وأك�د
وزراء خارجي�ة العراق وم�رص واألردن
تدعيم التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم
بني الدول الثالث.وق�ال وزير الخارجية،
ف�ؤاد حس�ني ،خ�الل مؤتم�ر صحف�ي
مش�رتك م�ع نظريه امل�رصي واألردني

عقب االجتماع الثالثي تابعته «الزوراء»:
إن «موقف الحكومة العراقية هو اعتماد
الحوار لحل املش�اكل م�ع دول الجوار»،
مش�را ً إىل أن�ه «تح�دث م�ع نظري�ه
امل�رصي واألردن�ي يف االجتم�اع الثالثي
بمج�االت مختلفة».وأضاف حس�ني أن
«القاه�رة س�تحتضن اجتماع�ا ً لوزراء
ال�دول الثالث لتفعيل مذكرات التفاهم».
من جانبه ،أكد وزير الخارجية املرصي،

سامح شكري ،خالل مؤتمر صحفي مع
وزيري خارجي�ة األردن ،أيمن الصفدي،
والعراق ،فؤاد حس�ني :أن «الدول الثالث
تعمل عى بل�ورة فاعلية التع�اون يف ما
بينه�م» ،مبينا ً أن «املجتمعني يس�عون
لتفعي�ل األط�ر القانوني�ة الت�ي تحك�م
العالق�ات ب�ني ال�دول الث�الث ،وتدعي�م
التعاون بني شعوب الدول الثالث».

تفاصيل ص3

طالبو جلوء عراقيون ينتحلون صفة دبلوماسيني
ويهبطون بطائرة خاصة يف أملانيا
تونس ..احتجاجات عنيفة واجليش ينشر مدرعاته
بعد مقتل مواطن داخل “كشك”

ميونيخ /متابعة الزوراء:
ذك�رت الرشط�ة األملانية أن الجئ�ني متنكرين يف
صفة دبلوماسيني هبطوا بطائرة خاصة يف مطار
ميوني�خ .ويدف�ع معظم طالب�ي اللج�وء أمواال
طائلة للمهربني املجرمني .لكن املسؤولني لم يروا
وس�يلة نقل فاخ�رة تنقل الجئني مث�ل ما حدث
ه�ذه املرة.فقد حط�ت يف مطار ميوني�خ الدويل،
يوم الجمعة املايض (التاسع من أكتوبر /ترشين
األول) ،طائ�رة خاص�ة عى متنها أربع�ة أفراد.
ويتعلق األمر ب�أب ( ٤9عاما) وأم ( )٤٤وطفالن

يبلغ�ان م�ن العمر  12و 7س�نوات م�ن العراق.
عائلة الالجئني لم تقم برحلة طران عادية وإنما
استعملت طائرة خاصة من إسطنبول إىل ميونيخ
عى طريقة رجال األعمال والديبلوماس�يني .وقد
تلقى املهرب ،الذي س�اعد العائل�ة يف الوصول إىل
أملانيا ،م�ن قبل األب حوايل  60أل�ف يورو مقابل
خدمات�ه ..حس�بما أوردت�ه ع�دة وس�ائل إعالم
أملانية ،االثنني ( 12أكتوبر /ترشين األول ،)2020
ومن بينها موقع “إيدوفا” (.)idowa

تفاصيل ص3

تونس /متابعة الزوراء:
تدخ�ل الجي�ش التون�يس لحماي�ة املنش�آت يف معتمدية
س�بيطلة من محافظة القرصين بالشمال الغربي للبالد،
وذل�ك عى خلفية حالة االحتقان والغضب التي تش�هدها
الجه�ة إثر مقتل مواطن داخل “كش�ك” خالل تنفيذ قرار
هدم صادر عن الس�لطات ،فيما أقال رئيس وزراء تونس
وايل القرصين ومعتمد سبيطلة ومسؤويل أمن عى خلفية
االحتجاجات.وأكد الناطق الرس�مي باس�م وزارة الدفاع،
الرائ�د محم�د زك�ري ،تدخ�ل الجي�ش الوطن�ي لحماية

املنش�آت العمومي�ة واملؤسس�ات الحيوي�ة يف معتمدي�ة
سبيطلة بالتنسيق مع الوحدات األمنية ،مشرا إىل أن ذلك
كان بطل�ب من الس�لطات املحلية ،وف�ق ترصيح لإلعالم
املحيل امس الثالثاء.وكانت معتمدية سبيطلة ،قد شهدت
حادث�ة أليم�ة ،تمثلت يف وفاة ش�خص داخل كش�ك بعد
قي�ام بلدية املكان بهدمه فجر الثالثاء ،ولم يتفطن أعوان
البلدية إىل وجود كهل داخله ،فيما كشفت مصادر إعالمية
أن الش�خص املتوىف ذهب للمبيت يف كش�ك نجله لحمايته
من الرسقة.

اليونان :ال حمادثات مع أنقرة بوجود سفينة التنقيب

برلني وواشنطن حتضان تركيا على وقف “استفزازاتها” يف املتوسط
عليه أعراض للمرض ،رغم إصابته ،وقد
خضع للعزل الذاتي”.

أثينا /واشنطن  /متابعة الزوراء:
ع�زز حليف�ان غربي�ان أساس�يان
لرتكي�ا هما الواليات املتح�دة وأملانيا،
امس الثالث�اء ،ضغطهما ع�ى أنقرة
بهدف دفعه�ا لوقف “اس�تفزازاتها”
يف املتوس�ط ،حيث االنفراج الهش مع

اليون�ان مهدد أصالً بالس�قوط ،فيما
اكد املتحدث باسم الحكومة اليونانية
س�تيليوس بيتس�اس ،إن ب�الده ل�ن
تش�ارك يف محادثات استكشافية مع
تركي�ا طامل�ا بقي�ت س�فينة التنقيب
الرتكية “أوروتش ريس” يف مياه الجرف

الق�اري لليونان.وأعلن�ت املتحدث�ة
باس�م الخارجية األمركي�ة مورغان
أورتاغوس “نطال�ب بأن توقف تركيا
ه�ذا االس�تفزاز املتعمد وتطل�ق فورا ً
محادثات تمهيدية مع اليونان” ،فيما
أرس�لت الس�لطات الرتكية من جديد

س�فينة استكش�اف للغاز إىل منطقة
متن�ازع عليه ،يف خطوة تهدد بتأجيج
األزمة مع أثين�ا .وأضافت أورتاغوس
يف بيان “اإلكراه والتهديدات والرتهيب
واألنشطة العسكرية لن تحل التوترات
يف رشق املتوسط”.واعتربت واشنطن

الت�ي “ن�ددت” بالق�رار الرتك�ي ،أن
ّ
“يعقد بشكل متعمد
إرسال الس�فينة
اس�تئناف محادث�ات تمهيدية مهمة
ب�ني حليفينا يف حلف ش�مال األطليس
اليونان وتركيا”.
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خول وزارة النقل التفاوض بشأن مشروع قطار بغداد املعلق

جملس الوزراء يقر الورقة البيضاء لإلصالح اإلقتصادي واملالي
بغداد /الزوراء:
اقر مجلس الوزراء الورقة البيضاء
لإلصالح اإلقتصادي واملايل ،فيما وافق
عىل تخويل وزارة النقل التفاوض
بشأن مرشوع قطار بغداد املعلق.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
يف بيان تلقته «الزوراء» :ان مجلس
الوزراء ،عقد جلسته اإلعتيادية برئاسة
رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،تمت خاللها مناقشة جملة
من القضايا واملوضوعات املُدرجة
ضمن جدول األعمال.
وقدم وزير الصحة والبيئة يف مستهل
الجلسة ،بحسب البيان ،تقريرا ً
مفصالً عن آخر مستجدات جائحة
كورونا يف العراق ،والجهود الحكومية
املبذولة يف سبيل إحتواء الفريوس،
وتقليل نسب اإلصابات والوفيات يف
عموم البالد ،وجهود وزارة الصحة يف
توفري العالجات واملستلزمات الصحية
الالزمة لجميع املستشفيات ،فضال
عن مواصلة حمالت التوعية الخاصة
بإتخاذ التدابري الوقائية الواجب التقيد

بها.
وجرت خالل الجلسة مناقشة الورقة
البيضاء اإلصالحية ،حيث قدم
وزير املالية التقرير النهائي لخلية
الطوارىء لإلصالح املايل يف العراق،
الذي يتضمن خططا ً آنية للخروج من
األزمة املالية الراهنة ،ورشح مضامني
الورقة البيضاء ،وقدرتها عىل تحقيق
النهوض باقتصاد البلد الذي يعاني
تحديات
من مشاكل شتى ،ويواجه
ٍ
خطرية ،والورقة البيضاء كفيلة
بمعالجة الكثري من نقاط الخلل التي
تراكمت عىل مدى سنوات طويلة.
وبعد مناقشة ما مُ درج يف جدول
األعمال ،وما خلصت اليه النقاشات
بشأنها ،أصدر املجلس القرارات
اآلتية:
اوال /إقرار الورقة البيضاء لإلصالح
اإلقتصادي واملايل ،مع األخذ بعني
اإلهتمام رأي الدائرة القانونية
يف األمانة العامة ملجلس الوزراء،
ومالحظات أعضاء مجلس الوزراء.
ثانيا /تمديد اإلستثناء املمنوح اىل

وزارة الصحة ،بموجب قرار اللجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية (9
لسنة  ،)2020وقرار مجلس الوزراء

( 42لسنة  ،)2020بشأن إستثناء
وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ
العقود الحكومية (  2لسنة )2014

وضوابطها امللحقة ،وتعليمات تنفيذ
املوازنة العامة اإلتحادية عند إصدارها،
ولغاية القضاء عىل جائحة كورونا،

لضمان توفري األدوية واملستلزمات
واألجهزة الطبية واملختربية دون
تأخر.
ثالثا /إقرار توصية اللجنة املؤلفة
بموجب األمر الديواني ( 34لسنة
 ،)2020واألمر الديواني ( 247لسنة
 )2020واملتضمنة:
 تخويل وزارة النقل التفاوضبشأن مرشوع قطار بغداد املعلق مع
إئتالف رشكتي ( اليستوم-هونداي)،
وبالكلفة واملدة التي سيتم تحديدهما
إستنادا ً اىل مخرجات التقرير الذي
سيقدمه اإلستشاري ،الذي سيقيّم
العرض املقدم من إئتالف الرشكتني،
وما سيتم التوصل اليه من خالل
املفاوضات بني الجانبني ،وعرض
املوضوع الحقا ً عىل مجلس الوزراء.
رابعا /املوافقة عىل ما يأتي:
 -1قيام الوزارات والجهات الحكومية
الدائنة كافة ،بتزويد وزارتي (التجارة
والزراعة) ،بقوائم مع قرص مدمج
تتضمن الديون املستحقة لهما
عىل الفالحني ،إلجراء مقاصة بني

مستحقات الفالحني وتلك الديون
وتحويلها من وزارتي التجارة
والزراعة اىل الجهات الدائنة.
 -2قيام الوزارات والجهات الحكومية
كافة بعدم إستيفاء أصل الديون
املستحقة عىل الفالحني ،وإلغاء
الفوائد التأخريية املرتتبة عليهم ،ممن
لديهم ديون مستحقة عىل الجهات
الحكومية تعادل او تزيد عىل املبالغ،
ويجري املطالبة بدفعها يف ضوء
تسديد مستحقاتهم عىل املؤسسات
الحكومية.
 -3قيام الفالحني املسوقني للمحاصيل
السرتاتيجية (حنطة ،شعري ،شلب،
ذرة) بفتح حسابات لهم يف املرصف
الزراعي.
 -4قيام وزارتي ( التجارة والزراعة)
بإطالق املبالغ املستحقة للفالحني اىل
حساباتهم يف املرصف الزراعي.
 -5قيام وزارة الزراعة بتجهيز
الفالحني واملزارعني بالبذور واألسمدة،
عىل ان تقوم وزارة التجارة بتسديد
مبالغها اىل الوزارة املذكورة.

بعد تسجيل حنو  4آالف إصابة و 58حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ  410آالف ونسبة الشفاء تتجاوز %84
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل  3921اصابة
جديدة وشفاء  4158حالة و 58حالة وفاة،
حددت دائرتا صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس،20663 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية،2528214 :
مبينة انه تم تسجيل  3921اصابة جديدة
وشفاء  4158حالة و 58حالة وفاة.
واضافت ،ان عدد حاالت الشفاء الكيل344208 :
( ،)%84.1اما عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،409358بينما عدد الحاالت التي تحت العالج:
 ،55180يف حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ،501 :وعدد حاالت الوفيات الكيل:
.9970

من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة،
عبد الغني الساعدي ،تسجيل  351اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  121خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء» :ان
«املؤسسات الصحية سجلت امس يف جانب
الرصافة  351اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل121 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية  :قطاع البلديات الثاني 29
حالة  ،قطاع الرصافة  18حالة  ،قطاع النهروان
 19حالة  ،قطاع بغداد الجديدة  27حالة  ،قطاع
البلديات االول  11حالة  ،قطاع االعظمية 17
حالة.
واشار اىل ان  230حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  :مدينة الصدر  74حالة
محلة  ,حي طارق  ,الكيارة  ,الحبيبية ,555 ,
,562 , 565 , 549 ,535 ,541 ,521 ,534 ,546
 , 552قطاعات  557 ,540 ,513 ,34قطاع 31

 .قطاع  , 47قطاع  . 565 . 521 ,10قطاع . 49
 ،46االعظمية  9حاالت محلة 316 ,314 ,323
 ,341 , 345 , 333 , 329 ,الشعب  14حالة
محلة  ، 337 ,317البلديات  12حالة محلة .
 , 738 ,728 ,722 , 734الزراعي 506 , 771 ,
 , 504 , 502,شارع فلسطني  16حالة محلة
 ,503 ,505االمني  8حاالت محلة741 , , 733 , ,
 , 704 , 706 709 ,743 . 721 ,بغداد جديدة 9
حاالت محلة  , 701الزعفرانية  14حالة محلة
, ,949 , , 958 , 964 , 917 , 960 , 971 ,
 , 909 , 906الكرادة  15حالة محلة ,903
 ,905حي تونس  5حاالت محلة , 301 , 302 .
، 303العبيدي  8حاالت محلة  ,الكفاءات 762 ,
 ، 769 , 764 , 765,الطالبية حالتني محلة 323
 , 320 ,حي الزهراء  3حاالت محلة 759 , 757 ,
 ,الخنساء ,املعامل  3حاالت محلة ،796 , 799
الرشاد حالة واحدة  ،االنتصار حالة واحدة ،
الحسينية  8حاالت محلة , 207 , 215 ,222

 ، 205 , 214 , 209زيونة  3حاالت ،710 , 716 ,
حي الخرضاء حالة واحدة  ،املشتل حالة واحدة
قرب املعسكر ،الفحامة حالة واحدة  ،الكرخ
العامرية حالتني  ,656 , 632 ,الكرخ الصالحية
حالتني يف شارع حيفا  ،الكرخ الدورة حالة
واحدة ،الكرخ الحرية  3حاالت ،428 , 418 ,
حي النرص حالة واحدة  ،773 ,حي السالم حالة
واحدة  ،408 ,بسماية حالة واحدة الشقق ،
البنوك  5حاالت  ،321 , 335 , 319 ,املنصور
حالة واحدة شارع  14رمضان ،الكفاح حالة
واحدة  ، 125 ,الجادرية ثالثة حاالت  ،الغدير
حالة واحدة محلة .904
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع الحاالت اىل
الحجر الصحي لتلقي العالج وفق الربوتوكوالت
املعتمدة» ،مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل  52624تويف منهم 1300
لالسف فيما اكتسب الشفاء  46066حالة
شفاء ومتبقي قيد العالج .»5258

وثمن الساعدي «الجهود التي تبذل من قبل
مالكات صحة الرصافة ملعالجة مصابي فريوس
كورونا مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني
الفريوس».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف
الوبائي لها مع اعداد و عناوين الحاالت
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس كورونا
املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية
الساعة العارشة من ليلة االثنني واملعلن عنها
امس الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد
االصابات  1083موزعة كاآلتي:أبو غريب // 52
ابو دشري  /21االسكان  /9االعالم  /45البياع
 /23التاجي  /9التاجيات  /1الرتاث  /5الحرية
 /25الخطيب  /11الــدورة  /137الدولعي
 /3الرحمانية  /4السيدية  /28الشالجية
 /14الرشطة الخامسة  /7الرشطة الرابعة
 /7الشعلة  /59الصالحية  /3الطارمية /2

الطوبجي  /11العامرية  /26العطـيـفيـة
 /18العالوي  /10الغزاليـة  /37القادسيـة
 /35الكاظميـة  /55الكرخ  / 19اللطيـفيـة
 /4املحمودية  /45املـعالـف  /3املشاهدة
 /5املكاسب  /4املنصور  /26املواصالت /8
الوشاش  /9اليوسفية  /3اليـرموك /51
جــكوك  /6حي الجامعة  /34حي الجهاد
 /35حي الخرضاء  /1حي العامل  /80حي
العدل  /36حي الفرات  /2سبع البور /1
ســويـب  /1شارع حيفا  / 6ناحية الرشيد
 /6جانب الرصافة  /18محافظة ذي قار
 /4محافظة الديوانية  /3محافظة دياىل /2
محافطة اربيل  /1محافظة دهوك  /1محافظة
ميسان  /1محافظة سليمانية  /1محافظة
املثنى  /1محافظة البرصة  /2محافظة صالح
الدين /2محافظة بابل  /4محافظة النجف .1
واضافت :ان عدد الشفاء ،803 :بينما
الوفيات.3 :

اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة  /الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمن تجهيز(املـواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية ولالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( ( www.kim.iqواملوقع الخاص بالوزارة
( ( . www.kim.iq
علمـا أن ثمـن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليـون  $هو ( )۱۰۰۰۰۰۰مليون دينار غري قابل للـرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليـون  $هو ( )۲۰۰۰۰۰۰مليونني
دينارغري قابل للرد ويتحمل من سرتسـوعليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسـبة  %1من
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن (  ) CIPأو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية
أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا ،علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل
استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء يف .2020/11/4
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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عب عن حرص العراق على توسيع أفق التعاون مع فرنسا
رّ

انطالق االجتماع الثالثي لوزراء خارجية العراق ومصر واألردن في القاهرة

احللبوسي يؤكد ضرورة دعم نينوى
بالتخصيصات املالية

اجملتمعون يؤكدون ضرورة تدعيم التعاون وتفعيل مذكرات
التفاهم بني الدول الثالث

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس مجلس النواب ،محمد الحلبويس،
امس الثاثاء ،رضورة دعم محافظة نينوى
بالتخصيصات املالية النجاز املشاريع منها
مط�ار املوصل ،وفيما بحث مع نائب رئيس
الوزراء االس�بق س�ام الزوبع�ي التحديات
التي تواج�ه الباد ،عرب عن ح�رص العراق
عى توسيع أفق التعاون مع فرنسا.
وذكر املكتب االعامي لرئيس الربملان يف بيان
تلقت�ه “الزوراء” :ان رئي�س مجلس النواب
محم�د الحلبويس ،اس�تقبل محافظ نينوى
نجم الجب�وري ،وناقش اللق�اء األوضاع يف
املوصل ،وإعادة إعمارها ،وعددا ً من امللفات
التي تخص املحافظة.
وش�دد الحلب�ويس ،خ�ال اللق�اء عى دعم
املحافظ�ة بالتخصيصات املالي�ة ،وإعطاء
األولوية لعدد من املش�اريع ،ومنها إنش�اء
مطار املوص�ل ال�دويل ،ورضورة اإلرساع يف
املب�ارشة به وإنجازه ،وكذلك تأهيل القطاع
الصحي ،وإعادة تأهيل الجس�ور ،مشرا ً إىل
أن إعمار املوصل كما تستحق أقل ما يمكن
تقديمه لهذه املدينة العريقة ،الذي سيُسهم
يف استقرارها.

ويف س�ياق اخ�ر ،اس�تقبل رئي�س مجلس
النواب محمد الحلبويس ،نائبَ رئيس الوزراء
األسبق س�ام الزوبعي ،وجرى خال اللقاء
التباح�ث يف تط�ورات األوضاع السياس�ية
واألمني�ة واالقتصادي�ة ،والتحدي�ات الت�ي
تواج�ه الب�اد ،وس�بل معالجته�ا يف ظ�ل
الظروف الراهنة.
ومن ج�ان اخ�ر ،اس�تقبل رئي�س مجلس
النواب محم�د الحلبويس ،القائ�م باألعمال
الفرنيس يف بغداد ،السيد جان نويل بونيو.
وبح�ث اللقاء ،بحس�ب بي�ان ملكتب رئيس
الربملان ،تعزيز وتطوي�ر العاقات املتنامية
بني البلدين ،ونتائج زيارة الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون إىل بغداد مؤخرا ،وامللفات
الت�ي س�يبحثها وف�د الحكوم�ة العراقي�ة
خ�ال الزي�ارة املقررة إىل باريس األس�بوع
املقبل ،حيث رَّ
عرب سيادته عن حرص العراق
عى توس�يع أف�ق التع�اون ،وبن�اء رشاكة
سرتاتيجية بني البلدين.
م�ن جهته ،أك�د القائم باألعم�ال الفرنيس
رغبة باده بالتع�اون الجاد مع العراق ،من
خ�ال املش�اريع الخدمية الت�ي لها تماس
مبارش مع املواطنني ،وتلبي احتياجاتهم.

بغداد /الزوراء:
انطل�ق يف العاصم�ة املرية القاه�رة ،امس
الثاث�اء ،االجتم�اع الثاث�ي ل�وزراء خارجية
مر واألردن والعراق.
وأك�د وزراء خارجي�ة العراق وم�ر واألردن
تدعيم التع�اون وتفعيل مذكرات التفاهم بني
الدول الثاث.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة ،فؤاد حس�ني ،خال
مؤتمر صحفي مش�رتك م�ع نظريه املري
واألردن�ي عق�ب االجتم�اع الثاث�ي تابعت�ه
“ال�زوراء” :إن “موق�ف الحكوم�ة العراقي�ة
ه�و اعتم�اد الح�وار لحل املش�اكل م�ع دول
الج�وار” ،مش�را ً إىل أنه “تح�دث مع نظريه
املري واألردني يف االجتماع الثاثي بمجاالت
مختلفة”.
وأض�اف حس�ني أن “القاه�رة س�تحتضن
اجتماعا ً لوزراء الدول الثاث لتفعيل مذكرات
التفاهم”.
م�ن جانب�ه ،أك�د وزي�ر الخارجي�ة املري،
س�امح ش�كري ،خ�ال مؤتم�ر صحفي مع
وزي�ري خارجي�ة األردن ،أيم�ن الصف�دي،
والعراق ،فؤاد حس�ني :أن “الدول الثاث تعمل
عى بلورة فاعلية التعاون يف ما بينهم” ،مبينا ً
أن “املجتمعني يسعون لتفعيل األطر القانونية

التي تحكم العاقات بني الدول الثاث ،وتدعيم
التعاون بني شعوب الدول الثاث”.
وأض�اف ش�كري أن “التع�اون الثاث�ي ال
يس�تهدف أي طرف ،وأن األم�ن املائي العربي
له أولوية يف الحوار”.
وقال وزير الخارجية املري س�امح شكري:
إن ل�دى ال�دول الث�اث رؤي�ة مش�رتكة فيما
يتعلق بالحف�اظ عى األمن القوم�ي العربي،

الخاصة بقضية سد النهضة”.
ب�دوره ،أك�د وزي�ر الخارجية األردن�ي ،أيمن
الصفدي ،أن الراع اإلقليمي يمثل خطرا ً عى
املنطقة” ،مشرا ً إىل أن “ تحقيق األمن العربي
يحتاج إىل تعاون أكرب”.
وشدد عى “أهمية حماية العراق من تداعيات
الراع اإلقليمي وأن أمن العراق واس�تقراره
ركيزتان الستقرار املنطقة ،ويجب دعم جهود
الحكوم�ة العراقية يف إعادة البن�اء والحفاظ
عى سيادة البلد” ،الفتا ً إىل أن “األردن وقع مع
العراق اتفاقية الربط الكهربائي”.
وأكد الصفدي أن استمرار الراع الفلسطيني
اإلرسائي�ي يمث�ل خط�را ع�ى أم�ن املنطقة
برمته�ا ،مضيف�ا“ :رؤيتن�ا مش�رتكة ح�ول
القضاي�ا اإلقليمي�ة ..ونثم�ن جه�ود م�ر
وندعمها يف األزمة الليبية”.
وأض�اف أن األم�ن املائ�ي هو جزء م�ن األمن
العربي ،مش�ددا“ :نقف مع مر فيما يتعلق
بسد النهضة.
م�ن جهته ،ع�رض وزير الخارجي�ة العراقية
التحديات املرتبطة باألمن املائي العراقي.
وس�لم وزير خارجي�ة العراق ،فؤاد حس�ني،
الرئيس عبد الفتاح السييس رسالة من رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي.

ومنع التدخات يف شؤون الدول العربية.
وأضاف“ :تناولنا التطورات الخاصة بالقضية
الفلسطينية والحفاظ عى الحقوق املرشوعة
للش�عب الفلس�طيني ..وتحدثنا فيم�ا يتعلق
بالتطورات يف س�وريا وليبي�ا وأهمية التوصل
لحلول سياس�ية تتيح اس�تعادة ه�ذه الدول
الستقرارها والحفاظ عى سيادتها”.
وأض�اف“ :أطلع�ت الوزيرين ع�ى التطورات

طالبو جلوء عراقيون ينتحلون صفة دبلوماسيني ويهبطون بطائرة خاصة يف أملانيا
ميونيخ /متابعة الزوراء:
ذكرت الرشط�ة األملانية أن الجئني
متنكري�ن يف صف�ة دبلوماس�يني
هبط�وا بطائ�رة خاص�ة يف مطار
ميونيخ.
ويدفع معظم طالبي اللجوء أمواال
طائل�ة للمهرب�ني املجرم�ني .لكن
املس�ؤولني ل�م ي�روا وس�يلة نقل
فاخرة تنقل الجئ�ني مثل ما حدث
هذه املرة.
فقد حطت يف مطار ميونيخ الدويل،
يوم الجمعة املايض (التاس�ع من
أكتوب�ر /ترشي�ن األول) ،طائ�رة

خاص�ة ع�ى متنه�ا أربع�ة أفراد.
ويتعلق األمر ب�أب ( 49عاما) وأم
( )44وطف�ان يبلغان م�ن العمر
 12و 7سنوات من العراق.
عائل�ة الاجئ�ني ل�م تق�م برحل�ة
ط�ران عادي�ة وإنم�ا اس�تعملت
طائ�رة خاص�ة من إس�طنبول إىل
ميونيخ عى طريقة رجال األعمال
والديبلوماسيني .وقد تلقى املهرب،
الذي س�اعد العائل�ة يف الوصول إىل
أملانيا ،م�ن قبل األب حوايل  60ألف
ي�ورو مقاب�ل خدماته ..حس�بما
أوردته عدة وس�ائل إع�ام أملانية،

االثن�ني ( 12أكتوبر /ترشين األول
 ،)2020ومن بينها موقع “إيدوفا”
(.)idowa
وم�ا أثار رشط�ة الح�دود األملانية
بش�كل خاص هو أن أفراد األرسة
قدم�وا أنفس�هم كدبلوماس�يني
لكنه�م ال يتحدث�ون اإلنجليزي�ة
أو الفرنس�ية .بعده�ا ت�م فحص
وثائ�ق الس�فر وهوي�ات أف�راد
العائلة فاكتش�فت الرشطة أن كل
يشء كان م�زورا وأن األم�ر يتعلق
باجئني.
عندم�ا س�ئل رب األرسة ،ح�اول

التواص�ل م�ع رشط�ة املط�ار
بح�ركات يدي�ه وقدمي�ه ،قبل أن
يتمك�ن االبن البالغ م�ن العمر 12
عامً ا أخ ً
را من جعل الرشطة تدرك
أن األرسة هارب�ة من والد الزوجة.
وقال�ت األرسة إن والد الزوجة كان
ً
متدين�ا متش�ددا و”طال�ب بختان
االبن�ة البالغة من العم�ر  44عامً ا
وحفيدت�ه البالغة من العمر س�بع
سنوات ً
وفقا للرشيعة اإلسامية”،
حسبما يدعي.
وبعدم�ا ل�م يمتثل ال�زوج للطلب،
قام والد الزوجه بتهديده وزوجته،

ونتيج�ة لذلك ،باع منزله وحديقته
ومطعم�ه يف ش�مال العراق وهرب
مع أرست�ه إىل تركي�ا ،حيث دفعوا
إىل مطار بإسطنبول حوايل  60ألف
يورو.
لك�ن املس�ؤول ع�ن طل�ب لج�وء
هؤالء هو املكتب االتحادي للهجرة
والاجئ�ني ،ولذلك ت�م تحويلهم إىل
مرك�ز من مراكز االس�تقبال األويل
يف والي�ة بافاريا .وبحس�ب موقع
“ ”idowaف�إن تحقيق�ات تج�ري
اآلن بح�ق من س�هلوا له�م عملية
التهريب إىل مطار ميونيخ.

غارات أمريكية على طالبان دفاعا عن القوات األفغانية
قندهار/متابعة الزوراء:
أعلن�ت الق�وات األمركي�ة ع�ن تنفيذها عدة
رضب�ات جوي�ة عى مس�لحي طالب�ان الذين
ينفذون هجوما عى مدينة أساس�ية يف جنوب
أفغانس�تان ،فيم�ا يتدهور الوض�ع األمني يف
الب�اد رغم املفاوض�ات الجارية بني املتمردين
وكابول يف قطر.
واندلع�ت مع�ارك عنيف�ة نهاية األس�بوع يف
ضواحي لش�كركاه عاصمة والية هلمند وهي
واح�دة م�ن املناطق القليل�ة التي ل�م تتمكن
طالبان حتى اآلن من الس�يطرة عليها ،بعدما
هاج�م متم�ردو الحركة عدة قواع�د متقدمة
لقوات األمن األفغانية يف املنطقة.
وكتب الكولونيل س�وني ليغيت املتحدث باسم
القوات األمركية يف أفغانس�تان يف تغريدة عى
حسابه بتويرت أن الواليات املتحدة “شنت عدة

هجمات موجهة يف هلمن�د للدفاع عن القوات
األفغانية التي تعرضت لهجوم من طالبان”.
ووقع�ت الواليات املتح�دة وطالبان يف فرباير/
ش�باط اتفاق�ا يف الدوح�ة ،تعه�دت بموجبه
واش�نطن بس�حب الق�وات األجنبي�ة م�ن
أفغانس�تان بحلول منتصف عام  ،2021بينما
وافق املتمردون عى عدة بنود أمنية منها عدم
مهاجمة املدن.
وأعل�ن قائد الق�وات األمركية يف أفغانس�تان
الجنرال س�كوت ميلر أنه “يتعني عى طالبان
وقف أنش�طتها الهجومية فورا يف والية هلمند
وخف�ض العنف يف كافة أنحاء الباد” ،مضيفا
يف بي�ان “ال ينس�جم ه�ذا م�ع االتف�اق ب�ني
الواليات املتحدة وطالب�ان ويقوض محادثات
السام الجارية”.
وتخ�وض الحكوم�ة األفغانية وطالب�ان منذ

س�بتمرب/أيلول محادث�ات س�ام يف الدوحة،
لكنها تتقدم ببطء ش�ديد ويواصل املتمردون
استخدام العنف كوس�يلة للضغط والتفاوض
م�ن موقع ق�وة وتحس�ني رشوط املفاوضات
لصالحهم.وامتنع�ت حرك�ة طالب�ان إىل ح�د
كبر عن مهاجمة املراكز املدنية ألشهر ،لكنها
كثفت مضايقاتها لقوات األمن األفغانية.
وأعلن الرئيس األمركي دونالد ترامب األربعاء
املايض أنه يريد إع�ادة كافة القوات األمركية
يف أفغانستان إىل بادهم “بحلول عيد املياد”.
ولقي  5أش�خاص حتفهم وأصي�ب  7آخرون
بج�روح جراء س�قوط صاروخ ع�ى منزل يف
والية قندوز ش�مايل أفغانستان.وأفادت وزارة
الدف�اع األفغاني�ة يف بيان االثن�ني ،بأن حركة
طالب�ان أطلق�ت صاروخا س�قط ع�ى منزل
يف منطق�ة ش�ورابي قيش�اق بوالي�ة قندوز،

مضيف�ة أن الحادث�ة أس�فرت ع�ن مقت�ل 5
مدنيني وإصابة  7آخرين بجروح.
وأعلن مس�ؤولون يف الحكومة األفغانية اليوم
االثن�ني أن املئ�ات م�ن األرس نزح�ت بس�بب
االش�تباكات الدائ�رة يف إقليم هلمن�د بجنوب
أفغانس�تان .وق�ال العض�و بمجل�س اإلقليم
عبداملجي�د اخون�د زادا إن املدني�ني ف�روا م�ن
ضواح�ي عاصمة اإلقلي�م لش�كركاه جاه إىل
وس�ط املدينة.وأك� ّد أن املتمردين املتش�ددين
يس�يطرون حالي�ا ع�ى املنطق�ة الرشطي�ة
الرابع�ة من االقلي�م ،يف الوقت ال�ذي تواصلت
فيه االش�تباكات يف املنطقة الثالثة.وبحس�ب
املص�در ذات�ه اضطر رجال الرشط�ة يف بعض
نقاط التفتيش إىل ترك مواقعهم دون مقاومة
يف تراج�ع تكتيكي لتجنب وقوع خس�ائر بني
املدنيني.وردا ع�ى تدهور األوض�اع يف هلمند،

ق�ال الرئيس األفغان�ي أرشف غني يف محادثة
هاتفية مع حاكم اإلقليم إن هجمات “األعداء
عى هلمند سوف تكلفهم الكثر”.
وق�ال املتحدث باس�م الق�ر الرئايس صديق
صديقي إنه يف حال اس�تمرت حرك�ة طالبان
يف القت�ال ،فإنها بذلك تقيض عى أي احتمالية
للسام.وقال يف مؤتمر صحفي” نطالب حركة
طالب�ان بالتوقف ع�ن القتال واالس�تمرار يف
املفاوض�ات يف الدوحة ومناقش�ة القضايا مع
وفد الجمهورية اإلسامية األفغانية”.
وتأتي هذه االشتباكات يف الوقت الذي لم يحرز
فيه فريق�ا التفاوض من الحكوم�ة األفغانية
وحرك�ة طالب�ان أي تقدم منذ ب�دء مباحثات
السام يف منتصف سبتمرب/ايلول يف قطر .وقد
تؤث�ر موجة العن�ف أيضا عى قرار واش�نطن
س�حب قواتها م�ن أفغانس�تان يف املوعد الذي

حدده الرئيس االمركي.
وقد أكد رئيس هيئة األركان املشرتكة للجيش
األمرك�ي الجن�رال مارك مي�ي يف مقابلة ّ
بثت
االثنني أن س�حب الوالي�ات املتح�دة ملزيد من
ّ
يتوق�ف عى خفض
الجن�ود م�ن أفغانس�تان
منس�وب العن�ف ورشوط أخ�رى ت�م االتفاق
بشأنها مع طالبان.
وبعد مرور خمس�ة أي�ام عى إع�ان الرئيس
األمرك�ي أن�ه يريد ع�ودة الق�وات األمركية
“بحل�ول عي�د املي�اد” ،ش�دد الجن�رال ميي
يف مقابل�ة أجرته�ا مع�ه محط�ة “ان بي آر”
اإلذاعي�ة ع�ى أن س�حب الدفع�ة األخرة من
الق�وات األمركي�ة وقوامه�ا  4500جن�دي
يتوقف عى التزام طالبان بالحد من هجماتها
وامليض قدما يف محادثات السام مع الحكومة
األفغانية.

اليونان :ال محادثات مع أنقرة بوجود سفينة التنقيب

برلني وواشنطن حتضان تركيا على وقف “استفزازاتها” يف املتوسط
أثينا /واشنطن  /متابعة الزوراء:
عزز حليفان غربيان أساسيان لرتكيا هما
الوالي�ات املتحدة وأملانيا ،ام�س الثاثاء،
ضغطهم�ا عى أنقرة بهدف دفعها لوقف
“استفزازاتها” يف املتوسط ،حيث االنفراج
الهش مع اليونان مهدد أصاً بالسقوط،
فيم�ا اك�د املتح�دث باس�م الحكوم�ة
اليونانية س�تيليوس بيتس�اس ،إن باده
لن تش�ارك يف محادثات استكشافية مع
تركيا طاملا بقيت سفينة التنقيب الرتكية
“أوروتش ري�س” يف مياه الجرف القاري
لليونان.
وأعلن�ت املتحدث�ة باس�م الخارجي�ة
األمركي�ة مورغان أورتاغ�وس “نطالب
بأن توق�ف تركيا هذا االس�تفزاز املتعمد
وتطل�ق ف�ورا ً محادث�ات تمهيدي�ة م�ع
اليونان” ،فيما أرس�لت السلطات الرتكية
من جدي�د س�فينة استكش�اف للغاز إىل
منطق�ة متن�ازع علي�ه ،يف خط�وة تهدد
بتأجي�ج األزم�ة م�ع أثين�ا .وأضاف�ت
أورتاغ�وس يف بيان “اإلك�راه والتهديدات
والرتهيب واألنش�طة العسكرية لن تحل
التوترات يف رشق املتوسط”.
واعتربت واش�نطن التي “نددت” بالقرار
ّ
“يعقد بشكل
الرتكي ،أن إرسال السفينة

متعم�د اس�تئناف محادث�ات تمهيدي�ة
مهم�ة ب�ني حليفين�ا يف حل�ف ش�مال
األطليس اليونان وتركيا” ،البلدان الجاران
والحليفان يف حلف ش�مال األطليس ،رغم
خصومتهما التاريخية.
وتش�هد العاقات بني أنق�رة وأثينا توترا ً

دبلوماسيا ً وعسكريا ً قويا ً منذ ان نرشت
تركيا يف  10آب/أغسطس وحتى منتصف
أيلول/س�بتمرب ،س�فينة بح�ث زل�زايل
برفق�ة قوارب حربية ،لترشع يف دراس�ة
املياه قبالة الجزر اليونانية وهي منطقة
يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

أوروبياً ،استدعت الخطوة الرتكية تحركا ً
جدي�دا ً يف ح�ني تبقى أنقرة تح�ت تهديد

عقوب�ات م�ن دول االتح�اد األوروب�ي
ال�.27
ورصّ ح وزي�ر الخارجية األملان�ي هايكو
ماس ال�ذي زار اليونان وق�ربص الثاثاء

لبحث ه�ذه التطورات ،يف بيان “إذا جرت
فعا عملي�ات استكش�اف تركية جديدة
للغ�از يف املناطق البحري�ة املتنازع عليها
يف رشق البح�ر املتوس�ط ،فتك�ون ه�ذه
انتكاسة كربى لجهود خفض التصعيد”.
وق�ال الوزير “ع�ى أنقرة أن تض�ع حدا ً
لدوام�ة التهدئ�ة واالس�تفزاز إذا كان�ت
الحكومة مهتمة بإجراء محادثات  -كما
أكدت أكثر من مرة”.
ً
أيض�ا إىل “عدم إغاق نافذة
ودعت أملانيا
الحوار التي فتحت للتو مع اليونان بسبب
التحركات األحادية الجانب”.
وتت�وىل أملانيا الرئاس�ة الدولي�ة لاتحاد
األوروبي الذي يجتمع الخميس والجمعة
يف قم�ة يف بروكس�ل ،يف�رتض أن يبحث
فيه�ا عى وجه الخص�وص التوترات بني
أثينا وأنقرة.
وقررت أنقرة إرسال سفينتها إىل منطقة
متن�ازع عليه�ا بعد أيام قليل�ة فقط من
قم�ة أوروبي�ة س�ابقة وجه�ت خاله�ا
تهديدات بفرض عقوبات عى تركيا.
وح�ذرت رئيس�ة املفوضي�ة األوروبي�ة
أورس�وال ف�ون دي�ر اليني م�ن أن�ه “إذا
واصلت أنقرة أنش�طتها غ�ر القانونية،
سنستخدم الوسائل املتاحة لنا”.

وقالت إنه جرى إعداد عقوبات اقتصادية
وهي جاهزة “للتنفيذ فورا ً”.
كم�ا اعل�ن املتح�دث باس�م الحكوم�ة
اليونانية س�تيليوس بيتساس  ،إن باده
لن تش�ارك يف محادثات استكشافية مع
تركيا طاملا بقيت سفينة التنقيب الرتكية
“أوروتش ري�س” يف مياه الجرف القاري
لليون�ان ،فيما طالبت أملانيا أنقرة بالكف
عن “االستفزاز” يف رشق املتوسط.
وقال املتحدث إلذاعة س�كاي“ :لن نجري
اتص�االت استكش�افية مع تركي�ا طاملا
بقيت أوروتش ريس يف املنطقة”.
وقال�ت اليون�ان :إن ق�رار أنقرة إرس�ال
الس�فينة إىل منطقة بالق�رب من جزيرة
كاس�تيلوريزو اليوناني�ة القريب�ة م�ن
الس�احل الرتكي يمثل “تصعي�دا كبرا”،
و”تهديدا مبارشا للسام يف املنطقة”.
وكان�ت تركيا قد س�حبت الس�فينة من
املي�اه املتن�ازع عليه�ا يف رشق البح�ر
املتوس�ط الش�هر املايض “إلتاحة املجال
للدبلوماسية” قبل قمة لاتحاد األوروبي
بحثت فرض عقوبات عى تركيا.
إال أن وس�ائل اإلع�ام اليوناني�ة أك�دت،
امس الثاثاء ،أن سفينة التنقيب الرتكية
دخلت الجرف القاري اليوناني.
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خبري حيذر من تغلغل اإلرهاب بني املناطق
السكنية وأطراف املدن
بغداد /الزوراء:
حذر الخبري األمني ،أمري عبد املنعم
الساعدي ،من املساحات املرتوكة
مابني املناطق السكنية واطراف
املدن والتي تستخدم لرمي االنقاض
والنفايات ،الفتا اىل ان تلك املناطق
تعد مالذا للمجاميع اإلرهابية
ومنطلقا الستهداف املناطق السكنية
ومعسكرات القوات األمنية.
وقال الساعدي يف ترصيح صحفي:
ان “املناطق املرتوكة ومابني
املناطق السكنية وأطراف املدن،
عرضة لالستغالل من قبل االرهاب،
الستخدامها يف قصف املدن
ومعسكرات القوات االمنية”.

وأضاف ان “تلك املساحات قد
تكون مالذا آمنا لعصابات الخطف
والجريمة ،وكذلك أماكن لخزن
السالح والعتاد للمجاميع اإلرهابية
والخاليا النائمة ،لذا يتوجب عىل
القوات االمنية مراقبة مثل هكذا
مناطق والتواجد او وضع كامريات
حرارية ملراقبة كل من يصل اليها”.
وبني ان “معظم تلك املساحات من
املمكن ان تكون مناطق سكنية او
متنزهات او مرافق خدمية للمناطق
املحاذية لها ،وبالتايل ينبغي ان
تتوجه الحكومة لها وتقوم بإحيائها
بدال من استغاللها من قبل ضعاف
النفوس”.

دياىل :خطوات مسك ”أرض النار” ستوقف
 %50من العمليات اإلرهابية

بغداد /الزوراء:
كشف مسؤول حكومي سابق يف دياىل ،امس الثالثاء ،عن بدء اوىل خطوات مسك
ارض النار عىل الحدود مع صالح الدين.
وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق( 6٠كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان
العبيدي يف حديث صحفي :ان” اوىل خطوات مسك حوض املطيبيجة والقرى
املهجورة عىل الحدود الفاصلة بني دياىل وصالح الدين بدأ تنفيذها بشكل فعيل من
خالل املبارشة بعودة االرس النازحة ودفع ابنائها ملسك مناطقهم لتفادي ان تتحول
اىل اوكار للجماعات االرهابية”.
واضاف العبيدي ان” بدء مسك ارض النار يف اشارة منه اىل املطيبيجة والقرى
املهجورة االخرى سيؤدي اىل توقف  %5٠من العمليات االرهابية التي ترضب
العظيم وبقية مدن دياىل الن تلك املناطق تحولت اىل اوكار مهمة لداعش االرهابي
بهدف التسلل واستهداف املناطق االمنة» ،الفتا اىل ان “بدء مسك املطيبيجة خطوة
ننتظرها منذ  5سنوات نظرا لخطورتها يف املشهد االمني”.
وتعد املطيبيجة من املناطق الخطرة والساخنة عىل الحدود الفاصلة بني دياىل
وصالح الدين بسبب انتشار اوكار تنظيم داعش االرهابي.

شرطة دياىل تعتقل مبتزا إلكرتونيا هدد
بنشر صور أقاربه
بغداد /الزوراء:
ألقت رشطة دياىل القبض عىل احد
مرتكبي جرائم االبتزاز االلكرتوني يف
املحافظة.
وذكر بيان لقيادة الرشطة تلقت
«الزوراء» نسخة منه« :تمكنت مفارز
قسم مكافحة اجرام دياىل من االطاحة
بأحد مرتكبي هذه الجرائم عرب
استخدام تطبيق (ماسنجر) بابتزاز
احد أقاربه نظرا ً المتالكه صور يهدده
بنرشها بني فرتة وأخرى مقابل اخذ
مبالغ مالية تجاوزت  3ماليني دينار».
وأضاف البيان «تأتي هذه املمارسات
األمنية تنفيذا لتوجيهات وزير
الداخلية عثمان الغانمي ووكيل

الوزارة لشؤون الرشطة وبتنفيذ
مبارش من قائد رشطة دياىل اللواء
حامد خليل الشمري ملحاربة الظواهر
السيئة للحفاظ عىل أمن وممتلكات
املواطنني».
وبني انه «وعىل الرغم من اتساع
ظاهرة االبتزاز االلكرتوني إال ان
رشطة دياىل تحقق تقدما ً ملحوظا ً ضد
مرتكبي ظاهرة االبتزاز االلكرتوني
ومالحقتهم وتقديمهم للعدالة ،فضالً
عن تنامي الوعي لدى املواطنني
ونبذهم ملرتكبي هذه الظاهرة كونهم
يخططون للحصول عىل مبالغ مالية
توقع الضحايا تحت رحمتهم لفرتة
طويلة».
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خلية األزمة تكشف عن مؤشرات إجيابية على اخنفاض إصابات كورونا

الصحة :العراق سيتسلم  10ماليني جرعة من اللقاحني الربيطاني والصيين
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الصحة والبيئة عن أن العراق
سيتسلم  1٠ماليني جرعة من لقاحني أحدهما
بريطاني واآلخر صيني ملكافحة كورونا نهاية
العام الحايل .وفيما افصحت خلية األزمة
النيابية عن مؤرشات إيجابية يف انخفاض
إصابات فريوس كورونا وارتفاع حاالت الشفاء
يف العراق ،أشارت اىل ان هناك متغريين يف العراق
هما الزيارة األربعينية ودخولنا يف موسم الخريف
وانخفاض يف درجات الحرارة.
وقال اختصايص الصحة العامة يف وزارة الصحة
والبيئة ،وسام حسني ،امس الثالثاء ،يف ترصيح
صحفي :إن “منظمة الصحة العاملية ستعمل
عىل توزيع لقاح كورونا الربيطاني او الصيني
نهاية العام الحايل ،والعراق من ضمن الرشكاء
يف تحالف اللقاحات ،إذ سيحصل عىل  1٠ماليني
جرعة كدفعة اوىل ،أي تقريبا ربع نفوس البلد
وسيخصص للفئات ذات االختطار العايل”.
وأضاف حسني ان “ العراق سيتسلم دفعة ثانية
من اللقاحات بعد ميض ثالثة اشهر من استرياد
الدفعة االوىل ليصبح العدد الكيل  2٠مليون
جرعة” ،مبينا ان “تلك اللقاحات لم تسبب أي
مضاعفات جانبية لألشخاص”.
ولفت حسني اىل “وجود تجربة بريطانية عالجية
تحتوي عىل بروتينات تعرف باسم (ا ٕنرتفريون
بيتا) وتكمن باستنشاق الربوتني مبارشة عرب
بخاخات ا ٕىل رئات املرىض الذين يعانون من
الفريوس بغية تحفيز االستجابة املناعية لديهم،
وتعمل كمضادات تتعرف عىل كورونا وتمنع
انشطارها”.
واوضح ان “هذا العالج يقلل بنسبة  79باملئة من
احتماالت تدهور الحالة الصحية ملرىض كورونا
وخصوصا الحاالت التي تحتاج ا ٕىل أجهزة تنفس

اصطناعي ،وقد اثبت علميا نجاحها” ،منوها
بأن “املرىض الذين شملتهم التجربة كانوا أكثر
قابلية للشفاء ،وستعمل بريطانيا للحصول
عىل موافقة بأرسع وقت لعالج الفريوس خالل
الشهرين املقبلني ،أي بحلول الشتاء ،مثلما حدث
يف إطالق دواء (ريمديسفري) املضاد للفريوسات
الذي أثبت قدرته عىل ترسيع مدة التعايف ،وعند
حصول الرشكة عىل املوافقة فسيتعني تصنيع
الدواء والبخاخات املستخدمة بكميات كبرية
وتزويد أغلب الدول بها”.
واشار اىل “وجود لقاح اخر هو االٔول من نوعه
بإمكانه الوقاية من الفريوس واالٕنفلونزا يف آن
واحد ،ومن امل ٔومل أن يدخل تجاربه يف املرحلة
االٔوىل بالصني يف بداية ترشين الثاني املقبل،
وسيتم إعطاؤه للمتطوعني عرب االٔنف ،وعند
نجاحه سي ٔودي اىل استجابة مناعية وإنتاج

أجسام مضادة تمنع كورونا من االنتشار
بالجسم”.
من جهته ،كشف عضو خلية األزمة النيابية،
حسن خالطي ،عن مؤرشات إيجابية يف انخفاض
إصابات فريوس كورونا وارتفاع حاالت الشفاء
يف العراق.
وقال خالطي يف ترصيح صحفي« :لدينا مؤرش
إيجابي عىل سيطرة املؤسسة الصحية عىل
الحاالت املوجودة رغم ان االصابات باآلالف،
لكن حاالت الشفاء أكثر منها» .مشريا ً اىل ان
«هناك متغريين يف العراق هما الزيارة األربعينية
ودخولنا يف موسم الخريف وانخفاض يف درجات
الحرارة».
وأضاف «التوقع كان يف زيادة االصابات بأضعاف
بعد زيارة االربعني ونتحدث اآلن بأرقام علمية،
وهناك انخفاض يف االصابات وارتفاع يف الشفاء

ونشهد مثالً يف محافظة البرصة منذ أسبوع
حاالت الشفاء التي تغلب اإلصابات وهو مؤرش
جيد وواضح» .مبينا ان «الزائرين يف البرصة
تجاوز فرتة عودتهم من كربالء اىل مساكنهم
أسبوعني وهي فرتة الحضانة القصوى للفريوس
واملتغري األول للزيارة لم تعط نتائج سلبية ،بل
ان هناك نتائج ايجابية ولكن مع ذلك ال نريد ان
نستعجل يف النتائج وننتظر ان نمر بأسبوعني يف
آخر محافظة».
وتابع خالطي «أما املتغري اآلخر هو دخولنا
يف فصل الخريف وحتى اآلن ال توجد تغيريات
واضحة يف مؤرش االصابات ودرجات الحرارة
حتى اآلن هي مؤرش عىل انتهاء موسم الحر،
ومن املبكر الحكم عىل تأثرياتها عىل املوقف
الوبائي».
أما عن تقييم أداء وزارة الصحة يف التعامل مع
الجائحة ،فقال خالطي« :من حيث استعداداتها
يف توسعة األرسة فقد هيأت  1٠االف رسير إضايف
لحاالت الزيادة املحتملة وجعل مستشفى وبائي
يف كل محافظة خارج املستشفيات املوجودة».
وأضاف «أما ما يتعلق بزيادة االصابات فإنه
ال يمكن ان تكون وزارة الصحة او جهة
محددة مسؤولة عن ذلك ،وهذه قضية تتعلق
باإلجراءات العاملية والتباعد االجتماعي والوزارة
غري مسؤولة عن املدخالت يف استقبال املرىض
ونتائج العالج ،أما ما يتعلق يف اعداد االصابات
فإنه موضوع يشرتك فيه الجميع».
ولفت اىل ان «ما يتعلق باألمور املالية يف تعيينات
الصحة فالوزارة قامت بدورها بإرسال الكتب
واصدار األوامر وإعالن حاجتها للكوادر الطبية،
أما رصف املستحقات فإنه خاضع لالزمة املالية
ويف موازنة  2٠2٠سيكون القطاع الصحي
مشمول بموضوع رصف مستحقاتهم».

النزاهة تصدر حكما غيابيا بسجن مدير املصرف الزراع ّي األسبق

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة،
امس الثالثاء ،عن صدور حكم
غيابي بسجن مدير املرصف
الزراعي األسبق ،وإصدار أمر قبض
ِّ
وتحر بحقه ،وتأييد حجز أمواله
ٍ
املنقولة وغري املنقولة ،عازية ذلك
إىل إرضاره املال العام عمدا ً بمبلغ
ُ
يصل إىل قرابة  6٠٠مليار دينار.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة

يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “املُدان الذي كان يشغل
الزراعي
منصب مدير املرصف
ِّ
سابقاً ،قام عمدا ً باإلرضار
باملال العام من خالل التجاوزات
الحاصلة عىل التخصيصات املالية
للمُ بادرة الزراعيَّة” ،مُ بي ً
ّنة “عدم
اتخاذه اإلجراءات القانونيَّة
ِّ
بحق مديري الفروع واملكاتب
املتجاوزين عىل الخطة االئتمانية،

علما ً أن مقدار املبلغ املرصوف
بلغ ( )596,36٤,٠63,٠٠٠مليار
دينار”.
وأضافت أن “محكمة الجنايات
املُ
َّ
ختصة بقضايا النزاهة يف
بغداد وصلت إىل القناعة التامَّ ة
بمقرصية املُدان ،بعد اطالعها
عىل األدلة املُ
ّ
تحصلة يف القضيَّة
املُ ّ
تمثلة بأقوال املُمثلني القانون ِّيني
لوزارة الزراعة واملرصف الزراعي

حترير خمتطف والقبض على خاطفيه
يف بغداد
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات ،امس الثالثاء ،تحرير
مختطف وإلقاء القبض عىل خاطفية رشقي
بغداد.
وذكر بيان للوكالة :انه «من خالل املتابعة املستمرة
لقواطع املسؤولية وتسخري الجهد االستخباري،
تمكنت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية
استخبارات بغداد يف وزارة الداخلية من تحرير أحد
املختطفني وإلقاء القبض عىل خاطفيه يف منطقة
الطالبية ببغداد».
وأضاف البيان ان «عملية التحرير وإلقاء القبض

تمت بعد تشكيل فريق مختص ومداهمة املنزل
املتواجد فيه املخطوف والقبض عىل خاطفيه وهم
متهمان اثنان ،كما تم ضبط داخل املنزل عىل ()27
دراجة نارية مرسوقة و ( )25هيكل دراجة نارية
و( )5شاشات تلفزيونية و ( )5هواتف ذكية و
( )٤مسدسات وبندقية وغدارة ورمانتني يدويتني
وكمية من الحبوب ومادة الكرستال املخدرة وبايب
زجاجي يستخدم لتعاطي املخدرات».
واشار البيان اىل انه «تم تسليم املضبوطات
واملتهمني اىل الجهات املختصة بموجب وصل تسلم
اصويل».

ضبط شاحنة حمملة مبواد غذائية خمالفة يف البصرة

ميناء اخلور يعيد إرسالية أنابيب لإلمارات ومطار بغداد يتلف أدوية بشرية
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية أن ميناء خور
الزبري أعاد ارسالية أنابيب بالستك إىل دولة
اإلمارات ،فيما لفت إىل إتالف أدوية برشية يف
مطار بغداد الدويل .وفيما اعلنت الهيئة العامة
للكمارك احباط محاولة تهريب حاوية حجم
( )٤٠قدما ً محملة بمادة املعسل صنع مرصي
مخالفة للضوابط والتعليمات يف مركز كمرك
بوابة البرصة ،اوضحت عن قيام قسم التحري
ومكافحة التهريب يف مديرية كمرك املنطقة
الشمالية من ضبط شاحنة محملة (دجاج
مجمد ،بزاليا ،صدر دجاج ) مخالفة للضوابط
والتعليمات النافذة.
وذكرت هيئة املنافذ الحدودية ،امس الثالثاء،
يف بيان صحفي :أن «منفذ ميناء خور الزبري
يف محافظة البرصة أعاد ارسالية (أنابيب
بالستك) إىل الباخرة الراسية يف امليناء إىل دولة
اإلمارات بواقع حمولة ( 578بندل اوحزمة)
غري مستوفية لرشوط استريادها ومطابقتها
للمواصفات».
وأضاف البيان أن «عملية اإلعادة تمت عىل وفق
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محرض أصويل من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض
وكل أعضائها من شعبة االستخبارات واألمن
الوطني ورشطة الجمارك واملركز الجمركي
ومديرية منفذ ميناء خور الزبري  /هيئة املنافذ
الحدودية».

وتابع« :ويف السياق نفسه ،وبإرشاف قسم
البحث والتحري هيأتنا تم إتالف أدوية برشية
ومواد غش تجاري تم حجزها يف صاالت املطار
مخالفة للضوابط والتعليمات».
ولفت إىل أن «االتالف تم عىل وفق محرض أصويل

من قبل لجنة مكونة من جمرك املطار ورشطة
الجمارك وممثل وزارة الصحة».
من جانب متصل ،اعلنت الهيئة العامة للكمارك،
امس الثالثاء ،وبالتعاون مع جهاز املخابرات
الوطني واستخبارات الداخلية عن احباط
محاولة تهريب حاوية حجم ( )٤٠قدما ً محملة
بمادة املعسل صنع مرصي مخالفة للضوابط
والتعليمات يف مركز كمرك بوابة البرصة.
وأضافت ان «الضبط جاء لكونها مادة ممنوعة
االسترياد « .مبينة انه تم «احالتها اىل القضاء
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها عىل وفق
قانون الكمارك النافذ».
ويف السياق نفسه ،أعلنت الهيئة العامة
للكمارك ،امس الثالثاء ،عن قيام قسم التحري
ومكافحة التهريب يف مديرية كمرك املنطقة
الشمالية وبالتعاون مع رشطة الكمارك من
ضبط شاحنة محملة (دجاج مجمد ،بزاليا،
صدر دجاج ) مخالفة للضوابط والتعليمات
النافذة .
واضافت الهيأة يف بيان :انه «تم احالتها اىل
القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها» .

ِّ
بحق ِه،
اللذين طلبا الشكوى
فضالً عن تقرير ديوان الرقابة
ِّ
اإلداري املُتضمِّن
املاليَّة والتحقيق
مقرصيَّته؛ بسبب التجاوزات
الحاصلة عىل التخصيصات املالية
لألعوام من  ،2٠1٤ – 2٠11وعدم
استحصاله املوافقات القانونية من
الجهات املختصة ،إضافة إىل قرينة
هروبه عن وجه العدالة”.
وأوضحت الدائرة َّ
أن “املحكمة

قرَّرت الحكم غيابيا ً عىل املُدان
بالسجن سبع
سنوات استنادا ً إىل
ٍ
أحكام املادة ( )3٤٠من قانون
قبض
العقوبات ،وإصدار أمر
ٍ
وتح ٍّر بحقه ،وتأييد حجز أمواله
املنقولة وغري املنقولة ،مع إعطاء
الحق للجهة املُ ّ
ترضرة للمطالبة
بالتعويض أمام املحاكم املدنيَّة
بعد اكتساب الحكم الدرجة
القطعيَّة”.

احلشد يبدأ عملية تأمني زيارة وفاة
الرسول (ص) يف النجف األشرف

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات الفرات االوسط للحشد الشعبي ،امس الثالثاء ،أن عنارص فرقة االمام عيل
القتالية (اللواء  2حشد شعبي) بدأت باالنتشار يف ما أوكل اليها من مهمام يف خطة تأمني زيارة
وفاة الرسول االعظم (صىل الله عليه واله) يف النجف.
وقال قائد العمليات اللواء عيل الحمداني يف ترصيح صحفي :إن “فرقة االمام عيل القتالية التي
تتوىل مهام تأمني قواطع النجف االرشف بارشت بتوزيع قطعاتها عىل مختلف املحاور بعد
التنسيق مع القيادات االمنية يف املحافظة”.
وأضاف الحمداني ان “الفرقة اسندت بـ  5افواج وزعت عىل طريق الشامية وكربالء والكفل،
فيما تتواجد قطعات ملسك مناطق مهمة ،باالضافة اىل االسناد االستخباري واالمني والطريان
املسري” ،مؤكدا “وجود اكثر من قوة احتياطية يف مقر العمليات».

القبض على منتحل رتبة عقيد يف
العاصمة
بغداد /الزوراء:
ألقت قوة من فوج املهمات الخاصة
لعمليات جهاز األمن الوطني يف العاصمة
بغداد عىل منتحل صفة عقيد.
وذكر بيان إلعالم الجهاز تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه «وبنا ًء عىل معلومات
استخبارية؛ تمكنت القوة من إلقاء القبض
عىل وفق أوامر قضائية عىل شخص ينتحل
صفة ضابط برتبة عقيد يمتهن النصب
واالحتيال عىل املواطنني من خالل تعيينهم
مقابل مبالغ مالية عرب تزييف كتب وأوامر
إدارية خاصة باملبارشة عىل مالك جهازي
األمن الوطني ومكافحة اإلرهاب وكذلك
وزارتي الدفاع والداخلية».
وأضاف ان املتهم «يقوم أيضا ً بتزييف عقود
تجهيز املواد الغذائية وكتب بيان مطلوبية

ورفع الحجوزات ،إضافة اىل أوامر نقل
الضباط والرتقيات بتوقيعات وأختام طبق
األصل».
وأشار البيان اىل انه «قد ضبط بحوزة
املتهم صك مزور بقيمة خمسمائة مليون
دينار ،كما عثر بداخل عجلته عىل مبلغ
ثالثة وعرشين مليون دينار ومجموعة من
مستمسكات املواطنني؛ وقد دونت أقواله
أصوليا ً وتمت إحالته مع املضبوطات واألدلة
الثبوتية اىل الجهات القانونية املختصة
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه».
ودعا جهاز األمن الوطني املواطنني
املترضرين لالتصال بالخط الساخن
املجاني ( )131لتسجيل الشكاوى بهدف
رفع دعاوى قضائية ضد كل من يمتهن
ذلك.
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استقرار أسعار الدوالر يف األسواق
احمللية

بغداد /الزوراء:
استق�رت أسع�ار رصف ال�دوالر
يف اس�واق بغداد ،فيم�ا ارتفعت يف
كوردستان ،امس الثالثاء .وسجلت
بورصة الكف�اح املركزية يف بغداد،
ام�س 123.800 ،دين�ار عراق�ي
مقاب�ل  100دوالر أمريك�ي ،بينما

مقرتح إلدارة نفط اإلقليم مع بغداد وإعادة صياغة قانون الشركة الوطنية

سجلت بورص�ة الحارثي�ة ببغداد
 123.800دينار مقابل  100دوالر.
وبلغ�ت أسع�ار البي�ع يف مح�الت
الصرفة باألسواق املحلية يف بغداد
 124.250دين�ارا عراقي�ا ،بينم�ا
بلغ�ت أسع�ار ال�رشاء 123.250
دينارا لكل  100دوالر أمريكي.

التخطيط تضع خطة ملواجهة حتديات
جائحة “كورونا”
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطي�ط ،ام�س
الثالث�اء ،عق�د مؤتم�ر األسب�وع
املقب�ل ،إلع�داد خط�ة ملواجه�ة
تحدي�ات جائح�ة كورون�ا .وأكد
الناط�ق باس�م وزارة التخطيط،
عبد الزهرة الهنداوي :أن “املؤتمر
سيعقد يوم الحادي والعرشين من
الشهر الجاري ،بشأن إعداد خطة
مستجيبة للتحدي�ات االقتصادية
والصحية ح�ول جائح�ة كورونا
بدعم من برنامج األمم املتحدة “.
وأضاف الهنداوي أن “هنالك عددا ً

من الشخصيات ستحرض املؤتمر،
منه�ا وزير التخطي�ط خالد بتال
النجم ،وعدد من الوزراء ،وأعضاء
مجلس النواب ،فضال عن ممثلن
م�ن القطاع الخ�اص ،ومنظمات
املجتمع املدني ،واملنظمات الدولية
العامل�ة يف الب�الد” .وأش�ار إىل أن
“املؤتم�ر سيستم�ر مل�دة يومن،
وستتخلل�ه ع�دد م�ن الجلس�ات
الت�ي تتناول الواق�ع الحايل يف ظل
األزمة املزدوجة الصحية واملالية،
إليج�اد املعالجات من خالل خطة
ملواجهة هذه التحديات”.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
امس الثالثاء ،ع�ن بيعه أكثر من
 186مليون دوالر ،وبمشاركة 36
مرصفا .وبلغ�ت مبيع�ات البنك،
ي�وم ام�س 186 ،ملي�ون واكث�ر
من  150ال�ف دوالر غطاها البنك
بسع�ر رصف اساس بل�غ 1190
دينار ل�كل دوالر.وكانت مبيعات
البن�ك لتعزيز االرص�دة يف الخارج
عى ش�كل ح�واالت واعتم�ادات،

والتي غطاها البنك بالكامل بسعر
رصف بلغ  1190دينار لكل دوالر
واح�د ،ق�د بلغ�ت اكثر م�ن 166
ملي�ون دوالر .أم�ا اجم�ايل البيع
النق�دي فكان اكثر من  20مليون
دوالر .فيما بلغت اجمايل املبيعات
الكلية .186.150.000
فيما ل�م تتقدم أي م�ن املصارف
ال�بالغ�ة  36مرصف�ا املشارك�ة
يف مزاد العملة ب�أي عروض لبيع
الدوالر.

بغداد /الزوراء:
اق�رتح وزي�ر النف�ط ،إحس�ان عب�د
الجب�ار ،تأسيس رشكة إلدارة ش�ؤون
استخ�راج وتصدي�ر النف�ط الخ�ام يف
إقليم كردستان ،فيما أشار إىل أن هناك
تفاهمات بن حكومتي املركز واإلقليم
بشأن السياسة النفطية.
وق�ال عب�د الجب�ار يف ح�وار صحفي:
إن “توجه�ات مف�اوض حكوم�ة
إقلي�م كردستان تتناغ�م مع توجهات
الحكوم�ة االتحادية للتوصل اىل صيغة
حلول دستورية للخالفات بشأن إنتاج
وتصدير النفط الخام يف اإلقليم”.
وأض�اف أنه “ق�دم مقرتح�ا ً لتأسيس
رشك�ة نفطي�ة يف إقلي�م كردست�ان
إلدارة عملي�ات االستخ�راج والتصدير
يف حق�ول اإلقليم وترتب�ط فنيا ً وإداريا ً
برئاس�ة اإلقلي�م ووزارة النف�ط
االتحادي�ة ،من أج�ل التوص�ل التفاق
نهائي بن الحكومة االتحادية واإلقليم
أسوة بالرشك�ات النفطي�ة العاملة يف
املحافظات املنتجة”.
وأشار اىل أن “هناك تفاهمات ايجابية
بن الحكومة املركزية وإقليم كردستان
بش�أن إنت�اج وتصدي�ر النف�ط املنتج
يف حق�ول اإلقلي�م ضم�ن املفاوض�ات

الجاري�ة ب�ن الطرف�ن واملتعلق�ة
بالسياس�ة النفطي�ة يف اإلقلي�م طبقا ً
للدستور”.
وأوض�ح أن “اإلقلي�م يمتل�ك ال�روح
االيجابي�ة لح�ل نق�اط الخ�الف ع�ى

طبيعة إدارة الحقول النفطية باإلقليم
وكميات تصدير النفط الخام لألسواق
العاملي�ة” ،مش�را ً اىل “وجود مؤرشات
إيجابية يف املباحثات مع اإلقليم”.
ولف�ت اىل أن “املباحث�ات تؤك�د وجود

تصنيف عاملي يتوقع تسجيل العراق “أكرب” تدهور مالي
بغداد /الزوراء:
توقع�ت وكال�ة “مودي�ز” للتصنيف
االئتمان�ي أن يسج�ل الع�راق أع�ى
تراجع عى مستوى األسواق الناش�ئة
يف اإلي�رادات بالنسبة إىل الناتج املحيل
اإلجمايل.
وقال�ت الوكال�ة :ان الع�راق سيشهد
اكر تده�ور يف الت�وازن امل�ايل بواقع
 20.8%ليص�ل العج�ز  21.6%م�ن
الناتج املحيل االجم�ايل .مبينة أن هذا
االنخفاض يف اإليرادات بالنسبة للدول
املصدرة يف هذه األسواق ،يأتي بسبب
الرتاج�ع الكبر يف الطل�ب عى النفط
وأسعاره ،واستمرارية مثل هذه الدول
يف االعتماد الكبر عى العوائد القادمة
من هذا القطاع.
وأوضح�ت الوكالة :أن أزم�ة كورونا

لصعوبة توف�ر الكفيل مما يتعذر
عى بعض املستفيدي�ن الحصول
ع�ى الق�رض ،علم�ا ان املرصف
اعلن ،ويف وقت سابق ،منح قروض
املشاريع الصغرة للعاطلن تصل
اىل  ٢٠مليون دينار”.
يذكر ان م�رصف الرش�يد بارش،
خ�الل الف�رتة املاضي�ة ،بمن�ح
قروض وسلف متنوعة للموظفن
واملواطن�ن ع�ى وف�ق ضواب�ط
معينة.

بغداد /الزوراء:
أغل�ق سوق الع�راق املايل ،أمس
الثالث�اء ،منخفض�ا بنسب�ة
 1.03%عن الجلس�ة السابقة،
وج�اءت مؤرشات ت�داول سوق
العراق لألوراق املالية ليوم أمس
ع�ى النح�و اآلت�ي :الرشك�ات
املدرج�ة ،105 :أم�ا الرشك�ات
املتداولة ،25 :وبلغ عدد األسهم
املتداول�ة ()1.507.166.226
سهما ،بينما بلغت قيمة األسهم
( )719.589.283دينارا.

وأغلق م�ؤرش األسعار ISX 60
يف جلسة أمس ع�ى ()488.46
نقط�ة منخفض�ا بنسب�ة
( )1.03%عن إغالقه يف الجلسة
السابق�ة البال�غ ()483.46
نقطة ،وتم ت�داول أسهم ()25
رشك�ة من أص�ل ( )105رشكة
مدرج�ة يف الس�وق ،ليبل�غ عدد
الرشك�ات املوقوف�ة بق�رار من
هيئ�ة األوراق املالي�ة لع�دم
التزامه�ا بتعليم�ات اإلفص�اح
املايل ( )27رشكة.

وبل�غ عدد األسه�م املشرتاة من
املستثمري�ن غ�ر العراقي�ن يف
الس�وق ( )418ملي�ون سه�م
بقيمة بلغت ( )122مليون دينار
م�ن خالل تنفيذ  24صفقة عى
أسهم ست رشكات.
بينمابلغ ع�دد األسه�م املباعة
م�ن املستثمرين غ�ر العراقين
يف الس�وق ( )42ملي�ون سه�م
بقيمة بلغت ( )15مليون دينار
م�ن خ�الل تنفي�ذ صفق�ة عى
أسهم رشكة واحدة.

ست�ؤدي إىل خسائ�ر طويل�ة األم�د يف
اإلي�رادات بالنسب�ة ل�دول األس�واق
الناشئة .مشرة اىل أن قدرة حكومات
هذه الدول لتنفيذ وتطبيق تدابر ف ّعالة
لرفع مستوى اإليرادات استجابة لهذه
ً
عام�ال ائتمانيا ً مهما ً
األزمة ،ستكون
ع�ى م�دى السن�وات القليل�ة املقبلة،
بسب�ب ضغ�وط اإلنفاق الكب�ر لهذه
البل�دان والتعايف الضئي�ل يف االقتصاد
العاملي املتوق�ع أن يشهده خالل العام
املقبل.
وذك�رت أن اإلي�رادات املالي�ة يف بلدان
األسواق الناشئة عرضة بشكل خاص
لألزمة الحالية ،بسبب هياكل اإليرادات
املرتكزة ،مع وجود أنظمة رضائب أقل
تطورا ً مقارنة مع البلدان املتقدمة.
وكشف�ت “مودي�ز” ع�ن أن ال�دول

املص�درة للنف�ط ستسج�ل أع�ى
انخفاضات يف اإليرادات ،وأن التقلبات
يف هذا الجانب تمثل ميزة اعتادت عليها
األوضاع االئتمانية لهذه البلدان بشكل
تاريخي ،منوه�ة إىل أن األزمة الحالية
تؤك�د أهمية توليد اإلي�رادات بالنسبة
لحكومات بلدان األسواق الناشئة.
وأف�ادت “أن انخفاض ه�ذه اإليرادات
تحديدا ً لهذه الدول مهم جدا ً يف ما يتعلق
بالج�دارة االئتمانية ،لكون احتياجات
الحكوم�ات يف اإلنف�اق والسيم�ا عى
الصعي�د االجتماع�ي وتموي�ل الديون
والبنية التحتي�ة ،أكثر إلحاحا ً مقارنة
مع الدول ذات االقتص�ادات املتقدمة،
ولكون قواعد اإليرادات املتضائلة تعني
أن أي تراجع فيها سيشكل تأثرا ً كبرا ً
يف القدرة عى تحمل تكاليف الديون”.

األنبار :يوجد حنو تريليون مرت مكعب من الغاز
والنفط باملناطق الغربية

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا

الرشيد يعتمد الضمانة العقارية يف
منح قروض املشاريع الصغرية

رؤى وأفك�ار جدي�دة لإلقلي�م إلدارة
الحقول النفطي�ة مع املركز يف بغداد”،
مبين�ا ً أن “سياس�ة وزارة النفط إدارة
الثروات النفطية س�واء كان يف اإلقليم
أو املحافظات املنتجة وفقا ً للدستور”.

من جانب اخر ،أكد وزير النفط ،إحسان
عبد الجب�ار إسماعيل ،ام�س الثالثاء،
ع�ى أهمية التعجيل بخط�ط استثمار
الغ�از املصاحب للعملي�ات النفطية يف
حقل الرميلة النفطي وإيقاف ومعالجة
االنبعاثات الكربونية.
وق�ال إسماعي�ل يف بي�ان :ان�ه “ت�م
مناقشة إدام�ة اإلنتاج يف حقل الرميلة
النفط�ي والفرص االستثمارية املتاحة
يف مج�ال النفط والغاز خ�الل اجتماع
ع�ر الفيدي�و ت�م عق�ده م�ع الرئيس
اإلقليم�ي لرشكة بريت�ش برتوليوم يف
ال�رشق األوسط ستيفن ويليس ومدير
الرشكة يف العراق زيد اليارسي”.
وأشار وزير النفط اىل “أهمية االرتقاء
بمواصف�ات اإلنت�اج وتحس�ن نوعية
الخ�ام والعمل عى تعزي�ز ذلك ،مؤكدا ً
ع�ى رضورة اإلرساع بوض�ع خط�ط
وآلي�ات الستثم�ار الغ�از املح�رتق
املصاحب للعمليات النفطية ،ومعالجة
االنبعاثات الكربونية”.
وتسع�ى وزارة النف�ط اىل التعجي�ل
بتنفي�ذ مشاريع إدامة وتطوير االنتاج
الوطن�ي واالستثم�ار األمث�ل للغ�از
املصاح�ب للعمليات النفطي�ة وتقليل
املحروق منه.

بسبب تراجع الطلب على النفط

املركزي يبيع  186مليون دوالر يف
مزاد العملة

بغداد /الزوراء:
اعل�ن املكت�ب االعالم�ي ،ام�س
الثالثاء ،الضمانة العقارية يف منح
قروض املشاريع الصغرة.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف
يف بيان تلق�ت “ال�زوراء” نسخة
من�ه :ان�ه “تقرر قب�ول الضمانة
العقارية يف منح قروض املشاريع
الصغرة يف حال عدم توفر الكفيل
الضامن”.
وأوض�ح ان “ه�ذا “الق�رار ج�اء
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بغداد /الزوراء:
كش�ف مستش�ار محاف�ظ االنبار
للش�ؤون الطاق�ة ،عزي�ز خل�ف
الطرم�وز ،ام�س الثالث�اء ،وجود
نح�و ال�ف ملي�ار م�رت مكعب من
الغاز والنفط يف املناطق الغربية .
وقال الطرموز يف ترصيح صحفي:
ان ”املناط�ق الغربي�ة ،وبحس�ب
اخ�ر املعلوم�ات املتوف�رة من قبل
ذوي االختص�اص ،تش�ر اىل انه�ا
تمتلك نحو الف ملي�ار مرت مكعب

م�ن الغ�از والنفط م�ا دعا رشكة
االستكشافات النفطية اىل العمل يف
تنقيب واكتشاف هذه الحقول التي
تساهم يف رفع مخ�زون العراق اىل
مراتب متقدمة “.
واض�اف ان” رشكة االستكشافات
النفطي�ة ستبدأ عمله�ا يف غضون
اسبوع واح�د بعد توف�ر الحماية
االمنية للرشكة املعنية” ،مبينا ان”
جه�ودا حكومي�ة كب�رة تبذل من
اجل نجاح مهمة الرشكة يف البحث

والتنقيب عى حقول النفط والغاز
يف خط�وة هي االوىل م�ن نوعها يف
االنبار”.
مبينا ان” املعلوم�ات األولية تشر
اىل وج�ود ع�دد كب�ر م�ن حقول
النف�ط والغاز واملع�ادن األخرى يف
املناط�ق الغربي�ة ،وهنال�ك توجه
كبر من قبل الرشكات االستثمارية
املختصة يف مجال الطاقة للحصول
ع�ى ف�رص استثماري�ة ألج�راء
عمليات البحث والتنقيب “.

للتقصي عن حاالت تضخم األموال والكسب غري املشروع

النزاهة تعلن تدقيق أكثر من  120ألف استمارة كشف للذمة املالية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت دائ�رة الوقاية يف هيئ�ة النزاهة،
ام�س الثالثاء ،عن انج�از أعمال تدقيق
اكث�ر م�ن  120ال�ف استم�ارة كش�ف
للذمة املالية للتقيص عن حاالت تضخم
األم�وال والكس�ب غر امل�رشوع خالل
االعوام الخمسة املاضية بينهم عدد من
الوزراء ومن بدرجتهم وأحيلت ملفاتهم
عى القضاء.
وق�ال مدي�ر الدائرة ،معت�ز العبايس ،يف
ح�وار صحف�ي :إن “الدائ�رة ويف مجال
األداء الوظيف�ي اج�رت آالف الزي�ارات
التفتيشي�ة ملراقب�ة مست�وى األداء

للمؤسس�ات وأع�دت تقاري�ر غاي�ة يف
األهمي�ة ،فضالً عم�ا قامت ب�ه فرقها
الجوال�ة م�ن إنج�ازات كبرة ش�هدت
بنجاحها السلطات الثالث”.
وأضاف العب�ايس ان “الدائ�رة اسهمت
أيض�ا بإع�داد اللوائ�ح الت�ي أصدرته�ا
الهيئة ،منه�ا الئحة السل�وك الوظيفي
رق�م ( )1لسن�ة  ،2016والتعديل األول
لالئح�ة السل�وك الوظيف�ي رق�م ()1
لسنة  ،2016والئح�ة السلوك الوظيفي
الخاص�ة بالعسكري�ن ومنتسبي قوى
األم�ن الداخيل ،والئح�ة سلوك مماريس
مهنة الهندسة العاملن بالقطاع العام،

فقدان جواز سفر
فقد جواز السفر املرقم
( ) N٠1375٢٢5٠
الس�وري
للمواط�ن
( م�راد صق�ر فج�ر )
فع�ى م�ن يعث�ر عليه
االتص�ال بالرق�م (
.) ٠٠69٠174937963

وتعليم�ات كشف َّ
الذم�ة املاليَّ�ة رقم 2
لسنة  ،2017ومُ دوَّن�ة قواعد السلوك يف
القطاع الخ�اص وآخرها الئحة السلوك
الوظيفي رقم ( )1لسنة  2020ملوظفي
هيئة النزاهة االتحاديَّة وغرها”.
وأوض�ح ان “التعدي�الت ذات الطاب�ع
الوقائي يف قان�ون الهيئة رقم  30لسنة
 2011املُ َّ
ع�دل ال�ذي أُ ِق� َّر أواخ�ر الع�ام
ً
ُ
َّ
 ،2019ي َ
ُالحظ فيه�ا أوال أن التعديل بدأ
باسم القانون ،فع َّدل�ه من قانون هيئة
النزاهة إىل قانون هيئة النزاهة والكسب
غر امل�رشوع ،أما الجان�ب الثاني ،فقد
ع َّدل تعريف جريمة الكسب غر املرشوع

لتصبح « كل زياد ٍة يف أموال املكلف تزيد
ع�ى ( )20%سنويا ً يف أم�وال املكلف أو
أم�وال زوج�ه أو أوالده ال تتناس�ب مع
موارده�م االعتياديَّة ولم يثب�ت املُكلف
مرشوع�ا لهذه الزيادة و ُي َع ُّد كسبا ً
ً
سببا ً
غر م�رشوع لألموال التي يثبت حصول
الشخص الطبيعي عليها باالش�رتاك مع
املكلف».
وتاب�ع ان “الجان�ب الثال�ث ه�و وضع
تعريف وتحديد ملفهوم تضارب املصالح
املاليَّة بأنه ُّ
كل حال ٍة يكون فيها للمُ كلَّف
أو زوج�ه أو أوالده أو من له صلة قرابة
ب�ه إىل الدرج�ة الثاني�ة مصلح�ة ماليَّة

العدد 3 :
لجنة األرايض واالستيالء األوىل
التاريخ ٢٠٢٠/1٠/1 :
يف محافظة النجف
اع����الن
بتاری�خ  ٢٠٢٠/1٠/٢8ستق�وم لجن�ة األرايض
واالستي�الء األوىل يف محافظ�ة النج�ف االرشف
بتثبي�ت عائدي�ة القطعة  15مقاطع�ة  /36ارايض
وبسات�ن خرخيت وفق�ا لقانون اإلص�الح الزراعي
رق�م  ۱۱۷لسن�ة  ۱۹۷۰وتعليماتهم وع�ى من لديه
ادعاء بحق الترصف او اع�رتاض الحضور يف الزمان
واملك�ان املحددين باالعالن وبخالف�ه ستقوم اللجنة
بإجراءاتها ..لذا اقتىض التنويه.
املشاور القانوني
عون حسین عبادي
رئيس لجنة األرايض واالستيالء االوىل

تتع�ارض م�ع منصب�ه أو وظيفت�ه،
وتمثل الجانب الثالث يف زيادة املكلفن
من حيث األصناف واألعداد” .موضحا ً
أن “ه�ذه امل�رة األوىل الت�ي يضع فيها
املرشع العراقي تعريفا ً محددا ً ملفهوم
تض�ارب املصالح ،أما الجان�ب الرابع
ُّ
امله�م يف التعدي�ل فهو إعط�اء الهيئة
ّ
تنظيم سيايسٍّ
أي
لتكليف
الصالحيات
ٍ
أو مُ نظم� ٍة غ�ر حكوميَّ� ٍة أو اتح�ا ٍد
أو نقاب� ٍة أو جمعيَّ� ٍة إلثب�ات مصادر
التمويل والت ُّ
رع ،إضافة ألوجه اإلنفاق
وفق�ا ً للقواع�د املُ َّتبع�ة يف الرصف مع
مراعاة أنظمتها الداخليَّ�ة”.

العدد 4٢٢9 :
جمهورية العراق
التاريخ ٢٠٢٠/1٠/5 :
ديوان محافظة واسط
تنوي������ه
م /تعديل رقم مناقصة
إلحاق�ا بإعالننا املرقم  41٢3يف  ٢٠٢٠/9/3٠والخاص باملناقصة العامة رقم (
 ) ٢٠19/7/154ن�ود ان نبن بأن رقم املناقصة الصحيح هو ( ٢٠19/7/154
) وليس (  ) ٢٠19/17/154لذا اقتىض التنويه ...مع التقدير.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واس����ط

الرياضي

أصفر وأمحر

انتهاك حقوق املدربني والالعبني

خاص /الزوراء
يف كل موسم تحدث مشاكل مادية بني األندية والالعبني من جهة أو مع املدربني من جهة أخرى،
واآلن أصبح مجال عدم الوفاء بالعقد أقل نسـبيا مـع ضوابط االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا)
الذي أكد عزمه عىل إنزال أقىس العقوبات يف حق األندية التي ال تفي حقوق العبيها أو مدربيها.
إن عقوبات فيفا واالتحاد اآلسيوي تصل اىل خصم نقاط وانزال فرق للدرجات األدنى أو حرمان
مـن التعاقدات يف فرتة االنتقـاالت وغرامات مضاعفة وغريها من العقوبـات الكبرية ،لذلك عىل
األندية أن تبتعد عن هكذا ممارسـات تشوه صورة رياضة كرة القدم العراقية.إن كل ما يطلبه
الـرأي العام املحايد أن ال تنتهك األندية حقوق العبيها ومدربيها بتأخري رصف املسـتحقات ،أو
محاوالت الوصول اىل تسوية أو حلول ترقيعية إلسكات الالعبني واملدربني .فيجب عىل األندية أن
تلتزم بما مكتوب يف العقد ،وأن تلتزم بكل البنود لتحقيق أحد أسس االحرتاف السليم.
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اكد ان افتتاح ملعب احلبيبية سيكون قبل نهاية العام

درجال يدعم استعدادات منتخب السلة وقلق على منتخب كرة القدم
بغداد  /متابعة الزوراء
التقى وزير الشباب والرياضة،
عدنان درجال ،العبي منتخبنا
الوطني بكرة السلة بحضور
رئيس وأمني رس إتحاد كرة
تدريباتهم
ملتابعة
السلة،
والوقوف عىل أهم احتياجاتهم
وهم يستعدون للمشاركة يف
النافذة الثانية من التصفيات
اآلسيوية امل ٔوهلة لكأس العالم
والتي ستنطلق يف الثالث
والعرشين من شهر ترشين
الثاني املقبل يف مملكة البحرين.
وأكد درجال ،بحسب بيان
للوزارة« ،دعم الوزارة وسعيها
الدائم لتوفري جميع املستلزمات
املطلوبة إلنجاح مهمتهم يف
التصفيات املهمة عىل الصعيدين
االسيوي والعاملي».
وأوضح بالقول« :نتواجد اليوم
للتعبري عن االهتمام الحكومي
والوزاري ،يف متابعة استعداداتكم
للتصفيات ،ولدينا ثقة كبرية
بكم ،ونحن معكم وقريبون
منكم لتلبية احتياجاتكم،
ونتطلع من خاللكم إىل التأهل
عن املجموعة وامليض قدما ً يف
التصفيات اآلسيوية» ،مُ ذكرا ً
باللقاءات التي «جمعته مع
رئيس وأعضاء االتحاد بهدف
مناقشة استعداد املنتخب بـ
أفضل صورة نحو تحقيق انجاز
جديد يليق بمكانة الرياضة
العراقية وكرة السلة تحديدا ً».
يذكر أن العبي املنتخب الوطني
لكرة السلة ،قد أجروا فحوص
كورونا للتأكد من حالتهم
الصحية قبل خوض التدريبات..
وحرض تسعة العبني من صفوف

التطبيعية ختاطب أندية أربعة العبني
مغرتبني لالنضمام ملنتخب الشباب
بغداد  /متابعة الزوراء:
خاطبت الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم أندية أربعة
العبني مغرتبني ،وذلك من أجل تفريغهم لصفوف منتخب الشباب
لوديتي منتخب قطر بالرابع عرش والسابع عرش من الشهر املقبل
يف الدوحة ،تحضريا لبطولة آسيا تحت  19عاما والتي تم تأجيلها إىل
بداية عام .2021
وأرسلت الهيأة التطبيعية خطابا ً رسميا لألندية التي تم التوجيه
الدعوة اليهم للتواجد مع منتخب الشباب من قبل مدرب املنتخب،
قحطان جثري  ،وهم كل من الحارس نديم ناظم (فالكنربغ السويدي)،
وكاردو كامريان صديق (كرستال باالس االنكليزي) ،وعيل الحمادي
(سوانزي ستي االنكليزي) ومتني ديار صالح (بروندبي الدنماركي).
وكانت الهيأة التطبيعية قد أنهت ،يف وقت سابق ،األوراق االدارية
لالعبني األربعة املدعوين لصفوف املنتخب بإصدار جواز سفر
عراقي ،فيما سيتم انهاء أوراق الالعبني الثالثة االخرين خالل الفرتة
املقبلة ،وهم كل من :عيل باسل املوسوي (كوبنهاكن الدنماركي)،
وأيسن اسحاق (ملبورن فيكتوريا األسرتايل) ،وأمني نوفل الدخيل
(ستاندرلييج البلجيكي).

كاظم سلطان :ارتباطي مع النفط
كاثوليكي وال عودة الحتاد الكرة

املنتخب الوطني اىل قاعة الشعب
يف اليوم األول.
وخضع الالعبون للفحوص
الطبية للوقوف عىل سالمتهم،
قبل انطالق التدريبات بقيادة
مدرب اللياقة البدنية عيل أحمد،
والتحق باقي الالعبني تباعا.
من جهة أخرى وفيما يخص

جثري ومالكه املساعد يُتابع
العبيه مع أندية املمتاز

استعدادات املنتخب الوطني لكرة
القدم  ،أكد درجال قائالً« :قلقون
عىل وضع املنتخب الوطني لكرة
القدم ،بسبب توقف النشاطات،
كنت أطالب الهيئة التطبيعية
برضورة أن يكون هناك تواصل
ما بني مدربي املنتخب والالعبني
من الناحية الفردية ،سنوفر كل

ما يحتاجه املدرب من إمكانيات
خالل املرحلة القادمة من أجل أن
يظهر منتخبنا بأفضل حال».
وبسؤاله عن ملعب الحبيبية،
أوضح درجال« :ال يوجد
موعد محدد الفتتاح امللعب،
لكن سيكون قبل نهاية العام
الحايل».

وأضاف« :ان هناك بعض
املالحظات والتعديالت بشأن
امللعب ،وأيضا ً هناك إضافة
يف موضوع املكان الخاص
باستقبال األشخاص املهمني
( )VIPبسبب خلل يف تصميم
املنصة ،لكنها ليست مشكلة
كبرية وخالل األسبوع القادم

ستكتمل األمور».
وبني« :ان الوزارة تسعى إىل
إظهار امللعب يف أفضل حلة
ويف حال لم تتم معالجة بذور
ملعب الشعب ،من املمكن
أن تقام مباراة االفتتاح بني
الزوراء والرشطة عىل ملعب
الحبيبية».

بغداد  /متابعة الزوراء:
نفى نائب رئيس نادي النفط
كاظم محمد سلطان ،االخبار
التي تحدثت عن تركه العمل يف
نادي النفط الريايض.
وقال سلطان يف بيان للنادي إن
«ارتباطه مع نادي النفط اشبه
باالرتباط الكاثوليكي لكونه
النادي الذي افنيت عمري من
اجله منذ كان فريقا يف الدرجة
الثالثة اىل فريق ينافس الفرق
الجماهريية وبقوة» ،مشددا ً عىل
ان النادي هو بيته الذي اليمكن
ان يكون بعيدا عنه يوما ما».

وعن انتخابات اتحاد كرة القدم
القادمة أكد سلطان بأنه «ال نية
له مطلقا يف الرتشيح والعمل
تحت قبة اتحاد كرة القدم
مرة ثانية وانه البد من اعطاء
الفرص لغريه من الوجوه
الجديدة الطامحة لخدمة الكرة
العراقية».
يذكر ان سلطان تماثل للشفاء
من اصابته بفريوس كورونا
خالل األيام القليلة املاضية.
وسبق وان عمل سلطان يف اتحاد
الكرة يف الوالية األوىل لاتحاد عبد
الخالق مسعود.

بعد اعتذار عمان  ..اسود الرافدين يواجهون النشامى وديا
بغداد  /متابعة الزوراء:
أكد املدير اإلداري للمنتخب الوطني،
باسل كوركيس أنه ال صحة إللغاء وديتي
الفريق ،رغم اعتذار املنتخب العماني.
وقال كوركيس يف ترصيح صحفي
«سنخوض مباراتني وديتني كما هو
مقرر واملنتخب العماني اعتذر لظروف
الجائحة يف عمان وقرارات خلية األزمة

بحجر الوافدين ملدة  14يوما».
وبني« :الهيئة التطبيعية حلت األزمة
باالتفاق مع املنتخب األردني ،وتم تغيري
املوعد حسب رغبة النشامى لتلعب يف
الثاني عرش من الشهر املقبل ،ومباراة
أوزبكستان قائمة يف موعدها بالسابع
عرش من الشهر املقبل».
وأشار إىل أن املوعد املحدد لوصول املدرب

السلوفيني رسيتشكو كاتانيتش هو
السادس من الشهر املقبل ،حيث يتجمع
الفريق يف العاصمة بغداد ملدة يومني أو
 3قبل املغادرة إىل دبي لخوض املباراتني
التجريبيتني.
يذكر أن املنتخب العراقي يتصدر
املجموعة الثالثة يف التصفيات املؤهلة
لكأس العالم برصيد  11نقطة.

الشاطئية تعقد اجتماعاَ تشاورياَ مع ممثلي أندية الدوري
بغداد  /متابعة الزوراء:
يواصل مدرب منتخبنا الوطني
للشباب ،قحطان جثري ،ومالكه
التدريبي املساعد ،متابعته
ملباريات العبي املنتخب أثناء
مشاركتهم مع أنديتهم تحضريا ً
للدوري العراقي املمتاز .وتأتي
املتابعة الدورية للمدرب جثري،
ومالكه املساعد ،من أجل متابعة

الالعبني من خالل مشاركتهم
مع األندية والدقائق التي
يلعبونها ،بما يسهم باإلطالع
عىل مستوياتهم الفنية والبدنية
أثناء تواجدهم مع املنتخب
خالل فرتة املعسكرات ،وخوض
املباريات الودية تحضريا ً
لبطولة آسيا تحت  19عاما التي
ستنطلق يف بداية العام املقبل.

منتخب الشباب للكرة الطائرة
يستأنف تدريباته
بغداد  /متابعة الزوراء
عاود منتخبنا الشبابي للكرة الطائرة تحضرياته للبطولة العربية
من خالل معسكره التدريبي املقام حاليا يف مدينة كربالء
املقدسة.
وشهدت الوحدة التدريبية االوىل اندفاعا كبريا وحرصا يف
تطبيق الواجبات التي تعطى من قبل الكادر التدريبي للمنتخب
الذي يسعى إلكمال مراحل اإلعداد قبل خوض املنافسات التي
ستضيفها العاصمة األردنية عمان وسيلعب منتخبنا الوطني يف
املجموعه الثالثة بجانب منتخبي الكويت والجزائر.
وتستمر الحصص التدريبية صباحا ومساء وسط أجواء مثالية
يعيشها الفريق ككل ،ويأمل الجميع تحقيق نتائج جيده
بالبطولة.

بغداد  /متابعة الزوراء:
ْ
عقدت لجنة كرة الصاالت والشاطئية يف الهيأة التطبيعية
اليوم الثالثاء ، 2020/10/13 ،اجتماعا َ تشاوريا َ مع ممثيل
االندية بمقر اتحاد الكرة بحضور رئيس التطبيعية اياد بنيان،
والدكتور اسعد الزم والدكتور رافد عبد االمري ،واعضاء
اللجنة ،وتناول االجتماع آلية اقامة دوري الكرة الشاطئية
للموسم  ،2021-2020الذي حدد موعده االفرتايض يف -21
.2020-11
واكد رئيس التطبيعية ،اياد بنيان :هدفنا تطوير الكرة
الشاطئية بإقامة دوري منظم يخدم املنتخب الوطني ،والسعي
لزيادة عدد مباريات فرق الدوري ،واالهتمام بتوسيع قاعدتها
الكتشاف املواهب الشابة مع رضورة التخصص باللعبة.
وقال رئيس لجنة كرة الصاالت والشاطئية ،صبحي رحيم :

ان اللجنة ناقشت مع االندية املوجودة يف االجتماع آلية
الدوري وكيفية إعادة الروح لهذه اللعبة واالرتقاء بواقعها
نحو االفضل .
واضاف صبحي :ان االجتماع حرضه  22ناديا َ من مختلف
املحافظات ،وبعد االستماع اىل مختلف االراء واملقرتحات
من ممثيل االندية تم االتفاق عىل تقسيم الفرق عىل 4
مجاميع ،ستلعب اثنان منها يف العاصمة بغداد ،فيما ستلعب
املجموعتان االخرتان يف محافظة بابل ،وبنظام التجمع.
واختتم صبحي حديثه :ان دعم التطبيعية ،وحضور االندية
بهذا العدد ،يعطينا الحافز االكرب لتطبيق املنهاج املعد من
اللجنة لتحقيق االهداف املرسومة لتطوير الكرة الشاطئية،
وتحقيق منتخبنا النتائج املرجوة بالبطوالت العربية
واآلسيوية.

فرحان :بعض األندية ستفرح بتأجيل الدوري لكي ال تدفع مستحقات لالعبني
بغداد  /متابعة الزوراء:
أكد مدرب فريق نفط ميسان رزاق
فرحان ،ان بعض االندية ستفرح بتأجيل
انطالقة الدوري لكي ال تدفع مستحقات
لالعبني.
وقال فرحان يف حديث لربنامج {كوورة}
بثته قناة الفرات الفضائية ان «غالبية
الفرق باستثناء الرشطة لن تدخل
بجاهزية كاملة للدوري املمتاز بسبب
ابتعاد الالعبني عن التدريبات وبدء أندية
متأخرة يف االعداد وهذا االمر يعد عائقا ً
امام املدربني».
وأضاف فرحان «اخرتنا اربيل إلقامة
معسكر تدريبي لفريق نفط ميسان بعد

إلغاء معسكرات الخارج بسبب ظرف
جائحة كورونا او قلة األموال ،ونعمل عىل
اعداد الفريق لنسبة .»%70
وبني ان «اغلب العبي الفريق وقعوا
مع النادي قبل تعاقدي مع النادي
وانسجامهم عال جدا وهذا عامل ايجابي
مع بعض االضافات وربما الوقت
املتبقي النطالق الدوري املمتاز يف 25
ترشين االول الجاري غري كاف لالعداد
املطلوب» ،موضحا ً ان «الفريق يعاني من
الحالة البدنية الضعيفة وسنحاول تغيري
االسلوب».
وتابع فرحان ان «الدوري العراقي يبدأ
متأخرا ً ما يضيع الفرصة للتعاقد مع

العبني محرتفني بشكل مبكر» ،موضحا ً
ان «التعاقد مع املحرتفني يتم عرب موقع
الكرتوني وسمارسة او مقاطع فيديو وال
يمكن متابعة أدائهم يف املباريات بشكل
مبارش».
ولفت اىل ان «فريقي القوة الجوية
والرشطة هما االفضل يف تعاقداتهما
وملعبي البرصة ونفط ميسان االفضل يف
العراق».
واشار اىل ان «تأجيل الدوري سيؤثر سلبا ً
عىل الرياضة العراقية والالعبني وارزاقهم
ولكن من املمكن تقبله يف حالة ان يكون
اليام وربما بعض األندية ستفرح بتأجيل
الدوري كي ال تدفع مستحقات لالعبني».
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جونسون ينتقد خطة ليفربول ومانشسرت يونايتد يف إعادة هيكلة الدوري االجنليزي
أع�ربَ رئيس الوزراء الريطاني بوريس جونس�ون
ع�ن قلقه الكب�ري إزاء الخط�ة التي اقرتحه�ا ناديا
ليفرب�ول ومانشس�رت يونايتد والتي من ش�أنها أن
تحدث تغيريا ً جذريا ً يف كرة القدم اإلنكليزية ،معترا ً
أنها “تقوّض الثقة يف حوكمة كرة القدم”.
وس�توفر الخطة التي أطلق عليها اسم “بروجيكت
بيغ بيكترش” (مرشوع الرؤية الكبرية) والتي أثارت
ً
جدال يف أوس�اط اللعبة ،األموال لصالح أندية رابطة
ك�رة القدم اإلنكليزي�ة (إي أف أل) التي ترشف عىل
الدرج�ات الدني�ا ،إال ّ
أنه�ا أحدثت انقس�اما ً كونها
تمنح السلطة لعدد أقل من األندية.
وبموج�ب املقرتح�ات ،س�يتم تخفيض ع�دد أندية
ال�دوري املمت�از م�ن  20إىل  ،18إضاف�ة إىل إلغ�اء
مسابقتي كأس الرابطة ودرع املجتمع.
إضاف�ة إىل ذلك ،يخ�وض النادي ال�ذي يحتل املركز
الس�ادس ع�رش يف ال�”بريمريليغ” ملح�ق الهبوط
والصعود مع أندية الدرجة األوىل “تشامبونش�يب”،
يف حني ُ
س�تمنح األندية التس�عة األكثر استدامة يف
الدوري املمتاز حقوقا ً أكر يف التصويت.
وس�تحصل رابطة “إي أف أل” فورا ً عىل مبلغ 250
مليون جنيه إسرتليني ( 325مليون دوالر) يف حزمة
إنق�اذ لألندي�ة التي ترضرت بش�دة من خس�ائر يف
ج�راء جائحة كوفيد ،-19كما س�تحصل
اإليرادات ّ
عىل  25يف املئة من صايف عائدات العقود مع وسائل
اإلعالم يف املستقبل.

وأك�د رئيس “إي أف أل” ريك�ي باري أن املقرتحات
تق ّدم فرصة كبرية من أجل ضمان مستقبل األندية
خارج الدوري املمتاز.
ِوأش�اد ب�اري بليفرب�ول بط�ل انكلرتا ومانشس�رت

يونايتد ،معترا ً أنهما “أظه�را روح القيادة يف وقت
الحاجة”.
أن رابط�ة الدوري املمتاز اعترت ّ
إال ّ
أن هذه الخطة
سيكون لها “تأثري مرض عىل كرة القدم” ،وهو رأي

يشاطرها إياه جونسون.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م رئي�س ال�وزراء
الريطان�ي ّ
ّ
“يق�وض الثقة يف حوكمة
إن هذا األمر
كرة القدم”.
وأض�اف ّ
أنه“ :فيما يتعلق بدعم أندية +إي أف أل،+
حصلنا عىل ضمانات من قبل رابطتي الدوري املمتاز
و+إي ف أل +أن لي�س لديهما نية للس�ماح ألي نا ٍد
باإلفالس بس�بب كوفيد ،وندرك أن لديهما الوسائل
ملنع حدوث ذلك بفضل اآلليات املوجودة”.
َ
“نح�ث بق�وة رابطة ال�دوري املمتاز و+إي
وأردف:
أف أل +عىل مواصلة العمل بش�كل بناء للتوصل إىل
اتفاق ّ
يوفر نتائج إيجابية لكل عائلة كرة القدم”.
ورف�ض ب�اري ،وه�و الرئي�س التنفي�ذي الس�ابق
لليفربول ورابطة الدوري املمتاز ،اآلراء التي اعترت
ّ
أن املقرتح�ات الخاصة بمنح حق�وق تصويت أكر
ألق�دم األندي�ة يف ال�”بريمريلي�غ” ،والت�ي تش�مل
م�ا يس�مى ب�”الس�تة الكب�ار” (ليفرب�ول ،نادي�ا
مانشس�رت ،أرس�نال ،تش�ليس وتوتنه�ام) ،تنتزع
السلطة من األندية األخرى.
ويف الوق�ت الراهن ،تعمل رابطة الدوري املمتاز عىل
أس�اس “نا ٍد واحد-صوت واحد” ،ويعتر  14صوتا ً
كافيا ً إلحداث ّ
أي تغيري يف القوانني.
ّ
ولكن بموجب املقرتحات الجديدة ،فإن ستة أصوات
فق�ط من األندية التس�عة القديمة س�تكون كافية
إلحداث تغيريات مهمة.

معجزة دورمتوند أمام فرصة ليصبح أصغر العب يف تأريخ دوري األبطال
ُ
س�تكون الفرص�ة س�انحة أم�ام العب
بوروس�يا دورتمون�د األملان�ي الواع�د
يوسف موكوكو ،والذي سيبلغ  16عاما ً
يف ترشين الثاني/نوفمر املقبل ،ليصبح
أصغر العب يف تاريخ دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم يف املوسم املقبل.
وقال املدير الري�ايض لدورتموند ميكايل
زورك لصحيف�ة بيلد املحلية“ :س�ندخل
اس�مه يف القائمة ب�” ل�دور املجموعات
يف دوري أبط�ال أوروب�ا ،حي�ث أوقع�ت
القرع�ة النادي األملاني مع زينيت س�ان
بطرس�بورغ ال�رويس وكل�وب ب�روج
البلجيكي والتس�يو اإليطايل يف املجموعة
السادسة.
وس�جل موكوكو ( 15عاماً) عددا ً كبريا ً
من األهداف مع منتخب أملانيا للش�باب،
لكنه ليس مس�جالً يف القائم�ة “أ” التي
تض�م الالعب�ني املؤهل�ني خ�وض غمار
مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ولكن فق�ا ً للوائح االتحاد األوروبي لكرة
الق�دم (ويفا) ،فإن تس�جيله يف القائمة
“ب” التي ُتق ّدم اىل االتحاد القاري قبل 24
ساعة من املباراة ،يعني أنه يمكن لالعب

البالغ من العمر  16عاما ً املشاركة ،رشط
أن يكون لع�ب يف صفوف النادي لعامني
ع�ىل األقل ،وهو ما ضمنه موكوكو الذي
انضم لدورتموند يف .2016
وس�يبلغ املهاج�م الواع�د ،ال�ذي ولد يف
الكام�ريون ،عام�ه الس�ادس عرش قبل

أربع�ة أي�ام م�ن اس�تضافة دورتموند
لكل�وب ب�روج يف دور املجموعات يف 24
ترشي�ن الثاني/نوفم�ر ،وق�د يصب�ح
أصغ�ر الع�ب يف تاريخ مس�ابقة دوري
أبطال أوروبا.
وال ي�زال الرق�م القيايس حالي�ا ً لصالح

موتينج :مل أتفاجأ برغبة بايرن  ...وليفاندوفسكي األفضل يف العامل

ال يجد املهاجم الكامريوني إيريك تشوبو موتينج مان ًعا أمام فريقه
بايرن ميونيخ لتحقيق الثالثية للموسم الثاني عىل التوايل.
الن�ادي البافاري ق�دم صاحب ال� 31عامً �ا يف مؤتمر صحفي ،بعد
التعاقد معه األسبوع املايض يف صفقة انتقال حر.
وع�ر الع�ب باريس س�ان جريمان الس�ابق عن س�عادته بالعودة
مجد ًدا إىل الدوري األملاني عر بوابة بطل أوروبا.
وع�ن كواليس االنتق�ال للعمالق الباف�اري ،قال“ :عندما س�معت
ً
رشفا كب ً
ريا بالنس�بة
باهتم�ام بايرن بضمي ،لم أتفاجأ ،لكنه كان
يل”.وأكم�ل“ :عىل أي حال ،أن�ا اآلن الع ًبا ضمن صفوف حامل لقب

دوري األبطال ،وأرغب يف الفوز هنا بأكر عدد ممكن من
األلقاب ،ومن األفضل أن نفوز بثالثية جديدة”.
وتوج بايرن يف املوس�م امل�ايض بالبوندس�ليجا ،وكأس
أملاني�ا ودوري األبط�ال ،ث�م بلقب�ي الس�وبر األوروبي
واألملاني مطلع املوسم الجاري.
وبس�ؤاله عن توقعاته بشأن املش�اركة لدقائق قليلة يف
ظل امتالك بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي ،أجاب:
“إنه أفضل مهاجم يف العالم ،لكن ال يوجد مهاجم يش�ارك
يف كافة املباريات”.
وأت�م“ :أنا متاكد م�ن قدرتي عىل مس�اعدة الفريق ،وهو
م�ا أثق ب�ه ،لكن ال�يء األكثر أهمي�ة هو نجاح
املجموعة كلها”.ومن املتوقع ظهور العب
شالكه وهامبورغ األسبق ألول مرة
مع بايرن ميوني�خ ،الخميس
املقب�ل ،عن�د مواجه�ة
دوري�ن يف كأس أملاني�ا،
نظ�رًا الحتمالية غياب
ليفاندوفسكي وباقي
الالعبني الدوليني عن
املباراة.

وست هام يستعري دوسون من واتفورد

َ
أعل�ن نادي وس�ت ه�ام يونايتد
اإلنكليزي لكرة القدم تعاقده مع
كريغ دوسون قلب دفاع واتفورد
عىل سبيل اإلعارة ملوسم واحد.
وخ�اض دوس�ون ،ال�ذي ق�ى
معظ�م مس�ريته م�ع وس�ت
بروميتش ألبيون قبل االنتقال إىل
واتف�ورد يف  ،2019أكثر من 180
مباراة يف دوري األضواء.
وق�ال ديفيد مويز مدرب وس�ت
هام ع�ن الالعب البالغ من العمر

 30عام�ا“ :يس�عدني الرتحي�ب
بكريغ يف الن�ادي .إنه العب رائع
ويمل�ك خ�رة وق�درات كبرية يف
الدوري املمتاز”.
وأض�اف“ :ال أخفيك�م رسا ً إنن�ا
نس�عى لتعزي�ز بع�ض املراك�ز
الدفاعي�ة يف التش�كيلة لي�س
فقط ع�ىل املس�توى طويل األمد
ولكن أيض�ا لخوض املنافس�ات
الحالية”.وتاب�ع“ :وصول كريغ
يمث�ل إضاف�ة قوي�ة للمجموعة

الحالية”.
ورغ�م انته�اء
ف�رتة االنتقاالت
يف الخام�س م�ن
ترشي�ن األول/
اكتوب�ر ال ي�زال
ب�اب االنتق�االت
للصفف�ات املحلية
مفتوح�ا حت�ى 16
م�ن الش�هر الح�ايل
ترشي�ن األول /اكتوبر.
ويمكن ألندية الدوري املمتاز
جلب العبني م�ن أندية الدرجات
األدنى لكرة القدم اإلنكليزية.
وهبط واتف�ورد للدرجة الثانية
املوس�م امل�ايض بع�د أن احت�ل
املركز  19يف موس�م خاض فيه
دوسون  29مباراة بالدوري.
ويحت�ل وس�ت ه�ام املرك�ز
الع�ارش يف ال�دوري املمت�از
بعد أربع مباريات وس�يواجه
غريم�ه اللندن�ي توتنه�ام
هوتسبري يوم األحد املقبل.

النيج�ريي سيليس�تني باباي�ارو ،البالغ
اآلن  42عامً ا ،عندم�ا لعب مع أندرلخت
البلجيك�ي ض�د س�تيوا بوخارس�ت
الروماني يف الع�ام  1994وكان يبلغ 16
عام�ا ً و 86يوما ً ُ
.ط�رد باباي�ارو حينها
بع�د  34دقيقة من

انط�الق اللق�اء ،لكن�ه انتق�ل بعدها إىل
تش�يليس حيث أمى ثماني س�نوات يف
النادي اإلنكليزي.
يف موس�م  2018-2019سجل موكوكو
 50هدفا ً خ�الل  28مباراة لصالح فريق
دورتمون�د ملا دون  17عاماً ،ضد خصوم
أكر س�ناً .كم�ا صعد املوس�م املايض يف
س�ن الرابعة ع�رشة إىل فري�ق تحت 19
عاما وسجل  38هدفا ً يف  28مباراة.
وسجل الشهر املايض هاتريك يف ظهوره
األول م�ع فريق ما دون  19عاما وأجرى
تدريبات مع الفريق األول لدورتموند .كما
خ�اض يف أيلول/س�بتمر أوىل مبارياته
مع منتخب أملانيا تحت  20عاما ً.
لك�ن مدي�ر بوروس�يا دورتمون�د
سيباس�تيان كي�ل ق�ال لوكالة “س�يد”
االملاني�ة املرتبط�ة بفرانس ب�رس“ :إن
الن�ادي حريص ع�ىل التخفي�ف من حد
الضجيج ح�ول “معجزته”.وأضاف كيل
أن البداي�ة االحرتافية ملوكوكو س�تكون
“خط�وة كبرية وهو يبل�غ من العمر 15
عام�ا ً فق�ط .يج�ب أن نمنح�ه الس�الم
والوقت الالزمني” للتطور”.
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راموس قد يرتك ريال مدريد الصيف املقبل

َ
رفض ري�ال مدريد ،إب�رام أي صفقة خالل موس�م االنتقاالت
املنق�ي ،وهو ما جعل الجماهري تش�عر بالقل�ق ،يف ظل ندرة
األوراق املتاحة أمام املدرب زين الدين زيدان ،للمنافسة عىل كل
األلقاب املمكنة.
لكن ما يزيد من قلق الجماهري ،هو تجاهل اإلدارة ً
أيضا تجديد
عق�ود الالعبني الذين تنته�ي عقودهم ،الصي�ف املقبل ،مثلما
يحدث مع سريجيو راموس ،قائد الفريق امللكي.
فقد كش�ف برنام�ج الش�رينجيتوَّ ،
تجر أي
ل�م
الريال
أن إدارة
ِ
اتصال مع راموس ،من أجل التجديد.
وأش�ار إىل أن الالع�ب اإلس�باني لدي�ه عرضان م�ن يوفنتوس
وباريس س�ان جريمان ،لذا عىل ريال مدريد أن يتحرك اآلن ،إذا
أراد الحفاظ عىل راموس.
يُذك�ر أن رام�وس س�بق أن ارتب�ط باالنتق�ال إىل يوفنتوس يف
املوسم املايض ،ملزاملة صديقه الرتغايل كريستيانو رونالدو.

قطيب ميالنو يسعيان النتداب ميلينكوفيتش

أك�د تقرير صحفي إيط�ايل ،أن رصاعا جدي�ا احتدم بني ميالن
وإنرت فور غلق املريكاتو الصيفي عىل أحد نجوم فيورنتينا.
ً
ووفقا ملوقع “كالتشيو مريكاتو” اإليطايل ،فإن الناديني تنافسا
عىل ض�م مدافع فيورنتين�ا نيكوال ميلينكوفيت�ش يف املريكاتو
الصيفي املنرصم ،لك�ن مبالغة ناديه يف الرشوط املالية أدت إىل
فشل الصفقة.
وأش�ار إىل أن ميلينكوفيت�ش رف�ض مؤخرًا تجدي�د عقده مع
الفي�وال ،الذي ينتهي يف صيف  ،2022مما جعل النادي يفكر يف
بيعه هذا املوس�م.وأوضح أن فيورنتينا طل�ب  40مليون يورو
لالس�تغناء عن ميلينكوفيتش يف الصيف املايض ،لكن إنرت ربط
حسم الصفقة باالس�تغناء عن مدافعه ميالن سكرينيار ،لذلك
تأجلت املفاوضات بني الطرفني لنهاية املوسم الحايل.
وق�ال املوق�ع اإليط�ايل إن مي�الن ظ�ل يتواص�ل م�ع وكي�ل
ميلينكوفيت�ش حتى عقب نهاية املريكات�و الصيفي ،ويخطط
الروس�ونريي لتقديم ع�رض جديد لفيورنتينا خ�الل املريكاتو
الشتوي املقبل.

اهتمام باريس بضم غريزمان
أك�د تقرير صحفي إس�باني ،أن
باري�س س�ان جريم�ان يراق�ب
الع ًبا جدي ًدا من برشلونة ،تحس ًبا
لضمه يف املوسم الحايل.
ً
ووفقا لرنامج “الش�رينجيتو”
اإلس�باني ،ف�إن س�ان جريمان
يريد التعاقد مع الفرنيس أنطوان

جريزمان ،مهاجم برشلونة.
وأش�ار إىل أن مس�ؤويل الن�ادي الفرنيس
س�يتابعون أداء جريزم�ان بش�كل جيد
حتى ش�هر يناير /كانون الثاني املقبل،
قبل التحرك للتعاقد معه.
وكانت تقارير فرنس�ية وإسبانية قالت
إن س�ان جريم�ان يه�دف ً
أيض�ا لض�م

ليوني�ل مي�يس ،نج�م برش�لونة ،لكن يف
نهاية املوس�م الحايل عق�ب نهاية عقده
مع النادي الكتالوني.
يذك�ر أن جريزم�ان س�بق ل�ه االرتباط
بالتوقيع مع سان جريمان ضمن صفقة
تبادلي�ة ينتقل خاللها نيمار دا س�يلفا،
جناح النادي البارييس ،إىل “كامب نو”.

ماجات :ميسي هو من فاز باأللقاب وليس جوارديوال
َي�رى فيليك�س ماج�ات املدير الفن�ي األس�بق لبايرن
ميوني�خ ،أن األرجنتين�ي ليونيل مي�يس كان له الفضل
يف اإلنج�ازات التي حققها برش�لونة يف عهد املدرب بيب
جوارديوال.وقال ماجات ،خالل ترصيحاته لصحيفة
س�بورت بيل�د األملاني�ة“ :مي�يس هو م�ن فاز
باأللقاب ولي�س جوارديوال ،وب�دون ليونيل
فإن ه�ذا النظام لم يك�ن لينجح مع بيب،
وإال كان ف�از بدوري األبطال مع البايرن
املدجج بالنجوم ومانشسرت سيتي منذ
ف�رتة طويلة”.وأض�اف“ :جوارديوال
كان يف�وز فقط بفض�ل مييس ،الذي
بمقدوره تغيري مسار املباراة”.وأتم:
“طريقة جواردي�وال ال تنجح إال إذا
كان لديك نجوم متفوقون فن ًيا عىل
منافسيهم ،وبالنسبة للمشاهدين،

فامتالك الكرة وتدويرها أمر ممل ،والفريق يف املستوى
العايل ال يحتاج إىل هذا األسلوب”.
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15عاما ومازالت نينا يف طريق املهنية

في ذكراها .. 15

وكالة نينا  ..مشس ساطعة يف فضاء
االعالم الوطين املهين املستقل
بغداد /نينا:
تحتف�ل الوكال�ة الوطنية العراقي�ة لالنباء
 /نينا /غ�دا الخميس بالذكرى الخامس�ة
عرشة لتأسيسها .
وتعت�ذر نينا عن اقام�ة احتفاليتها املعتادة
بهذه املناسبة بسبب ظروف جائحة كورونا
.
وكان�ت انطالقة ه�ذه الوكال�ة يف الخامس
عرش من ترشين االول عام  2005بنخبة من
العامل�ني املتميزين يف وكالة االنباء العراقية
 /واع  /التي حله�ا الحاكم املدني االمريكي
ب�ول بريمر بعد االحتالل لتج�د هذه النخبة
نفس�ها  ،وه�ي املؤهلة له�ذه املهمة بحكم
خربته�ا امليداني�ة التي ق�د تمت�د الكثر من
 40س�نة يف مدرس�ة غاية يف االبداع اال وهي
وكال�ة االنباء العراقي�ة  ،يف موقع الحتضان
الوليد الجديد .
و ش�قت وكال�ة انب�اء /نين�ا /طريقها يف
س�احة االحداث بكل اقتدار بعد تأسيس�ها
مب�ارشة وأصبح�ت خالل ف�رتة قصرة من
عمرها ينبوعا مهما لألخبار ملا اتس�مت
ب�ه م�ن حيادي�ة وموضوعية
ودق�ة يف املعلومة وصياغة
فنية متكاملة ومتميزة
م�ا ش�جع العديد من
املنظم�ات الدولي�ة
ع�ى االتف�اق معها
لدع�م مرشوعه�ا
اإلخب�اري واعتم�اد
اخبارها.
وبعد سبعة أشهر من
انطالقتها دخلت /نينا/
يف مي�دان تش�فر نرشتها
وأصبح الدخول للموقع مقابل
اش�رتاك مايل لتم�ول عملها ولك�ي تحافظ
عى نهجها املس�تقل الذي اختطته لنفسها
من�ذ انطالقتها بعيدا عن االنتماء الحزبي او
الطائفي او املذهبي .
ورغب�ة م�ن الوكال�ة يف توس�يع خدماته�ا
ملش�رتكيها  ،فق�د انطلق�ت يف الثام�ن م�ن
حزي�ران عام  2006نرشة الوكالة االخبارية
باللغة االنكليزية باالضافة اىل العربية.
وانضم�ت الوكال�ة اىل منظم�ة انب�اء اس�يا
والباسفيك /اوانا /يف الخامس والعرشين من
شهر ترشين الثاني عام  2010خالل االجتماع
الذي عقدته يف اس�طنبول لتشغل املقعد الذي
كان�ت تحتله وكال�ة االنب�اء العراقية /واع/
قبل حلها من قبل س�لطة االحتالل االمريكي
للع�راق لتصبح وكال�ة انباء /نين�ا /العضو
رقم  44باملنظمة.
وش�اركت  /نين�ا  /يف اعمال مؤتم�ر  /اوانا
 /بدورت�ه الخامس�ة ع�رشة الت�ي عقدت يف
موسكو اىل جانب اكثر من  /40/وكالة انباء
من اسيا والباسفيك .
كما شاركت يف املؤتمر الدويل لوكاالت االنباء
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العاملي�ة الذي عق�د يف الرياض خالل ش�هر
ترشين الثاني  2013من بني  77وكالة انباء
عربية واجنبية.
وش�اركت ايض�ا يف املؤتمر ال�دويل لوكاالت
االنب�اء العاملي�ة ال�ذي عق�د يف العاصم�ة
االذربيجاني�ة  /باكو  /خالل ش�هر ترشين
الثان�ي ع�ام  2016من ب�ني اكثر م�ن مئة
وكالة انباء عاملية .
وترتبط  /نين�ا  /باتفاقيات ثنائية مع عدد
من وكاالت االنب�اء لتعزيز التب�ادل الخربي
واملعلوم�ة واالطالع عى مس�تجدات التقدم
العلمي يف هذا االطار.
وتول�ت وكالة انب�اء /نينا /مهم�ة تغطية
األحداث السياس�ية واألمني�ة واالقتصادية
واالجتماعي�ة والرياضي�ة والفني�ة من�ذ
انطالقتها ويف عم�وم محافظات العراق  ،اذ
تمتلك ش�بكة من املراس�لني مستخدمة كل
الوس�ائل التقنية املتقدم�ة يف ايصال الخرب
واملعلومة والتقرير اىل مشرتكيها بكل امانة
وصدق ومهنية عالية .
واستطاعت /نينا /ان تكون الوكالة االوىل يف
العراق ويتم التعامل معها رسميا من
قب�ل الدولة ووزاراته�ا اضافة
اىل الح�ركات السياس�ية
ومنظمات املجتمع املدني
حي�ث تؤخ�ذ اخباره�ا
بش�كل رس�مي م�ن
العدي�د م�ن الجه�ات
العربي�ة واالجنبي�ة
وتمكنت بعملها املتميز
من كسب احرتام الجميع
يف ظ�روف بالغ�ة الدق�ة
والخطورة يف الع�راق خاصة
خ�الل االع�وام  2006و2007
و 2008حيث الراع الدموي بني الفئات
العرقي�ة والديني�ة والطائفي�ة والسياس�ية
والنفوذ الخارجي عى اشده.
وبع�د ان تخل�ت املنظم�ات الداعم�ة لالعالم
املس�تقل عن دعمها النش�طة الوكالة بسبب
الظروف االقتصادية التي مر بها العالم  ،عام
 2010تقدم�ت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني
كداع�م له�ذا ال�رح االعالمي وه�ي الجهة
القانوني�ة للصحفي�ني يف الع�راق  ،وكما هو
عهده�ا يف دعم االنش�طة االعالمية املتميزة ،
لتس�تمر /نينا /عى خطها الحيادي املستقل
ال�ذي ال ينح�از اال لقضايا املواط�ن ومعاناة
الشعب العراقي.
ويف مجال التدريب اس�همت الوكالة الوطنية
العراقي�ة لالنباء /نين�ا /يف تدريب املئات من
الصحفي�ني العامل�ني يف الصح�ف املحلي�ة
والقن�وات الفضائي�ة واالذاع�ات املحلي�ة
واملؤسس�ات واملكات�ب االعالمي�ة اىل جان�ب
ال�دورات التدريبي�ة التي تنظمه�ا بني الحني
واالخ�ر لطلب�ة كلي�ات االع�الم يف الجامعات
العراقية .
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حمسن حسني
يف يوم الخمي�س  15ترشين االول تح�ل الذكرى 15
لتاس�يس الوكالة الوطنية العراقي�ة لالنباء “ نينا “
التي يل الرشف ان اكون احد مؤسسيها.
يف حيات�ي الصحفي�ة  64عام�ا اعتز بش�كل خاص
بص�ورة تس�جل اللحظة التي انطل�ق فيها اول خرب
لوكالة نينا (الوكالة الوطنية العراقية لالنباء) وذلك
يف الس�اعة الخامس�ة والنصف من مساء ذلك اليوم
 15ترشي�ن االول  2005ال�ذي جرى فيه االس�تفتاء
عى الدستور العراقي.
والص�ورة تجمعن�ي مع ثالثة من الزمالء ش�هدواا
تلك اللحظة هم محمد الس�بعاوي وس�الم الش�ماع
واملهندس عيل فاروق.
البناء نينا انتهز هذه الفرصة الرس�ل التهاني بهدذه
املناس�بة اليهم جميعا رئيس مجلس االدارة النقيب
مؤيد الالمي واعضاء مجلس االدارة ورئيس التحرير
االخ حافظ الراوي واىل سكرتري التحرير واملحررين
واملندوبني واملراسلني والفنيني واملوظفني االداريني.
**  110ايام من العمل قبل انطالفها
ب�دأت فكرة تاس�يس نين�ا يف تموز ع�ام  2005قبل
 110اي�ام من انط�الق اخبارها يوم االس�تفتاء عى
الدستور يف 15n10n2005
اتص�ل د فري�د اي�ار وكان يف تل�ك االي�ام عض�وا يف
مفوضية االنتخابات ودعانا اىل اجتماع حرضته مع
زمييل الصحفي املعروف محمد الس�بعاوي وذلك يف
ي�وم  25حزيران ويف هذا االجتماع رس�منا الخطوط
العامة للوكالة.
وبدأنا انا والس�بعاوي منذ اليوم الثاني بالبحث عن
مقر والبحث عن الصحفيني الذين سيعملون معنا.
وعقد اجتم�اع ثان مع بعض املستش�ارين يف فندق
قر الس�ندباد ي�وم  28حزيران وبعد اي�ام اكملنا
قائم�ة املرش�حني م�ن الذي�ن يعرفهم الس�بعاوي
لخربته يف الوسط الصحفي وانضم الينا الزميل سالم
الشماع ثم يف وقت الحق الزميل زيد الحديثي.
دورة لتحديد شكل وسياسة نينا
يف ي�وم  5تموز بدات دورة للمرش�حني للعمل يف نينا
ش�ارك فيها خرباء م�ن املانيا وصحفي�ة من وكالة
االسوشيتدبريس كانوا يعملون يف بغداد للتعرف عى
عم�ل وكاالت االنباء وكان الهم االول ان هذه الوكالة
(وكالة مهنية محايدة مس�تقلة ال تخضع الي تاثر
من حزب او طائفة او حكومة او جهة اجنبية).
بعد اسبوعني انتهت الدورة وتحدد من سيعمل معنا
يف الوكالة الجدي�دة لتحقيق حلمنا جميعا بصحافة
وطنية مهنية مستقلة.
ومنذ  18تموز حت�ى يوم انطالق نينا بذلت الجهود
م�ن مجموعتن�ا القيادي�ة د فريد وانا والس�بعاوي
واملهن�دس عيل فاروق العداد تصميم موقع نينا عى
ش�بكة االنرتنت وتحدي�د مقر الوكال�ة بالقرب من
فندق فلس�طني مرديان وتاثيث املقر ونصب اجهزة
لبث االنرتنت عى امل ان يش�رتك فيها الراغبون من
مؤسسات واشخاص لتغطية نفقات الوكالة اضافة
اىل االيرادات من االشرتاك يف االخبار.
وتس�لمنا االثاث ي�وم 24ايلول ثم اتخذن�ا قرارا بان
يك�ون د فريد ايار رئيس�ا ملجلس االدارة ومحس�ن
حسني مستشارا ومحمد السبعاوي رئيسا للتحرير
وتول�ت هذه القيادة الثالثية العم�ل وحددنا يوم 15
ترشي�ن االول يوما النط�الق نينا اخباري�ا بالتزامن
مع االس�تفتاء وقب�ل ذلك التاريخ بيوم�ني تركنا انا
والسبعاوي والش�ماع واملهندس عيل بيوتنا للمبيت
يف الفندق املجاور لنواصل العمل ليال ونهارا من اجل
ساعة الصفر.
وللتاري�خ فق�د حدث�ت مش�اكل فني�ة م�ع الجهة
املجه�زة للموقع ع�ى االنرتنت وكانت ه�ذه الجهة

رشك�ة يف الجبل االس�ود يف (يوغس�الفيا الس�ابقة)
وبع�د محاوالت ومح�اوالت صعد الخ�رب االول وبث
عى املوقع يف الساعة الخامسة والدقيقة  30وكانت
فرحة ال توص�ف تبادلن�ا بعدها التهان�ي والقبالت
وحتى الزغاري�د وابلغنا د فريد اي�ار الذي كان رغم
انشغاله يف االس�تفتاء عى اتصال بنا لحظة بلحظة
وال شك ان فرحته كانت كبرة كفرحتنا.
وهكذا بدأت نينا بقيادة د فريد ايار وانا كمستش�ار
قب�ل ان ات�وىل وظيفة املدي�ر املف�وض واالخ محمد
السبعاوي رئيسا للتحرير.
عضوية نينا يف منظمة (اوانا)
وبع�د ان انتقلت ملكيتها اىل نقابة الصحفيني تركت
نين�ا عام  2011ورغ�م صعوبة الق�رار اال اني كنت
سعيدا ان الزمالء الذين عملوا معي واثق باماكانتهم
ومنه�م االخ حاف�ظ الراوي رئي�س التحري�ر اكدوا
يل انهم يس�رون عى النهج نفس�ه ب�ان تبقى نينا
(وكالة مهنية محايدة مس�تقلة ال تخضع الي تاثر
من حزب او طائفة او حكومة او جهة اجنبية).
مثل�ت نين�ا يف الكثر م�ن االجتماع�ات واملؤتمرات
لوكاالت االنباء العاملية وكان اهمها اجتماع منظمة
انباء اسيا والباسفيك (اوانا) يف اسطنبول عام 2010
حيث استطعت اقناع الهيئة العامة للمنظمة بقبول
الوكال�ة الوطني�ة العراقية لالنب�اء /نينا /عضوا يف
املنظم�ة لتش�غل املقع�د ال�ذي كانت تحتل�ه وكالة
االنب�اء العراقي�ة (واع) قب�ل حلها من قبل س�لطة
االحتالل بعد االجتياح االمريك�ي للعراق عام 2003
لتصبح العضو ال�  44يف املنظمة.
ولنا ذكريات محزنة
تلك بعض الدكري�ات الجميلة عن العمل يف نينا لكن
هن�اك ذكري�ات محزنة اهمها استش�هاد اثنني من
العاملني يف نينا هما مراس�ل نينا يف محافظة االنبار
عبد الرحمن العيس�اوي ومراس�لة نينا يف محافظة
نينوى سحر الحيدري.
املسلحون االرهابيون قبل ظهورداعش ب  7سنوات
قتلوا يف 29ايار  2007مراسل نينا يف محافظة االنبار
عبد الرحمن العيس�اوي مع عائلت�ه وقتلوا بعد ذلك
باس�بوع يف  7حزيران من العام نفس�ه مراسلة نينا
يف محافظة نينوى سحر الحيدري.
فف�ي  29ايار وردنا خرب مقتل زميلن�ا الدكتور عبد
الرحم�ن العيس�اوي من اوائل العامل�ني يف نينا فقد
قام مس�لحون مجهولون بقتله وس�بعة من عائلته

بضمنهم والده وشقيقه .وقال احد اقارب العيساوي
ان مس�لحني مجهولني اقتحموا منزل العيساوي يف
عامرية الفلوجة7/كم/جنوب الفلوجة واقتادوه مع
والده وش�قيقه اىل مزرعة مج�اورة واطلقوا عليهم
الن�ار مما ادى اىل مقتله�م يف الحال” .واضاف”:لدى
حض�ور ع�دد من ابن�اء عموم�ة العيس�اوي اطلق
املس�لحون الن�ار عليه�م مما ادى اىل مقتل خمس�ة
منهم” .والعيساوي  33عاما هو حاصل عى شهادة
ويدرس
الدكت�وراه من كلي�ة االعالم جامعة بغ�داد
ِ
مادة حقوق االنسان يف كلية االداب بجامعة االنبار.
اما الزميلة س�حر الحيدري فقد اغتالها االرهابيون
يوم الخمي�س  7حزيران .2007وق�د تبنت جماعة
عراقي�ة ارهابي�ة يف بي�ان ن�رش ع�ى االنرتني�ت
مس�ؤوليتها عن اغتيال املراس�لة الصحفية س�حر
الحيدري يف مدينة املوصل.
وقال�ت جماع�ة ارهابية ان عنارصه�ا انقضوا عى
الحيدري يف كمني نصب لها يف حي الحدباء يف مدينة
املوص�ل وامطروه�ا بوابل من الرص�اص ما ادى اىل
مقتلها يف الحال.
رسالة تهديد بالقتل
بعد ع�ام عى تاس�يس الوكال�ة الوطني�ة العراقية
لالنباء (نين�ا) تلقيت بالربيد االلكرتوني يف  17تموز
 2006من جماعة مس�لحة رس�الة تهديد رصيحة
بقتى وقت�ل زمييل د فريد ايار رئي�س مجلس ادارة
الوكالة الوطنية العراقية لالنباء (نينا) وقتل كل من
يعمل يف الوكالة .هذه الرس�الة قم�ت باخفائها عن
املوظفني ولم يعرف بها طوال هذه الس�نوات غر د.
ايار خشية ان يصاب املوظفون بالرعب والواقع انها
كانت السبب يف خروجي من العراق واالقامة يف دبي
منذ تلك الس�نة.بعد مغادرتي العراق نقل يل جراني
الرشف�اء ان البعض قالوا (فلت ابو عالء) واني املك
قناة فضائية واقيم يف املنطقة الخرضاء.
واخرا بعت بيتي وهو من  600مرت مربع واشرتيت
بنصف س�عره ش�قة يف لبن�ان من  100م�رت مربع
العيش من النصف االخر باقي العمر بعيدا عن القتل
والقتلة.
ولك�ن االرهابيني لم يكتفوا بذلك ب�ل حاولوا تفجر
نين�ا بقتبلة ق�رب موقعه�ا ادت اىل تحطي�م اثاثها
وشبابيكها لكن احدا من موظفي نينا لم يصب الن
التفحر تم والجميع خارج الوكالة .
تحية لوكالة نينا ولذكرى انطالقها

هل ينهي إنرتنت “ستارلينك” عصر احلجب عربيا

املشروع ّ
يقض مضاجع احلكومات السلطوية اليت تعادي حرية الصحافة
لندن /متابعة الزوراء:
آم�ال كث�رة تع�ول ع�ى إنرتن�ت
“ستارلينك” لكرس سياسة الحجب
التي تعتمدها دول الرشق األوسط.
ويبدو امل�رشوع حلما ً ل�دى املاليني
ممن يعانون م�ن صعوبة الوصول
إىل شبكة اإلنرتنت.
وجدد إعالن إيلون ماس�ك ،الرئيس
التنفي�ذى لرشك�ة س�بيس إك�س
 SpaceXأن م�رشوع اإلنرتن�ت
الفضائ�ي الخ�اص ب�ه جاه�ز
لالستخدام العام بعد اإلطالق األخر
ألقم�ار س�تارلينك الصناعية ،آمال
الصحافي�ني والناش�طني يف العالم
العرب�ي بتجاوز البوابات الحكومية
للولوج إىل شبكة اإلنرتنت.
وال يخضع إنرتنت األقمار الصناعية
الذي يعتمد عى االتصال املبارش بني
الش�خص وبني األقم�ار الصناعية
دون املرور عى البوابات الحكومية،
لرقاب�ة الس�لطات املحلي�ة ،لذل�ك
يمكن الول�وج إىل املواقع املحجوبة،
حتى ل�و كانت الس�لطات تحجبها
عرب مزودي اإلنرتنت املحليني.
وبعكس املزودين املحليني لإلنرتنت،
ف�إن هن�اك قوان�ني دولي�ة تحمي
خدم�ات اإلنرتن�ت الت�ي تب�ث عرب
األقمار الصناعية ،وتجعلها محمية

قانونيا من الدولة.
ويبدو امل�رشوع حلما ً ل�دى املاليني
ممن يعانون م�ن صعوبة الوصول
لش�بكة اإلنرتنت أو ال يجدون إليها
سبيالً من األصل.
وقام�ت رشك�ة “س�بيس إك�س”
بإرس�ال  60قمرا صناعي�ا آخر إىل
مدار أريض منخفض هذا األسبوع،
وبذلك يصل العدد اإلجمايل إىل .800
ووفقا ملوقع “إندبندنت” الربيطاني،
تأم�ل رشك�ة الفض�اء الخاص�ة يف
إط�الق ع�رشات اآلالف م�ن أقمار
س�تارلينك الصناعي�ة يف نهاي�ة
املطاف إلنش�اء كوكبة ق�ادرة عى
إرسال إنرتنت النطاق العريض عايل
الرسعة إىل  99يف املئة من العالم.
ونرش ماس�ك تغري�دة يق�ول فيها
“بمج�رد أن تص�ل ه�ذه األقم�ار
الصناعي�ة إىل موقعها املس�تهدف،
س�نكون قادرين عى طرح نس�خة
تجريبية عامة واس�عة (…) لقد تم
بالفعل اختبار شبكة ستارلينك عى
نطاق محدود”.
وقال موق�ع س�تارلينك “مع األداء
ال�ذي يف�وق بكث�ر أداء اإلنرتن�ت
عرب األقم�ار الصناعي�ة التقليدية،
والشبكة العاملية غر املقيدة بقيود
البني�ة التحتي�ة األرضية ،س�توفر

س�تارلينك إنرتنت عري�ض النطاق
ع�ايل الرسع�ة إىل املواق�ع التي كان
الوص�ول فيه�ا غر موث�وق به ،أو
ً
مكلفا ،أو غر متوفر تمامً ا”.
وي�رى خال�د الخليف�ي ،الخب�ر
التون�ي يف مج�ال اإلنرتنت أنه “لو
تحق�ق ،فم�ن املتوق�ع أن يكون له
تأث�ر كبر عى س�وق االتصاالت يف
العال�م وس�ينهي حياة املئ�ات من

الرشكات العمالقة والتكنولوجيات
الجديدة وسيمكن مئات من املاليني
يف املناط�ق النائي�ة م�ن اإلبح�ار يف
شبكة اإلنرتنت”.
ويق�ول رام�ي رؤوف خب�ر تقنية
وأم�ن املعلوم�ات ،إن م�رشوع
ستارلينك سيتنزع من الدولة جانبا ً
كب�را ً للغاية م�ن س�لطويتها عى
اإلنرتنت وس�يصعب ع�ى الدول أن

تم�ارس أي تدخل أو رقابة عى أمر
هو يف الفض�اء املطل�ق ،ولن يكون
لها أي صفة قانونية أو جوهرية يف
تقنني هذا النوع من اإلنرتنت.
يذك�ر أن إنرتنت األقم�ار الصناعية
قد لعب دورا هاما يف التواصل خالل
الربيع العربي يف عام  ،2011عندما
قط�ع م�زوّدو اإلنرتن�ت املحلي�ون
الخدمة جراء ضغوط حكومية.

ويف ع�ام  2017ن�رش موق�ع nI
 ternet World Statsتقري�را ً حول
عدد مس�تخدمي اإلنرتنت يف العالم
العرب�ي .تص�درت م�ر القائمة،
فيم�ا احتل�ت الس�عودية املرتب�ة
الثانية وحل املغرب يف املركز الثالث
ثم الجزائر والعراق .وعى الرغم من
العدد الكب�ر ملس�تخدمي اإلنرتنت
وش�بكات التواص�ل االجتماع�ي يف
العال�م العرب�ي ،إال أن الكث�ر م�ن
ال�دول العربية تحتل مراكز متأخرة
جدا ً يف ما يتعلق بحرية اإلنرتنت.
ويف  ،2015نرشت الش�بكة العربية
ملعلوم�ات حق�وق اإلنس�ان تقريرا ً
رتبت فيه ال�دول العربية وفق مدى
حري�ة اإلنرتنت ،احتل�ت فيه تونس
املرك�ز األول ،فيم�ا ح�ل الع�راق يف
املرك�ز الخام�س وم�ر يف املركز
الس�ادس والس�عودية يف املرك�ز
الثام�ن ع�رش والس�ودان يف املركز
التاسع عرش.
وخ�الل األع�وام األخ�رة ،حجب�ت
مئات املواق�ع اإللكرتونية يف العالم
العربي.
فف�ي م�ر ،بل�غ ع�دد املواق�ع
املحجوب�ة وفق�ا إلحص�اء منظمة
حرية الفك�ر والتعبر  AFTEحتى
تاريخ  1فرباير  496 ،2018موقعا.

يف اإلمارات ،نرشت صحيفة االتحاد
املحلي�ة تقري�را يف  ،2018يفي�د
بحجب نحو  4939موقعا إلكرتونيا
خالل عام  ،2017مقابل حجب نحو
 3829موقعا خالل عام .2016
أم�ا يف الس�عودية ،فتق�ول هيئ�ة
االتصاالت وتقني�ة املعلومات ،أنها
“عالج�ت” أكثر م�ن مليون ومئتي
ألف رابط يف عام .2017
وبعيدا عن املواقع اإلباحية التي يتم
حجبه�ا يف هذه ال�دول ،فإن املواقع
اإلخبارية تأتي يف املرتبة الثانية.
ويف تركي�ا ،تحج�ب الس�لطات
الرتكي�ة نحو  100ألف موقع ،وفقا
لقس�م االتص�االت بحزب الش�عب
الجمه�وري املع�ارض ،وقد نرشت
صحيف�ة “حريت” الرتكي�ة تقرير
الحزب.
وم�ن غر املعلوم حت�ى اآلن ما هي
التقنيات الالزم توافرها لدى األفراد
الستقبال هذه الخدمة وهل ستكون
مجاني�ة أم َ
س� ُيدفع يف مقابلها أية
رسوم وأين ستقف حدود وسلطات
الدول ،خاصة القمعية والش�مولية
منه�ا ،وه�ي ت�رى ه�ذه الحرية يف
الوص�ول إىل املعلوم�ات متاح�ة
ملواطنيه�ا دون رقي�ب أو حس�يب،
عى عكس ما اعتادت أن تفعله.
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مسودّة حتضريية لقراءة رواية«امرباطورية الثعابني»
للكاتب العراقي أمحد اجلنديل

كيف
الوصول؟
إهلام بورابة

إن ق�راءة عم�ل كبري ابت�داء م�ن عنوانه»
امرباطوري�ة» يس�تلزم جمي�ع األوق�ات
وضمن عديد الح�االت واألوضاع  .فكم هذا
صعب بم�ا يح رّدد معنى كلم�ة مفردة رّ
تعرب
عن كثري.
من ه�ذا املنطل�ق أق رّدم مس�ودة تحضريية
رّ
ألي احتم�ال ق�راءة ه�ذا العم�ل الكب�ري
بس�بب املوضوعات الكثرية املطروحة مثل
الف�ن ،الثقاف�ة ،الث�راء ،الفق�ر والخراب،
فس�اد أصحاب االمتيازات ،التالعب بالفعل
االجتماعي  ،تفررّخ الفساد املايل واألخالقي،
هيمن�ة أرب�اب األم�وال ع�ى املؤسس�ات،
التدم�ري  ،املدن والجن�س وماال يحىص ممرّا
ع�ربت عليه الرواية وكأننا يف رواية « رصاع
امللوك».
رّ
ملخص الرواية له فكرة رئيس�ية وهي أن
رّ
امل�رأة رقيقة وليرّنة ال تجرح أحدا رّ
إنما يزلها
الشيطان ويزري بها الرجل.
ف�إذا توافقت مع روح قارئ فإنها رس�الة
إلي�ه .وم�ن ثمرّة أحس�بها رس�الة إيل ،فقد
وافقت روح س�اجدة بطل�ة الرواية روحي
فتفاعل�ت م�ع الن�ص الروائي حت�ى ألقى
ساجدة .
رّ
إن�ه الق�در .أقرأ وأق�ول هذا كلم�ا مضيت
سطرا فيها .فهل رأيت نفيس ؟ لكني بعيدة
عن ذل�ك الق�اع وأش�عر بقش�عريرة كلما
أخربتني س�اجدة بيشء غري لطيف فيها أو
باللصوص املتمثلني يف املوظفني الحكوميني
« املواطنني الفاضلني» املزيرّفني.
وكلما حس�بت مالها أس�تبعد نقودي عنها
كأن�ي أس�مع األج�راس تق�رع فأغطيه�ا
بال�راب .فكيف حالك�ن أيتها الس�يدات؟

املعزول�ة كليرّ�ة عن الواق�ع كم�ا ق رّدمها يف
قوله « :هذه الرواية من صنع الخيال».
فما معنى رواية ال يشعر بصدقها ؟
رّ
إن تخيرّل م�ا نراه يكون بس�بب قورّة العني
ع�ى النظ�ر وه�ذا يعن�ي أن الكات�ب ق�د
اس�تغرق زمن�ا يالحق رّ
قصت�ه أو هي غزت
حواس�ه بعن�ف فأخرجها بتحك�م جيد يف
رّ
وبحس سليم .أما ا رّدعاء الخيال فهو
رؤيته
تحويل عقيل .فحني ننقل معاناة إنس�انية
إىل الخي�ال مث�ل فع�ل الفالس�فة نك�ون
أم�ام فس�حة فكرية الن�اس يف غنى عنها.
رّ
لك�ن ه�ذه الرواية جاءت بحيل�ة مزدوجة
للتألق حقيقة وخي�اال .فهي برهة من نور
رّ
وميض طويل يف التأويل واإلس�قاط
الخيال
ع�ى الواق�ع .ومن ه�ذه الصفة اكتس�بت
الرواي�ة طاب�ع بي�ان إنس�اني ع�ن اليشء

الالئي كانت لهن هذه الرسالة؟
وإنه�ا رس�الة للعائل�ة يراد منه�ا صياغة
معرفة حقيقية باأللقاب للتنشئة السليمة
الكافية املكتفية بانتسابها للرشف والعفة
والكرامة.
وهي رس�الة لهيئ�ة التدري�س يف الجامعة
إش�ارة لله�دم االجتماع�ي الذي تمارس�ه
بعض الطقوس الثقافية يف الظالم.
رّ
إن ه�ذا الفعل صعب فإىل متى نظل نغمض
أعيننا وكأننا بال حماية؟
أعتق�د أن عدي�د الكت�اب ق�د تناول�وا هذا
التدمري الش�امل للمجتمع العربي الحديث
ح�ني اقت�ى األم�ر ،لك�ن الكات�ب أحمد
الجندي�ل يف رواي�ة « امرباطورية الثعابني»
كان مش�دودا إىل صور هائل�ة كأنه لم يكن
مع�زوال عن محي�ط البطلة س�اجدة  .هي

ال�ذي نعل�م بوج�وده لكنن�ا ال نج�رؤ عى
ذك�ره رّإال تلميح�ا أو إش�ارة أو رمزا فكان
ه�ذا التخيرّل االس�تفزازي يع رّززه األس�لوب
التسجييل املعتمد للدخول يف الرواية فكانت
« اعرافات» باس�م « س�اجدة النعساني»
وهذا مدخلها:
« معلرّقة أنا ب�ني رّ
صنارة الرغبة يف االعراف
وب�ني مصيدة الخ�وف م�ن الفضيحة .بني
االختب�اء وراء العي�ب املغش�وش داخ�ل
املس�تنقع وبني الخروج إىل عالم مش�مس
رّ
أتوضأ بسناه وأستحم بشعاعه».
ه�ل هذا األس�لوب إخالء مس�ؤولية؟ لكنه
أوقع نفس�ه يف تناق�ض .فمن جهة يجعلنا
نث�ق ب�أن املعرف�ة عقالني�ة من حي�ث أنه
رّ
يحط
يخربن�ا بما يعرفه ومن جه�ة أخرى
نفس�ه يف مجال ص�دى معرف�ة كائن آخر
وهو ساجدة يف اعرافاتها.
وقبل هذا كان اإلهداء تملرّصا من رّ
أي مراقبة
محتملة .فنقرأ:
إىل ساجدة النعساني،
زارتن�ي يف الحل�م  ،نفض�ت ثيابها بني يدي
وهاجرت عارية نحو الشمس.
هل الحلم نزعة جمالية أس�تاذ أحمد أم هو
الهروب من املحاسبة؟ من حيث رفع القلم
عن ثالث ،عن...وعن النائم حتى يصحو.
ث رّم أن لقب « النعس�اني» يخربنا بأن الفعل
الروائي كامن « تحت الوعي».
بالتأكيد الروائي ق�د يجد له مخرجا باتباع
رأي « كاندي�را» القائل« :إن االنس�ان ليس
مجرد كائن يفكر بل إنه كائن نائم كذلك».
هذه اآللية النفس�ية القصد منها ممارسة
عم�ل خ�ارج األخ�الق لك�ن ه�ذه الرواية
أخالقي�ة ونزيه�ة وإنما تحري�ر اإلبداع من

الواقع ه�و إمكانية ال متناهي�ة للخالص.
والكات�ب هنا يحاول إيجاد الخالص للبطلة
س�اجدة .فكم هو رحيم يق رّدمها ملس�تقبل
أكث�ر كم�اال وه�ذا بذات�ه م�ا كان مدخال
لالعراف�ات  /الخ�روج إىل عالم مش�مس
رّ
أتوض�أ بس�ناه وأس�تحم بش�عاعه .قالت
ساجدة.
وك�م أن�ا مبتهجة ألع�رف أنه م�ازال بحر
حقيق�ي يف الدنيا مازالت النس�اء يتطهرن
فيه وم�ازال رجال يحمل�ون عصا غليظة
رّ
يخل بالحي�اة .وأن
إلع�ادة تربية كل فع�ل
للرواي�ة العربية تجربة مط رّه�رة بعيدة عن
الرفيه.
وإنها لتجربة يف التأليف أيضا .فبعد اعتماد
الخي�ال والن�وم والحلم والتس�جيل فهاهو
ذو طريق�ة منهجي�ة بحي�ث يالحظ تدرج
يف االنفج�ار الدرامي .فكل األحداث تأخذ يف
الظهور يف مناخها امللورّث ثم ش�يئا فش�يئا
تسري نحو التط رّهر .حتى لو كان بفعل فردي
(س�اجدة) فإن األش�ياء األخرى ندركها يف
النهاية املفتوحة عى أمل جديد ( مع انبالج
الفجر أتممت ما أري�د قوله .مللمت أوراقي
وس�حبت ورقة بيضاء كتبت عى صدرها»
امرباطورية الثعابني» وانطلقت مرسعة إىل
املطار الستقبال القادم العزيز».
رّ
إن الصورة املحررّمة لساجدة ليست محورية
يف هذا العمل بدالل ثبات اس�م ساجدة منذ
البداية بما له من عالقة إيمانية بالس�لوك،
ب�ل الش�ياطني  /الثعاب�ني الت�ي فرض�ت
املش�اهد املحظورة يف الرواي�ة  .حينئذ كان
إبرازه�ا الس�تجواب تلك الثعاب�ني كحاالت
منف�ردة أو جمعي�ة  .فليس فق�ط الهجاء
االجتماع�ي ما كان يهم الكات�ب لكن إزالة

لحظة اس�تفاقت ال�روح الطري�ة مذعورة ،
صارخ�ة  ،محتجة عى بدأ زمنها  ،دفاعا عن
أوىل أمكنتها التي س�تنطلق منها مس�افات
الذاك�رة بإيقاعاته�ا املتنوع�ة وخرابيش�ها
وطالسمها .
الذاكرة ه�ذه الحافظة الزجاجية الش�فافة
الت�ي تمتل�ئ بعمومي�ات ووهمي�ات تبق�ى
أفضله�ا وأكثره�ا وضوحا ( س�لة الخوص
) وم�ا س�يليها قلي�ل  ..الش�ئ … فق�ط ألن
الطفولة بداية تشكيل هذه الذاكرة  ،بياضات
يابس�ة كيننتها الش�مس بآفاقها الشاسعة
وجلفها ال�ذي تتخلله بعض لحضات وبعض
بقع معشوشبة  ، ،بيئة ترسم املكان وتحفر
أخاديدها بعمق يف طراوة تلك الطفولة فتنشأ
الذاكرة كما تشاء أقواس ومنحنيات وسهام
منطلقة تضمرها عرب األزمنة ألمكنة ضيقة
تحرك�ت عليه�ا األح�داث والوقائ�ع … فأي
مكان ذاك ؟ ؟
امل�كان املحس�وم بمس�احاته املحكوم�ة
بحس�ابات رياضي�ة ألبع�اد يتح�دد حس�ب
مقاساتها ؟ ؟
أم امل�كان املتخيرّ�ل ال�ذي تغرينا مؤسس�اته
املهيمنة عى أحالمنا املوغلة يف التحليق ؟ ؟
فس�حة خارج هيمن�ة الش�مس وجاذبية (
نيوتن )
فسحة ترتب أبنائها حسب قاماتهم وتحتفل

بهم قبل أن يحتفلوا…
فسحة ينتجها ( املبدع ) بأصابع لينة تطاوع
املخيل�ة املنتج�ة له�ا لتش�يئها إىل مرئي�ات
مدهشة  ،ملونة  ،غري مألوفة قبل أن تباركها
عيون املبدعني …
رّ
ص�ري ( بوي�ب ) نهرا جميال ل�و لم يجر
م�ن
أول مرة عرب مخيلة الس�ياب ويبهر اآلخرين
بجماله ؟ ؟
م�ن ق�ال أن ( القم�ر ) جمي�ل  ..وأرصرّ رغم
اكتش�افه علميا عى انه س�الالت من الحجر
املي�ت ؟ ؟ ل�وال الش�عراء ..من ق�ال  ..من ..
الخ؟
إن مغامرة اكتش�اف جمالي�ة املكان منوطة
بالخال�ق ولي�س بأهمية امل�كان إذ أن املكان
لي�س أثرا فعاال يف إنت�اج البنية اإلبداعية عى
اعتب�اره كتل�ة جغرافي�ة � كما قي�ل � إنما
هو كتلة أحاس�يس وعالق�ات تمارس أثرها
الف رّعال خارج وعي املبدع .
مغام�رة اكتش�اف جمالي�ة امل�كان منوطة
بالخال�ق ولي�س بأهمية املكان كونه فس�ح
غ�ري ق�ادرة ع�ى إظه�ار الطاق�ة الكامن�ة
لكينونته�ا ل�وال عبقرية املب�دع وتفعيل تلك
الفض�اءات والفس�ح الجمالية الت�ي اجتهد
املبدع ألضهارها باملغام�رة والتجربة بعد أن
يس�تفز املكان ويعيد إنتاج�ه ويحرض عليه
إلظهار قيمة جمالية املش�هد البري بقوة
إبداع�ه وليس بقوة املكان لوحده كونه كتلة

رّ
ويغري أش�كالها
ثابت�ة يحركه�ا وينتقل بها
املب�دع لوحده فكم من م�كان تحول إىل رمز
أو أس�طورة لي�س بفعله املكان�ي ( املادي )
رّ
متغري تتجى
وإنما بفعل إزاحته من ثابت إىل
صورت�ه عرب املنت�ج الذي أمرّ �ن فرصة لرؤية
ه�ذا املكان خ�ارج مكونه امل�ادي الذي مرت
علي�ه ماليني العيون دون أن تدرك أهميته إال
بع�ني املبدع الخالق الذي يعي�د صياغته التي
تش�بع فضول الرائي من خالل حش�د شبكة
من األفع�ال التي تعمل بإيقاع�ات متناغمة
تدل ع�ى أهمية ه�ذا املكان ب�دالالت ذهنية
متخيرّل�ة ناتج�ة عن الن�ص الذي ت�رك أثره
الف رّعال ع�ى املكان فأحاله إىل الرائي بش�كل
جدي�د بتلمي�ح أو الف�ات نظر أو أش�ارة ملد

جسور الذاكرة من نش�أتها األوىل إىل ما وراء
نقطة بدء اكتش�اف هذا املكان وإثارة أسئلة
تمثل األحداث وتحيص خس�ائرها الضاغطة
ع�ى املبدع لتضع ملس�اتها األخرية عى موت
امل�كان واس�تحداث أمكنة نصيرّ�ة جديدة لذا
نج�د أمكن�ة غ�ري مأهول�ة وغري ملموس�ة
بس�طت نفوذه�ا عى املنتج الن�يص ك� ( ما
بع�د املوت ) عى اعتباره م�كان غري مجرب
لكن�ه يبق�ى يش�غل حي�زا مهم�ا يف الذاكرة
عى ان�ه مكان مأهول بق�وة الخيال وبتأثري
املنقول غري املرئي .
وقد نجد ألفة حقيقية م�ع أماكن لم تطأها
أقدامن�ا  ،ألفة رسيرّة تصنعه�ا املخيلة وبذلك
نضي�ف أمكن�ة جدي�دة مبتك�رة إىل الواق�ع
الحقيق�ي غري م�ؤرشة يف جغرافيت�ه إال من
خالل العوال�م املتخيلة التي تنت�ج بطاقاتها
الخالق�ة ه�ذه األمكن�ة وتؤرشه�ا بقوة يف
خرائ�ط الذاكرة املتلقية الت�ي تحولها إىل اثر
ف رّعال يف إنتاج النص.
وبذل�ك يظل امل�كان ( كت�ل ) محايدة تعطي
منظومة أفعالها من خارج مكوناتها املادية
ك� ( أثر )
إلع�ادة إنتاجها داخل ذاكرة املبدع التي تفتح
فعلها الجمايل بمنتج إبداعي بعد أن يدخله يف
لعبة بريرّة  ،نصيرّة  ،إيحائية من خالل آلية
وأدوات املبدع ليس بآلية وأدوات املكان .
من هنا نقول إن املكان كتل رّ
تعطل آلية اإلبداع

عبد احلسني الشيخ علي

رعد الدخيلي
ذروني لكي أحمل الياسمني
و أنثره َ
اآلن يف مقربه
فقد َ
املوت َّ
ُ
كل الغصون
أذبل
يبق منها لنا مثمره
ولم ِ
رّ
وجف ْت عى النهر أندى الشفاه
و كانت بكأيس هي املُسكره
وال أدري ماذا  ..و ماذا جنيت
لكي أرشب الحزن من مجمره
ُ
قضيت سنيني أل ُّم الخصال
أمشط َ
ِّ
شعرا ً لكي أضفره
ُ
ُّ
ُ
أنحت يف ُّ
الصبح قبَّ النهود
و
ً
قارورة مزهره
و أرس ُم
توق َ
و لكن رّ
ف كل ال َّزمان
عى ليل ٍة لم تعد مقمره
ُ
انكرست و تاه الرشاع
لهذا

فلم أ َر رّإال ً
رؤى مُ بحره
رّ
ْ
أصيل إىل أن أموت
سأبقى
رّ
لعيل أراها عى اآلخره
رّ
ُ
أفتقدت بدنيا ال َبوار
ألني
َ
قلب كما الجوهره
حبيبة
ٍ
بيوم أراه
فمن يا تراني
ٍ
اشتقت ْ
ُ
أن أنظره
إذا غابَ ما
ُ
بالكأس ال أشتهيه
فأمسكت
ِ
ُ
اوشكت يف الصخر أن أكرسه
و
رّ
رت رّ
تذك ُ
أني غدا ً أغتذي
َ
نبيذ الكروم من امل ِعره
فذي يف رسيري تع ُّد النجوم
و تنظ ُر أأتي لكي أحرضه
ُ
انتبهت تالىش الخيال
إذاما
و ها َم الودا ُد كما َ
القسوره !!!
فكيف لقلبي ْ
بأن يسريح
َ
و ْ
يرك الحُ بَّ أو يهجره !؟..
أن

إذا ما اعتمدت كمرتكز أسايس خارج انطالق
الخيال الخالرّق .وإذا م�ا اعتمدت عى كونها
أثر ف رّعال لوحده يف العملية اإلبداعية .
فعملي�ة ( التمثي�ل الغذائ�ي ) عن�د النباتات
تعتم�د الض�وء مكورّنا أساس�يا يف اس�تمرار
حياتها فال تستطيع أن تتبني تأثريه يف إنتاج
ثماره�ا إال عرب تنامي ف رّعاليته الصاعدة نحو
اإلنت�اج واالس�تمرار يف الحي�اة ف�أدى بذلك
رضورة غري مرئية أفادت يف تكوين الثمرة .
م�ن ه�ذه املقدم�ة أري�د تأس�يس رؤيت�ي
للم�كان ومدى تأثريه يف اس�تمرارية العطاء
واالستفادة منه عى انه معطى من معطيات
تكوين الش�خصية اإلبداعية فعندما استذكر
املكان وأعود بش�تاتاته التي أسس�ت لبداية
تكوي�ن الوعي وتحولت منجزات�ه إىل بواعث
ملنجز ثقايف أجد تأثريه هامش�يا وذو ف رّعالية
مخترة وهذا ما حملني عى مخالفة السائد
يف الق�ول ( إن للم�كان اث�ر ف رّع�ال يف املنج�ز
اإلبداع�ي ) عى عكس ذلك أج�د ( إن للمبدع
اث�ر ف رّعال ألضه�ار أهمية امل�كان ) وتحويله
من كينونته الجامدة إىل كينونة حيوية ف رّعالة
عند اآلخرين عرب الخلق اإلبداعي الجديد .
من هن�ا ندرك امل�كان بعيون داخلي�ة رقيبة
تبح�ث عن رؤية واكتش�اف دواخل األش�ياء
ومكام�ن أرساره�ا وال تعري أهمي�ة للمتعة
الخارجي�ة لألل�وان إنم�ا تبح�ث ع�ن أصل
تكوينها واإلحالة إليها عرب النص املنتج .

البحث عن مساحة للتعبري الوجداني
يف نصوص الشاعرة (آملينا علي حسن )

(مقربة اليامسني) !!!

املينا عيل حس�ن الش�اعرة البغدادية كاتبة لقصيدة
النث�ر وهي جنس فن�ي جيء به الستكش�اف القيم
الشعرية املوجودة يف لغة النثر ،ولغايات إيجاد مناخ
مناس�ب للتعبري عن التجارب واملعاناة التي واجهها
الش�اعر بتضمين�ه ص�ورا ً ش�عرية عريضة تتس�م
بالكثاف�ة والش�فافية مع�ا ً  .تلتقط أنفاس�ها من
خ�الل االنصهار مع الكلم�ة محاولة منه�ا بتفتيت
الواق�ع املف�روض الذي الق�ى بظالله الس�وداء عى
املجتم�ع املتداع�ي يف الجم�ود الوجداني انه�ا ثورة
امل�راة الت�ي ترف�ض التعام�ل معه�ا كحال�ة وقتية
لقضاء الن�زوة الذكورية التي طفحت عى الس�طح
كظاهرة منافية للطبيع�ة الوجدانية املتحركة الغري
منفعل�ة س�لبا  ,وهي ظاه�رة جدا طبيعية بس�بب
طبيع�ة املجتمع الذكوري ال�ذي يتزلف إىل املرأة دون
النظ�ر اىل حركتها الوجدانية كانث�ى او كائن برشي
بات ضحي�ة للتقلبات السياس�ية والتنظ�ري الذي ال
يعطي لها املس�احة للتعبري عن حاجة املرأة للعطاء
الحقيقي الذي تراه من خالل انس�يابية السماح لها
ب�أداء دورا يف بناء وطنها ومعاملتها بعفوية وبدون
تكل�ف ب�ل ه�و التج�يل العمي�ق يف امتزاج الش�عور
للوصول اىل ذروة اإلحس�اس بوجودها ونبذ التداعي
السيايس واملجتمعي املتقوقع يف ذاكرته صورة املراة
كجسد يؤدي دور الخادم للذكورية غري عابئ بكونها
مخل�وق يجع�ل للجس�د معنى وج�ودي من خالل
الفي�ض الوجدان�ي واالندم�اج الس�ايكلوجي والذي

تبدو فيه كأنها صوفية من خالل محاوالتها يف الغور
يف الكلم�ة لج�ذب املعنى والغاية الت�ي تريد الوصول
له�ا  ,ونجد ه�ذا املعن�ى واضحا وه�ي تفصح بكل
سالسة يتدفق منه الغضب الشفيف مخاطبتا العالم
الذكوري يف قصيدتها ( التمادي ) حيث تقول «
اسمح يل أن أخدشك
بالكلمات كرياح أعصار شتوي
دعني اسقط عليك
كريش حمامة من أعى ال ِغصن
وانت تدندن عى مسامعي
همسا لم يدندنه آدم بأُذن حواء
ول�و امعنا جيدا يف س�طورها اعاله نس�مع رصاخا

املنك�ر بالي�د  /الكتاب�ة .وهذا ه�و املعنى
اإليحائي ل» ثعابني» .أليست الثعابني حني
يصل جلده�ا إىل حد ال يمكن�ه النمو بعده
تنسلخ منه ،من جلدها؟ ولفعل ذلك عليها
بالس�باحة يف املياه لنزع الجلد القديم بكل
فطرياته؟
رّ
لع�ل القول رّ
إن الرش زائل هو موقف الكاتب
أحم�د الجنديل ممرّا يحدث بصفته إنس�ان
يقلق�ه فس�اد العال�م فيربز وج�وده عرب
حركة إنس�انية تق�ول« :أنا إنس�ان يكتب
يف ع�ر هج�ني» وله�ذا نج�ده يف كلمات
س�اجدة لتذكرين�ا بأن�ه املخ�رج الحقيقي
رّ
املعني الذي له
للرواية واملبارش وفق أسلوبه
يف الحياة .وإنه أس�لوب ع�ايل الهمة ناضج
بليغ ذو انعطاف ش�عري فائض وباألمكان
القول أن هناك كتابة تمتلك قدرة س�حرية
تجعل املجتم�ع قادرا عى الغف�ران .لكن ،
هل يغفر ل» جنان» صديقة ساجدة؟
إنه�ا الرواي�ة داخ�ل الرواي�ة مث�ل دمي�ة
ماتريوش�كا .من باب غلبة الق�ول »:كلرّف
امرأة واحدة لتس�قط النس�اء الواحدة تلو
األخرى»
كأن امل�رأة باس�تعداد فط�ري لتنفي�ذ
رّ
رّ
لك�ن امله�م يف ه�ذه
مخطط�ات الفس�اد.
الرواية هو البنية الدرامية األخالقية إلعادة
رّ
مؤهلة للجن�ة رغم أنها ناقصة
خلق امرأة
فاختار لذلك اس�م « جنان» وإنه إذن لعمل
مختلق  ،مبتكر.
قال�ت جن�ان لس�اجدة :لقد خرج س�ميع
م�ن قفصك فالبد من إخراج الش�يطان من
قفيص.
ه�ذا التربي�ر للوص�ول إىل ح�ل نهائي لكل
رّ
رش.
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بداخله�ا يظه�ر عليه جلي�ا مدى طغي�ان الذكورية
والقم�ع وه�ي تس�تميح املخاطب بان يس�تمع لها
ويعطيها الحرية يف التعبري عن مش�اعرها وما يدور
يف خلدها من وجدان وعاطفة حبسها املجتمع حتى
يف التعب�ري الجس�دي للوص�ول اىل حقيق�ة وجودها
وأهميته يف ديمومة الحياة الهانئة
املين�ا عيل حس�ن يف قصيدة ( لقاء خلف األش�جار )
تجدها تهتم جدا بتفاصيل لها عالقة وجدانية باملكان
والزم�ان واألش�ياء األخرى التي تعتربه�ا جزء مهم
من حركته�ا والتفاعل الوجدان�ي معها كالصحيفة
والقهوة وكوب الش�اي والتي لها متالزمة رضورية
تعابريها الحسية محاولة منها أللفات النظر يف مدى
التعل�ق الوجداني بمن تحب لربما يكون مجهوال لها
كما تقول يف احد قصائدها «
أُ ُ
فتش عنه يف الصحف  ،واملجالت
ُ
كلمُّ ا تصفحت يف مجلة وال أراه أشعر بالغضب
كلمُّ ا أكتب وال أجده بني األسطر أضجر
كلمُّ ا اجلس عى طاولة املقهى وال يُشاركني
كوب الشاي والحديث املتبادل أشعر بالحزن
فنج�د الرومانس�ية تتج�ى يف كلم�ة ( الغضب ) و (
الضج�ر ) ثم ينث�ال عليها ( الح�زن ) وهي تحتيس
كوب الش�اي وهي يف أبهى الرومانس�ية يف االنتظار
لتب�ادل أطراف أحاديث طاملا تأمالتها وهي جالس�ة
عى طاول�ة املقهى لخل�ق أجواء رومانس�ية بهدف
جعل الرشيك يش�عر بالروعة وبجمال الحياة بحيث
أن�ه إذا ت�م القيام بأش�ياء بس�يطة كل ي�وم يمكن
تحويلها لرومانسية واقعية.

سفري طويل يف
متاهة أحريف

أشرف قاسم
َ
س َك َن ْت رياحك فوق شط عذابى
واآلن أرحل ىف ُبروج غيابى
يحتلنى الصمت املباغت والرؤى
األهداب
جم ٌر خبا ىف موقد
ِ
ٌ
وردة
وعى ضفاف العشق ماتت
وأرى جيوش الحزن تطرق بابى
ٌ
متعب
ردى عى الباب..إنى
جواب
بغري
وحكايتى سو ٌْل
ِ
ُحب َْى سحابة أحرىف بمواجعى
ووساوىس كادت ُتطري صوابى
ماذا ترين اآلن بني مالمحى ؟
األغراب ؟
بؤس الوحيد ودمعة
ِ
ماذا قرأت بسفر أحزانى؟سوى
األحباب» !
«قد ضيعته قساوة
ِ
هذا بهاؤك لم يزل ىف أحرىف
ألقا ً ينري أزقتى وشعابى
صمتى وصمتك قاربان تأرجحا
ُ
والحزن سك ٌ
ني يشق ُعبابى
هذا ُنثا ُر األمنيات عى يدى
ٌ
قديس أنار رحابى
والحلم
لم يبق من أحالمنا يشء..وال
َّ
اب
الص
فوق الشفاه سوى التهاب
ِ
غربان قريتنا استباحت عشنا
وسطت عى مَ رْج الهوى العنابى
أمست دموعك ال تثري صبابتى
ُ
وذنوب حبك قد رفضن متابى !
ُ
ُ
يضج بمهجتى
أضحى عى وجع ٍ
ُ
وأبيت تصحبنى جيوش عذابى
ٌ
طويل ىف متاهة أحرىف
سفرى
والليل مُ ر َْت َه ٌن عى أعتابى
ُ
هذا أنا ٌ
بؤس
وفرط صبابة ٍ
ورؤى تسافر ىف محيط رسابى
ظمأى عى شفتى وماؤك ضائعٌ
والبي ُد تنذرنى ِّ
عقاب
برش
ِ
كل الحدائق أزهرت َّ
ْ
احكت
واض
رشاب
وحدائقى قف ٌر بغري
ِ
ُر ِّدى عى الباب وانرىف.فلم
يعد الرشاب َي ُّ
لذ من أكوابى !
ُر ِّدى عى الباب وانرىف..أنا
الباب !
وأساى وحدى اآلن خلف
ِ
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املطبخ ..

حنو مستقبل افضل...له

حلى طبقات االرض
بالكيك اجلاهز

لكل رجل مير مبرحلة صعبة يف عالقته بالشريكة

ّ
ل�كل رج�ل يم�ر بمرحل�ة صعبة يف
عالقت�ه عليه إب�الغ رشيكت�ه بهذه
األمور ف�وراً ،واألهم من إبالغها هو
االستماع لردها وما ستقوله ردا ً عى
ما ستقوم بإبالغها به.
ما الذي تحتاجني إليه يف هذه اللحظة
بالذات مني؟
س�يناريو ش�ائع الرشيكة منزعجة
م�ن أمر ما وه�ي ما تنفك تس�تفز
الزوج ،هو يحاول اس�تيعاب املوقف
وعدم الرد عى كل ما تقوله ،والعكس
صحي�ح إذ يمكن ل�ألدوار ان تكون
معكوس�ة .االنطب�اع ال�ذي يحصل
علي�ه الش�خص الذي يح�اول البدء
بمشاجرة هو ان اآلخر ينسحب من
املوقف برمته ويحاول تجاهل واقع
أن هناك خلال ما .لذلك طرح السؤال
أعاله يثبت لها بأنك تسعى للتواصل
ولي�س اله�روب أو اإلدع�اء ب�أن
املش�كلة غري موجودة املقاربة هذه
تمه�د لنقاش ه�ادئ ولي�س تبادالً
لالتهامات والكلمات الجارحة.
كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟
اإلجابة التي عى األرجح س�تحصل
عليها هي أنها ال تريد منك سوى أن
تس�تمع إليها .سواء كانت الرشيكة
إمرأة عاملة أم لم تكن املس�ؤوليات
امللقاة عى عاتقه�ا كبرية خصوصا ً
وإن كان هناك أطفال ..الن الصورة
هي الس�ري برسعة الربق منذ لحظة
اس�تيقاظها وحتى وقت متأخر من
الليل خصوصا ً خالل املوسم الدرايس.
يف ح�ال كانت تش�عر باإلحب�اط أو
باإلنهاك النفيس والجسدي فأحيانا ً
كل ما تحت�اج اليه هو التنفيس عن
املش�اعر الس�لبية التي تش�عر بها.
ويف ح�ال طرح�ت بع�ض املقاربات
التي يمكنك من خاللها مس�اعدتها
فحينها ق�م بذلك وخفف من الحمل
الذي يثقل كاهلها.
اعتذر
ولك�ن ك�ن أكث�ر تحدي�داً ..أي حني

تعتذر قم باالعتذار عن ترصف قمت
ب�ه أو كلمة قلته�ا .كلمة «آس�ف»
تأثريها أكرب مما يخيل اليك حتى ولو
كنت ل�م ترتكب أي خطأ يس�تدعي
اإلعت�ذار .البع�ض قد يع�رتض هنا
باعتب�ار أن االعت�ذار ع�ن خط�أ لم
ترتكبه امر غري مقبول ولكن إن كان
هدفك سحب فتيل اإلنفجار فحينها
علي�ك أن تعت�ذر .الحق�ا ً س�تجدها
تعت�ذر ه�ي بدورها خصوص�ا َ وإن
ل�م تكن قد إرتكب�ت أي خطأ ..ألنها
ستقدر كثريا ً قيامك بذلك.
قدم لها الشكر
ش�كرا ً كلم�ة ال نس�تعملها باملعدل
ال�ذي علينا اس�تعماله يف العالقات.
يوميا ً تقولها عرشات املرات ملختلف
األشخاص ولكن وبمجرد دخولك اىل
املنزل تغيب كليا ً عن عقلك .اشكرها
وبشكل يومي ومتكرر عى كل يشء

قامت به .إن عدت اىل املنزل ووجدته
مرتبا ً ونظيفا ً قم بشكرها عى ذلك،
وإن ح�رت ل�ك طبق�ك املفض�ل
اشكرها وان حقق احد أوالدك نتيجة
ممتازة يف املدرس�ة بسببها عليك أن
تشكرها .الكلمة هذه تأثريها خرايف
الن�ك تجعلها تش�عر بأن�ك ال تعترب
بأن كل ما تقوم به من املسلمات بل
تق�در كل يشء تقوم ب�ه مهما كان
بسيطاَ.
أحبك
أيض�ا ً من الكلم�ات الت�ي ينىس أي
ثنائ�ي قوله�ا باملعدل ال�ذي تحتاج
الي�ه العالقة .الكلمة ه�ذه يجب أن
تق�ال يومي�ا ً بالح�د األدن�ى  ٤أو ٥
مرات ..وال يجب انتظار املناس�بات
أو اللحظة املناس�بة لقوله�ا .كلمة
أحب�ك تخلق الكثري م�ن األلفة حني
تقوله�ا وتعنيها ولك�ن يف حال كنت

تقولها ملجرد قولها فحينها تأثريها
سيكون سلبي للغاية.
أطلب منها مش�اركتك بوضع خطة
للمرحلة املقبلة
ال يوج�د ط�رف واح�د م�الم يف أي
خ�الف ...لذل�ك لتج�اوز املرحل�ة
الصعبة يجب وضع خطة مش�رتكة
تح�د م�ن الترصف�ات الت�ي تجعل
املش�اعر أكثر س�لبية مما هي عليه
أصالً .عوض وض�ع خطة وإبالغها
بما ستقوم به من أجل جعل العالقة
تس�ري كما يج�ب قم بالطل�ب منها
بمس�اعدتك لوضع خطة مش�رتكة
تس�اعدكما ع�ى ح�ل الخالف�ات
والعم�ل ع�ى النق�اط العالقة .هذه
الخط�ة ق�د تك�ون أق�ىس امتحان
لقوة العالق�ة النه خالل وضعها كل
طرف سيطلب من األخر التوقف عن
القي�ام بأمور تزعجه وعادة ال يحب

سلوكيات

كيف تتعاملني مع الطفل الفوضوي
 تعان�ي األمه�ات م�ن مش�كلةالف�وىض يف البي�وت ،واملش�كلة
أساس�ها هو الطف�ل الفوضوي،
وقد أش�ارت دراس�ات إىل أن األم
ُ
أطفاال مثلها،
الفوضوية تنج�ب
ولذل�ك يج�ب أن تتحري نفس�ك
جيدا ً قبل أن تبدأي يف الشكوى .
كيف ينشأ الطفل الفوضوي؟
 ينشأ الطفل الفوضوي يف بيوتتسودها الفوىض من األساس.
 وينش�أ يف ح�ال ل�م ي�رتبَ عىالتعاون واملشاركة.
 ويف ح�ال املبالغ�ة يف تدلي�لالطفل.
 ويف ح�ال كان�ت األم م�نالن�وع ال�ذي ال يهتم ح�ني يلقى
طفلها باألش�ياء ع�ى االرض أو
اليعي�د ترتيب خزانت�ه وأغراضه
الشخصية.
 ويف نف�س الوقت ينش�أ الطفلالفوضوي يف ح�ال كانت األم من
النوع الذي ال يفعل ش�يئأ س�وى
كي�ل الس�باب والش�تائم للطفل
عى كل ف�وىض يحدثه�ا الطفل،
فيتع�ود الطفل عى س�بابها وال
يصلح شيئا ً من نفسه.
نصائ�ح للتعام�ل م�ع الطف�ل
الفوضوي
 يج�ب ع�ى األم أن تحرص عىأن يس�ود يف بيتها ح�ب التعاون
واملشاركة يف كل يشء.
 -ويج�ب أال تع�ود طفله�ا ع�ى

التواكل والكس�ل وعدم الش�عور
باملسؤولية.
 شعور الطفل بمكانته يف األرسةي�ؤدي لش�عوره باملس�ؤولية،
وت�زداد لدي�ه الرغب�ة يف الحفاظ
ع�ى املمتل�كات الخاص�ة ب�ه
وباآلخرين.
 يج�ب أن يتعل�م الطف�ل ع�ىاالنضباط ال�ذي يحميه ويحافظ
عى س�المته ،فبعض الفوىش قد
تسبب األذى له ولآلخرين.
 -يرتب�ى الطف�ل بالتع�ود فقويل

ُ
مثال :س�أعلق ل�ك ثيابك هذه
ل�ه
املرّة وس�اعدني يف ذل�ك ،ويف املرة
القادمة سوف تفعل ذلك بنفسك.
 اس�تخدمي نظ�ام املكاف�أةوالثواب والعقاب يف تعويد الطفل
عى النظام والرتتيب.
 درب�ي طفل�ك عى التع�اون يفترتيب طاول�ة الطع�ام أو تزيني
البيت لكي يش�عر بقيمة النظام
والجمال من حوله.
أخط�اء تق�ع فيه�ا األم تزيد من
مشكلة الطفل الفوضوي

ق�د تك�ون األم م�ن الن�وع الذي
يعاق�ب ،يف ح�ني أن األب ال يفعل
ويتجاه�ل فيح�ب االب�ن أم�ه،
ويتجاهل األم وال يسمع كالمها،
فيج�ب أال تح�دث اإلزدواجي�ة يف
الرتبية.
العق�اب ليس م�رة والتوقف عنه
م�رة لك�ي ال يقف الطف�ل حائرا ً
بني السلوك السيئ والجيد.
واملكاف�أة تكون مل�رة واحدة ألن
ذل�ك يف النهاي�ة واجب�ه ،وه�و
االهتمام بالنظام والرتتيب.

طبيبك يف بيتك

ثالثة أطعمة تساعد على التنحيف بشكل أسرع
استعرض أحد مستخدمي املوقع الصيني  ،Sohuثالثة مواد غذائية
تس�اعد اإلنسان عى إنقاص الوزن ،دون اللجوء إىل قيود صارمة يف
مجال الطعام.
ووفقا ل�ه ،يجب تضمني وجبات الطعام حتما الخيار الطازج ،ألنه
يحت�وي ع�ى كمية كبرية من امل�اء واأللياف الغذائي�ة لذلك ،عندما
يأكل املرء خيارة ،يشعر بالشبع ،باإلضافة إىل ذلك ،فالخيار الطازج
يرسع من حرق الدهون ،وهو قليل السعرات الحرارية.
ويج�ب أيضا تناول الربوكيل ،الذي ل�ه قيمة غذائية عالية جدا ،هذا
النوع من الخضار ي�رسع عملية التمثيل الغذائي والدورة الدموية.
كما أنه يحتوي عى كميات عالية من األلياف الغذائية ،والتي يمكن
أن تساعد عى الشعور بالشبع وتساعد عى حرق الدهون.
وهن�اك منتج غذائي آخر مفي�د لفقدان الوزن ،وه�و رقائق دقيق
الش�وفان الغن�ي باأللي�اف ،ويمكن أن ي�ؤدي تناولها إىل الش�عور
بالش�بع ،وبالت�ايل تقلي�ل الش�هية ،ويمكن تن�اول الش�وفان مع

الزبادي قليل الدسم .باإلضافة إىل ذلك ،تساعد العصيدة عى تطهري
األمعاء.

أي ش�خص أن يقال له إنه يترصف
بش�كل خاط�ئ ..ولك�ن يف تمكنتما
من وضع ه�ذه الخطة واإللتزام بها
فستخرجان من املحنة أقوى من أي
وقت مىض.
أبلغها باس�تعدادك لوضع املزيد من
الجهود
الجملة هذه س�تكون أش�به بوعد..
وبالتايل س�تلتزم بمس�اعدتها يف أي
مج�ال تحت�اج الي�ك فيه .كم�ا أنك
س�تضع املزيد من الجه�ود للتوقف
ع�ن القي�ام باألم�ور الت�ي تؤثر يف
العالقة س�لبا ً أو لعلك ستضع املزيد
م�ن الجهود من أجل ضبط نفس�ك.
ال أهمية للمجال الذي عليك أن تضع
فيها املزيد من الجهود أحيانا ً كل ما
تحت�اج اليه املرأة هو أن تش�عر بأن
الرج�ل يحاول وبش�كل ج�د إنجاح
العالقة.

املكوّنات
كيك جاهز بنكهة الفانيليا 1 -
لتحضري طبقة الكراميل:
حليب مكثف محى  800 -غرام
زبدة مقطعة إىل مكعبات  -كوب
سكر أسمر  200 -غرام
خالصة فانيليا  -ملعقة صغرية
ملح  -ربع ملعقة صغرية
رشاب الذرة  -ثلث كوب
لتحضري طبقة الشوكوالتة:
حبيب�ات ش�وكوالتة بنكهة الحليب
 كوبانكريمة خفق  -نصف كوب
خالص�ة فاتيلي�ا  -نص�ف ملعق�ة
صغرية
ملح  -ربع ملعقة صغرية
طريقة العمل
 ّفتتي الكيك الجاهز بواسطة يديك
ّ
ورصيه يف قعر صينية التقديم.
 يف ق�در ع�ى ح�رارة متوس�طة،ضع�ي االلحلي�ب املكث�ف املح�ى،
الزبدة ،السكر ورشاب الذرة .حرّكي
جيدا ً حتى يتجانس املزيج.
 عندما يغيل املزيج ،خففي الحرارةواس�تمري بالتحري�ك ل��10-15
دقيقة حتى يكثف قوام املزيج.
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 ارفع�ي الق�در عن الن�ار .أضيفياملل�ح وخالصة الفانيليا ّ
ث�م حرّكي
جيدا ً حتى يتجانس املزيج.
 اف�ردي املزيج ف�وق طبقة الكيك.أدخ�يل الصيني�ة إىل الثالج�ة حت�ى
يجمد املزيج.
 لتحضري طبقة الشوكوالتة :يف قدرعى حرارة متوسطة ،ضعي حبيبات
الشوكوالتة وكريمة الخفق.
أخلط�ي جي�دا ً حتى يصب�ح املزيج
ذات قوام كريمي.
 ارفع�ي القدر عن الن�ار وأضيفيخالص�ة الفانيلي�ا إىل املزيج .ضعي
القدر جانبا ً واتركيه ل� 5دقائق عى
حرارة الغرفة حتى يربد.
 اخرج�ي الصيني�ة م�ن الثالج�ةواس�كبي مزي�ج الش�وكوالتة فوق
طبق�ة الكرامي�ل .أدخ�يل الصينية
مجددا ً إىل الثالجة حتى يربد الحى.

لطلة ابهى....

حيلة مكياج جتعل أسنانك تبدو
أكثر بياضاً

قد يبدو لون األس�نان باهتا ً بش�كل
طبيعي ،وهو م�ا ال يمكن أن تغريه
عمليات التبييض املعتمدة ،لكن من
املمكن اللج�وء إىل بعض الحيل التي
قد تجعلها تبدو أكثر بياضا ً مما هي
عليه يف الحقيقة.وم�ن هذه الحيل،
تلك الت�ي تعتمد ع�ى املكياج .فمن
أجل الحص�ول عى أس�نان بيضاء،
يُنصح مثالً برس�م حدود الش�فتني
بقلم بلون ني�ود ،فتبدوان ممتلئتني
كما تصبح األسنان أكثر ملعاناً.
وم�ن أج�ل تطبي�ق ه�ذه الحيل�ة
بطريق�ة صحيح�ة ،يج�ب الرتكيز
بالرسم أعى وسط الشفة العليا ،أو

ما يُس�مى قوس كوبيدون .كما من
َ
زاويتي الشفتني جيداً.
املهم تحديد
أم�ا ع�ى الش�فة الس�فى فيج�ب
يف ه�ذه الحال�ة تركيز الرس�م عى
منتصفه�ا قب�ل تغطي�ة األطراف.
وأخريا ً يمك�ن تطبيق أحمر ش�فاه
بلون القلم أو بلون أغمق قليالً ،مما
يجع�ل األس�نان تبدو بيض�اء أكثر
مما ه�ي علي�ه يف الحقيقة.ويجب
دائما ً التذكري بأهمية العناية بصحة
الفم واألس�نان من طريق التنظيف
اليوم�ي وع�دم تعريضه�ا للعوامل
الض�ارّة مثل بع�ض أن�واع الطعام
والرشاب.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

الشتاء على االبواب ..عادات تضعف مناعتك ابتعد عنها

من الروري تجنب أخطاء التغذية الشائعة
الت�ي نرتكبها جمي ًعا خالل موس�م الش�تاء،
وذل�ك ألن العدي�د م�ن أن�واع األم�راض مثل
الربد والس�عال واإلنفلونزا والحساسية تصل
إىل ذروته�ا خ�الل الوقت.وتختل�ف متطلبات
الجس�م يف فصل الش�تاء  ،وبالتايل  ،يجب أن
نحافظ عى لياقتن�ا البدنية ونظامنا الغذائي
للحفاظ عى قوة جه�از املناعة لدينا والبقاء
خال ًيا من األمراض خالل املوسم.
إليك األخطاء الغذائية الش�ائعة التي نرتكبها
عادة خ�الل فصل الش�تاء .من امله�م تجنب
هذه األخط�اء للحفاظ ع�ى لياقتك وصحتك
ومناعتك.
 .1عدم رشب كمية كافية من املاء
تفقد أجس�امنا املاء بش�كل رئيس من خالل
الع�رق والتب�ول والهض�م .يف فصل الش�تاء،
مع انخفاض األنش�طة البدنية  ،يميل الناس
إىل اس�تهالك كمي�ات أق�ل من املي�اه .أيضا ،
بس�بب درجة الحرارة الباردة  ،يقلل العطش.
ه�ذا يمك�ن أن ي�ؤدي إىل الجف�اف ويس�بب
مضاعفات مثل أمراض الكى أو اإلمس�اك أو
عرس الهضم.
 .2عدم ممارسة الرياضة
يمكن أن ينخف�ض معدل التمرين ومع ذلك،
ُينص�ح باتب�اع نظ�ام التمري�ن برصام�ة أو
القيام بأش�كال أخرى من األنش�طة البدنية
مث�ل رك�وب الدراج�ات أو امل�ي .تس�اعد

ً
نش�يطا
التماري�ن عى تعزيز املناعة وتبقيك
لفرتة أطول.
 .3عدم تغطية اليدين والقدمني
تق�ول إح�دى الدراس�ات أن إبق�اء اليدي�ن
والقدم�ني مغطاة يف الش�تاء أثناء وقت النوم
يمكن أن يس�اعد يف تحس�ني نوعية النوم من
خ�الل التأثري عى درجة حرارة الجس�م حتى
مس�تويات معينة .من الجيد ارتداء الجوارب
قبل النوم ألنها تس�اعد عى إطالة وقت النوم
وتقليل االستيقاظ أثناء النوم.
 .4أخذ حمام ساخن
االستحمام باملاء الساخن خالل فصل الشتاء
ل�ه تأثري مه�دئ ع�ى العقل والجس�م .ومع

ذلك  ،فإن االس�تحمام باملاء الس�اخن لفرتة
طويلة يمكن أن يسبب التهاب الجلد وجفافه
واحمراره.
 .5األكل بنهم
أمر شائع خالل الشتاء  .هذا ألنه خالل فصل
الش�تاء  ،يحرق جس�منا املزيد من السعرات
الحراري�ة ملحارب�ة الربد  ،ويف ه�ذه العملية ،
يجعلن�ا نس�تهلك املزيد من تلك الش�وكوالتة
الس�اخنة واألطعم�ة املحمل�ة بالس�عرات
ً
وبدال من ذلك
الحراري�ة .تجنب هذه الع�ادة ،
 ،الت�زم بالفواكه أو الخض�ار الغنية باأللياف
ً
ممتلئا لفرتة
والتي ستمنحك الشبع وتجعلك
أطول.

كل يوم معلومة

ملاذا يفضل االبتعاد عن املقاعد اليت تقع جبانب نوافذ الطائرة؟
يفضل معظم ركاب الطائرت املقاعد التي تقع
بجانب النوافذ لالس�تمتاع بمشاهد بانورامية
جميل�ة والتقاط صور للمناظ�ر الخالبة .لكن
دراسة حديثة تنصح الركاب باالبتعاد عن هذه
املقاعد.
م�ا ال يعرف�ه الكثري م�ن املس�افرين أن نافذة
الطائ�رة ال تحمي الراكب من أش�عة الش�مس
وخصوصا من األش�عة فوق البنفس�جية التي
تخرتق النوافذ .ومن بني مخاطر األش�عة فوق
البنفس�جية ،كم�ا ه�و مع�روف ،التس�بب يف
اإلصابة برسطان الجلد.
وأظهرت آخر األبحاث أن التعرض لألشعة فوق
البنفس�جية بش�كل مكثف يزداد كلما ابتعدنا
ع�ن األرض ،ألن الحماية الت�ي يوفرها الغالف
الجوي تتناقص مع كل مرت تبتعد فيه الطائرة
عن سطح األرض.
وتوص�ل الباحث�ون يف دراس�تهم إىل أن طاق�م
الطائ�رة يتع�رض ع�ى بع�د  10آالف مرت عن
س�طح األرض ،وخ�الل س�اعة واح�دة فقط،
ل�رر األش�عة فوق البنفس�جية كم�ا لو زار

مقص�ورة التش�مس االصطناع�ي مل�دة 20
دقيقة.
وبحس�ب دراس�ة س�ابقة ،فإن األش�عة فوق
البنفس�جية تخ�رتق طبق�ات الجل�د العميقة
وتتسبب يف أرضار كبرية عى صحة اإلنسان ال
يمكن معالجتها أبدا.
وله�ذا الس�بب ينص�ح الباحث�ون بأخ�ذ

االحتياطات الالزمة ودهن املس�تحر الواقي
من أرضار األشعة فوق البنفسجية عى جميع
املناطق املكش�وفة من الجلد ،إذا كان الشخص
يريد الجلوس بج�وار النافذة .لكن يبقى خيار
آخ�ر يف متناول كل مس�افر ه�و اختيار مقعد
يف الوس�ط أو عى املمر لتفادي أرضار األش�عة
فوق البنفسجية.
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كلمات متقاطعة

الحمل

أنت الش�خص ال�ذي يتميز بمواجهت�ه لألمور
بطريقة عقالنية ،والي�وم تتميز برسعة البديهة
ولذلك تس�تطيع من خاللها أن تعي�د تقييم أفكارك
ومبادئك .تفك�ريك حكيم ولذلك معظ�م القرارات التي
تتخذها عادة ما تعود عليك بالنفع .عالقتك باألصدقاء
والحبيب وأفراد األرسة قوية.

الثور

كل عالقاتك اليوم يف أفضل حال وربما تكون
داعمة لك .اليوم من أفضل أيام األسبوع التي
يمكن�ك فيه�ا إقامة رشاك�ة جدي�دة أو البدء يف
م�رشوع مختلف أو رشاء مالبس جديدة .س�تحقق
النج�اح يف معظ�م مش�اريعك الحالي�ة .ك�ن متفتح�ا
ومخلصا وعرب عن نفسك دون خجل.

الجوزاء

قد حان الوقت لتتأمل .ستتعلم من خالل
املالحظة أكثر بكثري مما ستتعلمه باالندماج
يف القضايا املطروحة ،الرتوّي سيسمح لك برؤية
بعض الحلول التي كنت غافال عنها .ال تتناول
األطعمة والوجبات التي تحتوي عى سعرات حرارية
عالية.

السرطان

تسمع يف بداية يومك أخبارا سيئة تتعلق
بحياتك املهنية أو بنشاطاتك التي استغرقت
وقتا طويال إلنجازها .ربما تؤثر هذه األخبار
يف مستوى ذكائك وثقتك يف نفسك .ال تقلق فهذه
األخبار لن تؤثر يف حياتك بأي حال من األحوال.

األسد

قلقك أو خوفك بشأن العمل واألمور املادية
قد يزداد اليوم ويؤثر فيك بشكل ملحوظ،
لدرجة أنك قد ترى بعض املشاكل يف أحالمك .ال
داع للقلق فما تراه يف أحالمك ما هو إال مجرد نتيجة
لقلقك .موقفك الحايل أفضل مما يبدو لك.

العذراء

ربما تنكشف أمامك اليوم بعض األرسار
واملعلومات التي كان يخفيها عنك اآلخرون .ربما
تشعر انك يف دوامة من الحزن واملرض ألنك ربما
تعرف أشياء لم تكن تتوقعها .ال تقلق فليس بالرورة
أن تكون هذه األخبار سيئة .يف الحقيقة ،ربما تكون أخبارا
سعيدة ،ولكن هناك خربا ما لم تتوقع أن يحدث حتى بعد
آالف السنني.

الميزان
ربما تكون مضطرا إلجراء بعض االتصاالت
باألصدقاء .أوشكت عى تحقيق هدفك .ال
تتكاسل وواصل العمل حتى تنتهي من آخر
خطوة .ربما تقيض ساعات طويلة يف سيارتك نظرا
الزدحام الشوارع .ستكون مرسورا بما تفعله اليوم.

العقرب

قيامك برحلة أو نزهة لبعض محالت املالبس
واألنتيكات يجعلنا نحذرك من اإلرساف يف
أموالك برشائك لألغراض التافهة غري الرورية.
ال تشرت أشياء أو غراضا لن تستخدمها أو ال تحتاح
إليها .هذا ال يعني أن تكون بخيال ولكن كن مقتصدا.

القوس

االكتشافات األثرية والعلمية األخرية نجحت
يف زعزعة إيمانك .من املتوقع أن تشك يف كل
األفكار واملعقدات التي صدقتها وقبلتها الفرتة
األخرية .ربما يدفعك هذا الشك إىل الدراسة والبحث من
جديد للشعور بالثقة .ربما تكتشف أن هذه االكتشافات
لم تتعارض مع أفكارك الدينية بل تدعمها وتؤكدها.

الجدي

هن�اك رصاع دائ�م الي�وم بني حيات�ك املهنية
وحيات�ك الش�خصية .ربم�ا تضط�ر ملواصلة
العمل ع�ى الرغم من رغبت�ك يف الذهاب ملكان ما
م�ع الحبي�ب .تحاول بأق�ىص جه�دك أن تنتهي من
العمل يف وقت مبكر حتى تلتقي بالحبيب.

الدلو
أهداف وأفكار جديدة تظهر عى الساحة
اليوم ،بل ربما تتعرف عى شخصيات جديدة
أيضا .تطورات غري متوقعة يف محيط العمل
تتطلب منك إعادة تقييم وضعك الحايل .هذه
التطورات قد تكون إيجابية ولكن البأس من إجراء
بعض التعديالت.

الحوت

املناقشات الهادفة مع بعض األشخاص
املقربني إليك قد تكون سببا يف الوضول إىل
أفكار ومفاهيم جديدة من ثقافات أخرى .تتمنى
أن تعرف الكثري عن هؤالء باعتبارهم أصدقاءك.
ربما تفكر يف القيام برحلة معهم حتى يتوسع نطاق
الحديث واملناقشة بينكم .ال ترتدد!

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1907التوقي�ع ع�ى معاھ�دة ب�ني إمرباط�ور
اإلمرباطورية الروس�ية نيق�وال الثاني واإلمرباطور
ميج�ي إمرباط�ور الياب�ان تنھي الحرب الروس�ية
اليابانية.
 - 1918الدول�ة العثماني�ة تعل�ن استس�المھا يف
الحرب العاملية األوىل.
 - 1925إندالع انتفاضة مناھضة لالحتالل الفرنيس
عى سوريا يف دمشق.
 - 1927اكتش�اف أول حق�ل نف�ط يف كرك�وك
بالعراق.
 - 1933أملانيا النازية تنسحب من عصبة األمم.
 - 1937حكومة اململكة املتحدة ترس�م الحدود بني
سوريا وفلسطني.
 - 1938اتف�اق بني الربيطاني�ني والعرب عى وقف
ھجرة اليھود إىل فلسطني ملدة سنتني.
 - 1944انتحار القائ�د األملاني النازي إرفني رومل،
حي�ث فض�ل االنتح�ار ع�ى املحاكمة العس�كرية
العلنية ومن ثمة مواجھة فرقة اإلعدام.
 - 1951الس�لفادور توقع ع�ى ميثاق دول منظمة
أمريكا الوسطى.
 1953الفرق�ة  101بالجي�ش اإلرسائي�ي بقيادةأرئيل ش�ارون تقتحم قرية قبية الفلس�طينية ليال
وتطلق النريان ويؤدي ذلك إىل مرصع  66فلسطينيا
وإصاب�ة ضعفھم وتدمري  45من�زال وھو ما عرف
باسم مذبحة قبية.
 - 1962بداي�ة أزم�ة الصواري�خ الس�وفيتية ع�ى
األرايض الكوبية.
 1963ان�دالع ث�ورة  14أكتوب�ر يف اليمن الجنوبيمن جبال ردفان ضد االستعمار الربيطاني.
إبرام معاھدة لتعيني الحدود بني الكويت والعراق.
 1964إقال�ة نيكيتا خروتش�وف من منصب أمنيعام الحزب الش�يوعي الس�وفييتي واختيار ليونيد
بريجنيف خلفا له.
من�ح جائزة نوبل للس�الم للق�س األمريكي مارتن
لوثر كينغ.

 - 1973وق�وع معرك�ة املنص�ورة الجوي�ة ضمن
أحداث حرب أكتوبر.
 - 1974منظمة التحرير الفلس�طينية تحصل عى
صف�ة عضو مراق�ب يف األم�م املتح�دة يف تصويت
للجمعية العامة.
 - 1981محم�د حس�ني مب�ارك يت�وىل رئاس�ة
جمھورية مرص العربي�ة خلفا للرئيس محمد أنور
السادات بعد اغتياله يف  6أكتوبر.
 - 1990منح جائزة نوبل للسالم للزعيم السوفيتي
ميخائيل غورباتش�وف ،وھي أول مرة تمنح لزعيم
شيوعي.
 - 2004أمري قطر الس�ابق الش�يخ خليفة بن حمد
آل ثان�ي يع�ود إىل ب�الده ألول مرة بع�د االطاحة به
من قبل ولده الش�يخ حمد بن خليفة آل ثاني يف 27
يونيو  1995وذلك لحضور مراسم دفن زوجته.
 - 2007مقت�ل أربع�ة مواطن�ني يمني�ني يف ذكرى
الثورة يف اليمن الجنوبي ضد االس�تعمار الربيطاني
يف الحبيلني عى يد قوات األمن اليمنية.
 - 2008الرئي�س الس�وري بش�ار األس�د يص�در
مرس�وما بإقامة عالقات دبلوماس�ية بني س�وريا
ولبنان وفتح سفارة سورية يف بريوت.
 2012فيليكس باومغارتنر يحقق أول رقم قيايسيف كرس حاجز الصوت وذلك بتنفيذه قفزة حرة من
منطاد بل�غ ارتفاعه  39ألف مرت عند حدود الغالف
الجوي.
املؤتم�ر الوطن�ي العام الليب�ي ينتخب ع�ي زيدان
رئيس�ا للحكوم�ة الجدي�دة يف املرحل�ة االنتقالي�ة
املقبلة.
 - 2013جائ�زة نوب�ل يف العلوم االقتصادية لس�نة
 2013منح�ت ل�كل من يوج�ني فام�ا والرس بيرت
ھانسن وروبرت شيلر.
 - 2016لجن�ة الربام�ج والعالق�ات الخارجي�ة يف
منظمة اليونيس�كو ُتصدر قرارا تعترب فيه املسجد
األقىص موقعا ً إس�الميا ً مقدسا ً ُ
وتدين إرسائيل عى
ممارساتھا فيه ،واألخرية تعرتض.

قصة وعربة

الكـــل ّ
يغن على ليــــال ُه !
ذات م�رة كان الرج�ل يف حقل�ه يحرث
األرض بمح�راث البقر ..فمر عليه رجل
يعرفه
وقال له  :السالم عليكم يا فالن  ..طبعا
لم يسمع  ..وانتهى األمر ..
ويف منتص�ف النه�ار أح�رت إلي�ه
زوجته وجبة الغذاء كما هي العادة عند
الفالحني.
عل�ي
فقال له�ا زوجها  :أن فالن�ا ً م� ّر
ّ
منذ فرتة وكان يلومن�ي ع�ى أن األرض
بها وح�ل وال يجوز حرثها  ..فقلت له :

املهم أني حرثتها ..
فقالت زوجته  :والله ال ذنب يل يف هذا ..
فأبنتك هي التي طبخت ّ
الطعام ,,
وكثرة امللح يف الطعام مس�ؤوليتها ! ثم
عادت الزوجة إىل البيت..
قالت البنتها  :أن أباك يش�كو م�ن كثرة
امللح يف الطعام !
ّ
ف�إن
فقال�ت البن�ت  :ي�ا أم�اه ال يه�م
غني�ا ً أو فقريا ً س�أتزوجه يوم�ا ً م���ا
والسالم.
فالرج�ل منش�غل بحرث�ه  ..والبن�ت

منشغلة بالزوج  ..واألم بينهما ..
لها ما يشغلها وكالَ يغني عى لياله .
والس�وق يمدح�ه رابح�ه  ..والحاج�ة
تدعو إىل ّ
التوي�� ِل  ..والظن ال يغنى من
الحق يشء! .
إن هذه القصة  ،إشارة إىل التخبّط الذي
َ
نعيش� ُه والش�كاوى الت�ي ال ْ
����ل
أص
لها..
إالّ عن�د أصاحبه�ا ُ
ْ
���ل يحل�م بما
والك
ّ
يتمن�����ى  ..وقد يكون أو ال يكون ما
ّ
يتمن�����ا ُه !

الكلمات األفقية
1التناه�ي يف عظ�م الق ْدر َ -فصل
و ّ
حل
 2أك�رب قمة وبركان يف املجموعةالشمسية
 3طليق  -سلسلة جبال تصل بنيقارتي آسيا و أوروبا
 4ح�رف أبج�دي  -أع�ى جبل يفقارة أمريكا الشمالية يبلغ ارتفاعه
 6192مرتا
 5اس�م إح�دى زوج�ات س�يدناإبراهيم الخليل عليه الس�الم  -أحد
الوالدين
 6برد  -الباليا و املصائب 7وجهة نظ�ر  -للتعريف  -أغلق“الباب”
 8أع�ى جب�ل يف النص�ف الغربيللكرة األرضية يبلغ ارتفاعه 6962
مرتا (م)
 9أع�ى قم�ة ع�ى س�طح الكرةاألرضية (م)  -أوق َد “النار”
 10اس�م فعل أم�ر بمعنى اكفف(م)  -أع�ى جبل يف اس�رتاليا يبلغ
ارتفاعه نحو  2229مرتا

الكلمات العمودية
 1جبل مطل عى املدينة املنورة  -إحس�ان اصمت ! 2سلس�لة جبالُ ,تش�كل القسم الرشقيم�ن سلس�لة األطل�س الصح�راوي (ن) -
متشابهان
3متشابهان  -أعى جبل يف الوطن العربييبلغ ارتفاعه  4167مرتا (م)
 4االس�م األول مل�درب منتخ�ب الص�نياألوملب�ي لكرة الق�دم (م)  -متش�ابهان -
صوّب النظر إليك ليعرفك ويستبينك
ُ
جم�ع ال�يء جمعا مس�تديرا  -خلف
5(م)
 6أرب�اب البي�وت (ن)  -إس�م يطلق عىمرض الحنف ( شوه والدي يُصيب القدم)
 7منع�ش و ّمرطب باالنجليزية (م)  -آلة
طرب
 8االس�م الثان�ي لعال�م كيمي�اء حيوي�ةبريطان�ي حص�ل عى جائ�زة نوب�ل العام
( 2001م)  -انتفاخ مريض (م)
9العل�م ال�ذي يهت�م بدراس�ة الس�طوحاملتالمسة يف حركتها النسبية
 10أع�ى قم�ة جبلي�ة يف إفريقي�ا ,يبل�غإرتفاعها  5895مرتا

غزل عراقي
صابر اظل اسنني وانطر ترجعني
نشفيي دمع العني يا اجمل سنني
جمر وثلج فد كاسني يجمعن شلون
الجمرلون شفاك والثلج السن���ون
ال تهمل اليهواك حاسب ضمي�رك
صدكني ياملحبوب ماعندي غريك
عجبه العشك وياك واصل لهل الحد
من بعد بوس االيد تربني عالخد
عجبه العشك وياك واصل لهل الحد
بالحزن شيب الراس ينكلب اس���ود
حيل ألكم اشتاقيت يل ما تنش�دون
ذنب الكلب يشتاق مو ذنب العيون

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

األماكن املرتفعة؟ العتمة؟ قولي م ّم ختافني واكتشفي أبرز صفات شخصيتك
ه�ل تعانني من رُه�اب األماكن املرتفع�ة أو املغلق�ة أم العتمة أم
الح�رشات أم غ�ري ذلك؟ يف الواق�ع ،تخاف ّ
كل منا م�ن أمر ما من
دون أن تجد تربيرا ً منطقيا ً لهذا الخوف .لكن ما ال تعرفينه هو ّ
أن
موضوع خوفك قد ّ
يدل عى ّ
أن ش�خصيتك تتمتع ببعض الصفات
دون األخرى .فح ّددي س�بب رُهابك وتعرّيف إىل ذاتك أكثر.
 1العتمة
إذا كن�ت تخافني م�ن العتمة ،فهذا يعني ّأن�ك تتمتعني باإليجابية
ّ
ي�دل عى ّأن�ك تحبني ابتكار النش�اطات
وبالخي�ال الواس�ع .كما
واألف�كار غري املألوفة حني تمضني الوقت برفق�ة أفراد عائلتك أو
زميالتك يف العمل .كما يش�ري هذا الرهاب إىل ّأنك تحبني ،بني الحني
واآلخر ،أن تس�تمتعي بالهدوء والصم�ت بعيدا ً عن ضجيج الحياة
ومشكالتها ّ
وأنك تتوقني إىل إظهار موهبة تتمتعني بها مثل الرسم
أو الكتابة .فال ترت ّددي...
 2الدم
ق�د يخيفك فعالً منظر الدماء .وهذا يش�ري إىل ّأنك تتمتعني بطباع
هادئ�ة وتلتزمني الصمت يف الكثري م�ن املواقف ،ما يجعل اآلخرين
يعتقدون ّأنك ضعيفة الشخصية وال تتمتعني بالحضور الالفت .إال
ّ
تحصنني ذاتك من التأثريات الخارجية ومن آراء اآلخرين .فأنت
ّأنك
ش�ديدة الثقة بقدراتك وال تحبني توظيفها إال يف مكانها املناس�ب.
وال ّ
شك يف أن األشخاص الذين يعيشون يف محيطك سيفهمون ذلك
ً
عاجالً أم آجال ،فانتظري!
 3البكترييا
ه�ل تنتمني إىل فئة األش�خاص الذين يعيش�ون حالة خوف دائمة
م�ن التقاط عدوة بكتريية؟ إذا أجب�ت ب�«نعم» ،فهذا ّ
يدل عى ّأنك
عصبي�ة املزاج وج�ادة إىل أبعد حدود .كما يش�ري إىل أنك تحبني أن
تسري أمور حياتك بطريقة منتظمة جداً .وهذا ما ُيشعرك بالتوتر
ويمنع�ك من تكوين دائرة صداقات واس�عة .ل�ذا ،عليك أن تعلمي
أن املثالي�ة والدقة يف األداء صفتان إيجابيتان لكنهما ال تناس�بان
بعض املواقف .فالحياة تنطوي أيضا ً عى بعض املرح.
 4الحرشات
الكثري من النس�اء يخفن من الح�رشات .أما إذا تحوّل هذا الخوف
إىل رُهاب بالنس�بة إليك ،فه�ذا يعني ّأنك أمرأة تمت�ع بالقوة! نعم
ص ّدق�ي ذلك .كما يش�ري إىل ّأن�ك تحبني تويل القي�ادة يف الكثري من

سودوكـــو

جوان�ب حياتك ّ
وأن اآلخرين يس�عون إىل تعلّم ال�دروس من خالل
ً
ّ
ّ
تجارب�ك .إال ّ
أن الخوف م�ن الحرشات يدل أيضا ع�ى أنك تتمنني،
يف ال وعي�ك ،أن تتخي عن كل مس�ؤولياتك وأن تخل�دي إىل الراحة
واالسرتخاء.
 5األماكن املغلقة
ربم�ا يرتبط خوفك من األماك�ن املغقلة بخوفك من الوحدة .فأنت
امرأة منفتحة وتحبني أن تتعريف دائما ً إىل أشخاص جدد وأن تعيي
يف األماك�ن املزدحم�ة .كم�ا ّأنك تلفت�ني األنظار وتش�كلني محط
اهتم�ام الكثريي�ن .لكن اعلمي أن بعض الهدوء قد يس�اعدك ،بني
الحني واآلخ�ر ،عى أن تأخذي الق�رارات الحكيمة وتجدي الحلول
املُثى لبعض مش�كالت حياتك.
 6األماكن املرتفعة
إذا كن�ت من النس�اء اللواتي يخش�ني الوقوف يف أماك�ن مرتفعة،
فاعلم�ي ّأنك تتميزين بش�خصية متنوعة الصف�ات .فأنت تحبني
القي�ام بالكثري من النش�اطات يف الوقت نفس�ه واكتش�اف أماكن
ومجتمع�ات جدي�دة .إال ّأن�ك تخاف�ني ،يف املقاب�ل ،م�ن املجه�ول
وتتوقعني حدوث األمور الس�لبية ال اإليجابية ،ما يجعلك تش�عرين
بالح�زن والتوت�ر .ل�ذا ،ندع�وك إىل أن تجع�ي من التف�اؤل قاعدة
تتبعينها يف حياتك .فهذا يس�اعدك عى أن تش�عري بالس�عادة وأن
تواجهي املصاعب بطريقة أكثر فعالية.

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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نانسي عجرم تتفوق بأغنيتها الجديدة على كاظم الساهر

وكان�ت نانيس ق�د نرشت فيدي�و قصري أثناء
تسجي�ل األغني�ة للرويج لها ع�رب صفحتها
الخاص�ة ع�ىل موق�ع التواص�ل االجتماع�ي
وتب�ادل الصور من داخ�ل استوديو التسجيل
برفق�ة فري�ق عمل األغني�ة ومدي�ر أعمالها
جيجي المارا قبل طرحها بساعات قليلة.
ع�ىل صعي�د آخ�ر ،نجح�ت نان�يس عجرم يف
أن تحت�ل ترند السوش�يال ميدي�ا يف أكثر من
دولة عربية بمج�رد طرح أغنيتها «إىل بريوت
األنثى» ،حيث احتلّت ترند يف العراق وفلسطني
أيضاً ،غري أنها حصلت عىل املركز األول كأكثر
أغنية استماعا ً ع�رب اآليتونز يف لبنان لتتفوق
عىل ملك�ة اإلحساس إليس�ا والقيرص كاظم
الساه�ر ،كم�ا أن األغني�ة أصبح�ت األكث�ر
استماع�ا ً ع�رب تطبي�ق أنغامي خ�الل األيام
املاضية بع�د طرحها ع�رب التطبيق بساعات
قليلة.
وينتظ�ر جمهور نانيس تحدي�د موعد إطالق
ألبومها الجدي�د الذي بات قريب�ا ً خاصة بعد
ه�دوء األوض�اع يف لبن�ان وع�ودة الحي�اة إىل
طبيعتها.

بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
اكتشاف فراشة بحجم طائر في أوروبا

اكتشف العلم�اء أألوكرانيون
يف محمي�ة «تشرينوب�ل»
البيئية اإلش�عاعية نوعا نادرا
من الفراش�ات يمكن مقارنة
حجمه�ا بحج�م طائر.أف�اد
بذل�ك موظف�و املحمي�ة يف
حسابه�ا ع�ىل «فيسب�وك».
وق�د ش�اهد العلماء فراش�ة
 Catocala fraxiniالزرق�اء
املخططة ح�ني دخلوا منطقة
املحمية.وقال الخرباء إن aC
 tocala fraxiniهي أحد أنوع

الفراش�ات الكربى يف أوكرانيا
وأوروب�ا بش�كل ع�ام حي�ث
يمكن أن يبلغ عرض جناحيها
 110ملم.وتب�دي الفراش�ة
الزرق�اء نشاطها وق�ت الليل
حني تبحث عن مصدر للضوء
وتستهدفه .وأشار املوظفون
يف القس�م العلم�ي للمحمي�ة
إىل أنه�م سينقلون الفراش�ة
إىل ش�جرة الح�ور الف�ي
التي تعي�ش عليها بعد انتهاء
موسم األمطار.

ساعة «سامسونغ غالكسي  »3تجعلك
ترد على المكالمات بإحكام قبضة يدك

من داخ�ل منزل نانيس ك�ان تصوير أغنيتها
الجدي�دة «إىل بريوت األنث�ى» وهي من ألحان
هشام بولس وتوزيع باسم رزق،حيث قررت
نانيس وفريق عمل األغنية أن تصوّرها فيديو
كلي�ب ي�وم الثالث�اء املقب�ل لتك�ون جاهزة

أطلقت نان�يس عجرم أحدث أعمالها الغنائية
قبل أي�ام برسالة خاص�ة إىل موطنها بريوت
بقصي�دة ن�زار قبان�ي «إىل ب�ريوت األنث�ى»،
وق�د نجح�ت يف أن تتص�در وسائ�ل التواصل
االجتماعي فور طرح األغنية.

المنصة اإللكترونية «شاهد» تنقذ مسلسل «حياة جديدة» بعد قرار وقفه
منذ انطالقة أوىل حلقات املسلسل الركي «حياة جديدة»
للنجم�ة الركي�ة «ميليسا آص�يل باموك الت�ي يشبهها
الكث�ريون بالنجمة نادين نسيب نجيم ،وهو يثري الكثري
م�ن الجدل خاصة بعد تشابه أحداث�ه بأحداث املسلسل
اللبنان�ي «خمس�ة ونص» الذي سب�ق أن قدمته كل من
نادين نجي�م وقيص خويل ومعتصم النه�ار قبل عامني،
وحق�ق وقت عرض�ه نجاحاً قوياً يف كل ال�دول العربية.
رغ�م قرار الجه�ة املنتج�ة وإدارة املحط�ة الركية قبل
ف�رة بوقف ع�رض حلق�ات املسلس�ل الرك�ي «حياة
جدي�دة» بسب�ب ضع�ف نسب�ة مشاهدته عرب شاش�ة
املحط�ة ،تراجع�ت ع�ن قرارها قب�ل أيام بع�د حمالت
الضغط التي ق�ام بها رواد السوش�يال ميديا الستمرار
عرض حلقات املسلسل؛ حيث أعطت محطة «قنال دي»
الركية املسلسل فرصة جديدة قبل أيام وتحديد مصريه

بع�د حلقت�ه السادسة الت�ي ُعرضت الخمي�س املايض،
وحققت نسبة مشاهدة أرضت إدارة املحطة التي قررت
استم�رار العرض بعد أن كان م�ن املقرر إنهاء املسلسل
عند الحلقة الثامنة.أما املفاجآة فهي يف قرار إدارة ال�أم
ب�ي يس ب�رشاء حقوق ع�رض املسلسل الرك�ي «حياة
جديدة» لعرضه حرصياً عرب شاش�ة املنصة اإللكرونية
ش�اهد خالل الفرة املقبل�ة ،عىل أن ُتدبلج خ�الل أيام،
وذلك بعد أن قام الجمهور العربي لنجمة العمل ميليسيا
آصيل بحمالت متتالية عرب وسائل التواصل االجتماعي،
ووجّ هوا حمالتهم عرب الصفحة الرسمية لشاشة شاهد
عىل موقع التدوينات القصرية «توير» طالبني من إدارة
ش�اهد رشاء املسلس�ل وإنق�اذه من التوق�ف ،فلم تجد
ً
مؤكدة أن األمر قيد
إدارة املحطة إال الرد عليهم باملوافقة
الدراسة حالياً بالقسم املختص بهذه األمور يف إدارتها.

سما شوفاني تطلق أغنية «بدي قلك»
ق�د يك�ون تلق�ي اتص�اال
باستخ�دام ساعة ذكية أمرا
مزعج�ا عندم�ا تك�ون اليد
التي تستخدمه�ا مشغولة،
ولك�ن من املمك�ن أن تجعل
ساعة «غالكيس  »3القادمة
م�ن رشك�ة «سامسون�غ»
الكورية الجنوبية األمر سهل
نسبيا .وأفاد موقع «»XDA
ب�أن تطبيق Galaxy Watch
 »3 Plugال�ذي ص�در حديثا
م�ن «سامسون�غ» يشري إىل
دع�م إيم�اءات الي�د ،وع�ىل
األخ�ص للرد ع�ىل املكاملات.
وتتيح امليزة الجديدة إمكانية
الرد ع�ىل املكامل�ات بإحكام
قبض�ة الي�د وإرخائها ،كما
يمكن�ك ه�ز ي�دك لتجاه�ل
مكاملة.كم�ا ستتواف�ر يف

ساعة «سامسونغ غالكيس
 »3مي�زة أخ�رى مشابه�ة
للت�ي موج�ودة يف ساع�ة
«أب�ل» ،وه�ي أنه�ا يف ح�ال
عدم تلقيه�ا رد من صاحب
الساع�ة س�رن مل�دة 60
ثاني�ة ،ويف حال عدم اإلجابة
سيت�م إرسال نص إىل املوقع
املتواجد فيه وتسجيل صوتي
مدته  5ثوان لجهات اتصال
الط�وارئ .وم�ن املتوقع أن
تكشف رشكة «سامسونغ»
النقاب عن الساعة الجديدة
يف ح�دث «»Unpacked
املق�ام عرب ش�بكة اإلنرنت
يف  5أغسط�س /آب املقب�ل،
عىل الرغم من أن الجهاز لن
يشحن حتى أيام أو أسابيع
الحقة.

أطباء يكتشفون أعراضاً جديدة لـ
“كورونا”

تع�ود املغنية وعازفة الغيت�ار وامللحنة املوهوبة سما
ش�وفاني لتستقط�ب االهتم�ام واألض�واء من خالل
أح�دث إصداراته�ا «بدي قل�ك»ُ .
ستطل�ق األغنية يف
الراب�ع من أكتوب�ر  ،2020بمشارك�ة استديوهات
«ليفانتني ريكوردز» يف الواليات املتحدة األمريكية.
أغني�ة «ب�دي قل�ك» م�ن كلم�ات وألح�ان سما
ّ
الخاص�ة ،تمزج ب�ني األلح�ان العربي�ة الجذابة
بأسل�وب متميز،
وإيقاع�ات الب�وب العرصية
ٍ
فيم�ا تتن�اول كلماته�ا موضوع�ا ً ش�بابيا ً
معارصا ً يصف الحياة بعد انفصال شخصني
كان�ا عىل عالق�ة عاطفية.كلم�ات األغنية
تشجّ �ع ّ
كل ف�رد َ
واج َه ظروف�ا ً مشابهة،
ع�ىل االستم�رار يف الحي�اة والتغلّب عىل
ّ
لتخطي
صعوب�ة االنفص�ال ،وتدفع�ه
الصعوب�ات بع�د إنه�اء ه�ذه العالقة

قريبا ..فيلم
«العنبر »12
يروي انفجار
مرفأ بيروت

«كن�ت قريبا ً جدا ً من مك�ان االنفجار الذي رضب
مرفأ بريوت قبل ش�هر وأيام ،رأي�ت مشاهد لم أر
مثلها يف حياتي وال حتى يف أفالم هوليوود ،منذ تلك
اللحظة قررت أن أصور فيلما ً بعنوان «العنرب..»12
بهذه الكلمات كشف املخرج اللبناني فادي حدادعن
خطت�ه لتصوي�ر فيلم ي�روي تفاصي�ل ثالث أكرب
انفجار يف العالم.وأوضح حداد أن جرحه كبري جدا ً
من تداعيات ما رأى يوم الكارثة ،كاشفا ً أن منزله
ُدم�ر تمام�ا ً ألنه يق�ع بجانب املرفأ .وع�ن الفيلم

يواص�ل األطب�اء يف مختل�ف
أنح�اء العال�م اكتش�اف
األع�راض املرتبط�ة بفريوس
كورونا املستجد والتي تتضح
تدريجياً ،بعد أن كانت تقترص
يف بداي�ة األم�ر ع�ىل الحرارة
والسع�ال ،ث�م أضاف�وا له�ا
فقدان حاستي الشم والتذوق،
إضاف�ة إىل بع�ض األع�راض
األخرى.
ورص�د أطب�اء يف إيطالي�ا
أعراض�ا ً جدي�دة مرتبط�ة
باإلصاب�ة بف�ريوس كورون�ا
ومضاعفات�ه ،مشريي�ن إىل
أنه�م رصدوها يف حالة إصابة
لسيدة وتم التعامل معها عىل
أنها «نادرة».
وذك�ر تقري�ر إن األطب�اء يف
إيطالي�ا عالج�وا ام�رأة م�ن
مضاعفات ف�ريوس كورونا،
حيث أصيب�ت بأعراض نادرة

نظرية “املا يعرف
تدابريه”

محزة مصطفى

يف العالم العديد من الفلسفات واملفاهيم اإلقتصادية ،أبرزها عىل اإلطالق
اإلش�راكية والرأسمالي�ة ..وبني ه�ذه وتلك ظهرت عىل م�دى القرون
والعقود واألي�ام والسنون املاضية العديد من األفك�ار واأليديولوجيات
والخطط واإلسراتيجيات ،كما ظهر مفكرون كبار من كلتا املدرستني..
طوال القرن املايض تحول�ت الرأسمالية اىل أيديولوجية تمثلها الواليات
املتح�دة األمريكية ،بينما مثل اإلتح�اد السوفياتي ،قبل سقوطه املدوي
ع�ام  ،1991اإلش�راكية والشيوعي�ة مع�ا ،فيما ال ت�زال الصني تمثل
دور “املسع�دة اليل بيتها عىل الشط ومنني م�ا ملتي غرفتي” ..تريدها
إش�راكية ش�يوعية فهي للعظم ،تريدها رأسمالية فهي كذلك ،تنافس
عرب هواوي وغريها كربيات رشكات العم والخال وابن األخت سام.
عىل مدى تلك القرون والعقود كتب الكثري عن الرأسمالية واإلشراكية
وم�ا بينهما يف وقت ج�رى تجاهل نظرية أصبحت الي�وم من “أعظم”
النظري�ات اإلقتصادي�ة يف العال�م ،و”أفكسها” يف الوق�ت نفسه ،وهي
نظري�ة “املا يع�رف تدابريه” ..وه�ذه النظرية الفرضي�ة األيديولوجية
البسكوالتي�ة الحلوياتية الرشبتياية تقوم ع�ىل متوالية واحدة قوامها
أرصف (ما يف الجيب يأتيك ما يف الغيب) ،أو (ال تفكر لها مدبر) ،أو “من
الب�اب للكورس فرج” ،رشيطة أن تستمع اىل إح�دى أغاني فرج وهاب
مع تناول لقيمات بقالوة من فرج نعوش.
بني ف�رج نعوش وفرج وه�اب ال تملك إال أن تستسل�م للعباقرة الذين
صنف�وا هذه النظرية ودافع�وا ويدافعون عنها سواء كانوا يف الحكومة
أو الربمل�ان أو صندوق عمش�ة النقدي أو بنك صربية ال�دويل ..ونظرية
“امل�ا يعرف تداب�ريه” ال عالقة له�ا بالسياسة املالية الت�ي ظهرت إنها
م�ن مسؤولية عمشة وال بالسياس�ة النقدية التي ه�ي من مسؤولية
صربي�ة ..ولذل�ك ال تتحم�ل ،ال الحكومة وال الربمل�ان ،مسؤولية تأخري
رواتب املوظفني ،فاملسألة ترتبط باإلصالح املايل واإلقتصادي ،ويبدو أن
مسؤولية ذلك ال تقع عليهم بقدر ما تقع عىل عمشة وصربية.
لك�ن م�ن املسؤول ع�ن تأخري ورق�ة اإلص�الح التي نسم�ع جعجتها،
ولم نت�ذوق طحينها منذ أن غادر ابن مشع�ول الصفحة (بول بريمر)
مطار بغ�داد لكي يؤلف بعد م�دة كتاب “عام قضيت�ه بالعراق” ،طلّع
فيه “القى وامل�ى” من سوالف الربع ..املس�ؤول ،باإلضافة عمشة
وصربية ،جميع من كان�ت مهمتهم الوحيدة هي الرسقة كلما أمكنهم
ذل�ك ..بعض ه�ؤالء يصنفون ع�ىل إنهم زعام�ات ال يشق له�ا غبار..
والدلي�ل ع�ىل ذلك عودته�م املظف�رة اىل الواجهة كل أرب�ع سنوات عرب
صنادي�ق اإلقراع التي يمأل أوراقها  99%من اإلخوة املوظفني الناقمني
حالي�ا ..لكن ملاذا يعود الزعماء ومن يريده الزعماء كل أربع سنوات؟..
من الواضح أن الناس ،ومن بينهم ال�  4أو ال�  5أو ال�  6ماليني موظف
مثلما تتناقض الروايات بشأن أعدادهم ،يحبونهم حبا جما.
ال يوجد من وجهة نظري تفسري آخر ..فللناس فيما يعشقون مذاهب،
وم�ن جملة هذه املذاهب حب الزعماء لله بالله ..فالقضية كانت طوال
السن�وات املاضي�ة بالنسبة للموظفني مجرد حب ع�ذري .أما اآلن وقد
قعد جميع املوظفني عىل الحديدة بانتظار سنة ونصف أخرى من ورقة
اإلص�الح املنتظرة ،ل�م يعد أمامهم سوى الكف�ر بالزعماء باإلنتخابات
املقبل�ة أو الكفر بطلبات النسوان بينما الجيوب خاوية عىل عروش�ها
صوت سعدي الحيل ..حبيبي أمك ما
يصدح فيها
تقبل...

كش�ف أن�ه صاح�ب الفك�رة،
مش�ريا ً إىل أنه سيستعني للتنفيذ
بمشاه�د حي�ة وحقيقي�ة م�ن
االنفجار نفس�ه ،لتكون الحكاية
حقيقي�ة وواقعية.كم�ا كش�ف
أن ذوي الضحاي�ا سيشارك�ون
يف التمثيل أيضا ألنه�م أكثر الناس
صدق�ا ً بالتعب�ري ع�ن مشاعرهم مما
عاشوه يف ذاك اليوم وحتى بعده.

سيلينا جوميز تعترف بدخولها في حالة اكتئاب
بداية أزمة كورونا

اعرف�ت النجم�ة العاملي�ة سيلين�ا جوميز،
بدخوله�ا يف حال�ة اكتئاب يف بداي�ة الحجر
الصحي الذي فرضه انتشار فريوس كورونا،
حيث إنه�ا واجهت صعوب�ة يف التعامل مع
الحج�ر الصح�ي والعزلة الت�ي فرضها عىل
الجميع خالل األش�هر الستة املاضية ،قائلة
إنه�ا مرت ب� «اكتئ�اب بسي�ط» يف البداية،
وذلك خ�الل بث مبارش أجرته م�ع الدكتور
فيفيك مورثي ،الجراح العام يف عهد الرئيس
األمريك�ي الساب�ق ب�اراك أوبام�ا ،ملناقشة
الوح�دة املزمن�ة يف الي�وم العامل�ي للصحة
العقلية.

وه�ي عب�ارة ع�ن الته�اب يف
الغ�دة الدرقية ،وه�و التهاب
يمكن أن يسبب آالما ً ش�ديدة
يف الرقب�ة إضاف�ة إىل حم�ى
وارتف�اع يف درج�ة ح�رارة
الجسم.
وكش�ف تقري�ر طب�ي يتعلق
بحال�ة جدي�دة يف إيطالي�ا أن
ف�ريوس كورون�ا يمك�ن أن
يسبب أيضا ً مضاعفات نادرة
تسمى «التهاب الغدة الدرقية
تحت الحاد».
وعالج األطباء يف إيطاليا امرأة
من ه�ذه الحالة فيم�ا ُيعتقد
أنه أول حالة معروفة مرتبطة
بفريوس «كوفيد.»a19
وق�ال الدكت�ور فرانشيسكو
التروف�ا ،ال�ذي عال�ج امل�رأة:
«يجب تنبيه األطباء إىل احتمال
ح�دوث هذا املظه�ر الرسيري
اإلضايف املتعلق بكوفيد .»19

وللرشوع يف البدء بحياة جديدةُ .تربز األغنية وبشكل
خاص موق�ف املرأة الذي ينبع م�ن مصدر قوة حيث
ُتظه�ر امل�رأة سعيه�ا إىل تحقيق أحالمه�ا من جديد.
ترغ�ب الفنانه سما من خالل أغنيته�ا «ب ّدي قلّك» يف
توصيل رسالة للمرأة بأن تكون رصيحة وشجاعة يف
ّ
التعب�ري عن مشاعرها بقوله�ا «ضاق خلقي معاك»
وأن للمرأة حرية االختيار بقولها ّ
«ألن الحياة مش زيّ
األح�الم وال األفالم» .ومن هن�ا ،ترشح الفنانة سما
رسال�ة أغنية «ب ّدي قلّك» وتق�ول« :إن األغنية تعطي
لكل واحد منا ،خاصة للمرأة ،وقفة تأمل ،وتسمح له
بالتع�رّف إىل نفسه وباكتش�اف ّ
الشغف الداخيل الذي
يدفع�ه للقيام باألش�ياء التي يحبها بع�د رجوعه إىل
الحياة».

هـــامش

ب�دأت جومي�ز بعد س�ؤال الدكت�ور مورثي
عم�ا إذا كان�ت التجرب�ة مختلف�ة بالنسبة
لألشخاص املنفتحني عن االنطوائيني « ،أود
أن أقول إنني منفتحة للغاية  ،لذا فهمت أن
األمر أصعب قليالً» ،وفقا ملجلة .elle
وتابع�ت »:يف البداي�ة ل�م أستط�ع التعامل
مع الحج�ر الصحي جي ًدا .لق�د دخلت نوعا
م�ا يف حالة اكتئ�اب .ثم ب�دأت بالذهاب إىل
مكان كن�ت أكتب في�ه وأم�ارس نشاطي.
وبع�د ذل�ك أعتق�د أن�ه أجربني ع�ىل قضاء
ذلك الوقت ،وم�رة أخرى تمكنت من قضاء
الوقت مع هؤالء األش�خاص املتميزين أكثر

بكث�ري مم�ا أمل�ك يف أي وقت مى.
وقضيت الكثري من الوقت مع عائلتي
 ،وأشعر كأنني أصبحت طبيع ًيا يف هذا
الوضع».
وتابع�ت « وظيفت�ي هي السف�ر كث ً
ريا
والتواصل مع الناس وإسعاد الجمهور
 ،وهذا يجعلني سعيدة  ،لذلك كان األمر
بمثاب�ة رصاع» ،موضحة»:أعتقد أنني
نرشت حت�ى ع�ىل أنستج�رام الخاص
ب�ي حيث كن�ت أبك�ي ،وأرشح لجميع
األشخاص الذين كانوا يتابعونني مدى
اشتياقي إليهم .أنه كان صع ًبا».

أحمد زاهر وابنته «ليلى» األفضل في 2020

تغريدات
حسب ما اطلعت عليه من أمراض الفايروسات عرب
تاريخ البشــرية ،فإن فريوس #كورونا ما زال يف
مراحلــه األوىل ،وتنتظرنا فواجــع كبرية ،آمننا
اهلل وإياكم.
حامد المالكي

فقر الوجاهة ال يُغنيه مال السلطة !
أنت عظيم مبا ُتقدم ال مبا يُقدم اليك.
زينب ربيع

حصل أحم�د زاهر عىل جائزة أفضل
ممثل م�ن مهرجان همس�ة لآلداب
والفن�ون ع�ن دوره يف مسلس�ل
الربنس ،كما حصل�ت ابنته ليىل من
نف�س املهرج�ان أيض�ا ع�ىل جائزة
أفض�ل ممثلة ش�ابة ع�ن دورها يف
مسلسل الفتوة.
وتسل�م أحم�د ولي�ىل الجائ�زة م�ن
الفن�ان محمد صبح�ي رئيس رشف

املهرج�ان ،ويف الكوالي�س دار حوارا
ب�ني صبح�ي ولي�ىل ح�ول العم�ل
باملرسح ورش�حتها اإلعالمية بويس
ش�لبي للعمل مع صبحي الذي أبدي
ترحيبا بذلك ،فيم�ا أعلن أحمد زاهر
عن أمنيته يف مثل هذا التعاون.
وت�داول رواد مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي مقط�ع فيدي�و يظه�ر
انفع�ال الفنان امل�رصي أحمد زاهر
عىل شخص حاول التقاط صورة مع
نجلته خالل تكريمها يف حفل فني.
أحم�د زاهر خ�الل املقط�ع املصور
انفع�ل مرتني عىل ش�ابني حاول كل
منهما التق�اط صورة «سيلفي» مع
ابنته ليىل.
وك�ان زاه�ر تع�رض لهج�وم ع�رب
حساب�ه ع�ىل موق�ع «إنستغ�رام»
بسب�ب ص�ورة ش�اركها م�ع ابنته
ليىل أيض�ا وهو يحتضنه�ا يف حمام

سباح�ة ،وغطاها بجسده وال يظهر
منها س�وى رأسه�ا وكتفيها فقط،
يوليو/تموز املايض.
وعل�ق ع�ىل واقع�ة التح�رش قائال،
إنه «تع�رض للهجوم من أش�خاص
استنكروا عليه أن يحتضن ابنته».
وحقق أحمد زاهر نجاحا كبريا وردود
فع�ل واسعة ع�ىل مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،خالل رمض�ان املايض
عرب تجسيد شخصية «فتحي» وهو
األخ الرشير ل�»رضوان الربنس» الذي
يجسد محمد رمضان ش�خصيته يف
مسلسل «الربنس».
ويع�رض فيل�م «زنزان�ة  »7حالي�ا
يف دور السينم�ا وال�ذي يش�ارك يف
بطولت�ه الفنان أحمد زاهر إىل جانب
نضال الشافع�ي وعبري صربي ومنة
فضايل ،تأليف حسام موىس وإخراج
إبرام نشأت.

