الدوالر يسجل اخنفاضا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
سجل سعر رصف الدوالر ،امس السبت ،يف بغداد
وبعض البورصات الرئيسة يف املحافظات ،انخفاضا
عن االسعار املسجلة نهاية االسبوع املايض.وبلغ
سعر رصف الدوالر يف بورصة الكفاح الرئيسة
ببغداد  145,600دينار مقابل كل ورقة فئة 100
دوالر.وسجلت اسعار بيع ورشاء الدوالر يف مكاتب
الصريفة واالسواق املحلية ،امس ،تراجعا ايضا ،حيث
بلغ سعر البيع  146,000ألف دينار ،مقابل كل ورقة
فئة  100دوالر ،بينما بلغ سعر الرشاء  145,000ألف
دينار ،مقابل كل ورقة فئة  100دوالر.

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة الصحة والبيئة عن اسباب
زيادة حاالت االصابات والوفيات بفريوس
كورون�ا ،وفيم�ا اك�دت ان اللجن�ة العليا
للصح�ة والسلامة الوطني�ة س�تصدر
الي�وم ق�رارات حاس�مة بش�أن الوض�ع
الوبائ�ي ،رجح�ت خلي�ة االزم�ة النيابية
فرض الحظر الجزئي وتعليق الدراس�ة يف
املدارس والكليات وإعادة الدوام يف الدوائر
الحكومية بنسبة .50%
وق�ال مدير دائرة الصح�ة العامة ،رياض
الحلف�ي ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
اسباب ارتفاع حاالت االصابات والوفيات
بفيروس كورون�ا يف االونة االخير يعود
اىل ع�دم الت�زام املواطنين واملؤسس�ات
الحكومية باالج�راءات الوقائي�ة وارتداء
الكمام�ات ،حي�ث كان يعتق�د الكثريون
ان الوب�اء ق�د انحسر وب�دأوا بالته�اون
باالجراءات.واض�اف :ان اللجن�ة العلي�ا
للصح�ة والسلامة الوطني�ة س�تعقد
اجتماع�ا الي�وم االحد ،وس�تصدر خالله
قرارات حاس�مة بش�أن الوضع الوبائي.
الفت�ا اىل :ان جمي�ع الخي�ارات مطروحة
يف اللجنة س�واء ف�رض الحظر الجزئي او
الش�امل ،حيث س�تصدر اللجنة اجراءات
عديدة.وتاب�ع :ان زي�ادة االصاب�ات ربما
يك�ون قد دخل العراق بالسلالة الجديدة
لفيروس كورونا.من جهت�ه ،ذكر عضو
خلي�ة االزمة النيابية ،عضو لجنة الصحة
والبيئة النيابية ،فال�ح الزيادي ،يف حديث
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يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

 :اللجنة العليا للصحة والسالمة ستصدر اليوم قرارات حامسة بشأن الوضع الوبائي

لـ”الزوراء” :ان�ه اصبح من املؤكد دخول
العراق يف املوجة الجديدة لفريوس كورونا،
ال سيما بعد ارتفاع اعداد االصابات ،وهذا
كان متوقعا من خالل االطالع عىل الوضع
الوبائ�ي يف املنطق�ة عموم�ا ،ومنها دول
الجوار ،حي�ث دخلت به�ذه املوجة والتي
كان�ت قوي�ة جدا.واض�اف :ان طبيع�ة
ه�ذا الفيروس الجدي�د تعان�ي تحوالت،
حيث ان طريق�ة انتقاله ارسع واعراضه
اكثر فتكا وش�دة .مبينا :ان االس�تخفاف

الت�ام باالجراءات الوقائي�ة كان من اغلب
املواطنني ،والبع�ض كان يعول كثريا عىل
انه يف حال وصول اللقاحات سوف ينتهي
هذا الوباء ،لك�ن علميا فإن أخذ اللقاح ال
يعني القض�اء عىل الفريوس.واش�ار اىل:
ان الحكوم�ة خلال االيام الثالث�ة املقبلة
س�تتخذ قرارات مهمة .مبينا :ان من اهم
هذه القرارات توقع فرض الحظر الجزئي،
الن بالوقت الح�ايل ال يمكن فرض الحظر
الش�امل ،وان كان الح�ل املث�ل والوحي�د

والخيار العلمي لوقت انتش�ار الفريوس.
واوضح :ان التوجهات حاليا ليس باتجاه
الحظر الش�امل وانم�ا اىل الجزئي ،وربما
سيتم تعليق الدراسة يف املدارس والكليات
واع�ادة ال�دوام  ٥٠باملئ�ة يف املؤسس�ات
الحكومي�ة ،وه�ذه تع�د ضمن اج�راءات
الحظر الجزئي .مؤكدا :إذا استمر الصعود
للخ�ط البياني للفريوس س�يكون الخيار
واضح�ا ،وهو خيار الحظر الش�امل كما
ه�و معمول ب�ه يف كل دول العال�م ،وهذا

يتطل�ب تضاف�ر وتعاون ما بين املواطن
والحكومة.وش�دد :عىل الحكومة ان تثبت
بانه�ا ق�ادرة عىل ف�رض حظ�ر التجوال
من اجل منع انتش�ار الفريوس .داعيا اىل
حظ�ر تجوال جزئي واجراءات وقائية مع
جهد م�ن الحكومة لفرضه بقوة القانون
وتطبي�ق االج�راءات العقابي�ة على كل
م�ن ال يلت�زم باالج�راءات لكونها مصري
بلد.وش�دد على :ان يك�ون هن�اك تزامن
بين اتخاذ االج�راءات والتدابير الوقائية
واخذ اللقاحات .مبينا :ان اس�باب تفيش
الوب�اء اوال ه�و االس�تخفاف باالجراءات
الوقائية س�واء أكانت م�ن املواطن او من
املجتم�ع او من الحكوم�ة بما فيها وزارة
الصح�ة والرتاخ�ي يف الفرتات الس�ابقة،
حيث كانت هناك فرص�ة للعراق للقضاء
عىل الفيروس نهائيا.واوضح :انه عندما
انخفض�ت االصاب�ات اىل اقل ح�د ممكن
ت�راخ باالج�راءات الوقائية
اصب�ح هناك
ٍ
بعد التحس�ن العالجي واستعدادات وزارة
الصح�ة الحتواء الوب�اء .الفت�ا اىل :انه يف
اغل�ب دول العالم ن�رى ان هناك اجراءات
عقابية مل�ن ال يطبق االج�راءات الوقائية
باس�تثناء الع�راق فهن�اك ته�اون وفتح
للم�والت واالس�واق ،وع�ودة التجمع�ات
الديني�ة واالنتخابي�ة والسياس�ية .ودعا
اىل رضورة االرساع يف جل�ب اللقاح�ات
للبل�د ومن مصادر متع�ددة وبأعداد اكرب
ومناشئ مختلفة حتى نتمكن من تلقيح
اكرب عدد من سكان العراق.

العراق يعلن جاهزيته لتصدير أمساك الكارب بعد حتقيق االكتفاء الذاتي
كل يوم معلومة  ..ملاذا يتهم اخلفاش بنشر فريوسات العامل القاتلة؟
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املباشرة برتويج املعامالت التقاعدية
لشهداء الطريان

أن “م�ن بين الش�هداء  11موظفا ً يتم
ترويج معامالتهم التقاعدية عن طريق
دوائره�م كون القانون أم�ر بذلك ،وتم
تش�كل لجنة ثالثية يف كل وزارة وجهة
غري مرتبطة بوزارة بعد تقديم تقريرها
اىل الوزي�ر املخت�ص أو رئي�س الجه�ة
ليت�م اعتب�ار املعني ش�هيداً”.وتابع أن
“املعامالت التقاعدية للش�هداء الكسبة
يت�م ترويجه�ا ع�ن طري�ق مؤسس�ة
الش�هداء واللجان الفرعي�ة” ،موضحا ً
أن “املؤسس�ة خصصت لجن�ة لرتويج
معاملات ش�هداء س�احة الطيران”.
وعن تعديل قانون مؤسس�ة الش�هداء،
أك�د املن�دالوي أن “آخر تعدي�ل لقانون
رقم  20لسنة  2009هو التعديل الثاني
ال�ذي من�ح بع�ض االمتي�ازات املهمة،
منها موضوع الزوجة التي تستطيع أن
تأخذ مقدارا ً معينا ً من الراتب التقاعدي
بالنسبة للشهيد”.

املرور العامة تعلن رفع احلجز
االلكرتوني يف  3حمافظات

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت مديري�ة امل�رور العام�ة رف�ع
الحجز االلكرتوني لتس�جيل الس�يارات
يف ثالث محافظ�ات بعد انجاز املعامالت
املرتاكم�ة كافة.املديرية قال�ت يف بيان:
ان “مدي�ر امل�رور الع�ام ،الل�واء طارق
اس�ماعيل حسين ،وجه برف�ع الحجز
اإللكرتون�ي يف محافظ�ات (بابل ،دياىل،

الديواني�ة) بع�د ان تم انج�از املعامالت
املرتاكم�ة كافة بس�بب توقف مجمعات
التس�جيل يف املحافظات املذكورة يف ظل
جائح�ة كورونا”.واضافت انه “بإمكان
املواطنين كاف�ة مراجع�ة مجمع�ات
التس�جيل التابعة ملديرية امل�رور يف تلك
املحافظ�ات ،ب�دون حج�ز الكرتوني يف
الوقت الحايل”.

يف ذكرى بلعيد ..احتجاجات غاضبة
بالعاصمة التونسية

تونس /متابعة الزوراء:
خرج�ت احتجاج�ات حاش�دة يف وس�ط
العاصم�ة التونس�ية ،ام�س الس�بت،
بالتزام�ن م�ع الذك�رى الثامن�ة الغتيال
الس�يايس واملحام�ي التونسي ،ش�كري
بلعي�د ،وس�ط مطالب�ة بالكش�ف ع�ن
الحقيقة ،ووضع حد للعنف الس�يايس يف
البالد.ويف وقت مبكر من السبت ،حاولت
الس�لطات األمنية ،أن تقي�م طوقا أمنيا
حول املداخل التي تؤدي إىل شارع الحبيب
بورقيبة ،وسط العاصمة ،لكن الغاضبني
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بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مؤسس�ة الش�هداء ،ام�س
الس�بت ،عن املبارشة برتويج املعامالت
التقاعدي�ة لش�هداء تفجير س�احة
الطيران األخير ،فيم�ا أش�ارت اىل أن
مقربة الخس�فة تض�م آالف الش�هداء
وفتحه�ا بحاج�ة لتخصيص�ات مالية.
وق�ال مدير عام دائ�رة ضحايا االرهاب
والعملي�ات العس�كرية يف املؤسس�ة،
طارق املندالوي ،يف ترصيح صحفي :إن
“عدد ش�هداء س�احة الطريان يف بغداد
 36ش�هيدا ً بحس�ب ما موثق يف قاعدة
بيان�ات خاصة من قبل وكالة ش�ؤون
االستخبارات وحسب شهادات الوفاة”،
مبين�ا ً أن “رئيس مجل�س الوزراء قابل
ذوي الش�هداء بحضور رئيس مؤسسة
الش�هداء ،وقدم مقرتحا ً ل�ه بأن يكون
تروي�ج معامالته�م التقاعدي�ة عبر
الناف�ذة الواحدة”.وأض�اف املن�دالوي

بغداد /متابعة الزوراء:
أطلقت األمم املتحدة استعداداتها النتخاب أمني عام جديد لها ،مع اقرتاب موعد
انتهاء والية أمينها الحايل الربتغايل ،أنطونيو غوترييش ،يف هذا املنصب.وأعلن رئيس
الجمعية العامة ،فولكان بوزكري ،واملندوبة الربيطانية الدائمة باربرا وودوارد ،التي
ترتأس حاليا مجلس األمن الدويل ،يف رسالة مشرتكة ،فتح باب تسجيل املرشحني
ملنصب األمني العام ملنظمة األمم املتحدة.وعرضت الرسالة عىل الدول األعضاء
الـ 193يف األمم املتحدة تقديم أسماء مرشحيها ألرفع منصب يف املنظمة ،مشرية
إىل أن حوارات غري رسمية مع املرشحني املقرتحني ستجرى قبل بدء عملية تصفية
املرشحني يف مايو أو يونيو.وكان غوترييش ،الذي تنتهي واليته يف  31ديسمرب
القادم ،قد أعلن الشهر املايض نيته الرتشح لوالية ثانية مدتها خمس سنوات.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الصحة لـ

األمم املتحدة تفتح باب تسجيل
املرشحني ملنصب األمني العام

تمكن�وا م�ن الوص�ول إىل املكان.وأدانت
الحشود ،اغتيال شكري بلعيد ،الذي كان
أمينا عاما لحزب الوطنيني الديمقراطيني
املوح�د ،واغتيل يف الس�ادس م�ن فرباير
 2013أمام منزل�ه يف والية أريانة ،بعدما
ُعرف بمواقف مدافعة عن التغيري وناقدة
لألص�وات املتطرفة.ورف�ع املحتج�ون
ُ
تدي�ن االغتي�االت السياس�ية
ش�عارات
وحركة النهضة التي ُ
تتهم بتعبيد الطريق
أمام العنف والتشدد يف البالد بعد دخولها
معرتك العمل السيايس.

وسط ترجيحات تسليم املوازنة منتصف األسبوع احلالي

احللبوسي :املوظفون سيتسلمون
رواتبهم كاملة دون استقطاع
يتعلق بالرضيب�ة عىل رواتب املوظفني
فقد تم�ت معالجته يف اللجن�ة املالية،
واملوظف سيس�تلم راتبه كما كان قبل
ترشيع قان�ون املوازنة».م�ن جهتها،
ذكرت اللجنة املالية النيابية انها أنجزت
أكث�ر م�ن  %90من عمله�ا يف املوازنة،
حيث تم ش�مول اإلداريين والحرفيني
والكتاب والح�راس وموظفي الخدمة
املتطوعني اسوة باملحارضين املجانيني
بالتخصيص املايل ضمن قانون املوازنة
.كم�ا خاطب�ت اللجنة املالي�ة النيابية
وزارة املالية رسميـا ،بشأن ترصيحات
الوزي�ر علي علاوي ع�ن ت�ورط كتل
سياس�ية يف نشر الفس�اد م�ن خالل
ناف�ذة بي�ع العمل�ة يف البن�ك املركزي،
لغرض تش�كيل لجنة فرعية تحقيقية
بهذا املوضوع ،وكش�ف الحقائق امام
الشعب العراقي.باملقابل ،رجح تحالف
الفتح ان تس�لم اللجن�ة املالية النيابية
املس�ودة النهائي�ة ملشروع قان�ون
املوازن�ة العام�ة االتحادية اىل رئاس�ة
مجل�س الن�واب يف غض�ون منتص�ف
االسبوع الحايل .

الزوراء  /يوسف سلمـان:
ت�رأس رئي�س مجلس الن�واب ،محمد
الحلب�ويس ،اجتماع�ا للجن�ة املالي�ة
النيابية الس�تكمال مناقش�ة مرشوع
قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة
املالي�ة  ،2021وفيما أك�د أن املوظفني
سيس�تلمون رواتبه�م كامل�ة دون
اس�تقطاع ،رجح تحالف الفتح تسليم
املس�ودة النهائية للمرشوع اىل رئاسة
الربملان منتصف االس�بوع الحايل.وقال
رئي�س مجلس الن�واب يف بي�ان تلقته
«ال�زوراء» :إن «اللجن�ة املالية اتخذت
قرارا بعدم استقطاع رواتب املوظفني،
ول�ن يم� َّر أي اس�تقطاع ،مؤك�دا أن
املوظفني سيس�تلمون رواتبهم كاملة
دون اس�تقطاع « .وأض�اف :ان «ه�ذا
ج�اء اس�تكماال لقرار مجل�س النواب
السابق بالحفاظ عىل رواتب املوظفني
وعدم املس�اس بها» .وأشار اىل أنه «ما
يتعلق بالدرج�ات الخاصة والعليا فقد
ُ
ش�ملت بس�لم اس�تقطاعات للرواتب
وتم�ت املصادق�ة علي�ه داخ�ل اللجنة
املالية ،أما بقية املوظفني فال يوجد أي
اس�تقطاع لرواتبهم» .وتاب�ع  »:فيما

تفاصيل ص2

خالل املؤمتر االنتخابي لفرع نقابة الصحفيني يف البصرة

العيداني جيدد تأكيده دعم استقاللية الصحافة يف احملافظة
الالمي :البصرة مدينة الثقافة وبوابة العراق االقتصادية وتستحق منا كل االحرتام والتقدير
اىل :ان البصرة تس�تحق من�ا االحرتام
والتقدير لتأريخها الحضاري والثقايف.
واضاف :ان انتخابات فرع البرصة جرت
ب�روح ديمقراطية وسلس�ة ،عكس�ت
ق�درة الزملاء عىل اختي�ار ممثليهم يف
فرع نقابة الصحفيني باملحافظة ،وهذا
ان دل على يشء إنم�ا يدل على الوعي
والحرص لدى الزمالء بانتخاب عنارص
كف�وءة لقيادة عم�ل النقابة يف املرحلة
املقبل�ة .واش�ار اىل :ان انتخاب�ات فرع
البرصة مهمة ملا تشكله هذه املحافظة
من أهمي�ة اقتصادية وثقافية .مؤكدا:
أن إدارة النقابة الجديدة التي تش�كلت
اليوم س�تنفذ الربنامج الذي تقدمت به
والذي يسعى إىل إكمال وتطوير مسرية
اإلدارة السابقة.

البرصة /الزوراء:
وص�ف نقي�ب الصحفيين العراقيين،
رئي�س اتحاد الصحفيين العرب ،مؤيد
الالمي ،انتخابات فرع البرصة باملهمة،
مؤكدا س�عي النقابة لتحسين الوضع
االجتماع�ي للصحفيين خلال الفرتة
املقبلة ،وفيما اشار اىل ان البرصة مدينة
الثقاف�ة وبواب�ة الع�راق االقتصادي�ة
التي تس�تحق من�ا االحترام والتقدير،
جدد محافظ البرصة ،اس�عد العيداني،
تأكيده أن انتخابات الصحفيني شهدت
تنافس�ا ً واضحا ً ما بني املرشحني.وقال
نقي�ب الصحفيين العراقيين ،رئي�س
اتحاد الصحفيين العرب ،مؤيد الالمي،
خالل املؤتم�ر االنتخابي ،ال�ذي تابعته
«ال�زوراء» :ان البصرة مدين�ة الثقافة
وه�ي بوابة الع�راق االقتصادي�ة .الفتا
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لديه حوالي  10آالف مقاتل يف سوريا والعراق
اجليش اللييب يرحب بانتخاب السلطة التنفيذية
جملس األمن الدولي :داعش ميتلك  100مليون
اجلديدة ويدعو لدعمها
دوالر من االحتياطي النقدي

بغداد /متابعة الزوراء:
أك�د تقري�ر دويل صادر عن مجلس األم�ن أن العدد
األكبر من عن�ارص تنظي�م داعش موج�ود داخل
الع�راق ،فيم�ا أش�ار إىل أن التنظي�م يمتل�ك 100
مليون دوالر م�ن االحتياط�ي النقدي.وذكر تقرير
صادر ع�ن لجنة معاقبة القاع�دة وداعش التابعة
لمجل�س األمن ال�دويل أن “التقديرات تشير إىل أن
تنظيم داع�ش اإلرهاب�ي ،لديه  100ملي�ون دوالر
م�ن االحتياط�ي النقدي”.وأوض�ح التقري�ر أن
“تنظيم داعش ما زال لديه حوايل  10آالف مقاتل يف

س�وريا والعراق ،والعدد األكرب من عنارص التنظيم
يتواجدون يف العراق”.كم�ا نّ
بي أن “التنظيم حصل
عىل أموال من الخارج من خالل شبكات مالية غري
رسمية” ،الفتا إىل أنه “يواصل جمع األموال بطرق
عدي�دة مثل االبت�زاز والخط�ف والفدية”.من جهة
أخرى ،نوه مجلس األم�ن الدويل أن “تنظيم داعش
ما زال قادرا ً عىل ش�ن عمليات يف املناطق الحدودية
بني العراق وس�وريا ،عىل الرغم من التحديات التي
يواجهه�ا ،وم�ن بينها فقدانه عددا ً م�ن قياداته يف
عام .”2020

ليبيا /متابعة الزوراء:
رح�ب “الجي�ش الوطن�ي الليب�ي” ،بقي�ادة
املشير خليفة حفرت ،بانتخ�اب ملتقى الحوار
السيايس الليبي سلطة تنفيذية جديدة ستقود
البلاد إىل االنتخاب�ات املق�رر تنظيمه�ا أواخر
العام ،متعهدا ً بمس�اعدتها وتس�هيل مهامها
بغي�ة الوص�ول إىل موع�د االنتخاب�ات املتف�ق
علي�ه يف ديس�مرب املقبل.وهنأ املتحدث باس�م
القي�ادة العامة التابع�ة لـ”الجيش الوطني”،
أحمد املس�ماري ،يف بيان مس�جل تلاه ،امس
الس�بت ،الش�عب الليبي بنتائج ملتقى الحوار
الس�يايس برعاية بعث�ة دعم األم�م املتحدة يف

ليبيا ،وثم�ن “الجهود املتواصل�ة والحقيقية”
الت�ي بذلتها املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم
املتح�دة يف ليبي�ا باإلناب�ة ،س�تيفاني وليامز.
وشدد املسماري عىل أن هذه املساعي “أدت إىل
انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع
إليه�ا كل الليبيين” ،مؤكدا أن القي�ادة العامة
تقدم يف هذه النتائج التهنئة إىل “الش�خصيات
الوطني�ة التي ت�م انتخابه�ا” ،وخاصة محمد
يون�س املنف�ي ال�ذي س�يتوىل منص�ب رئيس
املجل�س الرئ�ايس ،وعبد الحمي�د محمد دبيبه
الذي سيرتأس الحكومة.

تفاصيل ص2

أمر مبراجعة تأشرية اهلجرة اخلاصة بـ”العراقيني واألفغان”

بايدن يعتزم عزل ترامب استخباراتيا واخرتاق أمين خطري يهدد حياته

واشنطن /متابعة الزوراء:
أصدر الرئيس االمريكي ،جو بايدن،
أمرا ً تنفيذيا ً ملراجعة برنامج تأشرية
الهجرة الخاصة للمرتجمني األفغان
والعراقيني القتاليني الذين س�اعدوا
الوالي�ات املتح�دة خلال الحربين
اللتين خاضتهم�ا يف البلدي�ن ،وهو

برنام�ج ب�ه عشرات اآلالف م�ن
الطلب�ات املرتاكم�ة ،وفيم�ا تحق�ق
الق�وات الجوي�ة األمريكي�ة بحادثة
تس�لل يف قاعدة “أندروز” التي تضم
طائرة الرئاسة الخاصة بجو بايدن،
يف مقاطع�ة برينس ج�ورج ،بوالية
ماريالن�د ،بايدن ال يعتقد أن الرئيس

الس�ابق ترام�ب يجب أن يس�تمر يف
تلق�ي املعلوم�ات االس�تخباراتية.
ونقل�ت ش�بكة “فوك�س ني�وز”
االمريكي�ة ،امس الس�بت ،عن بيان
صادر ع�ن البيت األبي�ض بأن األمر
سيراجع املمارس�ات للتأكد من أن
الوالي�ات املتح�دة تحترم التزامه�ا

بمس�اعدة الحلف�اء يف البل�دان التي
مزقته�ا الحرب.ووق�ع الرئيس جو
بايدن قب�ل اي�ام قليلة ثالث�ة أوامر
تنفيذية رئيس�ية ،ته�دف إىل عكس
ممارسات الهجرة املتشددة للرئيس
الس�ابق دونال�د ترامب.وسيش�كل
أح�د األوام�ر التنفيذي�ة فرقة عمل

لجمع ش�مل األطفال الذين انفصلوا
عن والديهم بموجب سياسة ترامب
“ع�دم التس�امح” ،والت�ي وصفه�ا
مس�ؤول يف اإلدارة بأنه�ا “فش�ل
أخالق�ي” ..وسيرأس فري�ق العمل
وزير األمن الداخيل.

تفاصيل ص2

العدد 7422 :االحـد  7شباط 2021

أكد أن اإلبادة اجلماعية اليت حصلت لإليزيديني
ينبغي أن ال تتكرر

رئيس اجلمهورية :احلاجة ال تزال
قائمة يف مواصلة احلرب على اإلرهاب

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
امس السبت ،أن الحاجة ال تزال قائمة يف
مواصلة الحرب عىل اإلرهاب ،فيما ش َّد َد
عىل أن اإلبادة الجماعية التي حصلت
لإليزيديني يف آب  2014ينبغي أن ال
تتكرر.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية
يف بيان تلقته «الزوراء» :أن «صالح
ش َّد َد ،يف كلمة له خالل مراسم دفن عدد
من الضحايا اإليزيديني يف قرية كوجو
يف سنجار ،أُلقيت بالنيابة عنه من قبل
مستشار الرئيس لشؤون اإليزيديني
سكفان مراد ،عىل أن اإلبادة الجماعية
التي حصلت لإليزيديني يف آب 2014
ينبغي أن ال تتكرر ،وذلك عرب ترشيع
قوانني صارمة للح ِّد من اإلرهاب والعنف
والكراهية ضد أي مواطن أو مجموعة

عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية،
لطوي صفحة مؤملة من معاناة شعبنا
من اإلرهاب والقتل الجماعي والتهجري
والرضب باألسلحة الكيمياوية وحرق
وتدمري القرى واألرياف».
َّ
وأك َد صالح رضورة إنصاف الضحايا،
ً
ً
والعمل محليا ودوليا وبأقىص الجهود من
أجل الكشف عن مصري باقي املختطفني
وتحرير األحياء منهم ،وإنصاف الضحايا
وذويهم بما يحقق لهم العدالة والكرامة،
وإعادة األمن واالستقرار إىل سنجار
وتنظيم إدارتها».
وتابع :أن «الحاجة ال تزال قائمة يف
مواصلة الحرب عىل اإلرهاب ،وبالتنسيق
مع التحالف الدويل من أجل القضاء عىل
الخاليا النائمة وبعض مالذات اإلرهابيني
التي تحاول زعزعة أمن واستقرار
البالد».

اجليش اللييب يرحب بانتخاب السلطة
التنفيذية اجلديدة ويدعو لدعمها

ليبيا /متابعة الزوراء:
رحب «الجيش الوطني الليبي» ،بقيادة املشري خليفة حفرت ،بانتخاب ملتقى الحوار
السيايس الليبي سلطة تنفيذية جديدة ستقود البالد إىل االنتخابات املقرر تنظيمها
أواخر العام ،متعهدا ً بمساعدتها وتسهيل مهامها بغية الوصول إىل موعد االنتخابات
املتفق عليه يف ديسمرب املقبل.
وهنأ املتحدث باسم القيادة العامة التابعة لـ»الجيش الوطني» ،أحمد املسماري،
يف بيان مسجل تاله ،امس السبت ،الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السيايس
برعاية بعثة دعم األمم املتحدة يف ليبيا ،وثمن «الجهود املتواصلة والحقيقية» التي
بذلتها املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف ليبيا باإلنابة ،ستيفاني وليامز.
وشدد املسماري عىل أن هذه املساعي «أدت إىل انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة
التي يتطلع إليها كل الليبيني» ،مؤكدا أن القيادة العامة تقدم يف هذه النتائج التهنئة
إىل «الشخصيات الوطنية التي تم انتخابها» ،وخاصة محمد يونس املنفي الذي
سيتوىل منصب رئيس املجلس الرئايس ،وعبد الحميد محمد دبيبه الذي سيرتأس
الحكومة.
يذكر أن املشاركني يف الحوار الليبي بجنيف انتخبوا عبد الحميد محمد دبيبة رئيسا ً
للوزراء ،وحصدت قائمته  39صوتا ً من أصل .73
كما فاز محمد يونس املنفي برئاسة املجلس الرئايس ،مع نائبني هما موىس الكوني،
املنتمي إىل الطوارق ،وعبد الله حسني الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة
الزاوية (غرب).ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل وزير
الداخلية يف حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس الربملان عقيلة صالح.
وأمام الحكومة  21يوما بحسب ما أوضحت أمس ممثلة األمم املتحدة باإلنابة،
ستيفاني ويليامز ،من أجل تشكيل فريقها من الوزراء ..بعدها تحال التشكيلة
الوزارية كاملة عىل مجلس النواب .
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وسط ترجيحات تسليم املوازنة منتصف األسبوع احلالي

احللبوسي :املوظفون سيتسلمون رواتبهم كاملة دون استقطاع
الزوراء  /يوسف سلمـان:
ترأس رئيس مجلس النواب ،محمد
الحلبويس ،اجتماعا للجنة املالية
النيابية الستكمال مناقشة مرشوع
قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة
املالية  ،2021وفيما أكد أن املوظفني
سيستلمون رواتبهم كاملة دون
استقطاع ،رجح تحالف الفتح تسليم
املسودة النهائية للمرشوع اىل رئاسة
الربملان منتصف االسبوع الحايل.
وقال رئيس مجلس النواب يف بيان
تلقته «الزوراء» :إن «اللجنة املالية
اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب
املوظفني ،ولن يم َّر أي استقطاع،
مؤكدا أن املوظفني سيستلمون
رواتبهم كاملة دون استقطاع «.
وأضاف :ان «هذا جاء استكماال لقرار
مجلس النواب السابق بالحفاظ عىل
رواتب املوظفني وعدم املساس بها».
وأشار اىل أنه «ما يتعلق بالدرجات
الخاصة والعليا فقد ُشملت بسلم
استقطاعات للرواتب وتمت املصادقة
عليه داخل اللجنة املالية ،أما بقية
املوظفني فال يوجد أي استقطاع
لرواتبهم».
وتابع  »:فيما يتعلق بالرضيبة عىل
رواتب املوظفني فقد تمت معالجته يف
اللجنة املالية ،واملوظف سيستلم راتبه
كما كان قبل ترشيع قانون املوازنة».
من جهتها ،ذكرت اللجنة املالية
النيابية انها أنجزت أكثر من %90
من عملها يف املوازنة ،حيث تم شمول
اإلداريني والحرفيني والكتاب والحراس
وموظفي الخدمة املتطوعني اسوة

باملحارضين املجانيني بالتخصيص
املايل ضمن قانون املوازنة .
كما خاطبت اللجنة املالية النيابية
وزارة املالية رسميـا ،بشأن
ترصيحات الوزير عيل عالوي عن
تورط كتل سياسية يف نرش الفساد
من خالل نافذة بيع العملة يف البنك
املركزي ،لغرض تشكيل لجنة فرعية
تحقيقية بهذا املوضوع ،وكشف
الحقائق امام الشعب العراقي.
باملقابل ،رجح تحالف الفتح ان تسلم
اللجنة املالية النيابية املسودة النهائية
ملرشوع قانون املوازنة العامة
االتحادية اىل رئاسة مجلس النواب يف
غضون منتصف االسبوع الحايل .
وافصح رئيس كتلة بدر النيابية،

حسن شاكر الكعبي ،ان املوازنة
ستمرر حتى إذا لم يتم االتفاق بني
بغداد واربيل بشأن تسليم االيرادات
النفطيـة ونسبـة اقليم كردستان
من املوازنة العامة .
وقال الكعبي لـ»الزوراء» :ان «اقليم
كردستان لم يتعاون مع الحكومة
االتحادية لحسم حصته يف املوازنة»،
مشريا اىل ان «وفد اقليم كردستان
رفض تسليم النفط والحقول
للحكومة االتحادية «.
واضاف ان «اجتماعات اللجنة املالية
إلعادة ترتيب املوازنة وتخفيض العجز
املايل فيها وتقليصها من  164ترليونا
اىل  ، 125فضال عن زيادة االيرادات
اىل  101تريليون دينار بدال من 93

تريليون دينار» .مبينا ان «خيار تمرير
املوازنة باألغلبية يف الجلسات املقبلة
سيبقى قائما يف حال عدم االتفاق
مع ممثيل اقليم كردستان عىل تسليم
ايرادات جميع الصادرات النفطية
يف كردستان واملنافذ الحدودية اىل
الحكومة االتحادية التي تلتزم بما
عليها ،وأولها رصف رواتب موظفي
اإلقليم «.
وكان رئيس اللجنة املالية النيابية،
هيثم الجبوري ،اعلن ان اللجنة صوتت
عىل  39مادة يف مرشوع موازنة
 ، ٢٠٢١منها الغاء فقرة استقطاع
رواتب موظفي الدولة و املتقاعدين،
وتخفيض موازنة الرئاسات الثالث
 ، %٢٠وتخفيض اجمايل العجز من

 % ٤٧اىل  ،%١٩يعني من  ٧٦تريليون
دينار اىل  ٢٥تريليون دينار ،فضال
عن تخفيض سقف االقرتاض ٥١
تريليون دينار ،وتضمني مستحقات
واالجراء
والعقود
املحارضين
اليوميني ،مع تفعيل مبدأ الجباية
بشكل علمي ومدروس.
واضاف « :تمت زيادة مبالغ تنمية
املحافظات من تريليونني اىل ٤
تريليونات دينار ،وزيادة مبالغ
البرتودوالر للمحافظات املنتجة
للنفط من  ٥٠٠مليار اىل تريليون
دينار ،وكذلك تخصيص جميع املبالغ
املخصصة للمحافظات املنتجة
للنفط والغاز واعتبارها سقفا ماليا
مضمونا إلحالة املشاريع الخدمية يف
املحافظات».
َّ
وكان مجلس النواب قد مدد فصله
الترشيعي األول من السنة الترشيعية
الثالثة ملدة شهر واحد ،انتهت رسميا
يوم االربعاء املايض ،وذلك إلكمال
العديد من الترشيعات املهمة للفرتة
املقبلة ،ومن ضمنها مرشوع قانون
املوازنة.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب،
الخميس املايض ،استمرار عمل
الربملان لحني إقرار مرشوع قانون
املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية
.2021
وذكرت الدائرة االعالمية ملجلس النواب
يف بيان مقتضب تلقته «الزوراء» :ان
رئيس املجلس محمد الحلبويس ترأس
اجتماعا للجنة املالية النيابية ملناقشة
مرشوع قانون موازنة .2021

بعد تسجيل  1660إصابة جديدة و 8وفيات

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 627ألفا والوفيات أكثر من  13ألفا
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
السبت ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  1660اصابة جديدة و 8حاالت
وفيات وشفاء  1020حالة ،حددت دائرتا
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس
بلغت ،40481 :ليصبح عدد الفحوصات
الكلية ،5892705 :مبينة انه تم تسجيل
 1660اصابة جديدة و 8حاالت وفيات
وشفاء  1020حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)%95.5( 599167بينما عدد حاالت
االصابات الكيل ،627416 :أما عدد الحاالت
التي تحت العالج ،15138 :يف حني ان عدد

الحاالت الراقدة يف العناية املركزة،189 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل.13111 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 76اصابة جديدة بفريوس كورونا ،بينها
 70اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان «املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة
سجلت ،امس 76 ،اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 70 :حالة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية :قطاع
الرصافة  11حالة  /قطاع املدائن  28حالة/
قطاع االستقالل حالتني  /قطاع النهروان
 17حالة /قطاع الشعب  12حالة.
واشار اىل ان  6حاالت رصدت من خالل
مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما
ييل :حالة واحدة يف كل من املناطق اآلتية:

مدينة الصدر والبلديات والعبيدي واملشتل
و االعظمية والشعب.
واضاف الساعدي :انه «تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي العالج
فيما نقلت الحاالت الحرجة اىل العناية
املركزة الخاصة بالعزل» ،مشريا اىل ان
«العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل
 75486تويف منهم  1417فيما اكتسب
الشفاء  ،73236واملتبقي قيد العالج
.»833
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل
تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ املوقف
الوبائي لها مع اعداد وعناوين الحاالت
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات

لغاية الساعة العارشة من ليلة الجمعة
واملعلن عنها امس السبت.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان عدد االصابات  407موزعة كاآلتي :
أبو دشري  /9أبو غريب  /19اإلسكان /1
االعالم  /6البياع  /11التاجي  /12الرتاث
 /7الحرية  /23الدورة  /24الرحمانية /7
السيدية  /17الشعلة  /22الصالحية /5
الطارمية  /12العامرية  /15العطيفية
 /3العالوي  /5الغزالية  /14القادسية
 /15الكاظمية  /13املحمودية /33
املكاسب  /2املنصور  /18الريموك /15
حي الجامعة  /13حي الجهاد  /37حي
الخرضاء  /14حي العامل  /12حي العدل
 /6حي الفرات  /9سويب  /3شارع حيفا
 /2سكنة جانب الرصافة  /2محافظة ذي
قار  ،1مبينة ان عدد الشفاء ،162 :بينما
الوفيات.1 :

أمر مبراجعة تأشرية اهلجرة اخلاصة بـ»العراقيني واألفغان»

بايدن يعتزم عزل ترامب استخباراتيا واخرتاق أمين خطري يهدد حياته

واشنطن /متابعة الزوراء:
أصدر الرئيس االمريكي ،جو بايدن،
أمرا ً تنفيذيا ً ملراجعة برنامج تأشرية
الهجرة الخاصة للمرتجمني األفغان
والعراقيني القتاليني الذين ساعدوا
الواليات املتحدة خالل الحربني
اللتني خاضتهما يف البلدين ،وهو
برنامج به عرشات اآلالف من
الطلبات املرتاكمة ،وفيما تحقق
القوات الجوية األمريكية بحادثة
تسلل يف قاعدة «أندروز» التي تضم
طائرة الرئاسة الخاصة بجو بايدن،
يف مقاطعة برينس جورج ،بوالية
ماريالند ،بايدن ال يعتقد أن الرئيس
السابق ترامب يجب أن يستمر يف
تلقي املعلومات االستخباراتية.
ونقلت شبكة «فوكس نيوز»
االمريكية ،امس السبت ،عن بيان
صادر عن البيت األبيض بأن األمر
سرياجع املمارسات للتأكد من أن
الواليات املتحدة تحرتم التزامها
بمساعدة الحلفاء يف البلدان التي
مزقتها الحرب.
ووقع الرئيس جو بايدن قبل ايام
قليلة ثالثة أوامر تنفيذية رئيسية،
تهدف إىل عكس ممارسات الهجرة

املتشددة للرئيس السابق دونالد
ترامب.
وسيشكل أحد األوامر التنفيذية
فرقة عمل لجمع شمل األطفال
الذين انفصلوا عن والديهم بموجب
سياسة ترامب «عدم التسامح»،
والتي وصفها مسؤول يف اإلدارة
بأنها «فشل أخالقي» ..وسريأس
فريق العمل وزير األمن الداخيل.
ويف سيا ق اخر ،تحقق القوات الجوية
األمريكية بحادثة تسلل يف قاعدة
«أندروز» التي تضم طائرة الرئاسة
الخاصة بجو بايدن ،يف مقاطعة
برينس جورج ،بوالية ماريالند.
وتم توجيه املفتش العام للقوات
الجوية األمريكية للتحقيق يف
االخرتاق ،كما ستطلق القوات الجوية
مراجعة شاملة ألمن املنشآت ،وفقا
لبيان صادر عن الفرع العسكري.
وقالت الشؤون العامة يف الجناح
 316إن رجال تمكن من الوصول إىل
طائرة  40-Cيف قاعدة أندروز ،يوم
الخميس ،وهي جزء من أسطول
يستخدمه بشكل متكرر كبار قادة
الحكومة.
وأضاف البيان« :حصل الرجل عىل

وصول غري مرصح به إىل خط
الرحلة ودخل طائرة من طراز
 40-Cمخصصة لجناح الجرس
الجوي  .89ردت قوات األمن التابعة
لقاعدة أندروز املشرتكة واحتجزت
الشخص وأجرت مقابالت معه،
وساعد مكتب التحقيقات الخاصة

يف ذلك».
من جهته ،قال املتحدث باسم
البنتاغون ،جون كريبي :إن وزارة
الدفاع والقوات الجوية تأخذ
الحادث «بجدية بالغة» .وأضاف
أن القوات الجوية عدلت «بعض
بروتوكوالتها األمنية» بعد هذا

الخرق.
ويستخدم الجرس الجوي رقم
 89طائرات الرئاسة األمريكية
عادة ،كطائرة الرئاسة وغريها من
الطائرات التي تستخدم لنقل نائب
الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء.
ويأتي اإلعالن عن االخرتاق قبل

ساعات من موعد سفر جو بايدن من
قاعدة أندروز املشرتكة إىل ديالوير
يف عطلة نهاية األسبوع .ولم يعرف
علنا أي طائرة سيستخدمها بايدن.
يف غضون ذلك ،قال الرئيس األمريكي،
جو بايدن ،امس السبت ،إنه ال
يعتقد أن الرئيس السابق ترامب
يجب أن يستمر يف تلقي املعلومات
االستخباراتية.
وقال بايدن :إنه ال يعتقد أن ترامب
يجب أن يتلقى إحاطة استخباراتية
«بسبب سلوكه غري املنتظم الذي ال
عالقة له بالتمرد األخري» ،يف إشارة
إىل أعمال الشغب التي قام بها مؤيدو
ترامب يف  6يناير/كانون الثاني يف
مبنى الكابيتول األمريكي ،بحسب ما
ذكرت صحيفة « »thehillاألمريكية.
وأكد بايدن أن ترامب يمثل «تهدي ًدا
وجود ًيا» و «خط ً
ريا» ..وردا عىل سؤال
حول أسوأ مخاوفه إذا استمر ترامب
يف تلقي معلومات استخبارية ،رفض
بايدن التكهن ،لكنه أشار إىل أنه ال
يرى أي قيمة يف استمرار ترامب يف
تلقي املعلومات.
وأضاف« :أفضل عدم التكهن بصوت
عال ..أعتقد فقط أنه ليست هناك

حاجة له للحصول عىل املعلومات
االستخباراتية ..ما قيمة إعطائه
إحاطة استخباراتية؟ ما هو تأثريه،
بخالف حقيقة أنه قد ينزلق ويقول
ً
شيئا ما؟».
وقال البيت األبيض ،يف وقت سابق،
من هذا األسبوع إن فريق األمن
القومي التابع له يجري مراجعة
لتحديد ما إذا كان ينبغي عىل
ترامب االستمرار يف تلقي إيجازات
استخباراتية بعد ترك منصبه.
وذكرت شبكة «يس إن إن» يوم
الخميس أن مجتمع املخابرات
األمريكية سرياجع أي طلبات
للحصول عىل إحاطة استخباراتية
من ترامب ،تماشيا مع املمارسة
العادية.
وكتبت سو جوردون ،مسؤولة
املخابرات املهنية التي عملت كنائبة
رئيسية ملدير املخابرات الوطنية
خالل إدارة ترامب ،مقال رأي يف
صحيفة واشنطن بوست أكدت فيه
أن ترامب قد يكون «عرضة بشكل
كبري لألطراف السيئة ذات النوايا
السيئة» ،ويجب أال يتلقى مزي ًدا من
املعلومات االستخباراتية.
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خالل املؤمتر االنتخابي لفرع نقابة الصحفيني يف البصرة
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فوز صادق العلي برئاسة نقابة الصحفيني فرع البصرة

الالمي :انتخابات الفرع مهمة والنقابة تسعى إىل حتسني الوضع االجتماعي للصحفيني

البرصة /الزوراء:
وص�ف نقي�ب الصحفيين العراقيني،
رئي�س اتحاد الصحفيين العرب ،مؤيد
الالمي ،انتخابات فرع البرصة باملهمة،
مؤكدا س�عي النقابة لتحسين الوضع
االجتماع�ي للصحفيين خلال الفرتة
املقبلة ،وفيما اشار اىل ان البرصة مدينة
الثقاف�ة وبواب�ة الع�راق االقتصادي�ة
التي تس�تحق من�ا االحترام والتقدير،
جدد محافظ البرصة ،اس�عد العيداني،
تأكيده أن انتخابات الصحفيني شهدت
تنافسا ً واضحا ً ما بني املرشحني.

وقال نقيب الصحفيني العراقيني ،رئيس
اتح�اد الصحفيني العرب ،مؤيد الالمي،
خالل املؤتم�ر االنتخابي ،ال�ذي تابعته
“ال�زوراء” :ان البرصة مدين�ة الثقافة
وهي بواب�ة الع�راق االقتصادية .الفتا
اىل :ان البصرة تس�تحق من�ا االحرتام
والتقدير لتأريخها الحضاري والثقايف.
واض�اف :ان انتخاب�ات ف�رع البصرة
ج�رت ب�روح ديمقراطي�ة وسلس�ة،
عكس�ت ق�درة الزملاء على اختي�ار
ممثليه�م يف ف�رع نقاب�ة الصحفيين
باملحافظة ،وه�ذا ان دل عىل يشء إنما

ي�دل عىل الوعي والح�رص لدى الزمالء
بانتخ�اب عنارص كف�وءة لقيادة عمل
النقابة يف املرحلة املقبلة .
واش�ار اىل :ان انتخابات ف�رع البرصة
مهمة مل�ا تش�كله ه�ذه املحافظة من
أهمي�ة اقتصادية وثقافي�ة .مؤكدا :أن
إدارة النقاب�ة الجدي�دة الت�ي تش�كلت
اليوم س�تنفذ الربنامج الذي تقدمت به
والذي يسعى إىل إكمال وتطوير مسرية
اإلدارة السابقة.
ولفت الالم�ي إىل :أن نقابة الصحفيني
تس�عى خالل الفرتة املقبلة إىل تحسني

الوض�ع االجتماع�ي للصحفيين بع�د
أن اتفق�ت م�ع اللجنة املالي�ة النيابية
عىل ذل�ك ،ولكن م�ا يؤخ�ر تنفيذ هذه
الخطة ه�و الوضع الصح�ي الذي يمر
به العالم.
واك�د الالم�ي :ان املش�مولني باملنح�ة
ه�م الصحفي�ون واالدب�اء والش�عراء
واملصورون.
من جهته ،قال محافظ البرصة ،أس�عد
العيدان�ي ،خالل املؤتم�ر :إن انتخابات
الصحفيين ش�هدت تنافس�ا ً واضح�ا ً
ً
مبين�ا :أن الحكومة
ما بني املرش�حني.

املحلي�ة ،ومنذ توليه�ا إدارة املحافظة،
أك�دت دع�م اس�تقاللية الصحاف�ة يف
البرصة وستستمر يف ذلك.
وفاز الزميل صادق العيل برئاسة نقابة
الصحفيين العراقيين ف�رع محافظة
البرصة ،يف االنتخابات التي جرت امس
السبت عىل قاعة اإلدارة املحلية يف مقر
محافظ�ة البصرة ،وبحض�ور نقي�ب
الصحفيين العراقيين ،مؤي�د الالمي،
وع�دد م�ن اعض�اء مجل�س النقاب�ة
ومحاف�ظ البصرة اس�عد العيدان�ي،
وقائدي عمليات ورشطة املحافظة.

وبدأ املؤتم�ر االنتخابي بعزف النش�يد
الوطني وقراءة س�ورة الفاتحة ترحما
عىل ارواح شهدائنا االبرار.
وكان املرش�حون ملنص�ب رئيس فر ع
البرصة كل من :عباس فالح الفياض/
صادق جعفر العيداني /عامر جاس�م
العيداني ،بينما كان املرشحون ألعضاء
الهيئة اإلدارية  :عيل فالح اإلمارة /بهاء
اسماعيل عريبي /عيل عزيز املساري/
حي�در حمي�د الس�عد /سلام خزع�ل
مش�ايل /محم�د كاظ�م املنص�وري/
ماجد محمود الربيكان /اركان قاس�م

البه�اديل /عيل يوس�ف في�اض  /لييل
لفته الرشيفي /أبرار جواد كاظم.
واس�فرت االنتخابات عن ف�وز صادق
العيل برئاس�ة ف�رع النقاب�ة بحصوله
على  ٦٨صوتا مقابل منافس�ه عباس
الفي�اض ال�ذي حصل على  52صوتا،
فيما فاز بعضوية الهيئة االدارية للفرع
كل من :عيل يوس�ف  ٦٨صوتا ،ومحمد
الفرطويس  ٦٤صوتا ،وسلام الفياض
 ٥٣صوتا ،وماج�د الربيكان  ٥٢صوتا،
وأركان البهاديل  ٥١صوتا احتياطا اول،
وعيل الساري  49صوتا احتياطا ثانيا.

مع نزول اآلالف اىل الشوارع
يانغون/متابعة الزوراء:
حج�ب املجل�س العس�كري الحاك�م
يف ميانم�ار اإلنرتن�ت ،امس الس�بت،
مع نزول اآلالف إىل ش�وارع يانجون،
رفضا لالنقالب العس�كري الذي وقع
األس�بوع املايض ،وللمطالبة بإطالق
رساح الزعيم�ة املنتخب�ة أونغ س�ان
سو تيش.
ويف أول مظاه�رة م�ن نوعه�ا من�ذ
اس�تيالء الجن�راالت على الس�لطة
االثنين امل�ايض ،هت�ف النش�طاء
“تس�قط الديكتاتوري�ة العس�كرية
وتحيا الديمقراطي�ة” ورفعوا الفتات
ُكت�ب عليه�ا “ض�د الديكتاتوري�ة
العسكرية”.
وارتدى كثري م�ن املتظاهرين مالبس
بالل�ون األحم�ر ،وه�و الل�ون املميز
لح�زب “الرابط�ة الوطنية م�ن أجل
الديمقراطي�ة” بزعام�ة أونغ س�ان
س�و تيش ،ال�ذي حقق فوزا س�احقا
يف انتخاب�ات الثامن م�ن نوفمرب ،إال
أن ق�ادة الجي�ش رفض�وا االعتراف
بالنتيجة بدعوى تزويرها.
وم�ع تنام�ي االحتجاج�ات وإطالق
النشطاء دعوات للتظاهر عىل وسائل
التواصل االجتماعي ،انقطع االتصال
باإلنرتنت يف البالد.
وق�ال مرص�د “نتبلوك�س” ملراقب�ة

انقالبيو ميامنار حيجبون اإلنرتنت على مستوى البالد

اإلنرتنت ،إن ميانمار تعيش حالة من
“حجب اإلنرتنت عىل مستوى البالد”.
وأضاف عىل تويرت أن االتصال تراجع
بنس�بة  54باملئ�ة ع�ن املس�تويات
املعتادة.
كما تحدث ش�هود عن توقف خدمات
االتص�ال باإلنرتن�ت ،س�واء ع�ن
طري�ق الهات�ف املحم�ول أو اإلنرتنت
الالسلكي.
يذك�ر أن جي�ش ميانم�ار س�بق أن

ح�اول إس�كات األص�وات املعارضة
بحجب فيسبوك مؤقتا ،ووسع نطاق
اإلج�راءات ض�د رشكات التواص�ل
االجتماعي ،لتشمل تويرت وإنستغرام،
السبت.
وقال�ت رشك�ة الهوات�ف املحمول�ة
النرويجي�ة “تيلينور” ،إن الس�لطات
أمرت رشكات تقديم خدمات اإلنرتنت
بحج�ب تويتر وإنس�تغرام “حت�ى
إشعار آخر”.

وكتب مس�تخدم على تويتر يقول:
“اإلنرتن�ت محج�وب بالفع�ل لكنن�ا
ل�ن نكف عن إعالء صوتن�ا ..لنحارب
س�لميا م�ن أج�ل الديمقراطي�ة
والحري�ة .لنح�ارب آلخ�ر لحظة من
أجل مستقبلنا”.
وناش�دت منظم�ات املجتم�ع املدني
مقدم�ي خدمات اإلنرتنت وش�بكات
الهوات�ف املحمول�ة ،ع�دم االمتث�ال
إىل أوام�ر املجلس العس�كري بحجب

الدخول لإلنرتنت.
وكان املجل�س العس�كري أعلن حالة
الط�وارئ مل�دة ع�ام ،ووعد بتس�ليم
الس�لطة بعد إجراء انتخابات جديدة،
دون أن يضع إطارا زمنيا.
وقوبل اس�تيالء الجيش عىل السلطة
بإدانة دولية ،حيث دعا مجلس األمن
الدويل إىل اإلفراج عن جميع املعتقلني،
كما تبحث واش�نطن فرض عقوبات
محددة.
وذكرت وزارة الخارجية األمريكية أن
وزير الخارجية أنتوني بلينكن ضغط
على كبير الدبلوماس�يني الصينيني
يان�غ جيه تيش إلدان�ة االنقالب وذلك
خالل اتصال هاتفي ،الجمعة.
ول�م تظهر س�و تشي ( 75عاما) يف
العل�ن منذ االنقالب ،وكانت قد قضت
نحو  15عاما رهن اإلقامة الجربية يف
املنزل.
وقال محامي س�و تيش ورئيس البالد
املعزول وين مينت ،إنهما محتجزان يف
منزليهما ،وإنه لم يستطع مقابلتهما
ألن استجوابهما ال يزال مستمرا.
اىل ذل�ك نشرت صحيف�ة االندبندنت
مقاال بعنوان “أونغ س�ان س�و تيش
س�تجد اآلن تعاطف�ا أق�ل بكثير يف
الغرب”.
وتقول الصحيفة إن سو تيش ،زعيمة

ميانمار ،التي كان�ت بطلة ومناضلة
يف مجال حقوق اإلنسان ،ثم متعاونة
عىل ما يبدو م�ع الجيش يف اضطهاد
أقلية الروهينغا املسلمة ،أصبحت اآلن
تحظى بتأييد أقل بكثري يف الغرب.
وتضيف أنه بعد س�نوات من مقاومة
األنظم�ة العس�كرية الديكتاتوري�ة،
توصلت س�و تشي إىل ترتي�ب مريح
معه�م قب�ل بض�ع س�نوات ،فق�د
أصبح�ت واجه�ة مقبولة مل�ا كان يف
جوهره نظامً ا عسكر ًيا.
واآلن اس�تنتج الجن�راالت إنه�م ل�م
يع�ودوا يف حاج�ة إليه�ا ،فانقلب�وا
عليها وابتلعوه�ا .أعلنوا أن فوزها يف
االنتخابات العام املايض باطل ،وتولوا
السلطة إثر انقالب.
وتقول الصحيف�ة إن ميانمار عادت،
بع�د تجربة قصرية وغري س�عيدة مع
ن�وع م�ن الديمقراطي�ة املقي�دة ،إىل
س�يطرة الجن�راالت .وم�ن املفرتض
أن تجد س�و تيش نفس�ها مرة أخرى
ره�ن اإلقامة الجربية ،كما كانت ملدة
 15عامً �ا قبل إطلاق رساحها يف عام
.2010
وت�رى الصحيف�ة أن�ه على عك�س
الفرتة الطويلة الس�ابقة التي قضتها
يف املعارضة ،س�تجد س�و تشي اآلن
ً
تعاطف�ا أق�ل بكثري يف الغ�رب .خالل

س�نواتها الطويل�ة كمدافع�ة وحيدة
عن حقوق اإلنس�ان لبلدها ،أش�ادت
به�ا الحكوم�ات والزعم�اء الدينيون
والجامع�ات واألم�م املتح�دة ،ويف
ع�ام  1991حصلت على جائزة نوبل
للسلام ،وق�ام الرئيس ب�اراك أوباما
بالسفر خصيصا للقائها .وأراد العالم
الليبرايل ب�أرسه صورة س�يلفي مع
املناضل�ة التي أصبحت تلقب باس�م
“السيدة”.
وترى الصحيفة أن سنوات سو تيش يف
الس�لطة جاءت مخيبة لآلمال ،وأسوأ
من ذل�ك ،مفتقرة للعدل تج�اه أقلية
الروهينغا املسلمة .وتقول الصحيفة
إن س�و تيش سقطت من مكانة شبه
قديس�ة إىل مجرد دمية يف فرتة زمنية
قصيرة بش�كل ص�ادم – م�ن بطلة
لحقوق اإلنسان إىل الصفر.
وتختت�م الصحيف�ة قائل�ة إن�ه ال
يبدو أن س�و تشي بذل�ت الكثري من
الجهد لجعل مُ ُثله�ا القديمة حقيقة،
وانزلق�ت برسع�ة إىل الش�وفينية
العرقية والالمباالة تج�اه مواطنيها.
ربم�ا كان�ت حريص�ة ببس�اطة عىل
اس�تعادة املنصب واملكانة التي كانت
لوالدها ،رئي�س وزراء بورم�ا آنذاك،
عندم�ا اغتيل عىل ي�د الجيش يف عام
.1947

امن ومجتمع
العدد 7422 :االحـد  7شباط 2021

www.alzawraapaper.com

النزاهة النيابية :االستقطاع من الرعاية
االجتماعية بالغ اخلطورة

بغداد /الزوراء:
أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية ،صباح
طلوبي العكييل ،امس السبت ،أن ملف
االستقطاع من رواتب الرعاية االجتماعية
بالغ الخطورة ،مشريا إىل أن امللف أحيل إىل
محكمة تحقيق الرصافة.
وقال العكييل يف ترصيح صحفي :إن
“ملف استقطاع  2000دينار من العجزة
والفقراء املشمولني بشبكة الحماية
االجتماعية بالغ الخطورة” ،مبينا أن
“استقطاع  2000دينار بذريعة الضمان

الصحي موضوع خطري ألنه تم االستقطاع
من اشخاص غري موظفني”.
وأضاف أن “هناك لجانا تحقيقية واخرى
تحقيقية مشكلة من داخل لجنة النزاهة
النيابية للتحقيق بملف الضمان الصحي
لجميع الوزارات”.
ولفت العكييل إىل أن “وزارة العمل قامت
بالتعاقد مع إحدى الرشكات لشمول
املستفيدين من الفقراء بشبكة الحماية
بالضمان الصحي مقابل استقطاع 2000
دينار من كل مستفيد وهذا مخالف”.

االتفاق على ضمان حصة عادلة للعراق من
مياه نهر دجلة
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حددت موعد وصول الوجبة األوىل من اللقاح
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الصحة تصدر قرارات وإجراءات احرتازية للوقاية من «كورونا»
بغداد /الزوراء:
اصدرت دائرة الصحة العامة يف وزارة الصحة،
امس السبت ،عددا من القرارات واالجراءات
االحرتازية للوقاية من انتشار كورونا .بينما
كشفت وزارة الصحة العراقية عن موعد
وصول الوجبة األوىل من اللقاح املضاد
لفريوس كورونا اىل العراق.
وقالت الوزارة ،يف بيان تلقت وكالة «الزوراء»
نسخة منه :إن اإلجراءات تضمنت “التوجيه
بغلق كل املوالت واملطاعم والقاعات
واملقاهي التي التلتزم برشوط الوقاية من
فايروس كورونا” ،وكذلك “غلق كافة معاهد
الدروس الخصويص التي ال تلتزم باإلجراءات
الوقائية” ،مؤكدة “اتخاذ االجراءات القانونية
وحسب قانون الصحة العامة بحق املدارس
االهلية التي ال تلتزم بالتعليمات والتي قد
ت ٔودي اىل زيادة عدد اإلصابات”.
وطالبت وزارة الصحة والبيئة الجامعات

والكليات واملدارس “بعدم السماح الي طالب
او تدرييس الدخول للكليات او املدارس بدون
ارتداء الكمامات”.

بينما كشفت وزارة الصحة العراقية ،امس
السبت ،عن موعد وصول الوجبة األوىل من
اللقاح املضاد لفريوس كورونا اىل العراق.

وقال املتحدث باسم الوزارة ،سيف البدر ،يف
ترصيح صحفي :ان “املوعد النهائي لدخول
اللقاح املضاد لكورونا اىل العراق هو أواخر
شهر شباط الجاري” ،مبينا ان” الوزارة اقرت
 3أنواع من اللقاحات املضادة للفريوس هي (
فايزر و سينوفارم و أسرتازينيكا)  3بواقع
 20باملئة من الشعب العراقي”.
وأضاف انه” وفق الخطة التي وضعتها الوزارة
تم التعاقد مع  3رشكات لتوريد اللقاح ونهاية
الشهر الجاري ستصل العراق نوعيتان من
اللقاح هما (فايزر) بواقع مليون و525000
الف جرعة ،يف حني ان لقاح (أسرتازينيكا)
سيكون بواقع  3ماليني ونصف”.
وبشأن اخر التطورات لـ”كورونا” املتحور،
اكد البدر انه “نتوقع بأي لحظة ظهور
اإلصابات بهذا النوع الجديد بسبب عدم
االلتزام بوصايا السالمة الوقائية وتجاهل
إجراءات السالمة”.

الكهرباء تستنفر مالكاتها ملواجهة سوء األحوال اجلوية

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية ،امس السبت ،عن توقيع العراق بروتوكوال مع الجانب الرتكي
سيضمن حصصا عادلة من مياه نهر دجلة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة املوارد املائية ،عيل رايض ثامر ،يف ترصيح صحفي :إن
“ملف املفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص املائية سواء مع تركيا او ايران او
سوريا ،يعد من امللفات الحكومية املهمة” ،مبينا ان “ملف املياه يف العراق ،شهد تطورا
ايجابيا واضحا بني العراق وتركيا خالل املدة املاضية”.
وأضاف ثامر أن “املبعوث الخاص للرئيس الرتكي ،اكد حرص بالده عىل ضمان حصة
عادلة ومنصفة للعراق من مياه االنهر املشرتكة بني البلدين” ،موضحا أن “اخر اجتماع
بني العراق وتركيا ،كان يف يوم  15من الشهر املايض ،واتفق خالله عىل زيارة وفد فني
تركي اىل بغداد للتباحث بشأن انشاء املركز البحثي ،كما ان وفدا عراقيا سيزور انقره
قريبا الستكمال اجراءات توقيع بروتوكول بني الجانبني خاص بتنظيم حصص مياه
نهر دجلة”.
واشار املتحدث الرسمي باسم الوزارة اىل ان “هناك تفاهمات مع الجانب االيراني
ومخاطبات رسمية وعددا من اللقاءات خالل املدة القليلة املقبلة بشأن االنهر املشرتكة”،
مؤكدا ان “هذا امللف سيكون باتجاه ايجابي ملصلحة العراق”.

القبض على  3عناصر إرهابية يف املوصل

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ،امس السبت،
عن القاء القبض عىل ثالثة عنارص من
عصابات داعش االرهابية يف محافظة
نينوى.
الوزارة قالت يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان «قوة مشرتكة من فوج طوارئ
الرشطة الثاني عرش التابع لقيادة
رشطة نينوى ومديرية استخبارات
ومكافحة ارهاب نينوى ،وبنا ًء عىل
معلومات استخبارية وبعد البحث
والتحري ،تمكنت من القاء القبض
عىل ثالثة عنارص من عصابات داعش

االرهابية يف املحافظة».
واضاف البيان« :وهم كل من الداعيش
(م ا س م) الذي كان يعمل بصفة
مقاتل فيما يسمى (املعسكرات
العامة) والداعيش (م م ع ا) الذي كان
يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان
الجند) والداعيش (ع م ع ا) والذي
كان يعمل فيما يسمى (الحسبة)
خالل فرتة سيطرة داعش عىل مدينة
املوصل».
البيان تابع انه «تم القبض عليهم يف يف
مناطق واحياء «الزهراء» و»االخاء» يف
الجانب االيرس ملدينة املوصل».

بغداد /الزوراء:
وجه وزير الكهرباء ،ماجد مهدي
حنتوش ،امس السبت ،جميع
مالكات الوزارة باالستنفار التام
وبالدرجة القصوى ملواجهة
سوء األحوال الجوية ودعم

جهود امانة بغداد والدوائر
البلدية يف جميع املحافظات.
وشدد جنتوش يف بيان ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه :عىل
«مراعاة استثناء مغذيات
الكهرباء محطات ترصيف

املياه الثقيلة ومياه االمطار،
واملراكز
واملستشفيات،
الصحية».
واوعز بـ «فتح جميع مخازن
تشكيالت الوزارة ورشكاتها
الصيانات
منتسبي
أمام

الداخلية تعلن خطة اسرتاتيجية ملكافحة
املخدرات يف العراق
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس السبت ،وضع خطة
اسرتاتيجية ملكافحة املخدرات ،مشرية إىل أن
الخطة تتضمن جانب التوعية والتثقيف ،فضالً عن
حمالت الضبط لتجار املخدرات.
وقال الناطق باسم الداخلية ،اللواء خالد املحنا،
بحسب اإلعالم الرسمي :إن «املخدرات أحد
التهديدات الكبرية التي تواجه املجتمع العراقي،
وقد وضعت الوزارة خطة اسرتاتيجية ملكافحة
املخدرات ،تتضمن تدعيم املديرية الضبطية املتمثلة
بمديرية مكافحة املخدرات ورفع مستواها االداري

اىل مديرية عامة وتزويدها بكوادر متخصصة
وإعدادهم بشكل جيد ،فضالً عن تقديم الدعم
اللوجستي رغم الضائقة املالية التي تشهدها
البالد».وأضاف املحنا أن «الخطة تتضمن أيضا ً
اإليعاز إىل قوات النخبة للتدخل وإجراء الحمالت
وعمليات الضبط لتجار املخدرات» ،مبينا أن «الشق
الثاني من الخطة يعنى بجانب التوعية والتثقيف
ألن مكافحة املخدرات تتعلق بجزء كبري منها يف
مدى الرفض من قبل الجمهور ،وهناك حمالت
تقوم بها وزارة الداخلية من خالل دوائرها املختلفة
بضمنها الرشطة املجتمعية».

ضبط عجالت ومواد غذائية خمالفة يف أم قصر
واملنطقة الشمالية

إجرام بغداد تعتقل متهمني باإلرهاب
واالبتزاز االلكرتوني
بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد ،امس السبت ،عن إلقاء القبض عىل متهم
باإلرهاب وآخر بتهمة االبتزاز االلكرتوني يف العاصمة بغداد.
املديرية قالت يف بيان تلقته «الزوراء» :ان «مفارز مكتب مكافحة إجرام ابي غريب
تمكنت من القبض عىل متهم وفق املادة  ٤إرهاب واملطلوب اىل قسم استخبارات
ومكافحة إرهاب وسط الكرخ».
واضاف البيان انه «تم ايضا القبض عىل متهم آخر بجريمة االبتزاز االلكرتوني
بعد توفر معلومات لدى مكتب مكافحة إجرام الكاظمية حول قيام شخص
بابتزاز إحدى الفتيات الكرتونيا من خالل تهديدها بنرش صورها الخاصة عىل
مواقع التواصل االجتماعي مقابل مبالغ مالية ،وقد تم تشكيل فريق عمل ،وإلقاء
القبض عىل املتهم وتدوين أقواله وتصديقها قضائيا باالعرتاف وفق أحكام املادة
 ٤٣٠ق.ع».

بغداد /الزوراء:
اعلنت املنافذ الحدودية ضبط عجالت دون املوديل
يف منفذ ام قرص ،بينما ضبطت الهيأة العامة
للكمارك ( )٧شاحنات محملة بمواد (دجاج
مستورد و نقانق دجاج وإضافات علفية و
كارتون فارغ ).
وذكرت هيأة املنافذ الحدودية يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه امس :انه «تم ضبط حاوية
تحتوي عىل ( )4عجالت دون املوديل ال يسمح

باستريادها يف منفذ ميناء أم قرص األوسط».
بينما ضبطت الهيأة العامة للكمارك ،امس
السبت )٧( ،شاحنات محملة بمواد (دجاج
مستورد و نقانق دجاج وإضافات علفية و
كارتون فارغ )».
وبينت ان «الضبط جاء من قبل تحريات كمرك
املنطقة الشمالية عىل الطريق الرابط (كركوك -
اربيل ) ( دهوك  -نينوى ) وبالتعاون مع رشطة
الكمارك ملخالفتها للضوابط والتعليمات.

أمني العاصمة :وضع حمطات تصريف املياه مطمئن

بغداد /الزوراء:
أكد أمني بغداد ،املعمار عالء معن ،امس
السبت ،أن وضع محطات ترصيف املياه
مطمنئ ،الفتا إىل أن جميع الدوائر مستنفرة
تحسبا ً لحاالت الطوارئ.
وقال مكتب أمني بغداد يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إن «معن أجرى
يوم األمس جولة ملتابعة الجهد البلدي يف
العاصمة بغداد التي تشهد منذ ليلة امس
موجة من األمطار».
وأكد معن ،بحسب البيان :أن «وضع محطات
ترصيف املياه مطمنئ ومسيطر عليه،
ومنسوب املياه فيها يعد جيدا» ،مضيفا
أن «جميع دوائر البلدية يف حالة استنفار
قصوى ملواجهة أي طارئ».
ً
وتابع البيان أن «األمني زار عددا من
محطات ترصيف املياه والتقى املسؤولني
فيها واستمع منهم اىل املوقف يف هذه

املحطات ،ووجه باتخاذ كافة اإلجراءات
الالزمة للمحافظة عىل انسيابية تدفق مياه
األمطار».

وأشار البيان إىل أن «أمني بغداد ثمن الجهود
التي يقوم بها العاملون ضمن الجهد البلدي
لدوائر األمانة يف جميع املناطق» ،مشددا

عىل «تقديم افضل الخدمات ومتابعة موقف
الحالة الجوية للتحضري ألي طاري».
وأضافت أمانة بغداد أن «جولة معن شملت
عددا ً من الشوارع واملحالت السكنية ،وتفقد
موقع العمل يف مرشوع تطوير شارع
الشباب واملقربة امللكية يف األعظمية واطلع
عىل األعمال الجارية هناك».
وأكد األمني ،خالل لقائه املسؤول عىل
تنفيذ املرشوع ،عىل «اتباع اعىل درجات
الدقة ،معربا عن شكره للتعاون الذي ابداه
املواطنون يف ازالة التجاوزات ومساعدة
األجهزة املختصة إلنجاز املرشوع بأكمل
وجه واظهاره بالجمالية املطلوبة ،وجعله
انموذجا مهما إلعادة الوجه الحرضي
للمدينة ،حيث يعد هذا املرشوع جزءا من
مرشوع نهضة بغداد الكبري الذي تقوم به
امانة بغداد ،وبإرشاف مبارش من رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي».

لتجهيزهم باملواد الحاكمة
إلدامة الشبكة بغية ادامة زخم
العمل وتالفيا ً لتجمع مياه
األمطار يف الشوارع ،وإجراء
الصيانات الالزمة التي من
املمكن أن تطرأ».

ودعا جميع املواطنني «مراعاة
االبتعاد عن أعمدة وأسالك
الكهرباء ،وعدم مالمستها اثناء
هطول االمطار ،والتبليغ عن
أي حالة ألقرب مركز صيانة
حفاظا ً عىل أرواحهم».

العثور على خمزن رئيسي ملتفجرات
وأعتدة داعش يف األنبار

بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة الداخلية ،امس السبت ،ضبط املخزن الرئييس لألعتدة
واملواد املتفجرة ملا يسمى قاطع االنبار بعملية استخباراتية يف قضاء هيت.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «من خالل تفعيل الجهد االستخباري
واستنادا ً ملعلومات استخباراتية دقيقة من قبل املصادر  ،تمكنت مفارز وكالة االستخبارات
املتمثلة بمديرية استخبارات االنبار يف وزارة الداخلية من ضبط املخزن الرئييس لألعتدة واملواد
املتفجرة ملايسمى والية االنبار يف عصابات داعش باملناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت
ناحية كبيسة.
واضاف البيان أن «املخزن تروم العصابات اإلجرامية استخدامه للقيام بعمليات ارهابية يف
االقضية (هيت والرمادي و الفلوجة) ضمن محافظة االنبار».
واشار اىل انه «تم العثور بداخله عىل ( )٢٠عبوة الصقة مغناطيسية و( )١٠احزمة ناسفة
منها دروع رشطة مفخخة و ( )٢٠جهاز تفجري و( )١١٩عبوة ناسفة و ( )٢٥٠قداح تفجري
كهربائي وعادي وبكرتني من فتيل الكوارتز و ( )٦سبح تفجري».
وتابع« :حيث تم رفع املواد وضبطها وسيتم تسليمها اىل الجهات املختصة».

اإلطاحة بإحدى اإلرهابيات شرقي
صالح الدين
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة فرقة الرد الرسيع ،امس السبت،
عن إلقاء القبض عىل إحدى االرهابيات يف
محافظة صالح الدين.
القيادة قالت يف بيان ،ورد «للزوراء» :ان
«فرقة الرد الرسيع تواصل عملياتها النوعية
ومالحقة املطلوبني للقضاء ،حيث تمكن

اللواء الثالث التابع اىل فرقة الرد الرسيع ،ومن
خالل املتابعة املستمرة والتدقيق واملطابقة
وجمع املعلومات ،من القاء القبض عىل احدى
االرهابيات رشقي محافظة صالح الدين
واملطلوبة وفق احكام املادة  4ارهاب».
واضاف البيان ان «الفرقة عملت عىل تسليمها
اىل جهة الطلب إلكمال أوراقها التحقيقية».

اعتقال شبكتني لتجارة املخدرات يف
حمافظتني

بغداد /الزوراء:
أعلن جهاز االمن الوطني ،امس السبت ،عن اعتقال شبكتني منفصلتني لتجارة املخدرات
يف كركوك والنجف خالل عملية نوعية استمرت أليام.
«بإرشاف مبارش من قبل
وقال الجهاز يف بيان له حصلت «الزوراء» عىل نسخة منه :انه
ٍ
ُ
اإلطاحة
رئيس جهاز األمن الوطني عبد الغني االسدي ،وبعملية نوعية استمرت أليام تمت
بـ  12عنرصا كانوا يشكلون شبكتني منفصلتني لتجارة املخدرات يف كركوك والنجف».
وأضاف أن «العملية االوىل نفذتها مديرية األمن يف كركوك بنا ًء عىل معلومات إستخبارية
ومتابعة ميدانية تمكنت مفارزنا خاللها اإلطاحة بواحدة من أخطر شبكات تجارة
املخدرات مكونة من اربعة اشخاص ضبطت بحوزتهم  1090حبة مخدرة» ،موضحا ً أنه
«بعد التحقيق معهم اعرتفوا بوجود مخبئ اخر يضم  12500حبة ،إذ تم تدوين اقوالهم
واحالتهم اىل الجهات القضائية التخاذ االجراءات العادلة بحقهم».
ولفت بيان الجهاز اىل أن «العملية الثانية جاءت استكماالً لجهود جهاز االمن الوطني يف
مالحقة واعتقال عصابات وتجار املخدرات وبعد ايام من التعقب واملراقبة تمكنت مفارزنا
يف محافظة النجف االرشف من القبض عىل عصابة مكونة من  8اشخاص متورطة بتجارة
املخدرات» ،مؤكدا ً «ضبط بحوزتهم 1 ،كغم من الكرستال 20 ،غم من مادة الرتياق6 ،
مسدسات 3 ،دراجات مرسوقة ،رمانة يدوية ،كميات كبرية من الحبوب املخدرة».
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عالية نصيف ترحب بإلغاء قرار منع
استرياد السيارات املتضررة
بغداد /نينا:
رحبت النائب�ة عالية نصيف ،بتضمني
املوازن�ة املالي�ة فقرة تنص على إلغاء
ق�رار مجل�س ال�وزراء املتعل�ق بمن�ع
استرياد الس�يارات ذات الرضر البسيط
ومن بينها (ال�وارد األمريكي والكندي)
 ،مبينة أن مساعيها وبياناتها السابقة
به�ذا الخص�وص أثم�رت أخيرا ً وبات
باإلم�كان إع�ادة تش�غيل اآلالف م�ن
العمال الذين خرسوا أعمالهم منذ قرار
املنع .
وقال�ت يف بيان ”:س�بق وأن نرشنا عدة
بيان�ات طالبن�ا فيه�ا مجل�س الوزراء
بإلغ�اء ق�رار منع اس�ترياد الس�يارات
املتضررة ،من بينها البيان املنش�ور يف
 10ترشي�ن الثان�ي  2018وبي�ان آخر
يف  25كانون الثان�ي  ، 2019وأوضحنا
أن استرياد هذه الس�يارات يوفر فرص
العم�ل للآالف م�ن الش�باب يف أعمال
الس�مكرة والحدادة والصبغ وامليكانيك

واملح�ركات وكهربائي�ات الس�يارات
وكافة متعلقاتها “.
وبين�ت نصي�ف  ”:ان تضمين املوازنة
الي�وم فقرة إلغاء ق�رار مجلس الوزراء
الس�ابق به�ذا الخص�وص ه�و خطوة
تس�تحق الثن�اء والتقدي�ر “  ،مبينة “
أن أرزاق الن�اس اليمكن املس�اس بها،
ونب�ارك للعمال هذا القرار الذي س�يتم
بموجبه إطالق االسترياد “.

اقتصادي :ال ميكن تغيري أسعار
النفط والدوالر يف املوازنة

بغداد /الزوراء:
أك�د الخبير االقتصادي ،باس�م أنطوان ،ام�س الس�بت ،ان موازنة 2021
ماضية نحو التصويت وال يمكن للربملان التعديل عىل اس�عار رصف الدوالر
او بيع النفط.
وق�ال أنطوان يف ترصيح صحفي :ان�ه “ليس من صالحيات مجلس النواب
التغيري والتعديل يف أس�عار الرصف وأس�عار النفط س�واء كانت األس�عار
مرتفعة او منخفضه فهذه من صالحيات الحكومة حرصا”.
وأضاف انه “بعد اقرار البنك املركزي أس�عار الرصف الجديدة باالتفاق مع
الحكوم�ة أصبحت ارق�ام املوازنة غري قابلة للتعدي�ل وال يمكن الطعن بها
من قبل الربملان”.
ويف س�ياق متص�ل ،اكد أنط�وان ان “انخف�اض مبيعات البن�ك املركزي او
انعدامه�ا ه�و انعكاس للتغييرات التي ط�رأت عىل أس�عار رصف الدوالر
الذي دفع بالتاج�ر واملواطن اىل عدم املجازفة وخوض تجارة جديدة يف ظل
التحوالت االقتصادية للسوق العراقية”.

العراق يعلن جاهزيته لتصدير أمساك
الكارب بعد حتقيق االكتفاء الذاتي

بغداد /الزوراء:
أعلنت لجنة الزراعة واملياه واألهوار
النيابية ،امس الس�بت ،عن مؤهالت
واس�عة للنهوض بالقطاع الحيواني
والنباتي يف العراق ،فيما أش�ارت اىل
أن الع�راق جاه�ز لتصدير أس�ماك
الكارب بعد تحقيق االكتفاء الذاتي.
وق�ال رئي�س اللجنة ،النائب سلام
الش�مري ،بحسب الوكالة الرسمية:
إن “القان�ون رقم  11لس�نة 2010
يف�رض على الحكوم�ة حماي�ة
املنتج�ات الزراعي�ة والحيواني�ة
والصناعي�ة والنباتي�ة” ،مبين�ا ً أن
“الحكومات الس�ابقة لم تمتثل لهذا
املفص�ل امله�م ،م�ا دف�ع اللجنة اىل
جم�ع تواقيع داخل مجل�س النواب
والتصوي�ت عىل قرار منع اس�ترياد
البي�ض األحمر واألبيض واألس�ماك
املربدة والحية وكذلك الدجاج”.
وأك�د الش�مري أن “هن�اك مؤهالت
واس�عة يف العراق للنهوض بالقطاع
الحيوان�ي والنبات�ي والزراع�ي”،
مشيرا ً اىل أن “العراق أعلن االكتفاء
الذاتي من أسماك الكارب وهو جاهز
للتصدير ،بعد أن انخفض سعر كيلو
السمك اىل  2500دينار”.
وبش�أن املنتج�ات املس�توردة ،أكد
الش�مري“ :طالبنا الجه�ات املعنية
بالحد من إغراق الس�وق باملستورد
ألن ه�ذا يم�س األم�ن الغذان�ي “،
موضح�ا ً أن “هن�اك انفالتا واضحا

يف املعاب�ر غير الرس�مية باالقلي�م،
وتمت مخاطبة الحكومة بعدة كتب
للسيطرة عليها وعىل هذه املعابر اّإل
أنه لغاية اآلن لم تتم الس�يطرة عىل
أي منفذ”.
وطال�ب الش�مري رئي�س ال�وزراء
،مصطف�ى الكاظم�ي ،والجه�ات
املعنية بـ”أخذ الدور الحقيقي للحد
م�ن التهريب ومحاس�بة املتعاملني
ب�ه” ،الفت�ا ً اىل “أن لجن�ة الزراع�ة
ماضية يف حماية املنتج املحيل”.
وتاب�ع الش�مري أن “الع�راق وصل
الي�وم لالكتفاء الذات�ي ببيض املادة
والفواك�ه والخض�ار واملحاصي�ل
االستراتيجية كمحص�ويل الحنط�ة
والشعري ،بعدما كان يستورد خمسة
ماليين طن من هذه امل�واد” ،مؤكدا ً
أن “الفائض م�ن محصول الحنطة
س�يوزع كطحني بمف�ردات الحصة
التموينية”.
وع�ن اس�تحقاقات الفالحين ،ذكر
الش�مري أن “الحكوم�ة ل�م تس�دد
مس�تحقات املزارعين من�ذ الع�ام
 2018وحت�ى اآلن ،وم�ن بينه�م
مزارع�و الذرة الصف�راء واملحاصيل
االستراتيجية “ ،مشيرا ً اىل أن “من
يري�د تعظيم امل�وارد ،علي�ه تعظيم
أم�ور وزارة الزراع�ة ،م�ن خلال
النظر بش�كل جدي للقطاع الزراعي
وتطوي�ره ورصف مس�تحقات
املزارعني”.

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة
()12274
املرقم�ة
والص�ادرة م�ن نقاب�ة
الصحفيين العراقيني،
بإس�م (عبدالله عاجل
فارس) ،فعىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة
االصدار.
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الوزارة تعلن املضي بتطوير حقوهلا املشرتكة مع دول اجلوار

الطاقة النيابية تؤكد جاهزية مشروع قانون شركة النفط الوطنية للتصويت
بغداد /الزوراء:
ع�زت لجنة الطاقة والنفط النيابيَّة عدم
التصوي�ت عىل مشروع قان�ون رشكة
النفط الوطني�ة إىل عدم اكتمال النصاب
يف الجلس�ة التي عقدت يف  27من ش�هر
كان�ون الثان�ي ،مشيرة إىل أن القانون
الذي أق�ر ع�ام  2017جوب�ه باعرتاض
املحكم�ة االتحادية .وفيم�ا أكدت وزارة
النف�ط إن البلاد ليس�ت لديها خس�ائر
كبرية يف اس�تثمار حقولها املشرتكة مع
دول الجوار ،أوضحت ان الوزارة ماضية
يف تطوي�ر تل�ك الحق�ول وزي�ادة إنتاج
الخام فيها.
وق�ال رئي�س لجن�ة الطاق�ة والنف�ط
النيابيَّة ،هيبت الحلبويس ،امس السبت،
يف ترصيح صحفي :إن لجنته “استكملت
التعديلات عىل الفق�رات التي اعرتضت
عليه�ا املحكم�ة االتحادي�ة” ،متوقع�ا ً
“التصوي�ت على تعديل قان�ون الرشكة
الوطنية وتأس�يس تلك الرشكة يف اقرب
جلسة”.
وأوض�ح ان “تأس�يس رشك�ة النف�ط
الوطني�ة التي س�تضم اغل�ب الرشكات
النفطية االنتاجية (رشكة نفط البرصة،
رشكة نفط ذي قار ،رشكة نفط الشمال،
ورشك�ة نف�ط ميس�ان ورشك�ة نف�ط
الوس�ط وكذلك رشكة الحفر واجزاء من
بع�ض املديريات العامة داخ�ل الوزارة)

س�يخفف الع�بء عنها بما يق�ارب 80
باملئة”.
وتاب�ع الحلب�ويس أنه “س�يقترص عمل
الوزارة عىل رس�م السياس�ات النفطية
وف�ق م�ا تبق�ى لها م�ن رشك�ة توزيع
املنتوج�ات النفطي�ة والغ�از ورشك�ة
سومو”.
م�ن جهته ،ق�ال وزير النف�ط العراقي،

مطالبات برملانية
مبحاسبة من ال يلتزم
حبماية املنتج احمللي

إحس�ان عبد الجب�ار ،امس الس�بت ،إن
البلاد ليس�ت لديه�ا خس�ائر كبيرة يف
اس�تثمار حقوله�ا املشتركة م�ع دول
الج�وار ،مؤك�دا ان ال�وزارة ماضي�ة يف
تطوير تلك الحق�ول وزيادة إنتاج الخام
فيها.
وقال عبد الجب�ار يف ترصيح صحفي:ان
“هن�اك لجنة خاصة للحقول املشتركة

مع الكويت وايران بم�ا يتعلق بالحقول
النفطي�ة املشتركة معهم�ا” ،مبينا ان
“ل�دى العراق إستش�اريا ً يعم�ل لرتتيب
العالقة م�ع الكويت ،اّإل انن�ا لم نتوصل
استش�ار لرتتي�ب ه�ذه
م�ع اي�ران اىل
ٍ
العالقة”.
واض�اف ان “أهم الحقول املشتركة مع
ايران هو حقل مجن�ون النفطي وحاليا

الع�راق يف مرحلة بدء مشروع حفر 40
برئا بعد التعاقد مع رشكة (شلومربجر)
األمريكية منذ س�نتني ،اضافة اىل احالة
حفر  40برئا أُ َخ َر يف نفس الحقل”.
وتاب�ع الوزي�ر ان “الع�راق يس�تهدف
الوص�ول اىل  600ال�ف برمي�ل انت�اج
م�ن حق�ل مجنون وه�و ال�ذي ُيعد من
اكبر الحق�ول املشتركة ،وبالت�ايل فإن
العراق يحاول اس�تثمار اعلى ما يمكن
م�ن الحقول املشتركة وفق الس�ياقات
املعيارية” ،مشريا اىل “وجود خلل يف احد
الحقول املشرتكة وتأخرها باالنتاج ،وانه
يف جولة الرتاخيص الخامس�ة نحاول ان
نحل املشكلة لهذه الحقول املشرتكة”.
واك�د ان “اي�ران لديه�ا ايض�ا تأخ�ر
باالستثمارات الخاصة بالحقول املشرتكة
نتيج�ة الضغ�ط االقتص�ادي عليها ،وال
تمتل�ك نف�س الرسع�ة باالس�تثمار يف
ه�ذا املجال” ،متوقعا ان�ه “ال يوجد لدى
العراق خسارة كرية للعراق يف االستثمار
بتلك الحقول”.
ً
حقلا نفطي�ا
ويوج�د يف الع�راق 24
مشتركا ً مع إي�ران والكويت وس�وريا،
ً
حقلا منتجا ً واألخرى غري
من بينها 15
مس�تغلة ،وأب�رز تل�ك الحقول س�فوان
والرميلة والزبري م�ع الكويت ،ومجنون
وأبو غرب وبزركان والفكة ونفط خانة
مع إيران.

هبوط صادرات العراق النفطية ألمريكا لـ 90ألف برميل

بغداد /الزوراء:
طالب�ت لجن�ة الزراعة واملي�اه واالهوار النيابية ،امس الس�بت ،بتش�ديد
املراقب�ة الحكومية عىل املنافذ الحدودية وانه�اء عمليات دخول املنتجات
الزراعية والحيوانية اىل البالد.
وقال رئيس اللجنة ،سلام الشمري ،يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه:
“سبق ان طلبنا مرارا وتكرارا من االجهزة الحكومية السيطرة عىل املنافذ
الحدودية والس�يطرات ملنع دخول املنتجات الزراعي�ة والحيوانية املنتجة
محليا ،ولكن لالسف لم تكن هناك استجابات مستمرة لذلك”.
وأض�اف أن “هن�اك من اليري�د الخري للمواط�ن والفالح واملزارع بش�كل
خاص عرب اغراق الس�وق بمنتج�ات التضاهي املنتج املحيل ،ويؤدي االمر
اىل خسائر كبرية”.
وأوضح الش�مري أن “العراق لم يصل منذ فترة طويلة اىل حالة االكتفاء
الذات�ي من املنتجات الزراعي�ة والحيوانية كما وصلها هذه الفرتة” ،مبينا
أن “هذا االكتفاء ازعج البعض املرتبطني بصفقات مع هذه الجهة او تلك
عرب اغراق السوق ورضب االقتصاد”.
وش�دد رئيس اللجنة عىل “رضورة إلغاء االعف�اءات الجمركية للمنتجات
الزراعي�ة والحيوانية ،وتش�ديد املراقب�ة يف املنافذ الحدودية والس�يطرات
والت�ي م�ا زال البعض م�ن عامليها ومن خلفه�م اليريدون الخير للبلد
واهله”.

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلنت ادارة معلومات الطاقة األمريكية،
امس السبت ،انخفاض صادرات النفط
العراقي�ة للوالي�ات املتح�دة اىل مع�دل
 90أل�ف برمي�ل باليوم خالل االس�بوع
املايض.
وقالت االدارة يف تقرير لها :ان “متوسط
االس�تريادات االمريكي�ة م�ن النف�ط
الخام خالل االس�بوع املايض من ثماني
دول بلغ�ت  5.876ماليين برميل يوميا
مرتفعة بمقدار 1260الف برميل باليوم
ع�ن االس�بوع الذي س�بقه وال�ذي بلغ

 4.616ماليني برميل يوميا “.
واضاف�ت ان “امريكا اس�توردت النفط
الخام من العراق خالل االس�بوع املايض
بمعدل  90الف برمي�ل باليوم منخفضا
بمقدار  25الف برميل عن االسبوع الذي
سبقة والبالغ  115الف برميل”.
واش�ارت اىل ان “اكثر االيرادات النفطية
ألمري�كا خالل االس�بوع امل�ايض جاءت
م�ن كن�دا وبمع�دل بل�غ  4.238ماليني
برميل يوميا ،تليها املكس�يك التي بلغت
كمية االستريادات منها بمعدل  723الف
برميل يوميا ،تليها كولومبيا التي بلغت

االس�تريادات منه�ا بمع�دل  305آالف
برمي�ل يوميا  ،ث�م الس�عودية وبكمية
بلغت كمع�دل  180الف برمي�ل يوميا،
ونيجريي�ا وبمع�دل  175ال�ف برمي�ل
يوميا”.
وتابعت ان “كمية االستريادات االمريكية
م�ن النفط الخ�ام من االك�وادور بلغت
بمع�دل  100ال�ف برمي�ل يومي�ا ،ومن
الربازيل بمعدل  65الف برميل يوميا”.
وتس�تورد الوالي�ات املتح�دة االمريكية
معظم خاماتها من دول الجوار لها ومن
السعودية والعراق يف املنطقة .

الرافدين يكشف عن برنامج يتيح تسليم القروض فورياً
بغداد /الزوراء:
كش�ف مصرف الرافدين ،امس الس�بت،
ع�ن برنامج الكرتوني جديد يتيح تس�ليم
القروض بشكل فوري.
وقال مدير املرصف ،حسني عيل محيسن،
يف ترصيحات تابعتها “الزوراء” :إن “إدارة
مرصف الرافدين ارتأت تطبيق الحسابات
الخاص�ة بمن�ح الس�لف للموظفين
واملتقاعدي�ن بين املرصف وبين الرشكة
العاملي�ة للبطاق�ة الذكي�ة” ،الفت�ا ً اىل أنه

“عىل مدار أربعة أشهر متتالية من العمل
لم يستطع املرصف تطبيق املحفظة ،ولم
يتسلم املرصف الربنامج الخاص بالبطاقة
الذكية”.
وأوضح محيس�ن أن “جمي�ع الربامج بيد
الرشكة العاملية حرصاً ،ما اضطر املرصف
اىل تكثي�ف الجهود لعم�ل برنامج إلطالق
الس�لف وتم عمل برنامج يواكب الحداثة،
وت�م تنصيب�ه يف بع�ض ف�روع املصرف
وتدري�ب الكوادر عليه ك�ي تكون جاهزة

للعم�ل األس�بوع املقب�ل” ،مشيرا اىل أن
“ه�ذا الربنامج يتيح التقديم عىل الس�لف
والتس�لم الفوري باليوم نفسه من فروع
املرصف”.
وتاب�ع أن�ه “ال وجود لح�االت االبتزاز ألن
العم�ل إلكرتون�ي ،وهناك ف�رق للمراقبة
وتش�خيص الحاالت الس�لبية ومعالجتها
إن وج�دت” ،مبينا ً أن “املرصف قام برفع
فوائ�د التوفير اىل  % 4.5والودائع الثابتة
اىل .”% 6

دعت إىل االتفاق على حصة كردستان

اللجنة املالية تكشف عن تفاصيل موازنة 2021

بغداد /الزوراء:
دعا عضو اللجنة املالية النيابية ،جمال كوجر ،امس
الس�بت ،املعرتضني عىل حصة كردس�تان باملوازنة
اىل االتف�اق على صيغ�ة واحدة يتم مناقش�تها مع
حكومة االقليم.
وق�ال كوجر يف حديث صحف�ي :ان “املالية النيابية
عمل�ت على إدراج تخصيص�ات ضم�ن املوازن�ة
ملستحقات املحارضين والعقود و االجراء ،اما باقي
الرشائح فإنها لم تتمكن من تضمينها لعدة اسباب،
م�ن بينه�ا ان أعدادهم كبرية جدا وه�ي بحاجة اىل
تخصيصات مالي�ة كبرية جدا ولم يتم ادراجهم من
قب�ل الحكومة ضمن املوازنة املرس�لة منها” ،مبينا
ان “اللجن�ة املالية تريد يف نهاية املطاف ان تنظر اىل
الجميع بعني متساوية”.
واض�اف كوج�ر ان “العج�ز يف املوازن�ة كان كبريا
ج�دا والحكوم�ة كانت عاج�زة عن توفريه بس�بب
الظ�روف الحالية ما جعلنا نذه�ب اىل تخفيض هذا
العج�ز بما يس�اوي  47تريلي�ون دين�ار” ،الفتا اىل
“انن�ا مس�تمرون يف صياغة املوازن�ة وبحال كانت
هنالك أبواب نس�تطيع ان نس�تفيد منها كـ منحة

جمهورية العراق
العدد1031:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
التاريخ2021/2/4:
اعالن
اىل /املدعى عليه /عبد مجبل دحام
ملقتضياتِ حس�م الدعوى الرشعية املرقمة اعاله
واملقامة من قبل املدعية (فخرية هادي دحام)
واملتضمنة طلبه�ا التفريق القضائ�ي وملجهولية
مح�ل اقامت�ك ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة
صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة
وخالل هذا االعلان قبل موع�د املرافعة املصادف
يوم  2021/2/15وعند عدم حضورك او إرس�ال
من ين�وب عنك قانونا س�وف تس�تكمل املحكمة
إجراءاتها بحقك غيابيا .
القايض
ضياء قاسم الهاليل

للمش�مولني بقرار  315فإن اللجنة لن تدخر جهدا
لدعمه�م بهذا الخصوص ،ام�ا ان نقدم الوعود لهم
بأنهم مش�مولون فهو غري صحيح عىل اعتبار إنهم
العدد/1689:ب2020/

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية التاريخ2021/2/1:
إعالن

اىل املدعى عليه (احمد مارز محمد)
بن�اءا ً عىل الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله
واملقامة من قبل املدعي (أسد حنون عيىس)
بخصوص الدع�وى املقامة علي�ك من قبل
املدعي اعاله وملجهولية محل االقامة تقرر
تبليغك إعالنا ً بواسطة صحيفتني محليتني
على موعد املرافعة املوافق  2021/3/2ويف
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب
عنك قانونا ً س�تجري املرافعة بحقك غيابيا ً
وفق االصول.
مع التقدير..
القايض
أزهر عيل فرج

غري مش�مولني اصال من الحكومة ،ولم يتم إرس�ال
تخصيصاتهم منها باألصل ،لكننا رغم هذا سننظر
اىل مستقبلهم يف نهاية املطاف”.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واس�ط
قسم العقود

وتابع ان “البعض بعيدون عن اللجنة املالية لكنهم
يقدم�ون وعودا ال تتع�دى كونها وع�ودا انتخابية،
دون ان يعلموا ما ه�و البعد الترشيعي وصالحيات
مجل�س النواب ،لكن لالس�ف الش�ديد ف�إن هنالك
مزايدات كثرية اربكت الشارع وتعطي آماال ووعودا
كاذبة وتربك عمل اللجنة املالية”.
وبش�أن حصة االقليم يف املوازنة ،اشار كوجر اىل ان
“البي�ت الش�يعي حتى اللحظة لم يحس�م امره بما
يريده ضمن املوازنة ،وماذا يريد من اقليم كردستان
فنحن كنواب كرد قلنا منذ اول جلس�ة للمناقشات
ان�ه ما اتى م�ن الحكومة فه�و مقب�ول لدينا لكن
االخري�ن ل�م يرضوا به�ذا الخي�ار ولم يأت�وا حتى
اللحظة بنص هم متفقني عليه كي تتم مناقش�ته،
ونتمنى منهم تقديم مقرتح نص متفق عليه بينهم
لتتم مناقشته مع وفد االقليم”.
واك�د كوج�ر ان “املوازنة كانت متعب�ة ونعتقد انه
ينبغي االنته�اء منها خالل االس�بوع الحايل الن اي
تأخير واطال�ة باملناقش�ات تفتح أب�واب خالفات
جديدة بالتايل ينبغي التصويت عليها قبل نهاية هذا
االسبوع”.

العدد1642:
التاريخ2021/2/3:

م /تنويه
إلحاقا ً بإعالننا املرقم  1628يف  2021/2/2ورد سهوا ً يف ديباجة
االعلان (اعادة إعالن) ،والصحيح ه�و (االعالن للمرة االوىل)..
لذا اقتىض التنويه..
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الرياضي

أصفر وأمحر

العبو منتخب اليد يطالبون بصرف
مستحقاتهم املالية

بغداد /متابعة الزوراء
طالب العبو املنتخب الوطني بكرة اليد ،االتحاد برصف مستحقاتهم املالية.
وقال الالعب جاس�م غصاب إن “مس�تحقات العبي املنتخب الوطني ،تأخرت كثرياً ،فمنذ فرتة
طويلة جدا ً لم نتحصل عليها وهذا االمر ال يمكن السكوت عنه”.
ً
ودع�ا غصاب ،اتح�اد اليد اىل “رصف مس�تحقات الالعبين” ،مؤكدا ان “هذا اق�ل يشء يقدمه
االتحاد لالعبي املنتخب العراقي ،الذين دافعوا عن اسم العراق يف املحافل الدولية”.
يذكر ان اتحاد اليد ،ش�هد تغيريا ً برئاس�ته ،بعد اس�تقالة سلام عواد وانتخاب محمد األعرجي
بديالً عنه.
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مشاهدات من اجلولة السابعة عشرة

فريق الزوراء بطل الوقت القاتل واملدافعون ينافسون املهامجني يف دورينا
بغداد /صالح عبد املهدي
عدسة /أحمد الكناني
بعد انقضاء الجولة رقم  17منها
حفلت مباريات دوري الكرة
املمتاز بالكثري من االحداث
واملعطيات التي اضفت عىل
الرصاع التنافيس املزيد من االثارة
والسخونة ( ،الزوراء ) تابعت
ماجادت به الجوالت التي جرت
حتى االن من تفاصيل وخرجت
بهذه الحصيلة :

ملهاجم الزوراء وملك الرضبات
الراسية مهند عبد الرحيم يف
تقليص الفارق عندما يواجه
فريقه مضيفه الكرخ وضيفه
اربيل يف ختام املرحلة االوىل من
الدوري .

مدافعون ينافسون املهامجني

قمّة زرقاء بامتياز

حافظ القوة الجوية عىل موقعه يف
قمة جدول الرتتيب للمرة الرابعة
تواليا بعد ان استحوذ عىل جميع
امتيازات التفوق فهو الفريق
االكثر فوزا بعرش مباريات
واالفضل هجوما وله  26هدفا
واالقوى دفاعا بثماني كرات فقط
دخلت مرماه جامعا  35نقطة
ابتعد فيها عن اقرب مالحقيه
ونعني الزوراء والرشطة بثالث
نقاط باستثمار تعثر الوصيفني
بالتعادل امام نفط ميسان
والكهرباء  ،وما يحسب للقوة
الجوية انه استطاع تجاوز
الظروف الصعبة التي مر بها
وكادت ان تطيح بجهازه الفني
اثر الخسارة امام امانة بغداد
وزاخو والتعادل مع القاسم
والديوانية يف االدوار من الخامس
حتى الثامن ليسرتجع الفريق
قوته بعد ذلك ويحقق الفوز يف
سبع مباريات والتعادل يف مباراتني
مرتقيا القمة باستحقاق .

رقم قياسي مل يصمد

نهض العب نفط ميسان جعفر
كاطع من دكة البدالء وكأنه حمل
معه مهمه تحطيم الرقم القيايس

لحارس مرمى الزوراء جالل حسن
فكان له ما اراد عند الدقيقة 79
من عمر مباراة الفريقني املثرية
التي ضيفها ملعب الشعب الدويل
لحساب الدور السابع عرش
عندما سجل هدف التقدم لفريقه
وهو اول هدف يدخل الشباك
البيضاء بعد صمود مشهود امتد

اعالمنا الرياضي
قدم الدكتور هادي عبدالله ورقة بحثية اىل ندوة
قس�م الصحافة االذاعية والتلفزيونية يف كلية
االعالم – جامعة بغداد التي بحثت يف العالقة
بني مواق�ع التواصل االجتماع�ي والتعرض
للفضائي�ات ..والورق�ة بعن�وان “ تكاملية
العالق�ة بني االعالمين التقلي�دي والجديد يف
التغطية الرياضية “ اذ وصفت وحللت املشهد
اإلتص�ايل يف تغطي�ة االح�داث الرياضي�ة من خالل
تكامل االعالمني التقليدي ممثال بالقنوات التلفزيونية والجديد ممثال
بمواقع التواصل االجتماعي .ويرتاوح عددها حس�ب موقع ويكبيديا
اإلنكليزية بني  800اىل  5000اش�هرها عرشون عىل رأس�ها فيسبوك
وتويرت وواتس آب وانستغرام وتليغرام  ..ويرى الباحث ى ان أهمية
ه�ذه الورق�ة تنبع من أهمي�ة الحدث الري�ايض وكذلك م�ن أهمية
اختالف املمارس�ة اإلعالمية عما كانت عليه وم�ا يتبع هذا االختالف
م�ن معطي�ات عىل مس�توى اخالقي�ات املهنة وانعكاس�ه عىل فئات
العاملني يف االعالم وطبيعة التغطية ..رياضة الزوراء س�تنرش النقاط
الرئيسة يف الورقة يف عدد األربعاء املقبل ان شاء الله تعاىل .
*******************
أقام قس�م اإلعالم واإلتص�ال الحكومي يف وزارة
الش�باب والرياض�ة عرب املنص�ة األلكرتونية
ً
مح�ارضة ع�ن (األخطاء الش�ائعة
(،)fcc
ً
يف لغة اإلعالم) ،بمش�اركة ( )٧٥مش�اركا،
واس�تهدفت موظف�ي القس�م ،ومس�ؤويل
الش�عب والوح�دات اإلعالمي�ة والعاملني يف
املجال اإلعالم�ي يف مديريات ودوائ�ر الوزارة،
واملهتمني يف املجال اإلعالمي ،وحارض فيها املختص
يف اللغة العربية الدكتور عباس فاضل آل مسافر.
ورحب معاون مدير قس�م اإلعالم واإلتصال الحكومي قيص حس�ن،
باملش�اركني مقدم�ا ش�كره اىل املحارض لتلبي�ة الدعوة وتن�اول هذا
املوض�وع امله�م يف عمل الصحف�ي واالعالم�ي ،فيما تن�اول يف ختام
املحارضة عدد من األخطاء وكيفية تجنبها.
ويف مستهل املحارضة تحدث مسافر عن :التعريف باللغة ،وأهميتها،
وأصلها ،وأنواعها كـ (لغة اإلشارة ،واملنطوقة ،واملكتوبة) ،واملدارس
اللغوية التي بحثت بهذا الشأن.
وقدم املحارض عد ًدا من النصائح املهمة لتطوير اللغة ،وتجنب الوقوع
يف األخطاء ،كالرجوع إىل بع�ض املعاجم اللغوية ،والكتب املختصة يف
اللغة العربية ،والقراءة والكتابة املستمرة.
**************
خال�ص التعازي واحر املواس�اة قدمتها االرسة
االعالمي�ة اىل الزميل اي�اد عيل نارص املحرر
يف القناة العراقي�ة االخبارية لوفاة عمه..
س�ائلني الله العيل القدير ان يتغمد الفقيد
برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه الصرب
والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .

لخمس مباريات متتالية انتهت
جميعها بفوز الزعيم عىل فرق
القاسم والديوانية ونفط الوسط
والسماوة والنجف تواليا بيد ان
فرحة كاطع لم تكتمل بعد ان
اتت رياح الوقت القاتل بغري ما
تشتهيه سفن ابناء العمارة حيث
ادرك العائد نجم شوان التعادل

براسية سيتذكرها لوقت طويل
منحت فريقه نقطة ثمينة كانت
يف طريقها للضياع .

قمة اهلدافني ألمين

وعىل الصعيد الشخيص حافظ
مهاجم القوة الجوية الدويل ايمن
حسني عىل صدارة الئحة الهدافني
بعد ان رفع رصيده اىل  14هدفا

مبتعدا عن وصيفه الوحيد مهند
عبد الرحيم بخمسة اهداف  ،وما
يحسب اليمن انه قدم نفسه بقوة
يف املوسم الحايل ليكون املهاجم
االبرز بني فرق الدوري عن جدارة
واستحقاق  ،وسجل ايمن اهدافه
بواقع ثالثة اهداف بمرمى النفط
وهدفني بمرمى فرق الصناعات

الكهربائية والسماوة ونفط
ميسان واربيل اىل جانب هدف
واحد بمرمى فريق الزوراء
ونفط البرصة والطلبة  ،ويبدو
ان هذا الالعب ماض يف مساعيه
للظفر باللقب الشخيص رغم
انه سيغيب عن فريقه لعدة
ايام بسبب االصابة وهي فرصة

من ابرز الظواهر التي شهدها
دوري املوسم الحايل هي ظهورعدد
من املدافعني كقوى منافسة
للمهاجمني حتى بلغ عدد االهداف
التي سجلوها  38هدفا وهو
جانب ايجابي بالطبع يؤكد
نجاح خطط املدربني يف التعامل
مع كيفية الوصول اىل املرمى
املنافس ويف هذا االطار نشري اىل
تالق مدافع الرشطة سعد ناطق
الذي يتصدر الئحة هدايف فريقه
بخمسة اهداف يف مفارقة غريبة
جعلته يتفوق عىل جميع مهاجمي
القيثارة الخرضاء وجلهم من
االسماء املعرفة والالفت للنظر ان
معظم االهداف التي سجلها نجم
دفاع منتخبنا الوطني كانت مؤثرة
وجلبت النقاط لفريقه  ،ويف
الرشطة ايضا سجل عالء مهاوي
ثالثة اهداف وزميله عيل فائز هدفا
ليبلغ رصيد مدافعي الفريق 9
اهداف تمثل نصف حصيلة فريقه
تقريبا  ،ويف السماوة اظهر املدافع
اياد سدير مهارة يف تنفيذ الركالت
الثابتة ليسجل منها اربعة اهداف
 ،اما يف نفط الوسط فكانت حصة
املدافعني اربعة اهداف تقاسمها
الثنائي عبد الله عبد االمري ورسالن
حنون  ،ويف النفط قدم بيار ابو بكر
اداء هجوميا فاعال كلله بهدفني
جميلني ومثله فعل مدافع الزوراء
نجم شوان والالئحة تطول .

رعب الدقائق القاتلة

وشهد دوري الكرة املمتاز يف
املوسم الحايل الكثري من االهداف
القاتلة التي جاء بها الوقت بدل
املهدور لتضفي عىل املباريات
املزيد من االثارة واملتعة بعد
ان جعلت من الخارس متعادال
واملتعادل فائزا  ،وهنا البد من
االشارة اىل ان الزوراء هو الفريق
الذي امتلك الوقت القاتل حتى
االن بعد ان سجل ثالثة من
اهدافه يف الدقائق بعد التسعني
ليخطف بها ثالث نقاط كادت ان
تطري اولها هدف التعادل بمرمى
القوة الجوية الذي جاء يف
الدقيقة  91عن طريق مهند عبد
الرحيم وهو الالعب ذاته الذي
ادرك التعادل بمرمى امانة بغداد
الذي لم يهنا بهدف التقدم سوى
 4دقائق فقط  ،اما الهدف الثالث
فكان لنجم شوان وقد سجله
بمرمى نفط ميسان يف الدقيقة
 ، 95ويف النجف كان املتالق احمد
لفتة كوني بطل الوقت القاتل
بعد ان انتزع لفريقه ست نقاط
مهمة نصفها يف املباراة امام
الكرخ عندما سجل هدف الفوز
يف الدقيقة  91والنصف االخر يف
مباراة الصناعات الكهربائية
من نتاج هدف الفوز الذي جاء
يف الوقت ذاته  ،وهناك اهداف
اخرى ابرزها لالعب القوة الجوية
عباس جاسم بمرمى الكهرباء
والعب زاخو احمد داود بمرمى
اربيل والعب نفط ميسان احمد
عبد الرزاق بمرمى الكرخ والعب
نفط الوسط زيد تحسني بمرمى
الحدود.

اندية بغداد وميسان تهيمن على املراكز االوىل لبطولة اندية العراق بالرماية
بغداد/محمود السعد
بحضور عدنان درجال وزير الشباب
والرياضة و رعد حمودي رئيس اللجنة
االوملبية الوطنية العراقية املنتهية واليته،
اقيمت بطولة العراق للرماية للناشنئ
والناشئات وقال الدكتور مندوب السعد
امني رس االتحاد العراقي للرماية ان
البطولة اقيمت برعاية مدارس معارف
بغداد لخلق التنافس املحيل والوصول
لالنجازات.
وكانت النتائج الفرقية للمسدس الهوائي
للناشئات حيث حصل نادي بدير عىل
املركز االول ونادي االعظمية عىل املركز
الثاني ونادي نفط ميسان عىل املركز
الثالث ويف فعالية البندقية الهوائية
للناشئات حصل نادي االمانة عىل املركز
االول ونادي االعظمية عىل املركز الثاني
ونادي الحر عىل املركز الثالث ويف فعالية
ناشئني حصلت الالعب عبد الرحمن
اوس من نادي االعظمية عىل املركز
االول وجمع  ٥٢٨عالمة ومصطفى

فرات من نادي االعظمية ايضا وجمع
 ٥٢٧عالمة وحصل الالعب منتظر ستار
وجمع  ٥١١عالمة ويف فعالية البندقية
ناشئات فازت الالعبةامال حيدر من
نادي االعظمية باملركز االول والالعبة
نرجس محمد من نادي االمانة باملركز
الثاني والالعبة رؤى جاسم من نادي
الحر باملركز الثالث
ويف فعالية البندقية ناشئني فكان املركز
االول من نصيب الالعب عبد الرحمن عيل
من نادي االمانة واملركز الثاني الالعب
مهدي مامون من االمانة ايضا واملركز
الثالث احمد حسني من نادي امام املتقني
اما فعالية املسدس للناشئات حققت
الالعبة فاطمة جواد كاظم املركز من
نادي ال بديراالول وحصلت عىل ٥٠٠
عالمة وحصلت الالعبة تقى احمد من
نادي ال بدير ايضا عىل املركز الثاني
وجمعت  ٤٩٧عالمة وحصلت الالعبة
زينب عباس عىل املركز الثالث وجمعت
 ٤٩٦عالمة وهي من نادي االمانة.

جبار هاشم :استعدنا روح الفريق وكسبنا زاهر ذياب  :معسكر منتخب الركيب يف حمافظة كربالء منوذجي
نقطة مثينة من النوارس
بغداد /متابعة الزوراء
أكد جبار هاشم ،املدرب املساعد لنفط
ميسان ،أن الفريق لعب بروح عالية أمام
الزوراء ،يف املباراة التي انتهت بالتعادل
اإليجابي ( )1-1يف الجولة  17بالدوري
املمتاز.
وقال هاشم« ،األهم كان عودة الروح
وتقديم مباراة كبرية أمام فريق بحجم
الزوراء ،وإحراجه والتقدم عليه يف
النتيجة».
وأضاف« :تلك األمور يف غاية األهمية ،ومن
املمكن أن تؤثر إيجابيا عىل عطاء الفريق يف
املباريات املقبلة».

وزاد« :نفط ميسان كان قريبا من النقاط
الثالث لوال فقدان الرتكيز يف آخر كرة
باملباراة ،وهذه املشكلة تعاني منها أغلب
األندية مع الكرات الثابتة».
وتابع« :مع ذلك ،النتيجة طيبة وكسبنا من
املباراة نقطة وجانبا معنويا جيدا».
وواصل« :نركز عىل املباراتني املتبقيتني من
املرحلة األوىل ،كونهما يف ملعبنا أمام أمانة
بغداد وزاخو ،وعلينا أن نكون حريصني
عىل نقاطهما ،لتحسني مركزنا يف الئحة
الرتتيب».
يشار إىل أن نفط ميسان يحتل املركز
الثامن برصيد  24نقطة.

كربالء /محمد الجزائري
كثف منتخبنا الوطني للركبي تدريباته يف معسكر كربالء
بواقع وحدتني تدريبيتني يف اليوم عىل ملعب نادي العراق
تحضريا للبطولة العربية لسباعيات الركبي.واكد عضو
لجنة الركبي ومدير العالقات العامة زاهر ذياب  :ان
معسكر املنتخب الوطني يعد نموذجيا من حيث االنضباط

وااللتزام من قبل الالعبني.واضاف ان اللجنة وفرت جميع
املستلزمات من مالعب وسكن ومسبح بدعم ذاتي فضال
عن دعم مركز ليفون بالتجهيزات وتذاكر السفر اىل مرص.
وقال  :ان الالعبني عازمني عىل تحقيق نتائج جيدة لرفع
اسم العراق وهذا ما شهدناه بتدريبات املنتخب يف امللعب
من اندفاع عايل وهمة كبرية .

اللبناني يوسف عرتيس يغري وجهته إىل الكرخ
بغداد /متابعة الزوراء
اتفق نجم شباب الغازية ،يوسف
عرتيس ،بشكل مبدئي مع الكرخ،
لالنتقال إىل صفوفه حتى نهاية
املوسم الجاري.
وكان عرتيس قد سافر إىل العراق،

مطلع األسبوع الحايل ،حيث خضع
لتجربة قصرية مع الصناعات
الكهربائية ،ومن ثم الكرخ ،الذي
سينتقل إىل صفوفه ،بعدما نجحت
املفاوضات مع النادي ،بانتظار ورقة
االنتقال الدولية من الغازية.

وسيعري شباب الغازية الالعب للكرخ،
بعد تمديد عقده ملوسم إضايف.
ويأمل عرتيس أن يرشف الكرة
اللبنانية ،يف انتقاله الجديد ،حيث
يعترب موهبة كروية صاعدة بشكل
كبري.

الرياضي
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باملرياس خيوض حتديًا صعبًا أمام تيجريس الستعادة هيبة الربازيليني
بع� َد أس�بوع واحد م�ن تتويجه بلقب
بطولة كأس ليربتادوريس لكرة القدم،
يواج�ه بامليراس الربازيلي اختب�ارا
مهم�ا من العيار الثقي�ل عندما يلتقي
تيجريس أونال املكس�يكي اليوم األحد
يف ال�دور قب�ل النهائي لبطول�ة العالم
لألندية املقامة حاليا يف قطر.
ويلتقي الفريقان اليوم األحد عىل ستاد
“املدين�ة التعليمي�ة” أحد االس�تادات
الثماني�ة املضيفة لبطولة كأس العالم
2022املق�ررإقامته�ايفقط�ر.
وتمثل النس�خة الحالية التجربة األوىل
ل�كل م�ن الفريقني يف تاري�خ بطوالت
كأس العال�م لألندية حيث يخوض كل
منهم�ا البطولة للمرة األوىل ،ويس�عى
كل منهم�ا إىل الف�وز يف مب�اراة الغ�د
للظه�ور يف نهائي البطولة للمرة األوىل
أيضا.
وكان بامليراس ت�وج بلق�ب كأس
ليربتادوري�س ي�وم الس�بت امل�ايض
بالف�وز على س�انتوس يف نهائ�ي
برازيلي خالص للبطولة لم يحس�م إال
يف الدقيق�ة التاس�عة م�ن الوق�ت بدل
الضائ�ع للمب�اراة حيث س�جل البديل
برين�و لوبيز هدف املب�اراة الوحيد بعد
 98دقيقة من التعادل السلبي.
وبع�د ه�ذه املب�اراة ،خ�اض باملرياس
مب�اراة واح�دة فق�ط تع�ادل خاللها
م�ع بوتافوج�و  1 / 1يف ال�دوري
الربازيلي ليك�ون التع�ادل الثاني عىل
الت�وايل للفري�ق يف ال�دوري الربازيلي
بع�د هزيمتين متتاليتني يف املس�ابقة
ما جعل�ه يرتاجع للمركز الس�ادس يف
جدول الدوري املحيل.
ورغم هذا ،س�افر باملرياس إىل الدوحة
ب�روح البطول�ة والرغبة يف اس�تعادة

بريق الكرة الربازيلية بمونديال األندية
بعدم�ا خف�ت ه�ذا الربيق م�ن خالل
النسخ القليلة املاضية.
وكان�ت الف�رق الربازيلي�ة فرض�ت
هيمنته�ا مبك�را يف موندي�ال األندي�ة
حيث احتكرت لقب البطولة يف نسختي
 2005و 2006إضاف�ة للقب النس�خة
التي س�بقتهما يف  ،2000والتي أقيمت
بنظ�ام مغاي�ر لنس�خ البطول�ة التي
أقيمت منذ  2005وحتى اآلن.
ولكن هذه الس�طوة الربازيلية تالشت
رسيع�ا إما لع�دم بلوغ ف�رق برازيلية
لع�دد م�ن نس�خ البطول�ة التالي�ة أو
لإلخفاق يف مواجه�ة بطل أوروبا الذي
دأب عىل بلوغ النهائي.
وخالل النس�خ التالية لنس�خة ،2006
ت�وج فري�ق برازيلي واح�د بلق�ب
البطول�ة وهو كورينثيان�ز الربازييل يف
نس�خة  2012عىل حس�اب تش�يليس
اإلنجليزي فيما خرس سانتوس نهائي
 2011أمام برش�لونة اإلسباني وخرس

جريمي�و وفالمنج�و نهائ�ي البطولة
يف نس�ختي  2017و 2019أم�ام ريال
مدريد اإلس�باني وليفربول اإلنجليزي
عىل الرتتيب.
يف املقاب�ل ،اكتف�ى إنرتناس�يونال
وأتلتيك�و مينيرو باملرك�ز الثال�ث يف
نسختي  2010و 2013عىل الرتتيب.
وبهذا ،لن يكون هدف باملرياس يف مباراة
الغد ه�و الفوز فقط والتأهل للنهائي،
وإنم�ا يطم�ح الفري�ق إىل االس�تعداد
القوي للنهائي أمال يف اس�تعادة اللقب
لبلاده ولق�ارة أمري�كا الجنوبية التي
فشل ممثلوها يف مجاراة أبطال أوروبا
خلال النس�خ القليل�ة املاضي�ة حيث
أحكم أبطال أوروبا قبضتهم عىل لقب
مونديال األندية منذ نسخة .2013
عىل الجان�ب اآلخر يخ�وض تيجريس
أون�ال فعالي�ات موندي�ال األندي�ة
للم�رة األوىل أيض�ا يف تاريخ�ه وذل�ك
بعد أس�ابيع من تتويج�ه بلقب دوري
أبطال كون�كاكاف (أمريكا الش�مالية

والوسطى والكاريبي).
واستعد تيجريس أونال لهذه املواجهة
الصعب�ة م�ع بط�ل ليربتادوريس غدا
بالف�وز الثمين  1 / 2على أولس�ان
هيون�داي الك�وري الجنوب�ي يف الدور
األول للبطولة الحالية.
ولك�ن الجهد الكبري ال�ذي بذله الفريق
املكسيكي يف مباراة أولسان أمس األول
قد يؤثر سلبيا عىل األداء البدني لالعبيه
يف مواجهة باملرياس اليوم.
ويس�عى تيجريس إىل اس�تغالل تعادل
الكفة مع منافس�ه الي�وم فيما يتعلق
بالخربة بهذه البطول�ة العاملية لينتزع
فوزا ثمينا عىل باملرياس أمال يف تحقيق
إنجاز تاريخي يف البطولة.
وإذا حق�ق تيجري�س الف�وز غ�دا،
س�يصبح أول فري�ق مكس�يكي وأول
فري�ق م�ن اتح�اد الكون�كاكاف يبلغ
نهائي مونديال األندية.
واحتكرت الفرق املكسيكية مقعد بطل
الكون�كاكاف يف موندي�ال األندية عىل
مدار النس�خ املاضية باستثناء نسخة
 2005الت�ي ش�ارك فيه�ا سابريس�ا
الكوستاريكي ممثال للكونكاكاف.
وكان باتش�وكا ومونتيري هم�ا أكثر
الفرق املكسيكية مشاركة يف مونديال
األندي�ة برصي�د أربع مش�اركات لكل
منهم�ا مقابل ثالث مش�اركات لفريق
كلوب أمريكا.
ولك�ن تيجريس يحظى بثقة كبرية قبل
خوض البطولة العاملية والسيما أنه فاز
بلقب دوري أبطال الكونكاكاف لنسخة
 2020بعد عام واحد من خسارة نهائي
نفس البطولة لنسخة .2019
كم�ا أن الفريق جمع س�بع نقاط من
أرب�ع مباري�ات خاضه�ا يف ال�دوري

املكس�يكي هذا املوس�م قبل السفر إىل
الدوح�ة لتفصل�ه نقط�ة واح�دة عن
ص�دارة جدول املس�ابقة ،ث�م فاز عىل
أولس�ان هيون�داي يف بداي�ة مش�واره
بالنسخة الحالية من املونديال.
وعىل مدار جميع النسخ املاضية ،كان
املرك�ز الثالث هو أفض�ل إنجاز ملمثيل
الكونكاكاف.
ويخالف فوز نيكاكس�ا باملركز الثالث
يف نس�خة  ،2000ف�از سابريس�ا
الكوس�تاريكي به�ذا املرك�ز يف 2005
ث�م مونتريي بنف�س املرك�ز يف 2012
و 2019وباتشوكا باملركز الثالث أيضا
يف .2017
واآلن ،يس�عى تيجريس لتغيري هذا من
خالل بلوغ النهائي للمرة األوىل.
وتزخ�ر صفوف بامليراس بالعديد من
الالعبين املميزي�ن مثل فيليب�ي ميلو
قائ�د الفريق وحارس املرمى ويفرتون
وكل من جوس�تافو جومي�ز وودانيلو
وروني ولويز أدريانو.
يف املقاب�ل ،يعتم�د تيجريس أونال عىل
ع�دد م�ن نج�وم املنتخب املكس�يكي
مثل كارلوس سالس�يدو وهوجو أياال
ودييج�و ريي�س ولوي�س رودريجي�ز
والالع�ب الكبير خافيير أكين�و الذي
اعتزل اللعب الدويل قبل نحو عامني.
كما تض�م صفوف تيجريس تش�كيلة
م�ن النج�وم األجان�ب املميزي�ن يف
مقدمته�م الفرنسي أن�دري بيير
جيني�اك الذي س�جل ه�ديف الفريق يف
مرم�ى أولس�ان واألرجنتين�ي جويدو
بيتزارو إضافة للباراجوياني كارلوس
فرينانديز املنضم حديثا للفريق ولكنه
س�جل هدفني يف أول ثالث مباريات له
مع الفريق.

جوارديوال :مل أنتظر هذا التعليق من كلوب
أبْ�دى بي�ب جواردي�وال ،م�درب مانشستر س�يتي،
اندهاشه من تعليقات يورجن كلوب ،مدرب ليفربول،
بشأن حصول السيتي عىل أسبوعني من الراحة بسبب
فيروس كورونا.ج�اء ذل�ك خلال املؤتم�ر الصحفي
ال�ذي أج�راه بيب الخ�اص بص�دام الفريقين يف قمة
مباريات الجولة الـ 23من الدوري اإلنجليزي.واستهل
جوارديوال ،املؤتم�ر الصحفي بالحديث عن اإلصابات:
“مثل املباراة املاضية ،سريجيو (أجويرو) ،وكيفني (دي
بروين) ،وناثان (أكي) لن يتواجدوا .أما باقي الالعبني
فهم يف حالة جيدة”.وعن امتالك السيتي ألفضل فرصة
اآلن للف�وز عىل ليفربول يف أنفيل�د“ :الهدف هو الفوز
وتحقي�ق النقاط الثالث .هذه مواجه�ة أخرى من 38
مباراة نخوضه�ا يف الربيمريليج”.وبالنظ�ر إىل أهمية

املباراة يف س�باق الف�وز باللقب“ :ال أق�وم بالتوقعات
كون�ي ال أع�رف .ال أع�رف ما س�يحدث لفريقي حتى
أتوقع لباقي الف�رق .منذ  60يومً ا كنا يف املركز الـ،12
واآلن نح�ن يف الص�دارة .م�ن الصعب دائمً�ا مواجهة
ليفرب�ول .هم فريق من القم�ة ويمتلكون العبون من
أعىل طراز وكذلك املدرب”.وأضاف“ :مواجهة ليفربول
صعب�ة دائمً�ا ،هم يعرف�ون م�اذا يفعل�ون هجوم ًيا
ودفاع ًيا ،وس�يتمتعون بقوة هجومية أكرب للتعايف من
لقاء برايتون ،سيكون من املهم الفوز وتوسيع الفارق
إىل  10نقاط”.كم�ا عل�ق بي�ب عىل تعليق�ات يورجن
كل�وب الت�ي أش�ار خالله�ا إىل حص�ول الس�يتي عىل
أس�بوعني من الراحة وهو ما لم يحصل عليه
ليفرب�ول“ :لق�د أخط�أ ،علي�ه النظر

مورينيو :مل أتعرض هلذه النكسة منذ  9سنوات

ب َّدد جوزيه مورينيو ،مدرب توتنهام ،التكهنات بشأن وقوعه تحت الضغط
لتحقيق نتائج إيجابية ،مشد ًدا عىل أنه ال يزال الرجل املناسب إلنهاء صيام
النادي عن األلقاب خالل  13عاما هذا املوسم.
وتعرض توتنهام للخسارة الثالثة عىل التوايل يف الدوري اإلنجليزي ألول مرة
منذ نوفمرب/ترشين الثاني  ،2012بهزيمته ( )1-0من تشيليس.ور ًدا عىل

املخاوف بشأن مستقبله يف النادي ،قال مورينيوَّ ،
إن نهائي كأس رابطة
األندية املحرتفة ضد مانشسرت سيتي يف أبريل/نيسان املقبل ،فرصة
أمام توتنهام لتحقيق أول لقب كبري منذ تتويجه بنفس اللقب يف .2008
وقال مورينيو يف مؤتمر صحفي“ :أفرض الضغط عىل نفيس كل يوم ،وال
أحتاج لضغوط من اآلخرين .منذ  2012لم أخرس يف  3مباريات متتالية .أليس
كذلك؟ منذ متى لم أحقق لقبا؟ ربما يمكنني الفوز بلقب”.
وبعد أن تصدر الدوري مطلع ديسمرب/كانون األول ،تراجع توتنهام للمركز
الثامن حال ًيا بفارق  14نقطة ،خلف املتصدر مانشسرت سيتي.وشدد
املدرب الربتغايل ،عىل أن توتنهام يجب أن يركز عىل إنهاء سلسلة
الهزائم ،حني يستضيف وست بروميتش املهدد بالهبوط
اليوم األحد.كما تحدث عن استئناف الدوري األوروبي
ً
طريقا بديالً
هذا الشهر وهي املسابقة التي توفر
للتأهل لدوري األبطال ،إذا فشل يف إنهاء موسم
الدوري اإلنجليزي املمتاز يف املربع الذهبي.
وواصل“ :الواقع أنه حتى نهاية الشهر
نملك دوافع رائعة أمامنا .يجب أن نركز
يف مباراة وست بروم املقبلة وال بد من
الفوز بعد  3هزائم وال يمكننا التفكري
يف يشء مختلف”.

بايرن ميونيخ يعزز صدارته

حقق بايرن ميونيخ فوزه الخامس تواليا ً وع ّزز صدارته للدوري
األملاني عندما تغلّب عىل مضيفه هرتا برلني  - 1صفر يف افتتاح
منافسات املرحلة العرشين.
ويدين النادي البافاري بالفوز إىل الفرنيس كينغسيل كومان الذي
سجل هدف الفوز ( ،)21فيما أهدر مهاجمه البولندي روبرت
ليفاندوفسكي ركلة جزاء.
وخاض بايرن امتحانه األخري املحيل قبل االستحقاق القاري يف
قطر حيث سيخوض مسابقة كأس العالم لألندية ضمن سعيه
إلحراز سداسية تاريخية عندما يسافر إىل الدوحة ليقابل األهيل
املرصي يف نصف النهائي االثنني.
ورفع النادي البافاري رصيده إىل  48نقطة يف الصدارة ليحافظ
عىل سلسلة نتائجه الجيدة ،إذ لم يتعرض سوى لخسارتني يف
الدوري هذا املوسم.يف املقابل ،مني هرتا برلني بخسارته الرابعة

توالياً ،فيما لم يذق طعم الفوز يف
مبارياته الست األخرية يف الدوري
(تعادل و 5هزائم) ،وبرصيد 17
نقطة من  20مباراة.
عىل امللعب األوملبي يف برلني وخلف
أبواب موصدة أمام الجماهري
بسبب تداعيات فريوس كورونا،
بدأ الفريق املضيف اللقاء ضاغطا ً
فهدد مرمى ضيفه بعد ثالث دقائق
من صافرة البداية بتسديدة زاحفة
من داخل املنطقة بعد سلسلة من
التمريرات يف عمق الدفاع البافاري،
تصدى لها بقدمه الحارس الدويل مانويل
نوير.
إال ّ
أن الفرصة األخطر كانت لبايرن الذي
حصل عىل ركلة جزاء تسبب بها الحارس
النرويجي روني يارستني بعدما أعاق داخل
املنطقة املنفرد ساني يف الدقيقة العارشة،
ليعوض الخطأ الذي ارتكبه بارتمائه عىل الجهة
الصحيحة لتسديدة ليفاندوفسكي مانعا ً الضيف
من افتتاح التسجيل.
وافتتح بايرن التسجيل بعد تسديدة من خارج املنطقة
للفرنيس كومان اصطدمت بقدم أحد مدافعي برلني وتحولت
“ساقطة” من فوق الحارس (.)21

للتقوي�م مرة أخ�رى .عانينا من كورون�ا .لعبنا بـ14
الع ًب�ا يف س�تامفورد بريدج .لم أكن أعتق�د أن يورجن
م�ن تل�ك النوعية من املدربين .لم أنتظر ه�ذا التعليق
منه ،س�أتحدث معه اليوم”.وبالنظ�ر إىل نجاح العبي
الس�يتي يف تعويض غياب كيفين دي بروين“ :توجنا
بالكثري م�ن األلقاب ألهمية كل الع�ب لدينا ،ال يمكن
الف�وز بالجوائز الكربى ب�ـ 12الع ًبا فقط ،أعرف كيف
يمكن للفريق الفوز ،وكيف يمكن املواصلة عند فقدان
النقاط ،وذلك المتالكنا العديد من الالعبني”.وعلق عىل
مستوى إلكاي جوندوجان“ :هو يملك الخربة والجودة
والشخصية ،وسبق أن سدد ركلة جزاء يف نهائي دوري
أبطال أوروبا أم�ام بايرن ميونيخ ،أحب الالعب الذكي
الذي يحل املشكالت يف املباريات ،وهذا سبب جودته”.
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قمة مرتقبة بني إشبيلية
وبرشلونة يف كأس ملك إسبانيا

أس�فرت قرعة الدور نصف النهائي ملسابقة كأس ملك إسبانيا
عن قمة نارية بني إش�بيلية وبرشلونة ،فيما يلعب أتلتيك بلباو
مع ليفانتي.وحجز الفريقان بطاقتيهما إىل دور األربعة بش�ق
األنف�س وتحديدا ً برش�لونة ال�ذي حقق ريمونت�ادا مثرية أمام
مضيفه غرناطة مح�والً تخلفه بهدفني نظيفني حتى الدقيقة
 88إىل ف�وز  5-3بعد التمديد ،فيما وضع إش�بيلية حدا ً ملغامرة
أملرييا من الدرجة الثانية بالفوز عليه 1-صفر.
وس�يلعب برشلونة وإش�بيلية ثالث مباريات يف مدى  23يوماً،
ً
ففضلا ع�ن مواجهتهما يف ذه�اب واياب مس�ابقة الكأس يف
الع�ارش م�ن ش�باط/فرباير الح�ايل والثالث م�ن آذار/مارس
املقبل ،س�يلعبان يف  28الحايل يف األندلس يف املرحلة الخامس�ة
والعرشي�ن م�ن الليغا.وتق�ام مبارات�ا الذه�اب يف العارش من
ش�باط/فرباير الحايل يف إش�بيلية وبلباو ،واإلياب يف الثالث من
آذار/مارس املقبل يف كامب نو وفالنسيا.

إنرت يتجاوز عقبة فيورنتينا

َ
نج�ح إنرت يف العودة إىل س�كة االنتصارات رسيعا ً بفوزه عىل
مضيف�ه فيورنتين�ا  2-0ضمن األس�بوع الواحد والعرشين
من مسابقة الدوري اإليطايل.وافتتح باريال التسجيل لصالح
الضيوف بعد قرابة نصف س�اعة عىل االنطالق مستفيدا ً من
تمريرة زميله التش�ييل أليكس�يس سانش�يز قبل أن يضيف
الكرواتي برييسيتش هدف تأمني الفوز بصناعة من املغربي
أرشف حكيمي (.)52وعاد إنرت إىل س�كة االنتصارات رسيعا ً
بعد سقوطه أمام يوفنتوس  2-1يف مسابقة الكأس الثالثاء
امل�ايض ،ليصعد إىل الصدارة مؤقتا ً بف�ارق نقطة عن ميالن
الذي لعب مباراة أقل.وصار رصيد إنرت  47نقطة أمام ميالن
 46فيم�ا توق�ف رصيد فيورنتين�ا عند  22نقط�ة يف املركز
الحادي عرش مؤقتاً.ويواجه ميالن اختبارا ً سهالً عىل الورق
أمام ضيفه كروتوني اليوم األحد متذيل الرتتيب ثم سيواجه
سبيزيا قبل الديربي املنتظر يف األسبوع الثالث والعرشين.

كريستال باالس يعلن إصابة زاها
أك�د روي هودس�ون م�درب كريس�تال ب�االس
اإلنجلي�زي ،غياب ويلفريد زاها ع�ن الفريق لعدد
من املباريات بسبب اإلصابة.
وتع�رض زاها إلصابة يف أوتار الركبة خالل مباراة
نيوكاس�ل األخرية ،وس�يغيب عن مب�اراة فريقه
املقبلة أمام ليدز.

وقال هودس�ون للصحفيني“ :ال نعلم املدة التي سيغيب فيها
الالعب بس�بب اإلصابة ،ولكنه بالتأكيد لن يكون متاحا لهذه
املباراة ويمكن أن يغيب لفرتة أطول”.
وأضاف“ :ال يمكنك أن تعرف املدة يف إصابات أوتار الركبة ،إن
ويلفري�د مذهل من حيث التعايف من اإلصابات ،لذلك ال أود أن
أضع وقتا محددا”.

مفكرة الزوراء
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البيت األبيض وصفها بـ”اجلرمية املروعة”

اتهمتها بتزوير االنتخابات األميركية

شركة مسارمتاتيك للمعلوماتية تقاضي «فوكس نيوز»

واشنطن/أ.ف.ب:
تق ّد ْ
مت رشكة «س�مارتماتيك» للمعلوماتية بدعوى قضائية تطالب فيها ش�بكة «فوكس
ني�وز» اإلخبارية األمريكية وداعمني للرئيس الس�ابق دونالد ترام�ب بتعويض قيمته 2.7
ملي�ار دوالر أمريكي ،لرتويجهم نظريات مؤامرة ض ّده�ا تفيد بتالعبها بنتائج االنتخابات
الرئاس�ية األخيرة.وكان مقرب�ون لرتام�ب ا ّدع�وا عق�ب إعالن ف�وز جو بايدن رس�ميا ً
باالنتخابات الرئاس�ية ّ
أن عمليات االقرتاع جرى التالعب بها ،تحديدا ً بفضل برمجيات لع ّد
األصوات.وس�بق للمحامية س�يدني باول التي كانت لفرتة ضمن الفريق القانوني لدونالد
ترام�ب أن زعم�ت بأن مز ّو َدتي الخدم�ة املتخصصتني ،يف إش�ارة إىل رشكتي «دومينيون»
و»س�مارتماتيك» اللتني استخدمت برمجياتهما يف االنتخاباتّ ،
ش�كلتا أداة ملؤامرة دولية
هدفت إىل حرمان الرئيس السابق من الفوز بوالية رئاسية ثانية.
فإن «س�مارتماتيك» لم ّ
ولم يثبت أي من هذه االدعاءات .وعالوة عىل ذلكّ ،
توفر خدماتها
ّ
التدخل يف واليات تع ّد
إال يف لوس أنجليس أثناء االنتخابات الرئاس�ية ،ولم يكن بمقدورها
االنتخابات.وتتهم «س�مارتماتيك» ش�بكة «فوكس نيوز» ّ
ّ
بأنها «ق ّدمت ملاليني
رئيس�ة يف
املش�اهدين والقرّاء قصة تدور حول ّ
أن جو بايدن وكاماال هاريس لم يفوزا باالنتخابات،
بل رسقتها (سمارتماتيك) لصالحهما».وقال ّ
نص الدعوى املق ّدم أمام محكمة يف نيويورك
تنظ�ر يف القضايا املدنية والجنائيةّ ،
إن «روايته�ا كانت مجرّد كذبة وكانوا يعرفون ذلك».
وقالت الرشكة ّ
إن «سمعتها» تعرّضت لـ»التشويه».

هيئة تنظيم االتصاالت الربيطانية تسحب
ترخيص شبكة تلفزيون الصني الدولية
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قرب كشف التقرير االستخباراتي حول قضية مقتل خاشقجي
واشنطن/متابعة الزوراء:
َ
أعل�ن البي�ت األبي�ض أن إدارة الرئي�س
األمريكي الجديد ،جو بايدن ،س�تقدم التقرير
االس�تخباراتي ح�ول قضية مقت�ل الصحفي
الس�عودي ،جم�ال خاش�قجي ،للكونغ�رس،
واصفا اغتيال اإلعالمي بالجريمة املروعة.
وقال�ت املتحدث�ة باس�م البي�ت األبيض ،جني
بس�اكي ،يف مؤتم�ر صحف�ي عقدته مس�اء
الجمعة ،إن إدارة بايدن ستنرش “التقرير غري
السري للكونغرس بالش�فافية التامة” حول
قتل خاش�قجي ،ال�ذي وصفت�ه بـ”الجريمة
املروع�ة” ،لكنها لم توضح متى س�يتم اتخاذ
هذه الخطوة.
وسبق أن تعهدت مرشحة بايدن ملنصب مدير
االس�تخبارات الوطنية ،أفري�ل هاينس ،برفع
الرسية عن التقرير االستخباراتي حول مقتل
خاشقجي وتقديم الوثيقة للكونغرس.
كما وعد بايدن نفسه خالل حملته االنتخابية
بتحقي�ق العدال�ة يف قضية مقتل خاش�قجي
ومحاس�بة املس�ؤولني عنه ،مؤك�دا أنه ينوي
إعادة تقدير العالقات مع السعودية.
وقتل الصحفي الس�عودي جمال خاش�قجي،

ال�ذي كت�ب مق�االت لصحيف�ة “واش�نطن
بوست” واملقيم يف الواليات املتحدة منذ 2017
واملعروف بانتقاداته للقيادة السعودية ،يوم 2
أكتوبر  2018داخل قنصلية بالده يف اسطنبول
الرتكية عىل يد فريق اغتيال س�عودي خاص،
فيما لم يتم حتى اآلن العثور عىل جثته.

وأدى هذا الح�ادث إىل تدهور حاد يف العالقات
بني أنق�رة والري�اض ،بينما تق�ول الحكومة
الرتكي�ة إن س�لطات اململكة تس�عى للتستر
على املس�ؤولني الحقيقيني ع�ن الجريمة ،يف
إشارة إىل ويل العهد السعودي ،األمري محمد بن
سلمان ،الذي يعترب حليفا للواليات املتحدة.

وأص�درت النياب�ة العام�ة الس�عودية ،يوم 7
س�بتمرب ،عقوب�ات بالس�جن  20عاما عىل 5
متهمني يف إطار القضية ،وعقوبات بالس�جن
بني  7و 10سنوات عىل  3آخرين.
وكان�ت الواليات املتحدة ق�د فرضت عقوبات
عىل  17سعوديا عىل خلفية مقتل خاشقجي،
لك�ن العديد م�ن أعض�اء الكونغ�رس اتهموا
إدارة الرئيس السابق ،دونالد ترامب بالسعي،
“لحماية” السعودية من املحاسبة.
وطالب الكونغرس يف  2019قيادة االستخبارات
الوطنية بالكش�ف عن التقرير االستخباراتي
حول مقتل خاش�قجي واآلمرين بذلك ،لكنها
امتنعت عن اتخاذ ه�ذه الخطوة ،مرصة عىل
أن املعلومات يجب أن تبقى رسية.
ويف وق�ت الحق ص�ادق الكونغرس عىل تعديل
قانون�ي يطال�ب إدارة ترامب بتقدي�م تقرير
كام�ل ح�ول املس�ؤولني ع�ن الجريم�ة ،لكن
ترام�ب لم يس�تجب له�ذه املطالب�ة ،وذلك يف
الوقت الذي دعت فيه املق�ررة األممية املعنية
بح�االت اإلع�دام خ�ارج القان�ون ،أغني�س
كاالمارد ،إىل التحقيق مع ويل العهد السعودي
يف إطار القضية.

حماكمة جديدة ملمثل «مراسلون بال حدود» يف تركيا
اسطنبول/أ.ف.ب:
ب�دأت يف إس�طنبول ،محاكم�ة
جدي�دة بح�ق ممث�ل منظم�ة
«مراس�لون بلا ح�دود» غير
الحكومي�ة يف تركي�ا ومداف َعين
آخري�ن ع�ن حق�وق اإلنس�ان،
التهامه�م بالقي�ام بـ»دعاي�ة
إرهابي�ة» ،فيم�ا ن�دد املدافعون
عنهم بـ»مضايقات قضائية».
وقد يواجه ممثل «مراس�لون بال
ح�دود» أيرول أندروغل�و عقوبة
الس�جن  14عام�ا ً ونصف العام،
ملش�اركته يف حمل�ة تضامن مع
«أوزغور غونديم» ،وهي صحيفة
يومي�ة أغلِق�ت يف  2016بتهم�ة
االرتباط باملتمردين األكراد.
ويالح�ق يف ه�ذه املحاكمة أيضا ً

الكات�ب الصحفي أحمد نيسين،
ورئيسة مؤسسة حقوق اإلنسان
ش�بنم ك�ورور فينجانجه .وكان
ه�ؤالء الناش�طون الثالثة ضمن
املجتم�ع املدن�ي برتكي�ا قد تمت
تربئتهم عام  ،2019بعد محاكمة
طويلة تتعلق بهذه القضية .لكن
محكم�ة اس�تئناف نقض�ت هذا
الق�رار العام املايض ،م�ا أدى إىل
فتح محاكمة جديدة.
ورصّ ح أندروغلو ،لوكالة «فرانس
برس» ،بأنه بعد جلس�ة استماع
قصيرة يف محكمة تش�االيان يف
إس�طنبول ،تم إرج�اء املحاكمة
حتى  6مايو /أيار.
ورف�ض أندروغل�و ( 51عام�اً)
الذي يحظ�ى بالتقدير لنش�اطه

الواس�ع النط�اق يف الدف�اع ع�ن
حري�ة اإلعلام برتكي�ا يف ظ�ل
ظروف تشتد صعوبة ،االتهامات
«السخيفة» املوجهة إليه ،معتربا ً
ّ
أن ه�ذه املحاكم�ة ته�دف إىل
تخويف وسائل اإلعالم واملجتمع
املدني .وق�ال ّ
إن «هذه املحاكمة
بمثاب�ة س�يف ديموقلي�س فوق
رؤوسنا».
واالثنني ،دعت  17منظمة معنية
بحري�ة الصحاف�ة ،م�ن بينه�ا
«مراسلون بال حدود» ،السلطات
الرتكي�ة إىل إس�قاط االتهام�ات،
منددة بما وصفتها بـ»مضايقات
قضائية».
ويالح�ق أندروغل�و واملتهم�ان
اآلخ�ران أيضاً ،بتهمتي «الرتويج

للجريم�ة» و»التحري�ض على
توقي�ف
الجريم�ة».وكان
أندروغل�و ،يف يوني�و /حزي�ران
 ،2016ومالحقت�ه قضائي�اً،
ق�د أث�ارا احتجاج�ات يف تركي�ا

وخارجها.وتحت�ل تركي�ا املرتبة
 154من أصل  180ضمن تصنيف
حري�ة الصحاف�ة لع�ام ،2020
الذي تصدره منظمة «مراسلون
بال حدود».

بعد أربع سنوات من احلبس االحتياطي
لندن/متابعة الزوراء:
س�حبت هيئة تنظيم االتصاالت يف بريطانيا (أوفكوم) رخصة ّ
بث «شبكة تلفزيون الصني
الدولية»  ،CGTNبعدما خلص تحقيق إىل أن «الرتخيص مملوك خطأ لرشكة (ستار تشاينا
ميديا ليمتد) .»Star China Media Limited
وأوضحت «أوفكوم» ،يف بيان نرشته عىل «تويرت»ّ ،
أن «س�تار تشاينا ميديا ليمتد» ال تملك
أي «مس�ؤولية تحريري�ة» على محتوى «ش�بكة تلفزيون الصين الدولي�ة» ،وبالتايل «ال
تستويف الرشوط القانونية للتحكم برخصة البث» ،مضيفة ّ
أن «ستار تشاينا ميديا ليمتد»
أدت دور املوزع وليس املزود يف الشبكة اإلخبارية.
كما رفضت «أوفكوم» اقرتاحا ً من «شبكة تلفزيون الصني الدولية» بنقل ترخيص البث إىل
كيان جديد ،بعدما تنبهت إىل أن الحزب الشيوعي الصيني سيسيطر عليه يف نهاية املطاف،
وبالتايل سيخالف معايري اململكة املتحدة.
ً
سابقا بأن «شبكة تلفزيون الصني الدولية» انتهكت مرارا ً معايري الحياد،
قضت «أوفكوم»
بتغطيتها لالحتجاجات العام املايض يف هونغ كونغ.
أطلقت الشبكة الصينية عام  ،2016وتقول إنها «تنقل األخبار ،وتغطي األحداث ،وتسابق
لعرض آخر املستجدات محليا ً ودولياً .تقدم وجهة النظر الصينية لكل ما يحدث.

مصر تفرج عن صحفي يف قناة اجلزيرة
القاهرة /أ .ف .ب:
أطلقتِ السلطات املرصية مساء الخميس رساح الصحفي
محمود حسين الذي يعمل يف قن�اة الجزيرة القطرية بعد
أربع س�نوات من الحب�س االحتياطي بتهم�ة نرش أخبار
كاذبة ،حسبما أفاد الجمعة مصدر أمني مرصي.
وق�ال املص�در لفرانس برس «ت�م اطلاق رساح محمود
حسني مساء الخميس» من دون مزيد من التفاصيل.
وق�ال املرص�د املصري للصحاف�ة واالعلام (مركز غري
حكومي) عىل صفحته عىل فيسبوك الخميس إن محكمة
جنايات القاهرة قررت يف االول من ش�باط/فرباير «إخالء
س�بيل الصحف�ي ومدير مراسلي قناة الجزي�رة محمود
حسني جمعة ،بتدابري احرتازية بعد  4سنوات من الحبس
االحتياطي».

وتتضم�ن التدابير االحرتازي�ة ع�ادة مراقب�ة رشطي�ة
للشخص الذي يتم إخالء سبيله.
وألقي القبض عىل محمود حسني يف كانون األول/ديسمرب

 2016يف مط�ار القاه�رة ل�دى عودته اىل مصر يف عطلة
قادما من الدوحة حيث يعمل يف قناة الجزيرة.
ويأت�ي إطلاق رساح حسين بع�د أس�بوعني م�ن إعادة
العالقات الدبلوماسية بني مرص وقطر.
وكان�ت الس�عودية واإلمارات والبحري�ن ومرص أعلنت يف
حزيران/يوني�و  2017قط�ع العالقات م�ع قطر ،متهمة
إياه�ا بالتق�رب م�ن إي�ران ودع�م مجموعات إسلامية
متطرفة ،األمر الذي نفته الدوحة.
وحصلت مصالح�ة بني الدول األربع وقطر يف قمة ملجلس
التع�اون الخليجي عقدت بداية الش�هر امل�ايض يف مدينة
العال السعودية.
واس�تؤنفت يف  18كان�ون الثاني/يناي�ر الرحالت الجوية
املبارشة بني مرص وقطر تنفيذا التفاقية املصالحة.

سعياً لوأد احتجاجات املزارعني

السلطات اهلندية تشن محلة اعتقاالت بني صفوف الصحفيني
لندن/متابعة الزوراء:
ْ
ب�دأت نيودلهي بتس�ليط أصاب�ع االتهام
نح�و الغرب�اء والق�وى الخارجي�ة التي
تح�اول تدمير البالد ،ثم توالت ش�كاوى
الرشطة ضد قادة االحتجاجات ،وش�نت
حملة العتقال الصحفيني واملتظاهرين ،
وحجبت أخريا ً شبكة اإلنرتنت.
وحجب�ت الس�لطات الهندي�ة خدم�ات
اإلنرتن�ت عن ع�دد من املناط�ق املحيطة
بنيودله�ي االس�بوع املايض ،بع�د أن بدأ
مزارع�ون إرضاب�ا ً عن الطع�ام ملدة يوم
واح�د احتجاجا ً على القوانين الزراعية
الجدي�دة ،يف أعقاب اش�تباكات مع قوات
األم�ن اس�تمرت أس�بوعا ً وخلّف�ت قتيالً
ومئ�ات الجرح�ى .كما قي�دت الحكومة
الوصول إىل اإلنرتنت عرب الهاتف املحمول
يف مواقع االحتجاج حتى مس�اء الثالثاء.
وكثيرا ً م�ا تقط�ع الس�لطات الهندي�ة
خدم�ات اإلنرتن�ت عندما ت�رى احتمالية
وق�وع اضطراب�ات ،وإن كان�ت ه�ذه
الخطوة غري معتادة يف العاصمة.
ويف حدي�ث لصحيف�ة «نيوي�ورك تايمز»
األمريكية ،ش�بّ ه الربوفيسور يف «جامعة
برنس�تون» ،جي�ان ب�راكاش ،اإلجراءات
األخيرة بحالة الطوارئ يف الس�بعينيات،
حين قي�دت رئيس�ة ال�وزراء حينه�ا
أنديرا غان�دي الحريات املدنية وس�جنت
املعارضني السياس�يني وأغلقت وس�ائل
اإلعالم .لكنه أش�ار إىل أن م�ا يقدم عليه
ح�زب «بهاراتي�ا جانات�ا» الحاك�م الذي
يتزعم�ه رئيس ال�وزراء نارين�درا مودي

«أش�د وأكث�ر إرضارا ً بم�ا تبق�ى م�ن
الديمقراطية يف الهند».
فعلى القنوات التلفزيوني�ة يختار النقاد
كلماته�م بعناي�ة لتجن�ب اإلدالء ببي�ان
ميسء .وال يزال املمثل الكوميدي الساخر
من�ور فاروقي يف الس�جن من�ذ األول من
يناير/كان�ون الثاني امل�ايض ،ومحروما ً
من اإلفراج عنه بكفالة ،بسبب مزحة لم
تثب�ت الرشطة إىل اآلن أنه أطلقها .وأحيل
الصحفي�ون والسياس�يون املعارض�ون

إىل املحكم�ة ،بس�بب تغري�دات وصفتها
الس�لطات بأنه�ا «مضلل�ة» أو بس�بب
التقاري�ر التي طعن�ت يف رواية الحكومة
لألحداث.
يف أوتارانتش�ال ،وهي والية يديرها حزب
م�ودي ،ق�ال قائ�د الرشط�ة إن قوات�ه
ستراقب وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي
بحثا ً عن منش�ورات «معادي�ة للوطن»،
ويمكن رف�ض طلبات جواز الس�فر ألي
ش�خص نرش مثل هذا املحت�وى .يف والية

بيهار الت�ي يقودها حليف مل�ودي ،قالت
الرشطة إنها ستمنع تقدم األشخاص إىل
الوظائف الحكومية إذا تبني أنهم شاركوا
«يف أي حالة من حاالت اإلخالل بالقانون
والنظام ،واالحتجاجات.»...
وي�وم االثنني املايض فوجئ رئيس تحرير
مجلة «ذا كارافان» االستقصائية ،فينود
كيه .جوزي ،بحظر حس�ابها عىل موقع
«تويرت» .وس�ارع صحفيون وناش�طون
وحقوقيون إىل اس�تنكار ما أقدمت عليه

رشكة «تويرت» التي بررت قرارها بتسلمها
«طلب�ا ً قانوني�ا ً صالح�اً» من الس�لطات
الهندي�ة .وأف�ادت وكال�ة «أسوش�ييتد
ب�رس» بأن املئات من حس�ابات «تويرت»
الهندي�ة ،وبينها تل�ك الخاص�ة باملواقع
اإلخبارية والناش�طني واتحاد املزارعني،
علقت ي�وم االثنني .وأعيد تفعيل بعضها،
مثل «ذا كارافاران» ،الحقاً .وواجه تسعة
صحفيين عىل األق�ل ،األس�بوع املايض،
اتهام�ات تتعلق بتغطيته�م الحتجاجات
املزارعني.
ويوم الثالث�اء أغضبت نجمة البوب ِريانا
الحكوم�ة الهندية وأنص�ار حزب مودي،
بعدم�ا ربطت مق�االً إخباري�ا ً يف تغريدة
للف�ت االنتباه إىل احتجاج�ات املزارعني.
ومن دون ذكر ِريان�ا وآخرين ممن تبعوا
دعواها ،قالت وزارة الخارجية الهندية يف
بيان نادر ،يوم األربعاء ،إنه «من املؤسف
أن نرى جماعات املصالح الخاصة تحاول
ف�رض أجندتها عىل ه�ذه االحتجاجات،
وتحاول إخراجها عن مس�ارها».
وس�ارع فنانو بوليوود ونج�وم الرياضة
الذي�ن التزم الكثري منه�م الصمت طويالً
بش�أن احتجاجات املزارعين ،واملعروف
عنهم التزامهم بخط الحكومة ،إىل التغريد
بصوت واحد ،عرب وسوم مثل «الهند ضد
الدعاية» و»الهند مع�اً» ،مرددين موقف
الحكومة بش�أن قوانني الزراعة ،وطلبوا
من األش�خاص خارج الهند عدم التدخل
يف شؤون بالدهم.
وعل�ق زعي�م ح�زب املؤتم�ر املع�ارض

الرئيس ،ش�ايش ث�ارور ،أن الرضر الذي
أصاب صورة الهند عامليا ً جراء «الس�لوك
غير الديمقراط�ي» للحكوم�ة ال يمك�ن
اس�تعادته عبر تغري�دات املش�اهري.
وأضاف عبر «تويرت» أن ح�ث الحكومة
«املش�اهري الهنود عىل الرد عىل نظرائهم
الغربيني أمر محرج» .وانتقد وزير املالية
الس�ابق ،باالنيابان تش�يدامبارام ،وزارة
الخارجي�ة الهندية ،ووصف بيانها بـ»رد
فعل صبياني».
ويعم�ل يف القطاع الزراع�ي يف الهند نحو
نصف س�كان البلاد البال�غ عددهم 1.3
ملي�ار نس�مة ،وتعتبر االضطرابات بني
ما يقدر بنح�و  150مليون من املزارعني
املالكين ألراض من أكبر التحديات أمام
حكوم�ة م�ودي من�ذ توليه الس�لطة يف
 .2014وفش�لت  11جولة من املحادثات
بني النقابات الزراعي�ة والحكومة يف حل
األزمة .وعرضت الحكومة تعليق القوانني
 18ش�هراً ،لك�ن املزارعني يقول�ون إنهم
سيواصلون االحتجاج إىل أن ُتلغى تماماً.
تحولت احتجاجات املزارعني السلمية إىل
أعمال عن�ف يف  26يناير/كان�ون الثاني
املايض ،عندما انحرف قس�م من عرشات
اآلالف م�ن املزارعين الذي�ن يركب�ون
الج�رارات عن طري�ق االحتج�اج املحدد
س�ابقا ً مع الرشط�ة ،واقتحم�وا القلعة
الحمراء التي تعود إىل القرن السابع عرش.
وأصي�ب املئات من رج�ال الرشطة وقتل
متظاهر .كما أصيب عشرات املزارعني،
لكن املسؤولني لم يذكروا أعدادهم.
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تأمالت يف قصيدة املرأة اليت فرت من لوحة سلفادور دالي للشاعر حممد علي مشس الدين
ناظم ناصر القريشي

(لو تمكن�ت من فهم م�ا ترويه األمواج
فس�تتمكن م�ن املشي على املي�اه)
كريستوفر نوالن
هل الشعر يأخذ هيئة الحلم وهل االشياء
املنسية تظهر يف هيئة الشعر ،حتى نظن
ان�ه لم يتبق س�وى طي مس�افة (األن)
حتى تتكون ويف االبد كاملس�افر املتوحد
يعرب يف موج الكلمات وهو مس�تقر عىل
ال�ورق ،منق�ادا ً اىل حقيق�ة الشعر كما
هي ،وكما كان
يراه .فهما متقابالن كالهما يتأمل االخر
فهو يعتقد أن األمر يتعلق أيضا بالشعر
وأن كل ما يحدث هو نفسه ،عندما تنظر
الكلم�ات بعني الدهش�ة االولية ،دهشة
ال يمك�ن توقعه�ا انها نغمت�ه الخاصة
كمطر ناعم يف يوم صيفي ،بفرادته هذا
وغريزت�ه الشعرية ،ه�ذه الغريزة التي
س�تبقى أبدا ً قابضة عىل رسها ورهانها
القادر عىل النفاذ إىل جوهر األشياء ،كما
لو أنها تحمي ما تعل�ن عنه وأنها أقرب
إىل أرسار ال�روح ،فهي تجعل�ك يف الرؤيا
رف�ق الخيال التي وضع�ت فيه وهذا هو
اقىص الشعر وهذا ما سنجده يف قصيدة
(املرأة التي فرت من لوحة سلفادور)
لقد عكس الشاعر ش�مس الدين يف هذه
القصي�دة تجربة ذات بعد إنس�اني أكثر
عمقاً؛ إذ جعل محوره�ا مغامرة الروح
يف احتم�االت الحضور املتع�ددة والبحث
ع�ن الالمرئ�ي كامت�داد لألفك�ار الت�ي
ترشق وتيضء ،وتنحاز اىل اللغة والشعر
والحي�اة وتقودك اىل قلب األش�ياء ،ربما
تجلي�ات الرغب�ة اسرتس�لت يف التأوي�ل
وذاب�ت يف الكلم�ات ،وج�دا جمالي�ا،
وروحيا ،ورؤيويا ،انها ش�عرية من نوع
اخر ،تشعرك بالحياة يف القصيدة
يف وصف اللوحة
اللوح�ة م�ن أش�هر لوح�ات دايل الت�ي
رس�مها يف الع�ام  1925والفتاة الواقفة
عند النافذة هي آنا ماريا شقيقة الفنان
الت�ي ال تظه�ر يف اللوح�ة س�وى م�ن
الخلف فيم�ا أخفى دايل وجهها ،س�وى
التفاتة قليال اىل اليس�ار حيث يف الجانب
االخر كنيسة س�انتا ماريا والذي يظهر
انعك�اس صورتها على زج�اج النافذة
يمين الفتاة ،فهل كان�ت تؤدي صالة يف
صباح ساطع...؟
ثم�ة مشه�د ح�ر للوح�ة يؤك�د الوعي
باللحظ�ة الراهن�ة يف وق�ت مبك�ر م�ن

صب�اح صيفي ،ويؤكد أيضا أن الحضور
األول للض�وء كأن�ه يب�دأ سيرته االوىل
فيتمرسح عىل الفروق الدقيقة يف األلوان
بإيقاع�ات موس�يقية ،اللوح�ة يغل�ب
عليها اللون�ان األزرق الفريوزي املتموج
الذي يعترب لون الروح ،فيعطي ش�عورا ً
باالسترخاء ويعكس معاني املصداقية
واملوثوقي�ة ،واألرجوان�ي الشاح�ب لون
غير عادي وغني عىل وجه العموم ،فهو
مرشق ومشبع بما فيه الكفاية ،س�نجد
أن اللوحة قد تشكل�ت بالكامل تتخللها
فكرة الحركة املتناغم�ة والنامية ،وهي
توض�ح األداء النهائ�ي بالفع�ل ،وك�أن
الزمن يكتم�ل فيها والكثير من الشعر
واألفكار ،ح�اول الفن�ان يف بحثه الدائم
ع�ن اإلله�ام واالبتكار اكتش�اف أرسار
الضوء ومذاق االل�وان وتصوير الصباح
بكل روعته ،بالتوازي مع حضور الفتاة
الت�ي تنظر بعيدا ً يف املس�افة ،وترغب يف
النظ�ر إىل م�ا وراء األف�ق  ،فه�ي تشبه
البح�ر ،الذي ه�و رمز للحري�ة ،رغم أن
موجاته ه�ي رمز للتغيري وعدم الثبات ،
وق�د اظهر دايل يف ه�ذه اللوحة انه أكثر
قابلي�ة للتأث�ر بالواق�ع املحيط فرس�م
األل�وان كأنه�ا تآلفات موس�يقية ملقام
«النهاوند» تعزف لون الس�ماء بنغمات
مفتوح�ة تالم�س الس�لم املوس�يقي
الصغير الغرب�ي ،و تس�تند لإليقاع�ات
الظاهرة لأللوان ببس�اطتها االستثنائية
واللماح�ة املنفلت�ة من ض�وء الصباح،
لتس�تقر يف ش�كل ص�ورة ش�عرية ،ثم
تته�ادى عىل مقام�ي البياتي والرس�ت
لتعزف موجات البحر التي أخذت طابعا
يشبه أجواء الحرضة الصوفية

يق�ول الناق�د ج�ون ستاروبنس�كي يف
مقدمت�ه ألعم�ال الشاع�ر الفرنيس إيف
بونف�وا «الشعر هو البحث من جديد عن
التماس مع ما هو آني يف الحياة» ،ونحن
نقول قد يكون اآلني زمن مطلق عىل قيد
لحظ�ة ،بعيدا ً عن الوق�ت  ،وهذا انتشاء
ميتافيزيق�ي بنعم�ة وج�ود زم�ن مواز
ومدهش ،ال يشبه عىل نحو استثنائي أي
زمن آخر ،تتحقق فيه إمكانية مالمس�ة
جوهر الذات واالشياء ،ونوع من الوصول
اىل الحل�م ،مم�ا يجعلنا نك�ون ونحن لم
نك�ن ،ولقد ب�رع الشاعر ش�مس الدين
بتمك�ن وروحاني�ة وارتق�ى بالكلم�ات
حيث منحها صوتا ً مرئيا ً وحيويا ً إلظهار
الفعل الشعري املتأمل ،عىل نحو يختفي
معها كليا وجود اللوحة وتبقى فقط ذات
الشاعر املتأملة ،فدايل رس�م زمنا ابديا ً يف
اللوحة و ش�مس الدين كتب الحياة عرب
القصي�دة ،فالزمن يميض بقدر ما مىض
من�ه وهو ماض بال توق�ف  ،والزمن هنا
ثالث�ة أزمان يحتويها زمن رابع ،فالزمن
املوج�ود يف اللوح�ة وزم�ن الشاعر الذي
ينظ�ر للوحة ك�ل ي�وم ليج�د أن الفتاة
قد ف�رت منها ،وزمن القصي�دة  ،وزمن
املتلق�ي ال�ذي س�يحتوي ه�ذه االزمان
بالق�راءة  ،يس�تهل الشاع�ر قصيدت�ه
بكلم�ة َ
حني  ،وهي ابت�داء  ،لحظة آنية ،
ثم يتمدد الزم�ان فيتجرد من قيد الوقت
ليذهب اىل مطلقه فيقول الشاعر -:
َ
ُ
فتحت األلبو ْم
حني
ُ
ونظرت اىل لوحة دايل:
ٌ
«سيدة تنظر من نافذة مفتوحة»
َ
ألفي ُْت املرأة قد غادرت الصورةْ
والنافذة املفتوحةْ

ً
ْ
مفتوحة
نافذة
ظلت
لغة القصيدة لغة نقية وقريبة وناصعة
وتتناس�ب تماما مع بالغة الخيال ،فهي
تتجىل وتتجسد يف هيئتها كفضاء للخلق
اإلبداع�ي ،لتصبح وح�دة جمالية كاملة
من حيث املبنى واملعنى ولتنبت وتتربعم
روحا أخرى فيه�ا وتزهر كأنها فكرة ال
تنتهي
أسباب حدوث القصيدة
الفتاة تهمس للشاع�ر ال تدعني وحيدة
كالري�ح أَرق�ب البعي�د ،ك�ن ج�واري،
والشاعر ينادينا لنرقب الحياة يف اللوحة
على قم�اش القصي�دة ،جعلن�ا نشع�ر
بالشع�ر موجودا حولن�ا كالضوء ،يشع
علينا ولي�س لنا إال أن نتبعه يف تحوله يف
سيميائه من كلمات إىل شعر ،والسيمياء
ه�ي تحويل املس�تحيل اىل حقيقة  ،لكن
الفت�اة منح�ت نفس�ها حريته�ا وفرت
م�ن اللوحة  ،لذا القصي�دة تنفي الثبات
يف اللوحة ويتجس�د هذا النف�ي يف إبداع
الشاعر الحر و الخالق الذي اس�تحوذت
عليه فك�رة البحر واالتس�اع ،فهو يعيد
ابتك�ار حلم�ه الروح�ي يف القصي�دة ،
وهي انعك�اس لذاتها ايضا ،فهي حركة
نح�و االحتمال وما يمك�ن أن يكون بعد
الكلم�ات ،مبتدئا بذلك تلك الدهشة التي
الزم�ت املتلق�ي أم�ام أرسار القصي�دة
وألغازه�ا ،وهو يتس�اءل ايهم�ا مكمل
لآلخر كتابته ام الحياة ...؟
ُ
قلت لنفيس
وأنا أقلّبُ صفحات األلبوم بصمت:
هل يمكن أن يحدث هذا؟
ٌ
س�يدة صورته�ا،
ه�ل يمك�ن أن تترك
وتسريْ؟
ُ
األلوان
هل يمكن أن ترتحل
ْ
دافق؟
كما لو ذابت يف ماء
القصيدة استكملت حضورها وحداثتها
الفني�ة و انجزت بالغته�ا الشعرية عرب
تقنيات س�اهمت يف خل�ق صور مبتكرة
تتناغم مع حس اللحظة وزمنها ،يختلط
فيه�ا الواق�ع بالخي�ال بطاب�ع حلمي،
والخي�ال تج�اوز فك�رة تتب�ع الفك�رة
سواء فكرة الحرية او فكرة الهروب من
اللوح�ة ،لكن�ه جعل الحياة ه�ي الثيمة
األساس�ية ،فس�عى اىل تخليقها واعادة
انتاجها ،لذا يرس�م الشاع�ر موجودات
الخي�ال بالكلم�ات وم�ا يضم�ره م�ن
حركة املعنى ،حي�ث الخيال الزمن له اال
زمنه املتخي�ل ،فالفتاة الت�ي هربت من

ن�ص اللوح�ة املكتوب باألل�وان اىل نص
القصي�دة اعتصم�ت بالخي�ال ،كأن كل
هذا حدث من قبل أو كل هذا يحدث مرة
أخ�رى ،فالشاع�ر ال يعيد انت�اج خياله
بالكلم�ات لك�ن الخي�ال هنا ه�و الذي
يكتب القصيدة
ُ
قلت لنفيس ألشاغلها
وأنا أبحر يف ُبحران الغيب
ُ
ْ
خيال
محض
وأعلم أن سؤايل
ْ ...
لكن
ماذا أفعل بالفكر الجوّال:...
«لو ّ
أن الله تق ّدس إسمُ ه
وعال جربوته
وهو القادر أن يخلق ما شا َء
كما شا ْء
ً
َ
امرأة من لحم ودم
خلق
ويدين وعينني  /وثغر مشقوق
عن شفتني
ّ
كسكرتني
ولؤلؤتني
وشعر أسود فوق الكتفني
اىل الردفني
وسمّرها يف مفرتق  /أو بيت
أو مقهى بني النهرين
وقال لها :انتظري
أبإمكان امرأة
ُ
خالقها :إنتظري
قال لها
أن ترحل؟؟
وش�مس الدين مىض بعي�دا ً يف التماهي
مع اللوح�ة ،رغم انه ظ�ل وفيا إىل روح
الشع�ر الخالص الذي يش�ده إليها حبل
رسي ،فه�و يق�ول يف اح�دى لقاءات�ه
الشع�ر رس يبح�ث ع�ن رس ،وه�ذا م�ا
يجعل الشع�ر غاية يف حد ذاته باعتباره
(اآلخر (وبوصفه مكمالً للذات فالشاعر
بدهشة املسحور هو رس الشبيهني ذاته
وش�عره ،فه�و فت�ان ومفت�ون برسب
الكلم�ات ممه�ورة بالكتاب�ة يبحث عن
أعجوب�ة الشعر ورسه ال�ذي يبحث عن
رس ،رغم انه موعود برسه
أن املرأة يف لوحة دايل
يمكن أن تخرج للحريّة
وتموت هنالك يف أي مكان
فوق الكرة األرضيّة
َن ْسيا ً منسيّا ً
من دون إطار
يحبسها فيه مكو ُّنها
من بدء الخلق
اىل آخر أيام التكوين

ق�د يكون من الك�ايف أن يفاجئ الشاعر
الق�راء بحقيقة أنهم ق�رأوا للتو قصيدة
او خي�اال فه�و رفع الفك�رة اىل مقامها
األس�مى ،منتشيه بتعوي�ذة الشعر التي
ألقيت عليها
الحري�ة أو« :املرأة التي ف�رت من لوحة
سلفادور دايل»
محمد عيل شمس الدين
َ
ُ
فتحت األلبو ْم
حني
ُ
ونظرت اىل لوحة دايل:
ٌ
«سيدة تنظر من نافذة مفتوحة»
َ
ْ
الصورة
ألفي ُْت املرأة قد غادرت
ْ
املفتوحة
والنافذة
ً
ْ
مفتوحة
نافذة
ظلت
ُ
قلت لنفيس
وأنا أقلّبُ صفحات األلبوم بصمت:
هل يمكن أن يحدث هذا؟
ٌ
س�يدة صورته�ا،
ه�ل يمك�ن أن تترك
وتسريْ؟
ُ
األلوان
هل يمكن أن ترتحل
ْ
دافق؟
كما لو ذابت يف ماء
املرأة كانت قد َ
ُ
وقف ْت
ْ
حراك
أعواما ً دون
كنت أالحظ طيّة ثوبيها
فوق الظهر
ْ
املغزول
وحول الجسَ د
َ
سحْ َب َة ساقيها امللتصقني
املنحدرين اىل خفيّها
وقليالً من قلق الطائر يف القدمني
وأراها َّ
كل صباح
يف وقفتها
سمّرها دايل
داخل سجن
سم ُ
ّاه إطار الصورة
ضبة فرشاة واحدةٌ
رَ ْ
َ
ْ
يكون:
سوف
وجرى ما
ْ
ُ
للمجهول
وجهك
قال لها:
وأمامك بح ٌر
ٌ
رشاع يجري
فوق البحر
ٌ
ْ
موقوفة  /وفضاءْ...
يابسة
ُ
يسرته،
ظهرُك يكشفه ،إذ
ٌ
ْ
أزرق
شفاف
ثوب
قال لها :انتظري
ْ
فانتظرت / ...ومىض دايل
َ
ّ
املرأة ما زالت منتظرة...
لكن
.....
ُ
قلت لنفيس ألشاغلها
وأنا أبحر يف ُبحران الغيب
ُ
ْ
خيال
محض
وأعلم أن سؤايل

ْ ...
لكن
ماذا أفعل بالفكر الجوّال:...
«لو ّ
أن الله تق ّدس إسمُ ه
وعال جربوته
وهو القادر أن يخلق ما شا َء
كما شا ْء
ً
َ
امرأة من لحم ودم
خلق
ويدين وعينني  /وثغر مشقوق
عن شفتني
ّ
كسكرتني
ولؤلؤتني
وشعر أسود فوق الكتفني
اىل الردفني
وسمّرها يف مفرتق  /أو بيت
أو مقهى بني النهرين
وقال لها :انتظري
أبإمكان امرأة
ُ
خالقها :إنتظري
قال لها
أن ترحل؟؟
......
ُ
أسأل نفيس
ُ
أقول
لكني أعل ُم حني
وال أعل ْم  /فأنا
حني ُ
رأيت املرأة ترحل من لوحة دايل
ُ
كدت َ
أج ُّن....
ُ
َّ
بيدي
فركت عيوني
وح ّد ُ
قت مليّاً:
ُ
أعرف هذا األلبوم
إني
خطا ً
خطا ً ّ
أعرفه ّ
وأقلّب صفحاته
مرّات يف اليوم الواحد
َ
الص�ورة واقفة حي�ث أراد لها دايل
وأرى
أن تبقى /أو َّل مرّة
تتأمّ ُل من نافذة مفتوحة
ّ
البحري األزرق
يف املجهول
ٌ
مفتون
وأنا
بمشاهد دايل الرسياليّة
َ
ْ
املعقوف
الريش ُح من شاربه
بالزيت
من عينيه الطافحتني بماء الدهشة
كنت ّ
لكني ما ُ
أفكر أو أتخيّل
أن املرأة يف لوحة دايل
يمكن أن تخرج للحريّة
وتموت هنالك يف أي مكان
فوق الكرة األرضيّة
َن ْسيا ً منسيّا ً
من دون إطار
يحبسها فيه مكو ُّنها
من بدء الخلق
اىل آخر أيام التكوين

مدن امللح واحدة من اشهر الروايات العربية

عتاب
وليد عبد احلميد العياري

حامد الربيعي

سألته :ملاذا تعشقني
وهل للعشق أسباب..
ما تعجب املرء يوما
من رجفة أنامل..
وال رصخة حرف يف بطن الكالم.
أتعجبني من عشق سكن الفؤاد..
له عينان يراقبان سكون الفجر فوق
محياك..
وأنامله تصنع كحال لألهداب..
هو ليس قيسا جن بليىل..
وال جميل بثينة..
فوق جفونه ينام األرق..
ينسج من قصص خياله..
روايات للبحر..
ومن عبري الشوق
ينبثق عطر الغرام والعبق..
حني أحبك سكن يف لج الدجى الغسق..
ليس يبتغي جاها وال ماال..
اللوم بعد العشق مظلمة..
والهجر بعد الهيام عذاب..
أتطلبني منه الرحيل
وقد أعياه السهاد..
تصببت حروفه عرقا..
وتعطلت املعاني يف عنق البيان..
شقي قلبه بسكني الوجع..
تجدين البدر
يرتبع فوق عرش الوجدان..
أسكرته نشوة عشق
تدغدغ الروح..
وبات ثمال من مسك
الكالم..
وعطر الجنان...
غدا يرحل
فهال فتحت له أبواب جنتك...
قد صام عن العشق دهرا...
وصيامه جزاءه جنتان..
يدخل من باب قلبك
ثم ٱمنا من باب الريان...

مدن امللح هي رواية عربية للروائي السعودي
عب�د الرحمن املنيف  ،تعد واحدة من أش�هر
الرواي�ات العربية وتتألف ه�ذه الرواية من
خمسة أجزاء .وهي :
التيه
يتن�اول الج�زء األول بوادر ظه�ور النفط يف
الجزي�رة العربية من خالل س�كانها وتظهر
ش�خصية متعب الهذال الرافضة كتعبري عن
املوق�ف العفوي ألصح�اب األرض مما اجرب
السلطة أن تستعمل العنف.
األخدود
يف الج�زء الثاني ينتقل منيف إىل تصوير اهل
الس�لطة والسياسة يف الصحراء التي تتحول
إىل حق�ل برتويل .نقطة البداي�ة كانت انتقال
الحكم من الس�لطان خربيط إىل ابنه خزعل
ال�ذي يمن�ح ك�ل التس�هيالت إىل األمريكان
لتحقيق مخططاتهم .الشخصية الرئيس�ية
يف هذا الجزء هو مس�تشار السلطان الجديد
صبح�ي املحملج�ي امللق�ب بالحكي�م وهو
م�ن أصل لبناني جاء إىل ح�ران أوال كطبيب
ثم ينتقل إىل العاصم�ة موران بحس مغامر
لريتقي إىل أكرب املناصب ويبسط نفوذه.
تقاسيم الليل والنهار

مصطفى مراد

يعود الجزء الثال�ث إىل جذور العائلة الحاكمة
إىل سنوات التصارع القبائيل التي تتوج خربيط
كأهم حاكم يف املنطقة يف اللحظة التي يقتحم
فيها الغ�رب الصح�راء فيج�د يف تحالفه مع
خربيط وسيلة المتالك الثروة التي كان يبحث
عنها ويستغل الس�لطان ذلك الظرف للهيمنة
على كل ما يمك�ن أن تطاله ي�ده ويعود هذا
الجزء إىل نشأة كل من خزعل وفنر.
املنبت

رَ َسائِ ٌل مِ َن العِراق

مُ شو ٌ
ُ
ُ
العراق
خريطت ُه
َّهة
وَنا ٌر ُ
لون َها دمُ ُه املُراقُ
كت ٌّظ بفتن ِة َ
وَمُ َ
شانئي ِه
وَيمط ُر مِ ن قيام ِت ِه ال ِن ُ
فاق
ُ
لصوب
صوب
ترضب في ِه مِ ن
َف
ٍ
ٍ
حون املوتِ عزفا ً ال ُيطاقُ
ُل ُ
َيتامى مِ ن ذوي ِه ِّ
بكل جي ٍل
ً
ُ
ُي ُ
بعضهم بعضا وذاقوا
ورث
الظهر انحنا ًء
َمعا ً  -مِ ن كرس ِة
ِ

الجزء الرابع من خماس�ية م�دن امللح حمل
عنوان «املُ ْن َبت» و فيه يستعرض عبد الرحمن
منيف حال الس�لطان املخلوع «خزعل» بعد
أن أطاح به أخوه األمير «فنر» خالل زيارة
إىل أملانيا .هذا االنقالب الذي شارك فيه رجال
زرعهم مستشار السلطان املخلوع «الحكيم
صبح�ي املحملجي» أثر عىل العالقات الودية
بين خزع�ل و الحكي�م التي توج�ت بزفاف
السلطان من ابنة الحكيم الوحيدة.

ق
ص
ة
ق
صرية
حيدر اهلامشي

ُ
نطاق
وجع
َفحزمُ ه ُم عىل
ٍ
ُ
ص ُ
ُ
األمس شاه ُدكم أفيقوا
يح
َي ِ
َ
مري َنا ِئ َ
مون و ََما استفاقوا
ل َع ِ
أهالوا َ
ريا ً
َ
فوق ُه جمرا ً كث َ
َ
ُ
ِّ
ُي َجد ُد َما تق َّد َمه وساقوا
َ
الر َ
يح صفرا ًء و ََتشوي
َع َلي ِه – ِ
بأ ِ َ
ُ
اندالق
ام لها
ِ
لسن ِة الضرِ ِ
َ
ني هنا قليالً
سكن األ ِن ُ
َ
إذا
َ
ُ
ص ٌ
َعلاَ َ
احرتاق
هناك ِب ِه
وت

أن�ا ال اختل�ف كثيرا ً ع�ن الكلاب
املرشدة  ,س�وى أني اهتم بأناقتي ,
ال أس�تحم بماء الربك واملستنقعات
 ,وال اتن�اول الطعام م�ن القمامة ,
بي الجوع .
مهما أشتد ّ
لس�ت كلبا ً هجينا ً مثل ( البيتبول)
او كلب�ا ً تلي�دا ً  ,لكن�ي أش�تاق إىل
طفولت�ي أحيانا ً  ,أحن إىل االش�ياء
ً
عالقة يف ذاكرتي .
التي مازالت
اذه�ب إىل الحدائ�ق واملتنزه�ات ,
التقي بالكثير من الكالب املرموقة
 ,وهي تسري برفقة أصحابها  ,مثل
كلاب الزين�ة وغريها م�ن الكالب
التي يضعون حول رقابها طوق من
الجلد الثمني  ,يشبه ربطة العنق .
ينادونها بأس�مائها  ,كل كلب لديه
أس�م هنا  ,اال أنا  ,أنا الكلب الوحيد
الذي ال أس�م له  ,مجه�ول الهوية ,
كلب الجئ  ,نزح من املكان والزمان

بادية الظلمات
بعد أن يس�تقر األم�ر بال من�ازع لفنر يعود
مني�ف لرص�د حال�ة الن�اس يف ظ�ل ه�ذه
املتغريات حيث ال تبقى العادات هي نفس�ها
وال حتى األمكنة ويتغري حتى شكل االنتماء
والهوي�ة .يف ه�ذا الجزء األخري يصبح اس�م
األرض بالدول�ة الهديبي�ة ويصب�ح فن�ر
ش�خصية أس�طورية لكنه ينتهي باالغتيال
من خاصته.

لم تكتسب ( مدن امللح ) اهميتها من حجمها
البالغ خمس�ة اجزاء  ،وانم�ا من خالل قدرة
الروائ�ي عب�د الرحمن منيف على التوغل يف
نفسية ابطاله  ،والتوافق الكبري بني املنظومة
اللغوية والداللية لهذا العمل الكبري .
لقد وظ�ف الروائي التاريخ كمادة اساس�ية
لخماس�يته باقت�دار ومهارة فوصل�ت الينا
مدهشة يف تصوير الفض�اءات املكانية التي
تضم ابطالها واحداثها .

الجئ
 ,يبح�ث ع�ن ذات�ه الت�ي فقده�ا ,
عندما كان إنسانا ً يف السابق .
لق�د عشت الكثري من املغامرات  ,ويف
ك�ل مرة أنج�وا من امل�وت بأعجوبة
 ,عندم�ا تطاردن�ي مف�ارز الرشطة
بتهمة التس�ول  ,يس�قط منا الكثري
بين جريح وقتي�ل  ,منهم من يتعاىف
ويع�ود ومنهم م�ن ال يع�ود إىل األبد
 ,ام�ا أن�ا كنت أذه�ب إىل بي�تٍ بعيد
 ,بعي�دا ً ج�دا ً  ,هناك عائل�ة كريمة ,
رغ�م عوزها وبؤس�ها  ,كان يقدم يل
صاحب البيت  ,الخبز واملاء واملأوى .
كلب بوليس
ذات م�رة تعرفت على ٍ
أس�مه ( ه�اف ) يح�رس بيت أحد
املسؤولني يف الدولة  ,كان يسمح يل
بالدخ�ول إىل حديقة القرص  ,كلما
ذهب الحراس للراحة  ,العب والهوا
مث�ل الصغ�ار  ,ثم يقدم يل اش�هى
الوجب�ات  ,اللح�م املق�دد  ,أفخ�اذ
الدج�اج  ,البيت�زا  ,فأق�وم بجم�ع
كي�س أس�ود  ,وأع�ود
الطع�ام يف
ٍ

ً
مرسع�ا إىل بيت صاحب�ي الفقري ,
فيأكل�ون ويضحك�ون ويتحدثون
فيم�ا بينه�م  ,ق�ال أحده�م  :لقد
بكلب لطيف .
رزقنا الله
ٍ
أما أن�ا كنت أهز ذييل و أش�اركهم
االبتسامة العارمة .
ويف الي�وم الت�ايل خرج�ت أتفق�د
رفاقي  ,شاهدت صوري الشخصية
معلق�ة على أعم�دة اإلن�ارة وعىل
ج�دران املعاب�د  ,وق�د كت�ب عليها
اعلان طوي�ل ( من يعث�ر عىل هذا
الشخ�ص  ,يرجى االتصال باألرقام
التالي�ة  , )....ذهب�ت مرسع�ا ً إىل
بيت�ي القدي�م  ,ش�اهدت أطف�ايل

وه�م يعودن من املدرس�ة  ,حاولت
االقتراب منهم  ,فأحاط بي أطفال
الش�ارع ,انهال�وا عليَّ بالضرب ,
كانت الحجارة مثل رش�قات املطر
 ,حت�ى أطف�ايل ش�اركوهم الشتم
والضرب  ,وعندما حاول�ت الفرار
اصطدمت بصديقي القديم  ,تعرف
َّ
علي من خالل دموع�ي  ,فقال  :ل َم
ً
فعلت كل هذا ؟ عد إلينا رسيعا .
هززت رأيس وتحدثت إليه  ,لكنه لم
يفه�م كالمي  ,كنت أعوي  ,حاولت
أن أرشح له  ,اتركوني وش�أني مع
الكلاب  ,تعلم�ت منه�م الص�دق
واالخالص والوفاء .
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تدبري منزلي

حنو مستقبل افضل...هلم

خلطات جمربة للتخلّص من
رائحة األحذية الكريهة

ما أنواع الغرية بني الشريكني وكيف ميكن التغلّب عليها؟

ّ
طبيع�ي تج�اه خطر
إن الغيرة ش�عور
ّ
ّ
بالضروري أن
يتص�وّره امل�رء .ولي�س
يكون ه�ذا الش�عور أمرا ً س�لبياً .ولكن
املكش�لة ُتصب�ح واقعا ً عندم�ا تفقدين
السيطرة عىل الغرية وعىل سلوكك.
الغرية غري املنطقية
ينت�ج هذا الن�وع من الغيرة من أحداث
يتصوّره�ا اإلنس�ان أو ُي رّ
فسها بش�كل
خاطئّ .
إنها تس�تند إىل جن�ون االرتباك
وعدم الش�عور باألمان ،ال عىل الحقائق.
مَ �ن ُيعان�ي الغرية غير املنطقية يعتمد
بأن ثمّة أمرا ً
بش�كل كبري عىل مش�اعره ّ
ذا بال ،عىل الرّغم من عدم وجود ّ
أي أدلّة
فعليّة عىل مصداقيّة مشاعره.
ُيعاني هؤالء األش�خاص م�ن االكتئاب،
ويقتنع�ون ّ
بأنه�م على ّ
حق بالش�عور
بالغرية ،حتى عندم�ا ال تدعم األدلة هذا
االقتن�اع الراس�خ لديه�م .يصع�ب جدا ً
إظهار الحقيقة لهم.
ّ
ّ
نفسي ل�دى
إنه�م بحاج�ة إىل علاج
اختصايصّ .
الغرية املدمّ رة
ّ
إن الغيرة املدمّ رة تس�تند إىل الواقع ،ما
ّ
يعن�ي ّ
يحفز
العاطفي ال�ذي
أن الخط�ر
ّ
الش�عور بالغيرة يمكن�ه أن يس�تند إىل
أدل�ة خارجية .عندم�ا ُيعان�ي املرء من
الغيرة املدمّ �رة ،فه�ذا يعني أن�ه يصبّ

غضبه أو يتالسن مع مَ ن تسبّب له بهذا
األذى .لي�س بآليّة حماية فعالة بس�بب
الرتكيز عىل األلم ،عوضا ً عن الرتكيز عىل
التوصل إىل ٍّ
حل.

أفض�ل طريق�ة للس�يطرة على ه�ذا
الن�وع م�ن الغرية ه�ي عرب استش�ارة
اختصايصّ .
الغرية االستباقية

ّ
فعيل
تستند الغرية االس�تباقية إىل خطر
ووخيم عىل األم�ن العاطفيّ .
إن الغرض
أي غرية هو ّ
م�ن ّ
تجنب الش�عور باألذى
ّ
والتخفي�ف منه ،إال أنه يف بعض األحيان

تدفع الغرية األش�خاص إىل القيام بأمور
ّ
والتصرف بجن�ون .ن�ادرا ً ما
خطيرة
تتمث�ل الغيرة االس�تباقية بالعن�ف أو
الذاتي.
باألذى
ّ
يؤ ّدي الش�عور بالغرية إىل القيام ببعض
األمور املثمرة ،مثل وضع ح ّد لعالقة غري
ناجحة أو صداقة أصبحت مدمّ رة.
السيطرة عىل الغرية
ّ
إن الغرية شكل من أشكال الغضب الذي
ينجم عن خوف الخس�ارة .وهي ُتش�به
السيطرة عىل الغضب .وعندما تشعرين
ّ
ب�أن الغيرة ت�زداد في�ك ،يك�ون عليك
التهدئة من روعك .خذي أنفاسا ً عميقة،
وحاويل االسترخاء ،وانظري إىل الوضع
برصاح�ة .ال تدعي نوبات الغرية تغمرك
بتاتاً ،إذ إنها تس�لب مصداقية مشاعرك
وتس� ّهل على اآلخري�ن تجاهل�ك .دعي
مقاربتك للوضع تكون هادئة وصارمة.
اذك�ري وجهة نظرك م�ن دون ّ
اتهام ّ
أي
ش�خص آخرّ ،
وركزي فق�ط عىل ماهيّة
شعورك من ّ
كل ما يحصل.
تجنب�ي اته�ام اآلخري�ن أو توجي�ه لوم
ّ
ب�أن
إليه�م بس�بب س�لوكهم .اعتريف
ش�عورك بالغرية هو ر ّدة فع�ل ،وحاويل
التوصل إىل ّ
ّ
حل عوضا ً عن أن ُتديل بدلوك.
عبرّ ي ع�ن مش�اعرك ،وح�اويل الرتكيز
فقط عىل املشكلة الفعليّة.

املطبخ

طريقة عمل حلى الزبادي بالنسكافية
مقادير الطبقة األوىل:
 ٢١٠غرام بسكوت ساده ،أي علبة ونصف
 ١٠٠غرام زبدة مذوبة ،أي أصبع
 ٢⁄١كوب ماء
مقادير الطبقة الثانية:
 ١كوب لبن زبادي ،أي  2علبة
 ٢⁄١ ١كوب سكر ،أو  8فنجان قهوة صغري
 ١٦ملعقة كبرية حليب بودرة
مقادير الطبقة الثالثة:
 ١٠٠غرام كريم كراميل ،أي  2كيس
 ١ملعقة كبرية نسكافيه

 ١كوب ماء
طريقة تحضري حىل الزبادي بالنسكافية
 .١يخلط البس�كويت مع الزبدة جيداً ،يعجن باملاء ويرص
الخليط يف صينية مدهونة بالزيت.
 .٢توض�ع مقادير الطبق�ة الثانية يف الخلاط الكهربائي،
تخلط حت�ى تتجانس ث�م توضع عىل البس�كويت ،توضع
الصينية يف الفرن من أسفل حتى تتماسك.
 .٣يف ق�در عىل النار ،توضع مقادي�ر الطبقة الثالثة وترتك
لتغيل وتس�كب بامللعقة عىل الطبق�ة الثانية ثم ترتك حتى
تبرد ،توض�ع يف الثالج�ة ويرش على وجهها النس�كافيه
وتقدم.

كل يوم معلومة

يعان�ي كثريون من مش�كلة
رائح�ة األحذي�ة الكريه�ة
واملحرج�ة ،بس�بب تع�رق
القدمين النات�ج يف معظ�م
األحي�ان ع�ن ارت�داء الحذاء
لفترة طويل�ة ،األم�ر ال�ذي
يؤدي إىل نمو البكترييا بشكل
ً
ووفق�ا ملوق�ع “ديلي
أرسع.
هيل�ث بوس�ت” األمريك�ي
املعن�ي بالش�ؤون الصحيّ�ة،
ّ
فإن�ه م�ن املمك�ن التخلّ�ص
من روائح األحذي�ة الكريهة،
خصوص�ا ً تل�ك الرياضي�ة،
بمزيالت طبيعيّة ،ومنها:
 .1زيت ش�جرة الش�اي :يع ّد
زيت ش�جرة الش�اي مطهرا ً
ف ّع�االً يس�اعد على التخلّص
م�ن روائح األحذي�ة الكريهة
عبر القض�اء على البكترييا
املس�بّ بة للرائح�ة .ان أفض�ل
طريق�ة الس�تخدام الزي�ت
املذكور تكون بسكب الزيت يف
الحذاء مرّة يف األسبوع ،وتركه
مل ّدة ليل�ة كاملة يف مكان جيد
التهوية.
 .2الــ”بايكينج باودر” :تع ّد
الــ”بايكين�ج ب�اودر” م�ن
امل�واد الطبيعيّة املس�تخدمة
يف ن�زع الروائ�ح الكريه�ة،
إذ تس�تخدم بكث�رة م�ن قبل
األطب�اء لتحيي�د الروائ�ح
الكريه�ة للنفاي�ات الطبي�ة.
إلزال�ة الرائح�ة الكريه�ة من

األحذي�ة الرياضي�ة ،ينص�ح
ّ
برش الح�ذاء من الداخل بهذا
املس�حوق ،ومن ثم هزه قليالً
لينتشر داخل الحذاء بش�كل
كام�ل .يترك املس�حوق ليلة
كامل�ة ،من ث ّم ُي�زال يف اليوم
التايل .تستخدم هذه الطريقة
مرّة يف األسبوع.
 .3مزيج املريامية والخزامى:
يس�اعد وض�ع مزي�ج م�ن
املريامية والخزامى (الالفندر)
على التخلّ�ص م�ن الروائ�ح
الكريهة لألحذي�ة الرياضيّة.
للحصول عىل نتيجة إيجابية،
ينص�ح بوض�ع املزي�ج داخل
ً
مبارشة بعد
الحذاء الريايض،
الفراغ من ممارسة الرياضة.
م�ن األفضل وض�ع الحذاء يف
مكان مشمس وجيّد التهوية،
ما يس�اعد عىل تهوية الحذاء
وتجفيف�ه ،بينم�ا تمنح�ه
أعش�اب املريامي�ة والخزامى
رائحة طيّبة.
ّ
 .4الحمضي�ات :تع�د قش�ور
الليمون الحام�ض والربتقال
وغريهم�ا م�ن صن�وف
الحمضيات من املواد الطبيعية
املس�تخدمة للتخل�ص م�ن
الروائح الكريهة لألحذية .لذا،
من األفضل عدم رمي قش�ور
الحمضيات ،بل وضعها داخل
الح�ذاء طيلة اللي�ل للتخلص
من رائحته الكريهة.

نصائح طبية

ملاذا يتهم اخلفاش بنشر فريوسات العامل القاتلة؟
يفرس الباحثون تردد اسم الخفاش يف انتشار أي فريوس باعتباره ناقل أو
مسبب له ،بالتأكيد بأن الرس وراء ذلك هو الجهاز املناعي للخفاش والذي
يختلف عن جميع الكائنات األخرى ويجعله مستقبل لجميع الفريوسات
وناق�ل لها ،موضحني أن هناك مئات األنواع من هذا الحيوان الطائر ،لكل
منها دوره يف نقل فريوس معني.
وأكد باحث الفريوسات يف جامعة النكسرت بإنجلرتا ،محمد رحيم ،عىل أن
ً
فريوسا ،عىل رأسها عائالت الـ(كورونا)
الخفافيش تحتضن أكثر من 25
ثم الس�عار ثم النيباه ،وهي أعىل  3فريوسات تستطيع الخفافيش نقلها
بشكل واسع ورسيع ج ًدا.
وأوضح أن هناك أكثر م�ن نوع للخفافيش ،منها خفافيش الفاكهة
نيب�ا ه ،
الت�ي تنق�ل فيروس
والت�ي تختل�ف
عن خفافيش
عائلة فريوس
( كو ر ون�ا ) ،
ً
أيض�ا ع�ن
وتختل�ف
الخفافيش الناقلة لفريوس السعار،
وذلك لوجود سالالت مختلفة منها.
وأش�ار رحيم إىل أن الس�بب وراء نقلها للفريوس أنها تفتقد
عديد من الجينات املناعية التي تستطيع التعرف عىل الفريوسات،
ً
مضيفا أنه بالتايل يس�تطيع أي
والتي تتواجد يف معظم املخلوقات،
فريوس الدخول والتكاثر بشكل واسع داخل الخفافيش.
وأوض�ح أن جميع الفريوس�ات ال تتكاثر داخ�ل الخفافيش من أول مرة،
لكنها تس�تغرق ً
وقتا للتأقل�م والتكاثر داخل خالياه ،ومن ثم نقل العدوى
لإلنسان بصورة مبارشة أو من خالل عائل وسيط.
ولف�ت إىل أن مش�كلة خفافي�ش الفاكهة أنها تنقل الفريوس�ات بصورة

مبارشة لإلنس�ان لوج�ود احتكاك مبارش معه وهو م�ا يجعل خطورتها
ونس�بة الوفيات التي تس�ببها أعىل عن غريها ،وهو ما أكده ً
أيضا محمد
ع�ادل ،باحث فريوس�ات بمرك�ز بحوث األمص�ال واللقاح�ات البيطرية
املرصي.
وأوضح أن الخفاش لديه اس�تجابة مناعية ش�ديدة للفريوس�ات ،تؤدي
إىل تكاثره�ا بش�كل أرسع ،ولذلك عندما تنتق�ل إىل الثدييات ذات األجهزة
مثل البرش ،فإنها تس�بب
املناعي�ة املتوس�طة
مشاكل قاتلة.
ع�ادل ع�ن أن الرس وراء
و كش�ف
الجه�از املناع�ي للخف�اش
ذل�ك هو
الذي ال يق�اوم الفريوس ملا لديه من
اس�تجابة مناعية أعىل توفر خاليا محمية
من الع�دوى فال تظهر عليه أع�راض اإلصابة،
باعتب�اره م�ن أكث�ر الثديي�ات الت�ي تف�رز مادة
اإلنرتفريون الذي ينش�ط ويس�تعدي خاليا مواجهة
العدوى.
وأك�د أن الخفاش ه�و مركز تدريب للفيروس ،ويؤهله ويطوره
وتخرج منه فريوسات جديدة.
وذك�ر أن ذلك بس�بب أن الخفاش ال يهاجم الفيروس ويرتكه داخل
ً
موضحا أن
الجس�م ما يحول�ه إىل وعاء لعدد مهول من الفريوس�ات،
جس�م الخفاش ه�و وعاء حاضن لعدد مهول من الفريوس�ات وليس
فقط وعاء لبقاء الفريوسات وتكاثرها.
وباملقارن�ة بالحيوانات األرضية ،فإن العمر االفرتايض للخفافيش طويل،
وتعيش بأش�كال مزدحمة ىف ماليني الكهوف ،ما يعني أنها ربما تتالمس
مع مزيد من الفريوسات ،وتنتقل بسهولة بينها ،باإلضافة إىل أنها تعيش
يف جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

سلوكيات

دربي طفلك على التوقف عن مقاطعتك
ش�كوى األمه�ات متك�ررة م�ن
مقاطعة طفلها لها اثناء تحدثها
مع االخري�ن او قيامها باألعمال
املنزلي�ة او انهماكه�ا بأم�ر ما،
ل�ذا نق�دم ل�ك بع�ض الخطوات
لتس�اعدك عىل تدريب طفلك عىل
االنتظ�ار وع�دم املقاطع�ة ،انها
خطوات بسيطة جدا ً ولن تحتاج
من�ك س�وى التدري�ب عليها مع
طفلك ليتعلم األس�لوب الصحيح
بالتعام�ل تح�ت إط�ار االحرتام،
الهدوء والصرب.
 عند تحدث�ك مع اآلخرين وجهالوجه أو عىل الهاتف:
علم�ي طفل�ك أن يقترب من�ك
ويض�ع ي�ده على ي�دك بصم�ت
وه�دوء وأن�ت تتحدثين ،وأن�ت
بدورك ضعي يدك فوق يده ليعلم
أنك منتبهة لوجوده وس�تلتفتني
إلي�ه ح�ال إنهائ�ك م�ن جملتك.
كوني حريصة أن تلتفتي له حال
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انتهائ�ك من جملت�ك وأعرييه كل
اهتمامك وال تجعليه ينتظر كثريا ً
كي ال يمل ويزعجك ويرتاجع عن
التعام�ل بهذا األس�لوب .ارشحي
له يف البداية أنكما س�تتبعان هذا

األس�لوب ك�ي يفه�م الخطوات.
وأن�ت ب�دورك تذك�رك ب�أن هذه
الخطوات س�تحتاج يف البداية اىل
بعض التدريب والتذكري.
 -عند انش�غالك باألعمال املنزلية

أو أي أمر آخر:
ارشح�ي لطفل�ك أهمي�ة التفكري
والتميي�ز بين م�ا ه�و عاج�ل أو
طارئ وم�ا يمكن االنتظ�ار لحني
انتهائ�ك .م�ع التدري�ب س�يتعلم
الطف�ل تدريجيا ً اس�تخدام املنطق
والتروي يف التصرف .عند قدومه
إلي�ك ليطلب أم�را ً ما ،اس�أليه إن
كان يس�تدعي االنتظار ،التفتي له
وانظري اليه وأنت تتحدثني ليتعلم
االحترام باإلجاب�ة .إن كان األم�ر
ً
عاجلا كأن يكون قد أذى نفس�ه
وهو يلعب او أس�قط قدح العصري
على األريكة فاس�تجيبي ل�ه فورا ً
وب�دون توت�ر أو عصبي�ة .أم�ا إن
كان األمر غري عاج�ل ،فالتفتي له
وأجيب�ه بهدوء ب�أن عليه االنتظار
لبضع دقائ�ق فقط لحني انتهائك.
تذكري بأن تذهبي له فور انتهائك
وتجنب�ي املب�ارشة بعم�ل جدي�د
لتعلميه االلتزام عند الوعد.

القيء عند األطفال ....متى عليك إعالن حالة َّ
الطوارئ؟
يع� ّد القيء من املش�اكل الت�ي تواجهها األم
وتق�ع يف حرية وقلق منها ،ه�ذه الحالة التي
قد تواجهينها مع طفلك األول أو طفل الحق،
َّ
ولكنها ل�م تصادفك من قبل ،س�نطلعك عىل
كل م�ا تو ِّدي�ن معرفته ح�ول ق�يء الطفل،
ومتى يستدعي القلق من خالل التايل:
* القيء َّ
الطبيعي
م�ن َّ
الش�ائع أن يتقي�أ ااملولود ع� َّدة مرات يف
األس�ابيع األوىل من والدته ،حيث يبدأ التكيُّف
الطبيعي
مع الرِّضاعة كي ينمو ويكرب ،ومن
ّ
أن يتقيأ طفل�ك كميَّات قليلة بع�د الرِّضاعة
أو عندما يتجش�أ ،لكن استشريي الطبيب إذا
تقيأ كميَّات كبرية.
القيء َّ
الشائع
ويكون بس�بب اإلحس�اس بال� ُّدوار ،وهو يف
الس�يارة أو التحس�س م�ن الحلي�ب أو م�ن
بروتني حلي�ب البقر ،ويحدث التقيؤ هنا عند
كل تناول َّطعام ،مثل :البيض أو َّ
السمك ،كما
قد يحدث هذا الفعل االرتكايس (االس�تجابة)
ً
أثناء ُّ
إضافة إىل
السعال أو البكاء مل َّدة طويلة،
َّ
أن التقي�ؤ يتكرر كثريا ً يف َّ
الس�نوات األوىل من
ً
عادة بعد مرور س�ت
عم�ر طفل�ك ،ويتوقف
ساعات إىل  24ساعة من دون ّ
أي عالج.
*متى يستدعي القيء االستشارة الطبيَّة؟
قد تظهر أس�باب أخرى عليك معرفتها ،مثل:
اإلصاب�ة بفيروس املع�دة ،أو االلتهاب�ات يف

الجهاز التنفيس واملس�الك البوليَّة ،أو التهاب
األذن ،أو التهاب الس�حايا ،وربَّما يدل التقيؤ
على إصاب�ة طفلك بمرض م�ا عندما يصبح
كبرياً.
*عالمات تحذيريَّة مصاحبة للقيء
 إذا تزامن القيء مع ألم ش�ديد بالبطن لدىِّ
الطف�ل ،والحظ�ت انقط�اع التبرز وانتفاخ
بطنه ألكثر من  24ساعة.
بالنعاس أو التهيّج الشديد ،متزامنا ً
 شعوره ُّمع تكرار القيء
 تك�رار التقي�ؤ أو اس�تمراره ألكث�ر من 24س�اعة بصحبة أعراض أخرى قد يكون داللة
الهضمي،
على العدوى الفريوس�يَّ ة للجه�از
ّ

وسوف تتالىش خالل يوم أو يومني عن طريق
صحي ،وتعويض َّ
السوائل
غذائي
اتباع نظام
ّ
ّ
ِّ
للطفل.
 جفاف اللسان ،والبكاء الشديد ،وانخفاضيف املنطقة اللينة م�ن أعىل الرأس ،وتراجع يف
كميَّة البول (يبلّل أقل من س�تة حفاضات يف
اليوم).
 وجود دم أو بع�ض العصارة املراريَّة (مادةخرضاء) يف القيء..
 استمرار التقيؤ بقوَّة لدى املواليد الجدد بعدتن�اول الرضعة بنصف س�اعة ،قد يكون ذلك
مؤرشا ً عىل وجود ضي�ق يف البوابة بني املعدة
واألمع�اء ال َّدقيق�ة ،ويمكن أن تح�دث يف ّ
أي
وقت قبل بلوغ الطفل شهره الرابع.
*العالج
ق�د يضط�ر طبي�ب األطف�ال إلج�راء صورة
تلفزيونيَّ�ة للبط�ن وبع�ض الفحوص�ات
أحياناً؛ الستثناء األس�باب العضويَّة ولتأكيد
التش�خيص ،وم�ن املحتم�ل أيض�ا ً أن يطلب
رؤية عيّنة من القيء إذا كان فيه دم أو مادة
العص�ارة املراريةَّ ،
إن املهمَّة ليس�ت س�هلة،
ولك�ن عليك جمع القليل من�ه؛ كي تطمئني،
ّ
ت�دل عصارة امل�رارة عىل وجود انس�داد
فقد
َّ
يف األمع�اء ،مما يتطل�ب االنتباه الش�ديد ،أو
أن تكون عدوى فريوس�يَّ ة هي الس�بب وراء
القيء.

لطلة ابهى....

كيف تستخدمي املسكارا بالشكل الصحيح ؟
لي�س باإلمكان أن يكتم�ل املكياج
م�ن دون تمرير رضب�ات عدة من
املس�كارا عىل الرمو ،إلبراز العيون
وجمالها.
ولكل مس�تحرض جمال س�لبياته
وإيجابيات�ه ،لذل�ك إذا كن�ت
تس�تخدمني املس�كارا بش�كل
خاطئ ،توقفي عن ذلك فوراً ،لهذه
األسباب.
 .1تعمل عىل جفاف الرموش
تحتوي املس�كارا على بعض املواد
التي تعم�ل عىل جفاف رموش�ك،
مم�ا يزيد من تس�اقطها ،ويحدث
ه�ذا غالبا ً م�ع املس�كارا املقاومة
للم�اء ،لذلك ،إن كنت تس�تخدمني
املس�كارا ،خصوصا ً تل�ك املقاومة
للماء ،بش�كل يومي ،فمن األفضل
تجن�ب ذل�ك ،واس�تخدامها عن�د
الحاج�ة فق�ط أي يف املناس�بات.
 .2ت�ؤدي اىل الش�يخوخة البشرة
املبكرة

إزالة املس�كارا عن الرموش ليست
باألم�ر الس�هل ،كونه�ا تتمت�ع
بق�درة قوي�ة ج�دا ً عىل اإلمس�اك
بالرم�وش والثب�ات عليه�ا ،لذلك،
تستمر جزيئات املسكارا ملتصقة
بالرم�وش رغ�م تنظي�ف العيون،
فتجعل�ك تفركني عيني�ك إلزالتها،
وهذا األمر يؤدي عىل املدى الطويل،
اىل ظه�ور عالم�ات الش�يخوخة

املبك�رة يف محي�ط العين ،مث�ل
التجاعيد والخطوط الدقيقة ،لهذا
اس�تخدمي مزي�ل مكي�اج خاص
بالعيون.
 .3تجعل الرموش ضعيفة
ويؤدي اس�تخدام املس�كارا بشكل
خاط�ئ اىل إضع�اف رموش�ك
وفقدانه�ا لصحته�ا وجماله�ا،
ويس�بب عىل امل�دى الطويل تكرس

الرموش وتلفها وس�قوطها ،لهذا
اختاريها برتكيبة مغذية.
 .4تسبب التهاب للعني
إذا كن�ت تتجاهلني تاري�خ انتهاء
املسكارا الخاصة بك ،فأنت تلحقني
رضرا ً كبيرا ً برموش�ك وعيني�ك
عىل حد س�واء ،إذ يؤدي اس�تخدام
املس�كارا بع�د انته�اء صالحيتها
اىل اإلرضار بالرم�وش والتس�بب
بإصاب�ة العين بااللتهاب�ات،
وإجماالً ،من األفضل أال تستخدمي
املسكارا ألكثر من ثالثة أشهر.
نصائح أثناء رشائك للمسكارا:
تأك�دي م�ن اختي�ار منت�ج ع�ايل
الجودة ويكون لطيفا ً عىل رموشك
لك�ي ال يس�بب األذى والتكسر
لرموش�ك ،وتجنبي بشكل خاص،
رشاء املاس�كرا الت�ي تحت�وي عىل
البارابين ومس�حوق األلومنيوم،
فه�ي مكونات تلح�ق رضرا ً كبريا ً
برموشك.
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كلمات متقاطعة

الحمل

تجد الوسيلة املناسبة إلبراز مواهبك والوصول
إىل أحالم�ك بعد ط�ول انتظ�ار .غريت�ك العمياء
تزع�ج الحبيب كثريا ً وقـد تـؤدي إىل تدميـر العالقة
بينكما .تتخطى الهواجس واملشاكل النفس�ية وتشعر
براحة بال يف هذه الفرتة.

الثور

م�ن الضروري جدا الي�وم أن تخط�ط جيدا
لألماك�ن الت�ي س�تذهب إليه�ا .التحالي�ل
النفس�ية الدقيقة لن تؤذي من حولك ،خاصة إذا
كنت تقوم بذلك بمفردك .تميل قليال إىل النقد الذاتي
وهذا قد يؤذيك نوعا ما ،ننصحك بتجاهل بعض األفكار
السلبية وحاول أن تثبت عكسها.

الجوزاء

أن�ت ال تلتزم بقوانني ومب�ادئ املجتمع الذي
تعيش في�ه ،حريتك ه�ي أهم يشء بالنس�بة
ل�ك .عىل الرغم من أنك تحافظ عىل اس�تقالليتك،
إال أن�ك أحيانا تشعر أنك مقيد بعض اليشء .يجب أن
تفكر اليوم يف معني كلمة “االلتزام” فمعناها قد يكون
مخيفا جدا بالنسبة لك!

السرطان

ربم�ا تشعر بالتع�ب واإلرهاق ه�ذا اليوم .ال
تحكم على يومك بأنه يوم س�يئ من البداية،
فاملشكلة تتعل�ق بجانب واحد من جوانب حياتك
املختلف�ة .ال تضع وقتك يف املحاول�ة .يجب أن تفكر
جيدا فيما تحتاجه عائلتك خالل السنوات املقبلة وكيف
تتمكن من تحقيقه أو الحصول عليه.

األسد

علي�ك أن تب�ذل جه�دا كبيرا للحف�اظ على
مظهرك اله�ادئ والرصني والجدي ،كما عليك
بذل جهود إضافية للحفاظ عىل مستوى عطائك
وإنتاجك .الوضع الصحى مستقر مع بعض املشاكل
البس�يطة التي تمر بسلام ولذلك ننصحك بممارس�ة
بعض التمارين الرياضية كل صباح.

العذراء

تشعر باألمان ألن حياتك العاطفية مستقرة
إىل حد ما .لديك فرصة مناسبة لشحن طاقتك
من جديد .حاول أن تنتهر هذه الفرصة وتعوض
ما فات�ك األيام املاضية .الجاذبية التي تتمتع بها قد
تبهر اآلخرين بشكل ملحوظ.

الميزان
هن�اك يشء م�ا يحث�ك على العم�ل .تشع�ر
باضطراب األجواء من حولك األمر الذي يدفعك
إىل النهوض من فراشك والذهاب إىل العمل مبكرا.
مشكلتك اليوم هي أنك لس�ت عىل دراية باملكان الذي
تذهب إليه أو ربما يكون غري واضح أمامك .تتخذ قرارا
مهما يؤثر عليك وعىل الحبيب.

العقرب

قد تزعج�ك الي�وم مجموعة من األش�خاص
ذوي العقول املريضة .أنت محظوظ جدا اليوم
ألنك ستلتقي بشخص موهوب وذي عقل متفتح.
عليك أن تتعمق يف ش�خصيات األف�راد الذين تتعرف
عليه�م .ال تكتف بشكله�م الظاهري .وض�ح وجهات
نظرك لآلخرين.

القوس

يب�دو وكأن�ك تقف أم�ام مشكلات ال يمكن
التغل�ب عليها ،فلا تيأس! فق�ط عليك تغيري
منظورك لألشياء وعندئذ ستجد الحلول واضحة.
ال تخ�ف من طلب النصيحة! حياتك الخاصة متقلبة
بش�دة يف الوق�ت الحايل .يجب أن تتعام�ل مع التقلبات
غري املتوقعة بهدوء.

الجدي

ربم�ا تفكر يف مبادئ�ك وأفك�ارك وتحاول أن
تغريه�ا إىل األفضل ،ولكن ل�ن تتمكن من ذلك
اليوم .ضغوط الحياة ال تسمح لك بذلك ،بل تجعلك
تشع�ر أنه من الصعب أن تعي�ش يف بيئة متكاملة ال
ينقصه�ا يشء .هل لديك الشجاع�ة أن تغري هذه البيئة
بشكل كامل؟

الدلو
ينتابك اليوم شعور باالضطراب والقلق .يبدو
أن الرياح قد تسير عك�س اتجاهك .ال تجعل
هذا األمر يحبطك أو يصيبك بخيبة األمل وال تتأثر
بتباطؤ األحداث .انتهر أي فرصة لالسرتخاء وشحن
طاقتك .ستتعلم اليوم درسا مهما جدا وهو الصرب.

الحوت

ك�ل األمور تسير اليوم على ما ي�رام .يوم صاف
وه�ادئ إىل ح�د ما ولذلك يس�اعدك ه�ذا الجو عىل
أن تتمت�ع بمزاج هادئ ومعت�دل طوال اليوم .ال توجد
أمور معقدة كما تراها من وجهة نظرك .كل يشء س�هل
وبسيط وكذلك إجابات األسئلة التي طرحتها منذ فرتة .لست
مضطرا إىل قطع مسافات طويلة للحصول عىل ما تريد.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1924الحكوم�ة اإليطالي�ة الت�ي يقودھ�ا
الزعيم الفايش بينيتو موس�وليني تقرر إقامة
عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفيتي.
 - 1939افتت�اح مؤتم�ر املائدة املس�تديرة بني
مندوبي مصر والع�راق واألردن والس�عودية
واليم�ن ،ومندوبين بريطانيني يف قرص س�ان
جيمس يف لندن.
 - 1947الفلس�طينيون واليھود املستوطنني يف
فلس�طني يعلنون بشكل منفص�ل رفضھم إىل
اإلقرتاح الربيطاني بتقسيم فلسطني إىل دولتني
األوىل فلس�طينية عربية واألخ�رى يھودية مع
بقاء القدس تحت إرشاف دويل.
 - 1959الرئي�س الكوبي فيدل كاسترو يعلن
دستور كوبا الجديد.
 - 1965املالكم األمريكي كاسيوس كالي يعلن
إسالمه ويغري اسمه إىل محمد عيل كالي.
 - 1979كوك�ب بلوت�و يتح�رك ليدخ�ل م�دار
نيبتون ألول مرة منذ تاريخ اكتشافه.
 - 1986زعيم�ة املعارض�ة الفلبينية كورازون
أكينو تفوز باالنتخابات الرئاسية عىل منافسھا
الرئيس فرديناند ماركوس.
 - 1990الح�زب الشيوعي الس�وفييتي يتنازل

عن احتكار الس�لطة بعد ھيمنة اس�تمرت 72
عاما.
 - 1992التوقيع عىل معاھدة االتحاد األوروبي
التي تعرف باسم «معاھدة ماسرتيخت».
 - 1999ويل العھد األردني األمري عبد الله يؤدي
القس�م ملكا للمملكة األردنية الھاشمية أمام
مجل�س األمة بعد وفاة والده امللك الحسين بن
طالل ،ويتخذ اسم عبد الله الثاني ،ويعني أخاه
األمري حمزة بن الحسين ولي�ا للعھد بناء عىل
وصية والده.
 - 2006أمير دول�ة الكوي�ت الشي�خ صب�اح
األحم�د الصباح يص�در أمرا أمريي�ا يزكي فيه
الشي�خ ن�واف األحمد الصب�اح لوالي�ة العھد،
ويصدرمرس�وما يس�مي في�ه الشي�خ نارص
املحمد الصباح رئيسا ملجلس الوزراء.
 - 2011اإلعلان ع�ن نتيجة اس�تفتاء جنوب
السودان الذي أجري يف  9يناير ،وكانت النتيجة
أن % 83.98م�ن املقرتعين صوت�وا النفصال
الجنوب عن الشمال.
ُ
 - 2015لوحة متى تتزوجني؟ تباع بمبلغ 300
ملي�ون دوالر أمريكي وبذلك تصبح أغىل لوحة
بيعت يف التاريخ.

قصة وعربة

من املخلصون
عندما ك�ان العرب يقيمون
األفراح كانوا يو ّزعون قطع
اللّحم عرب ّ
لفها بالخبز ..
فإذا وجد صاح�ب الفرح أن
ع�دد الحض�ور يف�وق عدد
قط�ع اللحم لدي�ه أو يخىش
ذلك  ،يقوم ّ
بلف الخبز ببعضه

( ب�دون لح�م ) ويو ّزعه عىل
أق�رب األقربني ممّ �ن يعتقد
ّ
ّ
ليوفر
أنهم سيسترون عليه
ّ
اللحم للغرباء !!
أحد هؤالء الرجال وزع الخبز
ب�دون لح�م على ع�دد من
أقاربه وأصدقائ�ه من الذين

ّ
الظن بهم ..
يحسن
ّ
فبدأوا بأكلها وكأنها تحتوي
اللح�م إالّ أحدهم فتح الخبز
ون�ادى على صاح�ب البيت
وق�ال له “ يا أب�ا فالن الخبز
بدون لحم “
ف�ر ّد علي�ه صاح�ب البيت “

ّ
حقك ّْ
عيل ظننتك من أهيل “
يف زمنن�ا الحايل ،كم أنخدعنا
كنا نعتق�د ّ
بأش�خاص ّ
أنهم
ّ
منا وسري ّدوا غيبتنا ويحموا
ظهورنا ويخلصوا لنا ..
ّ
فتأك�دوا جيّ�دا ً على م�ن
تو ّزعون الخبز!!!

رأيس
1بلد املليون شهيد  oمتشابهان
2م�ن ان�واع الشج�ر  oاس�مها
القديم عمون (معكوسة).
3اص�در الهات�ف صوت�ا  oاقول
مالم اكن اريد قوله (معكوسة)
4ثلثا باب  oغري مهذب  oاشتاقا
5صوت األلم
6للس�ؤال (معكوس�ة)  oصفة
م�ن صف�ات البرش الحس�نة أو
السيئة
7ملل (مبعثرة)  oنظر
8عاصمة موريتانيا
9اس�م بنت بمعنى غ�زال  oبلدة
يف لبنان
10مدينة ليبية ش�هرية  oاألرض
املكرمة

أفقي
1عاصمة املغرب  oمسؤول
2عاصمتها بريوت  oمدينة باس�لة يف
فلسطني
3الغالبي�ة العظم�ى  oع�دم وض�وح
(معكوسة)
4ال�ذي يمشي على ارجل�ه وبطنه o
تاجر فراء
5عاصم�ة اإلمارات  oفاكه�ة حمراء
لذيذة
6خروف كبري
7اصوات الهواتف  oكتكوت
8عاصمة عربية بني نيلني
9عاصمة تلق�ب بالشهباء  oجزء من
الفم
10ات�رك  oعاصم�ة املع�ز لدي�ن الله
الفاطمي

غزل عراقي
فـاهي اللـيل يمـهم حتـى مابي لــــــون
وال بـي طيـف يرهـم عالجـفن رسـمــه
ماصـخ مسـتحاهم وآني مالـح طيــــب
اليتب�ده وي غيــري بـروحـي ماملـــــه
بيه�ا عـناد روحي وي الهـ�وى من يفوت
علـي لو مــوت مــا شمــــــه
اذا يثـكل
ّ
***************
اعت�ب عالزم�ان امل�ا جمعن�ي ويـــ�اك
وبـ�درب السراب ش�لــــــون مشاني
بع�د ك�ل البنيت�ة وبي�ة م�ا ض�ل حيـــل
اج�ة بلحظ�ة الزم�ان وه�دم بنيـــان�ي
وبع�د ج�رح األمس وك ي�ا زمن م�ا طاب
وصدك كالو تشافيني بجرح ثــــــــاني

من الفيسبوك

F

acebook

هل تعلم

طائر الوقواق  ..أكثر خملوقات االرض ( أنانية ) باستثناء البشر
طائ�ر الوقواق ..الشائع بأن�ه ال يهتم برعاية صغ�اره وهو يضع
بيضه يف عش طائر آخر ويرتكه يفقس ليتوىل اآلخر رعايته.
ويكتم�ل تكوين بيضة الوقواق برسعة كبرية ،وعادة تكون أول ما
يفقس من البيض .ويأخذ الوقواق الحديث الفقس يف التنقل داخل
الع�ش ؛ حت�ى يتالمس الج�زء الغائر املوجود يف ظه�ره مع بيضة
أخرى أو فرخ صغري ،وعندئذ يتسلق الوقواق جوانب العش برجليه
القويتني ,ويقذف بالبيض واألفراخ األخرى إىل خارج العش.
ويظ�ل طائر الوقواق يكرر هذه الحركة؛ حت�ى يخلو العش تماما ً
من س�ائر البيض واألفراخ ،ويبقى فرخ الوقواق وحده ليتلقى كل
الغذاء الذي يجلبه أبواه البديالن.
له�ذه الطيور مناقري طويلة نوعا ً ماومقوس�ة قليالً ،وتختلف عن
معظ�م الطيور يف أن اثنتني م�ن أصابعها تتجهان لألمام واالثنتني
األخرىني تتجهان للخلف .ويصل طول الوقواق الشائع الذي يقطن
العالم القديم إىل حوايل  30سم ،وله يف كل من الذكور واإلناث صدور

بيض�اء عليه�ا أرشطة داكنة الل�ون ؛ ورءوس الذك�ور وظهورها
رمادية اللون ،أما رؤوس اإلناث وظهورها أما رمادية أو بنية.

شخصيات من التاريخ

عبد احملسن السعدون
عبداملحس�ن الس�عدون هو عبد املحس�ن
بن فهد الس�عدون ول�د يف مدينة النارصية
1879م ،وتقلّ�د أرب�ع وزارات .وه�و أح�د
الرموز الوطني�ة العراقية ،وعضو املجلس
التاس�ييس وثان�ي رئي�س وزراء يف العه�د
امللك�ي يف الع�راق بعد نقي�ب ارشاف بغداد
عبد الرحمن الكيالني النقيب.
ينتم�ي إىل أرسة آل س�عدون ،وه�ي أرسة
يرجع نس�بها للأرشاف من سلالة امراء
املدينة املنورة (اعرجية حس�ينية النسب)
وه�م حكام ام�ارة املنتف�ق تاريخيا والتي
كانت تضم معظم مناطق وقبائل وعشائر
جنوب ووسط العراق.
صار عض�وا ً يف مجل�س الن�واب العثماني
ممثلا م�ع ش�خصيات أخ�رى للوالي�ات
العراقي�ة ،وكان ضابطا رفيع املس�توى يف
الجي�ش العثمان�ي وك�ان م�ن املناهضني
لالحتلال الربيطان�ي للع�راق كما أس�هم
يف املع�ارك ضد ق�وات الجنرال م�ود ،وبعد
ذلك كان من املعارضني لسياس�ة االنتداب
الربيطانية عىل العراق.
انتم�ى للجمعي�ات الرسي�ة الت�ي تدع�و
الس�تقالل العراق وبعد االس�تقالل وأثناء
تأس�يس الدول�ة العراقية تم تداول اس�مه

م�ن قب�ل املجل�س التأس�ييس ليخلف عبد
الرحمن الكيالني النقيب حيث ورد اسمه يف
املراسلات الخاصة بتأسيس العراق والتي
حررها وجمعها عبد الوهاب النعيمي الذي
رش�ح اس�مه .ويف عام  1922توىل منصب
رئاسة الوزراء أربع مرات يف األعوام 1922
و 1925و 1928و.1929
تويف يف ظروف غامضة بعد أعالنه مناهضة
السياس�ة الربيطانية ورفضه التوقيع عىل

معاهدة ع�ام  .1925واملشهور أنه انتحر،
وهن�اك دراس�ات أكاديمي�ة تؤك�د مقتله
م�ن قبل األنكليز  ،حتى يق�ال أنهم وجدوا
طلقتني يف رأس�ه عندما وج�دوه ميتا ً يوم
 13ترشي�ن الثاني/نوفمرب ع�ام 1929م،
وينتشر أحف�اده يف الكوي�ت والع�راق
والسعودية وبخالف ذلك فقد ذكرت أغلب
املراجع إىل انه م�ات منتحرا ً احتجاجا ً عىل
مهاجمة بع�ض النواب يف مجل�س النواب
لسياس�ته ووصفوها بالعمال�ة لربيطانيا
ورفض�ه بشدة لتل�ك االتهام�ات فقرر ان
ينهي حياته كاتب�ا ً وصيته البنه البكر عيل
باللغة الرتكي�ة التي ك�ان يجيدها كأغلب
املتعلمين الع�رب يف العه�د العثمان�ي وما
بع�ده النها كانت اللغة الرس�مية يف الدولة
العثماني�ة وق�د جرى ل�ه تشييع رس�مي
وش�عبي مشه�ود ببغداد توكي�دا ً لوطنيته
وتم وض�ع تمثال له يف ش�ارع الس�عدون
بالب�اب الرشق�ي ببغ�داد وحم�ل الشارع
اس�مه عرفانا بخدماته للع�راق وتم صبه
ه�ذا التمث�ال يف إيطاليا وت�م رسقته عقب
احتلال الع�راق يف نيس�ان  2003وت�م
االستعاضه عنه بتمثال اخر موجود حاليا
يف نفس املكان .

سودوكـــو
وزع االرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة
الصغرية  ,ثم أكمل توزيع باقي االرقام من  1اىل  9يف األعمدة
التسعة الرأسية واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم
اإل مرة واحدة .

اﻷﺧﻴـﺮة

„@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáﬂ@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb

07810090003@@ ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ

No:7351
7422Sun
Sun257 Oct
Feb 2020
2021
اﻻول 2021
ﺗﺸﺮﻳﻦشباط
االحـد 7
74227351
اﻟﻌﺪد:العدد:
No:
2020
اﻻﺣﺪ 25
alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
اﻟﺸﺎﻋﺮ ُ
وعلو
برشف املنزلة،
بالضيافة ُعرف
https://twitter.com/alzawraanews
ﺷﺎﻛﺮ ﺧﺰﻋﻞ
ﻳﺤﺘﻔﻞ ﻣﻌﻬﺎ
إكرام الضيف من ش�يم وتقاليد العرب األصيلة ،ومن مكارم األخالق ..فمن ُعرف ﺣﻴﺚ

@pÎãÓi
äaÏí@Ôœ@pb„˝«�a@ä
االنرتنيت
á� ónm@bèÓ€gاخلري ..ضيوف
صباح

ﺑﻤﻘﺪار  ٤٤٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
بمقدار  444مليار دوالر

«·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ
عـين على العالم
@Ú‡‡óﬂ@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
مركز اإلعالم الرقمي يدعو إلى
àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€
المشاركة
االبتعاد عن الترويج أو
في “الهاشتاكات االستفزازية”

املكانة.
ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
عىل
وتش�كره
الحديث،
بحس�ن
تالطفه
وأن
والرسور،
البهجة
له
وتظهر
ضيفك،
بمقدم
تفرح
أن
أيضا..
الضيافة
تم�ام
وم�ن
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
وإطعامه.
بخدمته
وتقوم
ومجيئه،
تفضله
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
القهوة حتى يطلب أن “يكنك” عىل
لكن الضيف يف يومنا هذا ما أن يدخل بيتا من بيوتنا ،وقبل أن يجلس ويقدم له الش�اي أو
ﻋﺎﻣﺎً.
شبكة االنرتنيت.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
املنزل
رب
وأنت
الضيوف
نحن
***
لوجدتنا
زرتنا
لو
ضيفنا
يا
..
كنا نقول دائما
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
التي
والتقاليد
العادات
من
الكثري
تناسوا
اليوم
الضيوف
أغلب
لكن
بالضيف..
الواسع
ترحيبنا
عىل
يدل
الشعر
من
الن هذا البيت
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
تدل عىل األلفة واملحبة ،وانشغلوا باالنرتنيت ومواقع التواصل االجتماعي أثناء الضيافة.اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻜﺘﺎﺑﻪوأنتم
الخري عليكم
وصباح
،OUCH
ﺧﺎﺻـﺔ
الضياف�ة..ﻓﻘﺮة
أيه�ا الضي�وف الكرام ...صباح الخري عليكم جميع�ا وأنتم تضعون أمام أعينكم أصول ﺑﻪ ﺿﻤﻦ
مجيئكم.
تزرعون البهجة والرسور بمقدمكم ..وال تجلبوا معكم أخبارا ً من هنا وهناك وتنسون سبب
ً
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ،ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
غيب املوت الفنان املرصي ،عزت العالييل
ً
ّﺪة،
ﻤ
ﻣﻀ
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ
ﻣﻦ
ﻣﻘﻄﻊ
أﻧﻐﺎم
ﻋﲆ
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
دراﺟﺘﻬـﺎ
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
( 87عاماً) ،يف الساعات األوىل من صباح
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
الجمعة.
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
املرصيني،
املمثلني
نقيب
زكي،
أرشف
وقال
ﻗﺪ
ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
صالة
بعد
سيشيع،
الفقيد
جثمان
إن
اﻟﴪﻃﺎن،
ﺑﻤﺮض
إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
اﻷﻳـﺎم
ﺧـﻼل
إﻟﻴﺴـﺎ
ﺗﺤﴬﻫـﺎ
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

\=∑^@bË„Ï€@ÒbÓ®a
انقذونا من هذا الوباء
›Ó‹Ç@Âè´@á»é
سعدﻛﻠﻨﺎحمسن
خليلان
ﻳﺴﻌﻰ اﱃ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ ﺗﺄﺗﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺗﻜﻮن
االتجار باملخدرات
وﻫﺬهمكافحة
”ﺑﻤﺒﻲ“،عملية
الحكومات هي
ما يقلق
أكثر
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
التي باتت متفشية داخل املجتمع العراقي ،ونسمع بني الحني
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
واالخر من خالل االعالم إلقاء القبض عىل تجار من مروجي
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
تجارة املخدرات يف كل محافظات العراق ،ورغم ان عملية
ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮاﺣـﺔ واﺳﻌﺎد اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ ان ﺗﻌﻢ
مكافحة املخدرات عملية معقده وتحتاج اىل جهد استباقي
اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ ،ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
ملكافحتها قبل استفحالها ،حيث تؤكد اغلب الدراسات ان
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
مكافحة تعاطي املخدرات عملية تتطلب تضافر جهود كل
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ
املؤسسات الرسمية وغري الرسمية بال استثناء ،وان ال تقترص
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ١٩٤٦اول ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ”
عىل االعالم فقط ،واول املستنفرين ملمارسة عملية املكافحة
اﺑﻦ اﻟﴩق ” ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
هو البيت ،فالرتبية البيتية القويمة والجيدة للطفل وترسيخ
العرص ،من منطقة (دريم الند) ،يف
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ” اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻐﺪاد ” ،ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ اﺛـﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮم
بمضار
افهامه
ضمنها
والجيدة ،ومن
النبيلة
االجتماعية
القيم
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ ﰲ
ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ
وﻛﺎن
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ،
محافظة الجيزة.
ملكافحة
االوىل
ﻓﻴﻠـﻢاملحطة
املواطن هي
صحة
املخدرات
تعاطي
ﰲ
ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ
عىلاﻧﻪ
ﻧﻮاس،
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ
وأشار إىل أن الوفاة وقعت بشكل مفاجئ،
ادخال
ﻛﺎﻣﺮانخالل
الرتبوية من
بعدها
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔوتأتي
ﺗﻠﻚ الوباء،
هذا
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
املؤسسات اﺧﺮاج
ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻨﺪي“
ﺑﻌﻨﻮان ”
خاصة أن اتصاال هاتفيا جمعه بالراحل
الوقاية
وسبل
للتالميذ
املخدرات
بمضار
للتعريف
دراسية
مناهج
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
مساء الخميس ،وكان يتحدث عن تطلعات
اﻟﺬيهذا الداء
اﻤﻟﺸﻬﺪمن
املجتمع
الطريق االسلم
اﻏﻠـﺐوهي
منها،
ﺳﻴﻈﻬﺮ
لحصانة ذﻟﻚ
وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي
فنية ونيته القيام بعدة أمور ،ليفاجأ
املحطة
الدراسات
اﻻﻗﺮﺑﺎء اغلب
باملجتمع ..وتؤكد
الخطري
ﻋﺪد
انﻣﻦ
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ
ﺑﺤﺪود ٢٠
يفتكﺷـﻜﻞ ﻋﺪد
الذيﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
بعدها بنبأ وفاته الذي أعلنه نجله محمود
املفروض
حيث من
والقضائية،
الترشيعية
الثانية تبدأ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
بالسلطةﺑﺪأ اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ ان
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ \
العالييل.
ﺻـﻮرة بحق
قوانني رادعة
ترشيع
«الربملان»
بالسلطة
ﻳﺘﻴﻤﺔ
اﻟﻮاﻟﺪ ،وﻫﻲ
ﻛﺘـﻒ
الترشيعيةإﻻ ﺻﻮرة
ﺛﻢ ﻟـﻢ ﺗﻈﻬﺮ
وﻣـﻦ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
ً
املجتمع،
بنية
يف
يفتك
خطريا
ء
دا
باعتبارها
املخدرات
متعاطي
الفني
باملجال
التحق
الذي
العالييل
عزت
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت ﺿﺤـﻚ اﻻﻗﺮﺑﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﻮر،
آخرها مسلسل «قيد عائيل» الذي عرض يف فيلم «األرض» عام  ،1970وكذلك
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن
ﻫﺬاضعفاء
ﻣﻦمن
املخالفني
ﻳﺤﺲ بردع
القضائية
السلطة
قيام
اضافة اىل
وقدم طوال
اﻟﻔﻨﻴﺔاملايض،
اﻟﺴﺎﺣﺔالقرن
ستينيات
مطلع
اﻤﻟﻮﻗﻒ
ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
واﻗﻔﺎ
اﻟﻮاﻟﺪ
وﺑﻘﻲ
اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ مشاركته يف أفالم «الطريق إىل إيالت»
عامني.
واﻟﺘﻲ قبل
وأﺷـﺎرت
ﻛﻮروﻧـﺎ
ﺟﺎﺋﺤﺔ
آﺛـﺎر
ﻣﻦ
ﺗﺘﻌـﺎﰱ
ﺑـﺪأت
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ عقوبات
طريق اصدار
دورعن
وردعهم
املخدرات،
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
ﻓﻴﻪ ..ﻛﺎﻧﺖ
تجار وﻗﻊ
النفوس اﻟـﺬي
اﻤﻟﺤﺮج
كان
فني
عمل
200
من
يقرب
ما
مسريته
ﻟﻌﺪد و»التوت والنبوت» و»أهل القمة».
دوره
لعبها كان
التي
أبرزﻟﻘﺪاألدوار
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،ومن
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻧﺼﻮص
وﺻﻠﺘﻨﻲ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ:
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎاالجهزة
تكثيف جهد
اضافة اىل
تصل حد
بحقهم
صارمة
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
االعدام،ﺗﺠﺬب
ﺑﻐـﺪاد اﻣﺎﻛﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واتالفها،
املرضة
املواد
هذه
تهريب
ومنع
الحدود
ملراقبة
االمنية
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
استخباريا
اﻻﻣﺮ جهدا
تتطلب
اﻟﻠﻴﻞ،البالء
ﻣﻦهذا
ﻣﺘﺄﺧﺮةمن
حدود البالد
وحماية
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ووﺻﻞ
ﺳﺎﻋﺎت
ﺣﺘﻰ
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
الصعيد املحيل
املكافحة
ﺟﻬﺎز عمليات
تتخطى
ويف ضوء
متميزا،
اﻻﺳﻒ
اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ
اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ
ذلكﻋﱪ
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ
ﺗﺤﺠـﺰ
ان
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
مرتادي صفحتها ،وحققت الصورة أكثر من 1.18
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲبعيد
اﻟﻮﻗﺖاحتفالها
أيام من
بعد
اﻏﻠﺐوذلك
املخدرات،
الدول
فبتكاتف
اىل
دور
عىل اﻏﻠﻘﺖ
القضاءﻓﻘـﺪ
يتماﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
اﺟﻮاء
ﺳـﺎدت
الدويل ،ﺑﻌﺪ ان
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،
فاجأت رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
الـ ،44ﻟﺪﻳﻬﺎ
ميالدها اﻟﻘﻴﻮد
ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ
اﺳﺘﻐـﻼل
مليون  LIKESخالل  18ساعة فقط من نرشها
بـ
بظهورها
ومحبيها
عشاقها
شاكريا
املواقف بشأن
مشرتكة
من خالل
اﻏﻠﺒﻬﺎ
لتنسيقواﻏﻠﻘـﺖ
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،
باتفاقياتاﻧﻮار
االرتباط واﻧﻄﻔﺄت
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
الشهرية ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ.كما كشفت شاكريا عن مقطع فيديو قصري
النجمة
رﻣﻀـﺎناعتمدت
«»LOOKجديد ،حيث
املكافحة ،واإلخبار
اجراءات
ﻣﺨﺎزنباملخدرات
واﺻﺒﺤﺖاالتجار
مكافحة
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺤﺎل
وتنفيذ ﻓﺘﺤﺖ
ﻟﻠﺨﺮدة ..ﻣﺆﺧﺮا
اﻟﻈﺮوف
اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ
بشكل
شعرها
تصفيف
وهي
فيه
ظهرت
الذي
اللون
وهو
لألحمر
شعرها
تغيري
ﺑﺴﺒﺐ
رﻛﻮد
ﻓﱰة
االنشطة ﺑﻌﺪ
مجالﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺻﺎﻻتيفﻋﺮض
”اﻤﻟﻮﻻت“
ﻃﻮﻳﻠﺔواعتقد
الضارة،
املواد
بهذه
تطورات
عن اي
ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
لونﰲ أﻳـﺔ
ﺗﺘﻐﺮﻴ
ﻗـﺪ
اعتاد
الذى
شعرها
تجعيد
من
بدال
مستقيم
النجمة
لكن
لعشاقها،
مفاجأة
بمثابة
جاء
ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
ﻳﺘﻢ
أو
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ
املجال.ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
وﺑﺤﺴﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
واﻻﻣﻨﻴﺔ..هذا
اتفاقيات كثرية يف
اﻻوﺿـﺎع له
ان العراق
الشهرية كانت أكثر جماالً
عىل شكله جمهور شاكريا  ،وعلقت عىل
وتبدو
خاطفة اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل
أﺗﻮﻗـﻊ أن
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﴍﻛـﺎت
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ
عملياتﻋﻘﺪ
مجملﺗﺘﻄﻠـﺐ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
الحكومي للحد
اإلعالم
ننىس دور
املكافحة ال
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ ويف
.NEWكشفت وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت الفيديو فكتبت « مفاجأة « .يذكر أن النجمة
واألذهان
لألنظار
بالـLOOKرﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ
ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﴍﻛﺎت
برامجاﴍاك
تنفيذﺧـﻼل
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ
اﻗﺎﻣـﺔ
آﻓﺎق
ﻟﻔﺘـﺢ
هادفة الغرض
ﻧﻬﻀـﺔمن خالل
املخدرات
تعاطي
انتشار
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ« من
شاكريا ،ذات الـ(  44عامً
إطاللتها ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ العاملية شاكريا التي يعشقها املاليني بدأت
صور
عن
ا)،
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة
ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
عىلاﺟﺮاء
وتأثريهاﺑﻌﺪ
املواداﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻓﺘﺘﺎح دور
ﻹﻋﺎدة
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
الصحة العامة
تناول هذه
ارضار
كشف
اﻤﻟﺜﺮﻴ منها
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲمسريتها الفنية عام  ، 1990حيث قدمت عددا
وﻣﻦعىل
الشخصية
خالل
الجديدة
»ﻛﻮروﻧـﺎ«من ّ
صفحتهااﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ
ﻣـﻦ واﻗـﻊ
ﻏـﺮﻴت
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﺗﻠﻚ
ﻛﺎﻧﺖ
ان
ﺣﻘـﺎ
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺗﺘﻴﺢ
ﺟﺪﻳﺪة
ﺳﻴﻨﻤﺎ
واملجتمع،ﺑﻨﺎء دور
ﻋﻠﻴﻬﺎ او
دورها ،وان
العراقي
االعالم
شبكة
تأخذ
ويفضل ان
هائال من األغنيات التي حققت نجاحا مذهال عرب
تضم
حيث
«إنستجرام»،
االجتماعي
التواصل
موقع
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺎﺷـﺔ
أن
منﺑﻌﺪ
ﺑﻤﺒﻲ“
”ﺑﻤﺒﻲ
وﻟﺘﻜﻮن
اﻻﻓﻼم،
خالل
املواطن
ﺣﻴﺎﺗﻪوعي
بتعزيز
ومرتبطا
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪةفاعال
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊهذا الدور
اﻟﺘﻠﻔﺎز ،يكون
ومن أشهر أغنياتها « »waka wakaو»hips don>t
السنني،
حصدت
وقد
شخص،
مليون
70.2
من
أكثر
صفحتها
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
اﺗﻌﺲ ﻣﻦ
اﺻﺒﺤﺖ
”ﻤﻟﺒﻲ“ .وبرامج تكشف عن صور من
ﺣﻴﺎة ثقافية
ومسلسالت
افالم
عرض
طويلة من عبارات اإلشادة والثناء من قبل  »lieو» »whenever, whereverو» »la la laو» ،»locaوغريهم .
اﻟﺠﻤﻬﻮرسلسلة
رﻏﺒـﺎت شاكريا
إطاللة
وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
مأساة تناول املخدرات وتأثرياتها عىل حياة املواطن ،وال بأس
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
من االستعانة برجال الدين لتكثيف عمليات التوعية من خالل
خطب الجمعة ومحارضاتهم يف الندوات والتجمعات الدينية..
وعىل العموم تبقى املسألة غري مقترصة عىل مؤسسة واحدة،
كشفت الفنانة ،هنا الزاهد ،عن موعد قناة .dmc
الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبو
بل كل املؤسسات ،وتبقى التوعية رضورية لوأد هذا الوباء يف
عرض مسلسلها «حلوة الدنيا سكر» أوىل مسلسل «حلوة الدنيا سكر» مكون من ذكري ،ويضم املسلسل نخبة كبرية
اﻟﺼﻐﺮﻴ،من
استئصالها
زوﺟﺘـﻪال يمكن
وﺗﻘـﻒظاهرة
يستفحل ويصبح
ﺟﺎﺋﺤﺔ قبل ان
عىل رﻏﻢ املهد
ﺑﺈﺣـﺮاج
ضيوفاﻟﺴﻘـﺎ
منأﺣﻤـﺪ
اﻟﻔﻨـﺎن
 9قصص مختلفة ،كل قصة ﻗـﺎم
ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“
”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“،
اﻟﺘﻲ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ
بطوالتها التليفزيونية.
تعرض
ووقع االختيار
الرشف،
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ
ﻟﻘـﺎء
إﺟﺮاﺋﻬﺎ
أﺛﻨﺎء
ﻣﺬﻳﻌـﺔ
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ
اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ،
أﺣﻤﺪ
متنفسﺗﴫف
اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر
ﺣﴬت ﻣﻌﻪ
للقضاء
ﺣﻔﻞ يبقى
والدمار ،فال
اﺳﺘﻤﺮارالخراب
عندها يعم
املجتمع،
ونرشت هنا عرب حسابها عىل  Instagramيف  5حلقات متصلة ،ولكل قصة فريق مؤلفي القصص التسعة ،وهم إياد صالح،
محمد،ﺣﻔـﻞ
ضياء ﻫﺎﻣﺶ
اإلعالن الرسمي للمسلسل ،وظهرت فيه عمل مختلف من حيث الكاتب واألبطالﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،
زوﺟﺘﻪ،
وﻛﺬﻟﻚ لخري
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔتسعى
ﺿﺤـﻚ التي
اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ الخرية
اﻟﺴﻘﺎ القوى
وﴐب وتكاتف
ارادة الله،
اﻻﺣﱰازﻳﺔغري
ﺑﺎﻹﺟﺮاءات عليها
اﻟﺘﻘﻴﺪ هشام
اﻓﺘﺘﺎح املرصي،
فيدرا أحمد
اﻟﺠﻮﻧﺔ
ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺮاﺑﻌـﺔ
مع وجود هنا الزاهد يف جميع القصصاﻟﺪورة
ﻇﺮوف
ﰲ
ﻳﺘﻢ
اﻟﻠﻘﺎء
ﻛﺎن
ﻟﻮ
أﻧﻪ
ﻟﻬﺎ
ﻣﺜﺎﻻ
ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
بشخصيات متعددة.
إسماعيل ،هند فايد ،محمد جالل ،إيهاب
العراق والعراقيني.
وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.
الشايب.اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
ويعرض املسلسل ابتدا ًء من  13فرباير عىل بأحداث املسلسل ،ومن إخراج خالد بليبل ،وأيمن
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ ”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.

املوت يغيّب الفنان املصري عزت العاليلي عن  87عاماً

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻋﻦ ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬـﺎ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻹﻧﻘـﺎذ واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ.
دع�ا مرك�ز االعلام الرقم�ي
وﻣـﻦ أﺑﺮز اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
الرتوي�ج
االبتع�اد ع�ن
DMC
 Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
إىل ﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
“الهاش�تاكات
يف
املش�اركة
أو
ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ
أحيانا
تظهر
التي
االس�تفزازية”
 5000م ،وﺗﺒـﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ترند
يف
العراق.اﻟﺘﺤﻜـﻢ واﻤﻟﺤﻄـﺎت
أﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
الهاشتاكات
“هذه
ان
املركز
وقال
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
االثنية
اصبحت
االنقساماتاﻟﻄﺮﻴان
تثريﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون
ﻳﻤﻜـﻦ
ﻛﻤﺎ
املكونات
بني
الفتنة
عىل
وتحرض
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
عن
املجتم�ع،
املختلف�ة يف
فضال 1.5
أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ
ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن
وﻧﻘـﻞ
التيارات
تعميق
بني 3ﺳﺎﻋﺎت
االستقطاباتﻣﻦ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ
ﻛﻠﻎ،
املختلفة”.
السياسية
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ

وأش�ار املرك�ز إىل “رص�د العديد
م�ن الهاش�تاكات الت�ي تتصدر
احيان�ا ترن�د الع�راق والت�ي
تطلقها جماع�ات ذات توجهات
واجن�دات معين�ة من اج�ل اثارة
النع�رات الطائفي�ة ،وزيادة حدة

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
اﻟﺪواء وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
وﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
التجاذبات بني الفرقاء وعىل نحو
 ENIXأﻳﻀـﺎ درون  Veerاﻟـﺬي
مكشوف”.
زود ﺑﻤﻌـﺪات ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ق�د
تويتر
“رشك�ة
أن
وأوض�ح
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗـﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
ميزة
االخرية
االش�هر
يف
اضافت إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺒﺎﴍة
ع�ن
بالتبلي�غ
جدي�دة
ﻣﺜﻞ GPS
تتعل�قاﻤﻟﻮاﻗـﻊ
وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ
أن
ﻟﻬﺬاوهي
املس�يئة،
اﻟﺪرون
الهاش�تاكاتوﻳﻤﻜـﻦ
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس«.
او
مزعج
او
أﺻﻌﺐ ضار
الهاش�تاك
هذا
اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ
به”.
مهتم
غري
املستخدم
ان
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
“مستخدمي
املركز
فريق
ونصح
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
ع�ن
االبلاغ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
بضرورة ﻛﻠـﻎ،
تويتروزﻧﻬـﺎ إﱃ 1
ﻳﺼـﻞ
تستهدف النسيج
الهاشتكات
التيﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﺳﺎﻋﺔ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ

االجتماعي بصورة او اخرى ،من
اجل قيام تويرت بإزالتها وتنظيف
املنص�ة م�ن امثال ه�ذه االدوات
التي ُتذك�ي روح التطرف ،وتزيد
م�ن ح�دة الخالف�ات بين ابن�اء
الشعب العراقي”.

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
معلومات غري
ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔنرش
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔملكافحة
ميزة جديدة
توك)
رشكة (تيك
أعلن�ت
إطالقﻋﲆ
اﺟﺘﻤﻌﺖ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ
التحقق
يتم
لم
محتوى
أي
بشأن
ًا
ر
إشعا
املستخدمون
وس�يتلقى
اﻧﻔﺮاد،
دقيقة،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
تم
واﻤﻟﺪﻋﻦﻴفيديو
اﻟﻌﺪلمقاطع
وزارةتوفر
االجتماعية
اﻤﻟﺪﻋﻮنتوك):
منه.وقال�ت (تيك
“إنﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
الش�بكة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وﻗﺎلدقة ً
بحيث
املعلومات،
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،تحدد
الخرباء التي
لخدمات
تحميلها
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
منها ﻣﻦ
للتحققﺟﻴﻤﺲ
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن
اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ
من
ﻋﻤﻠﻴـﺎتإزالتها
خاطئ�ة ،يتم
معلومات
الفيديو
م�ن احتواء
التأكد
إذا ت�م
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ
ﻋﻦعىل ﻛﺎﻧـﺖ
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
تطبيقها
سيتم
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔميزة جديدة
ﺣﺴﺒﻤﺎاالجتماعية
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،الشبكة
األسايس”.وقدمت
النظام
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن
ذﻛﺮت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻨﻄـﻮى
غري
اﻟﺸﺒﻜـﺎتالخرباء
ﻋـﲆأو إذا كان
الفيدي�و
الواردة يف
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖاملعلومات
تع�ذر تأكي�د دقة
إذا
ﻣﻀﻴﻔﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ،
اﻟﺠـﺪول
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ
ﺧﺪﻣـﺎت
مقاطع
مثل هذه
لإلبالغ عن
أنتوك)أواآلن
(تيك
دقتها.وتخطط
متأكدين من
أنه�ااﻟﻮﻻﻳـﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ
ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو
واﻹﻋﻼﻧـﺎت
والتي
من�ه”،
يت�م التحقق
اﻤﻟﺮاﺣﻞ“محتوى لم
تحتويﰱ على
الفيدي�و عىل
علمﻣـﻦ ً
مقاطعﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ،
أيضاإﻋـﺪاد
اﻷﺧﺮﻴة
لتوضيحﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
اﻤﻟﺤﻤﻮل أو
الفيديو اﻟﻬﺎﺗﻒ
ُ
املعلومات ،عند
وتدعوهم
منشئي
س�ت

ميزة جديدة من(تيك توك) لمكافحة
نشر معلومات غير دقيقة

محاولة مش�اركة مثل هذا املحتوى ،وسريى املس�تخدمون ً
أيضا إشعارًا
ً
واقرتاح�ا لتغيري رأيهم
ح�ول محتوى الفيديو الذي ل�م يتم التحقق منه
أو مواصلة املشاركة.وسيرى املستخدم أوالً إشعارًا عىل الفيديو إذا تمت
مراجعة املحتوى ولكن تعذر التحقق منه ،حيث س�يتلقى منشئ الفيديو
ً
أيضا إش�عارًا ،وإذا كان املش�اهدون يعتزمون مشاركة مقطع فيديو تم
اإلبالغ عنه ،فسيرى تذك ً
ريا بأنه تم اإلبلاغ عن مقطع الفيديو كمحتوى
ل�م يتم التحقق منه ،وتعترب هذه خط�وة اختيارية ،ولكنها تتطلب وقفة
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
مؤقتة لألش�خاص للنظر يف اإلجراء التايل واختيار “إغالق” أو “مشاركة
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
على أي حال”.يش�ار إىل أنه عن�د اختبار مث�ل هذه الوظائ�ف ،انخفض
7�Ç@äbèﬂاملحتوى غري املؤكد بنس�بة ،24%
ع�دد إعادة نشر مقاطع الفيديو ذات
.7%
بنسبة
الفيديوهات
وانخفض عدد االعجابات ملثل هذه
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#

paáÌãÃm

ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa

«‹á€bÉ€a@Ô
مستخدمو (آيفون) يمكنهم فتح
هواتفهم دون إزالة الكمامة

@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا
شاكريا تتخلى عن شعرها األشقر وتغري لونه لألمحر

 13فرباير موعد عرض مسلسل «حلوة الدنيا سكر» لـ
الزاهدﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ
أﺣﻤﺪهنااﻟﺴﻘﺎ

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها
نوال الزغيب تنشر اإلجيابية بأغنية
ﻓﻜﺮﺗﻪوقف»
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم ««13عقلي
ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

ألغى الطبيب األمريكي املعالج للفنانة املرصية ،حورية
فرغيل ،عملية التجميل قبل دقائق من خضوعها لها،
وذلك بعدما اكتشف شيئا مفاجئا.وبينت التحاليل للطبيب
انخفاض نسبة الهيموغلوبني يف دم املمثلة املرصية ،بعد
تعرضها لكدمة يف الرأس قبل خضوعها للعملية الجراحية
بـ 24ساعة.وتسببت الكدمة يف تأثري نسبة الهيموغلوبني
يف دم حورية فرغيلُ ،
وقرر بنا ًء عىل هذا وقف العملية
الجراحية نظرا لخطورة املوقف.وينتظر الطبيب األمريكي
املعالج لحورية فرغيل تحديد موعد آخر للجراحة األوىل،
والتي سيتحدد إجراؤها من عدمه وفقا لنتيجة التحاليل
الجديدة خالل الساعات القادمة.وقالت مصادر مقربة

من حورية ان العديد من املواقع تداولت أخبارا تفيد بأن
حورية فرغيل قد خضعت لعملية جراحية بعد وصولها إىل
واشنطن.ونفت املصادر إجراء العملية ،مؤكدة أن ما حدث
بعد تشويق لفرتة طويلة ،أطلقت النجمة الذهبية،
.وأضافت»
الجراحية
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
كانت ترتيبات وتحضريات للعمليةﻛﺸﻔـﺖ
ﺣﻮلعرب
الجديدة
الزغبي،أن كليب
ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث نوال
ﻇﻬﻮرﻫﺎ جهاز
إن حورية فرغيل يف الوقت الحايل عىل
ﻓﻜﺮة
أغنيتهاﻗﺼﺘﻪ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور
ﺻﺤﻔﻴـﺔ
أكسجني تمهيدا للعملية التي تصل
الرسمية عىل
رشكة إﱃروتانا
وﺗﺠﺴﺪ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ
صفحةﺗﺮﺗﻘـﻲ
مدتها  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم
معها
ما يقارب الـ 9ساعات ،ويتواجد
وقف»ﻣﻦ
«عقيل ﺳﻴﺪة
»أﺣﻼم« وﻫـﻲ
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ
الـ ،Youtubeألغنية
يف العملية أطباء متخصصون يف جراحة
دورﻫﺎ
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ
اﻟﻌﺎم
أن مع
تعاونت إﱃفيها
بسبباﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔاملرصية التي
األنف وآخرون يف جراحة الصدر،
ﻣﻔﺎﺟﺄة
وﺳﻴﻜـﻮن
وﻏﺮﻳﺐ
ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ
ﻟﻪ
ﻏﻴﺎب
ﺑﻌـﺪ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
إﱃ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ
الشاعر أحمد حسن راؤول،
العظمة التي سيقوم األطباء بربدها عىل
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ
شكل أنفها».
وامللحن أحمد زعيم واملوزع

صعوبة السفر سبب خروج هيفاء
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
وهيب من «حرب أهلية»
ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء
كشفت رشكة «العدل جروب» عن أنه ال صحة
لوجود خالف بني رشكة العدل والفنانة اللبنانية
هيفاء وهبي ،بعد اعتذار األخرية عن عدم
املشاركة يف مسلسل «حرب أهلية» مع الفنانة
يرسا.وقال املتحدث اإلعالمي لرشكة «العدل
جروب» إنه لم يحدث أي خالف عىل األجر مع
هيفاء ،أو حتى بخصوص وضع اسمها عىل
الترتات ،موضحا أنها من البداية تثق يف املنتج
جمال العدل ،وتعرف أنه لن يضعها يف مكانة أقل
من مكانتها.ونفت «العدل جروب» كل ما تردد

عن أسباب رفض هيفاء املشاركة يف املسلسل،
مؤكدا أن السبب الحقيقي هو تنظيم املواعيد،
فنظرا لظروف انتشار فريوس كورونا وإغالق
بعض الدول ،كان من الصعب أن يتم التوفيق
بني املواعيد وسفرها.ومسلسل «حرب أهلية»
من بطولة الفنانة يرسا وإخراج سامح عبد
العزيز وتأليف أحمد عادل ،ومن املقرر عرضه
يف رمضان «.2021حرب أهلية» اسم مؤقت
للمسلسل ،عىل أن يتم تغيريه الحقا ،حيث
يدور العمل يف إطار من اإلثارة والتشويق.

ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ

ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ
والكليب من
اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وسام
ﺷـﺎﻫﻦﻴ
عبداملنعم،وﻣﺤﻤﺪ
وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ
إنتاج رشكة روتانا.
و ُيعد هذا العمل التعاون
األول بني نوال واملخرج
فادي حدادُ ،
وصوّر
بتقنيات عالية
و بميز ة
ا لـ ،4 K
وقد تص ّدر
ها شتا غ
 #عقيل _
و قف

ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ :اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة
يواج�ه مس�تخدمو هوات�ف بسبب وجود ساعة آبل الخاصة
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
(آيف�ون) مش�كلة يف اس�تخدام به يف املكان نفسه.
بصم�ة الوجه لفت�ح هواتفهم ،يش�ار إىل أن امليزة متوفرة أصال
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
خاصة بعد فرض لبس الكمامات يف أجهزة الحواسيب العادية التي
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
استخدامها
ﻧﺘﻴﺠﺔوأصبح
تنتجها آبل،
انتشار
بعد
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض
(كورونا).ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء
فريوسواﻻﻧﻄﻼق ﰲ
ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ
انتش�ار
م�ع
إلحاح�ا
أكث�ر
اآلن
رشكة
التط�ورات
ه�ذه
ودفعت
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
الذي فرض
(كورون�ا)،
إيج�اد حل
للعم�ل على
اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
ﺑﺠـﺬوره
فريوس اﻤﻟﻌـﺮوف
اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق
ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ
(آب�ل)ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ
وﻣﻮﻫﺒـﺔ
ارتداء
العالم
الناس يف
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔماليني
اﻟﺪاﺋﻤﺔ عىل
التحديث
ﺑﺎﺗﺠـﺎه إن
املشكلة ،حيث
لهذه
إذن؟
ﻃﻤﻮﺣﻚ
•
اﻟﺤﻴﺎة
ﰲ
ﺳﻮاء
اﻟﻌﺎم
واﻟـﺬوق
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺳﻮف
ﺑﺪأت
اﻟﺘـﻲ
اﻵن
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر،
تعامل م��ع الناس بصدق وبدافع اإلنس��انية
طويلة.
لساعات
سيس�مح
ﺑﺮوﻛﺴﻞ iOS
الق�ادم 14.5
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
اﻟﺴﺎﺣﺔ .
الكمامةﺗﺠﺘﺎح
ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
التقصر
تس��تطيع
هلم كل
وق��دم
يف اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
ﺑﺎﻟﴚء
دونﻫﺬا ﻟﻴﺲ
وﻃﺒﻴﻌﻲ
أﺳﻠﻮﺑـﻪمااﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
ﺧﻼﻟﻬـﺎ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
آب�لﻣﻨﻬﺎ؟
رشك�ةواﺣﺪ
يرت�دون وتعك�ف• وأﻧﺖ
الذي�نﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
واﻻﻧﻄﻼق
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
حاليا عىل
للمس�تخدمني
ﻛﺒﺮﻴ.
اﻟﻴﻮم
ﻟﻴﺲ
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﻫـﺬه
اﱃ
ﺗﻮﺻﻠﺖ
أﻧﺎ
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ،
ﻣﻦ
ﻛﺜﺮﻴا
اﺳﺘﻔـﺎد
ﺟﻴﻞ
ﻧﺤﻦ
ﻛﺬﻟـﻚ،
ﻛﻨﺖ
ﻧﻌـﻢ،
اﻟﺬﻳﻦ
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
ﺟﻴـﻞ
ﻣﻦ
ﻣﺤﺴﻦ
ﻣﻬﻨـﺪ
اﻟﻔﻨـﺎن
بفت�ح أجه�زة آيف�ون تجري�ب إص�دار iOS 14.5
القن�اع
إداء الواجبات..تيقن أن اهلل تعاىل س��يفتح
إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
اﻟﻐﻨـﺎء
أﺻﺎﻟـﺔ
وﻣﻨﺬ
ﻋﺬﺑﺎ،
وﻃـﺮازا
ﻟﻮﻧﺎ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻷﻏﻨﻴـﺔ
ﻣﻨﺤـﻮا
يف صف�وف املطوري�ن ،الذي�ن
باستخدام ساعة آبل الذكية.
لقلوبهم..
املغلقة
الطرق
ويوصلكأو ﻣﻄﺮب؟
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
واﻫﺘﻤـﺎم
لكوﻟﻮج
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ
دراﺳﺔ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻐﻨﺎء
أن
ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﻤﻴﺰا
ﺻﻮﺗﺎ
ﻓﻜﺎن
،
اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﺣﺒﻪ
ﺻﻐﺮه
وعىل الرغم أن هذا سيسهل عىل اكتش�فوا إمكاني�ة اس�تخدام
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎاﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
واﻟﻘﻨﻮات
ﻣﺜﻞ
ﻋﻠﻴﻨﺎ
أﻓﻀـﺎل
ذوو
وﻫﻢ
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ،
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
أرﺿﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎ
أﴎارﻫـﺎ،
وﺗﻌﻠﻢ
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
درس
من يملكون ساعة (آبل) الذكية املي�زة الجدي�دة ،للتس�هيل عىل
#الدين_أخالق
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
عبطانﺳﺘﺠﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺟﺬورك؟
الحسينﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ
ﻓﺈﻧﻨﻲ •
ﻓﺎروق ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
عبد
فت�ح أجهزتهم به�ذه الطريقة ،املستخدمني فتح هواتفهم.
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻦ ُﺑﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
ولك�ن س�يبقى م�ن ال يملكون وأكدت رشكة آبل أنه وألس�باب
عملهأﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ،
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء
ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ
يرتكﰲأثار
والناجح هو من
بصم��ة ،
املدرب
فقط
س�يعمل
الس�اعة
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
التحديث ﺑﻌﺪ
اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ
املش�كلة أمني�ة ،واﻟﺘﻲ
يعان�ون اﻟﺤﺰﻳﻦ.
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻐﻨﺎء
حين
يف
الهات�ف،
قف�ل
إللغ�اء
نفسها.
اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴهذه
عل��يﻣﻊأحدث
بس��رعة ،
اﻟﺨﻠﻴـﺞعنه
تتحدث
اﻟﻌﺮب؟
مهديوﺑﻤﺎ ذﻟﻚ
ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ •
اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان
• وﻣﺎذا ﺗﺸﻜﻞ إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
ﺗﻌﻘﺐ ؟
• ﻣﺎذا
بحاجة إىل
املس�تخدمون
الجديد من
ويشترط
اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
عودتهﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ
منﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ،
أي��ام -
بعدﺣﻘﻘﻨﺎ
بطولةوﻛﻠﻤﺎ
واﻟﺒﻴﺌﺔ،واﻟﻠﻬﺠﺔ،
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
وإﻗﺎﻣﺔ
سيظل  -ﻫﻲ ﻫﺠﺮة
ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ
التحدي�ثأﴎار ﰲ
ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
 ﺟﻤﻴﻞ أنللتدريب ،
النقلة
إلجراء
مرور
كتابة رمز
أن تك�ون
املعامالتوﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف ﻧﻌﺰز أداء ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب أو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
اﻟﻴﻮم
الذكي�ة ﰲ دﻻﻻت
الس�اعة وﻏﺎرﻗـﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﻮروﺛﺔ
أب�لﺑﻴﺌﺔ
ﻧﺘـﺎج
نظيفة
وبش��باك
Apple
خلال
عن�د
الهاتف
قريبة م�ن
ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء
فوزﺳﺎﻛﻨﻲ
مخس مباريات متتاليه كلها )ﻳﺎ
ﺟﺪاأورﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
Payﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺳﻨﻮات
من دﺑﻲ
املالية ﰲ
الرغبة ﺷـﺠﻮن
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو
اﻷﻏﻨﻴﺔ
واﻟﺤﺰن ﰲ
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..
برافو اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
وﻗﺪ ،اﺷـﺘﻬﺮت
هوية إىل راﺷـﺪ
ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
م��ن ﻫﻞ
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ،ﻣﺤﺴﻦ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ
ﴎﻳﻌﺎيفﻋﱪحال�ة
iTunes
 App Storeأو
اﻤﻟﻮاﻃﻦالهاتف
س�يتم فتح
فتحته ،إذ
يف
اﻤﻟﺎﺟﺪ،بطل
ش��خصية
ﻛﺎﻧﺖبال
فريق
الكمامة.ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
اﻟﺤﺰﻳﻦ..املالك ارتداء ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ
اﻟﻄﻌﻢ
ﻫﺬا
ﺳﻮى
ﻳﺘﺬوق
ﻻ عىل الفور من خالل تحديد
كبرية بوخالد
الكعبي
واﻟﺠﻤﻬـﻮر .ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق
عليﻟﻜﻞسعيداﻤﻟﻜـﺎن
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟

تغريدات

وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.

صفحات مواقع التواصل االجتماعي يف مختلف
الدول العربية ،محققا ً أصدا ًء ممتازة ،حيث
تعود نوال بعمل راقص مختلف يبعث الكثري من
اإليجابية يف هذه الفرتة الصعبة.
وقد تألقت نوال يف الكليب بثالث إطالالت تعاونت
فيها مع دار  ،La Bourjoisieليكون هذا إصدارها
األول بعد «القوية» التي أطلقتها يف فرباير ٢٠٢٠
وألبوم «كده باي» الذي صدر يف فرباير .٢٠١٩

ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
 اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎجاﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
قررت الفنانة الرتكية ،فهرية إيفجان ،العودة للشاشة بعد غياب إثر
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
والدة ابنها كاران ،حيث تم الكشف عن األجر الذي ستحصل عليه.
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
وتلقت فهرية العديد من السيناريوهات ،وقد اختارت أحد األعمال،
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
لكنها لم تكشف عن عنوانه ،إال أنه ُذكر يف تقرير أن فهرية قد
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
ً
ً
ً
تتلقى أجرا يعادل  18163دوالرا أمريكيا مقابل كل حلقة ،وأن دخلها
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
الشهري قد يصل بحسب أيام التصوير يف هذه الحالة إىل أكثر من 72
اﻟﺤﻀﺎرة .
ألف دوالر.
وقالت فهرية« :أتاني الكثري ،لكن كان ّ
عيل أن أنتظر أن يكرب كاران،
ولدي الوقت الكايف وأريد العودة».
ُيشار إىل أن فهرية نرشت منذ ما يقل عن شهر صورا ً واضحة لطفلها،
وتبني من خاللها لبعض املتابعني أنه يشبهها كثرياً ،فيما رأى آخرون أنه
ورث بعض مالمح والده الفنان الشهري بوراك أوزجيفيت ،وحققت الصور
أكثر من مليون و 300ألف إعجاب.

فهرية إيفجان تعود للشاشة
من جديد

