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ﺑﻐﺪاد /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻗﻮة أﻣﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،اﻣﺲ اﻷﺣﺪ،
رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺤﻞ ﻋﻀﻮ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﻌﺰم«
ﺟﻤﺎل اﻟﻜﺮﺑﻮﱄ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد.
وذﻛﺮ ﻣﺼﺪر ﺑﺄن ﻗﻮة اﻣﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮة ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻌﺮاق اﻋﺘﻘﻠﺖ ﺟﻤﺎل
اﻟﻜﺮﺑﻮﱄ وﺷﻘﻴﻘﻪ ﻟﺆي ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻴﻣﻮك
وﺳﻂ ﺑﻐﺪاد ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد.وأﺿﺎف
اﻤﻟﺼﺪر :أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎل رﺋﻴﺲ ﺣﺰب
اﻟﺤﻞ ،وﺷﻘﻴﻘﻪ ﻟﺆي ﺟﺎءت وﻓﻖ أواﻣﺮ
ﻗﺒﺾ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
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ﺑﻐﺪاد /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ،ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﻋﻦ اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﺻﺪار ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺧﺎص ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻦﻴ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻣﻮﻋﺪ إﻧﺠﺎز إﺣﺪى اﻤﻟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﰲ ﺑﻐﺪاد.وﻗﺎل
اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﰲ ﺗﴫﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ :إن »ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻬﺎ ً ﻤﻟﻨﺢ ﺟﻮاز ﺧﺎص ﻟﻠﻤﻠﻘﺤﻦﻴ اﻟﺮاﻏﺒﻦﻴ
ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق«.وﺑﻦﻴ :أن وزارﺗﻪ ﺳﺘﺒﺪأ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻤﻟﻘﺒﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﻤﻟﻨﺼﺔ
اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧﺎ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻠﻘﺎح.وﺑﺸﺄن ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻠﻘﺎح ،أﻛﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻋﺪم
ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻳﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻤﻟﻌﺘﻤﺪة ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ آﻣﻨﺔ وﻣﻘﺮﱠة
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ.ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ ،أﺷﺎر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ إﱃ أن »ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻬﺮوان ﺳﻴﺪﺧﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ آب ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ وﺳﻴﺤﻘﻖ ﻃﻔﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ«،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ً أن »اﻤﻟﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻃﻮاﺑﻖ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ٢٠٠ﴎﻳﺮ«.
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اﻟﺰوراء /ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻠﻤـﺎن:
ﺗﻌﻘﺪ رﺋﺎﺳـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب  ،اﻟﻴﻮم اﻻﺛﻨﻦﻴ  ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺷـﺆون اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت ،
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪوري اﻤﻟﺸـﱰك ﻣﻊ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﻦﻴ  ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸـﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﻤﻟﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ  2021وأﻫﻢ اﻤﻟﺸـﻜﻼت
اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت .
ﺑﺎﻤﻟﻘﺎﺑـﻞ  ،ﻋﻤﻤﺖ وزارة اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ  ،اﱃ اﻟﻮزارات ودواﺋﺮ
اﻟﺪوﻟـﺔ ﻛﺎﻓــﺔ  ،ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎت ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻤﻟﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ

ﻟﻠﺪوﻟـﺔ  ، 2021وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻤﻟﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ
ﻟﻠـﴩﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻬﻴﺌـﺎت واﻟﺪواﺋـﺮ اﻤﻟﻤﻮﻟﺔ ذاﺗﻴﺎ
ﻟﺴﻨﺔ  2021ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬـﺎ .
ﻟﻜﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ  ،ﻛﺸـﻔﺖ ﻋﻦ ﻋﺪم
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺟـﺪاول ﻗﺎﻧﻮن اﻤﻟﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑﻦﻴ اﻤﻟﺼﻮت
ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻤﻟﻨﺸـﻮر ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  ،وﻃﺎﻟﺒﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﱪﻤﻟﺎن ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و ﺑﻴﺎن
اﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻦﻴ ﺑﻌﺾ اﻤﻟﻨﺸﻮر

ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺑﻦﻴ اﻟﺬي ﺻﻮّت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب .
واوردت اﻟﻜﺘﻠﺔ  ،اﻳﺠﺎزا ﺑﺨﻤﺲ ﻣﻼﺣﻈﺎت ،دﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ
اﱃ إﻋـﺎدة ﻧﴩ وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻤﻟﻮازﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺪاول
اﻤﻟﻠﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﱪﻤﻟﺎن  ،وﻟﻴﺲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻲ اﻗﱰﺣﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻤﻟﻮازﻧﺔ اﻤﻟﴪﺑﺔ .
واوﺿﺤﺖ ان ” ﰲ اﻤﻟﺎدة اﻷوﱃ  ،اﻟﻨﺺ اﻤﻟﻜﺘﻮب ﻳﺬﻛﺮ
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻳﺮادات اﻤﻟﻮازﻧـﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (١٠١ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دﻳﻨـﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ وﺗﺸـﺮﻴ ﰲ ﻧﻔـﺲ اﻤﻟﺎدة ﺑﻌﺒـﺎرة )

ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻣﺒﻦﻴ ﰲ اﻟﺠﺪول /أ (-اﻤﻟﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ..وﻟﻜـﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳـﺮادات اﻤﻟﺬﻛـﻮرة ﰲ اﻟﺠﺪول
) أ( اﻤﻟﻠﺤﻖ ﻣﺴـﺠﻠﺔ ﺑﻤﺒﻠـﻎ ) (٩٣ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻓﻘـﻂ  ،وﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﰲ ﺑﻦﻴ ﻣﺎ ﻣﺬﻛـﻮر ﰲ اﻤﻟﺎدة اﻷوﱃ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻻﻳـﺮادات وﻣﺎ ﻣﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺠﺪول
)أ( اﻤﻟﻠﺤـﻖ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺤـﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺻﻮّت ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﱪﻤﻟﺎن ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺎدة ”
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ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
ﻛﺸـﻔﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻤﻟﺮور اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻣﺲ
اﻷﺣﺪ ،ﻋﻦ ﻗﺮب وﺿﻊ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس
ﻤﻟﴩوع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺰﺣﺎﻣﺎت
اﻤﻟﺮورﻳـﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤـﺔ ﺑﻐـﺪاد ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻃﺮﺣﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻠﻮل آﻧﻴﺔ ﻟﻔﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻤﻟﺮوﻳﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳـﺮ اﻤﻟﺪﻳﺮﻳـﺔ ،اﻟﻠـﻮاء ﻃﺎرق
إﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﰲ ﺗﴫﻳـﺢ ﺻﺤﻔـﻲ :إن
”ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼﺛـﺔ ﺣﻠﻮل آﻧﻴـﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻓﻚ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻤﻟﺮورﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﻔﺎوت
اﻟـﺪوام اﻟﺮﺳـﻤﻲ ﻟﻠﺪواﺋـﺮ ﻤﻟﺨﺘﻠـﻒ
اﻟـﻮزارات واﻟﻜﻠﻴﺎت ،وإﻟﺰام اﻤﻟﻮﻇﻔﻦﻴ
اﻟﺬﻫـﺎب ﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬـﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠـﻚ اﻟﺪواﺋـﺮ ،وإﻧﺸـﺎء
ﺑﺎرﻛﺎت )ﻛﺮاﺟﺎت( ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻋﴫﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد“ ،ﻻﻓﺘﺎ ً

إﱃ أن ”ﺗﻠـﻚ اﻟﺤﻠـﻮل ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬـﺎ ﻓـﻚ
اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﱰاوح ﻣﻦ 60%
– .“70%
وﺗﺤﺪث إﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﻠـﻮل ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻔـﻚ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗـﺎت ﻗﺎﺋﻼً:
”ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﻠﻮل ﻣﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ،
أوﻻً إﻧﺸـﺎء ﺟﴪ ﺣﻠﻘـﻲ ﻤﻟﻨﻊ دﺧﻮل
ﺳﻴﺎرات اﻟﺤﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد،
وﺛﺎﻧﻴﺎ ً إﻧﺸﺎء ﺟﺴﻮر ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ أﺳﻮة
ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻤﻟﺠﺎورة واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻐﻴـﺮﻴ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻟﺸﻮارع ﺑﻐﺪاد ﺑﺄﺧﺮى ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ً
ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔ“.
وأﺷﺎر إﱃ أن ”ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﴩوﻋﺎ ً ﺟﺪﻳﺪا ً
ﺳـﺮﻴى اﻟﻨﻮر ﻗﺮﻳﺒﺎ ً وﻳﺠـﺮي اﻹﻋﻼن
ﻋـﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺰﺣﺎﻣﺎت اﻤﻟﺮورﻳﺔ“.

ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
ﺑﺤـﺚ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ،اﻣﺲ اﻷﺣﺪ ،ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻘﻀـﺎء اﻷﻋـﻞ،ى اﻟﻘﺎﴈ ﻓﺎﺋـﻖ زﻳﺪان،
اﻟﺠﻬـﻮد اﻤﻟﺸـﱰﻛﺔ ﰲ ﻣﺠـﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﻫﻨﺄ َ
اﻟﻔﺴـﺎد واﻟﺠﺮﻳﻤـﺔ اﻤﻟﻨﻈﻤـﺔ ،ﻓﻴﻤـﺎ ﱠ
رﺋﻴـﺲ وأﻋﻀـﺎء اﻤﻟﺤﻜﻤـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﻨﻤﻬﻢ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ..وذﻛﺮ ﺑﻴﺎن
ﻤﻟﺠﻠـﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﲆ ﺗﻠﻘﺘـﻪ »اﻟﺰوراء«:
أن »رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﲆ اﻟﻘﺎﴈ
ﻓﺎﺋـﻖ زﻳـﺪان اﺳـﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ
اﻟـﻮزراء ﻣﺼﻄﻔـﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤـﻲ ،وﺑﺤـﺚ
اﻟﺠﺎﻧﺒـﺎن اﻟﺠﻬـﻮد اﻤﻟﺸـﱰﻛﺔ ﰲ ﻣﺠـﺎل
ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﻔﺴـﺎد واﻟﺠﺮﻳﻤـﺔ اﻤﻟﻨﻈﻤﺔ«.

وأﺿﺎف أن »اﻟﻠﻘﺎء ﺣﴬﻩ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﻮاب
رﺋﻴـﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ورﺋﻴﺲ اﻻدﻋﺎء
اﻟﻌـﺎم ورﺋﻴـﺲ اﻹﴍاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ«.ﻣـﻦ
ﺟﻬﺘـﻪ ،ﱠ
ﻫﻨـﺄ َ رﺋﻴـﺲ اﻟـﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﻜﺎﻇﻤـﻲ ،رﺋﻴـﺲ وأﻋﻀـﺎء اﻤﻟﺤﻜﻤـﺔ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺗﺴﻨﻤﻬﻢ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ.
وﻗﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﲆ ﰲ ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻘﺘﻪ
»اﻟـﺰوراء« :اﻧﻪ »ﺑﺘﺎرﻳـﺦ اﻟﻴﻮم / ٤ / ١٨
 ٢٠٢١اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻤﻟﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﺳـﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮد رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﻣﺼﻄﻔـﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ«.وأﺿـﺎف أن
»اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻗـ ﱠﺪم اﻟﺘﻬﺎﻧـﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴـﺲ وأﻋﻀـﺎء اﻤﻟﺤﻜﻤـﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ
ﺗﺴﻨﻤﻬﻢ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ«.
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ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
أﻋﻠﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ذي ﻗﺎر اﺣﻤﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ،
اﻣـﺲ اﻻﺣﺪ ،ﻋـﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺸـﻜﻴﻠﺔ
اﻟﺠﺪﻳـﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.وﺑﺤﺴـﺐ ﺑﻴﺎن
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ  :ﻓﺈن ”اﻤﻟﻬﻨﺪس ﻋﲇ ﻓﺎروق
اﻟﻌﺒﻴﺪي ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻤﻟﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ،
ﻓﻴﻤـﺎ ﺷـﻐﻞ اﻤﻟﻬﻨـﺪس راﻓـﻊ ﻓﺎﺋـﻖ
ﺳـﻔﺎح اﻟﺨﻴﻜﺎﻧـﻲ ﻣﻨﺼـﺐ ﻣﻌـﺎون
اﻤﻟﺤﺎﻓﻆ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ“.واﺧﺘﺎر
اﻤﻟﺤﺎﻓﻆ اﻤﻟﻬﻨﺪس ﻏﺴﺎن ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻮد
ﻣﻌﺎوﻧـﺎ ً ﻟﺸـﺆون اﻤﻟﺘﺎﺑﻌﺔ“.وﺗﺘﻜـﻮن
ﻫﻴﺌـﺔ اﻤﻟﺴﺘﺸـﺎرﻳﻦ ﺑﺤﺴـﺐ اﻟﺒﻴﺎن
ﻣـﻦ ”اﻟﺪﻛﺘـﻮر ﻫﺎدي ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴـﻦ ـ
ﻟﻠﺸـﺆون اﻻﻋﻼﻣﻴـﺔ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ

ﻛﺎﻃـﻊ اﻟﻔﺮﻃﻮﳼ ﻟﺸـﺆون اﻟﺰراﻋﺔ
واﻟﺜـﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴـﺔ ،وﻛﺎﻣـﻞ ﻓﺮﺣﺎن
ﻋﺒﺪ ﻟﺸﺆون اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺣﻴﺪر
ﺳﻌﺪي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﺸـﺆون اﻤﻟﻮاﻃﻨﻦﻴ“.
ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺮﻴ ”ﻋﺎﻳﺪ ﻓﻠﻴﺢ راﴈ ﻟﺸﺆون
اﻻﻣـﻦ  ،وﻣﺤﻤـﺪ ﺟﺎﺳـﻢ اﻟﺼﺎﺋـﻎ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻋﲇ ﻋﺒﺪ
ﻋﻴﺪ ﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن وﺷﺬى
ﺧﴬ اﻟﻘﻴﴘ ﻟﺸﺆون اﻤﻟﺮأة واﻟﻄﻔﻞ،
وﻣﻨﺘﻬـﻰ ﻏـﺎزي ﺻﺎﺣـﺐ ﻟﺸـﺆون
اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر واﻤﻟﺤﺎﻣـﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠﻴﻮي
اﻟﺰﻫـﺮﻴي ﻟﻠﺸـﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ وﻋﲇ
ﻣﻬﺪي ﻋﺠﻴﻞ ﻟﺸﺆون ﻋﻮاﺋﻞ اﻟﺸﻬﺪاء
واﻟﺠﺮﺣﻰ“.
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ﺑﻐﺪاد /اﻟﺰوراء:
أﻓـﺎد ﻣﺼـﺪر أﻣﻨـﻲ ،اﻣـﺲ اﻷﺣﺪ،
ﺑﺎﺳـﺘﻬﺪاف ﻗﺎﻋـﺪة ﺑﻠـﺪ اﻟﺠﻮﻳـﺔ
ﺑﻬﺠﻮم ﺻﺎروﺧﻲ ،ﺷﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺑﻐﺪاد.
وﻗـﺎل اﻤﻟﺼـﺪر :أن اﻟﻘﺼﻒ ﺗﻢ ﻋﱪ
ﺻﺎروﺧﻦﻴ ﻧﻮع ﻛﺎﺗﻴﻮﺷـﺎ ،ﻣﺘﺴﺒﺒﺎ ً
ﺑﺈﺻﺎﺑـﺔ ﺷـﺨﺼﻦﻴ.وﰲ اﻟﺴـﻴﺎق،
أﻋﻠـﻦ آﻣﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻠﺪ اﻟﺠﻮﻳﺔ ،اﻟﻠﻮاء
اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻄﻴﺎر ﺿﻴﺎء ﻣﺤﺴـﻦ ﺳﻌﺪ،

وﻗﻮع ﺟﺮﻳﺤﻦﻴ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳـﺘﻬﺪاف
اﻟﺼﺎروﺧﻲ.وﻛﺎﻧـﺖ ﻗﺎﻋـﺪة ﺑﻠـﺪ،
إﺣـﺪى اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﺘـﻲ اﻧﺴـﺤﺐ
ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟـﻒ ،ﺗﻀﻢ ﰲ اﻟﺴـﺎﺑﻖ
وﺣﺪة ﺻﻐﺮﻴة ﻣـﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ،وﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺗﺴـﺘﻀﻴﻒ
اﻵن اﻟﻘـﻮات اﻤﻟﺴـﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
وﻣﻘـﺎوﱄ ﺳـﺎﻟﻴﺒﻮرت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ،
اﻤﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧـﺔ ﻃﺎﺋﺮات إف 16 -
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
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اﻟﺮﻳﺎض /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
أﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ أﻧﻬﺎ
ﻃﺮﺣـﺖ اﻟﺘﺤﺼـﻦﻴ ﺿﺪ ﻓﺮﻴوس
ﻛﻮروﻧﺎ ﴍﻃﺎ أﺳﺎﺳـﻴﺎ ﻟﺤﺼﻮل
اﻤﻟﻮاﻃﻦ ﻋﲆ ﺗﴫﻳﺢ ﻷداء ﻣﻨﺎﺳﻚ
اﻟﻌﻤﺮة.وﻗـﺎل اﻤﻟﺘﺤـﺪث ﺑﺎﺳـﻢ
وزارة اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ
أﺛﻨـﺎء ﻣﻮﺟﺰ ﺻﺤﻔـﻲ ﺑﺜﺘﻪ ﻗﻨﺎة
”اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ“ ،ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﻧﺠﺤﺖ
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ”ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﺮة اﻵﻣﻦ“
اﺳـﺘﻔﺎد ﻣﻨـﻪ ﺣﺘـﻰ اﻵن أﻛﺜـﺮ
ﻣـﻦ  15ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.وأﺷـﺎر
اﻤﻟﺘﺤـﺪث إﱃ أﻧـﻪ اﻵن ،ﻣﻊ ﺣﻠﻮل
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ،وﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮرات
اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،أﺻﺒـﺢ ﻣﻦ اﻟﴬوري
ﺗﺤﺪﻳـﺚ ﻫـﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ،ﻣﺸـﺮﻴا
إﱃ أن اﻟﺴـﻠﻄﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺎﻟﻴﺎ

ﺑﺎﻟﺘـﻮازي ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ ”اﻋﺘﻤﺮﻧﺎ“
وﺗﻄﺒﻴـﻖ ”ﺗﻮﻛﻠﻨـﺎ“ ﻹﺻـﺪار
ﺗﺼﺎرﻳـﺢ اﻟﻌﻤـﺮة واﻟﺼﻠـﻮات
واﻟﺰﻳﺎرة.وأﻛـﺪ أن اﻟـﴩط
اﻷﺳـﺎﳼ ﻹﺻـﺪار ﺗﺼﺎرﻳـﺢ
اﻟﻌﻤﺮة واﻟﺼﻠﻮات ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺼﻦﻴ
ﺿﺪ اﻟﻔـﺮﻴوس اﻟﺘﺎﺟﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن ﻫـﺬا ﻳﻌﻨﻲ إﻣـﺎ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ
اﻟﻌـﺪوى ﺑﺠﺮﻋﺘﻦﻴ ﻣـﻦ اﻟﻠﻘﺎح،
أو ﺑﺠﺮﻋـﺔ أوﱃ ،أو اﻟﺘﺤﺼـﻦﻴ
اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻌـﺎﰲ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻮﺑﺎء.ﻛﻤـﺎ ﻟﻔـﺖ اﻤﻟﺘﺤـﺪث إﱃ
إﻟـﺰام ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠـﺎج واﻤﻟﺤﺎل
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻤﻟﻨﺸـﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﰲ ﻣﻜﺔ اﻤﻟﻜﺮﻣـﺔ واﻤﻟﺪﻳﻨﺔ اﻤﻟﻨﻮرة
ﺑﺈﺛﺒـﺎت ﺗﺤﻀﻦﻴ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ
ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﺮﻴوس.
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اﻟﺰوراء /ﺣﺴﻦﻴ ﻓﺎﻟﺢ:
ﻛﺸﻒ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻤﺎر اﻟﺠﺒﻮري ،ﻋﻦ
ﻧﺴـﺐ اﻧﺠﺎز اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ ﰲ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ اﻋﻠﻦ
ﻗﺮب اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،اﻛﺪ
ان ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﰲ اﻤﻟﻮازﻧﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ.وﻗﺎل اﻟﺠﺒﻮري ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ«اﻟﺰوراء«:

ان اﻻوﻧﺔ اﻻﺧﺮﻴة ﺷـﻬﺪت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻨﺴـﺐ اﻧﺠﺎز اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ ،وﻫﻨﺎك
ارﺗﻴﺎح ﺷـﻌﺒﻲ ﻛﺒﺮﻴ ،اﺿﺎﻓـﺔ اﱃ اﻟﻮﻓﻮد اﻟﱪﻤﻟﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘـﻲ زارت اﻤﻟﺤﺎﻓﻈـﺔ ﺧﻼل اﻻﺳـﺎﺑﻴﻊ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ اﻃﻠﻌﺖ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت
اﻟﺘـﻲ ﺗﺸـﻬﺪﻫﺎ ﺻـﻼح اﻟﺪﻳـﻦ ﺑﻌﺪﻣـﺎ ﺗـﻢ إﺑﻌﺎد

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴـﻴﺎﳼ.واﺿﺎف :اﻧﻪ
ﰲ ﺣﺎل اﻳﺼـﺎل اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﻦ اﻤﻟﻮازﻧﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،ﻓﺴﺘﺸـﻬﺪ
ﺻـﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺧـﻼل اﻻرﺑﻌﺔ اﺷـﻬﺮ اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ ﺣﻤﻠﺔ
اﻋﻤﺎر اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻀﻌﻬـﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
ﺑﺠﺎﻧـﺐ اﻟﺨﺪﻣـﺎت واﻛﻤـﺎل اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ .ﻻﻓﺘﺎ اﱃ:

ان اﺑﺮز اﻤﻟﺸـﺎرﻳﻊ ﺑﻨﺎء اﻤﻟﺪارس واﻋـﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
واﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴـﻮر ﻻن ﺗﻜﺮﻳﺖ ﻫـﻲ ﻣﺮﻛﺰ وﺗﻌﺪ
ﺧـﻂ ﺗﺮاﻧﺰﻳـﺖ ﻛﺒـﺮﻴة ﺑـﻦﻴ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺎت ﻧﻴﻨـﻮى
وﻛﺮﻛﻮك وارﺑﻴﻞ واﻻﻧﺒﺎر ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻠﻮﺟﺔ
ﺳﺎﻣﺮاء ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺘﻤﺮ  ٦ﺳﻨﻮات.
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اﻟﺰوراء/ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ:
اﻋﻠﻨـﺖ وزارة اﻟﺼﺤـﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﻣﺲ
اﻻﺣﺪ ،اﻤﻟﻮﻗﻒ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻔﺮﻴوس
ﻛﻮروﻧـﺎ اﻤﻟﺴـﺘﺠﺪ ﰲ اﻟﻌـﺮاق ،وﻓﻴﻤـﺎ
اﻛـﺪت ﺗﺴـﺠﻴﻞ  ٦١٨٨اﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة
و ٣٣ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة وﺷـﻔﺎء  ٦٨١٤ﺣﺎﻟﺔ،
ﺣـﺪدت داﺋﺮة ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﺠﻐﺮاﰲ ﻟﻼﺻﺎﺑﺎت ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ.
وذﻛـﺮت اﻟـﻮزارة ﰲ ﺑﻴـﺎن ﺗﻠﻘﺘـﻪ
»اﻟـﺰوراء« :ان ﻋـﺪد اﻟﻔﺤﻮﺻـﺎت
اﻤﻟﺨﺘﱪﻳﺔ ﻟﻴﻮم اﻣﺲ ،٣٧٥٦١ :ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﻋﺪد اﻟﻔﺤﻮﺻـﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ،٨٨٠٥٤٨٦ :
ﻣﺒﻴﻨـﺔ اﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴـﺠﻴﻞ  ٦١٨٨اﺻﺎﺑﺔ
ﺟﺪﻳﺪة و ٣٣ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة وﺷﻔﺎء ٦٨١٤

ﺣﺎﻟﺔ.
واﺿﺎﻓﺖ :ان ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻔﺎء اﻟﻜﲇ:
 ،(٪٨٧٫٧) ٨٥٦٥٣٢اﻣـﺎ ﻋـﺪد ﺣﺎﻻت
اﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﻜﲇ ،٩٧٧١٧٥ :ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺪد
اﻟﺤـﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻼج،١٠٥٦٦٢ :
ﰲ ﺣﻦﻴ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺮاﻗﺪة ﰲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻤﻟﺮﻛـﺰة ،٥٢٦ :وﻋﺪد ﺣـﺎﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت
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اﻟﻘﺎﻫﺮة /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﺑـﺪأت اﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ اﻤﻟﴫﻳـﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت ﰲ ﻣﻘﺘـﻞ 16
رﻛﺎب ،وإﺻﺎﺑـﺔ  109آﺧﺮﻳﻦ ﺟﺮاء ﺧﺮوج ﻗﻄﺎر ﻋﻦ
اﻟﻘﻀﺒﺎن ،اﻣﺲ اﻷﺣﺪ ،ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ ﺷـﻤﺎل
اﻟﻘﺎﻫـﺮة ،ﻛﻤـﺎ ﺗﻮﺟﻪ وزﻳـﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻤﻟـﴫي ،ﻛﺎﻣﻞ
اﻟﻮزﻳـﺮ ،إﱃ ﻣـﻜﺎن اﻟﺤﺎدث.وﻛﻠـﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻤﻟﴫي
ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴـﻴﴘ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﺸـﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﲆ أﺳﺒﺎب ﺣﺎدث ﻗﻄﺎر ﻃﻮخ ﰲ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ
.وﻃﺎﻟـﺐ اﻟﺴـﻴﴘ ،ﺑﺎﻟﻮﻗـﻮف ﻋـﲆ أﺳـﺒﺎب ﺣﺎدث
ﺧـﺮوج ﻋﺪد  4ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻄـﺎر رﻗﻢ  949اﻤﻟﺘﺠﻪ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫـﺮة إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻤﻟﻨﺼﻮرة ،اﻟﻴﻮم ،ﻋﲆ أن ﻳﺘﻢ
ﻣﻮاﻓﺎﺗﻪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وﴏح اﻟﺪﻛﺘـﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑـﻮﱃ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ،ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ وزﻳﺮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺼﺤﺔ،
ﺑﺘﻔﻘﺪ اﻤﻟﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﻧﻘـﻞ ﻣﺼﺎﺑﻰ اﻟﺤﺎدث

إﻟﻴﻬـﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋـﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣـﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ وزﻳﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﴪﻋﺔ ﴏف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﻤﺘﴬرﻳﻦ
ﻣـﻦ اﻟﺤﺎدث.وﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴـﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﴫ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ أﻧﻪ أﺛﻨـﺎء ﻣﺮور ﻗﻄﺎر ٣٢٠٩ /٩٤٩
ﺳـﻴﺎﺣﻰ اﻤﻟﺘﺠﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫـﺮة اﱄ اﻤﻟﻨﺼﻮره وﰲ ﺗﻤﺎم
اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة و 54دﻗﻴﻘﺔ ﺳﻘﻄﺖ  ٤ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻦ
اﻟﻘﻄـﺎر ﺑﻤﺪﺧﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺳـﻨﺪﻧﻬﻮر وﺟﺎري اﻟﻮﻗﻮف
ﻋﲇ اﺳﺒﺎب اﻟﺤﺎدث .وأوﺿﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ،
ﻣﺴـﺎﻋﺪ وزﻳﺮة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴـﻜﺎن ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
واﻤﻟﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳـﻤﻲ ﻟﻠﻮزارة ،أﻧﻪ ﻓﻮر وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث
ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑـ  58ﺳـﻴﺎرة إﺳـﻌﺎف ﻧﻘﻠﺖ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ إﱃ
ﻣﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت )ﺑﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،وﻗﻠﻴﻮب اﻟﺘﺨﺼﴢ،
وﺑﻨﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ(.
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اﻟـﻜﲇ ،١٤٩٨١ :ﻻﻓﺘـﺔ اﱃ ان ﻋـﺪد
اﻤﻟﻠﻘﺤﻦﻴ ﻟﻴﻮم اﻣﺲ ،١٠٣٠٨ :ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﻋﺪد اﻤﻟﻠﻘﺤﻦﻴ اﻟﻜﲇ.٢٢٥٩٩٣ :
اﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺻﺤﺔ ﺑﻐﺪاد اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ
ﻋﺒـﺪ اﻟﻐﻨـﻲ اﻟﺴـﺎﻋﺪي ﻋﻦ ﺗﺴـﺠﻴﻞ
 ١١٢٣اﺻﺎﺑـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﺑﻔـﺮﻴوس
ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ٦٩٠ﺣﺎﻟﺔ رﺻﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ

ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻗـﺎل اﻟﺴـﺎﻋﺪي ﰲ ﺑﻴـﺎن ﺗﻠﻘﺘـﻪ
»اﻟﺰوراء« :ان »اﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺳـﺠﻠﺖ اﻣـﺲ ﰲ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓـﺔ
 ١١٢٣اﺻﺎﺑـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﺑﻔـﺮﻴوس
ﻛﻮروﻧﺎ
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إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
أﻛـﺪ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ،
آﺑـﻲ أﺣﻤـﺪ ﻋـﲇ ،أن اﻟﺘﻌﺒﺌـﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻟﺴـﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺳـﺘﺘﻢ
ﺧﻼل أﺷﻬﺮ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﰲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ  -أﻏﺴـﻄﺲ ،وذﻟﻚ رﻏﻢ
اﻤﻟﻔﺎوﺿـﺎت ﺑﻦﻴ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﴫ
واﻟﺴﻮدان وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺣﻮل أزﻣﺔ
اﻟﺴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ دون
أن ﺗﺤﻘـﻖ أي اﺧـﱰاق ﻳﺬﻛﺮ.
وﻗـﺎل آﺑﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﱪ ”ﺗﻮﻳﱰ“:

”ﺗﺘـﻢ اﻟﺘﻌﺒﺌـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴـﺪ
اﻟﻨﻬﻀـﺔ ﻓﻘـﻂ ﺧﻼل أﺷـﻬﺮ
ﻫﻄـﻮل اﻷﻣﻄـﺎر اﻟﻐﺰﻳـﺮة ﰲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ/أﻏﺴﻄﺲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﰲ اﻟﺴـﻮدان“ ،ﻣﺸـﺮﻴا إﱃ أﻧﻪ
”ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﺘﻘﻮم
إﺛﻴﻮﺑﻴـﺎ ﺑﺈﻃـﻼق اﻤﻟﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ
اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﴈ
ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻤﻟﻨﺎﻓـﺬ اﻤﻟﻨﺸـﺄة
ً
ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت“.

وﺗﺎﺑـﻊ” :إﺛﻴﻮﺑﻴـﺎ ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺑﻨـﺎء ﺳـﺪ
اﻟﻨﻬﻀـﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬـﺎ أي ﻧﻴﺔ
ﻹﻟﺤﺎق اﻟﴬر ﺑﺪول اﻤﻟﺼﺐ“،
ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑـﺄن ”اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﴈ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح
اﻤﻟـﻞء اﻷول ﻟﻠﺴـﺪ“.وﻟﻔﺖ
رﺋﻴـﺲ وزراء إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ” :وﺟﻮد
اﻟﺴـﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺎل دون ﺣﺪوث
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺷـﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﻮدان
اﻤﻟﺠﺎور اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﴈ.
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واﺷﻨﻄﻦ /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﻗـﺮار اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻷﻣﺮﻴﻛـﻲ ﺟـﻮ ﺑﺎﻳـﺪن
ﺑﺴـﺤﺐ اﻟﻘـﻮات اﻷﻣﺮﻴﻛﻴـﺔ ﻣـﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺗﻌـﺎرض ﻣـﻊ ﺗﻮﺻﻴـﺎت
ﻛﺒـﺎر ﻗﺎدﺗـﻪ اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﻦﻴ ،ﺣﺴـﺒﻤﺎ
ﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ وول ﺳـﱰﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل.
وﻧﻘﻠـﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔـﺔ ﻋـﻦ ﻣﺴـﺆوﻟﻦﻴ
أﻣﺮﻴﻛﻴـﻦﻴ أن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫـﺆﻻء اﻟﻘﺎدة
اﻟﺠﻨﺮال ﻓﺮاﻧﻚ ﻣﺎﻛﻨـﺰي ،ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻤﻟﺮﻛﺰﻳـﺔ اﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ ،واﻟﺠﻨﺮال أوﺳـﺘﻦ

ﻣﻴﻠﺮ ،ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﴘ
ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔـﺔ إن
اﻟﻘـﺎدة اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﻦﻴ أوﺻـﻮا ﺑﺎﻹﺑﻘـﺎء
ﻋﲆ اﻟﻘـﻮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻫـﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
 2500ﺟﻨﺪي ،ﻣﻊ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻤﻟﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺮﺳـﻴﺦ اﺗﻔﺎق ﺳﻼم.ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ
اﻤﻟﺴﺆوﻟﻮن أن وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻮﻳﺪ أوﺳﺘﻦ،
ﺷﺎرك ﻛﺒﺎر اﻟﻀﺒﺎط ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ ،وﺣﺬر
ﻣﻦ أن ﺳـﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻻﺳـﺘﻘﺮار ﰲ

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.وﺳﺘﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﻘﻮات اﻷﻃﻠﺴﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ 9500
ﺟﻨـﺪي ،ﻣﻨﻬـﻢ  2500ﺟﻨـﺪي أﻣﺮﻴﻛﻲ
ﰲ ﻟﻐﻤـﺎن وﻗﻨﺪﻫـﺎر ،و 1300ﺟﻨـﺪي
أﻤﻟﺎﻧﻲ ﰲ ﻣﺰار اﻟﴩﻳـﻒ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻮات
ﻣﻮزﻋـﺔ ﻋـﲆ ﺳـﺘﺔ ﻣﻮاﻗﻊ رﺋﻴﺴـﻴﺔ،
وﻣﻨﻬـﺎ اﻟﻘـﻮات اﻟﱰﻛﻴـﺔ واﻹﻳﻄﺎﻟﻴـﺔ.
وﻣـﻦ اﻟﺴـﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻤﻟﻄﺮوﺣـﺔ ﻣﻊ
اﻧﺴـﺤﺎب ﻗـﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟـﻒ ،ﻓﺮﺿﻴـﺔ
ﺳـﻘﻮط أﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﰲ ﻳـﺪ ﻃﺎﻟﺒـﺎن

وﻋـﻮدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﺗﺴـﻴﻄﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻴـﺎ ﻋـﲆ ﺛﻠﺜـﻲ أراﴈ
أﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،ﻓﻴﻤـﺎ ﺗﺴـﻴﻄﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻴـﺔ وﻗـﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟـﻒ ﻋﲆ ﺛﻠﺚ
اﻷراﴈ ﻓﻘﻂ.ﺑﻌﺾ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت أ ِﺷﺎرت
إﱃ ﺧﻄـﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﺠـﺄ إﻟﻴﻬـﺎ وزارة اﻟﺪﻓﺎع
اﻷﻣﺮﻴﻛﻴـﺔ )اﻟﺒﻨﺘﺎﻏـﻮن( ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻨﴩ
ﻗﻮات ﺧﺎﺻﺔ وﻗـﺪرات ﺟﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﺘﻦ
ﺳـﻔﻦ ﰲ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب واﺳﺘﻌﻤﺎل أراﴈ
ﺑﺎﻛﺴـﺘﺎن وﻃﺎﺟﻴﻜﺴـﺘﺎن وﺑﺎﻗﻲ دول

وﺳﻂ آﺳﻴﺎ ﻛﻘﺎﻋﺪة اﻧﻄﻼق.اﻤﻟﻔﺎرﻗﺔ أن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺮﻋﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﺬا ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪت واﺷﻨﻄﻦ
ﺗﺪرﻳﺠﻴـﺎ ً ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴـﻜﺮﻳﺔ أﻧﺸـﺌﺖ ﰲ
ﺗﻠﻚ اﻟـﺪول آﺧﺮﻫﺎ ﻗﺎﻋـﺪة ”ﻣﻨﺎس“ ﰲ
ﻗﺮﻴﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ﻋﺎم .2014
واﻵن ﺗﻘـﻊ ﻫﺬه اﻟـﺪول ﰲ داﺋﺮة اﻟﻨﻔﻮذ
اﻟﺮوﳼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ً وﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ً وﺳﻴﺎﺳﻴﺎً،
وأي ﻣـﺮور ﰲ ﻫـﺬه اﻟـﺪول ﺳـﻴﻌﻨﻲ
ﴐورة ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ.
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األعرجي يبحث مع السفري الياباني
املساهمة يف إعادة إعمار سنجار

بغداد /الزوراء:
بحث مستشار األمن القومي ،قاسم
األعرجي ،مع السفري الياباني
سوزوكي كوتارو ،امس األحد،
املساهمة يف إعادة إعمار قضاء
سنجار.
وذكر املكتب اإلعالمي ملستشار األمن
القومي يف بيان تلقته «الزوراء» :أن
« األعرجي استقبل بمكتبه السفري
الياباني يف بغداد ،سوزوكي كوتارو».
وأضاف البيان أن» اللقاء شهد
استعراض العالقات العراقية ــ
اليابانية ورضورة تعزيزها بما يخدم
مصالح البلدين والشعبني الصديقني،
كما جرى بحث آخر مستجدات

األوضاع السياسية واألمنية عىل
الصعيدين اإلقليمي والدويل».
ودعا األعرجي السفري الياباني وفقا ً
للبيان إىل مساهمة بالده يف إعادة
إعمار مدينة سنجار ،ملا شهدته من
دمار وخراب يف البنى التحتية ،مبينا ً
أن» سنجار مدينة تعايش سلمي
حقيقي وتحتاج إىل دعم دويل للنهوض
بواقعها الخدمي والعمراني».
من جانبه ،أكد السفري الياباني أن»
بالده عىل استعداد لدعم العراق يف
مجال إعادة إعمار املدن املحررة ومنها
سنجار ،من خالل بناء وحدات سكنية
يف هذه املنطقة التي عانى أهلها كثريا ً
بسبب اإلرهاب».

العراق خارج التصنيف الربيطاني
للدول ذات املخاطر املرتفعة

بغداد /الزوراء:
اعلن البنك املركزي العراقي رفع اسم
العراق من التصنيف الربيطاني للدول
ذات املخاطر املرتفعة.
قال املكتب االعالمي للبنك املركزي يف
بيان  :يف إطار جهود البنك املركزي
العراقي ومن خالل مكتب مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب يف
تطوير بيئة األعمال بضمن معايري
االمتثال الدولية ملكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
قامت الخزانة الربيطانية يف دائرة
حكومة اململكة املتحدة بعدم إدراج
اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم
الدول ذات املخاطر املرتفعة حسب

القرار رقم  392لسنة .»2021
واعتمدت اململكة املتحدة توصيات
مجموعة العمل املايل  FATFيف تصنيف
الدول ذات املخاطر املرتفعة من حيث
تطبيق معايري مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
وذلك بعد خروجها من دول االتحاد
االوروبي ،وع َّدت العراق ملتزما ً يف
مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية..
وينعكس عدم إدراج العراق بضمن
الئحة الدول ذات املخاطر املرتفعة
إيجابا ً عىل تسهيل األعمال التجارية
ودخول الرشكات بني البلدين ،فضال
عن دعم العمليات املالية بني القطاع
املرصيف العراقي واململكة املتحدة.
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أكد أن ختصيصات املوازنة كافية إلجناز مشاريع احملافظة

حمافظ صالح الدين يكشف لـ»الزوراء» نسب إجناز املشاريع يف
احملافظة ويعلن قرب افتتاح املستشفى التعليمي
الزوراء /حسني فالح:
كشف محافظ صالح الدين،
عمار الجبوري ،عن نسب انجاز
املشاريع يف املحافظة ،وفيما اعلن
قرب افتتاح مستشفى صالح
الدين التعليمي ،اكد ان تخصيصات
املحافظة يف املوازنة كافية لتنفيذ
املشاريع.
وقال الجبوري يف حديث لـ»الزوراء»:
ان االونة االخرية شهدت محافظة
صالح الدين تطورا ملحوظا بنسب
انجاز املشاريع ،وهناك ارتياح
شعبي كبري ،اضافة اىل الوفود
الربملانية التي زارت املحافظة خالل
االسابيع املاضية ،حيث اطلعت
بشكل مبارش عىل حجم التحوالت
التي تشهدها صالح الدين بعدما
تم إبعاد صناعة القرار عن النفوذ
السيايس.
واضاف :انه يف حال ايصال
التخصيصات املالية للمحافظة
من املوازنة ضمن التوقيتات
الزمنية ،فستشهد صالح الدين
خالل االربعة اشهر املقبلة
حملة اعمار استثنائية تضعها
يف مقدمة املحافظات بجانب
الخدمات واكمال املشاريع .الفتا
اىل :ان ابرز املشاريع بناء املدارس
واعادة تأهيلها والطرق والجسور
الن تكريت هي مركز وتعد خط

ترانزيت كبرية بني محافظات
نينوى وكركوك واربيل واالنبار بعد
افتتاح طريق فلوجة سامراء بعد
انقطاع استمر  6سنوات.
واشار اىل :ان هنالك حركة ترانزيت
كبرية تتطلب اعادة اعمار الطرق
والجسور ،من بينها الجرس
االسرتاتيجي يف الرشقاط الذي
يربط دياىل مع كركوك وصالح
الدين بإقليم كردستان ،اضافة

اىل املستشفى التعليمي الكبري
الذي يعد اهم املشاريع الصحية يف
العراق ،وسيكون قفزة نوعية يف
مجال الخدمات الطبية .
وتابع :وكذلك مشاريع املاء
والكهرباء واملجاري ايضا هنالك
تحوالت كبرية يف مشاريع بيجي
والرشقاط والصينية .مؤكدا :ان
كل هذه االمور مرتبطة بحالة من
االستقرار املجتمعي املهمة التي

تشهدها املحافظة.
واوضح :ان هناك نسبة انجاز
وصلت اىل  80و 90باملئة ،واخرى
قد اكتملت فيما يتعلق باملدارس
واملياه .الفتا اىل :انه منذ العهد
امللكي واىل اآلن لم يتم تأسيس
مرشوع مجاري يف بيجي بسبب
طبيعة املنطقة الجغرافية النها
اراض رخوة وجوفية ،وألول مرة
ٍ
يتم فيها اكمال مرشوع مجاري

بنسبة انجاز تصل اىل  70باملئة.
ولفت اىل :ان هنالك جسورا وطرقا
تم انجاز اكثر من  80باملئة منها،
وكذلك ملعب تكريت االوملبي الذي
سيكون ايضا جاهزا خالل االشهر
القليلة املقبلة ،كما ان هنالك
اعادة تأهيل داخل مدينة تكريت
كاملتنزهات وبنسبة انجاز 100
باملئة.
وتابع :ان التخصيصات املالية
ملحافظة صالح الدين من تنمية
االقاليم يف موازنة  2021تقدر
بأكثر من  400مليار دينار ،وهي
كافية لخطط املحافظة إلنجاز
جميع املشاريع خالل السنة
الحالية.
وكانت وزارة العدل ،قد اعلن ،يف
وقت سابق ،صدور عدد جديد من
جريدة الوقائع العراقية بالرقم
(.)4625
وقالت مديرة عام الدائرة،
هيفاء شكر محمود ،يف بيان
تلقته «الزوراء»« :صدر اليوم
العدد الجديد من جريدة الوقائع
العراقية بالرقم (.»)4625
واضاف ان «العدد تضمن
صدور قانون رقم ( )23لسنة
 ،2021املوازنة العامة االتحادية
لجمهورية العراق للسنة املالية
.»2021

الكشف عن عدم تطابق جداول املوازنة بني املصوت عليه واملنشور يف الوقائع

اليوم االجتماع النيابي املشرتك مع احملافظني ملناقشة تنفيذ قانون املوازنة العامة

الزوراء /يوسف سلمـان:
تعقد رئاسـة مجلس النواب  ،اليوم
االثنني  ،بالتعاون والتنسيق مع لجنة
شؤون االقاليم واملحافظات  ،االجتماع
الدوري املشرتك مع املحافظني
 ،ملناقشة تنفيذ قانون املوازنة
العامـة  2021وأهم املشكالت املالية
والتخطيطية التي تواجه املحافظات .
باملقابل  ،عممت وزارة املالية  ،اىل
الوزارات ودوائر الدولة كافـة ،
تعليمات تنفيذ املوازنة العامة للدولة
 ، 2021وتعليمات تنفيذ املوازنة
التخطيطية للرشكات العامة والهيئات

والدوائر املمولة ذاتيا لسنة 2021
للعمل بموجبهـا .
لكن كتلة النهج الوطني النيابية ،
كشفت عن عدم تطابق جداول قانون
املوازنة العامـة بني املصوت عليه يف
مجلس النواب واملنشور يف جريدة
الوقائع الرسمية  ،وطالبت رئاسة
الربملان بالتحقيق و بيان اسباب هذا
الخطأ يف عدم التطابق بني بعض
املنشور يف الوقائع وبني الذي صوّت
عليه مجلس النواب .
واوردت الكتلة  ،ايجازا بخمس
مالحظات ،دعت فيها اىل إعادة نرش

وتصحيح قانون املوازنة مع الجداول
امللحقة التي تم تعديلها من قبل
الربملان  ،وليس تلك التي اقرتحت من
الحكومة يف املوازنة املرسبة .
واوضحت ان « يف املادة األوىل  ،النص
املكتوب يذكر تقديرات ايرادات املوازنة
بمبلغ ( )١٠١تريليون دينار تقريبا
وتشري يف نفس املادة بعبارة ( حسبما
مبني يف الجدول /أ )-امللحق بهذا
القانون  ..ولكن مجموع اإليرادات
املذكورة يف الجدول ( أ) امللحق مسجلة
بمبلغ ( )٩٣تريليون دينار فقط ،
وهذا التنايف بني ما مذكور يف املادة

األوىل كتابة لتقديرات االيرادات وما
مذكور يف الجدول (أ) امللحق يتطلب
تصحيحا وفق ما صوّت عليه الربملان
يف هذه املادة «
واضافت ان « املادة ( )٢اوآل  - ١-يذكر
النص املكتوب ان النفقات التشغيلية
تبلغ (  )٩٠،٥تسعني تريليونا
وخمسمائة مليار دينار تقريبا توزع
عىل وفق الحقل ( )١،٢،٣من الجدول
(ب)  ،وحينما تراجع الجدول (ب)
تجد ان مجموع هذا املبلغ فقط يف
الحقل ( )١بعنوان اجمايل التشغيلية
بينما الحقل ( )٢يشري اىل مبلغ اخر

بعد تسجيل  6188إصابة جديدة و 33حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ 977الفا
وعدد امللقحني يالمس الـ  226الفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة،
امس االحد ،املوقف الوبائي
اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 6188اصابة جديدة و 33حالة
وفاة وشفاء  6814حالة ،حددت
دائرة صحة الرصافة التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب
املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس،37561 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،8805486مبينة انه تم تسجيل
 6188اصابة جديدة و 33حالة
وفاة وشفاء  6814حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)%87.7( 856532 :اما
عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،977175بينما عدد الحاالت
التي تحت العالج،105662 :
يف حني عدد الحاالت الراقدة
يف العناية املركزة ،526 :وعدد
حاالت الوفيات الكيل،14981 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم
امس ،10308 :ليصبح عدد
امللقحني الكيل.225993 :
اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة عبد الغني الساعدي
عن تسجيل  1123اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها 690
حالة رصد الوبائي للقطاعات
الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان «املؤسسات
الصحية سجلت امس يف جانب
الرصافة  1123اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل:
690حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية  :قطاع

(  )٩تريليون تقريبا بعنوان املديونية
 ،ويشري الحقل ( )٣يف الجدول اىل
مبلغ ( الربامج الخاصة تقريبا ()١،٢
تريليون «.
واوضحت ان « تم نرش جدولني
ملحقني بنصوص قانون املوازنة
املكتوبة  ،احدهما يطابق النصوص
املكتوبة يف قانون املوازنة باجمايل
النفقات ( )١٢٩،٩تريليون دينار
ويوجد جدول ملحق آخر يبني تفاصيل
ما مذكور يف املوازنة املرسبة التي
قدرت اإلنفاق حينها بمبلغ ()١٦٤
تريليون دينار  ،واملفروض ان يتم نرش

الجدول املتطابق بأرقامه مع نصوص
املوازنة املكتوبة التي صوّت عليها
الربملان  ،وتحذف الجداول املقرتحة من
الحكومة التي كانت تعرب عن نصوص
ومواد ع ّدلها الربملان وألغى بعضها «.
واكدت الكتلة  ،ان « وجود جداول
ضمن القانون املنشور يفهم منها انها
جزء من ذلك القانون  ،فبقاء الجداول
التي تعرب عن ارقام املوازنة املرسبة
بإجمايل انفاق ( )١٦٤تريليون دينار
عىل الرغم من تعديلها وتصويت
الربملان عىل تخفيض مبالغها اىل
اجمايل ( )١٢٩،٩تريليون دينار

سيجعلها يف قوة الجداول األخرى ،
لذلك نطالب بإعادة نرش وتصحيح
قانون املوازنة مع الجداول امللحقة
التي تم تعديلها من قبل الربملان
وليس تلك التي اقرتحت من الحكومة
يف املوازنة املرسبة .
واشارت اىل ان « وجود عبارة (
سيناريو تعديل مجلس الوزراء ) اعىل
الصفحة املنشور فيها الجدول بمبلغ
( )١٦٤تريليون التزيل االشكال ،
الن نرشه يف جريدة الوقائع يفهم
منه انه قد حاز عىل قرار الترشيع
واملوافقة «.

جملس الشعب السوري يدعو للرتشح إىل
االنتخابات الرئاسية

دمشق /متابعة الزوراء:
أعلن رئيس مجلس الشعب
السوري ،حمودة صباغ ،رسميا
انطالق االنتخابات الرئاسية يف
البالد ،ودعا الراغبني بالرتشح إىل
تقديم أوراقهم ،كما حدد موعد
االقرتاع.
ودعا صباغ الراغبني بالرتشح
الجمهورية
رئيس
ملنصب

التقدم بطلب الرتشح للمحكمة
الدستوريىة العليا خالل عرشة
أيام ،بدءا من اليوم اإلثنني يف 19
إبريل ،وتنتهي يوم األربعاء يف 28
إبريل الجاري.
وخالل ترؤسه جلسة استثنائية
عقدها املجلس ظهر امس دعا
صباغ السوريني يف الداخل والخارج
للمشاركة يف انتخابات الرئاسة،

وحدد موعد االقرتاع يف االنتخابات
للسوريني يف الخارج يوم الخميس
يف  20مايو القادم.
بينما حدد موعد االقرتاع للسوريني
املقيمني عىل األرايض السورية
يوم األربعاء يف  26من شهر مايو
القادم.
وكان صباغ وصف الجلسة
االستثنائية التي عقدها املجلس

يف ظهر اليوم بأنها تاريخية،
وقال إن سوريا لم تتغاض عن
أي استحقاق دستوري أو تؤجله،
ووصف استحقاق االنتخابات
الرئاسية بأنه األكثر أهمية.
ودعا صباغ السوريني يف الخارج إىل
أوسع مشاركة ،وأضاف أن املجلس
سيمارس واجبه حسب الدستور،
بكل نزاهة ،أمام املرشحني.

 16قتيال و 109مصابني حبادث قطار القليوبية يف مصر
البلديات الثاني  166حالة من
خالل الرصد الوبائي /قطاع
املدائن  51حالة من خالل
الرصد الوبائي  /قطاع البلديات
األول  91حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع الرصافة 37
حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع بغداد جديدة  31حالة من
خالل الرصد الوبائي  /قطاع
الصدر  53حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع االعظمية 95
حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع النهروان  91حالة من
خالل الرصد الوبائي /قطاع
االستقالل  75حالة من خالل
الرصد الوبائي433 /حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية/
59حالة يف مدينة الصدرموزعة
عىل املحالت  /الحميدية / /
 / 14معمل الغاز  /االورفيل /
الحبيبية  14 ،حالة يف شارع
فلسطني محلة /508 /505 /
املستنرصية 33 ، 502 /حالة يف
الشعب محلة  /سبع قصور /
قرب النادي العربي /الجمعيات
/ 337 /حي اور /حي البساتني

، 324 / 321/ 341 /333 /
 27حالة يف منطقة الزعفرانية
توزعت عىل املحالت 769 /
 /952 /979/حي السكك / /
6 ، 9 62حاالت يف النهروان /
الزراعي  /حي الوحدة 69 ،حالة
يف منطقة البلديات توزعت عىل
محالتها وشوارعها  14 ،حاالت
يف منطقة الكرادة محلة 910 /
23 ، 12 906 /حالة يف منطقة
بغداد جديدة محلة /السوق /
شارع املسبح / 719 / 725 /
 19 ، 703حالة يف منطقة االمني
محلة  / 731 / 738 / /املعلمني
 3 ،حاالت يف منطقة املشتل
محلة 16 ،. / 756 / 729حالة
يف منطقة العبيدي محلة /714 /
السوق  /الشهداء 12 ،حالة يف
منطقة زيونة محلة / 714 /
تقاطع ميسلون 10 ،حاالت يف
منطقة الضباط10 ،حاالت يف حي
القاهرة  ،منطقة الغدير 3حاالت
يف  ،منطقة الكريعات 7حاالت
يف  10 ،حاالت يف منطقة املدائن
 22 ،حالة يف منطقة الحسينية ،
 9حاالت يف منطقة حي تونس ،

 6حاالت يف منطقة ساحة الوثبة
 5 ،حاالت يف منطقة سبع قصور
 6 ،حاالت يف منطقة الكفاح ،
15حالة 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
 129610تويف منهم 1603
لالسف فيما اكتسب الشفاء
 114864حالة شفاء ومتبقي
قيد العالج .« 13143
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».

القاهرة /متابعة الزوراء:
بدأت النيابة املرصية التحقيقات يف
مقتل  16ركاب ،وإصابة  109آخرين
جراء خروج قطار عن القضبان،
امس األحد ،بمحافظة القليوبية
شمال القاهرة ،كما توجه وزير
النقل املرصي ،كامل الوزير ،إىل مكان
الحادث.
وكلف الرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس رئيس الوزراء بتشكيل لجنة
للوقوف عىل أسباب حادث قطار
طوخ يف القليوبية .
وطالب السييس ،بالوقوف عىل
أسباب حادث خروج عدد  4عربات
من القطار رقم  949املتجه من
القاهرة إىل مدينة املنصورة ،اليوم،
عىل أن يتم موافاته بتقرير مفصل يف
هذا الشأن.
ورصح الدكتور مصطفى مدبوىل،
رئيس مجلس الوزراء ،بأنه تم تكليف
وزيرى التعليم العايل والصحة ،بتفقد
املستشفيات التى تم نقل مصابى
الحادث إليها ،مؤكدا عىل تقديم كامل
الخدمات الصحية الالزمة للمصابني،
فيما تم تكليف وزيرة التضامن
االجتماعي برسعة رصف التعويضات
للمترضرين من الحادث.
وكانت الهيئة القومية لسكك حديد

مرص قد أعلنت أنه أثناء مرور
قطار  ٣٢٠٩ /٩٤٩سياحى املتجه
من القاهرة ايل املنصوره ويف تمام
الساعة الواحدة و 54دقيقة سقطت
 ٤عربات من القطار بمدخل محطة
سندنهور وجاري الوقوف عيل اسباب
الحادث
وأوضح الدكتور خالد مجاهد ،مساعد
وزيرة الصحة والسكان لإلعالم
والتوعية واملتحدث الرسمي للوزارة،
أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ
 58سيارة إسعاف نقلت املصابني إىل
مستشفيات (بنها التعليمي ،وقليوب
التخصيص ،وبنها الجامعي).
وأضاف «مجاهد» أن جميع املصابني
يتلقون العالج والرعاية الطبية
الالزمة باملستشفيات ،مؤك ًدا أنه تم
رفع درجة االستعداد للقصوى بجميع
مستشفيات محافظة القليوبية.
وأكد «مجاهد» أن الدكتورة هالة زايد،
وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ
قليل إىل محافظة القليوبية ملتابعة
الحالة الصحية ملصابي حادث تصادم
قطار «طوخ» ،باملستشفيات.
وتفقدت الدكتورة هالة زايد ،وزيرة
الصحة والسكان ،اليوم األحد ،الحالة
الصحية ملصابي حادث «قطار طوخ»

بمستشفى بنها للتأمني الصحي.
ودفعت هيئة اإلسعاف بمحافظة
القليوبية املرصية بالعرشات من
سيارات اإلسعاف ،لنقل مصابي
حادث انقالب قطار ،حيث شهدت
املنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ
يف محافظة القليوبية ،خروج قطار
 949القاهرة املنصورة عن القضبان،
والذي أسفر ،وفق وسائل إعالم
مرصية ،عن وقوع عرشات املصابني.
وأجرى الدكتور مصطفى مدبوىل،
رئيس الوزراء ،اتصالاً هاتف ًيا بوزير
النقل ومحافظ القليوبية ملتابعة
حادث قطار القاهرة -املنصورة،
موج ًها وزارة الصحة بتوفري الخدمات
الطبية الالزمة للمصابني.

ونرشت صحيفة «الوطن» أول
فيديوهات وصور لحادث انقالب عدد
من عربات قطار طوخ ،الذي انقلب
قبل قليل بقرية كفر الحصة التابعة
للمركز.
ويظهر الفيديو عددا ً من عربات
القطار منقلبة ،فيما يقوم عدد من
املواطنني بالنزول من القطارات
وسط احتشاد كبري حول القطار.
وقال املهندس أرشف رسالن ،رئيس
هيئة السكة الحديد ،إنه تم تشكيل
لجنة فنية عاجلة ،ملعرفة األسباب
الحقيقية وراء انقالب عربتني من
القطار رقم  949خط «القاهرة -
املنصورة» ،والذي وقع يف مدينة طوخ
بمحافظة القليوبية ،قبل قليل.
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رغم اعرتاضات مصر والسودان

رحبت بقرار جملس األمن نشر مراقبني دوليني

إثيوبيا تصر على امللء الثاني
لسد النهضة

حكومة الدبيبة تطلب دعما أمميا إلخراج املرتزقة من ليبيا

أديس أبابا/متابعة الزوراء:
جد َد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ،موقف
بالده من التعبئة الثانية لسد النهضة قائال
إنها “ستتم خالل موسم األمطار الغزيرة
يف ش�هري يولي�و وأغس�طس املقبلين”،
وذل�ك يف إرصار عىل املوق�ف الذي يخالف
رغبات دولتي الس�ودان ومرص.
وقال أب�ي أحمد” “س�تتم التعبئة الثانية
لس�د النهضة فقط خالل هطول األمطار
الغزي�رة يف ش�هري يولي�و وأغس�طس
املقبلني ،مما يضمن الحد من الفيضانات
يف السودان”.
وأضاف “قب�ل التعبئ�ة الثانية ،س�تقوم
إثيوبيا بإطالق املزيد من املياه من تخزين
الع�ام امل�ايض من خلال املنافذ املنش�أة
ً
حديث�ا ومش�اركة املعلوم�ات” ،دون
تفاصيل عن تلك الجزئية.
وتاب�ع “إثيوبيا تعتزم تلبي�ة احتياجاتها
من بناء س�د النهضة وليس لديها أي نية
إللحاق الضرر ب�دول املص�ب ..األمطار
الغزي�رة العام امل�ايض مكنت م�ن نجاح
امللء األول للسد (يف يوليو .”)2020
وأش�ار رئيس وزراء إثيوبيا إىل أن “وجود
الس�د حال دون حدوث فيضانات شديدة
يف السودان املجاور العام املايض”.
وتوص�د إثيوبيا األبواب أمام الوس�اطات
الدولي�ة لح�ل أزم�ة س�د النهض�ة حيث
أعلنت مؤخرا رفضها ألي وس�اطات بعد
ّ
تعثر املفاوضات بش�أن ملف سد النهضة
الت�ي قاده�ا االتح�اد األفريق�ي ،ورغبة
مرص والسودان يف التدخل الدويل لحل هذه
األزمة.
وتطال�ب مصر والس�ودان ب�إرشاك آلية
وس�اطة رباعي�ة دولي�ة تض�م االتح�اد
األفريق�ي واالتح�اد األوروب�ي والواليات
املتح�دة واألم�م املتح�دة يف املفاوض�ات
املتعثرة الخاصة بس�د النهض�ة ،وهو ما

ترفضه إثيوبيا.
ورشع�ت إثيوبيا الخمي�س املايض يف فتح
البوابات العليا للس�د تمهي�دا لبدء عملية
امل�لء الثانية ،على الرغم م�ن االنتقادات
السودانية واملرصية لتلك الخطوة.
ثان لـ”س�د
وتصر أدي�س أبابا عىل ملء ٍ
النهضة” باملي�اه يف يوليو املقبل ،حتى لو
لم تتوص�ل إىل اتفاق ثالثي بش�أن الس� ّد
الواق�ع على الني�ل األزرق ،وه�و الراف�د
الرئيس لنهر النيل.
وقام�ت إثيوبي�ا منتص�ف يولي�و 2020
ببدء امللء األول لس�د “النهضة” ،يف إجراء
أح�ادي الجان�ب ،دون التوص�ل إىل اتفاق
ملزم حول ذلك م�ع دولتي املصب (مرص
والسودان).
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أوال
إىل اتفاق حول امللء والتشغيل يحافظ عىل
منش�آتهما املائية ،واستمرار تدفق حصة
كل منهما السنوية من مياه النيل ،البالغة
 55.5مليار مرت مكعب ،و 18.5مليار مرت
مكعب ،عىل الرتتيب.
ومن�ذ الع�ام  ،2015ورغم توقي�ع الدول
الثالث اتفاق مبادئ يعطي الكلمة الفصل
للمفاوض�ات من أجل ح�ل الخالفات ،إال
أن عدة ج�والت من املحادثات كان آخرها
األس�بوع املايض يف الكونغو لم تتوصل إىل
اتفاق يريض األطراف املعنية ،ويخفف من
القلق املرصي السوداني.
وعىل مدار  10سنوات تجري الدول الثالث
مفاوض�ات متعث�رة ،ويرعاه�ا االتح�اد
األفريقي منذ أشهر.
وانته�ت جول�ة مفاوض�ات يف العاصم�ة
الكونغولية كينشاس�ا يف  6أبريل الجاري
م�ن دون إح�راز تق�دم ،وم�ع اتهام�ات
متبادلة باملسؤولية عن ذلك بني الخرطوم
والقاهرة من جهة ،وأديس أبابا من جهة
أخرى.

طرابلس/متابعة الزوراء:
رحبت حكوم�ة الوحدة الوطنية
الليبي�ة برئاس�ة عبدالحمي�د
الدبيبة ،بقرار مجلس األمن نرش
مراقبين دوليين ملراقب�ة وق�ف
إطلاق النار يف البلاد ،داعية إياه
لدعمه�ا يف إخ�راج املرتزق�ة من
أراضيها.
وكان مجلس األم�ن التابع لألمم
املتح�دة أعط�ى الض�وء األخرض
لنشر  60مراقب�ا لوق�ف إطالق
النار يف ليبيا ودعا حكومة الوحدة
الوطني�ة الجديدة يف البالد لإلعداد
النتخاب�ات حرة ونزيهة ال تقيص
أحدا يف  24ديسمرب.
وأكدت الحكوم�ة الليبية التزامها
بمخرج�ات الح�وار الس�يايس
الليبي وبخارطة الطريق الناتجة
ع�ن ملتق�ى الح�وار ،وااللت�زام
بكونها حكومة انتقالية مهمتها
الرئيس�ة تهيئ�ة البيئة املناس�بة
إلج�راء انتخاب�ات وطني�ة ح�رة
وش�فافة.
ورحب�ت الحكوم�ة بم�ا ج�اء يف
القرار من نية نرش وحدات مراقبة
أممي�ة بالتعاون م�ع لجنة 5+5
العس�كرية ملراقب�ة وق�ف إطالق
الن�ار ،وأعرب�ت عن اس�تعدادها
لتوفري كافة اإلمكانيات لتيسير
عمله�ا .ودعت مجل�س األمن إىل
دع�م الحكومة يف عملي�ة إخراج
املرتزقة من األرايض الليبية.
وش�ددت الحكومة عىل ما جاء يف

القرار من أهمية إجراء املصالحة
الوطني�ة كاس�تحقاق وطن�ي
مهم م�ن ش�أنه التهيئ�ة إلجراء
االنتخابات يف موعدها مؤكدة عىل
دعمها للمجل�س الرئايس إلنجاز
هذا االستحقاق املهم.
وج�ددت حكومة الدبيبة التزامها
باملهام املوكلة إليها وفق الخارطة
السياس�ية املتف�ق عليه�ا ،وعىل
س�عيها لتوفري الخدم�ات لكافة
الليبيني وعىل رضورة أن يس�ارع
مجلس الن�واب الليب�ي يف عملية

إقرار امليزانية.
ودع�ا مجل�س األم�ن باإلجماع،
كاف�ة ال�دول األعض�اء باألم�م
املتح�دة إىل “دعم وتنفي�ذ اتفاق
 23أكتوب�ر  2020لوق�ف إطلاق
النار“ ،بما يف ذلك انسحاب جميع
الق�وات األجنبي�ة واملرتزق�ة من
ليبي�ا دون تأخير .وصم�د وقف
إطلاق الن�ار يف ليبيا من�ذ إعالنه
يف الخري�ف ،لكن الطريق الرئيس
ال�ذي يمر عرب خط�وط املواجهة
م�ن رست إىل مرصات�ة ال ي�زال

مغلقا.
وي�رى مراقبون أن نجاح املس�ار
الس�يايس يف البلاد يبق�ى رهني
وقف التدخالت األجنبية والرتكية
على وج�ه الخص�وص ،والت�ي
يعرقل وجودها إنجاح اتفاق وقف
إطالق النار بدرجة أوىل .وتتمسك
أنق�رة بوجوده�ا العس�كري يف
ليبي�ا وكثفت م�ن تحركاتها مع
إرسالها كل فرتة مجموعة جديدة
م�ن املرتزقة ،م�ا يعكس رغبة يف
اإلبقاء عىل حضورها يف ليبيا.

وال ي�زال مرتزق�ة م�ن مجموعة
فاغن�ر العس�كرية الروس�ية
الخاصة متمرك�زون حول رست
ومناطق أخ�رى من البالد .وتنكر
روسيا أي دور لها يف ليبيا ،لكن يف
مايو من الع�ام املايض أكد خرباء
من األمم املتحدة وجود مرتزقة يف
ليبيا من مجموعة فاغنر املعروفة
بأنها مقرب�ة من الرئيس الرويس
فالديمري بوتني.
وحس�ب تقديرات البعثة األممية
إىل ليبي�ا يوجد نح�و  20ألفا من
الق�وات األجنبي�ة واملرتزق�ة يف
ليبيا ،وهو ما يع ّد انتهاكا للسيادة
الوطنية.
وأق�ر مجل�س األم�ن باإلجم�اع
مقرتح األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوترييش لنرش مراقبني
لوق�ف إطالق النار يف ليبيا .وكتب
غوترييش ملجلس األمن يف السابع
م�ن نيس�ان قائلا “س�يتم نرش
املراقبين يف رست بمج�رد الوفاء
ب�كل متطلبات وج�ود دائم لألمم
املتح�دة بم�ا يش�كل الجوان�ب
األمني�ة واللوجس�تية والطبي�ة
والعملية” ،مضيفا “يف تلك األثناء
س�يكون هناك وجود يف طرابلس
بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية
الجديدة يف ليبيا مهام عملها يف 15
مارس لتكمل بذلك انتقاال سلسا
للس�لطة بع�د عقد م�ن الفوىض
املشوبة بالعنف.

يف ظل تصاعد التوتر “املقلق” بني كييف وموسكو

بريطانيا ترفع راية التحدي وتقرر إرسال سفن حربية للبحر األسود
لندن/رويرتز:
قالت صحيفة “صنداي تايمز” نقال عن
مص�ادر بحرية رفيعة إن س�فنا حربية
بريطاني�ة س�تبحر إىل البحر األس�ود يف
ماي�و أيار وس�ط تصاع�د التوترات بني
أوكرانيا وروسيا.
وذك�رت الصحيف�ة أن إرس�ال ه�ذه
الس�فن يه�دف إىل إظه�ار التضامن مع
أوكراني�ا وحلف�اء بريطاني�ا يف حل�ف
شمال األطليس .وقال التقرير إن مدمرة
مس�لحة بصواري�خ مض�ادة للطائرات
وفرقاطة مضادة للغواصات س�تغادران
مجموعة مهام حاملة الطائرات البحرية
امللكية يف البحر األبيض املتوس�ط وتتجه
عرب مضيق البوسفور إىل البحر األسود.

وتصاع�دت التوت�رات بين موس�كو
وكييف وس�ط حش�د للقوات الروس�ية
عىل ط�ول الحدود واندالع اش�تباكات يف
رشق أوكرانيا بني الجيش واالنفصاليني
املوالني لروسيا.
ولم يتسن عىل الفور االتصال بمسؤولني
بوزارة الدفاع الربيطانية للتعليق.
وقال متحدث باس�م ال�وزارة للصحيفة
إن الحكوم�ة الربيطانية تعمل عن كثب
م�ع أوكراني�ا ملراقب�ة الوض�ع وتواصل
دعوة روس�يا إىل وق�ف التصعيد .ونقلت
الصحيفة عن املتحدث قوله إن “اململكة
املتح�دة وحلفاءن�ا الدوليين ثابت�ون
يف دعمن�ا لس�يادة أوكراني�ا ووح�دة
أراضيها”.

 20عاماً من الوجود العسكري يف أفغانستان

هل كان ذلك يستحق كل تلك التضحيات؟
لندن /بي .بي .يس  :فرانك غاردنر
تغ�ادر الق�وات األمريكي�ة والربيطاني�ة
أفغانستان بعد  20عاما ً من التواجد يف ذلك
البلد.
فقد أعلن الرئي�س األمريكي جو بايدن هذا
الشهر أن ما يرتاوح ما بني  2500إىل 3500
جندي أمريكي سوف ينسحبون بحلول 11
سبتمرب /أيلول املقبل ،وس�تفعل بريطانيا
اليشء نفس�ه حيث تس�حب م�ا تبقى من
قواتها هناك والبالغ عددها  750جنديا.
ويعد التاريخ مهما إذ يصادف ذكرى مرور
 20عام�ا بالضب�ط على هجم�ات تنظيم
القاعدة يف  11سبتمرب /أيلول عىل الواليات
املتح�دة ،وه�ي الهجمات الت�ي خطط لها
التنظيم ووجهها من أفغانس�تان .وردا ً عىل
تلك الهجمات قادت الواليات املتحدة تحالفا ً
غربيا ً واجتاحت أفغانستان وأطاحت بحكم
طالب�ان وطردت تنظي�م القاعدة من هناك
مؤقتا.
وكانت تكلفة هذا الغزو والوجود العسكري
واألمن�ي ملدة  20عاما هن�اك باهظة للغاية
من الناحية البرشية واملالية حيث ُقتل أكثر
من  2300جن�دي أمريكي وأصيب أكثر من
عرشين ألف جندي ،باإلضافة إىل مقتل أكثر
من  450جنديا ً بريطانيا ومئات آخرين من
جنسيات أخرى.
حقائق عن أفغانستان
لك�ن األفغان أنفس�هم ه�م الذي�ن تحملوا
الع�بء األكرب من حيث الضحايا ،حيث ُقتل
أكثر من  60ألفا من أفراد قوات األمن ونحو
ضعف هذا العدد من املدنيني.
وتقرتب التكلفة املالية لهذه العملية بالنسبة
لدافع�ي الرضائ�ب يف الوالي�ات املتحدة من
تريليون دوالر أمريكي تقريباً.
لذلك فإن الس�ؤال املحرج الذي يجب طرحه
هو :هل كان األمر يس�تحق كل هذه الكلفة
البرشية واملالية؟.
وتتوق�ف اإلجاب�ة على الزاوية الت�ي تنظر
منها للمسألة.

دعون�ا نعود للوراء للحظة ونفكر يف س�بب
دخ�ول الق�وات الغربية يف املق�ام األول وما
رشع�ت يف القي�ام ب�ه .فلم�دة  5س�نوات
بين عام�ي 1996و 2001تمكن�ت جماعة
إرهابي�ة عاب�رة للح�دود ،وه�ي القاع�دة،
من ترس�يخ وجودها يف أفغانستان بقيادة
زعيمه�ا صاح�ب الش�خصية الكاريزمي�ة
أس�امة بن الدن حي�ث أقامت معس�كرات
تدريب إرهابية.
وم�ن بني ما قام به التنظي�م إجراء تجارب
عىل اس�تخدام الغازات السامة عىل الكالب
وتجني�د وتدري�ب ما يق�در بنح�و  20ألف
متطوع ارهابي من جميع أنحاء العالم ،كما
نف�ذت الجماعة الهجومين املزدوجني عىل
س�فارتي الواليات املتحدة يف كينيا وتنزانيا
ع�ام  1998مم�ا أس�فر ع�ن مقت�ل 224
شخصا معظمهم من املدنيني األفارقة.

وتمكنت القاعدة من االس�تمرار يف النشاط
واإلفلات من العق�اب يف أفغانس�تان ألنها
كان�ت محمية من قب�ل الحكومة األفغانية
يف ذل�ك الوقت وهي حكوم�ة حركة طالبان
التي س�يطرت عىل البلاد بأكمله�ا يف عام
 1996بع�د انس�حاب الجي�ش األحم�ر
الس�وفيتي وبعد عدة س�نوات م�ن الحرب
األهلية املدمرة.
وق�د حاولت الواليات املتح�دة عرب حلفائها
الس�عوديني إقن�اع طالبان بط�رد القاعدة،
لك�ن الحرك�ة رفض�ت ،وبع�د هجمات 11
س�بتمرب/أيلول م�ن ع�ام  2001طل�ب
املجتمع الدويل من طالبان تسليم املسؤولني
عن تلك الهجمات ،ولكن مرة أخرى رفضت
طالبان.
لذل�ك تقدمت يف الش�هر التايل ق�وة أفغانية
مناهض�ة لطالب�ان ُتعرف باس�م التحالف

الش�مايل صوب كاب�ول ،بدعم م�ن القوات
األمريكي�ة والربيطانية ،مما أدى إىل خروج
طالبان من الس�لطة ودف�ع تنظيم القاعدة
للفرار عرب الحدود إىل باكستان.
وقالت مصادر أمنية رفيعة املستوى لبي بي
يس هذا األس�بوع إنه منذ ذلك الوقت لم يتم
التخطيط لهج�وم إرهابي دويل واحد ناجح
من أفغانستان ،لذلك فإنه باعتماد مقياس
مكافحة اإلرهاب الدويل فقط يكون الوجود
العس�كري واألمني الغربي هناك قد نجح يف
تحقيق هدفه.
لكن بالطبع س�يكون ذلك مقياس�ا مفرطا
يف التبسيط ويتجاهل الخسائر الهائلة التي
خلفها الرصاع ،وال يزال والسيما يف صفوف
األفغان من املدنيني والعسكريني.
فبع�د مرور  20عاما مازال�ت البالد ال تنعم
بالسلام ،وبحس�ب مجموع�ة البح�ث يف

العنف املس�لح فقد ش�هد عام  2020مقتل
عدد م�ن األفغ�ان بالعبوات الناس�فة أكثر
من أي دولة أخرى يف العالم ،ولم يختف من
هناك بعد تنظيم القاعدة وتنظيم “داعش”
والجماعات املس�لحة األخرى فهي تنش�ط
من جديد ويشجعها بال شك الرحيل الوشيك
آلخر القوات الغربية املتبقية.
وتع�ود ب�ي الذاك�رة إىل ع�ام  2003حي�ث
رافقت القوات األمريكية التي كانت تتمركز
يف قاع�دة نائي�ة يف إقلي�م باكتي�كا .كان�ت
القوات املوجودة هناك تابعة للفرقة الجبلية
الع�ارشة يف الجيش األمريكي ،وكنت حينها
برفق�ة زميلي املخرضم يف ب�ي بي يس فيل
غودوين .ش�كك غودوين يف جدوى الوجود
العس�كري للتحال�ف يف افغانس�تان وق�ال
حينئذ“ :يف غضون  20عاما ً ستعود طالبان
للسيطرة عىل معظم الجنوب” واليوم وعىل
ض�وء محادثات السلام يف الدوحة والتقدم
العسكري الذي تحققه الحركة عىل األرض
س�تلعب طالبان دورا ً حاس�ما ً يف مستقبل
البالد بأكملها.
ومع ذلك ،يشير الجنرال السير نك كارتر،
رئي�س أركان الجي�ش الربيطان�ي وال�ذي
خدم ع�دة ج�والت هن�اك ،إىل أن “املجتمع
الدويل قد بنى مجتمعا مدنيا غري الحسابات
بشأن نوعية الرشعية الشعبية التي تريدها
طالب�ان ،فالبالد يف وض�ع أفضل مما كانت
علي�ه يف ع�ام  2001وقد أصبح�ت طالبان
أكثر انفتاحا”.
ويتبن�ى الدكت�ور س�اجان غوهي�ل م�ن
مؤسسة آس�يا واملحيط الهادئ وجهة نظر
أكثر تشاؤما ،ويقول“ :هناك خوف حقيقي
من أن أفغانستان يمكن أن تعود مرة أخرى
لتصبح أرض�ا خصبة للتطرف كما كانت يف
التس�عينيات من القرن املايض” ،وهو قلق
يش�اركه العديد من وكاالت االس�تخبارات
الغربية.
ويتنبأ الدكت�ور غوهيل بأن “تتجه موجات
جديدة م�ن اإلرهابيني األجان�ب من الغرب

إىل أفغانستان لتلقي التدريب عىل العمليات
اإلرهابية هناك ولن يكون الغرب قادرا عىل
التص�دي له�م ألن التخلي عن أفغانس�تان
سيكون قد اكتمل بالفعل”.
وق�د ال يكون ذلك حتمي�ا ً حيث يعتمد األمر
عىل عاملين .األول هو م�ا إذا كانت حركة
طالبان املنترصة ستسمح بأنشطة القاعدة
وتنظيم “داع�ش” يف املناطق الواقعة تحت
س�يطرتها ،والثان�ي ه�و م�دى اس�تعداد
املجتمع الدويل للتعامل مع الحركة.
لذل�ك ف�إن الص�ورة األمني�ة املس�تقبلية
ألفغانس�تان مبهم�ة حي�ث أن البل�د الذي
تغ�ادره القوات الغربية ه�ذا الصيف يفتقر
ألدن�ى مقومات األمن ،وقلة من الناس كان
بإمكانها التنبؤ يف األيام التي أعقبت أحداث
 11س�بتمرب/أيلول بأن تلك القوات ستبقى
عقدين من الزمن هناك.
وعندما أنظر اآلن إىل الوراء وأتذكر الجوالت
الصحفي�ة الت�ي قمت به�ا إىل أفغانس�تان
ورافق�ت خالله�ا الق�وات األمريكي�ة
والربيطانية واإلماراتية ،وتربز ذكرى واحدة
قب�ل غريها .كن�ت خلال إح�دى الجوالت
يف قاع�دة للجي�ش األمريك�ي على بع�د 6
كيلومرتات فقط من الحدود مع باكس�تان،
وكنا نجلس عىل صناديق الذخرية يف حصن
طيني تح�ت س�ماء مليئة بالنج�وم وكان
الجميع قد اس�تمتع للت�و برشائح لحم تم
نقلها جوا من رامش�تاين يف أملانيا .وقبل أن
تدك صواري�خ حركة طالبان القاعدة ،روى
جندي يبلغ من العمر  19عاما ً من نيويورك
كي�ف فق�د العدي�د م�ن رفاقه خلال فرتة
وجوده هناك ،ثم هز كتفيه قائال“ :إذا كان
أجيل قد أتى فليكن كذلك”.
ث�م أخرج ش�خص ما غيتارا وغنى بش�كل
بدي�ع أغني�ة  Creepلفري�ق ريديوهي�د،
وكانت خاتمة األغنية“ :ماذا أفعل هنا بحق
الجحيم؟ أنا ال أنتمي إىل هذا املكان” ،وأتذكر
أنني فكرت يف تل�ك الكلمات حينها وقلت يف
نفيس“ :ربما ال ننتمي إىل هذا املكان”.

اعالنات
alzawraanews@yahoo.com
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املناقصة املرقمة ()2021/1والخاصة بتجهيز البنك املركزي العراقي
بأرشطة رزم العملة الورقية
يدع�و البنك املركزي العراق�ي الرشكات واملكاتب املجازة رس�ميا ً من
ذوي الخبرة واالختص�اص واملؤهلني لالشتراك بمناقص�ة تجهيزه
ب�ـ( )2500بكرة م�ن أرشط�ة رزم العملة الورقية وف�ق املواصفات
الفنية والرشوط القانونية املعدة من قبل هذا البنك وبإمكان الرشكات
واملكاتب املجازة رس�ميا ً ارسال مخوليهم مع كتاب التخويل الرسمي
اىل مق�ر البن�ك املركزي العراقي  /الكائن يف بغداد -ش�ارع الرش�يد -
بناي�ة رقم ( )2الطاب�ق( )3الدائرة القانونية  /قس�م العقود لغرض
الحصول عىل وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره( )100,000دينار(مئة
ال�ف دينار)غري قابل للرد وس�يكون موعد غلق املناقص�ة قبل نهاية
الدوام الرسمي ليوم االثنني املصادف .2021/5/24
الدائرة القانونية/قسم العقود
Contracts@Cbi.iq

إعالن
دعت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات مكتب انتخابات
الك�رخ الزملاء الصحفيين واإلعالميني ممن لديه�م بطاقة
انتخابي�ة ت�م س�حبها يوم االقتراع الع�ام لالنتخاب�ات عام
 2018إىل مراجعة شعبة اإلعالم واالتصال يف مكتب انتخابات
الكرخ الس�تالم بطاقتهم االنتخابية ليتسنى لهم املشاركة يف
االنتخابات القادمة.
علم�ا ً أن عن�وان املكتب يف منطقة العالوي دور الس�كك خلف
وزارة الخارجية
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تعلن ادارة وقف (حسينية املصطفى) تحت ادارة متويل يف النجف
االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية للملك املدرج اوصافه يف ادناه
فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة مراجعة املديرية وخالل عرشة
ايام من تاريخ النرش يف احدى الصحف املحلية وستجري املزايدة
يف تمام الساعة العارشة صباحا يف مقر املديرية من اليوم االخري
من املدة املذكورة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم
الذي يليه يكون موعدا ً للمزايدة وكذلك اذا صادف تعطيل رسمي
او حظ�ر من قب�ل خلية االزمة يف النجف بس�بب ظروف جائحة
كورون�ا فيك�ون يوم املزاي�دة بعد رف�ع الحظر مب�ارشة ،وعىل
املزاي�د دفع التأمينات القانوني�ة  %20من بدل التقدير بوصل اىل
مت�ويل الوقف وبراءة ذمة من الرضيبة واملستمس�كات الثبوتية
كاف�ة االصلية واملصورة م�ع مضبطة تأييد س�كن حديثة ،وان
يجلب املتقدم (الجديد) يف املزايدة هوية ممارس�ة املهنة صادرة
م�ن جهة حكومية او نقابة تس�مح له ممارس�ة نف�س املهنة
التي يس�تغلها يف امللك وكذل�ك جلب املوافق�ات االمنية للراغبني
يف الدخ�ول باملزايدات لألوقاف الكائن�ة يف املدينة القديمة حرصا ً
بن�ا ًء عىل التعليمات النافذة ،واليجوز ملوظفي االوقاف واقاربهم
حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه
االحالة اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى علما ً ان تسديد
بدل االيجار صفق�ة واحدة خالل ثالثون يوما ً من تاريخ االحالة
وبعكسه يعترب ناكالً.

نقابة الصحفيني العراقيني
فقدان هوية
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن نقاب�ة الصحفيني
العراقيين باس�م ( ناجح�ة كاظم عب�ود ) واملرقمة (
. )2993
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان وصل
فق�د الوص�ل املرق�م  1496796يف
 2017/5/25ال�ذي يحتوي عىل مبلغ
ق�دره  60000س�تون ال�ف دين�ار
الصادر م�ن مديرية بلدي�ة النارصية
العائد للسيد مش�اري فرج لفته ممن
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان إجازة دواجن
فقدت مني إجازة الدواجن املرقمة ()727
والصادرة م�ن وزارة الزراع�ة /الرشكة
العامة لخدمات الثروة الحيوانية باس�م
(كريم زغري نارص) فعىل من يعثر عليها
تس�ليمها اىل جه�ة االص�دار او االتصال
بالرقم .07717152903

العدد2021/124:
جمهورية العراق
التاريخ2021/2/3:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
إعالن
اىل املتهم الهارب /جواد كاظم عباده طرفاوي
اقتضى حض�ورك ام�ام هذه املحكم�ة الج�راء محاكمتك ح�ول التهمة
املس�ندة اليك وفق اح�كام املادة /1/406أ من قان�ون العقوبات وبداللة
م�واد االشتراك  49 -48-47من�ه وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك
ً
اعالن�ا يف محل اقامتك وش�عبة الوف�اء ملكافحة االجرام وه�ذه املحكمة
بالحض�ورامامه�اصب�احي�وم.2021/8/4
الرئيس
حليم نعمه حسني
جمهورية العراق
مديرية بلديات محافظة النجف االرشف
شعبة القانونية /وحدة الحقوق
اىلاملواط�ن/علاءعب�داالميرعليالصائ�غ
م/انذار
تحية طيبة
استنادا اىل الصالحيات املخولة لنا بموجب احكام املادة 5/2واملادة  9من قانون تحصيل
الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977قررنا بموجب احكام املواد (اوال ،4/الثالثة) من
القانون اعاله انذاركم بتسديد الدين املرتتب بذمكتم والبالغ ( )688,502,243ستمائة
وثمانية وثمانون مليون وخمس�مائة واثنان الف ومئتان وثالثة واربعون دينار(حسب
ق�رار التضمين املرق�م  1616يف  2018/12/2وخالل عرشة ايام وبخالفه س�وف يتم
اللجوء اىل حجز اموالكم املنقولة استنادا اىل احكام املادة الخامسة من القانون.
وقد اعذر من انذر
املش�اورالقانونياالقدم
عمار عبد الرزاق كاظم
منفذ عدل مديرية بلديات النجف األرشف

إعالن
اىل الرشيك (كاظم فريوز حميد)اقتىض
حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف
االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة البناء
للرشيك (مهند كري�م عطيه) للقطعة
املرقم�ة ( )3/19507يف النج�ف حي
النرص مقاطعة.

إعالن

العدد2021/333:
جمهورية العراق
التاريخ2021/4/1:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
إعالن
اىل املتهمين الهاربني  /عبدالله غزال عباس السلامي وحيدر غزال
عباس السالمي وعباس عيل طاهر الزريف
اقتىض حضوركم امام هذه املحكمة الجراء محاكمتكم حول التهمة
املس�ندة اليكم وف�ق احكام امل�ادة /1/406أ من قان�ون العقوبات
وبداللة مواد االشتراك  49 -48-47من�ه وملجهولية محل اقامتكم
تقرر تبليغكم اعالنا ً يف محل اقامتكم وشعبة الوفاء ملكافحة االجرام
وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم .2021/10/3
الرئيس
حليم نعمه حسني

العدد2021/332:
جمهورية العراق
التاريخ2021/4/1:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
إعالن
اىل املتهم الهارب  /يارس رضا عاشور حمداوي املوسوي
اقتىض حضورك امام هذه املحكم�ة الجراء محاكمتك حول التهمة
املسندة اليك وفق احكام املادة /28اوال من قانون املخدرات واملؤثرات
العقلية رقم  50لس�نة  2017وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك
ً
اعالن�ا يف محل اقامتك وقس�م ش�ؤون املخدرات واملؤث�رات العقلية
وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم .2021/10/3
الرئيس
حليم نعمه حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
اىل املدعى عليه (حسن كاظم عباس)
اق�ام املدعي (عالء حسين عوي�ز) الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعلاه والتي
يطل�ب فيها الحكم بتأديته مبلغ قدره (مليون وتس�عمائة وخمس�ون الف
دينار عراق�ي) بموجب الكومبيالة املرقمة  11706يف  2018/9/27ولثبوت
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي
الغدي�ر  1/عبد مس�لم حس�ون عليه ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتين محليتني يوميتني بموعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2021/5/4
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

العدد2021/335:
جمهورية العراق
التاريخ2021/4/4:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
إعالن
اىل املتهمة الهاربة /حياته هاشم جاسم الشمخي
اقتىض حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك حول التهمة املسندة اليك
وفق احكام املادة /6ثانياً من قانون مكافحة االتجار بالبرش وملجهولية محل
اقامت�ك تقرر تبليغك اعالناً يف محل اقامتك وش�عبة تنفي�ذ قرارات ومكافحة
االتجار بالبرش وهذه املحكمة بالحضور امامها صب�اح ي�وم .2021/10/4
الرئيس
حليم نعمه حسني

العدد2021/334:
جمهورية العراق
التاريخ2021/4/4:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
إعالن
اىل املتهم الهارب  /صالح مهدي دهله الرشع
اقتىض حضورك امام هذه املحكم�ة الجراء محاكمتك حول التهمة
املس�ندة اليك وفق اح�كام املادة  340من قان�ون العقوبات وبداللة
مواد االشتراك  49 -47من�ه وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك
اعالنا ً يف مح�ل اقامتك وهيئة النزاهة  /دائ�رة التحقيقات  /مكتب
تحقيق النجف االرشف وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم
.2021/10/4
الرئيس
حليم نعمه حسني

اعالن
إىل الرشيكين ( أنتص�ار عباس ضاح�ي واحمد حيدر
هادي) اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك
(زين�ة ماجد ش�اكر) بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف
القطع�ة املرقم�ة ( )83454/3املقاطع�ة (النداء )4/
حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان
وخلال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق
وش�هر واح�د خ�ارج العراق م�ن تاريخ نشر االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اىل الرشي�ك (زه�رة ش�مخي عب�د)
اقتضى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة
النج�ف االرشف لغرض اص�دار اجازة
البناء للرشيك (س�جاد صبار فرهود)
للقطع�ة املرقم�ة ( )6/377يف النجف
قضاء الكوفة ابو ش�ورة مقاطعة 20
.

العدد12874/2606:
التاريخ2020/12/2:

العدد 1600 :ب5
التاريخ2021/4/14:
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حذر بشأن السلف الوهمية

الرشيد يطلق وجبة من سلف
املتقاعدين ومنتسيب األمن
بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرش�يد اطلاق الوجبة االوىل من س�لف املتقاعدي�ن وكذلك الوجبة
الخامسة لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية
ودعا املكتب االعالمي للمرصف كافة املس�تفيدين ممن ترس�ل لهم رس�ائل نصية
مراجعة فروع املرصف او مكاتب الدفع االلكرتوني الستالم املبلغ
واض�ا:ف ان العمل مس�تمر عىل رفع املبالغ يف ارصدة املس�جلني عىل الس�لف من
خالل التطبيق الخاص باملرصف.
من جانب متصل ،حذر مرصف الرش�يد ،امس يوم األحد ،منتسبي وزارتي الدفاع
والداخلي�ة واملتقاعدي�ن واملس�تفيدين كاف�ة من الدخ�ول عىل الرواب�ط واملواقع
الوهمية للتقديم عىل السلف الشخصية.
وذكر املكتب االعالمي يف بيان ،تلقت “الزوراء” نسخة منه :ان “هناك مواقع قامت
برسقة بيانات بعض الراغبني بالتقديم عىل السلف من خالل نرشها روابط وارقام
هواتف وهمية”.
وبني ان “الرابط الرسمي والوحيد منشور عىل الصفحة الرسمية للمرصف وكذلك
صفحة الفيس بوك ويخلو املرصف مسؤوليته وعالقته بأي جهة تدعي اعتمادها
من قبل املرصف”.

الدوالر يواصل االرتفاع يف
البورصة احمللية
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دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها يف الوقائع العراقية

مظهر حممد يكشف عن املواد اليت ستطعن بها احلكومة يف موازنة 2021
بغداد /الزوراء:
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية،
مظهر محم�د صالح ،عن املواد التي س�تطعن
به�ا الحكوم�ة يف قان�ون املوازنة املالي�ة لعام
.2021
وق�ال صال�ح ح صحف�ي :يف تصر إن “اب�رز
نقطتني س�تتضمنان يف الطع�ون الحكومية يف
املوازنة هي القطاع الصحي والكهرباء”.
وتاب�ع“ :قانونا اليعط�ل مواد قان�ون املوازنة
بع�د نرشه يف الجريدة الرس�مية اال جهة تمتلك
سلطة تعطيل بعض مواد القانون وهو القضاء
االتحادي الذي يقضي عادة يف مثل هذه الحالة
بن�ا ًء على ش�كوى تتق�دم به�ا الحكوم�ة اىل
املحكم�ة االتحادي�ة للطعن ببعض امل�واد التي
ادت اىل تعط�ل بع�ض اختصاص�ات الس�لطة
التنفيذية وسياستها العامة”.
واردف“ :يكون ق�ول الفصل يف الطعن هنا هو
ق�رار املحكمة االتحادية الذي يع�د باتا وملزما
وواجب التنفيذ” ،مبينا أن “هذا ما جرت العادة
عليه يف س�ابقة قضائية طعنت فيها الحكومة

ببعض مواد قانون املوازنة العامة االتحادية يف
الع�ام  ٢٠١٥وكذلك يف الع�ام  ٢٠١٦وصادقت
املحكم�ة عىل قضايا الطع�ن الحكومي ببعض
املواد وقتها”.
من جهتها ،أعلنت وزارة العدل ،امس االحد ،عن

صدور عدد جديد من جري�دة الوقائع العراقية
بالرقم ()4625
وقال�ت مدير عام الدائرة هيفاء ش�كر محمود
يف بي�ان ورد “لل�زوراء” :انه “تم اص�دار اليوم
(ام�س) الع�دد الجدي�د م�ن جري�دةالوقائ�ع

اكدت هناك تسهيالت ستمنح للشركات اليت حققت نسب إجناز جيدة

التخطيط حتسم ملف  32مستشفى متوقفاً
خمتلفة السعات يف حمافظات عديدة

بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر ،امس األحد ،يف البورصة الرئيسة يف بغداد ..وسجلت
بورص�ة الكفاح والحارثي�ة املركزية يف بغداد  147950دين�ارا عراقيا مقابل 100
دوالر أمريكي.
ٔ
وشهدت اسعار البيع والرشاء ارتفاعا يف محال الصريفة باالسواق املحلية يف بغداد،
حيث بلغ س�عر البيع  148500دينارا عراقيا ،بينما بلغت اسعار الرشاء 147500
دينارا لكل  100دوالر امريكي.

مزاد العملة يبيع حنو
 196مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت مبيع�ات البنك املركزي العراق�ي من العملة الصعب�ة ،امس األحد،
لتسجل  196مليون دوالر.
وذك�ر ان “البن�ك املرك�زي العراقي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء العمالت
االجنبي�ة امس انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة  4.65باملئة لتصل اىل  196مليون
 842الف دوالر ،غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر،
مقارنة بيوم الخميس املايض حيث بلغت املبيعات فيها  205مليونا ً و 445ألفا
 296دوالرا.
وذهب�ت املشتريات البالغ�ة  188مليونا و 92ال�ف دوالر ،لتعزي�ز االٔرصدة يف
الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات ،فيما قامت املصارف برشاء  8ماليني و
 750الف دوالر بشكل نقدي.
وقام�ت  29مرصفا ً بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف الخ�ارج ،و 10مصارف
لتلبي�ة الطلبات النقدية ،و 9رشكات رصافة مشتركة ،و 155رشكة من عدد
رشكات التوسط املشرتكة.

الذهب يشهد صعودا طفيفا يف
احملال العراقية
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بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطي�ط ،ام�س
األحد،حس�م مل�ف  32مستش�فى
متوقفا ً مختلفة السعات يف محافظات
ع�دة ،فيم�ا اك�دت هن�اك تس�هيالت
س�تمنح للرشكات التي حققت نس�ب
إنجاز جيدة.
وذكر بيان لل�وزارة تلقت�ه “الزوراء”:
أن”وزي�ر التـخطي�ط خال�د بت�ال
نج�م وخلال ترؤس�ه اجتم�اع لجن�ة
األم�ر الديوان�ي ،45حس�م ملفات 32
مستش�فى ،مبينا ً أن”اللجنة ستستمر
يف عمله�ا لحين معالج�ة جمي�ع
املستشفيات املتوقفة”.
وش�دد وزير التخطيط ،بحسب البيان
أن “جه�ودا ً كبيرة ُتب�ذل اآلن من اجل
معالج�ة املش�اكل التي تواج�ه إنجاز
املستش�فيات املتوقف�ة يف جمي�ع
املحافظات.
وأض�اف أن “إنجاز هذه املستش�فيات
يمثل قضي�ة وطنية ذات اولوية،مؤكدا ً
ان “اللجن�ة تمكن�ت حت�ى اآلن م�ن
معالج�ة ملفات نحو  32مستش�فى،
مختلفة الس�عات ،وأن هناك تسهيالت
س�تمنح للرشكات التي حققت نس�ب
إنج�از جي�دة ،الفت�ا ً اىل أن “القط�اع
الصحي سيش�هد تحس�نا ً يف مس�توى
الخدم�ات الصحي�ة والطبي�ة املُقدمة
للمواطنين ،يف ح�ال اكم�ال ه�ذه
املستشفيات”.
وتاب�ع انه”جرى خلال االجتماع الذي
حضره وكي�ل وزارة الصح�ة هان�ي
العقاب�ي ،ووكي�ل وزارة التخطي�ط

ازهار حسين صالح ،مناقشة ملفات،
مستشفيات النجف االرشف ،سعة 400
رسير ،ومستش�فى الدجي�ل يف التاجي
ببغداد ،س�عة  50رسيراً ،ومستش�فى
الدجي�ل بمحافظة صالح الدين س�عة
 50رسيرا ً ايضاً ،ومستش�فى النهروان
ببغ�داد ،س�عة  200رسي�ر ،فضالً عن
ع�دد من القضايا األخ�رى ذات الصلة،
واتخذت اللجنة التوصي�ات والقرارات
بشأنها”.
ويف س�ياق اخر ،ح�دد محافظ نينوى،
نج�م الجب�وري ،موع�د حس�م مل�ف
الجس�ور واملستش�فيات يف مدين�ة
املوصل.
وذك�ر محاف�ظ نينوى نج�م الجبوري
يف ترصيح صحفي :أنه “س�يتم حسم
ملف جسور الكيارة وبادوش والحرية
والجسر القديم يف مدينة املوصل خالل
أش�هر” ،الفت�ا ً إىل أن “العم�ل م�ا زال
جاريا بجرس الكوير”.
وأضاف ،أنه “من املؤمل انتهاء األعمال

الجاري�ة خلال االش�هر القادم�ة يف
الجرس الراب�ع فيما تمت إحالة الجرس
الخام�س اىل رشك�ة مرصي�ة” ،مبينا
أنه “يجري القيام حاليا بإنش�اء جرس
ثابت يف مدينة املوصل”.
وأش�ار الجبوري اىل أن “هناك جسورا
مخطط إلنش�ائها يف املس�تقبل ،وهما
الجسران الس�ادس والس�ابع به�دف
تس�هيل املرور داخ�ل مدين�ة املوصل،
وتس�هيل حرك�ة التجارة بين العراق
وتركي�ا واورب�ا” ،مؤك�دا أن�ه “بع�د
اكم�ال الجسر الثالث وجسر بادوش
لم يعد بمقدور الش�احنات الدخول اىل
مدين�ة املوصل والتس�بب باالختناقات
املرورية”.
م�ن جان�ب آخ�ر أوض�ح محاف�ظ
نينوى ،أنه “س�تتم إحالة املستش�فى
الجمهوري ومستش�فى الخنساء عىل
الق�رض الكويت�ي لغ�رض اعمارهما،
فيم�ا س�تتم إحالة مط�ار املوصل عىل
القرض الفرنيس إلنجازه”.

العراقية بالرقم (.”)4625
واضاف البي�ان ان “العدد تضمن صدور قانون
رقم ( )23لسنة ،2021املوازنة العامة االتحادية
لجمهورية العراق للسنة املالية.”2021
من جهة اخرى ،اكد مستش�ار رئي�س الوزراء
للش�ؤون املالي�ة ،مظه�ر محم�د صال�ح ،ان
:مبالغ الصندوق االنمائي االماراتي الس�عودي
سترصف لتمويل املشاريع املدرة للدخل .
وقال للوكالة الوطنية العراقية لالنباء نينا /ان
 :مبل�غ الصندوق هو  6مليارات دوالر مناصفة
من البلدين وسيسهم يف توفري الكثري من فرص
العمل .مبينا ان املشاريع االستثمارية وفق هذا
الصن�دوق س�تكون مربحة مع ضم�ان وجود
اس�واق لترصي�ف منتجاته�ا اقليمي�ا وعربي�ا
ودولي�ا.
وكان رئيس الوزراء قام بزيارة كل من االمارات
العربية والسعودية عىل التوايل وقع خاللها عددا
من االتفاقات تضمنت قيام الدولتني بتخصيص
مبلغ  3مليار ل�كل منهما وفق صندوق انمائي
لتمويل املشاريع االستثمارية.

العتبة احلسينية :مشاريعنا تصب يف
خدمة املواطنني وليس رحبية

بغداد /الزوراء:
أكدت األمانة العامة للعتبة الحس�ينية املقدس�ة ان املش�اريع التي
ِ
تنفذها هي مشاريع وطنية تصب يف خدمة املواطن العراقي.
وقال نائب األمني العام للعتبة الحسينية ،حسن رشيد العبايجي ،يف
حديث صحفي :إن “مشاريع العتبة الحسينية هي مشاريع وطنية
عراقية متميزة هدفها خدمة املواطن بالدرجة األس�اس ،وال تطمح
إدارة العتبة الحس�ينية م�ن خاللها تحقيق اه�داف ربحية بل أنها
تصب يف مصلحة جميع العراقيني”.
وأوض�ح أن “هنال�ك رس�الة اىل الس�لطة الرابع�ة وه�ي أن يكونوا
حياديني بنقل تلك املش�اريع وأن يبتعدوا عن التجاذبات السياس�ية
والطائفي�ة ،والنظر لتلك املش�اريع بالعني املهني�ة واالخالقية التي
يتسم بها االعالم الحقيقي”.
وتابع أن “املواطن العراقي اليوم يعاني من مش�اكل كبرية تعليمية
وصحية وخدمية واملتأمل من االعالم ان يكون اليد الساندة والداعمة
ملشاريع العتبات”.
وأش�ار إىل أن “ مشاريع العتبة الحسينية اليوم هي مشاريع كبرية
واثبتت جدارتها وثقتها لدى الشارع العراقي وهي يف تقدم مستمر،
حيث تسعى إدارة العتبة اىل بناء املدارس واملستشفيات وغريها من
املشاريع املهمة األخرى”.
يذكر أن “العتبة الحس�ينية املقدس�ة ومن خالل ترجمة توجيهات
ممث�ل املرجعي�ة الدينية العلي�ا ،واملت�ويل الرشعي لها عب�د املهدي
الكربالئ�ي ،على أرض الواقع تق�وم بتنفي�ذ العديد من املش�اريع
االستراتيجية املهمة والتي ته�دف اىل تقديم الخدم�ات للمواطنني
وتعي�د الهيب�ة للمنت�ج الوطن�ي وتوف�ر اآلالف م�ن ف�رص العمل
للشباب”.

استهجان نيابي من وعود تزويد املواطنني حبصة إضافية يف رمضان
بغداد /الزوراء:
تنرش وكالة ش�فق نيوز قائمة بأس�عار الذهب االجنبي والعراقي ،يف االٔسواق
املحلية ،امس االحد .ففي أسواق الجملة لشارع النهر يفبغداد ،ارتفعت اسعار
الذهب ليس�جل س�عر املثقال الواحد عي�ار  21من الذه�ب الخليجي والرتكي
واالٔوربي البيع  367.5الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  361.5الف دينار.
أما سعر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي فقد سجل  337.5الف
دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  331.5الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصياغة ،يرتاوح سعر بيع مثقال الذهب
الخليجي عيار  21بني  370الفا ً  375ألف دينار ،فيما يرتاوح سعر بيع مثقال
الذهب العراقي بني  340الفا ً و 345الف دينار.
وع�زا أصحاب صاغة الذهب يف ش�ارع النه�ر ارتفاع الذهب إىل ارتفاع س�عر
األونصة عامليا ..ويساوي املثقال الواحد (خمسة غرامات).

جلنة االتصاالت :تهريب سعات
االنرتنت أهدر ثروة كبرية
بغداد /الزوراء:
اك�د عضو لجنة االتصاالت النيابية ،النائ�ب اقبال اللهيبي ،امس االحد ،ان
تهريب سعات االنرتنيت يف العراق لم يحسم حتى اآلن.
وقال اللهيب�ي يف حديث صحفي :ان” تهريب س�عات االنرتنت من امللفات
املعقدة جدا يف قطاع االتصاالت العراقي وهو يمثل فس�ادا من نوع اخر”.
مؤك�دا “ان التهري�ب لم يحس�م حت�ى رغم االج�راءات املتك�ررة من قبل
الوزارة”.
واضافت اللهيب ان” تهريب س�عات االنرتنت لو تم حس�مه س�يدر امواال
طائل�ة عىل خزينة البالد” .مؤكدا “ان ه�ذا القطاع حيوي وكبري ومعالجة
س�لبياته امر بالغ االهمي�ة” .مؤكدا “وجود تح�رك ازاء الحكومة ووزارة
االتص�االت م�ن اجل اتخاذ حزم�ة اج�راءات اكثر حس�مها يف ملف انهاء
تهريب سعات االنرتنيت وكشف هوية املتورطني بها”.
وكانت وزارة االتصاالت داهمت الكثري من مناطق تهريب س�عات االنرتنت
خاصة يف دياىل خالل االشهر املاضية”.

بغداد /الزوراء:
اس�تهجنت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية،
ام�س االح�د ،وع�ود الحكوم�ة والحكوم�ات
الس�ابقة كل عام خالل ش�هر رمض�ان املبارك
بتزويد املواطنني س�واء بمادة محددة او حصة
إضافية.

وقال�ت عض�و اللجن�ة ن�دى ش�اكر يف ترصيح
صحف�ي :ان ” عملي�ة تأخير تزوي�د املواط�ن
بالحصة الش�هرية يف اوقاتها املحددة ناجم عن
وجود مافيات الفس�اد يف وزارة التجارة لغرض
حماي�ة التجار لتس�ويق وترصي�ف بضائعهم
املش�ابهة ملفردات الحصة التمينية مقابل رىش

تقدم لبعض املتنفذين بالوزارة”.
وأضاف�ت ش�اكر ان “وعود حكوم�ة الكاظمي
بتزوي�د املواطن بحص�ة رمضاني�ة إضافية لم
تتحقق لحد اللحظة والسبب معروف” ،متسائلة
أنه “اذا كانت الحكومة ووزارة التجارة جاديني
بتزويد املواطن الحصة اإلضافية عليهم تزويده

بحصته الشهرية أوال” .
وكان وزير التجارة عالء الجبوري أكد يف العارش
من نيسان الحايل أن الحكومة جادة يف استقرار
مل�ف البطاق�ة التموينية خالل الفترة املقبلة،
مشيرا اىل ان الحصة الرمضانية ستوزع خالل
األسبوع الجاري.

جنرال الكرتيك تؤكد دعمها العراق بالتقنيات واخلربات واالستثمارات
بغداد /الزوراء:
اعلن الرئيس التنفيذي ألوروبا و الرشق
األوس�ط وأفريقي�ا يف رشك�ة جن�رال
إلكرتيك للطاقة الغازية ،جوزيف أنيس،
الت�زام الرشك�ة بدع�م الع�راق بأحدث
التقني�ات والخبرات العاملي�ة واملواهب
املحلية املتمرسة ،واالستثمارات الكبرية
ضمن الجهود التنموية للمجتمع.
وق�ال اني�س يف كلم�ة ل�ه خلال حفل
افتت�اح رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي ملحطة توليد كهرباء السماوة
املركبة التي نفذت من قبل رشكة جنرال
إلكرتي�ك وب�إرشاف وزارة الكهرب�اء:
ان “الرشك�ة تعم�ل دون كل�ل لتحقيق
نتائج ملموس�ة ترتقي بحياة الش�عب
العراق�ي ،والي�وم يس�عدنا اإلعالن عن
بدء عم�ل جميع التوربين�ات األربعة يف
محطة الس�ماوة بعد تس�ليمها لوزارة
الكهرباء”.
واض�اف ان “املحطة الت�ي تعد من اول
محطات الطاقة الكهربائية ضمن قطاع
االنت�اج يف محافظ�ة املثن�ى من�ذ عام
 ،1975حي�ث تم العمل عىل تركيب أربع
توربينات غازية من طراز  9Eوتشغيلها

ضم�ن املرحلة األوىل من املشروع ،بما
ي ْم ِكن املحطة م�ن توليد  500ميكاواط

بال�دورة البس�يطة” ،مشيرا ً اىل ان�ه
“يف الوق�ت الح�ارض يت�م نق�ل الطاقة

الكهربائية عبر املحط�ة التحويلية اىل
السماوة ،واملناطق املحيطة بها”.

وتاب�ع ان”رشك�ة جن�رال إلكرتي�ك
ش�كلت دورا ً مهم�ا ً يف تزوي�د الطاق�ة
الكهربائية الرضوري�ة للبالد من خالل
تش�ييدها ملجموع�ة م�ن املحط�ات
التوليدي�ة والتحويلي�ة ،والت�زال عاملة
لرفد املنظومة بطاقات جديدة اس�تنادا ً
التفاقيات وعقود قد وقعتها مع الوزارة
وضمن سقوف زمنية”.
واكد انه “بالنظر إىل املستقبل والحاجة
الحاكم�ة لطل�ب الطاق�ة ،ومواكب�ة
للطلب املتنامي تبذل ملاكات الوزارة
جهودا ً حثيث�ة لتنفيذ املرحل�ة الثانية
من محطة السماوة ،وتحويلها للعمل
بالدورة املركبة لتتمكن من توليد 750
مي�كاواط من الطاقة لتغذية الش�بكة
الوطنية”.
وبني اني�س ان “الرشكة تدرك الحاجة
لب�ذل املزيد م�ن الجهد لتلبي�ة الطلب
املتنام�ي على الطاق�ة الكهربائي�ة
ً
قدم�ا يف
يف البالد،وتؤك�د على املضي
التزامها بدعم العراق بأحدث التقنيات
والخبرات العاملي�ة واملواه�ب املحلية
املتمرسة ،واالستثمارات الكبرية ضمن
الجهود التنموية للمجتمع”.

الرياضي

أصفر وأمحر

فايروس كورونا يصيب النجم
الدولي السابق غامن عرييب

بغداد /متابعة الزوراء
أعلن النجم الدويل السابق غانم عريبي ،اصابته بفريوس كورونا املستجد.
وق�ال عريب�ي ا ٕنه “خالل االيام القليلة املاضية ش�عرت بنحول يف جس�دي و ارتفاع
طفيف يف درجة حرارتي ،االمر الذي دفعني اىل اجراء الفحوص الطبية”.
واوض�ح أن “نتا ٔي�ج الفح�وص ظهرت وثبت�ت اصابتي بفريوس كورونا املس�تجد،
حيث اخضع حاليا ً للحجر الصحي واحرص عىل عدم مخالطة أحد قبل الش�فاء من
الفريوس”.يذكر ان عريبي هو احد اعضاء الجيل الذهبي الذي اوصل العراق اىل كأس
العالم عام .1986
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خالل استقباله سفري كوريا اجلنوبية

محودي يشدد على عمق العالقة بني البلدين ويؤكد دعم استضافة الكوريتني لالوملبياد

بغداد/ا ٕعالم اللجنة االٔوملبية
ا ٕستقبل ر ٔييس اللجنة االٔوملبية الوطنية
العراقية رعد حمودي بمكتبه امس
االحد السفري الكوري لدى بغداد جانك
كيونغ ووك.
وأعرب السفري ووك عن سعادته
ملناسبة ا ٕعادة ا ٕنتخاب حمودي ر ٔييسا ً
للجنة االٔوملبية الوطنية العراقية
لدورة أوملبية جديدة أمدها الٔربعة
أعوام مقبلة مقدما ً تهانيه الرسمية
لحمودي واملكتب التنفيذي الجديد.
ودعا ووك ر ٔييس اللجنة االٔوملبية
الوطنية العراقية اىل دعم امللف املشرتك
بني الكوريتني الستضافة دورة
االٔلعاب االٔوملبية  2032موجها ً الدعوة
الرسمية لحمودي لحضور اجتماع
جمعية اللجان االٔوملبية الوطنية الـ
(االٓنوك) الذي سيقام يف ترشين االٔول
املقبل.
وبني ووك ان دعوة السيدة الثانية
لبيونغ يانغ يف دورة االٔلعاب الشتوية
يف العام  2018كانت فرصة طيبة
لتخفيف التوتر بني الكورتني وخطوة
داعمة لتقديم امللف املشرتك الستضافة
االٔلعاب االٔوملبية يف العام .2032
وأعرب ووك عن ا ٕستعداد بالده لفتح
كافة سبل التعاون االٔوملبي مع الجانب
العراقي وامليض لعقد ا ٕتفاقيّة تعاون
ريايض مشرتك بني اللجنتني االٔوملبيتني
العراقية والكورية من شأنها ان تصبّ
يف صالح رياضيي البلدين الصديقني
يف طريق التحضري الٔوملبياد طوكيو
.2020
من جانبه رحب حمودي بزيارة
السفري الكوري والوفد املرافق له
معربا ً عن ا ٕمتنانه وم ٔوكدا ً يف الوقت
ذاته عمق العالقات الرصينة والوثيقة
التي تربط العراق بكوريا.
واكد حمودي دعم العراق للملف
املشرتك للكوريتني باستضافة دورة
االلعاب االٔوملبية  2032م ٔوكدا ً وقوفه
عىل حيثيات االمر بصفته عضو

غدا اجلوية يسعى لتحقيق فوزه االول
بدوري االبطال على حساب تركتور االيراني

بغداد /الزوراء
يسعى فريق القوة الجوية بكرة القدم
يوم غد الثالثاء لتحقيق فوزه االول يف
مسابقة دوري ابطال اسيا ،وذلك عندما
يواجه منافسه تركتور تربيز االيراني يف
تمام الساعة السادسة مساء يف مدينة
الشارقة بدولة االمارات العربية املتحدة
ضمن منافسات املجموعة الثانية ضمن
منافسات البطولة القارية ،ويحتل فريق
القوة الجوية املركز الرابع واالخري يف
املجموعة برصيد نقطة واحدة جمعها
من مباراتني حيث خرس يف االوىل امام

املكتب التنفيذي للمجلس االٔوملبي
االسيوي.
ولفت حمودي أيضا ً اىل طيب العالقة
التي تربط البلدين والشعبني الصديقني
السيما التواصل الريايض بينهما
مشيدا ً بالتأريخ الجميل للمنافسات
بني العراق وكوريا والتي دوما ً ما
كانت ت ٔوطر باالٔداء النبيل والروح
الرياضية العالية.
وأوضح حمودي ان تشابه الوضع بني
العراق وكوريا بالخروج من الحروب

ثائر امحد :الكرخ يطمع يف
احراز املركز السادس
بغداد /متابعة الزوراء
أكد ثائر أحمد مدرب فريق الكرخ بكرة القدم أن النقاط الثالث التي
حصدها الفريق من الفوز عىل أربيل ،منحته دفعة معنوية كبرية
للتقدم يف الئحة الرتتيب.
وقال أحمد ،أربيل فريق مميز ويلعب كرة جميلة ولم يكن سهال
باملرة ،خصوصا أن املباراة يف ملعبه».
وأضاف« :تمكنا من تحقيق الفوز بالتزام الالعبني بالواجبات
املطلوبة ،وحصدنا  3نقاط مهمة ومؤثرة يف املنافسة عىل املراكز
املتقدمة».
وتابع« :هناك تنافس رشس يف املراكز من السادس إىل العارش ،والفوز
عىل أربيل منحنا فرصة املنافسة للوصول إىل املركز السادس».
وختم« :املباراة املقبلة ستكون مؤجلة مع الرشطة النشغال األخري
بدوري أبطال آسيا ،وبالتايل لدينا الوقت الكايف لالستشفاء والراحة،
ومن ثم التحضري للجولة  30من الدوري».
يشار إىل أن الكرخ بالفوز عىل أربيل ،رفع رصيده إىل  36نقطة
باملركز العارش.

اعالمنا الرياضي
العدد التاسع والعرشين من صحيفة الريايض التي
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى
النور يوم امس االحد ،إذ كرس�ت اغلب الصفحات
عن وفاة الصحفي الرائد س�عدون جواد من خالل
املق�االت التي كتبت من قبل زمالئه يف املهنة فضال
عن الذكري�ات التي جمعته بالعديد من االس�اتذة
والزملاء من االرسة الصحفية الرياضية ..خالص
االمنيات الرسة الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
*******************
االوس�اط الصحفية واالعالمية والرياضية قدمت
تعازيها الحارة اىل عض�و الهيئة العامة لالتحاد
العراقي للصحافة الرياضية الدكتور غانم نجيب
وذلك لوفاة خالته  ...سائلني الله العيل القدير ان
يتغمد الفقيدة برحمته الواس�عة ويسكنها جنات
الفردوس ويرزق اهلها ومحبيها الصرب والس�لوان وانا
لله وانا اليه راجعون.
*********************
عض�و الهيئ�ة العامة لالتح�اد العراق�ي للصحافة
الرياضي�ة الزميل هش�ام الس�لمان ،احتفل بعيد
ميلاده قبل اي�ام قليلة ،خال�ص االمنيات للزميل
الس�لمان بالعمر املديد وتحقي�ق النجاح يف حياته
ومشواره املهني.

وااللتفات اىل توجيه الشباب نحو
الرياضة يجعلنا يف حاجة للفا ٔيدة من
تجربة كوريا بهذا الصدد.
من جانبه طلب النا ٔيب االٔول اياد
نجف دعم الجانب الكوري يف اقامة
معسكرات تدريبية لالعبني العراقيني
يف سي ٔيول حيث رد السفري بانه
سيخاطب الجهات املعنية ببالده
سعيا لذلك لكنه غري متأكد من النجاح
بتأمينها يف الوقت الحايل الن الجانب
الريايض الكوري منشغل بالتحضري

وبدا ٔ فعال من أجل أوملبياد طوكيو
.2020
وقدم عضو املكتب التنفيذي للجنة
االوملبية ا ٕبراهيم البهاديل شكره
وا ٕمتنانه للسفري الكوري حيال موقفه
السابق يف تأمني التجهيزات واملعدات
الخاصة بلعبة التايكواندو لالتحاد
العراقي للعبة.
ويف ختام الزيارة أشار السفري الكوري
لدى بغداد جانك كيونغ ووك اىل روح
املحبة واالحرتام والتوافق التي غالبا ً

ما جمعت مواقف البلدين الصديقني
عىل كل الصعد واالهتمامات املشرتكة
وخصوصا ً يف الجانب الريايض.
وحرض اللقاء النا ٔيب االٔول للجنة
االٔوملبية اياد نجف وعضو املكتب
التنفيذي ا ٕبراهيم البهاديل ومدير
العالقات هيثم عبد الحميد وحسني
عيل حسني مدير املكتب االٕعالمي عن
الجانب االٔوملبي العراقي فيما رافق
السفري بزيارته سكرتري السفارة
االٔول كيم جان.

الشارقة االماراتي بهدف نظيف وتعادل
يف الثانية امام فريق باختاكور االوزبكي
بدون اهداف ،بينما يحتل الفريق االيراني
املركز الثاني برصيد نقطتني جمعهما من
تعادلني امام باختاكور االوزبكي بثالثة
اهداف وتعادل سلبيا يف املباراة الثانية مع
الشارقة االماراتي.
وف شأن متصل توج الالعب ابراهيم
يِ
بايش كافضل العب يف مباراة القوة
الجوية وباختاكور التي اقيمت اول امس
السبت ضمن الجولة الثانية من دوري
ابطال اسيا.

العبو الزوراء يهددون باإلضراب
الكامل بسبب االزمة املالية
بغداد /متابعة الزوراء
لوّح العبو الزوراء باللجوء ا ٕىل االٕرضاب التام ،احتجاجا عىل تأخر مستحقات الفريق
من الجهة الراعية للنادي.وقال مصدر يف نادي الزوراء املطالبات املتكررة من الالعبني
وتدخل الجهاز الفني ،لم يحل االٔزمة املالية ولم يغري شي ٔيا من الواقع».وأضاف:
«الالعبون يشعرون بالضجر جراء املواعيد املتكررة دون االلتزام بدفع مستحقاتهم
املالية واستمرار االٔزمة التي بدأت تنعكس عىل روحية الفريق».وأوضح أن الالعبني
اتخذوا قرارا نها ٔييا باالٕرضاب عن الوحدات التدريبية بعد مباراة امليناء ،وعدم الحضور
بشكل نها ٔيي ،الفتا ا ٕىل أن الجهاز الفني هو االٓخر متعاطف معهم لعدم التزام وزارة
النقل واالٕدارة بتأمني مستحقاتهم.وختم« :وعود متكررة قطعت بدفع مستحقات
الالعبني لكن دون جدوى ،حتى ا ٕن الفريق غادر ملواجهة الوحدة االٕماراتي يف البطولة
االٓسيوية والتي خرس نتيجتها ،بوضع مايل با ٔيس ،رغم لقاء وزير النقل الذي وعد
بحل االٔزمة».

اللبناني قدوح يقود امانة بغداد هلزمية الصناعات يف الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
عدسة /غيث جاسم
قاد املحرتف اللبناني محمد قدوح
فريق أمانة بغداد للفوز عىل فريق
الصناعات الكهربا ٔيية بهدفني مقابل
هدف ولحد والتي جرت مساء امس
االحد يف ملعب بغداد لحساب الجولة
 28من الدوري املمتاز.
امانة بغداد دخل املباراة بقوة وحقق
هدفا رسيعا يف الدقيقة الثانية عرب
محرتفه اللبناني محمد قدوح،
ليحاول الصناعات الكهربا ٔيية
للعودة ا ٕىل املباراة ونجح يف مساعيه
يف الدقيقة  33حيث سجل سيف
طاهر هدف التعديل ،ا ٕال أن اللبناني
محمد قدوح عاد ومنح أمانة بغداد
هدف التقدم بعد خمس دقا ٔيق فقط
عن هدف الصناعات لينتهي الشوط
االٔول بتقدم أمانة بغداد بهدفني
مقابل هدف واحد.
ويف الشوط الثاني حاول الصناعات
وأضاع مصطفى محمود كرة سددها

بجوار القا ٔيم فيما مرت تسديدة
زميله حسن داخل فوق العارضة
بينما حاول العب بغداد ستار ياسني
من ركلة حرة ايضا علت العارضة
لتنتهي املباراة بفوز بغداد بهدفني
مقابل هدف واحد.
ورفع أمانة بغداد رصيده ا ٕىل النقطة
 39يف املركز الثامن بينما تجمد رصيد
الصناعات الكهربا ٔيية عند النقطة
 27يف املركز السادس عرش
وخطف فريق الكرخ النقاط الثالث
بإسقاطه فريق أربيل يف عقر داره،
بهدف دون رد ،مساء اول امس
السبت ،عىل ملعب فرانسو حريري.
رغم أن املباراة رسيعة ا ٕال أن
هجمات الفريقني كانت قليلة،
وحاول كالهما الوصول ا ٕىل الشباك،
وأضاع فرصة الٔربيل شريكو كريم،
فيما أضاع أخطر فرص الكرخ عمر
عبد الرحمن لينتهي الشوط االٔول
(.)0-0
يف الشوط الثاني تكرر السيناريو ،ا ٕال

أن محمود خليل استغل يف الدقيقة
( ،)73هجمة مرتدة ليسجل منها
هدف املباراة الوحيد ،بعد أن ركن

الكرة بشكل را ٔيع داخل الشباك
لتنتهي املباراة بهذا الهدف.
ورفع الكرخ رصيده ا ٕىل النقطة 36

يف املركز العارش ،فيما تجمد رصيد
أربيل عند النقطة  32يف املركز الثاني
عرش.

نسب إجناز متقدمة يف مشروع ملعب امليناء  30ألف متفرج
بغداد /قيص حسن
ملعب
مرشوع
سجل
ِ
امليناء األوملبي ( )30ألف
متفرج يف محافظة البرصة
نسب إنجاز متقدمة مع
املواد االستريادية واملواد
املطروحة وصل إىل نحو %91
ونسبة إنجاز فعيل (املنفذ)
بدون املواد اإلستريادية اىل
ُ
نفذه رشكة
( )%۸۲الذي ُت
لصالح وزار ِة
أنوار سورى
ِ
الشباب والرياض ِة.
ِ

ً
ووفقا ألحدث تقرير صادر
عن دائرة املهندس املقيم
فأن ملعب امليناء األوملبي
وصل إىل مرحل ٍة مهم ٍة من
أعمال اإلنهاءات فضلاً
عن األعمال التكميلية
الرضورية للملعب الرئييس
وتثبيت الكرايس وسرياميك
األرضيات وصبغ الجدران
والسقوف الثانية يف مداخل
الجماهري وغريها من
األعمال املدنية.

و َب َ
ني التقرير أن األعمال
مستمرة
امليكانيكية
برتكيب لوفرات التهوية
والنارشات ومفرغات الهواء
ونصب مرشات الحماية من
الحريق للرصح الريايض
تحفة
ليكون
الكبري
معمارية تضاف إىل مدينة
البرصة الرياضية ،ويكون
أحد املالعب التي تضيف
بطولة الخليج العربي بكرة
القدم يف نسختها الـ.25

الرياضي
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برشلونة يتوج بطال لكأس ملك إسبانيا
توج برشلونة بكأس ملك إسبانيا 2021
بفوزه عىل أثلتيك بيلباو  0 - 4يف املباراة
النهائية عىل أرضية ملعب ال كارتوخا يف
إشبيلية.
وسجل الفرنيس أنطوان غريزمان ()60
والهولن�دي فرينك�ي دي يون�غ ()63
واألرجنتين�ي ليونيل ميسي ( 68و)72
األهداف.
وهو اللقب الـ 31لربش�لونة يف املسابقة
واألول من�ذ  2018عندم�ا توج به للمرة
الرابعة توال ًيا بدأه بالتتويج عىل حساب
أتلتي�ك بيلب�او بالذات ع�ام - 3( 2015
.)1
وكان النادي الكاتالوني يخوض النهائي
 42يف تاريخه (خرس  11وفاز  ،)31وهو
رقم قيايس.
وه�ي امل�رة التاس�عة التي يلتق�ي فيها
الفريقان يف املباراة النهائية للمس�ابقة،
وكان�ت الغلبة  7مرات لربش�لونة أعوام
- 2( 1920صف�ر) و)3 - 4( 1942
و )1 - 2( 1953و)1 - 4( 2009
و )0 - 3( 2012و،)1 - 3( 2015
مقابل خس�ارتني بنتيج�ة واحدة عامي
 1932و.1984
يف املقاب�ل ،خرس أثلتيك بيلب�او النهائي
الثاني على التوايل بع�د األول أمام ريال
سوس�ييداد قبل أس�بوعني ،والس�ادس
عرش يف تاريخه.

وكان أثلتيك بيلباو يمني النفس بالفوز
باللق�ب ال�ـ 24يف تاريخ�ه واألول من�ذ
تتويج�ه االخري عام  1984عىل حس�اب
برش�لونة ،بيد أن النادي الكاتالوني كان
األفضل وحرمه من ذلك.
كما ه�و اللقب االول لربش�لونة بقيادة
مدربه الهولندي رونالد كومان.
ومن ش�أن اللقب رفع معنويات النادي
الكاتالون�ي ال�ذي دخ�ل املب�اراة على
وقع خس�ارته الكالس�يكو أمام غريمه
التقلي�دي ري�ال مدري�د  1-2وتنازل�ه
للمركز الثاني يف الليغا لألخري.

وال ت�زال حظ�وظ برش�لونة قائم�ة يف
املنافس�ة عىل لقب الدوري حيث يتخلف
بف�ارق نقطتين ع�ن أتلتيك�و مدري�د
املتصدر ونقطة واح�دة عن ريال مدريد
الثاني وحامل اللقب.
ودخ�ل بيلباو التاريخ لكون�ه أول فريق
يخسر مباراتين نهائيتين يف مدى 15
يومً �ا بعدم�ا كان س�قط أم�ام غريمه
الباسكي ريال سوسييداد  0-1يف نهائي
املوس�م امل�ايض املؤج�ل إث�ر تداعي�ات
جائحة “كوفيد.”19 -
وكان برشلونة الذي أبقى مدربه كومان

املهاج�م الفرنسي عثم�ان ديمبييل عىل
مقاع�د الب�دالء ،صاح�ب األفضلية منذ
البداية وبلغت نسبة استحواذ العبيه عىل
الكرة  90باملئة لكن دون خطورة كبرية
عىل مرمى الحارس اوناي سيمون.
وانتظ�ر الفري�ق الكاتالون�ي الش�وط
الثان�ي لرتجم�ة أفضليت�ه إىل رباعي�ة
يف م�دى  12دقيق�ة وس�ط استسلام
ً
هدفا
لالعب�ي بيلب�او ،علم�ا ً أنه س�جل
ً
خامس�ا عرب غريزمان ألغي بعد اللجوء
اىل حك�م الفي�دو املس�اعد “يف آي�ه آر”
بداع�ي التس�لل .وضغط برش�لونة منذ
البداية ،حرم القائم االيمن دي يونغ من
افتتاح التس�جيل برده تس�ديدة بيمناه
من مس�افة قريبة اثر تمريرة من مييس
 )5(.وتوغل االمريكي سريجينيو ديست
داخل املنطقة وس�دد ك�رة قوية زاحفة
بيرساه بجوار القائم األيرس )7(.
وكانت أول فرصة ليبلباو من ركلة حرة
جانبية انربى لها أليكس بريينغري تابعها
إنييغ�و مارتيني�ز بيسراه من مس�افة
قريبة مرت بجوار القائم األيمن )12(.
وس�دد مييس كرة من داخل املنطقة بني
يدي الحارس أوناي سيمون عىل دفعتني
)21(.
ول�م تختل�ف الح�ال يف الش�وط الثاني،
حي�ث هاجم برش�لونة برضاوة وس�ط
تراجع رهيب لالعبي بيلباو اىل الدفاع.

اعالم الكرتوني

وأنقذ س�يمون مرماه من هدف محقق
بإبعاده تس�ديدة لسيرجيو بوسكيتس
من مسافة قريبة اىل ركنية )53(.
ونجح غريزمان يف منح التقدم لربشلونة
إثر هجمة قادها مييس ومرر كرة إىل دي
يونغ يف الجهة اليمنى ومنه اىل غريزمان
داخ�ل املنطق�ة فتابعه�ا بيسراه م�ن
مسافة قريبة داخل املرمى )60(.
وعزز دي يونغ تق�دم النادي الكاتالوني
بع�د ثلاث دقائ�ق برضب�ة رأس�ية من
مس�افة قريب�ة إث�ر تمري�رة عرضي�ة
لجوردي ألبا )63(.
وأض�اف ميسي اله�دف الثال�ث عندما
قاد بنفس�ه هجمة م�ن منتصف امللعب
وتب�ادل الك�رة مع دي يون�غ عند حافة
املنطقة قب�ل أن يتوغل داخلها ويتالعب
باملداف�ع مارتيني�ز ويس�ددها بيسراه
زاحفة عىل يمني الحارس )68(.
وأض�اف مييس هدفه الش�خيص الثاني
والرابع للن�ادي الكاتالوني عندما تلقى
ك�رة عرضي�ة من ألب�ا س�ددها زاحفة
بيسراه على يمني الح�ارس س�يمون
 )72(.وسجل غريزمان هدفه الشخيص
الثان�ي والخام�س للن�ادي الكاتالون�ي
عندما تلقى كرة من مييس خلف الدفاع
فانطل�ق وراوغ الح�ارس ال�ذي خ�رج
ملالقاته وتابعها داخل املرمى الخايل لكن
الهدف ألغي بداعي التسلل )86(.

ليكرز يستفيد من غياب ميتشل ويسقط يوتا جاز

استفاد لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب عىل أكمل وجه من افتقاد
ضيفه يوتا جاز ،متصدر املنطقة الغربية والرتتيب العام ،إىل نجمه
دونوفان ميتشل بسبب اإلصابة لكي يسقطه بعد شوط إضايف -127
 115يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وتعرض ميتشل إلصابة يف كاحله األيرس خالل الربع الثالث من مباراة
الجمعة التي فاز بها جاز عىل إنديانا بايرسز  ،111-119لكن الفحوص
أظهرت بأنه يعاني من التواء وحسب وغيابه عن الفريق لن يكون ألكثر
من أسبوع.
ولم يكن ميتشل الغائب الوحيد عن فريق املدرب كوين سنايدر ،إذ غاب
أيضا ً العب االرتكاز الفرنيس رودي غوبري ومايك كونيل وديريك فايفورز،
يف حني يتواصل غياب النجمني ليربون جيمس وأنتوني ديفيس عن
ليكرز بسبب اإلصابة أيضاً.
ولعب األملاني دينيس رشويدر الدور األسايس يف الفوز الخامس والثالثني
لليكرز هذا املوسم ،وذلك بتسجيله سلة التعادل يف الوقت القاتل من الربع
الرابع ،فارضا ً شوطا ً إضافيا ً هيمن عليه حامل اللقب تماما ً بتسجيله
 17نقطة مقابل  5فقط للضيوف الذين سيحصلون عىل فرصة الثأر
حني يواجهون الفريق ذاته اليوم االثنني يف «ستايبلس سنرت» أيضاً.
وسجل رشويدر سلة التعادل قبل ثالث ثوان عىل نهاية الربع الرابع،
يف طريقه إلنهاء اللقاء بـ 25نقطة ،وهو نفس الرصيد الذي حققه
كنتافيوس كالدويل-بوب يف حني كان أندري دروموند األفضل تسجيالً
يف صفوف صاحب األرض بـ 27نقطة.
وبدا ليكرز يف طريقه لحسم اللقاء يف وقته األصيل حني كان متقدما ً
بفارق  14نقطة عىل ضيفه يف مستهل الربع الرابع ،لكن جاز عاد من
بعيد بعدما سجل  18نقطة مقابل  4فقط ملضيفه ،مقلصا ً الفارق إىل

مباراة أخرى) طيلة العام من أجل الوقوف يف وجه هجومهم».
ورأى أن قدرة فريقه عىل التعامل مع الوضع بعدما فرط بتقدمه وصوالً

نقطتني ثم تقدم بثالثية لجوردن كالركسون قبل  8,7ثانية عىل نهاية
الربع.لكن رشويدر قال كلمته يف الوقت القاتل بإدراكه التعادل ،ممهدا ً
الطريق بعد ذلك أمام فريقه إللحاق الهزيمة الخامسة عرشة بجاز يف
 57مباراة رغم جهود كالركسون الذي سجل  10من نقاطه الـ 27يف
الربع الرابع ضد فريقه السابق ،والرتكي إرسان إيلياسوفا الذي سجل
 20قبل أن يخرج باألخطاء الستة يف الشوط اإلضايف ،واألسرتايل جو
إينغلس الذي سجل  20نقطة مع  14تمريرة حاسمة.
واعترب إينغلس أن الخسارة مربرة إىل حد ما ألن الفريق «يفتقد أربعة
العبني مهمني جداً .لقد قمنا بعمل جيد جدا ً ملعظم فرتات املباراة .كنا عىل
بعد مجهود دفاعي واحد (يف أواخر الربع الرابع خالل محاولة رشويدر)
من الفوز باملباراة» .ويف الجهة املقابلة ،كشف مدرب ليكرز فرانك فوغل
أنه اضطر «إلجراء تعديالت تكتيكية خالل املباراة أكثر مما فعلنا (يف أي

إصابة دي بروين تثري القلق قبل قمة مانشسرت سييت وباريس
أثار خ�روج البلجيكي كيف�ن دي بروين م�ن أرضية امللعب
مصابا ً مخاوف عشاق مانشسرت سيتي قبل املباراة املنتظرة
أمام باريس سان جريمان يف دوري أبطال أوروبا.
وتعرض دي بروين لإلصابة خالل مباراة مانشستر س�يتي
وتش�يليس يف نصف نهائ�ي كأس االتح�اد اإلنكليزي ليطلب
التبديل ويخرج مصاباً.
وأت�ت ش�كوى دي بروين م�ن آالم يف الكاح�ل عقب احتكاك
طبيعي مع الفرنيس نغولو كانتي يف بداية الشوط الثاني مما
يشري إىل احتمال وجود إصابة سابقة لدى النجم البلجيكي.
واس�تبدل دي بروين بزميله فودين ليثري مخاوف مانشسرت

س�يتي خاص�ة ّ
وأن كتيبة بي�ب غواردي�وال ينتظرها
مب�اراة مهمة أمام باريس س�ان جريمان الفرنيس يف
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم األربعاء
يف الثامن والعرشين من الشهر الحايل.
وتأهل تش�يليس إىل النهائي بع�د فوزه بهدف وحيد
حمل توقيع املغربي حكيم زياش.
وق�ال اإلس�باني بي�ب غوارديوال مدرب مانشستر
سيتي عن اإلصابة بعد املباراة“ :ال أعتقد أنها إصابة
خفيف�ة ،ه�و يعاني م�ن بع�ض اآلالم وس�نرى بعد
الفحوصات يف الغد”.

بايرن يتخطى فولفسبورغ وليفركوزن
يتفوق على كولن

داوي باي�رن ميوني�خ جراح�ه األوروبية
واس�تعاد توازن�ه وف�ارق النقاط الس�بع
عن مطارده املب�ارش اليبزيغ عندما تغلب
بصعوب�ة على مضيف�ه فولفس�بورغ 3
  2يف املرحل�ة التاس�عة والعرشي�ن م�نبطول�ة املانيا يف كرة القدم .وفرض الواعد
جم�ال موس�ياال ( 18عامً �ا و 50يومً �ا)
نفس�ه نجما ً للمباراة بتس�جيله الهدفني
األول والثال�ث يف الدقيقتين  15و. 37
وس�جل املهاجم ال�دويل الكامريوني إريك
ماكس�يم تش�وبو-موتينغ الهدف الثاني
يف الدقيق�ة  ،24فيم�ا س�جل الهولن�دي
فاوت فيخهورس�ت ( )35وماكسيميليان
فيلي�ب ( )54ه�ديف أصح�اب األرض .يف
غي�اب ه ّدافه والبوندس�ليغا هذا املوس�م
ال�دويل البولن�دي روبرت ليفاندوفس�كي
بس�بب اإلصابة ،اس�تعاد النادي البافاري
معنوياته بعد خيبت�ه القارية عندما ُجرِّد
من لقبه بطالً ملسابقة دوري أبطال أوروبا

الثالث�اء امل�ايض رغم ف�وزه على باريس
س�ان جريم�ان الفرنيس وصيف املوس�م
امل�ايض - 1صف�ر يف إي�اب رب�ع النهائ�ي
(خسر ذهاب�ا ً يف ميوني�خ .)2-3وأك�رم
بوروس�يا مونش�نغالدباخ وف�ادة ضيفه
أينرتاخت فرانكفورت الرابع ودك ش�باكه
برباعي�ة نظيف�ة تن�اوب عىل تس�جيلها
ماتي�اس غينتر ( )10ويون�اس هوفمان
( )60وال�دويل الجزائري رامي بنس�بعيني
( )67والنمس�وي هاني�س فول�ف وولف
( .)90+5وأسدى بوروسيا مونشنغالدباخ
خدم�ة إىل بوروس�يا دورتمون�د الذي بات
يملك فرصة تقليص الفارق اىل أربع نقاط
عن أينرتاخت فرانكف�ورت صاحب املركز
الراب�ع األخير املؤهل اىل مس�ابقة دوري
أبطال أوروبا املوسم املقبل ،و 5نقاط عن
فولفسبورغ الثالث.
ولعب بوروسيا دورتموند مع ضيفه فريدر
بريمن أمس األحد يف ختام املرحلة.

وأع�اد فرايب�ورغ
ضيفه شالكه صاحب
املركز األخري إىل س�كة
الهزائم عندما س�حقه
برباعي�ة نظيف�ة تناوب
على تس�جيلها ل�وكاس
هول�ر ( )7واملج�ري روالن�د
س�االي ( 22من ركلة جزاء)
وكريس�تيان غونتر (50
و .)74وتأجل�ت مب�اراة
هرت�ا برلني م�ع مضيفه
ماينت�س بس�بب أرب�ع
ح�االت إصاب�ة بفريوس
كورون�ا يف صف�وف ممثل
العاصم�ة ال�ذي يحت�اج اىل
فوز فقط ليؤكد هبوط شالكه
اىل الدرج�ة الثاني�ة .واس�تغل
فرايب�ورغ خس�ارة ش�توتغارت
لينت�زع من�ه املركز التاس�ع بعدما
رف�ع رصي�ده إىل  40نقط�ة بفارق
نقط�ة واح�دة ع�ن األخير .وتعادل
آوغس�بورغ م�ع أرميني�ا بيليفيل�د
س�لباً.وصعد باي�ر ليفرك�وزن إىل
املركز الخامس مؤقتا ً بفوزه الكبري
على ضيف�ه كولن بثالثي�ة نظيفة
س�جلها الجامايكي ليون باييل (5
و )76وم�وىس ديابي ( )51ورفع
باي�ر ليفروك�زن رصي�ده إىل 47
نقطة ،فيما ازدادت مهمة كولن
يف البق�اء تعقي� ًدا بعدم�ا تجمد
رصيده عند  23نقطة يف املركز
السابع عرش قبل األخري.

7

اىل تخلفه يف وقت حاسم اللقاء «من دون أن يهلع ،أمر يمكننا البناء
عليه مع تقدمنا (يف املوسم)».
وأوقف سان أنطونيو سبريز مسلسل انتصارات فينيكس صنز يف ملعبه
عند  10مباريات متتالية ،وذلك بالفوز عليه  85-111بفضل جهود
رودي غاي ( 19نقطة) ودرو يوبانكس ( 13نقطة مع  13متابعة)
ورغم غياب نجمه األبرز ديمار ديروزن.
وسيطر سبريز تماما ً عىل مواجهته مع الفريق الذي فرض نفسه
مفاجأة هذا املوسم ،وألحق به الهزيمة السادسة عرشة يف  56مباراة
واألوىل يف ملعبه منذ  18آذار/مارس حني خرس أمام مينيسوتا تمربوولفز
 .123-119ويدخل فينيكس اآلن يف فرتة صعبة جداً ،إذ يخوض  12من
مبارياته الـ 16األخرية يف املوسم املنتظم خارج ملعبه ،ما يجعله مهددا ً
بالتنازل عن وصافة املنطقة الغربية ،والسيما أنه مطارد من قبل فرق
مثل لوس أنجليس كليربز وجار األخري ليكرز.
ورغم تألق نجمه ستيفن كوري الذي وصل اىل الـ 32نقطة أو أكثر
للمباراة العارشة تواليا ً بتسجيله  ،47خرس غولدن ستايت ووريرز
مباراته مع مضيفه بوسطن سلتيكس  119-114بعدما عجز عن الحد
من خطورة جايسون تايتوم الذي دك سلته بـ 44نقطة.
ولعب كمبا ووكر دورا ً حاسما ً يف الفوز السادس تواليا ً لسلتيكس ،وذلك
بتسجيله ثالثية يف آخر  24ثانية من اللقاء ما وجه رضبة قاضية آلمال
الضيوف بفوز خامس توالياً .ورأى تايتوم أن ما يقدمه سلتيكس يف
اآلونة األخرية ناجم «عن مساهمة الجميع .هذا ما يحتاجه األمر للفوز
باملباريات .سنكون عىل ما يرام».

تشيلسي يصعد إىل نهائي كأس االحتاد اإلنكليزي

صعد فريق تش�يليس إىل نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم
عقب فوزه عىل مانشسرت سيتي بهدف دون رد يف إطار الدور نصف
النهائ�ي من البطول�ة .وأقيمت املباراة عىل اس�تاد ويمبيل العريق
يف العاصم�ة الربيطانية لندن ،وأحرز املغرب�ي الدويل حكيم زياش
ه�دف الف�وز للفريق اللندن�ي يف الدقيقة  55من زم�ن املباراة بعد
تمري�رة حريرية من املهاجم الدويل األملان�ي تيمو فرينر .وهذا هو
التأهل الخامس عرش لتشيليس إىل املباراة النهائية للبطولة ،علما ا
ن الـ”البلوز” سبق لهم خوض نهائي املوسم املايض من املسابقة
عندما خرسوا بهدفني مقابل هدف أمام أرس�نال .وسبق لتشيليس
أن ت�وج بلق�ب كأس االتح�اد اإلنكليزي  8مرات أع�وام (– 1970
.)2018 – 2012 – 2010 – 2009 – 2007 – 2000 – 1997
وهذا هو النهائي الرابع لتشيليس يف كأس االتحاد االنكليزي يف آخر
خمسة مواس�م ،فيما أصبح حكيم زياش أول العب عربي يسجل
يف ال�دور نص�ف النهائي لكأس االتح�اد االنكليزي من�ذ الجزائري
عامر بوعزة لواتفورد أمام مانسستر يونايتد عام  .2007وأفسد
فوز تشيليس حلم الفريق السماوي يف التتويج برباعية تاريخية إذ
يقرتب الفريق من حس�م لقب الدوري إضاف�ة إىل تأهله إىل نصف
نهائ�ي دوري أبطال أوروب�ا ،كما أن كتيبة املدرب اإلس�باني بيب
غواردي�وال تنتظرها موقع�ة مهمة أمام توتنه�ام يف نهائي كأس
رابطة األندية اإلنكليزية املحرتفة يف الخامس والعرشين من الشهر
الحايل.

وولفرهامبتون ينتصر
وشيفيلد يهبط

س�قوطه
غادر ش�يفيلد يونايتد الدوري اإلنكليزي املمتاز بعد
ِ
بميدان وولفرهامبتون  0 - 1ضمن املرحلة  32من املسابقة.
وسجل هدف الفوز الربازييل ويليان جوزيه  59وهو أول هدف
بقميص الذئاب بعد  12مشاركة يف الدوري املمتاز.
وبهذه الخسارة هبط شيفيلد يونياتد رسميا ً إىل دوري الدرجة
األوىل “تشامبيونش�يب” املوس َم املقبل .إذ احتل املرتبة األخرية
برصي�د  14نقطة وتبق�ى  6مراحل حتى لو فاز بها ش�يفيلد
جميعه�ا فإنه لن يصل إىل رصيد برينيل الذي يملك  33نقط�ة.

يويفا يتأهب إلصدار قرارات مهمة اليوم
يتج�ه االتح�اد األوروبي لك�رة القدم (يويف�ا) اليوم االثنني
خالل اجتماع لجنت�ه التنفيذية إىل إضفاء الطابع الرس�مي
على اإلصالحات املتعلقة بمس�ابقة دوري األبطال ،إىل جانب
البت باملدن املضيفة لبطولة أوروبا الصيف املقبل مع احتمال
اس�تبعاد بعضها عن البطولة القارية بس�بب قيود فريوس
كورون�ا .وكان من املقرر املوافقة الش�هر املايض عىل خطط
إصلاح دوري األبط�ال التي س�تطبق اعتبارا ً م�ن  ،2024لكن
أرجىء البت بهذه املس�ألة بعدما رأت رابطة األندية األوروبية أنها
ليس�ت “يف وضع يس�مح لها بعد باملوافقة رسميا ً عىل التغيريات
الرئيس�ة” .ووفق�ا ً ملصادر قريب�ة من املفاوض�ات ،أرادت
بعض األندية الكربى س�يطرة أكبر عىل “يويفا كلوب
كومبيتيش�نز” ،الرشك�ة الفرعي�ة الت�ي تقدم
املش�ورة إىل االتحاد القاري بش�أن املسائل
التجارية .ووس�ط الحدي�ث عن محاولة
اس�تالم زمام الس�لطة م�ن قبل بعض
األندية ،وم�ع التهديد بإمكانية إطالق
دوري السوبر االنفصايل من قبل بعض
األندي�ة الكربى ،هناك أمل بأن الحل
بات منجزاً .وأك�د االتحاد األوروبي
الجمع�ة أن اإلصالح�ات على رأس
جدول أعمال االجتم�اع املقرر اليوم
االثنني يف مدينة مونرتو الس�ويرسية
عىل الش�اطئ الرشقي لبحرية جنيف.
وم�ن املق�رر أن يت�م إصلاح مرحل�ة
املجموع�ات يف دوري األبط�ال أوروب�ا
بش�كل كامل ،م�ع رفع ع�دد األندية من
 32إىل  36وإدخ�ال ما يس�مى بـ “النظام
السويرسي” املستوحى من لعبة الشطرنج،
حي�ث تلعب األندي�ة  10مباري�ات يف مرحلة
املجموع�ات عوضا ً ع�ن نظام الس�ت القائم
حاليا ً والذي يقسم األندية إىل ثماني مجموعات
من أربعة فرق .ووفقا ً للنظام الجديد ،تخوض
األندي�ة “بطولة مصغ�رة” يف مجموعة واحدة
حي�ث يلعب كل فريق  10مباريات .ومن املتوقع
أن ُيمنح أحد املقاعد األربعة الجديدة إىل الدوري
الفرنيس ،فيما س�تكون إحدى النقاط الرئيسة
الجدلي�ة متعلق�ة بكيفي�ة اتخ�اذ قرار بش�أن
ّ
وتفضل رابطة األندية
املقاعد الثالثة األخ�رى.

األوروبي�ة من�ح املقاع�د الجدي�دة اىل أبطال من دوري�ات أخرى،
بينما هن�اك ً
ً
وفق�ا لتصنيفها يف االتحاد
أيضا توجّ ه ملنحها ألندية
ً
الق�اري ،والذي من ش�أنه أن يفضل األندية الت�ي تملك تاريخا يف
أوروب�ا ولكنها تعاني محلي�اً ،وهذا ينطبق حالي�ا ً عىل أندية مثل
أرسنال وليفربول اإلنكليزيني وبوروسيا دورتموند األملاني املهددة
بالغي�اب عن النس�خة املقبلة م�ن البطولة القاري�ة األم .الهدف
األهم لإلصالحات هو زيادة مردود حقوق نقل مباريات املس�ابقة
إلرضاء األندية األوروبية الكربى املتعطش�ة للمال وإنهاء التهديد
بإمكاني�ة إطلاق الدوري الس�وبر االنفص�ايل.يف الوقت نفس�ه،
يحتاج االتح�اد األوروبي إىل وضع اللمس�ات األخرية عىل خططه
لنهائيات كأس أوروبا املقررة الصيف املقبل يف  12مدينة .وبعدما
تس�بب فيروس كورون�ا بإرجائه�ا لعام ،م�ن املق�رر أن تفتتح
نهائي�ات كأس أوروب�ا  2020من امللعب األوملب�ي يف روما يوم 11
تموز/يونيو .الخطة األساس�ية كانت أن ُيحتفل بالذكرى الستني
إلطالق البطولة القارية بإقامتها يف  12مدينة و 12دولة مختلفة.
لك�ن حتى بعد اإلرجاء ملدة عام ،ما زالت تداعيات فريوس كورونا
ترخي بظاللها عىل البطولة القارية بس�بب قيود الس�فر والحظر
املفروض عىل الحضور الجماهيري يف املدرجات .وانتظر االتحاد
القاري حتى منتصف األسبوع الحايل التخاذ قرار اعتماده “التام”
على روما لتكون بني املدن املضيف�ة لنهائيات كأس أوروبا ،وذلك
بعدما ق ّدمت العاصمة اإليطالية ضمانات بحضور “ما ال يقل عن
 ”% 25م�ن الجمهور يف امللعب األوملبي ،وه�ي التي كانت مه ّددة
بخس�ارة اس�تضافة مبارياتها األرب�ع يف البطول�ة القارية.وقال
االتحاد األوروبي“ :ضمنت السلطات أن  % 25عىل األقل من سعة
ً
مضيف�ا “ونتيجة لذلك ،يعتبر االتحاد األوروبي
امللعب س�تمأل”،
لكرة القدم أن روما مؤكدة بشكل تام كمضيفة للبطولة”.

مفكرة الزوراء
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خماطر متزايدة ترتصد الصحفيني يف أوروبا

لندن/متابعة الزوراء:
ش�كل مقتل الصحفي الجنائ�ي اليوناني الب�ارز غيورغوس كارايفز ،ي�وم الجمعة املايض،
ً
مراسلا يف أوروبا خالل السنوات الخمس املاضية ،وهو ما يؤكد
رابع جريمة قتل تس�تهدف
املخ�اوف املتزايدة بش�أن الرتاجع املط�رد يف حرية الصحاف�ة يف عدد من ال�دول األعضاء يف
االتحاد األوروبي.
ي�وم الجمعة امل�ايض ،اقرتب رجالن يس�تقالن دراجة ناري�ة من الصحف�ي ،وأطلق الراكب
الن�ار علي�ه ،حني كان عائدا ً من مقر عمله .وعثر عىل  12رصاصة يف مكان الجريمة .وقالت
الرشط�ة إن كارايفز أصيب س�ت مرات عىل األقل بطلقات من مس�دس عي�ار  9ملم .وعىل
األرجح كان السالح مجهزا ً بكاتم للصوت.
وجاء مقتل كاريفز بعد مقتل الصحفية االستقصائية دافني كاروانا غاليزيا ،بانفجار سيارة
مفخخة يف مالطا يف  16أكتوبر /ترشين األول عام  ،2017وبعد أربع س�نوات من اكتش�اف
يان كوتش�ياك وخطيبته مارتينا كوسنريوفا قتيلني بالرصاص خارج منزلهما يف سلوفاكيا.
وق�د ُقتلت الصحفية واملؤلفة لريا ماكي ،البالغة من العم�ر  29عاماً ،أثناء تغطيتها ألعمال
الشغب يف أيرلندا الشمالية ،يف إبريل /نيسان عام .2019
سبعة رجال أدينوا أو اعرتفوا بقتل كاروانا غاليزيا التي ركزت تقاريرها عىل الفساد السيايس
وغسيل األموال والجريمة املنظمة يف مالطا .لكن ال يزال غري واضح من أمر بقتلها .أدين جندي
سابق بقتل كوتشياك الذي كان يحقق يف احتيال رضيبي من قبل رجال أعمال مرتبطني بكبار
السياسيني السلوفاك ،وخطيبته .لكن العقل املدبر املزعوم ،وهو رجل األعمال ماريان كوشنر،
ُبرئ يف حكم ُيس�تأنف حالياً .أمام هذه الجرائم ،قال رئيس مكتب االتحاد األوروبي والبلقان
يف منظمة «مراس�لون بال حدود» ،بافول س�االي ،إنها «صورة مقلقة» ،مردفا ً «تظل أوروبا
املكان األكثر أمانا ً يف العالم للعمل الصحفي ،لكن الضغوط عىل حرية الصحافة واملخاطر عىل
ممارس�يها تتزايد» .ولم تؤكد الرشطة اليونانية إىل اآلن مقتل كاريفز بسبب عمله الصحفي،
لك�ن الطبيع�ة االحرتافية ملقتل�ه وحقيقة أنه كان يحق�ق يف الجريمة املنظم�ة تجعالن ذلك
ً
«محتملا للغاية» ،وفق ما قال س�االي .وغردت رئيس�ة املفوضية األوروبية ،أورس�وال فون
دير الين ،عقب جريمة قتل الصحفي اليوناني األس�بوع املايض ،أن «قتل صحفي عمل حقري
وجب�ان» ،مضيفة أن «أوروبا ترمز إىل الحرية .وقد تكون حرية الصحافة هي األكثر قداس�ة
عىل اإلطالق .يجب أن يكون الصحفيون قادرين عىل العمل بأمان» .يف هذا الس�ياق ،أش�ارت
«مراس�لون بال حدود» إىل تراجع سيادة القانون وزيادة االعتداءات العنيفة وتزايد التهديدات
عرب اإلنرتنت ،باعتبارها من بني املش�اكل الرئيس�ية التي تهدد حرية املؤسس�ات اإلعالمية يف
أوروبا .وركزت املنظمة الحقوقية ،ومقرها العاصمة الفرنس�ية باريس ،تحديدا ً عىل «هجوم
متطور ومنهجي عىل حريات الصحافة» يف املجر يلهم تكتيكات مماثلة يف بولندا وس�لوفينيا.
يف املجر  ،التي وصفها ساالي بـ»النموذج املضاد» لحرية الصحافة يف أوروبا ،استخدم رئيس
الوزراء فيكتور أوربان وباء «كوفيد »19-لتشديد قبضته عىل السلطة .أي شخص ُيدان بنرش
«أخبار كاذبة» يف البالد يواجه اآلن عقوبة بالس�جن تصل إىل خمس س�نوات .وطبعا ً «األخبار
الكاذبة» قد تكون تقارير صحفية اس�تقصائية شفافة ال تعكس وجهة نظر الدولة .صنفت
املجر يف املرتبة  89من بني  180دولة يف مؤرش حرية الصحافة العاملي التي تعده «مراس�لون
بال حدود» ،بعد سلس�لة من التحركات الس�ابقة للس�يطرة عىل وس�ائل اإلعالم .يف الس�ياق
نفسهّ ،
أرضت سيطرة الحكومة عىل القضاء بحرية الصحافة يف بولندا ،حيث تستخدم بعض
املحاكم اآلن «املادة  »212من قانون العقوبات التي تس�مح بس�جن الصحفيني ملدة تصل إىل
عام بتهم التشهري .بولندا مصنفة يف املرتبة  62يف مؤرش حرية الصحافة التابع لـ»مراسلون
بلا حدود» .وانتق�دت املنظمة ما وصفته بـ»حملة صليبية حقيقية من قبل الس�لطات ضد
وس�ائل اإلعلام» يف دول جن�وب أوروبا مث�ل بلغاريا (املرتب�ة  )111والجبل األس�ود (املرتبة
 )105وألبانيا (املرتبة  ،)84حيث يتعرض الصحفيون الذين ينتقدون الس�لطات إىل االحتجاز
واملضايق�ة .ويف أوروبا الغربية ،كانت «مراس�لون بال حدود» أكث�ر انزعاجا ً من زيادة حاالت
العن�ف ض�د الصحفيني أثناء التظاهرات ،من قبل الرشط�ة واملتظاهرين ،ويف دول مثل أملانيا
وفرنسا وإسبانيا واليونان .ففي فرنسا ،املدرجة يف املرتبة  34يف مؤرش «مراسلون بال حدود»
لع�ام  ،2020تعرض صحفيون للرضب أو اإلصاب�ة بجروح بفعل طلقات نارية وقنابل الغاز
املسيل للدموع التي أطلقتها الرشطة ،وتعرض آخرون لالعتداء من قبل متظاهرين غاضبني،
يف حين تعمد أنصار الجماعات اليمينية املتطرفة يف إس�بانيا واليونان اس�تهداف الصحفيني
باالعت�داء العنيف.لم تقلل املنظمة أيضا ً من خطورة التهدي�دات التي يتلقاها صحفيون عرب
اإلنرتن�ت ،مثل املضايقات والتصيّد اإللكرتوني ومراقبة الدولة ،وحذرت من أنها تقوض عمل
الصحفيين يف أنحاء القارة األوروبية كافة ،حتى يف البلدان التي تحظى فيها الحرية باحرتام
كبري.

يف قضية تشهري مبسؤول

فنزويال تغرم صحيفة  13مليون دوالر
كاركاس/رويرتز :
قض�ت املحكم�ة العلي�ا يف فنزويلا بإل�زام
صحيف�ة بدف�ع  13ملي�ون دوالر لثان�ي
أعىل مس�ؤول يف الحزب االشتراكي الحاكم
ديوس�دادو كابي�و يف قضي�ة تش�هري ،لكن
محامي الصحيفة قال ،السبت ،إن الصحيفة
ال تس�تطيع الدفع.ورف�ع كابي�و دع�وى
قضائي�ة ض�د صحيف�ة «إل ناس�يونال» يف
عام  2015بع�د أن أعادت نرش مقال نرشته
إحدى الصحف اإلسبانية يؤكد أن املسؤولني
األمريكيني كانوا يحققون مع كابيو لصالته
املزعوم�ة باالتج�ار باملخ�درات .وقض�ت
املحكمة العلي�ا يف فنزويال ،بإلزام الصحيفة
بدفع تعويضات لكابيو ،ثاني أعىل مس�ؤول
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يف الحزب االشتراكي بع�د الرئيس نيكوالس
مادورو ،بقيمة  237أل�ف برتو ،وهي عملة
رقمية أطلقها مادورو يف عام  2018مرتبطة
بسعر النفط .ويبلغ السعر الحايل للبرتو 56
ً
وفق�ا للبنك املرك�زي الفنزوييل.وقال
دوالراً،
خوان جارانتون ،أحد محامي إل ناس�يونال،
يف مقابل�ة هاتفي�ة الس�بت إن الصحيف�ة
س�تطلب م�ن املحكم�ة أن توض�ح كي�ف
توصلت إىل هذا الرقم ،وهي خطوة أوىل نحو
مطالب�ة املحكمة بتخفي�ض املبلغ .وأضاف
جارانتون «هذا مبل�غ فلكي» .وينفي كابيو
أي صل�ة ل�ه باالتج�ار باملخ�درات .ولم يرد
الح�زب االشتراكي وال املحكم�ة وال وزارة
اإلعالم الفنزويلية عىل طلبات للتعليق.

أكثر من ألف صحفي يف العامل قضوا بسبب كورونا
جنيف/متابعة الزوراء:
أعلن�ت منظم�ة «حمل�ة الش�ارة الدولي�ة» املعني�ة بحماي�ة
الصحفيين ،عن وفاة  1060صحفي�اً ،يف  73دولة حول العالم،
جراء إصابتهم بمرض «كوفيد »19-بني مارس /آذار عام 2020
وإبريل /نيسان عام  ،2021بينهم  9من مرص و 3من املغرب و2
من الجزائر ،وعىل األقل  1من كل من كردس�تان العراق واألردن
ولبنان واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
وأوضحت «حملة الشارة الدولية» ،من مقرها يف جنيف ،أنه من
الصعب تحديد سبب العدوى (منزلية أم يف العمل) ،مشرية إىل أن
أرقامها تقوم على معلومات اإلعالم املحيل ونقابات الصحفيني
وممثيل حملة الشارة يف القارات املختلفة.
لكن «الش�بكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان» ،وهي منظمة
مرصية غري حكومية ،رصدت وفاة  11صحفيا ً وصحفية جراء
إصابته�م بفريوس كورونا الجديد يف مصر ،وهم :محمد منري،
وعب�اس الطرابيلي ،وملك إس�ماعيل ،ومحمد عاص�م القرش،
وخال�د توحيد ،وإس�ماعيل منترص ،ومحمود ري�اض ،ومحيي
الدين س�عيد ،وس�امية زين العابدين ،إضاف�ة إىل رانيا جاويش
وسيد التوارجي اللذين توفيا خالل األسبوعني األولني من إبريل/
نيسان الحايل ،ولم يشملهما إحصاء «حملة الشارة الدولية».

ورغم أن كل س�يناريوهات الفقد مأس�اوية ،إال أن واقعة وفاة
الصحف�ي املصري محم�د منري قد تكون األش�د .ت�ويف منري يف
الثال�ث عشر من يولي�و /تموز امل�ايض ،إثر إصابت�ه بفريوس
كورونا الجديد ،بعدما س�اءت حالته الصحية بعد أيام من إخالء
نياب�ة أمن الدولة املرصية س�بيله يف الثاني من الش�هر نفس�ه،
وبع�د أيام م�ن نرشه فيديو يطالب فيه بإدخاله إىل مستش�فى
للعزل الصحي.
كان�ت قوات األم�ن املرصية ق�د ألقت القبض على محمد منري
يف  15يوني�و /حزيران املايض ،واقتادت�ه إىل جهة غري معلومة،
بعد أيام من ترويعه ومحاولة اقتحام منزله يف غيابه وتفتيش�ه
ورسقة بعض األغراض منه ،حس�بما أعلن سابقاً .بعدها ظهر
يف نيابة أمن الدولة العليا يف «التجمع الخامس» ،رشقي القاهرة،
حيث وجهت له اتهامات بـ «مشاركة جماعة إرهابية» و»نرش
أخبار كاذبة» و»إس�اءة اس�تخدام موقع التواصل االجتماعي».
وتقرر حبسه  15يوما ً عيل ذمة التحقيقات.
اعتق�ال منري جاء عىل خلفية املداخلة الهاتفية التي أجراها مع
قن�اة «الجزيرة» القطرية ،بش�أن غالف مجلة «روز اليوس�ف»
الذي أثار جدالً ،واعتربته الس�لطات املرصية «مس�يئا ً للكنيسة
املرصية» ،يف يونيو /حزيران املايض.

ظل يف قس�م رشطة الطالبي�ة يف محافظة الجيزة ،إىل أن ش�عر
بمشاكل صحية ،فنقل إلجراء فحص طبي يف مستشفى «سجن
طرة» ،حي�ث تبينت إصابته بفريوس كورون�ا الجديد ،فتدخلت
حينه�ا نقابة الصحفيين املرصيني إلخالء س�بيله .ونرش منري
مقطع�ا مص�ورا عىل صفحته الش�خصية عىل موق�ع التواصل
االجتماع�ي «فيس�بوك» ،يف  7يولي�و /تموز املايض ،ش�كا فيه
من س�وء حالته الصحية وحاجته إىل جه�از تنفس اصطناعي،
مناش�دا ً نقاب�ة الصحفيني مس�اعدته.وتم نقله إىل مستش�فى
العجوزة حيث تويف يف  13يوليو املايض.

الصحافة األجنبية تشيد باملشروع املغربي لتعميم احلماية االجتماعية
الرباط /متابعة الزوراء:
إش�ادة دولية بالق�رار امللكي املتعلق
بمرشوع تعميم الحماية االجتماعية
على املغارب�ة يف س�ياق الجائح�ة،
عكس�ها التن�اول الصحف�ي للحدث
الوطني من لدن كربيات املؤسس�ات
اإلعالمي�ة اإلقليمي�ة والعاملية ،التي
نوّه�ت بأهمي�ة املرشوع ال�ذي من
ش�أنه تحقي�ق التنمي�ة االجتماعية
باململكة يف غضون العقد القادم.
البداي�ة من صحيفة “ج�ون أفريك”
الت�ي وصف�ت املشروع بـ”الث�ورة
االجتماعي�ة” يف املغ�رب ،اعتب�ارا
للرشيحة الواسعة التي ستستفيد من
التغطي�ة الصحية ،خاصة النش�طة
بالقط�اع غير املهي�كل ،مشيرة إىل
اس�تفادة  22ملي�ون مغرب�ي م�ن
التأمين الذي يغط�ي تكاليف العالج
واألدوية واالستشفاء.
م�ن جانبه�ا ،ذك�رت صحيف�ة
“لوبوان” بأن مبادرة تعميم الحماية

االجتماعية ،التي يسهر عىل تنفيذها
امللك محمد الس�ادس ،ترمي إىل دمج
العاملين بالقط�اع غري الرس�مي يف
النس�يج االقتص�ادي واالجتماع�ي
باملغ�رب؛ األم�ر ال�ذي سيس�هم يف
إحقاق الت�وازن االقتص�ادي وإنفاذ
العدالة االجتماعية.
ويف الس�ياق ذات�ه ،رأت وكالة األنباء
اإلس�بانية ،ضمن قصاصة إخبارية

مخترصة ع�ن الح�دث ،أن املرشوع
س�الف الذك�ر يع�د خط�ة طموحة
تراهن عليها الدولة ،من خالل تعميم
التغطي�ة الصحي�ة عىل كاف�ة املهن
الحرة ،س�واء تعلق األم�ر باملزارعني
أم الحرفيين أم التج�ار وغريهم من
الفئات غري املهيكلة.
وبالنس�بة إىل صحيف�ة “إلفارو دي
س�وتا” ،فإن املرشوع امللكي يسعى

إىل ضم�ان كرام�ة املواطنني املغاربة
وتدعي�م قدرته�م الرشائي�ة ،مؤكدة
أن الترصيحات الرسمية للمسؤولني
املغاربة تذهب باتجاه تثمني الخطة
اإلستراتيجية الت�ي س�يكون له�ا
أث�ر مب�ارش على الس�كان ،خاصة
املشتغلني بالقطاع غري املهيكل.
فيم�ا تؤكد صحيفة “ن�ورث أفريكا
بوس�ت” أن املب�ادرة امللكية تش�كل
“ث�ورة حقيقية” باململك�ة املغربية،
اعتب�ارا لتداعياته�ا اإليجابي�ة على
املواطنين يف أوق�ات االضط�راب
االقتص�ادي على غ�رار جائح�ة
“كورون�ا” ،وال س�يما الفئ�ات
الضعيفة باملجتمع.
ونقلت الصحيف�ة اإللكرتونية جزءا
مقتضبا من ترصيح وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة املغربي بشأن
انعكاس�ات املشروع على املغاربة
بقول�ه تبع�ا للمص�در اإلعالم�ي:
“املشروع املجتمع�ي ،ال�ذي يتابعه

امللك محمد السادس باهتمام ،يمثل
ث�ورة اجتماعي�ة حقيقية س�يكون
له�ا آثاره�ا املب�ارشة على الظروف
املعيشية للمواطنني”.
وإىل صحيف�ة “العين اإلخباري�ة”
الت�ي نقل�ت تفاعلات السياس�يني
والنقابيني مع الح�دث ،الذي وصفه
امليل�ودي موخاري�ق ،األمين الع�ام
لالتحاد املغربي للش�غل ،بأنه “ثورة
اجتماعي�ة” م�ن ش�أنها الرق�ي
بأوض�اع املغاربة البس�طاء ،خاصة
األجراء ،وأولئك املش�تغلني يف القطاع
غري املهيكل.
فيم�ا رصح النع�م مي�ارة ،الكات�ب
الع�ام لالتح�اد الع�ام للش�غالني
باملغ�رب ،للصحيف�ة عينه�ا ب�أن
املرشوع امللكي يشكل “قفزة نوعية
وتاريخي�ة”؛ وذلك يف إط�ار الربامج
االجتماعية ،التي ُيصر عاهل البالد
على تنزيلها والوقوف على نتائجها
بشكل شخيص ،بتعبريه.

على خلفية مقتل الصحفي السعودي مجال خاشقجي

االحتاد األوروبي يتجه حنو تقييد تصدير تقنيات الرقابة

كوبنهاغن/متابعة الزوراء:
تؤرق مسألة تصدير الدول األوروبية
وسائل وتقنيات تتيح تتبع ومراقبة
املعارضين والناش�طني يف األنظمة
القمعية ،ومنها العربية ،املؤسسات
واملنظم�ات الحقوقي�ة وأحزاب�ا ً
سياسية يف أوروبا.
وتعالت مطالب الوقف التام لتصدير
ه�ذه التقني�ات ،وتحدي�دا ً املصنعة
منه�ا يف أوروبا ،بعد مقتل الصحفي
الس�عودي جمال خاش�قجي ،داخل
قنصلي�ة بالده يف مدينة إس�طنبول
الرتكية خريف ع�ام  .2018ودفعت
بعض األحزاب بالتعاون بني اليسار
(بمن فيهم الخرض) ويسار الوسط
(كتل�ة االجتماع�ي الديمقراط�ي)
باتج�اه اتخ�اذ إج�راءات مش�ددة
ح�ول ه�ذا الش�أن خلال الصي�ف
املقبل ،وخاصة بعد الكشف عن دور
التقني�ات األوروبي�ة يف قمع ثورات
«الربي�ع العرب�ي» ،وفق ما كش�ف
برملاني يساري يف بروكسل.
وهك�ذا ،بع�د  10س�نوات م�ن
مس�اهمة تقني�ات أوروبي�ة ،ومن
بينه�ا دنماركي�ة ـ�ـ بريطاني�ة
وإيطالية وفرنسية وأملانية ،وأخرى
إرسائيلي�ة ،يف قم�ع احتجاج�ات
«الربيع العربي» ،يذهب األوروبيون
إىل تس�وية ،بع�د التصوي�ت األويل،
نهاية الشهر املايض ،عىل قرار ّ
شكل
معضلة لألوروبيني ،وفق ما كشفت
تقارير أوروبية.
التس�وية الجدي�دة ،املتوق�ع تبنيها

رس�ميا ً م�ن «املجل�س األوروب�ي»
خالل الصي�ف ،وتطبق على الفور،
ستش�مل من�ع الشركات الخاصة
الت�ي تحت�اج أصالً ملوافق�ات أمنية
لتصدير تقنيات حساس�ة عىل األقل
يف الدنم�ارك ،والقط�اع الع�ام ،من
تصدي�ر تكنولوجي�ا «االس�تخدام
امل�زدوج» ،إال بع�د إج�راء تقيي�م
تشارك فيه املفوضية األوروبية.
وتفيد املصادر بأنه «رغم أن اليسار
يف الربملان األوروبي ،ومعه منظمات
حقوقي�ة كثيرة ،غير راض تماما ً
ع�ن املقترح ،إال أنه س�يجري دعم
ما تقدم�ت به أكرب الكت�ل الربملانية
يف يس�ار الوس�ط (االجتماعيين

الديمقراطيني)».
واعترب رئيس كتلة يس�ار الوسط يف
برمل�ان أوروب�ا ،األملان�ي بريند النغ،
يف بي�ان صحفي ص�در الجمعة ،أن
«تبن�ي الترشي�ع ه�ذا الصي�ف يعد
خرقا ً مهما ً لربط التجارة بمس�توى
االلت�زام بحق�وق اإلنس�ان» .وتل�ك
النقطة تثري حفيظة وتردد اليس�ار،
إذ إن ال�دول الدكتاتورية التي تصدر
إليها تقنيات «االس�تخدام املزدوج»
كثيرا ً ما تقدم تقارير زائفة بش�أن
االلت�زام بحقوق اإلنس�ان ،يش�ارك
يف إعداده�ا م�ا يس�مى بمنظم�ات
حقوقي�ة محلي�ة ،وفق�ا ً ملص�ادر
يس�ارية س�مت بلدا ً عربيا ً من دون

رغب�ة يف الكش�ف عن�ه ،زاره وف�د
أوروبي العام املايض.
ويب�دو أن التس�وية س�تمنع
وص�ول التكنولوجي�ا الحساس�ة
ل�دول« ،وتحدي�دا ً حي�ث تم�ارس
عمليات تجس�س ومراقب�ة وتعقب
الصحفيين و املعارضني وناش�طي
حقوق اإلنس�ان» ،بحس�ب ما قالت
مس�ؤولة «مجموع�ة الخضر» يف
الربملان األوروبي ،التشيكية ماركيتا
غريغوروفا.
وترى منظمات حقوقية أن «إصالح
القان�ون س�يعبد الطري�ق لتطبيق
سياسات تصدير أكثر رصامة» ،كما
جاء يف بيان مشرتك ملنظمات دولية،

بينه�ا «منظم�ة العف�و الدولي�ة»
و»مراس�لون بلا ح�دود» و»لجنة
حماي�ة الصحفيين» و»هيوم�ن
رايت�س ووت�ش» و «االتح�اد الدويل
لحقوق اإلنسان».
ويعترب املدافعون ع�ن وقف تصدير
مع�دات وتقني�ات أوروبي�ة لل�دول
القمعي�ة أن تبن�ي الترشي�ع خطوة
باتج�اه مزي�د من الش�فافية ،وإن
كانت ليس�ت كما رغبه�ا املطالبون
بوقف تام للتصدير.
وكان الكشف عن استخدام تقنيات
أوروبيةُ ،
صدرت قب�ل وبعد «الربيع
العرب�ي» ،يف أنظم�ة ش�مولية ،ق�د
أث�ار لس�نوات س�جاالً ح�ول أدوار
الشركات الغربي�ة يف مس�اعدة
األنظم�ة القمعي�ة .وكان�ت «وول
ستريت جورن�ال» ق�د كش�فت ،يف
تقري�ر له�ا يف أغس�طس /آب عام
 ،2011ع�ن دور الرشكة الفرنس�ية
 Amesysيف مس�اعدة نظ�ام معم�ر
الق�ذايف ( 1942ـ�ـ  )2011يف ليبيا.
وجرى أيضا ً التثبت بالوثائق من بيع
رشك�ة «غاما» الربيطاني�ة برنامج
تجس�س  Finspyإىل نظ�ام الرئيس
املصري املخلوع حس�ني مب�ارك ،
وإىل الس�لطات األمني�ة يف البحرين،
بحس�ب ما س�جل تقري�ر صحيفة
«نيويورك تايمز» عام .2013
وبين�ت تقارير عدة من�ذ عام 2012
قيام أنظمة أمنية عربية باستخدام
تقنيات أوروبي�ة ملراقبة الصحفيني
واملعارضني وقمع الحريات وتقوية

الس�يطرة عىل املجتمع�ات ،وهو ما
حرك عددا ً من الربملانيني األوروبيني
للضغ�ط على دول الق�ارة امل�وردة
للتقني�ات ،لوق�ف تصدي�ر تقنيات
«االستخدام املزدوج».
ومن�ذ ع�ام  ،2014بات�ت الرشكات
املص�درة للتقني�ات تل�ك تحت�اج
موافق�ات أمنية وسياس�ية ،ورغم
ذل�ك اس�تمر التصدي�ر ،وخصوصا
م�ن رشكات إيطالي�ة مث�ل
 ،Hacking Teamإىل دول مصنف�ة
دكتاتوريات.
وش�دد االتحاد األوروب�ي ،يف ،2016
على أن تعم�ل الحكوم�ات الوطنية
عىل سد «الثقوب» التي تتيح تصدير
تل�ك التقني�ات ،وأن يج�رى تقيي�م
مدى التزام الدول املستوردة بحقوق
اإلنسان والقوانني اإلنسانية الدولية،
حتى اتخذت بعض الدول ،من بينها
الدنم�ارك ،قرارات جم�دت التصدير
العسكري إىل دول عربية يف .2019
وم�ن الواض�ح أن الترشي�ع الجديد
س�يجعل إلزامي�ا ً على دول االتحاد
األوروب�ي تقيي�م م�ا إذا كان م�ن
املمكن استخدام تكنولوجيا وأدوات
«االس�تخدام امل�زدوج» يف قم�ع
الحريات ،وهو ما واجه قبل س�نتني
معارض�ة م�ن بع�ض ال�دول الت�ي
وج�دت يف نقاش�ات من�ع التصدير
«خسائر كبرية للرشكات أمام تقدم
منافستها الصينية».
وكانت نقاش�ات املجل�س األوروبي
أظه�رت ،عبر ترسي�ب خ�اص

بصحيف�ة «إنفورماس�يون» قب�ل
س�نتني ،أن اس�توكهولم كان�ت من
بني املعرتضني عىل تشديد القوانني.
وواجه�ت الرشك�ة الربيطاني�ة
ـ�ـ الدنماركي�ة BAE Systems
 Applied Intelligenceعاصفة من
االنتق�ادات إثر الكش�ف ع�ن تزويد
بعض ال�دول بتقني�ات مراقبة أدت
إىل اعتق�ال صحفيين ومعارضين
وساهمت يف ترس�يخ قمع الحريات
يف دول عدة.
وبني عام�ي  2015و ،2016أي بعد
ع�ام على تش�ديد القان�ون نظرياً،
أص�درت دول االتحاد األوروبي 317
موافق�ة تصدي�ر لتقني�ات املراقبة
الرقمية .وبحسب منظمة «فريدوم
ه�اوس» ،ف�إن  17يف املائ�ة م�ن
املوافق�ات كانت نح�و دول مصنفة
«حرة» .ومع تبن�ي الترشيع الجديد
س�يتوجب على ال�دول األعض�اء
مش�اركة املفوضي�ة األوروبي�ة
املعلوم�ات حول التقني�ات واملعدات
الخاصة باملراقب�ة والوجهة املصدر
إليه�ا .ويحتوي ن�ص الترشيع عىل
فقرة ترتك للدول نفسها تقييم األمر،
وفيه أن «عىل الدول األعضاء التفكري
بشكل جدي حول مخاطر استخدام
التقنيات والوسائل املصدرة يف خرق
حقوق اإلنس�ان» ،وه�ي فقرة كان
الربملاني�ون األوروبي�ون يريدونه�ا
أكث�ر إلزامية من خالل تقييم معمق
عن احتمالي�ة اس�تخدام املعدات يف
املراقبة وانتهاك الحقوق.

ذاكرة
العدد 7470 :االثنين  19نيسان 2021

www.alzawraapaper.com

No: 7470 Mon 19 April 2021

من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

اشغل اآلن مديرا للمسارح يف دائرة السينما واملسرح

9

الفنان مازن حممد مصطفى لـ”الزوراء” :تأثرت كثريا بالفنانني قاسم حممد وحممود ياسني ونور الشريف
ممثل عراقي معروف تركت أعمالهم بصمة يف الدراما العراقية منذ تسعينيات القرن املايض وقدم
عرشات األعمال التي القت حضورا نذكر واسعا منها ( سنوات النار -غرباء -وغريهما من األعمال.
ولد يف مدينة البرصة ،حاصل عىل شهادة الدبلوم يف معهد الفنون الجميلة عام  ،1983وشهادة البكالوريوس
يف كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد عام  .2003مثل بني عامي  1978و ،1993أكثر من  17مرسحية
عرضت عىل قاعات معهد الفنون الجميلة يف بغداد ،من بينها ( كرنفال األشباح -كوميديا قديمة  -وسور
الصني -و مثل إىل جانب الفرقة الوطنية للتمثيل يف أكثر من  12مرسحية ،بضمنها – الرشارة  -جزرة
وسطية  -وزمن املطحنة  -أول عمل مرسحي له عنوانه الردة الذي حصل وقتها عىل جائزة أفضل
ممثل.
حوار -مجال الشرقي

مازن محمد مصطفى أول ظهور له
يف التلفزي�ون ،كان يف الع�ام ،1995
يف مسلس�ل (غرب�اء) و م�ن أب�رز
املرسحيات التي مثل فيها ،هي :زمن
املطحنة – خباطة  -كرنفال األشباح
اما عمله يف الدراما التلفزيونية ،فقد
مث�ل يف أكث�ر م�ن  30عملا دراميا
أبرزها  -رياح املايض  -عيل الوردي -
مناوي باشا  -سنوات النار -شموع
خرض الياس .اما االفالم التي شارك
فيه�ا فيلم رس القواري�ر من تأليف
عبد الس�تار البيضاني وإخراج عيل
حن�ون .والفيل�م ينتمي إىل أس�لوب
الواقعي�ة الس�حرية ،ويع�د طف�رة
نوعية يف تاريخ السينما العراقية .
صفح�ة ذاك�رة اس�تضافت الفنان
مازن محم�د مصطفى وأجرت معه
الحوار اآلتي -:
اهال وسهال بك اخ مازن ضيفا عىلجريدة الزوراء .
 اهلا ومرحب�ا بك�م وبجريدتك�مالغ�راء وانت�م تتذك�رون الفنانين
واملبدعني .
باعتزاز نود منك اوال ان تقدم نفسكلقارئنا االكارم .
اس�مي مازن محم�د لطيف ممثل يفقائمة املمثلني العراقيني  ,تولد البرصة
 , ١٩٦٢حاصل على دبلوم فني فنون
مرسحية ف�رع التمثيل عام ١٩٨٣من
معه�د الفن�ون الجميل�ة .حاصل عىل
ش�هادة البكالوريوس فنون مرسحية
فرع التمثيل يف كلي�ة الفنون الجميلة
ع�ام.٢٠١٣
اذا حدثن�ا ع�ن اه�م مش�اركاتك يفاملعهد والكلية ؟
مثل�ت يف املعه�د املرسحيات اآلتية.الطبيب رغما عنه .س�والرا .عيىس
املس�يح اس�مى النج�وم .االش�باح
.اللعب�ة الخطرة.س�عيد مح�اد
العرب�ي ومرصعه.اغنية االسلاف
.م�رض اس�نان وغريها للس�نوات
م�ن ١٩٧٩لغي�ة  .١٩٨٣مثل�ت يف

نقابة الفنانين املركز العام مرسحية
ليلة الش�هيد محمد الزرقطوني  .وفاء
ادريس  .مثل�ت يف نقابة الفنانني فرع
باب�ل .مرسحية الرده�ة .الرجل النمر
 .مثل�ت يف الفرق�ة الوطني�ة للتمثي�ل
املرسحي�ات التالي�ه ..جزرة وس�طية
.ارض جو خ�ارج التغطية .كونرشتو
.للروح نوافذ اخ�رى  .املطحنة .حدث
يف الك�راده .مثل�ت للدرام�ا العراقي�ة
املسلسلات اآلتي�ة .غرباء هس�ترييا
.فاي�روس .بي�ت الطني .علي الوردي
.النب�ي اي�وب .الجوه�رة الزرق�اء
.كمام�ات وط�ن املنطق�ة الحم�راء
وغريها .
وم�ن خالل هذه االعمال هل حصلتعىل جوائز معينة ظ
حصلت عىل الجزائز التاليةجائ�زة تقديري�ة يف مهرج�ان املرسح
العراقي . ١٩٩٣
جائزة االبداع من وزارة الثقافة . ٠١٠
وخلال انتس�ابك اىل دائرة الس�ينماواملرسح هل كلفت بمناصب معينة ؟
نعم شغلت املناصب االتية.-مدير مرسح املحافظات .

مدير الفرقة الوطنية للتمثيل .مدير املرسح الوطني .مدير املسارح وما زلت . النش�أة والعائلة ودورهما يف رس�مطريقك؟
 نش�أت يف عائل�ة علمي�ة تنتم�ي اىلاالرسة التعليمي�ة فوال�دي كان مديرا
الح�دى امل�دارس يف محافظ�ة باب�ل
ومنذ نعوم�ة اظافري رأي�ت ابي يقرأ
ويوجهنا التوجيه الصحيح كي نكون
عن�ارص صالح�ة يف املجتم�ع فضلا
ع�ن ان مدينة الحل�ة كان فيها الكثري
م�ن املنتمين اىل االح�زاب التقدمي�ة
قب�ل الجبهة الوطني�ة وبعدها وكانت

ليفي الصف الرابع االبتدائي يف اوبريت
(مسرية شعب) يف املدرسة املرضية يف
تربي�ة بابل ع�ام  ١٩٧٢وتوالت بعدها
املش�اركات اىل دخ�ويل معه�د الفنون
الجميلة
 وكيف بدأت تطور نفسك؟ خالل س�نوات الدراسة بدأت تتكونعن�دي مجموع�ة م�ن االراء تتط�ور
بتط�ور الزم�ن وص�وال اىل الدراس�ة
املتوس�طة وكان�ت هن�اك احتف�االت
طالبي�ه كنا نمارس�ها بعفويه .نكتب
ونخت�ار املمثلني ونخ�رج اعماال رغم
ع�دم معرفتنا بماهية االخراج الننا لم
ن�درس ولك�ن لدينا معلون�ات تكونت

اىل ما انا عليه االن .
 حدثنا عن الخطوات االحقة. اثن�اء دراس�تي يف معه�د الفن�ونالجميلة .بدأت مرحلة التأثر بالفنانني
ف�اول ش�خصية فنية تأث�رت بها هو
االستاذ قاس�م محمد الذي ارشف عىل
تدريس�نا يف الس�نوات االوىل من املعهد
وه�ي س�نوات التكوي�ن ف�زرع حبه
يف نفوس�نا واالس�تاذ ايل ي�زرع حب�ه
يف قل�وب طالب�ه يكون درس�ه ممتعا
ومهم�ا .بعدها ب�دأت اطلع على أداء
الطلب�ة املتميزي�ن يف املعه�د باملراحل
املتقدمة فكان طارق هاش�م و محمد
س�يف انموذجا للطالب املبدعني .وزاد

فيها من املهرجان .
 انتماؤك اىل الفرقة القومية للتمثيلمتى وملاذا ؟
 انتمائ�ي للفرق�ة القومية جاء بعدان اس�قر ب�ي الزم�ن يف بغ�داد بدات
االش�تغال بمبدأ العق�د املؤقت يف عدة
مرسحيات منذ الع�ام  ١٩٩٦وبعدها
حتى تعينت بها عام  ٢٠٠٦واش�تغلت
يف الكثير م�ن االعم�ال وتب�وأت عدة
مناصب بها اىل ان اس�تقر بي املطاف
مديرا للمسارح وما زلت.
 لنعد بالذاكرة ونس�الك عن اول عملمرسحي لك حدثنا عنه وعن مشاعرك
تجاهه ؟
 اول عمل مرسحي يل يف معهد الفنونالجميلة كان مرسحي�ة الطبيب رغما
عنه تاليف مولري واخراج األس�تاذ عبد
الل�ه جواد رحمه الله ع�رض يف املعهد
ويف البصرة يف رحل�ة طالبي�ة غاي�ة
بالروع�ة والجمال بحي�ث اضفى عىل
شخصياتنا معرفة فائقة فبدأ الطالب
يف الس�نوات املتقدم�ة يختاروننا الداء
الش�خصيات يف اطاري�ح تخرجهم يف
املعهد ع�ام  .١٩٧٩ومن احب االعمال
اىل نفيس ايام العطلة الصيفية يف فرقة
مرك�ز ش�باب الحلة ه�ي مرسحية ال
ترهب حد الس�يف تاليف فرحان بلبل
اخ�راج االس�تاذ س�لمان نعم�ة الذي
احتضننا بشكل كبري واهتم بتطويرنا
وعرض�ت يف الحل�ة والبصرة ونال�ت
استحس�ان الجمهور الحيل والبرصي
.اما يف نقاب�ة الفنانني ف�رع بابل بعد
سنوات العس�كرية فكما ذكرت كانت
اول مش�اركة يل يف مرسحي�ة الرده�ة

اول عمل مسرحي لي يف معهد الفنون اجلميلة كان مسرحية الطبيب رغما عنه
يف الفرقة الوطنية للتمثيل كان اول عمل لي هو جزرة وسطية تأليف خالد مطلك

لوال�دي عالق�ات وطيب�ة م�ع بع�ض
الش�خصيات املثقفه بحكم االشتغال
والس�كن فب�دأت انتبه اىل نقاش�اتهم
وطروحاتهم وأس�اليبهم عىل يف طرح
املوضوع�ات فتعلمت منه�م الكثري يف
ادارة دفة النقاش او طرح املوضوعات
الثقافي�ة وكيفية الخوض يف حيثياتها
والوص�ول اىل نتائ�ج نس�تفيد منها يف
مواضيع اخ�رى فضال ع�ن تطلعاتي
ومس�اهماتي يف املخيمات الكش�فية
واملهرجان�ات الطالبي�ة ومعس�كرات
اتح�اد الش�باب آنذاك فكس�بت خربة
البأس بها تؤهلن�ي ان ادخل اىل معهد
الفنون الجميلة .
 رغ�م ان�ك ق�د ع�ددت لن�ا اعمال�كومش�اركاتك الكثرية ما اول خطواتك
نحو الفن وانت صبي؟
 اول الخط�وات نح�و الف�ن عندم�اكن�ت صبيا حي�ث كن�ت حريصا عىل
ان اش�ارك يف مجم�ل الفعالي�ات التي
تقوم بها املدرس�ة حيث كان النشاط
املدريس يعمل بنش�اط عال يف املدارس
ويش�ارك يف املهرجان�ات ويحصل عىل
جوائز مهمه فيه فكانت اول مشاركة

من خالل االساتذة بالنشاط املدريس.
يف هذه املرحلة بدات تتبلور لدي فكرة
ان اتق�دم اىل معه�د الفن�ون الجميلة
فبدأت اقرأ نصوص�ا مرسحية عاملية
ورواي�ات عربي�ة وعاملي�ة واركز عىل
التمثي�ل من خالل التلفزي�ون اعمال
عراقية وعربية فتأثرت كثريا باالستاذ
قاس�م محمد ومحمود ياسين ونور
الرشي�ف من مصر حتى ب�دأت اقلد
ترسيح�ات ش�عرهم واقل�د اداءه�م
يف بعض املش�اهد التي بقي�ت عالقة
يف ذهن�ي فضلا عن حف�ظ القصائد
الش�عرية الفصحى والش�عبية واقوم
بادائه�ا على بس�اطة معلومات�ي يف
التمثيل وااللقاء فب�دأت اقرأ القصائد
ام�ام عائلت�ي .ولوال�دي رحم�ه الل�ه
الفض�ل يف توجيهي باختي�ار ما اقرأ.
يف الص�ف الثالث املتوس�ط هناك عدة
خيارات للطالب منها االعدادية فرعني
.املهني�ة ثالثة اعدادي�ات .معهد اعداد
املعلمني الدورات العسكرية باالضافة
اىل معه�د الفنون الجميل�ة وبالرصاع
مع نفيس ه�ل اخت�ار الرياضه كوني
ام�ارس كرة الق�دم يف مركز الش�باب
وبني معهد الفن�ون الجميلة .وبالخري
اس�تقر رأي�ي على ان ادخ�ل معه�د
الفنون الجميلة.
وفعلا قبل�ت بااملعه�د ع�ام ١٩٧٨
وتتلم�ذت على اي�دي اس�اتذة اكفاء
منه�م قاس�م محم�د .عبدالل�ه جواد
وخال�د س�عيد وفاض�ل الق�زاز وعبد
املنع�م خط�اوي وغريه�م .وحقق�ت
حلم�ا عل�ق يف ذاكرت�ي واش�غلت عىل
نفسي كثريا بالتماري�ن املرسحية كي
اط�ور امكانيات�ي االدائي�ة مس�تعينا
بمالحظات اس�اتذي التي كانت درسا
بليغا يف تطوير امكانياتي حتى وصلت

تطلعي فتأث�رت بمحمود ابو العباس.
حام�د خضر و عام�ر جه�اد وحيدر
الشلال وكاميران رؤوف وغريهم اىل
ان وصل�ت اىل املراح�ل املتقدم�ة م�ن
الدراسه حينها بدأت احساسا بتكوين
ش�خصية فنية خاصة بي بمعزل عن
التأثر باالخرين واتذكر حينها ش�كلنا
ثنائي مه�م يف املعهد انا والفنان عادل
عب�اس وقدمن�ا الكثير م�ن االعمال
ونال�ت اعج�اب االس�اتذة والطالب يف
املعه�د واالكاديمية وتوالت األعمال اىل
سنة التخرج عام  ١٩٨٣وبدأت مرحلة
االحتراف ولكث�رة االنش�غال ب�دات
بتطوير معلوماتي االدبية واالكاديمية
بالقراءة الدائمة اىل سنة الترسيح من
الخدمة العسكرية .
 عمل�ت يف مدينة س�كنك الحلة كثرياوكن�ت م�ن املبدعين حدثنا ع�ن تلك
املرحلة؟
 بع�د س�نة الترسي�ح م�ن الخدم�ةالعس�كرية ب�دأت مرحل�ة اخ�رى من
االش�تغال وبي ش�غف كبير ان اعود
ملمارسة التمثيل بعد انقطاع ما يقرب
سبع سنوات فبدأت العمل مرسحيا يف
نقابة الفنانني فرع بابل كوني اس�كن
يف الحلة من محافظ�ة بابل فعملت يف
مرسحية الردهة اع�داد حامد الهيتي
ع�ن قص�ة العنبر رقم  ٦لتش�يخوف
واخ�راج املب�دع علي حس�ون املهن�ا
وعرض�ت يف مهرجان منت�دى املرسح
الس�ادس وحصدت  ٥جوائ�ز .بعدها
عملت يف مرسحي�ة الرجل النمر وهي
اع�داد الفنان رحيم مه�دي عن قصة
الرج�ل النمر للكاتب الس�وري زكريا
تام�ر وم�ن اخراج�ه ايض�ا وعرضت
يف مهرج�ان املسرح العراق�ي الثالث
وحصلت على جائ�زة تقديرية الدائي

اعداد حام�د الهيتي ع�ن قصة العنرب
رقم  ٦لتش�يخوف واخراج الفنان عيل
حس�ون املهنا هذه املرسحية قدمتني
نجما يف املسرح الحيل عرضت يف مقر
النقابه عام  ١٩٩٠ونالت استحس�ان
الجمهور الحيل وكتبت عنها الصحافة
كثيرا وعرض�ت يف مهرج�ان منت�دى
املسرح عام  ١٩٩١وعرض�ت ايضا يف
مهرجان مرسح بغداد الثاني للمرسح
العرب�ي ونال�ت استحس�ان جمه�ور
املهرج�ان واكثرهم م�ن العرب وكتب
عنها الكثري من املقاالت النقدية وكانت
من االعم�ال املتمي�زة يف املهرجان.اما
يف الفرقة الوطني�ة للتمثيل فكان اول
عمل هو ج�زرة وس�طية تأليف خالد
مطلك واخراج كاظم النصار .وعرضت
يف مهرجان املرسح العراقي الس�ادس
قدمتن�ي ه�ذه املرسحي�ة ملخرج�ي
الفرق�ة الوطني�ة للتمثي�ل وبعده�ا
تتابعت االعمال املرسحية .
اما اول يف نقاب�ة الفنانني املركز العام
فكان�ت مرسحية ليلة الش�هيد محمد
الزرقطوني وهو واحدة من شخصيات
املقاوم�ة املغربي�ة ض�د االس�تعمار
الفرنيس وكانت تألي�ف واخراج املبدع
فالح شاكر وعرضت يف املغرب الشقيق
يف  ١٥والي�ة مغربي�ة وكتب�ت عنه�ا
الصحافة املغربية والفرنسية .وكانت
محط اعجاب الفناني املغاربة .
 لو طلبنا من�ك احصائية العمالك ماتقول ؟
 مشاركاتي كثرية ولكن استطيع اناحصيها باكثر من  60عمال مرسحيا
 طي�ب م�ا ه�ي اه�م اعمال�ك التيش�اركت بها منذ  2020وما بعدها أي
قبل اجرائك عملية الفقرات ؟
 عديدة ايضا منهافايروس – 2020 ،مسلسل []4

كمامات وطن – 2020 ،مسلس�ل
واحد زائد واحد – 2020 ،مسلسل
يسكن قلبي – 2020 ،مسلسل
سبايكر – 2018 ،مسلسل
الرسكال – 2017 ،مسلسل
النبي أيوب – 2014 ،مسلس�ل
رس القوارير – 2014 ،فيلم
حم�دان عدل وكبل عالربملان– 2013 ،
مرسحية
اوان الحب – 2012 ،مسلسل
عيل الوردي – 2012 ،مسلسل
مواط�ن تح�ت الصف�ر– 2010 ،
مسلسل
الدهانه – 2009 ،مسلسل
س�نواتالنار– 2008،مسلس�ل
•بيت الطني – 2005 ،مسلسل
ش�موع خضر الي�اس– 2005 ،
مسلسل
هذا هو الحب – 2005 ،مسلسل
املالذ آمن – 2001 ،مسلس�ل
مناوي باشا ج – 2001 ،1مسلسل
رج�ل ف�وق الش�بهات– 2000 ،
مسلسل
جراح العيون – 1999 ،مسلسل
الح�ب يأت�ي م�ن الناف�ذة– 1997 ،
مسلسل
القفاز األبيض – 1997 ،فيلم
غرباء – 1997 ،مسلسل
خطوط ساخنة – 1996 ،مسلسل
منحرفون – 1996 ،فيلم
هسترييا – 1996 ،مسلسل
الحوت والجدار – 1995 ،مسلسل
امرأه ورجل – 1995 ،مسلسل
بع�د كل هذه الحصيلة نس�الك اكثرعمل تعتز به ؟
اعتز بالكثري من االعمال التي قدمتهااو ش�اركت بها وس�ابدأ م�ن املرسح
.اعت�ز بمرسحية الرده�ة اعداد حامد
الهيت�ي رحم�ه الل�ه .واخ�راج املبدع
املتصوف عيل حسون املهنا ومرسحية
خيانة اعداد املبدع جبار جودي.وصالح
منسي عن خمس�ة مآيس لشكس�بري
وانعكاساتها عىل الواقع العراقي وهل
ترتقي ه�ذه امل�آيس اىل املأس�اة التي
يعيشها املواطن العراقي.
ام�ا يف الدراما فأعتز بمسلس�ل غرباء
تألي�ف املب�دع احم�د هات�ف واخراج
املب�دع هش�ام خال�د .حي�ث قدمتني
ه�ذه املسلس�ل اىل املتلق�ي العراق�ي
بشكل صحيح وواضح .وبعدها توالت
االعم�ال واعت�ز ايضا بمسلس�ل بيت
الطين تأليف واخ�راج املب�دع عمران
التميمي .ومسلسل يسكن قلبي تأليف
املبدع باس�ل الش�بيب واخ�راج املبدع
اكرم كامل .
حدثن�ا ع�ن اعمال�ك م�ع االذاع�ةواهميته�ا لالنطالق العمال تلفزيونية
وسينما ؟
 تع ّد االعمال االذاعية من اهم االعماليف حي�اة الفن�ان املمث�ل الن التمثيل يف
االذاع�ة عب�ارة عن ص�وت فقط فمن
خلال الصوت يجب ان يفه�م املتلقي
خصائ�ص الش�خصية واالماكن التي
يتواجد بها وكاريكرت الشخصية فمن
خالل كل هذه الظروف املتلقي يشاهد
من خلال ص�وت املمث�ل ويس�تمتع
ب�االداء ومعالج�ة الش�خصية فه�ي
اصعب انواع التمثيل.
وقد عمل�ت كثريا يف االعم�ال االذاعية
وكان�ت االعم�ال متنوعه قس�م منها
مدني.
وريف�ي وتاريخي ول�كل عمل ظروفه
وخصائصه من حيث الش�كل واملوقع
واالكسس�وارات املس�تخدمة يف العمل
ولكن اكثر عمل اعتز به يف االذاعة هو

مسلس�ل عب�د الرحم�ن الداخل صقر
قري�ش وكن�ت امثل هذه الش�خصية
الف�ذه ال�ذي اسس�ت دول�ة عربي�ة
اسلامية يف بلاد الغ�رب وم�ا زال�ت
ش�وهدها ماثل�ة للعي�ان يف اس�بانيا
فمدينة قرطب�ة واش�بيلية حارضات
التاريخ االسالمي يف اسبانيا فضال عن
املس�اجد والعمارة االسالمية حارضة
اىل يومنا هذا .
ه�ل تمي�ل اكث�ر للتمثي�ل ام لغريهوللعامية ام الفصحى ؟
بطبيع�ة الح�ال امي�ل للتمثي�ل بكلتفرعاته إذاعية تلفزيونية س�ينمائية
ومرسحي�ة كون�ي اق�ف بجان�ب
االختص�اص وتطوي�ره والس�يطرة
على ادوات�ه وال يس�عني البح�ث عن
اختص�اص اخ�ر كان يك�ون االخراج
كون�ي افضل تطوير ادواتي يف التمثيل
ومعالجة الش�خصيات التي تنسب ايل
افض�ل م�ن ان اش�تت نفسي يف امور
اخ�رى ممك�ن االطلاع عليه�ا وعدم
ممارستها.
ام�ا ميلي للفصح�ى او العامية فلكل
عمل ظروفه فالعمل التاريخي اليمكن
ان يكون بالعامية كما ال يمكن للعمل
الريف�ي ان يك�ون بالفصح�ى وان�ا
عمل�ت يف االتجاهني ولك�ن بطبيعتي
امي�ل للفصح�ى يف االذاع�ة واملسرح
النها تكشف عن براعة املمثل وكيفية
التعام�ل باللغ�ة الفصحى بلا تكلف
حيث يجب ان يكون االداء سلسا يدخل
اىل فه�م وقل�ب املتلق�ي بال اس�تئذان
ويس�تمتع باالداء للممث�ل ومعالجته
للشخصية .
 املرسح الشعبي كيف تقيمه االن ؟ املرسح الش�عبي شانه شان املرسحالج�اد ل�ه محبي�ه ورواده وال يختلف
علي�ه اثن�ان النه يقترب م�ن هموم
املواطن وما يعانيه يف حياته ويومياته
اال ان ه�ذا املرسح بدأ يميل لالس�فاف
وبعض االيحاءات التي اليمكن تتقبلها
العائل�ة العراقي�ة لذل�ك ن�راه انحرس
رواده يف الفترة االخرية وق�ل االقبال
علي�ه الن املسرح يج�ب ان يك�ون
ملتزم�ا الن العائل�ة العراقي�ة تتعن�ى
ملشاهدة املرسحية او النجم الكوميدي
فعلينا ان نحرتمه�ا .عكس التلفزيون
فان املمثل يفرض نفس�ه عىل العائلة
وايضا يجب انت تق�دم لها ما يفيدها
ويقلل من همومها .
 م�ا الذي بي�دك االن واين ان�ت االن.االن م�ا بي�دي ه�و ق�راءة مجموع�ة
من القص�ص يف فرتة انته�اء االعمال
الدرمية والتحضري للموسم القادم اما
اي�ن انا االن فاني اش�غل منصب مدير
املس�ارح يف دائ�رة الس�ينما واملرسح
ولدينا برنامج متكامل لكل السنة من
عروض مرسحية ومهرجانات وندوات
فكريه ولكنها متوقفة بش�كل مؤقت
وذل�ك للظ�رف الصحي للبالد بس�بب
جائحة كورون�ا .اتمنى ان يحفظ الله
البالد والعباد من رش الوباء .
 هل تود ان تضيف ش�يئا . اتمن�ى ه�ذا التناف�س يف الدرام�االعراقي�ة ال يك�ون محبوس�ا بدرام�ا
رمض�ان بل يجب ان يك�ون عىل مدار
السنة اسوة بالدراما العربية.
واتمنى عىل الجيل الجديد من الفنانني
الشباب الواعدين ان يستمروا ويطوروا
ادواته�م االدائي�ة كي يقودوا املسيرة
بعدنا .ومن الله التوفيق .
 امنياتن�ا ل�ك بالصح�ة والعافي�ةوالعطاء الدائم .
 مرة اخرى اقدم شكري لكم وللزوراءالحبيبة .
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لطلة ابهى....

حنو مستقبل افضل...هلا

اجعلي شهر رمضان بداية جديدة سعيدة حلياتك الزوجية
شهر رمضان يحمل أجواء روحانية
تبع�ث على االسترخاء والحميمية
وتبث البهجة يف النفوس ،لذا استغيل
الش�هر الكريم من أجل التخلص من
الخالف�ات الزوجي�ة ،واجعليه بداية
جديدة أكثر س�عادة واستقرارا ً بينك
وبين زوج�ك .ويف ما يلي  5نصائح
تس�اعدك عىل بداية جديدة وسعيدة
لحيات�ك الزوجي�ة يف ش�هر رمضان
الكريم.
 - 1اعدي منزلك الس�تقبال الش�هر
الكريم بلمسات رومانسية
ّ
ّ
وعطريه واهت ّمي بتجديد
رتبي منزلك
بعض الديكورات التي تضفي ملسات
رمضانية تبعث البهجة يف النفوس.
الش�عور بالبهجة وبأجواء احتفالية
يف املنزل يجعل جميع أفراد األرسة يف
حالة سعادة وهدوء وتقبل لآلخر ،ما
يقل�ل من حدة الخالف�ات بينك وبني
زوج�ك ويجعلكم�ا أكث�ر انس�جاما ً
وتفاهماً.
 - 2جه�زي قائم�ة باألطعم�ة التي
يحبها زوجك
بالتأكيد رمضان ليس شهر الطعام،
ولكن هذا ال يقلل من أهمية س�فرة
رمضان الت�ي ينتظرها زوجك طوال

املطبخ ..

س�اعات الصي�ام ،ل�ذا إذا نجحتِ يف
إع�داد األطعم�ة الت�ي يحبه�ا على

اإلفطار ،فس�وف يكون أكثر سعادة
وامتناناً.

يمكنكِ تجهيز قائمة بجميع األطعمة
التي يفضلها زوجك ،سوف تساعدك

القائم�ة يف اختيار أصن�اف اإلفطار
يوميا ً دون حرية أو تردد.
 - 3اهتمي بنفسك
ال ترتكي نفس�ك فريس�ة لالنشغال
برتتي�ب املن�زل وإعداد الطع�ام ،بل
اهتم�ي بنفس�ك واح�ريص على أن
تكون�ي يف أبهى ص�ورك عندما يراكِ
زوج�ك ،فالصي�ام ال يعن�ي انقطاع
الحميمية بينك وبني زوجك.
 - 4اهتمي بطريقة استقبال زوجك
يأتي زوجك من العمل بعد يوم شاق،
عالوة عىل مشقة الصيام ،ما يجعله
بحاجة إىل اس�تقبال حسن منكِ  ،لذا
ال تستقبليه باملش�اكل والنقاشات،
ب�ل اس�تقبليه باالبتس�امة الرقيقة
والكلم�ة الطيب�ة ،س�وف تالحظني
فرقا ً كبريا ً يف العالقة بينكما.
 - 5اهتمي بود أهله
من أه�م الطاعات يف ش�هر رمضان
الكريم ه�ي صلة الرحم ،حتى إن لم
تتمكن�ي من إعداد وليمة الئقة ألهل
زوجك بس�بب ظروف وب�اء كورونا،
فاحريص عىل إبقاء الود متصالً عرب
املكاملات التليفونية وإرسال الهدايا،
وتذك�ري أن أه�ل ال�زوج مفت�اح
لقلبه.

طريقة عمل “ التبولة اللبنانية “

املقادير :
3حبات من البندورة
 2حبات من خيار
4ضمات من البقدونس
كوب من الربغل الناعم
ملعقة صغرية من النعنع الناش�ف
او املجفف
ملعق�ة صغيرة من املل�ح ويمكن
الزيادة او التقليل منه
حسب الرغبة
ع�دد  3م�ن الليم�ون الحام�ض
ويمك�ن الزيادة او التقليل حس�ب

الرغبة
حب�ة واحدة من الليم�ون املقطعة
اىل رشائح للتزيني
نعناع اخرض
ملعقة كبرية من زيت الزيتون
ممكن اضافة حبة بصل صغرية اىل
س�لطة التبولة وذلك حسب الرغبة
 اوراق الخس والكرنب للتزينطريقة تحضري التبولة
قومي بتقطيع البندورة اىل مربعات
صغيرة الحج�م -قوم�ي بتقطيع
الخياراىل مربعات صغرية الحجم

افرم�ي البقدون�س بش�كل ناع�م
جدا.....جدا
افرمي النعناع االخرض بشكل ناعم
قومي بغس�ل الربغل الناعم ومنثم نقع�ه باملاء بحي�ث يغمره بعد
ذل�ك يصفى ويوض�ع عليه عصري
الليمون الحامض .
اذا كن�ت ترغبين باضاف�ة الفجل
قومي يتقطيعه اىل مربعات صغرية
الحج�م -قوم�ي بتقشير البصل
ومن ث�م فرمه بش�كل صغري جدا
ث�م نخلط هذه املقادي�ر التي قمنا

بتقطيعها مع بعضها البعض ومن
ث�م نضيف ماييل عليه�م  :النعناع
الناشف  +امللح +زيت الزيتون -ثم
نقلبهم م�ع بعضهم البعض داخل
الوع�اء للتجان�س بحي�ث يصبح
ه�ذا الطب�ق م�ن االطب�اق الغنية
بالفيتامين�ات وخاصة فيتامينات
 Cو  Eو B6وحم�ض الفولي�ك
ويمك�ن تناوله�ا ملن يعان�ون من
ال�وزن الزائ�د حي�ث تعتبر وجبة
كاملة وغنية واظهرت الدراس�ات
يف جامع�ة كاليفورني�ا”إن تناول

الس�لطة مرة يف اليوم يعد طريقة
مالئمة لتحسين الوض�ع الصحي
بس�هولة” .طريقة تقدي�م التبولة
نقوم بفرش اوراق الخس والكرنب
بداخل طبق التقديم ومن ثم نقوم

بس�كب س�لطة التبول�ة يف الطبق
ومن ث�م نضيف الليم�ون املقطع
اىل رشائح للتزيين وبعض النعناع
االخضر ايض�ا للتزي�ن وصحتني
والف عافية

ث

سلوكيات

االنانية لدى االطفال  ...اسبابها وطرق العالج
تتمث�ل األناني�ة عن�د األطف�ال
يف اهتم�ام األطف�ال بأنفس�هم
وبمصالحه�م دون االهتم�ام
بمصال�ح اآلخرين ،وتقترص نظرة
األطف�ال األنانين على حاجته�م
الخاص�ة فق�ط حي�ث تك�ون
احتياجاتهم هي محور حياتهم.
أسباب األنانية:
 .1الخوف  :املخ�اوف العديدة عند
األطفال تسبب األنانية عندهم مثل
مخاوف البخ�ل ،الرفض ،االبتذال،
وه�م ع�ادة يج�دون يش�عرون
بالغضب والفزع ،وبالتايل يميلون
إىل األناني�ة ،ويصبح�ون مهتمني
فق�ط بس�عادتهم وسلامتهم
الش�خصية ،ولذلك يحاولون دائما ً
تجنب األذى من اآلخرين ،ولذلك ال
يعرضون أنفس�هم ولو نس�بيا ً إىل
االهتمام باآلخري�ن ،وال يظهرون
أي ن�وع م�ن أن�واع التغيير يف
حياتهم  ،ودائما ًَ يس�ودهم شعور
بالقلق والتهيج وهم يرون األشياء
من خالل أعينهم فقط ويفرسون
وجه�ات نظ�ر اآلخري�ن بأنه�ا
مخجل�ة ،ه�م متمرك�زون ح�ول
النفس ونكدين ومتقلبي األطوار.

 .2ال�دالل أو الدلع :بعض األطفال
يحاول�ون إبع�اد أطفاله�م ع�ن
أي�ة مواق�ف مزعج�ة ،ويقدمون
ألطفاله�م الحماي�ة الزائ�دة،
ويحرص�ون على عىل إش�باع كل
م�ا يحتاج�ه أطفالهم ،لذا ينش�أ
أطفاله�م وه�ن غير قادرين عىل
تنمي�ة ق�وة االحتم�ال أو تطوي�ر
ذواتهم وهذا يقودهم إىل األنانية.
 .3ع�دم النض�ج :ع�دم الوع�ي
االجتماعي املناسب ( ،عدم التقيد

باالتفاقات وعدم تحمل املسؤولية
) إن األطفال الذين ال يس�تطيعون
تحمل اإلحب�اط ويري�دون اليشء
ال�ذي يريدون�ه عندم�ا يريدون�ه،
ه�ؤالء األطف�ال ال يس�تطيعون
املحافظ�ة عىل كلمته�م وهم غري
قادري�ن على تحم�ل املس�ئولية
وهناك أس�باب تمنع األطفال من
الوصول إىل النضج منها :اإلعاقة،
صعوب�ات اللغ�ة ،اضطراب�ات يف
النمو.

طرق الوقاية:
 .1تش�جيع تقبل النفس :وهو أن
تجعل للطفل قيمة وأن يشعر بأنه
محبوب و توفير األمان لهم ،فإن
تواف�رت للطف�ل القيم�ة واملحبة
واألم�ان يصب�ح عن�ده اس�تعداد
لإلهتمام بمصالح اآلخرين.
 .2تعلي�م األطف�ال االهتم�ام
باآلخرين ” :حقق سعادة اآلخرين
تحق�ق س�عادتك ” إن إظه�ار
االهتمام بأطفالك وباآلخرين يمثل
نموذج�ا ً رئيس�ا ً يعتربه�ا الطفل
ق�دوة ،بعك�س أن يك�ون األبوان
أنانيان.
 .3تربيته�م على بغض التس�لط:
فتس�لط األطف�ال على األطف�ال
الضعف�اء يش�عر اآلخرين باألىس
والفش�ل والحزن ،لذا عىل الوالدين
تربي�ة األطفال عىل عدم التس�لط
وحثهم عىل احرتام الجميع.
 .4تعوي�د الطف�ل على تحم�ل
املس�ؤولية :وهي طريقة طبيعية
لتعليم األطفال االهتمام باآلخرين
مث�ال تعليمه�م االهتم�ام وعناية
بع�ض الحيوان�ات األليف�ة ،ف�إن
قي�ام األطفال باألعم�ال الخفيفة

هي داللة عىل تحملهم املسئولية.
طرق العالج:
 .1تعلي�م االحرتام بواس�طة لعب
ال�دور  :حي�ث أن لألب�اء دور كبري
يف ذلك ،برسدهم قصص فيها قيم
واضحة تح�ث عىل ع�دم األنانية،
وتظهر س�لوك االهتمام باآلخرين
عىل أنه السلوك الصحيح.
 .2رشح ومناقشة وتعزيز النتائج
اإليجابية لالهتمام باآلخرين :وذلك
بشكر األطفال عىل أي سلوك يظهر
فيه احرتاما ً نحو اآلخرين ،ورشح
نتائج هذا الفعل يف النفوس.
 .3رشح ومناقش�ة التأثيرات
الس�لبية لألنانية  :فلو كان الطفل
أنانيا ً  ،يجب عىل األب أن يناقش�ه
بطريق�ة لطيف�ة ،ومناقش�ة
املواق�ف األناني�ة وس�لبيتها ،مما
يحفز الطفل أن يبتعد عن س�لوك
األنانية.
 .4مناقشة وعي األطفال وخرباتهم
السابقة  :فيجب تعليم األطفال أن
يك�ون متفتحي العق�ول وقابلني
للنقاش ،وأن يكونوا أقل خش�ونة
يف التعامل مع القضايا واملش�اكل،
واظهار االهتمام بهم وبغريهم.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....

خماطر اإلفراط يف شرب املاء وقت اإلفطار
يلج�أ الكثير من الن�اس إىل رشب كميات كبيرة من املاء يف
وقت اإلفطار يف شهر رمضان ،وهذا األمر له أرضار صحية.
حيث امتالء املعدة بالس�وائل يش�دد ضيقا ً على النفس من
امتالئه�ا بالطع�ام ،خاصة بعد فترة طويلة م�ن الصيام،
لذا يمكن رشب كوب ماء كل س�اعتني بع�د اإلفطار ،يف هذا
التقرير نتعرف عىل أرضار رشب املاء بكميات مفرطة وقت
اإلفطار.
يس�اعد اس�تهالك كمية كافية من املاء جسمك عىل تنظيم
درجة الحرارة ومنع اإلمس�اك ،وطرد النفايات السامة  ،من
بين أمور أخرى ،ومع ذلك  ،فإن رشب الكثري من املاء يمكن
أن يؤدي إىل تسمم املاء وعواقب صحية وخيمة منها:
مشاكل الهضم
عندما يستهلك الشخص كمية زائدة من املاء بشكل مفاجئ
بع�د فرتة م�ن الصيام يح�دث امتالء املعدة بالس�وائل وهذا
األمر يكون أشد ضيقا ً عىل النفس من امتالئها بالطعام.
نقص صوديوم الدم
تساعد األمالح واملعادن يف الحفاظ عىل توازن السوائل داخل
وخ�ارج خاليا الجس�م ،فامل�اء الزائد يخف�ف الصوديوم يف
ال�دم مما يؤدي إىل تدفق الس�وائل إىل الخالي�ا ،مما يؤدي إىل
تضخمها.
نق�ص صوديوم الدم هو حالة صحية تقل فيها مس�تويات
الصودي�وم عن  135مليمول لكل لرت مصل دم مع انخفاض

مس�تويات الصوديوم  ،تبدأ يف الش�عور بالغثيان أو االرتباك
أو اإلرهاق أو الصداع.
اإلسهال
ي�ؤدي اإلف�راط يف املاء إىل نقص بوتاس�يوم ال�دم أو خلل يف
أيون�ات البوتاس�يوم داخل الخالي�ا وخارجها وه�ذا بدوره
يسبب اإلسهال والتعرق لفرتات طويلة.
تراكم السوائل يف الدماغ
إذا حدث نقص صوديوم ال�دم لخاليا الدماغ  ،يزداد الضغط
داخل الجمجمة يس�مى تراكم الس�وائل يف الدم�اغ بالوذمة
الدماغية  ،والتي تؤثر يف جذع الدماغ وتسبب خلالً يف وظائف
الجهاز العصبي املركزي .يمك�ن أن يؤدي تضخم الدماغ إىل

إعاق�ة يف ال�كالم واالرتباك وعدم اس�تقرار املشي والذهان
وحتى املوت.
الضغط عىل القلب
يزيد استهالك املاء املفرط من حجم الدم داخل الجسم .يؤدي
زيادة حجم الدم إىل ضغط غري رضوري عىل األوعية الدموية
والقلب هذا يمكن أن يؤدي إىل فش�ل القلب لدى األش�خاص
الذين يخضعون لغسيل الكىل.
إصابة الكىل الحادة
يمكن أن يؤدي تسمم املاء إىل إصابة الكىل الحادة .استهالك
الكثير من امل�اء يقلل من مس�تويات البالزما م�ن أرجينني
فاسوبريسين الذي يس�اعد يف الحفاظ على وظائف الكىل.
لذل�ك  ،تحت�اج ال�كىل إىل بذل جه�ود إضافي�ة للحفاظ عىل
التوازن.
كثرة التبول
يمكن أن يؤدي االستهالك املفرط للماء إىل كثرة التبول.
وكذلك رشب كمية كبرية من املاء قد يصل رضره إىل تس�مم
امل�اء ،حيث تبدأ الخاليا يف الدماغ يف االنتفاخ ،ويزداد الضغط
داخ�ل الجمجم�ة ويتس�بب هذا يف ظه�ور األع�راض األوىل
لتسمم املاء ،والتي تشمل:
الصداعالغثيان-التقيؤ
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ماذا حيدث عند وضع الكوكاكوال
علي الشعر ؟

هل جربت من قبل وضع الكوكوال؟
ق�د تك�ون تجرب�ة غربي�ة ومثرية
لإلهتم�ام الكوكاكوال منتج متعدد
اإلس�تخدامات وم�ن أح�د ه�ذه
االس�تخدامات تذك�ر إليل�وك أحد
األفراد الذين قاموا بتجربة ش�طف
الش�عر بالكوكاكوال بأنها طريقة
رخصي�ة وغير مكلف�ة للحصول
عيل ش�عر مفرود والمع فهي أكثر
س�هولة عند التفكير يف التخلص
م�ن ترسيح�ة الضفيرة يف الليل�ة
السابقة وتحصيل عىل شعر مفرود
يف صباح اليوم التايل.
ق�د ينص�ح البع�ض باس�تخدام
الكوكاك�وال بع�د الش�امبو ولكن
يمكن�ك إس�تخدامها ب�دون وضع
الشامبو عىل الشعر .
خط�وات وض�ع الكوكاك�وال عيل
الشعر :
تجهيز وعاء فارغ .
 ٢عبوة كوكاكوال (للشعر الطويل)
أو واحد عبوة فقط يف حالة الشعر
القصري .
منشفة .
أوالً وقب�ل أي يشء يج�ب إرت�داء
مالب�س غامق�ة الل�ون حت�ى ال
تح�دث الكوكاك�وال أي فوىض عىل
املالبس الفاتحة وخصوصا ً املالبس
البيض�اء  .وأيض�ا ً وضع منش�فة
عىل مكان االستخدام حتى ال ترتك
الكوكاكوال بق�ع بنية الزجة يف أي
مكان .
يج�ب اإلنتباه عند ش�طف الش�عر
بالكوكاك�وال حت�ى ال ت�ؤذي
الكوكاك�وال العني والوجه  .يمكنك
القيام بش�طف الشعر بنفسك من

خالل عكس الش�عر إىل أمام الوجه
والنزول بالش�عر يف الوع�اء والبدء
يف ص�ب الك�وكاوال على الش�عر
بالتدري�ج وتوزيعه�ا عىل الش�عر
بالتس�اوي.
يف حال�ة صعوب�ة القي�ام بذل�ك،
يمكن�ك اللج�وء إىل أح�د أصدقائك
ملس�اعدتك يف ص�ب الكوكاكوال يف
جميع أنحاء الشعر .
بالتأكيد سوف يراودك فكرة وجود
مادة س�كرية والزجة عىل الش�عر
تصب�ح بيئ�ة مناس�بة للحشرات
وامليكروبات ولك�ن ال داعي للقلق
ألن�ه ال يتم ت�رك الكوكاكوال لفرتة
طويل�ة كل م�ا تحتاج�ي إليه هو
 5دقائق قبل ش�طف الش�عر باملاء
جيدا ً .
يج�ب الحرص عىل عدم اس�تخدام
أي منتج�ات تصفي�ف إضافي�ة.
يمكنك تجفيف الشعر باملجفف أو
تركه ليجف بمفرده .
بعده�ا س�وف تالحظ�ي الفرق يف
ش�كل الش�عر وأنه أصب�ح مفرود
أكثر .
ال تح�دث الكوكاك�وال تأثير
التجع�د ألنها تحت�وي عىل حمض
الفوس�فوريك ،درج�ة حموض�ة
منخفض�ة وعن�د تطبيقه�ا على
الش�عر ،تجعل خيوط الشعر أكثر
سالس�ة وتحديدا ً  .ويقول أخرون
بأن الس�كر يؤدي إىل ظهور الشعر
بأن�ه أكث�ر إمتلاء وثق�ل  .تعم�ل
الكوكاكوال كمادة كاوية تساعد يف
فرد الشعر وأيضا ً تؤدي إىل تضخيم
حج�م الش�عر إلعط�اء وه�م بأنه
مرفوع ويبدو أكرب .

نصائح طبية

الصيام حيميك من بعض األمراض

كش�ف تقرير طبي حديث ،عن مس�اهمة الصيام
يف الوقاي�ة م�ن األم�راض ،خصوص�ا أم�راض
الشيخوخة.
وذك�ر أن الصي�ام يؤخ�ر عالم�ات الش�يخوخة،
ع�ن طريق الحف�اظ عىل صحة الخالي�ا والحمض
الن�ووي ،وال�ذي يعم�ل أيضا عىل تقييد الس�عرات
الحراري�ة خاصة على البالغني الذي�ن يعانون من
زيادة الوزن.
وتوصل العلماء إىل أن الحد من الس�عرات الحرارية
يساهم يف إنتاج الطاقة ،ويقلل من مخاطر اإلصابة
باألم�راض املزمنة ،مثل أمراض القلب والس�كري
والرسط�ان .ويس�اعد ذلك يف خفض تل�ف الخاليا،
كما يحفظ صحة الحم�ض النووي ،وهما عامالن
رئيس�يان يف مكافح�ة الش�يخوخة ،ألن الخالي�ا

التالف�ة وامللتهبة تؤدي إىل مرض مزمن ،بينما تبدأ
الشيخوخة عندما يتآكل الحمض النووي.
ويس�اهم الصي�ام يف عم�ل تغيرات مفي�دة على
املس�توى الخل�وي عندم�ا يكون جس�مك يف حالة
صيام ،حيث يعم�ل عىل زيادة قدرة الخاليا يف إزالة
املزيد من النفايات التي قد تسبب ً
تلفا خلو ًيا.
ويؤث�ر أيضا ،بش�كل مفيد ،يف الجين�ات التي تعزز
ط�ول العم�ر وتمن�ع امل�رض ،وأيض�ا يعم�ل عىل
مستويات األنسولني الذي يقي من مرض السكري،
وقد يزيد من طول العمر.
ويح�ارب الصيام االلته�اب واإلجهاد التأكس�دي،
األم�ر ال�ذي يمن�ع تل�ف الخالي�ا وبالت�ايل يمن�ع
األمراض املزمنة التي يمكن أن تهدد حياتك وعمرك
االفرتايض.

دراسات حديثة

املاء املعبأ يف قناني بالستيكية خطر على الصحة
اكتش�ف العلماء ان تن�اول املاء
املعب�أ يف القنان�ي البالس�تيكية
يشكل خطورة عىل صحة اإلنسان
ألن�ه يس�بب الص�داع النصفي.
توص�ل اىل هذا االس�تنتاج فريق
من الباحثني يف الواليات املتحدة،
بع�د التج�ارب العدي�دة الت�ي
أجروها لدراس�ة تأثري املاء املعبأ
يف القناني البالستيكية يف الفرئان
املخربي�ة .فق�د حقن�ت الفرئان
بمادة بيس�فينول  Aالكيميائية
األساس�ية املوج�ودة يف القناني
البالستيكية املستخدمة يف تعبئة
املي�اه .هذه املادة تمتزج مع املاء
يف القنين�ة .واتضح من التجارب
ان�ه بعد نصف س�اعة من حقن
الفرئان بهذه املادة ،بدأت الفرئان
تته�رب من الض�وء والضوضاء.

وبع�د ان درس العلم�اء النتائج
النهائي�ة اكتش�فوا ان املاء املعبأ
يف القنان�ي البالس�تيكية يؤث�ر
س�لبيا يف جس�م اإلنس�ان ،وإن
تناول هذه املياه يمكن ان يسبب
ع�ددا م�ن األم�راض م�ن بينها
الصداع النصف�ي ،وكذلك البدانة

والعقم واضطراب يف عمل القلب
واألوعية الدموية.
لذل�ك ينص�ح الخبراء بالتقليل
م�ن تن�اول املرشوب�ات املعب�أة
يف القنان�ي البالس�تيكية ألنه�ا
م�ع الوقت تؤثر س�لبيا يف صحة
اإلنسان.
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صــــورة و حــــدث

كلمات متقاطعة

الحمل

يب�دو أنه ي�وم واع�د .تس�تعيد طاقت�ك اليوم
وتحاول أن تس�تغلها أفضل استغالل .تحاول أن
تصنع ش�يئا جديدا اليوم .يجب أن تحاول تحسين
وضعك امل�ايل هذه الفرتة .حاول أيض�ا أن تلبي مطالب
األرسة .إذا حصل�ت على مبلغ من امل�ال من أي مصدر
اليوم ،اشرت لهم هدية بسيطة!

الثور

ال يس�تطيع أي شخص اليوم أن يفكر أفضل
من�ك .تميل الي�وم إىل ق�راءة بع�ض املقاالت
الخاصة باالكتش�افات واالخرتاع�ات .ال تريد أن
تنض�م ألي مجموع�ة اليوم ب�ل كل ما تري�د القيام
ب�أي يشء مختلفة وحدك .كن حذرا م�ن الوقوع يف أي
مشكلة مع أرستك.

الجوزاء

التواص�ل م�ع أحد أف�راد العائلة أو ش�خص
معين يف حياتك قد يكون محبط�ا اليوم .ربما
يكون التواصل بينكم صعب بسبب بعد املسافات.
ال تفكر يف األمور السلبية وركز عىل اإليجابيات .غدا،
سيكون كل يشء عىل ما يرام.

 - 1160نف�ي القائ�د اليابان�ي ميناموت�و ن�و
يوريتومو إىل جزيرة إزو.
 - 1775ان�دالع ح�رب االس�تقالل األمريكية التي
أدت بالنھاية إىل قيام الواليات املتحدة.
 - 1961اجتم�اع يف قصر الس�يف يف الكويت بني
أمير الكوي�ت الش�يخ عبد الل�ه الس�الم الصباح
واملقيم السيايس الربيطاني يف الخليج ويليام لوس
والوكيل السيايس يف الكويت جون ريتشموند وذلك
للتفاوض بني البلدين عىل إلغاء اتفاقية  1899بني
الكويت واململكة املتحدة.
 - 1963تأسيس جمعية الكرد يف لبنان.
 - 1964بدأ بيع السيارة الرياضية فورد موستانغ
ألول مرة.
 - 1974املس�بار الفضائ�ي بيونير  11ينج�ح يف
املرور عرب حزام الكويكبات.
 - 1980املغرب يشارك يف يوروفيجن.
 - 1986مجلس املطارن�ة املوارنة ينتخب املطران
نرص الله صفري بطريركا للكنيسة املارونية خلفا
للبطريرك املستقيل أنطون بطرس خريش.
 - 1995ش�احنة مليئ�ة باملتفج�رات تنفجر أمام
مبن�ى ألفريد مورا الف�درايل يف أوكالھوما يؤدي إىل
سقوط عدد كبري من الضحايا.
 - 2003إعادة انتخاب أولوس�يجون أوباس�انجو

السرطان

تحت�اج إىل التقدم خط�وة واحدة أخرى حتى
تبدأ أوضاع العمل يف التحسن تدريجيا ،وستدرك
كم كان النجاح قريبا منك ولكنك شعرت باليأس
رسيع�ا ،أخرج نفس�ك من هذا الش�عور ،وحاول أن
تشجع نفسك بنفسك الستكمال مسرية النجاح.

األسد

انش�ق أحد أصدقائك ع�ن املجموعة دون أن
يوض�ح مربرا لذل�ك .قد يكون ذل�ك الترصف
غريب�ا ولكن ال داع لتضيي�ع الوقت للتفكري فيه.
كل يشء على ما ي�رام .يجب أن تتقب�ل الوضع كما
ه�و ،ويج�ب أن تقتن�ع بأن�ك من الي�وم لن ت�رى هذا
الشخص مرة أخرى.

العذراء

ابتعد عن كل السلوكيات الخاطئة التي تسبب
يف تعرضك ملشاكل صحية .وركز عىل الوجبات
املغذي�ة املفي�دة ،وابتع�د ع�ن كل يشء يزيد من
وزنك ألن الس�منة سوف تس�بب لك مشاكل صحية
عديدة .س�يكون باس�تطاعتك اليوم ابت�كار الكثري من
األفكار الجديدة ،كما تقىض أوقاتا س�عيدة مع العائلة
ورشيك حياتك.

الميزان

الش�عور باالكتئ�اب ق�د يجتاحك الي�وم ،لذا
حاول أن تفعل أش�ياء تحبها مثل قراءة كتاب
جيد أو الخروج من املنزل أو الدردش�ة مع صديق
قدي�م كي تخرج م�ن االكتئاب الذى س�ينعكس عىل
لياقتك العامة ويجعل أكثر ميالً للكسل والنوم.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

رئيسا لنيجرييا لفرتة رئاسية أخرى بعد أن حصل
على % 62م�ن مجم�ل أص�وات الناخبني وس�ط
اتھامات بعدم نزاھة االنتخابات.
 - 2005انتخ�اب الكاردين�ال األملان�ي جوزي�ف
راتزنغر بابا للكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت
اس�م بندكت الس�ادس عرش وذلك يف اليوم الثاني
من بدء مجمع الكرادل�ة اجتماعاته النتخاب بابا
جديد خلفا للبابا يوحنا بولس الثاني.
 - 2008ف�وز باي�رن ميوني�خ على دورتمون�د يف
نھائي كأس أملانيا والذي أقيم عىل ملعب العاصمة
برلني.
 2009انتخ�اب رئي�س كتلة جبھ�ة التوافق إيادالس�امرائي رئيس�ا ملجل�س الن�واب العراقي بعد
جدل دام أكثر من أربعة أشھر بعد استقالة رئيس
الربملان األسبق محمود املشھداني.
عب�د العزي�ز بوتفليقة ي�ؤدي اليمني الدس�تورية
رئيسا للجزائر لفرتة رئاسية ثالثة.
 - 2015محكم�ة جنايات مرصي�ة تقيض بإعدام
 11متھما يف أحداث اس�تاد بورس�عيد التي وقعت
سنة 2012م.
 - 2018انتخاب ميغيل دياز كانيل رئيس�ا لكوبا،
بعد خلفه راؤول كاسرتو ،وبانتخابه انتھى حكم
عائلة كاسرتو لكوبا والذي استمر حوايل 60عاما.

قصة وعربة

(سامح من أساء إليك)
يف ي�وم م�ن األيام اقرتح ش�خص على أعز
أصدقائ�ه أن يقوم�ا برحل�ة يف الصح�راء
ليكتش�فوا خباياها ،وأثناء تواجدهما وسط
الصح�راء وقع�ا يف ج�دال ،فضرب أحدم�ا
اآلخ�ر عىل خ�ده ،فلم يك�ن من ه�ذا األخري
إال أن آنحن�ى على األرض وكت�ب يف الرمال :
يف مث�ل هذا الي�وم رضبني على وجهي أعز
أصدقائي,,,
رسع�ان ما عادت املي�اه إىل مجاريها وأكمال
طريقهما وكأن شيئا لم يكن

غري بعي�د عن مكان الش�جار وج�دوا واحة
فقرروا أن يس�تحموا ،نفس الش�خص الذي
أخد صفعة عىل خذه ،كادت أن تغرقه الرمال
املتحرك�ة لوال مس�اعدة صديق�ه له ،بنفس
الطريقة السابقة ،إنحنى عىل األرض وكتب :
اليوم أعز أصدقائي أنقدني من موت محقق،
لكن هذه املرة كتبها عىل صخرة.
فس�أله صديقه  :حينما صفعتك كتبتها عىل
الرمال ،وحينم�ا أنقدتك كتبتها عىل الصخر،
ما الرس يف ذلك!؟

فأجاب�ه صديق�ه  :عندما يحس�ن إلينا أحد
يجب علينا أن ننقش�ها على الصخر لكي ال
تس�تطيع أي رياح محوها ،أمّ �ا أ ِديّة الناس
لن�ا ,فعلينا كتابته�ا يف الرمال ،ليس�هل عىل
رياح التسامح محوها.

قصة مثل
العقرب

تعيش ىف حالة من الصف�اء الذهني والهدوء،
فاملشكالت أصبحت أكثر قابلية للحل وتنتهي
بش�كل جي�د .أنت يف عالق�ة عاطفي�ة جيدة مع
رشي�ك حيات�ك ،كما أن�ك تك�ون صداق�ات جديدة
وتتعرف عىل أشخاص جدد يغريون حياتك لألفضل.

القوس

تش�عر بالضيق الي�وم ،وت�رى أن الصعوبات
أكثر مما تستطيع تحمله ،ال ترتك هذا الشعور
يتملكك ،وأبدأ ىف العودة إىل حالتك الطبيعية ودفع
نفسك للتعامل مع األمور عىل نحو صحيح .الندم لن
يفيدك وكذلك التفكري يف األمور السلبية .كن إيجابيا.

الجدي

أنت شخص رائع ومبدع خاصة يف مجال عملك،
فحاول أن يكون لديك وقت كافة للتفرغ وكذلك
لتنمية مواهبك .يج�ب أن تخصص جزءا من وقتك
هذا املساء حتى لو كان قليال .تجتمع اليوم مع الرشيك
ىف لقاء رومانيس ،لذا يجب أن تحاول استغالل كل الفرص
املتاحة لك لكي تساعد يف التعبري عن شعورك تجاهه.

الدلو
احترس م�ن بع�ض األش�خاص العدوانيني
اليوم .قد يكون حرصك الزائد اليوم هو س�بب
نجات�ك من العديد م�ن املخاطر .يج�ب أن تلتزم
بوعودك وتوفيها .ال تكن كالبائع الذي يعطي وعودا
ب�أن يبتاع لآلخرين العديد م�ن األغراض ،ويف النهاية ال
يقوم بتسليم أي يشء.

الحوت

لدي�ك دواف�ع قوية إلج�راء بع�ض التغيريات
ىف أس�لوب حياتك يف الوقت الحايل .ال تس�تهن
بقيمت�ك مهما بدا ل�ك أن اآلخري�ن ال يدركونها،
يكفى أن الجميع يسرع إليك للحصول عىل إجابات
وأنت لديك اإلجابات.

نگنگ ْببيتكم ...واتعشا هنا

يرضب للش�خص ال�ذي يظهر
ّ
يرتفع
رشاهت�ه للطع�ام  ،فلا
عن تناول طعام غريه  ،مع عدم
حاجت�ه لتناول�ه  ،رشاهة منه
ودناءة .
أصله:
أن رجال دخل عىل أحد أصحابه
 ،ذات مس�اء  ،فوج�ده يتن�اول
طعام عش�ائه  .فدعاه صاحبه

إىل تناول الطعام معه مجاملة .
فقال الرجل  :انه تناول عشاءه
يف بيته يف التو  ،وأنه ال يستطيع
تن�اول يش ٍء آخر إلملاء معدته
بالطعام  .فعاد صاحبه يجامله
 ،فق�ال ل�ه  (( :تفض�ل نكن�ك
شوية ))  .فلم ير الرجل بدا من
تلبية دعوة صاحبه  ،فجلس إىل
املائدة  .وبدال من أن ينگنگ راح

يأكل بش�هية عجيب�ة ورشاهة
غريب�ة  ،ويلق�م ْ
لقم�ا منكرا ..
حت�ى أتى عىل م�ا يف املائدة من
طعام صاحبه  .فدهش صاحبه
م�ن ذلك  ،وقال له  (( :ما ش�اء
يّ
متعش ))
الل�ه  .كل هاي وانت
 .فق�ال الرج�ل  (( :إي والله ..
چنت متعّش�يّ )) فقال صاحبه
 (( :بس ّ
هس�ه اشس�وّيت ؟) .

فق�ال الرج�ل  (( :إن�ت گلت يل
أگع�د نگن�گ  ..نگنگت ش�وية
ويّ�اك ))  .فق�ال صاحب�ه (( :
ش�وف  ..مرّة الجّ اية  { ..نگنگ
ّ
واتعش�ا ْهنا}  .فعلم
بْبيتك�م ..
الرج�ل أن�ه ق�د تع� ّدى أص�ول
الضياف�ة وآدابها  ،والم نفس�ه
عىل ذل�ك  .وذه�ب ذل�ك القول
مثال

اختبارات شخصية

شكل الذقن يكشف تأثير الطفولة على المصير
يمكن اللجوء اىل اختبار ش�خصية يعتمد عىل
ش�كل بعض اج�زاء الجس�م من اج�ل تحديد
الطباع واكتشاف املصري .ويمكن مثالً االنتباه
اىل ش�كل الذق�ن ال�ذي يكش�ف كيفي�ة تأثري
الطفول�ة واحداثه�ا عىل الش�خصية واملصري.
وله�ذا يمكن خ�وض اختبار الش�خصية هذا
بسهولة من خالل النظر اىل املرآة فقط.
يعتمد اختبار الش�خصية هذا عىل شكل الذقن
ال�ذي يختلف بني ش�خص وآخر .فق�د يكون
بارزا ً اىل األمام او قصريا ً او طويالً او مستديراً.
ويمكن االس�تفادة من كل شكل ملعرفة درجة
تأثير احداث طفولة الش�خص ال�ذي يخوض
اختب�ار الش�خصية على حيات�ه الح�ارضة
ومستقبله وطباعه ومصريه.
 1الذقن البارز اىل االمام
من خالل اختبار الشخصية هذا يمكن معرفة
م�دى تأثر الطب�اع واملصري بأح�داث الطفولة
لدى األش�خاص الذين يتس�مون بش�كل ذقن
بارز اىل االمام .فهو يدل عىل أن هذا الش�خص
يمي�ل اىل الوحدة من�ذ طفولت�ه وال يحب بناء
العالقات االجتماعية وتكوين الصداقات .فهذا
يجعله يشعر باالرتباك وعدم االرتياح وبفقدان
الش�عور باالس�تقاللية .وهو ما يستمر حتى
ايام�ه الحالية .فه�و ليس من محب�ي الحوار
وال خوض النقاش�ات وال الجلسات املزدحمة.
لكن�ه يف املقاب�ل ال يرتدد يف تقديم االستش�ارة
والدعم لكل من يحتاج إىل ذلك.
 2الذقن املستدير
عاش صاح�ب الذقن املس�تدير طفولة هادئة
لم يواجه خاللها الكثري من املش�اكل .ولهذا لم
يعتد تحدي املصاع�ب وتخطي العقبات .وهذا

م�ا يدفعه اىل الش�عور بالتوتر وع�دم االرتياح
ّ
تخطي حاجز ما.
واالكتئ�اب يف حال كان عليه
اال انه يب�ذل الجهود ويقوم بكل ما يف وس�عه
من اج�ل تغيري ش�خصيته وطباع�ه وتحويل
نق�اط ضعفه اىل نقاط ق�وة وان كان ال ينجح
غالب�ا ً يف ذل�ك .كما انه يف املقاب�ل رسيع التأثر
بمواقف االشخاص الذين يعيشون يف محيطه.
وله�ذا يمكن ان يق�وم بتغيري رأي�ه ووجهات
نظ�ره بناء عىل تلك املواق�ف واختالفها .ولهذا
ال يمك�ن االعتماد عليه كثيرا ً يف اخذ القرارات
الصحيح�ة والصائب�ة والناجح�ة بحس�ب ما
يظهره اختبار الشخصية هذا.
 3الذقن الطويل
ً
طويلا فهذا يكش�ف بحس�ب
اذا كان الذق�ن
اختبار الش�خصية هذا ان من يخوضه كان يف
زمن طفولته نش�يطا ً وفضوليا ً وفوضوياً .اال
انه تعلم ال�درس حاليا ً واصبح اكث�ر انتظاما ً
وترتيب�اً .فهو منطق�ي يف تفكريه وال يترصف
بناء عىل انفعاالته ومش�اعره وعواطفه .كما
ان�ه موضوعي وحكي�م وال يطلق االحكام عىل

االش�خاص اآلخرين من دون تحليل مواقفهم
وترصفاته�م بدق�ة منع�ا ً الرت�كاب االخطاء.
وهو يمنح كل من يخطئ بحقه فرصة الرتاجع
ً
علم�ا انه يتمتع بقدرة
عن مواقفه واالعتذار،
كبرية عىل املس�امحة والنس�يان .وهذا يجعله
يتمتع بالشعبية يف كل مكان يذهب اليه.
 4الذقن القصري
يعني الذقن القصري ان صاحبه كان خجوالً يف
زم�ن الطفولة .وهو لم يتخل حاليا ً عن صفته
ه�ذه لكن�ه اض�اف إليها بع�ض الج�رأة التي
يحت�اج اليها يف بع�ض املواقف ويف أطار بعض
األحداث .اال ان االحم�رار وعالمات االرتباك ما
زال�ت تظهر على وجهه كلما قام ش�خص ما
بإبداء اعجابه بشخصيته وادائه او بإنجاز ما
حققه .كما انه دائم الش�عور بالقلق والتفكري
بش�ؤون األش�خاص املحيطين ب�ه .ولهذا ال
يمكنه االحس�اس باالرتي�اح لوقت طويل .ويف
املقاب�ل يتميز بمرون�ة الطب�اع وبالقدرة عىل
تقب�ل اختلاف اآلخرين عن�ه .وهكذا يش�عر
باالرتياح يف كل مكان يذهب اليه.

الكلمات األفقية
 - 1ال�ذي حاج إبراهيم عليه السلام يف
ربه  -صىل بالناس جماعة (م)
 - 2يسأم (م)  -مزارع
 - 3خاصي�ة برصي�ة ،تقوم على تأثر
الضوء مع الخواص الفيزيائية للسطح
(م)  -للنهي
الحل�م و الرزان�ة  -مطي�ع لوالدي�هِ 4
(م)
 - 5اس�م مغني�ة وش�اعرة وفنان�ة
أمريكي�ة ،لقبت بملكة الديس�كو  -من
املالئكة عليهم السالم ،هو خازن جهنم
- 6للنفي  -مادة قاتلة
 - 7يشعر  -نقص (م)
 - 8بمعن�ى أ َ ْق ِب�ل  -فيه بأس ش�ديد و
منافع للناس
 - 9صغار الذنوب  -ضجر (م)
- 10ال�ذي ال يس�مع  -الرشك األصغر (
نكرة و معكوسة )

الكلمات العمودية
1إس�م معرك�ة ج�رت بنياملس�لمني بقي�ادة س�عد بن
أبي وق�اص والفرس بقيادة
رستم
 2يسأم (م)  -مباح 3الذي أحرق روما قديما -الجنون (م)
 4الب� ّدال عن�د العام�ة -سارق
5الطليق (م)  -الشعوب 6س�كينة ووداع�ة  -أوليشء خلقه الله
 7يف الس�لم املوس�يقي -للنهي
 8عملة سنغفورة (م) 9تحية (م)  -يتبع 10ال�ذي ال يتكلم  -مرضيصيب العني (م)

غزل عراقي
اصيل��ة ال��روح تنش��د م��ن خيال��ي
واف��ز م��رات اخاف��ن م��ن خيال��ي
ش��كثر حاول��ت احذف��ك م��ن خيال��ي
خيال��ي انح��ذف وانت��ه الض��ال لي��ه
* تع��ال وخ��ل احضن��ك حي��ل ياحي��ل
وخ��ل جم��رة حنين��ك هس��ة جتوين��ي
وأري��د اصف��ن علي��ك وكط��ع األنف��اس
واس��مع ص��وت قلب��ك م��ن ينادين��ي
وظ��ل كاع��د اكبال��ك واكت��م الص��وت
وافه��م لغ��ة عين��ك م��ن حتاجين��ي
وابوس��ك م��ن جبين��ك وادع��ي م��ن اهلل
طول��ة عم��ر اوي��اك ينطينـــــــــــ��ي

من الفيسبوك

F

acebook

هـــــل تعلــــــم

* تمل�ك الجرادة ما يقارب  900عضلة مس�تقلة ،حيث تفوف
اإلنسان بـ 200تقريبا.
*  32م�رة يف الثاني�ة هي ع�دد املرات الت�ي تهز فيه�ا الذبابة
جناحيها
* السمك الصديف يستطيع بلع إنسان بكامله
* ثالث�ون ثانية هي املدة التي اس�تغرقتها أقرص مرسحية عرب
التاريخ.
* جريدة الوقائع املرصية هي أول جريدة عربية يتم إصدارها,
وكان ذلك برعاية محمد عيل باشا.
* األذنين واألن�ف هم�ا العض�وان الوحي�دان الل�ذان ينم�وان
بآستمرار طوال حياة اإلنسان
* يس�تطيع الفيل شم رائحة اإلنسان
عىل بعد ما يقارب  500مرت
* علمي�ا ،تصن�ف الطماط�م م�ن
الفواك�ه ،أم�ا امل�وز فيصن�ف م�ن
األعشاب.
* نس�بة الجاذبية عىل س�طح القمر
تساوي سدس ( )1/6جاذبية األرض
* يوري جاجارين الرويس الجنس�ية
هو أول م�ن صعد إىل العالم الخارجي
عىل متن املركبة املسماة أفوستيك.
* روس�يا هي أول دولة إس�تطاعت أن توصل مركبة إىل سطح
القمر ,وكان ذلك يف أواخر العقد الس�ادس من القرن العرشين،
اس�مها (لونا ،)2واألمريكي نيل أرمسرتونج هو أول من وضع
قدم�ه عىل س�طح القمر يف ش�هر يولي�و من أواخر س�تينيات
القرن املايض (.)1969
* أول من مىش يف الفضاء الخارجي هو ألكيس ليونوف يف يونيو
1965
* ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى لإلنسان.
* يبلغ طول مجموع األوعية الدموية إلنس�ان بالغ يزن 50kg
فم�ا ف�وق ،قراب�ة  100ألف كيلو متر ،مما يكفي لل�ف الكرة
األرضية مرتني ونصف عند خط االستواء .
* أتبتث األبحاث العلمية أن النساء يتفوقن يف حاسة الشم عىل
الرجال.
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ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت
ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج
ﻋﻦ َ
الوالي�ات
ﺟﺪﻳﺪة يف
املهندس�ون
تمك�ن
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﰲ
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
اﻟﺘﻲ
املتحدة من ابتكار الطالء األكثر
واﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻟﻌﻠﻤـﻲ
واﻟﺒﺤـﺚ
اﻹﻧﻘـﺎذ
ً
بياضا حتى اآلن ،والذي يقولون
اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺪروﻧـﺎت
وﻣـﻦ أﺑﺮز
معالج�ة
على
سيس�اعد
إن�ه
اﻟﴩﻛـﺔ ﺟـﺎء  Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
ظاه�رة االحتب�اس الح�راري،
ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ
حي�ث يعك�س الطلاء ش�ديد
 5000م ،وﺗﺒـﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
البي�اض ،ال�ذي ت�م تطوي�ره يف
ﻣـﻊ أﺟﻬـﺰة اﻟﺘﺤﻜـﻢ واﻤﻟﺤﻄـﺎت
يصل
جامعة بوردو يف إنديانا ،ما
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
الش�مس
م�ن ضوء
إىل
اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
 98.1%ﻟﻬـﺬا
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ
تحت
األشعة
حرارة
إرسال
أثناء
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
يكون
ويمكن
الحمراء بعي ًدا،
أﻛﺜـﺮأنﻣﻦ 1.5
ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن
وﻧﻘـﻞ
الهواء
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ م�ن
أكث�ر فاعلية
تكييفﺳﺎﻋﺎت
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3
ﻛﻠﻎ،
املباني.
برودة
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.عىل
للحفاظ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
اﻻﻋﺘﻤﺎد
وﻳﻤﻜﻦ

إن نوع الطالء املوجود يف السوق
حالي�ا املصمم لرف�ض الحرارة
يعكس فقط بني  80و 90%من
ضوء الشمس.
وس�تبقى املبان�ي يف املناخ�ات
الح�ارة املطلية بالطلاء الجديد
ب�اردة بش�كل أكثر كف�اءة ،ما
واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً
ﺻﺤﻴﻔﺔ
تكنولوجيا
الحاجة إىل
ذﻛﺮت م�ن
يقلل
أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ
أرﺑﻌـﺔ
ﻋـﻦ
تكييف الهواء.
اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﻳﻮاﺟﻪ
ﻗﺪ
ﺑﻮك
ﻓﻴﺲ
أن
اﻷﻣﺮ
كم�ا يمك�ن أن توف�ر الدهانات
للبيئ�ةاﻻﺣﺘﻜﺎر
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
طريق�ة ﺧﺎﺻﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
لتقليل
صديقة
ﻧﻮﻓﻤﱪ/
ﺑﺤﻠﻮل
ﻣﻤﻜﻦ
وﻗﺖ
أﻗـﺮب املطلوب�ة إلبقائها تعمل
ﰱالطاقة
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن
أﻓﺎدت
إذ
،
اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﴩﻳﻦ
باستمرار يف الطقس املعتدل.

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
إﻳﺼﺎل
ﻋﻤﻠﻴﺎت
إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ
اﻟﻮﺻﻮل
يف
بوردو
جامع�ة
كش�ف فريق
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻹﺳﻌﺎف
وﻣﻌﺪات
اﻟﺪواء
أكتوب�ر املايض ع�ن طالء أبيض
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
ﻛﻤـﺎ
اﻟﺒﺤﺚ.
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
يعك�س  95.5%م�ن ض�وء
 Veerاﻟـﺬي
لكن درون
أﻳﻀـﺎ
ENIX
،98.1%
بنس�بة
الشمس،
زود ﺑﻤﻌـﺪات ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
فإن ه�ذا اإلصدار الجدي�د أكثر
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗـﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
فاعلية.
اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ً
بياض�ا
كان الطلاء األكث�ر
وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
يف الع�ام امل�ايض عب�ارة ع�ن
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
كربونات
مصنوع�ة من
اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
تركيبةﰲ أﺻﻌﺐ
اﻟﻌﻤـﻞ
غزير
مركب
وه�و
الكالس�يوم،
ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
وﰲ درﺟﺎت
الصخور
ع�ادة يف
يوج�د
وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
اﻟﺼﻔﺮ،
األرضﺗﺤﺖ
ﻣﺌﻮﻳﺔ
هذا
ﻛﻠـﻎ،لك�ن
البحري�ة،
واألص�داف
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
وزﻧﻬـﺎ إﱃ 1
ﻳﺼـﻞ
يس�تخدم مرك ًبا
اإلصدار
الجديدﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ
ﻷﻛﺜﺮ

كيميائ ًي�ا يس�مى كربيت�ات
الباريوم.
وق�ال ش�يولني روان أس�تاذ
الهندسة امليكانيكية يف جامعة
ب�وردو“ :إذا كنت ستس�تخدم
ه�ذا الطلاء لتغطية مس�احة
س�طح تبل�غ نح�و  1000قدم
 FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك
ﻟـﻢ
يمكنك
نقدروأن�ه
ﻳﻌﻠﻖفإنن�ا
مربع،
اﻟﻔﻮر
ﻋـﲆ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﰱ
اﻟﻌـﺎم
اﻤﻟﺪﻋﻰ
الحصول على طاقة تربيد تبلغ
أﻏﺴﻄـﺲ إن
ﺑـﻮك ﰱ
وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ
“ه�ذا
مضيف�ا
كيل�وات”،
10
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
ﻣـﺎرك
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى
اﻟﺮﺋﻴـﺲ م�ن مكيف�ات اله�واء
أق�وى
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
التيﰱ ﺟﻠﺴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ
ﺗﻤﺖ
معظم
تستخدمها
املركزية
املنازل”.اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﺠـﺎرة
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ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣـﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ
ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
ً
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل
ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

(انستغرام) مينح مستخدميه خاصية
جديدة مذهلة

نرشتِ الفنانة اللبنانية ،نادين نسيب نجيم،
مقطع فيديو عىل حسابها الخاص عرب تطبيق
تبادل الصور (انستغرام) ،من كواليس التصوير
ملسلسلها الجديد يوثق لحظات التدريب التي
خاضتها من أجل شخصيتها يف العمل.
وتظهر الفنانة اللبنانية يف املقطع اىل جانب
مجموعة من عنارص قوى االمن اللبناني ويرصد
تدريبها عىل اطالق النار من الرشاش بالرصاص
الحي ،وبدت يف غاية الراحة والسعادة بهذه
ّ
التجربة الجديدة ،وذلك لتقديم دورها كضابط يف
املسلسل بشكل محرتف ومتقن.
وعلقت نادين عىل املقطع كاتبة« :من وراء
الكواليس ،بس رصاحة فشة خلق كتري استمتعت
وتعلمت شكرا ً لقوى األمن الداخيل عىل تعاونكم
وتدريبي».
وتشهد أحداث املسلسل املثرية والرسيعة تفاعال
اﻹﺣﺴﺎسباالدوار
الذين أشادوا
إﻟﻴﺴﺎ
املشاهدينﻣﻠﻜﺔ
من ﻧـﴩت
كبرياأﻳﺎم،
ﻗﺒﻞ
العمل
نجوم
يقدمها
التي
الجديدة
والشخصيات
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
بينهم
الجدد من
الكثري من
وأثنوا عىل أداء
ّﺪة،
ﻣﻀﻤ
النجومﺑﻴـﺪ
ﻟﺘﻈﻬـﺮ
إﻧﺴﺘﻐـﺮام
ﻋـﲆ

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
يف مقدمتهم كارمن لبّس ،وفادي إبراهيم ،رنده
ماريتا عايص الحالني.
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ومسلسل  ،2020من تأليف بالل شحادات ونادين كعدي وفؤاد رشف الدين ،يوسف حداد ،طوني
ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮواﻳﺎت
ﺑﺼﻮرة ﰲ
ﻗﺮأﺗﻬﺎوغريهم
اﻟﺘـﻲ الدين،
جنيد زين
إﺣـﺪى صليبا،
عيىس ،وسام
جابر ،وإخراج فيليب أسمر ،ويشارك يف بطولته
وﻫـﻲ
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ
الفنانني.اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
ﺗﻘﻮد مناﻟﺮاﺣـﻞ
اىل جانب قيص خويل ونادين مجموعة من النجوم
ً
ﻣﻦ
ﻣﻘﻄﻊ
أﻧﻐﺎم
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
العمل
يؤدي دوره
عمار الذي
بالتعرف إىل
دمشق ،ونبدأ
الرسيع من
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اإليقاع
يستم ُر
اﻟﴪﻃﺎن،
إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
ويعوداﻷﻳـﺎم
إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل
ﺗﺤﴬﻫـﺎ
حقق اﻟﻌﻤﻞ.
وقد أﺣﺪاث
رمضان،ﺿﻤﻦ
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ

تدفق األحداث واستمرار التشويق يف «سوق احلرير»

واألحداث الساخنة يف الحلقة األستاذ رايض الذي يؤدي دوره شادي جان بمفرده فقط إىل
املنزل بدون شقيقه ليؤكد هذا
الثالثة من الجزء الثاني من وسيم الرحبي.
املسلسل الرمضاني «سوق يف الوقت نفسه ،يبدأ تسليم نجاح رهان األخوين بسام
الحرير» الذي حقق نجاحا ً عمران الذي يؤدي دوره بسام ومؤمن املال عىل سوق الحرير
كوسا الدية لشحادة الذي وأحداثه املثرية منذ املوسم
كبريا ً يف موسمه األول.
األول.
ودارت أحداث الحلقة الثالثة يؤدي دوره فادي الصفدي.
منه حول تعرّض عزو الذي و ُيطرد طالل الذي يؤديه فادي وكانت الحلقات قد بدأ عرضها
يؤدي دوره عبد الهادي الصباغ الشامي من البيت بسبب عرب شاهد وقنوات، MBC
يقرتب املخرج
صعيد
وأﻋﺘﻘـﺪ أنوعىل
مرعي الذي
صدرية ،ويبدأ عبد الله وشايته عىل أبو
آخراﻷﻣـﺮ
ﻫـﺬا
ﻣﺮاﻋـﺎة
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
لذبحةاﻟﺰوراء :
دﺑﻲ \
إنهاء تصوير
من
الصبح
املثنى
وينزل
عمرين،
عبد
دوره
يؤدي
حداد
سلوم
دوره
ﻗﺎﻟـﺖ يؤدي
الذي
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ ﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
الجزء الثاني من
مشاهد
تؤدي
التي
شادية
أوتيل
يف
بسبب
زياد
وفاة
يف
الشك
يف
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
الرمضاني الناجح
املسلسل
الوقت
يف
السعدي
روعة
دورها
يؤدي
الذي
كامل
دفنه،
عدم
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
الذي يؤدي
اﻟﺤﻴـﺎة،يبدأ زياد
ﻣﺠـﺎﻻت نفسه
السوق مع
أسود يف
دوره رامز
الحرير».ﻟﻌﺪد
«سوقﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص
اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ
ﻋـﲆ ﻛﻞ
ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ
أﻟﻘـﺖ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ يستمر
املتوقع أن
ومن
باالستيقاظ
املال
مؤيد
دوره
ملكة
أن
وإشاعة
بريطاني
وفد
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ
بريطانيا ستشرتي قماشا ً
ﻇﺮوف يف شهر
عدة أيام
تصويره
الغيبوبة.
من
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.

يف جزئه األول نجاحا ً نقديا ً
وجماهريية كبرياً ،وهو
من إنتاج»»MBC Studios
بالتعاون مع األخوين امللاّ -،
بسام ومؤمن امللاّ وإخراج
املثنى صبح ،وبطولة كوكبة
من نجوم الدراما السورية
أبرزهم سلوم حداد ،بسام
كوسا ،كاريس بشار ،نادين
تحسني بك ،فادي صبيح ،وفاء
موصليل ،عبد الهادي الصباغ،
قمر خلف ،ميالد يوسف ،ريام
كفارنة ،نجاح سفكوني ،يزن
خليل وإرشاف عام لألخوين
امللاّ .

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

وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
ضيفاأﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
شاكرﻧﺼـﻮر
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ
َّ
وأضاف «شاكر»« :ترتيب الثالثة مطربات
ﻗﺒﻞ«شيخ
بربنامج
الفنان هاني
حل
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
مش تقييم أصوات ،والثالثة أحىل من
الحارة والجريئة» الذي تقدمه املخرجة
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
بعض ،وبيغنوا أحسن مني».
ﺗﺄﺟﻴـﻞ يف
وتطرق
حديثهأﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
اﻟﻌﻤﻞ إﱃ
الدغيدي،ﻳﺘﻢ
إيناساﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو
ﻋﻤﻠﻴـﺔ
هي
أنغام
الفنانة
«أن
واستكمل:
ورفض
مرص،
يف
النجمات
إىل
ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ،
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ
اﻤﻟﻨﺼـﺎت مرص
لقب مطربة
املهنﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ من
شاكر،
هاني
الفنان
نقيبرﻏﺒﺘﻪ
ورﺑﻤـﺎ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
تستحق»ﻣﻮﺟﺔ
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ
ﻣﺴﻠﺴـﻼت
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
اﻤﻟﺜﺮﻴ
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
وليس
وﻏﺮﻴﻫﺎ ،الحايل
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« الوقت
مطربة أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ األوىل يف
إطالق لقب
املوسيقية،
ّ
ﰲ
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺷﺎﺷـﺎت
وﻣﻦ
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ
واﻗـﻊ
ﻣـﻦ
ت
ﻏـﺮﻴ
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﺗﻠﻚ
ﻛﺎﻧﺖ
ان
ﺣﻘـﺎ
شريين عبد الوهاب ..أنغام
مرص األوىل عىل املطربة شريين
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
وجميلﺷﺎﺷـﺔ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
وهي يف
صوت رائع
عبد الوهاب.
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
مقدمة الفنانات بفضل تركيزها
أزﻣﺔتانيني،
مطربني
رﻏﺒـﺎتشاكر:
قال
«يفوﺗﺄﺛـﺮﻴ
اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﺑﻬﺎ .واإلخالص فيه ثم يأتي
العمل
يف
رائع
صوت
وهي
أنغام
مثل
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن
بعدها آمال ماهر ثم شريين عبد
وجميل ،بجانب آمال ماهر ،وكلهم
الوهاب».
حلوين».

هاني شاكر :أنغام تستحق لقب «مطربة مصر األوىل»

عودة أمل بوشوشة باحلجاب يف 2021

مطر ساخن
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امحد اجلنديل

ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان
ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة
”ﺑﻤﺒﻲ“ ،وﻫﺬه
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺗﻜﻮن
الكتابة التي
أتحدثﻻعن
الكتابة؟
االهتمام بمهنة
كل هذا
ملاذا
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
تكتب بدم الرشيان ،ألم يصف مارون عبود بان ما نكتبه ال
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
يخرج عن حرب عىل ورق ،فلماذا نكتب اذن؟ أسئلة ال بد من
ﺧﻠﻖ
ﺧﻼل
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ
آﻓﺎق
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
واﻳﺠﺎد
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
الكاتب
يتقنها
ميكانيكية
عملية
ﻃﺮقليست
فالكتابة
عليها،
اإلجابة
ً
ﺗﻌﻢ
ان
اﱃ
ﻳﺴﻌـﻰ
اﻟﺬي
اﻟﻔﺮد
واﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
بالتدريب ،وهي ليست مطعما لتقديم الوجبات الرسيعة ،إنها
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ،
واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ
وحركة
والعواطف،
واألحاسيس
تجسيد الصور
اﻟﺴﻌﺎدة عىل
فن قائم
ﺑﺪأتوتجربة
الفنية،
بموهبة
ديناميكية
ﺑﺪاﻳﺎت
املهاراتﺣﻴﺚ
تمتلكاﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﺻـﺎﻻت
مقرتنةﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ
اﻟﺪول
والخاص لهوية
ﺣﻴﺚالعام
النسيج
تشكل
شاملة
ورؤية
اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺮب
ناضجة ،ﺑﻌﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺔ
صعبة،
الكتابة
كانت
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔوكلما
الكاتب،
نتائجها”
جاءت ﺑﻌﻨﻮان
ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ
الفنيةاول
ﻋـﺎم ١٩٤٦
ﺧﻼل
اﻤﻟﴫﻳﺔ
ﻓﻴﻠﻢ لهذا
تولستوي،
الشهري ليو
الرويس
الروائي
اﻟﴩق ”قال
طيبة ،كما
اﺧﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ
ﻧﻴﺎزي
اﻤﻟﴫي
ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﺑﻦ
ّ
املعاناة
ﻋﻦصفة
هي
املقتدر
الكاتب
صفات
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ”صفة
فان أول
ﻳﻮم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﺛـﺎرة
اﻻﻛﺜﺮ
” ،ﻟﻜﻦ
من ﺑﻐﺪاد
اﻟﻘﺎﻫﺮة
لحظة
ﺟﻠﺴﺔوحتى
رحمه
النطفة األوىل يف
وﻛﺎننمو
اﺑﻲ ،منذ
تالزمه
التي
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ ﰲ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ
اﺧﱪﻧـﺎ
يف
أو
والرواية،
القصة
بكتابة
يتعلق
األمر
كان
سواء
الوالدة،
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
ﺣﺴﻨﻲأفراح
مزيج من
اﺧﺮاجهنا
فاملعاناة
الصحفي،
ﻋﺎم
ﻛﺎﻣﺮان
اﻓﻨﺪي“
واملقال” ﺳﻌﻴﺪ
الشعرﺑﻌﻨﻮان
مجالاﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
وأحزان ،هموم ومرسات ،تطلعات وانتكاسات ،الكل يتداخل
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
يف الكل ،والكل يدفع الكاتب إىل عالم قلق ،يحرتق يف داخله ،
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻏﻠـﺐ اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي
يثور بني أروقته ،يتحد معه ويبتعد عنه ،يتصالح معه حيناً،
ﻋﺪد
ﻣﻦ
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ
ﺑﺤﺪود ٢٠
اﻻﻗﺮﺑﺎء
ﻋﺪد
ﺷـﻜﻞ
ﻓﻴﻪ
اﻟﻮاﻟﺪ،حينا ً
الكتابة يكون القلم
مراحل
تعاقب
ومع
ﺣﺘﻰآخر،
ويجافيه
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
خفتﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
مهمته ،ان ﺑﺪأ
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ
عندها يبدأ
حدتها،
املعاناة قد
وتكون
قد أنجز
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺻـﻮرة
وﻫﻲ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻛﺘـﻒ
ﺻﻮرة
إﻻ
ﺗﻈﻬﺮ
الكاتبﺛﻢ ﻟـﻢ
وﻣـﻦ
بمراجعة ما كتبه ،يحذف ويضيف ،يتوقف ليتأمل،
اﻟﺤﻀﻮر،
ﺳﺨﺮﻳﺔ
ﻣﺤﻂ
ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
ﺿﺤـﻚ
اﺛﺎرت
ﺑﺎﺋﺴﺔ
ينقح ويهذب لكي يطمنئ عىل سالمة الوليد ،وقد يستغرق
اﻤﻟﻮﻗﻒ
اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا
ﺑﺨﻴﺒﺔ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ
اﻟﻮاﻟﺪ
وﺑﻘﻲ
همنغواي أعاد
ارنست
األمريكي
واﻗﻔﺎفالروائي
طويالً،
وقتا
هذا
ً
ً
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
دور
ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻴﻪ..
وﻗﻊ
اﻟـﺬي
اﻤﻟﺤﺮج
كتابة آخر صفحة من روايته (وداعا للسالح) تسعا وثالثني
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺗﺠﺬب
ﺑﻐـﺪاد اﻣﺎﻛﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﰲ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎمتشل ،
مرجريت
والروائية
املطبعة ،
يدفعها إىل
اﻏﻠـﺐ أن
مرة قبل
اﻟﺼﺒﺎح
اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺸﻬﺮة
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺎت تمخض
لحادث ،وقد
تعرضها
سنوات بعد
حزنها ست
الزمت
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔوالتي تعد
اﻻﻣﺮالريح )
ووﺻﻞمع
اﻟﻠﻴﻞ (،ذهب
روايتها
ﺣﺘﻰالحزن
هذا
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ظهور ﻣﻦ
عنﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺳﺎﻋﺎت
ﻓﻤﻊواألمثلة
العالم،
أﻣـﺎً يف
اﻟﻬﺎﺗﻒ.رواجا
وأكثرها
العاملية،
ﺗﺤﺠـﺰالروايات
من أشهر
اﻻﺳﻒ
اﻟﻴﻮم،
ﺟﻬﺎز
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ
ان
اﻏﻠﺐ عىل
التأكيد
والبد من
املبدعني الكبار،
ان حياة
يتابع
كثرية
دور
اﻏﻠﻘﺖ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ
ﺳـﺎدت اﺟﻮاء
ملن ﺑﻌﺪ
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،
ّ
واإلبداع،
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،الشهرة
اﻧﻮار وصلت من
واﻧﻄﻔﺄتمهما
سقف زمني
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ لها
أن األقالم
اﻏﻠﺒﻬﺎ
واﻏﻠﻘـﺖ
اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
ّ
َ
األزمان ،فليس
وتحدت
العصور،
ﻣﺨﺎزنالتي عرب
واﺻﺒﺤﺖاألقالم
باستثناء
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺤﺎل
ﻓﺘﺤﺖ
ﻟﻠﺨﺮدة..تﻣﺆﺧﺮا
كل مشهور خالد ،وإنما كل خالد مشهور كما قيل سابقا ً
ﺑﺴﺒﺐ،
”اﻤﻟﻮﻻت“ ﺻﺎﻻت ﻋﺮض ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة رﻛﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻓﺈن وكتاب
ﺗﻘﺪﻳـﺮياليوم
وﺑﺤﺴﺐ كتاب
الرصاع بني
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ نشب
هذه الحقيقة
ومن
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
اﻻوﺿـﺎع
األمس حول التغيري الحاصل يف املنظومة اللغوية واملنظومة
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
الفكرية التي يتناولها كل جيل منهم ،وعىل ضوء املتغريات
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق اﻗﺎﻣـﺔ ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﴍاك ﴍﻛﺎت
الجديدة التي تفرزها حركة التطور.
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﺟﺮاء
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻓﺘﺘﺎح دور
ﻹﻋﺎدة
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ
بممارستها،
الكثري
سهلة تغري
ظاهرها
فالكتابة يف
وأخرياً،
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺗﺘﻴﺢ
ﺟﺪﻳﺪة
ﺳﻴﻨﻤﺎ
دور
ﺑﻨﺎء
او
ﻋﻠﻴﻬﺎ
وتفتح أبوابها ملن يسحره بريقها ،وعندما يدخلها ويجد
أن
ﺑﻌﺪ
ﺑﻤﺒﻲ“
”ﺑﻤﺒﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻟﺘﻜﻮن
اﻻﻓﻼم،
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
نفسه أمام امتحانها ،يكتشف أنها صعبة للغاية ،وانه غري
”ﻤﻟﺒﻲ“.
ﺣﻴﺎة
البقاء ﻣﻦ
عىل اﺗﻌﺲ
اﺻﺒﺤﺖ
محيطها.
داخل
قادر
إىل اللقاء...

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

نانسي عجرم تتحدى أمري كرارة

ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،عىل
عجرم ،صورة
ﺑﺎﻹﺟﺮاءاتنانيس
الفنانة اللبنانية،
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح
وﴐب
اﻻﺣﱰازﻳﺔ
نرشتِ اﻟﺘﻘﻴﺪ
االجتماعي
التواصل
موقع
عىل
الخاصة
صفحتها
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ
ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ
ببداي ٍة قوية تطل أمل بوشوشة عىل سيف سبيعي وتأليف عيل وجيه ويامن وتتداخل هذه الحكاية مع عالم ظهرت فيها اىل جانب الفنان املرصي أمري كرارة،
اﻟﺴﻘﺎ
إﺷﺎدة
وﺿﻤﻦ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة
اﺑﺘﻌﺪ
وﻟﻴﺲ
ﻣﻨﻬـﺎ
اﻗﱰب
ﻟﻜﺎن
يطرحه العمل
جمهورها من خالل مسلسلها الدرامي الحجاب.
بأسلوب جديد عىل الذى يفوقها طوالً ،لكنها استعانت بكريس
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
إﻗﺎﻣـﺔ
ﻋـﻦ
وﺟﻬﺎ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
ﻣـﻦ
اﻟﺴﻘﺎ
أﺣﻤﺪ
اﻗﱰب
ﻋﻤﻠﻴـﺔ،
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔوهي مكبات النفايات للوقوف عليه ،لتصبح أطول منه ،وعلقت عىل
الجديد «عىل صفيح ساخن» امام العمل تدور أحداثه حول مجموعة الدراما السورية،
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻣﻬﺮﺟـﺎن
فيماﻋﻨﻬﺎ
أطول؟»،ﻳﺒﺘﻌﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد
الصورةﻟﻮﺟﻪ
إﱃ مني
«بذمتكم..
مازحة،
القمامة
يجمعون
الذين
أشخاص يجمعهم عنوان العمل «عىل «النباشني»
باسم ياخور.
مازحا ً
ً
أيضا بأنه يمتلك الصورة التي
هدد كراره،
انطلقت أوىل حلقات املسلسل الجديد صفيح ساخن» الذي يعبرّ عن حالة ويتاجرون بها ،وما يحمله عاملهم تظهر وقوفها عىل الكريس ،قائال« :عندي الصورة
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
«عىل صفيح ساخن» الذي ُيعرض عىل غليان دائم تتجسد برتقب وتوتر ،وقد من حالة استغالل ،فأهله وناسه اليل فيها الكريس كله» ،لرتد عليه نانيس ،متسائلة:
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
قنوات أبو ظبي دراما وتطبيق أبو ظبي يكون ظاهرا ً بأفعال واضحة ،أو داخليا يعيشون عىل الهامش ويشكلون طبقة «أي كريس» ،مع وضع إيموشن للسخرية
والضحك .وهذه ليست املرة األوىل ،التي تستعني
7�Ç@äbèﬂ
 ADTVاملجاني وقنوات روتانا دراما و يعبرّ عن الحالة النفسية.
مسحوقة يمر بها األشخاص يف الحياة فيها نانيس ،بيشء تقف عليه لتجنب فرق الطول
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ
معﻋﻦ
 LBCوتلفزيون عمّان وتلفزيون لنا ويطرح العمل حكاية عائلة كبرية دون التفات .ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد
صورة منذ
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖظهرت يف
شخص آخر ،حيث
ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ﺳﻌﻴﺪة
أﻧﻬـﺎ
إﱃ
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
وأﺷـﺎرت
ﻓﻜﺮة
ﺣﻮل
ﻗﺼﺘﻪ
ﺗﺪور
اﻟﻔﻴﻠﻢ
أن
ﺻﺤﻔﻴـﺔ
أﺣﺪاث
ﻋﲆ
ﴍف
ﻛﻀﻴﻔﺔ
ﻇﻬﻮرﻫﺎ
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹á€bÉ€a@Ô
وسما الفضائية السوريّة وسورية تتعرض ملجموعة متغريات وضغوط يجسد بطولة العمل كل من الفنانني عامني ،مع زوجها فادى الهاشم ،نرشتها أيضا عىل طاولة خشبية ،لتعويض فارق الطول بينها
ُ
الصور
يش�كل الضغط مرتني عىل أي ص�ور عىل تطبيق تبادل
اﻤﻟﺎﴈ
رﻣﻀـﺎن
أﺧﺮﯨـﻲ
ﻣـﺮة
اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ
إﱃ
وﺗﺠﺴﺪ
اﻟﺮﻋﺐ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
إﱃ
ﺗﺮﺗﻘـﻲ
ﻣﺸﻮﻗـﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻳﺠﺮي
اﻟﺬي
«13
»ﻳﻮم
ﻓﻴﻠﻢ
دراما والحياة الجزائرية والرشيد وظروف قاهرة تؤثر يف كل فرد منها باسم ياخور ،سلوم حداد ،ميالد عرب حسابها عىل صفحتها الخاصة عىل موقع وبني زوجها ،وارفقتها بتعليق« :مني أطول؟» مع
(انس�تغرام) ،ظه�ور القلوب الحم�راء الصغيرة ،وهذا يعني
ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
اإليموشن»ﺧﻴﺎﻧـﺔ
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ
وهى ﺳﻴﺪة
فيهاوﻫـﻲ
»أﺣﻼم«
ﺷـﺨﺼﻴﺔ
التواصل ﺧﻼﻟﻪ
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل
وظهرت
االجتماعي ،
الساخر أيضا.
تقف ﻣﻦوضع
إضاف�ة اليك أو أعجبني للصورة ،حيث أصبحت هذه الخاصية
سمر
عمايري،
ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
ﺣﻴـﺚ
املنعم اﻤﻟﻘﺒﻞ،
العراقية  ،beinوهو من إنتاج رشكتي بنحو مختلف ،فتدخل الشخوص بطور يوسف ،عبد اﻟﻌﺎم
مؤخرًا مصدر قلق للكثري من املس�تخدمني ،كونهم يعتربونها
( - I see mediaإياد الخزوز) وغولدن التحدي مع قناعاتها ومبادئها ،وكل سامي ،نظيل الرواس،
الصفدي،ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
شادياﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ
وسيلة غري مبارشة لقياس قيمتهم وشعبيتهم.
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
يزن خليل7 ،
ﻣﻨـﺬزيدان،
ﺳﻨـﻮاتوائل
يامن الحجيل،
الين (دياال ونايف األحمر) ومن إخراج حسب تكوينه تأتي ردة فعله.
ّ
ح�ل للمعضلة
ويف ه�ذا الش�أن ،لم يتوص�ل التطبي�ق بعد إىل
ً
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
»اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
صربي،ﻓﻴﻠـﻢ
سليمأﻳﻀﺎ ﰲ
معن عبدالحق،ﻣﻌـﻪ
محمد
الش�ائكة املتمثلة يف ع�رض الـ(اليك) تحت الص�ور ومقاطع
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
رسالةﻛﺒﺮﻴة.
منىإﻧﺘﺎج
وﴍﻛﺔ
قويدر ،ﻋـﺰ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ
اعتذار ملتابعيها بسبب قلة
وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴووجهت
يقرروا
الفيديو ،معلنا ً عن تجربة جديدة تتيح للمستخدمني أن
علياء
قنوع ،عبد الرحمن
ظهورها خالل الفرتة األخرية ،قائلة« :اعذروني أنا
بأنفسهم األنسب لهم ،وذلك بعد اختبارات عدة بيّنت أن بعض
سعيد ،عبد الفتاح مزين ،وائل زيدان،
بعرف إني مقرصة معكم بس والله ما بدي أحكي عن
„ÔjÀç€a@ﬁaÏيعودوا يرون ع�دد “االعجابات” التي تحصدها
األش�خاص لم
بالل مارتيني ،سارة الطويل ،تسنيم
النفسية بس بحس إني مايل خلق».
منشوراتهم.
وعن مسألة اكتمال املبلغ املطلوب منها واملفرتض
الباشا ،جورج قبييل ،سليمان رزق،
وأوض�ح تطبي�ق الص�ور الش�هري ،يف بي�ان أن املس�تخدمني
أن تدفعه البنتها لحماية نفسها من السجن قائلة:
سيكونون قادرين عىل اتخاذ قرار بتفعيل الخيار الذي يناسبهم،
جنى عبود.
«الكل يسألني هذا السؤال ..لألسف ما اكتمل ..األحد
س�واء أكان ع�دم مش�اهدة ع�دد االعجابات عىل منش�ورات
كذلك شهد العمل عودة للفنانة
التنفيذ».
اآلخرين ،أو إلغاء تنشيط االعجابات عىل منشوراتهم الخاصة
الجزائرية أمل بوشوشة إىل الدراما
يذكر أن محكمة بحرينية قد أصدرت حكما
أو اإلبقاء عىل التجربة األصلية.
بحبس والدة الفنانة البحرينية ،سنة مع النفاذ
السورية التي انطلقت منها لتكون
إذا لم تتمكن من إرجاع املبلغ املايل الضخم وقدره
ْ
يف بطولته بدور رئيس ضمن أحداث
ظهرت منى السابر ،والدة الفنانة البحرينية الشابة
 200ألف دينار بحريني ( 531ألف دوالر أمريكي)
املسلسل ،حيث تجسد شخصية هند حال الرتك متابعيها ببث مبارش ر ّدت فيه عىل مجموعة
البنتها ،وأمهلتها شهرا لجمع املبلغ الالزم وسداده
كبرية من األسئلة التي تصلها حول املبلغ املايل املطلوب
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
أو دخول السجن.
املحجبة التي تتمرد عىل حالها بعد
منها وقضية سجنها.
انفصالها عن زوجها.
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ ،ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ  -اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ
اﻤﻟﻐـﱰبً ،
َ
جدي� ًدا
تحديث�ا
واتس�آب
ط�رح
القدرة
املجموع�ة
ل�كل عض�و
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
اﻷرض
ﻧﺘﻴﺠﺔيفﺗﻀﺎرﻳﺲ
ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ
ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر
اﻛـﱪ
ﻓﺮﺻـﺔ
لتطبي�ق  iOSالخ�اص ب�ه  -على تغيير إع�دادات الرس�ائل
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪا ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
اإلصدار  ،2.21.71ومع التحديث املختفية.
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق
يحصل ﻗـﺎدرة
الجديدﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ
وﻣﻮﻫﺒـﺔ
ﻋـﲆ آيفون
مستخدمو
ﺑﺠـﺬورهاملجموعة
اﻤﻟﻌـﺮوفمديري
وس�يكون لدى
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟـﺬوق اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة • ﻃﻤﻮﺣﻚ إذن؟
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺑﺎﺗﺠـﺎه
ﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر،
ً
على ميزتين جديدتين ،حي�ث تحكم�ا أكبر قليلا حي�ث
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
اﻟﺴﺎﺣﺔ .
ﺗﺠﺘﺎح
ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ
تس�هيل
ﺑﺮوﻛﺴﻞآب على
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وات�س
ﰲ يعم�ل
على “تحرير
قادرين
س�يكونون
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ أﺳﻠﻮﺑـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
ﻣﻨﻬﺎ؟
واﺣﺪ
وأﻧﺖ
•
ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﻦ
واﻻﻧﻄﻼق
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
ﻓﺮﺻﺔ
ع�رض الص�ور التي يت�م تلقيها معلومات املجموعة” ،فيما تتيح
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم ﻛﺒﺮﻴ.
ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ
رس�ائل -ﻧﻌـﻢ،
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ
دونﺟﻴـﻞ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ
فتحه�ا،
الدردش�ات
يف
تختف�ي
ﻛﻨﺖالت�ي
واتس�آب
لنظام
واتسآب
اﻷﻏﻨﻴـﺔتطبيق
وسيعرض
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ،يتم
إرسال رسائل
إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
للمس�تخدمني اﻟﻐﻨـﺎء
ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ
وﻃـﺮازا
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ
ﻣﻨﺤـﻮا
ﺻﻮﺗﺎ أكرب
معاينات
التش�غيل iOS
دراﺳﺔأيام،
س�بعة
تلقائ ًيا بعد
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
حذفه�ااﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن
اآلنﻓﻜﺎن
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ
أﴎارﻫـﺎ،الفيديو
ومقاط�ع
للصور
بكثير
يفتح
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ أن�ه إذا
م�ع مالحظ�ة
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎتذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
ل�موﻫﻢ
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ،
ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ
وﺗﻌﻠﻢ
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
درس
ً
الصغرية،
املربعة
املعاينة
ﻫﻼليف فرتة
واتسآب
واﻟﻌﺮﺑﻲ .املستخدم
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
رﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺟﺬورك؟
احسان • ﻟﻜﻦ
السبعةاﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ
واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ
ﻓﺎروق
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﻨﺎء
بدال ﰲمنﺑﻮرﺻﺔ
راﺳﺨﺔ
الشمري
ﻌـﺪ عىل
املستخدمني
الرسالة.
فستختفي
ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد
أيام ،اﻋﺘﻘﺪ
ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ
هذا ﺟﺮى ﻋﻦ ُﺑ
وسيس�اعد اﻟﺬي
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار
عرض املحتوى برسع�ة بدالً من وم�ع ذل�ك ق�د تظه�ر معاين�ة
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ ﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
فتحه.
الرس�الة يف اإلش�عارات حتى يتم
اﻟﺤﻀﺎرة .
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
ﻓﻴﻤﺎ
اﻟﺤﺰﻳﻦ.هو أن فتح واﻟﺘﻲ
فتغيرياﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي
اﻟﻐﻨﺎء
ً
رئي�س آخر
كذل�ك
ﺑﻌﺪالرد
عند
اﻧﺤﴫت�ا،
وأيض
واتس�آب،
ً
خطفتِ الفنانة ،مايا دياب ،األنظار يف الحلقة األوىل من برنامج العرافة ،إذ ارتدت تصميما من مجموعة
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ • وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
ﰲ
إﻗﺎﻣﺘﻚ
ﺗﺸﻜﻞ
وﻣﺎذا
•
؟
ﺗﻌﻘﺐ
ﻣﺎذا
• واتسآب يتوس�ع يف ميزة اختفاء عىل رسالة ،يتم اقتباس الرسالة
 Alexandre Vauthierلألزياء الراقية لخريف  ،2020ارتكز عىل رسوال وسرتة باستايل رشقي بامتياز..
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
ﻫﺠﺮة
وإذاﻫﻲ
األوىل- ،
ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار
 ﺟﻤﻴﻞ أنيمك�ن ﰲلجميع
ﻳﻜﻮنحي�ث
الرس�ائل،
وإﻗﺎﻣﺔ رسالة
بالرد عىل
قمت
ّاتسم التصميم بالتطريزات والزخرفات ذات اللون الذهبي ،والتي زيّنت السرتة وأطراف الرسوال ،بطريقة
املقتبسوﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف ﻧﻌﺰز أداء ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب أو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
ذﻟﻚ
وﻗﺒﻞ
اﻟﻴﻮم
دﻻﻻت
ﰲ
وﻏﺎرﻗـﺔ
ﻣﻮروﺛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
أعض�اء املجموع�ة اآلن تغيير مختفية ،فقد يظل النص
غري مبالغ بها ..هذه التطريزات ّ
ذكرتنا بأسلوب الكراكو الجزائري ،أي اللباس التقليدي الجزائري .األمر الذي
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
ﺟﺪاويفرﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺳﻨﻮات
ﺷـﺠﻮن ﰲ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو
اﻷﻏﻨﻴﺔ
واﻟﺤﺰن ﰲ
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..
املختفية
الرس�ائل
إع�دادات
أيام،
س�بعة
دﺑﻲبعد
الدردش�ة
مع يف
دفع ناضو كراغال القيام بحملة عىل العالمة التجارية الفتي .إىل أنها رسقة للمالبس التقليدية للجزائريني.
وقت سابق،
ﺷﺨﺼﻴﺔوىف
ﻃﺒﻌﺖالجديد،
التحديث
واتس�آب
واﻻﻧﺘﺸـﺎريخترب
الوق�ت نفس�ه،
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ
اﻤﻟﻮاﻃﻦ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
من جانبه رد الزغبي ناض ،عىل تلك االدعاءات ،مشريا إىل أن هذا التصميم مستوحى من األكاديميني
محجو ًزا
االمتي�از
ﻳﺘﺬوق هذا
ﻻ كان
الرسائل من
اختفاء
ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ
وقتﻛﻨـﺎ
اﻟﺤﺰﻳﻦ..فقط لتقليل ﻣﺎ
اﻟﻄﻌﻢ
ﺳﻮى ﻫﺬا
الفرنسيني و أيضا من الحضارة املرشقية.
ملسؤويل
إىل 24
املجموعة ،واآلن ،سيكون  7أيام حال ًيا
المشعل وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
فالح اﻤﻟﻜـﺎن
ساعة.ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق.
واﻟﺤﺮب
ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟
• ﺑﻤﻌﻨﻰ

وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
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ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

منى السابر تفجر مفاجأة للجميع مبصري حياتها اجلديد

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ :اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة

مستخدمو واتسآب على آيفون
حيصلون على ميزتني جديدتني

إطاللة مايا دياب يف برنامج «العرافة» يثري أزمة

تغريدات

ال دميقراطية وال دس��تور إال مع صعود قوى
الدول��ة املؤمن��ة بالع��راق والرافضة لنهج
الفساد والقتل الذي مثلته قوى الالدولة

قب��ل مخس�ين س��نة كان العراقي��ون يش��تغلون
درام��ا تلفزيونية أفضل م��ن اآلن حبيث الميكن
مقارنتها ،ش��ي غري��ب يا مجاعة لي��ش ماتوصل
الدراما العراقية ملس��توى املصريني أو السوريني
كما كانت سابقا !؟

