دائرة املفصولني السياسيني رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
تعاود استقبال املواطنني
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة شؤون املفصولني السياسيني يف األمانة
العامة ملجلس الوزراء معاودة استقبال املواطنني.
وذكر بيان لألمانة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
«تعاود دائرة شؤون املفصولني السياسيني يف األمانة
العامة ملجلس الوزراء املبارشة باستقبال املواطنني
املشمولني بقانون الفصل السيايس ،لالستفسار
عن طلباتهم».وأضاف «سيكون موعد املراجعة يوم
اإلثنني من كل أسبوع ،من الساعة العارشة صباحا ً
حتى الثانية بعد الظهر ،يف مكتب خدمة املواطن،
الكائن يف بناية وزارة اإلعمار واإلسكان واألشغال
والبلديات العامة السابقة ،يف منطقة كرادة مريم».

تعرض بئرين نفطيني يف كركوك
إىل تفجريين

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أكدت رشكة نفط الشمال ،امس السبت ،أن العمل اإلرهابي عىل البرئين النفطيني
بكركوك لم يؤثر يف العملية اإلنتاجية.وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» :أن
«برئين نفطيني يف حقل باي حسن تعرضا فجر اليوم (أمس) اىل عمل تخريبي
إرهابي جبان بتفجري عبوتني ناسفتني» ،مشريا ً اىل أن «هذا العمل اإلرهابي لم
يسفر عن حدوث حرائق أو أرضار مادية أو برشية ،ولم يؤثر يف العملية اإلنتاجية
أو توقف ضخ النفط من اآلبار املذكورة».وشددت الرشكة عىل أن «هذه األعمال
اإلرهابية الجبانة لن توقف الجهود الوطنية يف إدامة العملية اإلنتاجية دعما ً
لالقتصاد الوطني».وذكر البيان أن»وزارة النفط والجهات املعنية واألمنية قامتا
بفتح تحقيق يف الحادث».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7469 :االحـد  18نيسان 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7469 Sun 18 Apr 2021

بعد ظهور وثيقة من املالية تنص على اإلستقطاع الضرييب من الرواتب واألجور

برملانيون واقتصاديون لـ
الزوراء /حسني فالح:
ع ّدت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية قرار وزارة
املالية بفرض رضيبة  10%عىل الراتب الكيل للموظف
باملخالف لقانون املوازنة ،وفيما اشارت اىل ان مجلس
النواب س�يكون له موق�ف كبري ملن�ع تطبيقه ،حذر

 :قرار فرض ضريبة على رواتب املوظفني خمالف للقانون وسيكون لنا موقف ملنعه

خبير اقتصادي م�ن حدوث ركود اقتص�ادي كبري يف
الس�وق نتيجة فرض الرضائب ورفع س�عر الرصف
.وقال عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ،مازن
الفييل ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان وزارة املالية استدلت
يف قرارها االخري بفرض رضيبة دخل عىل الراتب الكيل

للموظ�ف عىل امل�ادة  34فقرة ج م�ن املوازنة ،والتي
تخص الغاء االعفاءات ،فهي استدلت عىل قرار قديم،
يف حين ان القصد واضح من الفق�رة ج ،ما يعني ان
القرار فيه مخالفة لقانون املوازنة.واضاف :ان وزارة
املالي�ة كانت لديها النية يف الس�ابق بفرض الرضيبة

واالس�تقطاعات عىل روات�ب املوظفني ،م�ا يدل عىل
ان رأي الجماهير واملواطنني والس�خط الجماهريي
والضجة االعالمية ازاء قرار رفع س�عر رصف الدوالر
وارتفاع االسعار ليس بحسابات الوزارة.

تفاصيل ص2

غالء املواد الغذائية خيلي االسواق من املتبضعني وينغص العراقيني برمضان

الزوراء /خاص:
شهدت األس�واق العراقية حالة من
الركود االقتصادي بعد ارتفاع س�عر
رصف ال�دوالر يف البلاد .وظه�رت
االس�واق العراقية عىل غير عادتها
كل ع�ام ،خالي�ة م�ن املتبضعني يف
ش�هر رمض�ان املب�ارك واس�تعدادا
لعيد الفطر املبارك .وقال مراس�ل “
الزوراء” ان اغلب اس�واق العاصمة
بغداد ش�هدت ركودا اقتصاديا كبريا
جراء ارتفاع سعر رصف الدوالر امام
الدينار العراقي  ،االمر الذي ولد داخل
املواط�ن عزوفا عن الشراء واكتناز
النقود ،ب�دال من الشراء والتبضع.
وق�ال اح�د البائعين يف الش�ورجة
ويدعى احمد عيل ملراسل “الزوراء”:
يف مثل هك�ذا ايام من كل عام كانت
الشورجة واغلب االس�واق العراقية
تكت�ظ باملواطنين لشراء امل�واد
الغذائية واملنزلية واملالبس استعدادا

لعي�د الفطر املب�ارك  .واضاف وهو
بائ�ع م�واد غذائية يف الش�ورجة ان
“حرك�ة البي�ع يف الس�وق أصبحت
ش�به معطل�ة” ،مبين�ا ً ّ
أن “حرك�ة
البي�ع اقتصرت على امليس�ورين،
لشراء مايحتاجون�ه م�ن م�واد
اساس�ية.من جهت�ه ،ق�ال املواطن
محمد عام�ر ّ
إن “أس�عار البضائع،
خصوص�ا ً امل�واد الغذائي�ة ارتفعت
بنسبة كبرية بعد ارتفاع سعر رصف
الدوالر” ،مضيفا ً ّ
أن “غالء األس�عار
الفاح�ش تتحمله الحكومة بس�بب
سياس�تها النقدي�ة الخاطئة وعدم
س�يطرتها على الس�وق والس�ماح
للتج�ار بالتالع�ب باألس�عار”.
وكان�ت الحكومة العراقي�ة اتخذت
عدة إج�راءات ملنع ارتفاع األس�عار
واحت�كار املواد الغذائي�ة ،وللح ّد من
الغالء الفاحش يف األس�واق العراقية
قبيل شهر رمضان.

القوة اجلوية يتعادل سلبيا مع باختاكور االوزبكي يف دوري ابطال اسيا
نقيب الصحفيني املصريني حييل مذكرة الطعن يف نزاهة االنتخابات للنائب العام

ص8

بغداد /الزوراء:
بحث رئيس الجمهوري�ة ،برهم صالح،
م�ع مل�ك اململك�ة العربية الس�عودية،
س�لمان ب�ن عب�د العزي�ز ،العالق�ات
الثنائية بني البلدين وتعزيزها يف مختلف
املجاالت.وذكر املكت�ب االعالمي لرئيس
الجمهورية يف بيان تلقته “الزوراء” :ان
“رئيس الجمهورية ،برهم صالح ،أجرى
اتصاالً هاتفيا ً مع امللك ،س�لمان بن عبد
العزيز ،ملك اململكة العربية الس�عودية،
حي�ث جرى خالله تبادل التهاني بحلول
ش�هر رمض�ان املب�ارك ،داعين امل�وىل
ع�ز وج�ل أن يعي�د ه�ذه املناس�بة عىل

الش�عبني والبلدي�ن الش�قيقني بالخير
واألم�ن واالس�تقرار والتقدم”.وأضاف:
انه “تم خلال االتص�ال الهاتفي ،بحث
العالق�ات الثنائية بني البلدين وتعزيزها
يف مختلف املج�االت وبما يخدم مصالح
الش�عبني ،ودعم إرس�اء األمن والسلام
يف املنطق�ة ،والتعاض�د يف مواجه�ة
التحدي�ات املختلفة”.وتابع“ :كما جرت
اإلش�ارة إىل الزي�ارة الناجح�ة التي قام
به�ا رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى
الكاظمي إىل اململكة ،وأهميتها يف تعزيز
أوارص العالقات املشتركة بين البلدين
الشقيقني”.

الرافدين يرفع فائدة حسابات
التوفري للمودعني أمواهلم

بغداد /الزوراء:
أعلن مصرف الرافدين ،امس الس�بت،
رفع نس�بة الفائدة لحس�ابات التوفري
الخاص�ة للمواطنني لتصبح  4.5باملئة.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :إن�ه “وانطالقا ً مع
سياس�ة املصرف الهادف�ة اىل تعظيم
االي�رادات م�ن أج�ل ج�ذب الس�يولة
النقدي�ة وتش�جيع الزبائن على ادخار
أمواله�م بدالً م�ن اكتنازه�ا يف املنازل،
فق�د قرر املرصف زيادة نس�بة الفائدة
عىل حس�ابات التوفير اىل  4.5باملئة”.
وأضاف :أن “املرصف ق�رر أيضا زيادة

نس�بة الفائ�دة على الودائع ملدة س�تة
أش�هر لتصبح  4.5باملئة وزيادة نسبة
الفائ�دة على الودائع الثابتة ملدة س�نة
لتك�ون  5.5باملئ�ة باإلضاف�ة اىل زيادة
نس�بة الفائدة عىل الودائع ملدة س�نتني
لتصب�ح  6.5باملئة”.وأش�ار البي�ان اىل
أن “املصرف قرر دف�ع الفائدة للودائع
الثابت�ة لتمن�ح مقدم�ا ً على أن يتعهد
املواط�ن بع�دم كرسه�ا وس�حبها،
وبخالفه تس�تقطع الفائ�دة املمنوحة
من أص�ل مبل�غ الوديعة ،ويك�ون ذلك
أساسا ً للمفاضلة بني الوديعة وحساب
التوفري وللزبون “.

للمرة الثانية خالل يوم ..عطل واسع
يصيب موقع “تويرت”

بغداد /متابعة الزوراء:
تعط�ل موق�ع التواص�ل االجتماع�ي
“تويتر” ،للم�رة الثاني�ة يف غض�ون
س�اعات قليل�ة ،ام�س الس�بت ،فيما
كان�ت الرشكة قد تعه�دت بالعمل من
أجل إيجاد حل مل�ا حصل ،حتى يتمكن
املس�تخدمون م�ن التصف�ح بش�كل
عادي.وبحس�ب صحيف�ة “إندبندنت”
الربيطاني�ة ،فإن موقع “تويرت” تعطل
للم�رة الثاني�ة ،على قراب�ة الس�اعة
الواح�دة والنص�ف ظه�را بتوقي�ت
اململك�ة املتحدة.وذك�رت تقارير تقنية
أن “تويتر” لم يتعط�ل يف دولة محددة
فق�ط ،ام�س الس�بت ،بل إن�ه تعرض
لإلرباك يف مختل�ف دول العالم.وفوجئ

مس�تخدمو املوق�ع ،برس�الة تقول إن
“خط�أ م�ا قد حص�ل ،يرج�ى معاودة
املحاولة الحق�ا” ،بينما كانوا يحاولون
الوص�ول إىل صفح�ة املنص�ة.وأوردت
املنص�ة املختصة يف رصد تعطل املواقع
“داون ديتيكتر” ،أن ما يقارب  40ألف
ش�خص أبلغ�وا ع�ن تعطل تويتر ،يف
وقت س�ابق.وكانت رشكة “تويرت” قد
أقرت بالعط�ل ،وأكدت أنه�ا تعمل من
أجل إصالحه ،لكن األمور عادت لتسوء
مجددا ،فتعطلت املنص�ة للمرة الثانية
ل�دى كثريين.ولم تكش�ف الرشكة عن
األس�باب الت�ي أدت إىل ه�ذا التعطل يف
تويرت ،لك�ن بعض الخبراء رجحوا أن
يكون األمر مرتبطا بالخوادم.

الصحة :اللقاحات آمنة وتقي من الوفاة
عند اإلصابة بفريوس «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أك�دت عض�و الفري�ق الطب�ي االعالم�ي
ل�وزارة الصح�ة ،رب�ى فلاح حس�ن ،أن
جمي�ع لقاحات فريوس كورونا املوجودة
يف املراك�ز الصحي�ة يف البلاد آمنة ،وهي
ق�ادرة عن�د أخ�ذ الجرع�ة الثاني�ة م�ن
التخفيف من ش�دة اإلصاب�ة ،إن حدثت،
وبمثابة وقاية من الوفاة.وقالت حسن ،يف
حديث صحفي :إن «الفئات غري املشمولة
باللقاح ،س�يتم االعتماد عىل املسحة عند
مراجع�ة الدوائ�ر أو الس�فر والتأكد من
خلوهم من املرض ،ويف ما يتعلق بالفئات

األخ�رى فس�يتم االعتم�اد على بطاق�ة
التلقي�ح بجرعتني.وبينت أن «أخذ اللقاح
لي�س إجباري�اً ،ولك�ن يف حال�ة أن الفرد
أصبح يش�كل خطرا ً على اآلخرين ،فهنا
تنته�ي حريته باالختيار بح�دود الرضر،
ل�ذا يصبح من الضروري أخ�ذ اللقاح»،
موضح�ة أنه «يف ما يتعل�ق بالفئات التي
تعم�ل باملطاعم وامل�والت والفنادق ،فمن
ضمن رشوط االجراءات الصحية املعمول
بها أخذ لقاح (كوفي�د ـ )19كونهم أكثر
الفئات التي تتعامل مع املواطنني».

تفاصيل ص4

الدوالر يشهد استقرارا يف
البورصة احمللية
ص6

صاحل والعاهل السعودي يبحثان
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها

أكدت وصول مليون و 300ألف جرعة نهاية الشهر احلالي

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت اس�عار رصف ال�دوالر لتوقف
البورص�ة الرئيس�ية يف س�وقي الكف�اح
والحارثية بالعاصم�ة العراقية بغداد عن
الت�داول نتيج�ة الحظر الش�امل الذي تم
تطبيق�ه خالل الفترة املاضية من يومي

الجمعة والس�بت.وقد اس�تقرت أس�عار
البيع والرشاء يف محال الصريفة باالٔسواق
املحلية التي فتحت البع�ض منها ابوابها
يف بغ�داد ،حيث بلغ س�عر البيع 148500
دينار عراقي ،بينما بلغت اس�عار الرشاء
 147500دينار لكل  100دوالر امريكي.

بعد تسجيل  6552إصابة جديدة و 33حالة وفاة

العراق يسجل تراجعا طفيفا بإصابات كورونا والوفيات تالمس الـ  15ألفا
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،امس الس�بت ،املوقف
الوبائ�ي اليومي لفريوس كورونا املس�تجد يف العراق،
وفيما اكدت تس�جيل  6552اصابة جديدة و 33حالة
وفاة وشفاء  5867حالة ،حددت دائرة صحة الرصافة

التوزيع الجغ�رايف لالصابات حس�ب املناطق.وذكرت
الوزارة يف بيان تلقته «ال�زوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،35287 :ليصبح عدد الفحوصات
الكلية ،8767925 :مبينة انه تم تسجيل  6552اصابة
جديدة و 33حالة وفاة وشفاء  5867حالة.واضافت:

ان عدد حاالت الش�فاء الكيل ،)%87.5( 849718 :أما
ع�دد ح�االت االصاب�ات ال�كيل ،970987 :بينما عدد
الح�االت الت�ي تح�ت العلاج ،106321 :يف حني عدد
الحاالت الراق�دة يف العناية املركزة ،505 :وعدد حاالت
الوفي�ات ال�كيل ،14948 :الفت�ة اىل ان ع�دد امللقحني

ال�كيل.215801 :م�ن جهت�ه ،اعلن مدي�ر عام صحة
بغداد الرصافة ،عبد الغني الس�اعدي ،تسجيل 1410
اصاب�ة جدي�دة بفريوس كورون�ا بينه�ا  1266حالة
رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

تفاصيل ص2

حراك نيابي للتصويت على تشريع قانون اخلدمة املدنية يف جلسات الفصل اجلديد
الفص�ل الترشيعي األول ،وذلك اس�تنادا
للم�ادة ( )57من الدس�تور ،حيث قررت
هيئ�ة الرئاس�ة ان تكون بداي�ة الفصل
الترشيع�ي الثان�ي /الس�نة الترشيعي�ة
الثالث�ة ي�وم الثالثاء املوافق  ٢٠نيس�ان

الزوراء  /يوسف سلمـان:
ال تزال ترشيع�ات القوانني املهمة تنتظر
عرضهـا يف جدول اعمال جلسات مجلس
الن�واب للفص�ل الترشيع�ي الجديد ،بعد
اعالن رئاس�ة مجلس الن�واب عن انتهاء

إصابة القرضاوي
بفريوس كورونا
القاهرة /متابعة الزوراء:
أعل�ن االتح�اد العامل�ي لعلماء املس�لمني،
ام�س الس�بت ،إصابة يوس�ف القرضاوي
الداعية القطري املصري األصل ،بفريوس
كورونا.وذك�ر أن الداعية املقيم يف الدوحة،
بحال�ة جي�دة ويتلق�ى الرعاي�ة الصحية.
والقرضاوي من مواليد س�بتمرب من العام
 1926يف قري�ة صفط ت�راب بمدينة املحلة
بدلتا مصر حيث يبلغ من العمر  95عاماً.
وأدي�ن بأحكام بالس�جن املؤب�د يف قضايا
تحري�ض على العن�ف يف مصر واقتحام
السجون إبان أحداث ثورة  25يناير ،وأدرج
اسمه بقوائم الكيانات اإلرهابية.

الحايل .ورغم ان الربملان اعلن عن تأجيل
التصويت على مرشوع قان�ون الخدمة
املدني�ة االتح�ادي ،اواخ�ر ش�هر كانون
االول امل�ايض ،لغ�رض انضاجه وعرضه
للتصوي�ت الحقا مرة اخرى ،لكن اللجان

ترشيع قان�ون الخدمة املدنية االتحادي،
واش�ارت اىل ان الخالف�ات بين اللج�ان
الربملاني�ة وراء تأجي�ل التصوي�ت على
القانون.

النيابي�ة املعنيـ�ة بص�دد التحق�ق م�ن
صياغات القان�ون لتمريره دون عقبات
مس�تقبال .وازاء ذل�ك طمأن�ت اللجن�ة
القانوني�ة النيابي�ة االوس�اط الش�عبية
واملجتمعية بعدم وج�ود تبعات مالية يف

تفاصيل ص2

إصابات كورونا عامليا تتجاوز الـ 140مليون شخص والوفيات تتخطى الـ  3ماليني
بغداد /متابعة الزوراء:
تج�اوز عدد االصابات بفيروس كورونا حول العالم
ال�ـ ( ، )140,050,311والوفي�ات(،)3,001,892
واملتعافون(  ،) 79,814,782منذ ظهوره أواخر عام
 ،2019يف وق�ت يتواصل الس�باق من أج�ل التلقيح.

وأبل�غ مكتب منظم�ة الصحة يف الصين عن ظهور
ه�ذا امل�رض يف أواخر ديس�مرب .2019وقد ال تعكس
ه�ذه األع�داد إال جزءا ً بس�يطا ً م�ن الع�دد اإلجمايل
الفعلي ،ألنها تس�تند إىل التقارير اليومي�ة الصادرة
عن السلطات الصحية يف كل بلد وتستثني املراجعات

الالحق�ة م�ن قب�ل ال�وكاالت اإلحصائية.وس�جّ لت
حملات التلقيح وه�ي متفاوتة جدا ً بحس�ب البلد،
عىل املس�توى العاملي حقن قرابة  863مليون جرعة
بحس�ب تعداد أجرته وكالة فران�س برس حتى يوم
الجمعة.

جملس األمن يرحب مببادرة السعودية إلنهاء الصراع يف اليمن
بغداد /متابعة الزوراء:
رحب مجل�س األمن ال�دويل بإعالن
الس�عودية بش�أن إنهاء الرصاع يف
اليم�ن والتوص�ل إىل ح�ل س�يايس
ش�امل ،داعي�ا األط�راف لالنخراط
بش�كل بن�اء م�ع املبع�وث األممي
الخ�اص لليم�ن والتف�اوض دون

رشوط مس�بقة.وأكد املجل�س ،يف
بي�ان ،أن التصعي�د يف مدينة مأرب
“يفاق�م األزمة اإلنس�انية يف اليمن
 ،معرب�ا ع�ن قلق�ه إزاء التطورات
العس�كرية يف مناط�ق أخ�رى م�ن
البالد ،ومشددا عىل رضورة خفض
التصعيد.كما أعرب املجلس عن قلقه

الحرب يف اليمن تش�مل وقف إطالق
النار عىل مستوى البالد تحت إرشاف
األم�م املتحدة.من جهته�ا ،اعتربت
جماع�ة “أنصار الل�ه” الحوثية أن
املب�ادرة الت�ي أعلنته�ا الس�عودية
إلنهاء الح�رب يف اليمن “ال تتضمن
أي يشء جديد”.

إزاء الحالة االقتصادية واإلنس�انية
املرتدي�ة يف اليمن بم�ا يف ذلك خطر
وق�وع مجاع�ة ،ودع�ا الحكوم�ة
اليمنية لتسهيل دخول سفن الوقود
إىل مين�اء الحدي�دة بانتظ�ام ودون
تأخري.وكانت الس�عودية طرحت يف
أبريل مبادرة سلام جدي�دة إلنهاء

إيران تعلن عن “تفاهم جديد” يف حمادثات فيينا حول االتفاق النووي

السيد اخلامنئي يدعو اجليش إىل رفع جاهزيته وسط توتر مع إسرائيل
طهران /متابعة الزوراء:
دعا املرش�د اإليراني ،السيد عيل الخامنئي،
الجي�ش إىل رف�ع جاهزيت�ه إىل املس�توى
املطلوب والقيام بدوره املؤثر يف أداء املهام،
فيما أعلنت إيران عن ظهور”تفاهم جديد”
بني أطراف محادثات فيينا الرامية إىل إنقاذ
االتف�اق ح�ول الربنامج الن�ووي اإليراني.
وذك�رت وكالة انباء “ف�ارس” اإليرانية أن
“دعوة الس�يد الخامنئي جاءت بمناس�بة
يوم جيش الجمهورية اإلسلامية واملالحم

البطولي�ة التي صنعتها القوة الربية والذي
يصادف الي�وم األحد .ووج�ه القائد العام
للق�وات املس�لحة ،الخامنئ�ي ،بيانا بهذه
املناسبة إىل قائد الجيش اللواء عبد الرحيم
موس�وي ،قال في�ه“ :تحياتي ل�كل جنود
الجيش األعزاء وعوائله�م املحرتمة ،اليوم
فإن الجيش موجود يف الس�احة ،ومستعد
ألداء املهام ،اعملوا عىل رفع هذه الجاهزية
حس�ب املطل�وب للقي�ام ب�دوره املؤث�ر”.
ويأتي ذلك بعد ترصيحات لوزير الخارجية

اإلرسائييل ،غابي أش�كينازي ،قال فيها إن
إرسائيل ستفعل “كل ما يلزم” لضمان عدم
امتالك إيران أسلحة نووية.ويف سياق اخر،
أعلنت إيران عن ظهور “تفاهم جديد” بني
أط�راف محادث�ات فيينا الرامي�ة إىل إنقاذ
االتف�اق ح�ول الربنامج الن�ووي اإليراني.
وقال نائب وزير الخارجية اإليراني ،عباس
عراقج�ي ،يف خت�ام الجول�ة الثاني�ة م�ن
محادث�ات اللجنة املشتركة ملتابعة تنفيذ
االتف�اق ح�ول الربنامج الن�ووي اإليراني:

إن اجتماع اليوم ش�هد “مناقشات جيدة”
حول نتائج أنش�طة فريقي العمل بش�أن
رف�ع العقوب�ات األمريكي�ة وااللتزام�ات
النووية.وأض�اف عراقجي ،الذي يقود وفد
بلاده يف فيين�ا“ :يب�دو أن تفاهم�ا جديدا
آخ�ذ يف الظهور ،وثمة هدف مشترك لدى
الجميع ،السبيل الذي يجب سلكه معروف
اآلن بص�ورة أفض�ل ...لك�ن الطريق ليس
س�هال وهناك بعض الخالفات الش�ديدة”.
وأعل�ن عراقج�ي أن “املحادث�ات وصل�ت

إىل مرحل�ة يمك�ن فيها العمل على وثيقة
مشرتكة” حول العودة إىل االتفاق النووي.
وتستضيف فيينا محادثات برعاية االتحاد
األوروب�ي حول س�بل إنق�اذ االتفاق حول
الربنامج النووي اإليراني يف ظل انس�حاب
الوالي�ات املتح�دة من�ه ع�ام  2018خالل
والي�ة رئيس�ها الس�ابق ،دونال�د ترامب.
وتج�ري املحادثات رس�ميا بين إيران من
جهة وروس�يا والصني وبريطانيا وفرنسا
وأملانيا من جهة أخرى.
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الداخلية حتدد موعد إغالق الدوائر
املكتظة باملراجعني من بينها التقاعد واملرور

بغداد /الزوراء:
حددت وزارة الداخلية موعد إغالق الدوائر
املكتظة باملراجعني تطبيقا ً لقرار اللجنة
العليا للصحة والسالمة العليا.
بـاسـم
الـنـاطـق
وقال
الــداخــلــيــة ،الـــلـــواء خــالــد
املــحــنــا ،يف ترصيح صحفي :إنــه
«بـحـسـب مـقـررات اللجنة العليا
للصحة والسالمة ،فلن يسمح بمراجعة
املواطنني للوزارات والدوائر ذات الطبيعة
املكتظة (دائرة التقاعد ،مديريات املرور،
مديريات الجوازات ،مديريات االحوال
املدنية والجنسية وغريها) من دون األخذ
بــــاالجــــراءات الــصــحــيــة
املـعـتـمـدة ،وكـذلـك عـدم الـسـمـاح
ملوظفي هذه الـدوائـر بـالـدوام
بـدءا ً من تاريخ  20نـيـسـان املوافق
الثالثاء املقبل ،إذ اشــرت الـفـرق
الـصـحـيـة الـتـابـعـة لـــوزارة
الصحة إجــراء اللقاحات للفئات
املشمولة بــالــدرجــة األولـــى
لــلــقــوات األمـنـيـة والــذيــن

لــديــهــم احــتــكــاك مـبـاشـر
مـع املـواطـنـني فـي الـدوائـر الخدمية
املـــذكـــورة آنــفــا والـــقـــوات
األمـنـيـة املرابطة يف السيطرات».
وفــي مـا يـتـعـلـق بـالـنـقـطـة
(ج) من مـــقـــرارات الــلــجــنــة
ثــامــنــاً ،والــتــي تنص {تتحمل
الــوزارات والجهات غري املرتبطة
بــوزارة واملحافظات كـافـة مسؤولية
تطبيق االجــراءات ومتابعة منسوبيها
وعـد املوظف املخالف غائبا بدون راتـب}،
أوضح املـحـنـا أنــه «فــي الـنـظـام
العسكري ال يــوجــد مــن يـخـالـف
أو يـرفـض أخـذ الـلـقـاح ،كما أن
هنالك جـداول إلعطاء اللقاح ملوظفي
هذه الدوائر وتــم تلقيحهم قـبـل
تـنـفـيـذ الـقـرار بالتاريخ املـحـدد 20
نيسان ،ويف ما يتعلق باملواطنني سيتم
التدقيق بـــاالجـــراءات املـتـعـلـقـة
بـهـم ســواء إن كــان فـحـص PCR
قــد أجــري خـالل أسـبـوع أو مـا
يثبت أخذهم لجرعتني من اللقاح».

الرتبية تكشف عن استعداداتها لبدء
الدوام احلضوري
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الرتبية ،امس السبت ،عن استعداداتها لبدء الدوام الحضوري يف املدارس املقرر
اليوم األحد .وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق يف ترصيح صحفي :إن «اآللية التي
اعتمدتها وزارة الرتبية هي مقرتح طرحته عىل اللجنة العليا للصحة والسالمة ،أن يكون
الدوام حضوريا ليومني للصفوف الثالثة االوىل من املرحلة االبتدائية واملراحل املنتهية للسادس
االبتدائي والثالث متوسط والسادس االعدادي».وأضاف ،أن «املوافقة عىل املقرتحات من قبل
العليا للصحة والسالمة الوطنية جاءت بهدف رفد التالميذ يف الصفوف الثالثة االبتدائية بمادة
تعليمية مكثفة وفرص افضل باعتبار أنهم يف العام املايض والحايل لم يحصلوا عىل فرص
مناسبة كمرحلة ابتدائية اساس والتي قد تسبب مشاكل مستقبلية يف املسرية الرتبوية لدى
الطلبة».وأشار اىل أن «الوزارة تسعى اىل الحفاظ عىل صحة وسالمة الطلبة» ،مبينا أن «القرار
جاء لفائدة الطلبة والتواصل بالعملية التعليمية».وتابع أن «اليوم االحد سيبدأ اول ايام التعليم
الحضوري يف الكورس الثاني بذات االجراءات التي اتبعت يف الكورس االول من تباعد بدني
وتعفري للصفوف».وبني أن «هنالك جهة مرشفة هي لجنة الصحة والسالمة الوطنية» ،فضال
عن وجود تقييم ودراسة للوضع وقد نكمل املناهج الدراسية املتبقية».ونوه بأن «الوزارة
أعلنت سابقا التكييف الخاص بمناهج الكورس الثاني بالنسبة للمراحل غري املنتهية باعتبار
أن املراحل املنتهية تم اعالن تكييف مناهجها منذ بداية العام الدرايس».
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برملانيون واقتصاديون لـ  :قرار فرض ضريبة على رواتب
املوظفني خمالف للقانون وسيكون لنا موقف ملنعه

الزوراء /حسني فالح:
ع ّدت لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية قرار وزارة املالية بفرض
رضيبة  %10عىل الراتب الكيل
للموظف باملخالف لقانون املوازنة،
وفيما اشارت اىل ان مجلس النواب
سيكون له موقف كبري ملنع تطبيقه،
حذر خبري اقتصادي من حدوث ركود
اقتصادي كبري يف السوق نتيجة فرض
الرضائب ورفع سعر الرصف .
وقال عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية ،مازن الفييل ،يف حديث
لـ»الزوراء» :ان وزارة املالية استدلت
يف قرارها االخري بفرض رضيبة دخل
عىل الراتب الكيل للموظف عىل املادة
 34فقرة ج من املوازنة ،والتي تخص
الغاء االعفاءات ،فهي استدلت عىل
قرار قديم ،يف حني ان القصد واضح
من الفقرة ج ،ما يعني ان القرار فيه
مخالفة لقانون املوازنة.
واضاف :ان وزارة املالية كانت لديها
النية يف السابق بفرض الرضيبة
واالستقطاعات عىل رواتب املوظفني،
ما يدل عىل ان رأي الجماهري
واملواطنني والسخط الجماهريي
والضجة االعالمية ازاء قرار رفع
سعر رصف الدوالر وارتفاع االسعار
ليس بحسابات الوزارة .الفتا اىل:
ان قرار رفع سعر رصف الدوالر أثر
وبشكل كبري عىل السوق وأدى اىل
ارتفاع االسعار.
واشار اىل :ان املوظف هو الذي يحرك
السوق العراقية الن االسواق املحلية
تنتظر رصف الرواتب لكي يتنشط.
مبينا :ان قرار فرض الرضيبة
سيجعل هناك ازمة اقتصادية جديدة

لكون راتب املوظف يف االصل انخفض
بحدود  %25بعد رفع سعر رصف
الدوالر ،وبهذا القرار سينخفض
بنحو . %50
ولفت اىل :ان اغلب النواب رافضني
لقرار فرض الرضيبة .مؤكدا :انه
سيكون لدى مجلس النواب موقف
قوي ملنع وزارة املالية من تطبيق
الرضيبة عىل الراتب.
من جهته ،حذر الخبري االقتصادي،
احمد املاجدي ،من حدوث ركود
اقتصادي كبري يف االسواق املحلية
بعد قرار وزارة املالية بفرض رضيبة
 %10عىل الراتب الكيل للموظف.
وقال املاجدي يف حديث لـ»الزوراء»:
ان السوق املحلية تشهد عدم
استقرار ونوعا من التضخم نتيجة

ارتفاع اسعار رصف الدوالر مقابل
الدينار .الفتا اىل :ان قرار فرض
رضيبة وبنسبة  %10وعىل الراتب
الكيل سيجعل هناك ركود اقتصادي
يف السوق املحلية ،وهذا ينذر بكارثة
اقتصادية.
واضاف :ان تبعات هذا القرار يف حال
تطبيقه كبرية جدا عىل االقتصاد
العراقي .داعيا اىل العدول عنه.
وكان رئيس اللجنة املالية النيابية،
هيثم الجبوري ،قد اكد ،يف وقت
سابق ،أن املادة ( 34ج) من قانون
املوازنة ليس لها عالقة برضيبة
الدخل الخاصة باملوظفني.
وقال الجبوري يف بيان« :إننا اطلعنا
عىل بيان وزارة املالية بتعكزهم عىل
املادة(  34ج) من قانون املوازنة

إلعادة العمل بقانون  113لسنة
 1982بخصوص الرضيبة عىل راتب
املوظف الكيل».
وأوضح أن «استخدام هذه املادة
غري دقيق وال يعطي الحق بما ذهبت
له الوزارة يف كتابها املنشور كون
نية املرشع يف هذه املادة هو إلغاء
اإلعفاءات الجمركية والرضيبية
املتعلقة باسترياد البضائع والسلع
الصادرة بقرارات ملجلس الوزراء،
وليس لها أي عالقة برضيبة الدخل
الخاصة بمدخول املوظف أو راتبه».
ويف وقت سابق ،أصدرت وزارة املالية
بيانا ً توضيحيا ً بشأن االستقطاع
الرضيبي.
وذكر بيان للوزارة :أنها «تعمل عىل
تطبيق كل القرارات والنصوص

الواردة يف قانون املوازنة العامة لعام
 2021التي صوت عليها مجلس
النواب ،وأن الكتاب الذي يحمل
توقيع وزير املالية عيل عبد األمري
عالوي بشأن االستقطاع الرضيبي
جاء تطبيقا ً ألحكام املادة 34
فقرة(ج) من قانون املوازنة العامة
املتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع
اإلعفاءات واالستثناءات الجمركية
والرضيبية املمنوحة بقرار مجلس
الوزراء ما لم تنص عليه القوانني
النافذة)».
وأكدت الوزارة ،وفقا ً لبيانها ،أنها
تطبق القانون يف دفع الرضيبة عىل
جميع الدخل بما فيها الراتب األسمي
واملخصصات وما حصل من إعفاء
من مجلس الوزراء كان استثنائياً».
وأشارت اىل أن «االستقطاع الرضيبي
املقرتح ال يشمل الطبقات الدنيا،
وملجلس الوزراء صالحية إلغائه».
وأوضحت أنها «استطاعت امليض
بخطوات ثابتة من خالل الورقة
البيضاء يف وضع االقتصاد الوطني
عىل املسار الصحيح واالبتعاد عن
االعتماد عىل مورد النفط ،وإبعاد
شبح تكرار الهزات املالية التي
تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار
النفط عاملياً».
ودعت وزارة املالية ،بحسب البيان،
«اىل إبعاد مصلحة البلد عن املزايدات
وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثرا
سلبيا ً عىل الجميع ،كما أن وزارة
املالية حريصة كل الحرص عىل
ضمان حق املوظفني واملواطنني
املكفولة دستوريا ً وال مزايدات يف
ذلك».

حراك نيابي للتصويت على تشريع قانون اخلدمة املدنية يف جلسات الفصل اجلديد

الزوراء  /يوسف سلمـان:
ال تزال ترشيعات القوانني املهمة
تنتظر عرضهـا يف جدول اعمال
جلسات مجلس النواب للفصل
الترشيعي الجديد ،بعد اعالن رئاسة
مجلس النواب عن انتهاء الفصل
الترشيعي األول ،وذلك استنادا للمادة
( )57من الدستور ،حيث قررت
هيئة الرئاسة ان تكون بداية الفصل
الترشيعي الثاني /السنة الترشيعية
الثالثة يوم الثالثاء املوافق  ٢٠نيسان
الحايل .

ورغم ان الربملان اعلن عن تأجيل
التصويت عىل مرشوع قانون
الخدمة املدنية االتحادي ،اواخر شهر
كانون االول املايض ،لغرض انضاجه
وعرضه للتصويت الحقا مرة اخرى،
لكن اللجان النيابية املعنيـة بصدد
التحقق من صياغات القانون
لتمريره دون عقبات مستقبال .
وازاء ذلك طمأنت اللجنة القانونية
النيابية االوساط الشعبية واملجتمعية
بعدم وجود تبعات مالية يف ترشيع
قانون الخدمة املدنية االتحادي،

واشارت اىل ان الخالفات بني اللجان
الربملانية وراء تأجيل التصويت عىل
القانون.
وقال عضو اللجنة ،النائب حسني
العقابي ،لـ»الزوراء» :انه « تم
سحب القانون واعرتضنا عىل عرضه
للتصويت النهائي ،الن القانون
موجود منذ الدورة السابقة لدى
اللجنة املالية النيابية وهو خارج
اختصاصها « ،مشريا اىل ان « اللجنة
القانونية طلبت سحب القانون
من جميع اللجان االخرى وحرصه

بعهدتها إلعادة دراسته وتقديمه
للتصويت النهائي الحقا «.
واضاف ان « القانون يتعلق بتنظيم
مراكز قانونية إلدارة الهيكل
التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز
حقوق وواجبات املوظف ،وهي
مسائل قانونية بحتة من اختصاص
اللجنة القانونية ال غريها « ،مبينا
ان « القانون ينظم عمل الوظائف
العامة وادارة القطاع الحكومي،
بوجود خربات ادارية عمرها اكثر
من  100عام ،ابان تشكيل الدولة

بعد تسجيل  6552إصابة جديدة و 33حالة وفاة

العراق يسجل تراجعا طفيفا بإصابات كورونا
والوفيات تالمس الـ  15ألفا
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة،
امس السبت ،املوقف الوبائي
اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 6552اصابة جديدة و 33حالة
وفاة وشفاء  5867حالة ،حددت
دائرة صحة الرصافة التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب
املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس،35287 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،8767925مبينة انه تم تسجيل
 6552اصابة جديدة و 33حالة
وفاة وشفاء  5867حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)%87.5( 849718 :أما
عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،970987بينما عدد الحاالت
التي تحت العالج،106321 :
يف حني عدد الحاالت الراقدة
يف العناية املركزة ،505 :وعدد
حاالت الوفيات الكيل،14948 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني الكيل:
.215801
من جهته ،اعلن مدير عام
صحة بغداد الرصافة ،عبد
الغني الساعدي ،تسجيل 1410
اصابة جديدة بفريوس كورونا
بينها  1266حالة رصد الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان «املؤسسات
الصحية سجلت امس يف جانب

الرصافة  1410اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل:
1266حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية :قطاع
البلديات الثاني  249حالة من
خالل الرصد الوبائي /قطاع
املدائن  16حالة من خالل الرصد
الوبائي  /قطاع البلديات األول
 296حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع الرصافة 156
حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع بغداد جديدة  176حالة
من خالل الرصد الوبائي  /قطاع
الشعب  139حالة من خالل
الرصد الوبائي /قطاع االعظمية
 75حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع النهروان 144
حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع االستقالل  15حالة من
خالل الرصد الوبائي.
واشار اىل ان  144حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية
25 :حالة يف مدينة الصدر
موزعة عىل املحالت  /الحميدية
 / 14 /معمل الغاز  /االورفيل
 /الحبيبية  5 ،حاالت يف شارع
فلسطني محلة /508 /505 /
املستنرصية  7 ، 502 /حاالت يف
الشعب محلة  /سبع قصور/
قرب النادي العربي /الجمعيات
/ 337 /حي اور  /حي البساتني
، 324 / 321/ 341 /333 /
9حاالت يف منطقة الزعفرانية
توزعت عىل املحالت 769 /
 /952 /979/حي السكك 62 /
5 ، 9حاالت يف النهروان  /الزراعي

 /حي الوحدة31 ،حالة يف منطقة
البلديات توزعت عىل محالتها
وشوارعها 5 ،حاالت يف منطقة
الكرادة محلة ، 906 / 910 /
9حاالت يف منطقة بغداد جديدة
محلة /السوق  /شارع املسبح
 4 ، 703 / 719 / 725 /حاالت
يف منطقة االمني محلة 738 //
 / 731 /املعلمني  3 ،حاالت يف
منطقة املشتل محلة 756 / 729
 3 /حاالت يف منطقةالصليخ ،
3حاالت يف منطقة العبيدي محلة
 /714 /السوق /الشهداء 6 ،
حاالت يف منطقة زيونة محلة /
 714تقاطع ميسلون7 ،حاالت
يف منطقة الضباط4 ،حاالت يف
حي القاهرة 3 ،حاالت منطقة
الغدير  4 ،حاالت يف منطقة
الكريعات .
ولفت اىل ان  11حالة يف االعظمية
محلة  /شارع الضباط . 332

واضاف الساعدي انه «تم نقل
جميع الحاالت اىل الحجر الصحي
لتلقي العالج وفق الربوتوكوالت
املعتمدة» ،مشريا اىل ان «العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل
 128487تويف منهم 1599
لالسف فيما اكتسب الشفاء
 113012حالة شفاء واملتبقي
قيد العالج .« 13876
ودعا الساعدي اىل «مراعاة تلك
الجهود والتي اسفرت عن هذا
الحجم من اعداد الشفاء من
خالل االلتزام بإجراءات الوقائية
ولبس الكمامات والرتكيز عىل
التباعد االجتماعي وعدم التهاون
وتقدير تلك الجهود».
وثمن الساعدي «الجهود التي
تبذل من قبل مالكات صحة
الرصافة ملعالجة مصابي فريوس
كورونا مضحني بأرواحهم إلنقاذ
املصابني الفريوس».

العراقية ،والبد من اعادة صقلها
بما يتناسب مع النظام الدستوري
الجديد «.
يأتي ذلك بعد ان اعلنت اللجنة املالية
النيابية أن ترشيع قانون الخدمة
املدنية االتحادي سيفيض إىل اعادة
النظر بسلم رواتب املوظفني يف دوائر
الدولة.
وذكرت عضو اللجنة ،النائب ماجدة
التميمي ،يف ترصيح صحفي مؤخرا:
أن « ترشيع قانون الخدمة املدنية
سيفيض اىل اعادة النظر بسلم

رواتب موظفي دوائر الدولة ككل «،
مشرية إىل أن «التصويت عىل القانون
سيكون ضمن جلسات الفصل
الترشيعي املقبل ،ولحيـن انضاج
الصياغات القانونية من قبل اللجان
املعنيـة «.
واضافت ان «القانون يضم 100
مادة اجماال ،وال يمس رواتب
املوظفني ،بل سترتتب تداعيات مالية
تتطلب اعادة النظر بسلم الرواتب»،
مبينة ان «اللجان القانونية وحقوق
االنسان واملالية النيابية قدمت

طلبات رسمية اىل رئاسة الربملان
لسحب قانون الخدمة املدنية
االتحادي والرتيث بعرضه للتصويت
لحني اعادة التدقيق وضمان حقوق
املوظفني من دون مساس».
وكان مجلس النواب أرجأ التصويت
عىل مرشوع قانون الخدمة املدنية
االتحادي أواخر شهر كانون االول
املايض ،بنا ًء عىل طلبات قدمتها عدة
لجان نيابية لغرض انضاجه وعرضه
عىل التصويت خالل الجلسات
املقبلة.

وزارة الكهرباء
الشركة العامة إلنتاج الطاقة
الكهربائية/املنطقة الوسطى

م/اعالن املناقصة العامة احمللية املرقمة ( ) L4G-025
تعلن الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية  /املنطقة الوسطى اعالن املناقصة الخاصة بـ(رشاء بطاقات الكرتونية ملنظومات
السيطرة للوحدات التوليدية ( )16-9ملنظومة السيطرة ( )MARK-VIESملحطة كهرباء جنوب بغداد الغازية /الثانية (للمرة االوىل)
وبكلفة تخمينية ( )1,179,180,000مليار ومائة وتسعة وسبعون مليون ومائة وثمانون الف دينار عراقي ..املرشوع(املوازنة
التشغيلية املخطط لها لعام 2021/بنسبة  12/1من املرصوف الفعيل لعام  2020وعىل حساب ( )323ادوات احتياطية .
فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة بتجهيز املواد املذكورة اعاله وفق الرشوط
التالية:
 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية /
املنطقة الوسطى)عرب الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني للرشكة www.gcep.moelc.gov.iq.com
الربيد االلكرتوني للقسم التجاري 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq
وخالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس (من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الثانية ظهرا) وكما موضح بالتعليمات
ملقدمي العطاءات.
 -2متطلبات االنشاء املطلوبة (كما موضحة يف وثائق العطاء)
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني لرشاء وثائق العطاء دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ()100,000مائة الف دينار عراقي غري قابل
للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
 -4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي:مقر الرشكة الكائن يف الباب الرشقي ساحة غرناطة محلة ( )109شارع ( )19بناية ()15
ص.ب( )1085ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات الساعة(()12,00الثانية عرش ظهرا) من تاريخ الغلق املصادف ()2021/5/4يوم
الثالثاء ،ويف حال صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة ..العطاءات املتأخرة سوف
ترفض وسيتم فتح العطاء بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي(مقر الرشكة) يف نفس يوم غلق
العطاءات والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن وتكون املناشئ املطلوبة
واملبلغ التخميني حسب استمارة املناطق االقتصادية ضمن الجزء الثاني /القسم السادس لوثائق املناقصة.
مع مراعاة ما ييل :
 -1يكون موعد الفتح يف نفس موعد الغلق او يف اليوم الذي يليه .
 -2يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عىل التعليمات ملقدمي
العطاءات املبينة فيها وبخالفه سيتم استبعاد عطائه مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق وجداول الكميات وتقديمها ورقيا بعد
ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب قرص الـ CDالذي يستلمه ،اضافة اىل استمارة تقديم
العطاء (االستمارتني 1و 2ونموذج ضمان العطاء (الكفالة املرصفية)والنموذج االسرتشادي(صيغة العقد)(ملئها بشكل واضح
وبلون مميز)(مهم جدا).
 -3يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه.
 -4عىل مقدم العطاء ان يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع والخدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدما النماذج املوجودة يف
(نماذج العطاء).
 -5سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل:
املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء www.moelc.gov.iq.com:
 -6تقديم براءة ذمة تسديد اجور الكهرباء او معاملة ايصال التيار الكهربائي من ضمن الوثائق .
 -7عىل مقدم العطاء ملئ استمارة تعريف الرشكة (املرفقة طيا يف الطلب) وتعترب مكملة للوثائق القياسية (مهمة جدا).

تقارير
العدد 7469 :االحـد  18نيسان 2021

قطر :سنوفر التطعيم ضد كورونا
جلميع احلاضرين يف كأس العامل
الدوحة /متابعة الزوراء:
أعل�ن وزي�ر الخارجية القط�ري ،محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني ،أن قطر مستعدة جيدا
لتثب�ت للعالم أن بإمكانها اس�تضافة كأس
العالم  ،2022والقيام به بشكل مميز.
وبحس�ب موقع “الرشق” القط�ري ،قال آل
ثان�ي ،ل�دى اس�تضافته يف “حوار رايس�ينا
“ :”2021إن كأس العال�م يف قطر س�يكون
أول حدث س�عيد بعد وباء كورونا املس�تجد
والعزل�ة ،وإن ذل�ك يش�كل فرص�ة رائع�ة
للعالم”.
وش�دد آل ثاني عىل أن “قط�ر ،ومنذ البداية،
أرادت التأك�د حتى مع اس�تمرار الوباء من
الكيفية الت�ي تمكنها من اس�تضافة كأس
عال�م ناج�ح بحض�ور فعلي حت�ى يتمكن
الناس من الحضور واالستمتاع بالحدث”.
وأض�اف“ :كنا نتفاوض ونتحدث إىل منتجي

التطعيم�ات ح�ول كيفية التأك�د من أن كل
ش�خص يحرض كأس العالم قد تم تطعيمه،
لذا يف الوقت الحايل هناك برامج قيد التطوير
لتوفير التطعيم�ات لجمي�ع الحارضين يف
كأس العالم”.
وتاب�ع“ :نأم�ل أن نتمك�ن من اس�تضافته
كح�دث خا ٍل من فيروس كورونا املس�تجد
بحل�ول الع�ام  ،2022ونأم�ل أيض�ا ً أن يبدأ
الوباء باالنخفاض عىل مس�توى العالم ومن
ثم االختفاء”.
تجدر اإلش�ارة إىل أن قطر ستكون أول دولة
عربية تس�تضيف بطول�ة كأس العالم لكرة
القدم ،يف الفرتة بين نوفمرب/ترشين الثاني
وديسمرب/كانون األول .2022
ومن املتوقع أن يصل أكثر من مليون شخص
من مش�جعي كرة القدم إىل البالد ،التي يبلغ
عدد سكانها حاليا  2.7مليون نسمة.

ميامنار تفرج عن سجناء ال يرجح
أن يكونوا من املعارضني
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الكاظمي :العراق يؤدي اليوم دوره التارخيي يف تقريب وجهات النظر يف املنطقة
بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطفى الكاظمي ،امس السبت،
الحاج�ة اىل الخطاب املعتدل ،فيما
اش�ار اىل ان الع�راق ي�ؤدي الي�وم
دوره التاريخ�ي يف تقريب وجهات
النظر يف املنطقة.
وق�ال الكاظمي يف كلم�ة له خالل
مأدب�ة إفط�ار جمع�ت ع�د ًدا من
العلم�اء م�ن مختل�ف أطي�اف
الش�عب يف بي�ان ملكتب�ه االعالمي
تلقت�ه “ال�زوراء”“ :أب�ارك لك�م
حلول الشهر الفضيل ،شهر القيم
واملحبة والشهادة ،شهداء معركة
بدر و ذكرى ش�هادة أمري املؤمنني
عليه السلام  ،وأدعو الله سبحانه
أن يكون هذا الشهر مدعاة للتقوى
والخري والتعاون بين جميع أبناء
شعبنا العراقي العظيم”.
وأض�اف :س�عيد الي�وم بلق�اء
ه�ذه املجموع�ة من علم�اء الدين
املفكري�ن الذين له�م دور كبري يف
بن�اء ه�ذه األم�ة ،أحف�اد االنبياء
واألئمة األطه�ار ،وأحفاد املدارس
الفكري�ة الت�ي أنجب�ت خير م�ا
أنجبت للعالم اإلسالمي”.
واشار اىل ان “هناك دور كبري يقوم
ب�ه علم�اء الدين يف نشر التوعية
الصحيح�ة الت�ي نح�ن بأم�س
الحاجة لها ،بعد سنني طويلة من
الحروب التي نالت الكثري من قيمنا
واملبادئ التي تربينا عليها” ،مؤكدا
ان “علماء الدي�ن لهم دور كبري يف
إعادة الوض�ع الطبيعي للمجتمع

الذي عانى من الظلم والدكتاتورية
والفوىض”.
وتاب�ع ”:نراهن عليك�م كث ً
ريا ايها
الس�ادة ،والتأكيد على أهمية دور
الدي�ن يف املجتم�ع ،ال�ذي يدع�و
اىل القي�م الت�ي يحتاجه�ا الف�رد
واملجتم�ع وكذل�ك الدول�ة بحاجة
إليها” ،مؤك�دا “الحاجة للخطاب
املعتدل الذي ساعد كثريا ً يف الخالص
من املرحل�ة الطائفية التي مر بها
الع�راق ،خطابكم املعتدل هو الذي
ساعد عىل االستقرار الذي نعيشه
اليوم”.
واوض�ح ،ان “الطائفي�ة حاله�ا
مثل العنرصي�ة ،ومثل الصهيونية

،ال ف�رق ،كله�ا تبن�ي قيمها عىل
العنرصية وبث الفرقة ،املهم كيف
نؤدي دورنا كدولة لتوفري الظروف
لرج�ال الدي�ن م�ن أج�ل أن يؤدوا
دوره�م يف بن�اء الجي�ل الجديد يف
املجتمع”.
ومضى بالق�ول“ :أولوياتن�ا تبدأ
من اإلهتمام بالجيل الجديد ،وأرى
أنه�ا مس�ؤولية دور العبادة  ،كما
هي مس�ؤولية املدرسة والجامعة
والدول�ة واإلعلام بش�كل ع�ام،
واهمية التعاون من أجل بناء قيم
املواطن�ة الصحيح�ة” ،مبين�ا ان
“الدين ه�و ركن أس�اس يف هوية
املجتمع العراقي ،واإلسالم هوية،

والدستور احرتم اإلسالم ،واشرتط
ع�دم مخالف�ة ثوابت�ه واحترام
مش�اعر غالبية الش�عب العراقي
وعدم املساس برموزه وشعائره”.
ولفت اىل “إننا بأشد الحاجة اليوم
اىل نشر األم�ل والدع�وة إليه عن
طري�ق دور العب�ادة وع�ن طريق
رج�ال الدي�ن ،نحتاج لألم�ل الذي
يصن�ع املجتمعات ويصن�ع األمة
والعم�ل والتكام�ل لبن�اء بلدن�ا
الحبيب”.
ً
س�ابقا اىل
وتاب�ع قائلا“ :دعوت
ح�وار وطني بني مختل�ف أطياف
الش�عب ،لبن�اء ودع�م مس�تقبل
العراق ،وعىل رجال الدين ان يكون

له�م دور مهم يف هذا الحوار ،وهذا
الشهر الفضيل وأجواؤه الروحانية
هو فرصة جيدة لتعزيز جهود هذا
املسار”.
واش�ار اىل ان “شعب العراق شعب
عظي�م من�ذ آالف الس�نني ،ق� ّدم
الكثير للعالم والبرشي�ة ،وتجاوز
الكثير من املحن واملش�اكل ،وهو
قادر اليوم عىل امليض بخطى ثابتة
نح�و مس�تقبل زاه�ر يس�تحقه،
والح�وار الدين�ي ممك�ن أن يلعب
دورًا اساس�يا يف تجاوز الكثري من
آالم املايض”.
وبين ان “الدكتاتوري�ة واإلحتالل
والطائفي�ة واالره�اب تجاوزناها
وأصبح�ت م�ن امل�ايض ،ونتطل�ع
حالي�ا بثقة اىل البن�اء والعمران”،
الفت�ا اىل ان “الع�راق ي�ؤدي اليوم
دوره التاريخ�ي يف تقريب وجهات
النظ�ر يف املنطق�ة ،وبدأ يس�تعيد
عافيت�ه ،وعلينا أن نعم�ل جمي ًعا
إلع�ادة هيب�ة الدول�ة ع�ن طريق
البن�اء وااليمان بأهمي�ة املواطنة
واإلنتماء للوطن”.
وخت�م القول“ :كان لعلماء العراق
الك�رام دورهم الب�ارز يف كل ما تم
انج�ازه م�ن تهدئة وبن�اء وحياة
وتكام�ل اجتماع�ي مس�تقر،
وقدمتم تضحيات كبرى وقدمتم
الش�هداء من رج�ال الدين ،واليوم
ً
ايض�ا يف توعي�ة
نع�وّل عليك�م
املجتم�ع واألخ�ذ ب�ه نح�و الرقي
يف كل املج�االت الس�يما التعلي�م
والصحة”.

القدوة :الربغوثي قد يتعرض لعقوبات إسرائيلية إذا صرح برتشحه للرئاسة
رانغون/رويرتز:
ق�ال متح�دث باس�م إدارة الس�جون يف
ميانم�ار ،ام�س الس�بت ،إن الس�لطات
س�تفرج ع�ن  23184س�جينا ً يف جمي�ع
أنح�اء البالد ،بموجب عفو بمناس�بة العام
الجدي�د يف البلاد ،وذل�ك عىل الرغ�م من أنه
م�ن املتوق�ع أال يكون من بينه�م عدد كبري
من نشطاء الديمقراطية الذين تم اعتقالهم
منذ االنقالب العس�كري الذي جرى يف األول
من فرباير.
وواف�ق ام�س الس�بت أول ي�وم يف الس�نة
الجديدة التقليدية يف ميانمار ،واليوم األخري
من عطلة استمرت  5أيام.
ودع�ا النش�طاء املؤي�دون للديمقراطي�ة
إىل إلغ�اء االحتف�االت ه�ذا الع�ام ،وب�دالً

من ذل�ك ركز الن�اس عىل حملة الس�تعادة
الديمقراطية بعد إطاحة الجيش بالحكومة
املنتخبة للزعيمة املدنية الحائزة عىل جائزة
«نوبل» أونج سان سو تيش.
ً
وكانت س�و تيش من بني  3141ش�خصا تم
اعتقالهم بعد االنقالب ،وذلك طبقا إلحصاء
ص�ادر ع�ن جمعي�ة مس�اعدة الس�جناء
السياسيني.
وق�ال متح�دث باس�م إدارة الس�جون
لـ«رويترز» عرب الهاتف تعليقا ً عىل قرارات
اإلفراج« :يف الغال�ب إن هؤالء معتقلون من
قبل األول من فرباير ،لكن هناك أيضا ً بعض
الذين ُسجنوا بعد ذلك».
ولم يرد متحدث باس�م املجلس العس�كري
عىل اتصاالت بغرض الحصول عىل تعليق.

رام الله/األناضول:
توقع القيادي الفلسطيني ،نارص القدوة ،أن
يتعرض عضو اللجنة املركزية لحركة “فتح”
املعتقل يف س�جون إرسائيل مروان الربغوثي،
لعقوبات إرسائيلية إذا أبدى رغبته يف الرتشح
النتخابات الرئاسة.
وقال القدوة إنه ال يس�تبعد تعرض الربغوثي
لعقوب�ات إرسائيلي�ة ح�ال أدىل ببي�ان أو
ترصيح�ات ح�ول نيت�ه الرتش�ح النتخابات
الرئاسة الفلسطينية املقررة يف  31أغسطس/
آب املايض.
وأض�اف الق�دوة يف حدي�ث لوكال�ة “س�ند”
املحلية يف غزة (خاصة)“ ،إذا أدىل (الربغوثي)
بأي ترصي�ح ،يمك�ن أن يتع�رض إلجراءات
عقابي�ة ،بما يف ذلك -عىل س�بيل املثال -عزل
انفرادي ملدة  6أشهر”.
واعتبر ،أن “هذا أم�ر قاس للغاي�ة ويعرقل

الكثري من برامجه وتحركاته”.
وأردف القدوة“ :فهمي أنه (الربغوثي) حسم
قراره بالرتش�ح ،ويج�ب أن نفه�م دائما أنه
معتق�ل ،وأن�ه م�ن الصعب علي�ه أن يتحدث
ويديل بترصيحات”.
وتاب�ع“ :أعتقد أن هناك إج�راءات إرسائيلية
عقابية يف حال قيامه بتقديم أي موقف أو أي
ترصيح أو بيان”.
وزاد الق�دوة“ :نح�ن من جانبن�ا قررنا دعم
ترشيح األخ مروان الربغوثي ،والتصويت له،
ودعوة ناخبينا للتصويت له”.
والخمي�س ،وص�ل القدوة املقي�م بمدينة رام
الله بالضفة الغربية إىل قطاع غزة ،عرب معرب
رف�ح (جن�وب) قادم�ا م�ن مصر ،يف زيارة
تستمر عدة أيام.
وكان القدوة وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل
يارس عرفات ،أعلن خوض االنتخابات خارج

حركة “فتح” ،وإثر ذلك قررت اللجنة املركزية
لـ”فت�ح” يف  11م�ارس /آذار املايض ،فصله
م�ن الحركة.ونهاي�ة م�ارس املايض س�جل
الق�دوة والربغوث�ي قائمة “حري�ة” لخوض
االنتخابات الترشيعية يف  22مايو/أيار.

واعتقل�ت إرسائي�ل ،الربغوث�ي ع�ام ،2002
ُ
وحك�م عليه بالس�جن مدى الحي�اة ،بتهمة
املس�ؤولية عن عملي�ات نفذته�ا مجموعات
مسلحة محسوبة عىل حركة “فتح” ،أدت إىل
مقتل وإصابة إرسائيليني.

على الرغم من كونها مهمة ليست بالسهلة

توحيد اجليش مفتاح متاسك املرحلة االنتقالية يف ليبيا
طرابلس/متابعة الزوراء:
تواجه األطراف املشاركة يف إدارة املرحلة
االنتقالي�ة يف ليبيا تحدي�ات لنزع فتيل
التوتر نهائيا وتتمثل أساسا يف صعوبة
االلتزام باملصفوف�ات الزمنية الخاصة
باس�تكمال هي�اكل توحيد مؤسس�ات
الدولة وخاصة يف ما يتعلق باملؤسس�ة
العس�كرية ،حيث يشكل توحيدها أهم
مفاتي�ح الس�لطات الجدي�دة رغم أنها
أقرت بقطع شوط كبري يف هذا املضمار
اس�تعدادا ملرحل�ة إج�راء االنتخاب�ات
بنهاية هذا العام.
وعاش�ت ليبي�ا رصاع�ا ً كان يه�دد
بتقس�يمها بني الشرق والغرب بعد أن
ظهرت ميليش�يات يف املنطق�ة الغربية
من�ذ بداية النزاع يف فرباير  2011دفعت
املشير خليفة حفرت بعد ذلك إىل تكوين
الجيش الوطني الليبي بهدف مكافحتها
وإعادة توحيد البلاد تحت راية واحدة
لكنه لم يفلح.
ورغ�م تراج�ع مخاط�ر تقس�يم البالد
اليوم يف ظ�ل نجاح الفرق�اء يف االتفاق
عىل تأس�يس س�لطة انتقالي�ة موحدة
تشرف على تنفي�ذ كل بن�ود االتفاق
م�ن النواحي السياس�ية والعس�كرية
واألمني�ة واالقتصادية ،ال تزال مس�ألة
توحيد املؤسسات السيادية بني الرشق
والغ�رب تمث�ل محط�ة جوهري�ة عىل
طريق االستقرار الدائم وخاصة مسألة
توحيد املؤسسة العسكرية.
وق�د ب�رزت ه�ذه املش�كلة من�ذ ت�ويل
الحكومة الجديدة برئاس�ة عبدالحميد
الدبيبة مهامها رسميا يف مارس املايض
بعد ني�ل الثقة من الربمل�ان ،واتضحت
خلال ترصيحاته م�ن موس�كو األمر
ال�ذي يس�تدعي تفكيك األس�باب وراء
أه�م العقب�ات الت�ي يمك�ن أن تك�ون
بمثابة حجر عثرة أمام إتمام التسوية.
املفتاح األهم
يمثل توحيد املؤسسة العسكرية إحدى

املهم�ات الرئيس�ية للمجل�س الرئايس
الجدي�د بقيادة محمد املنف�ي باعتباره
القائ�د األعلى للجي�ش وأيض�ا لرئيس
حكومة الوحدة بصفت�ه وزيرا للدفاع،
فليبيا تعاني منذ عرش سنوات صعوبات
يف إع�ادة بن�اء جيش نظام�ي محرتف
بسبب انتشار السالح وامليليشيات غري
املنضبطة.
وباتت مهمة توحيد املؤسسات السيادية
يف متن�اول حكومة الوح�دة ،بعد أن تم
قطع أش�واط من املباحثات بني هيئات
رشق البلاد وغربه�ا ،وبالفع�ل نج�ح
املرصف املركزي بشقيه يف توحيد سعر
الرصف ،كما أن مؤسس�ة النفط أنهت
احتج�از عائ�دات تصدير الخ�ام الذي
اس�تمر ألكثر من أربعة أشهر ،وقررت
إعادة تحويلها إىل املرصف املركزي بعد
تشكيل حكومة الوحدة.
وتعترب مس�ألة توحيد الجيش مفتاحا
مهم�ا للس�لطات االنتقالي�ة م�ن أجل
إتم�ام كل بن�ود اتف�اق جني�ف املبرم
بين الفرق�اء قب�ل الوص�ول إىل عق�د
انتخابات نهاية الع�ام الجاري لتتويج
مرحلة جديدة يف حي�اة الليبيني ،ولذلك
حملت ترصيحات الدبيبة من موس�كو
مؤرشات عىل أن إتمام التس�وية يحتاج
إىل دعم دويل أيضا لضمان نجاح املسار
االنتقايل.
والخمي�س امل�ايض ق�ال الدبيبة خالل
مؤتم�ر صحف�ي عق�ده م�ع وزي�ر
الخارجي�ة ال�رويس سيرجي الفروف
إنه “تم توحي�د أكثر من  80يف املئة من
مؤسس�ات الدولة الليبي�ة تحت مظلة
ه�ذه الحكوم�ة ،ولم تبق إال املؤسس�ة
العس�كرية” .وأض�اف موجه�ا كالمه
للحارضين “ال بد أن تعرفوا أن دولة بال
مؤسس�ة عس�كرية واحدة ال يمكن أن
تقوم لها قائمة”.
وي�درك الدبيب�ة جيدا مدى حساس�ية
هذا امللف ،ولذلك اجتمع يف مدينة رست

بأعضاء لجنة  5+5العسكرية املشرتكة،
يف نفس اليوم الذي أدى فيه اليمني أمام
الربمل�ان يف العارش من م�ارس املايض،
وبح�ث االجتم�اع دعم اللجن�ة بكل ما
يلزم لدعم مس�ار توحيد الجيش الليبي
بما يف ذلك تجميع السالح.
ووفق بي�ان للمكتب اإلعالم�ي لرئيس
الحكوم�ة حينها ف�إن “توحيد الجيش
يحت�اج إىل خط�وات لبن�اء الثق�ة أوالً،
وعىل رأس�ها فتح الطريق الساحيل بني
الرشق والغرب ،وتب�ادل األرسى ،ونزع
األلغ�ام خاص�ة من املنطقة الوس�طى
املمت�دة م�ن رست إىل محافظة الجفرة
جنوب رست .كما أن تفكيك امليليشيات
وإعادة إدماج عنارصها يف املؤسس�تني
العس�كرية واألمنية ،إح�دى الخطوات
املهمة لتوحيد الجيش وإعادة بنائه”.

ويق�ول مراقب�ون للش�أن الليب�ي إن
الحديث ع�ن انتقال ليبي�ا نحو مرحلة
اس�تقرار مس�تدامة يظ�ل أم�را صعبا ً
بسبب الرتتيبات األمنية املعقدة ،والتي
تتطل�ب الكثري من الوق�ت ،وهو ما قد
يص ّع�ب م�ن إتم�ام املس�ار االنتقايل يف
الوقت املتفق عليه.
ولي�س ذل�ك فحس�ب ،ب�ل إن معضلة
إخ�راج املس�لحني األجان�ب ق�د تعرقل
ذل�ك؛ فمطالب�ة لجنة  5+5العس�كرية
املشتركة ،الت�ي تض�م ضباط�ا م�ن
الجي�ش الوطن�ي الليبي بقي�ادة حفرت
وضباطا م�ن املجلس الرئ�ايس بقيادة
فايز الرساج ،برحيل املرتزقة لم تلق أي
صدى لدى رشكة فاغنر الروسية ،التي
تض�م ألفي عنصر يف ليبي�ا ،باإلضافة
إىل مرتزق�ة س�وريني زجت به�م تركيا

ملس�اندة ميليش�يات املنطق�ة الغربية،
ناهي�ك ع�ن املرتزق�ة األفارق�ة الذي�ن
أصبحوا موالني لها.
وتطرق الدبيبة إىل التحديات الحاس�مة
التي تعرتض�ه أثناء جلس�ة منح الثقة
للحكوم�ة ،وحينه�ا دع�ا املرتزق�ة
واملقاتلني األجان�ب إىل املغادرة قائال إن
“املرتزق�ة خنج�ر يف ظهر ليبي�ا ،وال بد
م�ن العمل عىل إخراجه�م ومغادرتهم،
وهو أمر يتطل�ب الحكمة واالتفاق مع
الدول التي أرسلتهم”.
من سيقود الجيش؟
ينظ�ر املراقب�ون بتف�اؤل ح�ذر إىل ما
س�تؤول إليه األمور بالنظ�ر إىل أهمية
هذا امللف وخاصة أن هناك أطرافا تريد
التأثري عىل من س�يكون وزي�را للدفاع
أو قائ�دا للأركان ،وخصوصا أن بعض

التقاري�ر واملص�ادر كش�فت أن هن�اك
محاوالت لالس�تئثار بقيادة الجيش ملا
له من أهمية كربى.
وقد َّ
مثل تشكيل س�لطة جديدة خطوة
مهمة ،لكنها تبقى منقوصة ،فاملجلس
الرئ�ايس الجدي�د برئاس�ة املنف�ي من
إقلي�م برق�ة ،وعضوي�ة كل من موىس
الكوني من إقليم ف�زان ،وعبدالله الاليف
م�ن إقلي�م طرابل�س ،يمث�ل مجتمع�ا
القائ�د األعلى للجيش ،لك�ن قراراته ال
تتخ�ذ إال باإلجماع ،طبق�ا ملا نص عليه
االتف�اق الس�يايس الذي أرشف�ت عليه
البعثة األممية.
إال أن الصراع م�ا زال قائم�ا حول من
يتوىل حقيبة وزير الدفاع ،فكل األطراف
يف الرشق والغرب تريد االس�تحواذ عىل
ه�ذه الحقيب�ة لتكون لها س�لطة عليا
على الجيش ،األمر الذي دفع الدبيبة إىل
االحتفاظ بوزارة الدفاع لنفسه مؤقتا،
إىل حني اختيار ش�خصية مناسبة لهذا
املنصب بالتشاور مع املجلس الرئايس،
كما ينص االتفاق السيايس.
ومنذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني يف
 2016تم تعيني وزيري دفاع هما املهدي
الربغثي ( ،)2017 – 2016وصالح الدين
النم�روش ( ،)2021 – 2020باإلضافة
إىل أربعة قادة لألركان ،هم عبدالسلام
جاب الله العبيدي وعبدالرحمن الطويل
ومحم�د الرشيف وأخيرا محمد الحداد
الذي ال يزال يف منصبه.
أم�ا يف الشرق فال ي�زال حفتر القائد
العام للجي�ش الوطني الليبي منذ العام
 ،2014وال�ذي ق�اد حمل�ة عس�كرية
لط�رد اإلرهابيني من املنطق�ة الغربية.
وهو ال يزال يتصدر املش�هد الس�يايس
والعسكري الليبي عىل الرغم من ترويج
البعض ،وخاصة أولئك املحس�وبني عىل
تيار اإلسلام الس�يايس يف الغرب ،أنه ال
يمكن أن يكون طرفا يف ليبيا الجديدة.
وما كان ملفتا يف اجتماع قبائل برقة يف

بلدة األبيار رشق البالد يف منتصف مارس
امل�ايض هو مطالبة الس�لطة التنفيذية
الجديدة بتعيين رئيس األركان العام يف
الجيش الوطني الليبي اللواء عبدالرزاق
الناظ�وري قائدا ألركان الجيش املوحد،
وه�و يحظى بدعم عقيلة صالح رئيس
مجلس النواب.
ويس�عى الناظوري ،املدعوم من قبيلة
العرفة يف املرج رشق بنغازي ،من خالل
التحال�ف م�ع عقيل�ة إىل ضم�ان دعم
قبيلة العبي�دات ،كربى قبائ�ل الرشق،
ومعها بقية قبائل برقة.
ويح�اول ه�ذا التحال�ف العس�كري –
السيايس تش�كيل كتلة موازية للمشري
حفتر ،خاص�ة إذا خ�رج من املش�هد
الليبي إما بس�بب املرض أو لعدم منحه
منص�ب قائد ع�ام للجي�ش أو منصب
وزير دفاع يف حكومة الوحدة الوطنية.
مهمة توحيد املؤسسات السيادية باتت
يف متن�اول حكومة الوح�دة ،بعد أن تم
قطع أش�واط من املباحثات بني هيئات
رشق البالد وغربها
فالناظوري وعقيلة يفرضان نفوذهما
عىل معظم مدن وبلدات املنطقة املمتدة
رشق بنغ�ازي إىل غاية الحدود املرصية
وعلى رأس�ها امل�رج وطبرق والقب�ة،
بفضل التحالف�ات القبلي�ة التي تنظر
إىل حفتر وأبنائه وحاش�يته من قبيلة
الفرج�ان يف الغرب عىل أنهم دخالء عىل
املنطقة.
ولذلك إذا تم تعيني الناظوري يف منصب
قائد أركان ف�إن وزارة الدفاع س�تعود
بالضرورة إىل الغ�رب الليب�ي ،وعلى
األغلب س�تتوىل هذه الحقيبة شخصية
من مرصاتة باعتباره�ا تملك أكرب قوة
عس�كرية يف املنطق�ة الغربية ،لكن مع
ذلك تبقى كل الس�يناريوهات مفتوحة
وأمر حس�مها معلق ببعض التوافقات
التي يمكن أن تكون تحت ضغوط دولية
من أجل حسمها يف الوقت املناسب.

امن ومجتمع
العدد 7469 :االحـد  18نيسان 2021

املوارد تطمئن املواطنني بشأن اخنفاض
مناسيب دجلة والفرات

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزاره املوارد املائية أن انخفاض
مناسيب نهري دجلة والفرات حاليا يعد
أمرا طبيعيا.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان
“انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات
حاليا يعد أمرا طبيعيا ،ويحصل كل عام

خالل هذه الفرتة التي تمثل انتقالة من
املوسم الزراعي الشتوي والتهيئة للموسم
الزراعي الصيفي”.
ودعت البيان “جميع املواطنني اىل عدم
القلق من هذا االنخفاض الذي يقع ضمن
السياسة التشغيلية املسيطر عليها يف
وزارة املوارد املائية”.

اهلجرة تعلن أعداد املخيمات املتبقية
يف البلد

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين عن أعداد املخيمات املتبقية يف البالد ،فيما أكدت وجود
توجه لوضع الحلول وإعادة جميع النازحني إىل ديارهم.
وقال وكيل الوزارة كريم النوري يف حوار تابعته «الزوراء» :إن “ 28مخيما تبقت
للنازحني ،وأن هناك توجها لوضع الحلول وإعادة جميع النازحني اىل ديارهم”.
واشار اىل أن “عودة النازحني من االقليم مستمرة وان كانت متقطعة ،وهناك تنسيق
بني وزارتنا واالقليم لحلحلة املعرقالت التي تمنع عودتهم” ،الفتا اىل أن “الوزارة مستعدة
إلعادة النازحني يف إقليم كردستان اىل ديارهم بالتعاون مع اإلقليم”.
ولفت النوري اىل أن “املوازنة لم تخصص االموال الكافية لحلحلة هذا امللف ،السيما فيما
يخص منح العائدين منهم”.

جلنة اخلدمات  %90 :من شوارع العاصمة
حباجة إلعادة إكساء

بغداد /الزوراء:
أعلن عضو لجنة الخدمات واالعمار
النيابية ،جاسم البخاتي ،ان  %90من
طرق وشوارع العاصمة بغداد بحاجة اىل
إعادة تبليط واكساء.
وقال البخاتي يف ترصيح صحفي :ان
«مرشوع نهضة بغداد يشكل حالة
تكاملية من وزارة النفط واالعمار
والصناعة وامانة بغداد من خالل تقديم
عدد كبري من معامل الألسفلت للتهيئة
للمرشوع الذي لم ير النور ونحن نراقب
ونريد ان تكون عمليات االكساء موزعة
بتساو يف عموم مناطق العاصمة كونه
سيعطي رسالة بوجود عمل دؤوب يشمل

املناطق كافة».
وأشار اىل « 30مرشوعا ً يف مجال الرصف
الصحي واالكساء ووافقت وزارة
التخطيط عليها ونأمل تنفيذها بتوقيتات
من أمانة بغداد».
وكات أمانة بغداد أطلقت يف شباط املايض
مرشوع {نهضة بغداد} وهو واحد من
أبرز املرشوعات التنموية التي شهدتها
البالد يف الفرتة األخرية ،حيث يستهدف
إعادة إعمار العاصمة وتطوير شوارعها
لكي تكون من أجمل عواصم الرشق
األوسط ،وتعمل الحكومة عىل قدم وساق
لالنتهاء من مرشوع تطوير بغداد خالل
العام الجاري.

إحباط حماولة تهريب ثالث حاويات يف أم قصر

بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية ضبط ثالث حاويات بداخلها دراجات نارية وهوائية معدة
للتهريب.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان”منفذ ميناء ام قرص األوسط ،تمكن من
إحباط محاولة تهريب ثالث حاويات تحتوي عىل دراجات نارية وهوائية وادوات
مستعملة مخالفة لضوابط االسترياد”.
واضافت ان”عملية الضبط تمت استنادا ً إىل املعلومات الواردة من جهاز املخابرات
الوطني العراقي ،واحالة ماتم ضبطه وفق محرض اصويل اىل الجهات القضائية املختصة
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها”.
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الصحة :اللقاحات آمنة وتقي من الوفاة عند اإلصابة بفايروس «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أكدت عضو الفريق الطبي االعالمي لوزارة
الصحة ،ربى فالح حسن ،أن جميع لقاحات
فريوس كورونا املوجودة يف املراكز الصحية
يف البالد آمنة ،وهي قادرة عند أخذ الجرعة
الثانية من التخفيف من شدة اإلصابة ،إن
حدثت ،وبمثابة وقاية من الوفاة.
وقالت حسن ،يف حديث صحفي :إن «الفئات
غري املشمولة باللقاح ،سيتم االعتماد عىل
املسحة عند مراجعة الدوائر أو السفر والتأكد
من خلوهم من املرض ،ويف ما يتعلق بالفئات
األخرى فسيتم االعتماد عىل بطاقة التلقيح
بجرعتني.
ً
وبينت أن «أخذ اللقاح ليس إجباريا ،ولكن
يف حالة أن الفرد أصبح يشكل خطرا ً عىل
اآلخرين ،فهنا تنتهي حريته باالختيار
بحدود الرضر ،لذا يصبح من الرضوري أخذ
اللقاح» ،موضحة أنه «يف ما يتعلق بالفئات
التي تعمل باملطاعم واملوالت والفنادق ،فمن
ضمن رشوط االجراءات الصحية املعمول بها

أخذ لقاح (كوفيد ـ )19كونهم أكثر الفئات
التي تتعامل مع املواطنني».
وأكدت أنه «خالل األيام املقبلة ستصل وجبات

من اللقاح من رشكات منتجة أخرى ،والتي
تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة»،
مبينة أن «الوزارة لم تسجل أية أعراض

جانبية تهدد الحياة ،فقط األعراض العادية
عند أخذ الجرعة األوىل املتمثلة بارتفاع بسيط
بدرجة الحرارة وبعض الوهن».
وأضافت أن «اإلصابة بعد أخذ الجرعة
األوىل ،تتوقف عىل الشخص ،إذ يجب أن
يلتزم باالجراءات الوقائية بارتداء الكمامة
والتباعد االجتماعي وغريهما ،فالجرعة
األوىل ال تعطي مناعة كاملة ،كما أن املواطن
يمكن أن يصاب بعد أخذ الجرعة الثانية،
ولكن شدة اإلصابة خفيفة وتقيه من
الوفاة».
من جهته ،اعلن وزير الصحة ،حسن
التميمي ،وصول مليون و 300الف جرعة
لقاح نهاية الشهر الحايل.
وذكر التميمي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «نهاية الشهر الجاري ستصل مليون
و 300ألف جرعة لقاح من مرفق كوفاكس،
وستصل أسبوعيا ً وجبات من لقاح فايزر».
وبني ان «بدأنا توزيع  200ألف جرعة لقاح
من رشكة سينوفارم يف بغداد واملحافظات».

الكهرباء :اإلجراءات املتخذة حلماية أبراج الطاقة غري كافية

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الكهرباء ،امس السبت،
أن اإلجراءات املتخذة لحماية أبراج
الطاقة غري كافية.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،أحمد
موىس ،بحسب الوكالة الرسمية:
إن «الوزارة طالبت الجهات األمنية
بتأمني الحماية اىل أبراج الطاقة
الكهربائية من خالل توفري الطريان
املسري أو نصب كامريات حرارية،

اّإل أن اإلجراءات ال تزال غري كافية
خاصة أن هذه األبراج ممتدة يف
مساحات فارغة وشاسعة وقد تصل
ربما اىل  700أو  800برج للخط
الواحد» ،مبينا ً أن»وزارة الكهرباء
أوعزت اىل منظومة حماية الطاقة
الكهربائية برضورة نصب مرابطات
ونصب واستنفار الحمايات املدنية
والعنارص األمنية لحماية مسارات
الخطوط عىل أقل تقدير الحاكمة

منها والتي تشكل بنى تحتية وعمودا ً
فقريا ً ملنظومة الطاقة الكهربائية».
ويف ما يتعلق بحجم االنتاج ،فقد
أوضح موىس أن»الوزارة تصبو اىل
وصول اإلنتاج لـ  22ألف ميكاواط،
وهو ما يزيد من ساعات التجهيز،
لكن هذا األمر مرهون بعدة رشوط»،
الفتا ً اىل أن»الرشط األول هو استقرار
تجهيز الغاز اىل محطات اإلنتاج
وضمان خطة وقودية أو توفري الغاز

اعتقال  12متهما مطلوبا للقضاء يف
املثنى والبصرة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ،امس السبت ،عن القاء
القبض عىل  12متهما مطلوب للقضاء بينهم
باالرهاب يف محافظتي املثنى والبرصة.
الوزارة ذكرت يف بيان ورد «للزوراء» :ان «دوريات
ومفارز مركز رشطة الجوادين يف محافظة
املثنى نفذت ممارسة أمنية داخل القضاء
بإرشاك القوة والتجهيزات القتالية كافة وتوزيع
املنتسبني حسب الخطة املعمول بها للبحث عن
املطلوبني للقضاء».واضاف البيان ان «املمارسة
أسفرت عن إلقاء القبض عىل ( )11متهما
صادرة بحقهم اوامر قبض قضائية وفق أحكام

املواد (  ) 433و (  ) 413و (  ) 430و ( ) 381
و (  ) 432من قانون العقوبات العراقي ،وتمت
إحالتهم اىل املحاكم املختصة لينالوا جزاءهم
وفق القانون».
وتابع ان «مفارز سيطرة الشهيد العميد الركن
قيس (البوابة) يف البرصة تمكنت من إلقاء
القبض عىل متهم مطلوب قضائيا وفق املادة
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب ،حيث ورد
اسمه يف قوائم املطلوبني ،وذلك بعد تدقيق اسمه
باستخدام أجهزة الحاسوب يف السيطرة».
واوضح انه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه
وإحالته اىل جهة الطلب».

االستيالء على أسلحة متنوعة بعملية
اقتحام مواقع إرهابية يف الرمادي

بغداد /الزوراء:
اعلن مصدر امني يف قيادة عمليات محافظة االنبار االستيالء عىل اسلحة متنوعة بعملية امنية
استباقية استهدفت مناطق داعشية شمايل مدينة الرمادي .وقال املصدر يف ترصيح صحفي :ان
” قوة امنية من مفارز شعبة االستخبارات مسنودة بقوة من قيادة عمليات االنبار نفذت عملية
اقتحام ملوقع ارتكاز لعنارص عصابات داعش االجرامية يف مناطق مختلفة من صحراء بحرية
الثرثار شمايل مدينة الرمادي ،تمكنت من خالله من االستيالء عىل اسلحة متنوعة “.واضاف
املصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن هويته :ان” القوة االمنية عثرت داخل املوقع املستهدف عىل 50
قنربة هاون مختلفة و  4صواريخ قاذفة وعبوتني ناسفتني و  7حشوات دافعة للصواريخ وعلبة
عتاد عيار  12،5ملم».مبينا ان” القوات االمنية نفذت العملية وفق معلومات استخباراتية افادت
بوجود اسلحة من مخلفات التنظيم االجرامي يف املنطقة املستهدفة» ،موضحا ان” فرقة معالجة
املتفجرات ابطلت مفعول االسلحة املضبوطة دون وقوع اي اصابات برشية او مادية “.

اإلطاحة بتاجري خمدرات حبوزتهم كميات من
الكريستال واحلبوب

بغداد /الزوراء:
أفادت خلية اإلعالم األمني ،امس السبت ،بإلقاء
القبض عىل تاجري مخدرات بحوزتهما  1كغم
من الكريستال و 4400حبة مخدرة ببغداد.
وذكرت الخلية ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أنه «بعملية نوعية وجهد ميداني تمكنت
مفارز جهاز األمن الوطني يف بغداد بعد استحصال
املوافقات القانونية من القاء القبض عىل اثنني

جمهورية العراق
العدد281 :
			
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/4/15:
محكمة جنايات ذي قار /الهيئة الثانية
اعالن
اىل /املتهمني الهاربني املدرجة اسمائهم ادناه
كونكم مطلوبني لدى هذه املحكمة عن قضايا جنائية وفق احكام املواد املؤرشة ازاء كل اسم
كل واحد منكم وملجهولية محل اقامتكم يف الوقت الحارض قررت املحكمة تبليغكم اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املحاكمة املؤرش ازاء اسمائكم لتجيبوا عىل
التهمة املنسوبة إليكم وبعكسه ستجري محاكمتكم غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض
عيل عبد الغني جالب
رئيس محكمة جنايات ذي قار /الهيئة الثانية
قائمة بأسماء املتهمني املحالني غيابيا
عىل محكمة جنايات ذي قار /الهيئة الثانية لعام 2021

من تجار املخدرات وبحوزتهما اكثر من ()1
كغم من مادة الكريستال ،و 4400حبة مخدرة يف
احدى احياء العاصمة».
وأضاف البيان أنه «جرى تدوين اقوالهما اصوليا ً
بعدما اعرتفا بتجارة املواد املخدرة وتوزيعها بني
ارجاء املحافظة ،وتمت إحالتهما مع املضبوطات
اىل الجهات القانونية املختصة التخاذ االجراءات
الالزمة بحقهما».

وزارة العدل
رقم االضبارة/107:خ2017/
دائرة التنفيذ
2021/4/15
مديرية تنفيذ النارصية
اىل املنفذ عليه /جاسم حسني عبد
لقد تحقق لهذه املديرية تنفيذ النارصية عن طريق مركز
رشطة اريدو واشعار مختار املنطقة انك مجهول محل
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن
التبليغ عليه واستنادا للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتني من الصحف الرسمية خالل
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم
حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي
وفق القانون.
أوصاف املحرر:
قرار محكمة االحوال الشخصية يف النارصية (العدد /476
ش )2017/يف ()2017/10/10
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي السعداوي
جمهورية العراق
العدد/2376:ش2021/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
التاريخ2021/4/15:
اىل املدعى عليه (يعقوب خلف عبد اللطيف)
م/تبليغ
أقامت املدعية (اوضاح فالح شذر) الدعوى الرشعية
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها نفقة للطفل (محمد)،
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم
بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة
املوافق  2021/5/2الساعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

املستورد من الجانب اإليراني لتشغيل
محطات اإلنتاج ،وعدم االستمرار يف
توزيع املناطق الزراعية والعشوائية
التي تشكل أحماالً إضافية عىل
الشبكة وتضعفها يف التوزيع،
وتعاون املواطن يف مسألة مردودات
الجباية لتتمكن الوزارة من رشاء
املواد الحاكمة الدامة الشبكة».
وبني موىس أنه «إذا توفرت هذه
األمور فستكون ساعات التجهيز

مريحة جدا ً للمواطنني ،وباملجمل
تكون ساعات تجهيز الكهرباء
أفضل من الصيف املايض» ،مشريا ً اىل
أن «الوزارة استعدت لشهر رمضان
يف جميع قطاعات اإلنتاج ،نقال
وتوزيعاً ،وهناك خطط كبرية منها
ما نفذ ،ومنها ما يجرى تنفيذها
اآلن ،وهناك لجان مركزية شكلت
لحل االختناقات املوجودة يف مراكز
الحمل».

اجملتمعية تنقذ «انباريتني» من
االبتزاز االلكرتوني

بغداد /الزوراء:
أنقذت مفارز الرشطة املجتمعية يف دائرة العالقات واإلعالم لوزارة الداخلية بمحافظة االنبار فتاتني
من محاوالت ابتزاز مارسها ضدهما شخصان ،مهدديهما بنرش صورهما عىل مواقع التواصل
االجتماعي ما لم تخضعا لرغباتهما الدنيئة.وذكرت الرشكة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
«املجتمعية تمكنت من الوصول إىل املبتزين وتحديد هويتيهما واتخذت بحقهما اإلجراءات الالزمة،
بعد أن قامت بحذف محتوى االبتزاز وتأمني حساب الفتاتني».وتابع «من جانب آخر تمكنت مفارز
املجتمعية يف املحافظة من اسرتجاع حساب أحد األشخاص الذين تم تهكريه ،وتهديده بنرش صور
ومواضيع تيسء إليه ،وقد تم تأمني حسابه فنيا».

العمل تكشف عملية الشمول اجلديدة بإعانات
شبكة احلماية
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشــــؤون
االجتماعية منح محافظة نينوى
النسبة االكرب للشمول الجديد بإعانات
شــــبكة الحمايــــة ،تتبعها بقية
املحافظــــات املحررة.
وكانت لجنة العمل النيابية قد لفتت
مؤخرا َّ االموال االضافية للرعاية
االجتماعية إىل أن يف موازنــــة
العــــام الحايل تبلــــغ ترليونني
و 600مليــــار دينار ،وهــــي تكفي
إلضافة  400الف اســــرة جديدة،
وتقرر زيادة مبلغ  75ألف دينار عىل
راتب كل أرسة مشمولة.
وقــــال وزير العمل ،عــــادل
الركابي ،يف ترصيح صحفي :ان
«عمليــــة الشــــمول بإعانــــات
شــــبكة الحمايــــة االجتماعيــــة
ســــتتم بحســــب الشــــروط
والضوابط املعدة ،حيث ستجري اضافة
 400الف اســــرة جديــــدة يف عموم
املحافظات».
واوضح ّ
أن «الشــــمول وتوزيع اعداد
االرس بني املحافظات سيكون بإنصاف
وبحسب الكثافة السكانية ومستوى
الفقر».
ونــــوه الركابي ان «املحافظــــات
اســــتحقاقها
ستأخذ
املحررة
بزيادة نسبة شمول االرس ،وهي
االنبار وكركوك وصالح الدين وبعض
مناطق دياىل ،وهناك زيادة كبرية يف
نســــبة الشــــمول املخصصــــة
ملحافظة نينــــوى النهــــا من

اكثــــر املحافظــــات التي ترضرت
جــــراء العمليات االرهابية لداعش،
فضــــال عــــن انخفاض عــــدد
املشــــمولني باالعانات منذ العام
 2016وحتى .»2018
وبــــني الركابي َّ
أن «الوزارة تســــتعد
إلطالق حملــــة توعيــــة بشــــأن
الشمول الجديد لتعليم االســــر
الفقرية كيفية ملء البيانات واملعطيات
التي تؤهلها للشمول».
واشار إىل «ان هناك تشديدا وتركيزا
عىل متابعــــة املعلومات التي
ســــيقدمها الراغب بالشــــمول
عرب التقديم االلكرتوني ،للحد من
ايقاف عمليات تقديــــم الفضائيني او
املوظفني او املتقاعدين ،وســــتكون
هناك عقوبـة قانونيـة بحق كل شخص
يقدم معلومات مضللة وهو من غري
املستحقني».
واشـار إلـى «وجـود تنسيق مــــع

وزارة االتصاالت لتهيئة برامجيات
وســــريفرات حديثــــة للعمل
ضمــــن برنامــــج الكرتوني
يستوعب االف املتقدمني ويحقق
الشفافية يف الشمول الجديد».
وافــــاد بــــأن «الــــوزارة تعمل
منــــذ اكثر من خمســــة اعوام عىل
تدقيــــق االف املعامالت للمتقدمني،
وتم توقيف قســــم منها بسبب تقديم
معلومات مضللة».
وكشــــفت وزارة العمل نهاية العام
املايض عن وجـود نحــــو  20ألف
موظف من مزدوجي الراتب واملتجاوزين
عىل شــــبكة الحماية االجتماعية،
واكدت أنها ستتعاملبحزم معهم.
وذكر الركابي َّ
أن «الشــــمول الجديد
سـيعتمد عىل زيارة الباحــــث
االجتماعي إىل االســــرة املتقدمة،
وستسـبقها عملية مقاطعة البيانات
من اجل التدقيق وتحقيق الشفافية».
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الذهب يسجل اخنفاضا طفيفا يف
احملال العراقية
بغداد /الزوراء:
سجل�ت اسعار الذهب يف العراق انخفاض�ا طفيفا ليوم امس السبت ،فقد
سجل�ت اسواق الذهب يف بغ�داد انخفاضا ،حيث بلغ سع�ر املثقال الواحد
عي�ار  21من الذهب الخليجي والرتكي واالٔورب�ي البيع  356الف دينار ،يف
حني بلغ سعر الرشاء  353الف دينار.
وع�ن سعر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي فقد سجل 330
الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  281الف دينار.
وفيم�ا يخص أسعار الذه�ب يف محال الصياغة ،يتراوح سعر بيع مثقال
الذه�ب الخليجي عيار  21بني  357الفا ً  365ألف دينار ،فيما يرتاوح سعر
بي�ع مثقال الذه�ب العراقي بين  335الف�ا ً و 340الف دين�ار ..ويساوي
املثقال الواحد (خمسة غرامات).

العراق األول باسترياد البقوليات
واحلبوب الرتكية

بغداد /متابعة الزوراء:
اعلن�ت جمعية مصدري الحبوب والبقولي�ات والبذور الزيتية يف منطقة البحر
املتوس�ط الرتكي�ة ،امس السب�ت ،أن الع�راق ج�اء اوال باستيراد البقوليات
والحبوب الرتكية خالل الربع األول من العام الحايل.
وق�ال رئيس مجل�س إدارة الجمعية ،حسين ارسالن ،يف بي�ان :ان “صادرات
الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية لـ 90دولة يف الربع األول من العام الحايل،
حققت  353.4مليون دوالر بزيادة قدرها .”21%
وبين ان “معظم الص�ادرات ذهبت إىل العراق وسوري�ا وأملانيا” ،مشريا اىل ان
“العراق احتل املرتبة األوىل بنسبة ارتفاع بلغت  41%وبقيمة  59.5مليون دوالر
يف قائم�ة أكثر الدول التي نصدر إليها ،تليه سوريا بنسبة زيادة  77%وبقيمة
 41.5مليون دوالر ،تليها املانيا بزيادة  93%بقيمة  14مليون دوالر”.
واش�ار ارسلان اىل ان “منتج�ات املعجنات احتل�ت الحصة االكبر بالتصدير
وبنسب�ة  22%بقيمة  78.4مليون دوالر ،تليها البقوليات بنسبة  21%بقيمة
 75.1مليون دوالر ،يليها السكر واملنتجات السكرية بحصة  14%بقيمة 49.4
مليون دوالر”.

العراق يتجاوز السعودية يف صادراته النفطية ألمريكا

ارتفاع سعر خامي البصرة اخلفيف والثقيل ...وخطط إلحياء حقول “نفط خانة”
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار خامي البرصة الخفيف
والثقيل مع خامات أوبك ،قبل اغالقها،
الجمع�ة .وفيما كشف�ت لجنة الطاقة
النيابي�ة ع�ن وج�ود خط�ط إلحي�اء
حق�ول نف�ط خان�ة ضم�ن محافظة
دياىل ،اعلن�ت ادارة معلوم�ات الطاقة
االٔمريكية ان ص�ادرات النفط العراقية
ألمريك�ا بلغت  223ال�ف برميل يوميا
متج�اوزة السعودي�ة خلال االسبوع
املايض.
وارتفع نفط البصرة الخفيف املصدر
آلسيا إىل  66.83دوالرا للربميل بمقدار
 0.13دوالر وبنسب�ة  0.19%ع�ن يوم
الخميس املايض ،فيم�ا سجلت اسعار
خ�ام البصرة الثقي�ل  64.51دوالرا
للربميل بارتفاع بلغ نسبته .1.05%
وسجل نفط البرصة الخفيف أعىل سعر
مقارنة بالنفوط األخرى لدول منظمة
أوب�ك التي ارتفع�ت هي ايض�ا ،حيث
سجل سع�ر النف�ط العرب�ي الخفيف
السع�ودي  66.74دوالرا للربمي�ل،
وسجل مزي�ج مربان اإلماراتي 65.76
دوالرا للربمي�ل ،وسج�ل مزيج سهران
الجزائ�ري  65.15دوالرا للربميل ،فيما
سج�ل بوني الخفيف النيجريي 65.25
دوالرا ،وجرياس�ول االنغ�ويل 65.68
دوالرا.
وكانت أسعار النفط العاملية قد أغلقت
عىل انخفاض ليصل خام برنت 66.71

دوالرا ،وخام غ�رب تكساس األمريكي
عىل  63.08دوالرا.
م�ن جانب اخ�ر ،كشفت عض�و لجنة
الطاقة النيابية ،النائب زهرة البجاري،
ام�س السبت ،عن وجود خطط إلحياء
حق�ول نف�ط خان�ة ضم�ن محافظة
دياىل.
وقال�ت البجاري يف ترصي�ح صحفي:
ان” وزارة النف�ط لديها برنامج خاص
يف تطوي�ر واحي�اء الحق�ول النفطي�ة

يف الع�راق ضم�ن اط�ار فن�ي يعتم�د
االولوي�ات” .مؤك�دة “ان حقول نفط
خانة رشق دياىل كغريه�ا من الحقول
النفطي�ة االخ�رى تحظ�ى باالهتمام
واملتابع�ة وسيت�م ادراجه�ا يف خطط
الوزارة خالل الفرتة القادمة”.
واضافت البج�اري ان”تطوير وتأهيل
واحي�اء الحق�ول تعتم�د على اس�س
فني�ة معقدة لكنها تسري وفق الخطط
املرسوم�ة له�ا” .مؤك�دة “ان هن�اك

توجه وزاري خلفض املساحات الزراعية
الصيفية بسبب املياه

حتديد موعد انتهاء توزيع مستحقات
حمصولي احلنطة والشلب

بغداد /الزوراء:
ح�ددت وزارة التج�ارة ،امس السبت ،موع�د االنتهاء من توزي�ع مستحقات
الفالحني ملحصويل الحنطة والشلب.
وذكر بيان للوزارة تلقت “الزوراء” نسخة منه :ان “هذا الشهر سيتم االنتهاء
م�ن توزيع كامل املستحقات املالي�ة املتبقية والبالغة  490مليار دينار” ،الفتا
اىل أن�ه “خلال الفترة املاضية حقق�ت الوزارة نتائ�ج طيبة يف توفير املبالغ
املخصصة ملسوقي الحنطة ،واستطاع�ت ان تعزز املواقع بدفعات مالية ،وان
تتمك�ن بع�ض الفروع ان تسدد كامل املبالغ املخصص�ة لها ،خاصة تلك التي
كانت كمياتها اقل من بقية املحافظات”.
وأوض�ح أن “املبل�غ املتبق�ي لفرع صلاح الدين بح�دود  105ملي�ارات دينار
واالنبار بحدود خمسة مليارات دينار”.

األنبار توجه دعوة لشركة متخصصة
للبدء بإنشاء مطارها

بغداد /الزوراء:
كشف محافظ األنب�ار ،عيل فرحان،
ام�س السب�ت ،ع�ن توجي�ه دع�وة
لرشك�ة متخصصة لوض�ع تفاصيل
الرشوع باملطار.
وق�ال فرح�ان ،بحس�ب الوكال�ة
الرسمية :إنه “ت�م تخصيص بحدود
 75ملي�ار دين�ار م�ن أص�ل املبل�غ
املتبقي كمرحل�ة أوىل ملطار األنبار”،
الفتا ً اىل أنه “تمت املبارشة عىل الفور
بإعداد التصاميم ومتطلبات املرشوع
وإدراج املرشوع”.
وأش�ار اىل أن�ه “ت�م استدع�اء أو
دع�وة رشكة أمريكي�ة متخصصة يف
املط�ارات إلعداد املتطلب�ات وجداول
كمي�ات وتفاصي�ل املطار م�ن أجل
الشروع ببدء ه�ذا املشروع الكبري
واملهم يف املحافظة”.
وأض�اف أن “املحافظ�ة جه�زت

جمي�ع املشاري�ع وفق األرق�ام التي
ت�م رصده�ا يف املوازن�ة” ،مبينا ً “أن

املحافظة رفع�ت اىل وزارة التخطيط
خطة تتضم�ن إدراج مشاريع سيتم
اإلعالن عنها”.
وتابع فرحان أن “املشاريع مستمرة
وت�م رف�ع نسبة اإلنج�از فيه�ا ،أما
املشاريع املتبقي�ة فستكون يف ضوء
املبال�غ الت�ي خصص�ت يف موازن�ة
الع�ام  ،“ 2021مؤك�دا ً أن “املقاولني
والرشك�ات املنفذة مستمران بالعمل
وبش�كل دؤوب وكبري ج�دا ً عىل أمل
أن تخص�ص وزارة املالي�ة لنا الجزء
املخصص أو املبالغ املخصصة لتمويل
ه�ذه املشاري�ع ،وأن يتسن�ى رصف
هذه املبالغ املخصصة للمشاريع”.
وبين أن “نس�ب إنج�از املشاري�ع
تتراوح وبش�كل جي�د ووصل�ت اىل
( )70و( )80و( ) 90يف املئة”.
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بغداد /الزوراء:
تتج�ه وزارة الزراع�ة نح�و خف�ض مساح�ات
األرايض الت�ي تزرع ريا ً ضم�ن الخطة الصيفية
الحالية.
وق�ال الناطق االعالمي لل�وزارة ،حميد النايـف:
ان “ال�وزارة بانتظ�ار االجتم�اع ال�ذي سـيعقد
من قب�ل اللجنة املشـرتكة بين وزارتي الزراعة
واملـ�وارد املائية لتحديد نس�ب املسـاحات التي
سـت�زرع خلال املوســ�م الصيف�ي الح�ايل،
باعتماد املتوفر من خزي�ن البالد املائي وواردات
نهري دجلة والفرات”.
وبني أن “خطة الوزارة للموسـم السابق تضمنت
زراع�ة مـا يق�ارب  18ملي�ون دونم خصصـت
معظمه�ا لزراعة محص�ويل الحنط�ة والشعري،
ما مكـن البلاد مــــن تحقيق االكتفاء الذاتي
منهم�ا واالتج�اه إىل تصدي�ر الفائ�ض إىل دول
العال�م ،الســــيم�ا ان هن�اك طلب�ات واقباال
على اسـترياد املنتجات العراقي�ة من قبل الدول

العربية واالجنبية مل�ا تمتاز به من جودة ومذاق
جيد”.
وكان�ت وزارة الزراعة قـد طالب�ت العام املايض
علـى خلفية توفر خزي�ن جيد من املياه حينها،
بزيادة املساح�ات املخصص�ة لزراعة محاصيل
الخضرة واملحاصي�ل الصناعية وحس�ب قدرة
الفالحـني واملزارعني كونها عن حاجة املواطنني
املاس�ة اليها ذات جـ�دوى اقتصادية ،فضال عن
اسـتمرارية الوفرة املحلية للسلة الغذائية اليومي،
واسهاما يف تحقيق االمن الغذائي للبالد.وافصح
النايف عـن “نجاح الوزارة بتحقيق وفرة بإنتاج
عدد كبير مــــن املحاصي�ل الزراعيـة املحلية
كالباذنج�ان والطماط�م والبطاط�ا والخيـ�ار
والثـ�وم من خلال الدع�م الـذي قدم�ت،ه وما
زال�ت تقدمه للفالحني واملزارعين ،السيما يف ما
يتعلق بتوفري البذور واالسمدة واملبيدات واالالت
الزراعية وبأسـع�ار مدعومة لحثهم عىل زراعة
اكرب قدر من املساحات املتوفرة لديهم”.

اهتمام�ا بملف حق�ول نفط خانة من
ناحية تطويرها وزيادة االنتاج الفعيل
للنف�ط ،لكن االمر خاض�ع إلمكانيات
وزارة النف�ط ،خاص�ة وان عملي�ات
التطوي�ر تحت�اج اىل مبال�غ مالي�ة
كبرية”.
وتعد حق�ول نفط خان�ة النفطية من
اكرب واه�م الحقول رشق العراق والتي
اكتشفت قبل  100سنة تقريبا.
م�ن جهته�ا ،اعلن�ت ادارة معلوم�ات

الطاق�ة االٔمريكي�ة ،ام�س السبت ،ان
ص�ادرات النف�ط العراقي�ة ألمريك�ا
بلغ�ت  223الف برميل يوميا متجاوزة
السعودية خالل االسبوع املايض.
وقال�ت االدارة يف تقري�ر له�ا :ان
“متوس�ط االستيرادات االمريكية من
النفط الخام خالل االسبوع املايض من
 8دول بلغ�ت  5ماليني  286الف برميل
يوميا مرتفعة بمقدار  132ألف برميل
بالي�وم عن األسبوع الذي سبقه والذي
بلغ  5ماليني  154ألف برميل يوميا”.
واضاف�ت ان “امريكا استوردت النفط
الخام من العراق خالل االسبوع املايض
بمعدل  223الف برميل باليوم متجاوزا
السعودية التي بلغت االستريادات منها
بمعدل  189الف برميل يوميا”.
واشارت اىل ان “اكثر اإليرادات النفطية
ألمريكا خالل األسب�وع املايض جاءت
م�ن كن�دا بمع�دل بل�غ  3.369ماليني
برميل يوميا ،تليها املكسيك التي بلغت
كمية االستيرادات منه�ا بمعدل 739
أل�ف برميل يوميا ،تليها كولومبيا التي
بلغت االستيرادات منه�ا بمعدل 209
ألف برميل يوميا”.
واش�ارت اىل “ان كمي�ة االستيرادات
االمريكية من اإلك�وادور بلغت بمعدل
 295ال�ف برميل يومي�ا ،ومن نيجرييا
بلغ�ت بمع�دل  129الف برمي�ل يوميا
،وم�ن روسيا بلغ�ت بمع�دل 143الف
برميل يوميا”.

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
فاصوليا خرضاء
باقالء
باميا
شجر
قرنابيط
لهانة
البصل

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 1250دينار
 2500دينار
 500دينار
 14000دينار
 500دينار
 750دينار
 750دينار
 500دينار

السعر للكغم الواحد
 1250دينار
 1500دينار
 1250دينار
 1500دينار
 1000دينار
 1250دينار
 750دينار
 1000دينار
 1500دينار
 1500دينار
 1000دينار
 2500دينار

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
تفاح اخرض
كيوي
كريب فروت
العنب

دعوات نيابية إلحياء” األسواق التعاونية” يف حمافظات البلد
بغداد /الزوراء:
دع�ا النائب مرض الك�روي اىل
اعادة احياء االسواق التعاونية
يف كل املحافظات العراقية.
وقال الكروي يف حديث صحفي:
ان” الوضع االقتصادي يف العراق
صعب جدا والتزال تأثريات رفع
سعر رصف الدوالر قبل اش�هر
تأخذ م�دى مؤمل�ا ،خاصة مع
عدم القدرة على احتواء حمى
االسعار رغم محاوالت الجهات
الحكومي�ة الن�ه باالس�اس

عملي�ات االستيراد واالسواق
تخض�ع لجهات متنف�ذة تريد
زي�ادة ارباحها بأي ش�كل من
االشكال”.
ودع�ا الك�روي اىل” احي�اء
االسواق التعاونية يف املحافظات
من خالل اعتم�اد آلية االسعار
املدعوم�ة حكومي�ا” .مؤك�دا
“ان االم�ر سيدف�ع اىل خل�ق
التناف�س ودف�ع التج�ار اىل
خفض اسعارها خاصة للمواد
الغذائية االساسية”.

واش�ار اىل ان” االس�واق
التعاوتية يمكن ان تكون نافذة
إلنقاذ  12مليون عائلة عراقية
تحت خط الفق�ر” .مؤكدا “ان
بقاء االمور عىل حالها ستؤدي
اىل مصاع�ب كارثي�ة على
املجتمع ،خاص�ة وان معدالت
الفق�ر والعوز املادي يف تصاعد
مستمر”.
وكان رفع اسعار رصف الدوالر
دفع اىل زيادة كبيرة يف اسعار
املواد الغذائية االساسية”.

أكد وجود حنو  400ألف عامل يتلقون مرتبات من دون أعمال منتجة

مظهر حممد 72% :من الشركات العامة واململوكة للدولة خاسرة
بغداد /الزوراء:
قـ�ال املستش�ار املايل لرئي�س الـوزراء،
مظه�ر محم�د صالح ،إن م�ن بني 173
رشك�ة عامة أو مملوك�ة للدولة ال يوجد
منها سـوى ٪28يعمل ويحقق الربح.
ولف�ت صال�ح ،يف ترصي�ح صحف�ي
اىل “وج�ود قراب�ة  400أل�ف عام�ل
فــ�ي تــلــ�ك الــشــركــ�ات
يــتــلــقــ�ون مـنـحـ�ا ش�هرية
بش�كل مرتب�ات مـ�ن دون أداء أعم�ال
منتجة”.
وبين إنــ�ه “مـنـ�ذ عــ�ام 2003
تـعـ�رض نـشـ�اط االنـتـ�اج للقطاع
الحكومي الـى التوقف واألهـمـال ،فمن
بني  173رشك�ة عام�ة أو مـمـلـوكـة
لـلـدولـة ،لـم تـجـ�د مــا يعمل منها
فعلي�ا ً يف الوقت الح�ارض ويحقق الربح
سوى  ،٪28بينما الـ %72الباقية هــي
خــاســ�رة” ،كـاش�ـفـا عــ�ن أن
“أكـثـر من  ٪20من تلك الرشكات أزيلت
من الوجود بسبب العمليات الحربية التي
جـرت فـ�ي حـرب الخليج الثانية وأدت
الــى زوال الـنـظـام الـسـابـق”.
ولـفـ�ت إلـ�ى أن “الرشك�ات العام�ة
الرابح�ة ه�ي الت�ي ترتب�ط بالنش�اط
الريعي لقطاع النفط والتي تتمتع بمزايا
ش�به احتكارية يف الحصول على املـواد
األولية وتسويق املنت�ج واألسـعـار ،بما
تجعله�ا رابح�ة وهـي عملي�ات ربحية

يحيطه�ا الكثير مــ�ن الــدعــ�م”،
مـبـيـنـا ً أن “هــنــ�اك قـرابـة 400
ألف عامل يتلقون منحا ش�هرية بشكل
مـرتـبـ�ات مـ�ن دون أداء أعـمـ�ال
منتج�ة منذ ثمانية عرش عام�اً” ،مؤكدا ً
أن “الــذنــب لـيـس ذنــب هـــؤالء
الـعـمـ�ال واملوظفين ،ولك�ن العل�ة
بسب�ب التقصير واإلهــمــ�ال فـ�ي

الـسـيـاسـ�ة االقـتـصـاديـة املعتمدة
عىل النفط وإهمال أي مورد آخر”.
وأش�ـار صالح إلـى أن “الخربات الفنية
قـ�د تضاءل�ت بسب�ب عـ�دم تـراكـ�م
رأس امل�ال البرشي والتعل�م أثناء العمل
ونق�ل التكنولوجي�ا أو تجدي�د خط�وط
اإلنت�اج الــتــي بــاتــ�ت مـنـدثـرة
فـنـيـاً”.وأضــ�اف أن “وزارة املالي�ة

قـامـت بمحاولة دع�م تشغيل لـتـلـك
الـشـركـ�ات ومصانعه�ا بــ�أن
مـدتـهـ�ا بــرؤوس أمــ�وال تشغيلية
(بـعـد أن كفلته�ا بـقـروض مرصفية
حـكـومـيـ�ة) ولـكـ�ن لـألسـف لـم
يتحق�ق يشء يذك�ر على أرض الواق�ع
وذهب�ت األمــــ�وال ســــ�دى”،
مــوضــحــا ً أن “تـلـك الــقــروض

تـقـ�در مــع خــســ�ارة الـفـائـدة
بـنـحـو  16تـريـلـيـون ديــنــار”.
وبــين أن “تـلـ�ك الــقــ�روض
واألمـــوال ،لـم تستطع تحريك عجالت
اإلنت�اج ورف�ع االنتاجي�ة وتـعـظـيـم
كـفـ�اءة اإلنــتــ�اج ،السـيـمـ�ا يف
الـشـركـ�ات الصناعي�ة الـتـي تـزيـد
على  %80مـ�ن الرشك�ات اململوك�ة
للدولة”.
وأردف أن “تل�ك الق�روض بقيت ،بسبب
كفالته�ا سيادي�ا ً مـن جان�ب الحكومة
العراقي�ة ،جـ�زءا ال يتجزأ مـ�ن إجمايل
املديوني�ة الحكومي�ة الحالي�ة وتحسب
معها حتى اللحظة”.
وأوضح املستشار امل�ايل لرئيس الـوزراء
أن�ه “استن�ادا اىل الـورقـ�ة البيض�اء
الت�ي تبنته�ا حكوم�ة جـمـهـوريـ�ة
الــعــ�راق فــ�ي الــعــ�ام 2020
كمنه�ج إصالح�ي اقتصادي ،ف�إن تلك
الـشـركـات الـخـاسـرة املـمـلـوكـة
لـلـدولـة املتوقفة أو املتلكئة عن العمل،
ينبغ�ي أن تتح�ول اىل رشك�ات رابح�ة
ومنتج�ة ،لتزيد من تن�وع الناتج املحيل
اإلجمايل للعراق وتقلل الخسائر الفادحة
التي يتكبده�ا االقـتـصـاد الـوطـنـي،
فضلا عــ�ن رفــ�ع أعـبـائـهـ�ا
املـالـيـ�ة وتـحـويـلـهـ�ا لتعظي�م
تـنـ�وع اإليــ�رادات غير النفطي�ة يف
مصادر املوازنة العامة االتحادية”.

الرياضي

أصفر وأمحر

مسلحون يقتحمون منزل رئيس
احتاد الكرة الفرعي يف كركوك

كركوك /متابعة الزوراء:
اقتحم مس�لحون منزل رئيس نادي كركوك الريايض ،رئيس االتحاد الفرعي لكرة
القدم نوزاد قادر ،ورسقوا مركبته ومبلغا من املال .
وقال مصدر امني  »:ان مسلحني  ،يرتدون الزي العسكري  ،اقتحموا منزل قادر يف
قرية  /سقزيل  /شمايل كركوك  ،واستولوا عىل عجلته ومسدسه الشخيص ومبلغ
قدره  3000دوالر  ،والذوا بالفرار « .
وس�بق لن�وزاد ق�ادر ان عم�ل عض�وا يف االتح�اد العراقي لك�رة الق�دم قبل عدة
سنوات.
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ايليتش يؤكد جاهزية الشرطة للقاء االستقالل

القوة اجلوية يتعادل سلبيا مع باختاكور االوزبكي يف دوري ابطال اسيا

بغداد /متابعة الزوراء
تعادل نادي القوة الجوية مع باختاكور
األوزبكي  0-0امس السبت عىل ملعب
الشارقة ،ضمن الجولة الثانية من
منافسات املجموعة الثانية يف دوري
أبطال آسيا .2021
وتبادل الفريقني املحاوالت الهجومية
خالل املباراة دون أن ينجح أي منهما يف
التسجيل.
تبادل الفريقان السيطرة عىل مجريات
اللعب يف بداية اللقاء خاصة وسط
امليدان ،مع وجود أفضلية نسبية لفريق
باختاكور.
والحت أوىل الفرص الخطرة يف اللقاء
للفريق األوزبكي عندما مرر دراغان
سريان كرة بينية عالية استلمها
هوجيمات اركينوف وسط منطقة الجزاء
قبل أن يسددها زاحفة بجانب القائم
األيمن ملرمى الحارس فهد طالب (.)18
وسنحت فرصة خطرية أخرى لفريق
باختاكور ،بعد أن حوّل ساردور رشيدوف
كرة عرضية أرضية من الجهة اليرسى
وصلت إىل املهاجم الخطري سريان الذي
سدد بقدمه اليرسى من خارج منطقة
الجزاء مرّت عىل يمني مرمى الحارس
طالب (.)39
يف حني لم يتمكن الفريق العراقي طوال
مجريات الشوط األول من اخرتاق دفاع
الفريق األوزبكي الذي يقوده قائد
الفريق إيغور كريمتس يف ظل حسن
تمركز الخط الخلفي واعتماده عىل
نصب مصيدة التسلل التي وقع فيها
العبو القوة الجوية  5مرات.
وحصل القوة الجوية عىل أوىل فرصه
الخطرة يف اللقاء بعد تمريرة محمد عيل
البينية التي وصلت إىل املهاجم إبراهيم
بايش ليسدد بقدمه اليرسى من الجانب
األيرس من منطقة الجزاء لكن الكرة
ذهبت قريبة من أمام الحارس األوزبكي
سنجار كوفاتوف (.)58
يف املقابل ،أجرى مدرب باختاكور بيرت
هوستريا عدة تبديالت يف منطقتي
الوسط والهجوم يف محاولة لهز شباك
املنافس ،وكاد أن يحقق ذلك عندما نفذ
شاروف موخيتدينوف ركلة حرة مبارشة

حرة مباشرة
أوملبية محودي ..
أكون أو ال أكون
د.هادي عبد اهلل

من خارج منطقة الجزاء حوّلها سريان
برأسه قوية نحو أعىل املرمى أبعدها
الحارس طالب بصعوبة إىل ركنية (.)82
ولم تسفر محاوالت الفريقني يف الدقائق
األخرية عن إحداث أي تغيري عىل نتيجة
املباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون
أهداف.
وتقام الجولة الثالثة من منافسات
املجموعة يوم الثالثاء ،حيث يلتقي
القوة الجوية مع تراكتور ،والشارقة مع
باختاكور.
ويف سياق منفصل قال مدرب فريق
الرشطة بكرة القدم ألكسندر إيليتش إن

شنيشل :نبحث عن الفوز على
امليناء وتقليص الفارق مع املتصدر
بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب الزوراء ،رايض شنيشل ،أن املباريات املتبقية يف الدوري
املمتاز ،مؤثرة للغاية ،إذا أراد فريقه ،البقاء يف دائرة املنافسة.
وقال ان مباراة اليوم االحد أمام امليناء ،عىل ملعب الشعب الدويل،
لحساب الجولة  ،28مهمة للغاية».
وأضاف «كافة املباريات مهمة إذا أردنا البقاء يف دائرة املنافسة وعدم
االبتعاد يف الئحة الرتتيب وأي تعثر سيؤثر عىل ترتيب الفريق».
وتابع «الزوراء فريق كبري ،وجماهريه تبحث عن النتائج بعض
النظر عن الظروف الذي يمر به النادي».
ونوه «مباراة اليوم مهمة ،الستغالل تأجيل مباراة القوة الجوية
وتقليص فارق النقاط ،وكذلك للحفاظ عىل اإلثارة والتنافس حتى
الجوالت األخرية».
وأشار إىل أن الالعبني يواصلون التدريبات ،رغم أن مباراة اليوم،
األوىل لهم يف شهر رمضان املبارك.
يشار إىل أن الزوراء يحتل املركز الثاني برصيد  51نقطة ،أما امليناء
يأتي يف املركز  12برصيد  31نقطة.

اعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضي�ة واالعالمي�ة والصحفية قدمت
تعازيه�ا الحارة اىل الزميل هش�ام عيل الذي يعمل
يف فريق اع�داد برنامج (الحكم الرابع) والذي يبث
من عىل شاش�ة قناة (العهد) ،وذلك لوفاة خاله ...
س�ائلني الله العيل القدي�ر ان يتغمد الفقيد برحمته
الواسعة ويسكنه جنات الفردوس ويرزق اهله ومحبيه
الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
************
عضو املكتب االعالمي يف اللجنة االوملبية الوطنية
منى احمد اعلنت عن اصابتها بفايروس كورونا
املس�تجد ،امنياتن�ا الصادقة بالش�فاء العاجل
للزميل�ة الخلوق�ة وان يلبس�ها الرحم�ن ث�وب
الصحة والعافية التامتني وان تعود ملمارسة عملها
من جديد خالل االيام املقبلة.
**********
عض�و الهيئة العام�ة لالتحاد العراق�ي للصحافة
الرياضية الزميل ثمين الفهد ،احتفل بعيد ميالده
قب�ل ايام قليل�ة ،خال�ص االمنيات للزمي�ل الفهد
بالعم�ر املديد وتحقيق النجاح يف حياته ومش�واره
املهني.

مواجهة االستقالل اإليراني اليوم االحد يف
دوري أبطال آسيا ،ستمثل تحديا كبريا
بالنسبة لفريقه.
وأضاف إيليتش ،خالل املؤتمر الصحفي
التقديمي للمباراة امس السبت ان
الرشطة مطالب بالظهور بشكل أفضل
من املباراة السابقة ،رغم أن منافسنا
متميز جدا ،ولديه الخربة املطلوبة يف مثل
هذه املشاركات.
وأوضح أنه سيجري بعض التغيريات يف
تشكيلة الفريق ،متابعا« :عودة املصابني
تعطينا دافعا جيدا ،ولدينا تجارب
مع االستقالل ،حيث تعادلنا معهم يف

مناسبتني سابقتني ،ونعرف خطوطهم
جيدا».
وواصل« :أملس روحا مختلفة عند
الالعبني ،للظهور بشكل مميز يف مواجهة
االستقالل ..أجزم بأننا سنقدم أداء أفضل
من الذي قدمناه يف املباراة السابقة (أمام
الدحيل)».
من جهته ،أكد قائد فريق الرشطة ،سعد
عبد األمري ،الذي رافق املدرب يف املؤتمر
الصحفي ،أن مباراة الدحيل أصبحت
من املايض ،مضيفا»: :ال بد أن نقدم
شيئا يليق بتاريخنا ،ونظهر بصورة
ترشف الكرة العراقية ،وتريض جماهري

الرشطة».
واستكمل« :صححنا األخطاء التي
ارتكبناها يف املباراة األوىل ،وسنلعب
بأسلوب مختلف ،ونأمل أن نوفق يف
تطبيق الواجبات ،والخروج بنتيجة
إيجابية ..الالعب العراقي لديه القدرة
عىل تغيري الصورة رسيعا ،وسنثبت ذلك
يف مواجهة االستقالل».
وختم عبد األمري« :البعض شكك يف
مستوانا ،وسنثبت لهم العكس ،حيث أن
فريقنا يضم العبني ذوي خربة ،ولديهم
باع طويل يف هكذا منافسات ،وسنقدم ما
يليق بنا يف املباراة».

نادي الدحيل القطري يرجئ حسم مصري النجم مهند علي
بغداد /متابعة الزوراء
قرر نادي الدحيل القطري ،تأجيل حسم العب املنتخب الوطني مهند عيل
املعار اىل السيلية مهند عيل حتى نهاية املوسم.
وقال مصدر مقرب من نجم املنتخب الوطني مهند عيل إن “إدارة الدحيل
القطري أجلت حسم مصري الالعب املذكور لحني انتهاء املوسم الكروي،
قبل اتخاذ أي قرار بخصوص إعادته لصفوف الفريق للموسم املقبل ،أو
املوافقة عىل العروض املقدمة لنجم منتخب العراق”.
وأضاف أن “نادي السيلية تقدم بطلب لرشاء بطاقة الالعب أو املوافقة
عىل تمديد اإلعارة للمهاجم العراقي ،وذلك بنا ًء عىل توصية املدرب التونيس
سامي الطرابليس ،لكون األخري يرى أن مهند عيل ورقة مهمة للفريق،
خالل التحضري للموسم املقبل ،لكن الدحيل لم يرد عىل العرض”.
يذكر ان مهند عيل قدم مستويات كبرية مع السيلية يف دوري نجوم قطر
هذا املوسم.

بع�د مخاض عصيب  ,وبعد ان بلغت القل�وب الحناجر ,وبعد ان يأس
الرياضي�ون والجمهور الريايض من اس�تواء الحال بعد إعوجاج طال
 ,جرت انتخابات املكت�ب التنفيذي للجنة األوملبية الوطنية  ,ومن غري
فلس�فة نق�ول ان كل الرياضيين العراقيني وغير العراقيني يعلمون
يقينا ان االنتخابات ليس مرشوطا لها ان تأتي باالفضل  ,فاالنتخابات
لعب�ة ترتكب فيها الكثري من األخطاء ب�ل الخطايا  ,وبالرغم من هذه
الحقيقة املرة فانها تبقى السبيل األفضل الختيار عدد من األكفاء من
اه�ل الضمائر الحية اىل جانب – طبع�ا – عدد آخر من الذين يجيدون
اللعبة االنتخابية ويتقنون مهارات الرضب تحت الحزام .
هذا الخليط هو الذي يش�كل الحكومات واملكات�ب التنفيذية يف الدول
واملؤسس�ات بعد انته�اء لعبة االنتخابات صغ�رت او كربت ..ويف هذا
السياق تشكل املكتب التنفيذي الجديد للجنة األوملبية الذي تعقد عليه
اآلمال لرسم بداية جديدة للمرشوع الريايض العراقي كي يضع حلوال
لكل مساوئ املايض وان كان يف املكتب الجديد وجوه من املايض .
ولكي نقرتب من منصة االنصاف نقول ان املايض لم يكن سيئا يف كل
تفاصيله  ,فقد كانت فيه محطات مضيئة تغافل عنها الناس وس�ط
صخب املعارك اإلعالمية والقضائية التي ميزت الحقبة السابقة  ,وقد
تحمل الوزر األكرب من مسؤولية عدم االنضباط رئيس اللجنة األوملبية
النج�م رعد حمودي ال�ذي اختار مواجهة الرص�اص بصدر عار ونية
حسنة يف التعامل مع من ليسوا أهال لهذه النية او الثقة .
من أبرز أسباب انهيار الثقة بالقيادة الرياضية أي راس األوملبية  ,هي
 ,ان الرياضيني لم يجدوا حزما يف إنفاذ الضوابط األوملبية فدائما هناك
م�ن يقفز عرب الشاش�ات او مواق�ع التواصل من اه�ل البيت األوملبي
َ
لينظ�ر عىل هواه  ,وكذلك دائما هناك من ينقل تفاصيل العمل اإلداري
اىل خارج البيت مما يفتح أبواب التأويل والقيل والقال  ,وكذلك  ,دائما
هناك من يس�تعرض عضالته مهددا رئيس األوملبية ومكتبه التنفيذي
عرب وس�ائل االعالم من غري ان يتصدى له من يرده ويضعه يف حجمه
الحقيقي ..
وغري ه�ذه املمارس�ات املرفوضة الكثير مما يربك املش�هد الريايض
السيما وان بعضهم يحاول ان ينتقص علنا من رئيس املكتب التنفيذي
من خالل ترسيب أمور تخ�ص البيت األوملبي واليجوز ان تتحول اىل (
علكة ) تمضغها وسائل االعالم او مواقع التواصل..
نعل�م ان ف�وز النجم رع�د حمودي كان صعب�ا ونعلم ان�ه ربما تعهد
لبعضه�م بامتيازات بعد الفوز ونعل�م ان املكتب التنفيذي الجديد فيه
من التناقض ما قد يعوق املسرية ونعلم ان وراء الفائزين والخارسين
أيض�ا أناس ق�د ينظ�رون اىل الرياضة م�ن زاوية املصلح�ة الخاصة
والصفق�ة التجارية ..كل هذا نعلمه  ,أي الرياضيني العراقيني و يعلم
الجميع خفايا أخرى اكثر مما قيل ..
اما الحقيقة الراسخة التي يمكن ان تنقذ الرياضة العراقية من شباك
املرتبصين بها  ,فهي ان يغري رعد حمودي رئيس املكتب التنفيذي من
أسلوب ادارته اذ ليس من املعقول إعادة التجربة بنفس ادواتها وسبل
حركتها  ,ليتكرر الفش�ل  ..عىل الرئيس ان يس�تعيد أسباب الفشل يف
الدورات السابقة ويشمر عن ساعديه للقضاء عىل تلك األسباب ..ولن
يح�دث ه�ذا اال بالحزم وضبط ترصف�ات االقربين أوال ,كي اليفقد
االبعدون من رعايا الهيئة العام�ة الثقة بالرأس وعندها الينفع الندم
والينفع البكاء وكلنا نتذكر حكاية أمري غرناطة .

نفط البصرة يعود من زاخو فائزا والسماوة يفاجئ الطلبة بالدوري
بغداد /متابعة الزوراء
عدسة /طالل صالح
خطف نفط البرصة انتصارا مهما عىل
مضيفه زاخو ،بهدفني مقابل هدف ،مساء
امس السبت ،لحساب الجولة الـ 28من
الدوري املمتاز.
وتمكن نفط البرصة من خطف هدف التقدم،
عرب العبه أحمد زامل ،يف الدقيقة .6
ونجح زاخو يف العودة ،بواسطة محمد جواد
يف الدقيقة  ،17لكن إرصار نفط البرصة كان
أكرب ،فتمكن من التقدم مجددا ،يف الدقيقة
 ،27من خالل محرتفه بنيامن أكور.
ويف الشوط الثاني ،أهدر زاخو عددا من
الفرص ،لتنتهي املباراة بفوز نفط البرصة
(.)1-2
ورفع نفط البرصة رصيده بذلك إىل النقطة
 ،34يف املركز العارش ،بينما تجمد زاخو عند
النقطة  ،40يف املركز السادس.
ويف مباراة ثانية ،حسم التعادل ( )1-1مباراة

فريقي القاسم والكهرباء التي جرت عىل
ملعب الكفل.
وكان الشوط األول من املباراة سلبيا ،عىل
مستوى األداء والنتيجة ،حيث لم تكن هناك
محاوالت جادة ،باستثناء رأسية محرتف
القاسم السنغايل ،ديمبا دياخات ،التي علت
العارضة.
ويف الشوط الثاني ،تمكن الكهرباء من
افتتاح النتيجة ،يف الدقيقة  ،50عرب الالعب
محمد إبراهيم ،لكن القاسم عاد يف الدقيقة
 ،65عن طريق رساج الدين صباح ،لتنتهي
املباراة بالتعادل.
ورفع الكهرباء رصيده إىل النقطة  ،25يف
املركز السابع عرش ،بينما رفع القاسم
رصيده إىل النقطة  ،24يف املركز الثامن
عرش.
وفجر السماوة مفاجأة كبرية ،بفوزه عىل
الطلبة ( )1-2يف اللقاء الذي اقيم اول امس
الجمعة عىل ملعب الشعب الدويل.

وبالغ الطلبة يف اندفاعه إىل األمام ،وأضاع
فرصا بالجملة ،حيث سدد محمد جفال كرة
علت العارضة.
كما ردت العارضة كرة لوكاع رمضان ،وقبل
نهاية الشوط األول بدقيقتني ،تمكن عيل
سعد من تسجيل هدف السماوة األول.
ويف الشوط الثاني ضغط الطلبة مجددا،
وأضاع فرصا كثرية ،أخطرها تسديدة بشار
سعدون التي أنقذها الحارس ،وتصويبة أمري
صباح التي اصطدمت باملدافع.
ويف الدقيقة  ،73خطف عيل خليل هدفا ثانيا
للسماوة ،قبل أن يتمكن أمري صباح من
تقليص النتيجة ،يف الدقيقة .88
وكاد الطلبة أن يتعادل لوال العارضة ،التي
ردت تسديدة عيل قاسم ،لتنتهي املباراة بفوز
السماوة (.)1-2
وتقدم السماوة بذلك للمركز التاسع عرش،
برصيد  23نقطة ،بينما تجمد الطلبة عند
النقطة  ،27يف املركز السادس عرش.

عصام محد :حنرتم امكانات الصناعات ونسعى حلصد النقاط الثالث
بغداد /متابعة الزوراء
أوضح مدرب أمانة بغداد ،عصام حمد ،أن فريقه سيخوض
مباراة اليوم االحد أمام الصناعات الكهربائية ،يف الجولة 28
من الدوري املمتاز بصفوف مكتملة.وقال حمد ان فريقنا
جاهز ملواجهة الصناعات الكهربائية ،صفوفنا مكتملة
باستثناء غياب الالعب محمد سالم بداعي الحرمان».وأضاف

«الصناعات الكهربائية من الفرق املجتهدة ،نتائجه يف الجوالت
املاضية ،تدل عىل حجم التطور يف األداء والنتائج».وتابع
«املباراة لن تكون سهلة عىل اإلطالق ،ننظر للفرق املنافسة
بالعطاء داخل امللعب وليس بمراكزهم يف الئحة الرتتيب».
وأشار إىل أن الفوز سريتقي بأمانة بغداد ،لألمام ،بحكم تأجيل
مباراة نفط ميسان مع الرشطة.
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

توتنهام يتعثر يف ايفرتون وهوفنهايم يعرقل اليبزيك ومونبلييه يوقف ليل
تعث�ر توتنه�ام بنتيج�ة التع�ادل أم�ام
مضيف�ه إيفرت�ون بهدفين ل�كل منهما،
يف مب�اراة ش�هدت ثنائية ل�كل من هاري
كاين واإليسلندي غيلفي سيغوردسون ،يف
افتتاح منافسات املرحلة الثانية والثالثني
من الدوري اإلنكليزي.
وسجل كاين هدفني يف الدقيقتني  27و،68
وسيغوردس�ون يف الدقيقتني  31من ركلة
جزاء و.62
وبات توتنهام يحتل املركز السابع برصيد
 50نقطة عىل بعد خمس نقاط من وست
هام الرابع مع مب�اراة أقل لألخري ،يف آخر
املراكز املؤهلة إىل دوري األبطال ،فيما بقي
إيفرتون ثامنا ً مع  49نقطة.
وبهذي�ن الهدفين انف�رد كاي�ن بصدارة
هدايف ال�دوري اإلنكليزي ،رافعا ً رصيده إىل
 21هدف�ا ً بفارق هدفني عن نجم ليفربول
املرصي محمّد صالح.
وب�ات رصيد كاي�ن  163هدفا ً أيضا ً خالل
مسريت�ه يف ال�دوري اإلنكلي�زي ،متجاوزا ً
رق�م أسط�ورة ليفرب�ول روب�ي فاول�ر
يف املرك�ز الساب�ع على الئح�ة الهدافين
التاريخيني الت�ي يتصدرها نجم نيوكاسل
السابق ألن شرير (.)260
وه�ذه ه�ي النقط�ة الثاني�ة فق�ط التي
يحصده�ا توتنهام يف آخر ثلاث مباريات
له محلياً.
ً
وكان إيفرت�ون األكثر استحواذا وسيطرة
خلال الش�وط األول ،لك�ن كين هو من
افتت�ح التسجي�ل يف الدقيق�ة  ،27بعدم�ا
تلقى عرضية من الفرنيس تانغي ندومبييل
داخل منطقة الجزاء ،ليستلم الكرة ويسدد
مبارشة يف الشباك.
ورسعان ما نج�ح سيغوردسون يف إدراك
التع�ادل من ركل�ة ج�زاء يف الدقيقة ،31

لينتهي الش�وط األول بالتع�ادل اإليجابي
.1-1
ويف الش�وط الثان�ي ،نج�ح سيغوردسون
يف منح األفضلي�ة ألصحاب األرض محرزا ً
هدف�ه الثان�ي يف الدقيقة  62اث�ر تمريرة
البدي�ل االيرلن�دي كومل�ان ،لك�ن رد كاين
كان رسيعا ً م�ع تسجيله هدف التعادل يف
الدقيق�ة  ،68ليخرج الفريق�ان بالتعادل
رغ�م ضغط إيفرت�ون يف الدقائ�ق األخرية
من دون نتيجة.
تعادل هوفنهايم واليبزيك
ـ قل�ص اليبزيغ الفارق ال�ذي يفصله عن
النادي الباف�اري إىل أربع نقاط بعد تعثره
ض�د ضيف�ه هوفنهاي�م يف لق�اء بطاب�ع
خ�اص إذ جمع امل�درب يوليان ناغلسمان
بالفري�ق ال�ذي درب�ه ألربع�ة مواسم بني
 2015و.2019
وبعدم�ا اعتقد ّ
أنه أصب�ح خارج املنافسة

بخسارته أمام باي�رن ميونيخ عىل أرضه
صفر -1يف املرحلة قبل املاضية ،عاد األمل
لاليبزيغ مجددا ً بفضل أونيون برلني الذي
أجرب الن�ادي البافاري عىل التعادل  1-1يف
املرحلة املاضية ،فيما فاز رجال ناغلسمان
عىل فريدر بريمن خارج ملعبهم .4-1
لك�ن التعثر يف ملعبه يعق�د املسار الذي ال
يزال ش�اقا ً عىل رجال ناغلسمان من اآلن
وحتى املرحلة الرابعة والثالثني األخرية.
وفشل اليبزيغ يف تحقيق الفوز بعد مباراة
كان ش�وطها األول عقيما ً تماما ً ليس من
ناحي�ة األهداف وحس�ب ،بل م�ن ناحية
الفرص التي غابت عن املرميني.
وبق�ي الوضع عىل حال�ه يف بداية الشوط
الثان�ي قبل أن يسج�ل اليبزي�غ حضوره
الهجوم�ي يف الدقيق�ة  65بفرص�ة أوىل
حقيقي�ة من تسدي�دة بعي�دة للنمساوي
مارسيل سابيترس مرت قريبة من املرمى،

ث�م أتبعه�ا البدي�ل النروج�ي ألكسن�در
سورلوث بتسديدة علت العارضة (.)72
واعتق�د اليبزي�غ أن�ه خط�ف الف�وز يف
الدقيق�ة السادسة من الوقت بدل الضائع
بك�رة رأسي�ة للدنماركي يوس�ف بولسن
إث�ر ركل�ة ركنية ،لك�ن اله�دف ألغي بعد
االحتكام لحك�م الفيدي�و املساعد “يف أيه
آر” ألن الكرة تحولت من رأسه ثم يده قبل
أن تدخل الشباك.
وبذلك ،بق�ي التعادل السلبي سيد املوقف،
ليع�زز اليبزيغ مركزه الثاني موقتا ً بفارق
 7نق�اط عن فولفسب�ورغ الثال�ث ،فيما
بات رصيد هوفنهاي�م  32نقطة يف املركز
الحادي عرش موقتا ً أيضاً.
مونبلييه يوقف ليل
ـ أوق�ف مونبليي�ه سلسل�ة انتص�ارات
مضيف�ه ليل واقتن�ص منه تع�ادالً ثمينا ً
 1-1ضم�ن املرحلة الثالث�ة والثالثني من
مسابقة الدوري الفرنيس لكرة القدم.
وافتت�ح مونبليي�ه التسجي�ل بفض�ل
الجزائ�ري أندي ديل�ور ( )21وحافظ عىل
تقدمه حتى الدقائ�ق الخمس األخرية من
املب�اراة والتي جاء بها ه�دف التعادل من
خالل البديل الربازييل لويز آراوخو (.)85
وب�دأت املب�اراة رسيعة من قب�ل الطرفني
اللذي�ن حصال على فرص جدي�ة الفتتاح
التسجي�ل ،أبرزها لليل عبر الرتكي بوراك
يلم�اظ ال�ذي المس�ت محاولت�ه القائ�م
وواصلت طريقها إىل خارج امللعب(.)4
وتفاجأ ليل بأنه يركض خلف النتيجة حني
افتت�ح مونبليي�ه التسجيل به�دف جميل
للجزائ�ري أن�دي ديلور ال�ذي أنقض عىل
الك�رة وحوله�ا برأسه يف ش�باك الحارس
مي�ك مينيان بعد عرضي�ة متقنة لغايتان
البورد (.)21

وح�اول ليل العودة وك�ان قريبا ً من هدف
التعادل لك�ن محاولة األمريك�ي الليبريي
تيموتي وي�اه ،نجل رئي�س ليبرييا النجم
السابق ج�ورج وياه ،وج�دت يف طريقها
الحارس السويرسي يوناس أوملني (.)31
وبقي�ت النتيجة على حالها حت�ى نهاية
الش�وط األول ،ث�م ضغ�ط ليل جاه�دا ً يف
الثان�ي بحث�ا ً عن الع�ودة لك�ن محاولتي
الربتغ�ايل جوزيه فونت�ي ( )54وجوناتان
بامب�ا ( )59اصطدمتا بتألق أوملني ،فيما
عاند الحظ البدي�ل بنجامان أندري بعدما
ارتدت تسديدته من القائم (.)57
وواصل لي�ل إه�دار الفرص م�ع الدخول
يف رب�ع الساع�ة األخري حيث س�دد البديل
الربتغ�ايل تشاكا كرة بعيدة صدها أوملني،
فعادت إىل بامبا الذي تابعها لكن الحارس
السويسري تأل�ق مج�ددا ً ( )77ث�م كرّر
األمر أمام البديل الكن�دي جوناثان ديفيد
( ،)80ليب�دأ االحب�اط يف ش�ق طريقه إىل
العبي املدرب كريستوف غالتييه.
لك�ن الف�رج جاء على ي�د البدي�ل اآلخر
آراوخ�و وإن كان متأخرا ً بتسديدة جميلة
بعد عرضية من الرتكي مهمت عيل شيليك
( ،)85لينق�ذ نقطة تضمن لفريقه البقاء
وحي�دا ً حت�ى ل�و فاز س�ان جرم�ان عىل
ضيفه سانت إتيان اليوم األحد.
ويع�د التع�ادل مقبوالً بالنسب�ة لصاحب
األرض بع�د انتص�اره يف آخ�ر مباراتين
خاصة ّ
وأنه سيحمي صدارته من مالحقه
املبارش باريس سان جريمان.
ويمل�ك لي�ل  70نقط�ة حالي�ا ً يف املرك�ز
األول بفارق أربع نق�اط عن باريس سان
جريمان مع مب�اراة أقل لألخري بينما رفع
مونبليي�ه رصي�ده إىل  47نقط�ة يف املركز
الثامن.

ماندزوكيتش يتنازل عن شهر من راتبه مع ميالن
ق�رر املهاج�م الكروات�ي ماري�و
ماندزوكيت�ش ال�ذي انض�م إىل ميلان
اإليط�ايل يف كان�ون الثاني/يناير بعقد
لستة أش�هر ،التنازل ع�ن راتبه لشهر
آذار/م�ارس ألن�ه ل�م يلع�ب بسب�ب
اإلصاب�ة ،وذلك بحسب م�ا أفاد النادي
اللومباردي.
ول�م يش�ارك وصي�ف بط�ل موندي�ال
 ،2018البال�غ م�ن العم�ر  34عام�اً،
س�وى يف خم�س مباري�ات بقمي�ص
ميالن ،بينه�ا واحدة فق�ط أساسيا ً يف
ثمن نهائي ال�دوري األوروبي “يوروبا
ليغ” ض�د النجم األحمر الرصبي يف 18
شباط/فرباير.

سولسكاير :لن نستسلم أبدا يف صراع الربميريليج

رف�ض أويل جونار سولسكاير م�درب مانشسرت يونايت�د ،استبعاد أي
فرص�ة لفريق�ه للفوز بال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز ه�ذا املوسم ،لكنه
اعرتف بأنه سيكون من غري الواقعي التفكري يف تجاوز مانشسرت سيتي
املتصدر.ويمك�ن ليونايتد ،الذي يسعى للقب�ه األول للدوري منذ موسم
 ،2012-2013أن يقل�ص الفارق م�ع فريق املدرب بيب جوارديوال إىل 8
نقاط ،يف حال فوزه عىل برينيل اليوم األحد ،قبل  6جوالت عىل النهاية.
وأبل�غ سولسكاير الصحفيني“ :بالطبع لن نستسلم .مانشسرت يونايتد
ال يستسل�م أب�دا .ه�ذا الفريق وهذا الن�ادي تع�رض النتكاسات كثرية

والكثير من النجاح�ات يف العودة م�ن جديد أيضا ،ألن ذل�ك موجود يف
ش�خصية النادي”.وأض�اف“ :لك�ن واقعيا من الصعب تج�اوز سيتي،
لكن�ه عندما يوجد فريق متماسك هك�ذا ال تتوقع أن يخرس  3مباريات
من آخر  ،6لكن طاملا نؤدي عملنا يجب أن ننهي املوسم بقوة”.
واحت�ل يونايت�د املرك�ز الثال�ث املوسم امل�ايض ،بف�ارق  33نقطة عن
ليفرب�ول حامل اللق�ب و 15نقطة خلف سيتي صاح�ب املركز الثاني،
وإنهاء هذا املوس�م يف املركز الثاني يعترب تقدما ،لكن املدرب النرويجي
قال إن فريقه هدفه أعلى من ذلك.وتابع“ :يجب أن تحقق تقدما وهذا
أم�ر طبيعي .تري�د إنهاء املوس�م بق�وة وإذا نجحت يف احتلال املركز
الثاني فه�ذا يعترب تقدما”.وواصل“ :ه�ذه ليست النهاية
بل النهاي�ة هي الفوز باللقب .إن�ه تقدم خطوة
بخطوة ويف النهاي�ة إذا قدمنا أداء جيدا بما
يكفي سنحقق البطوالت وسيكون الفوز
بالدوري طموحنا”.وختم“ :ماركوس
راش�فورد ق�د ال يش�ارك يف مب�اراة
اليوم األح�د بسبب إصابة يف قدمه،
بينما املدافع إيريك بييل ،الذي غاب
ع�ن آخر  4مباري�ات بعد إصابته
بفريوس كورونا بات جاهزا”.

رودجرز :ثالثي ليسرت يعتزم استعادة مسعته
ق�ال بريندان رودجرز ،مدرب ليسرت سيتي ،إن العبيه أيوزي
برييز وجيمس ماديسون وحم�زة تشودري ،أغلقوا صفحة
انتهاك قيود كوفيد ،-19ويعتزمون تقديم أداء قوي يف امللعب
الستعادة سمعتهم.
وذك�رت وسائل إعلام بريطانية أن ماديس�ون وتشودري،
حضرا حفلا يف من�زل بريي�ز ،عق�ب الخس�ارة  2-0أمام
مانشستر سيتي بال�دوري ،واُستبعد الثالثة م�ن الخسارة
 3-2يف ملعب وست هام يونايتد ،األحد املايض.
وم�ع ذل�ك ،بات الثالث�ي متاح�ا ملواجهة قب�ل نهائي كأس
االتحاد اإلنجليزي ،اليوم األحد أمام ساوثهامبتون ،يف استاد
ويمبيل ،يف أول مشاركة لليسرت باملربع الذهبي ألقدم بطولة

لخ�روج امللغ�وب ،من�ذ ع�ام
.1982
وأبل�غ رودج�رز الصحفيني:
“الالعب�ون كان�وا يشعرون
بخيب�ة أم�ل كبيرة ..كانوا
يعلم�ون أنه�م تج�اوزا
الح�دود ،جميعن�ا نرتك�ب
أخط�اء ..تعرض�وا للعق�اب،
ويجب أن نميض قدما”.
وواص�ل“ :إنه�ا فترة مثرية حق�ا ،يدرك�ون أنه يجب
الرتكي�ز عىل ما تبقى من املوسم ،كانت مساهمتهم يف
الفريق كبرية ،نحن يف هذا املركز بسببهم”.
وأردف“ :ستت�اح له�م فرص�ة أخ�رى ،ونأم�ل أن
يستغلوه�ا بأفض�ل طريقة ..يج�ب أن نتطلع لألمام
دائم�ا ،وأفضل طريقة للقي�ام بذل�ك ،أن يقدموا أداء
جيدا يف امللعب”.
ويستهدف ليسرت ،الذي لم يسبق له الفوز بالبطولة،
بلوغ نهائي كأس االتح�اد اإلنجليزي ،ألول مرة منذ
.1969
وقال رودجرز“ :أهمية املباراة واضحة ،لست بحاجة
لتسلي�ط الضوء عىل األمر ..نريد بلوغ النهائي ،لكن
يمكن أن نفعل ذلك باألداء الجيد فقط ..إذا ش�عرت
بالتوتر الشديد ،لن يمكنك فعل يشء”.

وغ�اب مهاجم بايرن ميوني�خ األملاني
وأتلتيكو ويوفنتوس السابق عن فريق
املدرب ستيفانو بي�ويل منذ تلك املباراة
بسب�ب إصاب�ة يف الفخذ األيسر ،لكن
ُ
در َج يف الئح�ة مب�اراة الدوري
اسم�ه أ ِ
املحلي األسبوع املايض ض�د بارما وقد
يش�ارك اليوم األحد ض�د جنوى يف ظل
غياب املهاجم املخرضم اآلخر السويدي
زالتان إبراهيموفيتش بسبب اإليقاف.
وبعد رحيله ع�ن الدحيل القطري الذي
بق�ي يف صفوف�ه م�ن كان�ون األول/
ديسمرب  2019حتى تموز/يوليو 2020
قبل أن يفسخ عقده معه بالرتايض ،وقع
م�ع ميالن
ما ند ز و كيت�ش

لستة أش�هر مع خي�ار التمديد ملوسم
إضايف.
ُ
وق ِد َر راتبه لألشهر الستة بـ 1,8مليون
ي�ورو ،أي  300أل�ف ي�ورو يف الشهر،
بحسب وسائل اإلعالم اإليطالية.
وأش�ار ميلان إىل أن رات�ب الشه�ر
ال�ذي تن�ازل عن�ه الكروات�ي سيذهب
اىل مؤسس�ة الن�ادي لدع�م “مشاريع
لصال�ح الشب�اب ال�ذي يعان�ون م�ن
ظروف اجتماعية واقتصادية وتعليمية
هشة”.و َرحَّ َ�ب رئي�س الن�ادي باول�و
سكاروني بـ “هذه املبادرة االستثنائية
الت�ي تدل عىل أخالقيات ومهنية ماريو
ماندزوكيتش”.
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اعالم الكرتوني

كيليين يشيد برونالدو

أش�اد اإليطايل جورجي�و كيليني ،مدافع يوفنت�وس ،بقدرات زميله
الربتغايل كريستيانو رونالدو.
وقال كيلين�ي ،يف ترصيحات لشبكة سكاي سب�ورت إيطاليا” :لقد
لعبن�ا مباراة رائعة ض�د نابويل الذي كان يؤدي بش�كل جيد للغاية،
وحافظنا عىل مستوانا ضد جنوى ً
أيضا”.
وأض�اف“ :ك�ان الفوز على ناب�ويل مهمًا ،كم�ا أنن�ا حافظنا عىل
االستمراري�ة أم�ام جنوى اليوم األحد من خلال صناعة الكثري من
الف�رص ،لكن ك�ان علين�ا استقبال القلي�ل منها يف بداي�ة الشوط
الثاني”.
وتاب�ع“ :اآلن دعونا نفك�ر يف أتاالنتا ،إنهم فريق ممي�ز بدن ًيا وفن ًيا
يف الضغ�ط ط�وال املب�اراة .إن جواردي�وال على حق عندم�ا قال إن
مواجهتهم مثل الذهاب إىل طبيب األسنان”.
وواص�ل“ :ما زلنا نملك األسلحة لنضعهم يف مأزق ،لكننا لم نحافظ
هذا العام عىل االستمرارية ،وعلينا أن نفعل ذلك اآلن”.
وأكم�ل“ :رونال�دو مشكلة يف يوفنتوس؟ إذا ك�ان كريستيانو يمثل
مشكلة ،أود أن يكون لدي مشكالت عديدة من هذا النوع”.
واختتم“ :إننا نفقد الرتكيز دون الدخول يف تفاصيل ،ويجب أن نصل

قرار صارم لفودين بعد تغريدة حتدي مبابي

انفص�ل فيل فودي�ن ،العب مانشستر سيتي ،ع�ن رشكة تدير
حساباته عىل مواقع التواصل االجتماعي.وذلك بعد نرش تغريدة
مثرية للج�دل ،يتحدى فيها كيليان مباب�ي مهاجم باريس سان
جريمان ،عقب صعود الفريقني لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشرت رشكة “تن توي�س ميديا” هذه التغري�دة ،قبل حذفها،
لكنه�ا أثارت الكثير من الزخم عبر اإلنرتنت.وقالت الرشكة ،يف
بيان“ :نشعر بالحزن من الوضع الحايل ..اعتمدنا عملية تتطلب
املوافق�ة املسبقة على جميع املنشورات من العملاء ،وال توجد
استثناءات”.وواصلت“ :لقد تمت املوافقة عليها دائما ..كان هذا
صحيح�ا منذ أرب�ع سنوات ،وال يزال صحيحا حت�ى اليوم ..فيل
فودين العب وش�خص مميز ،ونتمنى له كل التوفيق يف مسريته
املستقبلية”.ول�م توض�ح الرشكة ،ما إذا كان�ت التغريدة امللغية
قد تم�ت املوافقة عليها أم ال.ويستضي�ف باريس سان جريمان
نظيره السيتي ،يف مباراة الذهاب ،ي�وم  28أبريل نيسان الحايل،
بينما ستقام مباراة العودة يف الرابع من مايو آيار املقبل.

مورينيو :متفائل بشأن إصابة كني
علق جوزي�ه مورينيو ،مدرب توتنهام ،عىل اإلصابة
الت�ي عانى منها نجم الفريق هاري كني يف الكاحل،
يف تع�ادل سبيرز ،أم�ام مضيفه إيفرت�ون (،)2-2
بالجولة  32من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال موريني�و عق�ب املب�اراة لشبك�ة سك�اي
سبورت�س“ :من املبكر قول أي يشء ،لكن مغادرته
أرض امللع�ب قبل دقائق من النهاية تعني أنه ش�عر
بيشء ما”.
وأردف“ :دعن�ا نتحىل بالتف�اؤل .أعتق�د أن لديه الوقت
ليتعاىف ،دعنا نرى”.
وأض�اف“ :ال أفك�ر يف أن اإلصاب�ة خطيرة ،هو العب

مه�مللغاي�ة،اليمكنن�يق�ولاملزي�دأوالتكه�ن”.
وتابع“ :سجل كني الهدفني من كرات عرضية لكنه تمتع باإلنهاء املميز ،هو
العب اعتدنا عىل مشاهدة ملسته األوىل واإلنهاء يف التدريبات”.
وزاد قائال“ :نعرف بأنه ينهي الهجمات بصورة مميزة ،سجل هدفني جميلني
لكن هذا ليس غريبا عىل من يشاهده يف التدريبات يوميا”.
وع�ن ركلة جزاء إيفرتون ،قال“ :لن أعلق ،بعد تلك الخربة والسنوات ،يف تلك
اللحظ�ة أكتفي بالضح�ك .الحكم اتخ�ذ القرار ،ومن الصعب على الفار أن
يخالف الحكم”.واستدرك“ :أمام آرسنال اشتكينا مع نفس الحكم من ركلة
ج�زاء أيضا”.واستكمل“ :كانت مباراة بني فريقني يملكان الكثري من األمور
املتشابه�ة ،وبامكانهم�ا تسجيل األه�داف واستقبالها أيض�ا ،كانت مباراة
جيدة حيث حاول كل فريق تحقيق الفوز”.

مفكرة الزوراء
مورينيو جيلد منتقديه بسالح مئوي
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حمافظ كربالء يلتقي رئيس فرع نقابة
الصحفيني يف كربالء
كربالء/نينا:
التقى محافظ كربالء املقدسة
نصيف الخطاب�ي رئيس فرع
نقاب�ة الصحفيين العراقيني
يف كربلاء حسين الش�مري
ملناقشة اليات الدعم الحكومي
للصحفيني وتذليل الصعوبات
امامهم الداء عملهم .
وق�ال رئي�س الفرع ملراس�ل
الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة
لالنباء  /نينا  ”: /ان املحافظ
اك�د على دور االعلام امله�م
والس�يما يف ه�ذه املرحل�ة
باعتب�اره رشي�كا اساس�يا
وسرتاتيجيا يف عمل الحكومة
املحلية عىل مختلف االصعدة،
وان الحكوم�ة تع�ي جي�دا ً
م�ا يواجه�ه االعالمي�ون من

مصاع�ب يف سير عمله�م
اليومي “.
واضاف الشمري ”:ان املحافظ
طل�ب نق�ل تحيات�ه لنقي�ب
الصحفيين العراقيين رئيس
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد

الالمي ،ووع�د برتويج الدفعة
الثالث�ة م�ن قط�ع االرايض
للصحفيني الذين لم يتس�لموا
بع�د او الذي�ن ل�م تش�ملهم
الضواب�ط والتعليم�ات خالل
الدفعتني املاضيتني”.

وفاة الكاتب الصحفي املصري مكرم حممد امحد
بغداد/نينا:
اعلن�ت وس�ائل اعلام مرصي�ة ع�ن وفاة
الكات�ب الصحف�ي املصري الكبير ،مكرم
محم�د احمد ،عن عمر ناه�ز  86عامً ا ،بعد
رصاع مع املرض .
وذك�رت وس�ائل االعلام  ”:ان الكاتب الر احل
كان قد تعرض لوعكة صحية مؤخرا دخل عىل
اثرها اىل املستش�فى ،ومك�ث يف غرفة العناية
املركزة منذ نحو اسبوع”.

صورة “العناق األول” تفوز جبائزة
“وورلد برس فوتو” 2021
كوبنهاكن/ا.ف.ب:
فاز مص�ور صحفي دنماركي ،بجائزة “وورلد
ب�رس فوت�و” لع�ام  ،2021عن ص�ورة المرأة
ّ
مس�نة تعان�ق ممرضة تل�ف نفس�ها بغطاء
واق من “كوفي�د ”-19يف الربازيل،
بالس�تيكي ٍ
م�ا يمثل رم�زا ً “لألمل” ،يف نظ�ر لجنة تحكيم
املسابقة العريقة يف مجال التصوير الصحفي.
ّ
تجس�د صورة مادس نيس�ن ،الفائز بالجائزة
الرئيس�ية يف مس�ابقة “وورل�د ب�رس فوتو”
للتصوي�ر الصحف�ي ،أول عن�اق بعد خمس�ة
أش�هر المرأة تبلع  85عاماً ،يف دار للمسنني يف
ساو باولو ،يف آب /أغسطس املايض.
وق�ال العض�و يف لجن�ة “وورلد ب�رس فوتو”،
كيف�ن وي يل ،إن “ه�ذه الص�ورة الت�ي ترم�ز
لكوفيد -19تخلّ�د اللحظة األروع يف حياتنا ،يف
كل مكان” ،وفق بيان اللجنة .ورأى أن الصورة
الت�ي تجس�د يف آن مع�ا ً “الضعف واالنسلاخ
والبقاء” ترمز أيضا ً إىل “األمل”.
وأوضح صاحب الصورة الفائزة ،املصوّر مادس
نيس�ن ،لصحيفة “بوليتيك�ن” الدنماركية ،أن
الص�ورة “تمثل يل قصة أمل وحب يف اللحظات
األصعب”.
ون�ال املص�وّر الدنماركي أيض�ا ً الجائزة األوىل
“للصورة املفردة” يف فئة “األخبار العامة”.
كان نيسن ،املقيم يف كوبنهاغن ،قد فاز بجائزة
“وورل�د ب�رس فوت�و” يف  ،2015ع�ن ص�ورة
لشخصني مثليني يف روسيا.
تروي السلسلة الفائزة هذا العام يف فئة أفضل
قصة مص�ورة للعام ،وهي جائ�زة جديدة بدأ
توزيعها يف  ،2019قصص حب طالتها شظايا
الرصاع يف فلس�طني املحتلة للمص�ور اإليطايل
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الوباء والتحول الرقمي وختفيض النفقات تقلب الوضع املالي لوكالة فرانس برس
باريس/متابعة الزوراء:
أعلن�ت وكال�ة فران�س ب�رس يف
بي�ان أنه�ا س�جلت زي�ادة طفيفة
ج�دا يف مداخيله�ا التجاري�ة ،م�ا
جعلها تحق�ق ربح�ا “تاريخيا“ يف
الع�ام  2020بفضل خط�ة التحول
الت�ي بدأتها منذ س�نتني وتخفيض
النفق�ات خلال جائح�ة كوفيد –
 ،19يف وقت تواجه فيه مؤسس�ات
إعالمية عديدة شبح اإلغالق.
وبلغ�ت العائ�دات التجارية 166.4
مليون يورو الع�ام املايض بارتفاع
نسبته  0.5يف املئة.
وه�ذا االرتف�اع الف�ت يف مرحل�ة
األزمة الراهنة وهو عائد إىل دينامية
“التحقيق الرقمي” (خدمة التحقق
من صح�ة األخب�ار) ،وبدرجة أقل
خدم�ة الفيديو ،ما يع�وّض تراجع
اإلي�رادات املرتبط�ة بالصحاف�ة
املكتوبة.
وتمكن�ت وكالة فران�س برس من
خف�ض النفقات التش�غيلية بمبلغ
 9.2مليون يورو.
وكان ذل�ك ممكن�ا بفض�ل خط�ة
لخف�ض النفق�ات ب�ورشت قب�ل
س�نتني وأقر مجل�س إدارة الوكالة
يف ع�ام  2018خطة إنعاش تجاري
تستهدف جذب ألف مشرتك بحلول
 ،2021رغم تش�كيك البعض ببلوغ
هذا الرق�م ،حيث أفاد بي�ان ملمثيل
العاملين بالوكال�ة يف مجل�س
اإلدارة ب�أن “بع�ض املديري�ن أبدوا
قلقهم بش�أن إمكانية تحقيق هذا
الهدف”.
وتبنى رئيس مجل�س إدارة الوكالة
فابري�س فري�س يف بداية تس�لمه
مهمات�ه ع�ام  2018خط�ة تهدف
إىل إلغ�اء  125وظيفة خالل خمس
س�نوات دون ترسي�ح إلزام�ي ،يف
إطار “خطة تغيري” تهدف إىل إعادة
الت�وازن يف ميزاني�ة املؤسس�ة يف
.2021
ونصت الخطة الت�ي قدمها فريس
على ع�دم اس�تبدال  160موظف�ا
س�يغادرون يف ش�كل طبيع�ي مع

إرس�اء آلية تش�جيع على املغادرة
(علم�ا ب�أن هن�اك  258موظف�ا
سيبلغون سن التقاعد بحلول 2023
ثلثه�م من الصحفيين) وبالتوازي
مع ذلك توظيف  35موظفا جديدا.
وبهذه اإلجراءات تس�عى اإلدارة إىل
تقلي�ص قيمت�ه  16.5مليون يورو
لنفق�ات الوكال�ة يف  2023منه�ا
 14ملي�ون يورو على صعيد أعباء
املوظفني.
وطبق�ت اإلدارة يف إط�ار “خط�ة
التغيير” ه�دف نم�و األنش�طة
املعل�ن لتوفيـ�ر  30ملي�ون ي�ورو
م�ن العائ�دات التجاري�ة اإلضافية
خلال خم�س س�نوات حت�ى عام
 2023بفضل استثمارات يف الفيديو
والصورة خصوصا.
ولتمويل هذه الخطة التي س�تكلف
 21مليون يورو بحلول  ،2023منها
 13مليون يورو إلج�راءات مواكبة
املغ�ادرة و 8ماليني لالس�تثمارات،
طلب�ت وكالة فرانس ب�رس أن يتم
تمكينها من الحصول عىل مساعدة
صن�دوق تغيري العم�ل العام بقيمة
 17مليون يورو.
وأجرت الوكالة مباحثات مع الدولة
به�دف الحص�ول على املزي�د م�ن
الدعم لتطور قدراتها .وقدرت إدارة
الوكالة حاجاتها بـ 60مليون يورو
خالل خمس سنوات.
والحق�ا ت�م اعتم�اد “اقتص�اد (يف

اإلنف�اق) ناجم ع�ن جائحة كوفيد
–  19الت�ي أ ّدت إىل خفض التنقالت
الدولية والنفقات املرتبطة باألحداث
الرياضية الرئيسة.
وس�محت ه�ذه العن�ارص لوكال�ة
فرانس برس بتسجيل ربح تشغييل
قدره  8.9مليون يورو وربح صاف
بل�غ  5.3ملي�ون“ ،وهو مس�توى
تاريخ�ي” للوكالة التي عانت لفرتة
طويل�ة م�ن أجل إحلال التوازن يف
حساباتها.
ويف  2019ع�ادت لتس�جّ ل أرباح�ا
للم�رة األوىل من�ذ  2013م�ع 0.4
مليون يورو.
وبحس�ب م�ا ج�اء يف البي�ان ،أم�ا
الس�نة الحالي�ة فتش�به بداياته�ا
الع�ام  2020م�ع عائ�دات تجارية
تسجل ارتفاعا واستمرار السيطرة
عىل النفقات “بسبب خطة التحول
والجائحة”.
وق�ال فريس “تع�ود وكالة فرانس
برس إىل مسار صحيح” ،مشريا إىل
أن أرب�اح العام  2020ستس�تخدم
لترسيع تس�ديد دين وكالة فرانس
برس.
وق�ال إن دي�ن الوكال�ة الطوي�ل
األم�د بل�غ  50ملي�ون ي�ورو العام
 2017وق�د يخف�ض إىل  26مليونا
يف  .2023وأضاف أن�ه يف حال تأكد
ذلك “س�نكون قد خفضنا املديونية
بالنصف عىل ست سنوات”.

واعتبر بي�ان فرن�س أن خدم�ة
التحق�ق من صحة األخبار هي أحد
أس�باب هذا النجاح ،فمع االنتشار
املتزاي�د لألخبار الكاذب�ة والتضليل
اإلعالمي يف العال�م ،وخصوصا عرب
مواقع التواصل االجتماعي ،أنشأت
وكالة فرانس برس موقعا مخصصا
للتثبّت من صحّ ة معلومات مختارة
يجري تداولها عىل نطاق واسع.
ويتولىّ تشغيل هذا املوقع صحفيون
ّ
التحقق
م�ن الوكالة يعكفون على
من أخب�ار ش�ائعة والتدقيق فيها،
وكش�ف الظ�رف ال�ذي ق�د يخرج
املعلومة من سياقها.
وبم�ا أن الخدم�ة يشرف عليه�ا
صحفي�ون م�ن الوكال�ة فإنه�ا لم
تكلف نفق�ات إضافي�ة ،ويف نفس
الوق�ت حقق�ت انتش�ارا واس�عا
وبرزت من بني منصات للتحقق من
األخب�ار ،والس�يما يف العالم العربي
مث�ل منصة مس�بار ،منص�ة أكيد،
موقع فالصو وغريها.
ويق�وم ه�ذا العم�ل على اعتم�اد
الحيادي�ة واالبتع�اد ع�ن األح�كام
املس�بقة للتحق�ق م�ن املعلوم�ات
املشكوك بصحّ تها.
رئيس مجلس إدارة فابريس فريس
تبنى يف بداية تس�لمه مهامه خطة
تهدف إىل إلغ�اء  125وظيفة خالل
خمس سنوات دون ترسيح إلزامي
ويختار الصحفيون األخبار املشتبه
فيه�ا بناء على معايري ع� ّدة منها
أهميّته�ا وانتش�ارها وتأثريها عىل
النق�اش الع�ام ،يف م�ا يتوافق مع
مهمّة وكال�ة فرانس برس القائمة
عىل ّ
بث “أخب�ار صحيحة ومحايدة
وذات صدقية”.
وتس�اهم مكات�ب الوكال�ة
وصحفيوه�ا يف مختل�ف أنح�اء
العالم بهذا العمل ،ويلتزمون خالله
بالقواع�د املهني�ة واألخالقية التي
تعتمدها الوكالة منذ تأسيسها.
وتقيص صحّ ة األخبار هو جزء من
ّ
وتتوسع
نشاط وكالة فرانس برس،
ه�ذه الخدم�ة يف الوكال�ة يوما بعد

ي�وم ،وهي تص�در تقاريره�ا اآلن
بتسع لغات عىل هذا املوقع.
وأوضح�ت جوي�س حنا م�ن فريق
تقصي األخب�ار يف فران�س ب�رس
يف حدي�ث لـ”ش�بكة الصحفيين
الدوليني” ّ
أن “فريقا من الصحفيني
يف مكتب الوكالة الفرنسية يف بريوت
يعمل عىل تقيص األخبار منذ إطالق
املشروع يف فرباي�ر  ،2019بعدم�ا
كان�ت الوكالة ق�د أطلقت مرشوعا
مماثال يف فرنسا عام .”2017
وأش�ارت حن�ا إىل ّ
أن الفريق خضع
لتدريب�ات مكثف�ة ح�ول ط�رق
االس�تقصاء والتدقي�ق باملعلومات
والتحقق من األخبار.
وأضاف�ت “نتحق�ق م�ن األخب�ار
املضلل�ة الت�ي تنتشر باللغ�ة
العربي�ة يف جمي�ع أنح�اء العالم”،
ولفت�ت اىل ّ
أن الخبرة يف العم�ل
الصحفي واملعلومات التي يمتلكها
الصحفيون تساعدهم عىل اكتشاف
عالم�ات التضلي�ل يف خرب م�ا أو أن
ّ
مضخم
يلف�ت نظره�م عنرص م�ا
يف فيديو مثال ،م�ا يدفعهم للتحقق
م�ن صحته ،مثل حج�م صاروخ يف
الفيديو.
كما تعاونت الوكال�ة مع مجموعة
فيس�بوك ،أبرم�ت عق�دا ل�م يت�م
ّ
لتعق�ب األخب�ار
توضي�ح قيمت�ه،
الخطأ املنترشة عىل املوقع وتخفيض
نسبة املشاهدة للصفحات النارشة
له�ا وإبلاغ املس�تخدمني الراغبني
بمش�اركة هذه األخب�ار بأنها غري
صحيحة.
ويفي�د ه�ذا العقد مع فيس�بوك يف
كب�ح انتش�ار األخب�ار املغلوط�ة،
لكن�ه ال ّ
يؤثر بأي حال عىل املحتوى
والقرارات التحريرية لوكالة فرانس
برس.
وانضم�ت وكال�ة فران�س ب�رس
يف التاس�ع م�ن يناي�ر  2018إىل
ميث�اق مب�ادئ الش�بكة الدولي�ة
لتقصي الحقائ�ق ال�ذي وضع�ه
معهد “بوينتر” الرائد للصحافة يف
فلوريدا.

نقيب الصحفيني املصريني حييل مذكرة الطعن يف نزاهة االنتخابات للنائب العام
أنتونيو فاتشيلونغو ،من “غيتي ريبورتاج”.
أما إرنس�تو بينافيديس ،وهو مصوّر مس�تقل
مقي�م يف ليما يعمل مع وكالة “فرانس برس”،
فن�ال الجائ�زة الثاني�ة يف فئ�ة ص�ور األخبار
العاجل�ة ،عن سلس�لة ص�ور ُ
التقط�ت خالل
تظاه�رات ض�د رئيس البيرو الس�ابق مارتن
فيزكارا ،يف نوفمرب /ترشين الثاني.
وأُرس�لت أكث�ر م�ن  74ألف ص�ورة من حوايل
 4300مص�ور م�ن العال�م إىل املس�ابقة ،و45
منه�ا رُش�حت م�ن أعض�اء لجن�ة التحكيم،
وف�ق منظمي “وورلد ب�رس فوتو” التي توزع
جوائزها يف أمستردام .وأقيم�ت حفلة توزيع
الجوائ�ز هذا العام عرب اإلنرتنت بس�بب القيود
املتصلة بجائحة “كوفيد.”-19
وكان مص�ور وكال�ة “فران�س ب�رس”،
ياس�ويويش ش�يبا ،قد حصد جائ�زة “صورة
العام” يف “وورلد برس فوتو” سنة  ،2020عن
صورة ش�اب يلقي قصيدة بين املتظاهرين يف
السودان.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أح�ال نقيب الصحفيين املرصيني ضياء رش�وان ،إىل النائب
العام املرصي ،مذكرة كان قد تقدم بها عضوا مجلس النقابة
هش�ام يون�س ومحمود كام�ل لنقيب الصحفيين ومجلس
النقابة يوم  10أبريل/نيسان الجاري.
وتتضم�ن املذك�رة تلق�ي يونس وكام�ل ما س�مياه “عدي ًدا
م�ن الش�كاوى واالنته�اكات التي رصدها مرش�حون خالل
إج�راء االنتخاب�ات يوم  2أبريل/نيس�ان الج�اري” وتحققا
منه�ا بنفس�يهما ورفعاه�ا إىل رئي�س اللجن�ة املرشفة عىل
االنتخاب�ات ،ثم تقدم�ا بمذكرة مكتوبة يف  3أبريل/نيس�ان
الج�اري وقبل إعلان النتيجة طلب�ا فيها إع�ادة فرز جميع
اللجان بحضور املرش�حني ومندوبيهم إعماال لنص املادة 39
من قانون النقابة.
وكان عض�وا مجل�س نقاب�ة الصحفيني املرصيين ،وعضوا
اللجن�ة املرشف�ة على انتخاب�ات التجديد النصف�ي ملجلس
نقابة الصحفيني ،هش�ام يون�س ،ومحمود كامل ،قد أصدرا
ً
بيانا بش�هادتيهما عىل ما جرى يف االنتخابات ،لوضعها أمام
الجمعية العمومي�ة ومجلس النقابة ،وخلصا إىل أن ما جرى
يف لجان الفرز “يشير بوضوح لدرجة االستخفاف واإلهمال
واالنف�راد بالرأي الذي أوصلن�ا أن تكون عملي�ة االنتخابات
موضع انتقاد وتشكيك وطعن”.
وأض�اف عضوا املجلس يف مذكرتهم�ا“ :ولم يكن طلبنا الذي
قدمناه إعماال لقانون النقابة فقط ولكن انتصارا للشفافية
وقواع�د اإلفص�اح والنزاه�ة وتربئة لس�احة النقابة من أية
اتهام�ات أو ش�بهات بدأت تح�وم حول العملي�ة االنتخابية

وأوش�كت أن توقعن�ا جميعا يف دائ�رة االته�ام والتقصري يف
األدنى ويف مرمى التواطؤ والتخاذل يف األقىص”.
وتاب�ع عضوا املجل�س يف مذكرتهما أنه “خالل أس�بوع منذ
انته�اء االنتخاب�ات تجمعت لدين�ا عديد من الش�واهد التي
نقله�ا لنا مرش�حون وأعض�اء بالجمعية العمومي�ة لنقابة
الصحفيني .وقد أضافت هذه الش�واهد إىل ما رأيناه بأنفسنا
واعرتضنا عليه يف مذكرة مكتوبة قبل إعالن النتيجة -ظالالمن الش�ك أن أمورا جرت لم يكن من الواجب أن تحدث ،وأن
إجراءات اتخذت لم يكن الزما أن تميض دون توقيف تصحيحا
ملس�ار العملية االنتخابية وتنقية لها من كل ش�ائبة احرتاما
إلرادة الجمعية العمومية”.
وأورد عضوا املجلس بعد هذه املقدمة ما س�مياه شهادتهما
ملخصة يف تس�ع وقائ�ع ،كلها ت�دور يف نفس فل�ك املقدمة
وخالصتها التي أبرزها العضوان ،وهي من الخطورة بمكان
بحيث تجاوزت ما أباح�ه القانون لكل ذي مصلحة أو صفة

أن يطع�ن عىل العملية االنتخابي�ة أمام قضاء مجلس الدولة
املختص ،لرتقى يف صياغات ومضامني باملذكرة إىل مس�توى
الترصيح والتلميح إىل مخالفات متعمدة للقانون قد تصل إىل
جنح وجنايات تس�توجب ترصف الجهة القضائية املختصة
فيها.
وقال ضياء رشوان يف بيان له ،صادر فجر الجمعة “لقد أعلم
نقي�ب الصحفيني يف اجتماع مجل�س النقابة يوم  12أبريل/
نيسان الجاري ،الزميلني مقدمي املذكرة ،بأن املجلس ال يملك
من الس�لطة أو االختص�اص ما يمكنه م�ن التصدي ملا جاء
باملذك�رة من أمور قانونية خطرية ،وأنه أمام أحد اختيارين:
إم�ا أن يحيل املذكرة باس�ميهما للنيابة العام�ة ليتقدما لها
ب�كل م�ا لديهما ،وإما أن يس�حباها رس�ميا ويلج�آ للجهة
القضائية التي يرونها مختصة للتحقيق فيما ورد بها”.
وأض�اف يف ه�ذا الس�ياق “ومل�ا لم يس�حب عض�وا املجلس
املذك�رة بعد م�رور ثالثة أيام عىل اجتم�اع املجلس ،فقد قرر
ضياء رشوان ،كنقيب للصحفيني ووفق املادة  52من قانون
النقابة ،وانطالقا م�ن واجبه النقابي وحرصه القانوني عىل
عدم ترك أي مجال للشك أو التشكيك أو الشوائب يف مجريات
انتخابات النقابة العريقة واإلرادة الحرة لجمعيتها العمومية،
وبحثا عن اس�تجالء الحقيق�ة فيما أثاره عض�وا املجلس يف
مذكرتهما ،إحالة هذه املذكرة بصورة رسمية إىل النائب العام
باس�م عضوي املجلس ،التخاذ ما ي�راه من إجراءات قانونية
للتحقيق فيم�ا أورداه بها ،وهو ما يعط�ي الفرصة لكل من
يشارك عضوي املجلس هواجس�هما حول مجريات العملية
االنتخابية املثول أمام النيابة العامة إلحاطتها بما لديه”.

صحفيون جزائريون خيوضون انتخابات الربملان
الجزائر/متابعة الزوراء:
برزت خلال حملة الرتش�يحات لالنتخابات
الربملاني�ة املبك�رة املق�ررة يف  12يوني�و/
حزيران املقبل يف الجزائر ،ظاهرة ترشح عدد
كبري من الصحفيني واإلعالميني واملراس�لني
يف الوالي�ات ،للفوز بمقعد يف الربملان ،س�واء
ضم�ن قوائم أح�زاب سياس�ية ،أو يف قوائم
مس�تقلة ،خاصة ّ
أن االنتخابات املقبلة توفر
فيها السلطة دعما ً للمرشحني األحرار.
ويحاول عدد هام من الصحفيني ومراسلون
يف الوالي�ات الجزائري�ة خصوصاً ،اس�تثمار
ّ
تشكل لديهم عىل مر سنوات
رأس مال رمزي
عمله�م يف الصحاف�ة من خلال الكتابة عن
مش�كالت الن�اس يف القرى واملدن ،للرتش�ح
ّ
ف�إن
للربمل�ان .بالنس�بة إىل الكثير منه�م
الفرصة مواتية والدوافع متوفرة .صحفيون
بلغ عددهم  100قرروا الرتشح للربملان ،كان
بينهم الوج�ه اإلعالمي الب�ارز يف التلفزيون
الجزائري يف التسعينيات (عمل يف التلفزيون
“العرب�ي” حالياً) كم�ال علوان�ي الذي قرر
أن يخوض االنتخاب�ات املقبلة تحت “جبهة
الحكم الراشد” التي التحق بها قبل أسبوع.
كما ق�رر الصحفي يف التلفزي�ون الحكومي
عب�د الع�ايل مزغي�ش خ�وض االنتخابات يف
واليته الجديدة أوالد جلال جنوبي الجزائر.
فيم�ا ق�رر الصحفي أمني هدار م�ن “إذاعة
الجزائر الدولية” خوض االنتخابات يف واليته
ً
إضافة
البليدة قرب العاصمة الجزائرية .هذا
إىل الصحف�ي يف جري�دة “النصر” الي�اس
بوملطة.
ولم يرتدد الصحفي بلقاسم عجاج من والية
تيب�ازة قرب العاصم�ة الجزائرية ،يف اإلعالن

ع�ن ترش�حه لالنتخابات املقبلة .ب�دأ مبكرا ً
يف تش�كيل قائم�ة مس�تقلة يف واليت�ه التي
تحوز عىل س�تة مقاع�د يف الربمل�ان .يعتمد
عج�اج عىل تجرب�ة أوىل كان خاضها يف عام
 2012لم تكلل بالنجاح ،وكانت ضمن حزب
سيايس .لكنه قرر هذه املرة خوض املنافسة
االنتخابي�ة عرب قائمة مس�تقلة ،عىل الرغم
من أن ذلك يفرض عليه جمع  600توقيع من
الناخبني عرب الوالية ،وس�ط منافسة كبرية
من مرشحني يف نفس الدائرة االنتخابية.
يشرح بلقاس�م عج�اج دواف�ع رغبت�ه يف
االنتق�ال من قاع�ات التحرير الت�ي كان قد

غادره�ا قبل فترة إىل الربملان بأنه�ا دوافع
تتقاط�ع فيه�ا رغبت�ه الذاتي�ة يف خدم�ة
س�كان واليت�ه وتطويرها ،وبين دفعه من
قبل الكثريين ممن استش�ارهم لإلقدام عىل
ه�ذه الخطوة .ويقول“ :ترش�حي كصحفي
وراءه نية مس�اعدة اآلخرين وطنيا ً ومحلياً،
بحكم اس�تطاعة النائب يف الربملان التوس�ط
بين اإلدارة واملواط�ن لتج�اوز التحدي�ات
الت�ي يعيش�ها املواط�ن من خلال العراقيل
البريوقراطية .حي�ث ّ
إن النائب يمكنه أيضا
أن يك�ون محامي البس�طاء عند الس�لطات
املحلي�ة خاصة يف حاالت اإلقصاء من أحقية

الس�كن .فالنائ�ب مواط�ن ي�درك الوض�ع
االجتماعي ملن قاموا بتزكيته لتمثيلهم”.
يعتقد بلقاس�م عجاج ّ
أن “الصحفي يمكنه
أن يكون قيمة مضافة للربملان بحكم خربته،
وم�ا له م�ن دراية كافي�ة بأوام�ر الترشيع
والقوانني ،خالل ممارس�ته واطالعه املسبق
عىل األداء الربملاني” .وبخصوص ما يضيفه
الربمل�ان للصحفي ،يع�د ّ
أنه “ق�وة معالجة
القضاي�ا م�ن خلال التواص�ل املب�ارش مع
الس�لطات ،وحق مس�اءلة الحكومة باس�م
ممثلي�ه خالل الجلس�ات العلني�ة تحت قبة
الربملان”.

لك�ن الطري�ق إىل الربملان تتخلّلت�ه معوقات
كثرية ،ليس�ت فقط املنافس�ة الكبرية خالل
هذه االنتخابات فق�ط ،ولكن أيضا ً معوقات
يف إتمام أعضاء القائمة االنتخابية بالنس�بة
للصحفيين الذين ق�رروا الرتش�ح يف قوائم
ً
إضاف�ة إىل جم�ع التوقيع�ات
مس�تقلة،
املفروض�ة عليهم بمعدل  100توقيع عن كل
مقعد مطروح للمنافسة يف الدائرة االنتخابية
الت�ي يرتش�ح فيه�ا الصحفي .ويف الس�ياق
ذات�ه ،يؤكد الصحفي يف مؤسس�ة “النرص”
عب�د الحكي�م أصاب�ع ّ
،أن “الصعوب�ات ما
زالت قائمة يف هذا الس�ياق ،خاصة أن املوعد
القانون�ي النته�اء أجل الرتش�يحات قريب،
وه�و حت�ى  22أبريل/نيس�ان الج�اري”.
ترش�ح الصحفيين للربمل�ان ليس�ت خطوة
جديدة ،وإن كان الجديد فيها هذه املرة العدد
الكبري للصحفيني الذين قرروا خوضها .ففي
ع�ام  ،1997وخلال ثاني انتخاب�ات نيابية
تعددية تش�هدها الجزائر ،برزت لدى أحزاب
الس�لطة أوالً فكرة ترش�يح أبرز الصحفيني
املعروفني يف التلفزيون ضمن قوائمها ،حيث
ترش�حت مقدم�ة نشرة األخب�ار زهية بن
عروس ،ومقدم الربامج السياسية حمراوي
حبيب�ي ش�وقي ،وميلود رشيف ضم�ن قوائم
ح�زب التجم�ع الوطن�ي الديمقراطي .فتح
ذلك الباب واس ًعا ،يف سلسلة االنتخابات التي
تل�ت ذلك بني عامي  2002حتى  ،2017أمام
عدد كبير من الصحفيني للرتش�ح يف قوائم
مختلف�ة األح�زاب السياس�ية ،والتحول إىل
النيابة الربملاني�ة ،كان بينهم الصحفي فؤاد
سبوتة ومحمد عماري وعبد الحق كازيتاني
وابراهي�م قارعيل الذي ش�غل منصب رئيس

لجن�ة االتص�ال يف الربمل�ان يف الفترة م�ا
بين  2007و .2012ق�د تكون التفسيرات
السياس�ية حينه�ا يف ترش�يح الصحفيين،
محاول�ة األح�زاب االنفت�اح على الوس�ط
اإلعالمي ،خاصة ملس�توى النضج السيايس
الذي يرافق الصحفيني يف الغالب.
لك�ن ه�ذه التفسيرات ق�د ال تك�ون ه�ي
نفس�ها التي تفرس ظاهرة الرتش�ح الكبرية
للصحفيين ،ب�ل هن�اك دواف�ع اجتماعي�ة
غير خافية على الجميع ،يف رغب�ة عدد من
الصحفيني يف تحسين وضعه�م االجتماعي
والوظيف�ي ،وتبوؤ املنص�ب النيابي ،خاصة
ّ
أن ممارستهم للعمل الصحفي خالل تغطية
جلسات الربملان يف العهدات السابقة ،كشفت
ٍّ
متدن لع�دد كبري م�ن النواب
ع�ن مس�توى
الذي�ن يفوقه�م الصحفي�ون يف املس�تويات
التعليمية والنضج السيايس.
غري أن مدير تحرير صحيفة “أخبار الوطن”
ري�اض هويلي ،يعتبر ّ ،
أنه “ال يج�د فوارق
كبرية بني وظيفة النيابة ووظيفة الصحفي،
إذ ّ
إنهم�ا األكث�ر قرب�ا ً للمواطنين ،وكالهما
مرتبط بالهم الش�عبي واله�م الوطني ببعده
املحلي وال�دويل .فالصحف�ي يعتبر ص�وت
ً
وناقلا آلهاته وآماله ،بل هو الجرس
املواطن
الرابط بني السلطات واملواطن ،وهذه الوظيفة
ال تبتع�د كثريا ً عن النياب�ة التي هي تفويض
ش�عبي للقيام بالوس�اطة أو نقل انشغاالت
الناس وآمالهم ،م�ع الحفاط عىل الربط بني
املواطن ومؤسس�ات الدولة .أعتقد ّ
أن الفرق
لي�س يف الوظيف�ة ،وإنم�ا فق�ط يف القوانني
املؤط�رة للوظيفتني فقط ...لذل�ك أعتقد أن
أقرب وظيفة للصحفي هي النيابة”.
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رمضان يف ذاكرة الشعر العربي
غيث ابراهيم ماهود
لش�هر رمض�ان املب�ارك خصوصي�ة يف
الش�عر العرب�ي ابت�داء م�ن الرتحي�ب
بقدوم�ه او يف حاالت ال�وداع  ،فقد ذكره
الكثير من الش�عراء وعلى م�ر االزمنة ،
فالش�اعر االندليس ابن الصب�اغ الجذامي
ينش�د محتفال بقدوم شهر الخري والربكة
وااليمان قائال :
هذا هالل الصوم من رمضان
باألفق بان فال تكن بالواني
وافاك ضيفا فالتزم تعظيمه
واجعل قراه قراءة القرآن
وه�ذا الش�اعر محمد األخضر الجزائري
يتغنى بظهور الهالل فيقول :
امـأل الـدنيا شعاعـا
أيـها النـور الحبيـب
اسكب األنـوار فيـها
مـن بعـيد وقـريـب
واالديب املرصي مصطفى صادق الرافعي
يرحب بالشهر الفضيل  ،قائال :
فديتك زائرا ً يف كل عام
والسالم
تحيا بالسالمة
ِ
وت ْقب ُل كالغمام يفيض حينا ً
ُ ِ
الغمام
ويبقى بعده أث ُر
ِ
والش�اعر عب�د الق�دوس االنص�اري يزف
بشرى حل�ول ش�هر الطاع�ة واملغفرة ،
فيقول :
تبديت للنفس لقمانها
لذاك تبنتك وجدانها
وتنثر بني يديك الزهور

تحييك إذ كنت ريحانها
والش�اعر محم�د عيل الس�نويس يس�طر
بقلم�ه اع�ذب القصائ�د ع�ن رمض�ان
فيقول:
رمضان يا أمل النفوس
الظامئات إىل السالم
يا شهر بل يا نهر ينهل
من عذوبته األنام
اما الشاعر محمود حسن اسماعيل يصف
مقدم هذا الشهر املبارك فيقول :
أضيف أنت حـــل عىل األنام
وأقسم أن يحيا بالصــيام
قطعت الدهر جوابـــا وفـيــا
يعود مزاره يف كل عــام
وي�رد الش�اعر عمر به�اء الدي�ن االمريي
عىل من يقول بأن رمضان يتعب املس�نني
 ،فينشد :
قالوا  :سيتعبك الصيام

وأنت يف السبعني مضنى
فأجبت  :بل سيشد من
عزمي ويحبو القلب أمنا
أم�ا الش�اعر مع�روف الرص�ايف فيقول يف
رمضان الرحمة واملغفرة :
ولو أني استطعت صيام دهري
لصمت فكان ديدني الصيام
ولكني ال أصوم صيام قوم
تكاثر يف فطورهم الطعام
ومَ �ن َ
يت َ
ص َّف�ح ُك ُتب األ َدب اإلسلامي منذ
عرص صدر اإلسالم ،فسيلْحظ مدى الحبِّ
والتقدي�ر ،ال�ذي أَوْاله ُ
ُّ
والش� َعراء
األ َدب�ا ُء
لهذا الشهر؛ ولعل خري من وصف رمضان
الش�اعر أحمد ش�وقي ُي َ
صوِّر لن�ا الصوم
ْ
تصوي�رًا أدبيًّ�ا؛ فيقول يف كتابه «أس�واق
َّ
«الص�وْم ِحرْم�ان مْش�رْ وع،
الذه�ب»:
وخش�وع لله ُ
وتأدي�ب بالجُ وعُ ،
وخ ُ
ضوع،
ِّ
لكل فريضة حكم�ة ،وهذا الحكم ظاهرُه
َ
العذاب ،وباطنه الرحمة ،يستثري الشفقة،
ُّ
ويح�ض عىل الص َدقة ،يكرس الكبرْ  ،ويعلِّم
ُّ
ويسن ِخالل البرِ  ،حتى إذا جاع مَ ن
الصبرْ ،
ألِف الش� َبع ،وح�رم َ
املرتف أس�باب َ
املتع،
عرف الحرمان كيف َ
يق�ع ،وكيف أَلَمه إذا
لذع».
لق�د َّ
تفن�ن الش� َعراء يف ْ
وص�ف الهلال
َ
خري،
والرتحي�ب ب�ه ،ب�ل و ََع� ُّدوه أمَ �ارة ٍ
ْ�ن و َبرَكة ،فعندم�ا ُّ
يهل هالل
وبش�ارة ُيم ٍ
ش�هر رمضان الكريمُ ،تشرْ ق ال ُّدنيا َب ْه ً
جة
ُ
بق ُدومِ �ه ،فتصف�و ُّ
النف�وس ،وتنتشي
بالرحم�ة الربانيَّ�ة الت�ي تع� ُّم الك�ون،

َّ
ويتحقق الرِّضا النفيس؛ الستجابة القلوب
َّ
وجل.
ألمر بارئها  -ع َّز
يقول الشاعر ابن حمديس الصقيل:
ون هِ الالً
ُقلْ ُت و َّ
اس َير ُْق ُب َ
َالن ُ
َ
ْ
ُيش ِب ُه َّ
الصبَّ مِ ْن َن َحاف ِة ِج ْس ِم ْه
صا ِئمًا َف َذا َرمَ َ
ض ٌ
مَ ْن َي ُك ْن َ
ان
َ
َ
َ
َّ ُّ
ور لِل َورَى أوَّل ْ
اس ِم ْه
خط ِبالن ِ
ويف قصيدت�ه« :ش�هر األمني�ات ) ،تت َهلَّل
رُوح َّ
الش�اعر «محم�د دروي�ش» ً
فرح�ا
ُ
ُّ
فيحس بنوره ينري الكون،
بق ُدوم رمضان،
ويب ِّدد الغش�اوات ،ليعمَّها النعي ُم والسمو
الروحي:
النو ُر هِ الالً
أَشرْ َ َق ُّ
َ
اج َياتِ
مِ ْن َحنا َيا ال َّد ِ
يَحْ م ُِل ال ُبشرْ َ ى ر ََجا ًء
ُ
َ
َ
لِ ُّ
وس القا ِنطاتِ
لنف ِ
كما ص َّور َُه الشاعر محمد حسن إسماعيل
كضيف عزيز َّ
حل وار َْت َح َل ،فيقول:
ٍ
ٍ
أَ َ
ضي ٌْف أ َ ْن َت َح َّل َعلىَ األَ َ
ام
ن
َ ِ
َ
ْ
وَأقسَ َم أ ْن ُي َحيَّا ِب ِّ
ام
الص َي ِ
َق َطع َ
ْت ال َّد ْه َر َجوَّا ًبا َو ِفيًّا
ِّ
ُ
َ
ام
َي ُعو ُد مَ زار ُُه فيِ كل َع ِ
و ُيص�ور لن�ا الش�اعر ياسين الفيل مدى
هيام الك�ون بأجمعه بقدوم هذا الش�هر
الكريم ،فيقول :
َفإِ َذا أ َ َتي َْت وَأ َ ْن َت أ َ ْك َرمُ َزا ِئ ٍر
َ
ْض َهلَّلَتِ ال ُّر َبا وَال ُّدو ُر
لِألر ِ
و ْ ََْ
َ
ُ
ني َهطول َها
َاستنفر َْت ُسحُ بُ ال َي ِق ِ
و ْ
ور ُق ُبو ُر
َانسَ ابَ مَ وْجٌ مِ ْن ُه ُي ِ
وملحمد بن الرّومي قصيدة يقول فيها:

نافذة

ان َق ىَض َ
الص َيام ب َف ْ
وَلَمَّ�ا ْ
ضلِ ِه
ش ْ�ه ُر
ِّ ِ ِ
َ
ُ
َت َحلىَّ هِ الل ال ِعي ِد مِ ْن َجا ِن ِب الغر ِْب
ش�يْخ َ
َك َحاجب َ
ش�ابَ مِ ْن ُطو ِل ُعم ِْرهِ
ِ ِ
ٍ
َ
شرُّ
ْ
ُي ِش ُ
ري لَ َنا ِبالرَّمْ ِز لِأل ْك ِل وَال ِب
ويق�ول الصاب�ي يف َّال�ذي يص�وم عن
َّ
الطع�ام فق�ط ،ويدع�و إىل التخليِّ عن
العيوب واآلثام:
صا َم َعن ُّ
َي�ا َذا َّالذِي َ
الطع ِْم لَي َْت َك َق ْد
ِ
ْت َعن ُّ
ُ
الظلْ ِم
صم َ ِ
الصوْمُ امْ رَأ ً َظالِمًا أَحْ َش ُ
َه ْل َي ْن َف ُع َّ
اؤ ُه
مَ ألَى مِ َن اإلِ ْث ِم
وهاهو عبدالله ب�ن محمد القحطاني،
ً
ناصحا ومرش ًدا:
املؤرّخ األندليس يقول
الس ُ�كوتِ َع�ن َ
َح ِّ
صيَامَ َك ِب ُّ
الخ َنا
ص ْ�ن ِ
ِ
َ
َ
َعي َْني َ
أ َ ْطب ْق َعلىَ
جْ
ان
ف
األ
ب
ْك
ِ
ِ
ِ
ال َتم ِْ�ش َذا وَجْ َهْي�نْ ِ مِ ْ
�ن َبْي�نْ ِ ال� َورَى
شرَ ُّ
َ
ان
البرَ ِ َّي ِة مَ ْن ل ُه وَجْ َه ِ
يف الختام ال يس�عنا اال ان نختتم مقالنا
باح�دى القصائ�د التي قيلت يف ش�هر
رمضان املبارك
رمضان كم هامت بك األقالم
واستبرش الضعفاء واأليتام
حيث القلوب مع الصيام يسودها
نبل العطاء يحفها اإللهام
وترى املحبة تزدهي وبفضله
تتقارب األبعاد واألرحام
وإىل اإلله ترضعا ومخافة
تعلو األكف وتلهج األفهام
صوموا تصحوا قالها خري الورى
هذى البساطة رشعة ونظام

عني على صراع الذات يف رواية «ثالث و ستون» للكاتب و الروائي أمحد جنديل
امحد امساعيل  /ناقد سوري
يفرس آرتور ش�وبنهار جوهر كل
يشء  /وه�ذا يش�ملنا  /لي�س
باملنطق و إنما باإلرادة العمياء.
و من أعماله يوضح س�بب عيش
العال�م يف مث�ل ه�ذه الوضعي�ة
املؤسفة يف إفساد األمور و إلحاق
الكثير م�ن املعان�اة بأنفس�نا و
ببعضنا البعض.
تمهيد
رواي�ة ثالثة وس�تون ه�ي تجيل
واض�ح للصراع بني األن�ا و األنا
األعىل
رصاع املث�ل العلي�ا م�ع رغب�ات
الواقع
لذلك تكون ال�ذات يف رتم عال من

التفكري بني م�ا تريد و مايعرض
عليها
لتصن�ع معن�ى للوه�م و معن�ى
للحقيقة حس�ب املب�دأ و طريقة
الحياة
البداية
تب�دأ بع�زم بط�ل الرواي�ة على
التقاع�د بعد فن�اء أيامه املاضية
يف التعليم.
الحبكة الحوارية
أ -تتش�عب يف املفارق�ات بين
مايح�دث م�ع البط�ل يف أثن�اء
متابعت�ه إلنه�اء األوراق الثبوتية
لخدمته يف ميدان التعليم
وم�ن خالله�ا يشير الكات�ب إىل
الفساد يف الدوائر الحكومية

عتاب
حممد الشحات

ُ
خفت
إذا ما اندفع النه ُر
لكيما يصل اىل آخر مسكن ِه
أن يأخذني عوضا ً
عما أفضيت له من أرسا ْر
ُ
يخاف
فلقد كان
َ
املالح
املاء
معانقة
ِ
أومأ يل كي أصحبه
البحر
بأعماق
حتى إذ ذاب
ِ
ُ
يلقاه
يراني آخر من
وأنا أهمس ىف أذنيه أودع ُه
ُ
أغلقت عيوني
ما إن
َ
خشية أن يلتهم البح ُر النه ْر
ُ
قبضة قلبي
حتى انتابتني
َ
وذاب
فلقد غاب النه ُر
فعدت وحيدا ً منكرسا
...
النهر
كنت أحس بأنى مثل
ِ
ْ
األرض
وسوف أغوص بملح
البخر
مع
فإذا ما عاد النهر
ِ
فهل سأعود أللقاه؟
َ
فأنا ال أتخري
وقت املوتِ
ُ
أعرف
وال
حتى حني أصري ترابا ً
ُ
سأصبح
أين
هل طميا ً
تراب
أم ذرات
ٍ
يمكنها
َ
تهبط فوق مياه النهر
أن
َ
دورت ُه
أعرف أن النه َر س ُيكمل
لكنى إذ ما رصت ترابا ً
َ
أرجع
ال يمكنني أن
ُ
يخاف البح َر
فلماذا النهر
فسوف يعود كما جا ْء
َ
أرجع
وأنا لن
ْ
سكنت
من حيث

هن�ا يس�لط الكاتب الض�وء عىل
عدة أمكنة
 -1الدوائر الرتبوية
 -2األمن و إدارة السجون
 -3املساجد والجمعيات الخريية
و القائمني عليها
ب -التناق�ض بين م�ا يزرع�ه
البط�ل يف ذه�ن الجي�ل و طريقة
حي�اة الجي�ل والت�ي تش�به كما
شبهها الكاتب بالصعلكة
ج -اإلرادة و التصميم عىل املبادئ
و رحل�ة األل�ف ميل يف ظ�ل وباء
كورون�ا يف س�بيل ع�دم رضوخه
ألذناب الفساد
د -رد الجمي�ل وع�دم نس�يان
املع�روف و ل�و كان بأس�لوب
الصعلكة.
القفلة
نستشفها يف منعطفني
 -1امل�وت املفاج�ئ للبط�ل بع�د
إنهائه ملعاملة التقاعد...
وتقري�ر الطبيب بعج�ز قلبه عن
التحمل
 -2الوصي�ة الت�ي تركه�ا تح�ت
الوس�ادة والت�ي جعلت م�ن ابن
البط�ل يغير قناعات�ه الخاطئة
و رفض�ه الكن�ز ال�ذي وج�ده يف
الحقيب�ة التي أحرضه�ا الضيف

حنش
أس�ماء الش�خصيات نج�د أن
الكات�ب انتقاه�ا بعناي�ة لتكون
ذات صدى يف الحوار
البط�ل .وليد وهو ال�ذي يثبت أنه
يول�د بع�د كل موق�ف حت�ى بعد
وفاته
اب�ن البط�ل .رياض وه�ي الجنة
التي حصدها من دنياه
حنش ن�وع م�ن األفاع�ي وكان
اس�ما مل�ن اتخ�ذ الدي�ن ذريع�ة
للوصول إىل غاياته
علوان صديق الس�جن الذي كان
يب�ول على نفس�ه م�ن الخ�وف
و كي�ف أصب�ح اس�مه يرع�ب
املسؤولني حتى و إن لم يحرض
الرسائل التي أراد الكاتب إيصالها
للمتلقي من خالل روايته
 -1جئن�ا لنبق�ى عن�وان عريض
كان على لوحة يف إدارة الس�جن
توض�ح أن الحقيق�ة و املبدأ هو
اليشء ال�ذي يبقى وم�ا دونه إىل
الزوال
و هذه العبارة نج�د أن العبارات
كانت تتنفس�ها يف معظم أحداث
الرواي�ة و حواراته�ا و خاص�ة
يف الخاتم�ة حين ترك�ت الب�اب
مفتوحا لثبات القيم

 -2الحكم�ة يف مجال�س الجه�ل
وبي�ان أن الصمت أوقع يف النفس
حين يك�ون الجه�ل متفش�يا
كالوباء
 -3عدم االستسالم لفكرة الغاية
تربر الوسيلة
آليات الرسد التي أكس�بت الرواية
عنرص التشويق
 -1اللغة البنائية للرسد
الوص�ف بطريق�ة الفلاش باك
والتي تعطي الحدث إيقاعا عاليا
م�ن خلال املونول�وج الداخيل أو
األحادي�ث الت�ي كان يهمس بها
البطل يف داخله
 -2الوصف العايل لذات املتقاعد و

كيف يواجه ابنه رياض و تلميذه
حنش و فساد الواقع
يف النهاية
أح�ي الكات�ب والروائ�ي أ .أحمد
الجندي�ل على جه�ده يف تعري�ة
الواقع
و يحرضن�ي يف الخت�ام ق�ول
نيتشه
أدرك م�دى س�هولة الوق�وع يف
الخط�أ و الرغب�ة يف أش�ياء ال
تس�تحق أن تك�ون مرغوب�ة و
اإلعجاب بأشخاص ال يستحقون
اإلعجاب
ترف�ع القبعة لكل ه�ذا الجمال أ.
أحمد الجنديل
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املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة آمنة حممود امنوذجا
علوان السلمان
ً
ُ
الفرشاة التي لو ُ
حياة رمادية
ّنت بها
للشاعرة ..لشع ُر نبوئتي وتنبؤي ،
ُ
ه�و كأس حزن�ي املمزوج بما ّ
املرآة
تعتق من م�راراتٍ وخيبات هو أنا
ُ
الس�حرية التي تنقلني اىل عوالم الدهش�ة مرسيقاي  ،رقيص ومآتمي
تاجي ولعنتي طقيس الروحي الذي أسمو به إىل ّ
مصاف املالئكة...
القيت الشموس وراء ظهري
كل من كان قبلك..كان كفرا
قلت :آمني....
فآمنت...
انك الوحيد...االخري...املؤبد..
............................
وغاب املشهد
فالنص يتش�كل وف�ق معايري فني�ة واس�لوبية درامية..منها ما هو
ذاتي(داخيل)ومنها ما ه�و موضوعي(خارجي)..لها فعلها املؤثر عىل
بنيته مبنى ومعنى..
ونحن ن�رى ان الن�ص الش�عري..مغامرة تجريبية..وتعبري وجداني
يس�جل موقفا ازاء الحركة الكونية التي يحددها فكر منتج (شاعر)..
الواعي ملهمته االنسانية الشعرية..من خالل تفجريه اللغة وبناء نص
صوري صانع للدهش�ة والتساؤل من جهة ..ومن جهة اخرى محقق
لعملية التواصل واآلخر عرب سياق تداويل ومعريف وسوسيوثقايف..
مثل حورية البحر..
أتحول اآلن نبضة...نبضة
اىل ف..ق..ا..ع..ا..ت
بعد ان استبدلت صوتي
بساقني..
مشيت بهما اليك
فالشاعرة يف نصها تتمكن من تطويع مفرداتها اللغوية وتنتزع اقىص
مكنوناتها يف التعبري الجميل الكاش�ف عن املهارة التصويرية من اجل
خلق الدهش�ة ..واستفزاز ذاكرة املستهلك (املتلقي) وتحريكها للتأمل
من اجل الكشف عن كوامن النص واستنطاق ما وراء الفاظه ومشاهده
الصوري�ة التي تقوم عىل املتناقضات املتصارعة التي تش�كل(الجوهر
الكامن يف النص)عىل حد تعبري أل�ن .جونز..اضافة اىل توظيفها حوار
الذات(الداخيل)..الرسد الصامت..الذي يتيح للمنتجة(الشاعرة) العودة
اىل املايض عن طريق االرتداد  flash backالذي يتحقق عرب الفعل الدال
عىل الحركة(أتحول/اس�تبدل /مش�يت..)..فضال عن تالعبها باللفظ
لتجس�يد االس�لوب الس�ايكولوجي املفعم باملعاني واملشاعر لتكشف
ع�ن ذات مأزومة من خالل تقطيع اللف�ظ افقيا..الذي يعكس الحالة
النفسية للمنتجة(الش�اعرة) بدالالته الصورية والرمزية الفاعلة بما
تحمله من طاقة ايحائية..
ألقمت االفعى عشبتنا
وأتيتني تحمل دمعك
قلت ال تغفري..فغفرت
رميت االلواح واخذت حزنك
أرجوحتك املوت
لكنك حي يف صوت املطر
فالشاعرة تجعل من اللغة املوحية بالفاظها الرامزة..الخالقة لصورها
الحاضن�ة للفك�رة بم�ا تحمله م�ن دالالت تفت�ح ابواب ال�رؤى امام
املس�تهلك(املتلقي)من جهة..وم�ن جهة اخرى تع�د أدوات تحفيزية
للغور يف عمق عوالم النص ودالالته..اضافة اىل توظيفها تقنيات فنية
واس�لوبية كالتكرار..الظاهرة االس�لوبية الدالة عىل التوكيد والوسيلة
اللغوية النابضة بالعاطفة..املرتبطة بالحالة الش�عورية للمنتج التي
اضفت بع�دا بانوراميا مقرتن�ا بالحالة النفسية..وكاش�فا عن قيمة
جمالية تس�هم يف تأس�يس ش�عرية النص باضفائها نربة مموس�قة
على امتداداته الجس�دية..اضافة اىل نث�ر الحروف افقي�ا لخلق ايقاع
متحرك ومناخ مناس�ب والحالة النفس�ية للمنتجة(الشاعرة)..فضال
ع�ن اعتمادها تقنية التناص االش�اري املنبعث م�ن التكثيف وااليجاز
الجملي املؤثر عىل املس�توى النفيس(رميت االلواح واخ�ذت حزنك)..
(ورضبت بعص�اك فؤادي /فابيضت عيناه وهام)..مع توظيف الرمز
ال�ذي يأخذ عند املنتجة(الش�اعرة) بع�دا زمانيا ومكانيا يكش�ف عن
ذل�ك حرك�ة االفعال املقرتنة ب�ه..وال يفوتنا ان نذك�ر ان اهم ما يميز
نص الش�اعرة هو تنقله بني الضمائر(االنا واالن�ت والنحن )..ويبقى
االنا االكثر حضورا النه الكاش�ف عن الحالة التفسية ..اال يف االستثناء
ال�ذي يضطرها الس�تدعاء اآلخ�ر ..حض�ورا لحظويا مكملا لذاتها
ووجودها..

البعد التأويلي والصورة الساخرة يف قصص انكسارات
للقاص علي العبودي
إبراهيم رسول
ُ
ٌ
عب�ارة ع�ن قص�ص
املجموع�ة
قصرية وبعض منها قصرية جداً,
ُ
املضم�ون العام له�ا يحمل داللة
واضحة للعن�وان ,بصور ٍة تأويلي ٍة
أختبر الق�اص العن�وان ليك�ون
معربا ً ع�ن كل القصص الواردة يف
املجموع�ة ,كلم�ة ( انكس�ارات)
واضح�ة املعن�ى ومفهوم�ة لدى
وُظفت
متخي�ل املتلق�ي إال إنه�ا ِ
لغاي�اتٍ تأويلية كثيرة ,إن أغلب
القص�ص كان�ت تج�ري على
وتير ٍة واح�دة ً
قوة وضعف�اً ,تارة
ترى الحب�ل الرسدي قويا ً يش�دكُ
ش�دا ً وت�رى يف بع�ض األحي�ان
لع�بَ الق�اص بفنيت�ه أن يعط�ي
َ
لتلتقط
مس�احة من االستراحة
ً
قليلا ,اللغة كانت طيعة
األنفاس
وسلسلة وربما تمكن القاص من
لغته جعله يتم�رد عىل الكثري من
املف�ردات والعبارات ليحول املعنى
ملعنى آخر وهي تقنية إبداعية بال
ً
ُ
قضية الوطن واملواطنة كانت
شك,
ه�ي الثيم�ة األب�رز يف املجموع ِة,
األبعاد التأويلي�ة كانت كثرية مع
الص�ور الرمزية املتخيلة ,املش�هد
التخيلي كان ب�ارزا ً يف املجموعة,
والخي�ال كان يرسح كثريا ً يف ثنايا
الق�ص ,إن خي�ال الق�اص كان
يلتق�ط املش�هد الواقع�ي ليحوله
باس�لوبه املمت�ع إىل قصص ترتك
أثره�ا وصداه�ا يف املتلق�ي ,مثالً
قصة ( تظاه�رات) كانت تتصف
ببعد تأويلي كبري ,وقد اس�تخدم
الق�اص إش�ارات مبهم�ة تحتمل
أكث�ر من وج ٍه ,كأن�ه جعل النص

مفتوح�ا ً ليأخذ املس�احة الكبرية
من التأويل ,فمثالً ( أدركت نفيس
أني نص عار) تحمل أبعادا ً عدة قد
يتخيلها املتلقي كأن تكون إشارة
إىل وج�وب الخ�روج للتظاه�رات
ونصرة الوط�ن تح�ت أي ظرف
وب�أي هيئ�ة ,أو قد تكون إش�ارة
إىل إن�ه نزع كل يشء وأقبل للوطن
بوطنيت�ه ,وإش�ارة ( نصف) تدل
على أن القاص ل�م ينزع كل يشء
ب�ل بقي نص�ف من�ه كهوي�ة له
معروفة ,ن�زع املذهبية والقومية
واملكان وخ�رج إىل الوطن وصوت
ٌ
متضامن مع
الحري�ة ليعل�ن أن�ه
الوط�ن واملواطنني ,لك�ن القاص
يس�تمر بحكايته ليرتكنا يف حرية
وتساؤل إذ أنه وجد نفسه بال راس
وحاملا التفت إىل هذه املسألة فرتك
التظاهرات وراح يبحث عن رأسه..
وبقيت القصة بفضاء مفتوح ,له
أوج�ه عدة يمكن أن ُت َ
�أول به ,أما
قص�ة ( الك�ؤوس) ف�إن القاص
كان فنان�ا ً ماهرا ً يف تقنية القص,
إذ وظ�ف الكلم�ة بتوظيف جديدة
وباسلوب س�خري ,عندما وصف
الرجل بكلمة ( البخيت) إشارة إىل
رفعة شأنه ,القصة بدأت طبيعية
هادئ�ة حت�ى وصل�ت إىل النهاية
بانت الرصانة والقوة فيها ,إذ قال
الرج�ل :بكأس أصبح�ت مبخوت
والن�اس ترك�ض ورائ�ي ألرشب
َ
أكون رباً,
الكأس الثاني عسى أن
هذه الس�خرية هي ه�زء بأولئك
الذين تسيدوا عىل الناس البسطاء
عن طريق الصدفة ,وأصبحوا والة
أمر على هؤالء املس�اكني ,وانتقد

القاص كيف إن البس�طاء هم من
يرفعون الش�خصية كن�وع من (
عبادة الش�خصية) أثناء محاورة
الفتى للرجل ,القاص كان ساخرا ً
من ه�ذه املهزل�ة الواقعي�ة التي
يراه�ا يف عينه ,فوظف الس�خرية
ُ
عن�وان (
بمكانه�ا الصحي�ح,
الضمائ�ر) يشي بالس�خرية من
رجال الدولة ورج�ال القرار حتى
عىل لس�ان التالميذ الصغار ,كلمة
( هم يرسقون) إش�ارة إىل الحالة
الس�وداوية العام�ة مل�ا اتصف به
رج�االت الحكم يف البل�د ,حتى إن
الطلاب الصغ�ار راح�وا يهتفون
ويعل�ون تذمره�م م�ن ه�ذه
الرشيحة باستخدام الضمري( هم)
ُ
لقي عىل الطلبة,
الذي كان درس�ا ً أ َ
الق�اص أعط�ى الص�وت للتالميذ
إشارة ذكية منه ليعرب عن الوصف
ُ
ٌ
غاض�ب من هذه
الجميع
الع�ام,
الطبق�ة الت�ي اتصف�ت بالرسقة
والنه�ب ,ولم يغب ع�ن بال حتى
الطلاب الصغ�ار ه�ذه الرسقات
الكبرى الت�ي تمارس�ها رجاالت
ُ
يم�ارس القاص
الق�رار يف البل�د,
لعب�ة الضمور واالظه�ار بحرفية
على الرغ�م م�ن قصر القص�ة,
التوظيف البالغي أعطى االختصار
يف الحكي والعمق يف املعنى فوصلت
القصة إىل ذروة املعنى ألنها اتكأت
ً
فمثلا يف
على عن�ارص بالغي�ة,
قص�ة الذئب يح�اول الق�اص أن
يرس�م ص�ورة بعض م�ن البرش
الذي�ن تغريت كثري م�ن طبائعهم
وقلوبهم وحتى إنس�انيتهم ,فهو
يس�تخدم رمز ( الذئب) كإش�ارة

إىل قب�ح صفات�ه كالغ�در إال إن
الق�اص يف ه�ذه القص�ة لع�ب
لعب�ة فني�ة ,إذ إنه قل�ب املفهوم
السائد ,إذ جعل الذئب يتعجب من
اإلنس�ان! يقول الذئب :لم أعلم أن
القل�وب تتلون وتتغير بني الفينة
واألخ�رى ولك�ن قادتن�ي حريتي
بينك�م ..الن�ص انقل�ب واملفهوم
أصب�ح يرم�ي لبعد آخ�ر ,القاص
يحاول أن يكرس النمطي الس�ائد
بمتحرك جدي�د ,وذلك واضح حني
وظف من خالل السخرية ما يريد
أن يقصد ,االسلوب القصيص كان

يضم ُر الغضب ,إن من يقرأ النص
بقراءة عكس�ية سيرى أن النص
واجم�ا ً على العك�س م�ن هيئته
املضحك�ة( الس�اخرة) ,القصص
كان تنظ�ر بعين راص�دة مرتقبة
ملشاكل اجتماعية ,الراوي املتكلم
كان هو املهيم�ن األبرز يف القص,
معن�ي بالحكاية ,ولعل قصة
ألنه
ٌ
( دهشة) تحمل الداللة الظاهرة,
وه�ي أزم�ة يعاني منها الش�عب
كثيرا ً أال وهي الكهرب�اء ,القاص
يف نهاية القصة َ
يأس من استقرار
الكهرباء واختت� َم القصة برصاخ

وين�ادي وجدتها ,وملا يس�أل عما
وج�د؟ يقول فك�رة رواي�ة ,هذه
حال�ة عام�ة بعد سلس�لة حاالت
كبرية م�ن الخيب�ة من اس�تقرار
الكهرب�اء ,فالقص�ة تع�رب ع�ن
الخيبة وفقدان الثقة واالستسالم
للكتابة علَّها تشفي الغليل ,عنرص
َ
تضام�ن م�ع القص�ة
الدهش�ة
ُ
القصص
فاتح�دا ضمنا ً ومعن�ى,
املضمنة يف هذه املجموعة منشغلة
باإلنسان كفرد له حقوق ,اتسمت
القصص بطابع إنس�اني وركزت
عىل اإلنس�ان وهموم�ه ,باألخص
عراق اليوم وما يكتنف مس�تقبله
الس�يايس واالجتماع�ي ,السر ُد
اعتم� َد خاصي�ة التش�ويق وعوَّل
كثيرا ً على البالغ�ة ومفرداته�ا
لك�ي يحق�ق الغايات االس�لوبية,
ُ
التأوي�ل والدالل�ة والرم�ز ,ثالثية
ممي�زة كانت عالم�ات واضحة يف
َ
وظف القاص الرمز
كل القصص,
لغايات بعيدة برمز ظاهر ,لجأ ت
القصص كثريا ً إىل الرمزية وعملت
َ
نجح القاص بتضمني
عليها كثرياً,
ولم يكن له إس�لوب ثابت بل كان
يتالعب بأساليب رسدية عدة ,لكي
تكون نصوص القصص متحركة
وغري ثابتة ,لم يشعر املتلقي باملل ِل
لكثرة التقنيات التي بثها القاص,
فتارة يكون القص تتابعي وأخرى
متناوب ومرة أخرى تقابيل ,وتارة
يغيب عنرص التشويق أو الدهشة
وت�ارة يرمز للبعيد بالقريب ,هذه
تقنيات عمل عليها القاص وحاول
أن تكون القصص متسمة بطابع
الحداثة الرسدية .
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سر االعشاب..؟؟؟

حنو مستقبل افضل...هلا

كيف تكسبني ود محاتك يف فرتة اخلطوبة؟

هناك العدي�د من األس�ئلة التي تحري
الفتي�ات املقبالت عىل فترة خطوبة،
ألن اللقاء األول للتعارف ال ينىس أب ًدا.
و عندما يكون االنطباع األول إيجابيا
فإن عالقتك بها ستأخذ شكال مريحا
يف املستقبل ،ويف تلك االثناء ال بد لك أن
تقومي بتعزيز هذه املشاعر اإليجابية
لدى حماتك املستقبلية.
وعقب حفل الخطوبة تتطور العالقة
م�ع الحماة وه�ذه نصائ�ح لك خالل
فترة الخطوب�ة لتكس�بي ود حماتك
وتكوني بمثابة االبنة لها:
 .1اكسري جلي�د العالق�ة :ح�اويل
التع�رف على املوضوعات الت�ي تثري
اهتم�ام حمات�ك املس�تقبلية ب�ذكاء
من خالل تبادل أط�راف الحوار معها
بلط�ف و إس�أيل ابنه�ا (خطيبك) عن
شخصية والدته.
 .2ال تدىل برأيك يف قضايا لس�ت طرفا
فيها :ق�د يكون هناك خالفات عائلية
وغريها من القضايا املماثلة  ،فال تديل
برأي�ك قب�ل أن تع�رف كل التفاصيل
واألفضل أن تكوني محايدة.
 .3ال تنافس�يها :اقبلي حقيق�ة أن
األم ال ب�د أن تكون مالك�ة البنها ،لذا
ال تحاويل أن تنافس�يها يف قلب ابنها،
بل اجعيل لنفس�ك م�كان مختلف عن
مكانها ،خاصة إذا كان وحيدها.
 .4ال تنتقديه�ا :ال تنتق�دي طريقتها
يف الطه�ي إذا كن�ت ماه�رة باملطبخ،

ب�ل اعكسي الص�ورة ،امدحيه�ا عىل
مهارته�ا يف الطه�ي و خ�ذي منه�ا
وصف�ات ،القليل من اإلطراء ال يرض ،
وال تعلقي عىل مظهر يشبه مظهرها
بشكل سلبي فهي ستنظر للموضوع
أنك تنتقدينها بشكل مبطن.
 .5تجنب�ي إظه�ار مش�اعر ابنه�ا

الرومانس�ية تجاه�ك :ال تخربيها أن
ابنها رجل محب ورومانيس ،فلو فعلت
ذلك س�تقعني يف مشكلة ألنها ستنظر
لك عىل أنك تنافسيها وتقتسمني معها
محبة ابنها ،وىف املستقبل قد تأخذين
مكانتها عند ابنها.
 .6ال تفضح�ي نفس�ك :ال تترسع�ي

يف فض�ح ع�دم مهارت�ك يف الطهي أو
الرتتيب أو عدم حب�ك لنوع معني من
الطع�ام فهذا س�يأخذك لح�وارات ال
داعي منها وأنت بحاجة ألن تكس�بي
ودها وإعجابها.
 .7ال تنتق�دي خطيب�ك أمامه�ا :ال
تنتقدي أي تصرف ال يعجبك يف ابنها

أمامها حتى ال تثريي حفيظتها فهي
التي ربته صغريا ولن تكون س�عيدة
بأحد ينتقد ابنها.
 .8اشتري لها هدية :ستقدر حماتك
ً
كثيرا إذا كنت
املس�تقبلية حب�ك لها
تأخذين بع�ض الهدايا لها بني الحني
واآلخر.
 .9اتصيل به�ا كث ً
ريا :للتأك�د من أنك
تتواصلي بش�كل جيد م�ع حماتك ،
اتصل بها عىل فرتات متكررة.
 .10ال تنتظ�ري منه�ا أن تتصل بك،
ستقدر حقيقة ذلك كثريا.
 .11عاميل ابنها باحرتام وال تسخري
من�ه :تعاميل م�ع ابنه�ا يف وجودها
باحرتام وال تضحك�ي عىل ترصفاته
وال تسخري منها حتى لو كانت تثري
الضحك حت�ى تعلم أنك س�تحرتمني
ابنها وتقدريه
 .12اطلب�ي منه�ا النصيح�ة :بغض
النظر عم�ا إذا كن�ت تخططني ألخذ
النصيح�ة أم ال  ،أس�أليها النصيحة
فهذا يشعرها باألهمية وأنها مازالت
مؤثرة يف حياة ابنها.
 .13ال تغضب�ي م�ن تدخله�ا :ال
تتضايق�ي إن انتق�دت مالبس�ك أو
ترصفاتك خ�ذي املوضوع ببس�اطة،
وإذا طلب�ت من�ك أن تش�اركي يف
الخروج معك لرشاء مستلزمات املنزل
املس�تقبيل اقبيل عىل الفور و اظهري
سعادتك بمشاركتها

املطبخ ..

طريقة حتضري عجينة البيتزا السهلة يف عشر دقائق

املقادير:
ماء دافئ :ثالث أرباع الكوب
خمرية :ملعقة صغرية
دقيق 2 :كوب
سكر :ملعقة صغرية
ملحّ :
رشة
الزيت النباتي :ملعقة كبرية ونصف

طريقة التحضري:
ذوب�ي الخميرة يف امل�اء الداف�ئ ثم
اتركي املكونات جانبا ً حتى تتفاعل.
ضعي يف وعاء عميق كل من الدقيق،
الس�كر وامللح ثم اخلط�ي املكونات
حتى تتداخل.
اس�كبي الزي�ت النبات�ي وخلي�ط

الخمرية مع الخط املس�تمر لتتشكل
عجينة متماسكة.
ك�وري العجين�ة بواس�طة يديك ثم
تركيها جانبا ً لح�وايل  6دقائق حتى
تتخمر.
ش�كيل العجينة بعدها إىل كرة كبرية
قبل خبز البيتزا.

سلوكيات

أفضل الطرق لتخلصي طفلك من التعلق الزائد بك؟
أغلب األطف�ال الصغار يرتبطون
ً
ارتباط�ا قو ًي�ا و كب ً
ريا
بوالدته�م
نتيج�ة لتعلقه�م بها من�ذ اليوم
األول م�ن الوالدة ،ولك�ن التعلق
الزائد يرض تطور ش�خصيته.
و لك�ن إذا كان طفلك متعلقا ً بكِ
بص�ورة زائدة ،مث�ل أن يتعرض
لالنهي�ار إذا حاول�تِ الغياب عنه
ولو لدقائق ،فإن عليكِ العمل عىل
تخليص�ه من ه�ذا التعل�ق حتى
يتمك�ن م�ن االس�تقالل والنمو
بطريقة طبيعية.
إليكِ  4ط�رق لتخلّيص طفلك من
التعلق الزائد بكِ :
 1امنحي طفلك وقتا ً خاصا ً بهتظن بعض األمهات أن وجودهن
إىل جان�ب الطف�ل ط�وال الوقت
من�ذ والدته أم�ر رضوري ،ولكن
الحقيق�ة أن الطف�ل يحت�اج إىل
مساحة خاصة من الوقت يشعر
فيه�ا أن�ه مس�تقل ،وه�ذا من�ذ
ال�والدة ،أي إن الطف�ل الرضي�ع
بحاج�ة إىل تركه بمف�رده بعض

الوقت ليتأم�ل البيئة املحيطة به
دونمراقب�ةم�نأم�ه.
ل�ذا امنحي طفل�ك وقت�ا ً خاصا ً
به ،ه�ذا يس�اعده عىل الش�عور
باالس�تقالل ،كم�ا يحمي�ه م�ن
التعود و االعتماد عىل وجودك إىل
جانب�هط�والالوق�ت.
 2-وف�ري لطفلك مس�احة آمنة

للحركة
ً
قليلا ويبدأ
عندم�ا يكبر طفلك
بالحب�و أو املشي ،ق�د يدفع�كِ
الخ�وف علي�ه إىل الوج�ود مع�ه
ط�وال الوق�ت لحمايت�ه م�ن
الح�وادث املتوقع�ة ،ولك�ن ه�ذا
يدفع�ه إىل التع�ود على وج�ودك
وبالتايل التعلق الزائد بكِ والخوف

من االبتعاد عنكِ ولو لدقائق ،لذا
بدالً من الوجود مع طفلك طوال
الوقت بدعوى مراقبته وحمايته،
ّ
وفري له مس�احة آمنة ليتحرك
فيها بحرية.
وهن�اك الكثير من ُس� ُبل توفري
األم�ان لطفل�ك ،عبر تغطي�ة
أماكن وصالت الكهرباء ،ووضع
س�دادات لحمايته من االصطدام
بح�واف األث�اث ،وغريه�ا م�ن
إج�راءات حماية األطف�ال التي
أصبح�ت متوف�رة يف متاج�ر
مس�تلزماتاألطفال.
 3ابتعدي عن طفلك بثقةإذا كان طفلك متعلقا ً بكِ بش�دة
ويصرخ بمج�رد ابتع�ادك عنه،
ً
عائق�ا بينك وبني
فال تجعيل هذا
تخليصه من هذه العادة الضارة،
ب�ل ابتع�دي عن�ه بثق�ة وهدوء
عندم�ا يس�تدعي األم�ر ابتعادك
عنه.
ً
مثلا إذا كنتِ ترغبين يف الذهاب
إىل الحم�ام ،وه�ذا طبع�ا ً يدف�ع

طفلك إىل الصراخ واالنهيار ،فال
تحاويل التس�لل خفية أو الهروب
م�ن طفل�ك ،ب�ل تحرك�ي بثق�ة
وه�دوء أم�ام عيني�ه ،وأخربي�ه
به�دوء أنكِ س�تذهبني إىل الحمام
وس�تعودين إليه مرة أخرى ،وأن
رصاخ�ه ل�ن يفيد ،بع�د عدد من
املرات يدرك طفلك أنكِ ستعودين
إلي�ه يف كل مرة ،وأن ابتعادك عنه
ال يعني أنه فقدك تماماً ،إنما هو
أم�ر طبيعي قد يحدث عدة مرات
يف الي�وم ألس�باب مختلف�ة ،ويف
النهاية ستعودين إليه.
 4اجعلي طفل�ك يعتم�د علىنفسه
أحد أس�باب تعلق طفل�ك بكِ هو
أنه يعتمد عليكِ كثريا ً يف كل يشء،
ل�ذا حاويل أن تجعلي�ه يعتمد عىل
نفس�ك ،ال تبالغي يف مراقبته ،وال
تترسعي وتتدخيل لحل مش�اكله،
ب�ل اتركي�ه يح�اول العث�ور عىل
حلول حتى يف أبسط األشياء ،مثل
تركيب لعبته أو ربط حذائه.

نصائح طبية

أهم النصائح االحرتازية لصيام آمن ملريض السكري يف رمضان
تع�د األمراض املزمنة كالضغط و الس�كري،
ه�م أكث�ر األم�راض انتش�ارًا عىل مس�توى
العال�م ،ل�ذا يض�ع األطب�اء والخبراء بعض
النصائح ملرىض السكري ليتمكنوا من صيام
شهر رمضان دون وقوع أي مشاكل قد ترض
بصحتهم سواء بسبب ارتفاع مستوى السكر
أو انخفاضه.
ويق�دم أخصائ�ي الغ�دد الصم�اء والس�كر
والتغذي�ة اإلكلينيكية الطبيب محمد ممدوح
أه�م النصائ�ح ح�ول صي�ام آم�ن ملري�ض
السكري يف شهر رمضان املبارك.
وأوض�ح الدكت�ور مم�دوح أن هن�اك نوعان
ملرض السكري وهما السكري من النوع األول
ويف هذه الحالة يتلقى املصاب مادة اإلنسولني
ألن البنكري�اس ال يقوم بإنتاج�ه ،أما النوع
الثاني من السكري فهو يرتبط عادة بالتقدم
يف السن والسمنة الزائدة أو الوراثة.
وبالنس�بة لصي�ام ش�هر رمض�ان ملري�ض
الس�كري ،أشار ممدوح إىل أنه يفضل ملريض
الس�كري من الن�وع األول أال يص�وم ،ألنه ال
يجب أن يس�تمر لفرتات طويل�ة دون تناول
الطعام ،وال ينبغي أن يأكل يف مدة قصرية ،أما
مريض النوع الثاني فمن املمكن أن يصوم.
أم�ا إذا قرر مريض الس�كري من النوع األول

أو الثان�ي أن يصوم ش�هر رمض�ان بناء عىل
رأي الطبي�ب املعالج ،فهناك بعض الخطوات
االحرتازي�ة والوقائية التي يج�ب القيام بها،
لتجنب ارتفاع السكر أو هبوطه.
وم�ن ه�ذه الخط�وات الوقائية ،الت�ي يجب
عىل مريض الس�كري اتباعه�ا ،تأخري وجبة
الس�حور ق�در اإلم�كان حتى ال تط�ول فرتة
الصيام.
خطوات احرتازية ووقائية
و تابع األخصائي” عند تناول وجبة االفطار،
يفض�ل كسر الصي�ام بالس�لطة وبع�د 10
دقائق يس�تكمل تناول الطعام ،ويستحب أن

تكون النش�ويات يف النهاي�ة بعد الخرضوات
والربوتين ،وذل�ك يع�ود إىل أن اإلش�ارات
العصبي�ة الخاصة باإلش�باع تص�ل بعد ثلث
س�اعة من تناول الوجبة ،كما يفضل ملريض
السكري استبدال الحلويات التي يتم تناولها
بين اإلفطار والس�حور بأطعمة صحية مثل
الفواكه أو الخرضوات”.
و ق�ال“ :عن�د تن�اول الحلوي�ات الرمضانية
مثل الكناف�ة والقطائف ،يج�ب عىل مريض
الس�كري من الن�وع األول أن يتناول جرعات
تصحيحية من اإلنس�ولني تحت إرشاف طبي
تجنبا الرتفاع مستوى السكر يف الدم”.

وخلال س�اعات الصيام ،يج�ب عىل مريض
الس�كري قياس مس�توى الس�كر يف الدم يف
الصباح عند االستيقاظ ومرة ثانية يف العرص
وقب�ل املغ�رب ،ألن يف حالة ارتفاع الس�كر أو
هبوط�ه يجب عىل مريض الس�كري اإلفطار
ف�ورا ،إذا كان أكثر م�ن  300أو أقل من ،70
ويف حالة ارتفاع الس�كري يجب عىل املريض
أن يتن�اول قدرا كافيا من امل�اء حوايل  2إىل 3
لرت م�ن اإلفطار حتى الس�حور للحفاظ عىل
رطوبة خاليا الجسم ،وسيولة الدم.
تن�اول الفواك�ه املجفف�ة مث�ل القرصي�ة
واملشمشية ،كما يقول الطبيب ،مناسبة جدا
ملريض السكري ،أما بالنسبة للتمر فال يجب
تناول أكثر من  3تمرات.
أم�ا بالنس�بة للمرشوب�ات الرمضاني�ة مثل
العرقس�وس والكركدي�ه أو الس�وبيا فيق�ع
تأثريها عىل حسب محتواها من السكر ،فإذا
كانت خالية من الس�كر فلي�س لها أي رضر
عىل املريض ،أما التمر هندي فال يجب تناوله
بالنس�بة ملريض الس�كري ألن�ه يحتوي عىل
نس�بة مرتفعة جدا من الس�كر ،أما بالنسبة
للعرقس�وس فلا يس�بب أي رضر مل�رىض
الس�كري ،لكن�ه ال يفض�ل ملري�ض الضغط
املرتفع ألنه يسبب ارتفاعه.
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الكركم والعرق سوس وبذور الكتان
تعاجل الكبد بطرق طبيعية؟

ً
ازدحام�ا ،ألنه يلعب
الكبد أكبر األعضاء الداخلية لإلنس�ان وأكثرها
دورا ً يف كل العملي�ات الكيميائي�ة الحيوي�ة داخ�ل الجس�م ،وينت�ج
ّ
ّ
وينظم تخثر
ويخ�زن الحديد،
الصف�راء التي تعترب رضورية للهضم،
ال�دم ،ويجمع الكوليسترول ،ويخ� ّزن الجلوكوز ،وينظم مس�تويات
األحماض األمينية ،ويزيل السموم من الجسم ،وينتج أجساما ً مناعية
تس�اعد عىل منع االلتهابات .لكن لألس�ف يمثل نمط الحياة الحديثة
عدوانا ً كبريا ً عىل هذا العضو الهام من أكثر العوامل التي تؤثر يف الكبد
التدخين ،واإلجهاد ،واألكالت الرسيع�ة ،واملرشوبات الكحولية .تضع
هذه العوامل ضغطا ً زائدا ً عىل الكبد ،ويرتتب عىل ذلك مش�اكل صحية
متعددة ،أكثرها شيوعا ً الس�منة والصداع النصفي والحساسية .إليك
بعض العالجات العشبية التي تساعد الكبد عىل البقاء يف حالة صحية
جيدة:
العرق سوس :الذين يشكون من دهون عىل الكبد ال ترتبط باستهالك
الكح�ول يح�دث لديهم زي�ادة يف مس�تويات اإلنزيم�ات ،وقد وجدت
الدراس�ات أن اس�تخدام العرق س�وس ي�ؤدي إىل خف�ض تركيز هذه
اإلنزيم�ات .يش�تهر العرق س�وس بأنه مض�اد للقرح�ة ،لكن يمكن
استخدامه أيضا ً يف عالج الكبد ،وتعزيز وظائفه.
الكرك�م :يع ّد الكركم من أكثر التوابل احتواء عىل مضادات األكس�دة،
وله دور كبري يف تحسين صحة الكبد .وقد وجدت بعض الدراسات أن
للكركم دور يف منع تكاثر فريوس�ات الكب�د “يس” و”بي” .من أفضل
الطرق الستهالك الكركم إضافته إىل الطعام أثناء الطبخ للحصول عىل
فوائده بانتظام.
ب�ذور الكتان :يق�وم الكبد بتصفي�ة الهرمونات الزائ�دة ،وقد وجدت
دراسات أن بذور الكتان تساعد الكبد عىل تحسني أدائه لهذه الوظيفة
الهامة .يمكنك رش بذور الكتان عىل السلطة أو األطعمة األخرى.
الخضروات :تحت�وي بعض الخضروات عىل مكونات تس�اعد الكبد
على إفراز اإلنزيم�ات املهمة ،والتي تحمي من م�رض الرسطان .من
هذه الخرضوات الش�مندر (البنجر) ،وامللف�وف ،والجزر ،والقرنبيط،
والبص�ل ،والث�وم ،والربوكيل .كذل�ك يعتقد أن الكربي�ت الذي يحتويه
البصل والربوكيل يساعد الكبد عىل إزالة السموم
أطعم�ة يجب تجنبه�ا .تحتوي بع�ض األطعمة عىل مكون�ات تزعج
الكبد ،مثل الزيوت املهدرجة ،ورشاب سكر الذرة الذي يستخدم لتحلية
املرشوب�ات الغازية والعصائر غري الطبيعي�ة ،واملرشوبات الكحولية،
ّ
املصنعة خاصة التي تحتوي عىل
واألدوية غري الرضوري�ة ،واألطعمة
إضافات ومنكهات كثرية.

دراسات حديثة

هل يصيب حليب الثدي الرضع بفريوس (كورونا)؟
كش�فت دراس�ة جدي�دة ،ع�ن
حقيق�ة إمكانية نق�ل األمهات
لفيروس (كورون�ا) ألطفالهن
خالل اإلرضاع.
ووجدت الدراس�ة الت�ي أجريت
على  55رضيع�ا ول�دوا ألمهات
مصاب�ات بـ(كوفيد )-19أن أيا
منهم لم يص�ب بالفريوس ،عىل
الرغ�م م�ن أن معظمه�م بدأوا
يحصلون على حلي�ب الثدي يف
املستشفى.
و ق�ال الباحث�ون“ :إن النتائ�ج
تدع�م النصائ�ح الحالي�ة م�ن
س�لطات الصح�ة العام�ة ،ويف
الع�ام امل�ايض ،قال�ت منظم�ة
الصح�ة العاملي�ة ( )WHOإن
األمه�ات املصاب�ات بـ(كوفيد-
 )19املش�تبه به�ا أو املؤك�دة
يمكنه�ن مواصل�ة الرضاع�ة
الطبيعية”.
و أضاف�ت املراك�ز األمريكي�ة
ملكافح�ة األم�راض والوقاي�ة
منها” إن حليب األم ليس مصدرا
محتمال النتقال ،SARS-CoV-2
وإن األمهات املصابات يمكن أن
يرضعن م�ن الثدي طامل�ا أنهن
يتخذن بعض االحتياطات”.
وأش�ار الدكت�ور مارس�يل
يوتيبين�غ ،األس�تاذ املس�اعد يف

كلي�ة ألبرت أينش�تاين للط�ب
يف مدين�ة نيوي�ورك ،إىل أن�ه إذا
غسلت يديك وارتديت قناعا ،فال
يوجد سبب يمنعك من الرضاعة
الطبيعية.
وق�ال يوتيبينغ“ :إنه عىل الرغم
م�ن وج�ود توصي�ات بش�أن
الرضاع�ة الطبيعي�ة بالفع�ل،
فمن املهم أن تس�تمر الدراسات
يف تتب�ع م�ا إذا كان�ت التهابات
الرض�ع املتعلقة بحلي�ب الثدي
تحدث أم ال”.
وم�ن أج�ل الدراس�ة ،تاب�ع
الباحث�ون  55رضيع�ا ولدوا يف
املركز الطبي اإلرسائييل ألمهات
ثبتت إصابتهن بالفريوس ،و تم
اختب�ار جميع األطف�ال حديثي

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

خماطر الكعب العالي
واحلقيبة الثقيلة على املرأة
تتجاهل النساء املخاطر الصحية التي يسبّبها
الكع�ب العايل وحقيب�ة اليد الثقيل�ة عىل املدى
البعيد.
ويؤث�ر الكع�ب الع�ايل يف ت�وازن الجس�د أثناء
الوقوف ،ما يزيد من الضغط عىل املفاصل الذي
يمكن أن يؤدي اىل اإلصابة بالتهابها وتشوّهات
يف أصاب�ع الق�دم ،وآالم يف الظه�ر وإصابات يف
األوتار.
وينص�ح األطب�اء للتقلي�ل م�ن ه�ذة الحاالت
بالح ّد من ط�ول الكعب ،بحيث ال يتجاوز أربع
س�نتميرتات ،يف حين أن ارتداء الكعب بش�كل
يومي يس�تلزم االستعانة بوسادة داخل الحذاء
لتخفيف الضغط عىل مفاصل القدمني.

الوالدة سلبيا للعدوى بعد الوالدة
بفرتة وجيزة.
ووقع إعطاء ثالثة أرباع األطفال
حلي�ب الث�دي أثن�اء إقامتهم يف
املستش�فى ،وت�م إرض�اع نحو
 85%منه�م بع�د الع�ودة إىل
املن�زل ،و ل�م يص�ب أي منه�م
بفيروس (كورون�ا) ،بن�اء عىل
اختب�ارات الفحص التي أجريت
بعد أس�بوعني إىل ثالثة أس�ابيع
من مغادرة املستشفى.
وبش�كل ع�ام ،ت�ويص منظمة
الصحة العاملية بمالمس�ة الجلد
للجلد والرضاع�ة الطبيعية بعد
وقت قصري م�ن والدة الرضيع،
وهذا ينطب�ق أيضا عىل األمهات
املصابات بـ(كوفيد.)-19
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كلمات متقاطعة

الحمل

أصح�اب ب�رج الحمل حظ�ك لليوم:امل�رأة من برج
الحمل مهني�اً:ال تفريض آراءك على اآلخرين وبادري
اىل االستماع لوجهة نظرهم عاطفياً:الحبيب متمسك بك
ويحيك ال داعي للتوتر.الرجل من برج الحمل:مهنياً:الكثري من
الفرص مازالت أمامك اليوم عليك أن تستغلها عاطفياً:اعطي
املزيد من وقتك للحبيب وال تهمل مشاعره.

الثور

أصحاب ب�رج الثور حظ�ك لليوم:امل�رأة من برج
الث�ور مهنياً:أنت ق�ادرة عىل اإلقناع فال تخشين
الب�وح بما يجول بخاطرك عاطفياً:اس�تمعي اىل آراء
الحبي�ب فق�د تكون صائب�ة ولصالحك.الرج�ل من برج
الثور:مهنياً:يمر اليوم برسعة بسبب كثرة األحداث املتالحقة
من حولك عاطفياً:تتحس�ن األمور كثيرا ً بينك وبني الحبيب
خالل هذه الفرتة.

الجوزاء

الغزو االمريكي للعراق 2003

أصحاب برج الج�وزاء حظك لليوم:املرأة من برج
الج�وزاء مهنياً:نف�ذي التعليم�ات بحذافريها وال
تتمرددي عىل قوانني العمل عاطفياً:تترصيف بمزاجية
مع الحبيب خلال هذه الفرتة مما يثري اس�تياءه.الرجل
من ب�رج الجوزاء:مهنياً:تتكل�م بنربة حادة الي�وم مما يثري
اس�تياء بعض زمالء العم�ل عاطفياً:تطوي فرتة التوتر بينك
وبني الحبيب وتتحسن األمور.

 - 1855حاكم مرص محمد سعيد باشا يقرر إنشاء
مجلس تجار مختلط من املرصيني واألجانب ،وقد
تسرب من ه�ذا املجل�س القانون األجنب�ي ليحل
محل املعامالت يف الرشيعة اإلسالمية.
 - 1872افتتاح أبواب أول كنيس�ة مسيحية بناها
اليابانيون يف يوكوهاما.
 - 1888ص�دور العدد األول م�ن جريدة املقطم يف
القاهرة.
 - 1906زل�زال بق�وة  8.25درج�ات عىل مقياس
ريخرت يف س�ان فرانسيسكو يس�بب حريق ودمار
وأدى إىل وفاة حوايل  3000شخص.
 - 1915س�قوط طائ�رة الطي�ار الفرنسي روالن
ً
أسيرا لدى األمل�ان وذل�ك أثناء
غ�اروس ،وأخ�ذه
الحرب العاملية األوىل.
 - 1919إنش�اء عصبة األمم وف�ق اتفاقية وقعها
الحلفاء املنترصون يف الحرب العاملية األوىل.
 - 1942القوات األمريكية تشن غارات عىل طوكيو
وناغويا وم�دن يابانية أخرى أثناء الحرب العاملية
الثانية.
 - 1943مقت�ل األدميرال إيس�وروكو ياماموت�و
عندما أسقطت طائرات القوات الجوية األمريكية
طائرته فوق جزيرة بوغانفيل.
 - 1955انعق�اد مؤتم�ر باندون�غ يف إندونيس�يا
بحضور وفود  29دولة أفريقية وآسيوية ،واستمر
املؤتمر ملدة س�تة أي�ام ،وكان النواة األوىل لنش�أة
حركة عدم االنحياز.
 - 1960استقالل طنجة وضمها إىل املغرب.
 - 1978طائ�رة فيك�رز فيس�كاونت تصب�ح أول
طائرة ركاب تعمل بمحرك مروحة توربينية ألكثر

السرطان

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم:املرأة من برج
الرسط�ان مهني�اً:ال تبث�ي عىل روتين العمل ذاته
بل اعتمدي أس�اليب جديدة للعم�ل .عاطفياً:الحبيب
مفتون بك ومس�تعد لتنفي�ذ كل مطالبك.الرجل من برج
الرسطان:مهنياً:تق�وم اليوم بالكثري م�ن التعديالت التي قد
تس�اعد عىل نجاح عملك عاطفياً:حياتك العاطفية يف أوجها
وتنسجم مع الحبيب.

األسد

أصحاب برج األس�د حظ�ك لليوم:امل�رأة من برج
األسد مهنياً:ادريس قراراتك جيدا ً وال تترسعي بها
حيث ال ينفع الندم عاطفياً:اعطي الحبيب املجال كي
يترصف عىل طريقته.الرجل من برج األس�د:مهنياً:لديك
فرص�ة إلنجاز األعم�ال املرتاكمة اليوم فحاول أن تس�تغلها
عاطفياً:لقاء يجمعك مع فتاة تش�عر أنها س�تكون رشيكة
املستقبل.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

أصح�اب برج العذراء حظ�ك لليوم:املرأة من برج
الع�ذراء مهنياً:تبحث�ي ع�ن ط�رق واس�تثمارات
جدي�دة قد تزيد من أرباح�ك عاطفياً:ال تنظري فقط
اىل سلبيات الحبيب وتذكري أنه وقف اىل جانبك يف مواقف
عدة.الرجل من برج العذراء:مهنياً:عليك أن تفكر بهدوء أكثر
كي تتخ�ذ الق�رارات الس�ليمة عاطفياً:مش�اعر صداقة قد
تتبدل اىل مشاعر حب.

الميزان
أصحاب ب�رج امليزان حظك لليوم:امل�رأة من برج
املي�زان مهنياً:توقعي اليوم عقود مهمة س�تكون
س�ببا ً يف نجاح الرشكة عاطفياً:ال تس�تخدمي أسلوب
التهديد مع الحبيب وأن�ت تدركني أن هذا لن ينفع.الرجل
م�ن برج امليزان:مهنياً:ك�ن حياديا ً يف قرارات�ك وحكم عقلك
فيم�ا تقوم به عاطفياً:ال ترغب يف لق�اء الحبيب هذه الفرتة
وترغب باإلنفراد بنفسك.

العقرب

أصح�اب برج العقرب حظ�ك لليوم:املرأة من برج
العق�رب مهنياً:تقابلي الي�وم أش�خاص مثريي�ن
لإلهتم�ام وأصح�اب خبرة تعلمي كيف تس�تفيدي
منه�م عاطفياً:ل�ن تج�دي قل�ب يرعاكي غير الحبيب
فتمس�كي به.الرجل من ب�رج العقرب:مهنياً:أنت يف طريقك
اىل القم�ة ونحو النج�اح عاطفياً:عالقتك تتطور مع الحبيب
نحو األفضل و تتقرب منه أكثر.

القوس

أصحاب ب�رج القوس حظك لليوم:امل�رأة من برج
القوس مهنياً:عليكي أن تهتمي أكثر بأمورك املادية
ومرصوفات�ك عاطفياً:أنت غارقة يف الحب فال تنكري
هذه الحقيقة.الرجل من برج القوس:مهنياً:مسؤولياتك
كثيرة اليوم مما يؤخرك عن أداء الكثري من املهام عاطفياً:ال
مباالة الحبيب بمشاعرك تشعرك بالغضب لم ال تصارحه؟

الجدي

أصح�اب برج الج�دي حظك لليوم:امل�رأة من برج
الج�دي مهنياً:يوم مضغ�وط وحافل باالجتماعات
مم�ا يش�عرك بالتع�ب عاطفياً:ترصيف على طبيعتك
م�ع الحبيب فلس�ت بحاجة اىل التصن�ع .الرجل من برج
الجدي:مهنياً:تهدأ األمور تدريجيا ً اليوم وتتخليص من الكثري
من الضغوط�ات عاطفياً:ترصفاتك العفوي�ة تقرب الحبيب
منك أكثر.

الدلو
أصح�اب ب�رج الدلو حظ�ك لليوم:امل�رأة من برج
الدل�و مهني�اً :تقضي الي�وم الكثري م�ن الوقت يف
مراجعة ملفات مهم�ة عاطفياً :تعريف أنك لن تقدري
على الفراق أكثر بادري وكلم�ي الحبيب.الرجل من برج
الدل�و :مهنياً:كن أكثر حكمة الي�وم يف قراراتك التي تتخذها
عاطفياً:حب قديم يظهر يف حياتك ويطلب منك العودة.

الحوت

أصح�اب ب�رج الح�وت حظ�ك لليوم:امل�رأة م�ن
ب�رج الح�وت مهني�اً:ال تضع�ي أحكاما ً مس�بقه
عىل بع�ض األم�ور دون مراجعته�ا عاطفياً:الحبيب
يش�تاق اىل كالمك الحلو فال تحرميه منه.الرجل من برج
الحوت:مهنياً:أحده�م يعرض عليك الرشاك�ة يف مرشوع ما
فكر جي�دا ً قبل أن تعطي أي ق�رار عاطفياً:قد تنفعل وتفقد
أعصابك عىل الحبيب اليوم كن حذراً.

من  25عامً ا.
 - 1980تأسيس جمهورية زيمبابوي.
 - 1983تفجري سفارة الواليات املتحدة يف بريوت،
ومرصع جمي�ع العاملني فيها والبالغ عددهم 63
ً
شخصا.
 - 1993طائرات القوات الجوية األمريكية تهاجم
قواعد رادار عراقية.
 - 1994السلطات اللبنانية تلقي القبض عىل قائد
القوات اللبنانية سمري جعجع.
 - 1996قصف إرسائييل ملوقع األمم املتحدة يف قانا
بلبنان يؤدي إىل مقت�ل  102من املدنيني اللبنانيني
كانو قد لجؤوا إىل املقر هر ًبا من القصف اإلرسائييل
يف العملية التي ش�نت عىل لبنان تحت اسم عناقيد
الغضب.
 - 2005وفاة النائب اللبناني باسل فليحان متأثرًا
بجروح�ه التي أصيب بها يف ح�ادث اغتيال رئيس
الوزراء األسبق رفيق الحريري يف  14فرباير.
 - 2014ف�وز رئي�س الجمهوري�ة الجزائرية عبد
العزيز بوتفليقة بوالية رئاس�ية رابع�ة ،بعد نيله
 81.53باملئ�ة من أصوات الناخبين يف االنتخابات
الرئاسية يف  17أبريل.
 - 2015بع�د  18عاما من إعادة بنائها ،وبعد 236
عاما من رحلتها ،س�فينة إرميون الفرنسية تبحر
نحو الواليات املتحدة للمش�اركة بيوم االس�تقالل
األمريكي.
ً
ش�خصا وإصاب�ة ثالثة آخرين
 - 2020مقتل 23
يف سلس�لة عمليات إطالق نار اس�تمرت حتى 19
أبريلُ ،ن ِفذت من قبل شخص واحد يف  16موق ًعا يف
مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.

أفقي
املوت�ور
1مخترع
الكهربائي  oسحب
2مخرتع الغسالة.
3مخرتع النظارة الطبية.
4متشابهان  oالكل يسعى
إليه يف السباقات.
5ق�ام بهم�ة ونش�اط o
نصف نرحل.
6ش�جر معمر معروف يف
لبنان  oسال  oزهر نذكره
يف تحية الصباح.
7متش�ابهان  oمخترع
الالسلكي.
8رفاهي�ة زائدة  oعش�ب
(معكوسة).
9دواء لوجع الرأس
10مخرتع املدفع الرشاش
 oلعبة كرة املرضب.

رأيس
1مخرتع مقياس الحرارة فهرنهايت.
2إل�ه الش�مس والري�ح والخصوبة عند
قدم�اء املرصيين oمخترع التكيي�ف
(معكوسة).
3رجل (مبعثرة)  oحرك وخض بشدة.
4م�ن ه�م يف مس�تواه يف التفكير  oغري
ناضج.
5ضع�ف (عامية من االجنبي�ة)  oموقع
النزال واملنافسة (معكوسة).
6يزيد قليال  oلربط اطراف القميص.
7ه�دوء  oحي�وان ألي�ف م�ن العائل�ة
السنورية.
8مخترع البندقي�ة  oمخترع فرش�اة
األسنان.
9امل�ورث الحام�ل للصف�ات الوراثي�ة يف
األحياء  oنرشب به القهوة
10غير ذي لياق�ة يف التصرف وغري ذي
هندام يف الشكل oمخرتع املنطاد.

غزل عراقي

ك��ون ايصي��ر كلش��ي بعم��ري َ
مكل��وب
وارض��ة ب��كل ش��ئ يطل��ع ع��ن اصول��ة
ك��ون اول حيات��ي الكب��ر والش��يــــــب
واخ��ر حلظ��ة م��ن عم��ري الطفولــــ��ة
* * * * * * * * * * * * * * * * *
عن��دك ن��ور يش��به ن��ور الهــــــــ�لال
يعن��ي انت��ة كم��ر وه�لال تنقــــــ��اس
اصع��د ف��وك بيت��ك باج��ر وش��ــــوف
اذا م��و عك��ب باج��ر تفط��ر النــ��اس

F

شخصيات من التاريخ

الدكتور السير”مجدي يعقوب” :ملك القلوب
يع ّد الدكت�ور مجدي يعقوب من
بني أكثر املرصيني شهرة يف مرص
وخارجها وهو من رواد عمليات
زراعة القلب عىل املستوى العاملي
وأحد أبرز الجراحني يف بريطانيا
حي�ث يلقب “بمل�ك القلوب” إىل
جانب حمله لقب سير منذ نحو
ثالثة عقود.
تخرج الدكتور يعقوب من كلية
الط�ب يف جامع�ة القاه�رة عام
 1957وكان والده أيضا جراحاً.
يف ع�ام  1964غ�ادر الدكت�ور
يعقوب مرص وبدأ حياته املهنية
يف أفضل وأحدث املستشفيات يف
بريطانيا.
كم�ا عم�ل يف مج�ال التدري�س
بجامع�ة ش�يكاغو يف الوالي�ات
املتح�دة يف بداية حيات�ه املهنية،
لكن�ه ظ�ل يف بريطاني�ا معظ�م
الوق�ت ويصفه�ا بأنه�ا وطن�ه
الثاني بعد مرص.
يف ع�ام  ،1974أصب�ح الدكت�ور
يعق�وب أول ش�خص يج�ري
جراح�ة القل�ب املفت�وح يف
نيجريي�ا ،بمس�اعدة فري�ق من
الجراحني البارزين.
ويف ع�ام  1980ت�رأس الدكتور
يعق�وب برنام�ج زراع�ة القلب
يف مستش�فى هارفيل�د يف لندن.
وقام هو وفريقه بآالف العمليات

الجراحية فيما وصل إجمايل عدد
عمليات زرع القلب التي قام بها
يف حيات�ه نحو ألف�ي عملية مما
جعل مستش�فى هارفيلد املركز
الرئي�س لزراع�ة األعض�اء يف
اململكة املتحدة.
يف عام  ،1986تم تعيينه أس�تاذا ً
يف املعهد الوطني للقلب والرئة يف
جامعة إمربيال كوليدج العريقة
يف لندن.
كأح�د أفض�ل أطب�اء القل�ب يف
العال�م ط�ور الدكت�ور يعق�وب
تقنيات جدي�دة ورائدة يف مجال

جراحة القلب لدى املرىض الذين
يعان�ون من مش�اكل قلبية عند
الوالدة.
وق�اد الدكتور يعقوب فريقا من
املختصين نجح يف صن�ع أجزاء
جدي�دة م�ن القلب م�ن الخاليا
البرشية.
ومنذ تقاعده من العمل الوظيفي
يف ع�ام  2001يك�رس الدكت�ور
يعق�وب ج�ل وقت�ه ملنظم�ة
“سلس�لة األمل” الخريي�ة التي
أسسها يف عام  1995والتي تهتم
باألطفال يف مناط�ق الرصاعات

يف الدول النامي�ة والذين يعانون
من أمراض قلبية.
كم�ا تق�دم “مؤسس�ة مج�دي
يعق�وب للقل�ب” يف مرص الدعم
ملرك�ز أس�وان للقل�ب ال�ذي تم
افتتاحه يف عام .2009
وقد منحته ملكة بريطانيا لقب
سري عام  1991لقاء إنجازاته يف
مج�ال الطب والجراحة .كما أنه
زميل م�دى الحي�اة يف أكاديمية
العل�وم الطبية منذ ع�ام 1998
وزمي�ل الجمعي�ة املكلي�ة من�ذ
.1999
كم�ا منح�ه وزي�ر الصح�ة
الربيطان�ي ع�ام  1999جائ�زة
األداء املمي�ز لقاء مس�اهمته يف
مجال الطب.
وقال إن والد ه كان جراحا ً عاما ً
بينما هو كان يطمح بأن يصبح
جراح�ا ً للقلب وق�د تعززت هذه
الرغبة لديه عندم�ا ماتت عمته
التي كان�ت يف بداية العرشينيات
م�ن العمر فق�ط أثن�اء والدتها
لطفله�ا بس�بب مش�كلة قلبية
بس�يطة لديها ،الحدث الذي كاد
ي�ؤدي إىل أنهي�ار والده نفس�يا
حسب قوله.
وأش�ار إىل أن�ه كان س�يعمل يف
الزراعة لو لم يكن جراحاً ،يزرع
أشجار الربتقال وما شابهها.

قـــــــصة وعربة
كان هناك بائعة حليب يف طريقها إىل الس�وق
كي تبي�ع الحليب الذي أنتجته بقرتها .وبينما
كانت تسير حاملة جرةالحليب عىل رأس�ها،

األحالم والواقع
راودته�ا أحلام اليقظة بما يمكنه�ا أن تفعل
بع�د أن تبيع الحليب .بدأت تفكر “سأشتري
بذلك امل�ال مئة كتك�وت وأربيه�ا يف الحظرية

الخلفية .وعندما تكرب ،س�أبيعها بس�عر جيد
يف السوق”.
اس�تمرت بالحل�م بينم�ا كان�ت تقترب من
الوص�ول إىل الس�وق“ ،ثم سأشتري نعجتني
صغريتني وأربيهما يف حقل األعش�اب القريب
م�ن املن�زل .عندما تكبران يمكنن�ي بيعهما
بسعر أفضل!”
وظلت تحلم ،فقالت لنفسها “وقريبا ً سأصبح
ق�ادرة على رشاء بق�رة أخ�رى وأحصل عىل
املزيد من الحليب لبيعه .عندها س�يصبح لدي
الكثري من املال”.
انق�ادت وراء ذلك التف�اؤل املفرط حتى بدأت
تقفز من ش�دة الس�عادة الت�ي غمرتها وكأن
ذل�ك كان حقيقة .وفجأة وقع�ت عىل األرض
وانكرست الجرة وسال الحليب عىل األرض .ال
أحالم بعد اآلن ،فجلست وبدأت بالبكاء.
الحكمة :قم بخطوتك الحالية وركز عليها بعد
أن تضع خطة واضحة لحياتك  ،لكن ال تعيش
املستقبل قبل أن تنهي مهمة الحارض.

من الفيسبوك

acebook

اختبارات شخصية

خط احلياة يف كفك يكشف عن شخصيتك
الي�ك م�ا يمك�ن أن يفسره خط
الحي�اة يف كف�ك وم�ا املعان�ي
والرشوح�ات خلف كل ش�كل من
صفات شخصيتك:
 1خط الحياة قريب من السبابة:يشير ه�ذا الخط اىل أنك ش�خص
حمايس وطموح م�ع أفكار قوية
جدا .وتتمح�ور حياتك كلها حول
االحلام والطموح�ات .أنت حازم
دوم�ا وتح�ب ان تك�ون مرك�ز
االهتم�ام ،مم�ا يؤدي اىل مش�اكل
يف بعض االحي�ان .إن فكرت قليال
باآلخرين ،فسوف تحصد االحرتام
والش�عبية ،اضاف�ة اىل أن االم�ور
سوف تكون أسلس من ذي قبل.
 2-خط الحياة قريب من االبهام:

أن�ت من محب�ي السلام والهدوء
والحياة الثابتة .ال تحب املش�اكل.
تمل�ك ح�ذر كبير تج�اه أي يشء
يف الحي�اة .م�ن املمك�ن ان تصبح
حيات�ك عادي�ة جدا ،لذل�ك يمكنك
اضافة بعض التحدي�ات ،والقيام
بم�ا تري�د م�ن دون ل�ف ودوران،
وعنده�ا س�وف تصب�ح حيات�ك
رائعة!

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغرية ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

اﻷﺧﻴـﺮة
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يكتشف خيانة زوجته يف
عابد الفهد
ﺑﻤﻘﺪار  ٤٤٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
بمقدار  444مليار دوالر

«·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ
عـين على العالم
@Ú‡‡óﬂ@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
قريباً ..بإمكانك إخفاء عدد “اإلعجابات”
àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€
على فيسبوك وإنستغرام!

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
اﻟﺪروﻧﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
القل�وبﻧﻤﺎذج
ﻋﻦ ﻋﺪة
تحت
الصغيرة
الحم�راء
إنس�تغرام ﻋﻤﻠﻴﺎت
علىﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
ألطفال
اﻟﺘﻲص�ور
أي
واﻟﺒﻴﺌﻲ.
لطيف�ةاﻟﻌﻠﻤـﻲ
قط�طواﻟﺒﺤـﺚ
اﻹﻧﻘـﺎذ
يمكن
ولطع�ام
أو
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺪروﻧـﺎت
وﻣـﻦ
من
اﻟﺘﻲللكثري
قل�ق
أﺑﺮزمص�در
تمث�ل
أن
يعدونهااﻟﻘـﺎدر
Eleron-7
اﻟﴩﻛـﺔ
وسيلة
ﺟـﺎءحيث
املستخدمني،
إﱃ
ﺗﺼﻞ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
إﱃ
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ
ﻋﲆ
غير مب�ارشة لقي�اس قيمته�م
وﺗﺒـﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
م،
5000
وشعبيتهم.
اﻟﺘﺤﻜـﻢ واﻤﻟﺤﻄـﺎت
ﻣـﻊ أﺟﻬـﺰة
“فيس�بوك”
س�تخترب رشكة
ولذا
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ًﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
للمس�تخدمني
مجددا ً خيارا يتيح
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
إخف�اء عدادات “اإلعج�اب” هذه،
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
لترى ما إذا كان باإلمكان تخفيف
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
الضغط النفيس الناجم عن التواجد
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
عىل
االجتماعي.ﰲ
التواصلاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ
وسائلوﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.

وسيس�مح تطبيق “إنس�تغرام”،
الذي تملكه “فيسبوك” ،قريبا ً لعدد
محدود وعشوائي من املستخدمني
باتخ�اذ قرار ما إذا كان�وا يريدون
رؤية عدد مرات اإلعجاب الظاهرة
على منش�وراتهم ومنش�ورات
اآلخرين أم ال.
واﺷـﻨﻄﻦأيض�ا ً
ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً
أنه�ا
ﺻﺤﻴﻔﺔالرشك�ة
وأوضح�ت
ذﻛﺮت
يف
ه�ذا
اس�تخدام
ت�درس
الخي�ارﻋﲆ
ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ
أﺷـﺨﺎص
أرﺑﻌـﺔ
ﻋـﻦ
ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت
موقعأن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك
اﻷﻣﺮ
“فيسبوك”ﻗﺪنفسه.
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ
التعليقات
إمكانية قراءة
وستظل
ﻧﻮﻓﻤﱪ/
ﺑﺤﻠﻮل
وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
عدد
إخفاء
يخت�ارون
أﻗـﺮبمل�ن
ﰱمتاحة
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن
اإلعج�اب،أﻓﺎدت
م�رات اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ
ﺗﴩﻳﻦ
يروا
لكنهم ل�ن

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
إﻳﺼﺎل
أعجبواوﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
منإﻟﻴﻬـﺎ،
اﻟﻮﺻﻮل
بمنشوراتهم.
عددا
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻹﺳﻌﺎف
اﻟﺪواء وﻣﻌﺪات
إخفاء
تجرب�ة
“إنس�تغرام”
وب�دأ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ.يفﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
وبالرغم
.2019
اإلعجاب
م�رات
درون  Veerاﻟـﺬي
ENIXأن أﻳﻀـﺎ
املس�تخدمني
كثريي�ن من
م�ن
شعر ﺗﻮﺛﻴـﻖ
فقد ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
آخرون
بالخطوة،
رحبوا
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺪﻗـﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
منهم ،خاص�ة “املؤثرين” ،بالقلق
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ
تجربتهم
ﻣﺮاﻛﺰمن قيمة
يقلل ذلك
من أن
GPS
ﻣﺜﻞ
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
وأﻧﻈﻤـﺔ
وس�ائل التواصل االجتماعي.
عىل
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
حينها
يف الوقت نفس�ه ،لم تق�دم
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
املنصة لكل مس�تخدم خيار إبقاء
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
أو إخفاء عداد اإلعجاب.
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
وقالت رشكة “فيس�بوك” يف بيان:
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ي�رى ه�ذا
املس�تخدمني
“بع�ض
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ
ﻷﻛﺜﺮ ً

مفي�دا ،لكن م�ا زال البعض اآلخر
يري�د تتبع عداد اإلعج�اب لقياس
شعبية املنشور”.
ويف م�ارس م�ن الع�ام الج�اري،
تس�ببت مش�كلة تقنية يف اختفاء
عداد اإلعجاب لبعض مس�تخدمي
“إنس�تغرام” لبض�ع س�اعات ،ما
كانت
بش�أن ما
تس�اؤالت
FTCإذاوﻣﻜﺘﺐ
ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و
أثارﻳﻌﻠﻖ
ﻟـﻢ
قريباً.
الخاصية
اﻟﻔﻮر
ﻋـﲆ
ستطلقﻧﻴﻮﻳﻮرك
الرشكةاﻟﻌـﺎم ﰱ
اﻤﻟﺪﻋﻰ
أﻏﺴﻄـﺲ إن
ﺑـﻮك ﰱ
وأك�دتﻓﻴـﺲ
وﻗـﺎل
تجري�ه
أن م�ا
الرشك�ة
اختب�ارزوﻛﺮﺑﺮﻴج
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
صغري”
ه�و “مج�رد
اآلن
املزيدﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
تتوق�عﰱ ﺟﻠﺴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ
ﺗﻤﺖ
من
مش�اركة
وأنه�ا
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﺠـﺎرة
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔقريباً.
املستخدمني فيه

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

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣـﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
ً
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ
ذﻛﺮت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ
اﻟﺸﺒﻜـﺎت مجلة طب
جديدة ُنرشت يف
نتائج دراسة
سامس�ونج عن
كشفت رشكة
ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ
اﻟﺠـﺪول
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ
ﺧﺪﻣـﺎت
الرسيريةأن أو
علمية مرموقة
وهي مجلة
والتجريبية،
والحنجرة
واألذن
األنف
اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ
ّسةاﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ
اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
املجال.
لألبحاث يف هذا
ومُ كر
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ،
ﻣـﻦ إﻋـﺪاد
اﻷﺧﺮﻴة
ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
اﻤﻟﺤﻤﻮل أو
اﻟﻬﺎﺗﻒ
 Ambientيف
Sound
املحيطي
ﺑﻴﻨﻤﺎالصوت
خاصية
الدراس�ة إىل أن
وأش�ارت
س�ماعات  Galaxy Buds Proيس�اهم بفاعلية يف مس�اعدة األشخاص
الذين يعانون من ضعف السمع الخفيف إىل املتوسط عىل سماع األصوات
بشكل أفضل يف بيئتهم املحيطة.
أجرت سامس�ونج هذه الدراس�ة بالتعاون مع مركز سامسونج الطبي،
املستش�فى الرائد يف تقديم خدمات الرعاية الصحية واإلنجازات البحثية
املتمي�زة يف آس�يا .فعىل م�دى يزيد عن  10س�نوات ،تعمل سامس�ونج
بالتعاون مع املركز لدراسة التأثري الذي يمكن أن ُتحدثه األجهزة املحمولة
عىل قدرات الس�مع ،وللبحث عن طرق جديدة لتحسني تجارب االستماع
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
لدى املس�تخدمني .و ُيمث�ل هذا البحث األخري خطوة مهم�ة تأتي يف إطار
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
التزام سامس�ونج بالتعاون الدائم إلنجاز ابت�كارات رائدة تفيد الناس يف
7�Ç@äbèﬂ
حياتهم اليومية.
وأحد
الس�مع،
أجهزة
أحد
فاعلية
استكش�اف
عىل
الدراس�ة
وق�د عملت
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
منتج�ات تضخي�م الص�وت الش�خيص وس�ماعات .Galaxy Buds Pro
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹á€bÉ€a@Ô
القائمني عىل الدراسة ،لم تتضمن أي دراسة سابقة أخرى حتى
وبحسب
اآلن س�ماعات أذن الس�لكية حقيقية عند تقييم األداء الرسيري ألجهزة
الس�مع .وهذه هي الدراس�ة األوىل التي ُتظهر الفائ�دة املحتملة ملثل هذه
السماعات بالنسبة لألفراد الذين يعانون من ضعف يف السمع يرتاوح بني
الخفيف واملتوس�ط ،والتي قد تسهم يف تحسين حياة  1.5مليار شخص
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
عىل مستوى العالم يعانون بدرجة معينة من فقدان السمع.
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
وق�ال إل جون مون ،الربوفيس�ور املس�اعد يف قس�م طب األن�ف واألذن
األجهزة
والحنج�رة يف مرك�ز سامس�ونج الطب�ي“ :ما ي�زال اس�تخدام
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
املس�اعدة عىل إدارة ضعف الس�مع منخفضا ً نس�بياً ،ويعود ذلك أساسا ً
أس�عارها .ومع ش�يخوخة الس�كان املتس�ارعة ،م�ن املتوقع
إىل ارتفاع
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
إصابة واحد من كل عرشة أش�خاص بفقدان الس�مع بحلول عام 2050
 .وق�د أظه�رت الدراس�ة األولية نتائج واع�دة للغاية تش�جع الناس عىل
استكشاف أجهزة بديلة لدعم السمع مثل  Galaxy Buds Proالتي يمكن
أن تساعدهم يف حياتهم اليومية”.

دراسة تكشف عن فاعلية سماعة Galaxy
 Buds Proفي مساعدة ضعاف السمع

paáÌãÃm

أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الثانية من
مسلسل « ٣٥٠غرام» أكدت للمشاهد أنه أمام
عمل سيحبس أنفاسه معه طوال حلقاته،
حيث يكتشف نوح الذي يجسده النجم عابد
الفهد عالقة زوجته مع غيث كما يكتشف
بأن لديها طفالً يعيش يف ميتم الرحمة ،فيما
يرفض فايز األشقر دية ابنه مهددا ً عائلة
القاتل بالحساب القريب ،لتطرح الحلقة
مجموعة من التساؤالت منها:
كيف ستكون ردة فعل نوح تجاه ابن ياسمني
زوجته الذي ظهر فجأة يف حياتهم ..؟؟ من
هي املرأة املجنونة التي يطلب فايز الجميع
بإسكاتها وهي تنادي ابنها بحرقة..؟؟.
عىل صعيد آخر ،كشف املنتج إياد الخزوز أن
مسلسله  ٣٥٠غرام ُيعرض عىل أربعة قنوات
هي تلفزيون أبو ظبي ولنا واألردن و .LBC
اإليطايل
استعان باملاكيري
الخزوز قد
اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ
وكانأﻳﺎم،
ﻗﺒﻞ
من
املرتشح
Vittorio
sodano
العاملي
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
الفيلم الشهري
األوسكار
ﻋـﲆ لجائزة
قبل
ّﺪة،
عن ﺑﻴـﺪ
ﻟﺘﻈﻬـﺮ
إﻧﺴﺘﻐـﺮام
ﻣﻀﻤأيضا ً
 ،Apocalyptoباإلضافة إىل استعانته
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
بفريق تقني إيطايل وذلك رغبة من إياد يف
ﻛﺎﻧﺖ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ
توفري كل اإلمكانيات التي يحتاج إليها العمل
ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻤﻟـﺎﴈ،
ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم
ﻗﺪ
رمضان الحايل
األضخم يف
ﺧﻀﻌـﺖبأنه
الذي يصفه

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن،

Alessandro
التصوير
والتقنيني هما مدير
ﺑﺼﻮرة
ﺻﺤﺘﻬﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ
ﻟﺘﻄﻤﱧ
Simone
lucarelli.
املصور
ﻣﻠﻴﺌـﺔوالثاني
chiodo
ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
ُ
قنوات
مجموعة
شاشة
عرب
عرض
ي
س
املسلسل
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
تلفزيون أبو ظبي والتلفزيون األردني ،وهو
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
من إنتاج رشكة - I see media production
,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
إياد الخزوز -يشاركهم إنتاجه رشكة «غولدن
ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﻋـﻦ
ﺑـﺮﻴوت
ﺷـﻮارع
ﻟﻬـﺎ ﰲ
األحمر ،ومن
ونواف
الفني» ،دياال
لإلنتاج
الين
ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﻗﺮأﺗﻬﺎلطفي،
إخراج محمد
إﺣـﺪىاألحمر،
تأليف ناديا
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ومن اﻟﺘـﻲ
اﻟﺮواﻳﺎت
ﰲ
كارين
حداد،
سلوم
فهد،
عابد
النجوم:
وبطولة
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
رزق الله ،ويشاركهم مجموعة من الفنانني
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
املخرضمني والشباب ،بينهم :خالد نجم،
واﻗﻌﻴﺔ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ
غريس قبييل ،وستيفاني عطا الله ومصطفى
دراﻣﻲ
ﻟﻌﻤـﻞ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ
وﻫﻨـﺎ
الذين كانوا ضمن
ﺗﻔﻜـﺮﻴ منصور
سعدالدين وقاسم
اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
أن
وﻳﺒﺪواملناسبة.
حضور
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

مهرية عبد العزيز تتعرض ملوجة من االنتقادات بسبب حممد رمضان

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

بالباشا ،كما ظهرت معه يف
فيديو آخر وهما يستقالن
السيارة ويستمعان إىل إحدى
أغنياته.
يشار إىل أن الفنان أعلن يف وقت
سابق الحدث من خالل حسابه
الخاص يف التطبيق وكتب
متوجها ً إىل متابعيه« :ترقبوا
املفاجئة الليلة عىل برج خليفة
الساعة  7مسا ًء بتوقيت دبي».

متزوجة؟» و»الحرام صار
قام الفنان املرصي املثري للجدل لهما وهي ترحب به بالقبالت.
باآلونة األخرية ،محمد رمضان ،وتعرضت األخرية إثر هذا حالل عندهم أخذتهم الدنيا»
بعرض صورته عىل واجهة برج ملوجة من االنتقادات ،حيث و»هو شلون يصري هيجي
رأى الكثريون أن هذا خطأ حضن وقبالت؟» و»وشلون
خليفة يف دبي.
ويف هذا السياق تداول بعض كبري خصوصا ً أنها متزوجة ،حاضنها مربوك عليك هل
مجاملة كثري
وأﻋﺘﻘـﺪ أنالصديق
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،عىل أحد
الناشطة يف تطبيق ومما جاء يف التعليقات
الحسابات
أحسهااﻷﻣـﺮ
ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا
اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ \
(إنستغرام) ،صورا ً
والقول».
ﺗﺤﺪﻳﺎسلم
موضوع
الحسابات« :وش
ﻗﺎﻟـﺖ الصور
تبادل
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
الصور اﻹﻧﺘﺎج
أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت
ﺳﻴﻀﻴﻒ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
مقاطع أخرى سمع
تناقل
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ وتم
شالسالفة؟
واحضن وبوس
اإلماراتية
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
اﻟﻔﱰة
أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واإلعالميةاﻟﻔﻨﻴﺔ
جمعتهإن اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ،
مهرية وهي
ﻳﺨـﺺصوت
ﻣـﺎ أحدها
استغفرك ﰲ يف
عايشني احنا؟
فيها
وظهر
العزيز
مهرية عبد
اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ،
وينواﻟﺘﻲ
ﻛﻮروﻧـﺎ
ﺟﺎﺋﺤﺔ
آﺛـﺎر
ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ
ﺑـﺪأت
واصفة إياه
ترحب بالفنان
و»هيا مش
وأتوب إليك»
ﻣﺠـﺎﻻت ربي
نرش فيديو
يحتضنها ،كما
وهو
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص
اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ
اﻟﺤﻴـﺎة،
ﻋـﲆ ﻛﻞ
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
رانداﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ
هاجمتاﻟﻮﻗﺖ
اﺳﺘﻐـﻼل
وقالت راندا البحريي « :التويته دي لو
اﻟﻘﻴﻮد خالل
البحريي من
الفنانة
اﻟﻮﺑﺎء
ﻣـﻦ
اﻟﺤﻴﻄـﺔ
ﻳﺄﺧـﺬوا
ﺑـﺄن
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر
ﻗﺒﻞ
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
ﻧﺼـﻮر
ﻟﻜﻲ
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ
إنت شخص بجح
حقيقيه تبقي بجد
حسابها الخاص بموقع التواصل
ِ
أﴎﻫﻢ
ﻋﲆ
وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻳﺤﻤـﻮا
ﻟﻜﻲ
اﻟﻈﺮوف
ﻷن
اﻤﻟﺒـﺎرك،
رﻣﻀـﺎن
ﺷـﻬﺮ
دﺧـﻮل
جدا ومعلش لو هصدمك ..بس إحنا
االجتماعي «فيسبوك» ،تلك التغريدة
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
وال فاكرينك وال انت وحشتي مرص
التي أطلقتها الفنانة اللبنانية
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
خالص».
ظهورها يف
مرييام
ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
بعدأﺗﻮﻗـﻊ أن
فارس أﻧـﻲ
ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ
ﻏـﺮﻴ
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ
النتقادات
فارس
وتعرضت
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞعىل
اإلعالنات
أحد
ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ
شاشاتﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ«
ﻣﺴﻠﺴـﻼت
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
اﻤﻟﺜﺮﻴ
وﺳﻴﻜﻮن
وﻏﺮﻴﻫﺎ،
ﻣﻦ يف
ظهرت
بعدما
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ«مرص،
املرصية.ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ كبرية يف
القنوات
ّ
ﰲ
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺷﺎﺷـﺎت
وﻣﻦ
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ
واﻗـﻊ
ﻣـﻦ
ت
ﻏـﺮﻴ
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
ً
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﺗﻠﻚ
ﻛﺎﻧﺖ
ان
ﺣﻘـﺎ
إعالن مرصي مؤخرا ،وكانت قد
وكتبت مريام يف تغريدتها:
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﺷﺎﺷـﺔ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
عامني
ترصيحاتﰲ منذ
أطلقت
كتري بالنجاح ييل
فرحانة
«أنا
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
ووصفت نفسها بأنها أصبحت
حققته األغنية واإلعالن ..فرحانة
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
عىل املرصيني ولم يعدوا
تقيلة
مرص
 Trendingيف
كون
كتري
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
إنيﻋـﲆ
»ﻛﻮروﻧﺎ«
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
يرسلوا لها حفالت بسبب ارتفاع
بعد أقل من  ٢٤ساعة من طرح
سعرها وأجرها.
اإلعالن .وحشاني يا مرص».

موجة نقد بسبب اختيار مرييام فارس يف أحد اإلعالنات املصرية
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سعدﻛﻠﻨﺎحمسن
خليلان
ﻳﺴﻌﻰ اﱃ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
”ﺑﻤﺒﻲ“،يفوﻫﺬه
ﺗﻜﻮن
تحدث يف شهر
والتي
بعض االحيان
ﻟﻮﻧﻬـﺎواملزعجة
ﺣﻴﺎﺗﻪالجميلة
املفارقات
من
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
رمضان الكريم هي تدخل او رصاع افراد العائلة يف اختيار نوع االطعمة
اﺳﻌﺎد
هذاﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
ﻃﺮﻳﻖيف فرض
ﻋﲆيسهم
ﻛﺒﺮﻴةاملربر
التدخل غري
االفطار
عىل مائدة
ستقدم
التي
ﺧﻠﻖ
ﺧﻼل
ﻣﻦ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
آﻓﺎق
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻃﺮق
واﻳﺠﺎد
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
دكتاتوريات غاشمة تؤدي اىل تهميش دور ربة املنزل التي غالبا ما
ﺗﻌﻢ
ابناء ان
ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ
اﻟﻔﺮد اﻟﺬي
واﺳﻌﺎد
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
وبنات،
الغاشمة من
االرادات
ﻟﺮاﺣـﺔهذه
من تدخل
بالضجر
تشعر
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎن
ان
ﻓﺒﻌﺪ
ﻧﺤﻦ،
إﻻ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
ﻟﻪ
واﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻟﺴﻌﺎدة
حتى االب املسؤول عن العائلة ال يمكن براءته من هذه التهمة ،ويف
ﺑﺪأت املرحوم
ﺣﻴﺚصيام
الفضيل
هذا الشهر
يزعجنا يف
اكثر ما
السياق كان
هذا
ﺑﺪاﻳﺎت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﺻـﺎﻻت
ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ
اﻟﺪول
طعام مائدة
التدخل
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ كثري
رحمه الله-والدي
اﻟﺮﺷﻴﺪ
مفرداتﴍﻛﺔ
ﺣﻴﺚيفاﻧﺘﺠﺖ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
كاناﻟﺤﺮب
فقدﺑﻌﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺔ
تكره
والدتي
املرحومة
جعلت
دكتاتوريته
حتى ان
االفطار،
دخول”
ﺑﻌﻨﻮان
ﻋﺮاﻗﻲ
ﻓﻴﻠﻢ
 ١٩٤٦اول
ﻋـﺎم
اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺧﻼل
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
من بدء
اكثر
ساعة او
والدي قبل
ﻟﻠﻤﺨﺮجالذي
شهر رمضان
املطبخ يف
اﺧﺮ
ﻓﻴﻠﻢ
ﺗﺒﻌﻪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ،
احتلهﻧﻴﺎزي
اﻤﻟﴫي
اﻟﴩق ”
اﺑﻦ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وهو
شاهرا سيفه
الغاشمة
ﻟﻜﻦارادته
فارضا
االفطار ،
اعداد طعام
عملية
ﻳﻮم
اﺛـﺎرة ﻋﻦ
اﻻﻛﺜﺮ
ﺑﻐﺪاد ”،
اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ”
شؤونﰲاملائدة
التدخل يف
تسول له نفسه
وﻛﺎنكل من
بالرصاخ عىل
يزهق
اﺣﺪ
ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻤﺮ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ،
مرق
خاصة
الطعام
اعداد
شؤون
يف
خبري
اعتقاده
وبحسب
فهو
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
نكهة
لها
البامية
تكون
ان
يتطلب
قوله
بحسب
العمل
وهذا
البامية،
ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ” ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻨﺪي“ اﺧﺮاج ﻛﺎﻣﺮان ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺎم
خاصة ،وهذا االمر من اختصاصه ويتطلب ان تحتوي عىل كمية كافية
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
من الثوم ،وان تحتوي ايضا عىل «الشحم واللحم» بكثرة ،وان تلسعها
اﻏﻠـﺐ اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ
النار لتعطي لها نكهة خاصة ،ويجب ان يكون طعمها به حموضة
ﻋﺪد
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ
اعداد٢٠
ﺑﺤﺪود
ﺷـﻜﻞ
ﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
«الترشيب»،
وعمل
اﻻﻗﺮﺑﺎء يف
ﻋﺪداىل خربته
اضافة
لذيذة،
نكهة
لتعطيها
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
ان ﺑﺪأ
اﻟﺤﻀـﻮرنانوﻣﺎ
ولالمانة،
ﺗﺤﻔﺰ يف ذلك،
خفيفة ،وهو
اﻟﻔﻴﻠﻢعىل نار
مهروسا
يكون
فهو يتطلب
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺻـﻮرة
وﻫﻲ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻛﺘـﻒ
ﺻﻮرة
إﻻ
ﺗﻈﻬﺮ
وﻣـﻦيفﺛﻢ ﻟـﻢ
اعداده براءة اخرتاع خاصة ربما لو شارك فيها بمسابقات
يمتلك
اﻟﺤﻀﻮر،
ﻣﺤﻂ
ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
ﺿﺤـﻚ
ﺑﺎﺋﺴﺔ
ﺳﺨﺮﻳﺔهذا الصحن
وانه يعطي
الطعام،
لعلوم
جائزة نوبل
اﺛﺎرتعىل
لحصل
دولية
اﻤﻟﻮﻗﻒ
اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا
ﻳﺤﺲ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
واﻗﻔﺎ
وﺑﻘﻲ
هامشية ،خاصة
ﺑﺨﻴﺒﺔ نظرة
النظر اليه
يمكن
وطيبة ال
اﻟﻮاﻟﺪحالوة
اعداده
عند
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
ﻛﺎﻧﺖ دور
اﻟـﺬي
اﻤﻟﺤﺮج
يحلو للمتذوق
النفس
نكهة ترشح
ﻓﻴﻪ..تعطيه
وﻗﻊ التي
املطيبات
اضافة
بعد
ﺑﻐـﺪاد اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺬب اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
معها.
اصابعه
ﰲ ياكل
ان
اﻟﺼﺒﺎح
ﺳﺎﻋﺎت
اﺑﻮاﺑﻬﺎ
ﻣﺸﻬﺮة
اﻟﺮاﺣﺔ،
ﺑﺴﺎﻋﺎت
اليضع البيض
ﻣﻦحيث
عملها
يتفنن يف
وﻫﻲ النه
بال حرج
ﻣﻦفحدث
«املخلمة»
أما
خاصة وانه
اﻻﻣﺮالحرارة،
عالية من
درجة
ووصوله
ﺳﺎﻋﺎت فورانه
الزيت إال بعد
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ووﺻﻞ
اﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ
يفﺣﺘﻰ
«كنتاكي»
االمريكي
تتفوق عىل
ﻋﱪالتي
الخلطة
صناعة
يتفنن يف
اﻻﺳﻒ
ﻓﻤﻊ
خلطة اﻟﻴﻮم،
اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ
ﺟﻬﺎز
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ
ﺗﺤﺠـﺰ
ان
اﻏﻠﺐما ان
لشخص
اليحق
منتوجه
ﺳـﺎدتعىل
ان فارقة
عالمة
الذي
دور
اﻏﻠﻘﺖ
والذيﻓﻘـﺪ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
اﺟﻮاء
وضع ﺑﻌﺪ
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،
واﻏﻠﻘـﺖلصناعته
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،والوجاهة
صاحب السعادة
اﺑﻮاﺑﻬـﺎفرمان من
دون حصول
ينتجه
اﻏﻠﺒﻬﺎ
واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
اﻤﻟﺤﺎلمبدأ القوة
والتفرد وفق
ﻣﺆﺧﺮا التميز
ﻟﻠﺨﺮدة ..الطعام
ﻣﺨﺎزنالنوع من
واﺻﺒﺤﺖعىل هذا
حيث اخذ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻌﺾ
«املتكتك»
الطعام
ﻓﱰةمن
النوع
اليها إلنتاج
ينتمي
”اﻤﻟﻮﻻت“التي
الغاشمة
ﺑﺴﺒﺐ
ﻃﻮﻳﻠﺔ
رﻛﻮد
هذاﺑﻌﺪ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻋﺮض
ﺻﺎﻻت
العالم
دول
عىل
ومؤامراتها
حروبها
يف
املتحدة
الواليات
تكتيكات
ضمن
اﻻوﺿـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ..وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
الذي يسمى بدول العالم الثالث ،او الدول النامية او النائمة مادامت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
الكلمتان متقاربتني .
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق اﻗﺎﻣـﺔ ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﴍاك ﴍﻛﺎت
ويبقى االمل معقودا يف هذا الشهر الكريم بأن تتحقق امانينا يف ان
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﺟﺮاء
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻓﺘﺘﺎح
ربوع ﻹﻋﺎدة
االمنﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
لخدمة ابناء
السياسيون
دورالقادة
يلتفت
عراقنا وان
يسود
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
غريﺗﺘﻴﺢ
ﺟﺪﻳﺪة
عنﺳﻴﻨﻤﺎ
واالبتعاددور
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء
عىل شعبنا
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ يمن
املجدية ،وان
املراهنات
شعبنا
أن
يكونﺑﻌﺪ
”ﺑﻤﺒﻲوانﺑﻤﺒﻲ“
وباء ﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻟﺘﻜﻮن
اﻻﻓﻼم،
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
شعبنا
كورونا عنا،
يبعد رش
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪةوان
بالصحة والعافية،
”ﻤﻟﺒﻲ“.
ﺣﻴﺎة
ﻣﻦ
اﺗﻌﺲ
اﺻﺒﺤﺖ
يف حمى الرحمن الرحيم ،وان يجنبنا رش الوباء وان تبقى نفوسنا يف
نقاء وصفاء ،وان يبعد عنا الجفاء ،وان ييرس حالنا لخدمة شعبنا
املعطاء.

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

دينا فؤاد تتصدر ترند تويرت يف مصر بعد
تألقها بـ «اللي مالوش كبري»
تصدرت الفنانة ،دينا فؤاد تريند رقم
 1عىل موقع «تويرت» يف مرص ،عرب
هاشتاج «#دينا فؤاد» ،تزامنا ً مع
عرض الحلقة الرابعة من مسلسل
«اليل مالوش كبري» ،حيث تألقت
دينا يف دور «قدرية» زوجة «سيف
الخديوي» يجسده أحمد العوىض،
وبرعت يف تقديم الشخصية بخفة

ظل خطفت األنظار ،إذ ظهرت دينا يف
أفضل حالتها الفنية ،وتألقت بشكل
كبري يف مشاهد الحلقة الرابعة التي
جمعتها بالخديوي والفنان أحمد
صادق ،وكذلك املشاهد التي جمعتها
بالفنان خالد رسحان ،حيث دار
حوار فيما بينهما اتضح من خالله
أنهما كانا عىل قصة حب قبل

شريين تفتح صفحاتها الرمسية على
السوشيال ميديا بعد غياب طويل

ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“ وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
اﺑﺘﻌﺪعبدالوهاب،
شريين
النجمة
لها
ﻣﻮﻗـﻊّل تفاعل
شرييــــن ،يف أو
الرازق.ونشــــرت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ
املرصية ،وﻟﻴﺲ
اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ
عادت ﻟﻜﺎن
”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ
التواصل
اﻟﺴﻘﺎمواقع
أﺣﻤﺪعىل
الرسمية
«الحكايات
وعلّﰲقت
ومشوار»،
وﺟﻬﺎأغنية
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
«سيفﻋـﻦ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
صفحاتهااﻗﱰب
لفتح ﻋﻤﻠﻴـﺔ،
كاتبة:ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻛﻞ ﻟﻘﺎء
ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ
«عرشةداﺋﻤﺎ
”اﻟﺴﻘـﺎ
إﻗﺎﻣـﺔأحمد
الخديوى»
زواجها من
غياب
ﻟﻮﺟﻪوذلك
االجتماعي،
#عرشة_و_مشوار و بتكمل
بنعيشها بتبقى
ﻣﻬﺮﺟـﺎن
ﻣﺜـﻞ
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
قرابةﻳﺒﺘﻌﺪ
استمرﺣﻴﺚ
إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ
بعدﻳﻌﻮد
ﻗﺒﻞ أن
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
العامﻋﻨﻬﺎاليل ﺣﺪث ﰲ
العويض ،ونجحت دينا يف تجسيد

والنصف عام.وكانت شريين قد أغلقت حساباتها و تكون أحىل سنني».وجذبت األغنية املشاهدين
املعنى املراد وصوله ،ما يؤكد عىل عىل مواقع التواصل االجتماعي يف اكتوبر  ،2019وتفاعلوا معها ،مما أدى إىل تصدرها الرتيند عىل
قدرة تقمصها لشخصية «قدرية» بعد تورطها يف كثري من املشاكل.وتزامنت عودة «تويرت».وسبق أن رفضت شريين العام املايض
شريين عبدالوهاب مجددا ً للتفاعل ،مع طرحها االستجابة لحملة نظمها جمهورها من أجل
وامساكها بمفرداتها جيدا.
أغنية جديدة تحت عنوان «ويش الحقيقي» عىل إقناعها بإعادة فتح منصاتها عىل مواقع التواصل
وحصدت دينا فؤاد إشادات رواد
قناتها الخاصة
عىل يوتيوب كـ»ترت» االجتماعي ،ومشاركتهم تفاصيل حياتها وأعمالها
االجتماعي ،وعرب
مواقع التواصل
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ملسلسل
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ غنائي
ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.أنها ترتاح لهذا الوضع
ﴍفرد رقيق
وقالت يف
ﺗﴫﻳﺤـﺎتالفنية،
وﺿﻴﻮف
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
غزال»،
«لحم
ألبومها
إنجاز
أﻧﻬـﺎأجل
إليهإﱃمن
وتحتاج
ﻓﻜﺮةالهاديء
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ميديا
جمهور السوشيال
ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ﺳﻌﻴﺪة
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
وأﺷـﺎرت
ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل
ورواد ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور
ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف
الذياﻟﺮﻋﺐتقوم
فاكريني
«بفرح ج ًدا
بشوفكماﻤﻟﺎﴈ
أﺧﺮﯨـﻲملارﻣﻀـﺎن
وكتبت :ﻣـﺮة
الجديد،اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ
وﺗﺠﺴﺪ إﱃ
ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ
 «13اﻟﺬي
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم
«تويرت»
القصرية
موقع التدوينات
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم«ببطو
أﻧﻬﺎ إن
مقدرة
وعشان أنا
»ﺧﻴﺎﻧـﺔعليا،
وبتسألوا
لته ﻣﻦطول الوقت
ﻣﻮﺿﺤـﺔ
ﻋﻬـﺪ«،
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ
وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة
عرب الهاشتاج عن إعجابهم بأداء
ا لفنا نة ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كده
ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ
شخصية
اﻟﻌﺎم يف أداء
دينا فؤاد وتميزها
ا ملرص ية أكرت ،وكمان علشان بحرض لأللبوم الجديد وإن
ممكن».واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة
ﻗﺎﻣﺔ
ﻓﻬـﻲ
ﻳﴪا
ﻣﺜـﻞ
ﻣﻔﺎﺟﺄة
وﺳﻴﻜـﻮن
وﻏﺮﻳﺐ
ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ
ﻟﻪ
ﻏﻴﺎب
ﺑﻌـﺪ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ
غادة عبد شاء الله أرجعلكم يف أقرب وقت
«قدرية» وخفة ظلها يف األداء،

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ
تمكنها
»اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ
موهبة ﻓﻴﻠـﻢ
تملك أﻳﻀﺎ ً ﰲ
مؤكدين أنها ﻣﻌـﻪ
بعض
من تجسيد كل
وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ
وقالﻋـﺰ
األدوار،أﺣﻤﺪ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ
رواد تويرت« :دينا فؤاد بتمثل
بخفة ودلع وبتثبت لنا انها
ممثلة خطرية»» ،وقال آخر
»:دينا فنانة مختلفة
تعشق التجديد يف كل
شخصية» ،ويف
تعليق آخر »:دينا
فؤاد يف حتة
تانية بتخطف
العني بمجرد
ما بتظهر».

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ
اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ

يساعد
فلترا
غوغل يصمم
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة
اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺤﺴﻦ:
ﻣﻬﻨﺪ
المستخدمين بالعثور على الصور
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :

تعمل جوجل عىل ميزة “فلرت” جديد الوص�ول إىل امليزة ع�ن طريق فتح
سيساعد املستخدمني يف العثور عىل  Google Photosعلى أي متصف�ح
اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
جهاز أﻧـﺎ ﻻ
ﻟﻠﻔﻨـﺎن -
ﺑﻌـﺪ أن
اﻟﺪاﺋﻤـﺔبشكل
اﻹﻗﺎﻣـﺔGoogle
أﺗﺎﺣـﺖPhotos
الصور عىل
الكمبيوتر.
اﻻوﱃ عىل
املي�زةﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ
ﻳﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ
دﺑﻲ،
ﰲ
ﻣﺤﺴﻦ،
ﻣﻬﻨﺪ
اﻤﻟﻐـﱰب،
واﻤﻟﻠﺤﻦ
واﻤﻟﻄﺮب
أرسع ،حيث س�يتم نرش امليزة عىل ويمكن�ك اس�تخدام ه�ذه
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
اﻷرض
ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ
ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر
ﻓﺮﺻـﺔ
أندروي�د،
ملنص�ة
اﻛـﱪPhotos
تطبي�ق
الصور
ﺗﻀﺎرﻳﺲم�ن
النص�وص
الس�تخراج
للمستخدمني
ﻻﺳﻴﻤـﺎامليزة
وستسمح هذه
،Google
Photos
املحفوظ�ة
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ
علىﻋـﲆ
ﻣﺒﺎﴍ
ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ
اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
الصور التي
للحص�ول
املي�زة ،يمكن�ك
وباس�تخدام
اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
ه�ذهﺑﺠـﺬوره
اﻤﻟﻌـﺮوف
اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق
عىل ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
بالبحثﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ
وﻣﻮﻫﺒـﺔ
برسعة ،مما
مشاهدتها
يرغبون يف
الصور
مبارشة من
نسخ النصوص
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟـﺬوق اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة • ﻃﻤﻮﺣﻚ إذن؟
اﻷﻏﻨﻴﺔ
وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر،
ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎّ ،
محسنة.
ﺑﺮوﻛﺴﻞبحث
إىل تجربة
ﰲ يؤدي
أي .مل�ف نيص
ﺗﺠﺘﺎحمث�ل
واس�تخدامها
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
اﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ولم
الجديدة
املي�زة
جوجل
وتختبر
Google
Lens
تس�تخدم
فيما
آخر،
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ أﺳﻠﻮﺑـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪً .
تكش�ف عن أي تفاصيل عنها
علنا ،التع�رف الضوئ�ي على الح�روف
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم ﻛﺒﺮﻴ.
وبالنس�بة ألولئ�ك غير املدركين )OCR( ،لتمكني التعرف عىل النص،
إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
أﺻﺎﻟـﺔ
ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ
وﻃـﺮازا
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ
اﻷﻏﻨﻴـﺔ
ﻣﻨﺤـﻮا
تطبيق
الصور يف
البحث عن
يمكنك
بالنقر
اﻟﻐﻨـﺎء قمت
املثال ،إذا
وعىل س�بيل
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
دراﺳﺔ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻐﻨﺎء
أن
ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﻤﻴﺰا
ﺻﻮﺗﺎ
ﻓﻜﺎن
،
اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﺣﺒﻪ
ﺻﻐﺮه
 Google Photosمن خالل الكلمات فوق ص�ورة ملس�تند مكتوب بخط
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻫﻢ
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ،
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
أرﺿﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎ
أﴎارﻫـﺎ،
وﺗﻌﻠﻢ
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
درس
الرئيس�ية ،فعلى س�بيل املث�ال إذا اليد ،باس�تخدام هذه امليزة ،يمكنك
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
رﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺟﺬورك؟
البابا • ﻟﻜﻦ
ولصقهااﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ
واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ
ﻫﻼل
ﻓﺎروق
واﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻮرﺻﺔ
ﰲ
راﺳﺨﺔ
فرنسيس
قمت بكتابة ش�اطئ ،أو سويش ،أو نس�خ املحتويات مبارشة
 .Wordأﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
ملف اﻋﺘﻘﺪ
ﻣﻬﻨﺪ
حيواناتﻌـﺪ
ﺟﺮى ﻋﻦ ُﺑ
اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
ﰲ ﻫـﺬا
أليفة،
سيارة ،أو
عشاء ،أو
ﻳﻜﺸﻒ يف
صور
على
للحص�ول
ذل�ك
إىل
وم�ا
اآلن
جوجل
تطرح
ذل�ك
غضون
ويف
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﰲ
اﻷﺧﺮﻴ
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ،
ﺑـﻞ
ﺟﺎﻣﺪة
ﺣﺎﻟـﺔ
ﻟﻴـﺲ
اﻟﻐﻨـﺎء
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
ﺑﻐﺪاد
ﰲ
اﻟﻐﻨﺎء
ﺳﺎﺣﺔ
ﻋﲆ
ﻃﺮأت
اﻟﺘﻲ
وأﴎار
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،
اﻟﻘﺎدم
ﺟﺪﻳـﺪه
ﻋﻦ
ﻣﺤﺴـﻦ
رحم اهلل زمن الفن اجلميل ،أيام ليالي احللمية
ً
الرئيس�ية
الكلمات
مرتبطة
Google
لتطبي�ق
جدي� ًدا
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺤﴫت
تحديث�ا واﻟﺘﻲ
اﻟﺤﺰﻳﻦ.
به�ذهاﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي
اﻟﻐﻨﺎء
اهلجان
ورأفت
والبنون
واملال
والذي
ﺗﺸﻜﻞأندرويد
وﻣﺎذانظ�ام
الفور ،وستعمل امليزة الجديدة • Photosعلى
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ • وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ
عىلﺗﻌﻘﺐ ؟
• ﻣﺎذا
ببساطة عىل
وإﻗﺎﻣﺔ جدي� ًدا
ﻫﺠﺮةفيدي�و
مح�رر
واخليانة..
والبلطجة
سوى
واﻟﺒﻴﺌﺔشيء
اآلن ال
اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ
الضرب -
وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ
واﻟﻠﻬﺠﺔ،
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
يتضم�ن -ﻫﻲ
التجربة.ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ
تحسني أﴎار ﰲ
ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
 ﺟﻤﻴﻞ أنومحس ً
ً
ّ
ا
د
اعتما
“الفالت�ر”
تعدي�ل
ويمكن
الفيديو
محرر
وسيسمح
ا،
ن
ُ
ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
أو
اﻤﻟﻄـﺮب
ﻫـﺬا
أداء
ﻧﻌﺰز
ﺳﻮف
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
ﻓﺈﻧﻨﺎ
اﻻﻧﺘﺸـﺎر
ﻫﺬا
وﺳﻴﻠـﺔ
أﻗﻤﺖ
إﻧﻨﻲ
ﺗﻌﺮف
وﻛﻤﺎ
ﺟﺪا،
ﺻﻌﺒﺔ
ذﻟﻚ
وﻗﺒﻞ
اﻟﻴﻮم
دﻻﻻت
ﰲ
وﻏﺎرﻗـﺔ
ﻣﻮروﺛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
ترى ما الذي تغري وهل حنن نشبه ما نشاهده
على فئ�ات الص�ور الت�ي قم�ت الجدي�د على Google Photos
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو ﺷـﺠﻮن ﰲ دﺑﻲ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
بحفظها عىل  ،Google Photosوقد للمس�تخدمني اآلن بق�ص مقاطع
ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟للماض��ي اجلميل ..يبدو أن
ﻛﺎﻧﺖحنن
ومل��اذا
اآلن،
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ
ﻃﺒﻌﺖ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
اﻤﻟﻮاﻃﻦGoogle
ﺷﺨﺼﻴﺔرًا Lens
جوجل مؤخ
قدمت
وتدويره�ا ،عىل
الفيدي�و وتثبيته�ا
ﻣﺸﺎرﻳﻊيف
وال قوة
هلم
واﺧﺘﻼف حول
حينون ال
أولئ��ك
أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
وﻟﺪي
ﺟﺪا ،
الذينﺑﻐﺪاد
واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ
ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ
ﻧﻌﺎﻧﻲ
ﻛﻨـﺎ
ﻣﺎ
اﻟﺤﺰﻳﻦ..
اﻟﻄﻌﻢ
ﻫﺬا
ﺳﻮى
ﻳﺘﺬوق
ﻻ عىل متصف�ح الوي�ب ويمكنك اآلن غرار اإلصدارات السابقة.

تغريدات

حده��ا حمبّ��ة يس��وع حت�� ِوّل احلياة،
وتشفي اجلراح العميقة ،وتحُ ررنا من
احللق��ات املفرغة لالس��تياء والغضب
والتذ ُمّر.

• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟

محمد البادع
اﻟﻈﺮوف
واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
البلطجة»
مواجهة «

• أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ

ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
 اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎجاﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
اﻟﺤﻀﺎرة .

ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.

أسيل عمران :املاسك هو الشيء
املشرتك بني أبطال «حظر جتوال»

تشارك أسيل عمران للمرة الثانية بالبطولة أمام
نارص القصبي بمسلسله الرمضاني «حظر تجوال»
الذي يعرض عرب شاشة الـأم بي يس يف خريطتها
الرمضانية.
يف ثاني تجاربها الكوميدية ،كشفت أسيل عمران
عن تفاصيل شخصيتها يف املسلسل الرمضاني
الجديد «حظر تجوال» ،حيث قالت إن هذا العمل
مختلف جداً ،فهو ليس كوميديا ً كالعمل املايض،
فكل حلقة منفصلة عن الحلقة التي تليها ،ورأت
أن اليشء املشرتك بني كل الحلقات هو أن الجميع
يرتدون «املاسك» أثناء التمثيل نظرا ً النتشار
جائحة فريوس كورونا ضمن األحداث .وأضافت
أسيل أنها لم تكن موجودة يف كل الحلقات ،بل
ّ
تطل يف بعض الحلقات فقط.
ورأت أسيل عمران أنها وجدت نفسها يف األعمال
الكوميدية واندمجت فيها كثريا ً وأحبت هذا
الجو الذي يجمع فريق عمل املسلسل باألعمال
الكوميدية ،كما ترى أن الجمهور مشتاق أيضا ً
لهذه النوعية من األعمال الكوميدية.
وأكدت أن وجود نارص القصبي أكثر ما شجعها
لقبول التجربة وعدم قلقها من املشاركة مرة أخرى
بالكوميديا للعام الثاني.
ونفت أسيل عمران أن تكون قد ترددت بشأن تكرار
تجربة الكوميدي للعام الثاني عىل التوايل بعد أن
أحبها الجمهور يف الرتاجيدي خالل أعمالها يف املواسم
املاضية ،لكنها كانت تخىش أن تقدم كوميديا غري
هادفة وبها نوع من االستخفاف؛ وهو ما جعلها
تبتعد عن الكوميديا طوال الفرتة السابقة قبل
تجربتها األوىل مع نارص القصبي العام املايض الذي
يقدم قضايا اجتماعية مهمة يف كل عمل كوميدي
يقدمه للجمهور.

