اعتقال شخص وتغرمه إقامته رئيس جلس اإدارة رئيس التحرير
حفل زفاف ي بغداد
مؤيد الامي
بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإعام اأمني ،امس السبت ،عن تغريم
عراقي خمسة ماين دينار بسبب إقامته حفل
زفاف ي منطقة الحرية.وقالت الخلية ي بيان :إنه
«تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسامة
الوطنية ،قامت قوة من قيادة عمليات بغداد،
بااشراك مع الفرق الصحية ،بفرض غرامة بلغت
خمسة ماين دينار عراقي بحق احد اأشخاص
الذي اقام حفل زفاف ي منطقة الحرية ببغداد».
وأضافت أنها «أوعزت بإلقاء القبض عى صاحب
هذا الحفل ،الذي خالف إجراءات حظر التجوال
الوقائي».

القضاء :الفيسبوك من وسائل اإعام
وجرم القذف والسب عره

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
عد مجلس القضاء اأعى ،امس السبت ،موقع التواصل اإجتماعي «فيسبوك» من
وسائل اإعام وجرم القذف والسب عره.وقال امتحدث باسم امجلس ،عبد الستار
البرقدار :إن «الهيئة التمييزية ي استئناف الرصافة ع ّدت ي أحد قراراتها مؤخرا ً موقع
فيسبوك أحد وسائل اإعام» .مشرا ً إى أن «موقع التواصل هذا تنطبق عليه القوانن
التي تنظم عمل وسائل اإعام اأخرى» .وأضاف البرقدار أن «الهيئة نظرت ي دعوى
تتضمن نر مدان عبارات قذف وسب بحق امشتكي ،ووجدت أن اأدلة امتحصلة
كافية إدانته وفق قانون العقوبات العراقي».وأشار إى أن «امحكمة رأت أن تجاوزا ً
عر الفيسبوك ي هذه الدعوى أوجب العقاب والتحقر للمشتكي ي الوسط ااجتماعي
وامهني ،ولذلك قررت تصديق حكم اإدانة ،إا أنها اعترته ظرفا ً مش ّدداً».

رقم ااعتماد ي نقابة الصحفين ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفين العراقين
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غر خصصة للبيع
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وسط دعوات إعادة مات التكافل ااجتماعي لتخفيف أضرار احظر على الفقراء

عر  ..مواطنون يناشدون احكومة إلغاء حظر اأحد ومراقبة ارتفاع أسعار الكمامات وبعض امواد الغذائية
الزوراء /حسن فالح:
بع�د ق�رار اللجن�ة العلي�ا للصح�ة
والس�امة الوطني�ة ف�رض حزم�ة
اج�راءات جدي�دة مواجه�ة جائحة
كورون�ا والت�ي تضمن�ت حظ�را
للتج�وال واغ�اق امراف�ق العام�ة،
تعال�ت ااص�وات ب�رورة إصدار
ق�رارات مماثلة لتخفيف الرر عن
البس�طاء واصحاب الق�وت اليومي
م�ن العمال واصحاب امه�ن الحرة،
من خال اطاق من�ح مالية ،وفيما
ناشد مواطنون الحكومة الغاء حظر
يوم ااحد والتدخل بعد ارتفاع اسعار
الكمامات وبعض امواد الغذائية ،دعا
مراقب�ون اى رورة اطاق حمات
وطنية للتكافل ااجتماعي لتخفيف
ارار الحظر الوقائي عن الفقراء.
ويقول اح�د امواطن�ن ،وهو يعمل
ي اح�د امطاع�م الش�عبية ي بغداد
وهو اب لثاثة اطفال ،ل�”الزوراء”:
ان اجراءات الحظر الش�امل وحتى
الجزئ�ي س�تر اصح�اب الق�وت
اليوم�ي وامعتمدي�ن ع�ى ااج�ر
اليومي س�واء م�ن الذي�ن يعملون
ي امطاع�م او امعام�ل الصغ�رة او
ال�ركات ااهلي�ة وغرها.مطالبا
بالغاء حظر يوم ااحد واإبقاء عى
يومي الجمعة والسبت ،افتا اى :ان

امطعم الذي يعم�ل فيه قرر ااغاق
خ�ال اي�ام الحظ�ر ان�ه يعم�ل ي
منطقة الباب الرقي ،مما تس�بب
بخسارة كبرة لصاحب امطعم اوا
وللعامل�ن في�ه ثانيا.واض�اف :ان
اج�راءات الحظ�ر الس�ابقة ارت

بالكث�ر م�ن العوائل ،حي�ث هناك
عوائل ا تس�تطيع ان توف�ر قوتها
اليومي دون ان تلتفت اليهم أي جهة
س�واء كان�ت حكومي�ة او اهلية او
سياس�ية .داعيا الحكومة اى اطاق
من�ح مالي�ة تعويضي�ة أصح�اب

الدخول اليومية والبس�طاء وعمال
ااج�ور اليومية ،ان هذه ااجراءات
س�تر بهم كثرا.م�ن جهته ،ذكر
مواط�ن (صاحب س�يارة اجرة) ي
حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان س�يارته
تعيش عليه�ا ثاث عوائ�ل .مؤكدا:

ان اج�راءات الحظر الت�ي فرضتها
الحكومة س�تمنع ث�اث عوائل من
القوت اليومي.واض�اف :انه ينبغي
قب�ل اتخ�اذ هكذا ق�رارات دراس�ة
تداعياته�ا وتبعته�ا ع�ى امواطن.
مبين�ا :ان هن�اك عوائ�ل قد تترر
من قرارات الحظر اكثر من فروس
كورونا.ونتيج�ة إج�راءات الحظر
الش�امل التي قررته�ا اللجنة العليا
للصحة والس�امة الوطني�ة ي ايام
الجمعة والس�بت وااحد ومع بقية
ايام ااس�بوع يكون الحظر جزئيا،
فض�ا ع�ن ف�رض غرام�ات مالية
تصل اى  25الف دينار عى امخالفن
ارت�داء الكمام�ة ،اس�تغل بع�ض
ضع�اف النف�وس اازم�ة الراهن�ة
وقاموا برفع اسعار الكمامات اى 7
ااف دينار للعلبة الواحدة ،فضا عن
زيادة اس�عار بعض امواد الغذائية.
وناش�د اح�د امواطن�ن الحكوم�ة
التدخ�ل بعد رفع اس�عار الكمامات
والتي وصل س�عرها م�ن  6ااف اى
 9ااف دينار للعلب�ة الواحدة بعدما
كانت تباع ب�  1500دينار ،افتا اى:
ان هناك بعض امواد الغذائية ارتفعت
اسعارها ي ااسواق بذريعة صعوبة
تنقل امركبات نتيجة الحظر.
تفاصيل ص2

سومو :الشركات اهندية اأكثر شرا ًء للنفط العراقي ..وخام البصرة يهبط لـ 62دواراً

ص5

متصدر الدوري ااسباني اتلتيكو مدريد يفشل جددا ي جاوز ليفاني

ص6

الكاظمي يوجه باإعداد لعقد مؤمر
دولي إعمار بغداد
بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للق�وات
امس�لحة ،مصطفى الكاظمي ،امس السبت،
رورة إدام�ة عملي�ات ماحق�ة الفل�ول
اإرهابي�ة ،وفيم�ا وجه امن بغ�داد باإعداد
لعقد مؤتمر دوي إعمار العاصمة ،اطلع عى
ااج�راءات اامنية الخاصة بف�رض الحظر.
قال امكتب اإعامي لرئي�س مجلس الوزراء
ي بي�ان تلقت�ه «الزوراء» :إن�ه «ضمن حملة

الحكوم�ة وتوجيه�ات القائد الع�ام للقوات
امس�لحة ،مصطف�ى الكاظم�ي ،بالقض�اء
ع�ى عصابات داع�ش اارهابي�ة والتي أدت
اى مقت�ل قيادات ااره�اب ،أجرى الكاظمي،
ام�س الس�بت ،زي�ارة اى قض�اء الطارمي�ة
لاطاع واإراف عى العمليات ااس�تباقية
الت�ي انطلق�ت للقض�اء ع�ى م�ا تبقى من
عصابات داعش».

تفاصيل ص2

مدير مطار بغداد يكشف تفاصيل عن الطائرات
اأمريكية الي اغتالت امهندس وسليماني
بغداد /متابعة الزوراء:
كش�ف ،عي محمد تقي ،مدي�ر مطار بغداد،
تفاصيل عن الطائرات امسرة اأمريكية التي
اغتالت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ،أبو
مهدي امهندس ،وقائد فيلق القدس اإيراني،
قاسم سليماني ،قبل عام.وقال تقي ،بحسب

روس�يا اليوم :إن هناك مجاا جويا مفتوحا
ومخصص�ا لطائرات ااس�تطاع اأمريكية،
اس�تطاع امواق�ع العس�كرية اموج�ودة ي
العراق .مش�را إى :أن هذا امجال مسموح له
باستقبال طائرتي استطاع فقط.

تفاصيل ص2

سلطة الطران تعلق عمل شركة “فاي
بغداد” حتى إشعار آخر

بغداد /الزوراء:
علقت سلطة الطران امدني العراقي ،امس
الس�بت ،رحات رك�ة فاي بغ�داد لعدم
اايفاء بالتزاماتها امالية والقانونية .
وقال بيان صدر عن س�لطة الطران تلقته
“ال�زوراء”  :إنه “ي الوقت ال�ذي تبذل فيه
س�لطة الط�ران امدن�ي العراق�ي الجهود
وامس�اعي الحثيثة من أج�ل توفر اأجواء
امائم�ة لس�فر مواطنين�ا ع�ر تقديمه�ا
مجموعة من التس�هيات للنواقل الوطنية
العامل�ة ي الب�اد لغ�رض تقدي�م أفض�ل
خدماته�ا للمس�افرين “.وأض�اف أنه�ا “

تأس�ف لعدم التزام إح�دى النواقل الوطنية
(رك�ة ف�اي بغ�داد) بالتزاماته�ا امالية
والقانونية ،ما حدى بسلطة الطران امدني
العراق�ي بتعليق رحاتها الجوية ابتدا ًء من
يوم الثاث�اء القادم امواف�ق 2021/2/23
وإى إش�عار آخر” .مشرة اى أن “ تستأنف
رحاتها بعد حل تلك امتطلبات مع س�لطة
الطران”.وأك�د البيان ي الوقت نفس�ه أن
“عملها يس�ر وفق الضواب�ط والتعليمات
امعم�ول به�ا ،فغايتنا س�تظل دائم�ا وأبدا ً
أهمي�ة اارتقاء بواق�ع الخدم�ات امقدمة
للمسافرين الكرام “.

بايدن يتهم روسيا بالسعي إضعاف
الناتو و”امشروع اأوروبي”

واشنطن /متابعة الزوراء:
اك�د الرئي�س اأمريك�ي ،ج�و باي�دن ،إن
روس�يا تح�اول إضع�اف حل�ف ش�مال
اأطل�ي (ألناتو) و”ام�روع اأوروبي”.
وقال بايدن ،ي كلمته خال مؤتمر ميونيخ
لأم�ن :ان روس�يا “تري�د تقوي�ض وحدة
اأطلي” ،مش�را إى أن “التمس�ك بسيادة
أوكرانيا ووحدة أراضيها أمر حيوي أوروبا
والواي�ات امتحدة”.كم�ا زع�م باي�دن بأن
روس�يا تق�ف وراء هجم�ات إلكروني�ة ي
الواي�ات امتحدة والدول اأوروبية ،مش�را

إى إن رد الفع�ل ع�ى التح�ركات أم�ر بالغ
اأهمية “لحماية اأمن امش�رك” للوايات
امتحدة وحلفائها.وأشار الرئيس اأمريكي
إى :أن التحدي القادم من روس�يا “يختلف
ع�ن التح�دي الق�ادم م�ن الص�ن ،لكن�ه
حقيق�ة” .وأض�اف :أن الحدي�ث ا ي�دور
ع�ن امواجهة ب�ن الغرب وال�رق“ ،نريد
مس�تقبا تس�تطيع في�ه كل الش�عوب أن
تختار طريقها بحرية دون التعرض للعنف
واإك�راه .ا يمكنن�ا وا يج�ب أن نعود اى
امواجهة وتكتات الحرب الباردة”.

بعد تسجيل  3273إصابة و 13حالة وفاة

العراق يسجل تراجعا بعدد اإصابات
بكورونا والشفاء تتجاوز الـ  616ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
الس�بت ،اموقف الوبائي اليومي لفروس
كورون�ا امس�تجد ي الع�راق ،فيما اكدت
تس�جيل  3273اصاب�ة جدي�دة و13
حال�ة وفاة وش�فاء  1978حالة.وذكرت
ال�وزارة ي بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان
عدد الفحوص�ات امخترية لي�وم امس:
 ،41897ليصبح عدد الفحوصات الكلية:

 ،6512743مبينة انه تم تس�جيل 3273
اصاب�ة جدي�دة و 13حالة وفاة وش�فاء
 1978حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�اات
الش�فاء ال�كي ،)%92.7( 616507 :اما
عدد ح�اات ااصابات ال�كي،664750 :
بينما ع�دد الح�اات التي تح�ت العاج:
 ،34998ي ح�ن ع�دد الح�اات الراق�دة
ي العناي�ة امرك�زة ،316 :وع�دد ح�اات
الوفيات الكي.13245 :

قصف قاعدة بلد بصواريخ
كاتيوشا
بغداد /متابعة الزوراء:
قص�ف مجهولون امس الس�بت قاعدة
بل�د الجوي�ة بمحافظ�ة ص�اح الدين
بصواريخ كاتيوش�ا ،ما خلف جريحن
اثن�ن ،وفق مص�در أمني.وقال امصدر
 :إن «مجهولن أطلق�وا ثاثة صواريخ
من نوع كاتيوشا سقطت داخل قاعدة
بلد الجوية ي محافظ�ة صاح الدين».

وأض�اف أن موظفن اثن�ن ي القاعدة
أحدهم�ا عراق�ي والثان�ي ل�م تتب�ن
جنس�يته أصيبا بجروح ،مش�را إى أن
أعم�دة الدخ�ان تصاع�دت م�ن داخل
القاعدة.وتض�م القاع�دة ،الواقعة عى
بعد  64كيلومرا ش�مال بغ�داد ،جنودا ً
لقوات التحالف ال�دوي بقيادة الوايات
امتحدة اأمريكية.

بعد استشهاد  3من حشد الطارمية وجندي خال العملية اامنية

خلية ااعام اامي تكشف تفاصيل عملية الطارمية وتعلن مقتل عدد من قيادات داعش

بغداد /الزوراء:
كش�فت خلية اإعام اأمني ،امس الس�بت ،تفاصيل
العملي�ة اامنية التي نفذتها قوات مش�ركة ي قضاء
الطارمي�ة ش�ماي بغ�داد ،فيم�ا اعلن مقت�ل عدد من
قي�ادات داع�ش اارهاب�ي ،اك�د جهاز اام�ن الوطني
استشهاد  3من حشد الطارمية وجندي وجرح اخرين

حالف الفتح لـ
الزوراء /يوسف سلمان:
بع�د تريح�ات اح�د مستش�اري
رئي�س ال�وزراء ع�ن اع�ادة اموازنة
اى الحكوم�ة لدراس��ة ائح��ة
التعدي�ات ااخ�رة الت�ي اعدته��ا

خال العملية اامنية.
وذك�ر بيان للخلي�ة تلقته «ال�زوراء» :أن�ه « بنا ًء عى
معلومات اس�تخبارية دقيقة ،تفي�د بوجود مجموعة
إرهابية ي بس�اتن الطارمية بقضاء الطارمية شماي
العاصم�ة بغ�داد ،نف�ذت ق�وة مش�ركة م�ن الفرقة
السادس�ة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية

مداهم�ة عى ام�كان واش�تبكت مع ه�ذه امجموعة
اإرهابية».واش�ار البي�ان اى ان « الق�وة تمكن�ت من
قتل خمس�ة ارهابين فيما أس�فرت العملية أيضا ً عن
استشهاد إثنن من الحشد العشائري وإصابة جندي»،
افت�ا اى ان « عملية البحث والتفتيش ي هذه امنطقة
والتي نفذت فيها امداهمة ا تزال مس�تمرة».واوضح،

إنه «وفقا معلومات استخبارية دقيقة ،وبأمر وتنسيق
من قيادة العمليات امش�ركة ،الق�وة الجوية العراقية
بواس�طة طائ�رات  16_Fتنف�ذ أربع ربات اس�ناد
قطع�ات قي�ادة عمليات بغ�داد خ�ال عملياتها التي
تنفذها ي قضاء الطارمية شماي العاصمة بغداد».

تفاصيل ص2

 :ا مكن تعديل اموازنة العامة بعد التصويت عليها

اللجان النيابية امعنية ،اكدت اللجنة
امالي�ة النيابي�ة ان ا صح�ة إعادة
اموازن�ة اى وزارة امالي�ة ،وس�ط
توقع�ات اولي��ة بالتصوي�ت ع�ى
اموازن�ة نهاية اأس�بوع امقبل.لكن

اوس�اطا نيابي�ة اخ�رى تحدثت عن
اجتماعات مرتقبة للرئاسات الثاث
وق�ادة الكت�ل السياس�ية للتواف�ق
عى تمري�ر مروع قان�ون اموازنة
العام�ة .واكدت كتل�ة تحالف الفتح

ان الرئاسات الثاث ستعقد سلسل�ة
اجتماع�ات مش�ركة للتواف�ق عى
البن�ود امختل�ف عليه�ا ي قان�ون
اموازنة.وقال النائب عن التحالف من
كتلة ،بدر كريم عليوي ،ل�»الزوراء»:

ان�ه «ا يوج�د ن�ص دس�توري او
قانون�ي يس�مح بتغي�ر الحكوم�ة
لبع�ض فق�رات اموازن�ة العامة بعد
التصويت عليها ي مجلس النواب «.

تفاصيل ص2

السيسي :دساتر بادنا جب أن خضع سوريا ..ضربات جوية روسية توقع  21قتيا ي صفوف “داعش”
دوما للمراجعة والتحديث
القاهرة  /متابعة الزوراء:
اك�د الرئيس ام�ري ،عبد الفتاح الس�يي:
إن “دس�اتر بادن�ا يج�ب أن تخض�ع دوما
للمراجع�ة والتحدي�ث ،بم�ا يتواك�ب م�ع
التحديات وم�ن خال عالم تتط�ور مامحه
بشكل ريع”.ودعا السيي ،خال ااجتماع
التحض�ري لرؤس�اء امحاك�م وامجال�س
الدس�تورية اإفريقية ع�ر تقني�ة الفيديو،
“كل اأطراف امش�اركة إى التباحث مواجهة
التحدي�ات الت�ي تواج�ه الق�ارة اإفريقية”.
كم�ا أك�د رورة “العمل بص�ورة جماعية
لوضع قواعد دس�تورية مش�ركة ،بما يدعم
ّ
رؤيتنا”.وحث الرئيس امري امشاركن عى
“ااس�تفادة م�ن امنصة القضائي�ة الرقمية

دمشق /متابعة الزورء:
قتل  21عن�را من تنظيم داعش اإرهاب�ي ي ربات جوية
شنتها طائرات حربية روسية ضد مواقعهم ي البادية السورية،
وفق ما أفاد امرصد الس�وري لحقوق اإنس�ان،امس الس�بت.
ومنذ إعان القضاء عى التنظيم قبل نحو عامن وخسارته كل
مناطق سيطرته ،انكفأ داعش إى البادية اممتدة بن محافظتي

حمص (وسط سوريا) ودير الزور (رق سوريا) عند الحدود
م�ع الع�راق ،حي�ث يتحصن مقاتل�وه ي مناط�ق جبلية.ومع
ازدياد هجمات التنظيم ي اآونة اأخرة ضد الجيش السوري،
تحول�ت البادية م�رح اش�تباكات ترافقها غارات روس�ية،
دعما للقوات السورية ،تستهدف مواقع امقاتلن امتطرفن.

تفاصيل ص2

إثيوبيا حذر السودان من “اخطأ الفادح” وتوجه
“دعوة أخرة” بشأن النزاع احدودي
التي جرى إطاقها ي ااجتماعات الس�ابقة،
بما يجلب النفع والخر لشعوب إفريقيا”.

إثيوبيا /متابعة الزوراء:
ح�ذرت إثيوبي�ا الس�ودان من “خط�أ فادح”،
داعية إياها إى “التخي عن التصعيد وااستفزاز

والتوجه نحو تس�وية س�لمية للنزاع الحدودي
بن البلدين”.وقالت وزارة الخارجية اإثيوبية،
ي بيان لها :إنها “تدين بأشد العبارات التصعيد

والس�لوك ااس�تفزازي لحكومة السودان فيما
يتعلق بقضية الحدود بن إثيوبيا والسودان”.

تفاصيل ص2

خال زيارته طرق ولقائه رئيس جلس النواب عقيلة صاح

رئيس احكومة الليبية :لن أقبل أي مرشح للحكومة ا يستطيع العمل ي كل أحاء الباد

بنغازي /متابعة الزوراء:
اك�د رئي�س الحكوم�ة الليبي�ة الجديد،
عبدالحمي�د الدبيب�ه ،إنه س�يقوم بعدة
زي�ارات لباق�ي م�دن وبلدي�ات امنطقة
الرقية فور اعتماد تشكيلته الحكومية.
ج�اء ذلك خ�ال زيارته القص�رة مدينة
ط�رق رق�ي الب�اد ،ولقائ�ه برئي�س
مجل�س الن�واب الليب�ي عقيل�ة صالح،
افت�ا إى :أن زي�ارة جمي�ع امناط�ق
الليبية يعد أحد امعاير الرئيس�ية لقبول
ترش�يحات لش�غل امناص�ب القيادية ي
الحقائب الوزارية ،ولن يقبل أي مرش�ح
ا يس�تطيع العمل ي أنح�اء الباد.وقال
الناطق الرس�مي باس�م حكومة الوحدة

الوطنية الليبية ،محم�د حموده ،ي بيان
صحف�ي حصل�ت وكال�ة “س�بوتنيك”
عى نس�خة منه :إنه “ي إط�ار التواصل
امس�تمر مع مؤسس�ات الدولة امختلفة
وكذلك التش�اور مع القيادات السياسية
وااجتماعي�ة اممثل�ة مختل�ف امناط�ق
الليبي�ة ،توجه رئي�س حكوم�ة الوحدة
الوطنية الس�يد عب�د الحمي�د الدبيبة إى
مدينة طرق رق�ي الباد ،حيث كان ي
اس�تقباله عميد بلدية طرق السيد فرج
أب�و الخطابي�ة ،وكذلك عدد م�ن وجهاء
وأعي�ان امدينة”.وأوضح الناطق باس�م
الحكوم�ة ي بيانه أن “رئي�س الحكومة
أكد أنه س�يقوم بعدد من الزيارات لباقي

م�دن وبلدي�ات امنطق�ة الرقي�ة فور
اعتم�اد الحكوم�ة وب�دأ عمله�ا بش�كل
رس�مي ،وذلك بغ�رض الوق�وف امبار
ع�ى امش�اكل والتحدي�ات الت�ي تعاني
منها ه�ذه امناطق”.ولفت إى أن “رئيس
الحكوم�ة يؤك�د ع�ى م�دى ااس�تعداد
لزيارة جميع امناطق الليبية والقدرة عى
ممارس�ة اأعمال التنفيذية فيها ،كونها
أحد امعاير الرئيس�ية لقبول ترشيحات
اأس�ماء التي ستشغل امناصب القيادية
ي الحقائب الوزارية والهيئات والركات
التابع�ة للحكوم�ة ،وأن�ه لن يت�م قبول
مرش�حن ا ينطبق عليهم ه�ذا امعيار،
حي�ث أن حكوم�ة الوح�دة الوطنية هي

حكوم�ة كل الليبي�ن ويج�ب أن تك�ون
ق�ادرة ع�ى خدمته�م والوق�وف ع�ى
مشاكل وتحديات وكذلك تطلعات جميع
أبناء اأمة الليبية أينما كانوا”.وبحس�ب
البي�ان ،تضمن�ت الزي�ارة مجموعة من
اللقاءات ،أهمها اللقاء الذي جمع رئيس
حكوم�ة الوح�دة الوطني�ة عبدالحمي�د
الدبيبة مع امستشار عقيلة صالح وكذلك
بعض الس�ادة أعض�اء مجل�س النواب.
وذك�ر حم�وده ي بيان�ه أن “اللق�اءات
اتس�مت باإيجابية وكذلك تقارب الرؤى
بخص�وص أهمي�ة العمل عى اس�تقرار
الباد وترسيخ حالة السام وبسط اأمن
وتوحيد امؤسس�ات العس�كرية واأمنية

وباق�ي مؤسس�ات الدول�ة الس�يادية،
وأهمية مش�اركة الجميع ي تعزيز حالة
امصالح�ة والتواصل والتعاون امس�تمر
بن مؤسس�ات الدولة للعب�ور بليبيا من
امرحل�ة الحالي�ة إى مرحل�ة اس�تقرار
وتنمية مستدامة”.وأكد امكتب اإعامي
لرئيس حكوم�ة الوحدة الوطنية الليبية،
ي تري�ح خ�اص لوكالة “س�بوتنيك”،
عى أن “رئي�س حكومة الوحدة الوطنية
الليبي�ة عبد الحمي�د الدبيبه ،س�يتوجه
ف�ور مغادرته م�ن العاصم�ة امرية،
القاه�رة ،الجمعة ،إى مدن الرق الليبي
ي أوى زيارت�ه ل�ه بع�د انتخابه رئيس�ا ً
للحكومة”.
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مدير مطار بغداد يكشف تفاصيل عن الطائرات
اأمريكية الي اغتالت امهندس وسليماني
بغداد /متابعة الزوراء:
كشف ،عي محمد تقي ،مدير مطار
بغداد ،تفاصيل عن الطائرات امسرة
اأمريكية التي اغتالت نائب رئيس هيئة
الحشد الشعبي ،أبو مهدي امهندس،
وقائد فيلق القدس اإيراني ،قاسم
سليماني ،قبل عام.
وقال تقي ،بحسب روسيا اليوم :إن هناك
مجاا جويا مفتوحا ومخصصا لطائرات
ااستطاع اأمريكية ،استطاع امواقع
العسكرية اموجودة ي العراق .مشرا
إى :أن هذا امجال مسموح له باستقبال
طائرتي استطاع فقط.
وأضاف :أنه بعد التظاهرات واأحداث

التي شهدتها السفارة اأمريكية ي
العراق ،بدأت الخروقات الجوية .مشرا
إى :أنه قبل حادث ااغتبال بيوم،
دخلت  3طائرات مسرة امجال الجوي
العراقي.
وقال تقي« :امفروض أن تدخل فقط
طائرتان ،لكنه لم تقع أي استجابة
للنداء الذي قام به برج امراقبة الجوية،
وتم اخراق امجال الجوي العراقي».
يذكر أن الجيش اأمريكي نفذ عملية
اغتيال أبو مهدي امهندس والجنرال
سليماني بربة صاروخية قرب مطار
بغداد الدوي ي الثالث من يناير عام
.2020

اجتماعات مرتقبة للرئاسات الثاث وقادة الكتل
للتوافق على مرير القانون

 :ا مكن تعديل
حالف الفتح لـ
اموازنة العامة بعد التصويت عليها
الزوراء /يوسف سلمان:
بعد تريحات احد مستشاري رئيس الوزراء عن اعادة اموازنة اى الحكومة لدراسـة
ائحـة التعديات ااخرة التي اعدتهـا اللجان النيابية امعنية ،اكدت اللجنة امالية
النيابية ان ا صحـة إعادة اموازنة اى وزارة امالية ،وسط توقعات اوليـة بالتصويت
عى اموازنة نهاية اأسبوع امقبل.
لكن اوساطا نيابية اخرى تحدثت عن اجتماعات مرتقبة للرئاسات الثاث وقادة الكتل
السياسية للتوافق عى تمرير مروع قانون اموازنة العامة .
واكدت كتلة تحالف الفتح ان الرئاسات الثاث ستعقد سلسلـة اجتماعات مشركة
للتوافق عى البنود امختلف عليها ي قانون اموازنة.
وقال النائب عن التحالف من كتلة ،بدر كريم عليوي ،لـ»الزوراء» :انه «ا يوجد نص
دستوري او قانوني يسمح بتغير الحكومة لبعض فقرات اموازنة العامة بعد التصويت
عليها ي مجلس النواب «.
واضاف ان « الرئاسات الثاث ستعقد سلسلة اجتماعات مشركة للتوافق عى البنود
امختلف عليها ي قانون اموازنة العامة واازمة بن بغداد واربيل ،وموعد جلسة التصويت
النهائي وخاصـة التعديات التي اعدهـا الرمان ي اموازنة « ،مبينا ان « ا يمكن السماح
إقليم كردستان التوافق خارج الرمان بشأن حصة اموازنة وتسليم نفطه بالكامل
لضمان حقوق مواطنيه اسوة بامحافظات ااخرى».
وعن تريحات مستشار رئيس الوزراء اعادة اموازنة اى الحكومة ،اكد عليوي ان « هذا
خطأ فادح ايمكن تجاوزه ان اقرار اموازنة وتطبيق قراراتها سيكون نافذا حال تصويت
مجلس النواب وغر قابل للتغير « ،محذرا انه «إذا حصلت هكذا خروقات ستجرنا اى
استجواب الحكومة بدءا من رئيس الوزراء»  ،مؤكدا ً ان « التاعب بمستحقات اموظفن
امر خطر ا يمكن السكوت عليه «.
بامقابل اكدت لجنة شؤون ااقاليم النيابية استمرار الخافات القائمة ي حسم ملف
موازنة  ، 2021واشارت اى عدم حصول أي جديد خال اأيام اأربعة اماضية.
وقال عضو اللجنة ،النائب مر الكروي ،ي تريح صحفي :ان « اايام ااربعة اماضية
لم يتحقق اي يء جديد يسمح بدفع مناقشات حسم اموازنة العامة من اجل التوصل اى
حلول حقيقية تسهم بإنهاء كل ااشكاات والخافات القائمة خاصة ي ملف استحقاقات
اقليم كردستان وبقية املفات العالقة ااخرى «.واستبعد عضو اللجنة النيابية امكانية
حسم التصويت عى اموازنة العامة ااسبوع الجاري نظرا للتعقيدات اموجودة ،مشرا اى
رورة تغير امواقف وتقريب وجهات النظر حتى موعد التصويت .
واضاف ان « اذا تحققت التوافقات امبدئية سيكون تمرير اموازنة العامة بالتوافقات
السياسية ،وقد يتغر كل يء قبيل التصويت عليها ي ظل وجود اشكاات اخرى
خاصة استحقاقات امحافظات النفطية وسعر الرف واعادة امفسوخة عقودهم
اى الخدمة «.

سوريا ..ضربات جوية روسية توقع 21
قتيا ي صفوف «داعش»

دمشق /متابعة الزورء:
قتل  21عنرا من تنظيم داعش اإرهابي ي ربات جوية شنتها طائرات حربية روسية
ضد مواقعهم ي البادية السورية ،وفق ما أفاد امرصد السوري لحقوق اإنسان،امس
السبت.
ومنذ إعان القضاء عى التنظيم قبل نحو عامن وخسارته كل مناطق سيطرته ،انكفأ
داعش إى البادية اممتدة بن محافظتي حمص (وسط سوريا) ودير الزور (رق
سوريا) عند الحدود مع العراق ،حيث يتحصن مقاتلوه ي مناطق جبلية.
ومع ازدياد هجمات التنظيم ي اآونة اأخرة ضد الجيش السوري ،تحولت البادية
مرح اشتباكات ترافقها غارات روسية ،دعما للقوات السورية ،تستهدف مواقع
امقاتلن امتطرفن.
وأفاد امرصد السوري أن «الطائرات الروسية ّ
شنت « 130ربة جوية عى اأقل خال
الساعات الـ 24اماضية مستهدفة عنار التنظيم ي مواقع عدة ي البادية» من رق
حمص وحماة وصوا إى دير الزور ،مما أسفر عن مقتل  21عنرا عى اأقل من
التنظيم ،أكثر من نصفهم ي رق دير الزور.
وأشار مدير امرصد ،رامي عبد الرحمن ،إى صعوبة العمليات ي البادية ،وقال لوكالة
«فرانس برس» إن «الربات الروسية ي البادية تستهدف تجمعات صغرة مقاتي
التنظيم أو آليات تابعة لهم» ،مضيفا «لذلك فإنها عملية صعبة بالنسبة إى الروس كونه
ليس هناك مواقع فعلية مقاتي التنظيم الذين هم ي حالة تنقل معظم الوقت».
وق ّدرت لجنة مجلس اأمن الدوي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات متطرفة
أخرى ي تقرير الشهر الحاي أن لدى التنظيم امتطرف عرة آاف مقاتل «ناشطن» ي
سوريا والعراق.
وقالت إنه عى رغم ّ
أن تواجد غالبية هؤاء ي العراق ،إا أن «الضغط الذي تمارسه قوات
اأمن العراقية يجعل تنفيذ عمليات داعش (عى أراضيها) أكثر صعوبة» مقارنة مع
سوريا.
ّ
وتوفر البادية السورية ي محافظة دير الزور ،بحسب التقرير« ،ماذا آمنا مقاتي»
التنظيم الذين أقاموا «عاقات مع شبكات تهريب تنشط عر الحدود العراقية».
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أكد ضرورة إدامة عمليات ماحقة الفلول اإرهابية

الكاظمي يوجه باإعداد لعقد مؤمر دولي إعمار بغداد
بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات امسلحة،
مصطفى الكاظمي ،امس السبت ،رورة
إدامة عمليات ماحقة الفلول اإرهابية ،وفيما
وجه امن بغداد باإعداد لعقد مؤتمر دوي
إعمار العاصمة ،اطلع عى ااجراءات اامنية
الخاصة بفرض الحظر.
وقال امكتب اإعامي لرئيس مجلس الوزراء
ي بيان تلقته «الزوراء» :إنه «ضمن حملة
الحكومة وتوجيهات القائد العام للقوات
امسلحة ،مصطفى الكاظمي ،بالقضاء عى
عصابات داعش اارهابية والتي أدت اى مقتل
قيادات اارهاب ،أجرى الكاظمي ،امس السبت،
زيارة اى قضاء الطارمية لاطاع واإراف
عى العمليات ااستباقية التي انطلقت للقضاء
عى ما تبقى من عصابات داعش» ،افتا اى أن
«الكاظمي زار مقر اللواء  59عمليات امشاهدة،
الفرقة السادسة ،ي قضاء الطارمية ،يرافقه
معاون رئيس أركان الجيش والسيد قائد
عمليات بغداد».
وأضاف أن «الكاظمي اجتمع بعدد من القادة
اامنين ،واستمع اى ايجاز عن تطورات الوضع
اامني ي امنطقة ،واطلع عى تفاصيل العمليات
العسكرية واامنية التي تنفذ ماحقة مضافات
اارهاب وتدمرها» ،مبينا أن «الكاظمي

وجه برورة إدامة عمليات ماحقة الفلول
اارهابية ،بالتعاون مع وجهاء امنطقة وشيوخ
عشائرها ،وأثنى ي الوقت نفسه عى الجهود
امتميزة التي اثمرت عن قتل عدد من اارهابين
امطلوبن».
وتابع أن «القائد العام للقوات امسلحة ثمّن
جهود امقاتلن اابطال ،الذين يحققون اامن

وااستقرار ويحملون أمانة ومسؤولية حماية
العاصمة بغداد عر رباتهم ااستباقية
لإرهاب».
وي سياق اخر ،ذكر امكتب ااعامي لرئيس
الوزراء ي بيان تلقته «الزوراء» :ان رئيس
مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،صباح
امس السبت ،جولة تفقدية ي العاصمة بغداد

لاطاع عى الحملة التي تقوم بها امانة بغداد،
وتتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها
وحمات التنظيف ،والتي تتزامن مع اجراءات
حظر التجوال ،وذلك لتجنب تأثر ااعمال عى
السر ي اايام الطبيعية.
واضافك :ان الكاظمي ،يرافقه امن بغداد عاء
معن ،اجرى جولة ي ساحة الخاني وشارع
الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي
والشورجة ،واطلع عى جهود اامانة التي تقوم
باعمال صيانة الشوارع واكسائها وحمات
التنظيف .افتا اى :ان رئيس مجلس الوزراء
وجه امن بغداد بااعداد لعقد مؤتمر دوي
إعمار العاصمة بغداد بحضور مستشارين
دولين.
ولفت اى :ان الكاظمي التقى خال جولته بعدد
من العاملن ،واستمع اى شكاواهم ووجّ ه
بإجراءات تسهيلها وااراع ي حلها ،كما وجّ ه
بتريع الخدمات واارتقاء بمستوى العمل
البلدي والخدمات البلدية امقدمة للمواطنن.
وتابع :كما التقى الكاظم،ي خال جولته
التفقدية ،عددا من الضباط وعنار القوات
اامنية ،واثنى عى جهودهم وجهود جميع
القوات اامنية التي تعمل عى تطبيق اجراءات
حظر التجوال الشامل ي العاصمة بغداد وباقي
امحافظات.

وسط دعوات إعادة مات التكافل ااجتماعي لتخفيف أضرار احظر على الفقراء

عر «الزوراء» ..مواطنون يناشدون احكومة إلغاء حظر اأحد ومراقبة
ارتفاع أسعار الكمامات وبعض امواد الغذائية

الزوراء /حسن فالح:
بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسامة
الوطنية فرض حزمة اجراءات جديدة
مواجهة جائحة كورونا والتي تضمنت
حظرا للتجوال واغاق امرافق العامة،
تعالت ااصوات برورة إصدار
قرارات مماثلة لتخفيف الرر عن
البسطاء واصحاب القوت اليومي
من العمال واصحاب امهن الحرة،
من خال اطاق منح مالية ،وفيما
ناشد مواطنون الحكومة الغاء حظر
يوم ااحد والتدخل بعد ارتفاع اسعار
الكمامات وبعض امواد الغذائية ،دعا
مراقبون اى رورة اطاق حمات
وطنية للتكافل ااجتماعي لتخفيف
ارار الحظر الوقائي عن الفقراء.
ويقول احد امواطنن ،وهو يعمل
ي احد امطاعم الشعبية ي بغداد
وهو اب لثاثة اطفال ،لـ»الزوراء»:
ان اجراءات الحظر الشامل وحتى
الجزئي ستر اصحاب القوت اليومي
وامعتمدين عى ااجر اليومي سواء من
الذين يعملون ي امطاعم او امعامل
الصغرة او الركات ااهلية وغرها
مطالبا بالغاء حظر يوم ااحد واإبقاء
علىيومي الجمعة والسبت .افتا اى:
ان امطعم الذي يعمل فيه قرر ااغاق
خال ايام الحظر انه يعمل ي منطقة

الباب الرقي ،مما تسبب بخسارة
كبرة لصاحب امطعم اوا وللعاملن
فيه ثانيا.
واضاف :ان اجراءات الحظر السابقة
ارت بالكثر من العوائل ،حيث
هناك عوائل ا تستطيع ان توفر قوتها
اليومي دون ان تلتفت اليهم أي جهة
سواء كانت حكومية او اهلية او
سياسية .داعيا الحكومة اى اطاق
منح مالية تعويضية أصحاب الدخول
اليومية والبسطاء وعمال ااجور
اليومية ،ان هذه ااجراءات ستر
بهم كثرا.
من جهته ،ذكر مواطن (صاحب
سيارة اجرة) ي حديث لـ»الزوراء»:
ان سيارته تعيش عليها ثاث عوائل.
مؤكدا :ان اجراءات الحظر التي
فرضتها الحكومة ستمنع ثاث عوائل
من القوت اليومي.
واضاف :انه ينبغي قبل اتخاذ هكذا
قرارات دراسة تداعياتها وتبعتها عى
امواطن .مبينا :ان هناك عوائل قد
تترر من قرارات الحظر اكثر من
فروس كورونا.
ونتيجة إجراءات الحظر الشامل التي
قررتها اللجنة العليا للصحة والسامة
الوطنية ي ايام الجمعة والسبت وااحد
ومع بقية ايام ااسبوع يكون الحظر

جزئيا ،فضا عن فرض غرامات مالية
تصل اى  25الف دينار عى امخالفن
ارتداء الكمامة ،استغل بعض ضعاف
النفوس اازمة الراهنة وقاموا برفع
اسعار الكمامات اى  7ااف دينار
للعلبة الواحدة ،فضا عن زيادة اسعار
بعض امواد الغذائية.
وناشد احد امواطنن الحكومة التدخل
بعد رفع اسعار الكمامات والتي وصل
سعرها من  6ااف اى  9ااف دينار
للعلبة الواحدة بعدما كانت تباع بـ
 1500دينار ،افتا اى :ان هناك بعض
امواد الغذائية ارتفعت اسعارها ي
ااسواق بذريعة صعوبة تنقل امركبات
نتيجة الحظر.
وشدد عى رورة السيطرة عى
ااسعار ي ااسواق امحلية لتخفيف
اارار عن امواطنن.
اى ذلك ،رأى الخبر ااقتصادي ،احمد
اماجدي ،انه من الطبيعي أن تر
اجراءات الحظر الوقائي امواطن
وبشكل كبر ،إا انه ي الوقت نفسه
فالوباء خطر والعراق دخل بموجة
جديدة اكثر خطورة من سابقتها ،مما
يتطلب اجراءات اكثر جدية من اجل
احتواء الفروس ومنع تفشيه والذي
قد يصل اى مرحلة انهيار النظام
الصحي.

وقال اماجدي ي حديث لـ»الزوراء»:
ان الحكومة اليوم تمر بظرف صعب
للغاية منها اازمة امالية وعدم حسم
موازنة  2021حتى اآن ،وكذلك تفي
فروس كورونا ووصوله اى معدات
مخيفة ،مما يصعب عليها تقديم
معونات مالية او تخفيف ااجراءات
الوقائية.
واشار اى :ان ااجراءات الوقائية
السابقة التي طبقت ي العام
اماي تزامنت معها حمات وطنية
واجتماعية وحتى حكومية للتكافل
ااجتماعي من خال توزيع امواد
الغذائية وامعونات امالية للفقراء
واصحاب الدخول اليومية من اجل
انقاذهم من هذه اازمة .
واضاف :انه بالتأكيد هذه اازمات
ستر بامواطنن وااقتصاد الوطني
من خال زيادة نسب البطالة والفقر ي
الباد ،ان الكثر من العمال سيركون
عملهم ومن الصعب عودتهم اى
مكان عملهم بعد رفع الحظر وعودة
الحياة اى طبيعتها ،مما يتطلب اامر
بالحكومة بالتفكر بكيفية توفر
فرص عمل للعاطلن وامتصاص
البطالة ،حيث هناك ابواب عدة يمكن
اللجوء اليها لدعم ااقتصاد الوطني.
وكانت وزارة الصحة ،قد قررت ،ي

وقت سابق ،غلق امذاخر والصيدليات
التي ترفع أسعار الكمامات.
وذكر بيان للوزارة :أن « الوزارة كثفت
حماتها عى امذاخر والصيدليات
وقررت غلقها ي حال رفع أسعار
الكمامات».
وي وقت سابق ،أصدر جهاز اأمن
الوطني توجيهات جديدة بشأن مراقبة
اأسعار أثناء مدة الحظر الصحي.
وقال الجهاز ي بيان  :إن «رئيس
جهاز اأمن الوطني ،عبد الغني
اأسدي ،وجَ ه مفارز الجهاز بالتعاون
والتنسيق مع فرق وزارة الصحة
متابعة أسعار امستلزمات الصحية ي
الصيدليات وامذاخر ،حسب توجيهات
اللجنة العليا للصحة والسامة
الوطنية».
وأضاف أن «اأسدي شدد عى
رورة مراقبة أسعار امواد الغذائية
وامستلزمات الصحية خال فرة
الحظر من قبل مفارز الجهاز تجنبا
استغالها ورفع أسعارها من قبل
ضعاف النفوس وبالتنسيق مع القوات
اأمنية اماسكة» ،داعيا ً امواطنن
اى ااباغ عن حاات ارتفاع ااسعار
وامخالفات عر ااتصال بالخط
الساخن امجاني الخاص بجهاز اأمن
الوطني .»131

بعد استشهاد  3من حشد الطارمية وجندي خال العملية اامنية

خلية ااعام اامي تكشف تفاصيل عملية الطارمية وتعلن مقتل عدد من قيادات داعش
بغداد /الزوراء:
كشفت خلية اإعام اأمني ،امس السبت ،تفاصيل
العملية اامنية التي نفذتها قوات مشركة ي
قضاء الطارمية شماي بغداد ،فيما اعلن مقتل
عدد من قيادات داعش اارهابي ،اكد جهاز اامن
الوطني استشهاد  3من حشد الطارمية وجندي
وجرح اخرين خال العملية اامنية.
وذكر بيان للخلية تلقته «الزوراء» :أنه « بنا ًء
عى معلومات استخبارية دقيقة ،تفيد بوجود
مجموعة إرهابية ي بساتن الطارمية بقضاء
الطارمية شماي العاصمة بغداد ،نفذت قوة
مشركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي
والحشد العشائري عملية مداهمة عى امكان
واشتبكت مع هذه امجموعة اإرهابية».
واشار البيان اى ان « القوة تمكنت من قتل خمسة

ارهابين فيما أسفرت العملية أيضا ً عن استشهاد
إثنن من الحشد العشائري وإصابة جندي» ،افتا
اى ان « عملية البحث والتفتيش ي هذه امنطقة
والتي نفذت فيها امداهمة ا تزال مستمرة».
واوضح ،إنه «وفقا معلومات استخبارية دقيقة،
وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات امشركة،
القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات 16_F
تنفذ أربع ربات اسناد قطعات قيادة عمليات
بغداد خال عملياتها التي تنفذها ي قضاء
الطارمية شماي العاصمة بغداد».
من جهته ،أعلن الحشد الشعبي ،مقتل ما يسمى
واي الطارمية بكمن شمال بغداد.
وذكر بيان إعام الحشد تلقته «الزوراء» :أن
«قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي ،أعلنت عن
مقتل ما يسمى واي الطارمية وامفتي الرعي

لداعش اإرهابي ي كمن محكم شمال بغداد».
وأشار البيان إى أن «قوة من فوج الطارمية
التابع للحشد اشتبكت مع مجموعة من العنار
اإرهابية التابعة لداعش ،ما أسفر عن قتل ثاثة
إرهابين واستشهاد ثاثة من مقاتي الفوج
وإصابة اثنن آخرين» ،افتا ً إى أن ااشتباكات ا
تزال مستمرة».
اى ذلك ،قال جهاز اامن الوطني ي بيان تلقته
«الزوراء» :انه ينعى كوكبة من شهداء العراق
اأبرار الذين قدمهم هذا اليوم ي معركته امقدسة
ضد ماتبقى من فلول عصابات داعش اارهابية
أعداء اانسانية.
واضاف :ان هواء الفتية اإبطال انرى ي ساعات
الصباح ااوى لهذا اليوم (اامس) وبعملية
استخبارية بطولية وبدعم من وحدات جيشنا

البطل محارة احد أوكار العصابات اارهابية
والتي كانت تحاك فيها خطط استهداف
العاصمة بغداد،وبعد مباغتة افراد العصابة ي
قضاء الطارمية ( منطقة الطابي -بساتين
البوسهيل ).
وتابع :انه تم القضاء عى اارهابي شكر ساهي
الدواد  -ادراي عام قاطع بغداد واارهابي ابو حاتم
 إعامي عام قاطع الفلوجة ونائب العسكريالعام ،واارهابي صحيبون امكنى ابو مصعب
فضا عن قتل ارهابين اخرين من القيادات ،وبعد
السيطرة عى اموقف قامت مفرزة قناصن تابعة
للدواعش بالرد عى الكمن وعى اثرها استشهد
 3من فوج حشد الطارمية وجندي تابع اى ل،59
فيما ُجرح عدد من افراد القوة امداهمة واستمرت
امواجهات لساعات عدة .

إثيوبيا حذر السودان من «اخطأ الفادح» وتوجه «دعوة أخرة» بشأن النزاع احدودي
إثيوبيا /متابعة الزوراء:
حذرت إثيوبيا السودان من «خطأ
فادح» ،داعية إياها إى «التخي عن
التصعيد وااستفزاز والتوجه نحو
تسوية سلمية للنزاع الحدودي بن
البلدين».
وقالت وزارة الخارجية اإثيوبية ،ي
بيان لها :إنها «تدين بأشد العبارات
التصعيد والسلوك ااستفزازي
لحكومة السودان فيما يتعلق بقضية
الحدود بن إثيوبيا والسودان» ،مشرة
إى أن إثيوبيا تعتقد أن أي راع بن
البلدين لن يؤدي إا إى «أرار جانبية
جسيمة ويعرض رفاهية البلدين
للخطر» ،وذلك حسب وكالة اأنباء
اإثيوبية.
وشدد البيان ،عى :أن «الحكومة
اإثيوبية تؤمن إيمانا راسخا بأن
الراع الذي يروج له الجناح
العسكري للحكومة السودانية لن
يخدم إا مصالح طرف ثالث عى
حساب الشعب السوداني» ،معترة أن

لدى الحكومتن آليات كافية للتعامل
مع أي مطالبات متعلقة بالحدود أو
اأوضاع ي اإقليم.
واتهمت الخارجية اإثيوبية «الجيش
السوداني بانتهاك امبادئ اأساسية
للقانون الدوي والتسويات السلمية
للنزاعات من خال غزو إثيوبيا
بشكل غر رسمي ي أوائل نوفمر
اماي ،مشددة أنه «خافا لروح
الصداقة والتعاون القائم بن
البلدين ،نهب الجيش السوداني
اممتلكات وأحرق امعسكرات وهاجم
ورد آاف اإثيوبين وسيطر عى
امعسكرات العسكرية اإثيوبية التي
تم إخاؤها».
وتابعت الوزارة أن «محاولة الجيش
السوداني دفع الشعبن الصديقن ي
إثيوبيا والسودان إى حرب غر مررة
وخطأ فادح من شأنه أن يقوض
سامهما واستقرارهما وتطورهما ي
البلدين بشكل خاص وامنطقة بشكل
عام» ،مؤكدة «التزامها بالتسوية

السلمية مسألة الحدود ،كما دعت
«مرة أخرى حكومة السودان إى الكف
عن ااستفزاز واللجوء إى تسوية
سلمية مسألة الحدود».
وكانت إثيوبيا أعلنت ،اأسبوع
اماي ،استعدادها لقبول الوساطة
من أية دولة لحل اأزمة الحدودية مع
السودان ،حال نفذت الخرطوم رطا
واحدا .ودعا امتحدث باسم الخارجية
اإثيوبية السفر دينا مفتي ،حكومة
السودان إى وقف ما أسمته «نهب
وتهجر امواطنن اإثيوبين التي
بدأت اعتبارا من  6نوفمر بينما
كانت الحكومة اإثيوبية منشغلة
بفرض القانون والنظام ي إقليم
تيغراي».
ي سياق متصل ،اتهم عضو مجلس
السيادة اانتقاي بالسودان ،الفريق
أول شمس الدين الكباي ،إثيوبيا،
بانها تمارس ما يشبه ااستيطان
اإرائيي ،وذلك خال تعديها
عى اأراي السودانية ي بمنطقة

الفشقة .وشدد الكباي عى أن
القوات السودانية لن تراجع عن شر
من اأراي التي استعادتها بمنطقة
الفشقة من الجانب اإثيوبي.
من جانبها ،أدانت وزارة الخارجية
السودانية دخول القوات اإثيوبية إى
امناطق الحدودية امتنازع عليها بن

البلدين ،محملة إثيوبيا امسؤولية
الكاملة عما سيجر إليه هذا
«العدوان» .وقالت «إن اعتداء إثيوبيا
عى اأرض السودانية هو تصعيد
يؤسف له وا يمكن قبوله ،وإن من
شانه أن تكون له انعكاسات خطرة
عى اأمن وااستقرار ي امنطقة».
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دخول المنافسات السياسية في منعطف صراع مفتوح

تعطل نشاط النقل الجوي كلياً في تونس

قوات خاصة دربتها تركيا تفكك ما م
بناؤه ي الصومال

مورو ينصح الغنوشي باعتزال السياسة لنزع فتيل اأزمة

مقديشو/متابعة الزوراء:
ق�ال محتجون وأهاي ي مقديش�و إن قوات
فرق�ة جورجور الخاصة الت�ي دربتها تركيا
هاجم�ت مدنين وقتلت متظاهرين ،ما أعاد
أج�واء الح�رب اأهلي�ة الصومالي�ة ويمهد
الطريق انف�ات أمني تس�تفيد منه القوى
امتشددة وي مقدمتها حركة الشباب.
وقال أح�د امحتجن “هاجمتن�ا بقوة قوات
كث�رة .أن�ا اآن منبطح أرض�ا ي زقاق .إنها
مجزرة”.
وأضاف أن فرقة جورجور تشارك ي الهجوم
عى امحتجن.
وتلقت ق�وات جورج�ور تدريب�ات عالية ي
القاع�دة الركي�ة بمقديش�و (تركص�وم)،
وي�راوح عدد عنارها ب�ن  4500و5000
عس�كري ،ويتلقون اأس�لحة والذخائر من
تركي�ا .ويتمرك�زون ي كل م�ن مقديش�و
وطوس�مريب وبل�د ح�اوة ،بينم�ا تعت�ر
تركصوم قاعدتهم الرئيسة.
وإى جانب تلقي هذه القوات اأوام َر مبارة
م�ن الرئيس محمد عبدالله ،امعروف باس�م
فرماجو ،تأتمر كذلك بأوامر الضباط اأتراك
ي القاعدة.
وكان�ت امعارض�ة الصومالية ق�د حذرت ي
ديس�مر اماي تركي�ا من مخاطر إرس�ال
ش�حنات من اأس�لحة إى الوحدات الخاصة
التي تدربها.
وأش�ار ش�اهد عيان إى أن امدرعات الركية
انترت ي شوارع العاصمة الصومالية.
وقال العقي�د أحمد عبدالله ش�يخ الذي توى
عى م�دى ثاثة أع�وام -حتى ع�ام 2019-
قيادة قوات داناب الخاصة التي تلقت تدريبا
أمركي�ا “الجي�ش يتف�كك ويب�دو أن قوات
كثرة تحوّل واءها إى القبائل”.
وأض�اف “فوى عارمة ،لم يعد هناك هيكل
قيادة من أي نوع”.
ويثر دخول امنافسات السياسية ي منعطف
الراع امفتوح قلق حلفاء الصومال ويصب
ي مصلحة حركة الش�باب امرتبطة بتنظيم
القاعدة والتي تش�ن هجمات عى مدنين ي
رق أفريقيا.
وقبل س�اعات من امظاه�رات اتهم الرئيس
الصوماي الس�ابق ش�يخ ريف شيخ أحمد
قوات الحكوم�ة بمهاجمة فندق كان يمكث
فيه مع رئيس سابق آخر.
واتهم وزي�ر اأمن الصوماي حس�ن حندبي
جمعاي امعارضة ببدء القتال.
وقال ي بيان “هاجمت ميليش�يات مس�لحة

الق�وات الحكومي�ة .تصدين�ا للميليش�يات
وتغلبنا عليها”.
وي غياب أي وس�اطة من امحتمل أن ينتر
القت�ال ريع�ا .وتم�زق الح�رب اأهلي�ة
الصوم�ال من�ذ عام  ،1991وبوس�ع كل من
الحكوم�ة وامعارض�ة اس�تدعاء مؤيدي�ن
ّ
مكثفا.
مسلحن تسليحا
وينتم�ي الرئي�س فرماج�و إى قبيل�ة دارود
القوية بينما تنتمي معظ�م وحدات الجيش
داخل مقديش�و وحولها إى قبيلة هوية التي
تشارك بكثافة ي تحالف امعارضة.
وكان من امنتظ�ر أن ينتخب أعضاء الرمان
الصوماي رئيس�ا جديدا ي الثامن من فراير
الجاري ،لكن العملي�ة تأجلت بعدما اتهمت
امعارض�ة الحكوم�ة بن�ر مؤيدي�ن لها ي
امجالس اانتخابية العامة وامحلية.
ويق�ول تحال�ف امعارضة إن ف�رة الرئيس
فرماجو انتهت ولم يعد رئيسا للباد.
وأف�اد ائت�اف مرش�حي امعارض�ة بأنه لن
يع�رف م�ن اآن فصاعدا بفرماجو رئيس�ا
وتع ّه�د بتنظي�م تظاهرات حاش�دة إى حن
تنحيه.
وبع�د الحادثة عق�د قادة امعارض�ة مؤتمرا
صحفيا قالوا فيه إن إطاق النار كان محاولة
اغتيال لقياداتها وأنه تم إطاق صواريخ.
وقال رئيس الوزراء السابق حسن عي خري
ّ
ّ
وامرعن
امرش�حن
“نجوت مع ع�دد من
وامتظاهري�ن امدنين م�ن محاولة مبارة
للتخلّ�ص ّ
من�ا” ،ي إش�ارة إى اس�تهداف
امعارضة مرشحي الرئاسة.
وأضاف “إذ كان هناك أي ش�خص يشكك ي
أيديولوجيا فرماجو السياس�ية الدكتاتورية
فبإمكان�ه أن يفه�م مم�ا حص�ل م�ن
مواجهات”.
وأك�د زعيم آخر للمعارض�ة هو عبدالرحمن
عبدالش�كور أن “الصواريخ الت�ي أطلقوها
ّ
باتجاهن�ا رب�ت امط�ار حيث تس�ببت ي
دمار”.
وع�رت بعثة اأمم امتح�دة ي الصومال عن
قلقه�ا العميق جرّاء ااش�تباكات امس�لحة
التي ش�هدتها مقديش�و خال ليل الخميس
وصب�اح الجمع�ة ،ودع�ت جمي�ع اأطراف
امعني�ة إى التهدئ�ة وضبط النف�س ،وحثت
الفرقاء عى إبقاء قن�وات ااتصال مفتوحة
للمساعدة عى خفض منسوب التوتر.
وأكدت البعثة ع�ى رورة توصل الحكومة
الفيدرالي�ة والواي�ات إى “اتفاق س�ياي”
بشأن اانتخابات.

تونس/متابعة الزوراء:
ح�ث عبدالفت�اح م�ورو ،القيادي
اإسامي امستقيل ،راشد الغنوي
رئي�س حرك�ة النهض�ة ورئي�س
الرمان عى اانس�حاب من الحياة
السياس�ية ،ي موقف قالت مصادر
مقرب�ة من حركة النهضة إنه يعر
ع�ن توجه عام ب�ن قياديّي حركة
النهضة الحالين وامس�تقيلن بأن
الغنوي هو س�بب أزمات الحركة
وأن عليه أن يتنحى ويمنح الفرصة
لقيادات جديدة لتجرّب حظها.
وقال مورو ،عى الغنوي أن يعتزل
السياس�ة ،لقد أتعبن�اه (ي حركة
النهض�ة) طيل�ة خمس�ن عاما..
ولْيعترها نصيحة أخوية ووطنية،
ويعت�زل السياس�ة ليتف�رغ لعمل
آخر”.
وب�دا م�ورو كأن�ه يس�تجيب م�ن
ّ
بالتوس�ط ل�دى الغنوي
طالب�وه
ودعوته إى اانس�حاب من رئاس�ة
الرمان كس�بيل وحيد لن�زع فتيل
اأزمة بن رؤوس الس�لطة الثاثة
ي الباد.
واعترت امصادر أن الغنوي لم يعد
محل ثق�ة وترحاب ب�ن أصدقائه
م�ن القي�ادات التاريخي�ة لحرك�ة
النهض�ة وقبلها ااتجاه اإس�امي
و”الجماعة اإسامية” ،وأن الدعوة
إى تنحيه باتت مش�ركا بن أغلب
القي�ادات الت�ي أعلنت اس�تقالتها
مث�ل لطفي زيتون وم�ورو ،فضا
ع�ن الخاف�ات الحادة بين�ه وبن
قي�ادات ل�م تعل�ن انس�حابها بع ُد
مثل عبداللطيف امكي وسمر ديلو
ومحمد بن سالم.
ويضف�ي تراجع ش�عبية الغنوي
ب�ن قي�ادات النهضة ومنتس�بيها
مروعي�ة قوية ع�ى الدعوات من
خارجه�ا التي تطالبه بااس�تقالة
م�ن رئاس�ة الرم�ان ،أو تبح�ث
عن توف�ر النصاب ال�كاي لتقديم
عريضة أمام جلس�ة عامة للرمان
من أجل سحب الثقة منه.
ويقول معارضون إن اأزمة الحادة
داخل الرمان سببها عجز الغنوي
ع�ن إدارة الجلس�ات ،وخاص�ة
اتهامه بتحري�ك الخيوط من وراء
الس�تار من�ع اس�تقرار امؤسس�ة

التريعية ،والتغطية عى الخطاب
العنيف الصادر عن ائتاف الكرامة
اإسامي الشعبوي.
لكن مصادر مطلعة تؤكد أن دعوة
َ
السياسة
مورو إى اعتزال الغنوي
تخفي رغبة ي رد ااعتبار لنفس�ه
من الرجل الذي دفعه إى اانسحاب
مكرها من حركة النهضة متغافا
عن “إرث إسامي” كان مورو أحد
مؤسسيه قبل الغنوي نفسه.
وتش�ر هذه امصادر إى أن قيادات
الحرك�ة ع�ى عل�م ب�أن الغنوي
وبعض امحيطن ب�ه هم من كانوا
وراء تهميش م�ورو ،افتة إى تأثر
مورو م�ن امعلوم�ات التي وصلته
عن وجود فيتو م�ن الغنوي حال
دون دعمه بش�كل كام�ل للوصول
إى ال�دور الثان�ي م�ن اانتخاب�ات
الرئاس�ية ي  ،2019وأن رئي�س
حركة النهضة لم يكن يريد لريكه
التاريخي ي “العمل اإس�امي” أن
يكون رئيس�ا لتون�س وأن يخطف
اأضواء عى حسابه.
وي مايو  2020أعلن مورو انسحابه
من الحياة السياسية بشكل نهائي،
مؤكدا أنه لم يعد له مكان فيها ،ما
اعت�ر وقتها اعرافا ب�أن الغنوي
كان وراء إخراج�ه م�ن النهض�ة
ليتخل�ص بذلك من أح�د القياديّن

التاريخي�ن ،وذل�ك بع�د نجاحه ي
التخلص من أس�ماء ب�ارزة أخرى
مث�ل حمادي الجب�اي وقبله صالح
كركر ،واحقا عبدالحميد الجاي
كأحد الفاعلن الرئيسن ي التنظيم
اإسامي ي العقود اأخرة.
وكش�ف م�ورو أنه توص�ل إى هذا
القرار منذ أشهر (أي منذ خسارته
ي اانتخابات الرئاسية وما حف بها
م�ن تريبات واتهام�ات) و”دليل
ذلك أنني لم أظهر ي نشاط سياي
أو حديث س�ياي منذ أش�هر قبل
الحديث عن الخ�اف الحاي (داخل
الحركة) وقبل أن ُيعلن عنه”.
يذك�ر أن م�ورو ترش�ح باس�م
حرك�ة النهضة خال ال�دور اأول
لانتخاب�ات الرئاس�ية ي س�بتمر
 2019وج�اء ثالث�ا وراء امرش�ح
امستقل قيس سعيّد ومرشح حزب
قلب تونس (ليراي) نبيل القروي.
ويقول مقربون من حركة النهضة
إن الخ�اف ب�ن الغن�وي ومورو
ب�دأ من�ذ اانطاقة اأوى أنش�طة
“الجماع�ة اإس�امية” وخ�ال
الس�بعينات وقب�ل اإع�ان ع�ن
تس�مية حركة “ااتجاه اإسامي”
( )1981الت�ي هدف�ت إى إخ�راج
العمل اإس�امي من بعده الدعوي
التجميعي إى بعده السياي.

ويقوم هذا الخاف عى الزعامة،
فق�د كان م�ورو خطيب�ا مفوها
ولدي�ه حضور كبر ي امس�اجد،
خاص�ة أنه من س�كان العاصمة
تون�س ،وكان يحظى بثقة ودعم
من علماء جامع الزيتونة امنتمن
إى عائ�ات معروف�ة مث�ل عائلة
النيفر وب�ن عاش�ور وبالرور،
فيم�ا كان الغنوي عى الهامش،
م�ا جعله احق�ا يضع ي�ده عى
حركة ااتجاه اإسامي للتعويض
ع�ن غي�اب امقبولية ب�ن وجوه
“العمل اإسامي”.
وأح�اط الغن�وي نفس�ه داخل
حركة ااتجاه اإسامي بقيادات
م�ن مناط�ق داخلي�ة خاصة من
الجنوب ثم الساحل ليكر هيمنة
أبن�اء العاصم�ة ع�ى النش�اط
اإسامي ااس�تعراي ،وخاصة
مورو وامحامي حس�ن الغضبان
الذي توي منذ أسابيع قليلة وكان
عى خاف كبر مع الغنوي.
وي ظ�ل ش�عوره بالعزل�ة داخل
ااتجاه اإس�امي استقال مورو
أكثر من م�رة ،وأطلق تريحات
أث�ارت علي�ه غض�ب الغن�وي
وجماعت�ه ،خاصة ح�ن ترأ من
عملية ب�اب س�ويقة  1991التي
أودت بحي�اة حارس مقر التجمّع

الدس�توري الديمقراطي ،الحزب
الحاكم ي ف�رة زين العابدين بن
عي.
من جهة اخ�رى تعطل ظهر يوم
الجمعة ،نشاط النقل الجوي كليا ً
ي تون�س ،بس�بب دخ�ول جميع
أساك الخطوط الجوية التونسية
ي إراب مفتوح ب�كل مطارات
الب�اد ،عى خلفي�ة تنفيذ ركة
“ت�اف” الركية حج�زا ً احتياطيا ً
عى كاف�ة الحس�ابات امرفية
التابعة لها.
ودع�ا أم�ن ع�ام اتحاد الش�غل،
نورالدي�ن الطبوب�ي ،ي كلمت�ه
خ�ال تجم�ع احتجاج�ي لعمال
ركة الخطوط الجوية التونسية
الي�وم ض�د الركة الركي�ة ،إى
تنفي�ذ إراب ي كل امؤسس�ات
للتصدي مخطط الحكومة الرامي
إى خصخصة القطاع العام.
ج�اء ذلك ،بع�د أن أعل�ن الكاتب
العام اتحاد الشغل بأريانة محمد
الشابي ،ي وقت سابق أن نقابات
كافة الخطوط الجوية التونسية،
“ق�ررت الدخ�ول ابت�داء من يوم
الجمعة ي إراب مفتوح تتوقف
بموجبه حركة النقل الجوي كليا ً
بتون�س” ،مرجح�ا “أن تضط�ر
الناق�ات اأجنبي�ة إى إلغ�اء
رحاتها إى تونس بس�بب توقف
خدمات إفراغ وشحن الطائرات”،
وفق تريح لإعام امحي.
وج�اء ه�ذا اإراب امفت�وح،
ل�”تجديد امطالبة بإنقاذ الركة
الوطني�ة الت�ي تواج�ه ش�بح
اإفاس خاصة بع�د إصدار قرار
حج�ز ع�ى أرصدته�ا امرفية
بمقتى ش�كوى رفعتها ضدها
الرك�ة الركي�ة “ت�اف تونس”
امس�تغلة مط�ار النفيضة” ،وفق
تأكيد امسؤول النقابي.
وكان الطبوبي ،اعتر “أن الناقلة
الجوية تتعرض إى تدمر ممنهج
نتيج�ة امحاصصة التي تعتمدها
الحكوم�ة ي امناصب وامنش�آت
ااقتصادية” ،وفق قوله ي إشارة
إى تعي�ن ألف�ة الحام�دي ع�ى
رأس هذه امؤسس�ة منذ أكثر من
شهر.

نافالي خسر استئناف الطعن ي سجنه
موسكو/رويرز:
خرَ امعارض الروي أليكي نافالني امس السبت استئنافا
قدمه طعنا عى حكم بس�جنه أكثر من ثاث س�نوات يقول
إن له دوافع سياسية.
لكن محكمة بالعاصمة موس�كو قض�ت بتقليل مدة الحكم
س�تة أس�ابيع .وكان الحكم اأصي يقي بس�جن نافالني
ثاث س�نوات وستة أشهر .ومع احتساب الوقت الذي قضاه
ره�ن ااحتج�از ي امنزل ف�إن الفرة تصل إى حواي س�نتن
وثمانية أشهر.
وي أثن�اء محاكم�ة امس ،طل�ب نافالني م�ن القاي الذي
ينظر ي ااستئناف إطاق راحه.
ُ
وس�جن نافالني ،أب�رز منتقدي الرئي�س فاديمر بوتن ،ي
الثاني من الشهر الجاري بتهمة انتهاك روط إخاء سبيله،

وهي تهمة وصفها باملفقة .ون�دد الغرب بالقضية ويبحث
حاليا فرض عقوبات عى روسيا.
ومع بدء اإجراءات امس ،بدا نافالني هادئا وقال إنه س�مع
ع�ن حك�م من امحكم�ة اأوروبي�ة لحقوق اإنس�ان يطلب
من روس�يا إطاق راحه ،وهو طلب رفضته موس�كو يوم
اأربعاء اماي معترة إياه غر قانوني.
وقال نافالني للقاي الذي يرأس الجلسة من قفص زجاجي
ي قاع�ة امحكم�ة “س�يكون م�ن اأفض�ل لو أن�ك أطلقت
راحي”.
وأضاف “سمعت أنه صدر حكم بهذا” من امحكمة اأوروبية
لحقوق اإنسان.وعاد نافالني إى روسيا الشهر اماي قادما
من أمانيا حيث عولج من تس�مم بغاز أعصاب ي س�يريا ي
واقعة كادت أن ُتفقده حياته.

وزير خارجية الوايات امتحدة يقول إن “أمريكا عادت”
واشنطن/بي.بي.ي:
ق�ال وزير الخارجي�ة اأمريك�ي ،أنتوني
بلينكن ،ي حوار مع بي بي ي ّ
إن “أمريكا
ع�ادت” ،وأنها منخرطة بش�كل كامل ي
امس�اعدة ي حل قضايا مثل الوباء وتغر
امناخ وطموحات إيران النووية.
وي أول مقابل�ة دولي�ة له ،ش�دد بلينكن
ع�ى أهمي�ة التطعيم ضد كوفي�د -19ي
جميع أنحاء العالم.
كم�ا انتقد الص�ن افتقارها للش�فافية
ي الكش�ف ع�ن كيفي�ة ظه�ور فروس
كورونا.
ويعد ه�ذا بمثاب�ة انفصال عن سياس�ة
“أمريكا أواً” للرئيس اأمريكي الس�ابق
دونالد ترامب.
وجاءت تريحات بلينكن هذه بالتزامن
م�ع اجتم�اع ق�ادة مجموع�ة ال�دول
الصناعي�ة الس�بع الكرى ي جلس�ة عر
اإنرنت.
وقررت الوايات امتح�دة منح  4مليارات
دوار لرنام�ج كوفاك�س للتطعيم ،الذي
يه�دف إى تقديم أكثر م�ن ملياري جرعة
لأشخاص ي  190دولة ي أقل من عام.
وقال بلينك�ن“ :ما لم يتم تطعيم الجميع
ي العالم ،وحتى يتم تطعيمهم ،لن يكون
هناك أي ش�خص آمن تماماً ،أنه إذا كان
الفروس موجودا ً واس�تمر ي اانتش�ار،
فسيتحور مجدداً”.
وأض�اف “وي ح�ال تحوّر ،فس�وف يعود

ويصيب الناس ي كل مكان”.
وقامت الوايات امتحدة حتى اآن بتلقيح
أكثر من  27مليون ش�خص من سكانها.
إا أن�ه ي العدي�د من البل�دان الفقرة ،لم
يبدأ التطعيم بعد.
كما اته�م بلينكن الصن بعدم مش�اركة
معلوم�ات ق�د تلق�ي الض�وء عى نش�أة
ف�روسكورون�ا.
وق�ى فريق م�ن امحققن م�ن منظمة

الصح�ة العامية أربعة أس�ابيع ي الصن
ي مهم�ة لتق�ي الحقائ�ق ي بداية عام
 .2021وم�ع ذلك ،قال خب�ران من فريق
منظمة الصحة العامية بعد ذلك ّ
إن الصن
رفضت اطاعه�م بالكامل ع�ى البيانات
التي طلبوها.
ّ
وقال وزير الخارجي�ة إن هناك حاجة إى
نظام أمن صحي أفضل لرصد اأوبئة قبل
انتشارها بشكل كامل.

“يتطلب ذلك من الدول أن تكون ش�فافة.
يتطلب منها مش�اركة امعلومات .يتطلب
منه�ا إتاحة وصول الخراء الدولين إليها
ي بداي�ة تف�ي ام�رض  -وه�ي أمور لم
نرها لأسف من الصن”.
نع�م .ي عه�د دونال�د ترامب ،انس�حبت
الواي�ات امتحدة من ااتفاق الذي خففت
بموجب�ه قوى دولية عقوب�ات اقتصادية
خانق�ة ع�ى إي�ران ،مقاب�ل قي�ود ع�ى

أنشطتها الحساسة ،إظهار أنها ا تطور
أس�لحةنووية.
وت�درس الوايات امتحدة اآن ما إذا كانت
ستنضم مجددا ً إى ااتفاق .وقال الرئيس
باي�دن ي�وم الجمع�ة إن ع�ى الواي�ات
امتحدة العمل م�ع القوى الكرى اأخرى
لكبح جماح ما وصف�ه بطموحات إيران
النووية “امزعزعة لاستقرار”.
وق�ال بلينك�ن لب�ي ب�ي ي إن الوايات
امتح�دة وركائه�ا اأوروبي�ن أصبحوا
“مجددا ً عى نفس الصفحة” ي ما يتعلق
بإيران.
“الرئيس بايدن كان واضحا ً منذ فرة :إذا
عادت إيران إى التزاماتها بموجب ااتفاق
ّ
ف�إن الوايات امتحدة س�تفعل
الن�ووي،
اليء نفسه”.
وأضاف ّ
أن الوايات امتحدة س�تعمل بعد
ذلك م�ع ال�دول اأخ�رى مواجه�ة إيران
ي قضاي�ا أخ�رى ،بما ي ذل�ك نفوذها ي
امنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وردا ً عى سؤال من يلدا حكيم ،مراسلة بي
بي ي ،حول كيف س�رد عى ااتهامات
بأن الوايات امتحدة قدمت تنازات إيران،
قال ّ
إن النهج السابق قد فشل.
وق�ال“ :كان لدينا سياس�ة ي الس�نوات
اأخ�رة ما يس�مى الضغ�ط اأقى عى
إي�ران والت�ي ل�م تس�فر ع�ن نتائ�ج .ي
الواقع ،امش�كلة قد تفاقم�ت .إيران اآن
أقرب بكثر إى القدرة عى إنتاج ما يكفي

م�ن ام�واد ،ي وقت قصر ،لصنع س�اح
نووي”.
ُ
س�ئل بلينك�ن كذلك ع�ن قضي�ة اأمرة
لطيف�ة ،ابن�ة حاكم دب�ي ،الت�ي اتهمت
عائلتها باحتجازها كرهينة منذ محاولتها
الفرار ي عام .2018
وي مقاطع فيديو ُ
س ّ�جلت را ً وحصلت
عليها بي بي ي ،قالت اأمرة إنها تخى
عى حياتها .وأثارت القصة دعوات دولية
إجراء تحقيق من قبل اأمم امتحدة ،وقد
طلبت وكالة حقوق اإنسان التابعة لأمم
امتحدة من دولة اإمارات تقديم دليل عى
ّ
أن اأمرة ا تزال عى قيد الحياة.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة اأمريك�ي إنّ
الواي�ات امتح�دة س�راقب القضية عن
كث�ب ،مضيف�اً“ :ي جميع امج�اات ،مع
الخصوم وامنافس�ن والركاء والحلفاء
عى حد سواء ..نأخذ حقوق اإنسان عى
محمل الجد ،والرئي�س وضعها ي صميم
سياستنا الخارجية ،كما ّ
أن الدول تتوقع
منا متابعة القضية”.
وقال�ت العائلة امالكة ي دبي يوم الجمعة
عر س�فارة اإمارات ي لن�دن ّ
إن اأمرة
لطيفة “تتلقى الرعاية ي امنزل”.
لك�ن ل�م يت�م ن�ر أي مقط�ع فيديو أو
ص�ورة لأم�رة ي بي�ان اأرة ،وهو ما
كان يمكن أن يكون بمثابة دليل عى أنها
م�ا زال�ت عى قي�د الحياة .كما ل�م يقدم
البيان أي تفاصيل عن حالتها.
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الربية :هناك صعوبات تواجه تاميذ
اابتدائية مع التعليم االكروني
بغداد /الزوراء:
ْ
أقرت وزارة الربية بوجود صعوبات
واجهها التعليم االكروني مع تاميذ
امراحل اابتدائيَة الست ،والذي أرجعته اى
صغر أعمارهم وقلة وعيهم بالتطبيقات
االكرونيَة ،مؤكدة َ
أن أي قرار يخص
دوام امدارس ،يعتمد عى مقررات خلية
اأزمة.
وقال امتحدث الرسمي باسم الوزارة،
حيدر فاروق السعدون ،ي حديث صحفي:
َ
إن «الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع
امراحل اابتدائية الست وامتعلقة بإيصال
امادة العلمية اى التاميذ ،عر امنصات
االكرونية» ،مرجعا الصعوبة اى «صغر
أعمارهم وقلة وعيهم بالتطبيقات
االكرونية ي الجانب التعليمي».
ولجأت وزارة الربية اى التعليم االكروني
عى خلفية الحظر الكي والجزئي ،الذي

فرضته خلية اازمة عى الباد ،خال شهر
اذار من العام اماي وجدد حاليا ،نتيجة
ااجراءات الوقائية ضد جائحة كورونا.
واضاف أن «الوزارة عالجت هذه امشكلة
من خال نر امواد العلمية عى شكل
فيديوهات مصورة تتغر امعلومات ،التي
تقدمها للتاميذ من خال شخصيات
كارتونية مع تغير امرحلة وبشكل
متسلسل مما سهل الكثر من الرح
والتعليم لهذه امراحل».
وكشف السعدون عن أن «أكثر من %٩5
من طلبة امراحل امتوسطة وااعدادية
والسادس بفرعيه ،وصلت لهم امادة
العلميّة عر التطبيقات االكرونيّة بشكل
سلس» ،مشرا اى «وجود تفاعل من قبلهم
مع اماكات التدريسيّة بهذا الصدد ،ما
يؤر اى نجاح تجربة التعليم االكروني
عى مستوى التعليم الثانوي».

اهجرة تعتمد تأييدا إثبات النزوح
لأسر العائدة لضمان حقوقهم

بغداد /الزوراء:
اعتمدت وزارة الهجرة تأييد ادارة امخيمات إثبات النزوح لأر العائدة لضمان
حقوقهم
وذكرت ي بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه امس :انه «من اجل تذليل الصعوبات
والعقبات التي تواجه العوائل العائدة من امخيمات خصوصا ي الفرة ااخرة ،وجهت
دوائر الفروع بتذليل العقبات وتقليص الروتن بخصوص العوائل العائدة من النزوح
وإعتماد تأييد إدارة امخيمات اثبات نزوحها لضمان حقوقها».
واوضح البيان انه «سيتم اعتماد قاعدة البيانات الصادرة وامصدق عليها من ادارة
امخيمات» ،مشرا اى «ان هذا التصديق يعد وثيقة تثبت حالة سكن النازح داخل امخيم
ي فرة النزوح ،ا سيما الذين سكنوا امخيمات اثناء عمليات تحرير امناطق التي كانت
تسيطر عليها عصابات داعش اارهابية».
ولفت اى ان» التصديق سيشمل عددا كبرا من اار العائدة خاصة من مخيمات جنوب
اموصل والسامية وكل مخيمات ااقليم ،فضا عن امخيمات ي وسط الباد والفرات
ااوسط « ،مبينا ً «ان هذا ااجراء سيساهم بشكل كبر ي توثيق حالة العودة للعوائل
التي عادت اى مناطقها ااصلية».
ودعا العوائل الراغبة بالعودة اى «ان تتواصل مبارة مع مسؤوي فروع الوزارة حرا
لتسهيل اجراءات عودتهم اى مناطق سكناهم ااصلية».

الـنزاهــة تضبـط تزويراً معامات
تقـاعدية وتوقف هدر  3مليارات دينار

أعلنت أن ارتفاعها يعرض مؤسساتنا إى اانهيار

الصحة :تسجيل إصابات شديدة بن اأطفال واأعمار الشابة
بغداد /الزوراء:
اصدرت وزارة الصحة ،امس السبت ،بيانا عن
ارتفاع ااصابات بفايروس كورونا.
وذكرت الوزارة ي بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه« :يستمر تصاعد ااصابات بشكل ريع
لايام ااخرة اضافة اى تسجيل اصابات شديدة
ي ااطفال وااعمار الشابة ،وهذا ما يحدث
أول مرة وهو م ٔور انتشار السالة الجديدة
امحورة والتي تمتاز برعة انتشار العدوى
والشدة امرضية بالوقت نفسه».
واكدت «آن ااوان للمجتمع بكل طبقاته ورائحه
ان يتخذ كل ااجراءات الكفيلة بتقليل العدوى
بن امواطنن ويتحتم اآن تنفيذ قرارات اللجنة
العليا للصحة والسامة الوطنية بشكل صارم
ي جميع ارجاء العراق» ،مبينة ان «التهاون ي
تطبيق ااجراءات الوقائية وعدم تنفيذ القرارات
التي صدرت من اللجنة العليا للصحة والسامة
الوطنية ومع انتشار هذه السالة الجديدة يهدد
بارتفاع ريع بااصابات خال اايام القادمة
مما يعرض م ٔوسساتنا الصحية اى خطر فقدان
السيطرة عى استيعاب عدد ااصابات امتزايد
مما ي ٔودي اى زيادة بالوفيات».
وتابع البيان ان الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا
الخطر حاليا هو االتزام بكل القرارات الصادرة
من اللجنة العليا للصحة والسامة الوطنية

وخاصة ي ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي
وتعقيم اليدين بشكل مستمر ،وتجنب مختلف
أنواع التجمعات البرية وااماكن الضيقة،
والتعاون مع الفرق الصحية الرقابية ي متابعة
تنفيذ ااجراءات الوقائية».
ولفت اى ان «بالوقت نفسه فإن وزارة الصحة
تطمن امواطن الكريم بأن م ٔوسساتها الصحية
كافة عى اهبة ااستعداد استقبال ومعالجة
امرى ،حيث تم توفر اارة الكافية وكل
العاجات وامستلزمات الطبية امطلوبة،

بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة ااتحاديَة عن
وتزوير
تاعب
قيامها بضبط حاات
ٍ
ٍ
ي معامات تقاعدية ي اأنبار ،مُ بيّنةً
ُ
هدر بامال العا ّم بلغ
تمكنها من إيقاف
ٍ
دينار.وقالت
أكثر من ثاثة مليارات
ٍ
دائرة التحقيقات ي الهيئة ،ي بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان َ“ الفريق
َ
الخاص بمتابعة الدوائر التابعة
اميداني
َ
لوزارة اماليَة ي امحافظة الذي انتقل
إى فرع هيئة التقاعد الوطنيَة ي اأنبار
ودائرة البطاقة الوطنيَة ي الرمادي،
ً
َ
معاملة تقاعدي ًَة
تمكن من ضبط ()32
ً
هدر بامال العا ِم بمبلغ
مُ زوَرة ،وإيقاف
ٍ
دينار.
مليارات
()3,270,000,000
ٍ

وننصحه بعدم التأخر عن مراجعة م ٔوسساتنا
الصحية عند الشعور بأي اعراض مرض الكوفيد
.»١٩
واشار اى ان «من منطلق مس ٔووليتنا التاريخية
امام شعبنا العزيز ندعو كل الوزارات وام ٔوسسات
الحكومية وااهلية بتعليق كل النشاطات
ذات التجمعات البرية كما نهيب بالوقفن
الشيعي والسني والقائمن عى العتبات امقدسة
وامزارات الريفة كافة والسادة محافظي
امحافظات العراقية ذات امراقد امقدسة بذل

احشد الشعي حبط هجوما لـ”داعش” مال شرق دياى
بغداد /الزوراء:
أعلن القيادي ي الحشد الشعبي ،احمد
الشمري ،السبت ،عن احباط هجوم
شنه تنظيم “ داعش” ااجرامي عى
نقطة مرابطة امنية ي البو بكر شمال
دياى.
وقال الشمري ي تريح صحفي :ان

“ داعش اارهابي هاجم احدى نقاط
امرابطة اامنية امتقدمة ي قرية
البو بكر ي اقى شمال دياى قرب
ناحية العظيم (75كم شمال بعقوبة)
وحصلت اشتباكات مع الحشد الشعبي
وقوة من الجيش وتم احباطها ودفع
الهاجمن للفرار”.

واضاف الشمري ان “الوضع تحت
السيطرة دون اي اصابات ،فيما
بدأت عملية تمشيط واسعة لتعقب
الدواعش”.
من جانب متصل ،أعلن القيادي ي
الحشد الشعبي ،محمد التميمي ،امس
السبت ،عن مقتل انتحاري واعتقال 3

امنافذ توقف هدرا بامال العام بـ  35مليون
دينار ي خور الزبر

ارهابين بعملية نوعية جرت ي زور
خانقن شمال رق دياى.
وقال التميمي ي تريح صحفي :ان”
قوة استخبارية داهمت وكرا ي عمق
زور قضاء خانقن(١١0كم شمال
رق بعقوبة) ،ونجحت من قتل
انتحاري بعد محارته واعتقال 3

ارهابين من داعش”.
واضاف التميمي ان” العملية جرت
وفق معلومات استخبارية دقيقة”.
وكانت ااجهزة اامنية والحشد الشعبي
نجحوا ي قتل العديد من اارهابن ي
عمليات نوعية جرت ي ااشهر اماضية
ي قواطع مختلفة من دياى.

حقوق اإنسان تطالب بتوزيع منح
مالية للمواطنن ي ظل احظر

هدر بامال العام بمبلغ ( 35مليونا و 700الف)
دينار نتيجة التاعب ي الرسوم الكمركية
والريبية ي اوزان جسور رافعة متحركة
وملحقاتها بفارق ( 66طن و ١00كغم) ي
منفذ ميناء خور الزبر».
واضاف البيان أنه «تم تنظيم محر اصوي
بامخالفة لغرض عرضها أمام الجهات
القضائية امختصة اتخاذ اإجراءات القانونية
الازمة».

اأمن الوطي يضبط علبا دوائية منتهية
الصاحية ي احارثية
بغداد /الزوراء:
ضبط جهاز اامن الوطني اكثر من نصف
مليون علبة دوائية مهربة ومنتهية
الصاحية ي منطقة الحارثية ببغداد
وذكر ي بيان تلقت وكالة «الزوراء» نسخة
منه امس« :بعد ورو ِد عدة شكاوى عر
الخط الساخن امجاني الخاص بالجهاز
( )١3١عن بعض الصيدليات وامذاخر
رعت مفارز جهاز اامن الوطني بالتعاون

مع دائرة صحة الكرخ والقوة اماسكة
تفتيش واسعة ي منطقة
لارض بحمل ِة
ٍ
الحارثية ببغداد».
وبن ان «الحملة ادت اى ضبط اكثر من 550
الف علبة دوائية مهربة وممنوعة ومنتهية
الصاحية ي احد امذاخر والقت القبض
عى صاحبها ،وجرى تدوين اقواله اصوليا
واحالته اى القضاء حسب قانون وزارة
الصحة اتخاذ ااجراءات الازمة بحقه».

أكدت أن اإجراءات الوقائية ي بعض امناطق عقابية ومزاجية

اأزمة النيابية :قد نضطر للحظر الشامل بسبب شراسة السالة اجديدة
بغداد /الزوراء:
اكدت عضو خلية اأزمة النيابية ،وفاء حسن
الشمري ،امس السبت ،أن سالة فروس
كورونا الجديد رسة وريعة اانتشار،
مؤكدة ان السالة الجديدة تعد أحد أسباب
زيادة أعداد اإصابة.
وقالت الشمري ي تريح صحفي :إن
“الجهات امعنية قد تضطر اتخاذ قرار
بفرض الحظر الشامل ي ظل زيادة أعداد
اإصابات بفروس كورونا والسالة
الجديدة”.
واضافت الشمري أن “خلية اأزمة النيابية
ستبحث مع وزير الصحة اأسبوع الجاري
اتخاذ اجراءات اكثر رامة مواجهة انتشار
فروس كورونا امستجد”.
وأشارت إى أن “استمرار التصاعد الكبر
ي تزايد عدد اإصابات بفروس كورونا
الجديد امتحور يؤر لخطر كبر عى النظام
الصحي” ،محذرة من أن “السالة الجديدة
اشد خطورة كونها تصيب الكبار والصغار”.
وكانت وزارة الصحة أعلنت ،الجمعة ،تسجيل
 4024إصابة جديدة بفروس كورونا خال

الجهود الحثيثة لوقف الفعاليات الدينية ذات
التجمعات البرية كافة خال اايام القادمة،
واالتزام بااجراءات الوقا ٔيية بشكل تام داخل
امراقد امقدسة وامزارات الريفة».
واستدرك «بعد ان دخلت قرارات اللجنة العليا
للصحة والسامة الوطنية حيز التنفيذ فإننا
نهيب بامواطنن كافة بأن يكونوا عى قدر
امس ٔوولية ،وأن يعوا الخطر الكبر ويلتزموا
بااجراءات الوقائية ،وي الوقت نفسه فإننا
نثمن املتزمن منهم بارتداء الكمامة وتجنب
التجمعات البرية وتعقيم اليدين».
واعرب الوزراة عن «شكرها للكوادر الطبية
والصحية وهي تواصل تقديم الخدمات الصحية
بالشكل امطلوب للمرى ي م ٔوسساتنا الصحية،
الشكر والتقدير للجهات اامنية كافة لجهودهم
امبذولة ي تنفيذ الحظر الصحي ومنع التجمعات
البرية ،اضافة اى مساندتهم للفرق الصحية
ي مهامها الرقابية لتنفيذ ااجراءات الوقائية،
واتخاذ ااجراءات القانونية بحق امخالفن .كما
نشكر جهود القنوات ااعامية كافة لتكثيف
جهودهم ي بث التوعية الصحية ،والتأكيد عى
االتزام بااجراءات الوقائية .كما نشيد بجهود
الوزارات وام ٔوسسات الحكومية وكل الجهات
الساندة لدعم جهود الوزارة ي معركتها ضد
الوباء ي موجته الثانية الخطرة».

قتل انتحاريا واعتقال  3إرهابين ي”زور خانقن”

بغداد /الزوراء:
اعلنت هيأة امنافذ الحدودية ،امس السبت،
إيقاف هدر بامال العام بمبلغ ( 35مليونا و700
ألف) دينار نتيجة التاعب ي الرسوم الكمركية
والريبية ي اوزان جسور رافعة متحركة
وملحقاتها بفارق ( 66طن و ١00كغم) ي
منفذ ميناء خور الزبر.
وذكر اعام الهيأة ي بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن «مفارزها تمكنت من إيقاف
وأضافت إن ” الفريق اكتشف ،بعد جمع
امعلومات وتدقيقهاَ ،
أن جميع هويَات
اأحوال امدنيَة ،العائدة أصحاب ()١6
ً
ٌ
معاملة تقاعدي ًَة ،مُ
زوَرة وغر صادر ٍة
عن دائرة البطاقة الوطنيَة ،فضاً عن
تزوير الكتب امزعوم صدورها عن دائرة
صحَ ة اأنبار – شعبة اللجان الطبيَة
ً
َ
الخاصة ،بــ ( )١6مُ
عاملة تقاعدي ًَة
أخرى”.
وأوضحت َ
أنه” ت َم تنظيم محري
ضبط أصوليَن بامضبوطات ي
ٍ
العمليَتن اللتن ُن ِف َذتا بموجب مُ َ
ذكر ٍة
قضائ َي ٍة ،وعرضهما عى السيّد قاي
تحقيق محكمة النزاهة ي اأنبار؛
اتخاذ اإجراءات القانونيَة امناسبة”.
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 24ساعة اماضية.
وقالت الشمري :ان «الجميع اكد ان تكون
ااجراءات الجديدة احتواء وباء كورونا
صحية وقائية ،من خال التعاون بن ااجهزة
اامنية والصحية وامواطنن احتواء هذا
الوباء ان رره عى الجميع» ،مبينة انه

«لاسف الشديد فإن ما رأيناه وما سمعناه
من حاات حصلت بمناطق متفرقة هو امر
مؤسف وبعيد كل البعد عن الغاية اأساسية
من الحظر».
واضافت الشمري ان «ااجراءات ي بعض
امناطق كانت عقابية او مزاجية ،فتارة نجد

بعض اماعب الشعبية تجري فيها مباريات
رياضية وبعض امساجد تقام فيها الصلوات
وتجمعات عشوائية ي ااسواق دون لبس
كمامات او تباعد اجتماعي ،ولم نجد اي
موقف من ااجهزة الرقابية ،ي وقت نجد
ي مناطق اخرى يتم التشدد عى مواطنن
خرجوا لقضاء حاجات رورية وعاجلة
ويتم فرض غرامات عليهم ما خلق حالة
امتعاض وتذمر من ذوي الدخل امحدود
وصلت ي حرق مواطن عجلته الشخصية
أنه منع من الخروج لكسب رزق عائلته».
وأكدت الشمري «أهمية ان يتم تحقيق
الهدف اأساس من اجراءات الحظر من
خال معاقبة امخالفن أسباب مزاجية او
غر واقعية او لغرض التحدي او التشكيك
بجدوى ااجراءات ،وبالوقت نفسه ان يتم
تسهيل اامر امام امتحركن لغايات اساسية
معاشية مع نر الوعي والنصح والتعاون
بن الجميع وان يتم دعم الطبقات الفقرة
وذوي الدخل امحدود بمنح مالية لتخفيف
الرر عنهم ان الحظر وقائي صحي وليس
امنيا او عقابيا».

بغداد /الزوراء:
طالبت امفوضية العليا لحقوق اإنسان ،الجمعة ،بتوزيع منح مالية للمواطنن ي ظل إجراءات
حظر التجوال بسبب انتشار جائحة كورونا.
وقال عضو امفوضية ،عي البياتي ،ي تغريدة عر حسابه عى «توير» تابعتها «الزوراء» :إن ١4
مليون عراقي غر قادر عى راء الكمامة وعى الدولة توفرها لهم مجانا.
وأضاف البياتي« :كما يجب توزيع منح مالية ريعة لهم لتجنب الضغوط امالية التي ستنتهي
بمشاكل اجتماعية ونفسية ومن اممكن حدوث جرائم أيضا».
مشرا إى أن «ذوي ااحتياجات الخاصة ،وعددهم ا يقل عن مليون ونصف امليون ،يجب
شمولهم بااستثناء من الحظر».

مقتل ما يسمى بـ”والي الطارمية
وامفي الشرعي لداعش”

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي،
امس السبت ،عن مقتل ما يسمى بـ”واي
الطارمية وامفتي الرعي” بتنظيم “ داعش”
ااجرامي ي كمن محكم شمال بغداد.
وذكر بيان إعام الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن واي الطارمية
وامفتي الرعي بتنظيم “ داعش” ااجرامي

قتل بواسطة كمن محكم شمال بغداد”.
وأضاف البيان أن “قوة من فوج الطارمية
التابع للحشد الشعبي اشتبك مع مجموعة
من داعش ،ما اسفر عن قتل ثاثة دواعش”.
وأشار البيان إى ان “ااشتباكات اسفرت
أيضا عن استشهاد ثاثة من مقاتي الفوج
واصابة اثنن آخرين ،وما زالت ااشتباكات
مستمرة”.

اعتقال  8متهمن بقضايا ختلفة ي
البصرة وصاح الدين

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس السبت ،القبض عى مطلوبن بقضايا مختلفة ي محافظتي البرة
و صاح الدين.وذكرت الوزارة ي بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن «مفارز قسم مكافحة
مخدرات البرة تمكنت من إلقاء القبض عى ( )3متهمن بحوزتهم ( )١030حبة مخدرة من
مختلف اأنواع ،ونصف غرام من مادة الكريستال امخدرة ،وأنبوب زجاجي مهشم ،ومسدس
ناري عيار  ٩ملم ،حيث تم اتخاذ اإجراءات القانونية الازمة بحقهم وفق أحكام امادة ()2٨
وإحالتهم إى القضاء لينالوا جزاءهم العادل» .كما تمكنت رطة صاح الدين من «تنفيذ حملة
تفتيش واسعة نتج عنها القبض عى ( )5متهمن بمواد قانونية مختلفة ي اقضية الدجيل
والرقاط ،هذا وتم توديعهم التوقيف تمهيدا إحالتهم اى القضاء».
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مستشار رئيس الوزراء :العراق على
حافة التعاي ااقتصادي
بغداد /الزوراء:
أكد مستش�ار رئي�س ال�وزراء ،مظهر
محم�د صال�حَ ،
أن العراق ع�ى حافات
التع�اي ااقتص�ادي ،مبين�ا ً َ
أن اللجنة
ُ
تمتلك ق�رارات مهمة
العلي�ا لإص�اح
للنهوض بالقطاعن العام والخاص.
وق�ال صال�ح ،ي حدي�ث صحف�يَ :
إن
“العراق عى حافات التعاي ااقتصادي
ي الوق�ت الح�ار بنطاق�ن اأولَ ،
أن
هناك ازدهارا ً زراعيا ً ملموس�ا ً سيحقق
نم�وا ً ي النات�ج امح�ي اإجم�اي غ�ر
بنحو يزيد عى
النفطي ي الع�ام 2021
ٍ
 ٪ 4وه�و يرتف�ع بمقدار م�رة ونصف
ع�ن نم�و الس�كان تقريب�اً” ،مضيفا:
“والنط�اق الثان�ي ه�و ازده�ار قطاع
الطل�ب عى الطاقة ي العالم ،فأس�عار
النفط أخ�ذت بالتع�اي تدريجي�ا ً وهو
ٌ
إيجاب�ي ويع�زز الق�درة اماليَة
م�ؤر
ٌ
العامَ ة للباد”.
وش�دد صالح ع�ى “رورة التعاطي
بحذر شديد ،وذلك بوضع
مع هذا اأمر
ٍ
أساس اس�تدامة التنمية والتقليل من
ٍ
الصدمات ااقتصاديَة”.
وأش�ار إى َ
أن “امجتم�ع ال�دوي امؤازر

للعراق م�ن خال فري�ق التحالف اماي
الدوي الذي تأس�س قبل شهور َ َ
عر عن
رغبته ي دعم امبادئ الراسخة استدامة
النم�و ي ااقتصاد الوطن�ي كما عرت
عنه الورقة البيضاء التي أقرها مجلس
وكيان
مرتس�م
ال�وزراء مؤخرا ً بوضع
ٍ
ٍ
مؤس�ي (لإصاح ااقتص�ادي) الذي
يع ُد اآرة لهذه ااستدامة التنمويَة”.
وأض�اف َ
أن “تش�كيل اللجن�ة العلي�ا
لإصاح التي س�تمتلك قرارات تنفيذيَة
حاس�مة وجذريَ�ة للنهوض بالنش�اط
اإنتاجي وااس�تثماري والتش�غيي ي
القطاع�ن الع�ام والخ�اص س�تكون
وحض�ور دولي�ن كبري�ن
بإس�نا ٍد
ٍ
تمثلهم�ا امؤسس�ات اماليَ�ة الدوليَ�ة
متع�ددة اأط�راف ومجموع�ة ال�دول
الصناعيَة السبع الكرى”.
ولف�ت إى َ
أن “تواف�ر اإرادتن الوطنيَة
والدوليَة ستتجس�د معامها بامشاركة
ي اإعم�ار وتأس�يس فري�ق اإص�اح
والتح�ول بالباد من (اقتصاد اأزمات)
اى (اقتصاد البناء والتنمية امستدامة)،
ليك�ون حج�ر الزاوي�ة ي اانتق�ال
ااقتصادي للتنمية”.

صادرات السلع اإيرانية للعراق
تتجاوز  6مليارات دوار

بغداد /الزوراء:
أعلن أم�ن ع�ام الغرف�ة التجارية
اايرانية العراقية امش�ركة ،حميد
حسيني ،امس السبت ،عن تسجيل
صادرات الس�لع  6.3مليارات دوار
للع�راق ي  10ش�هور ف�رة 20
مارس/آذار  2020حتى  20يناير/
كانون الثاني .2021
وأوض�ح حس�يني ي تريح�ات
نقلته�ا وس�ائل اع�ام إيراني�ة،
واطلع�ت عليه�ا “ال�زوراء” :أن

الص�ادرات ش�هدت انخفاض�ا عن
الف�رة امناظ�رة الس�ابقة الت�ي
سجلت حينئذ  7.5مليار دوار وذلك
بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأش�ار اى :أنه ا توجد أي مش�اكل
من ناحية البنى التحتية ي التجارة
مع العراق ،ويتم استخدام  18معرا
حدوديا بهذا الجانب .مستطردا :أن
العراق بدوره يواجه أزمة اقتصادية
وايراداته النفطية انخفضت اى 3.5
مليارات دوار ( شهريا).

اجمعيات الفاحية 17 :منفذا غر
رمي بكردستان يضر امنتج الوطي
بغداد /الزوراء:

كشف رئيس اتحاد الجمعيات الفاحية ،حيدر العصاد ،عن وجود  17منفذا
غ�ر رس�مي ي إقليم كردس�تان العراق تس�هم بدخول م�واد مهربة تر
بامنتج الوطني ،مش�ددا عى رورة ان تكون هناك سطوة لوزارة الزراعة
لحماية امنتج.
وق�ال العص�اد ي حوار تابعته “ال�وراء” :إن “هناك  17منفذا غر رس�مي
ي اقلي�م كردس�تان العراق تس�هم بدخول مختل�ف امواد بينه�ا مواد غر
صالحة” ،مشرا إى أن “ذلك اسهم باارار بامنتج الوطني”.
وأضاف أنه “يجب ان تكون هناك س�طوة ل�وزارة الزراعة لحماية امنتج”،
افتا إى ان “نسبة امنتج امحي ي اسواق بغداد ا تتجاوز .”10%
وأوض�ح العص�اد أن “وزارة الزراعة ل�م تعط اجازة اس�تراد طماطم منذ
 ،2018مشرا اى “معاناة الفاحن بشكل كبر جراء استمرار ااستراد”.

شركات روسية تتنافس على استثمار
معمل منت الفلوجة
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ارتفاع الصادرات أمريكا خال اأسبوع اماضي

سومو :الشركات اهندية اأكثر شرا ًء للنفط العراقي ..وخام البصرة
يهبط لـ 62دواراً
بغداد /الزوراء:
أفادت ركة تس�ويق النفط العراقية
“سومو” ،امس السبت ،بأن الركات
النفطي�ة الهندي�ة كان�ت اأكثر را ًء
للنف�ط العراق�ي خ�ال ش�هر كانون
الثاني اماي.
وقالت “س�ومو” ي احصائية نرتها
عى موقعها الرس�مي ،واطلعت عليها
“ال�زوراء” :إن “ال�ركات الهندي�ة
كانت اأكث�ر عددا ً من ب�ن الركات
العامية اأخرى ي راء النفط العراقي
وبواقع  7ركات من أصل  29ركة
قامت براء النفط خال شهر كانون
الثاني”.
وأضاف�ت أن “ال�ركات الصيني�ة
ج�اءت بامرتب�ة الثاني�ة وبواق�ع 6
ركات ،تليه�ا ال�ركات اامريكي�ة
بواق�ع  3ركات ل�كل منهما ومن ثم
الركات الكورية الجنوبية واايطالية
والروسية بواقع ركتن لكل منهما”،
مبينة أن “البقية توزعت عى الركات
بريطانية وفرنسية وماليزية ويونانية
ويابانية و(هولندا -بريطانية ) وتركيا
وبواقع ركة واحدة لكل منها”.
وأشارت سومو إى انها “تعتمد ي بيعها
للنفط العراقي عى امعاير الر ٔييس�ية
للتعاق�د م�ع ال�ركات النفطي�ة
العامية الكرى وامتوس�طة امس�تقلة
والحكومي�ة امتكامل�ة عمودي�ا”،
موضح�ة “أن ابرز ال�ركات العامية

التي اشرت النفط العراقي هي ركة
“اوكس�ون موبيل” اامريكية وبي بي
الريطاني�ة وايني اايطالي�ة وكوكاز
الكوري�ة الجنوبي�ة وش�ل الهولندي�ة
الريطانية وبهارات الهندية”.
من جانب متصل ،انخفض س�عر خام
الب�رة الخفي�ف ،ام�س الس�بت ،إى
 62.55دوارا ً للرميل الواحد ،كما شهد
سعر الخام الثقيل انخفاضا ً أيضاً.
وانخف�ض نف�ط الب�رة الخفي�ف

آسيا ا ٕى  62.55دوارا للرميل بنسبة
انخفاض بل�غ  2.17%عن ااس�بوع
ام�اي ،فيما س�جلت اس�عار النفط
البرة الثقي�ل  60.63دوارا للرميل
باانخفاض بلغ .% 2.73
وس�جل نفط جراس�ول اانغوي اعى
ااس�عار مقارن�ة بالنف�وط ااخ�رى
ل�دول منظم�ة اوب�ك ،حي�ث س�جل
 63.03دوارا للرمي�ل وس�جل النفط
العرب�ي الخفي�ف الس�عودي 62.27

دوارا للرميل ،وس�جل مزيج سهران
الجزائري  62.70دوارا للرميل ،فيما
سجل نفط بوني النيجري.
وكان�ت اس�عار النف�ط العامي�ة ق�د
انخفض�ت ي ااون�ة ااخرة ليس�جل
خام برن�ت  62.72دوارا ،وخام غرب
تكساس عى  59.04دوارا.
م�ن جهته�ا ،أعلن�ت إدارة معلومات
الطاق�ة اأمركي�ة ،امس الس�بت ،ان
ص�ادرات النف�ط العراقي�ة أمري�كا

ارتفعت بمقدار  113ألف برميل يوميا
خال ااسبوع اماي.
وبينت اإدارة ي تقرير لها ان “متوسط
ااس�ترادات اامريكي�ة م�ن النف�ط
الخام خال ااسبوع اماي من سبع
دول بلغ�ت  5218مليون برميل يوميا
مرتفعة بمقدار  65الف برميل باليوم
عن اأس�بوع الذي س�بقه والذي بلغ
 5154مليون برميل يوميا “.
ولفتت اى ان “امريكا استوردت النفط
الخام من العراق خال ااسبوع اماي
بمعدل  227ألف برميل باليوم مرتفعة
بمقدار  113الف برميل عن اأس�بوع
الذي سبقه والبالغ  114ألف برميل”.
واك�دت ان “اكثر اإي�رادات النفطية
أمريكا خال اأس�بوع اماي جاءت
من كن�دا وبمعدل بل�غ  3.681مليون
برمي�ل يومي�ا ،تليه�ا امكس�يك التي
بلغت كمية ااس�ترادات منها بمعدل
 471ألف برميل يوميا ،تليها كولومبيا
التي بلغ�ت ااس�ترادات منها بمعدل
 346الف برميل يوميا ،ثم الس�عودية
وبكمية بلغت كمعدل  237ألف برميل
يوميا”.
واش�ارت اى ان “كمي�ة ااس�ترادات
اأمريكي�ة م�ن النف�ط الخ�ام م�ن
ااك�وادور بلغ�ت  186أل�ف برمي�ل
يوميا ،فيما بلغت كمية ااس�ترادات
م�ن نيجري�ا بمع�دل  70أل�ف برميل
يوميا”.

النقل تربط  5موانئ ي البصرة مشروع اأمتة االكرونية
بغداد /الزوراء:
أنج�زت وزارة النقل م�روع ااتمت�ة االكرونيّة
لخمس�ة موانئ رئيس�ة ي البرة ،وه�و ااول من
نوعه ي الباد واأحدث عاميا.
واف�اد مدير قس�م تكنلوجيا امعلوم�ات ي الوزارة،
صادق عاي عباس ،ي حديث صحفي :أن “امروع
يع�د من أرقى وأدق نظم التقني�ات الحديثة العامية
امختص�ة ي ربط اموان�ئ ونق�ل امعلومات برعة
كب�رة ،لتنظيم عملها وبأقل اأخط�اء اممكنة عر
الكيبل الضوئي”.
واض�اف ان “ام�روع يع� ُد تكميلي�ا كون�ه يتصل
بش�كل مبار مع خمس�ة موان�ئ ي البرة هي:
ام قرالش�ماي والجنوبي ،وخ�ور الزبر ،وامعقل،
واب�و فلوس” ،منوها بأنه “س�يضمن تأمن س�ر
اإجراءات واأعمال بش�كل آي دقيق وس�ليم وبأقل
خطأ ممكن”.
وبحس�ب خراء ،فإن مروع اأتمت�ة االكروني

يهدف اى توفر بنى تحتية ش�بكية تربط اموانئ ي
م�ا بينها مع الوزارة باعتماد أتمتة العمل الكرونيا
مواكب�ة التط�ور الحاصل ي عملية نق�ل امعلومات
وتبادل البيانات ي ما بينها .
وأوض�ح ان “اانتقال من تقدي�م الخدمات اادارية
بالط�رق التقليدية اليدوي�ة واعتماده�ا عى أعداد
كب�رة م�ن اموظف�ن ،اى الكرونية باس�تغال ما
تتيح�ه التكنولوجي�ا الحديثة من وس�ائل وأدوات،
سيختر الوقت والجهد ونزاهة العمليات ي اموانئ،
مع تجاوز س�لبيات اإدارة الورقية التقليدية ،بينما
س�يوفر الكثر من الوقت والجهد بإنجاز امعامات
الجمركيَ�ة من خال جعل س�احة الرحيب موحدة
لاخراج الجمركي موانئ أم قر”.
يذك�ر أن مجلس الوزراء كان قد أق َر مروع توحيد
ساحات اإخراج الجمركي ميناءي أم قر الشماي
والجنوبي ،وجعلها س�احة موحدة تس�مى ساحة
الرحيب الكرى موانئ أم قر.

اقتصادي يرسم خطة من شأنها
إنعاش العراق ماليا
بغداد /الزوراء:
تح�دث الخبر ااقتصادي ،حمزة الجواهري ،امس الس�بت ،ع�ن خطة لو طبقتها
الحكومة سيخرج بها العراق من ضائقته امالية ويسدد ديونه.
وق�ال حم�زة الجواهري ي تري�ح صحفي :إن “اس�تمرار صعود اس�عار النفط
سيسهم ي انهاء اازمة امالية ي العراق ،ا سيما مع وصوله ل�  60دوارا”.
وأض�اف أن “الع�راق س�يكون بإمكانه تعويض خس�ائره امادية وإع�ادة جميع
اام�وال الت�ي س�حبها من البن�ك امرك�زي ودول العال�م التي اس�تدان منها خال
السنوات اماضية”.
وأش�ار الجواهري إى أن “الحكومة يرز دورها هنا بوضع خطة اقتصادية شاملة
بالتزامن مع رفع اس�عار النفط العامية لاس�تفادة وإنهاء تذبذب الس�يول بشكل
دوري جراء انخفاض اسعار النفط”.

دعوات نيابية لزيادة مبلغ اإعانة الشهري لأسر امستفيدة
بغداد /الزوراء:
دعا النائب محمد شياع السوداني ،امس
الس�بت ،الحكومة إى زيادة مبلغ ااعانة
ااجتماعية امقدم لار امس�تفيدة من
برنامج ش�بكة الحماي�ة ااجتماعية ي
وزارة العمل ،وتوس�عة الشمول معالجة
تزايد الفقر ي الباد.
وقال الس�وداني ي بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة منه :انه “اقرح ،وبشكل علمي
وم�دروس ،من�ح اارة الت�ي يعيله�ا
رج�ل ،وتعدادها اربعة اف�راد مبلغ قدره
( )٢٥٠الف ش�هريا بدا من ( )١٧٥الف
كما معمول به حاليا ،وايضا زيادة مبلغ
اارة الت�ي تعيله�ا ام�رأة اى ()٣٠٠

ال�ف دينار ش�هريا بدا م�ن ( )٢٢٥الف
دينار”.
واض�اف الس�وداني ان “امبل�غ امقرح
تخصيصه للحماية ااجتماعية ي موازنة
 ٢٠٢١يبل�غ ( )٥ترليون�ات و ٦٠٠مليار
دينار ،بع�د ان كان ( )٣ترليونات و١٥٠
ملي�ار ي موازنة  ، ٢٠١٩ع�ى اعتبار ان
عام  ٢٠٢٠لم يشهد وجود موازنة عامة
للدولة”
واوضح ان” مبلغ الزيادة ي التخصيصات
س�يمكن وزارة العم�ل ،وتحدي�دا هيئة
الحماي�ة ااجتماعية ،من زيادة س�قف
رات�ب ااعان�ة وايض�ا ش�مول بح�دود
( )٧٠٠الف ارة جديدة” ،مبينا ان”عدد

اار امس�تفيدة من رواتب ااعانة يبلغ
حاليا اكثر من مليون و ( )٣٥٠الف ارة
حسب آخر احصائية لوزارة العمل”.
وش�دد الس�وداني ع�ى ان “زي�ادة
تخصيص�ات الحماي�ة ااجتماعية يمثل
اح�دى امعالج�ات امتصدي�ة للفق�ر إذا
مانظرن�ا للواقع وم�ؤر زيادة الفقر ي
امجتمع كنتيجة طبيعية للحروب وحقبة
داع�ش اارهابي�ة ،فض�ا ع�ن اازم�ة
ااقتصادي�ة والصحي�ة نتيج�ة جائحة
كورونا وما تش�هده الب�اد من اجراءات
احرازية ض�د الجائحة والت�ي اثرت با
ش�ك عى الوضع ااقتص�ادي للكثر من
اار التي ا تمتلك دخا ثابتا”.

حذيرات برمانية من بيع حطات الكهرباء للمستثمرين وامقاولن
بغداد /الزوراء:
كشف قائممقام الرمادي بمحافظة
اانب�ار ،ابراهي�م الجناب�ي ،ع�ن ان
ركات اس�تثمارية روس�ية س�وف
تت�وى مهمة تش�غيل معمل س�منت
الفلوجة رقي مركز امدينة .
وقال الجنابي ي تريح صحفي :ان
” ركات اس�تثمارية عامية روسية
ستتوى اعادة تش�غيل معمل سمنت
الفلوجة امتوقف ع�ن العمل منذ 14
عم�ام نتيج�ة ااحداث اامني�ة التي
شهدتها امحافظة “.

واض�اف ان” طرح امعم�ل جاء عى
خلفي�ة عدم ق�درة الجه�ات امعنية
عى اع�ادة العم�ل اى الخدمة نتيجة
اارار الت�ي لحق�ت ي اجزاء كبرة
نتيجة العملي�ات اارهابي�ة” ،مبينا
ان” العدي�د م�ن امعام�ل وامصان�ع
الحكومية ا تزال متوقفة عن العمل
ي امحافظة بانتظار عرضها كفرص
اس�تثمارية” ،موضحا ان” استقرار
ااوضاع اامنية ي عموم مدن اانبار
ساهم ي رغبة الركات ااستثمارية
العامي�ة ي الحص�ول ع�ى الف�رص

امباشرة بأعمال تأهيل معمل النورة
ي البصرة
بغداد /الزوراء:
ب�ارت اماكات الفنية ي الركة العامة للحديد والصلب اعمال تأهيل معمل
الن�ورة التاب�ع اى مصنع الصل�ب ي البرة.وذكر مدير ع�ام الركة ،عباس
حي�ال“ :ان م�ادة النورة من امواد امهمة ي عملية صهر الحديد ما لها من دور
كبر ي تنقية وتصفية الصهرة من الخبث” .افتا اى اس�تخدام  3اطنان منها
ل�كل عملية صه�ر .وبن :ان ااعمال تجري اآن بالتع�اون مع الخراء ااتراك
لركة يوبي هولدنك لتأهيل فرني امعمل  ،بفرة ش�هرين لكل فرن .واضاف
حي�ال  ”:ان الطاق�ة اانتاجية لكل ف�رن تقدر ب� 150طنا يومي�ا ،وان امنتج
يخزن ي  6خزانات (س�ايلوات) س�عة الخزان الواحد  300ط�ن تجرى عليها
الفحوص�ات امخترية للتأكد من مطابقتها للمواصف�ات امطلوبة” .يذكر ان
ام�ادة ااولي�ة لصناعة النورة هي حجر الكلس ال�ذي يعرض حراريا اى درجة
 1700مئوية يتم بعدها تكسر وطحن الحجر.

اللجنة امالية تكشف عن مقرح جديد بشأن اإقليم ي موازنة 2021
بغداد /الزوراء:
كشفت اللجنة امالية النيابية عن تسلمها مقرحا
جديدا بش�أن حصة أقليم كردس�تان ي مروع
قانون اموازنة امالية ااتحادية لعام .2021
وقالت عضو اللجنة ،ماجدة التميمي ،ي تريح
صحفي :إن “امناقشات مس�تمرة بشأن فقرات
اموازنة وتس�لم امقرحات بشأنها ،وهناك أمران
ينتظ�ر اتخاذ قرار بش�أنهما ويتم تقديم اموازنة
للتصوي�ت ،ااول يتعل�ق بملف اقليم كردس�تان
وااخر يخص مراجعة أمور فنية بشكل نهائي”.
ولفت�ت اى أنه “بعد  46اجتماع�ا واكثر من 500
ورشة عمل بقيت مسألة حسم موضوع ااقليم،
ومن ب�ن الطروح�ات التي تم تقديمه�ا ما جاء
ي ن�ص اموازن�ة القادم م�ن الحكوم�ة وامتمثل
بالفقرت�ن { 10و }11التي تخ�ص ااقليم وكان
اعضاء اللجنة ماحظات حول امادة .”11
واس�تدركت بالق�ول “انه توج�د بدائل مطروحة
تناق�ش داخ�ل الكت�ل السياس�ية ،حي�ث وصل
الخمي�س نص تعكف اللجنة امالية عى دراس�ته
لكي تتخذ قرارا بش�أنه ،فضا عن تقديم اللجنة
الفرعي�ة لتقريرها حول مراجع�ة البيانات التي
ت�م تقديمه�ا من قب�ل حكومة اقليم كردس�تان
والبيانات ااضافية التي طلبتها وتنتظر ورودها
من قبل حكومة ااقليم”.
واش�ارت التميمي اى ان “الجانب الكردي س�بق
أن أعل�ن موافقته عى م�اورد ي اموازنة امقدمة
م�ن الحكومة وامتضمن تس�ليم  250ألف برميل

بالي�وم ،فض�ا ع�ن ااي�رادات غ�ر النفطية ي
امقابل دفع مستحقات لإقليم من قبل الحكومة
ااتحادية”.
واش�ارت كذلك اى “وجود فق�رة تخص امرف
العراقي للتجارة ،مبينة بأنه وبحسب معلوماتها
فأن هن�اك  4ملي�ارات دوار بف�روع امرف ي
ااقلي�م كان ق�د ت�م الترف به من خ�ال قرار
مدير ام�رف ااس�بق ،وهناك مخاطب�ات بهذا
الصدد ب�ن اللجنة امالية ومدي�ر امرف الحاي
ارسال اوليات اموضوع”.
واردف�ت بالقول “إن هن�اك تقارير ل�دى وزارة
النف�ط حول ارقام مختلف�ة للكميات امنتجة ي
ااقليم عليه ابد ان تحدد الكميات امس�لمة من
ااقليم بدقة بعد خصم كميات ااستهاك امحي

ليتم تس�ليم امتبقي حرا اى ركة س�ومو أو
تتس�لم الحكوم�ة ااتحادية املف بش�كل كامل
م�ن ضمنه�ا اع�ادة التف�اوض م�ع ال�ركات
النفطية”.
ونوهت التميمي اى “ان هذا اامر امطروح حاليا
وبانتظار أن يحس�م خال ااي�ام القليلة امقبلة،
تمهيدا ً استكمال مروع اموازنة وعرضها داخل
الرمان والبدء بالتصويت عى فقراتها”.
من جانب متص�ل ،طالبت كتل�ة النهج الوطني،
ام�س الس�بت ،الرمان برفض امادت�ن  38و 47
م�ن موازن�ة  ٢٠٢١واللت�ن تس�محان ببيع كي
او جزئ�ي محطات الكهرباء لصالح امس�تثمرين
وامقاول�ن ،فيم�ا بين�ت ان بقاء هات�ن امادتن
س�يعرض الث�روة النفطية للبيع لتج�ار يمثلون

واجهات او ركاء لجهات وش�خصيات نافذة ي
امشهد السياي .
ر ٔيي�س الكتل�ة عمار طعم�ة ،قال ي بي�ان تلقت
“الزوراء” نسخة منه :ان “ امادة  ٣٨من مروع
اموازنة امرسل من الحكومة تنصان عى مشاركة
ال�وزارات وامحافظ�ات مع القط�اع الخاص من
خال فتح باب ااستثمار وتسمح بنقل جزء من
ملكي�ة البنى التحتي�ة كمحط�ات الكهرباء التي
انفق�ت عليها الدولة عرات ملي�ارات الدوارات
اى امقاول�ن وامس�تثمرين “ ،مش�را اى ان هذه
ام�ادة تمثل طريق�ا آخر مادة بي�ع ااصول وهي
ااخرى مضمنة ي موازنة .“ ٢٠٢١
واض�اف ان “اح�دى الفقرت�ن تس�مح ببي�ع
كي محط�ات الكهرب�اء وبقية مش�يدات الدولة
وم ٔوسس�اتها اانتاجي�ة ،وااخرى تس�مح ببيع
جز ٔيي محط�ات الكهرباء كمرحلة أوى ويتم نقل
ملكيته�ا بالتدريج خال س�نوات قليل�ة لتنتهي
بتملي�ك كام�ل للمحط�ات الكهربا ٔيي�ة وبقي�ة
م ٔوسس�ات الدولة اإنتاجية اى امس�تثمرين ،بل
تس�مح ه�ذه امادة ب�اراك امس�تثمرين وتجار
القط�اع الخ�اص ي ملكي�ة قط�اع اس�تخراج
وانت�اج النفط والغاز وامت�اك جزء من مصارف
الحكوم�ة”  ،مبينا ان “هذه امادة تعطي لقرارات
مجل�س الوزراء س�لطة تعطيل ام�ادة ( )٢٩من
قانون ااس�تثمار لس�نة  ٢٠٠٦التي كانت تمنع
ااس�تثمار ومش�اركة القطاع الخ�اص ي مجاي
اس�تخراج وانتاج النفط والغاز والقطاع امري
الحكومي “.

الرياضي

أصفر وأمر

إصابة امدرب حيدر جم بفايروس كورونا
بغداد /متابعة الزوراء
أكدت الفحوصات الطبية إصابة الدوي السابق ،وامدرب امساعد لنفط الوسط ،حيدر نجم ،وعائلته،
بفروس كورونا امستجد.
وقال مصدر من النادي إن امدرب دخل مرحلة العزل امنزي.
وأضـاف أن اإدارة أجرشـت فحوصات للفريـق ،بعد تأكد إصابة حيدر نجـم ،وأتت جميع النتائج
سلبية ،قبل مواجهة السماوة ي الجولة اأوى من امرحلة الثانية ،بالدوري اممتاز.
يشـار إى أن نجم اسـتلم مهامه كمدرب مسـاعد ،بعد التعاقد مع امدرب عبد الغني شـهد ،خلفا
لجمال عي.
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البايرن يتعثر جددا ي البوندسليغا

متصدر الدوري ااسباني اتلتيكو مدريد خسر امام ليفاني بهدفن نظيفن

بغداد /متابعة الزوراء
فاز ليفانتي عى أتلتيكو مدريد بهدفن
نظيفن ،مساء امس السبت ،عى
ملعب واندا مروبوليتانو ،ي الجولة
الـ 24من الليجا.
وجاء هدف امباراة اأول عر خوسيه
لويس موراليس ي الدقيقة (،)30
وحمل الهدف الثاني توقيع خورخى
دي فروتوس ي الدقيقة (.)5+90
وكان ليفانتي قد فرض التعادل عى
أتلتيكو مدريد بهدف مثله ي  17من
الشهر الجاري ،ي مباراة كانت مؤجلة
بينهما منذ الجولة الثانية.
وبهذه الطريقة تسبب فالنسيا ي
خسارة الفريق امدريدي لخمس نقاط
محتملة ي أقل من أسبوع.
وبهذا الفوز رفع ليفانتي رصيده إى

 31نقطة ي امركز الثامن ،أما أتلتيكو
فتجمد عند  55نقطة ي الصدارة
بفارق  6نقاط عن ريال مدريد صاحب
امركز الثاني.
وي امانيا ..تعثر بايرن ميونخ مجد ًدا
بالسقوط خارج أرضه عى يد آينراخت
فرانكفورت ( ،)2-1امس السبت ،ي
الجولة الـ 22من الدوري ااماني.
وتمكن فرانكفورت من التقدم بهدفن
عن طريق دايي كامادا وأمن يونس ي
الدقيقتن  12و ،31فيما أحرز روبرت
ليفاندوفسكي هدف بايرن الوحيد ي
الدقيقة .53
رغم الخسارة ،حافظ بايرن عى
صدارته لجدول الرتيب برصيد 49
نقطة ،فيما وصل فرانكفورت للنقطة
 42ي امركز الرابع.

اللجنة اأومبية تنعى موظفها
مد كاظم
بغداد /اعام ااومبية
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس امطمئنة
إرجعي اى ربك راضية مرضية
فادخي ي عبادي وإدخي
جنتي.
صدق الله العي العظيم
تنعى اللجنة اأومبية الوطنية
العراقية رحيل اموظف
فيها ،والحكم الدوي برياضة
الكاراتيه حمد كاظم الذي
رحل لبارئه إثر تعرضه جلطة
قلبية مفاجئة.
البيت اأومبي العراقي يسأل

ّ
جل وعا ،ان يتغمد
الله،
الفقيد بوافر رحمته وينزله
جنانه الباقيات ،وان يلهم أهله
وأحبته وذويه نعمة الصر
وجميل السلوان وإنا لله وإنا
إليه راجعون.

اعامنا الرياضي
نعت ااوسـاط الرياضية والصحفية الزميل حسن
عودة الـذي توي اثر اصابته بفايروس كورونا اول
امس الجمعة ،كما نعاه ااتحاد العراقي للصحافة
الرياضيـة بوصفـه احـد اعضـاء الهيئـة العامة
لاتحاد ..نسأل الله العي القدير ان يتغمده برحمته
الواسعة ويسكنه جنات الفردوس ويلهم اهله ومحبيه
الصر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
******************
الزميل الصحفي عي كاظم اعلن اصابته بفايروس
كورونا  ...نتمنى من رب العزة وااجال ان يمن
عى الزميل كاظم بالشـفاء العاجل وينعم عليه
بالصحـة والعافية التامتـن وان يعود من جديد
ممارسه عمله امهني.
********************
الزميـل عـي نوري قـرر خـوض تجربـة اعامية
جديدة مـن خال تقديم برنامـج رياي يومي
بعنـوان (سـوبر) من عى شاشـة قنـاة عراق
 .. 24امنياتنـا بالنجاح والتفوق للزميل العزيز
نـوري ي تجربته الجديدة هـو وبقية الزماء ي
ارة الرنامج.

البداية جاءت ساخنة من جانب
الفريقن ،حيث حاول كل منهما
مباغتة اآخر بهدف مبكر قبل أن
تتوقف بعد  5دقائق فقط بسبب
إصابة مساعد الحكم وعدم قدرته عى
ااستمرار ي املعب ،ليتم استبداله ي
غضون  4دقائق.
وبعد مرور  12دقيقة فقط ،نجح كامادا
ي تسجيل هدف تقدم فرانكفورت
بعدما قابل عرضية كوستيتش بلمسة
مبارة نحو الشباك.
وكاد أمن يونس أن يفاجئ بايرن
ثان بعدما حاول استغال تقدم
بهدف ٍ
مانويل نوير خارج منطقة جزائه
بتسديد كرة ساقطة من منتصف
املعب ،لكنها حادت عن امرمى.
وكر فرانكفورت عن أنيابه بعد

تقدمه بالهدف ،حيث حاول تعزيز
النتيجة بشتى الطرق وسط غياب
محاوات الضيوف.
وبعد انتظار طويل ،وصل بايرن مرمى
فرانكفورت بتسديدة سهلة أطلقها
كيميتش نحو أحضان الحارس كيفن
تراب.
ً
هدفا جدي ًدا من
واستقبلت شباك نوير
تسديدة صاروخية أطلقها يونس من
داخل منطقة الجزاء ،لتسكن ي أقى
الزاوية اليرى للمرمى البافاري.
وأنقذ تراب مرماه من هدف محقق
بعدما تصدى لكرة ساقطة عقب
اصطدامها بقدم أحد زمائه ،لتتحول
إى ركنية.
ونفذ كيميتش الركنية بإرسال عرضية
نحو سوي ،الذي قابلها بربة رأسية،

لكن تراب كان لها بامرصاد.
وتعملق حارس فرانكفورت بتصديه
لتسديدة بعيدة امدى من كيميتش،
لرتد إى كومان الذي حاول وضعها
ي الشباك ،لكن تراب ذاد عن مرماه
مجد ًدا بإبعاد الكرة بقدمه.
وأهدر تشوبو موتينج فرصة هدف
محقق للبايرن بعدما قابل عرضية
أرضية من ساني بتوجيهها بالكعب،
لتمر بجوار القائم اأير.
وكاد أصحاب اأرض أن يضيفوا الهدف
الثالث عر توري ،الذي وصلته كرة من
يونس داخل منطقة الجزاء ،ليسدد
أرضية زاحفة تصدى لها نوير براعة.
وحاول كامادا تجربة حظه بتسديدة
من خارج منطقة الجزاء ،لكن نوير
أمسك بها بنجاح ،لينتهي الشوط اأول

بتقدم فرانكفورت بهدفن دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني ،أرسل ساني
عرضية نحو كومان ،الذي وجهها
برأسه أعى امرمى.
وقدم ساني لوحة فنية رائعة بتوغله
داخل منطقة جزاء قبل أن يتاعب
بمدافعي فرانكفورت اع ًبا تلو آخر،
ليمرر الكرة بعدها إى ليفاندوفسكي،
الذي وضعها بسهولة داخل الشباك،
ً
مقلصا النتيجة للبايرن.
وارتقى البديل جوريتسكا لعرضية
متقنة من كومان ،ليوجهها بربة
رأسية نحو مرمى فرانكفورت ،لكنها
مرت بجوار القائم.
وواصل ساني صواته وجواته عى
ً
مرسا
الجانب اأيمن ،لينطلق برعته
عرضية متقنة نحو كومان ،الذي فشل

ي توجيهها بدقة نحو الشباك.
وي الدقيقة  ،79طالب اعبو
فرانكفورت بالحصول عى ركلة جزاء
بداعي إعاقة توري داخل امنطقة
من ِقبل أابا ،لكن الحكم لم يحتسب
ً
شيئا.
وتهيأت كرة عى حدود منطقة الجزاء
أمام سوي ،الذي قابلها بتسديدة قوية
حادت عن مرمى أصحاب اأرض ،قبل
أن يجرب ساني حظه بتصويبة أخرى
استقرت بن يدي تراب.
وحرم نوير أصحاب اأرض من إحراز
الهدف الثالث ي الدقائق اأخرة من
الوقت اأصي بتصديه لتسديدة أرضية
زاحفة أطلقها البديل إيلسانكر ،لكنه
لم يمنع فرانكفورت من الفوز ي
النهاية.

جنة امسابقات تشدد على إجراءات الروتوكول الصحي أثناء مباريات الدوري
بغداد /الزوراء
شددت لجنة امسابقات ي الهيأة
التطبيعية عى رورة االتزام
باإجراءات الوقائية خال مباريات
امرحلة الثانية لدوري الكرة اممتاز التي
ستنطلق يوم الثاثاء امقبل.
وأكدت لجنة امسابقات رورة قيام
مري امباريات بتشديد اإجراءات
لتطبيق الروتوكول الصحي ،وأهمها
اختصار عدد الجالسن عى دكة
ااحتياط من الطاقم الفني واإداري
والطبي امرافق للفريق ،عى أن يجلس
جميع الاعبن البداء ي امدرجات
مرتدين الكمامات والجلوس متباعدين
فيما بينهم ،وينطبق ذلك عى أي
شخص متواجد داخل املعب ،وبأي
صيغة كانت ،وأهمها ارتداء الكمامات،
ويتحمل مرف امباراة امسؤولية عن
أي خلل ي تطبيق جميع روط السامة
من فروس كورونا ،حفاظا ً عى أرواح
الاعبن وامدربن واإدارين ،وكذلك
امحافظة عى انسيابية انتظام امسابقة
أثناء الفرة امقبلة.
وطالبت امسابقات اأندية بالتعاون
واالتزام بروط الروتوكول الصحي

أثناء امرحلة الثانية ،ورورة توفر
روط السامة والتي تشمل فحص
أسبوعي لاعبي النادي ومنتسبيه وتوفر
مواد وأجهزة تعقيم متنوعة دائمة
لاستخدام وتعين أو تنسيب مسعفن
وممرضن وغرهم وتعقيم وتطهر
منشآت اأندية وقياس درجات الحرارة
لجميع الاعبن والعاملن ي اأندية يوميا ً
وتوفر قياس درجات الحرارة باأشعة
الحمراء وتنسيب متخصص باإسعافات
الطبية لتحديد الحاات امشتبه بها
والتعامل معها وتوفر لوحات توعية ي
جميع أماكن التدريبات وتوفر أدوات
تعقيم اأيدي ي أرجاء أماكن التدريب
ومداخل اأندية وتوفر أماكن عزل ي
حال ثبوت حاات ايجابية وفحص ()pcr
مرة أسبوعيا ً و تنظيف وتعقيم امعدات
واأجهزة واأرضيات وأماكن التدريبات
بصورة دورية بعد كل وحدة تدريبية
وتعقيم جميع امستلزمات الرياضية
قبل تسليم وتوزيع وسائل الحماية
الشخصية من كمامات وقفازات بن
جميع الاعبن وامدربن واإدارين
وامنتسبن ي ااندية وتعقيم دورات امياه
بشكل دائم والتعقيم امستمر منشآت

اأندية والتجهيزات واأدوات وامعدات
امستخدمة ي التدريبات وتوفر أماكن
تجمع النفايات ي اماعب والحافات
وغرف تبديل امابس وتوفر أماكن

اسراحة مع مراعاة التباعد الجسدي
بمسافة مرين وتغطية مقابض اأبواب
والتنبيه دوما ً بعدم مسها وتدريب جميع
العاملن ي اأندية عى اإجراءات الوقائية

وتعقيم أحذية الاعبن قبل الدخول إى
اأندية وأماكن التدريبات ودفع غرامات
أو عقوبات عى اأندية الرياضية التي ا
تلتزم بالروط أعاه.

سلة امنتخب الوطي خسر زعرة :عندليب الفرات سينافس بقوة على لقب الدوري اممتاز
أمام اهند بثاثية قاتلة
بغداد /متابعة الزوراء
خر منتخبنا الوطني لكرة السلة أمام الهند ،امس السبت ،ي
الرمية اأخرة من امباراة بنتيجة ( ،)78-81ضمن منافسات
النافذة الثالثة من تصفيات آسيا ،التي تستضيفها العاصمة
البحرينية امنامة.
وانتهى الربع اأول من امباراة بتقدم العراق ( ،)24-25فيما
انتهى الثاني بتقدم الهند ( ،)23-13ثم حسم أسود الرافدين
الثالث (.)13-21
وي الربع اأخر تعادل الفريقان ( ،)78-78وبقيت أقل من
 20ثانية ،والكرة ي حيازة امنتخب العراقي ،لكنه فشل ي
التسجيل ،لينجح امنتخب الهندي ي إحراز ثاثية مع الصافرة،
لتنتهي امباراة بفوزه.
وتعد هذه الخسارة الخامسة لسلة العراق ،ي التصفيات
اآسيوية.

بغداد /متابعة الزوراء
كشف امحرف اأردني محمود زعرة امنضم
حديثا لنفط الوسط ،طموحه هذا اموسم مع
الفريق ،بعد أن خاض ثاث وحدات تدريبية
جماعية.وقال زعرة ان نفط الوسط من الفرق
الكبرة ي العراق وي الرف باانضمام للفريق،

لقد أجريت حتى اآن ثاث وحدات تدريبية
جماعية مع زمائي ،وحققت انسجامً ا ري ًعا
معهم وهذا ما يحفزني لتقديم مستوى طيب».
وأضاف« :نفط الوسط من الفرق امنافسة
عى لقب الدوري اممتاز رغم أن الفارق بينه
وبن القوة الجوية امتصدر  10نقاط ،ويبقى

طموحنا امنافسة عى امراكز الثاثة اأوى».
وتابع« :الاعبون جيدون وهناك طموح
كبر لتقديم مستوى طيب ي امرحلة الثانية،
شاهدت آخر  3مباريات لنفط الوسط أتمنى أن
تكون إضافتي مهمة وأساعد زمائي للتقدم ي
ائحة الرتيب».

امهاجم البروي كوازوس ينضم لفريق القوة اجوية
بغداد /متابعة الزوراء
أنجزت إدارة نادي القوة الجوية ،تعاقدها مع
امهاجم جيفرسون كوازوس ،قادمً ا من دولة
برو ،خال فرة اانتقاات الشتوية الجارية.
وقال عي زغر ،امرف عى القوة الجوية
ان اإدارة أنهت إجراءات ضم الاعب البروي

جيفرسون كوازوس ،قادمً ا من أتلتيكو
جراو».
وأضاف ان القوة الجوية يسعى لتدعيم الخط
اأمامي خاصة بعد إصابة الاعب محمد قاسم
نصيف».وتابع «الفريق ينافس بقوة عى لقب
الدوري اممتاز ،وبالتاي بحاجة إى تدعيم

صفوفه ،مما دفعنا لضم جيفرسون».
وأشار إى أن هدف القوة الجوية هو الحفاظ
عى الصدارة والتتويج باللقب ،بعد تصدر
امرحلة اأوى.
يشار إى أن القوة الجوية احتل الصدارة مع
نهاية امرحلة اأوى برصيد  41نقطة.
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الدوريات اأوروبية لكرة القدم

اعام الكروني

وولفرهامبتون يواصل نتائجه اجيدة وريال بيتيس خطف الفوز من خيتاي
واص�ل وولفرهامبت�ون نتائج�ه الجي�دة
معززا ً فرصه ي التأهل إى مس�ابقة الدوري
اأوروبي “يوروبا ليغ”.
وانت�ر وولفرهامبت�ون عى ضيف�ه ليدز
يونايتد بهدف دون رد ي اأس�بوع الخامس
والعرين من مس�ابقة ال�دوري اإنكليزي
اممتاز لكرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد ي امباراة التي اتس�مت
بكث�رة الفرص عر الح�ارس الفرني لليدز
يونايت�د ميس�ليه بالخطأ ي مرم�ى فريقه
(.)64
ورفع وولفرهامبت�ون رصيده إى  33نقطة
ي امرك�ز الح�ادي ع�ر بف�ارق نقطة عن
الخار الثاني عر.
وه�ذا اانتصار الثاني توالي�ا ً أبناء الرتغاي
إس�بريتو عق�ب تجاوزهم س�اوثهامبتون
 2-1ي امرحلة الفائتة.
فوز بيتيس عى خيتاي
� خط�ف ريال بيتي�س فوزا ً بغاي�ة اأهمية
من ضيف�ه خيتاي جعله يق�رب من امركز
الخامس.
وانتر ريال بيتيس عى ضيفه خيتاي 1-0
ي اأس�بوع الرابع والعرين من مس�ابقة
الدوري اإسباني.
وجاء هدف اللقاء الوحيد بفضل إغليسياس
الذي نجح ي ترجمة ركلة جزاء (.)84
ورف�ع ري�ال بيتي�س رصي�ده إى  36نقطة
بفارق نقطت�ن فقط عن ريال سوس�ييداد
الخامس الذي لعب مباراة أقل.
وتجم�د رصيد الخار عند  24نقطة بفارق
ث�اث نقاط ع�ن بل�د الوليد صاح�ب امركز
الثامن عر آخر امراكز امؤدية للهبوط.
ليون يستعيد نغمة اانتصارات
� استعاد ليون نغمة اانتصارات بفوزه عى

بريس�ت  3-2ي عق�ر دار اأخ�ر ي افتتاح
امرحل�ة السادس�ة والعري�ن م�ن بطولة
فرنس�ا لكرة القدم ،وتص�در ترتيب الدوري
مؤقتاً.
ورفع لي�ون رصي�ده إى  55نقط�ة متفوقا ً
بفارق اأهداف عى ليل الذي ّ
يحل ضيفا ً عى
لوريان الي�وم اأحد ،وبف�ارق نقطة واحدة
عن باريس س�ان جرمان الذي يس�تضيف
موناكو ي امرحلة نفسها.
وكان ليون سقط بشكل مفاجىء ي امرحلة
السابقة عى ملعبه أمام مونبلييه .1-2
ورب لي�ون بق�وة ي الش�وط اأول بثاثة

أهداف تناوب عليها الرازيي لوكاس باكيتا
بع�د م�رور تس�ع دقائ�ق قب�ل أن يضي�ف
حسام عوار الثاني إثر تمريرة من الهولندي
ممفيس ديباي ( )29ثم أضاف اأخر الهدف
الثال�ث م�ن ركلة ج�زاء قبل نهاية الش�وط
اأول بدقيقة واحدة .ورفع ديباي رصيده إى
 14هدف�ا ً متخلفا ً بف�ارق هدفن عن هداف
باريس سان جرمان كيليان مبابي.
ور ّد بريس�ت بواس�طة كرة رأس�ية لراندن
شاردونيه ارتطمت باأرض ودخلت الشباك
( )53قب�ل أن يقلّ�ص الف�ارق ع�ر إيرفن
كاردون�ا الذي رفع رصيده هذا اموس�م إى 7

أهداف (.)74
فيورنتينا ينتر بالثاثة
� حق�ق فيورنتينا انتص�اره اأول بعد ثاث
جوات بف�وزه الكبر عى ضيفه سبيتس�يا
بثاثة أهداف دون مقاب�ل ي افتتاح الجولة
الثالثة والعرين ي الدوري اإيطاي.
وعق�ب ش�وط أول م�ن دون أه�داف وضع
الرب�ي دوش�ان فاهوفيت�ش الفي�وا ي
امقدمة بعد ااس�راحة بثاث دقائق بهدف
احتاج التأكيد من تقنية الفيدو.
وع� ّزز غايتان�و كاس�روفيي تق�دم فري�ق
ّ
برانديي بتس�جيله الهدف
امدرب تش�يزاري

الثاني ي الدقيقة الرابعة والستن.
وقبل ثمان�ي دقائق من نهاية الوقت اأصي
اختت�م الفرن�ي فالونتان إيس�ريك ثاثية
فيورنتينا الذي حصد انتصاره السادس هذا
اموسم.
وي معركة الهروب من شبح الهبوط انتر
تورينو ع�ى مضيفه كالي�اري بهدف وحيد
حمل توقيع الرازيي بريمر (.)76
فولفسبورغ ثالثا ً مؤقتا ً
� صع�د فولفس�بورغ ،مفاجأة اموس�م ،إى
ً
موقت�ا ي الدوري اأماني لكرة
امركز الثالث
الق�دم بفوزه الريح ع�ى أرمينيا بيليفيلد
بثاث�ة أه�داف نظيف�ة ي افتت�اح امرحل�ة
الثانية والعرين.
رف�ع فولفس�بورغ رصي�ده إى  42نقط�ة
متخلف�ا ً بفارق نقطتن ع�ن ايبزيغ الثاني
و 7نقاط عن بايرن ميونيخ امتصدر.
دخ�ل أرمينيا بيلفيلد ال�ذي يصارع من أجل
البقاء ،امباراة عى وقع انتزاعه تعاداً مثرا ً
م�ن باي�رن ميونيخ  3-3ي عق�ر دار اأخر
ااثن�ن اماي علما ً بأنه تق�دم عليه مرتن
2صف�ر ث�م  3-1قب�ل أن يكتف�ي بنقطةواحدة منه.
وكان�ت الفرصة اأوى لفولفس�بورغ عندما
أطلق ماكسيميليان ارنولد كرة قوية من 25
م�را ً لكن ح�ارس أرمينيا ش�تيفان أورتيغا
تصدى محاولته عى دفعتن (.)26
ونج�ح الضي�وف ي افتت�اح التس�جيل من
هجم�ة مرتدة ريعة ترجمها الس�ويري
ريناتو شتيفن ليودعها اأخر داخل الشباك
(.)29وحسم فولفس�بورغ نتيجة امباراة ي
مطلع الش�وط الثاني بهدفن ريعن جاء
ً
أيض�ا ( )47ورعان ما
اأول عر ش�تيفن
أضاف أرنولد الثالث (.)54

مورينيو يؤكد قدرة توتنهام على
احتال أحد امراكز اأربعة اأوى

� أعرب الرتغ�اي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام عن اعتقاده
بق�درة فريقه عى احتال أحد امراك�ز اأربعة اأوى ي الدوري
اإنكلي�زي اممتاز لك�رة القدم امؤهل�ة إى دوري أبطال أوروبا
اموسم امقبل.
وكان توتنهام احتل امركز اأول أواخر كانون اأول/ديس�مر
ام�اي لكنه لم يحقق الفوز س�وى ي  3م�ن مبارياته ال�12
اأخرة ليراجع إى امركز التاس�ع متخلفا ً بفارق  6نقاط عن
جاره تشيلي الرابع لكنه خاض مباراة أقل.
وقال امدرب الرتغاي“ :من امبكر الحديث عن الرتيب ي الوقت
الحاي” عشية مواجهة فريقه لجاره وست هام ي لندن ضمن
امرحلة الخامسة والعرين من الدوري امحي.
وأض�اف“ :الفرق اأخرى ا ت�زال تملك مباري�ات مؤجلة ،اما
نحن فلعبنا ذهابا ً وإيابا ً ضد ليفربول وتش�يلي ومانشس�ر
س�يتي ،أما الفرق اأخرى فلم تخ�ض مبارياتها ي اإياب ضد
هذه الفرق امتقدمة ي الرتيب”.
ّ
ب�أن فريقه يس�تطيع التأهل إى امس�ابقة
ويعتق�د مورينيو
القارية اأهم بقولهّ :
“كل يء يمكن أن يحصل ،نس�تطيع أن
ننهي اموسم ي أحد امراكز اأربعة اأوى ،الستة اأوى أو خارج
ّ
يتعن علينا أن نحقق أفضل ما يمكن”.
الستة اأوائل لكن

كاباي يعلن اعتزاله

لينارد يقود كليرز للفوز على يوتا جاز

عاى كاواي لينارد من إصابة ي ساقه وسجّ ل  29نقطة
ليقود لوس أنجليس كليرز إى ثأر ريع من الخس�ارة
أم�ام يوتا ج�از متص ّدر امنطقة الغربي�ة ،ي دوري كرة
السلة اأمركي للمحرفن.
وم�ع عودة لينارد وأيض�ا ً النجم اآخر ب�ول جورج من
اإصاب�ة ،تخطى كلي�رز ضيف�ه يوت�ا  116-112بعد
يومن من خس�ارته عى املع�ب عينه  ،96-114ليوقف
سلسلة جميلة من تسعة انتصارات لجاز.
وغ�اب لينارد ،حام�ل اللقب س�ابقا ً مع س�ان أنتونيو
س�برز وتورونت�و رابتورز ،ث�اث مباري�ات إصابة ي
س�اقه ،فيما غاب جورج عن س�بع مباريات إصابة ي
إبهامه.
ووج�د ج�از ع�دة ط�رق لتخط�ي منافس�يه والرب�ع
ع�ى صدارة ال�دوري مع  24ف�وزاً ،لكن كلي�رز تفوق

بامتابعات الدفاعية والهجومية (.)45-38
نجح خمس�ة من اعبي ثالث امنطقة الغربية بتسجيل
عر نقاط أو أكث�ر ،فأضاف باتريك بيفري  ،17جورج
 ،15والبديان لو وليامس  19وماركيس موريس .17

ولدى يوتا حاول دونوفان ميتشل كالعادة حمل فريقه،
لكن نقاطه ال�( 35بينها  4ثاثيات) لم تكن كافية.
وأصبح الكندي جمال موراي أول اعب ي تاريخ الدوري
يس�جّ ل  50نقطة ا تتضمّن أي رمي�ة حرة ،خال فوز
دنفر ناغتس عى كليفاند كافاليرز .120-103
ق�ال م�واري ال�ذي س�جل  50نقط�ة مرّت�ن ي اأدوار
اإقصائي�ة م�ن اموس�م ام�اي“ :عندما رأي�ت بعض
الكرات تدخل السلة ،انطلقت ولم أتوقف”.
وتاب�ع م�وراي“ :من الجمي�ل أن تصن�ع التاريخ .هذه
إحصائي�ة جميلة”.وأض�اف ماي�كل بورت�ر  22نقطة،
وعماق اارتكاز الربي نيكوا يوكيتش  16نقطة و12
متابع�ة و 10تمريرات حاس�مة محقق�ا ً “تريبل دابل”
ي�وم عيد مي�اده الس�ادس والعرين.ول�دى كليفاند
سجل كولن سيكستون  23نقطة ،جاريت ألن  20و10

ريال مدريد يسبق اجميع ي صفقة هااند

أكد تقرير صحفي إس�باني ،أن ريال مدريد يتمتع بأولوية عى اأندية
اأخ�رى الراغب�ة ي الحصول عى خدم�ات النرويج�ي إيرلينج هااند،

مفكرة الزوراء

مهاجم بوروسيا دورتموند.
وكان�ت تقارير بريطانية زعمت مؤخرًا أن مانشس�ر س�يتي لديه
أولوي�ة ي صفق�ة هاان�د ،بس�بب بند إع�ادة البيع ي عق�د زميله
جادون سانشو.
ً
ووفق�ا لصحيفة ماركا فإن ري�ال مدريد ي�درك أن دورتموند ا
ينوي بيع هااند ي الصيف امقبل ،لكن إذا حدث عكس ذلك ،فإن
فلورنتينو بريز رئيس امرنجي ،سيكون أول من يعلم.
وأش�ارت إى أن العاق�ة اممتازة بن النادي�ن ،تمنح ريال مدريد
مي�زة خاص�ة عى كل امنافس�ن ،لك�ن ي الوقت الحاي ل�م ُيظهر
دورتموند أي إشارة عى رغبته ي بيع هااند.
وأوضح�ت أن اإيط�اي مينو رايوا وكيل هااند ،يع�د العامل الثاني
الذي يمنح أولوية لريال مدريد ي الصفقة عى كل امنافسن.
وذك�رت أن الوكي�ل اإيطاي مهت�م للغاية بإنج�از صفقة
قوية لريال مدريد ،حيث أن العاقة بن الطرفن جيدة
للغاية حال ًيا.

متابع�ات ،وا يزال بن أضعف فرق ال�دوري بعد رحيل
“املك” ليرون جيمس إى لوس أنجليس ليكرز.
وتعملق الكامروني جويل إمبيد بخمسن نقطة أيضاً،
ليقود فيادلفيا سفنتي سيكرز إى الفوز عى شيكاغو
بولز .112-105وأضاف إمبي�د  17متابعة 5 ،تمريرات
حاسمة وأربع صدات.قال إمبيد “لقد وجدني زمائي .أنا
س�عيد بما قمنا .نفذنا امهمة ،قمت بعمي ،لهذا السبب
يدفعون ي”.وأض�اف للفائز توبياس هاريس  22نقطة
و 12متابعة ،فيم�ا كان زاك افن اأفضل لدى الخار
مع  30نقطة.واستعاد ميلووكي باكس نغمة الفوز عى
حساب ضيفه أوكاهوما سيتي ثاندر .98-85
وب�ذل اليونان�ي ياني�س أنتيتوكونمب�و مجه�ودا ً كبرا ً
بتس�جيله  29نقطة و 19متابعة و 8تمريرات حاسمة،
مع ّززا ً بعرين نقطة من كريس ميدلتون.

أعل�ن الاعب الفرني يوهان كاباي اعتزاله كرة القدم ووضع
ح ّد مشواره ي عالم ااحراف.
وقال الاعب الس�ابق للمنتخب الفرني عى حس�ابه ي توير
إن اتخ�اذ هذا الق�رار كان صعبا نظرا لحبه لك�رة القدم التي
مارسها أكثر من  17سنة عاش خالها لحظات ا تنى.
وتوّج كاباي بلقب الدوري الفرني ثاث مرات وبكأس فرنسا
مرتن إضافة إى كأس الرابطة الفرنس�ية ي مناسبتن ،بألوان
ليل و باريس سان جرمان.

إبراهيموفيتش ضحية إهانات عنصرية ي بلغراد
امهاج�م
تع�رّض
الس�ويدي البوس�ني
زات�ان
اأص�ل
إ بر ا هيمو فيت�ش
إهان�ات عنري�ة
ي بلغ�راد خ�ال
مباراة فريقه ميان
اإيط�اي  2-2م�ع
النجم اأحمر الربي
ي ذه�اب دور ال� 16من

الدوري اأوروبي.
وي فيدي�و مصور بثته قن�اة “أن وان”،
يظه�ر “إبرا” جالس�ا ً ي مدرجات ملعب
ن�ادي مدينة بلغراد ،فيما ُيس�مع صوت
رجل يوجه إهانات للسويدي مرات عدة.
وق�ال الن�ادي الرب�ي ي بي�ان نقلت�ه
وس�ائل إعام محلي�ة ّ
إن “النجم اأحمر
يدين بش�دة اإهانات اموجهة إى زاتان
إبراهيموفيت�ش ( )...يعت�ذر النج�م
اأحمر عما تعرض له إبراهيموفيتش ي

ملعبنا”.
وأض�اف الن�ادي ّ
أن�ه س�يتعاون م�ع
الس�لطات معرفة امس�ؤول عن الحادث
واإرار عى معاقبته بالشكل امناسب،
خصوصا ً ّ
وأن امش�جعن الرب لديهم
سمعة النزعة العنفية.
وكان�ت امباراة مقررة بامبدأ خلف أبواب
مغلق�ة بس�بب اإج�راءات امتخذة ضد
تف�ي ف�روس كورون�ا ،لك�ن مقاع�د
املعب شهدت تواجد امئات.

أوساكا تتوج بلقب بطولة أسراليا امفتوحة للمرة الثانية ي تارخها
توّج�ت الياباني�ة ناومي أوس�اكا ،الثالثة عامي�اً ،بلقب
بطول�ة أس�راليا امفتوحة للتن�س ،أوى بطوات
الغران�د س�ام ،للم�رة الثاني�ة ي تاريخها
عق�ب فوزها ي النهائي عى اأمركية
جينيف�ر براي�دي ،امصنف�ة 24
عامياً.
وي مب�اراة س�يطرت عليه�ا
الاعب�ة اليابانية الت�ي توجت
بلق�ب ذات البطول�ة ي ع�ام
 ،2019تمكن�ت أوس�اكا م�ن
حس�م امواجه�ة بمجموعتن
دون رد تفاصيلها  6-4و.6-3
ونجحت أوس�اكا ( 23عاماً) ي
حص�د  4تتويج�ات ي بطوات
الغراند سام ،مرتن ي أسراليا
ومثلهم�ا ي بطول�ة أم�ركا
امفتوحة ( 2018و.)2020
وتأهلت أوساكا إى النهائي عقب
تغلبها عى اأمركية امخرمة
سرينا وليامس بمجموعتن دون
رد ( )6-3و).(6-4
وأصبح�ت الياباني�ة أوّل اعب�ة منذ
اليوغوس�افية-اأمركية موني�كا
س�يليش ( )1990-1991تفوز بأول
أرب�ع مباري�ات نهائي�ة ي بطوات
الغراند سام شاركت بها.
ي امقابل ،وصلت برايدي إى امش�هد
الختامي عقب فوزها عى التشيكية
كارولين�ا موتش�وفا بنتيج�ة 6-4
و 3-6و 6-4لتبل�غ نهائ�ي إح�دى
البط�وات اأرب�ع الك�رى للم�رة
اأوى ي مس�رتها.وحققت برايدي،
ً
عامي�ا ،أفض�ل نتيجة
امصنف�ة 24

ي مش�وارها ،بع�د أن بلغت نصف نهائي فاش�ينغ ميدوز
 2020وخرت أمام أوساكا بالذات.
وكانت برايدي ( 25عاماً) ،الفائزة بلقب وحيد ي مسرتها
ااحرافي�ة ،كرت وهي تواج�ه أوس�اكا ي دورات محلية
للناش�ئات ي فلوري�دا ،وقد وعدت نفس�ها بمنع خصمتها
من فرض أسلوبها.
وسيطرت الاعبة اليابانية عى امباراة خصوصا ً امجموعة
الثاني�ة ،دون أن تقدم أفض�ل مس�توياتها ،لتحقق اللقب
أمام ألوف الجماهر العائدة نسبيا ً إى امدرجات بعد انتهاء
ف�رة إغاق ضم�ن البطولة دامت خمس�ة أي�ام خوفا ً من
تفي ف�روس كورونا.أما برايدي ،فخاض�ت البطولة بعد
أن خضعت عند وصولها إى أس�راليا لحجر صحي مدة 14
يومً ا ،حي�ث لم تتمكن من الخروج م�ن غرفتها للتدرب ي
ح�ن حصل اعب�ون واعبات آخرون ع�ى فرصة الخروج
لبضع ساعات من أجل التمارين.عى ملعب رود ليفر أرينا،
دخل�ت أوس�اكا امواجهة بعد سلس�لة انتص�ارات متتالية
تمت�د منذ الع�ام اماي.بدت أكثر ثقة وثبات�ا ً ي امجموعة
اأوى م�ن الخ�ط الخلفي وعى إرس�الها ،فكرت إرس�ال
خصمته�ا وتقدم�ت  .3-1لك�ن ر ّد اأمركية ج�اء ريعا ً
بالكر وعادلت .3-3
اس�تفادت براي�دي من تق� ّدم نادر أوس�اكا إى الش�بكة،
فأرس�لت كرة س�اقطة جميلة فوقه�ا لتحصل عى فرصة
كر اإرسال ،لكن اليابانية صمدت وتقدمت .5-4

السلطة الرابعة
العدد 7432 :ااحد  21 -شباط 2021

نقيب الصحفين :حية أمانة بغداد ومنتسبيها
جهودهم والعمل ي ساعات احظر
بغداد /نينا :
حي�ا نقيب الصحفين العراقي�ن رئيس اتحاد
الصحفي�ن الع�رب ،مؤي�د الام�ي ،ك�وادر
ومنتس�بي أمانة بغ�داد لجهوده�م والعمل ي
ساعات الحظر .
وقال الامي ي تغريدة له عى توير :اماحظ ي
بغداد قيام كوادر ومنتسبي أمانة بغداد وبشكل
مكثف العمل منذ الساعات اأوى للحظر ولغاية
اآن بعمليات إكساء شوارع العاصمة مقرونة
بعملية تنظيف واسعة مستغلن حظر التجوال
وهذه نقطة مهمة وإيجابية كما علمنا أن هذا
العمل سيس�تمر بش�كل أوس�ع ...جه�د رائع
ومهم ..تحية لأمانة ومنتسبيها.

عالية نصيف تشيد بقرار القضاء العراقي اعتبار
“فيسبوك” من وسائل اإعام امشار إليها ي قانون العقوبات
بغداد /الزوراء:
أش�ادت النائبة عالية نصيف بقرار القضاء
العراق�ي اعتبار موق�ع التواصل ااجتماعي
“فيس�بوك” من وس�ائل اإعام امشار إليها
ي قانون العقوبات وبأن من يش�تم ويسب
ع�ر تعليقاته الش�خصية في�ه ترتب عليه
إجراءات عقابية وفقا للقانون النافذ .
وقال�ت ي بي�ان ”:إن ه�ذا القرار يس�تحق
اإشادة والتقدير أنه سيمنع بعض امرى
نفس�يا ً والذب�اب اإلكروني امس�تأجر من
قبل الفاس�دين م�ن ااس�تمرار ي ااختباء

وراء العالم اافراي وش�تم وس�ب الناس
وتروي�ج اأخب�ار والتريح�ات امفرك�ة
وامسيئة”.
وأضافت نصيف  ”:أن فوى الفيسبوك التي
تخدم الفاس�دين والفاشلن ستنتهي قريبا ً
بعد إنزال العقوبات الرادعة بكل من تس�ول
له نفس�ه ش�تم الناس وإيذائه�م من خال
امنشورات والتعليقات ،وبالتاي سنرى قريبا ً
حال�ة من الوع�ي الجماهري وااس�تخدام
الس�ليم مواقع التواصل ااجتماعي الخالية
من الكام البذيء والتجاوزات “.

مكتب حافظ البصرة يبحث مع فرع نقابة
الصحفين التعاون امشرك ي جمل الفعاليات

البرة  /نينا :
بح�ث مدير مكتب امحافظ عم�اد عبدالخالق
العيدان�ي ،ي ديوان امحافظ�ة ،مع رئيس فرع
نقاب�ة الصحفين العراقي�ن ي البرة صادق
الع�ي تعزي�ز التعاون امش�رك ب�ن الحكومة
امحلية والسلطة الرابعة ي البرة.
وأشاد مدير مكتب امحافظ ،خال اللقاء بالدور
الري�ادي للصحفين واإعامي�ن ي امحافظة،
كونهم امرآة الحقيقية التي تنقل الصورة بعيدا ً
عن الضبابية والتش�ويه ،من خال تس�ليطها
الضوء عى مجمل الفعاليات والنشاطات التي

تق�وم بها قواتن�ا اأمنية وكوادرن�ا الطبية ،ي
ظل جائحة كورونا ،وتوعية امواطن وإرش�اده
بإتباع اإجراءات الوقائية حفاظا ً عى س�امة
امواطنن.
م�ن جانبه ثم�ن رئيس ف�رع النقاب�ة صادق
العي” دور الحكوم�ة امحلية الداعم للصحافة
والصحفي�ن ي عم�وم امحافظ�ة م�ن اج�ل
اارتقاء بالدور امهني ي امؤسسات ااعامية ،
مشرا اى إن اللقاء جاء لتقريب وجهات النظر
ب�ن الجانبن ي مختل�ف امجاات والتنس�يق
امشرك ي العمل مجمل فعاليات امحافظة .
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بعد خروجه من سجون اإمارات

وفاة الصحفي اأردني تيسر النجار إثر مضاعفات صحية أمَّت به
عمان /متابعة الزوراء:
قال�ت مص�ادر إعامي�ة أردني�ة ،الجمعة
 19فراير/ش�باط  ،2021إن الصحف�ي
والشاعر اأردني تيسر النجار قد توي ليلة
الخمي�س ،إثر وعك�ة صحية أمّ�ت به بعد
قرابة العامن من اإفراج عنه من س�جون
اإم�ارات العربي�ة ،إذ اعتقلت�ه أبوظبي ي
 2015وحاكمت�ه ي  2017بتهمة اإس�اءة
لرم�وز اإم�ارات ع�ى خلفية منش�ورات
كتبها الصحفي عى حس�ابه عى فيسبوك
خال الحرب عى غزة عام .2014
وس�ائل إع�ام محلي�ة وناش�طون ع�ر
مواق�ع التواصل نروا خر وفاة الصحفي
اأردني ،الذي كتب قبل ثاثة أيام من وفاته
ع�ر صفحته عى “فيس�بوك”“ :يا لطيف،
الطف بحاي ،مريض جداً ،مؤسف أن يكون
بقلبي كل ه�ذا الوجع ،اللهم منك الش�فاء
والعافية ..آمن”.
ووفقا ً لتريحات س�ابقة لزوجته ماجدة
الحوراني ،فإن النجار قد عانى من أمراض
ع�دة من�ذ خروج�ه م�ن الس�جن وعودته
لأردن ،إذ كان يعاني من داء الشقيقة ،وا
يس�مع بإحدى أذنيه ،إضافة إى مشاكل ي
اأسنان ومش�اكل صحية أخرى قالت إنها
أصابته خال فرة اعتقاله.
فيم�ا لم تغ�ب معاناة الصحف�ي النجار ي

س�جون اإم�ارات بش�كل مب�ار أو غر
مبار عن صفحته الشخصية منذ اإفراج
عنه.
فقد كتب عن تلك الفرة قائاً“ :السجن ما
ي�زال يرافقني ،فليس من الس�هل الخاص
م�ن قس�وة وأل�م وظل�م وقهر  3س�نوات
وش�هرين ،ألي�س كذل�ك” ،كم�ا أضاف ي
مش�اركة أخ�رى“ :ل�م أص�دق بع�د أنن�ي
خرجت من السجن”.
ووص�ف النج�ار أش�خاصا ً ل�م يحدده�م
ً
قائ�ا إنه�م “أولئك
ب�”الراب�رة الج�دد”،

الذين ينكرون اإنسانية عى اآخرين” ،كما
أضاف“ :حن تكون سجينا ً هذا ا يعني أنك
لم تع ّد إنساناً ،نعم أنا إنسان اسمي تيسر
النجار وأؤمن ولدي صات بيني وبن ذاتي
وبيني وبن سائر البر”.
اعتقال ومحاكمة
بعد  45يوما ً من اختفاء الصحفي والكاتب
اأردني تيس�ر النجّ �ار ي مدين�ة أبوظبي
اإماراتية ،كش�ف رئيس لجنة الحريات ي
“رابطة ّ
الكتاب اأردنين” وليد حسني عر
صفحته ي فيسبوك عن اعتقال النجار لدى

السلطات اإماراتية.
حس�ني ،وي منش�ورين عى صفحته عى
“فيسبوك” كتب ّ
أن “النجار اعتقل من قبل
رط�ة أبوظبي ي امط�ار ،بع�د أن منعته
جهات أمنية من الس�فر إى عمان ،وطلبوا
منه مراجعته�م يوميا ً م�ن دون أن يتلقى
أي جواب عن س�بب منعه من السفر ،قبل
أن تتصل ب�ه رطة أبوظب�ي وتطلب منه
مراجعته�ا ي  13ديس�مر/كانون اأول
 ،2015ليتم اعتقاله هناك.
وي  15مارس/آذار  ،2017حكمت محكمة
ي أبوظب�ي بس�جن الصحف�ي اأردن�ي 3
سنوات؛ ودفع غرامة  500ألف درهم (128
أل�ف ي�ورو) ،وإبعاده ،ومص�ادرة اأجهزة
امستخدمة ،وإغاق حس�اباته عر مواقع
التواص�ل ااجتماع�ي ،ب�”تهم�ة إهان�ة
رم�وز الدولة”.يأت�ي ذل�ك بع�د أن ّ
وجهت
إليه تهمة انتهاك القانون امتعلق بالجرائم
اإلكروني�ة؛ انتق�اده موق�ف ع�دة دول،
منها اإم�ارات ،من الحرب اإرائيلية عى
قطاع غزة ي .2014
وي فراير/ش�باط  ،2021أك�د نقي�ب
الصحفي�ن اأردنين أن اإم�ارات أفرجت
عن الصحفي اأردني تيسر النجار بعد أن
أنهى محكوميته البالغة ثاث سنوات ،وأن
النجار وصل العاصمة عمان.

بعد تدهور أوضاع حرية الصحافة في المجر وبولندا بعد اتفاق بروكسل

امفوضية اأوروبية تطالب ااحاد اأوروبي باحرام حرية
اإعام وماية الصحفين من التهديدات
بروكسل /متابعة الزوراء:
طال�ب نائ�ب رئي�س امفوضية
اأوروبي�ة فران�ز تيمرمان�ز
ب�رورة اح�رام دول ااتح�اد
اأوروب�ي لحري�ة وس�ائل
اإع�ام وحماي�ة الصحافي�ن
م�ن التهدي�دات الت�ي تطاله�م
بع�د انتق�ادات طالت ع�ددا من
الحكوم�ات بس�بب انتهاكه�ا
للحريات.
وق�ال تيمرمان�ز ي تغري�دة
ع�ى توير “لي�س هن�اك التزام
باإعجاب بما يتم نره ي وسائل
اإع�ام .ومع ذلك يج�ب احرام
حرية وس�ائل اإعام” .وأضاف
“تش�ويه س�معة الصحفين أو
تهديده�م أو مهاجمته�م ه�و
هجوم مبار عى وسائل اإعام
الح�رة” .وج�اء تعلي�ق فران�ز
تيمرمان�ز بالتزام�ن م�ع إدان�ة
امفوضي�ة اأوروبي�ة الخمي�س
لتريحات وصفتها ب�”امهينة”
أدى بها رئيس الوزراء السلوفيني

يانيش يانس�ا ضد صحافية من
موق�ع “بوليتيك�و” بعد نرها
مق�اا ح�ول انته�اكات حري�ة
الصحافة ي بلده.
واتهم الزعيم امحافظ ي تغريدة
عى توير الصحفية التي تعمل ي
مكتب اموقع اأمركي بروكسل
“بأنها تلقت تعليمات بعدم قول
الحقيقة” وبأنها منحازة.
وق�ال امتحدث باس�م امفوضية

إريك مامر ردا عى أس�ئلة خال
مؤتم�ر صحف�ي “بالتأكيد نحن
ا نقب�ل بالتريح�ات امس�يئة
للصحفي�ن وندينها بم�ا ي ذلك
هذه الحالة بالتحديد”.
من جهته قال غي فرهوفشتات
النائ�ب ي الرم�ان اأوروب�ي
ي تغري�دة ل�ه “عندم�ا تس�أل
صحفية أسئلة عن حرية اإعام
ف�إن التنمّ�ر عليه�ا لي�س ه�و

الح�ل” ،ووجه كام�ه إى رئيس
وزراء سلوفينيا “يحتاج ااتحاد
اأوروب�ي إى الدف�اع ع�ن حرية
الصحاف�ة والصحاف�ة النقدي�ة
أكث�ر من أي وقت مى وكعضو
ي امجل�س اأوروب�ي يج�ب أن
تكون قدوة!”.
وأث�ارت منظمة “مراس�لون با
حدود” مخاوف منذ شهور بشأن
تريحات رئيس وزراء سلوفينيا
يانيش يانسا الذي تقول إنه شن
“حملة كراهية” ضد الصحفين
الناقدين بينما يس�عى لتش�ديد
الس�يطرة ع�ى وس�ائل اإعام
العام�ة .كم�ا تتده�ور أوض�اع
حرية الصحافة وسيادة القانون
عموما بصورة متواصلة ي امجر
وبولن�دا ،بعد قرابة ش�هرين من
ااتفاق الذي ت�م التوصل إليه ي
بروكسل لتطبيق نظام عقوبات
مالي�ة ي ح�ال مواصل�ة خ�رق
س�يادة القان�ون واانتهاكات ي
بودابست ووارسو.

ويؤكد القادة ي كل من البلدين أن
سياستهم تهدف إى إعادة التوازن
ي التعامل اإعامي ،إا أنه يكفي
متابعة قنوات التلفزيون العامة
لرؤية أن الحصيل�ة ا عاقة لها
بالصحاف�ة ،س�واء م�ن حي�ث
الغياب التام انتقادات الس�لطة
أو الوقت امتاح لحديث امعارضة
أو الهجم�ات التش�هرية ع�ى
م�ن يوصف�ون باأع�داء مث�ل
القضاة امس�تقلن أو امفوضية
اأوروبية.
وتش�هد أوروبا تزاي�دا ً ي حاات
انته�اك حري�ة الصحاف�ة حيث
وصل�ت إى  201حالة انتهاك من
أص�ل  500ش�هدها العال�م عام
 .2020وج�اءت جائحة كورونا
لتزي�د م�ن امصاع�ب ،إذ تزامن
الوب�اء م�ع اس�تهداف اليم�ن
ّ
امتش�دد لوسائل اإعام
القومي
امستقلة بحس�ب “امعهد الدوي
للصحافة” ومنظمة “مراسلون
با حدود”.

نصائح وتوجيهات إعداد دراسة اجدوى مشروع إعامي
بغداد /متابعة الزوراء:
بمج�رّد ما أن تتبادر إى الذهن فكرة تأس�يس
م�روع إعامي جديد ،تنبث�ق معه مجموعة
م�ن التس�اؤات ح�ول إمكاني�ة نج�اح ه�ذا
ام�روع ،وقدرته ع�ى اإس�تدامة ،ومصادر
تمويل�ه وصاحيت�ه للجمه�ور والس�وق
امستهدفن .هذه اأسئلة وغرها قد تصحبها
تنب�ؤات باحتم�اات نجاح أو فش�ل امروع.
أس�ئلة مروعة وواقعية يمكن اإجابة عنها
إذا ما ت ّم التخطي�ط والتفكر الجيد للمروع
ع�ر مراح�ل علمي�ة وتقني�ة تتلخ�ص ي ما
يصطلح عليه ي عالم اأعمال بدراس�ة جدوى
امروع.
فيم�ا يي تق� ّدم ش�بكة الصحفي�ن الدولين
مجموع�ة من النصائ�ح والتوجيه�ات إعداد
دراس�ة جدوى مروع إعام�ي ،مع التعريف
بالخطوات اأساسية إعدادها.
يج�ب أن نعرف ي البداية بأن دراس�ة الجدوى
ليست ش�يئا واحدا ،بل هي دراسات مجتمعة
ي ملف واحد وتمر م�ن مراحل متعددة بهدف
الوص�ول للنتيجة النهائية وهي إعداد دراس�ة
متكاملة تحيط بجميع الجوانب امرغوب فيها،
لدى لن نق�دم قوالب جاهزة للتعديل عليها بل
س�نقدم لكم امنهجية اتباعها إعداد دراس�ة
جدوى ترقى إى تطلعاتكم.
دراسة العنار التقنية للمروع
يمكن البدء ي دراسة جدوى امروع اإعامي
بتحدي�د الجوان�ب التقنية للفك�رة وذلك بغية
التع�رف ع�ى اإمكاني�ات التي نتوف�ر عليها
و إى م�اذا س�نحتاج للب�دء ي تنفي�ذ الفكرة،
وع�ى س�بيل امث�ال ا الح�ر قد يتب�ادر إى
الذهن فك�رة مروع إعامي إنت�اج حلقات
بودكاس�ت آنذاك س�نقوم بتقيي�م إمكانياتنا
ي مج�ال البودكاس�ت م�ن مع�دات اإنت�اج
والتس�جيل واميكس�اج ،واإمكانيات البرية
لتنفي�ذ الفك�رة وكذل�ك اإمكاني�ات امتعلقة
بالنر والرويج للمحتوى.
لذل�ك فدراس�ة الجدوى م�ن الجان�ب التقني
ترتكز عى تحليل العنار الرئيس�ة للفكرة أو
كم�ا يصطلح عليه ي مج�ال اأعمال (امنتج)

ويمكن أن يكون ي امجال اإعامي محتوى أو
خدمات أو إبتكار جديد وغرهم ،إذا ي الدراسة
التقنية يجب أن نحدد فيها العنار التالية:
1تعريف الفئات امستهدفة للمروعي مقالة س�ابقة مجلة فوربس تم تحديد أوى
الخطوات إعداد دراس�ة ج�دوى أي مروع
ري�ادي كيفم�ا كان نوع�ه ،ي التعريف بالفئة
امس�تهدفة م�ن ام�روع وبن�اء عليه�ا يتم
اإش�تغال عى الوس�ائل للوص�ول إليها وذلك
ع�ر فه�م اهتماماتهم وحاجاته�م معرفة ما
يمكن تقديمه وتشمل هذه الخطوة اأساسية
كذلك تجمي�ع امعطيات امتعلق�ة بامعلومات
السكانية واأعمار والجنس ومستوى التعليم
وامعلومات امهنية وغرها.
ه�ذه الخط�وة تنطب�ق أيض�ا عى امش�اريع
اإعامي�ة أنه من امهم ج�دا معرفة الجمهور
امستهدف من مروعنا مواكبة ما نقدمه مع
اهتماماتهم.
2تحديد امنتج أو الخدمة التي سيتم تقديمهاي امروع اإعامي

تس�اعدنا هذه النقطة عى تركي�ز مجهوداتنا
لتطوي�ر الفكرة ووصفها بش�كل جيد لتصر
واضحة بالش�كل الكاي ،وكذلك لتحديد اموارد
واأدوات الازم�ة إخراجه�ا للواقع بالش�كل
امناس�ب ،ويمكن ااعتماد عى أدوات العصف
الذهني التي س�نجد بعضا منها ي هذه امقالة
لتسهيل تنفيذ هذه الخطوة.
 3ه�ل هذه الفك�رة أصلي�ة أم هن�اك أفكارمشابهة لها؟
وهنا ا نعني أنه يجب أن تكون أفكار مشاريعنا
دائما جديدة ولم يس�بق لها مثيل من قبل ،بل
يمكن تكرار اأف�كار أو تطويرها ،فقط يجب
إجراء بحوث معرفة امشاريع امشابهة معرفة
امنافس�ن وكذل�ك اإس�تفادة م�ن التج�ارب
الس�ابقة وما ا للتعاون كذلك .فمثا ي امجال
الرقم�ي ،هناك العرات م�ن مواقع التواصل
اإجتماعي ولكن كل منصة تتميز عن اأخرى
ي بع�ض الجوانب والتخصص�ات وهذا هو ما
يسمى بالجانب اإبتكاري ي الفكرة.

4عن�ار اابت�كار ي ام�روع ال�ذي ن�ودتنفيده
إن إظه�ار عن�ار اإبت�كار ي ام�روع تعد
خط�وة مهم�ة ي دراس�ة الج�دوى ،بحي�ث
تس�اعد ه�ذه الخط�وة ي التأكي�د ع�ى قدرة
امروع عى امنافس�ة وإمكانيات اإستدامة
والتطوي�ر امرتق�ب ي دورة حي�اة ام�روع،
خصوصا وأنه من امعروف أن أغلب امش�اريع
اإعامي�ة قد تصل إى مراح�ل يكون فيها من
الصعب اإس�تمرار ي نفس نسق العطاء نظرا
للمنافس�ة القوي�ة ي هذا امج�ال والنمو الذي
يعرفه القطاع اإعامي لدى سيكون من الجيد
إبراز كيف سيتم التجاوب مع متغرات السوق
واحتياجات الجمهور امتغرة بشكل دائم.
5تحدي�د نق�اط الق�وة والضع�ف ي فك�رةامروع
ويبتغ�ى من هذه امرحلة بال�ذات التعرف عى
مكام�ن الخل�ل ي الفك�رة للبدء بش�كل جيد
لتحس�ن نقاط الضعف واإس�تثمار ي نقاط
القوة ،ويمك�ن تحديدها عر التقنية امعروفة

بتحلي�ل  SWOTومن لم يس�بق ل�ه إجراء هذا
التحلي�ل ،يمكنه تعلم الطريق عر متابعة هذا
الرح.
6تحدي�د ام�وارد امطلوب�ة لتنفي�ذ فك�رةامروع
كم�ا ذكرن�ا ي مقدم�ة امقال ،ف�أي مروع
يحتاج موارد لتنفيذه وتتنوع هذه ا اموارد بن
م�ا هو بري وماي وتقني ولوجس�تي ،لذلك
فوض�ع قائم�ة احتياجاتن�ا قد يس�هل علينا
إجراء ه�ذه الخطوة وبالت�اي تحديد ما نتوفر
عليه وما نحتاجه استكمال مواردنا وكذلك قد
تس�اعدنا القائمة ي تحديد الطرق استقطاب
اموارد امطلوبة ،ونقدم لكم هنا وس�يلة سهلة
إعداد قائمة ااحتياجات.
وإذا كان ام�روع يحت�اج مس�تثمرين أو
ممول�ن أو ركاء ،فه�ذه الخط�وة إذا ما تم
تضمينه�ا ي دراس�ة الج�دوى ستس�اهم ي
توضيح الرؤية سواء بالنسبة لحامل امروع
أو من يستهدفهم لتوفر اموارد التي يحتاجها
امروع ليكتمل تطبيقه.
دراسة الجدوى امالية للمروع
بع�د اإنته�اء م�ن دراس�ة الجوان�ب التقنية
للم�روع والتأكد م�ن كون فك�رة امروع
قابلة للتطبيق تقنيا ،نصل لجزء ا يقل أهمية
عن ذلك ،وهو امتعلق بدراس�ة الجدوى امالية
للم�روع ،وذلك م�ن أج�ل تقدي�ر التكاليف
والنموذج ااقتصادي للمروع.
ترتكز هذه امرحلة عى تحديد مصادر اموارد
امالي�ة لتنفي�ذ ام�روع مع تقس�يمها عى
العنار اأساس�ية للميزانية مثل التكاليف
التش�غيلية واأج�ور وتكالي�ف الروي�ج
واإعان.
كم�ا ذكرن�ا ي امث�ال اأول لتنفي�ذ مروع
إعام�ي يتعل�ق بإنت�اج حلقات بودكاس�ت
يجب أن نفكر ي العنار اأساس�ية لتنفيذ
امروع تكاليف كمث�ال راء معدات العمل
ك�م س�تكلف ،وهل س�يتم تنفي�ذ العمل من
امن�زل أو تجهي�ز اس�توديو ،هن�ا س�تتغر
حتم�ا التكاليف ،كما يج�ب أن نفكر ي عدد
فري�ق العمل وكيف سيش�تغلون ه�ل بدوام

كام�ل أو جزئ�ي؟ كل ه�ذه اأم�ور وغرها
تؤثر بش�كل كبر ع�ى ميزانيتن�ا والتكاليف
التي س�نحتاجها لبدأ امروع ،ونفس اأمر
ينطب�ق عى كل أفكار امش�اريع اإعامية إذ
يج�ب أن نفكر ي العنار التي س�نحتاجها
وتكاليفها.
وتحدد لنا الدراس�ة امالية كذلك كيفية جني
اأرباح واإس�تدامة امالية وتشمل كذلك هذه
الدراس�ة عن�ار الصم�ود أم�ام متغرات
السوق والبدائل امتوفرة.
هن�اك العديد م�ن الطرق للتفك�ر ي كيفية
إنج�از دراس�ة مالي�ة م�روع إعام�ي
واإستدامة امالية نضع بن أيديكم مجموعة
م�ن امقاات للتفكر ي أمور أعمق بالنس�بة
لجني اأرباح عر وسائل اإعام:
أمور ا يجب إغفالها ي دراسة الجدوى
1الجوانب القانونية لتنفيذ امروعيستحس�ن أيض�ا ي إع�داد دراس�ة ج�دوى
م�روع إعامي التفك�ر ي اأمور القانونية
لتنفيذ الفكرة مثل الراخيص الازمة ي البلد
الذي سينفذ فيها امروع .وهل لدينا الصفة
القانونية لذلك ،كمثال ي امغرب هناك قوانن
جديدة تمنع تأس�يس مواقع إخبارية رقمية
بدون التوفر عى بطاقة صحفي أو شهادة من
معاهد إعامية معرف بها ،ونفس الوضع قد
ينطبق ي بلدان أخرى ،لدى فالبحث ي اأمور
القانوني�ة ي البداية مهم جدا لتنفيذ امروع
بدون الوقوع ي عراقيل قد تضيع ي كثر من
اأحيان الكثر من امجهود والتكاليف امالية.
 2تقييم امخاطروبم�ا أنن�ا ذكرنا إمكاني�ة تضبي�ع امجهود
والتكاليف امالية ي بعض الحاات التي ا يتم
التخطيط لها بش�كل جيد ،فإننا س�نذكركم
ي نهاي�ة ه�ذه امقال�ة التذكر إج�راء تقييم
للمخاطر  Risk Assessmentامتعلقة بتنفيذ
فكرة امروع اإعامي بحيث تقدم لكم هذا
ال�رح امفصل لكيفي�ة إجراء ه�ذا التقييم
معرفة م�ا هي التحدي�ات التي ق�د تصادف
تنفي�ذ ام�روع م�ن أج�ل وض�ع الخط�ط
امناسبة للتعامل معها.
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(من هندسة التخييل إى باغة التشكيل)

الصورة السينمائية السردية ي جموعة غيمة ي يدي آمال شتيوي
د .موسى بن حداد
عن�وان لكت�اب نقدي ق�ام بتأليف�ه مجموعة
م�ن الباحثن الجزائرين (د /موى بن حداد،
د /فائ�ز بي�وض ،أ /فهيم مزيان�ي) يرمي إى
معالج�ة إح�دى القضاي�ا الهامة الت�ي تدخل
ي صمي�م بن�اء وتحقيق باغ�ة نثرية ردية
خاصة تختلف عن الباغة الش�عرية س�واء ي
جانبه�ا الكاس�يكي (الصور الباغي�ة) أو ي
جانبها القائم عى مخلفات التجريب (الصور
الجديدة) ،هذا امبح�ث(أي الصورة) الذي ظل
وأم�د بعي�د كامتياز حري خاص بالش�عر
دون سواه من اأجناس النثرية رغم اشراكها
جمي ًعا ي هذا الجانب وبنسب متفاوتة.
وم�ع حلول عه�د جديد يقوم ع�ى الصورة ي
كل يء ويعده�ا عماده�ا الرئي�س ،وعصبه
النفي�س .قام�ت دراس�ات تهت�م بالصورة ي
مجاات مختلفة بدأت مع الصوراتية ي اأدب
امقارن م�ن خ�ال ااهتم�ام بصورتي(:اأنا
واآخر) ،ثم انتقل�ت إى حقول أخرى مع نقاد
اهتم�وا به�ا ضم�ن الرواية وكمث�ال عى ذلك
م�ا نجده عند كل من( :س�تيفن أومان وواين
ب�وث) ،ثم ما ج�اءت به جماع�ة (مو) ضمن
ما يس�مى بالباغ�ة امرئية العام�ة ،وبعدهم
حلق�ة (تيط�وان) بقي�ادة «محم�د أنق�ار»
وتامذت�ه الذين نادوا بتأس�يس باغة ردية
موس�عة أو باغ�ة الرواي�ة أو باغ�ة الصورة
الردية ،وركزوا عى دراس�تها ضمن الرواية
أو القص�ة القصرة ج� ًدا دون أن يتعدوها إى
غرها ،ثم ما نجده س�واء عند من كان قبلهم
أو الذين أتوا بعدهم من دراسات ضمت بعض
الجزئيات ذات الصل�ة بالصورة ولكن ي إطار
مح�دود اللهم م�ا بدأنا نتلمس�ه مؤخ�رًا من
بحوث ورس�ائل تركز عى الصوراتية وصورة
اآخر ضمن جني الرواية والشعر ،ولعل خر
دراس�ة جمعت ي أتونها كل اأجناس الردية
وركزت ع�ى مقاربة الص�ورة الردية ضمن

(الرواي�ة ،القص�ة ،القصة القص�رة ،القصة
القصرة جدا) ،وبحثت ي تقنيات هذه الصورة
وأنماطها وسماتها وسياقات تكوينها ،ومدى
مس�اهمة ذلك ي تش�كيل وبناء باغ�ة نثرية
ردية رحبة تختلف عن باغة الش�عر تكوينا
وس�مة وانتما ًء ،كما ردت عى مروع حلقة
تيط�وان وما ج�اء به الغرب ي نق�اط محددة
رس�الة الدكتوراه للباحث «م�وى بن حداد»
م�ن جامع�ة باتن�ة  ،-1-بعن�وان( :الص�ورة
الفنية ي الرد النسوي الجزائري امعار).
وم�ا الصورة الس�ينمائية –وهي محط تركيز
الباحثن -س�وى أحد أنماط الصورة الردية
الك�رى (الكلي�ة) التي تش�كل إح�دى لبنات
الباغ�ة الردي�ة اموس�عة ع�ر تمظراته�ا
والتقنيات الداخلة ي تركيبها ،والس�مات التي
تعكسها.
ه�ذا ورك�ز الباحث�ون ع�ى ه�ذه الص�ورة

–الس�ينمائية -ضمن جن�س القصة القصرة
ج� ًدا وبالتحدي�د ي مجموعة «غيم�ة ي يدي»
للقاص�ة الجزائري�ة الكبرة «آمال ش�تيوي»،
ويع�ود اختيارهم له�ذه امدونة م�ا تتميز به
نصوصه�ا وم�ا تتوفر علي�ه اعتب�ارات عدة
يدركها من يطلع عليها.
اش�تمل الكتاب مدخ�ا موجزا ح�ول القصة
القص�رة ج� ًدا الجزائرية النس�وية من حيث
النش�أة والح�دود ،وفص�ل أول تح�ت عنوان:
(الصورة الس�ينمائية الحدود والعاقة) تركز
الحديث في�ه عن حدود الصورة الس�ينمائية،
ث�م باغة ه�ذا النمط م�ن الصور ب�ن التعدد
التقنيات�ي وجمالية الراس�ل الفني ،فالعاقة
بن القصة القصرة جدا والس�ينما ،ثم عاقة
الصورة باللغة ،وأخ ً
را عاقة الرد بالصورة.
ي حن جاء الفصل الثاني معنونا ب�(:الصورة
الردي�ة الس�ينمائية وتقنيات الس�ينما) ،إذ

اقتر ع�ى تقنيات الصورة الس�ينمائية من
قبي�ل( :امونت�اج ،اس�رجاع ام�اي ،اللقطة
الس�ينمائية من حيث القرب والبعد .)..ليختم
الباحثون امؤلف بمجموعة من اماحظات لعل
من أهمها:
 القاص�ة «آم�ال ش�تيوي» ولج�ت مي�دانالومض�ة ع�ن موهب�ة ومق�درة نم�ت نتيجة
خرته�ا اإبداعي�ة مع م�رور الزم�ن ،فهي ا
تكتب ترفيها وا رغبة ي لقب أو شهرة.
 «آم�ال ش�تيوي» تمتل�ك حس�ا رؤيو ًي�اً
عميقا ،وفلس�فة ي
موس�وع ًيا ،ووع ًي�ا فن ًي�ا
الكتابة تنم عن ش�خصها وفردانية نصوصها
ً
شكا ودالة وسمة.
 وظف�ت القاص�ة الكث�ر م�ن التقني�ات يمجموعته�ا م�ن قبي�ل (:الرمز ،التش�خيص،
التجسيم ،الوصف ،الحوار ،الحذف ،امشهدية،
التش�كيل الطبوغ�راي ،اإيق�اع ،التجري�ب،
التن�اص ،تداخ�ل اأجناس ،تراس�ل الحواس،
اانزي�اح ،اللقط�ة ،القطع ،اللص�ق ،امونتاج،
امشهد ،التصوير ،الزوم ،ااسرجاع... ،الخ).
 عكس�ت نص�وص امجموع�ة الكث�ر م�نالسمات سواء عى مس�توى الومضة الواحدة
أو عر جميع الومضات من قبيل( :الشاعرية،
العجائبي�ة ،امفارق�ة ،الرمزي�ة ،التكثي�ف،
اإيحائي�ة ،الدرامية ،البوليفوني�ة ،الحوارية،
الواقعية ،التخييلية...الخ).
 تعك�س امبدع�ة ضمن مجموعتها فلس�فةخاص�ة ي الكاتب�ة تمت�ح م�ن مع�ن الحياة
بمختل�ف تلويناته�ا ،مطعم�ة إياه�ا بنف�س
تخييي ورؤية تراسلية.
 تع�د «آمال ش�تيوي» مدرس�ة فني�ة قائمةبذاته�ا ي م�ا يخ�ص جن�س الومض�ة ،إذ إن
كتاباته�ا تعك�س أس�اليب تعبري�ة متنوعة
وسمات كثرة ،ساهمت بفضل ما تتميز به ي
تشكيل وتشييد باغة ردية خاصة.
 -الصورة الردية الس�ينمائية لدى الس�اردة

ي مجموعته�ا انبن�ت ع�ى تش�كيات ورؤى
وتقنيات متنوعة تنوع النمذجة اأنطولوجية
والرسم الطبوغراي.
 ش�كلت القاص�ة صوره�ا الدالي�ة ع�رتش�كيات مش�هدية وامضة جزئي�ة وكلية ي
هيئة صور ولقطات تراوح بن البعد والقرب،
وعى نحو بالغ الصفاء والدقة.
 كتابات القاصة تجمع بن امعاينة البريةوامش�اهدة الذهني�ة ،إذ وكأنها تكتب مقاطع
فيلمي�ة قص�رة نمذجتها ي قوالب تش�كيلية
لغوي�ة فائق�ة الدق�ة والراعة ،حي�ث إن من
يق�رأ نصوصه�ا الومضية يك�ون ي اآن ذاته
أمام بعدين ،بعد القراءة اآنية وبعد امشاهدة
العيني�ة ع�ن طريق تفعيل عدس�ة العرض ي
مخيلت�ه دون وعي من�ه ،إذ ذل�ك التأثر الذي
تنتج�ه ال�داات ه�و م�ا يعمل عى تنش�يط
الذك�رى وحثها ع�ى ابتكار ص�ور مماثلة ما

وجعا تقادم مذ وَ َل َت لعامي..

عشق جنوبي

قراءة معرفية ي قصيدة (متاهات) من الشعر العمودي من ديوانه
(همسات عاشق) للشاعر العراقي إبراهيم الكبيسي
عبد احسن الشيخ علي
الش�اعر العراق�ي اانب�اري (
ابراهيم الكبيي ) شاعر القصيدة
العمودي�ة وال�ذي يمت�از بإتقانه
للقصي�دة ونظمه�ا م�ن ناحي�ة
امتن والتفعي�ات واميزة ااهم هو
ان�ه متعدد ااف�كار ي بن�اء فكرة
القصيدة بمعنى انه يجسد الفكرة
كبناء هرم�ي للوص�ول اى فكرته
وايصاله�ا بإيقاعي�ة واحس�اس
ذات داات اخاقي�ة واش�ارات
حس�ية ع�ر اعص�اب اابي�ات
الش�عرية من خال تكديس امعنى
ي البيت الش�عري وبما ان وظيفة
الش�اعر هو أن�ه ُيعر م�ن خاله
عن مش�اعره وعواطفه ،وينقلها
إى القارئ باس�تخدام كام موزون
ومُ ّ
قف�ى ،ويحت�وي ع�ى رم�وز
وداات مب�ارة وغ�ر مب�ارة،
وتك�ون جمالي�ة ه�ذا ال�كام أن
يك�ون من عفو الخاط�ر ،ومُ صاغا ً
بش�كل جميل ،وإبداع خياي رقيق،
ومن خصائ�ص القصيدة العمودية
امهمة هي االتزام بوحدة القافية،
فالشاعر مُ لزم ي قصيدته بأن ُينهي
جمي�ع أبيات�ه بالقافي�ة نفس�ها،
وتعرّف القافية عى ّ
ُ
أنها آخر ساكن
إى أقرب ساكن يليه حرف مفتوح،
وتختل�ف القافية عن ال�روي الذي
هو آخر ح�رف ي البيت الش�عري؛
والكثر من القصائد العربية ارتبط

اسمها بقافيتها كنونيّة ابن زيدون،
واميّة الشنفرى ،وسينية البحري
امعروفة .ترابط أبيات القصيدة مع
بعضه�ا البعض ،س�وا ًء ي اأفكار،
أو امعان�ي ،أو العاطف�ة ،وبالرغم
م�ن تع�دد اموضوع�ات فيه�ا ،من
غزل كما ي امقدمة الطللية ،ومدح،
ورث�اء ،إا أن�ه ا ُيف�كك اأبي�ات
إنم�ا تتعانق م�ع بعضه�ا البعض
بطريق�ة سلس�ة وجميل�ة .كذل�ك
انتق�اء األف�اظ والكلم�ات بدقة،
ومناس�بتها م�ع الغ�رض الرئيي
فيه�ا وصدق العاطف�ة ،وظهورها
م�ن أول القصيدة وحت�ى نهايتها.
تنوع اأس�اليب الباغي�ة البديعية

فيه�ا ،م�ن تش�بيه ،واس�تعارة،
وكناي�ة ،مما ُيعط�ي القصيدة قوة
إيحائية ،وإبداعية جميلة.
ففي قصيدته امعنونة ( متاهات )
سنبحر مع الشاعر بقراءة معرفية
له�ا حيث نق�را من خ�ال العنوان
ان القصي�دة يج�ب ان تنصه�ر ي
عنوانها لنعرف من خال القصيدة
ما ه�ي تلك امتاه�ات التي ضمنها
الش�اعر ي عن�وان القصي�دة فعند
الدخ�ول اى بداي�ات القصيدة نجد
الش�اعر قد كر عن انياب كلماته
محاول�ة من�ه إيصال خط�اب اى
ش�خص كان ذو اهمي�ة لدي�ه بعد
تواص�ل وصل ح�د امنادمة فيظهر

اانق�اب ي مش�اعره باتج�اه
َ
عدت
معاك�س بعد طول االفة (ما
َ
ولس�ت مُ نادم�ي ) حيث
تش�غلني
يب�دو من خال امب�ارة بالتعنيف
مدى عم�ق العاقة التي كانت بينه
وبن الش�خص امعن�ي لذلك نجده
يسرس�ل بهذا التعني�ف والخطاب
ي اابي�ات الش�عرية الثاث�ة ااوى
وربم�ا ُيظهر لنا بعض الندم امفعم
بق�وة ردة الفعل إظه�ار الامبااة
بما ج�رى من ص�دود  .وي اابيات
التالي�ة والت�ي تب�دأ (كم م�ن ليال
اس�تفيق بحرقة ) هن�ا نجده يريد
ان يذكره بمش�اعره العميقة التي
كان�ت اتجاه�ه وقد ب�ذل كل ما ي
وسعه من اجله للخروج من الكثر
م�ن اازم�ات الت�ي كان�ت تصيبه
بق�وة وع�زم بعفوية وح�ب عميق
حتى يراه مقاس�ما له ي حياته ي
بحبوحة عيش رغيد  ,لكنه وجد ان
وجوده ي عامه ما هو الم ومواجع
وس�هر ادى اى كث�ر م�ن اازمات
العاطفي�ة رغ�م كل العط�اء الذي
بذله له لذلك تظه�ر الثورة امضادة
واارت�داد العاطف�ي كأنه�ا خيب�ة
علي�ه ان يواجهه�ا بعزيم�ة ح�ن
يقول (كل الهموم س�تنجي وكأنها
ٌ
م�زن وما ه� ّدت صلي�ل ماحمي )
وه�ي ردت فع�ل تخبئ م�دى االم
ال�ذي يعاني�ه من تل�ك العاقة وما
اصابه من خذان من الجانب ااخر

 ,لكن�ه ي اابيات الش�عرية ااربعة
مقلتي
الت�ي تبدأ ب�� (أولم تك�ن ي
ِ
محصن�اً؟ وجعل�ت دون�ك كل كل
مغانم�ي) يتس�اءل هنا والس�ؤال
موجه له ب�ل يحمل ي طياته عتاب
ش�ديد يتض�وع في�ه ال�م وحرة
حن يذكره بما كان�ت حالته وهو
مع�ه ي حالة انس�جام اذ نجده قد
ب�ذل كل ما يس�تطيع من مش�اعر
وجه�د وام�ان وربما تص�ل اى حد
اانف�اق الغر محدود من مش�اعر
وغرها من السلوكيات التي ُتظهر
م�دى تعلقه وحبه ل�ه والبذل الغر
محدود وبكل ااتجاهات  ,فهو من
خال تلك اابيات يحاول ان يذكره
ويعنف�ه بنف�س الوق�ت وهنا نجد
الصورة الش�عرية ق�د تكثفت فيها
العدي�د م�ن امعان�ي واانزياح�ات
ذات ال�داات الش�عورية امختلفة
ي ان واح�د  ,ويس�تمر الش�اعر
بتلك التس�اؤات والتذكر بإخاصه
وتفانيه أجل ش�خصه امعني حن
يكرر كلمة (أنس�يت) ,لكنه ي اخر
القصيدة نراه قد قرر ان يخرج من
تل�ك امتاه�ات والعودة م�رة اخرى
اى تل�ك العاقة م�ا اصابه منها من
الم وج�راح غرت لدي�ه الكثر من
امفاهي�م والظن�ون الحس�نة التي
كان يتأملها م�ن ااخر فيقرر حن
يق�ول (س�تعود تنش�دني وتطلب
عودت�ي) بمعنى انه جزم قطعا انه

س�يعود اليه نادما لكنه س�رفض
تلك العودة مرة اخرى (هذي نهاية
م�ن يك�ون مجانب�ا درب النوى ا
ارتجيك بعامي)
متاهات //
َ
َ
ولست مُ نادمي
ماعدت تشغلني
واليك ما عادت تحن نسائمي
وعليك ا أشكو النجوم أبثها
وجعا تقادم مذ ولجت لعامي
َ
فجرك لن أعيش بظلمة
فبدون
وسيعتي نور الصباح قوائمي
كم من ليال استفيق بحرقة
ُ
شددت .عزائمي
وأجل آهك كم
ُ
ورسمت من ولهي عليك بأذرعي
لوح اأماني كي تكون مُ قاسمي
كل الهموم ستنجي وكأنها
ٌ
مزن وما ه ّدت صليل ماحمي
مقلتي محصناً؟
ي
تكن
أولم
ِ
وجعلت دونك كل كل مغانمي
أولم تكن ي القلب تسكن مفعما
بالحب بالنجوى أنك عامي
انسيت اني بعت من أجل اللقا
دنياي حتى ترتقي مواسمي
انسيت أحاما لنا أودعتها
َ
حفظت تمائمي
مقلتيك وكم
ي
ِ
ستعود تنشدني وتطلب عودتي
وتجول ي طرقي تود غنائمي
لكنني هيهات ما عدت الذي
يرجو نداك ولست عنك بنادم
هذي نهاية من يكون مجانبا
درب النوى ا ارتجيك بعامي

وجهة نظر ي رواية عمي زهاوي
أشواق النعيمي

َ
حن نوه ااس�تاذ خضر الزيدي عن روايته
عمت�ي زه�اوي (إن الرواي�ة مختلف�ة ع�ن
س�ابقاتها) ،كان محقا .الرواية فكرة وبناء
مؤهل�ة للفوز بأه�م الجوائ�ز العربية  .قبل
الحدي�ث ع�ن الرواي�ة اب�د من اإش�ارة إى
نقط�ة مهمة تع�د واحدة م�ن عوامل نجاح
أعمال خضر الزيدي وه�ي  �1تجاوز دائرة
امناطقي�ة الضيقة واإبح�ار ي فضاء الرد
الامح�دود  �2 ،التح�رر م�ن س�جن ال�ذات
الغارق�ة ي متاه�ات مظلومي�ة اماي عى
اختاف أش�كالها والتي تقي�د امبدع ا إراديا
وتشده إى أعماق بعيدة عن اأفكار الخاقة
امتجددة .
رواية (عمتي زه�اوي) ي الحقيقة لم تغادر
الس�احة العراقي�ة ،لكنها اخت�ارت أن تدخل
م�ن نافذة مبتكرة متعددة اأبعاد عر بؤرتن
مركزيتن :ش�خصية الحارة الغائبة (زها
حديد) بوصفها مؤسس�ة عامي�ة ذات جذور
عراقية  ،ومروع الجنة العراقية الس�بيل إى

مجادل�ة أبرز قضاي�ا الواق�ع ااجتماعي ،بل
ويذهب أبعد من ذلك حن يشخص ي الخاتمة
أبرز أسباب الفشل السياي ي العراق .
 �1أس�س امؤل�ف روايت�ه وف�ق مبدأ الش�ك
حي�ث افتتح فص�ول الرواية بفصل اس�ماه
كام جرائ�د اختتم�ه بتنوي�ه يكش�ف في�ه
ع�ن مخط�ط الرواية ،جاء ي نهاي�ة التنويه
عب�ارة ( العراق الخياي )  ،فهل صفة الخياي
تخص امروع أم الحدث أم هي صفة لواقع
العراق ؟ وأنهى الرواية بفصل مشابه يقدم
خاتمت�ن للرواية ،الخاتمتان تكش�فان عن
رؤى مس�تقبلية تختلف ي التفاصيل وتتفق
ي الس�وداوية ،لي�رك الق�ارئ غارقا ي بحر
الح�رة بعد خيب�ة اأمل ي نهاي�ة ا تتوافق
وتوقعاته امرادفة للتسلسل امنطقي لأحداث
 .لكنه يضع ي طريق القارئ إش�ارات ويرك
له حرية اختي�ار النهاية وفق درجة مداركه
وثقافت�ه ورؤيته اموضوعي�ة لأحداث  .أين
تكمن الحقيق�ة ي النهاية ؟ ي مقالة دايفيد
إفرام ؟ أم صموئيل جونس ؟

 � 2اختي�ار أب�واب الجنة التسلس�لية ( اأول
 ،الثان�ي  ).. ،بوصفه�ا العناوي�ن اأربع�ة
الرئيس�ة  ،يطرح س�ؤاا عن امغ�زى من تلك

التس�مية  ،أو م�ا تضمر من مع�ان وداات .
وما أربع وامعروف إن أبواب الجنة ثمان  .هل
هم امنفذون مروع الجن�ة العراقية أعضاء
مؤسس�ة العم�ة ؟ أم مج�رد تس�مية أرادها
امؤلف أن تنسجم مع اسم ومضمون امروع
محور الحكاية ؟ سيكتشف القارئ إنها أبواب
مخادع�ة وهمية غ�ر نافذة إى الجن�ة  ،وأن
الجنة ليس لها س�وى ب�اب واحدة مخصصة
فقط للمتنفذين والفاسدين  .وستشكل جزءا
آخرا من خيبة أمل القارئ
 �3يس�مح امؤل�ف لش�خصياته الرئيس�ة
بالتح�دث بضم�ر اأن�ا امتكل�م ي مس�احة
فصلي�ة مخصص�ة ،بلغ�ة سلس�ة ا تخل�و
م�ن التش�ويق والراح�ة وامشاكس�ة .كل
ش�خصية تتحدث عن إدراك مس�بق موقعها،
والشخصية التالية تعلم ما قيل مسبقا عنها .
ي الجزء امعنون (القبة) امخصص لشخصية
( صري الكرخي ) امس�اح اأقدم ي مؤسسة
العمة  ،يحيد صري عن دور الس�ارد بضمر
اأنا امتكلم أو اأنا الش�اهد إى الس�ارد العليم

يقرأ من كلمات.
نص�وص امجموع�ة ذات أبع�اد
أليغوري�ة ،دينامي�ة ،تش�خيصية ،واقعي�ة
ممخيل�ة ،تنض�ح بالش�اعرية والتوات�ر ،كل
نص يختلف ي تش�كيله وبن�اءه الفني وحتى
ي رس�مه الطبوغ�راي  ،ول�ن تجد تش�ابها ا
م�ن حي�ث الدالة وا م�ن حيث الش�كل ،كل
وح�دة من وحدات مجموعتيها تمتح من رحم
الواقع ،وتتش�ح بأردية التخييل امبتكر ،كأنما
الكاتبة تعزف مقطوعات موس�يقية استمدت
نوتاته�ا ع�ر امت�داد الزمن(م�اي ،حار،
مس�تقبل) ،وحتى م�ن الزم�ن التخييي الذي
يجعل امستحيل محققا.
ي مجموعة «غيمة ي يدي» اعتمدت
القاص�ة لرد مضامينها ع�ى آلية تصويرية
متعددة اأبعاد والطبقات والسمات ،مستفيدة
م�ن فعالي�ة الرم�ز ،وساس�ة التش�خيص،
ومرونة التجسيد بنس�بة كبرة ،إذ تحولت إى
ظواه�ر بفع�ل تركيزها عليه�ا مطعمة إياها
بعبق التخيي�ل ،ودينامية اإيق�اع امتغاير من
صورة أخرى ومن مشهد آخر موظفة صيغا
ً
متنوع�ة لتعك�س داات أكث�ر إيح�ا ًء وذات
ً
تأث�ر فعال يمت�د عميقا ي نف�س امتلقي ،إذ
تثر لديه ش�عور ااستفزاز مما يدفعه إى بذل
جهود مضاعفة من أجل فهم آلية عملها ،وفك
شيفراتها واستخاص مضامينها.
 إن التش�كيل الس�ينمائي اللغوي الذي طغىع�ى ومض�ات امجموع�ة م�ا ه�و إا نتيجة
لفاعلية الرؤية التخييلية ،ودينامية الهندس�ة
التش�كيلية ،وبوليفونية اللغ�ة ،ونضج الوعي
ً
ضمنا وظاهرًا
الفني ل�دى القاصة ،مما يحيل
إى م�دى ما تتمتع به م�ن مقدرات ومؤهات،
ونح�ن نعده�ا وإن كان يبدو للبع�ض حكما
مغالي�ا فارس�ة مي�دان القص�ة الومضي�ة ي
الجزائر ب�ل وي الوطن العربي؛ أن ي كتاباتها
ما يرشحها لذلك.

أو مطل�ق امعرفة حن يتح�دث عن ما يعتمل
دواخل الش�خصيات م�ن أحاس�يس وأفكار
ونوايا أو مش�اهد ماضية كأن�ه كان حارا
معه�م  ،كل ذلك من خال مراقبت�ه اموقعية
الواقعي�ة مح�دودة امنظ�ور للش�خصيات ي
م�كان يفرض إنه مغلق ( كرفان ) ولم يذكر
ماهية ه�ذه امراقبة وأدواتها وليس بناء عى
تص�ورات أو الخي�اات كما ن�وه ي البداية (
أحيانا الفض�ول يقتلني وا تكفيني الخياات
فأذه�ب إى كرف�ان حس�ن أرى م�ا يح�دث
بينهما )
 �4يحس�ب للرواية إنها تتحدث عن شخصية
واقعي�ة دون أن تس�ميها  ،وتتح�دث ع�ن
التفاصي�ل الحياتي�ة والعملي�ة امتعلق�ة
بالشخصية من وجهات نظر ردية مختلفة
ا تلت�زم بخط أفقي مح�دد ورتيب  ،بل تقدم
بانورام�ا صوري�ة ملون�ة ت�يء ي مواضع
وتنطف�ئ ي أخرى مخلفة يء من الدهش�ة
والكث�ر م�ن اأس�ئلة التي توم�ض ي خيال
امتلقي .

رزاق مسلم الدجيلي

أحب تلك السمرة الجنوبية
أنها تحمل صفات ااجداد
وهم يحملون همهم اليومي فوق راحاتهم..
أعشق وجهوهم الطيبة
وامضمخة براب اارض
والتاريخ والزمن..
اريد ان ارحل معهم
ان أقف انظر إليهم..
بكل ما تراودني الحدقات..
لعى أرى حلمي الشفيف بن القصب
وأقرأ بن صفحات دفاتري..
شوق العصافر..
الذي دونته بمداد قلمي
عن هؤاء اأحبة..
أني هائم عى خطى الدرب الطويل
يأخذني زهو الردي
وطيبة الجنوب..
وشمسه عند ااصيل
حن تهبط مائكة الرحمة..
عى تلك الوجوه امفعمة بالحب..
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ما بن الجنوب وبيني
ذكريات تحفظها دقات القلب
موشومة فوق جلودنا..
وانا امهووس ي تلك البيئة امفعمة بالوجد
اعشق الطيبة ي اهلها..
وخبزهم اليومي
وموائدهم العامرة..
رغم قهر السنن
امي كانت واحدة منهم
حن كنا نطالع سهرتنا..
نقابل البسمة بالبسمة
والحكاية بالحكاية..
أمي التي اتعبها الزمن،..
كانت تجمعنا تحت عباءتها
وناكل من يديها..
اشهى ارغفة خبز من تنورها اموقد دائما
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كل يوم معلومة

حو مستقبل افضل...ها

ماذا قيادة السيارة جعلنا نشعر بالنعاس؟

كيف تتعاملي مع زوجك لو كان كئيبا؟
تتعامل الزوجات غال ًبا بصعوبة كبرة
مع أزواجهن ،خاصلة إذا كان له طباع
ا تروق لها ،وكذلك إذا كان زوجا كئيبا
ا يحب امرح.
و يمكلن أي سليدة أن تتبلع هلذه
النصائلح إذا كانلت تتعاملل مع زوج
كئيلب ،حتلى تسلاعده ي التغيلر من
طباعله تدريجيا والحفاظ عى جو من
ااستقرار داخل اأرة.
وتؤكد تلك الخطوات أنه يمكن للزوجة
أن تحتلوي زوجها حتلى إذا كان يحب
النكلد أو كان من النوع العصبي ريع
الغضب ،مشددة عى أهمية اابتعاد عنه
وقت الغضب والبحث عن أشياء مؤثرة
يمكن أن تغر من حالته امزاجية.
 .1تعتمد الخطلوة اأوى عى إدراك أنك
بلن اختياريلن ،أولهما هلو الوقوع ي
مسلتنقع امشلاكل عند ااصطدام مع
زوجلك الكئيب ،والثاني هلو اعتبار أن
كآبتله تمثل سلببا يجعللك تتعاطفن
معه حتى تبدأين مساعدته ي التخلص
من التفكر السلبي.
 .2فكلري دوما ي أن عائلتك تسلتحق

حيلاة أفضلل وأنه يجب عليلك الكفاح
لتحقيق ااستقرار اأرى بكل الطرق
اممكنة.

 .3إذا كنلت تنظريلن لزوجلك على أنه
خصلم فيجلب عليلك أن تغلري هذه
النظلرة وتبدأيلن ي التعاملل مع اأمر

على أن زوجك لديه مشلكلة وأنه يجب
مشاركته ي البحث عن حلول لها.
 .4ا تواجهلي هذا الوضلع بامعاناة ي

صملت ،ولكن تحدثلي إى زوجك برفق
وحاوي مسلاعدته عن طريق تلميحات
غر مبارة بأن هناك بعض الترفات
التلي يجلب أن يغرها من أجلل توفر
حياة مستقرة لأطفال.
 .5ي الوقت الذي تحافظن عى مشاعر
التعاطلف مع زوجك يجلب أن تضمني
وجلود معامللة متزنلة قائملة على
ااحرام.
 .6ربملا تكلون طموحاتلك الكبلرة
سلببا ي شلعوره بالكأبة أنله يجتهد
إسلعادك دون أن يحقلق هلذا الهدف،
ولهذا حافظي عى التلوازن بن الدخل
والنفقلات ،وحاوي التقليلل من بعض
متطلبلات الرفاهيلة مثلل السليارة
الفارهلة والبيلت اأكلر والتلفلون
اأحلدث ،ويجلب عليلك أن تقلدري ما
يفعله من أجل إسعادكم.
 .7احلذري أن تؤثلر بعلض الترفات
التلي ا تحبينها ي زوجك عى عاقتكم
الزوجيلة ،وعلى النقيلض يجلب أن
تجعليها وسيلة للتقارب والحفاظ عى
امشاعر اإيجابية بينكما.

امطبخ
امكوّنات
لتحضر الكيكة:
دقيق  -أكواب ونصف
بايكنغ باودر  -ملعقتان كبرتان
ملح  -ربع ملعقة صغرة
حليب  -كوب ونصف
خاصة فانيليا  -ملعقة ونصف كبرة
زبدة غر مملحة  -كوب وربع
سكر  -كوبان وربع
زال بيض 7 -
كرز معلّب  -كوب ونصف
لتحضرالحشوة:
جبن كريم  225 -غرام
زبدة  -نصف كوب

كيف تتخلصن من ملوحة الطعام؟

امستمر مدة  3دقائق.
 ّخففلي الرعة وأضيفلي امكوّنات
الجافلة ي الخاط ث ّم اسلكبي الحليب
واخلطي حتى تتجانس امكوّنات.
 ي وعلاء كبر ،أخفقلي زال البيضبواسلطة املرب الكهربائلي ثل ّم
ضعلي البيض فوق امزيلج ي الخاط
الكهربائي واخلطي جيداً.
 اسلكبي مزيلج الكيلك فلوق زالالبيلض واضيفلي الكلرز ثل ّم و ّزعي
امزيلج بالتسلاوي على الصينيتلن
وادخي كل صينية إى الفرن بمفردها
ملدة  45دقيقلة تقريبا ً حتلى تنضج
الكيكة.

 لتحضلر الحشلوة :اخلطي ي وعاءجبن الكريم والزبدة بواسطة امرب
الكهربائلي ملدة  3دقائلق عى رعة
متوسطة حتى يصبح امزيج سلساً.
 أضيفي خاصلة الفانيليا والسلكرالبلودرة ملع الخللط امسلتمر حتلى

يصبح امزيج متجانساً.
 اخرجلي الكيكتلن ملن الفلرنواتركيهما جانبا ً لتردان.
 ضعلي أول كيكة ي طبق التقديم ث ّمادهني الوجه بمزيج جبن الكريم.
 ّغطي الوجه بالكيكة الثانية.

نصائح طبية

ماذا حدث أسنانك إذا م تعاجها من التسوس؟
يع ّد تسلوس اأسلنان أو تجاويف
اأسنان مشكلة شائعة ي اإنسان،
التي تسبب آام شديدة للشخص إذا
لم ُ
يقلم بمعالجتهلا ،ويمكن حلها
عادة بااسلتعانة بإجراءات طبية،
مثل الحشو ،ولكنها
و عندملا ترك تجويفلا دون عاج
فإنه يمكن أن يتسلبب ي مزيد من
التسلوس ويلؤدي إى مضاعفلات
اأسنان التي قد يصعب عاجها.
التجويف هو ثقب يتطور ي السن،
وتتكلون التجاويف عندما تتعرض
البكتريا السليئة ي الفم للحمض،
واللذي يأتلي علادة ملن اأطعمة
السكرية أو الحمضية ،ويؤدي ذلك
إى إزالة امعادن من مينا اأسنان ،ما
يجعلها ضعيفة وعرضة للتسوس،
واأشلخاص الذيلن يعانلون ملن
جفاف الفلم أو ا يحصلون عى ما
يكفي من الفلورايد هم أكثر عرضة
لخطر اإصابة بالتسوس.
وتتضمن بعض أعلراض التجويف
ما يي:
 .1األم
 .2رائحة الفم الكريهة
 .3التهاب اللثة حول السن
 .4بقع بيضاء أو بنية عى السن
 .5ثقب واضح ي السن
ماذا يحدث إذا لم تعالج التجويف/
التسوس؟
للن يختفلي التجويلف ملن تلقاء
نفسله ،وإذا تركلت تجويفلا دون

عاج ،فإنه يستمر ي النمو ويسبب
امزيد من تسوس اأسنان.
 .1عندملا يتشلكل التجويلف ،تبدأ
مينا اأسنان بالضعف نتيجة تراكم
الرسلبات على اأسلنان ،وامينلا
هلي الطبقلة الخارجيلة الواقيلة
من اأسلنان ،وملا يلزال باإمكان
تجنب التسوس باستخدام عاجات
الفلوريلد التلي يقلوم بهلا طبيب
اأسنان.
 .2عندملا تحصل عى تجويف أول
ملرة ،تتأثلر مينلا أسلنانك فقط،
وي هذه امرحلة ،لن يشلعر معظم
النلاس بأي ألم أو حساسلية ،ومن
امحتملل أن تعلرف فقلط أن لديك
تجويفلا ملن خلال فحوصلات

اأسنان امنتظمة.
 .3إذا للم تتلم معالجلة التجويلف
ي مرحللة امينا ،فإنله يتحلل أكثر
وينتلر إى الطبقة الوسلطى من
أسنانك ،والتي تسمى العاج.
 .4ثلم ينملو التجويلف إى الطبقة
اأعمق من اأسلنان ،حيث يؤثر ي
اللب واأعصاب.
 .5يمكن أن يتسبب اللب امصاب ي
تكوين خرّاج ،والذي عادة ما يكون
مؤملا ويسلبب حساسلية لدرجة
الحلرارة ،وي هلذه امرحللة ،قلد
يحاول طبيبك إنقاذ أسلنانك بقناة
الجذر ،ولكن إذا لم يتمكن من ذلك،
فسيلزم خلع السن.
وقد يؤدي ترك التجويف دون عاج

إى مضاعفلات أكثر خطلورة ،وي
حاات نلادرة جلدا ومتطرفلة ،إذا
لم يتم علاج العلدوى الناتجة عن
تسلوس اأسلنان بشلكل صحيح،
فقد تنتلر إى دماغلك وقد تكون
قاتلة.
وقلال الدكتلور جلون غربيتلش،
أستاذ طب اأسنان ي مركز Irving
الطبلي بجامعلة كولومبيلا“ :إذا
لم تتلم معالجة التجاويلف ،فإنها
تستمر ي النمو ،وي النهاية ،سوف
ينملو التسلوس إى النقطلة التلي
يقلوض فيها بنية اأسلنان ويصل
إى عصلب السلن ،وهلذا يمكن أن
يتسبب ي تلف اأسنان بشكل أكر،
والعدوى ،وفقدان اأسنان”.
كيفيلة معالجلة التجويلف/
التسوس:
ُتعالج التجاويف وفقا مدى الرر
الذي تسلببه ي السلن ،وي مرحلة
مبكلرة ا يحتلاج التجويلف إا إى
امعالجة بحشلو أسلنان بسيط أو
تاج ،وإذا وصل التجويف إى الطبقة
اأعمق من أسلنانك وأثلر عى اللب
واأعصلاب ،فيجلب إجلراء عملية
استئصال قناة الجذر.
و أضلاف غربيتلش” تتلم معالجة
التجاويلف عن طريق إزالة امنطقة
الفاسلدة واسلتبدالها برميم مثل
مركلب بللون اأسلنان ،وإذا كان
التجويف واسعا ،فيمكن استخدام
ترصيعلات البورسللن ،والتيجان

كرميم”.
كيفية منع التسوس:
وي حلن أن زيارات اأسلنان قد ا
تبلدو ممتعلة للغايلة ،إا أن عاج
التجويف قلد يكون أكثلر إزعاجا،
يمكلن منلع التسلوس ملن خال
الحفلاظ على روتن جيلد لنظافة
الفلم وزيلارة أطبلاء اأسلنان
بانتظام.
ووفقلا لغربيتلش ،إليلك بعلض
النصائلح التي يمكن أن تسلاعدك
عى منع التسوس:
 .1اسلتخدام خيلط اأسلنان مرة
واحلدة يوميلا على اأقلل ،ليلس
فقط عنلد وجود طعلام عالق بن
أسنانك ،ولكن قبل تنظيف أسنانك
بالفرشاة.
 .2تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتن
يوميا على اأقل بمعجون أسلنان
يحتلوي على الفلورايلد ،ويجلب
تنظيف أسلنانك ي الصبلاح والليل
وبعلد تنلاول أي أطعملة حللوة أو
حامضة.
 .3اسلتخدام غسلول الفلم
بالفلورايد.
 .4قلل من كمية اأطعمة السكرية
والحامضة مثل امروبات الغازية
والحلويات والكحول والقهوة التي
تتناولها.
 .5اإقاع عن التدخن.
 .6زيارة طبيب اأسلنان للتنظيف
والفحوصات الدورية.

سلوكيات

 3حيل لتحفيز طفلك على تنظيف مكانه
الفلوى ي امنزل تصيبك بالتوتر ،تحاولن بشلتى الطرق
دفلع طفلك إى تنظيلف مكانه بعلد اأكل أو اللعب ،ولكن
دون جلدوى ،هذا يدفعك للراخ ،وهذا ليس حاً ،فطفلك
ا يتحملل مسلؤولية تنظلف مكانله فقلط أنله طفلل،
واللراخ يسلبب ررا ً لعاقتلك بله ،أنلتِ تحتاجن إى
توجيه الطفل ودفعله إى تنظيف مكانه ،مع الحفاظ عى
اتصالكما العاطفي .النصائح التالية تساعدك عى تحقيق
هذا الهدف..
 1استخدمي الحافزهلذه الطريقة تجدي نفعا ً مع اأطفلال وامراهقن أيضاً،
ضعي حافزا ً كبرا ً يشجع الطفل عى تنظيف مكانه ،مثاً:
“يمكنك مشلاهدة التلفزيون عندما تنهي هذه امهمة” أو
“سلنذهب ي نزهة إذا أنجلزت مهمتك ي تنظيف مكانك”،
الحافز يحمس الطفل أداء مهمة التنظيف ،كما أنه الخيار
اأفضل مقارنة بأسلوب التهديد والحديث الحاد.

مهملا اسلتفزك طفللك ،ا تستسللمي أسللوب التهديد
السلهل ،يحتاج اأملر إى تكرار امحاوللة والصر من أجل
تحقيق الهدف ،ومع الوقت سيعتاد طفلك.
 2-الدفع مقابل التنظيف

قلد نكون مررنا ي هذا اموقف ع ّدة
مرات أثناء قيادة السيارة مسافات
طويللة ،بحيث أننلا نبلدأ القيادة
ونحن ي ق ّمة تركيزنا قبل أن يتسلل
النعاس إلينلا ونصبح غر قادرين
عى الركيز بعد مرور بعض الوقت
ونحلن على الطريلق .لكلن ملاذا
نشعر ً
ً
خصوصا عند
حقا بالنعاس
القيلادة؟ الشلعور بالنعاس أثناء
القيادة هو تجربة شائعة – وربما
سلبب خطر للوقلوع ي الحوادث
امميتلة .عى مسلتوى العالم ،من
امُتوقلع أن هذه الحاللة تلعب دور
ي التسبب بل  250,000حالة وفاة
ُ
عام.وتشلر اأبحلاث إى أن
كل
مُ جرد وجودك ي سليارة مُ تحركة

ُيمكلن أن ُيلؤدي ذلك إى الشلعور
بالنعاس ي أقل من  15دقيقة.
ي يوليلو املاي ،نلر فريق من
امعهد املكلي للتكنولوجيا RMIT
ي ملبورن ،أسلرالياً ،
بحثا يشلر
إى أن ااهتلزازات التلي نواجههلا
أثنلاء القيلادة تلؤدي إى الشلعور
بالنعاس.
وأضاف البحلث أن تلردد ااهتزاز
يبلغ حواي سبع دورات ي الثانية –
عى غرار ما ُيسمى بنشاط موجة
ثيتا ي الدماغ ،وهو مرتبط بالنوم.
وأشلارت دراسلات أخلرى إى أن
“الضوضاء البيضاء” التي ُتشلبه
الهملس والناتجلة علن العجلات
تلعب ً
أيضا دورًا ي ذلك.

تدبر منزلي

الكيكة البيضاء بالكرز وجن الكريم
سكر بودرة  -نصف كوب
خاصة فانيليا  -ملعقة صغرة
طريقة العمل
 حمّي الفرن على حرارة  180درجةمئوية وغلّفي صينيتن بورق زبدة.
 ضعلي امكوّنات الجافلة أي الدقيقوالبايكنغ باودر واملح ي وعاء واتركيه
جانباً.
 ي وعلاء آخلر ،أخلطلي الحليلبوخاصة الفانيليا واتركيه جانباً.
 ضعلي الزبلدة ي وعلاء الخلاطالكهربائي واخلطلي جيدا ً عى رعة
عاليلة حتلى تحصلي عى ما يشلبه
الكريمة ث ّم أضيفي السكر مع الخلط
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هلذه خدعة جيلدة ،أخلري طفللك أن وقتك ثمينلاً ،وأن
تنظيف مكانه مسلؤوليته هو ،لذلك فإن كل مرة تنظفن
فيهلا مكانه ،عليله أن يدفع مقابل وقتلك ،بالطبع هو ا
يمللك امال اللكاي ،ربما تحصلن عى جلزء من مدخراته،
أو أحد أشليائه ،عندما تنفذين هلذه الخدعة مرة واحدة،
سليحرص طفلك عى تنظيلف مكانه قبلل أن تبدئي أنتِ
بالتنظيف ،حتى ا يدفع ،فقط اسلأليه :هل تنظف مكانك
أم ّ
أنظفه أنا؟ سيهرع لتنفيذ امهمة.
 3مهام صغرةالطفل يشلعر بامللل برعة ،حتى أن البالغن يشلعرون
بالكسلل واملل عندما تطلب منهم مهاما ً متعددة ي نفس
الوقلت ،لذلك ا تطلبي من طفلك أكثر من مهمةّ ،
قسلمي
التنظيف إى مهام صغرة ،واطلبي منه تنفيذ مهمة واحدة
فقط ي كل مرة ،سيشلعر بالحماسة أن اأمر بسيط ولن
يتطلب وقتا ً أو مجهودا ً كبراً.

ممكلن أن تواجه كل سليدة عند
ً
أحيانا ،مشاكل ي
تحضر الطعام
معرفة الكمية امناسلبة من املح
التلي علينا اسلتخدامها ،وأحيانا ً
كثرة أيضا ً قد نضلع ملحا ً زائداً،
ما قد ُيفسد الطعام الذي نعده.
ماذا علينا أن نفعلل حتى نتدارك
هذه امشلكلة ؟ إليكلم عدة طرق
سلهلة للتخللص ملن ملوحلة
الطعام الزائدة.
بما يخص اللحوم:
عنلد قيامنلا بطهلي اللحلوم،
واحظنلا أننا وضعنلا الكثر من
املح ،ملا علينا سلوى أن نضيف
قطعا ً ملن املفوف أو البطاطا إى
الخليط امملّح ،فهذا يسلاعد عى
تحليته وتقليل نسبة ملوحته.

بما يخص الخضار:
أملا عند طهونا الخضلار ،فهناك
طريقتلان للتخلص ملن املوحة
الزائلدة ،اأوى أن نضيلف امزيلد
من الخضار إى الطبق ،أما الثانية
فزيلادة كميلة اماء امغلي ونرك
الخليط عى النلار مدة ا تقل عن
دقيقتن بعد ذلك.
الصلصة امالحة:
أملا إذا كانلت الصلصلة التلي
أعددناهلا تحتلوي ملحلا ً كثراً،
فملن اممكلن وضلع قطعلة من
السلكر ي ملعقلة وتغميسلها ي
الخليط إى أن يذوب السكر تماماً،
ومن اممكن تكلرار العملية حتى
التخللص من طعلم امللح الزائد
نهائياً.

طبيبك ي بيتك

عنصر غذائي حميك من عدوى (كورونا)
كشلفت خبلرة التغذيلة عن
أهمية تناول فاكهلة الكيوي،
معتلرة أنله وسليلة طبيعية
لرفع مناعة الجسم ي مواجهة
فروس (كورونا) امستجد.
وقالت خبرة التغذية نورهان
محلي الديلن“ :إن الكيوي من
أهم املواد الغذائية التي تقوي
مناعلة الجسلم احتوائهلا
على مجموعلة كبلرة ملن
الفيتامينات وامعادن امهمة”.
وأوضحلت أن الكيلوي مصدر
رئيلس لفيتاملن “ي” ،وأنه
غنلي بمضلادات اأكسلدة،
اأمر الذي يسلاهم ي مكافحة
اإصابة بنزات الرد ،وفروس
(كورونا) امستجد.
وأشلارت إى دور الكيلوي ي
امحافظلة على مسلتويات
ضغط اللدم ،ومن ثم الحد من
امخاطر واأمراض امرتبطة به

مثل النوبات القلبية.
وبحسب الخبرة ،فإن الكيوي
يحتلوي على نسلبة مرتفعة
ملن اماء ،ملا يسلاعد ي الحد
ملن لزوجة الدم ،وي تنشليط
الدورة الدموية وتحسن تدفق
الدم ي الراين.

وأشلارت إى أن الكيلوي غني
باأليلاف التلي تحسلن ملن
حركلة القوللون وتقلي ملن
مخاطلر إصابتله بالرطان،
حيلث أن له منافلع تجميلية،
كونله يحافلظ على نضلارة
الجلد ،وحيويته.

لطلة ابهى....

ليست عبثاً ..كيف ختاري العدسات
الاصقة امناسبة للون بشرتك؟

“ملا الللون اللي يليلق عليا؟”
من أكثر اأسلئلة التي تسلألها
الفتيلات عنلد راء عدسلات
اصقلة ،فكيلف يمكلن أن
تختاري العدسات امائمة للون
برتك.
إليلك نصائح ألوان العدسلات
الاصقلة امناسلبة ملع للون
برتلك امختلص باموضلة
وامكياج.
 البرة البيضاءيليق بالفتيات صاحبات البرة
البيضاء معظم ألوان العدسات
الاصقلة تقري ًبا خاصة اأزرق
والفلروزي ،إا أنله يجلب أن
تأخلذي ي ااعتبلار أنلك إذا
كنتلي صاحبلة شلعر أشلقر
سلتليق عليك األوان الفاتحة،
وصاحبلات الشلعر البني يليق
عليهلن األلوان الداكنة ،إا أنه
يجب أن مراعاة اللون امناسب

إطالتلك ومكياجلك حتلى
تظهرين بأفضل إطالة.
 البرة الخمريةيناسلب صاحبلات البلرة
الخمريلة األلوان مثلل البنلي
الفاتح والبندقي ،الزيتي الفاتح

والرمادي غر امحدد.
 البرة السمراءيناسلب صاحبلات البلرة
الرونزية أو البرة السلمراء،
األوان مثل الرمادي والعسلي
والبني والزيتي الداكن.
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حدث ي مثل هذا اليوم
 - 1848كارل ماركس وفريدريك
إنجلز ينران اإعان الشيوعي.
 - 1921انقاب عسكري ي إيران
بقيادة رضا بهلوي.
 - 1922امملكة امتحدة تنهي
حمايتها التي فرضتها عى مر
عام .1914
 - 1946اللجنة العامة للعمال
والطلبة امرين تدعو إى
إراب عام ضد سلطات ااحتال
الريطاني ر ًدا عى حادثة كوبري
عباس التي وقعت يوم  9فراير.
 - 1952طاب بنغال يموتون ي
مظاهرات ضد إعتماد اأردية
كلغة رسمية وليس البنغالية،
ويسمي أهل بنغاديش هذا اليوم
بعيد شهداء اللغة.
- 1965اغتيال مالكوم إكس أو
الحاج مالك شباز رئيس اتحاد
اأفارقة اأمريكان وامتحدث

الرسمي لحركة أمة اإسام أثناء
وجوده ي قاعة امؤتمرات ي مدينة
نيويورك.
فيدل كاسرو يؤمم جميع اأعمال
ي كوبا.
 - 1972الرئيس اأمريكي ريتشارد
نيكسون يزور جمهورية الصن
الشعبية.
 - 1973مقاتات إرائيلية تسقط
طائرة الخطوط الجوية العربية
الليبية الرحلة رقم  114فوق
سيناء ،وأدى الحادث إى مقتل
 108من الركاب.
 - 1991الجيش العراقي يفجر
عددا من أبار النفط ي الكويت
إبان حرب الخليج الثانية.
 - 2012اليمنيون يتوجهون
لصناديق ااقراع انتخاب عبد
ً
خلفا
ربه منصور هادي رئيسً ا
ً
وفقا
لعي عبد الله صالح وذلك

للمبادرة الخليجية لحل اأزمة ي
اليمن.
 - 2014الرمان اأوكراني يوافق
بالتصويت عى إطاق راح
رئيسة الوزراء السابقة وامعارضة
يوليا تيموشينكو وكذلك يعزل
الرئيس فيكتور يانوكوفيتش
ويقر انتخابات مبكرة ي  25مايو
من السنة امذكورة.
ُ
ُ
كي ينقل
الجيش2015
الر ّ
ُ
ريح سليمان شاه جد السالة
ال ُعثمانيّة من شمال حلب إى
منطقة أشمة السوريّة عى
مسافة  200مر من الحُ دود
ُ
الركيّة ،بعد أن كان تنظيم داعش
قد هدد بنسفه.
الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي يتمكن من الفرار إى عدن
بعد اإقامة الجرية التي فرضها
عليه الحوثيون ي صنعاء.

قصة مثل

مليوصه يا حسن الصاي

قصتها حسب أحد رعاة احفل في ( 17نيسان ،)1963
يوم إعان الوحدة الثاثيه بن مصر والعراق وسوريا« :م
حشيد الناس من داخل النجف وخارجها ،وجاء حسن
الصافي ،ومعه جماهير غفيرة من الفاحن من لواء
الديوانية ،مأت ميدان ااحتفال ،ومن دون إدراك خطأ
فني بالغ ،ا يتناسب وهذه اجموع الغفيرة ،التي جاءت
لتهوس وتهتف ،ووجدت امكان قد صف بالكراسي،
ما يُعيق حركتها ،ومتطلبات هذه احركة ،في الوقوف
واجلوس على اأرض .وكان احضور الرسمي برئيس
وزراء العراق وعدد من الوزراء وامسؤولن
وخال احفل حدث ٌ
مس كهربائي ،أعقبه هروب من

ذلك امكان ،ما جعل الكراسي وهي تصطدم ببعضها
وبالناس ،حدث أصواتاً أقرب إلى صوت رمي بالساح،
اأمر الذي زاد من هلع الناس ،وفرارهم جميعاً ،رغم كل
دعوات التهدئة ،التي صدرت من امسؤولن ،أمام الهرج
وامرج ،الذي دفع الناس إلى امنصه اخشبية ،وهم
يهتفون ويرقصون عليها ،ما أدى إلى إنهيارها ،وقتل
طفل مغدور جأ الى حتها بقصد ااختباء .وفرغ اميدان
وبقينا نحن القلة ،وحدنا أمام منظر مضحك ،بعد ذلك
احماس … أما بعد ما حصل فقد تدافع الناس هلعاً
وخوفاً ،وانقلبت اموازين ،وصارت الهوسة على لسان
اجميع :مليوصة يا حسن الصافي ،وذهبت مثاً»

اختبارات شخصية

اختبار شخصية من خال الرسم وطريقة التعامل مع امصاعب
م�ن خ�ال اختب�ار ش�خصية
بس�يط يمك�ن كش�ف بع�ض
طباعه�ا واراره�ا والصفات
الت�ي تدف�ع اى اخ�ذ بع�ض
الق�رارات والقي�ام ببع�ض
الترف�ات .وه�و م�ا يمك�ن
تحقيقه من خال هذا ااختبار
الس�هل .ولخوض�ه يج�ب اواً
النظ�ر اى الرس�م وتحدي�د م�ا
تمت رؤيت�ه من النظ�رة ااوى
بحس�ب الرق�م .وهك�ذا يمكن
اختبار الشخصية ومعرفة ابرز
نقاط قوتها ونقاط ضعفها.
 1امرأة
ً
يت�م الت�رف غالب�ا كضحية
عند مواجهة الظ�روف الصعبة
وامواق�ف الحرج�ة .وه�ذا م�ا
يجع�ل اام�ور تصب�ح اكث�ر
تعقيداً .ويعني هذا الخيار ايضا ً
اللجوء اى إلقاء اللوم عى اآخر
والظه�ور بمظه�ر الش�خص
الوحي�د ال�ذي يع�ش امعاناة ي
ه�ذا العال�م .وله�ذا ا يمك�ن
ايجاد الحلول للمشاكل ايا ً تكن
درجته�ا والتي تت�م مواجهتها
ي الحي�اة اليومي�ة .وله�ذا من
ال�روري التدرب ع�ى تحمل
امسؤولية والتوقف عن ااتكال
عى ااشخاص الذين يعملون او

يعيشون ي امحيط .كذلك يجب
التفكر بطريقة ايجابية والنظر
اى اامور بعيدا ً عن التشاؤم.
 2امدفأة
اذا تم�ت ماحظ�ة امدف�أة
اواً ،فه�ذا ي�دل عى امس�ارعة

اى اله�رب ي ح�ال مواجه�ة
التحديات وامغامرات .كما يعني
الرغبة ي عيش الحياة بسهولة
بعي�دا ً ع�ن امش�اكل وه�و امر
غ�ر واقعي .ولهذا يجب التخي
عن ه�ذه الفكرة وااعراف بأن

الصعوب�ات تش�كل ج�ز ًءا من
اليومي�ات ايض�اً .كذل�ك يجب
تعل�م ادارة امش�اكل بطريق�ة
ذكي�ة م�ن اج�ل التعاي�ش مع
بعضها وايجاد الحلول لبعضها
اآخر.

أبــــــــراج
الحمل

رغبت�ك ي التغي�ر تش�هد وت�رة متصاع�دة ،لكن
النتائ�ج قد تحت�اج اى وقت أطول عاطفي�اً :الردد ي
القرارات الحاس�مة ،قد تكون له عواقب غر محس�وبة
النتائ�ج صحي�اً :بإمكان�ك تحقي�ق انج�ازات باه�رة رط
التنس�يق الجيّد للوق�ت وإبداء اهتمام ومس�ؤولية كبرة .ا
تهمل واجباتك الصحية!

الثور

تح�اش أن تبع�ث بإش�ارات س�لبيّة وخاطئة إى
الحبي�بُ ،
وك�ن عاقاً وتف�ا َد الج�دال والدخول ي
نزاع�ات مهما تكن درجتها من اأهميّة أو الس�خافة
عاطفياً :قد تش�عر ببعض ااضطراب واانزعاج بس�بب
الهواجس امهنية الضاغطة أو مس�ألة َدين عالقة خفف عن
كاهلك أحمال اآخرين ،وانتبه لصحتك وسامتك لتبقى قادرا ً
عى القيام بمهماتك

الجوزاء

نطل�ق انطاقة قوية وحماس�ية ع�ى الرغم من
الضغ�وط العاب�رة ،وبس�بب الرغبة الكب�رة التي
ّ
تتمتع
تتملّ�كك اقتحام الجدي�د وامجهول عاطفي�اً:
بحيوية كبرة وبروح حماس�ية قوية .تصادفك الفرص
وت ّ
ُ
وف�ق ي عاق�ة جديدة مهمّةإذا ش�عرت ببع�ض اآام ي
القلب ،يستحسن أن تستشر طبيبك فوراً.

السرطان

تمي�ل إى وضع كتاب ت�رح فيه اأس�باب التي تدفع
اإنسان إى الشك ي اآخرين ،وتقرح فيه بعض الحلول
للتخلّص من هذه العادة عاطفياً :قد يزعجك غياب للريك
او تعي�ش صداما ً مع�ه .تتضخم اأمور ،فانتب�ه انت تميل اى
ّ
وتنظم أم�ورك ،فتتناغم حياتك
بعض امحاس�بة .تش�عر باات�زان
العاطفي�ة وامهني�ة والعائلي�ة صحياً :س�ارع إى التس�جيل ي ناد
رياي صحي ،وثابر عى القيام بالتمارين امفيدة لك

اأسد

يبتس�م لك الحظ ويك�ون مزاجك هادئ�اً ،وتلقى
الدعم من ِق َبل الزماء .تتلقى أخبارا ً جيدة أو تعرف
حظ�ا ً س�عيدا ً ي مجاات تهم�ك قد تتصاع�د اللهجة
بش�أن راك�ة عاطفي�ة أو زوجية أو تتلقى ش�كوى أو
تتقدم بها معنوياتك امرتفعة نتيجة النجاح ي بعض أعمالك
تنعكس إيجابا ً عى وضعك الصحي.

العذراء

ق�د تنفعل بس�بب ما يط�رأ عى مس�ألة تخصك
والري�ك ،تتب ّدل ربم�ا امواعي�د وينتابكما بعض
القل�ق عاطفياً :تتلطف أجواء الحب وكل ما له عاقة
باارتباطات العاطفية ،ما يجعل عاقتك بالريك ممتازة
ج�دا ً صحي�اً :حاول التكيف م�ع وضعك امهن�ي والعاطفي،
واستفد من اللحظات السعيدة التي تريح أعصابك

الميزان
الخج�ل ل�ن يوصل�ك اا اى الخيب�ة ،ف�ا تردد ي
التعب�ر عن رايك براحة عاطفياً :اذا كنت تخى
رد الريك ،فا تحاول القيام بأمورا يمكن أن يقلبها
صحي�اً :اابتعاد عن التمارين الرياضية ،س�يكلفك زيادة
غر مررة ي الوزن

العقرب

ّ
تتوسع اآفاق واآمال الكبرة وتتجسد الطموحات،
فق�د يهبك الفلك مفاج�أة جيدة وحظا ً اس�تثنائيا ً
ي الح�ب والعمل وامال عاطفياً :ق�د تقع ي الغرام إذا
كنت خالياً ،وس�يكون ريك امس�تقبل الش�خص الذي
كن�ت تحلم باارتباط به صحي�اً :إنتبه إى ائحة الطعام التي
وصفها لك أخصائي التغذية ،وتقيد بها جيدا ً

 3الدخان
ي حال تم اختيار الدخان ،فهذا
ي�دل ع�ى امي�ل اى تحوي�ل كل
العقب�ات التي تت�م مواجهتها
اى مأس�اة .ويعني عدم القدرة
عى امواجه�ة والرغبة ي اعان
ااستس�ام خال وق�ت قصر
وع�دم التمتع بموهب�ة الصر.
وم�ن اجل تحقيق النجاح يجب
التخي ع�ن ه�ذه الصفات من
خ�ال النظ�ر اى طريقة عيش
اآخرين .فم�ن امؤكد ان ا احد
يعي�ش حي�اة كامل�ة وخالي�ة
من امتاع�ب .وهي الفكرة التي
يج�ب اانط�اق منه�ا لتحفيز
الذات واانطاق اى اامام.
 4النافذة العليا
ي اختب�ار الش�خصية ه�ذا قد
تك�ون الناف�ذة العلي�ا هي اول
م�ا تت�م رؤيت�ه عن�د النظر اى
الرس�م .وهذا يعني الس�عي اى
ان�كار امصاعب وع�دم التفكر
بها وع�دم الح�رص عى وضع
الخط�ط امناس�بة لتخطيه�ا.
ويدل عى التعامل مع امش�اكل
بطريق�ة انفعالي�ة غالب�اً .وي
ه�ذه الحال�ة ينص�ح بالب�دء
بالتفك�ر بطريق�ة ناضج�ة
وعقانية تساعد عى حل العقد

بسهولة.
 5الباب
عدم الص�ر هو الصف�ة اابرز
الت�ي يكش�فها اختي�ار الباب.
وه�و م�ا يظه�ر تحدي�دا ً عند
مواجه�ة امصاع�ب وامش�اكل
والعقب�ات .وله�ذا ا يمك�ن
تحقي�ق التط�ور ي الكث�ر من
مج�اات الحي�اة .وم�ن اج�ل
تجنب ه�ذه الحالة يجب توخي
الهدوء والتفك�ر بصمت بعيدا ً
عن امؤث�رات الخارجي�ة .ومن
امفيد تفهم الظ�روف والوقائع
وتقبلها كما هي وعدم الهروب
من الظروف امعقدة ومواجهتها
بشجاعة.
 6النافذة السفلية
ي اختبار الشخصية هذا يمكن
ان تت�م رؤية النافذة الس�فلية
اواً .وهذا يعني التمتع بموهبة
مواجهة امتاعب بذكاء والقدرة
عى ابتداع الحل�ول امثمرة لها.
كما يدل ع�ى البحث عن فرص
لاس�تفادة م�ن ااخط�اء من
اجل تحقي�ق التقدم ي مختلف
مجاات الحياة .ومن الروري
ي هذه الحالة الش�عور بالفخر
بالذات والح�رص عى الحفاظ
عى هذه الطباع.

11

كلمات متقاطعة

الكلمات اافقية
 – 1قصة فلسفية لبكر بن طفيل
 – 2راه�ب وش�اعر برازيي هجا
مجتمعه
 – 3س�جن – عكس�ها ظلمة أول
الليل
 – 4تصدره�ا الحكومات – نصف
تامر
 – 5أنرك – أحد الشهور
 – 6متش�ابهان – عكسها بلدة ي
جنوب لبنان
 – 7أع�ى قم�ة ي العال�م – آل�ة
طرب
 – 8طبيب يوناني برز ي التريح
 – 9عكسها اجيء – اليمن .

الكلمات العمودية
 – 1موض�ع ي تون�س في�ه أنقاض
مدينة بواريجيا
 – 2كلمت�ان  :قن�وط  +من مناس�ك
الحج
 – 3مرحي�ة لفروز – قبيلة عربية
قديمة
 – 4عكسها أش�رع – شكل هندي
له ستة أضاع
 – 5يشدو – قنال “مبعثرة”
 – 6ثلثا قوة – عكسها أخفى اأرار
– مرض صدري
 – 7عكسها حر شديد – طيع ولن
 – 8أكر شعراء اليونان الهزلين
 – 9مدينة ومرفأ ي اليابان .

غزل عراقي
حني�ت
وتك�ول
تعت�ذر
ا
بع�د
الكل�ب مج�روح م�ا ض�ل ينت�ر ملك�ه
النش�امه الفضلته�ه ابجفه�ه ض�ل مكي�ود
ال�كأس الج�ان ب�ي ارؤي�ك اتب�ده
اكت�ب بالعت�ب كل ي�وم ال�ك ودي�ت
يتغ�ده
وبروح�ي
بالح�زن
وع�زم
م�و ح�ارس درب حت�ى انط�رك لوجي�ت
اش�وفن ي�ا درب دمع�ي الن�ر س�ده
كل�وي الرحتل�ه ق�اي حي�ل وي�اك
تتع�ده
وكتل�ه
حج�اي
وامن�ك
الجن�ت منط�ي روح�ي ه�و ح�ب ي�روح
الج�ان وي�اي ب�ي الن�اس اتح�ده
لبال�ه ااصاب�ع والل�ه نف�س الط�ول
جافان�ي أو وك�ع ابن�اس م�و ك�ده

من الفيسبوك

F

acebook

القوس

ا تس�تغل موقعك ي العمل ،فالزماء مس�تعدون
للتع�اون م�ن دون أي روط عاطفي�اً :جاذبيتك
تفرض نفسها عى الريك ،لكن استغال اامر ليس
ً
صحي�ا :الحفاظ عى صح�ة جيدة ،يتطلب
ي مصلحتك
منك القيام بالتمارين الرياضية

الجدي

تنش�ط الحي�اة امهني�ة وااجتماعي�ة ،وتك�ون
امفاوضات ناش�طة ،كذلك امش�اركة ي امؤتمرات
والرح�ات عاطفياً :تريث وا تت�رع ي ظنونك تجاه
الحبي�ب .ا م�رر اختاق امش�كات واأزم�ات صحياً:
ثاب�ر عى نش�اطك اليومي ي أحد اأندي�ة الرياضية ،وحاول
امحافظة عى جدول تناول الطعام بانتظام.

الدلو
انفتح عى آراء اآخرين ،وناقش�هم ي اموضوعات
التي يطرحونها بموضوعية .أنت مشهود لك سعة
صدرك عاطفياً :ج�دال وخاف ي الوضع العاطفي ا
يلبث أن يزول .تك�ون اأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل
إلي�ك امفاجآت صحياً :ا تكن مرددا ً أمام أي قرار صائب له
نفع وفائدة عى صحتك.

الحوت

ح�ان الوق�ت لتحدي�د الخي�ارات وحس�م اامور،
وتفاجأ برعة بديهتك .كرر امحاولة وا تستسلم
عاطفي�اً :الحبي�ب دورا ً إيجابي�ا ً ي إيج�اد امخ�ارج
والحلول لبعض النزاعات ،ولحس�م اأمور نهائيا ً صحياً:
ا تقل�ق إزاء بع�ض اآام البس�يطة ي الظه�ر ،الحل يكون
بممارسة الرياضة والسباحة.

سودوكـــو
وزع اارقام من  1اى  9داخل كل مربع من امربعات التسعة الصغرة
 ,ثم أكمل توزيع باقي اارقام من  1اى  9ي اأعمدة التسعة الرأسية
واأفقية ي امربع الكبر وا تستخدم الرقم اإ مرة واحدة .
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مع بيروت
ظهورشوار
ا�عانات في
إليسا تتص
حفيداته
الساهرّدري أحدث
كاظم
بمقدار  444مليار دوار
بمقدار  444مليار دوار

عـين على العالم
مصممة
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درونات
روسيا
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نظارات
تطورّرون
علماء يطو
وا�نقاذ
البحث القراءة
لمهماتمن عسر
يعاني

الروسيـة

كشفـت ركـة
خال معرض
التقني الذي عقد مؤخرا ي موسكو
“أتول”من الدرونات
ركة جديدة
عدة نماذج
عن
الفرنسـية
طرحت
لتستخدم ي عمليات
طورتهـا
التي
باإنرنت،
ذكيـة متصلة
نظارات
العلمـي والبيئي.
والبحـث
“ليكسيلن”،
اسـم
اإنقـاذ عليها
أطلقت
التي عرضتها
ومـن
يعانـون
الدرونـاتمـن
بهـدفأبرزمسـاعدة
جـاءالقراءة .القـادر
الركـةعر
مشكلة
ارتفاعات تصل إى
مجلةإى
التحليـق
عى
الفرنسية
“لوبوان”
وذكرت
الرقمية
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م،
إن العامن ألرت لو فلوش وجاي
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التحكـم
أجهـزة
مـع
فيزياء
باحثان ي
وهما
روبارس،
اأرضية من مسافة كلم تقريبا.
الليـزر ي جامعـة “ريـن” ،طورا
كما يمكـن لهـذا الـدرون الطران
تلك النظارة بعد أن سـلطا الضوء
كلم/سـا،
برعـة تصـل إى
عى سبب محتمل لعر القراءة،
ونقـل حمـوات تزن أكثـر من 1.5
ويكمـن ي مسـتقبات صغـرة
كلغ ،والتحليق أكثر من ساعات
باضطـراب
امصابـن
ي عيـون
ااعتماد عليه ي
ويمكن
متواصلـة.
ً

عمليات تحديـد مواقع امصابن أو
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث
البيئيـة ي اأماكـن التـي يصعـب
عمليات إيصال
إليهـا ،وي
الوصول
بينهـا؛
ااختيـار
يسـتطيع
وا
للمصابن،
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مـا
هـذا هـو
اارتبـاك
ومصـدر
استعرضت
نظارات كمـا
وعمليـات البحث.
“ليكسيلن”.
تصححه
درونأباي  3الـذي
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توثيـق
قـادرة عـى
بمعـدات
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النشـطة
امرشـحات
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تزيل الصـور طبق اأصـل ،ويتم
اأرضية،
هـذه التحكم
التحكـمإىيمراكز
مبارة
عن
امرشـحات
مثل
امواقـع
تحديد
وأنظمـة
طريق إلكرونيات مدمجة ي ذراع
و»غلوناس» .ويمكـن لهذا الدرون
اإطار.
العمـل ي أصعب الظـروف امناخية
وهكذا تحسـنت القـراءة بفضل
وي درجات حرارة تصل إى درجة
اسـتخدام هـذه امرشـحات عى
مئوية تحت الصفر ،ونقل حموات
النظـارات ،والتي يجـب تعديلها
يصـل وزنهـا إى كلـغ ،والتحليق
اأول عـر
ااسـتخدام
متواصلة.
أثنـاءمن ساعة
أكثر

القراءة هذا ،وفقا لنتائج دراسـة البلوتـوث ي تطبيق عـى الهاتف
الذكي.
ُنرت عام .2017
وبالنسـبة لأشـخاص الذيـن ا وأظهرت نتائـج ااختبارات التي
يعانون مـن عر القـراءة ،فإن أجريت عى أكثـر من  200طفل،
هـذه امسـتقبات الضوئية ليس زيـادة الثقـة بالنفـس وارتفـاع
لها الشكل نفسه ي العينن؛ فهي النتائـج الدراسـية ،إا أن اتحـاد
غر متناظرة ،لذلك يختار الدماغ امختصـن ي علم أمـراض الكام
بوست نقاً
بحجة
فيـسهذه
يعلقرفض
واللغة
ترسـلها
التـي
اإشـارة
واشـنطن
صحيفة
ذكرت
التقنية ،ومكتب
بـوك و
إحـدى لـم
مخصصة
النظارات
التـي أن
الصـورة
أربعـةإنشـاء
العينـن
مطلعـن عى
أشـخاص
عـن
ليست عـى الفور
نيويورك
هذهالعـام ﰱ
امدعى
يراهاأن فيس
اأمر
أغسطـس إن
أنواع بـوك
لجميعفيـس
بوك قد يواجه اتهامات وقـال
عر ﰱالقراءة.
الشخص.
ااحتكار
بمكافحـة
مـارك زوكربرج
النظارات
التنفيـذى هـذه
الرئيـسأن تكلفـة
من يذكـر
يعانـون
خاصةالذين
أمريكيـةأولئـك
ولـدى
هذه نوفمر/
تكونبحلول
القـراءةممكن
أقـرب وقت
وهيتحقيق لجنة
جلسة
مقابلتـه ﰱ
امنطقة تمت
مخصصة
يورو،
تبلـغ 399
ﰱعر
الصحيفة أن
الثاني  ،إذ
ترين
ركـةتحقيق
كجزء من
لأطفال،الفيدرالية
العينن ،التجـارة
أتول
وسـتقدم
أفادتكلتا
متناظرة ي
العن
من
للدماغ عى
مربكااجتمعت
الفيدرالية
ااحتكار ﰱ الركة.
نموذجـامكافحة
من الحكومة
اأشـهر
للبالغـن ي
التجارةهـذا
لجنةيكون
وقد
مناقشة تحقيق
الخميس،
انفراد ،يوم
القادمة.فيس بوك تحقيقـات مماثلة
اأصل” وواجـه
“صور طبق
إنشاء
خال
بينما كـان امدعون العامـون للواية من قبل وزارة العدل وامدعن العامن
ً
سابقـا إن التحقيقات
بقيادة ليتيسيـا جيمس من نيويورك بالواية ،وقال
يدققون ﰱ تعامات الركة ً
بحثا عن كانـت تبحـث ﰱ عمليـات ااستحواذ
تهديدات محتملة للمنافسة ،حسبما السابقـة واممارسـات التجارية التى
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن تنطـوى عـى الشبكـات ااجتماعية
الجـدول الزمنى قد يتغر ،مضيفة أن أو خدمـات الوسائـط ااجتماعيـة،
امراحل
الوايـة ﰱ
العامن ﰱ
امدعـن
تطبيقـات
الرقميـة ،أو
لركة واإعانـات
سـيمي قدما ي
“فيسـبوك”  ،أنه
التابع
“واتسـاب”
تطبيق
أعلن
الخصوصية ،بينما
إعـداد شـكواهم،
تحديث مـن
اأخرة
عر اإنرنت.
امحمول أو
الهاتف
للمسـتخدمن
سيسـمح
لكنه
امثر للجدل،
سياسـة
بقراءته “عى مهل” وسيعرض أيضا إشعارا يقدم معلومات إضافية.
كان تطبيق الراسل قد أبلغ امستخدمن ي كانون الثاني أنه يجهز سياسة
جديدة للخصوصية ،قد يتبادل بموجبها بيانات امسـتخدمن مع فيسبوك
والركات التابعة لها.وأثار ذلك انتقادات عامية ودفع امستخدمن للنزوح
إى تطبيقات منافسـة ،منها “سيجنال” و”تليغرام” ،مما جعل “واتساب”
يؤجـل تطبيق السياسـة الجديدة إى أيـار ويوضح أن التحديـث يركز عى
السماح للمستخدمن بمراسلة الركات التجارية ولن يؤثر عى امحادثات
امستخدمن
العاميــة:تذكر
الصحةإنه سيبدأ ي
منظمــةتدوينة
الشخصية.وقال “واتساب” ي أحدث
القليلة
اأشــهر
بمراجعـة التحديثـات واموافقة عليهـا مواصلة اسـتخدام امنصة.وأضاف
ي
القادمة ستكون صعبة جدا وبع ùالدول
“أرفقنا امزيد من امعلومات محاولة معالجة امخاوف التي نسمعها”.وكان
تطبيـق “واتسـآب” قد قام مسار
خطراأيام اماضية عـن عدد من روط
باإعـان ي
مع
امعلومات
مشاركة
لكيفية
ملخصا
تضمنت
استخدامه الجديدة ،والتي امنيي صارت اشــو“ خر او مقر ÅمفرÅ
سياسة
مشركة.وتنص
معلومات
اسـتخدام أي
“فيسبوك”،
العامية
منظمة الصحة
تفائل من
وكيف يمكن او بي
الخصوصيةالخالدي
علي
الجديدة عى أنه “كجزء من عائلة ركات “فيسـبوك” ،يتلقى
“واتسآب” معلومات من هذه امجموعة ،ويشارك امعلومات معها”.

فيس بو ⁄يواجه اتهامات
أمريكية بااحتكار بحلول نوفمبر

تحديث سياسة الخصوصية بات
حتميا من “واتسآب”

تغريدات

عى الرغم أن الفنان العراقي كاظم الساهر،
أقل ظهورا ً ي الفرة اماضية عر مواقع
التواصل ااجتماعي ،إا أنه مؤخرا ً ّ
أطل عى
جمهوره بأحدث صورة برفقة حفيدتيه.
وانترت عر حسابات محبي كاظم ،صورة
عفوية تجمعه بحفيدتيه آية وسنا ،ولم يتم
معرفة مصدرها حتى اآن ،إا أنها كانت
أثناء زيارة الفنان العراقي ابنه امقيم ي
أمريكا حالياً.
واحظ محبي ومتابعي الفنان كاظم الساهر
ظهور حفيداته اأثنن بعد أن كروا ليصبحوا
فتاتن جميلتن ،حيث قارن الكثر من
مامحهم مع مامح جدهم الفنان كاظم،
وهما ابنتا نجل كاظم الساهر اأكر.
جدير بالذكر أنه انترت شائعة مؤخرا ً
إليسا
نـرت
تفيدأيام،
قبل
اإحساس سارية
ملكة عن زوجته
ابن كاظم
بانفصال
الخاصة
صفحتهـا
عر
صورها
أحـدث
الصواف بعد زواج دام للعديد من السنوات،
ّدة،
مض
لتظهـر
إنستغـرام
ردمفعل
بيـد أي
يظهر لهم
الوقت لم
عـىأنه ي هذا
إا
الخر.مـرة ثانيـة لعمليـة
خضعـت
وكأنهـا تأكيد
لنفي أو

جراحية إزالة امياه من يدها التي كانت
قد خضعـت لها العـام امـاي ،نتيجة
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرطان،

لتطمﱧ الجمهور عـى صحتها بصورة
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود
دراجتهـا الهوائية عى أنغام مقطع من
أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعان خاص
لهـا ي شـوارع بـروت عـن مفاجـأة
تحرهـا إليسـا خـال اأيـام امقبلة،

لتكون ضيفة رف أول صالون أدبي له
ي بـروت للحديث عـن مشوارها الفني
الطويل وااحتفـال معه بمرور عرين
عاماً.
وكان شاكر قد ذكر إليسا ي كتابه أكثر
مـن مـرة ،وقدم لهـا رسالة شـكر عى
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد
،
به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب اأكثر مبيعا ً ي بروت
بعد صدوره بأيام قليلة.
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عى حياة
إليسـا ي الفـرة الحالية ،حيـث ذكرت
ي إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب
الراحـل الريطانـي ريجينالـد هيـل أن
البطل كان مسحـورا ً بجمالها وصوتها
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية
وهنـا تفكـر بتحويلهـا لعمـل درامي
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن
اممكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

مس الكويتية أول فنانة عربية بـ  8جوائز ي
مهرجانات عامية

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا

فيديو كليب وإدارة فنية ي مهرجان أوروبا
حفرت امطربة شمس الكويتية اسمها ي
السينمائي ،مرورا ً بأفضل فيديو كليب
مصاف العامية بتواي نجاحات أحدث
مصوّر ي مهرجان آسيا السينمائي
أغنياتها امصوّرة «شيزوفرينيا»،
ّ
الدوي ،وصواً أفضل كليب ي
ترشحت بها أكثر من
حيث
مهرجان كندا السينمائي إى
الزوراء  :موسيقية ي عدة
دبي \جوائز
8
التلفزيونـي ،وأعتقـد أن مراعـاة هـذا اأمـر
جانب تتويجه بجائزتي أفضل
كرى.
مهرجانات
قالـت الفنانـة اإماراتيـة الشابـة ،فاطمـة سيضيف تحديا أكر لركـات اإنتاج لتقديم
إخراج وأفضل تصوير سينمائي
الفنية لم
«شيزوفرينيا»
كليب
يكنوالعربية أعمال درامية ناجحة ي الفرة امقبلة.
الخليجية
الطائي ،إن الساحة
كورونـا والتي وأشـارت الطائـي ،ي مـا يخـص اعمالهـا
أغنيةمن آثـار
مجردتتعـاﰱ
بـدأت
ي مهرجان، Cineawards
جائحةشمس،
بالنسبة إى
لعدد
سينمائية
نصوص
وصلتني
لقد
القادمة:
الحيـاة،
مجـاات
كل
عـى
بظالهـا
ألقـت
إضافة إى ترشيحه لجوائز
فعكفت عى إنتاج العمل أكثر
وعطلـت الكثر من اأعمـال الدرامية واأفام مـن امخرجن وامنتجن والتـي يتم التخطيط
أفضل كليب مصور وأفضل
من  6أشهر ،بوضع فكرة
لتصويرهـا ي السنـة امقبلـة ،ضمـن ظروف
وامرحيات.
ديكور ي مهرجان Indie
للكليب
العمل
نفسه :،فيما مائمـة أكثـر ،وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد
بالجائحـة
وتصورهاالدراما
وأضافت عـن تأثـر
السينمائي.
كبرة
بميزانية
إنتاجه
ي
ونجحت
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم ااتفاقات النهائيـة .مشددة عى :أنها كفنانة
ّ
وعرت شمس عن سعادتها الغامرة
أخرجه
عامي
واستعانت
القيود لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإرشاد
تقليـل
بمخرج ي ظل
الوقت الحـاي
استغـال
أعمالنا قبل
امفروضـة لكي
الصحيـة
مثل للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء لكل هذه التكريمات ،قائلة« :أشكر
نصـورالعامية
اماركات
إعانات أشهر
أرهم
عى
ويحافظـوا
أنفسهم
يحمـوا
لكي
الظروف
أن
امبـارك،
رمضـان
شـهر
دخـول
ّ
كل شخص اشرك ي صناعة هذا اإنجاز،
«ديور» و»شانيل» ،وتمكنت خال الكليب
ومجتمعهـم .افتة اى :أن لديهـا تفاؤا كبرا
قـد تتغر ي أيـة لحظـة ،وهذا قـد يطيل من
ُ
وسعيدة بالتتويج امستحق للكليب وفوزه بثمان
من ااستحواذ عى ااهتمام العامي ي سابقة تعد هي
وستعود
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إى أجل بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا،
ُ
«شيزوفرينيا» جوائز عامية» ،وتعد بذلك شمس أول فنانة ي العالم العربي
ترشيح
تتغرعر
العربي،
أنـيالعالم
نوعها ي
اأوى من
الحياة اى طبيعتها.
ميول
أتوقـع أن
مسمى ،كما
غـر
موجة واضحة جاءت قبيل ظهور اموجة اأوى
رسميا ً
ّر.
و
مص
غنائي
عمل
عن
العامية
الجوائز
من
الكم
هذا
تنال
وآسيا.
وأوروبا
أمركا
ي
موسيقية
جوائز
لثمانية
الجمهـور ي امستقبل وربمـا رغبته تتجه إى وعـن تجربـة امنصـات الرقمية والتـي بدأت لـ «كورونـا» هي «موجة امنصـات الرقمية»
عى أفضل
جائزة
فرة الجديد
الكليب
العجوز ،حاز
بداية من
تستحوذ
اسيمـا أن
القارةمختلفة،
مسلسـات
نوعيـة
اهتمام الناس وأصبحت تنافس مثل «نتفليكـس» وغرها ،وسيكون من امثر
«كورونـا» ّ
غـرت مـن واقـع الكثريـن ومن
شاشـات التلفزيون والسينما ي حقـا ان كانت تلك امنصـات ستتصدر اإنتاج
أفكارهم ورغباتهم،
تقديم مسلسات متنوعة الرمضاني امتعـارف عليه ي شاشـة التلفاز،
وأن مـن امهـم أن نـرى انعكـاس
وأفـام جديـدة لـم ولكـن ا أعتقـد أنها ستكـون اعبـا منفردا،
رغبـات الجمهور وتأثـر أزمة
تعـرض مـن قبل ،فشاشة التلفزيون تأثرها موجود والكثرون
هنـاك
قالـت:
عـى
«كورونا»
بها.
مرتبطون
الفني فتحي بعد طرح أوى أغنيات إنهاء التحضرات الكاملة للتعاون الذي تحر له قبل
اإنتاجبلقيس
تشهده
قوي
نجاح

بلقيس فتحي :مفاجأة جديدة ي الطريق

ألبومها الجديد «حالة جديدة» التي حققت ماين
امشاهدات عر اليوتيوب فور طرحها بساعات قليلة.
وحددت بلقيس فتحي ليلة  28فراير ليكون موعد طرح
ثاني أغنيات ألبومها الجديد «حالة جديدة» التي قالت
عنها بلقيس إنها ستكون مفاجأة ومختلفة كثرا ً عن
حالة جديدة.وعلم أن اأغنية الجديدة تحمل الطابع
اللبناني ،حيث وضعت بلقيس وفريق العمل ي حرة من
اختيار ااسم النهائي لأغنية التي تميل لعنوان «خاف
ّ
عي» ولكنها لم تستقر عليه حتى اآن.
عى صعيد آخر ،تستعد بلقيس لتعاون غنائي جديد مع
أحد أشهر مطربي الهند لكنها تتكتم عن تفاصيله لحن

“∑ي”
احياة
لونهالبناء
لنتعاون معا
العراق

سعد حسن خليل
سعدكلناحسن
خليلان
يسعى اى
كلنا يسعى اى ان تكون حياته اكثر سعادة..

بالتمنيات
ويتهمها تأتي
السعادة ا
“بمبي” ،وهذه
تكون
بالتقصر ٠٠
العراقية
لونهـاالحكومة
حياتهينتقد
يخطيء من
حصلت
العالم
دول
كل
وي
التغير،
اجراء
عى
اانسان
بقدرة
بل
ولنكن اكثر راحة ونقول  ٠٠اخوان العلة ليست بالحكومة
اسعاد
طريق
عى
كبرة
نوعيـة
طفرات
اماضية
السنن
خـال
العلة بالشعب الذي تقوده الحكومة فشعبنا ومنذ ااف السنن
خلق
دورالرفاهية
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لتوسيع
وايجاد
خالمشهد
من كل
الضحية ي
طرق وان
امسكنه
امجتمعات،حياة
تربى عى
تعم
ان
اى
يسعـى
الذي
الفرد
واسعاد
لراحـة
مناسبة
ظـروففمن منا ايتذكر امآي والنكبات التي او قعنا انفسنا
سياي
من
طئيالعراق
ومطأكان
فبعد ان
خانعنإا نحن،
اازلولعائلته،
والفرحة له
السعادة
الرؤوس
وخاضعن
فنحن ومنذ
فيها
بدايات
بدأت
حيث
السينما،
صـاات
تأسيس
ي
السباقة
الدول
للحاكم او السلطان نصفق له نبجله ونمدحه ومن ثم نربص
الرشيد
ركة
الثانية ،حيث
العامية
الحرب
للتآمربعد
لهبسيطة
يسقط هذا
انتجت ان
الفرصة وما
سنحت لنا
متى ما
عليه
الحزام“
بعنوان
عراقي
فيلم
اول
1946
عـام
خال
امرية
العراقيـة
الحاكم حتى نبدأ نكيل له اللكمات وي مواضع اغلبها تحت
اخر
مصطفى ،تبعه
امري
للمخرج
الرق “
ابن
فيلمبحياة
ومنتعش
نيازيوهو راي
ارحمة له
وااتقياء
ااولياء
فمن قتل
يوم
السينما
عن
اثـارة
ااكثر
لكن
“،
بغداد
القاهرة
“
عنوانـه
امسكنه والذل وسحقا له  ٠٠فمن ايرحم اهله واحبته ارحمة
احد
سمر ي
جلسة
اصدقائـه ي
عليهمع
يجلس
ابي ،وكان
اخرنـا
شفاعة
ممن ا
الشفاعة
ان ينتظر
وممنوع
اجنبي
له من
ي
مواطنتم
كلعراقي
فيلـم
سيظهر
نواس،
مطاعـم ابو
تصويرههي
فالعملية
واجبيعى
انه هي
العامة
الخدمة
لهم فاداء
عام
حسني
كامران
اخراج
لليدافندي”
سعيد
بعنوان “
عمليةامنطقة
تلك
ولنكن
وحدها
تصفق
الواحدة ان
يمكن
تكاتفية فا
العرض
حر
الوطنـي
سينما
ي
الفيلم
عـرض
وحـال
،1958
اكثر راحة ونقول ايمكن للحكومة تنفيذ اي مروع او
سيظهر
امشهد الذي
امواطنذلك
مشاهدة
ووالدتي
والدي
اقرباء
مروع فشل
فكم من
مساعدة
دون
خدمات
اغلـباي
تقديم
عدد
من
بامائة
2٠
بحدود
ااقرباء
عدد
شـكل
حتى
الوالد،
فيهعزوف امواطن من امساهمه فيه والتفاعل مع ذلك امروع
بعد
الوالد،
مشاهدة
تحفز
وااقرباء ي
تمتلكبدأ الفيلم
وما ان
الحضـورن
امستحيل
عى خلق
قادرة
احاسيس وطنية
التي
فالشعوب
يتيمة
وهي
مستوىالوالد،
صورة كتـف
تظهر إا
ثم لـم
صـورةوبقينا
امتحرة
الشعوب
نرتقي اى
ااسف لم
ومـنمع
ونحن
الحضور،
سخرية
محط
فكانت
ااقرباء،
ضحـك
اثارت
بائسة
دون وعي او ادراك محصورين ضمن الحيز امكاني ولم نتخطى
اموقف
من هذا
اامل
ورؤىيحس
متسمـرا
الوالد
الدولة بتنفيذ
تقوم
بخيبة ان
قارة فما
واقفاجامدة
بافكار
وبقيالدار
عتبة
امنترة
العراقية
السينمـا
دور
كانت
فيه..
وقع
الـذي
امحرج
مروع تنموي حتى نبدأ بتحريك معاولنا افشال ذلك امروع
اي
للتمتع
بغـداد اماكن
ي
لدخولها مواطن
العائلـةنجد يوما
تجذبااسف لم
الواهية ومع
مناطقالحجج
اغلـباختاق
من خال
الصباح
ابوابها
الراحة ،وهي
بساعات
ساعاتابل كثرا
منالقريب
الشارع
مشهرة او
مقربات داره
منلتنظيف
فرشاة
مسك
العراقية
بالعائلة
ووصل اامر
الليل،
يرمي من
متأخرة
ساعات
حتى
الشوارع دون
سيارته ي
من نافذة
اازبال
مواطن
نشاهد
ما
ااسف
اليوم،يفمع
مازالتأمـا
الهاتف.
جهاز
مقعدها عر
تحجـز
ان
ذاكرتي يوم
مخزونة
التي
امشاهدات
ادراك ومن
وعي او
دور
اغلب
اغلقت
فقـد
اجواء
سـادت
بعد ان
ربيا
حدائق
احدى
امزاجية ي
السن تسر
كبرة
اجنبية
الشديـد،امرأة
شاهدت
اغلبها
واغلقـت
شاشـاتها،
انوار
وانطفأت
ابوابهـا
السينمـا
مصطحبة معها كلبا صغرا فقام هذا الكلب بالترز ي الساحة
التجارية
السيدةامحال
فتحت بعض
واصبحت
بلبس قفازات
مؤخرا هذه
للخردة..فقامت
مخازن امشهد
وانا اراقب
العامة
بسبب
طويلة
فرةماركود
سينمائي بعد
صاات
“اموات”
اى الكلب
توجهت
ورعان
عرض حقيبتها
صغر من
كيس
واخراج
امرحلة
تقديـري فإن
وبحسب
واامنية..
السياسيـة
لرمي الكيس
مكب اازبال
وتوجهت اى
الكيس
ااوضـاعبرازه ي
ووضعت
عربية
استثمارية
اتفاقات مع
القادمة تتطلـب
الحكومة
ركـاتالبر مع
الروحية يتعامل
عقدبهذه
امخصص ٠٠
ي امكان
اراك ركات
خـال
منغصاتمن
باسينمية
نهضـة
اقامـة
لفتـح آفاق
والقال.
والقيل
التعاون
متفتحة من
بروح
استثمار عربية إعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها
للتمتع بمشاهدة اافام ،ولتكون حياته “بمبي بمبي” بعد أن
اصبحت اتعس من حياة “مبي”.

لقاء يكشف قصة مسلسل «لؤلؤ»
من واقع حياة مي عمر

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

فرة ليست قصرة.
وكانت بلقيس فتحي قد أعلنت قبل فرة تعرّضها
نجح مسلسل « لؤلؤ» ي تصدر قوائم البحث
للمعاناة من مرض ُيدعى «حمى امقصورة» بسبب
بجوجل ي نطاق مر خال فرة عرضه حتى
شعورها باإحباط أثناء فرة الحجر الصحي بسبب
قـام الفنـان أحمـد السقـا بإحـراج “فينيسيـا” ،رغم جائحة فـروس “كورونا”
اآن ،هذا باإضافة لتصدره قائمة اأعى
انتشار فروس كورونا .مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا امستجد ،فقد أكد أن هذا ا يمنع من استمرار
اليوتيوب .
التقيدعى
لظروف افتتاحمشاهدة
تعرضهم
هذا امرض يتعرّض له اأشخاص
ااحرازية الوقائية ،ورب
باإجراءات
هامش حفـل
معه،بعدعـى
منزلها
الخروج من
ظروفعمر
النجمةي مي
عادية
لقاءاتاللقاء يتم
وبالرجوعلهاإىأنه لو كان
خالالجونة مثاا
مهرجان
الرابعـة
صعبة؛ حيث رفضت بلقيس الدورة
هذه الفرة ما جعلها تشعر بإحباط
عنها.وبصورة
وليس ابتعد
اقرب
شديد.وضمن إشادة السقاقبل لكان
السينمائي.
برنامج «حلوة
منهـاضيفة
فكانت
عامن
وتسر
اأزمة،
هذه
وتحاول حاليا ً بلقيس الخروج من
وجها
امذيعة
مـن
السقا
أحمد
اقرب
عمليـة،
مهرجانـات
إقامـة
عـن
للمذيعـة
رمضان» وكشفت أن صديقتها امقربة خانتها
عنها
يبتعد
وقامتحيث
إى مكانه
تشويهأن يعود
لوجه قبل
نصحها مثـل
سينمائيـة عاميـة
بجلسات
وفق نصائح طبيبها الخاص الذي
الريد
برقة
صورتها
مهرجـانوحاولت
تأمل للتخلص من هذه امشاعر نهائياً.
االكروني الخاص بها وهذا مشابة لقصة

وتقـف زوجتـه اإعامية ،مهـا الصغر ،التي
حرت معه حفل اافتتاح.وأثار ترف أحمد
السقا امفاجﺊ ضحـك امذيعة وكذلك زوجته،
وعلقـت فضائية “أون إي” عى ترف السقا
عـر قناتهـا الرسمية عى موقـع “يوتيوب”:
“السقـا دائما يبهرنـا ي كل لقاء له ..وهذا ما
حدث ي مهرجان الجونة”.

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎزوجها
كيم كارداشيان تطلب الطاق من
ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

مسلسل «لؤلؤ» الذي قامت بكتابة قصته مي
عمر ،حيث شخصية مروة صديقة
لؤلؤ التي كانت تكن لها مشاعر
وروبى.وأضافـتوحقد.
غرة
جومانـا ي تريحـات وضيوف رف كثرين.
كشفـت الفنانة جومانـا مراد عن
فكرة وأشـارت جومانا إى أنهـا سعيدة بعودتها
ورغم تدور
ظهورها كضيفة رف عى أحداث صحفيـة أن الفيلم
قصتهميحولعمر
دموع
وتجسد إى التمثيـل مـرة أخرﯨـي رمضـان اماي
خالنوعيـة
من«يوم » الذي يجري تحديد مشوقـة ترتقـي إى
ذكر موقع تي.إم.زد أخبار امشاهر ومجلة فارايتي وتشر التقارير إى أن ثروة ويستفيلم
الرعب أنها
اللقاء إا
صديقتهامن بمسلسـل «خيانـة عهـد» ،موضحـة أنها
سامحت وهـي سيدة
موعد طرحه بدور العرض خال خاله شـخصية «أحام»
أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلبت رسميا الغناء وأعماله اأخرى مثل اأحذية
بدر،
نجاء
زاهر،
العام امقبل ،حيـث تعود جومانا طبقـة أرستقراطيـة ،افتـة إى أن دورها أحمد
كبرة
الرنوبي،نجمة
محمد أنه بطولة
هذا العمل
اختارت
الطاق من زوجها مغني الراب كاني ويست بعد قرابة وامابس ،تبلغ  1.3مليار دوار،
ولكن
باأخر
وسلوى
وهيدي
إدوارد،
الفقي،
مفاجأة نرمن
كرم،والعالم
كبـرة
قامة فنية
فهـي
مثـل يرا
حيث يعتر من أغنى الفنانن يبالفيلـم إى السينمـا بعـد غياب له خصوصيـة وغريب وسيكـون
سبعة أعوام من الزواج.
إذا وثقــت بشــخ òوجعلتــه كل شــيء ي
يضـم تكن
عاقتهما لم
باإضافة
واحدة،
وأرفبه إا
عثمان،ا يوجد
توليفـة كلـه
سنـوات منـذ مشاركتهـا ﰱ للجمهـور ،كمـا أن الفيلـم
وهدير
زاهر،
يـراوملك
زكي،
ونقل اموقع عن مصادر لم يحددها أن اانفصال يجري العالم.
ً
ً
حيات ...Ÿفهâا الشــخ òإما أن يكون معŸ
مثل سابق
معـه أيضا ي فيلـم «الحفلة» مع مميزة مـن الفناننمثل
صناعـة
عاليـة
بحرفيـة
مكتـوب
أحمـدا.داود ودينا إى ورق
بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة امشركة أما كارداشيان ،فتبلغ
مهران،
محمد
وحوار
سيناريو
عبدالنار،
لˇبد وإما أن يعطي Ÿدرسا لن تنساه أبدا
الفنانـن أحمد عـز ومحمد رجب الربينـي ونريـن أمن ومحمد شـاهن وركة إنتاج كبرة.
ثروتها حواي 9٠٠
أوادهما اأربعة.
ومسلسل «لؤلؤ» إخراج محمد عبدالسام ،وأرف عى اإخراج
وذكرت فارايتي عن مصدر قضائي قوله إن كارداشيان مليون دوار ،كما
بطولة مى عمر ،والتأليف محمد سامى .
نوال الزغبي
أنها تعتر من أكثر
قدمت أوراق الطاق الجمعة.
وتزوج ويست بكارداشيان ي  ،2٠14بعد أعوام من ا لشخصيا ت
مواعدتها ،ولديهما معا  4أطفال ،ابنتهم نورث ( 7شعبية عى
قع
أعوام) ،وابنهم ساينت ( 5أعوام) ،وابنتهم شيكاغو ( 3مو
إ نستغر ا م ،
أعوام) ،وطفلهم سالم (عام ونصف).
وقال مصدر لـموقع «بيج  »6إن عاقة الزوجن حيث يكلف
«انتهت» ،وتجرى حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما ا منشو ر
أطلقت هيفاء وهبي تحديا ً جديدا ً ليلة يوم الحب
بعد عيش حياة منفصلة خال العام اماي ،حيث أمى ا لد عا ئي
قبل أيام ،حيث دعت جمهورها إى كتابة كلمة
ويست معظم وقته ي مزرعته ي وايومينغ ،والتي تقدر ا لو ا حد
حب عى امرآة ونرها عر صفحاتهم عى
منها 1.2
قيمتها بـ 14مليون دوار.
مواقع التواصل ااجتماعي تحت هاشتاغ
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
ن
مليو
التسويات»
من
«ضخمة
مبالغ
ويتوقع أن يكلف الطاق
 ،HaifaloveChallengeلكن هناك تح ّديا ً
أصدرت وكالة ناسـا صـورا ً
جديدة
امركبة.
تنتظرها
التي
ااحتماات
دوار.
وتقاسم الثروات ،خاصة بالنظر إى ثروة كل منهما.
آخ َر ستدخله هيفاء وهبي خال الفرة
امريخ،
اإقامـةسـطح
مركبتها عـى
بعـدمـن
امهندسن
ستلتزنر،
الحقيقة ،خاصـة أن الغناء امبدعـن من مطربن وشـعراء أغنية وموسيقى ،الصعبـة التي مر به العـراق ،كانت واتزال مؤمة ،عائد اى بغداد ؟
كبربهـذه
ابصـم
وقال آدم -أنـا ا
ااوى للفنـان
الدائمـة
أن أتاحـت
التقاطهـا
واملحن لقطـة
وامطرب ي ذلـك
بمـا
امقبلة نكشف عن تفاصيله.
جهـود
دبي،امـروع،
محسن ،ي ي
مركبـةبـن الجنوب والشمال وهـذا سوف يتيح فرصة لاتصال الريع وتاقح كمـا أنها أضافـت ي الكثر من اأشـياء وتعرفت  -اأوضاع امأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج
بالتنوع ما
إن يتميز
العراقـي
امغـرب،تـممهند
الرعـب
دقائـق مـن
سـبع
خـال
ملحميا”
تلخص
“امثابـرة”
من خال أغنية «خطفة جامدة» ،تدخل الديفا
عى أناس من غر العراقين ي الخارج من الوطن اى تكاتـف وجهـود كل أبنائه ،عمـل امبدع ي هذا
امختلفة التي تؤثر بشكل اأفكار والتقدم بﴚء جديد.
“جهدااأرض
تضاريس
نتيجة
عالـم الغناء
واانطاق ي
لانتشـار
اكـر
فرصـة
واجهتهـا امركبـة عندمـا تحملت يمثل ثماني سنوات ،وتظهر الصور
هيفاء وهبي عالم «أغاني امهرجانات» للمرة
ً
العربي وكل خطوة من العاقات الخارجية أضافت الظـرف صعب لكنه مهـم جدا ،اذ يجـب عليه أن
واموسيقـى ،اسيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل مبار عـى التلوين ي الغناء ،فهنـاك غناء امقام • هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟
ً
ظروفـا مضطربـة أثنـاء دخولهـا اأخرة أن العمل قد أتى ثماره.
اأوى ي مشوارها الفني ،حيث علم أنها اتفقت مع
يعطي ي هذه امرحلـة اكثر من قبل ،إذ أن اأغنية
اأصيلـة كذلك اللـون الريفي - ،الفنـان حينمـا يحـط الرحـال ي أي بلـد فإنـه اى مسرتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
بجـذوره
امعـروف
النفـاذ اى ذوق
عـى
الجـويقـادرة
الغـافتلحينيـة
وموهبـة
واقربت
للمريـخ
هي
السـماء
رافعة
مناورة
أن
كمـا
الشاعر أسامة محرز عى كلمات اأغنية ،عى أن يلحنها
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات
ولغــره •يطموحك
للكرديي الحياة
نريدالعام سواء
والـذوق
الحديثـة اآن التـي بدأت سوف يتأثر بالبيئة
اأغنية
الهبـوطموجـة
مرحلـة وهنـاك
الدائمة الثانية
باتجـاه
الجمهور،
إذن؟أن
العراق
إننــا
اإقامةامركبة
هبطـت
غادرهاحيث
السـطح،
من
التـي تم
اأخـرة
مونتي وهو أشهر ملحني هذه النوعية من اأغنيات حيث قدم
والغنـاء ،وعليـه أن يستشـف هذه  -أن اصـل للمواطن العربي ي كل مكان ي العالم ،مجتمعنـا العراقـي يجـب عـى كل امبدعـن
اموسيقـى
أو
.
الساحة
تجتاح
وعائلته
يجد
حيث
ببلجيكا،
بروكسل
العاصمة
ي
دوار
مليار
2.2
تكلفتها
تبلـغ
التي
للمناورة
مماثلة
كانت
استخدامها،
َ
يعتز بوطنيته وعراقيته ا من خال خليه
أكثر من أغنية محمد رمضان منها «املك».
العاقـة ويعـزز مـن خالهـا أسلوبـه الجديد ي وطبيعي هذا ليس بالﴚء السهل ويحتاج اى جهد العراقيـن أن يوصلـوا ثقافتنـا اى
منها؟
واحد
وأنت
•
جديد.
من
واانطاق
لاستقرار
فرصة
عى سـطح امريـخ يـوم الخميس التي هبطت كوريويسـتي بها عى
وتفكر هيفاء ي ضم هذه اأغنية إى ألبومها الغنائي الجديد امقرر
كبر.وا بتنازله عن
وقوميتــه،
ولغتــه
العالم والدول العربية خاصة لكي
ليس اليوم
زيــه القناعة
عــناى هـذه
كذلـك ،نحن جيل استفـاد كثرا من التعامـل ،أنا توصلت
سطح -
امطربـن الذين
محسن من
الفنـان
جيـلويقول
مليون ميل،
مهنـد 239
بعـد رحلة
كنت.2012
نعـم،عام
امريخ ي
طرحه قبل نهاية العام الحاي؛ خاصة بعد نيتها الحصول عى
عذباُ ،
عى
جيد
بشكل
“تعمل
إنها
العلماء
التي
التفصيليـة،
الصـورة
ظهـر
ت
محسن مع نفسه كملحن يعلـم الجميع بـأن العراق هو
مهنـد
يتعامل
وكيف
•
هي
الناجح
الفنـان
طريقة
أن
سنـوات،
منـذ
بـل
درسنا
أننـا
اى
إضافـة
العراقـي،
الغنـاء
أصالـة
ومنذ
وطـرازا
لونا
العراقية
اأغنيـة
منحـوا
أعيادهِ وأعراف ِه وتقاليده ،بل من خال مشركاته
فرة راحة قصرة من اأعمال الدرامية بعد اعتذارها أخرا ً من
صحيفة
السطح” ،ووفقا
أيقونية
تصبـح
عراق امبدعن وليس مشاهد
أكاديمية ،وعى يد اشهر التـي تساعده عى ولوج واهتمـام وسائل اإعام أو مطرب؟
صـورةدراسة
واموسيقى
يمكـن أنالغناء
متميزا بعد أن
ذكرتهصوتا
الجمهور ،مافكان
صغره احبه
الكبرة مع شركائه ي الوطن-وي
امشاركة ي بطولة مسلسل «حرب أهلية» أمام يرا.
شـاركت
الريطانية،
“ديى
النايلون
الفضاء ،حبـال
رحـات
مؤسسا ي
وامصرالشعريـة والتي أراها القتل والدمـار والترفات
التاريخالنصـوص
حينمـا اختار
ذوو أفضـال علينا مثل والقنوات الفضائية.
امعروفـن ،وهم
الفنانن
أرضية
أرارهـا،
ميـل”وتعلم
اموسيقى
درس
صورة
اأمريكيـة
الفضـاء
وكالـة
عى صعيد آخر ،تصدرت حلقات مسلسل «إسود فاتح» قمة
عى
امثابـرة
تنـزل
التـي
الطويلـة
مرحلة التلحن بحيث امنح امتخلفـة للبعـض الذيـن
لتبدأ
نفﴘ،
من
قريبة
جذورك؟
عن
انقطاعا
ستجد
ربما
لكن
•
فإنني
لذلك
القرغوي،
طالب
والراحل
هال
فاروق
والعربي.
العراقي
الغناء
بورصة
ي
راسخة
الحكيم
عمار
السيد
وعر مســاهمته احقيقية ي صنع القرار وادارة
والتـي
التقطتهـا
امريخ ،إى
امشاهدة ي أمانيا خال اأسبوع اماي؛ حيث احتلت قائمة أكثر
رافعـةجرى عن ُ
ميكانيكامتأثرين بموجة الغناء  -مـاذا ا تعتقد ذلك ،ربما تطويـرا لهذه الجذور ..روحا جديدة للكلمة ،وهذه التفاصيل الرقيقة هي ا يمثلـون بلـدا ً عمـره
جانـبلهم وغر
أننا امتداد
سـطح اعتقد
يكشف مهند
السـماءبعـد
الحـوار الذي
ي هـذا
الباد.
شؤون
ُتظهـر امثابـرة ،متدليـة أسـفلها امركبة وعجاتها امتدلية ي الهواء.
عرة مسلسات مشاهدة هناك فور عرضه قبل أيام.
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه ،وأرار التي طرأت عى ساحة الغناء ي بغداد وامحافظات الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة ،الغناء املتقى اأخر ي حنجرتـي ،أنا أتعامل مع اأغنية آاف السنـن مـن
ومربوطـة بالحبال اميكانيكية قبل كما أنـه بعد هبوط العربة الجوالة،
جدير بالذكر أن امسلسل تص ّدر امركز اأول ي امشاهدات ي
الحضارة .
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي ،واقصد أوا كملحن ،واختر صوتي بعد ذلك ي اأداء.
بمطربن محدودين.
والتي انحرت فيما بعد
الشجن الحزين.
الغناء العراقي ذي
لحظات من الهبوط.
طارت رافعة السماء بعي ًدا إى مكان
كثر من الدول العربية ،بعد عرضه عر شاشة امنصة اإلكرونية
العرب؟
ذلك مع
القلوب• ،
ربما لتشابه
الخليـج
هنـا بالذات ي بلدان
بلجيكا اآن؟
ي
إقامتك
تشكل
وماذا
•
غردتعقب ؟
• ماذا
امطربننادي
إيصاها
وبماأراد
رسالة
العربيي
ستبقى
فلسطن
فريق امركبة أثناء مشـاركته آمن حيث لن يتسبب هبوطها ي أي
شاهد خال الفرة اماضية ،وينتظر الجمهور العربي عرض حلقات
للمهمة .هجرة وإقامة استقـرار فقط ،أوضاع البلد العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة ،وكلما حققنا  -بالتأكيـد ،أنني أضع اللحـن عى مستوى قدرة
رر  -هي
حزنها مع أنها
ي
أرار
لأغنية
يكون
أن
جميل
 الصـورة عـى توير”:اللحظـةبعث الرقاب امنتمي إى الدرجة الرابعة التونسية،
امسلسل خال الشهر امقبل عر شاشة الـأم بي ي.
ميلوكما تعرف إنني أقمت وسيلـة هذا اانتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز أداء هـذا امطـرب أو ذاك ،لقد غنـت ي ديانا حداد
حوايجدا،
بعدصعبة
عىذلك
وقبل
اليوم
داات
ي
موروثة وغارقـة
نتـاج
اجتماعيـةفريقي
بيئةحلـم بهـا
التـي
لسـنوات ،وهبطت امركبة
يشارك ي بطولة امسلسل معتصم النهار وروجينا وأحمد فهمي
الكوفية
ساكني مــن
امســتوحاة
جدايرغبة ي تطوير قدراتي جذورنا ي من
جميل ،وكذلك للمطرب
الضعن) بأداء
امستقبل.خــال أزيائه الرمية (يا
سنوات طويلة
واحـد مني دبي
واقعـة” ،شـجون
حقيقـةالعراقية ذو
اآن ي اأغنية
والحزن
عميقـة..
أصبحـت
الشـاهقة
امنحـدرات
وصري فواز ،وتجسد هيفاء من خاله شخصية سيدة أعمال ُتدعى
الصـورة ً
امواطن سـطح
أيضـا
عرتعتقد
ريعاالتي
جيزيـرو
حـوض فوهة
خارطة اأغنية بنطاق واسع
شكلاشـتهرت
اماجد ،وقد
كانت مؤمة ؟
امحطـات الفضائية ،وهذا • الغربة ومهند محسن هل
واانتشـار
العراقي ،واصبح
والتقطـت شخصية
نفسية طبعت
راشـد على
واأرقام الي صممت
الفلسطينية
رانيا خطاب تتعرض للخيانة من زوجها وأقرب صديقاتها ،فتقلب
أدنـى امركبة،
بالحياة ي
مأهولة
الحزين ..مما ناسـا أنها
بغداد خال فـرة الحصار  -الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختاف جدا  ،ولدي مشاريع أخرى قادمة .
منـه ي
كانتنعاني
ما كنـا
الصخريالطعم
امريخسوى هذا
ا يتذوق
ترحيبا
بعـدميلة
مبادرة
فلسطن ..
حياتها رأسا ً عى عقب.
اهتمـام
• أثـار
وكالة ناسـا بشـأن يوم من اأيام.
معز بو لحية
واسعا اأوضاع ي العراق  ..وهل أنت
كيف تقرا
اقت أخرا ..
الظروف •
والجمهـور
امكـان وتـرك العـراق
والحرب عى العراق .كما أن دبي كانت ملتقى لكل
واقعا ؟
بمعنى ذلك

امغي كاني ويست

مركبة ناسا تلتقط أول صورها الملونة
على المريخ أثناء مرحلة الهبوط
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