املالية الربملانية :مل نصدر أي تصريح رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
بشأن رواتب الرئاسات الثالث
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أصدرت اللجنة املالية يف مجلس النواب ،توضيحا ً
بشأن مقدار رواتب الرئاسات الثالث ،مؤكدة أنه لم
يصدر اي ترصيح منها بهذا الصدد.وقالت اللجنة
يف التوضيح ،إن «بعض وسائل اإلعالم تناقلت خربا ً
مفاده ان اللجنة املالية النيابية رصحت بان رواتب
الرئاسات الثالث تبلغ  ٨٠مليون دينار لكل رئيس
منهم».وأضافت أن «هذا الخرب عار عن الصحة ولم
يصدر اي ترصيح من اللجنة املالية بهذا الصدد»،
مشرية اىل أن «صايف رواتب الرئاسات الثالث ال
يتجاوز  ٢٠مليون دينار شهريا».

12
صفحة

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7473 :الخميس  22نيسان 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

ارتفاع الدوالر يف بغداد واخنفاضه
بشكل طفيف يف كردستان
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر ،امس األربعاء ،يف البورصة الرئيسية ببغداد ،فيما
انخفضت بشكل طفيف يف اقليم كوردستان.وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح
والحارثية املركزية يف بغداد سجلت  148100دينار عراقي مقابل  100دوالر
أمريكي ..فيما سجلت بورصة الكفاح املركزية خالل افتتاحها صباح الثالثاء
 147800دينار عراقي.واشار ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة
باالٔسواق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع  148750دينارا عراقيا ،بينما بلغت
اسعار الرشاء  147750دينارا لكل  100دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم
كردستان فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا ،حيث بلغ سعر البيع  148100دينار
لكل مائة دوالر ،والرشاء وبواقع  148000دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

السعر  500دينار

No: 7473 Thu 22 Apr 2021

أكدت أن األسواق احمللية تشهد حالة من عدم االستقرار وتذبذبا باألسعار

جلنة التخطيط االسرتاتيجية تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت لجنة التخطيط االستراتيجية
ومتابع�ة الربنام�ج الحكوم�ي النيابية
عن جمع تواقيع نيابية الستجواب وزير
املالي�ة عيل علاوي يف مجل�س النواب،
ح�ول ملف�ات اقتصادي�ة ع�دة ،وفيما
اشارت اىل ان االس�واق املحلية تشهد
حال�ة م�ن ع�دم االس�تقرار وتذبذب
باالسعار ،اكدت ان الحكومة اخفقت
يف ادارة املل�ف االقتص�ادي بالش�كل
الصحيح.
وقال عضو اللجنة ،النائب محمد كريم
البل�داوي ،يف حديث لـ”ال�زوراء” :ان
ما تشهده االس�واق املحلية من حالة
عدم االستقرار وتذبذب باالسعار يدل
عىل عدم وج�ود قيادة حقيقية قادرة
عىل اس�تقرار السوق والسيطرة عليه
وتوفير متطلباته.واض�اف :تم جمع
تواقيع نيابية الستجواب وزير املالية
عيل علاوي يف الربملان ،ح�ول ملفات
اقتصادي�ة عديدة .مؤك�دا :ان الطلب
رف�ع اىل رئاس�ة الربمل�ان وبانتظ�ار
االنته�اء م�ن االج�راءات الش�كلية
لتحديد موعد االس�تجواب.ونوه :رغم
الوض�ع الصع�ب الذي كانت تش�هده
الحكوم�ة الس�ابقة وكل املؤاخ�ذات
عليه�ا إال انه�ا كان�ت تفك�ر جديا يف
معالج�ة ه�ذه امللف�ات وكان�ت اكثر

حرص�ا عىل تدارك الوض�ع االقتصادي،
حيث وصل س�عر برمي�ل النفط اىل 14
دوالرا ،ولم تذهب الحكومة اىل االقرتاض
وال اىل حج�ب الرواتب.واض�اف :ان
الحكوم�ة الحالي�ة كان يفرتض ان تبدأ
منذ تشكيلها بتقديم موازنة استثنائية

عن مجع تواقيع الستجواب وزير املالية حول ملفات اقتصادية عدة
م�ع دول الجوار عىل منحه�ا هبات من
النف�ط وتس�هيالت الرضائ�ب وامليزان
االقتص�ادي وغريه�ا ،والدول�ة يف امس
الحاج�ة اىل االم�وال .منتق�دا سياس�ة
الحكومة بفرض رضائب عىل املوظفني
وعندم�ا حجب�ت الرواتب ملدة ش�هرين

كما ورد يف برنامجها الحكومي واملنهاج
ال�وزاري ،إال انها لم تقم بتقديم موازنة
وانما ذهبت اىل موضوع اخطر من ذلك،
وه�و موض�وع الق�روض واالقرتاض.
وتابع :ومن ثم تكرر موضوع االقرتاض
وفرض الرضائب كما انها ذهبت للتعاقد

افتتاح معمل الثالجات واجملمدات يف شركة الصناعات اخلفيفة

وكذل�ك اجراءاته�ا االخرية برفع س�عر
رصف الدوالر ،حيث كان السوق مستقرا
واالم�ور جي�دة .الفت�ا اىل :ان الحكومة
وضع�ت البل�د يف سياس�ة تخب�ط غري
واضح�ة املعالم وغري مدركة لفعالياتها
وعمله�ا .واس�تبعد البل�داوي إق�دام
الحكوم�ة على الطعن بموازن�ة 2021
وايقافه�ا.وكان وزير املالي�ة ،عيل عبد
األمري عالوي ،قد اكد ،يف وقت سابق ،أن
الوزارة ستطلب من رئاسة الجمهورية
إع�ادة النظ�ر ببع�ض التصحيح�ات يف
املوازنة.وق�ال عالوي ،خلال حديثه يف
املؤتم�ر الصحفي األس�بوعي للمتحدث
باسم مجلس الوزراء :إننا “سنطلب من
رئاس�ة الجمهورية إعادة النظر ببعض
التصحيحات يف املوازنة”.وأش�ار الوزير
إىل أن “ال�وزارة تح�اول الوصول إىل حل
جيد لرفع مس�توى الدخل”.من جهته،
خ�ول مجلس ال�وزراء رئيس ال�وزراء،
مصطفى الكاظمي ،الطعن ببعض مواد
املوازن�ة أمام املحكم�ة االتحادية.وقال
املتحدث باس�م مجلس الوزراء ،حس�ن
ناظم ،يف املؤتمر الصحفي األسبوعي إن
“بعض مواد املوازن�ة غريت بنحو ليس
بصال�ح إج�راءات الحكومة”.وأك�د أن
“مجلس ال�وزراء خول رئي�س الوزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،الطع�ن ببع�ض
مواد املوازنة أمام املحكمة االتحادية”.

الصحة :املوقف الوبائي خطري وطاقة مراكز التلقيح حمدودة

ص4

العبو الزوراء ينهون إضرابهم بعد تعهد درجال حبل أزمتهم املالية

ص6

حمافظ ذي قار :ختصيص مبالغ مالية
لعالج جرحى التظاهرات خارج العراق

بغداد /الزوراء:
أعل�ن محاف�ظ ذي ق�ار ،أحم�د
الخفاج�ي ،موافق�ة وزي�ر النف�ط
إحس�ان عب�د الجبار إس�ماعيل ،عىل
تخصي�ص مبل�غ مايل لعلاج جرحى
تظاه�رات ذي ق�ار خ�ارج الع�راق.
وذكر املكت�ب اإلعالم�ي للخفاجي يف
بي�ان  :أن “محاف�ظ ذي ق�ار أحم�د
غني الخفاجي بح�ث ،امس األربعاء،
م�ع وزير النفط إحس�ان عبد الجبار
إس�ماعيل عدة ملف�ات مهمة تخص
املحافظة ،من أهمها ملف الخريجني

املعتصمني امام الرشكات النفطية”.
وقال الخفاجي  ،إن�ه “تم أيضا ً بحث
ملف�ات هامة وعاجل�ة ،ومنها ايجاد
حلول مناس�بة مللف املعتصمني أمام
املنش�آت النفطي�ة ورضورة إيج�اد
فرص عمل لهم”.وأشار اىل أنه “تمت
املوافق�ة على تخصي�ص مبل�غ مايل
لرشاء ادوية ملرىض الرسطان ،وعالج
جرح�ى التظاه�رات خ�ارج العراق،
ودع�م برام�ج التنمي�ة والتطوي�ر يف
املحافظة ،باالضافة اىل مناقشة ملف
مصفى ذي قار االستثماري الكبري”.

داعش يشن هجوما على احدى القرى
يف خانقني وحيرق عدة منازل
بغداد /متابعة الزوراء:
كش�ف مصدر أمني ام�س األربعاء
تفاصي�ل الهجوم الذي ش�نه تنظيم
داعش قرب منطقة حلوان الحدودية
مع جلوالء.وق�ال املصدر يف ترصيح
صحف�ي :ان تنظي�م داع�ش أطلق
مقذوفة ه�اون عىل قري�ة االصالح
تسببت بأرضار مادية يف احد املنازل
تلاه هج�وم على نقط�ة مرابط�ة

للجي�ش لواء  19وعىل قرية “س�يد
ج�راد” القريبة م�ن منطقة حلوان
الحدودي�ة بين جل�والء وخانقين
وقاموا بإحراق من�ازل وقتل مواش
.واض�اف املص�در ان تعزي�زات من
الجي�ش هرع�ت اىل م�كان الحادث
واش�تبكت م�ع عن�ارص التنظي�م
واجربته�ا على الف�رار بعي�دا ع�ن
منطقة الحادث.

روحاني :إيران لن تقبل باتفاق
نووي جديد

طهران /متابعة الزوراء:
قال الرئيس اإليراني ،حسن روحاني،
إنه ينبغي الع�ودة إىل تطبيق االتفاق
النووي لع�ام  2015م�ن دون زيادة
أو نقصان ،مؤك�دا رفض بالده لعقد
اتف�اق جديد.وأض�اف روحان�ي ،يف
ترصيح�ات له ،ام�س األربع�اء ،أنه
يتعين عىل الوالي�ات املتحدة رفع كل
أش�كال العقوبات ضد إيران ،مشيرا
إىل أن طه�ران رأت م�ن واش�نطن
“بع�ض الخط�وات الجدي�ة ،وبعض
الخط�وات املرتنحة”.وش�دد على أن
التحقق من رف�ع العقوبات اليحتاج
إىل فترة زمنية طويل�ة ،يف حال توفر
حسن النوايا األمريكية ،قائال“ :نحن

اآلن يف املس�ار الصحي�ح ،وخط�وة
رف�ع العقوبات عىل عاتق واش�نطن،
والتحقق منها وتنفيذ االلتزامات عىل
عاتقنا”.وأوض�ح الرئيس االيراني أن
بالده س�تعيد أنشطتها النووية إىل ما
كان�ت علي�ه يف االتفاق الن�ووي ،بعد
التحقق م�ن رفع العقوب�ات ،مؤكدا
ع�زم طهران “عدم إضاعة أي فرصة
لرف�ع العقوب�ات ،لكنها ليس�ت عىل
عجلة من أمرها”.وق�ال روحاني ،يف
ترصيحات�ه ،إن إي�ران ال تع�ول عىل
رف�ع العقوب�ات ألج�ل االنتخاب�ات
الرئاس�ية اإليرانية املقبلة ،مؤكدا أن
م�ن يحاولون إعاقة رف�ع العقوبات
لن يصوت لهم الشعب.

بعد تسجيل حنو  8700إصابة جديدة و 38حالة وفاة

اصابات كورونا يف العراق تتجاوز
املليون والشفاء اكثر من  877ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة،
ام�س االربعاء ،املوقف الوبائي
اليوم�ي لفيروس كورون�ا
املس�تجد يف العراق ،فيما اكدت
تس�جيل  8696اصاب�ة جديدة
و 38حالة وفاة وشفاء 6382
حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بيان
تلقت�ه «ال�زوراء» :ان ع�دد
الفحوص�ات املختربي�ة لي�وم
ام�س ، 47523 :ليصب�ح عدد
الفحوصات الكلية8938639 :
 ،مبينة انه تم تس�جيل 8696
اصاب�ة جديدة و 38حالة وفاة
وشفاء  6382حالة.واضافت:
ان ع�دد حاالت الش�فاء الكيل:
 ، )%87.6( 877309بينم�ا
عدد ح�االت االصاب�ات الكيل:
 ، 1001854ام�ا ع�دد الحاالت
التي تح�ت العلاج109447 :
 ،يف حين ان ع�دد الح�االت
الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة:

 ، 517وع�دد ح�االت الوفي�ات
ال�كيل ،15098 :الفت�ة اىل ان
ع�دد امللقحين لي�وم ام�س:
 ، 16158ليصبح عدد امللقحني
الكيل,.174343 :وكانت وزارة
الصحة ،قد اكدت أن أخذ اللقاح
أح�د أه�م عوام�ل الوقاية من
فريوس كورونا.وقال املتحدث
باسم وزارة الصحة سيف البدر
يف ترصيح صحفي « :وصل عدد
اإلصاب�ات منذ ظهور الجائحة
إىل مليون إصابة مش�خصة»،
معتبرا ً أن «النظ�ام الصح�ي
يف الع�راق قادر عىل اس�تيعاب
الزي�ادة الحالية».وأض�اف أن
«الزي�ادة الحالي�ة متوقع�ة
وحذرن�ا منها س�ابقا ً ونش�دد
عىل وج�وب الت�زام إج�راءات
الوقاية» ،مشيرا ً اىل أن «لبس
الكمام�ة وااللت�زام بالتباع�د
االجتماعي أهم عوامل الوقاية
من كورونا».

طلبات رفع احلصانة عن املطلوبني للقضاء تستبق جلسة جملس النواب اليوم

الزوراء /يوسف سلمـان:
يع�ود مجل�س النواب مج�ددا الي�وم الخميس ،
ليب�دأ فصله الترشيعي الثاني الجديد من الس�نة
الترشيعي�ة الثالث�ة  ،حيث يعتزم عقد الجلس�ة
االوىل والتي يس�تهل جدول اعماله�ا بالتصويت
عىل مقترح قانون االندي�ة الرياضية .يأتي ذلك
بع�د ان اخف�ق مجلس الن�واب يف عقد جلس�ته

املق�ررة ام�س االول الثالثاء بس�بب عدم وجود
نص�اب قانون�ي يس�مح لب�دء الجلس�ة  ،لتقرر
رئاس�ة الربمل�ان ان�ذاك تأجيلهـا اىل ظه�ر اليوم
الخمي�س .يف تلك االثناء ،تداولت اوس�اط نيابية
امكانية تأجيل جلسة مجلس النواب مرة اخرى
اليوم الخميس  ،بس�بب تكهن�ات بادراج طلبات
رف�ع الحصان�ة ع�ن بع�ض الن�واب املطلوبين

للقض�اء يف ج�دول اعم�ال الجلس�ة  ،االمر الذي
قد ال يس�مح بتحق�ق النص�اب القانوني مجددا
.واش�ارت بعض االوس�اط النيابي�ة اىل ان اغلب
النواب عمدوا اىل عدم الحضور اىل جلسة مجلس
الن�واب امس االول الثالثاء خش�ية من تصويت
الربمل�ان على رفع الحصان�ة عن بع�ض النواب
املطلوبني للتحقيق بقضايا فس�اد من قبل لجنة

االم�ر الديوان�ي  29الخاصة بمكافحة الفس�اد.
يأت�ي ذلك حيث تس�لمت رئاس�ة مجلس النواب
 ،مطلع ش�هر نيس�ان الحايل  ،طلبا رسميا من
مجلس القض�اء االعىل للنظر يف رف�ع الحصانة
ع�ن النائب كريم عفتان  ،اس�تنادا ألحكام املادة
(/ 63ثانيا/ب) من الدستور.

تفاصيل ص2

أكد أن البريوقراطية والفساد أحد األسباب املعرقلة لالستثمار

الكاظمي يوجه بعدم تطبيق االستقطاع الضرييب من رواتب املوظفني
بغداد /الزوراء:
وج�ه رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي ،ام�س االربع�اء ،بع�دم
تطبيق مقرتح االس�تقطاع الرضيبي
من رواتب املوظفني.وبحس�ب وثيقة
ص�ادرة ع�ن االمان�ة العام�ة ملجلس
الوزراء حصلت «الزوراء» عىل نس�خة
منها ،ف�ان رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي وج�ه بع�دم املوافق�ة عىل

مقرتح وزارة املالية بشأن االستقطاع
الرضيب�ي م�ن روات�ب املوظفين.
ويف س�ياق اخ�ر وجَّ ه رئي�س الوزراء،
مصطف�ى الكاظمي ،ام�س األربعاء،
بإلغاء إجازات املش�اريع االستثمارية
التي نس�بة إنجازها بين (،)%35 -0
وفيم�ا اك�د ان معظم املش�اريع التي
ت�م تحويلها لالس�تثمار أم�ا متلكئة
أو وهمي�ة ،اش�ار اىل ان البريوقراطية

والفس�اد اح�د االس�باب الت�ي تعرقل
االس�تثمار .وق�ال الكاظم�ي ،خلال
زيارت�ه للهي�أة الوطني�ة لالس�تثمار
واالطالع عىل اقس�امها وسير عملها
والعقبات التي تواجه العمل ،بحس�ب
بيان ملكتبه االعالمي تلقته «الزوراء»:
إن «هيأة االس�تثمار له�ا دور كبري يف
عملية إعمار البلد ،ولذا يجب تقويمها
واصالحه�ا م�ن األخطاء الس�ابقة».

بعد قتل الرئيس ..متمردو تشاد يلوحون
مبصري مماثل البنه

تشاد /متابعة الزوراء:
م�ع إعلان مجل�س الحك�م االنتقايل يف تش�اد،
امس األربع�اء ،إعادة فتح الح�دود التي أغلقت
عق�ب مقتل الرئي�س إدريس ديب�ي إيتنو ،هدد
املتمردون املس�لحون بعزل ابن�ه محمد إدريس
ديب�ي ،ال�ذي نص�ب رئيس�ا ً على رأس مجلس
عس�كري انتقايل.فيم�ا نددت أح�زاب املعارضة
الرئيس�ية يف الدولة الواقعة وس�ط إفريقيا “ما
وصفت�ه “انقلاب مؤسس�اتي” غداة ت�ويل ابن
الرئيس السلطة يف البالد.ودعا  30حزبا سياسيا
يف املعارض�ة الديمقراطي�ة إىل مرحل�ة انتقالية
يقودها مدنيون عرب حوار ش�امل.أما املتمردون
فه�ددوا بخلع نجل رئيس البلاد القتيل ،بعد أن

ت�م اختياره زعيم�ا مؤقتا ،ما أثار ش�بح رصاع
عني�ف على السلطة.وس�ادت حال�ة م�ن عدم
اليقني يف س�اعة مبكرة من صباح امس بش�أن
املسافة التي تفصل رتل املتمردين عن إنجامينا،
املدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة ،وما
إذا كان الجيش س�يظل مواليا ً ملحمد ديبي إيتنو
عقب وف�اة والده ال�ذي اس�تمر يف الحكم ثالثة
عقود.يف وقت متأخر من مس�اء الثالثاء ،أعلنت
الجماعة املتمردة التي ألقى الجيش باللوم عليها
يف مقتل الرئيس ،إن قواتها “تتجه نحو إنجامينا
“.وقال بيان صادر عن الجماعة املعروفة بجبهة
التغيري والوفاق “ال يمكن أن يكون هناك انتقال
للسلطة بني األرس الحاكمة يف بالدنا”.

وأضاف أن «هناك خلالً بالبنى التحتية
للبل�د وتأس�يس خاط�ىء ،وه�ذه
الف�وىض يج�ب العمل على أن تنتهي
وفقا لخطط وسرتاتيجيات مستدامة»
ً
الفت�ا إىل «تحوي�ل ع�دد كبير م�ن
»،
املشاريع اىل االستثمار خالل السنوات
املاضي�ة ،لك�ن لألس�ف معظمه�ا أما
مشاريع متلكئة أو وهمية».

تفاصيل ص2

اكدت ان تعاون البلدين ال يشكل تهديدا ألي دولة

اليونان :اتفقنا مع الرياض على نشر بطاريات
باتريوت حلماية السعودية

أثينا /متابعة الزوراء:
أعلن�ت الخارجية اليونانية ،األربع�اء ،عن زيادة كبرية
يف أوج�ه التعاون العس�كري بني الري�اض وأثينا.وقال
املتح�دث باس�م الخارجي�ة اليكس�ندروس بابايوانو،
اتفقنا مع الرياض عىل نرش بطاريات باتريوت يونانية
داخ�ل اململكة”.وأض�اف “نس�عى لتعزي�ز عالقتنا مع
الس�عودية وس�نبحث م�ع الرياض املش�اركة يف تنفيذ
رؤية  ،”2030مشيرا إىل أن تع�اون بالده مع اململكة ال
يش�كل تهديدا ألي دول�ة أخرى.وتابع “تعاوننا مفتوح
مع السعودية واإلمارات وملتزم باملبادئ الدولية”.هذا،
وكان ويل العهد الس�عودي األمري محمد بن س�لمان بن

عبدالعزيز ،اجتمع يف مكتبه بجدة  ،مع وزير الخارجية
اليوناني نيك�والوس ديندياس.وجرى خلال االجتماع
اس�تعراض العالق�ات الثنائية بين اململك�ة واليونان،
وأوج�ه التع�اون املشترك يف مختلف املجاالت والس�بل
الكفيل�ة بدعم�ه وتطوي�ره ،إىل جان�ب بح�ث األوضاع
اإلقليمية الراهنة والجهود املبذولة بش�أنها.كما حرض
االجتم�اع األمري خالد بن س�لمان ب�ن عبدالعزيز نائب
وزير الدفاع ،واألمري فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير
الخارجية ،فيما حرض من الجانب اليوناني وزير الدفاع
نيك�والس باناجيوتوبول�وس ،والس�فري ل�دى اململكة
أليكسيس كونستانتوبولوس.

مصر اشرتطت على تركيا االعرتاف بـ 30يونيو ..وأنقرة وافقت

تشاووش أوغلو :سألتقي الحقا نظريي املصري وأحبث معه تعيني سفراء البلدين

انقرة /متابعة الزوراء:
أك�د وزي�ر الخارجية الرتك�ي مولود
تشاووش أوغلو ،اس�تمرار خطوات
تطبيع العالق�ات مع مرص وأن لقاء
س�يعقد عىل مس�توى نواب وزيري

الخارجي�ة مطلع مايو/أي�ار املقبل.
ج�اء ذل�ك يف مقابل�ة تلفزيونية عىل
قناة “خرب تورك” الرتكية ،تطرق فيها
تشاووش أوغلو إىل العالقات الرتكية
املرصية.وقال الوزير الرتكي إنه تقرر

مواصل�ة العالقات بين البلدين عىل
مستوى وزارتي الخارجية.ولفت إىل
أن لقاء س�يعقد عىل مس�توى نواب
وزي�ري الخارجية يف األس�بوع األول
م�ن أيار/ماي�و املقبل.وأوض�ح أنه

سيلتقي الحقا نظريه املرصي سامح
شكري ،ويبحث معه تعيني السفراء
وس�بل االرتقاء بالعالق�ات إىل نقطة
أفض�ل يف املستقبل.وأش�ار إىل أن�ه
التقى مع ش�كري أثن�اء اجتماعات

الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة عام
 ،2019مضيف�ا بالق�ول“ :ل�م تكن
الظروف مؤاتية حينها وقد تحس�نت
اآلن”.

تفاصيل ص3

سياسة
العدد 7473 :الخميس  22نيسان 2021

No: 7473 Thu 22 Apr 2021

alzawraanews@yahoo.com

أكد أن البريوقراطية والفساد أحد األسباب املعرقلة لالستثمار

الكاظمي يوجه بعدم تطبيق االستقطاع الضرييب من رواتب املوظفني

بغداد /الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،امس االربعاء ،بعدم تطبيق
مقرتح االستقطاع الرضيبي من رواتب
املوظفني.
وبحسب وثيقة صادرة عن االمانة
العامة ملجلس الوزراء حصلت
«الزوراء» عىل نسخة منها ،فان رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بعدم
املوافقة عىل مقرتح وزارة املالية
بشأن االستقطاع الرضيبي من رواتب
املوظفني.
ويف سياق اخر وجَّ ه رئيس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،امس األربعاء،
بإلغاء إجازات املشاريع االستثمارية
التي نسبة إنجازها بني ( ،)%35 -0وفيما
اكد ان معظم املشاريع التي تم تحويلها
لالستثمار أما متلكئة أو وهمية ،اشار اىل
ان البريوقراطية والفساد احد االسباب
التي تعرقل االستثمار.
وقال الكاظمي ،خالل زيارته للهيأة
الوطنية لالستثمار واالطالع عىل
اقسامها وسري عملها والعقبات التي

تواجه العمل ،بحسب بيان ملكتبه
االعالمي تلقته «الزوراء» :إن «هيأة
االستثمار لها دور كبري يف عملية إعمار
البلد ،ولذا يجب تقويمها واصالحها من
األخطاء السابقة».
وأضاف أن «هناك خلالً بالبنى التحتية
للبلد وتأسيس خاطىء ،وهذه الفوىض
يجب العمل عىل أن تنتهي وفقا لخطط
وسرتاتيجيات مستدامة» ،الفتا ً إىل
«تحويل عدد كبري من املشاريع اىل
االستثمار خالل السنوات املاضية ،لكن
لألسف معظمها أما مشاريع متلكئة أو
وهمية».
وأوضح أن «هناك اآلالف من الدونمات
تم االستحواذ عليها لسنوات عدة
دون تقديم أي إنجاز أو تقدم يف
املشاريع» ،مؤكدا ً «رضورة التنسيق
بني الهيأة والوزارات املعنية األخرى
باالستثمار لإلرساع يف إنجاز املشاريع
االستثمارية».
وشدد ،عىل أن «الهيأة الوطنية لالستثمار
والهيئات يف املحافظات مطالبة باتخاذ
اإلجراءات الالزمة فورا إللغاء إجازات

املشاريع التي سجلت نسبة ( 0اىل 35
 )%وانتهت املدة الزمنية املتاحة لتنفيذ
املرشوع».

ودعا رئيس الوزراء الهيأة إىل «اتخاذ
إجراءات مماثلة للمشاريع ذات نسب
اإلنجاز القليلة جدا بالنسبة للفرتة

الزمنية ،ويجب استيفاء حقوق الدولة
وتعويض خسائرها من أصحاب هذه
املشاريع بشكل كامل».

وأردف بالقول« :أتابع شخصيا ملف
االستثمار وسأحاسب عىل وفق القانون
أي تقصري يف اصالح الوضع الخاطىء
املوروث عن السابق» ،واعدا ً بالقول:
«نعمل بكل جد عىل اطالق حملة
استثمار شاملة يشارك بها املستثمرون
العراقيون واألجانب».
وأكد أن «العراق بلد عظيم وفيه مواهب
كبرية ،وعلينا العمل بجدية لالستفادة
منها وتشجيع املستثمرين للعمل عىل
مشاريع اسرتاتيجية يف البلد» ،مبينا ً أن
«االستثمار يوفر حياة أفضل للعراقيني،
ويقلل من الضغط عىل الحكومة يف
مجال التعيني ،حيث سيوفر فرصا كثرية
للعاطلني عن العمل».
وأوضح أن «العراق فرصة ذهبية
لالستثمار ولكن لألسف االجراءات
البريوقراطية والفساد من االسباب التي
تعرقل االستثمار ،ونعمل جاهدين عىل
معالجتها» ،مضيفاً« :مثلما بدأنا بحملة
عىل الفساد يجب البدء بحملة كربى
لالستثمار فبلدنا وشعبنا يستحقان».
وحذر من «التساهل مع الفاسدين أو
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املخالفني أو ما يرض باملصلحة الوطنية
للبلد ،وأنا داعم لكم» ،مردفا ً بالقول:
«القرارات التي اتخذناها اليوم بخصوص
املشاريع املتلكئة وغري املنجزة وسحب
االجازات ستتم مهاجمتها من قبل
الفاسدين ولكننا ماضون بها وهي جزء
من مرشوعنا االصالحي».
وكان رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،وجه خالل زيارته اىل هيأة
االستثمار باآلتي:
 -1إلغاء جميع االجازات للمشاريع
االستثمارية التي نسبة انجازها
بني ( )%35 -0وانتهت املدة الزمنية
املتاحة لتنفيذ املرشوع ،ويبلغ عدد
املشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128
مرشوعا.
 -2االلتزام التام بتطبيق احكام املادة 28
من قانون االستثمار من خالل توجيه
االنذارات للمشاريع غري املكتـملة،
وتتوىل الهيأة الوطنية لالستثمار
االرشاف ومتابعة تطبيق االجراءات.
 -3تسحب االجازات يف حال عدم التزام
املستثمر بمدة اإلنجاز.

عدم وجود النصاب القانوني قد يتكرر مرة اخرى

طلبات رفع احلصانة عن املطلوبني للقضاء تستبق جلسة جملس النواب اليوم

الزوراء /يوسف سلمـان:
يعود مجلس النواب مجددا اليوم الخميس ،
ليبدأ فصله الترشيعي الثاني الجديد من السنة
الترشيعية الثالثة  ،حيث يعتزم عقد الجلسة
االوىل والتي يستهل جدول اعمالها بالتصويت عىل
مقرتح قانون االندية الرياضية .
يأتي ذلك بعد ان اخفق مجلس النواب يف عقد
جلسته املقررة امس االول الثالثاء بسبب عدم

وجود نصاب قانوني يسمح لبدء الجلسة  ،لتقرر
رئاسة الربملان انذاك تأجيلهـا اىل ظهر اليوم
الخميس .
يف تلك االثناء ،تداولت اوساط نيابية امكانية
تأجيل جلسة مجلس النواب مرة اخرى اليوم
الخميس  ،بسبب تكهنات بادراج طلبات رفع
الحصانة عن بعض النواب املطلوبني للقضاء يف
جدول اعمال الجلسة  ،االمر الذي قد ال يسمح

بتحقق النصاب القانوني مجددا .
واشارت بعض االوساط النيابية اىل ان اغلب
النواب عمدوا اىل عدم الحضور اىل جلسة مجلس
النواب امس االول الثالثاء خشية من تصويت
الربملان عىل رفع الحصانة عن بعض النواب
املطلوبني للتحقيق بقضايا فساد من قبل لجنة
االمر الديواني  29الخاصة بمكافحة الفساد.
يأتي ذلك حيث تسلمت رئاسة مجلس النواب

 ،مطلع شهر نيسان الحايل  ،طلبا رسميا من
مجلس القضاء االعىل للنظر يف رفع الحصانة عن
النائب كريم عفتان  ،استنادا ألحكام املادة (/ 63
ثانيا/ب) من الدستور.وتضمن الطلب القضائي
 ،النظر يف رفع الحصانة عن عفتان  ،عىل خلفية
تورطه بتهم فساد مايل واداري ورشاوى تتعلق
بتوقيع عقود وزارة الكهرباء الخاصة بمحطات
توليد ونقل وتوزيع الكهرباء  ،ومنها إحالة عقد

مرشوع محطة االنبار الغازية  ،وما ترتب عىل
ذلك من قلة الطاقة املجهزة وهدر املال العام
 ،حيث استحوذت مجموعة من الرشكات غري
الرصينـة مع مجموعة من رجال االعمال عىل تلك
املشاريع .كما سيتضمن جدول االعمال التصويت
عىل مرشوع قانون تصدیق اتفاقية النقل الجوي
بني حكومة جمهورية العراق وحكومة اململكة
العربية السعودية ،والتصويت عىل مرشوع قانون

تصديق اتفاقية تجنب االزدواج الرضيبي ومن
التهرب املايل فيها يتعلق بالرضائب عىل الدخل
وعىل راس املال بني حكومة جمهورية العراق
وحكومة دولة الكويت  ،ثم تقرير و مناقشة
القراءة الثانية مرشوع قانون الضمان االجتماعي
والتقاعد للعمال  ،والقراءة األوىل مرشوع قانون
االحصاء ونظم املعلومات الجغرافية  ،واخريا
مناقشات عامة .

إعالن
م /مناقصة رقم (  ) 8لسنة 2021
(إنشاء شوارع حي اإلمام الرضا ع املعامل  /قضاء الزوراء)
 .1يرس ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مرشوع (انشاء شوارع حي االمام الرضا
ع يف املعامل/قضاء الزوراء)
بالجدول أدناه ضمن املوازنة االستثمارية لسنة  2019فعىل كافة مقدمي
املعطاءات املؤهلني وذوي الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املرشوع أدناه وحسب
الوثائق القياسية (وثيقة إشغال صغرية)
 . 2عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل الوثائق الخاصة
باملرشوع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن  /قسم العقود
خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8صباحا ولغاية الساعة  2ظهرا.
 .3تضمن العرض ثالث ظروف /ظرف العرض التجاري
ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة (شهادة تأسيس,
عقد تأسيس  ,محرض اجتماع  ,إجازة ممارسة مهنة ,هوية تصنيف بدرجة (
ثامنة) إنشائية نافذة صادرة من وزارة التخطيط ,تقديم أعمال مماثله مصدقة
من الجهة املستفيدة ,تقديم مستمسكات املدير املفوض  ,تقديم ما يؤيد حجب
البطاقة التموينية  ,كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ
ومعنونة إىل محافظه بغداد نسخة اصلية ,وصل الرشاء النسخة األصلية  ,يتم
التوقيع والختم عىل كافة صفحات جداول الكميات من قبل الرشكة املتقدمة
 ,تقديم جدول تقدم عمل  ,تكون مدة نفاذية العطاء  90يوما  ,تقوم الرشكة
بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع االلكرتوني الخاص بها
 ,يجب إن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية
من الحك والشطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء  ,عىل الرشكات األجنبية الراغبة
باالشرتاك باملناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة
من السفارة العراقية يف بلد التأسيس  ,تلتزم الرشكة بتقديم األسعار النهائية
غري القابلة للتفاوض  ,تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة
بغداد )
 . 4بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري
إىل العنوان التايل )محافظة بغداد /قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء

مبلغ قدره (()250,000مائتان وخمسون إلف دينار عراقي ) غري قابله للرد .
 . 5يتم تسليم العطاءات  /إىل العنوان التايل محافظة بغداد  /االستعالمات االلكرتونية
/الطابق األول وأخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  12ظهرا من التوقيت املحيل
ملدينة بغداد يوم االربعاء  2021/5/ 5سوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا
املوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني
بالحضور يف محافظة بغداد  /قسم العقود الساعة  12ظهرا من يوم االربعاء / 5
 2021/ 5او اليوم الذي يليه.
 .6يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل شكل( خطاب ضمان او صك
مصدق او سفتجة) من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي وباسم أي
من الرشكاء .
 . 7يستقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة كافة الرسوم والرضائب املشار
إليها يف القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية
 .8أذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل
 . 9يف حال تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله
فيتم قبول العطاء املشرتك دون النظر إىل الرشيك األخر إال إذا نص يف الوثيقة نسب
ورشوط معينة ينبغي توفرها يف الرشيك عند ذلك يعتمد ما تم تثبيته يف الوثيقة .
 . 10جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة.
 .11يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة
النقدية ,اإلعمال املماثلة) .
 . 12يتعهد من ترسو عليه املناقصة بعدم املطالبة بأي تعويضات عن إرضار
االندثار أو الحراسات التي قد تحصل يف املرشوع وبعدم التوقف نتيجة عدم رصف
املستحقات واالستمرار بالعمل وانجازه ضمن املدة املتعاقد بغض النظر عن
املستحقات املالية التي تطلبها الرشكة.
. 13للمعلومات تتم املراسلة عرب الربيد االلكرتوني (.)admin@bagdad.gov.iq
 . 14كل ما يخالف ما ورد أعاله ال يعتد به.
 . 15يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن.
محافظة بغداد /قسم العقود
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العراق واإلمارات يبحثان مستجدات
األوضاع السياسية واألمنية يف املنطقة

بغداد /الزوراء:
بح�ث مستش�ار األم�ن القومي ،قاس�م
األعرجي ،والس�فري اإلماراتي لدى بغداد،
مستجدات األوضاع السياسية واألمنية يف
املنطقة.
وقال مكت�ب االعرجي يف بيان  :إن األخري
“اس�تقبل ام�س االربع�اء س�فري دول�ة
اإلم�ارات العربية املتحدة يف بغداد ،س�الم
الزعابي ،لبحث آخر مس�تجدات األوضاع
السياس�ية واألمنية يف املنطق�ة ،وتعزيز
العالقات األخوية بني البلدين والش�عبني
الشقيقني”.

وأش�ار الس�فري اإلماراتي ،إىل أن “رئيس
الدول�ة حريص عىل تقوي�ة العالقات مع
الع�راق ،ويف جمي�ع املج�االت ،مؤكدا أن
اس�تقرار الع�راق من اس�تقرار اإلمارات
واملنطق�ة ،مبين�ا أن االس�تثمارات
اإلماراتي�ة هي األوس�ع ،وأن الع�راق بلد
مهم يف املنطقة ،مضيف�ا أن أيدينا بأيدي
العراقيني”.
وأك�د األعرج�ي ،أن “زي�ارة الكاظم�ي
الناجح�ة إىل اإلم�ارات خير دلي�ل على
متان�ة العالقات بين البلدين والش�عبني
الشقيقني”.

مصر اشرتطت على تركيا االعرتاف بـ 30يونيو ..وأنقرة وافقت

تشاووش أوغلو :سألتقي الحقا نظريي املصري
وأحبث معه تعيني سفراء البلدين
انقرة /متابعة الزوراء:
أك�د وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي مول�ود
تش�اووش أوغل�و ،اس�تمرار خط�وات
تطبي�ع العالق�ات م�ع مصر وأن لقاء
س�يعقد على مس�توى ن�واب وزي�ري
الخارجية مطلع مايو/أيار املقبل.
ج�اء ذل�ك يف مقابل�ة تلفزيوني�ة على
قن�اة “خرب تورك” الرتكي�ة ،تطرق فيها
تش�اووش أوغل�و إىل العالق�ات الرتكية
املرصية.
وقال الوزي�ر الرتكي إنه تق�رر مواصلة
العالق�ات بين البلدي�ن على مس�توى
وزارتي الخارجية.
ولفت إىل أن لقاء س�يعقد عىل مس�توى
نواب وزيري الخارجية يف األسبوع األول
من أيار/مايو املقبل.
وأوض�ح أن�ه س�يلتقي الحق�ا نظيره
املرصي س�امح ش�كري ،ويبح�ث معه
تعيني السفراء وسبل االرتقاء بالعالقات
إىل نقطة أفضل يف املستقبل.
وأش�ار إىل أن�ه التق�ى مع ش�كري أثناء
اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة
ع�ام  ،2019مضيف�ا بالق�ول“ :لم تكن
الظ�روف مؤاتي�ة حينه�ا وقد تحس�نت
اآلن”.
وتاب�ع“ :اتفقنا يف ذل�ك الوقت من حيث
املب�دأ أال نك�ون ض�د بعضن�ا البع�ض

وخاصة يف املنصات الدولية”.
وذكر أنهم طلبوا مم�ن ينتهج خطابات
ذات نربة ح�ادة داخل املعارضة املرصية
يف تركي�ا بضبط الخط�اب اإلعالمي قبل
البدء يف خطوات التطبيع.
وأف�اد بأن مرص أب�دت احرتامها للجرف
الق�اري والح�دود الرتكي�ة يف االتفاقية
التي وقعتها مع اليونان.
ويف ومح�اوالت اس�تئناف العالقات بني
البلدين ،أف�ادت مص�ادر “العربية” بأن
القاهرة اشترطت عىل أنق�رة االعرتاف
بثورة  30يونيو ،فوافقت األخرية ما يعد
رضبة قاصمة لجماعة اإلخوان.
إىل ذل�ك ،أكد مس�ؤولون أت�راك للجانب
املصري أن الصورة بش�أن  30يونيو لم
تكن واضحة ،بسبب عدد من املستشارين
األتراك الذين وصفوا الصورة بشكل خطأ
مؤكدين احرتامهم إلرادة املرصيني.
كما أبلغ مسؤولون أمنيون أتراك القاهرة
ب�أن فرتة حكم اإلخ�وان كان بها العديد
من املالحظات وأنهم مارسوا العنف.
وقال�ت املص�ادر إن أنق�رة عرض�ت
يف املفاوض�ات تس�ليم عن�ارص م�ن
ش�باب اإلخ�وان املوجودي�ن يف تركي�ا،
لكن القاهرة تمس�كت باألس�ماء التي
طلبتها عىل رأس�ها يحيى موىس وعالء
السماحي.
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تعويم الدينار ..زوبعة تهدد بانهيار السوق وشرحية الفقراء
االسايس للدينار لتمويل املوازنة هو
بيع الدوالر”.
وتابع ان “الحديث عن تعويم العملة
ه�و حديث غير واقع�ي وان وزير
املالي�ة غري معني بإدارة السياس�ة
النقدية يف البلاد ألنها من صالحية
البن�ك املرك�زي ،وان قيم�ة العملة
العراقي�ة الحقيقي�ة باالس�تناد اىل
غطائها النقدي يمك�ن ان يصل اىل
 1000دينار للدوالر الواحد ،لذا فان
طرح قضية التعويم غري واقعية”.
واش�ار علي اىل ان “تعويم العملة
ش�كليا س�يجعل العمل�ة بي�د
س�مارسة االح�زاب ومصارفه�م
للتالع�ب بأس�عاره بن�اء على
مصالحهم”.

بغداد /متابعة الزوراء:
بات الكثري من املواطنني تساورهم
مخ�اوف حقيقي�ة م�ن حدي�ث
البعض ،بينهم مسؤولون يف الدولة،
بإمكانية التوجه نحو تعويم العملة
املحلي�ة ،وهو أمر س�يكون بمثابة
توجيه رضبة أخرى للدينارالعراقي
بع�د رفع قيم�ة ال�دوالر بالفعل يف
املوازنة املالية للعام الجاري.
وي�رى مختصون أن توج�ه الدولة
اىل تعوي�م العمل�ة من ش�أنه رفع
اس�عار الدوالر مرة اخرى ،وهو ما
م�ن ش�أنه فق�دان الثق�ة بالدينار
العراق�ي ،تتبع�ه زيادة االس�عار يف
االس�واق مما س�ينعكس سلبا عىل
رشائح واس�عة من الناس وخاصة
رشيحة الفقراء التي تتجاوز  30يف
املئة من سكان العراق.
غير أن خبراء آخري�ن ي�رون أن
الواق�ع املايل يمن�ع تعوي�م العملة
نظ�را لطبيع�ة االقتص�اد الريع�ي
وعدم تنوع مصادر التمويل ،فضال
عن قيام البن�ك املركزي بدور فاعل
يف دعم الدينار العراقي.
وتعوي�م العمل�ة هو تحرير س�عر
رصف العمل�ة بش�كل كام�ل ،فلا
تتدخل الحكومة أو املرصف املركزي
يف تحديده بشكل مبارش ،وإنما يتم
إفرازه تلقائيا يف سوق العمالت من
خلال آلية الع�رض والطل�ب التي
تس�مح بتحديد سعر رصف العملة
الوطنية مقابل العمالت األجنبية.

طويل�ة ،وربما يحدث يف املس�تقبل
تعويم كامل”.
واش�ار اىل ان “البن�ك املرك�زي
سيعمل حاليا ً للحفاظ عىل مستوى
س�عر الصرف الحايل ألط�ول فرتة
ممكنة”.
ويق�وم البنك املرك�زي بعملية بيع
ال�دوالر يف املزاد ال�ذي يجريه يوميا
لتمويل التج�ارة الخارجية ،وتصل
ه�ذه املبيع�ات حالي�ا اىل نحو 200
ملي�ون دوالر تزي�د او تقل حس�ب
الطلب.
وق�ال صندوق النقد الدويل يف تقرير
إن اقتص�اد العراق انكمش بنس�بة
 11باملئ�ة  ،2020وه�و م�ا يعكس
تباطؤ األنشطة االقتصادية.
وتوق�ع الصن�دوق ع�ودة إجم�ايل
الناتج املحيل العراقي إىل مستوى ما
قبل الجائحة بحلول العام .2024
والعراق ثان�ي أكرب منتجي منظمة
الدول املصدرة للبرتول “أوبك” ،بعد

المالية :التعويم قد يحدث
مستقبال

وزي�ر املالي�ة عىل علاوي اعترب ،يف
ترصيح صحفي ،ان “السعر الحايل
لعملة العراق أمام الدوالر األمريكي
بعد خفض قيمتها سيستمر لفرتة

السعودية ،وتش�كل عائدات النفط
نح�و  96باملئة من اجمايل االيرادات
العامة للبالد.

مستشار الكاظمي :التعويم سيؤدي
النهيار السوق

ويؤك�د مستش�ار رئي�س ال�وزراء
مظه�ر محم�د صال�ح ،يف حدي�ث
لوكالة ش�فق ني�وز ،ان�ه “اليجوز
تعويم العملة يف العراق الن الس�وق
س�ينهار يف ه�ذه الحالة ،الن دخول
العمل�ة الصعبة وخروجها ال يكون
عبر الس�وق ال�ذي يك�ون فق�ط
مخرج�ا له�ا وانم�ا الحكومة هي
التي تاتي بهذه العملة الصعبة”.
واضاف صالح ان “الحكومة يف حال
سحبت يدها فان العرض سيتوقف
ويزداد الطلب وبالتايل فان الس�وق
سينهار” ،مؤكدا ان “التعويم يكون
يف اقتصادات يكون العرض والطلب
فيها يأت�ي من الس�وق وان الدولة

تتدخ�ل لتبي�ع وتشتري لتحقي�ق
توازن السعر باحتياطياتها”.
واش�ار اىل ان “مشكلة يف العراق ان
الس�وق يطل�ب وان الدولة تعرض،
ويف حال ع�دم قيام البن�ك املركزي
بعملي�ة البي�ع لل�دوالر فيعن�ي ان
الع�رض جميع�ه توق�ف وال يوجد
هن�اك اي ع�رض اخ�ر ،ويف ح�ال
وجود ع�رض اخر فهو عرض قليل
ال يكف�ي لتلبي�ة الطل�ب وبالت�ايل
فان االس�عار سترتفع الن الطلب
سيكون اكثر من العرض”.

الدولة ريعية

ويقول الخبير االقتصادي رضغام
محمد عيل يف حديث لوكالة “ش�فق
نيوز” انه “اليوج�د لدينا تداول حر
للعمل�ة بس�بب ع�دم وج�ود دورة
حقيقي�ة ل�رأس املال بس�بب كون
الدول�ة ريعي�ة وان العملة االجنبية
يف الس�وق مصدره�ا الوحي�د ه�و
مبيع�ات النفط وان مص�در الدولة

العراق يفتقر للقاعدة االنتاجية

ويقول اس�تاذ االقتصاد الس�يايس
يف الجامع�ة العراقية عب�د الرحمن
املشهداني  :ان “العراق ليس مؤهال
لتعويم عملت�ه الوطنية” ،مبينا انه
“يف ح�ال ق�رر العراق تعويم س�عر
رصف ال�دوالر يف الوق�ت الح�ارض
فانه سيقفز اىل  3000دينار للدوالر
الواحد”.
واض�اف املش�هداني ان “سياس�ة
التعويم غري ناجحة بالنسبة للعراق
الن الدول التي تع�وم عملتها لديها
قاعدة صناعية وزراعية” ،مبينا ان
“الع�راق يفتقر ملثل ه�ذه القاعدة
االنتاجية”.
وكان البن�ك املرك�زي العراق�ي قد
قرر رفع س�عر بيع ال�دوالر للبنوك
ورشكات الرصافة إىل  1460دينارا،
م�ن  1182دين�ارا لل�دوالر الواحد،
به�دف تعوي�ض تراجع اإلي�رادات
النفطية الناجم عن تدهور أس�عار
النفط.

توقيع اتفاقات يف عدة جماالت من بينها التعبئة ضد اإلرهاب

القاهرة وطرابلس تعززان تعاونهما يف مواجهة األطماع الرتكية
طرابلس/متابعة الزوراء:
عق�دت مصر وليبي�ا ع�ددا م�ن
االتفاق�ات يف مج�االت مختلفة من
بينه�ا مكافحة اإلرهاب واس�تئناف
رحلات الطيران بين البلدي�ن،
وإعادة افتتاح الس�فارة املرصية يف
طرابلس.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية
الليبي�ة ،عبدالحمي�د الدبيب�ة ،يف
مؤتمر صحف�ي مع نظريه املرصي،
مصطف�ى مدب�ويل ،يف طرابلس :إنه
“ت�م االتفاق م�ع مرص على إعادة
فتح السفارة والقنصلية املرصية يف
ليبيا بعد عيد الفطر”.
كما أوضح أنه تم االتفاق عىل عودة
الرحالت الجوية املبارشة من ليبيا إىل
مطار القاهرة الدويل وفتح الخطوط
البحرية للركاب والشحن بني موانئ
البلدين.
و أوض�اف الدبيبة “وقعنا مع مرص
 3اتفاقي�ات يف مج�ال الكهرباء و3
اتفاقي�ات أخرى بمج�ال االتصاالت
والتع�اون الفن�ي وأخ�رى يف مجال
البني�ة التحية واملواصلات والقوى
العاملة واتفاقية يف مجال الصحة”.
وب�دأ رئي�س ال�وزراء املصري،
مصطف�ى مدب�ويل ،االثنين املايض

زي�ارة بيومني لطرابل�س هي األوىل
من نوعها لرئي�س حكومة مرصية
منذ .2010
ووص�ل مدبويل على رأس وفد رفيع
املستوى ضم  11وزيرا ً إىل العاصمة
طرابل�س يف زي�ارة تعك�س حال�ة
التقارب التي تبنته�ا القاهرة خالل
األش�هر األخرية وتهدف إىل الجلوس
على طاول�ة الح�وار م�ع مختل�ف
األط�راف الليبي�ة خاص�ة يف غ�رب
البالد.
فقد كان�ت مرص تعد لس�نوات أحد
أبرز الداعمني للمشير خليفة حفرت
الرج�ل الق�وي يف رشق البلاد ،يف
ظل حالة فوىض عاش�تها ليبيا بعد
سقوط معمر القذايف يف عام .2011
وعق�ب اختي�ار س�لطة سياس�ية
جدي�دة يف ليبي�ا يف فرباي�ر امل�ايض،
س�ارعت القاهرة الستضافة رئيس
الحكوم�ة الليبي�ة الجدي�دة بعد أن
أعلنت نيتها التعاون مع الس�لطات
الجديدة يف طرابلس.
وش� ّدد الدبيبة ومدبويل بحسب بيان
مشترك ،يف خت�ام الزي�ارة ،عىل أن
“مجلس الرئاسة ،وحكومة الوحدة
الوطني�ة هم�ا الس�لطة التنفيذي�ة
الرشعية الوحيدة يف ليبيا”.

وأك�دا عزمهما عىل “تب�ادل الخربة
وال�رأي إلج�راء العملية السياس�ية
الت�ي ت�ؤدي لالنتخاب�ات العامة يف
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ومحددة”.
واتفق الطرفان عىل تس�يري دوريات
حدودي�ة وإقام�ة نق�اط مراقب�ة
مشرتكة والتعبئة ضد اإلرهاب.
ودعا الجانبان إىل “إنش�اء منظومة
معلومات وقاعدة بيانات مشتركة
ملكافح�ة اإلرهاب ،ورص�د ومتابعة
وتب�ادل املعلوم�ات حول األنش�طة
اإلرهابية ،وحرص العنارص اإلرهابية
يف البلدين”.
واتفق�ا على “إع�داد دلي�ل موح�د
للعن�ارص املطلوبة ،واملش�تبه فيها،
وتس�يري دوريات حدودية مشرتكة،
وإقامة نق�اط أمني�ة ومراقبة عىل
ط�ول الح�دود الربي�ة والبحري�ة،
والتعبئ�ة العام�ة ض�د تموي�ل
اإلرهاب”.
كم�ا أكدا على “تبادل الخبرات بني
البلدين يف هذا املجال ،وتشكيل قوات
مشرتكة بني البلدين ملكافحة اإلرهاب
ميدانيا ،وفكريا ،وإعالميا”.
وتضمن البيان املشرتك “التأكيد عىل
دور مرص ،ومس�اهماتها البناءة يف

ضبط األمن املشرتك ،واالستقرار بما
يضمن سالمة أرايض الجانبني”.
وحث الجانبان عىل تش�جيع التبادل
التج�اري واالقتص�ادي والفعاليات
االقتصادي�ة يف البلدي�ن إلج�راء
اتص�االت مبارشة ،وتش�جيعها عىل
تكوين رشاكة فاعلة.
واتفقت مرص وليبيا ،عىل “تش�كيل
فري�ق عم�ل مشترك يعم�ل على
تحديث اإلط�ار القانوني املوقع بني
البلدي�ن الش�قيقني بما يتلاءم مع
التغيرات والتط�ورات الت�ي طرأت
يف مجاالته�ا ،ويضم�ن املصلح�ة
املشرتكة للجانبني”.
كما ق�ررا الدعوة لعق�د اجتماعات
الدورة الحادية عشرة للجنة العليا
املشتركة الليبي�ة املرصي�ة لتبادل
املعلوم�ات املتعلق�ة بمكافح�ة
التهريب وتفعيل وتعديل االتفاقيات
الس�ابقة املتعلق�ة باالس�تثمارات
املشرتكة.
وتأتي الزي�ارة املرصية بع�د توافق
أط�راف األزم�ة السياس�ية يف ليبيا
عىل س�لطة تنفيذي�ة موحدة ،تضم
حكوم�ة برئاس�ة الدبيبة ومجلس�ا
رئاسيا برئاسة محمد املنفي ،لقيادة
البالد إىل انتخابات برملانية ورئاسية

مقررة يف ديسمرب املقبل.
وتدع�م مصر الت�ي تع�د حدودها
الغربي�ة متاخم�ة لليبي�ا ،الحكومة
الليبي�ة الحالي�ة ،بحس�ب أكثر من
بيان صادر عن الرئاسة والخارجية
املرصيتني.
وتعم�ل مرص عىل تفوي�ت الفرصة
عىل تركيا ومنعها من استغالل هذه
املرحل�ة االنتقالي�ة يف ليبي�ا لرتتيب
أوض�اع املرحل�ة الدائم�ة لصال�ح
تنظيمات أكثر تش�ددا م�ن اإلخوان
املس�لمني ،وه�و الس�يناريو القاتم
بالنس�بة إىل مصر ،وال�ذي يفرض
عليها املزيد من العمل الدبلومايس.
كم�ا تتمس�ك القاه�رة بضرورة
إخراج املرتزقة والقوات األجنبية من
ليبيا و مواصلة االنخراط يف العملية
السياس�ية برعاي�ة األم�م املتحدة،
بالت�وازي م�ع االهتم�ام بالقضايا
الحيوي�ة ،مث�ل توحي�د املؤسس�ة
العس�كرية ،وتقوية هي�اكل الدولة
املركزية.
وينتظ�ر م�ن الس�لطة السياس�ية
الجدي�دة يف ليبي�ا إنه�اء االنقس�ام
الس�يايس واإلرشاف على املرحل�ة
االنتقالي�ة إىل حين حل�ول موع�د
االنتخابات املقررة يف ديسمرب.

مقتله سيعطي دفعة قوية للمتطرفني

فرنسا تنعى “صديقها الشجاع” دييب من دون التدخل ملنع قتله
نجامينا/متابعة الزوراء:
نع�ت فرنس�ا “الصدي�ق الش�جاع”
الرئيس التش�ادي إدريس ديبي الذي
قت�ل يف جبه�ة القت�ال ض�د تحالف
غير واض�ح املعال�م م�ن معارضني
ومتطرفين م�ن دون أن تتح�رك
باري�س للتص�دي ل�ه كما ح�دث يف
مراتس�ابقة.
وتحرك�ت ق�وات وصف�ت بأنه�ا
متم�ردة من جن�وب ليبي�ا وتقدمت
لتصل إىل حاف�ات العاصمة نجامينا
وهددت الرئيس على مدى أيام دون
أن تتص�دى لها املقاتالت الفرنس�ية
الت�ي تتخذ من تش�اد قاعدة إقليمية
يف مواجه�ة الح�ركات اإلسلامية
املتطرفة يف منطقة الساحل.
وق�ال الجي�ش التش�ادي الثالث�اء
إن ديب�ي ،ال�ذي حك�م البلاد ألكثر
من ثالث�ة عق�ود ،لقي حتف�ه أثناء
تفقده الق�وات عىل جبهة القتال مع
املتمردين الش�ماليني ،وذلك بعد يوم
من إعالنه فائزا يف انتخابات رئاسية
كان�ت س�تمنحه فترة سادس�ة يف
السلطة.
وأعلن املتحدث باس�م الجيش عظيم
برمين�داو أجونا يف ب�ث تلفزيوني أن
مجلس�ا انتقاليا يضم مجموعة من
كب�ار ضباط الجيش اخت�ار الجنرال
محمد كاكا ،ابن ديبي ،رئيسا مؤقتا

للبالد.
ووصل ديبي ( 68عاما) إىل الس�لطة
يف تمرد ع�ام  ،1990وه�و أحد أكثر
الرؤس�اء األفارقة بقاء يف الس�لطة،
ونج�ا م�ن ع�دة مح�اوالت انقلاب
وتمرد.
وتمثل وفاته انتكاس�ة لفرنسا التي
اتخ�ذت م�ن العاصم�ة التش�ادية
نجامين�ا مق�را لعملي�ة “برخ�ان”
ملكافح�ة املتش�ددين اإلسلاميني يف
منطقة الس�احل ،والت�ي تضم أكثر
م�ن خمس�ة آالف عنصر ،وال تزال
إىل اآلن غارق�ة يف وح�ل املواجهات يف
مايل.
وتساءل متابعون للشأن التشادي عن
دالالت تأخ�ر فرنس�ا يف حماية ديبي
ومن�ع قتله ،وهو الحلي�ف التاريخي
له�ا ،فيما كان�ت طائراتها يف املايض
تراق�ب الح�دود وتهاج�م أي ه�دف
يقرتب من تش�اد ،حي�ث مصالحها
الحيوية ،معتربين أن س�لبية املوقف
الفرنسي تج�اه ديب�ي س�يكون له
تأثري عىل صورة فرنسا وعالقاتها يف
املنطقة التي تس�يطر عليها الفوىض
ورسعة تغيري التحالفات.
وعارص ديبي خمسة رؤساء فرنسيني
ه�م :إيمانوي�ل ماكرون ،وفرانس�وا
هوالن�د ،ونيكوال س�اركوزي ،وجاك
شرياك ،وفرانسوا ميرتان.

ويق�ول املتابع�ون إن قت�ل ديب�ي
س�يعطي دفع�ة قوي�ة للمتطرفين
الذي�ن وضع�وا املنطق�ة الجغرافية
الحرجة بني ليبيا ومرص والس�ودان
كهدف إستراتيجي لهم ،مستفيدين
م�ن رخ�اوة الوض�ع يف ليبي�ا وم�ن
ترس�انة األسلحة التي حصلوا عليها
يف فرتة ما بعد س�قوط العقيد معمر

القذايف.
وكان ديبي أرسل يف اذار املايض 1200
جن�دي إىل املثلث الح�دودي بني مايل
والنيج�ر وبوركين�ا فاس�و لتخفيف
الضغ�وط على فرنس�ا العالق�ة يف
منطقة الس�احل والتي باتت تخطط
لتقليص تواجدها العسكري والدفع
بدول املنطقة إىل املشاركة بأكثر قوة

يف املعارك مع املتش�ددين اإلسالميني
الذي�ن باتوا أكثرة ق�درة عىل املناورة
وتحقيق املكاسب امليدانية.
لكن�ه عاد ليلف�ت األنظ�ار إليه حني
قال منذ أس�بوع إن بلده لن يش�ارك
من اآلن فصاعدا يف عمليات عسكرية
خ�ارج الح�دود ،يف خط�وة ق�ال
مراقبون إنه�ا تظهر وجود توتر بني

ديب�ي وجهات فاعل�ة يف الحرب عىل
اإلرهاب قد تكون بينها فرنس�ا ،وأن
ه�ذا قد يفسر غياب تدخ�ل فرنيس
ناجع وحاس�م لنجدته خالل وجوده
عىل الجبهة.
وق�ال ديب�ي يف كلم�ة بثتها وس�ائل
اإلعلام املحلية “ش�عرت تش�اد أنها
تقات�ل بوكو ح�رام بمفردها منذ أن
أطلقن�ا هذه العملية ،مات جنودنا يف
بحرية تشاد والس�احل .واعتبارا من
اليوم ( 11أبريل الحايل) لن يشارك أي
جندي تشادي يف أي عملية عسكرية
خارجية”.
ويضغ�ط املتش�ددون م�ن جه�ات
مختلفة داخل أفريقيا إلس�قاطها يف
دائ�رة الفوىض وجر الق�وات املحلية
إىل معارك اس�تنزاف مستفيدين من
تع�دد الخصائص الجغرافية .ويقول
الخبراء إن ه�ذه الخطة تس�تهدف
تش�تيت جهود ال�دول الكبرى التي
ترفع لواء مواجهة املتشددين.
واقتح�م ارهابي�ون يش�تبه يف أنهم
من تنظيم “داعش” يف غرب أفريقيا
قاع�دة عس�كرية يف ش�مال رشق
نيجريي�ا قب�ل أن يقصفه�م سلاح
الج�و ال�ذي أعلن االثنني قت�ل “قادة
رئيسيني” يف الجماعة.
ويف األس�بوع امل�ايض نف�ذ التنظي�م
سلسلة هجمات دامية عىل داماساك،

وه�ي مدينة إستراتيجية عىل حدود
بحرية تش�اد ،ما دف�ع جميع عمال
اإلغاثة إىل مغادرة املدينة وأجرب أكثر
من  65ألف ش�خص عىل الفرار.
ويشهد ش�مال رشق نيجرييا رصاعا
دموي�ا منذ  2009وهجمات تش�نها
جماعة بوكو حرام اإلرهابية ،وأوقع
الن�زاع نح�و  36أل�ف قتيل وتس�بب
بنزوح مليوني شخص.
وحس�ب نشرة “م�ؤرش اإلره�اب
العامل�ي” الت�ي نشرت يف نوفمبر
املايض نق�ل تنظيم “داعش” “مركز
ثقله” م�ن منطقة الرشق األوس�ط
إىل الق�ارة األفريقي�ة ،حيث ش�هدت
منطق�ة الس�احل ه�ذا الع�ام زيادة
يف أعم�ال القت�ل بنس�بة  67يف املئة
مقارنة بالعام الفائت.
وجاء يف النشرة أن “نمو الجماعات
املرتبطة بتنظيم “داعش” يف منطقة
الس�احل أدى إىل تصاع�د وتيرة
األعمال اإلرهابية يف العديد من بلدان
املنطقة”.
وتقع س�بع دول من ال�دول العرش
الت�ي ش�هدت تصاع�دا يف األعم�ال
اإلرهابية يف جنوب الصحراء الكربى،
وه�ي بوركين�ا فاس�و وموزمبيق
وجمهورية الكونغ�و الديمقراطية
وم�ايل والنيج�ر والكاميرون
وإثيوبيا.
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الثقافة :موعد وتفاصيل صرف املنحة
سيكون قريباً

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واالثار،
امس األربعاء ،عن موعد رصف منحة
الصحفيني واألدباء والفنانني.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،أحمد
العلياوي ،يف ترصيح صحفي :ان «املنحة
التي اعلن عنها يف وزارة الثقافة والسياحة
واالثار املتعلقة برشيحة األدباء والفنانني
والصحفيني ،هي منحة ليست األوىل وانما
كانت هناك خطوات سابقة يف ما مىض
قدمت فيها هذه املنح اىل الرشائح واليوم
خصص هذا املبلغ الذي اعلن عن ُه وهو 6
مليارات دينارُ ،خصص من املالية ليكون
منح تحت هذا العنوان».
واضاف العلياوي «ننتظر التعليمات من

وزارة املالية يف هذا املوضوع» .مبينا ان
ّ
لجنة للتوزيع
«وزارة الثقافة تخصص
وهذه اللجنة لها معايريها ولديها تجارب
من قبل يف هذا األمر وقريبا ً يبدأ إعالن
تفاصيل وضع هذه املنحة عىل مستوى
املبلغ وكيفية التوزيع».
وكان وزير الثقافة حسن ناظم أعلن،
األحد املايض ،ان املنحة الخاصة
بالصحفيني والفنانني واالدباء اضيفت
ضمن تخصيصات الوزارة هذا العام،
مبينا ان «املنحة الخاصة بالصحفيني
والفنانني واالدباء البالغة ( )6مليارات
دينار قد اضيفت عىل موازنة عام 2021
ضمن تخصيصات وزارة الثقافة لهذا
العام».

العمل ترصد ختصيصات مالية لتدريب
ذوي اإلعاقة
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أكدت أن اللقاحات تقلل حدة اإلصابات ومتنع اخلطر
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الصحة :املوقف الوبائي خطري وطاقة مراكز التلقيح حمدودة
بغداد /الزوراء:
اكد مدير عام الصحة العامة يف وزارة الصحة،
رياض الحلفي ،امس االربعاء ،أن املوقف الوبائي
مازال يف خطورة بسبب عدم التزام املواطن
باالجراءات الوقائية.
وقال الحلفي ،يف ترصيح صحفي :إن «املوقف
الوبائي ما زال يف خطر ولم يتحسن بسبب عدم
التزام املواطن باالجراءات الوقائية» .وأضاف
الحلفي أن «توفري اللقاحات يكون حسب
الوجبات التي تأتي للعراق»  .وتابع« :ال نستطيع
تلقيح  200الف او  300الف يف اليوم».
واشار الحلفي اىل أن «اللقاح يحتاج اىل
حجوزات ووقت ،وكل فرد يحتاج عىل االقل 15
دقيقة» ،مبينا أن «كل مركز للتلقيح لديه طاقة
استيعابية محددة» .وأفاد بأن «نسبة توفري
اللقاحات جيدة».
وكانت وزارة الصحة قد اكدت ان ابرز ايجابيات
لقاحات كورونا هي خفض حدة االصابات
ومنع وصولها للمرحلة الشديدة التي تتطلب

انعاشا تنفسيا.
بينما أكدت وزارة الصحة ان ابرز ايجابيات
لقاحات كورونا هي خفض حدة االصابات
ومنع وصولها للمرحلة الشديدة التي تتطلب

انعاشا تنفسيا ،وبينما تواصل فتح منافذ
جديدة للتلقيح ،اطلقت محافظة دياىل نداء
استغاثة من تفيش الوباء بسبب امتالء ردهات
الحجر باملرىض.

وقال مدير صحة الرصافة ،الدكتور عبد الغني
الساعدي ،يف حديث صحفي :ان «اللقاحات
ت ٔومن امرين ،االول هو جعل احتمالية حصول
االصابة ضئيلة جدا ،واالخر ضمان عدم وصولها
اىل الحالة الشديدة او الحرجة والحاجة اىل دخول
ردهات االنعاش التنفيس».
واشار اىل ان “الدائرة افتتحت منفذا جديدا
للقاح فايزر يف مستشفى الواسطي ،اضافة
اىل منافذ مستشفيي الكندي وفاطمة الزهراء
(عليها السالم) ،مع وجود  70منفذا اخر لبقية
اللقاحات» .واضاف ان “مستشفى الواسطي
تسلم  1710جرعة من لقاح فايزر ،وقد شهد
اليوم االول من افتتاحه اقباال ملحوظا ،إذ تجاوز
عدد امللقحني اكثر من  500شخص ،وهذا
يعطي امال بتوسع الوعي املجتمعي بأهمية اخذ
اللقاحات».
ويواصل العراق تسلم شحنات من لقاحات
فايزر وسينوفارم واسرتازنيكا بشكل اسبوعي،
وافتتح  750منفذا للتطعيم يف عموم البالد.

حمام
نقيب احملامني :خاطبنا الداخلية بضرورة تنظيم عقود بيع وشراء السيارات من قبل ٍ
بغداد /الزوراء:
رصدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية تخصيصات مالية لتدريب ذوي االعاقة املسجلني.
وقال رئيس هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بالوزارة ،عصام عبد اللطيف ،يف
حديث صحفي :ان «الخطة توضح آلية تدريب وتأهيل ذوي االعاقة بالتنسيق مع دائرة
التأهيل التابعة للوزارة من خالل اقسام التأهيل الطبي واملهني واملجتمعي والرتبوي»،
مؤكدا «رصد تخصيصات بهذا الصدد ضمن موازنة العام الحايل ،وسيتم التدريب عىل وفق
ما مرصود لهذه الرشيحة».وبني أن «الخطة ستشمل املعاقني ببغداد واملحافظات وسيتم
اختيارهم من خالل اقسام الهيئة باملحافظات وبحسب حاجة الشخص للتدريب ونوع
االعاقة واملؤهل الدرايس ووفقا ملحافظة كل شخص» .منوها بأن «هناك مراعاة الرشاك
العنرص النسوي بشكل فاعل بتلك الدورات وبالتعاون مع دوائر الوزارة املعنية ،فضال عن
تهيئة املدربني املتخصصني وجميع املستلزمات املطلوبة لذلك».

ضبط أوليات عقارين مستأجرين بصورة
غري قانونية يف ميسان

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس
ضبط
االربعاء ،تمكنها من تنفيذ عمليَّتي
ٍ
ألوليَّات عقارين مستأجرين عائدين
لبلديَّة العمارة؛ لوجود مخالفاتٍ يف عقدي
االستئجار.دائرة التحقيقات يف الهيئة،
ويف معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي
الضبط اللتني ُن ِّف َذتا بنا ًء عىل مُ َّ
ضبط
ذكرتي
ٍ
قضائيَّتني ،أفادت يف بيان ،تلقت «الزوراء»
ُّ
بـ»تمكن فريق عم ٍل من
نسخة منه:
مكتب تحقيق الهيئة يف محافظة ميسان
عقار يقع عىل
من ضبط إضبارة وأوليَّات
ٍ
نهر دجلة قامت بلديَّة العمارة بتأجريه
خالفا ً للقانون ،كما ت َّم ضبط عقد اإليجار
و»أولياته ومحتوياته».وتابعت الدائرة أن
«مُ َّدة العقد ( )15سنة ببدل إيجار سنوي
ً
الفتة
قدره ( )12,100,000مليون دينار،
إىل أن التحقيقات األولية التي أجراها الفريق
كشفت أن مساحة العقار بموجب العقد
(500م ،)2يف حني إن املساحة الحقيقيَّة
ً
مشرية
التابعة إىل البلديَّة هي (385م،»)2

ً
ُّ
دائرة أخرى،
تخص
إىل أن «بقية املساحة
وهي املخالفة التي ارتكبتها مديريَّة بلديَّة
العمارة بتأجري مساحة العقار كافة دون
ضبط ثاني ٍة،
موافقاتٍ رسم َّي ٍة» .ويف عمليَّة
ٍ
َّ
تمكن فريق عم ٍل من مكتب تحقيق الهيئة
يف املحافظة من «ضبط إضبارة وأوليات
عقار يقع يف إحدى املقاطعات التابعة
ٍ
لبلديَّة العمارة ،لقيام مديريَّة بلديَّة العمارة
بإحالة قطعة األرض؛ لغرض إنشاء محطة
وقود عليها خالفا ً للقانون ،عىل الرغم من
وقوعها عىل خط أنبوب نفطي».واشار
ضبط
البيان اىل انه «ت َّم تنظيم محرضي
ٍ
أصوليَّني بالعمليَّتني وعرضهما رفقة
األوراق التحقيقيَّة األوليَّة عىل السادة قضاة
ّ
التحقيق املُ ِّ
التخاذ اإلجراءات
ختصني؛
القانونيَّـة املناسبة».وكانت الهيئة قد
أعلنت منتصف الشهر الجاري عن ضبطها
أضابري وأوليَّات إيجارعقارات ،وإحالة
مشاريع استثمارية عائدة لبلديَّة العمارة؛
لوجود مُ خالفاتٍ للقانون والتعليمات،
وعدم وجود جدوى اقتصاديَّـ ٍة منها.

بغداد /نينا:
اكد نقيب املحامني العراقيني ،ضياء
السعدي ،ان النقابة ارسلت طلبا ً إىل
وزارة الداخلية ،تضمن مفاتحتها
حول رضورة تنظيم عقود بيع
محام،
ورشاء السيارات من قبل
ٍ
وذلك لضمان حقوق البائعني
واملشرتين ،وابعاد هذه العقود،
عن حاالت التالعب والتزوير أو

الصياغات غري القانونية ،التي
تلحق أرضارا ً بالغة بأطراف هذه
العقود .
وقال السعدي لوكالة االنباء
الوطنية العراقية /نينا :/ان
النقابة ارتأت يف طلبها بتنظيم
عقود بيع ورشاء املركبات من قبل
محام مجدد الشرتاكه السنوي يف
النقابة بتاريخ التنظيم ،باإلضافة

إىل عدم قبول تسجيل العقود لدى
مديريات املرور العامة إال للعقود
محام.
املنظمة من قبل
ٍ
وأضاف السعدي :ان النقابة
اقرتحت تشكيل لجنة تمثل فيها
وزارة الداخلية ومديرية املرور
العامة ونقابة املحامني لغرض
البحث بالجوانب املتعلقة بالعقد
كافة من حيث :الصياغة القانونية

األزمة النيابية :هناك عامالن وراء ختوف
“البعض” من اللقاحات
بغداد /الزوراء:
اكد عضو خلية االزمة النيابية ،النائب سلمان
حسن ،امس االربعاء ،بأن عاملني وراء تخوف
بعض العراقيني من اخذ اللقاحات.
وقال حسن يف حديث صحفي :ان” انتشار رسائل
مضللة يف مواقع التواصل االجتماعي عن بعض
اللقاحات وتنافس الرشكات املنتجة لها فيما بينها
ولد تخوف لدى بعض العراقيني عن اخذ اللقاحات
وهذا امر تم رصده منذ اسابيع”.
واضاف حسن ان” كل اللقاحات التي وصلت اىل
العراق مجازة من قبل منظمة الصحة العاملية
ولم تسجل اي اعراض جانبية خطرية بعد تلقي
عرشات االالف من املواطنني اللقاحات الفتا اىل

ان امامنا  3حلول لتفادي كارثة االننشار االوسع
لالصابات يف البالد وهي االرساع باخذ اللقاحات
والتباعد وارتداء الكمامات ،وبخالفه سيكون
الوضع صعبا جدا”.
واشار اىل ان” مراكز الحجر الصحي يف بغداد وبقية
املحافظات بدأت باالمتالء مؤخرا بسبب االصابات
العالية» .الفتا اىل «رضورة االنتباه بان املوقف
حساس للغاية ويجب ان يكون هناك تفاعل
شعبي من اجراءات التباعد وارتداء الكمامات واخذ
اللقاحات”.
ويعاني العراق من ارتفاع كبري يف معدالت االصابة
اليومية بفريوس كورونا خالل شهر نيسان
الجاري.

ضبط أدوية وتالعب يف بضاعة مبطار البصرة وزرباطية
بغداد /الزوراء:
أفادت الهيئة العامة للجمارك ،امس األربعاء،
بضبط ادوية برشية مخالفة يف جمرك مطار البرصة
الدويل.وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن كوادرها «قامت بضبط ( ادوية
برشية ) بصحبة مسافر قادم عىل متن الخطوط
الجوية القطرية يف كمرك مطار البرصة الدويل».
وأضافت أن «الهيئة تمارس نشاطا ملحوظ خالل
هذه الفرتة للحد من التهريب وتعظيم اإليرادات».
بينما أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس األربعاء،
ضبط عجلة تم التالعب بوصف بضاعتها تهربا من
دفع الرسوم الجمركية ،بمنفذ زرباطية الحدودي.

وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن «منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط عجلة
خارج الحرم الجمركي محملة بمادة (بالستك)
عند سيطرة البحث والتحري يف الهيئة تم التالعب
بوصف بضاعتها تهربا من دفع الرسوم الجمركية
والرضيبية واملنجزة معاملتها الجمركية من قبل
لجنة الكشف الجمركي خالفا للضوابط والتعليمات
النافذة مما سبب هدرا باملال العام».
وأشار إىل «إحالة ما تم ضبطه وفق محرض اصويل
اىل قايض تحقيق محكمة بدرة التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقها وبحق املقرصين منجزي
املعاملة من لجنة الكشف الجمركي».

أوضحت أنه سيحمي مناطق يف سامراء وبغداد من الفيضانات

املوارد املائية :الشهر املقبل سيشهد البدء مبشروع «سد مكحول»

بغداد /الزوراء:
حددت وزارة املوارد املائية ،امس األربعاء ،موعد
املبارشة بمرشوع سد مكحول ،وفيما بينت أن
السد سيضيف سعة خزنية بحدود  3مليارات
مرت مكعب ،فضالً عن توفري  20ألف فرصة
عمل ،أشارت إىل أن السد سيحمي مناطق
جنوب سامراء وبغداد من خطر الفيضانات.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عيل رايض ،بحسب
الوكالة الرسمية :إن «مرشوع سد مكحول
سيبارش العمل به مطلع الشهر املقبل بعد أن
ت َّم الحصول عىل جميع األمور اإلدارية بإدراج
املرشوع من قبل وزارة التخطيط ضمن موازنة
عام  ،»2021الفتا ً إىل إن «املرشوع يحظى
بدعم مبارش من قبل رئيس الوزراء ووزير
التخطيط».

وأضاف أن «مرشوع سد مكحول يعد من
املشاريع الخزنية ،حيث انه سيضيف سعة

فقدان هوية
فقدت مني الهوية املرقمة ()100413
والصادرة من رشك�ة الحفر العراقية
باس�م (صف�اء خير الل�ه س�لمان)
فعىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل
جه�ة االص�دار او االتص�ال بالرق�م
(.)07705554246

خزنية بحدود  3مليارات مرت مكعب اىل السعة
الخزنية ملنظومة املوارد املائية يف العراق،

إنذار
اىل /الفلاح (عبي�د عوده كن�اوي) امل�وزع عليه مس�احة ( )7دونم ضمن
الس�لف  1/1مقاطعة  /32املش�خاب بموجب قرار التوزي�ع املرقم 4603
يف 1976/9/19
بالنظر الرتحالك عن املنطقة وعدم استغاللك املساحة املوزعة عليك بموجب
القرار املذكور وتركها عرضة للتجاوزات واالستغالل من قبل الغري لذا ننذرك
بموجب التقييد بما اوجبه القانون واستغاللك املساحة ومراجعة مديريتنا
قسم االرايض واملساحة خالل فرتة  10ايام من تاريخ نرش االنذار وبخالفه
سوف نقوم بإلغاء املساحة املوزعة عليك وفق الضوابط والتعليمات.
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف /وكالة

فضالً عن توليد الطاقة الكهربائية» ،مبينا ً
ان «املرشوع سيحقق فرص عمل تتجاوز الـ
 20الف فرصة ،اضافة اىل التوسع باملساحات
الزراعية خصوصا ً يف محافظتي صالح الدين
وكركوك» ،مبينا ً أن «موقعه مهم كونه عىل
نهر دجلة بعد التقاء الزاب بندر بحدود مسافة
اقل من  10كيلومرتات ممكن ان تكون منطقة
سياحية مميزة ويدخل فيها جانب السياحة
واالستثمار ألن مساحته بحدود اكثر من 225
أو  227كيلو مرتا ً مربعاً».
ولفت إىل أن «مرشوع سد مكحول سيحمي
مناطق جنوب سامراء وبغداد من خطر
الفيضانات» ،مبينا ً أن «مدة تنفيذه ضمن فرتة
 3سنوات وبحدود  3مليارات دوالر حيث انه من
املشاريع االسرتاتيجية املهمة «.

لعقد البيع واسم املحامي املنظم
للعقد وختمه وتوقيعه وطابع
تقاعد املحامني ،فضالً عن تحديد
أجور تنظيم العقد واستيفائها،
والبحث يف االمور األخرى املتعلقة
بعقد بيع ورشاء املركبات كافة.
واشار اىل :ان النقابة رشحت كل
من ابتهاج الياور وحمد عبدالله
خلف  ،لتمثيل نقابة املحامني يف

هذه اللجنة .واعرب عن امله أن
ينال هذا الطلب اهتمام الوزارة
لتأكيد دور املحاماة واملحامني ،يف
تنظيم مصالح املواطنني وضمان
حقوقهم بوصفهم أصحاب
اإلختصاص يف إبرام العقود بعيدا
عن جهات أخرى ال عالقة لها
بالقانون وتطبيقه عىل صعيد
العقود واملعامالت القانونية .

حتديد ضوابط تنقل طلبة الصفوف املنتهية
للنصف الثاني من العام احلالي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية عن ضوابط تنقل طلبة الصفوف املنتهية (الثالث املتوسط والسادس
االعدادي) للنصف الثاني من العام الدرايس .2021 – 2020
وذكر الوزارة ان التعليمات تنص عىل :ان نقل الطلبة بني املديريات العامة للرتبية يتم بعد تقديم
ما يثبت نقل محل سكن الطالب هو وبقية إفراد عائلته بغض النظر عن واقع الطالب فيما
يخص النجاح او االكمال ،وكذلك يتم نقل الطلبة داخل املديرية يف حال نجاح الطالب او اكماله
(يف امتحانات نصف السنة بدرس او درسني) ،هذا ويمنع نقل الطلبة من املدارس املسائية اىل
املدارس الصباحية ،باإلضافة اىل منع نقل الطلبة من املدارس الحكومية اىل املدارس االهلية.
من جانبها ،اضافت املديرية العامة للتقويم واالمتحانات ان الضوابط تمنع نقل الطلبة اىل
املديريات العامة يف املحافظات (كركوك ،االنبار ،صالح الدين) لغري سكنة هذه املحافظات ،ويتم
توقف استالم طلبات النقل بعد تاريخ األول من شهر آيار لعام . 2021
وأشارت املديرية اىل ان تنقالت التالميذ والطلبة للصفوف غري املنتهية والسادس االبتدائي هي من
صالحية املديريات العامة للرتبية ،عىل ان يتم تزويد مراكز فحص الدراسة اإلعدادية واملتوسطة
بجميع موافقات النقل لغرض تعديل بيانات الطلبة.

العثور على عبوات وأعتدة من خملفات
داعش يف األنبار
بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،امس االربعاء،
القبض عىل إرهابي والعثور عىل عبوات
ناسفة واعتدة من مخلفات داعش يف
االنبار.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن «قوة من قيادة عمليات االنبار
رشعت بمرافقة الجهات املختصة بواجب
بحث وتفتيش يف منطقة  7كيلو وعثرت عىل
 15عبوة ناسفة عىل شكل جلكان سعة 20
لرتا و 15صاعق تفجري و 15سبحة تفجري
من مخلفات داعش االرهابي».
واضاف البيان انه «بعد ورود معلومات تفيد

العدد/5243 :ش2021 /
التاريخ 2021/4/20 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه  /عبد مجبل دحام
م /تبليغ
قام�ت املدعية (فخرية ه�ادي دحام) الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله والتي
تطل�ب فيها التفريق القضائي وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق  2021/4/28الس�اعة التاس�عة
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
ضياء قاسم الهاليل

بوجود عبوات ناسفة من مخلفات داعش
االرهابي ،خرجت قوة من قيادة عمليات
االنبار بواجب تفتيش وبحث ضمن قاطع
مسؤوليتها وعثرت عىل  20قنربة هاون
عيار  120ملم».
وبحسب البيان «خرجت قوة مشرتكة من
قيادة عمليات االنبار وقسم استخبارات
ومكافحة ارهاب عامرية الصمود لتنفيذ
واجب تفتيش يف قضاء عامرية الصمود
_ منطقة الهريمات حيث القت القبض
عىل متهم مطلوب وفق املادة  4/1ارهاب
وتم ضبط قاعدة صواريخ متحركة قديمة
وقنربة هاون عيار  120ملم».
العدد/2663 :ب2020/
التأريخ2021/4/18 :

		
جمهورية العراق
			
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعـــــالن
س�تبيعُ محكمة بداءة النارصية وعن طري�ق املزايدة العلنية العقار تسلس�ل  3584/110جزيرة وخالل
ثالثون يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف
تمام الساعة الثانية عرش ظهرا ً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان
املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة  %10بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة
 %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم
•االوصاف-:
 -1العق�ار مؤلفة من هول واس�تقبال وغرفة ومجموعة صحية وس�احة صغرية داخ�ل الدار فيها درج
مؤدي اىل الس�طح مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان والسقوف الثانوية عموم العقار قديم ومجهز
بالكهرباء وغري مجهز باملاء.
 -2مساحة العقار  200م.2
 -3القيمة املقدرة للعقار خمسة وتسعون مليون دينار فقط.
 -4الدار غري مشغولة من احد.
مالحظة-:
النرش يف صحيفتني محليتني.

أسواق
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دعوة برملانية لإلسراع بصرف
مستحقات الفالحني
بغداد /الزوراء:
دع�ا نائب رئيس لجنة الزراع�ة واملياه النيابية ،منص�ور البعيجي ،امس
االربعاء ،وزارة املالية اىل االرسع برصف مس�تحقات الفالحني وتسليمهم
حقوقهم املتأخرة منذ وقت طويل بس�بب عدم اقرار املوازنة للعام املايض
ومارافقها من مش�اكل بسبب جائحة كورونا التي ادت اىل هبوط اسعار
النفط االمر الذي ادى اىل عدم تس�ليم مس�تحقات الفالحني .وقال النائب
منصور البعيجي يف بيان تلقته “الزوراء” :ان “رصف مستحقات الفالحني
ليس�ت منة م�ن احد وانما حقوقه�م وواجب عىل الحكومة ان تس�لمهم
مس�تحقاتهم خصوص�ا وان الفالحني س�لموا محاصيلهم م�ن الحنطة
والش�عري اىل وزارة التجارة وهم يعانون منذ اكثر من عام عدم تس�لمهم
مستحقاتهم املالية بسبب عدم اقرار املوازنة وهبوط اسعار النفط انذاك
بس�بب جائحة كورونا ،لذلك يجب االخ�ذ بعني االعتبار هذا الحيف الكبري
الذي وقع عىل عاتق الفالح العراقي واالرساع برصف مستحقاته املالية”.
واش�ار اىل ان “مس�تحقات الفالحني تم تضمينه�ا يف موازنة العام الحايل
وال يوجد س�بب لتعطيلها اكثر خصوصا بع�د ان تم نرش املوازنة بجريدة
الوقائع ودخلت حيز التنفيذ حسب ترصيحات وزارة املالية ،لذلك يجب ان
ترصف هذه الحقوق املتأخرة للفالحني بأرسع وقت”.

اخنفاض أسعار خامي البصرة
اخلفيف والثقيل

بغداد /الزوراء:
انخفضت أسعار خام البرصة الخفيف والثقيل ،بالتزامن مع انخفاض النفط
يف األسواق العاملية.
وانخفض نفط البرصة الخفيف املصدر آلسيا إىل  66.18دوالرا للربميل بمقدار
 0.60دوالر وبنسبة  0.90%عن يوم الثالثاء ،فيما سجلت اسعار خام البرصة
الثقيل  63.40دوالرا للربميل بأنخفاض بلغ نسبته .0.86%
وس�جل س�عر النفط العربي الخفيف الس�عودي  67.4دوالرا للربميل ،وسجل
مزيج مربان اإلماراتي  66.27دوالرا للربميل ،وس�جل مزيج سهران الجزائري
 64.26دوالرا للربمي�ل ،فيما س�جل بون�ي الخفيف النيجيري  64.09دوالرا،
وجرياسول االنغويل  64.41دوالرا.
وكان�ت أس�عار النفط العاملية انخفض�ت هذا اليوم ليصل خ�ام برنت 66.10
دوالرا ،وخام غرب تكساس األمريكي عىل  62.10دوالرا .

الرافدين يوجه فروعه باستقبال
طلبات السلف

بغداد /الزوراء:
وج�ه مصرف الرافدي�ن فروع�ه املخصصة باس�تقبال طلب�ات ترويج الس�لف
للموظفني ومنتسبي الداخلية.
وذك�ر املكت�ب االعالمي للمصرف يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة من�ه :انه “تم
تحديد عدد من الفروع يف بغداد واملحافظات للرتويج عن السلف” ،داعيا املوظفني
ومنتس�بي الداخلي�ة اىل “مراجع�ة الف�روع التي ت�م تحديدها لرتوي�ج معامالت
الحصول عىل السلفة بعد توفر التخصيص املايل لهذه الفروع”.
واشارا اىل انه “تم ايقاف العمل بمنح السلف يف الفرع الرئييس مع أتخاذ االجراءات
الوقائية من كورونا ،وتم تعويض ذلك يف عدة فروع وهي:
 فرع الباب الرشقي  -فرع حي العامل  -فرع الخنس�اء -فرع براثا -فرع القرصاالبيض -فرع املعرفة -فرع املش�تل -فرع الخلف�اء -فرع الخرضاء -فرع املصايف
 ف�رع الح�ي العربي -ف�رع القدس -فرع س�بع قصور  -ف�رع االعظمية  -فرعالشعب  -فرع باب املعظم”.

مزاد العملة يبيع أكثر من 200
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة ،امس األربعاء،
بنسبة  2.2باملئة لتسجل  208ماليني دوالر.
وذك�ر مص�در ان “البنك املركزي العراقي ش�هد خالل م�زاده لبيع ورشاء
العمالت االجنبية امس ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة  2.4باملئة لتصل اىل 208
ً
الف�ا دوالراً ،غطاها البنك بس�عر رصف أس�اس بلغ 1460
ماليين و 244
دين�ارا ً ل�كل دوالر ،مقارنة بي�وم الثالثاء ،حيث بلغت املبيع�ات فيها 203
ماليني ،و  654الفا ،و  124دوالر.
وذهبت املشتريات البالغة  192مليونا و 464الف�ا دوالراً ،لتعزيز االٔرصدة
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتم�ادات ،فيما قامت املصارف برشاء 15
مليونا و 780الف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن  31مرصفا ً قام�ت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف
الخارج ،و 19مرصفا ً لتلبية الطلبات النقدية ،و 11رشكة رصافة مشاركة،
وعدد رشكات التوسط املشاركة 227رشكة .
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التخطيط ٪ 10 :من السكان موظفون ووضع العراق ال يتحمل مزيدا من التوظيف
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة التخطيط عن نس�بة املوظفني يف
الدولة العراقية .وفيما أعلنت ارتفاع أسعار مواد
البن�اء يف البالد خالل ش�هر آذار املايض ،أكدت ان
ارتفاع سعر رصف الدوالر يف األسواق املحلية ادى
اىل رفع اسعار املواد االنشائية املحلية واملستوردة
يف القطاع الخاص بنس�ب متفاوتة عىل مستوى
املحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان”.
وقال وزير التخطيط ،خالد بتال النجم ،يف ترصيح
صحفي :ان “ ٪١٠من سكان العراق موظفون”،
مؤك�دا ان “وض�ع الع�راق اليتحم�ل املزي�د من
التوظي�ف ،وال يمكن توفير الوظائف الحكومية
التي تستوعب الزيادات السكانية”.
وبني ان “ ٤٢٠الف طالب يتخرجون من االعدادية
هذا العام وس�كان العراق يزدادون بمعدل مليون
نسمة سنويا” .مشريا اىل ان “مفهوم الوظيفة يف
العراق يختلف عن كل العالم وراتب املوظف تجب
ان يكون عىل اساس الكفاءة واملهارة”.
وش�دد “ثقاف�ة التوظيف يج�ب ان تتغري” .الفتا
اىل “ش�مول  ٣٥٠ال�ف عامل يف القط�اع الخاص
بقانون الضمان االجتماعي”.
وأشار النجم اىل ان “مليون عامل اجنبي يف العراق
يعمل�ون بصورة غري قانوني�ة وأدخلنا حتى اآلن
اكث�ر من مليونني و ٣٠٠الف موظف ضمن نظام
الرقم الوظيفي ملوظفي الدولة”.
ون�وه اىل ان “نظام الرقم الوظيفي س�يعمل عىل
الح�د من ظاه�رة الفضائيين وس�نبدأ بتطبيق
نظام الرقم الوظيفي الجديد عىل مديريات الرتبية
ببغداد” .منوها اىل ان “كش�ف الرواتب املزدوجة
اه�م نقطة بنظ�ام الرق�م الوظيف�ي” .مبينا ان

“عدد الفضائيني يف الدولة ليس مهوال”.
وتابع وزي�ر التخطيط ان “متوس�ط دخل الفرد
الس�نوي يرتاوح بني  ٦-٥االف دوالر والعراق بلد
متوس�ط الغنى والنفط بال قيمة بدون استثماره
والصناع�ة العراقي�ة يج�ب ان تتح�رر ،والدولة
التمتلك ق�درات النهوض بالصناع�ة” .مؤكدا ان
“معالجة ازمة الكهرباء تتحقق بالخصخصة”.
وش�دد النج�م “يج�ب دم�ج وزارت�ي التج�ارة
والصناعة بوزارة واح�دة ،واعادة ترتيب وزارتي
التخطيط واملالي�ة ،بوزارة االقتص�اد” .مبينا ان
“مجم�وع مس�تحقات املقاولني ترلي�ون و٨٧٩

مليار دينار ،بعد ايقاف املشاريع بالقرار .”٣٤٧
واختت�م كالمه بالق�ول ان “العراق ق�دم التزاما
للمجتم�ع ال�دويل لتقلي�ل ال�والدات والوفيات”.
مشيرا اىل ان “وزارة التخطي�ط تق�دم  ٪٥٠من
عملها”.
من جان�ب اخ�ر ،أعلن�ت وزارة التخطيط ،امس
االربعاء ،ارتفاع أس�عار مواد البناء يف البالد خالل
شهر آذار املايض.
وقال الجهاز املركزي لإلحص�اء التابع للوزارة يف
تقرير اطلع�ت عليه “الزوراء” :ان ارتفاع س�عر
رصف ال�دوالر يف األس�واق املحلي�ة ادى اىل رف�ع

مقرتح نيابي العتماد موازنة  2021لألعوام
الثالثة املقبلة

بغداد /الزوراء:
كش�فت الـلجنة املالي�ة النيابية عـن
مقرتح يقيض باعتماد مـوازنـة 2021
لـالعـوام الثالثة املقبلة.
وقال عــضو اللجة ،محمد الـشبكي،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن “اج�راء
االنتخابات الربملانية فـي ترشين االول
املقب�ل واملـصـادقـ�ة على نتائجها،
وتش�كيل الحكومة الذي ق�د يتأخر اىل
نيس�ان أو حزي�ران من الع�ام املقبل،
ه�ذا األم�ر سيتس�بب بتأخير اق�رار

موازنة العام املقبل ،وبالتايل س�يؤثر يف
آلي�ة الرصف يف املحافظ�ات والوزارات
والتزامات املقاولني”.
واض�اف أن “هن�اك  3مقرتح�ات
للسير بآلية تنفيذ مـوازنـ�ة الـعـام
املـقـبـل ،اولـهـا اعتم�اد بـيـانـات
وحـس�ـابـات مـوازنـ�ة 2021
ملـوازنـ�ة  ،2022بينما تضمن املقرتح
الثاني اعتم�اد مـوازنـة هـذا الـعـام
للس�نوات الـثـلاث املقبل�ة وهو رأي
مقدم من نواب وكتل سياسية”.

دعوات لتجاوز أخطاء تطوير احلقول يف
مشروع “املنصورية”

وتـابـ�ع ان “املـقـتـ�رح الـثـالـ�ث
هـ�و اعـتـمـ�اد آلي�ة  1/ 12فـ�ي
الـصـ�رف الـتـزامـ�ا ً بتنفي�ذ قانون
االدارة املالي�ة باالعتم�اد على موازنة
 2021ألي س�بب كان يف ح�ال تع�ذر
ترشيع قانون املوازنة .”2022
واكـ�د الش�بكي ان “اللجن�ة املالي�ة
ومجل�س الن�واب يدرس�ان الكثري من
املقرتحات التي تؤدي اىل اقـرار موازنة
العام املقبل بكل سالسة وسهولة”.

جلنة االقتصاد :سياسة االقرتاض ستكبل
الشعب بأزمات كبرية

بغداد /الزوراء:
ح�ذرت عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية ،ندى ش�اكر
جودت ،امس االربعاء ،من مغبة استمرار الحكومة يف االقرتاض
الخارجي ،مبينة ان االقرتاض سيكبل الشعب بأزمات كبرية.
وقال�ت جودت يف ترصي�ح صحفي :ان “سياس�ية الحكومة يف
االقتراض كارثية وس�تؤدي اىل عواق�ب اقتصادية مس�تقبلية
وخيمة ال يمكن تالفيها”.
واضاف�ت ان “ارتفاع اس�عار النفط اس�هم يف تقلي�ص العجز
يف املوازن�ة” ،مش�ددة على “عدم إمكاني�ة الس�ماح للحكومة
باالقرتاض وتكبيل الشعب بقروض جديدة”.
واوضح�ت ج�ودت ان “مجلس النواب عازم عىل تش�كيل لجنة
ملراقب�ة ملتابعة تنفي�ذ املوازن�ة” ،الفتة إىل أن “الش�ارع ينتظر

اس�عار امل�واد االنش�ائية املحلية واملس�توردة يف
القط�اع الخاص بنس�ب متفاوتة عىل مس�توى
املحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان”.
واضاف ان “معدل س�عر الطابوق العادي لشهر
اذار املايض بلغ  162ألف دينار لكل  1000طابوقة
مس�جال ارتفاعا بلغ  16%عن معدل سعر شهر
ترشي�ن الثاني  2020ال�ذي كان قد بلغ  140الف
دينار لكل  1000طابوقة ،فيما بلغ سعر الطابوق
الجمهوري لشهر اذار املايض  178الف دينار لكل
 1000طابوقة مس�جال ارتفاعا بنسبة  11%عن
معدل سعر ش�هر ترشين الثاني  2020الذي بلغ
 161ألف دينار لكل  1000طابوقة”.
وتابع التقرير ان “معدل س�عر االسمنت العادي
لش�هر اذار امل�ايض بل�غ  103ال�ف دين�ار للطن
الواحد مس�جال ارتفاعا بنس�بة  14%عن معدل
س�عر ش�هر ترشي�ن الثان�ي  2020بس�عر 90
الف دين�ار للطن الواح�د ،فيما بلغ معدل س�عر
االسمنت املقاوم لشهر اذار  126الف دينار للطن
الواحد مس�جال ارتفاعا بنس�بة  13%عن معدل
سعر ش�هر ترشين الثاني  2020بسعر  112ألف
دينار للطن الواحد”.
واشار اىل ان “اسعار الحديد (الشيش) من املنشأ
األجنبي لشهر اذار بلغت مليونا و 179الف دينار
للطن الواحد مس�جال ارتفاعا بنس�بة  51%عن
معدل س�عر ش�هر ترشي�ن الثاني  2020بس�عر
 779أل�ف دين�ار للط�ن الواحد ،فيم�ا بلغ معدل
س�عر الحدي�د” الش�يلمان” لش�هر اذار  18ألف
دينار للمرت الواحد مس�جال ارتفاعا بنسبة 20%
عن معدل سعر ش�هر ترشين الثاني  2020الذي
بلغ  15ألف دينار للمرت الواحد”.

بغداد /الزوراء:
دعا عض�و مجلس الن�واب عن محافظة دي�اىل ،النائب مضر الكروي ،امس
األربعاء ،اىل تجاوز اخطاء تطوير الحقول العراقية يف مرشوع املنصورية رشق
املحافظة.
وق�ال الك�روي يف حديث صحفي :ان” مش�اريع اس�تثمار وتطوي�ر الحقول
النفطية والغازية العراقية يف الجنوب ومناطق اخرى من البالد لالسف اخطأت
يف اعتماد آليات صارمة وثابتة يف تحديد نس�بة العمالة املحلية يف املشاريع من
ب�اب توفري ف�رص العمل وكس�بهم للتدريب امليداني م�ا ادى اىل جعل العمالة
االجنبية تحصد النسبة االكرب يف العمل ،وهذا امر قد النجده اال يف العراق”.
واض�اف الكروي ان” احال�ة مرشوع تطوير حق�ول املنصورية الغازية رشق
دي�اىل لرشكة صينية خرب س�ار ننتظره مذ س�نوات من اج�ل انعاش مناطق
مهمة من املحافظة” .الفتا اىل “انه يجب ان يكون اطار اعتماد العمالة املحلية
ثابتا ومش�ددا ،وان يكون لالهايل دور يف فرص العمل املتوفرة من قبل الرشكة
املرشفة عىل اليات التطوير”.
واش�ار اىل ان” دي�اىل تصل نس�بة الفق�ر فيها اىل اكثر من  30%وهي تش�كل
م�ؤرشا واضحا عن العوز املادي والبطالة ال�ذي يجب ان يقابلها تأمني فرص
عمل كبرية للعاطلني”.
وكانت وزارة النفط اعلنت امس احالة مرشوع تطوير حقل املنصورية الغازي
إلحدى الرشكات الصينية.

إطالق بوابة إلكرتونية الستقبال طلبات االستثمار

تقدي�م الخدمات وتأس�يس نظام اقتصادي جدي�د وامتصاص
البطالة “.

بغداد /الزوراء:
أعلنت رئيس الهيئة الوطنية لالس�تثمار العراقية ،سها داود نجار ،عن إطالق
البوابة اإللكرتونية الس�تقبال طلبات االس�تثمار عرب املوقع الرس�مي للهيئة
ابتدا ًء من امس األربعاء.
وقال�ت نجار ،يف بي�ان صادر عن الهيئة الوطنية لالس�تثمار :إن البوابة تمنح
للمس�تثمرين عددا م�ن االمتيازات بعد إنش�اء حس�اباتهم الخاصة؛ تتضمن
القدرة عىل التقديم والكش�ف عن جميع املس�تندات املطلوبة إلكرتونيا واتباع
حالة الطلبات ملعرفة ما إذا كانت تمت املوافقة عليها أو رفضها أو ال تزال قيد
الدراسة ،إىل جانب إضافة معلومات املخولني عن الجهة االستثمارية املعنية.
وأك�دت نج�ار :أن هذا التوجه ج�اء يف إطار س�عي الهيئة الج�اد للتقليل من
اإلج�راءات الروتيني�ة والبريوقراطي�ة الت�ي غالبا ً م�ا ترافق عملي�ة التقديم،
ولتقليل إمكانية تعرض املس�تثمر ألي ش�كل من أش�كال التأخير املتعمد أو
االبتزاز وبما يسهم بخلق بيئة استثمارية جاذبة.

استنفرت جهودها ملواجهة أسراب اجلراد وطمأنت املزارعني

الزراعة تنفي مسؤوليتها من تسعرية املواد الغذائية واحملاصيل
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراع�ة ،امس األربعاء،
أنه�ا غري مخولة بإعطاء أي تس�عرية
فيما يخص املحاصيل الزراعية.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ،حميد
الناي�ف ،يف ترصيح�ات تابعته�ا
“الزوراء” :إن “وزارة الزراعة أصبحت
بع�د ع�ام  2003وزارة ارش�ادية
وخدمية ،لذا فإنها غري مخولة بإعطاء
أي تس�عرية فيم�ا يخ�ص املحاصي�ل
الزراعية”.
وأضاف أنه “لو كانت املجازر وعالوي
الفواك�ه والخضراوات تابع�ة لوزارة
الزراع�ة ألصب�ح باإلم�كان وض�ع
تس�عرية من قبل الوزارة ،إال انها تقع
تحت سيطرة وزارة االعمار واإلسكان
والبلدي�ات وامان�ة بغ�داد” ،مبينا ً أن
“جمي�ع العلاوي واملج�ازر تابع�ة
للقطاع الخاص”.
وأش�ار اىل أن “أس�عار امل�واد الغذائية
تخض�ع للع�رض والطل�ب ،وال توجد
تسعرية جمركية عىل املواد التي تدخل
للبالد عن طريق االس�ترياد ،وأن هناك
م�واد غذائية تم االكتف�اء منها محليا ً
وت َّم وضعها يف الرزنامة الزراعية لكنها
تدخل عن طري�ق التهريب” ،موضحا ً
أن “األس�عار كيفية بسبب عدم وجود
تعريفة جمركية عىل املنتجات القادمة
من خارج العراق”.

وتاب�ع النايف “لو كان�ت هناك تعرفة
جمركية عىل املواد التي تدخل اىل العراق
لكان باالمكان رفع التعرفة الجمركية
ليصبح س�عر املنتج املس�تورد عالياً،
وهو م�ا يش�جع املواطنين اىل اقتناء
ً
الفت�ا اىل أن “ما يأتي
املنت�ج املحلي”،
ً
من الخارج حاليا ً يكون أقل س�عرا ألن
دول الج�وار تدع�م منتجاتها من أجل
توفري العملة الصعبة”.
واس�تطرد انه “حتى لو وضعت وزارة

الزراعة تس�عرية كما حص�ل ذلك مع
بي�ض املائ�دة ال�ذي تمَّ�ت تس�عريته
باالتفاق مع أصح�اب الدواجن ،إلاَّ أن
هذه التس�عرية ليس�ت إلزامية بل تتم
بالتفاه�م ،ول�و كان�ت هن�اك عالوي
تابعة للوزارة لفرضت الوزارة تسعرية
يومية عىل امل�واد الغذائية” ،مؤكدا ً أنه
“ليس بوس�ع األجه�زة األمنية فرض
رقاب�ة على جميع أس�واق العراق ألن
ه�ذه مهمة صعبة وتحت�اج إىل قانون

لتفعيلها ،وأن الطرف املس�يطر حاليا ً
ه�م أصحاب املكات�ب الذين يفرضون
األسعار عىل البقالني”.
ودعا النايف اىل “إعادة املجازر وعالوي
الخضراوات لوزارة الزراعة ليتس�نى
لها مراقبة السوق”.
بينما اكد املتحدث باسم وزارة الزراعة،
حميد الناي�ف ،امس االربع�اء ،دخول
الجراد اىل عدد من محافظات البالد.
وق�ال الناي�ف يف حديث صحف�ي :ان

دخ�ول الج�راد اىل االرايض العرقي�ة
قادما من السعودية والكويت يبدأ كل
عام يف شهر اذار وينترش يف اجزاء من
محافظتي البرصة واالنبار عىل ش�كل
مجاميع وليست ارساب كما يشاع.
وبني النايف :ان دائرة وقاية املزروعات
التي تمث�ل جانب املكافح�ة الزراعية
اس�تنفرت جهوده�ا على كل الحدود
العراقي�ة واتخ�ذت اجراءاتها الالزمة
بهذا الجانب للقضاء عىل الجراد ،وذلك
بالتعاون مع القوات االمنية والحش�د
الشعبي من خالل اس�تخدام طائرات
الجي�ش والرص�د من قب�ل القطعات
العس�كرية يف املناط�ق الصحراوي�ة
الحدودية.
وكش�ف عن :ان الجراد ق�د انتقل من
محافظة البرصة اىل السماوة واستقر
حاليا يف محافظة االنبار ،وعىل اثر ذلك
رشعت فرق الوقاية اىل اجراء عمليات
مكافحة ونجحت يف قتل الكثري منها.
وطم�أن الناي�ف املزارعين واصحاب
الحق�ول والبس�اتني ب�أن ه�ذا االم�ر
طبيع�ي ،ول�ن يس�بب خس�ائر يف
املزروعات واملحاصيل.
داعيا املواطنني يف املناطق الزراعية اىل
االبلاغ عن وجود الجراد فورا ليس�هل
عىل الف�رق املختص�ة معالجة املوقف
قبل طريانه�ا اىل اماكن اخرى يف البالد
بهدف تسهيل اجراء املكافحة.

الرياضي

أصفر وأمحر

االحتاد االسيوي حيرم الالعب حسام
كاظم ثالث مباريات

جدة  /الزوراء
أبرق االتحاد االٓس�يوي للعبة ،امس االٔربعاء ،ا ٕش�عارا اىل نادي الرشطة الريايض أفاد فيه بمعاقبة
الع�ب فريقه املش�ارك يف دوري أبطال آس�يا لكرة الق�دم املقامة حاليا يف مدينة ج�دة يف اململكة
العربية الس�عودية (حس�ام كاظم) ثالث مباريات متتالية ،وتغريمه مبلغا قدره  ٢٠٠٠دوالر تم
ا ٕيقاف  ١٥٠٠دوالر منها ُ
س�تعاد الحقا يف حال تكرار الحالة من الالعب نفس�ه ،وذلك عىل خلفية
ٔ
طرده يف املباراة السابقة للفريق امام االستقالل االٕيراني برسم الجولة الثانية ملباريات املجموعة
الثانية للمنافس�ة القارية.عىل صعي ٍد متصل ،قدمت ا ٕدارة الرشطة اس�ت ٔينافا اىل االتحاد االٓسيوي
حول العقوبة ا ٕعاله لتخفيفها نظرا ً لعدم تعمد الالعب املذكور ا ٕصابة منافسه .
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افتتاح ملعب النادي يف شهر آب املقبل

العبو الزوراء ينهون إضرابهم بعد تعهد درجال حبل أزمتهم املالية

بغداد /امري الداغستاني -محمد حمدي
أنهى العبو فريق نادي الزوراء لكرة
القدم ا ٕرضابهم عن التدريبات والذي
نظموه احتجاجا ً عىل عدم رصف
مستحقاتهم املالية ،فيما تعهد وزير
الشباب والرياضة بحل هذا االٕشكال.
وقال عضو ا ٕدارة النادي ،كريم رزاق،
ا ٕن الالعبني عادوا ا ٕىل الوحدات التدريبية
اعتبارا ً من يوم امس االٔربعاء بعد
انقطاعهم عنها ملدة يومني.
وبني أن «وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال التقى بمجموعة من العبينا
وبضمنهم الكابتن عالء عبد الزهرة،
وطمأنهم بأن املبالغ املخصصة للنادي
سترصف قريبا جدا» ،مشريا اىل ان
«درجال تربطه عالقة طيبة بوزير النقل
وسيتداول معه بهذا الشأن لحل االشكال
املايل» ،لكون نادي الزوراء يعود لوزارة
النقل.
واضاف رزاق ان «درجال عزا تأخر رصف
املستحقات املالية ا ٕىل تأخري ا ٕقرار املوازنة
يف مجلس النواب» ،مشريا اىل ان درجال
«حث ادارة النادي للعمل وفق نظام
االستثمار ليكون دعما اضافيا للنادي».
واوضح ان «النادي لم يستلم سوى مليار
و 300مليون دينار قبل مدة ونفذت
بعد ان تم تسديد مستحقات الالعبني،
والنادي لم يتسلم لحد االن امللياري دينار
التي اقرتها الدولة لالندية امل ٔوسساتية».
واشار رزاق اىل ان «ر ٔييس النادي فالح
حسن وامني الرس شاكر الجبوري التقيا
بوزير النقل لرشح الظروف الصعبة التي
يمر بها النادي ،وطلبا منه تخصيص
ميزانية ثابتة للنادي اسوة باالندية
امل ٔوسساتية االخرى ،وقد وعد وزير النقل
بحل االشكال املادي للنادي قريباً».
ً
وبدء العبو نادي الزوراء ا ٕرضابا عن
الوحدات التدريبية قبل يومني ،احتجاجا ً
عىل عدم رصف املتبقي من مستحقاتهم
املالية.
ومن جهته أكد وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال ان االزمات االقتصادية
املتالحقة التي رضبت العالم اجمع
بعد تفيش وباء كورونا كانت لها اثار
سلبية جدا عىل االقتصاد العاملي بصورة

تعليق الوحدات التدريبية لفريق
النفط تضامنا مع مصطفى سعدون
بغداد /جمعة الثامر
باالٔتفاق مع االدارة والكادر التدريبي تم
تعليق الوحدات التدريبية لفريق النفط
تضامنا مع االزمة الصحية التي يمر بها
حارس مرمى الفريق الكابتن مصطفى
سعدون والذي يرقد يف وحدة العناية
املركزة بمستشفى مدينة الطب .
ولقي القرار االرتياح من قبل زمال ٔيه
الالعبني الذين مازالوا يعانون من هول
الصدمة واالستغراب ملا تعرض لهم
زميلهم وعرب محمد معن عن استغرابه
الشديد ملا تعرض له زميلهم مبينا ان
مصطفى يتمتع بصحة ممتازة ولم تبدي

عليه اي اعراض مرضيه سابقه وحتى
قبل سقوطه كان بحالة نفسية ممتازة
وكثري املزاح والضحك قبل خوض التمارين
مما ولد صدمة مفاج ٔية لكل املحيطني
به ،زميله قا ٔيد الفريق احمد عبد املجيد
اكد ان حالة مصطفى فيها الكثري من
الغرابة خاصة وانه من الالعبني املميزين
وامللتزمني بالوحدات التدريبية ومستواه
يف ثبات مستمر ولم يشكوا يوما من
اي عارض صحي وكان يف قمة نشاطه
وحيويته قبل الدخول يف الوحدة التدريبية
املفاجي شكل صدمة لكل
ولكن سقوطه
ٔ
املحيطني به.

العراق ولبنان يشاركان يف امللحق
اآلسيوي ملونديال الصاالت

عامة والعراق ايضا  ،مشريا اىل ان هذه
املشاكل اليمكن لها ان تستمر لفرتة
اطول وبصورة خاصة مع البلدان ذات
االقتصاديات الكبرية والثروات املتنوعة
وبالتايل فان االزمة ومخلفاتها يف
طريقها اىل الزوال .
جاء ذلك خالل الجولة التي اجراها يف
ملعب الزوراء الريايض قيد االنشاء
يرافقه مدير عام الدا ٔيرة الهندسية
فضال عن عدد من العبي واداريي
واملالك التدريبي املساعد يف نادي الزوراء
الريايض  ،وعرب مدربو واداريو والعبو
الزوراء عن معاناتهم بشان االٔمور
املادية وتأثريها عىل الجانب الفني

إدارة زاخو تسمي عبد الوهاب ابو
اهليل مدربا لفريقها الكروي
بغداد /الزوراء
اعلنت ادارة نادي زاخو الريايض عن تعاقدها مع مدربا ً جديدا ً
لفريق كرة القدم خلفا ً للمدرب سامي بحت.
وقال امني رس النادي ادريس كوجر ،ان ادارة النادي تعاقدت رسميا
مع املدرب عبد الوهاب ابو الهيل لقيادة كرة زاخو ملا تبقى من
الدوري املمتاز لكرة القدم.
واشار اىل ان االدارة درست السري الذاتية لعدد من املدربني ووقع
االختيار عىل ابو الهيل كونه يعد من املدربني البارزين الذي احرتف
مع اندية مختلفة وكان اخرها مع االنصار اللبناني.
واضاف كوجر ان املدرب ابو الهيل سيبدا ٔ بمهمته وسيجري خالل
اليومني املقبلني اول وحدة تدريبية للفريق استعدادا للجولة .29
وكانت ادارة زاخو قد فسخت عقدها مع املدرب سامي بحت
بالرتايض بعد الخسارة امام فريق نفط البرصة يف الجولة  28لدوري
الكرة املمتاز.

اعالمنا الرياضي
مدي�ر تحرير القس�م الريايض يف صحيف�ة الصباح
الزمي�ل عيل الب�اوي اعلن عن اصابت�ه مع عائلته
بفاي�روس كورون�ا املس�تجد ،امنياتن�ا الصادقة
بالش�فاء العاجل للخلوق الباوي وعائلته الكريمة
وان يلبسهم الرحمن ثوب الصحة والعافية التامتني
وان يعود الزميل العزيز ملمارسة عمله املهني من جديد
خالل االيام املقبلة.
*******************
عضو الهيئ�ة العامة يف االتح�اد العراقي للصحافة
الرياضي�ة الزميل عبد الكريم ي�ارس قرر خوض
تجربة اعالمي�ة جديدة من خالل تقديم برنامج
اجتماعي بعنوان (سالوفة) عرب راديو مؤسسة
اإلعلام العراق�ي (واع) ،والربنام�ج يتن�اول
بتفاصيله كل ما يعاني منه املواطن  ،كل االمنيات
للزمي�ل ي�ارس بتحقيق النجاح وت�رك بصمة مميزة يف
مهمته املهنية الجديدة.
*******************
جه�ود كبيرة وعم�ل احرتايف ممي�ز يقدم�ه املكتب
االعالم�ي لن�ادي نف�ط البصرة الري�ايض بقيادة
الزمي�ل طالل صالح من خالل رفد وس�ائل االعالم
املختلفة بأخر االخبار التي تخص نشاطات النادي
البصري بمختلف الفعاليات فضال عن توفري املادة
الفيديوي�ة والصوري�ة الخاص�ة بالفري�ق االول الذي
ينشط يف دوري الكرة املمتاز.

والنفيس للفريق ،مطالبني الوزير
بالتدخل لحلحلتها .
من جهته قال الوزير درجال ا ٕن جميع
االزمات املالية يف طريقها ا ٕىل الحل
بعد اقرار املوازنة ومن ضمنها اسناد
مشاريع البنى التحتية الرياضية قيد
االنجاز وملعب الزوراء تحديدا الذي
التقينا الرشكة املنفذة فيه ،ونتوقع ان
تكون املبارشة بالعمل ومهمة ا ٕنجازه،
احد الحلول ملشاكل النادي املالية.
ووعد الوزير بالتدخل الٕنهاء معاناة العبي
الزوراء وناديهم صاحب الجماهريية
واالسم الكبري عىل خارطة الرياضة
العراقية.

ويف سياق متصل استقبل وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال وفد رشكة
بلند باية االيرانية املنفذة ملرشوع ملعب
الزوراء الريايض سعة  16الف متفرج .
واستعرض الوزير درجال مع الوفد
جميع املتعلقات التي ادت اىل تاخر انجاز
العمل والتلك ٔو الحاصل فيه سواء عىل
الجانب الفني ام االداري  ،موضحا ان
جميع املتعلقات قد تم حسمها بشكل
نها ٔيي ،واالٔمور التي ا ٕطلع عليها الوفد
تحتم الزام الرشكة بموعد قريب الٕنجاز
امللعب وافتتاحه .
اىل ذلك أكد املدير التنفيذي للرشكة
املهندس حسني محمد ان اسباب كثرية

حالت دون اتمام العمل بموعده املتفق
عليه منها ما يتعلق بالحرب مع داعش
االرهابي ،ثم جا ٔيحة كورونا وصوال
اىل الظروف االقتصادية وتأخر اقرار
املوازنه مع ان املرشوع منجز بنسبة
تصل اىل  %95من حجم العمل الكيل ،
وتابع بالقول ان جهود الوزير درجال
وتواصله معنا لتذليل جميع املصاعب
ادت اىل عودة العمل بوترية ستدفعنا اىل
انجازه وافتتاحه يف مدة زمنية ال تتعدى
شهر اب املقبل  ،وقد تم بالفعل تجاوز
االزمة املالية واالدخاالت الخاصة باملواد
الرضورية فضال عن العمالة الفنية
املختصة.

بغداد /متابعة الزوراء
وافق املكتب التنفيذي يف االتحاد االٓسيوي لكرة القدم ،عىل اعتماد معايري اختيار
ممثيل قارة آسيا يف كأس العالم لكرة الصاالت  2021يف ليتوانيا ،وذلك يف أعقاب
ا ٕلغاء بطولة آسيا لكرة الصاالت  2020يف الكويت نتيجة جا ٔيحة كوفيد.19-
ٔ
وقرر املكتب التنفيذي اعتماد معيارين الختيار املنتخبات ،االٔول ترتيب افضل
خمسة منتخبات يف النسخة االٔخرية من بطولة آسيا لكرة الصاالت عام  2018يف
الصني تايبيه ،واملعيار الثاني يعتمد عىل نظام النقاط الٔفضل خمسة منتخبات يف
النسخ الثالث االٔخرية من البطولة أعوام  2014و 2016و.2018
وباالعتماد عىل هذه املعايري فقد حصلت أفضل ثالثة منتخبات وهي ا ٕيران واليابان
وأوزبكستان عىل بطاقات التأهل املبارش لتمثيل قارة آسيا يف كأس العالم ،والتي
تقام خالل الفرتة من  12أيلول ولغاية  3ترشين االٔول.
وكذلك سيتم تنظيم مباريات ملحق آسيوي بني منتخبات العراق ولبنان وتايالند
وفيتنام ،من أجل تحديد الحاصلني عىل البطاقتني املتبقيتني لتمثيل قارة آسيا،
حيث تقام القرعة االٔسبوع املقبل يف مقر االتحاد االٓسيوي لكرة القدم يف العاصمة
املاليزية كواالملبور.
وبخصوص تحديد ممثيل قارة آسيا يف كأس العالم للكرة الشاط ٔيية 2021
يف روسيا ،فقد قرر املكتب التنفيذي املوافقة عىل توصيات لجنة كرة الصاالت
والكرة الشاط ٔيية يف االتحاد باعتماد نظام النقاط ،بالنظر ا ٕىل نتا ٔيج أفضل ثمانية
منتخبات يف النسخ الثالث االٔخرية من بطولة آسيا للكرة الشاط ٔيية.
وباالعتماد عىل نظام النقاط فقد حصلت منتخبات اليابان وعمان واالٕمارات عىل
بطاقات التأهل لكأس العالم التي تقام خالل الفرتة من  19ا ٕىل  29آب املقبل.

محودي يشرع بتأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي وجلنة االخالقيات

بغداد/ا ٕعالم اللجنة االٔوملبية
فتحت اللجنة االٔوملبية الوطنية
العراقية امس االٔربعاء املوافق للحادي
والعرشين من شهر نيسان الجاري،
وملدة ثالثني يوماً ،باب الرتشيح اىل
مفصلني قانونيني غاية يف االٔهمية
يتمثل االٔول بتأسيس (مركز التسوية
والتحكيم الريايض) الذي يتوىل مهمة
ّ
فض املنازعات بني م ٔوسسات الحركة
ٔ
االٔوملبية وافرادها عىل وفق امليثاق
االٔوملبي ومجلس التحكيم الريايض
الدويل ،فيما يتمثل الثاني بـ (لجنة
االٔخالقيات) التي تتوىل مهمة النظر يف
الشكاوى واملخالفات التي قد يرتكبها
أعضاء الجمعية العامة يف اللجنة
االٔوملبية الوطنية العراقية.
وقال ر ٔييس اللجنة االٔوملبية الوطنية
العراقية رعد حمودي ا ٕن هذه الخطوة
تأتي يف سياق ا ٕكمال نصاب امل ٔوسسات
القانونية ،واالنضباطية ،املرتبطة
باللجنة االٔوملبية الوطنية العراقية عىل
وفق قانونها ذي الرقم ( )29لسنة

 2019ونظامها الداخيل ذي الرقم ()1
لسنة . 2020
ٔ
وأوضح حمودي ا ٕن هاتني املوسستني
ستسهمان يف وضع الحلول القانونية
الضامنة لحقوق املنظمات الرياضية
املنتمية للجنة االٔوملبية واالٔفراد العاملني
فيها ا ٕزاء أية أزمات أو تقاطعات قد
تعرتي عمل املنظمات واالٔفراد.
ولفت حمودي اىل ا ٕن امل ٔوسستني كلتاهما
ستعمالن بحيادية وشفافية عاليتني
وتمتعان باستقاللية مالية وا ٕدارية
مبينا ً ان مركز التسوية والتحكيم
الريايض وا ٕجراءاته ستخضع للوا ٔيح
داخلية يحددها املركز بعد تأسيسه
بالتنسيق مع اللجنة االٔوملبية الوطنية
العراقية والسلطات ذات الصلة بالدولة
العراقية عىل أن تكون تلك اللوا ٔيح
متوافقة مع املعايري الدولية للوساطة
والتحكيم الرياضيني.
وختم حمودي حديثه قا ٔيالً ان الجمعية
العامة للجنة االٔوملبية الوطنية العراقية
ستتوىل ا ٕنتخاب ر ٔييس وأعضاء مركز

التسوية والتحكيم الريايض وكذلك
ا ٕنتخاب أعضاء لجنة االخالقيات.
تجدر االٕشارة اىل ان مركز التسوية
والتحكيم الريايض يتألف من ر ٔييس
وخمسة أعضاء حيث يشرتط حصول
الر ٔييس عىل شهادة عليا بالقانون،
كما يشرتط بعضوين من الحاصلني
عىل شهادة عليا بالرتبية البدنية وعلوم
الرياضة ،وثالثة أعضاء من حملة
الشهادة الجامعية ،عىل أن يمتلك
الر ٔييس واالٔعضاء خربة ال تقل عن
عرشة أعوام يف املجال الريايض ،فيما
تتألف لجنة االٔخالقيات من خمسة
أعضاء ثالثة منهم من الشخصيات
القانونية وا ٕثنان من الخرباء
الرياضيني.
ٔ
ٔ
ً
ٔ
جدير بالذكر ايضا ا ٕن رييس واعضاء
كلتا امل ٔوسستني يتم ا ٕنتخابهم من قبل
الجمعية العامة للجنة االٔوملبية الوطنية
العراقية عىل يكونوا من غري العاملني
يف امل ٔوسسات الرياضية الحكومية وغري
الحكومية.

حممد يوسف  :الالعب العراقي ذكي واعتز بتجربيت مع القيثارة اخلضراء
بغداد  /امري رسول
اكد مدرب نادي الرشطة السابق
املرصي محمد يوسف ان االندية
العراقية تستطيع ان تنافس عىل
دوري ابطال اسيا لكن برشط هو
التعاقد مع العبني عىل مستوى
عايل يحدثون الفارق يف الفريق و
انا اعتقد لو توفر هذا الرشط فان
الفرق العراقية ستذهب يف اماكن
بعيده من البطولة .
و بني يوسف ان خالل فرتة قيادتي
لنادي الرشطة كانت فرتة جيدة
و انا اعتز بهذه التجربة فتوليت

قيادة كرة القيثارة مرتني اولهما
يف موسم  2015-2014الفريق
كان عىل مستوى عايل و يقدم
اداء ابهر الجماهري العراقية و يف
التجربة الثانية شكلنا فريق و لم
ارى الدعا ٔيم االساسية للفريق
و الالعبني الذين كانوا يف موسم
 2014فعملنا عىل تكوين فريق
جديد و كنا ننافس عىل لقب
الدوري العراقي يف ذلك الوقت .
و قال يوسف ان املنتخب العراقي
هو من املنتخبات الجيدة يف قارة
اسيا و دا ٔيما يتحىل بالروح العالية

و دا ٔيما يبحث عن الفوز فالكرة
العراقية كرة لها تاريخ كبري
جدا و لها نجوم كبار تسيدت
اسيا يف اوقات كثرية منها 2007
و انا اعتقد ان املنتخب العراقي
يستطيع ان يخوض منافسات
اكرب بكثري رشيطة وجود
املحرتفني و ان الالعب العراقي هو
العب ذكي و مهاري و يستوعب
الجانب الخططي بشكل جيد و
لديه مقومات االحرتاف يف دوريات
االوربية و لكن رشيطة وضع
الثقة بهم .
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

بايرن يقرتب من التتويج وتشيلسي يتعثر على وقع االحتجاجات
رغ�م أنه لم ي�ذق طعم الف�وز يف املراحل
التس�ع املاضية ،فتح كولن الطريق أمام
باي�رن ميوني�خ املتص�در إلح�راز اللقب
للموس�م التاس�ع تواليا ً وذلك بإسقاطه
ضيف�ه اليبزي�غ الثان�ي  1 - 2يف املرحلة
الثالثني من الدوري األملاني لكرة القدم.
واعتقد اليبزي�غ أنه أمام فرص�ة مثالية
للعودة إىل س�كة االنتص�ارات بعد تعثره
يف املرحل�ة املاضي�ة على أرض�ه أم�ام
هوفنهايم (صفر-صف�ر) وفقدانه أربع
نق�اط يف املراح�ل الثالث املاضي�ة نتيجة
خسارته أمام بايرن ميونيخ (صفر،)1 -
ال س�يما أن�ه يواجه فريقا ً ل�م يذق طعم
الفوز لتسع مراحل متتالية وتحديدا ً منذ
 6شباط/فرباير حني تغلب عىل بوروسيا
مونشنغالدباخ.
لك�ن برغب�ة البق�اء يف دوري األض�واء،
خال�ف كول�ن التوقع�ات وألح�ق بفريق
املدرب يوليان ناغلسمان الهزيمة الثانية
يف املراحل األربع األخرية والخامس�ة هذا
املوسم.
وس�جّ ل لكولن جوناس هيكتور د ()46
ود ( )60يف حني ّ
وقع املايل أمادو حيدرا د
( )59هدف اليبزيغ.
وفت�ح ذل�ك الباب أم�ام باي�رن ،املهزوز
ً
بطلا لدوري
نتيج�ة تنازل�ه ع�ن لقب�ه
أبطال أوروبا وق�رار مدربه هانزي فليك
بالرحي�ل يف نهاية املوس�م رغم معارضة
اإلدارة ،لالبتع�اد يف الص�دارة بف�ارق 10
نق�اط عن اليبزيغ قب�ل أربع مراحل عىل

خت�ام املوس�م بعدم�ا حس�م مواجهته
وضيف�ه باي�ر ليفركوزن م�ن دون عناء
2صفر.وس�يكون بإم�كان باي�رن حس�م اللقب
الس�بت املقبل يف حال ف�وزه عىل مضيفه
ماينتس ،وإال سيكون عليه االنتظار حتى
األحد املقبل حيث يحتاج أال يحقق اليبزيغ
نتيجة أفضل منه ضد شتوتغارت.
ورغم اس�تمرار غياب اله�داف البولندي
روب�رت ليفاندوفس�كي ،حس�م باي�رن
اللق�اء فعلي�ا ً قب�ل الوص�ول إىل الدقيقة
 15بع�د تقدم�ه بهدفني نظيفين ،األول
عرب الكامريوني إيريك ماكس�يم تش�وبو
موتين�غ ال�ذي كان يف امل�كان املناس�ب

ليتاب�ع تس�ديدة زميل�ه توم�اس مول�ر
يف مرم�ى الضي�وف د ( ،)7والثان�ي عرب
يوش�وا كيمي�ش بتس�ديدة م�ن داخ�ل
املنطقة د (.)13
واحتفل فلي�ك واملدير الريايض البوس�ني
حصن صالحميدزيتش وتصافحا بعد هذا
التقدم للنادي البافاري ،رغم توتر العالقة
بني الرجلني عىل خلفية سياسة االنتقاالت
يف الن�ادي وعدم التجدي�د للمدافع جريوم
بواتينغ.
وغ�ادر ش�الكه رس�ميا ً دوري األض�واء
للمرة األوىل منذ موسم  1990-1991بما
أن�ه يتذيل الرتتيب بف�ارق  13نقطة عن
املركز السادس عرش الذي يخول صاحبه

خوض امللحق الفاص�ل مع ثالث الدرجة
الثانية.
وخرس ش�الكه أمام مضيفه ومنافس�ه
عىل تجنب الهبوط أرمينيا بيليفيلد بهدف
س�جله فابي�ان كل�وس د ( )50يف لق�اء
أكمله بعرشة العبني يف الدقائق العرشين
األخرية بعد طرد املدافع ماليك ثياو.
تشيليس يتعثر عىل وقع االحتجاجات
ـ ل�م يس�تغل تش�يليس على أكم�ل وجه
الخدم�ة التي قدمها له نيوكاس�ل بفوزه
الس�بت املايض عىل وست هام كي يصبح
ثالثا ً ولو مؤقتاَ ،إذ تعثر بالتعادل الس�لبي
م�ع ضيف�ه برايت�ون أول أم�س الثالثاء
يف املرحل�ة الثاني�ة والثالثني م�ن الدوري
اإلنكليزي.
ودخ�ل تش�يليس اللق�اء على وق�ع
االحتجاج�ات خارج ملعبه “س�تامفورد
بري�دج” اعرتاض�ا ً على مش�اركة النادي
اللندني يف إطالق دوري الس�وبر األوروبي
املنافس لدوري األبطال ،بصحبة خمس�ة
أندي�ة إنكليزية أخرى وثالث�ة من ّ
كل من
إسبانيا وإيطاليا.
ووضع قرابة ألف مشجع ألندية إنكليزية
ع�دة خصومتهم يف ال�دوري املمتاز جانبا ً
وش�اركوا يف هذه التظاه�رة االحتجاجية
ضد “االنش�قاق” ع�ن الك�رة األوروبية،
ورفعت الفت�ات كتب عليها “لرتكض كرة
القدم بسالم .”2021 - 1863
وحتى قبل بداية املباراة التي تأخر موعد
انطالقها  15دقيقة بسبب إقفال الطريق

أمام حافل�ة الفريق ،وجّ ه العبو برايتون
رس�الة احتجاجي�ة ملضيفيهم من خالل
ارتداء قمصان خالل اإلحماء كتب عليها
مع ش�عار مسابقة دوري األبطال“ :كرة
القدم من أجل الجمهور” و”استحقوها”
ّ
أي املش�اركة يف دوري األبطال عوضا ً عن
حجز مقعد س�نوي لـ 15ناديا ً مؤسس�ا ً
لدوري الس�وبر بغض النظر عن نتائجها
يف الدوري املحيل.
وفشل تشيليس الذي لم يذق طعم الهزيمة
س�وى مرتني من أصل  20مباراة خاضها
ضم�ن جميع املس�ابقات بقي�ادة مدربه
األملان�ي الجديد توماس توخيل ،يف تحقيق
الف�وز واكتفى بنقطة رفع بها رصيده إىل
 55نقط�ة يف املرك�ز الراب�ع األخري املؤهل
إىل دوري األبط�ال املوس�م املقبل (يف حال
ش�ارك باملس�ابقة) ،متقدما ً عىل خصمه
املقبل جاره وس�ت هام بف�ارق األهداف،
فيما يتخلف بفارق نقطة أيضا ً عن ليسرت
سيتي الثالث بانتظار مباراة األخري اليوم
الخمي�س م�ع ضيف�ه وس�ت بروميتش
ألبيون.
وكان تش�يليس ،الق�ادم م�ن ف�وز على
مانشسرت سيتي متصدر الدوري 1-صفر
يف نص�ف نهائ�ي ال�كأس املحلي�ة ،يمني
النف�س ب�أن يتحضر بش�كل أفض�ل ملا
ينتظره يف نهاية األس�بوع ضد وست هام
ّ
يحل
ث�م يف منتصف األس�بوع املقبل حني
ضيفا ً عىل العمالق اإلس�باني ريال مدريد
يف ذهاب نصف نهائي دوري األبطال.

تراجع أسهم مانشسرت يونايتد ويوفنتوس يف األسواق املالية
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االحتاد األوروبي يسعى لرفع
ميزانية دوري األبطال

أش�ارت شبكة بلومبريغ إىل إجراء االتحاد األوروبي لكرة القدم
“يويف�ا” ملحادث�ات م�ع “صن�دوق اس�تثمار” به�دف تعزيز
ميزاني�ة دوري أبط�ال أوروب�ا بحزم�ة تموي�ل تصل إىل س�تة
مليارات يورو.
وأتت مس�اعي االتحاد األوروبي لكرة القدم عىل خلفية اإلعالن
عن إطالق دوري السوبر األوروبي يوم األحد الفائت.
ّ
وح�ذر االتح�اد األوروب�ي األندية الت�ي تخطط لب�دء بطولتها
الجديدة بالعقوبات رفقة العبيها يف حال مشاركتهم بالبطولة
املنفصلة عن مظلة االتحاد القاري.
ويهدف االتحاد األوروبي إىل تعزيز ميزانيته سعيا ً إلدخال املزيد
من التطوي�ر لبطولته األهم دوري أبطال أوروبا ،خاصة ّ
أنه لم
يتوصل إىل أي ّ
حل من األندية التي أعلنت عن بطولتها الجديدة.
وستش�ارك أندي�ة ري�ال مدري�د وبرش�لونة وأتلتيك�و مدريد
ومانشستر س�يتي ومانشستر يونايتد وتش�يليس وأرس�نال
وليفرب�ول وتوتنهام وميالن ويوفنتوس وإنرت يف بطولة جديدة
حملت اس�م دوري الس�وبر األوروبي ويكون قوامها  20فريقا ً
بدءا ً من املوسم املقبل.

سحب قرعة مسابقة كرة القدم
للرجال يف األوملبياد

تراجعت أسهم ناديي مانشسرت يونايتد
اإلنكليزي ويوفنتوس اإليطايل ،بعد تعثر مخطط
إطالق  12ناديا ً كبريا ً الدوري السوبر األوروبي
يف كرة القدم نتيجة اعرتاض شديد اللهجة من
املشجعني.
ويف وول سرتيت ،تراجع سهم مانشسرت
يونايتد ،أحد األندية اإلنكليزية الستة املنسحبة
من املرشوع ،بنسبة  ،%6ليخرس معظم أرباحه
البالغة نحو  %7يوم االثنني املايض بعد ساعات
من إطالق املرشوع االنفصايل عن دوري أبطال
أوروبا.
ويف ميالنو ،خرس سهم يوفنتوس %4,2
من قيمته ،بعد إنهائه اليوم السابق يف أعىل
مستوياته منذ أيلول/سبتمرب  .2020ثم واصل
تراجعه صباح أمس األربعاء إىل 0,728( %10,37
يورو).
قال مايكل هوسون من رشكة «يس أم يس

ماركتس» الربيطانية لخدمات األسواق املالية:
«تعرّضت أسهم يوفنتوس ومانشسرت يونايتد
للضغط بعد مكاسب األمس ،إذ بدا واضحا ً أنه
حتى بني أندية الدوري اإلنكليزي املمتاز كان
دعم الالعبني فاترا ً يف أفضل حاالته».
وكان يوفنتوس ويونايتد من بني  12ناديا ً
كبريا ً حاولوا إطالق الدوري السوبر االنشقاقي
لتحقيق مكاسب مالية أكرب وحفاظا ً عىل
استمراريتهم االقتصادية ،قبل انسحاب األندية
اإلنكليزية وبقاء ثالثة أندية من كل من إيطاليا
وإسبانيا.
ويف مقابلة مع صحيفة ال ريبوبليكا أجراها قبل
انسحاب األندية اإلنكليزية ،قال أندريا أنيييل ،أحد
رموز الدوري السوبر واملستقيل من رئاسة رابطة
األندية األوروبية ورئاسة فريق يوفنتوس اإليطايل:
«بيننا نحن األندية ،هناك اتفاق بالدم ،سنميض
قدماً ،املرشوع لديه نسبة  %100من النجاح».

نتس يضيق اخلناق على سيكسرز يف السباق على زعامة الشرقية

أالبا يقرتب من االنتقال إىل ريال مدريد

ضيق بروكلني نتس الخناق عىل فيالدلفيا س�فنتي سيس�كرز
يف الس�باق على زعام�ة املنطق�ة الرشقية ،وذل�ك بفوزه عىل
مضيفه نيو أورليانز بيليكانز  129 - 134يف دوري كرة السلة
األمريكي للمحرتفني.
يف ظل استمرار غياب جيمس هاردن لإلصابة التي طالت أيضا ً
النجم اآلخر يف الفريق كيفن دورانت ،لعب كاري إيرفينغ الدور
الرئي�س يف الفوز التاس�ع والثالثني لنتس ،م�ا جعله عىل بعد
نصف مباراة فقط من سيكرسز املتصدر.
وقال إيرفينغ أنه يف ظل غي�اب هاردن ودورانت“ :احتجنا كل
يشء الليلة من الجميع .أعتقد أننا وجدنا شيئا ً جيدا ً يف الشوط
الثاني”.وسجل إيرفينغ  32نقطة وحظي بمساندة فعالة من
ج�و هاريس الذي توج نقاطه الـ 24برميتني حرتني يف الوقت
القات�ل من اللق�اء الذي اعتمد الضي�وف يف ثوانيه األخرية عىل
ارتكاب األخطاء بش�كل متعمد عىل العبي بيليكانز ملنعهم من
محاولة التس�ديد من خارج القوس ومعادلة النتيجة.وأفلحت
اسرتاتيجية املدرب الكندي ستيف ناش يف نهاية املطاف بفضل
جه�ود إيرفينغ الذي أجرب زيون وليامس�ون عىل فقدان الكرة
يف آخ�ر  4,8ثانية عوضا ً عن التس�ديد ،ما أكد الهزيمة الرابعة
توالي�ا ً ألصحاب األرض والثالثة والثالثني هذا املوس�م.وعوض
نتس خس�ارته املوجعة يف مباراته املاضي�ة أمام ميامي هيت
وصي�ف البطل بفارق نقطتني يف مباراة “كانت يفرتض بنا أن
نستفيد فيها من هجمتني أو ثالث يف آخر ثالث دقائق” بحسب
إيرفين�غ ال�ذي أض�اف“ :الليلة اس�تفدنا من بعضن�ا البعض
بشكل جيد جدا ً وصبت األمور يف صالحنا”.أما ناش فرأى“ :أن
الكرة س�قطت الليلة يف الس�لة ،لكنها لم تفع�ل ذلك يف املباراة
املاضية” ،مش�يدا ً بإيرفينغ الذي “قام بتسديدات صعبة حقاً.
أنت ترفع القبعة للنجم الذي ينجح يف هذه التسديدات”.وتابع:
“عندم�ا تفتقد اثنني م�ن نجومك ،فعىل ش�بان آخرين تحمل
املس�ؤولية واللع�ب لدقائق أطول” يف إش�ارة من�ه اىل البدالء،
مضيف�ا ً “وإذا لم يلعبوا بش�كل جيد س�تجد نفس�ك يف حفرة
عميقة .الليلة لعبوا بشكل جيد جداً”.ورغم جهود وليامسون
وبران�دون إينغ�رام اللذين س�جال  33و 27نقط�ة توالياً ،بات
بيليكان�ز وقب�ل  14مباراة عىل نهاية املوس�م املنتظم متخلفا ً
بف�ارق أربع مباري�ات خلف س�ان أنطونيو س�بريز وغولدن
س�تايت ،منافسيه األساسيني عىل املقعدين األخريين املؤهلني
إىل ملح�ق األدوار اإلقصائية الذي يخوضه أصحاب املراكز من
 7اىل  10من أجل الحصول عىل البطاقة الثامنة األخرية املؤهلة
اىل الـ”بالي أوف” بحسب النظام الجديد.
وب�رز يف صف�وف نت�س اىل جان�ب إيرفينغ وهاري�س كل من

الندري ش�ايمت ( 18نقطة مع  8تمريرات حاسمة)
وبالي�ك غريفني ( 16نقطة م�ع  8متابعات) وبروس
ب�راون ( 11نقط�ة ومثله�ا متابع�ات) يف لق�اء بدأه
بيليكان�ز بأفضلي�ة واضح�ة بعدما تق�دم بفارق 13
نقطة  21-8يف منتصف الربع األول إثر ثالثية من إيريك
بليدسو.
لك�ن نتس عاد من بعي�د وقلص الف�ارق اىل ثالث نقاط يف
نهاي�ة هذا الربع إثر ثالثية من غريفين ،ثم اىل نقطتني يف
نهاية الشوط األول  57-59بعد ثالثية أخرى لكن هذه املرة
لرباون.وبدا أن نتس اس�تلم زمام األم�ور يف منتصف الربع
الثالث حني س�جل هاريس  8نقاط ،بينها ثالثيتان ،يف سلسلة
من  16نقط�ة لفريقه مقابل اثنتني فقط ملضيفه ،ما س�مح
لرجال ناش بالتقدم  75-66ثم .83-71إال أن لونزو بول سجل
س�بع نقاط ضمن سلس�لة من  14نقطة لبيليكانز مقابل
 4فقط لضيف�ه ،مقلصا ً الفارق اىل نقطتني
فقط  87-89يف أواخر هذا الربع.
وبقيت النتيج�ة متقاربة يف الربع األخري
حيث عجز أي من الفريقني عن توسيع
الف�ارق اىل أكث�ر م�ن  7نق�اط ،حتى
قال إيرفينغ كلمته يف الوقت الحاس�م
بتس�جيله س�لة وأربع رمي�ات حرة
يف الدقيق�ة األخيرة م�ن اللق�اء.
وق�اد ب�ول ج�ورج ل�وس أنجليس
كليبرز لف�وزه التاس�ع يف آخر 10
مباري�ات والح�ادي واألربعني هذا
املوسم ،بتسجيله  33نقطة ،بينها
رميت�ان حرتان يف آخ�ر  4,8ثانية
حس�م بهما املواجهة ضد املضيف
بورتالند ترايل باليزرز .113-112
كم�ا حق�ق ج�ورج  11متابعة يف
مباراة افتق�د خاللها كليربز لنجمه
اآلخر كاواي لينارد بس�بب إصابة يف
الق�دم ،لكن ذلك ل�م يمنعه من تحقيق
فوزه الس�ادس تواليا ً عىل باليزرز.وكان يس
دجاي ماكولوم األفضل يف صفوف باليزرز بتسجيله 28
نقطة لكنه أخفق يف محاولة ملنح فريقه الفوز يف الثانية
األخرية من اللقاء.وبغي�اب النجم املطلق للفريق داميان
ليالرد للمب�اراة الثالثة تواليا ً بس�بب اصابة عضلية ،برز
نورمان باول اىل جانب ماكولوم بتسجيله  23نقطة بدون
أن يك�ون ذل�ك كافيا ً لتجني�ب فريقه الهزيمة الخامس�ة
والعرشي�ن يف  57مباراة.وس�جل آر دج�اي باريت  18من
نقاط�ه ال�ـ 24يف الرب�ع الثال�ث ،ليلع�ب الدور األس�ايس
يف قي�ادة نيوي�ورك نيكس لفوزه الس�ابع توالي�ا ً والثاني
والثالثني يف  59مباراة ،وجاء عىل حساب ضيفه تشارلوت
هورنت�س .109-97وبعدما س�جل  66نقطة يف الش�وط
األول ما سمح له بالتقدم بفارق ست نقاط ،أجرب نيكس
ضيفه عىل االكتفاء بـ 31نقطة يف الشوط الثاني بفضل
دفاع�ه املمي�ز الذي فت�ح الب�اب أمامه لتحقي�ق أطول
سلس�لة انتصارات منذ أن فاز بثماني مباريات متتالية
يف آذار/مارس .2014

اقترب النمس�اوي دافي�د أالب�ا أب�رز
ركائز باي�رن ميونيخ من توقيع عقد
مع نادي ريال مدريد ملدة خمس
سنوات ،بحسب ما أكدت شبكة
“سكاي” الرياضية.

س�حبت أم�س األربعاء قرعة مس�ابقة ك�رة الق�دم للرجال
يف دورة األلع�اب األوملبي�ة املق�ررة الصيف املقب�ل يف طوكيو
وأسفرت عن النتائج التالية.
املجموعة األوىل :اليابان ،جنوب إفريقيا ،املكسيك ،فرنسا.
املجموع�ة الثاني�ة :نيوزيلن�دا ،كوريا الجنوبي�ة ،هندوراس،
رومانيا.
املجموعة الثالثة :مرص ،إسبانيا ،األرجنتني ،أسرتاليا.
املجموعة الرابعة :الربازيل ،أملانيا ،كوت ديفوار ،السعودية.

ولعب أالبا ( 28عاماً) ،القادر عىل ش�غل عدة
مراك�ز (ظهري ،قلب دفاع ،العب ارتكاز) دورا ً
رئيس�ا ً يف نجاحات بايرن خالل العقد املايض
أبرزه�ا تتويج�ه مرتين بلق�ب دوري أبطال
أوروبا ( 2013و .)2020وكان أالبا قد أعلن يف

ش�باط/فرباير املايض رغبته بالرحيل رافضا ً
تمديد عقده“ :اتخذت قرار خوض تحد جديد
بعد هذا املوسم ،سأترك النادي” .وأعلن بايرن
تعاق�ده ب�دءا ً من نهاية املوس�م م�ع مدافع
اليبزيغ الفرنيس دايوت أوباميكانو.

هندرسون يصدر بياناً بشأن دوري السوبر األوروبي
أصدر قائد ليفربول اإلنكليزي جوردان
هندرس�ون بيانا ً بش�أن دوري السوبر
األوروب�ي وحالة الجدل
ا لت�ي

أثيرت حول�ه يف الس�اعات القليل�ة
الفائتة.
وغرّد هندرس�ون يف حس�ابه الرسمي
على تويتر عبر اإلنرتن�ت“ :ال نحبها
وال نريده�ا أن تح�دث ،ه�ذا موقفنا
الجماع�ي ،التزامن�ا تجاه ن�ادي كرة
القدم ومش�جعيه الت�زام مطلق وغري
مرشوط ،لن تسري وحدك أبداً”.
ونرش كل م�ن جيمس ميلنر وأرنولد
ذات البي�ان الذي غرّد به زميلهما يف
ليفرب�ول كما القى البي�ان ترحيبا ً
م�ن قب�ل العديد م�ن نج�وم كرة
القدم يف العالم.
وكان األملان�ي يورغ�ن كل�وب
م�درب ليفرب�ول قد أك�د أنه لم
يفكر بع�د إذا كان سيس�تمر
مدربا ً للفريق يف بطولة دوري
الس�وبر األوروب�ي املزم�ع
إقامتها أم أنه سريحل عن
تدريب الفريق.

وق�ال كل�وب“ :وظيفت�ي ه�ي تدريب
الفريق وه�ذا ما أفعله ،ال أهرب عندما
أواجه املش�اكل ولم أفعل ذلك أبداً ،هذا
ه�و اليشء الوحيد ال�ذي يمكنني قوله
ع�ن ذل�ك ولي�س ل�دي أي فك�رة عما
سيحدث يف املستقبل”.
وأضاف كلوب أنه يش�عر باملس�ؤولية
تجاه فري�ق ليفربول وجماهريه مؤكدا ً
أنه إذا كان خروجه من الفريق وابتعاده
عن تدريبه سيساعد فإنه سريحل فورا ً
أم�ا إذا كان رحيله عن تدريب ليفربول
سيحدث تداعيات سلبية فسيبقى.

مفكرة الزوراء
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الرقابة في الصين ال تستثني أحداً

منع نشر مقال لرئيس الوزراء
السابق يرثي فيه والدته

بكني /رويرتز:
منع�ت رشكات اإلنرتنت الصينية املس�تخدمني من إعادة نرش مق�ال طويل كتبه رئيس
الوزراء الس�ابق ون جيا باو رثاء لوالدته الراحلة ،يف إجراء رقابي غري متوقع ضد عضو
بارز يف الحزب الشيوعي الحاكمُ .
ونرش املقال الذي ينعي فيه ون والدته التي توفيت منذ
ُ
وقت قريب يف صحيفة «ماكاو هريالد» األس�بوعية يوم الجمعة ،ونرش عىل حس�اب عام
عىل تطبيق «وي تش�ات» الصيني يوم الس�بت ،لكن مُ نع نرشه مجد ًدا عىل الفور.وشمل
املق�ال املؤثر تفاصي�ل معاناة والدة ون وق�ت االضطرابات التي ش�هدتها الصني ومنها
الح�رب الصينية اليابانية الثانية وعمليات التطهري الس�يايس للث�ورة الثقافية .وجاء يف
املق�ال الذي لم يناقش بش�كل مبارش املناخ الس�يايس الراهن يف الصين «أرى أن الصني
يجب أن تكون دولة متمتعة بالعدالة والنزاهة تحرتم إرادة الشعب واإلنسانية والطبيعة
البرشية» .وس�عى الحزب الش�يوعي الحاكم يف الفرتة األخرية لتشديد الرقابة عىل كيفية
مناقش�ة مستخدمي اإلنرتنت تاريخ البالد عىل الشبكة التي تخضع لرقابة مشددة قبيل
االحتفال بمئوية تأسييس الحزب يف يوليو /تموز.
ويف األس�بوع امل�ايض ،أطلق فرع لهيئ�ة الرقابة على اإلنرتنت خطا ً س�اخنا ً لإلبالغ عن
التعليقات «غري القانونية» التي «تش�وش عىل» إنج�ازات الحزب وتهاجم قيادات البالد.
ولم يتضح أي جزء من مقال ون استدعى هذا اإلجراء.

صحيفة «ليربتي» تدين اعتقال مراسلها
جنوبي اجلزائر
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محلة إلطالق سراح الصحفيني املغربيني الريسوني والراضي

الرباط/متابعة الزوراء:
أطل�ق ناش�طون حقوقي�ون وصحفي�ون
وسياس�يون مغارب�ة حمل�ة عبر مواق�ع
التواص�ل االجتماع�ي إلطلاق رساح رئيس
تحرير صحيفة «أخبار اليوم» املتوقفة حاليا
عن الصدور ،سليمان الريسوني ،والصحفي
عم�ر الرايض ،اللذين يخوض�ان منذ أكثر من
أس�بوع إرضابا ً ع�ن الطع�ام احتجاجا ً عىل
االستمرار يف احتجازهما يف السجن.
وانطلقتالحملة ،مساءاالثنني،بالتدوينتحت
وس�م «#justicepouromaretsoulaimane
(العدالة لعمر وس�ليمان) ،واس�تمرت طيلة
لي�ل االثنني  -الثالث�اء ،من أج�ل إنقاذ حياة
الصحفيين املرضبين عن الطع�ام ،وإطالق
رساحهما.
واعتبر الصحف�ي يون�س آيت ياسين ،أحد
املش�اركني يف الحملة ،أن «معركة الصحفيني
الريس�وني وال�رايض م�ع املعامل�ة الظامل�ة
الت�ي يتعرضان له�ا تعني جمي�ع األحرار»،
الفت�ا يف تدوينة له عىل صفحته الش�خصية
بموق�ع التواصل االجتماعي «فيس�بوك» ،إىل
أن «رشوط املحاكم�ة العادلة تنتهك بش�كل
ممنهج» ،وأن «ال معنى الستمرار هذا العبث
وبإمكان القضاء محاكمتهم يف حالة رساح،
وإنهاء مأساة األرس املفرق بينها .يف النهاية،
ال يتعل�ق األم�ر بجناية قتل أو نه�ب لثروات
البلد».
وبينم�ا أعل�ن القي�ادي يف ح�زب «العدال�ة
والتنمية» ،قائد االئتلاف الحكومي الحايل يف

املغ�رب ،عب�د العايل حامي الدي�ن ،عن دعمه
ملبادرة إطلاق رساح الصحفيني الريس�وني
ً
حماية للحق
والرايض املرضبني عن الطعام،
يف الحي�اة ،كت�ب الخبير االقتصادي ،رش�يد
أوراز ،أن «الطريقة التي تم بها التمهيد لهذه
املحاكمة ،والطريق�ة التي تجري بها ،تخالن
بمعايير العدال�ة» .ودع�ا إىل إطلاق رساح
الصحفيين وإجراء املحاكم�ة يف حالة رساح
م�ع احرتام معايري املحاكمة العادلة ،ألنه «ال
معنى لهذه املحاكمة التي لم تحرتم الشكل،
قبل أن يبدأ النقاش يف املضمون».
أما الصحفية سعيدة الكامل ،فقالت يف تدوينة
لها عىل صفحتها الشخصية بموقع التواصل
االجتماعي فيسبوك»« :أخبار اليوم» انتهت،
وسيقول التاريخ كلمته ولو بعد حني .لكن ال

ينبغ�ي أن يكتب فيه أب�دا أن رئيس تحريرها
س�جن ،ملا كان�ت عىل قي�د الحي�اة ،وانتهت
حيات�ه بالس�جن» .وأضافت« :مهم�ا بلغت
هذه املرحلة من قتامة ال أس�تطيع أن أتخيل
أن�ه يف بل�دي املغ�رب ،ويف هذا الزم�ن ،يمكن
أن نصل إىل درج�ة أن يموت صحفي مرضبا
عن الطعام طلبا للعدل .س�تكون نهاية حلم
جيل أن�ا واحدة ممن آمنوا به( -وما زلت مع
األس�ف) -أن املغرب والحرية والديمقراطية
ّ
تحققها غير اإلرادة ومدى
تركيب�ة ال يمنع
التشبث بالحلم».
ويأت�ي ذل�ك ،يف وق�ت تتواص�ل تح�ركات
م�ن أج�ل إنق�اذ حي�اة الصحفيين بعد 13
يوم�ا عن دخولهم�ا يف إرضاب ع�ن الطعام،
حي�ث راس�ل االثنني ،أعض�اء يف لجنة العدل

والترشي�ع وحقوق اإلنس�ان بمجلس النواب
(الغرفة األوىل يف الربملان املغربي) ،سعد الدين
العثماني ،رئيس الحكومة ،ملس�اءلة بش�أن
اإلجراءات املتخذة من طرفه ،بصفته املرشف
عن املندوبي�ة العامة إلدارة الس�جون ،قصد
التدخل العاجل ،ملعالجة مطالب الصحفيني،
املرتبطة بظ�روف االعتقال ،وفق�ا ملا يكفله
القان�ون ،إنق�اذا لحياتهم�ا ،وحرص�ا على
سالمتهما.
ويخ�وض الصحفي�ان الرايض والريس�وني،
إرضابا عن الطع�ام ،منذ  13يوما ،احتجاجا
عىل اعتقالهما ،واصفني إياه بـ «التعسفي»،
يف حين القت جمي�ع طلبات اإلف�راج املؤقت
التي تقدمت بها هيئ�ة دفاعهما الرفض من
قبل محكمة االستئناف بمدينة الدار البيضاء،
رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية
ودولية بوقف اعتقالهما ومتابعتهما يف حالة
ً
احرتام�ا لقرينة الرباءة ،مع توفري كل
رساح،
رشوط املحاكمة العادلة.
وينتظ�ر أن تس�تأنف محاكم�ة الريس�وني
املعتق�ل منذ م�ا يقارب الس�نة بتهمة «هتك
الع�رض بالعن�ف واالحتج�از» ،يف  18مايو/
أيار القادم .بينم�ا تتواصل محاكمة الرايض
املتاب�ع بتهمت�ي «هت�ك ع�رض بالعن�ف
واالغتص�اب» ،و «تلق�ي أم�وال م�ن جهات
أجنبية بغاية ّ
املس بسلامة الدولة الداخلية،
ومب�ارشة اتص�االت مع عمالء دول�ة أجنبية
بغي�ة اإلرضار بالوضع الدبلومايس للمغرب»
يف الـ 27من شهر إبريل /نيسان الجاري.

بعد اعتقاله من قبل سلطات االحتالل

الصحفي الفلسطيين عالء الرمياوي يضرب عن الطعام
رام الله/متابعة الزوراء:
أعل�ن الصحف�ي الفلس�طيني عالء الريم�اوي نيت�ه اإلرضاب عن
الطعام ،احتجاجا ً على اعتقاله من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل،
فجر امس األربعاء ،من منزله يف رام الله وسط الضفة الغربية.
وقال�ت زوجت�ه ميمون�ة عفان�ةّ ،
إن ق�وات االحتلال اقتحم�ت
املنزل الس�اعة الثالثة فج�راً ،حيث دخل إىل املن�زل قرابة  10جنود
إرسائيليين .وروت عفان�ة حادث�ة االعتق�ال بالق�ول ّ
«إن جي�ش
االحتلال قام بطرق الباب بقوة قبل أن يقتحم عرشة إىل اثني عرش
جنديا ً املنزل ويدققوا بهوية الريماوي قبل اقتياده معتقالً».
وأك�دت عفان�ة ّ
أن زوجه�ا أخربه�ا بنيت�ه اإلرضاب ع�ن الطعام،
ّ
احتجاج�ا ً على اعتقال�ه كصحفي ،كم�ا قالت إن زوجه�ا لم يكن
ق�د تلقى أي تهديد أو اس�تدعاء مؤخرا ً من جي�ش االحتالل ،ولكن
حس�ابه عىل موقع «فيس�بوك» تع�رض لحظر متك�رر من النرش

والبث خالل الفرتة املاضية.
ويعم�ل الريماوي مديرا ً لرشكة «جي مي�دي» للخدمات اإلعالمية،
كم�ا يعمل يف تقدي�م الخدمات اإلعالمية لقن�اة «الجزيرة مبارش»،
ويغطي لها األحداث يف رام الله ،كما نشط مؤخرا ً يف تغطية مراحل
العملية االنتخابي�ة الترشيعية املزمع إقامتها يف مايو /أيار املقبل،
من خالل برنامجه الحواري «فلسطني تنتخب».
وأف�ادت مصادر محلية ّ
بأن مواجهات اندلعت بني الش�بان وقوات
االحتلال يف محيط منزل الريماوي أثناء عملية االعتقال اس�تخدم
فيها جيش االحتالل الغاز املسيل للدموع.
يذك�ر أن الريماوي كان قد تع�رض لالعتقال أكثر من مرة من قبل
قوات االحتالل ،كان آخرها عام  2018حيث كان يعمل مديرا ً ملكتب
قناة «القدس» الفضائي�ة ،والتي أعلن االحتالل الحقا ً حظر عملها
واعتقل عددا ً من العاملني فيها.

بواسطة رسالة جمهولة املصدر

الجزائر/متابعة الزوراء:
اس�تنكرت صحيفة «ليربتي» يف الجزائر إقدام الس�لطات الجزائرية عىل اعتقال مراس�لها يف
منطقة تمنراست أقىص جنوبي الجزائر ،رابح كاريش ،عىل خلفية مقاالت صحفية اعتربتها
السلطات مساسا ً باألمن والنظام العام.
ودان بي�ان لهيئ�ة تحرير الصحيفة ص�دور وتنفيذ مذك�رة توقيف بح�ق الصحفي ،بعدما
استدعي األحد من قبل الرشطة قبل إحالته إىل قايض التحقيق الذي قرّر وضعه رهن الحبس
االحتياطي .وذكر بيان الصحيفة أنه تم اس�تجواب رابح كاريش مطوالً بشأن مقال يتطرق
فيه إىل مظاهرة نظمها مواطنو املنطقة الذين يعارضون التقس�يم اإلقليمي الجديدُ ،نرش يف
نفس اليوم الذي استدعته فيه األجهزة األمنية.
ووُجه�ت للصحف�ي تهم «إنش�اء حس�اب إلكرتوني مخص�ص لنرش معلومات من ش�أنها
التس�بب يف الفص�ل والكراهية يف املجتم�ع» ،و «النرش الطوعي ملعلومات كاذبة من ش�أنها
االعتداء عىل النظام العام» ،و «استخدام وسائل مختلفة تقوض األمن والوحدة الوطنية».
ووصفت الصحيفة هذه االتهامات بأنها «كاذبة تخفي بش�دة الرغبة يف إس�كات الصحفي
املألوف باألخالق والسلوك املهني الدائم ،وملنعه من القيام بعمله بكل موضوعية ،كما يتضح
من استدعاءاته العديدة يف األشهر األخرية من قبل األجهزة األمنية.
واعتربت «ليربتي» أن هذا اإلجراء يستهدف مجددا ً حرية الصحافة ،وطالبت باإلفراج الفوري
عن الصحفي ،تحت شعار «الصحافة ليست جريمة».

صحفية فرنسية تتلقى تهديداً بالقتل
باريس/متابعة الزوراء:
تلق�ت الصحفي�ة الفرنس�ية م�ن
أصول جزائرية ،نادية لزوني ،تهديدا ً
بالقتل ،بعد تس�لّمها رسالة مكتوبة
بخ�ط الي�د مجهولة املص�در ،تحمل
وعيدا ً لها باالغتيال وآخر للمس�لمني
بالقتل بالرصاص والطرد.
وتدي�ر لزون�ي مشروع Speak
 ،Upوه�و موق�ع إلكرتون�ي وقن�اة
على «يوتي�وب» تض�م ح�وايل 20
أل�ف مشترك ،تنرش مقاط�ع فيديو
للتعليق�ات واآلراء ح�ول قضاي�ا
األقليات والتنوع يف فرنسا.
وذك�رت صحيف�ة «ل�و باريزي�ان»
الفرنس�يةّ ،
أن لزون�ي أصبح�ت
معروفة عىل نطاق واس�ع يف فرنس�ا

قب�ل عامني عندما ظه�رت يف برامج
حواري�ة تلفزيوني�ة ،وناقش�ت

اإلج�راء الحكومي الذي يحظر ارتداء
الحجاب من قبل األمهات املصاحبات

للطالبات يف الرحالت املدرسية.
ورصّ ح�ت لزون�ي ،للجن�ة حماي�ة
الصحفيين الدولي�ة ،بأنه�ا ،قب�ل
أسبوع من التهديد بالقتل ،نرشت يف
 1إبريل /نيس�ان عىل موقع «تويرت»
مقتطفات فيديو من برنامج حواري
تلفزيون�ي ش�اركت في�ه قب�ل عام
حول مناقش�ة الحظر املفروض عىل
الحجاب.
تمض س�وى أيام قليل�ة قبل أن
ولم
ِ
تنشر ص�ورا ً لرس�الة التهدي�د التي
وصل�ت إليها عىل «تويتر» ،مطالبة
بحماية فورية من الرشطة.
وته�دد الرس�الة مجهول�ة املص�در
حت�ى اآلن ،املس�لمني «بالرص�اص
يف أعناقه�م» ،وأن الكات�ب

«سيرحّ لكم بالجرافة» ،وأن «فرنسا
س�تكون نظيف�ة م�ن كل املس�لمني
واإلسالميني».
وقال�ت لزوني إنها تقدمت بش�كوى
إىل مكت�ب املدعي الع�ام يف باريس يف
َ
تتلق أي
 9إبريل/نيس�ان ،لكنها ل�م
معلوم�ات ع�ن التحقي�ق أو طلبه�ا
لحماية من الرشطة.
وأش�ارت لجنة حماية الصحفيني إىل
أنها أرسلت رسالة بالربيد اإللكرتوني
إىل مكت�ب املدع�ي الع�ام يف باري�س
َ
تتلق أي رد.
للتعليق ،لكنها لم
وطالبت اللجنة الس�لطات الفرنسية
بأن «تحقق بش�كل رسيع وشامل يف
رسالة التهديد التي تلقتها الصحفية
وأن تضمن سالمتها».

مراسلون بال حدود :الصحافة حتتضر حتت وطأة كورونا واالستبداد
بريوت/متابعة الزوراء:
يف تقريرها السنوي الذي ُنرش الثالثاء،
تقول منظمة «مراسلون بال حدود» إن
حرية الصحافة عانت «تدهورًا كب ً
ريا»
من�ذ انتش�ار الوب�اء يف جمي�ع أنحاء
العال�م ،وهي معلومة ليس�ت بجديدة
عىل القطاع اإلعالمي الذي عانى ،فوق
أزماته الس�ابقة ،أزماتٍ جديدة خالل
لكن املنظمة تق ّدم أرقاما ً
العام املايضّ .
وإحص�اءات واضحة ،تشير إىل مدى
احتض�ار الصحافة تحت وط�أة وباء
كورونا والقمع واالس�تبداد .فقد رسم
املؤرش العاملي الجديد لحرية الصحافة
ال�ذي تص�دره املنظمة ،وال�ذي يقيم
أوض�اع الصحافة يف  180دولة ،صورة
قاتمة وخلص إىل أن  73باملئة من دول
العال�م تعاني مش�كالت خطيرة مع
الحري�ات اإلعالمية .تشير املنظمة إىل
ّ
أن الدول اس�تخدمت جائحة الفريوس
«ذريع�ة ملن�ع وص�ول الصحفيين إىل
املعلوم�ات واملص�ادر والتقاري�ر يف
ً
موضح�ة ّ
أن هذا النمط
هذا املج�ال»،
عىل وجه التحديد كان س�ائدا يف آس�يا
والرشق األوسط وأوروبا .كما أشارت
إىل انخفاض ثقة الجمهور يف الصحافة
ً
قائلة ّ
إن  59باملئة من األفراد
نفس�ها،
الذين ش�ملهم االس�تطالع يف  28دولة
زعم�وا أن الصحفيني «يحاولون عمدا ً
تضليل الجمهور من خالل اإلعالن عن
معلومات يعرفون أنها خاطئة».
إذ ُيظه�ر التصني�ف العامل�ي لحري�ة

الصحافة أن ممارسة العمل الصحفي
تواجه عراقيل شديدة يف  73دولة وتنئ
تحت وطأة القي�ود يف  59دولة أخرى،
أي م�ا مجموعه  73باملئ�ة من البلدان
الت�ي ُقيمت .تتوافق ه�ذه األرقام مع
عدد الدول القابعة يف املنطقة الحمراء
أو السوداء عىل خريطة حرية الصحافة
التي تنرشها املنظمة يف إبريل/نيسان
م�ن ّ
أي�ام م�ن «اليوم
كل ع�ام ،قب�ل
ٍ
العامل�ي لحريّة الصحاف�ة» ( 3مايو/
أي�ار) ،حيث ُيعتبر الوض�ع صعبا ً أو
خطريا ً للغاي�ة ،وأيضا ً تلك املوجودة يف
املنطقة الربتقالي�ة ،حيث يبقى وضع
العمل الصحفي «إشكالياً».
وس�جّ لت «مراس�لون بلا ح�ددود»
تده�ورا ً صارخ�ا ً يف حريّ�ة العم�ل
ً
كاش�فة ع�ن معوق�ات
الصحف�ي،
تعترض س�بيل التغطي�ة اإلخباريّ�ة.
ففي س�ياق األزم�ة الصحية ،بات من

املس�تعيص على الصحفيين الوصول
إىل مكان األح�داث ومصادر املعلومات
عىل حد سواء .وتشير دراسة أجرتها
املنظم�ة إىل صعوب�ة متزاي�دة أم�ام
الصحفيين للتحقي�ق يف املواضي�ع
الحساس�ة والكش�ف عنها ،خاصة يف
آس�يا والرشق األوس�ط ،مع تس�جيل
بعض الحاالت يف أوروبا كذلك.
ويس�لط «مقي�اس إيديلم�ان »2021
الض�وء عىل مؤرش مقل�ق آخر ،يتمثل
يف عدم ثقة املواطنني بوسائل اإلعالم،
حي�ث يعتقد  59باملئة من املش�اركني
يف االس�تبيان الذي ش�مل  28بلداً ،أن
الصحفيين يحاول�ون عم�دا ً تضليل
الن�اس م�ن خلال نشر معلوم�ات
يعرفون أنها خاطئ�ة .ومع ذلك ،فإن
املهني�ة والتعددي�ة الصحفية تجعالن
من املمكن مواجهة املعلومات املضللة
و «األوبئ�ة املعلوماتي�ة» ،أي التدليس

ونشر اإلش�اعات .ويف ه�ذا الص�دد،
يؤكد األمني العام ملنظمة «مراس�لون
بلا ح�دود» ،كريس�توف ديل�وار ،أن
«الصحاف�ة ه�ي أفض�ل لق�اح ض�د
التضليل اإلعالمي .لسوء الحظ ،غالبا ً
م�ا ُي َ
عرقل العم�ل الصحف�ي لعوامل
سياس�ية واقتصادي�ة وتكنولوجي�ة،
ول�دواع ثقافية يف بع�ض األحيان.
بل
ٍ
فأمام انتش�ار املعلومات املضللة عرب
حدود البلدان وعلى املنصات الرقمية
ووس�ائل التواص�ل االجتماعي ،تظل
الصحاف�ة ه�ي الضام�ن الرئي�س
للنقاش العام الذي يقوم عىل الحقائق
الثابتة».
فأم�ام وض�ع صح�ي واقتص�ادي
وسيايس خارج عن السيطرة ،وجدت
معظ�م دول املنطق�ة يف االس�تبداد
الس�بيل األوحد إلح�كام قبضتها عىل
الشؤون الداخلية ،كما تؤكد املنظمة.
وب�دالً م�ن الس�ماح لوس�ائل اإلعالم
باملساهمة يف نرش املعلومات املوثوقة
واالضطلاع بدوره�ا كس�لطة رابعة،
اخت�ارت ه�ذه الحكوم�ات السير يف
االتج�اه املعاك�س تمام�اً ،مفضل�ة
تعبئ�ة كل طاقاته�ا لتقوي�ض حرية
الصحافة أكثر فأكثر ،رغم أن املش�هد
ً
أصلا يف وضع
اإلعالم�ي املحلي كان
ال ُيحس�د عليه ،وهو ما من ش�أنه أن
يخلف عواق�ب وخيمة قد تظل آثارها
دائمة عىل الصحافة.
الوض�ع املقل�ق يف العال�م العرب�ي

واملنطق�ة ،يظه�ر بوض�وح يف تقرير
املنظمة التي تشير إىل ّأن�ه «يف خضم
الغض�ب الش�عبي الذي تفاقم بس�بب
جائحة كوفي�د 19-يف مختل�ف أنحاء
الشرق األوس�ط ،كش�فت األزم�ة
الصحي�ة النقاب ع�ن الحال�ة املقلقة
لصحاف�ة تحتضر ببطء تح�ت هول
السياسات القمعية .ذلك أن املنطقة ال
تزال تقبع يف الجزء املظلم عىل خريطة
التصنيف العاملي ،إذ توجد  12دولة من
الرشق األوس�ط يف املنطقتني الحمراء
والسوداء ،حيث ُيعترب وضع الصحافة
عىل التوايل صعبا ً وخطريا ً للغاية ،وهو
م�ا رّ
يفس الجمود الصارخ لهذه الدول
يف جدول الرتتيب».
فبين ف�رض تعتيم تام على البيانات
واألرق�ام املتعلق�ة بالحال�ة الوبائي�ة
وإجبار وسائل اإلعالم عىل نقل الرواية
الرس�مية ،ش�كلت الجائح�ة فرص�ة
ملواصل�ة ،ب�ل وتكثي�ف ،املمارس�ات
القائم�ة لتكمي�م الصحاف�ة يف أكث�ر
دول الرشق األوسط استبداداً ،بحسب
املنظمة .وجدت حكومات هذه الدول
يف أزمة كورونا فرصة إلحكام قبضتها
عىل الحقل اإلعالمي.
يف بلدان أخرى من املنطقةُ ،قوّض الحق
يف الوصول إىل املعلومات ،بينما تسعى
السلطات لتهدئة العواقب االجتماعية
للوباء ،علما ً أن زيادة وترية االعتقاالت
وحظ�ر النرش ج�اءت لتعزز ترس�انة
التدابري القمعية املعمول بها أصالً.

وبحسب املنظمة ،لم يسبق أن شهدت
خريط�ة حري�ة الصحاف�ة «منطق�ة
بيضاء» ضيقة بهذا الش�كل منذ عام
 ،2013أي من�ذ بدء العم�ل بمنهجية
التقيي�م .فمن أص�ل البل�دان الـ180
الت�ي يش�ملها التصني�ف ،أصبح�ت
 12دول�ة فق�ط ق�ادرة على توفير
بيئ�ة مواتي�ة للعمل الصحف�ي ،وهو
ما يمث�ل  7يف املائة فق�ط من إجمايل
دول العال�م( ،بدالً م�ن  8يف املائة عام
 .)2020ذل�ك ّ
أن نس�خة  2021م�ن
التصنيف ش�هدت خروج أملانيا ()13
م�ن املنطق�ة البيض�اء ،بع�د اعت�داء
متظاهري�ن مقربين م�ن الح�ركات
املتطرف�ة وأتباع نظري�ة املؤامرة عىل
عشرات الصحفيني خلال تظاهرات
احتجاجي�ة ض�د التدابير الصحي�ة
املفروض�ة يف س�ياق كورون�ا .وتحتل
النرويج صدارة التصنيف العاملي للعام
الخام�س عىل التوايل ،رغم ّ
أن وس�ائل
اإلعلام واجهت بع�ض الصعوبات يف
الوصول إىل املعلومات العامة املتعلقة
بالوب�اء .وبينم�ا احتفظ�ت فنلن�دا
بموقعه�ا يف املركز الثاني ،اس�تعادت
الس�ويد املرتبة الثالثة ،التي خرستها
العام املايض لحساب الدنمارك (.)4
وم�ا زال وض�ع حري�ة الصحاف�ة يف
الوالي�ات املتح�دة ( )44جي�دا ً إىل ح ّد
م�ا ،رغ�م ّ
أن الع�ام األخري م�ن والية
دونال�د ترامب الرئاس�ية ،ش�هد عددا ً
قياس�يا ً من االعت�داءات (نحو )400

واالعتق�االت يف صف�وف الصحفيين
( ،)130بحس�ب املنظم�ة األمريكي�ة
لتعقب حرية الصحاف�ة .من جهتها،
تراجع�ت الربازي�ل أربع�ة مراك�ز،
لتتقهق�ر إىل املنطقة الحم�راء ،حيث
الوضع صعب بالنسبة ملمارسة العمل
الصحفي.
و ُي رَّ
فَّس� ه�ذا الرتاج�ع بم�ا يط�ال
الصحفيني م�ن إهانات وش�تائم ،إىل
جانب حمالت التش�هري املنظمة التي
أصبحت السمة املميزة للرئيس جايري
بولس�ونارو وعائلت�ه وأقارب�ه .كم�ا
تض�م املنطقة الحمراء دوالً مثل الهند
( )142واملكس�يك ( )143وروس�يا
(.)150
وبذلك ،تظل أوروبا وأمريكا (الشمالية
والجنوبي�ة) أكث�ر الق�ارات مالءم�ة
لحرية الصحاف�ة ،وإن كانت منطقة
األمريكتني قد س�جلت ه�ذا العام أكرب
تراج�ع باملقارن�ة م�ع بقي�ة مناطق
العال�م .أم�ا الق�ارة األوروبي�ة ،فقد
ش�هدت تراجعا ً بفع�ل تضاعف وترية
أعمال العنف ضد الصحفيني ووسائل
اإلعالم داخل منطقة االتحاد األوروبي
والبلق�ان ،فقد ُس�جل تزاي�د ملحوظ
يف الهجم�ات ض�د الصحفيين ويف
االعتقاالت التعس�فية يف ٍّ
كل من أملانيا
وفرنس�ا ( )34وإيطاليا ( )41وبولندا
( )64واليون�ان ( )70ورصبي�ا ()93
وبلغاري�ا ( .)112ووصل هذا التدهور
إىل  17يف املئة عىل الصعيد العاملي.
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روائيات مبدعات يف كتابة الرواية
خلود الربيعي
اس�تطاعت املرأة من التفوق يف العديد
من مج�االت الحياة  ،وحققت ش�هرة
واس�عة وش�عبية  ..س�نتعرف يف هذا
الع�رض على اب�رز الروائي�ات امث�ال
جومي�ا الهريي  /ماي�ا انجيلو  /توني
موريسون  /اليس واكر  /ج .ك رولينج
 /ماري هيجنز كالرك  /جويس كارول
اوتس وغريه�ن  ،وس�نتناول يف حلقة
أخ�رى املبدع�ات العربي�ات يف كتاب�ة
الرواية .
* س�فيتالنا أليكس�ييفيتش الفائ�زة
بجائزة نوبل لآلداب
ىف ع�ام  ،2015بعدم�ا ف�ازت الكاتب�ة
البيالروسية س�فيتالنا أليكسييفيتش،
بجائ�زة نوبل للآداب ،أظه�رت نتائج
اس�تطالع أجري�ت ىف روس�يا ،أن 65
باملائة من املشتركني في�ه ال يعرفون
ش�يئا عنه�ا ،م�ا يعن�ى أنها ل�م تكن
معروفة قبل حصولها عىل الجائزة.
ما يجعل سفيتالنا أليكسييفيتش مثال
يحتذى به ،ىف الي�وم العاملى للمرأة هو
مثابرته�ا وإرصاره�ا على أن تح�دث
ً
فرقا وأال تستسلم ألى صعاب تواجهها
ىف حياتها ،وما يبني لنا هذا ،هو كتابها
«لي�س للح�رب وج�ه أنث�وى» ،والذى
قامت فيه برصد مش�اركات النساء ىف
الح�روب ،والعمل على إظهار صوتهن
الذى لم نكن نس�معه من قبل ىف الكتب
عىل سبيل املثال.
* الكاتبة األمريكية هريت ستو
هريت ستو ،معلمة ولدت ىف كونيتيكت
– وكانت ناش�طة ىف معه�د هارتفورد
الالهوتى وسعت إللغاء تجارة الرقيق،
وأص�درت رواية بعن�وان «ك�وخ العم
توم» ،وه�ى رواية تدور حول مكافحة
العبودي�ة ،ونرشت ىف عام  ،1852وقيل
ب�أن ه�ذه الرواي�ة س�اعدت ىف وضع
األس�س للح�رب األهلي�ة األمريكي�ة،
وظل�ت رواية «كوخ العم ت�وم» األكثر

مبيع�ا ً ىف الق�رن ال�ـ ،19بع�د الكتاب
املقدس.
* الكاتبة األمريكية مارغريت ميتشل
كتب�ت مارغريت ميتش�ل رواية «ذهب
مع الري�ح» عام  ،1936وه�ى الرواية
الوحيدة التى كتبتها ىف حياتها ،وبعدما
انته�ت م�ن كتابته�ا أصيب�ت بمرض
أجربه�ا عىل املك�وث ىف بيته�ا لفرتات
طويلة.
حظي�ت رواي�ة «ذه�ب م�ع الري�ح»
بش�هرة كبيرة ج� ًدا ،وف�ازت بجائزة
البوليت�زر ،ع�ام  ،1937وفيه�ا تروى
«ميتش�ل» قصة فتاة بس�يطة ،خالل
الح�رب األهلي�ة بين واليات الش�مال
والجن�وب األمريكي�ة ،دمرها الحب ،ىف
بداي�ة حياتها ،ورم�ى بها بني أحضان
رج�ل أحبه�ا بعمق ولكنها ل�م تمنحه
س�وى الكراهية واالنتق�ام ،وعىل مدار
الرواي�ة يتع�رف القارئ على املجتمع
األمريكى ككل ومجتمع والية جورجيا
بشكل خاص.
* الكاتبة الربيطانية ج .ك .رولينج
حينما سعت الكاتبة الربيطانية جوان
رولين�غ إىل نشر أوىل أعمالها املوجهة

مازن معروف
عندم�ا وقع�ت عين�ا غابريي�ل غارس�يا
ماركيز عىل مرسيدس بارشا ،كان مجرد
فتى يف الخامس�ة عرشة من عمره ،فيما
لم تكن هي قد تجاوزت التس�ع سنوات.
كان من املمكن أن تكون تلك املصادفة يف
املدرسة ،لقا ًء عرضيا ً بني تلميذين ،إال أن
سحرا ً ما يف مرسيدس جعل ماركيز يدرك
يف تل�ك اللحظة ،بأن تل�ك الفتاة الضئيلة
س�تكون رشيك�ة حياته إىل األب�د .ليقرر
بأنه س�يقرتن به�ا مبارشة بع�د انتهاء
دراستهما.
ج�ده نيكوالس ،وه�و كولوني�ل حارب
مع الليرباليين ،كان أول من تنبأ له بأنه
س�يصبح ش�خصا ً يلفت أنظ�ار العالم.
فماركي�ز يف طفولت�ه ،أب�دى فض�والً
بالغ�ا ً حيال كل م�ا تراه عين�اه .حد أن
الج�د أطلق على حفيده لق�ب «نابليون
الصغير» .وعندم�ا عرّف�ه على الثل�ج،
كان أول م�ا قاله الطفل عند ملس�ه «إنه
ساخن» .حادثة لم يكن ماركيز ليتصور
بأنها س�تدله عىل الجمل�ة االفتتاحية يف
روايت�ه «مئة عام من العزلة» ،والتي تعد
اليوم إح�دى أكثر الجم�ل عبقرية وبعثا ً
عىل الغم�وض وجذب�ا ً النتب�اه القارئ،
إىل جان�ب اش�تمالها عىل أزمن�ة رسدية
متداخل�ة .س�تمنحه تل�ك الرواي�ة نوبل
للآداب .وفيه�ا س�يعاود تظهير جده
نيكوالس م�ن نيغاتيف الذاك�رة ليخرج
إلين�ا بصيغة الجن�رال الحال�م أورليانو
بوينديا .ليس هذا وحسب ،بل إن ماركيز

لألطف�ال ،اقترح عليه�ا النارشين أن
تنشر أعماله�ا دون كتاب�ة اس�مها،
وأن تعتم�د عىل كتاب�ة أول حرفني من
اس�مها ،ظن�ا منه�م أن األطف�ال ل�ن
يرغبوا ىف قراءة كتاب من تأليف امرأة،
وافق�ت ج�وان رولين�غ ،وكتبت تحت
اس�م «ج .ك .رولينغ» ،وعىل الرغم من
إيمانها بنفس�ها ،إال أن�ه ربما لم تكن
تعل�م «رولين�غ» والن�ارش ً
أيض�ا ،أنها
س�وف تصبح من أشهر الكاتبات ،وأن
ثروتها س�وف تتجاوز املليار دوالر مما
تكتب�ه لألطفال ،ولم يقف نجاح كاتبة
سلس�لة رواي�ات هارى بوت�ر عند هذا
الحد ،بل نالت العديد من الجوائز وبيع
أكثر من  400مليون نس�خة من هذه
السلس�لة ،وحصلت عىل وسام الرشف
الربيطانى.
* الكاتبة التشيلية إيزابيل الليندى
عىل الرغم من انفص�ال أمها عن أبيها
وه�ى طفل�ة صغيرة ،وحياته�ا التى
قضته�ا تتنقل م�ن بلد إىل آخ�ر ،إىل أن
ذاكرتها ظلت تدون تلك التفاصيل التى
تش�اهدها ىف العديد من امل�دن ،ناهيك
عن أن قراءتها لكت�اب ألف ليلة وليلة،

والت�ى يع�ود الفضل ىف تعرفه�ا عليها
إىل زوج أمه�ا ،ال�ذى كان يحتف�ظ بها
ىف خزنة س�حرية ،جعلت خيال إيزابيل
الليندى يتسع ويتسع ،ناهيك ً
أيضا عن
املرياث الس�ياىس ،فوالدها كان سف ً
ريا،
وكذلك زوج أمها.
ه�ذه التنقلات ىف حياته�ا ،وامل�آىس
الت�ى تعرضها لها ،لم تك�ن أب ًدا بحجم
صدمته�ا ىف وف�اة ابنتها ب�اوال ،ىف عام
 ،1993عن عمر  28عاما ،بعدما دخلت
ىف غيبوبة ناتجة عن مضاعفات مرض
البورفرييا ،وعىل الرغم من ذلك ،واجهت
إيزابي�ل اللين�دى آالم وفق�دان ابنته�ا،
وكتبت عنها رواية باسمها ،وخصصت
ريعها لدعم مراكز عالج الرسطان.
روائي�ة تش�يلية وُلدت يف  2أغس�طس
 ،1942وحاصلة عىل العديد من الجوائز
األدبية املهمة ،ومن األس�ماء املرشحة
دائما ً للحصول عىل جائزة نوبلُ .تصنف
كتاباته�ا يف إطار الواقعية الس�حرية،
وتنش�ط يف مجال حقوق املرأة والتحرر
العاملي .من أهم رواياتها :بيت األرواح،
وإيفالونا.
* دانيال س�تيل( 14أغس�طس 1947
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جتاعيد املدن
فاضل ضامد

) كاتب�ة وروائية أمريكية الجنس�يةاشتهرت بكتابتها للروايات الرومانسية
وأغل�ب رواياتها تتص�در قائمة الكتب
األكثر مبيعا حس�ب جريدة النيويورك
تايم�ز وق�د بي�ع إىل اآلن  500ملي�ون
نس�خة من رواياتها وترجمت إىل أكثر
م�ن  28لغة والسر يف انتش�ار دانيال
س�تيل ورواياتها ووصولها ال العاملية
هو البس�اطة يف التعبري ورسد األحداث
دون تكل�ف وق�د تحولت أكث�ر من 28
رواية من رواياتها إىل أعمال تلفزيونية.
تقي�م اآلن دانيال س�تيل ما بني س�ان
فرانسيسكو وباريس.
* ستيفاني ماير هي كاتبة أمريكية،
اش�تهرت بسلس�لة مصايص الدماء
الرومانسية  Twilightونالت روايات
الش�فق ش�هرة عاملية ،حيث فازت
بالعدي�د م�ن جوائ�ز األدب وباع�ت
أكث�ر م�ن  70ملي�ون نس�خة على
مس�توى العالم ،حيث ت�م ترجمتها
إىل  37لغ�ة مختلفة حول العالم .تم
إطالق نس�خة الفيلم املعدلة الشفق
يف الوالي�ات املتح�دة يف  21نوفمبر،
.2008

ُ
وصلت
عندما
ً
َ
ُ
وجدت الوصول متعثرا
ببعض سنواتٍ
ِ
والوقت مرتبكا ً
َ
َ
َ
حوافه بياضا ً
ُ
النهر ط ّر َز
الحظت هيبة
ِ
ُ
القصب والربدي
نهايات
تقاسمته
ِ
َ
ً
ْ
كان مؤملا أن ترى القرية كربت مثل نعج ٍة هرم ٍة
ٌ
ٌ
عالية
بنايات وقصو ٌر

دروب القري ِة أن يكسوها السواد
طبع
ليس من
ِ
ِ
ُ
ٌ
نخيالت يه ّز َن رطبا ً حلوا ً يتمايلنَ
ٌ
حرة تتمايل فوقها
هي
للريح غانجاتٍ ..
ِ
ُّ
كل ذلك..م َّر عىل ذاكرتي التي سجلتها
ملكان يسكنه أبي وأمي وأخوتي..
ٍ
ً
ْ
األرض
عىل
ها
ألوان
ر
تنث
ة
طائش
ة
كلوح
مرت
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
العجائز عىل وجوهِ نا
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عن غابرييل ومرسيدس

سيس�تعري كذل�ك ش�غف ج�ده بصه�ر
الذهب وجعل�ه حليا ً عىل هيئة أس�ماك،
ليمنح�ه لش�خصية بويندي�ا املتخيلة يف
العم�ل .واضعا ً إىل جانب�ه توأمه األنثوي
املض�اد ،أورس�وال ،واملتأصل�ة عىل أرض
الواق�ع يف جدت�ه ترانكيلين�ا بم�ا يف ذلك
نفورها مثالً من أفعال زوجها.
س�يظل الجد نيكوالس ،وبسبب أسماكه
الذهبية ،بطل ماركيز األول ومثار حديث
الناس أينم�ا ذهب ،لكنه لن ينال إعجاب
ترانكيلينا بما يبتدعه .فهو بالنس�بة لها
مهرطق�ا ً يم�ارس األعمال الش�يطانية.
ممارس�ات لن تنتش�له منها إال الحرب.
فيترك كل يشء ،ليحمل السلاح ويقاتل

دعم�ا ً للق�وى الليربالي�ة الت�ي س�تمنى
بالهزيمة .ه�ذه التحوالت يف حياة الجد،
ستشكل أجزاء أساسية من ذاكرة الطفل
غابرييل .لكنه لن يفلح يف إعادة توليفها
إال بع�د عرشي�ن عام�ا ً على محاولت�ه
األوىل .فـ»مئة عام من العزلة» ،ستكون
ق�د ول�دت أوالً كقص�ة قصيرة بعنوان
«املن�زل» ،لك�ن ماركي�ز ل�ن يتمكن من
وض�ع نهاية لها ،لتبقى ط�ي الذاكرة إىل
أن تتطور تدريجيا ً مع معالجاته املتكررة
له�ا وتغ�دو عمله األدب�ي الذي س�يبيع
خمسني مليون نس�خة حول العالم .أما
الجد نيكوالس ،فس�يبقى بط�ل ماركيز
األول ،بطل الذاكرة والذي أدخله إىل مايض

حول جائزة نوبل

قالئد من مجان

حيدر اهلامشي
* درس إضايف
أح�د التالميذ  ,حني كت�ب عىل الورقة أس�م أبيه  ,كتبه
حرفا ً بعد آخر .
قالت له معلمة املادة  :أخطأت  ,أجمع االسم كامالً
قال  :هكذا شاهدته يف االنفجار!؟
* نكسة
الش�هيد الذي ذهب لزيارة أهل�ه ،عاد خائبا ،بعد ان قرأ
عىل الجدار ،الدار للبيع .
* مقابلة
بعد أن س�محو لنا باستعمال هواتفنا الذكية ،شاهدت
أرست�ي مجددا ،غم�زت يل طفلتي ،وقب�ل أن تقول لهم
عاد أبي ،قطعوا االتصال منكر و نكري.
* ملحمة
الطفل�ة التي لم تف�ارق أباها ،عثرت علي�ه يف املعركة.
رس�مت ل�ه رأس�أ و يدي�ن .عندم�ا أرادت أن تحمل�ه،
اقتادوه�ا م�ع القافل�ة .من بعيد ش�اهدته يل�وح لها
بيديه.

كولومبيا وعرفه عىل البيت األول والعالم
امليلء باملتاعب والبعيد عن خياالت الجدة
والنس�اء األخريات اللوات�ي أحطن به يف
طفولته ،كرشك�ة املوز األمريكية ،والتي
ستصبح رمزا ً كولونياليا ً أمريكيا ً يبسط
س�يطرته عىل مرافق الحياة االجتماعية
والساس�ة كما رج�ال الرشطة والجيش
كذلك .لكن مكان�ة الجد لن تضاهيها إال
صورة الجدة بحكاياتها الخرافية التي ال
تنضبوأس�لوبهاالش�فوييفالرسد.
الحقاً ،س�تنضم والدة ماركيز إىل جوقة
أبطال�ه الحياتيين .فه�ي امل�رأة الت�ي
س�وف تعرفه عىل األدب .فتقرأ له بتأن.
وس�يظل ماركي�ز يالحق أبطال�ه خارج
املنزل ،ليعي�د إنتاجهم عىل الورق .يقول
يف إحدى مقابالته «أرش يل عىل أي س�طر
تحت�ار يف أي م�ن كتبي ،وس�أخربك من
أي فص�ل من حيات�ي أتيت ب�ه» .حياته
الس�حرية ،س�يتوجها وجود مرسيدس.
إنها آخر عنقود أبطاله .سينتهي أمرهما
زوجني .ومرسيدس بارشا ،ذات األصول
املرصي�ة ،هي امل�رأة التي قاس�مته حبا ً
مجنون�ا ً وحي�اة مديدها  56عام�اً .لقد
تس�لمته من جده وجدته وأمه ،دون أن
ً
وقبل�ت أن تبقى يف الظل.
تحدث صخباِ .
ح�د أن املرء ليس بوس�عه الي�وم أن يجد
مقالة واحدة عنها .رغم كونها الش�اهد
األول على والدة معظ�م أعمال�ه األدبية
واإلنس�انة التي س�تالزم ماركي�ز كقوة
خفية يف أشد لحظات حياته وحشة وفقرا ً
وقلق�اً ،ب�دءا ً من ف�راره من الس�لطات

الكولومبية إىل تهديد الكوبيني املعارضني
لكاسرتو له ثم رجال اليس آي إي .قبل أن
يستقر به الرحال يف مكسيكو سيتي .ثم
مواقفه وتعرضه ملوجة انتقادات بسبب
قرب�ه م�ن دكتاتوريي اليس�ار تش�افيز
وكاسترو القمعيين مقاب�ل معارضته
القوية لديكتاتوريي اليمني كبينوش�يه.
ح�د أنه أعلن يف إحدى املرات مس�تعرضا ً
بأنه س�يتوقف عن الكتاب�ة احتجاجا ً إىل
حني تنحي بينوشيه ،إال أن الديكتاتور لم
يكرتث لألمر ما اضطر ماركيز يف النهاية
للتخيل عن تهديده.
مرس�يدس بارش�ا ،ه�ي بطل�ة ماركيز
الرسي�ة .حافظ�ة متاعب�ه وحبيبت�ه يف
الرس والعل�ن .ويف طريقه إىل «أكابولكو»
يف املكسيك ،ستداهمه الجملة اإلفتتاحية
لـ»مئ�ة عام م�ن العزلة» ،ليغير اتجاه
الرحل�ة ،عائ�دا ً إىل املنزل ،رفق�ة الزوجة
وطفليهم�ا ،ويغل�ق على نفس�ه ب�اب
الغرف�ة م�ع س�تة باكيت�ات كبيرة من
الس�جائر .س�تكون تل�ك بداي�ة مرحلة
صعب�ة يف حياتهم�ا ستس�تمر لع�ام
ونصف .س�يتفرغ خاللها ماركيز إلنهاء
مرشوع حياته .بع�د أن يكون قد أمىض
عقدي�ن من الزم�ن يف وض�ع مالحظات
بش�أنها .تاركا ً مرس�يدس تدير ش�ؤون
البيت يف ظروف مدقعة وشديدة القسوة.
م�ع ذلك ،س�تحيط ب�ه مرس�يدس مثل
جني�ة س�حرية ،تدع�و ال�رب م�ن وراء
باب غرفت�ه ،ألن يمده بالق�وة .وعندما
س�ينتهي «غابو» من كتابته�ا لن يكون

بحوزت�ه س�وى  53بي�زو .مبل�غ ل�ن
يكفي الرس�ال املخطوطة كاملة بالربيد
إىل املح�رر األدب�ي ل�ـ»دار نشر أميركا
الالتيني�ة» .فيقتط�ع ماركي�ز من وزن
املخطوطة ما تس�تطيع البيزوات الثالثة
والخمس�ون السماح بارس�اله يف الربيد.
دون أن يخفي قلقه من رفض النارشين
لها .لكن مرس�يدس س�تنبئه بحدس�ها
فيم�ا يتعلق باملخطوط�ة« :روايتك هذه
ستلفت أنظار العالم إليك»!
ليس م�ن الس�هل العث�ور على معلومات
شخصية عن مرسيدس .كل ما نعرفه عنها
هو أنه�ا ابنة صيدالني ش�هري م�ن أصول
مرصي�ة .عدا عن ذل�ك ،فإنه ن�ادرا ً ما يتم
التوقف عند هذه املرأة .وقد تكون السيرة
املص�ورة «غاب�و» الت�ي ص�درت ع�ن دار
«راي نارانج�و» (وهي الرواي�ة التي رَّ
غيت
مش�هد الكوميك�س يف كولومبي�ا بص�ورة
جذري�ة ،وأع�ادت «دار العرب�ي» إصدارها
برتجم�ة عربية) ،الكتاب الوحيد الذي يفرد
مس�احة ما له�ا .إذ يفتتح الفص�ل الثالث
برس�م لوجهها تح�ت عنوان «مرس�يدس
 .»1958الوج�ه ،ال�ذي آث�ر الرس�امون
إحاطت�ه بالفراش�ات الصف�راء ،يف دالل�ة
أدبية وإنسانية مزدوجة .فالفراشات ترمز
لتلك املجس�ات الخفية يف مخيل�ة ماركيز.
أم�ا مرس�يدس فتظ�ل بطلة حيات�ه األوىل
والش�عاع الذي يعلق عليه ماركيز كتاباته.
نح�ن كقراء ،مدينون لها ملا بذلته من حب،
يف التع�رف إىل كاتب جعل أميركا الالتينية
تنتمي إلينا جميعاً.

توفيق جهاد
جائ�زة نوب�ل :ه�ي مجموع�ة من
الجوائز الدولية الس�نوية املمنوحة
يف ع�دة فئ�ات من قبل مؤسس�ات
س�ويدية ونرويجي�ة تقدي�را ً
لإلنج�ازات األكاديمي�ة أو الثقافية
أو العلمي�ة .األب الروح�ي لجائ�زة
نوب�ل ه�و الصناع�ي الس�ويدي
ومخترع الدينامي�ت ،ألفريد نوبل.
إذ قام الس�ويدي نوب�ل باملصادقة
على الجائ�زة الس�نوية يف وصيته
الت�ي ّ
وثقها يف (النادي الس�ويدي -
النرويج�ي) يف  27نوفمبر .1895
وقد مُ نحت جوائز نوبل يف الكيمياء
واألدب والسلام والفيزي�اء وعل�م
وظائف األعضاء أو الطب ألول مرة
يف ع�ام  .1901وعىل نطاق واس�ع
تعترب جوائز نوبل من أكثر الجوائز
املرموق�ة املمنوح�ة يف مج�االت
تخصصها.
ال ُتمن�ح الجائزة بع�د الوفاة ؛ ومع
ذلك ،إذا حصل ش�خص عىل جائزة
وت�ويف قب�ل اس�تالمها ،فق�د تظل
الجائ�زة مقدم�ة ل�ه .كم�ا ال يت�م
تقاس�م الجائزة بني أكثر من ثالثة
أف�راد ،على الرغ�م من أن�ه يمكن
منح جائزة نوبل للسلام ملنظمات
تضم أكثر من ثالثة أش�خاص .وال

يتم اإلعالن عن املرشحني السابقني
والذي�ن ل�م يت�م اختياره�م لني�ل
الجائزة إال بعد مرور خمسني عاما
من تاريخ ترشحهم.
أُقيم أوّل احتفال لتقديم جائزة نوبل
يف اآلداب ،الفيزياء ،الكيمياء ،الطب
يف األكاديمي�ة امللكية املوس�يقية يف
مدينة س�توكهولم الس�ويدية سنة
 .1901وابت�دا ًء م�ن س�نة ،1902
قام املل�ك بنفس�ه بتس�ليم جائزة
نوب�ل لألش�خاص الحائزين عليها.
تر ّدد املل�ك «أوس�كار» الثاني ،ملك
الس�ويد يف بداي�ة األم�ر يف تس�ليم
جائ�زة وطني�ة لغير الس�ويديني،
ولكن�ه تقبّ�ل الوض�ع فيم�ا بع�د
إلدراكه لكمية الدعاية العاملية التي

ستجنيها السويد.
ُتسلّم جوائز نوبل يف احتفال رسمي
يف الع�ارش م�ن ديس�مرب م�ن كل
ع�ام عىل أن ُتعلن أس�ماء الفائزين
يف ش�هر أكتوب�ر من العام نفس�ه
من ِقب�ل اللجان املختلف�ة واملعنية
يف تحدي�د الفائزي�ن لجائ�زة نوبل.
والع�ارش م�ن ديس�مرب ه�و ي�وم
وف�اة الصناع�ي الس�ويدي ألفريد
نوبل ،صاحب جائزة نوبل .وتس�لم
جائ�زة نوب�ل للسلام يف مدين�ة
أوس�لو (عاصم�ة النروي�ج) بينما
تس�لم الجوائز األخرى من قبل ملك
السويد يف مدينة ستوكهولم.
ريموند ديفيس هو حتى اآلن األكرب
سنا ً من الحاصلني عىل جائزة نوبل،

وال�ذي حص�ل يف ع�ام  2002ع�ن
جائزة نوبل يف الفيزياء وهو يف سن
 .88وأصغر الحاصلين عىل جائزة
نوبل هي الفتاة الباكس�تانية مالال
يوس�ف زي وهي يف س�ن  17عاما
الناش�طة يف حق�وق اإلنس�ان وقد
اش�تهرت بتنديدها عبر تدويناتها
بانته�اك حركة طالبان باكس�تان
لحق�وق الفتي�ات وحرمانه�ن من
التعلي�م ،وق�د حصلت على جائزة
نوبل للسالم للعام  2014باملشاركة
م�ع الهن�دي كايلاش س�اتيارثي.
وه�ي تع�د أصغر ش�خص يحصل
عىل جائزة نوبل منذ إنشاءها.
الحاصل�ون على أكث�ر م�ن جائزة
واحدة
وق�د حص�ل أربع�ة أش�خاص عىل
اثنتين م�ن جوائ�ز نوب�ل .حي�ث
حصل�ت م�اري كوري على جائزة
نوب�ل يف الفيزي�اء يف ع�ام 1903
باملش�اركة مع زوجه�ا بيري كوري
لعملهما عىل النش�اط اإلش�عاعي،
وحصلت وحدها كذل�ك عىل جائزة
نوب�ل يف الكيمياء ع�ام  1911لعزل
الراديوم النقي ،مم�ا يجعلها املرأة
الوحي�دة الت�ي تفوز بجائ�زة نوبل
مرتني ،والشخص الوحيد الذي فاز
بجائزة نوبل يف مجالني مختلفني يف

مجاالت العلوم .وفاز لينوس باولنغ
بجائزة الكيمياء لعام  1954ألبحاثه
يف الرواب�ط الكيميائي�ة وتطبيقها
عىل هي�كل من امل�واد املعقدة ،كما
فاز باولنغ عىل جائزة نوبل للسالم
يف عام  1962لنشاطه ضد األسلحة
النووي�ة ،مم�ا يجع�ل من�ه الفائز
الوحي�د يف جائزتني دون مش�اركة
الجائ�زة م�ع أح�د .وحص�ل جون
باردين عىل جائزة نوبل يف الفيزياء
مرتين :األوىل يف عام  1956الخرتاع
الرتانزستور ،والثانية يف عام 1972
لنظري�ة التوصيل .وتلق�ى فردريك
س�انغر الجائزة مرتني يف الكيمياء:
األوىل يف ع�ام  1958لتحدي�د بني�ة
ج�زيء األنس�ولني ،والثانية يف عام
 1980الخرتاع�ه طريق�ة لتحدي�د
تسلسل قاعدة يف الحمض النووي.
وقد حصل�ت منظمتني جائزة نوبل
للسالم عدة مرات .فقد تلقت اللجنة
الدولي�ة للصلي�ب األحم�ر الجائزة
ثالث مرات :يف ع�ام  1917و1944
لعمله�ا خلال الحربين العامليتني.
ويف عام  1963بالتزامن مع الذكرى
املئوية لتأسيسها ،وفازت مفوضية
األم�م املتح�دة الس�امية لش�ؤون
الالجئين بجائ�زة نوب�ل للسلام
مرتني يف عامي  1954و 1981وذلك

ملساعدتها الالجئني.
حتى عام  ،2015مُ ِن َحت الجائزة إىل
 822رجلاً و 48امرأة و 26منظمة.
فازت  16امرأة بجائزة نوبل للسالم
و 14يف مج�ال األدب و 12يف مجال
الطب أو علم وظائ�ف األعضاء و4
يف مج�ال الكيمياء واثنتان يف مجال
الفيزياء وفازت واحدة وهي إلينور
أوسرتوم بجائزة نوبل التذكارية يف
العل�وم االقتصادي�ة .وكانت ماري
كوري هي أول ام�رأة تفوز بجائزة
نوب�ل ،وحصل�ت عليه�ا يف مج�ال
الفيزي�اء عام  1903مش�اركة مع
زوجها بيار كوري وهنري بيكريل.
وتعترب م�اري ً
أيضا امل�رأة الوحيدة
التي تف�وز بالجائ�زة مرتني ،حيث
فازت ً
أيضا بجائ�زة نوبل للكيمياء
ع�ام  .1911وبف�وز إيرين جوليو-
كوري -ابن�ة ماري كوري -بجائزة
نوب�ل يف الكيمي�اء ع�ام ،1935
أم
جعلهم�ا ذل�ك أول ثنائ�ي م�ن ٍ
وابنته�ا يف�وز بالجائ�زة .أم�ا عن
عام ش�هد فوز النساء بجوائز
أكثر ٍ
نوب�ل ف�كان ع�ام  ،2009حينه�ا
توج�ت خمس�ة نس�اء بالجوائ�ز.
وآخ�ر النس�اء ف�و ًزا بالجوائز هم
دونا ستريكالند وفرانسيس أرنولد
ونادية مراد (.)2018
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حنو مستقبل افضل...هلا

هل الصيام للحامل يضر اجلنني؟

كيفية التعامل مع الزوج ضعيف الشخصية مع أهله
تواجه بعض النس�اء مشكلة االرتباط
أو ال�زواج برجل ضعيف الش�خصية،
وهو ما يؤثر يف العالقة بينهما بش�كل
كبري ،خاصة بعد الزواج.
ويف بع�ض األحي�ان ،يك�ون ل�دى
األش�خاص غير الناضجين عاطفيا ً
عالق�ات قوي�ة ومختلة م�ع والديهم،
ويمك�ن أن يش�مل ذل�ك ارتباطه�م
الش�ديد بأمهاته�م ،إذ يتح�ول الرجل
إىل طف�ل مدل�ل م�ع والدت�ه ،ويق�وم
بإرشاكها بش�كل دائم ومستمر يف كل
تفاصي�ل حياته الزوجي�ة ،كما يعتمد
عليه�ا أيضا ً يف تلبية احتياجاته املادية
يف بعض األحيان.
وتواج�ه الزوج�ة الت�ي ترتب�ط برجل
ضعيف الش�خصية مع أهله ،مشكلة
رضورة الخضوع لتدخالتهم املستمرة
يف حياته�ا ،واملوافقة على اختياراتهم
وآرائه�م حتى وإن كانت ال تناس�بها،
ول�ن يتوق�ف األمر عن�د ه�ذا الحد ،إذ
تش�مل هذه االختي�ارات أحيانا ً كل ما
يتعلق برتبية األبناء.
نق�دم ل�ك مجموع�ة م�ن النصائ�ح
ملس�اعدتك يف التع�رف على كيفي�ة
التعامل مع الزوج ضعيف الش�خصية
مع أهله:

- 1يميل الش�خص ضعيف الشخصية
إىل إلق�اء اللوم عىل اآلخرين دائماً؛ ألنه
ش�خص غير ناض�ج عاطفي�اً ،لذلك
حاويل عدم إلقاء اللوم دائما ً عىل زوجك

حت�ى ال يش�عر باس�تمرار الحاجة إىل
أهل�ه يف اتخ�اذات الق�رارات املهمة يف
حياته ،ويبدأ يف االعتماد عىل نفس�ه يف
اتخاذ هذه القرارات.

- 2حاويل عدم طلب الكثري من األموال
م�ن زوج�كِ  ،حت�ى يب�دأ يف االعتم�اد
ماديا ً عىل نفس�ه فق�ط ،دون اللجوء
إىل الحص�ول على مس�اعدات مادي�ة

من أهل�ه ،مما يقلل م�ن تدخالتهم يف
حياتكِ بشكل مستمر.
- 3ح�اويل مس�اعدة زوج�كِ يف اتخاذ
قراراته بنفس�ه ،وذل�ك بالنقاش معه
بش�كل دائ�م ،ومطالبته به�دوء بعدم
إخب�ار أحد من أهله أو حتى أهلكِ عما
يدور بينكما داخل املنزل.
- 4يف ح�ال أزعج�كِ أحد أف�راد عائلة
زوج�كِ  ،قومي بالتعبري ع�ن انزعاجكِ
بش�كل الئ�ق ومه�ذب ،دون االنتظار
لتدخل زوجكِ  ،فإذا كان زوجكِ ضعيف
الش�خصية مع أهله ،فلا تتوقعي أن
يقوم بحل مش�كلتكِ م�ع أفراد عائلته
بالطريقة املثاليةالتي تتوقعينها.
- 5ح�اويل تجن�ب الزي�ارات العائلي�ة
املتك�ررة بش�كل يومي أله�ل زوجكِ ،
وذل�ك يف ح�ال كنتِ تالحظين ضعف
ش�خصيته م�ع أهل�ه أمامكِ بش�كل
أكبر مما يك�ون عليه بمف�رده ،ففي
ه�ذه الحالة ق�د يكون زوج�كِ يخيش
م�ن إحراج أهله له أمام�كِ بكلمات أو
ترصف�ات غير مناس�بة ،فيضطر إىل
تلبي�ة طلباته�م دون ت�ردد ،ويف ه�ذه
الحال�ة ُيفض�ل أن تقتصر الزي�ارات
العائلية عىل الزيارات األسبوعية خالل
عطلة نهاية األسبوع فقط.

املطبخ ..

مسبوسه باخلبز العربي
جب�ن الفيت�ا ،البقدونس والبص�ل .قلّبي
املكوّنات
املكونات حتى تتداخل.
خبز عربي – كيس
- 2 ّ
قطعي الخبز العربي إىل رشائح طولية
بيض مخفوق – 2
وافصليها عن بعضها.
دقيق – كوب
- 3 ضع�ي مق�دار ملعق�ة كبيرة م�ن
زيت نباتي – بحسب الحاجة
الحش�وة عىل إحدى زواي�ا رشيحة الخبز
لتحضري الحشوة:
العربي.
جبن فيتا ،مفتت – كوب ونصف
بقدونس ،مفروم فرما ً ناعما ً – ربع كوب - 4 أغلقي رشيحة الخبز مثل السمبوسة
العادية حتى تحصيل عىل شكل مثلث.
بصل،مفرومفرما ًناعم�ا ً–رب�عك�وب
- 5 أغلق�ي الط�رف بواس�طة القليل من
طريقة العمل
- 1 لتحضير الحش�وة :يف وع�اء ،ضعي املاء .ضعي قطعة السمبوسة يف طبق.

- 6 أعي�دي الخطوتين الس�ابقتني حتى
انتهاء الكمية.
ّ
س�خني الزي�ت النبات�ي يف ق�در عىل
 7-
حرارةمتوس�طة.
- 8 غمّيس قطع السمبوسة يف البيض ث ّم
يف الدقي�ق .إقليه�ا يف الزيت الحامي حتى
تصبح ذهبية اللون.
- 9 ّ
صفي السمبوسة من الزيت وضعيها
عىل محارم ورقية يف طبق.
- 10 ق ّدم�ي السمبوس�ة س�اخنة على
سفرتك .ألف صحة!

سلوكيات

أن الش�خص اآلخ�ر ينظر بعيداً ،ويش�عر
بامللل.
 - 3ق�د ال يتب�ع “القواع�د” االجتماعي�ة
مث�ل انتظار دوره يف ال�كالم ،فهو يقاطع
الشخص اآلخر يف منتصف الجملة.
 - 4ال يفهم السخرية ،ويشارك معلوماته
بطرق غري مناسبة.
 - 5ال يدرك أن الناس منزعجون أمامه.
 – 6مس�تمع ضعيف ،ويقول أش�ياء غري
الئقة ،وينسحب من املحادثة مع األطفال

اآلخرين ،من دون أي استئذان أو مربر.
م�ا ال�ذي يمك�ن أن يس�بب مش�اكل يف
املهارات االجتماعية؟
القلق واالكتئاب
 - 1مشكلة العصبية
 - 2حواجز اللغة
 - 3مش�اكل الصحة النفس�ية مثل القلق
واالكتئاب
 – 4االضطرابات املنزلية
 – 5اإلصاب�ة باضط�راب ف�رط الحرك�ة

كيف تكافحي هشاشة األظافر يف رمضان؟

ونقص االنتباه ،يمكن أن يقودهم ذلك إىل
التحدث من دون توقف وقول األشياء من
دون تفكري..
 - 6يس�بب التوحد نفس أنواع الصعوبات
مث�ل  NVLDويمك�ن أن ينط�وي على
تحديات لغوية.
ً
 - 7ق�د يك�ون لألطفال أيض�ا اهتمامات
غريبة تبدو غري عادية لآلخرين.
كيف تس�اعدي طفلك يف تقوي�ة مهاراته
االجتماعية؟
استشريي اختصاصيا ً
 - 1دوّن�ي مالحظات حول م�ا ترينه عىل
ترصفات�ه يف املنزل ،هذا قد يعرّفك س�بب
معاناة طفلك.
 – 2ابحث�ي ع�ن التطبيق�ات ملس�اعدة
األطف�ال الصغ�ار على بن�اء امله�ارات
االجتماعية.
 - 3احصلي عىل نصائح م�ن اختصايص
لتعليم طفلك مهارات املحادثة.
 - 4علمي�ه كيفي�ة اس�تخدام التلفزيون
فمتابع�ة الربامج ،تح�ت مراقبتك ،تفيده
جدا ً يف التواصل االجتماعي.
 – 5اغمري�ه بالحنان واملدي�ح الذي يعزز
احرتامه لذاته وأهميته عند اآلخرين.
 - 6اكتش�في موهبت�ه ،الت�ي يحبه�ا
وساعديه عىل تطويرها.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة..

احذر ..هذه األطعمة قد تعرضك لإلصابة بالنوبة القلبية
م�ع م�رور الزمن و تن�اول كافة
األطعم�ة املتنوع�ة و خاص�ة
الكمي�ات الكبيرة م�ن األمالح و
الس�كريات ،قد يتعرض الجس�م
فيما بع�د لزيادة خط�ر اإلصابة
بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
ما هي األطعم�ة التي من املمكن
أن تش�كل رضر كبير عىل صحة
قلبك ؟
اللحم األحمر
ق�د ي�ؤدي تن�اول الكثير م�ن
لح�م البق�ر والض�أن إىل زي�ادة
احتماالت اإلصابة بأمراض القلب
والسكري ،قد يكون السبب يف ذلك
هو أنها تحتوي عىل نس�بة عالية
من الدهون املشبعة ،والتي يمكن
أن تزيد من نسبة الكوليسرتول.
املرشوبات الغازية
تناول كمي�ات قليلة من الس�كر
املضاف ليس ضارا ،لكن ما يجب

معرفته هو أن علبة املياه تحتوي
على س�كر مض�اف أكث�ر مم�ا
ينبغ�ي وهو ما يس�بب الس�منة
واإلصابة بداء السكري من النوع
 ،2وارتف�اع ضغط الدم ،وأمراض
القلب.
املخبوزات
الكع�ك ع�ادة م�ا تك�ون محملة
بالس�كر املضاف ،مما ي�ؤدي إىل
زي�ادة الوزن ،كم�ا أن املخبوزات
بوجه ع�ام مرتبطة بمس�تويات
أعىل من الدهون الثالثية ،ويمكن
أن يؤدي ذلك إىل اإلصابة بأمراض
القل�ب ،وع�ادة ما يك�ون املكون
الرئييس لها ه�و الدقيق األبيض،
مما ق�د ي�ؤدي إىل ارتفاع نس�بة
الس�كر يف ال�دم ،اس�تبدل دقي�ق
القم�ح الكام�ل ،وقل�ل الس�كر،
واستخدم الزيوت النباتية السائلة
بدالً من الزبدة أو السمن.

اللحوم املصنعة
اله�وت دوج والسلامي ولح�وم
الغ�داء ه�ي أس�وأ أن�واع اللحوم
لقلب�ك ،إذ تحت�وي على كمي�ات
عالية من املل�ح  ،ومعظمها غني
بالدهون املش�بعة عندم�ا يتعلق
األم�ر باللح�وم الب�اردة  ،ف�إن
الديك الرومي أفضل بالنس�بة لك
من السلامي ألنه ال يحتوي عىل
الدهون املشبعة.
األرز األبي�ض والخب�ز و
املعكرونات
يفتقد األرز والخبز و املعكرونات
والوجب�ات الخفيف�ة املصنوع�ة
م�ن الدقي�ق األبي�ض إىل األلياف
والفيتامين�ات واملعادن الصحية،
تتحول الحبوب املكررة برسعة إىل
سكر ،يخزنه جس�مك عىل شكل
دهون ،يمكن أن يتس�بب النظام
الغذائ�ي الغني بالحب�وب املكررة

يف حدوث ده�ون يف البطن ،والتي
تربطها الدراسات بأمراض القلب
والس�كري ،ح�اول أن تحص�ل
على نصف حباتك على األقل من
الحبوب الكاملة مث�ل األرز البني
والشوفان والقمح الكامل.
الزبدة

الصي�ام للحامل ال يضر الجنني ،
حيث أثبتت معظم الدراس�ات عدم
وج�ود آثار س�لبية لصيام األم عىل
صحته�ا أو وزن الجنين ونم�وه
إذا كان الحم�ل طبيعي�ا؛ لذلك فإن
كانت الحام�ل تتمتع بصحة جيدة
وال تعان�ي من بعض األمراض مثل
السكري أو الكىل أو غري ذلك ,فإنه
يمكنها الصوم مثلها مثل أي سيدة
غري حامل ,وبدون أن يكون هنالك
أي رضر عىل الجنني أو الحمل .
الجنين يصل�ه غ�ذاؤه كاملا عن
طري�ق دم األم ,بغ�ض النظ�ر إن
كان�ت األم بحال�ة صي�ام أم ال،
التغذي�ة تتوفر للجنين عن طريق
مخازن جسمها
تخ�رج م�ن ه�ذه املخ�ازن امل�واد
األساس�ية الالزم�ة لنم�و الجنين
وتمر عرب الدم إىل املشيمة وبسهولة
فتكف حاجته كاملة
الجنين يتغ�ذى على حس�اب األم
؛ويف حال�ة الصيام تك�ون األم هي
الصائم�ة ,والله عز وجل قد ضمن
لهذا املخلوق الضعيف رزقه وهو يف
بطن أمه.
جس�م األم يب�دأ بتخزي�ن بع�ض
الده�ون االحتياطي�ة يف جس�مها
منذ بدء الحمل لتكون مخزونا لهذا
الجنني عند الحاجة.
الحام�ل وبش�كل فيزيولوج�ي
وطبيعي تكتس�ب ما مقداره 4 - 3
كلغم إضافية يف وزنها  ،وهي عبارة
عن دهون احتياطي�ة ال عالقة لها
بوزن الجنني .
إذن ط�ول فترة الصي�ام مل�دة 18
س�اعة أو أكثر ل�ن يكون لها رضر
عىل الجنني.
نصائح للحفاظ عىل الجنني
تناويل وجبتني رئيستني ومتوازنتني

يف املحت�وى الغذائ�ي عن�د اإلفطار
والسحور
إذا رأت الحام�ل أنه�ا ق�ادرة على
الصيام ولم تحدث أعراض مرضية
مث�ل الدوخة أو هب�وط الضغط أو
الس�كر ،وكانت املشكلة فقط هي
الش�عور بالج�وع ,فهن�ا يمكن�ك
إكم�ال الص�وم ،وال خ�وف على
الجنني.
تن�اول وجبتين رئيس�يتني
ومتوازنتني يف املحتوى الغذائي عند
اإلفطار والس�حور ،بحي�ث ال تقل
محتويات الوجبة الواحدة عن 800
إىل  900وحدة حرارية.
أكثري من رشب السوائل مع تناول
الفاكه�ة بكمية كافي�ة ،حاويل أال
يق�ل ع�دد الوح�دات الحراري�ة يف
طعام�ك ع�ن  2200- -2400بهذا
لن تخرسي أي وزن .
عليك بتأخري وجبة الس�حور إىل ما
قبل األذان مبارشة ،مع زيادة كمية
الربوتني ،وع�دم الخروج من املنزل
خالل النهار ووقت ارتفاع الحرارة
أخذ قس�ط وافر من الراحة والنوم
خالل ساعات النهار والحفاظ عىل
جو البيت مكيفا لتخفيف الشعور
بالعطش.
يمك�ن للحام�ل أن تفطر يف ش�هر
رمض�ان ،بس�بب ضعفه�ا وتزايد
الع�بء امللقى عىل جس�مها خالل
ه�ذه الفترة ،وإن كان كثير م�ن
النساء الحوامل يفضلن الصيام يف
رمضان ،إذا ما وجدن يف أنفس�هن
القدرة عىل ذلك
هن�اك م�ا يق�رب م�ن  % 75من
الحوام�ل ح�ول العال�م يصم�ن
رمضان،بع�د ان قررن أو عرفن ان
الصيام ال يؤثر يف األم أو عىل صحة
الجنني ونموه.

لطلة ابهى....

أسباب عدم تفاعل الطفل مع اآلخرين
هناك العديد من الطرق ملساعدة األطفال
يف تحسين مهاراته�م االجتماعي�ة ،مثل
الحفلات واللعب الجماع�ي ،والتجمعات
العائلي�ة ،رغم أن هذه النش�اطات تكون
ممتعة للكثري منهم ،إال أنها قد ال تناس�ب
الجمي�ع ،حيث يش�عر البع�ض بالقلق يف
املواق�ف االجتماعي�ة ،ويفضل�ون اللعب
به�دوء بمفرده�م ،أو الوق�وف يف زاوي�ة
ومشاهدة اآلخرين.
إذا ل�م يكن طفل�ك اجتماعي�ا ً بما يكفي،
قد تعتقدين أن ش�خصيته هكذا ،هذا أحد
االحتماالت .لكن بالنسبة لبعض األطفال
ف�إن قضاء الوقت بمفرده�م ليس مجرد
يشء يفضلونه ،إنها نتيجة وجود مشكلة
يف مهاراتهم االجتماعية ،يريدون التفاعل،
لك�ن عندما يفعلون ذلك ،ال تسير األمور
على م�ا يرام .ق�د يبذل�ون جه�دا ً إلجراء
محادث�ة ،أو يترصف�ون بطريق�ة تجعل
األطفال اآلخرين يبتعدون عنهم.
كي�ف تكتش�فني أن ابن�ك ال يتفاع�ل مع
اآلخرين؟
ينسحب من دون مربر
 – 1يترصف بش�كل محرج أم�ام الناس،
فال يفهم إشارات األبوين لتهذيب سلوكه،
وال حتى لغة الجسد.
 - 2يس�تمر يف الحدي�ث ،على الرغ�م من
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الزبدة غني�ة بالدهون املش�بعة،
والت�ي يمك�ن أن ترف�ع نس�بة
الكوليسترول الض�ار ،وتزي�د
احتمالي�ة اإلصاب�ة بأم�راض
القلب ،م�ن األفضل أن تس�تبدل
الزب�دة بزي�ت الزيت�ون أو الزيت
النباتي.

بس�بب س�اعات الصيام الطويلة يف النهار ،و تغري
النظ�ام الغذائ�ي ،قد تص�اب األظافر بالهشاش�ة
والضع�ف ،وتتعرض للتكسر والتقصف ،ولتجنب
ذلك والحفاظ عىل أظافر سليمة وقوية وصحية.
إليكِ طرق سهلة ملكافحة مشكلة هشاشة األظافر
يف رمضان.
ترطيب األظافر
خالل شهر رمضان ،واظبي بشكل يومي عىل ترطيب
يدي�ك بالكريم املرط�ب املفضل لدي�ك ،فذلك يحمي
أظافرك من الجفاف والتكرس ،وإن استطعت ،رطبي
أظاف�رك بأحد كريمات الرتطي�ب الغنية بالفيتامني
 ،Eفه�و يملك قدرة فائقة عىل تليني وإعادة ترطيب
األظافر وتعزيز صحتها ونموها.
مقوي األظافر
عندما يفتق�د جس�مك اىل املع�ادن والفيتامينات،
ينعكس هذا األمر عىل أظافرك ،حيث تصبح هش�ة
وضعيفة وتتعرض للتقصف والتكرس ،لذلك اعميل
على تقويتها من خالل اس�تخدام مق�وي األظافر
ذات الج�ودة العالية ،فهو يقوي أظافرك ويمنحها
ملعانا ً صحيا ً فائقاً.
تجنب املبالغة يف استخدام املاء
يؤدي اإلفراط يف اس�تخدام امل�اء اىل إصابة األظافر
بالضع�ف والهشاش�ة ،بالتايل احريص على ارتداء
القف�ازات أثناء الطهو وغس�ل األواني والصحون،
وتجنبي قدر اإلمكان تعرض أظافرك للماء بش�كل
مكثف.

استهالك كمية كافية من املاء
إن ىشرب كمية كافية من امل�اء مفيد جدا ً للصحة
عموم�ا ً واألظاف�ر خصوصاً ،حي�ث يجعلها رطبة
وقوية وغير قابلة للتكرس واإلصابة بالهشاش�ة،
و لذل�ك ،احريص على رشب كمية كافي�ة من املاء
والس�وائل بع�د اإلفط�ار لتتخلصي م�ن األظاف�ر
الضعيفة والهشة.
زيت الزيتون والبيض لتقوية األظافر
يش�تمل زيت زيتون عىل كمية كبرية من الفيتامني
 ،Eالذي يس�اهم يف تقوي�ة األظافر وتعزيز نموها،
أما البيض ،فهو غني بالربوتني والبيوتني ،وهما من
املواد األساس�ية التي تتكون منه�ا األظافر ،والتي
تعمل على تقوية األظاف�ر ومكافحة هشاش�تها
بشكل فعال.
لذل�ك ،قومي بخل�ط أربع مالعق صغيرة من زيت
الزيتون وبي�اض بيضة واحدة ،و ضعي الخليط يف
وعاء ذي قعر عمي�ق ،وانقعي أظافرك به ملدة ربع
ساعة.

طبيبك يف بيتك

كيف تنقي جسمك من السموم خالل شهر رمضان؟
يج�ب على األش�خاص بش�كل دوري أن يعملوا عىل
تنقية أجس�امهم من الس�موم التي تعد ضارة ،حيث
يأتي شهر رمضان ،كفرصة لتحسني صحة األعضاء
الحيوي�ة املس�ؤولة ع�ن تنقي�ة الجس�م مث�ل الكىل
والكبد.
لذل�ك يج�ب علي�ك االهتم�ام بتن�اول مجموع�ة من
األطعم�ة و املرشوبات ،التي تس�اعد على تنقية الدم
من السموم.
االهتمام بالسوائل
م�ن الرضوري االهتمام برشب  3لتر من املاء يوم ًيا،
ويمك�ن أن كذلك تناول العصائ�ر الطازجة ،رشط أن
تكون خالية من السكر.
تناول الفاكهة
تحت�وي الفواكه على فيتامينات كثرية تس�اعد عىل
تعزيز صح�ة الكب�د ،باإلضافة إىل غناه�ا بمضادات
األكسدة ،املسئولة عن مكافحة الشوارد الحرة بجسم
ً
كبيرا يف تطهري
اإلنس�ان ،لذل�ك تلعب الفواك�ه دورًا
الجسم من السموم ،ويفضل تناول الفواكه بعد وجبة
اإلفطار بس�اعتني عىل األقل ،لكي يتمكن الجسم من
امتصاص عنارصها الغذائية بشكل كامل.
ال تنىس الربوتينات
تس�اهم األطعم�ة الغني�ة بالربوتين ،مث�ل اللح�وم
الحم�راء والدج�اج واألس�ماك ،يف تنقية الجس�م من

الس�موم الض�ارة ،بفض�ل احتوائها على األحماض
األمينية ،رشط أن تكون خالية من الدهون.
التوابل
تساعد عىل إكس�ابها عنارص غذائية ،تؤدي إىل تعزيز
وظائ�ف الكب�د ،خاص�ة التخل�ص م�ن الس�موم ،و
يع�د الكمون م�ن أبرز التوابل التي تنقي الجس�م من
الس�موم ،باإلضافة إىل الزنجبيل والكركم والزعفران
وإكليل الجبل.
الحبوب الكاملة
لها أهمية كبرية توازي أهمي�ة الفواكه والربوتينات،
كونها غنية باأللياف التي تس�اعد عىل تحسني حركة
الفضالت عرب األمعاء ،إىل أن يتم طردها خارج الجسم
عن طريق عملية التربز.
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كلمات متقاطعة

الحمل
ب�دأت الحي�اة بين�ك وبين الرشي�ك باله�دوء
واالس�تقرار ،ح�اول أن تس�تغل ه�ذه الفترة من
حياتكم�ا لتكون فرتة س�عيدة ،ال تتردد بتقديم هدية
للحبيب بمناسبة العام الجديد .ال تهتم بثمن الهدايا بل
األهم من ذلك قيمتها.

الثور

قد تشعر اليوم أنك شخص اجتماعي ،ولذلك
س�تبحث عن أصدقاء طفولتك الذين لم ترهم
من�ذ وقت طويل�ة .إذا التقيت به�م ،ال داع لفتح
صفحات املايض املؤملة ،بل يفضل ان تستمتع بوقتك
معهم وتكتفي بتذكر األوقات الجميلة بينكما.

الجوزاء

تق�وم بعمل�ك على أفضل م�ا يمك�ن ،فمن
ممي�زات مواليد برج الرسط�ان أنهم يقومون
بأعمالهم عىل أفضل م�ا يمكن .لديك رؤية جيدة
يف اإلدارة يحسدك عليها كل من حولك ولذلك سترتقى
يف الوظائ�ف فأنت قادر عىل قي�ادة فريق عمل بنجاح.
استمتع بهذه القدرات الجميلة ورس نحو األمام.

 - 1984اململكة املتحدة تطرد موظفي السفارة
الليبي�ة يف لندن بع�د مقتل رشطي�ة بريطانية
كانت تح�رس املتظاھرون أثن�اء مظاھرة ضد
الزعيم معمر القذايف.
 - 2004اصط�دام قطاري�ن محملين بالوقود
يف كوري�ا الش�مالية يس�فر ع�ن  3000قتي�ل
وجريح.
 - 2008رئي�س مجل�س الن�واب اللبناني نبيه
بري بعد تأجيل الجلس�ة الثامنة عرش النتخاب
رئيس الجمھورية يعلن إنه لن يدعي لجلس�ات
انتخابية أخرى إال بعد انعقاد حوار بني الفرقاء
اللبنانيني حيث يتم التوصل إىل اتفاق حول نسب
املش�اركة بالحكومة وإطار قانون االنتخاب.
 - 2009الناخب�ون يف جن�وب أفريقي�ا يدل�ون
بأصواتھ�م يف االنتخاب�ات العام�ة الرابعة منذ
انتھاء سياسة الفصل العنرصي.
 2010انفج�ار ص�اروخ بالق�رب م�ن مدينةالعقبة جنوب األردن ي�ؤدي إىل وقوع أرضار يف
مس�تودع للتربيد دون وق�وع أي ضحايا ،وھو
ص�اروخ من اثنين إطلق�ا يف الفجر وس�قطا
ف�وق األرايض األردني�ة فيم�ا س�قط اآلخ�ر يف
البحر األحمر ،وقد نف�ت مرص واألردن انطالق
الصاروخني من أراضيھما ،وتحليالت عسكرية
تشير إىل أن الصاروخني كانا يستھدفان ميناء

السرطان

من املعروف أن مواليد برج القوس يتس�مون
باإلخلاص ،ويظهر ذلك يف مج�ال العمل مما
يجعلهم محل ثقة من اآلخرين ،الزمالء يس�عون
ألخذ رأي�ك يف أعمالهم فهم يعرفون مقدار خربتك يف
مجال العمل.

األسد

حدث يف
مثل هذا
اليوم

عىل الرغم من وقوع كثري من األحداث السيئة
حول�ك إال أنه�ا ال تؤث�ر يف أدائ�ك يف املهم�ات
املطلوبة منك يوميا ،فأنت من األش�خاص الذين
يحاولون تقديم أفضل ما لديهم ،كما أنك مخلص يف
العمل بدرجة كبرية ،فهذا سيس�اعدك يف السيطرة عىل
الكثري من الظروف السيئة.

العذراء

اليوم هو أنسب يوم للعمل الجماعي والعمل
وس�ط فريق ،حيث تحقق نجاحا كبريا اليوم
يف عملك ،ويحبك زمالء العمل ،ألس�لوبك الجيد يف
التواصل معهم وللدق�ة والتنظيم واآللية التي تعمل
بها ،لذا فأنت اليوم يف أفضل أيامك عىل الصعيد املهني.

الميزان
إذا فكرت يف إهمال طلب�ات مديريك ،فيجب أن
تأسف لذلك .ال ترتك نفسك منساقا وراء عاطفتك
و إال وقعت فريسة للضغوط النفسية والعصبية .ال
بأس من االس�تعانة بأحد األصدقاء أو الزمالء يف العمل
ملس�اعدتك ه�ذه الفرتة يف اتخ�اذ بعض الق�رارات املهنية
الجديدة .ال تختار أي شخص إال إذا كنت واثقا فيه.

العقرب

ال ت�كل وال تمل حت�ى تص�ل إىل أهدافك وهذا
ه�و أكثر ما يميزك .تنظ�ر إىل الحياة عىل أنها
صفقة ويجب أن تكون رابحة .ال تتأثر باملشاكل
وتس�عى لتحقيق حلم�ك عىل ال�دوام .عالقاتك بمن
حولك ناجحة جدا وخاصة الرشيك.

القوس

بعد ك�م الطاق�ة الهائل التي كن�ت تتمتع به
األيام املاضية ،تنتابك اليوم حالة من الكس�ل
والخمول .األيام لن تشبه بعضها أبدا ،فلن تكون
دائم�ا نش�يطا ،وكذلك لن تك�ون دائم�ا حزينا .أما
اآلن ،فعليك أن تأخذ قس�طا من الراحة مع االبتعاد عن
الضعوط حتى تعود إىل عملك بكامل قوتك.

الجدي

يف الع�ادة ،تمي�ل ألن تكون ش�خصية رشقية
بحتة ،ولك�ن اليوم ربما تتغير طباعك بعض
اليشء .بعض األفكار التي ترتس�خ يف ذهنك اليوم
قد تك�ون غريبة وتحتاج إىل بع�ض التعديل .التغيري
أم�ر البد منه ،ولكن يج�ب أن تفك�ر أوال يف نتيجة هذا
التغيري.

الدلو
ربما تش�عر باإلحباط والكس�ل ه�ذه الفرتة.
كل ما تتمناه هذه الفرتة أن تنجز مرشوعا ما
يجعلك تشعر بالرضا عن نفسك .ال تظن أبدا أنك
شخص فاشل،فإذا س�يطرت هذه الفكرة عليك ،لن
تفلح أبدا .ح�اول أن تكون موضوعيا أكثر من ذلك .لن
تخرس بالتأكيد .واصل عملك وال تيأس.

الحوت

كن ح�ذرا لكي ال تصاب بن�زالت الربد الحادة
ه�ذه الفترة ،فالطق�س متقلب ج�دا .عليك
أن تحمي نفس�ك من بعض األم�راض املصاحبة
لفصل الش�تاء بتناول املرشوب�ات التي تحتوي عىل
فيتامين يس كالليم�ون والربتقال .تخل�ص من أعباء
العم�ل ،واجلس يف مكان هادئ .مارس األنش�طة التي
تمألك بالنشاط والتحفيز.

إيالت اإلرسائييل.
الرئيس األرميني سيرج رسكيسيان يعلن عن
تجميد املصادقة على اتفاقيات تھدف لتطبيع
العالق�ات م�ع تركيا الت�ي عكرتھا على مدى
عقود
اتھام�ات لألت�راك بإرتكاب مذاب�ح ضد األرمن
خالل الحرب العاملية األوىل وكذلك بسبب النزاع
ح�ول إقليم ناغورني كاراب�اخ ،وذلك ألن تركيا
ترف�ض تنفي�ذ مطلب التصديق على االتفاقية
بدون رشوط مسبقة ،ويقول إن بالده مستعدة
للسري يف املصادقة عىل االتفاقيات يف حال توفر
الجو املناسب يف تركيا.
 - 2012مرش�ح الح�زب االشتراكي الفرنسي
فرنس�وا أوالند يحل أوال يف نتيج�ة الجولة األوىل
من االنتخابات الرئاسية وذلك بعد حصوله عىل
% 4.28م�ن نس�بة املقرتعين ،ويتق�دم على
الرئيس املنتھية واليته نيكوال س�اركوزي الذي
حل ثاني�ا بعد حصوله عىل % 5.25من نس�بة
املقرتعني ،بينما حلت مرشحة الجبھة الوطنية
ماري�ن لوبان ثالثة بعد حصولھا عىل % 20من
نسبة املقرتعني.
 - 2019ف�وز املمث�ل األوكران�ي فولوديمير
زيلينكسي يف االنتخابات الرئاس�ية األوكرانية
بنسبة % 73من إجمايل األصوات.

اختبارات شخصية

اختبر نفسك :هل انت دبلوماسي ام انطوائي؟
أجيب عن االختبار التايل واحسب
عدد النقاط لتعرف:
 1جمع�ك م�كان س�اعة م�ن
الزمان مع شابة صغرية ،ورجل
مسن ،وطفل ،فهل تطيق؟ أـ ال
مشكلة عىل اإلطالق.
ب ـ ربم�ا تفاهمت مع الش�ابة
والطفل.
 2أخط�أ صديق أو ج�ار بحقك،
وأن�ت ال تري�د قط�ع العالق�ة
بينكما:
أـ يل أسلوبي وحواري الخاص.
ب ـ أبتع�د لفترة ،وأنتظ�ر
اعتذاره.
 3زميل�ك باملدرس�ة ،يغار منك،
وال يحب�ك ،ويخط�ط لوض�ع
العراقيل أمامك:
أـ ال ب�د م�ن املواجه�ة ووض�ع
النقاط فوق الحروف.
ب ـ أبتعد عنه.
 4وال�دك يرفض بش�دة س�فرك
مع أرسة صديقك لعدة أيام:
أـ ل�ن أخالف�ه إذا أرص؛ ولك�ن
سأحاول.
ب ـ أحزن من وسط قلبي!
 5أراع�ي الصغير قب�ل الكبري،
والفقير قب�ل الغن�ي ،ل�كل
مكانته:
أـ إىل حد كبري.
ب ـ ليس دائماً.
 6تغض�ب فتث�ور ،أو تش�عري
بامللل فتقلق عىل من حولك:
أـ ال أفضل هذا األسلوب.
ب ـ إىل حد ما ـ دون قصد ـ
 7ه�ل تلج�أ للمراوغ�ة أحيان�ا ً
مراعاة ملشاعر اآلخرين؟
أـ إىل حد كبري.
ب ـ نادرا ً
 8هل أنت شخصية مجاملة؟
أـ إىل حد ما.
ب ـ ليس دائماً.
 9تغلف رأيك ،وتنمق كالمك قبل
أن ترصح بهما:
أـ نعم.
ب ـ ليس إىل هذه الدرجة.
 10ه�ل تجي�د ف�ن املداخل�ة يف
الكالم ،دون اإلحراج ألحد؟
أـ نعم.
ب ـ ال.
 11تحتف�ظ ببع�ض قراءات�ك
ومعلوم�ات ن�ادرة بذهن�ك؛
لتحكيها الصديقائك عند اللقاء:
أـ إىل حد كبري وبتعمد.
ب ـ حسب الظروف.
 12هل تعرف متى تتكلم؟ ومتى
تصمت؟ ومت�ى تضحك؟ ومتى

تبدي اهتماما ً صامتاً؟!
أـ إىل حد كبري.
ب ـ ليس دائماً.
 13ش�كوى سمعتها من صديق
كل يحكي من وجهة نظره:
أـ أفهم ما وراء الكالم.
ب ـ يصعب َّ
عيل الحكم.
 14زميل ،جار أو قريب ،ال تتقبل
كالم�ه ،أو أس�لوب تعاملت�ه،
جمعتك مناس�بة مع�ه :أـ أظل
عىل موقفي!
ب ـ ربما حاولت الحديث معها.
 15حدي�ث جذاب وحوار ش�يق
يدور بجانبك ،وأنت لس�ت طرفا ً
فيه:
أـ ال أتدخل فيما ال يخصني.
ب ـ ربما أسرتق السمع.
 16ه�ل تفهم يف لغة وإش�ارات
الجسد؟
أـ إىل حد كبري.
ب ـ ليس دائماً.
« 17حدثوا الناس بما يعقلون»:
أـ وحسب مستوياتهم الثقافية
واالجتماعية أيضاً.
ب ـ فن ال أجيده.
 18ه�ل تراع�ي ،أو تبح�ث عما
يبهج قلب املخاطب ويرسه؟
أـ إىل حد كبري.
ب ـ ليس دائماً.
 19ه�ل تعرف أس�اليب حس�ن
اإلصغاء والتعاطف؟
أـ إىل حد كبري.
ب ـ ال.
 20ه�ل تضط�رك الظ�روف إىل
نط�ق م�ا ال تري�د ،وفع�ل ما ال
توافق عليه؟
أـ نادراً.
ب ـ أحياناً.
 21ضايق�ك صديق طفولتك ،أو
زميل دراس�تك عامدا متعمدا :أـ
ربما عاتبته يف الوقت املناسب.
ب ـ أبتعد عنه.
 22ه�ل َت ِعد وتخل�ف؟ تخاصم
فتشيع عىل من خاصمك؟

أـ ال.
ب ـ حسب الظروف.
 23ش�عرة فاصل�ة بين
الدبلوماس�ية والنف�اق ،فه�ل
تعرفها؟
أـ األوىل ذوق وفه�م وإحس�اس
باآلخرين.
ب ـ والثاني�ة صف�ة الأخالقي�ة
تسعى لهدف.
النتائج
دبلوماسية بال منازع إذا كانت
إجاباتك تضم أكثر من ( )19من
املجموعة ( أ ) ،فأنت شخصية
دبلوماس�ية بال منازع ،صغرية
كنت أو كبرية ،فالدبلوماس�ية
كأسلوب ال ترتبط بالعمر ،قدر
ارتباطها بحساس�ية املش�اعر
ورقته�ا ،وحس�ن التعام�ل
م�ع الن�اس ،ومراعاة ش�عور
كل إنس�ان حس�ب صفات�ه،
ومستواه الثقايف أو االجتماعي
ً
أيض�ا! إنك تتمتع
واالقتصادي
بكل ه�ذه الصف�ات مجتمعة،
وه�ذا جمي�ل ،ودلي�ل على
شخصية راقية ،محبة للناس،
ولهذا تحص�د كل الحب والخري
ممن تعرف وتقاب�ل يف حياتك.
تس�عى دائم�ا ً إىل بناء نفس�ك،
بالقراءة واملعرفة ،ومش�اهدة
م�ا يفيد ،وتخرج م�ن األزمات
بسلام وأم�ان ،وم�ن دون أن
يق�ع غيرك يف األخط�اء! ومن
أدراك؟ فربما كان مستقبلك يف
مجال «الدبلوماسية».
نصيحتنا لك :الدبلوماسية صفة
تكتس�ب بخط�وات ،وخط�ط
محكم�ة ،فهي�ا اجع�ل فضولك
يمت�د إىل كل أل�وان املعرف�ة،
واكتس�ب الخبرة بخ�وض
التج�ارب ،وتعل�م لغ�ة وثقافة
البلدان.
دقق يف كلماتك
أما إذا كان�ت إجاباتك أكثر من
( )15م�ن املجموع�ة ( ب )،

يؤكد ل�كِ خرباء عل�م النفس “
أنك ش�خصية مس�املة ،هادئة،
راضي�ة ،قانع�ة ،وه�ذا جميل
يف اإلط�ار االجتماع�ي الضيق،
ولكن من من�ا يرفض أن يكون
س�فريا ً لنفس�ه؟ يرح�ب ب�ه
اآلخ�رون يف كل زم�ان ومكان،
أن يح�وز إعج�اب كل الن�اس!
أن�ت تفتقد الكثير للوصول إىل
مرحلة الدبلوماسية يف التعامل،
فكي�ف ال تس�تطيع م�لء فراغ
طفل وش�ابة ورج�ل كبري ملدة
من الزمن؟ قلبك ال يس�امح وال
يغف�ر الخطأ فتخ�رج الصديق
أو الج�ار أو الزمي�ل من حياتك
االجتماعية.
عالقت�ك بالناس جاف�ة ،تعتمد
فيه�ا على مزاجك الش�خيص،
وتخل�ط األم�ور ببعضه�ا
بعض�اً ،الغض�ب م�ع امللل مع
ث�ورة كامل�ة ،ولك�ن خط�وة
بعد خطوة تس�تطيع الوصول
إىل الش�خصية الدبلوماس�ية،
فالرق�ة واإلحس�اس ومراعاة
ش�عور اآلخرين تجعلك إنسان
جمي�ل ،يتله�ف الن�اس على
لقائه�ا وم�د جس�ور الصداقة
بينك وبينهم!
الدبلوماس�ية هي ف�ن املحاباة،
القدرة عىل التوفيق بني الرأيني.
أن تش�عر اآلخري�ن بأنفس�هم،
وليس عيبا ً أن تمتدحيهم بكلمة
حلوة إن فعلوا ما يستحق ،أو أن
تقفي بجانب املظلوم ،الضعيف،
ويكفي الظالم قوته ،حتى تصل
إىل مرحلة الصلح بينهما.
الدبلوماسية هي اللون الرمادي،
الوس�ط بين األبي�ض الناصع
الرصي�ح ،الج�ريء ،واألس�ود
الغامض ال�ذي يخفي العيوب،
برشط واحد بس�يط ،أال تجور
عىل نفس�ك وعىل من معك ،أن
تفصل بني الدبلوماس�ية وهي
ف�ن مراع�اة ش�عور اآلخرين،
والنف�اق ال�ذي يع�د وصمة يف
الشخصية ،النفاق صفة تعني
الضعف وصعوب�ة الوصول إىل
الغ�رض بالط�رق املرشوع�ة،
وأنت شخصيتك ليست من هذا
النوع.
نصيحتنا لك :الح�رص والدقة
يف التعبير بالكلم�ات؛ حت�ى
ال ت�ؤذي اآلخري�ن .تعل�م ف�ن
املراوغ�ة والبعد ع�ن الرصاحة
الالذعة ،لتنق�ذ موقفا ً ما ليس
عيب�اً ،كما أن مجامل�ة الناس
بكلم�ة أو ملس�ة حن�ان ،ربما
شجعتهم ودفعتهم إىل األمام.

أفقي
1جدباء ال خرضة فيها وال ماء
 oينتس�ب إليه سكان فلسطني
والشام
2ظاه�رة طبيعي�ة تح�دث
لالجس�ام خارج نطاق جاذبية
األرض (كلمتان)
3قدر قليل (كلمتان)  oحس�م
األمر وقطعه (معكوسة)
4وسائل مواصالت ونقل  oعدم
القدرة عىل النوم
5ابناء فالن (معكوسة)  oيضع
نظاما يتبعه اآلخرون فيما بعد
6بحر عظيم  oمتعطر بالعطر
والطيب (معكوسة)
7من شهور السنة امليالدية
8حرف جر  oرشاء الس�لع من
بلد آخر بغرض التجارة
9نظام اقتصادي عاملي س�ائد
اليوم
10الس�م األول لرئيس أمريكي
اس�مه الثاني كارت�ر oالتعرف
عىل الروائح بالنف

رأيس
1نبات يشرب كمهدئ لألعصاب
ومس�كن للمغ�ص والس�عال o
طبيخ
2م�ن مش�تقات البترول  oم�ن
اسماء الرمح (جمع)
3رج�ل من ع�رب البادية  oأحس
(معكوسة)
4االس�م الثان�ي ملمث�ل مصري
طويل (االسم األول احمد)  oوالية
أمريكية جنوبية رشقية
5قاع�دة يرتكز عليه�ا كل بناء o
قالدة تعطى مكافأة لعمل عظيم
6ل�ون بين االس�وداد واالحمرار
وصفت بها الخي�ل قديما oطراز
من السيارات الربيطانية
7أئ�ر الض�وء فيم�ا يحي�ط بنا o
خمسة حروف متشابهة
8ق�ل ون�در  oاألص�ل العربي من
كلمة Story
9شبكة املعلومات الدولية
10حرشة قارصة مزعجة تعيش
يف الشقوق  oشجاع يتقدم القوم

غزل عراقي
ش��كتبلك بع��د م��و خلص��ت الچلمـــ��ات
وياش��اعر يداي��ن خاط��ر اكتبــــــــل��ك؟
وماعن��دي ص��ور وارس��ملك االبي��ات
ي��ا احل��ى الص��ور مجن��ون وارس��ملك
حس��نك مش��كله تيّ��ه علــــ��ي االوزان
ّ
يوصل��ك
زاح��ف كل ح��رف ب��س ك��ون
واذاش��اطىءغرامك صايرالن��ه ابح��ور
ابحورالش��عر خجالنــــــــــ��ه ش��دگـّلك
ّ
ظل��ك قافي��ه يلمش��يتــــــــــــك باحل��ان
وزري��اب اعت��زل ل��و ش��اف ب��س ّ
ظل��ك

من الفيسبوك

F

acebook

قصة وعربة

الطلبة األربعة األذكياء
كان هنال�ك أربعة طالّب جامعيين ،قضوا ليلتهم يف االحتفال
وامل�رح ول�م يس�تع ّدوا المتحانهم ال�ذي تقرّر عق�ده يف اليوم
الت�ايل .ويف الصب�اح اتف�ق أربعته�م على ّ
خطة ذكي�ة .قاموا
بتلطيخ أنفس�هم بالوحل ،واتجهوا مبارشة إىل عميد كليتهم،
فأخربوه ّ
أنهم ذهب�وا لحضور حفل زفاف باألمس ،ويف طريق
عودته�م انفجر أحد إطارات س�يارتهم واضطرّوا نتيجة لذلك
لدفع السيارة طول الطريق .ولهذا السبب فهم ليسوا يف وضع
مناس�ب يس�مح لهم بخوض االختب�ارّ .
فكر العمي�د لبضعة
دقائق ث ّم أخربهم ّ
أنه س�يؤجل امتحانهم لثالثة أيّام .فشكره
الطالب األربعة ووعدوه بالتحضير الجيد لالختبار .ويف املوعد
املقرّر لالختبار ،جاؤوا إىل قاعة االمتحان ،فأخربهم العميد ّ
أنه
ونظ�رًا لهذا الظرف الخاص ،س�يت ّم وض�ع ّ
كل طالب يف قاعة
منفصلة .ولم يرفض ّ
أي منهم ذلك ،فقد كانوا مستع ّدين ج ّي ًدا.
كان االمتحان يش�تمل عىل سؤالني فقط :السؤال األول :ما هو
اس�مك؟ (عالمة واحدة) الس�ؤال الثانيّ :
أي إطارات الس�يارة
انفج�ر ي�وم حفل الزف�اف؟ ( 99عالم�ة) .العربة املس�تفادة
م�ن القص�ة :إن كان الكذب ينج�ي ،فالص�دق أنجى...تحمّ ل
ً
درسا قاس ًيا .تصفح
مس�ؤولية أفعالك وأقوالك وإالّ س�تتعلّم
عىل موقع فرصة.
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ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
اﻟﺪروﻧﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﻋﻦ
قمريا
مش�هدا
ﻧﻤﺎذجالفلك
ﻋﺪةعلماء
يرص ُد
القم�رﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ
ن�ادراﻃﻮرﺗﻬـﺎ
اﻟﺘﻲ
قرصا
يش�كل في�ه
واﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻟﻌﻠﻤـﻲ
واﻟﺒﺤـﺚ
ومن
س�اطع،
زهري
اﻹﻧﻘـﺎذ بلون
عمالقا
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ
وﻣـﻦ
ي�وم
املش�هد
أﺑﺮزأن يكتم�ل
املتوق�ع
 Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
اﻟﴩﻛـﺔ26ﺟـﺎء
الجاري.
أبريل /نيسان
االثنني
ﺗﺼﻞ إﱃ
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ
ﻋﲆ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ً
من
إرشاق�ا
أكبرإﱃوأكث�ر
س�يبدو
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
م،
5000
الوض�ع الع�ادي ،مع ل�ون زهري
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
يرجعاﻟﺘﺤﻜـﻢ
أﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
إىل
الحج�م املتزايد
وذهبي،
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
حقيق�ة أن�ه مزي�ج م�ن تأثريين
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
فلكيين مختلفين ،بحس�ب م�ا
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
ذك�رت صحيف�ة “”thesun
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
الربيطانية.
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
يتزامن
عندم�ا
إنه
العلم�اء
وقال
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ

القم�ر الجدي�د أو الكام�ل م�ع
“نقط�ة الحضي�ض” ،وهي أقرب
نقط�ة للقم�ر إىل األرض يف مداره

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
يظهروﰲ
الشهري،إﻟﻴﻬـﺎ،
اﻟﻮﺻﻮل
الزهري
لنا القمر
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻹﺳﻌﺎف
وﻣﻌﺪات
اﻟﺪواء
الصحيفة.
بحسب
العمالق،
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
إىل
القم�ر يحتاج
يعن�ي أن
وه�ذا
اﻟـﺬي
ملسافةدرون
االقرتابأﻳﻀـﺎ
ENIX
من
 Veerكم
337.865
حتىﺗﻮﺛﻴـﻖ
بدراﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
يكتمل
يكون
األرض وأن
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗـﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
املشهد الساحر.
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ
األس�ايس
ﻣﺮاﻛﺰالرشط
العلماء أن
وأكد
GPS
ﻣﺜﻞ
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
وأﻧﻈﻤـﺔ
يح�دث ذلك ،يج�ب أن تكون
لكي
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
الش�مس
األرض موج�ودة بين
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
والقمر ،هذا يعني أننا نرى الوجه
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
الكام�ل للقم�ر مضاء بالش�مس
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
بشكل مبارش.
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ .تقع بني
ﺳﺎﻋﺔ أن األرض
الرغم من
على
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ

الش�مس والقمر ،إال أنها ال تخلق
ً
خس�وفا ألن موقع القمر بالنسبة
لكوكبنا األصيل منحرف قليالً.

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc
“الكاميرات المخفية” ستظهر بشكل
واضح في الهواتف هذا العام!

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
َ
املخفية
األمامية
الكامريات
universe
املدوّن
اﺗﻬﺎﻣﺎت
الش�هريﻳﻮاﺟﻪ
ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ
أعلن أن
اﻷﻣﺮ
إن
أﻏﺴﻄـﺲ
ﺑـﻮك ﰱ
تقنيةﻓﻴـﺲ
 Iceأنوﻗـﺎل
التي ستطلق
الذكية
الهواتف
نطاق واسع يف
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔعىل
ﺧﺎﺻﺔس�تظهر
الشاشة
تحت
اﻻﺣﺘﻜﺎر
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
ﻣـﺎرك
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
العام
أﻗـﺮب وﻗﺖ
ﰱ
الجاري.ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
األجهزة الذكية
املعروفة يف
الرشكات
أﻓﺎدتعددا من
للتوقعات فإن
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن
وتبع�ا اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ
ﺗﴩﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
إنتاجﻛﺠﺰء ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺠـﺎرة
منﰱاملفرتض
Meizu
 ZTEو
 Oppoو  Vivoو
 Xiaomiو
سامسونغ و
مثل
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
النصف
يف
الكامريات
م�ن
املذكور
بالنوع
مجهزة
ذكية
هواتف
تطل�ق
أن
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
واﻤﻟﺪﻋﻦﻴعىل هذه
الحاصلة
Oppo
سامس�ونغ و
وأجهزة
الس�نة،
من هذه
الثان�ي
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
اﻤﻟﺪﻋﻮن
ﻛـﺎن
ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
اﻟﻌﺪل
وزارة
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
بالنس�بة ل ـ oXia
للط�ي،
هواتف قابلة
وﻗﺎلأما ً
ع�نﻧﻴﻮﻳﻮرك
عبارة ﻣﻦ
س�تكونﺟﻴﻤﺲ
املي�زة ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
تحت
مخفية
س�يلفي
بكامريا
Mi
Mix
4
هات�ف
تط�رح
أن
فيتوق�ع
mi
ً
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
الشاشة.
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
وللحص�ول عىل التقنية املذك�ورة يف الهواتف الذكية تس�تخدم الرشكات
ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
املصنعة للشاش�ات مزيجا من امل�واد العضوية وغري العضوية يف املنطقة
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
الصغرية من الشاش�ة والتي يوضع أسفلها مستشعر الكامريا البرصي،
اﻤﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ
ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو
واﻹﻋﻼﻧـﺎت
بنفس الوقت لن
للكامريا ولكن
بالنس�بة
شفافة
املس�احة
يجعل هذه
ما
ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ،
إﻋـﺪاد
ﻣـﻦ
أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
اﻤﻟﺤﻤﻮل
اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻷﺧﺮﻴةالكامريا ظاهرة أسفلها بالنسبة لعني املستخدم.
تكون

تبدأ تغليف كوكب األرض
أمازون
paáÌãÃm
باإلنترنت
ْ
اشترت رشك�ة أم�ازون تس�ع

ً
أيض�ا م�ن رشكات OneWeb

@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
عملي�ات إطلاق م�ن املشروع وسبيس إكس التي تنرش شبكات
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
املشترك بين بوين�غ ولوكهي�د اإلنرتنت ذات النطاق العريض يف
مارت�ن  ULAإلرس�ال األقم�ار
7�Ç@äbèﬂامل�دار األريض املنخف�ض ،وفق�ا
الصناعي�ة ملرشوعه�ا املس�مى للبوابة العربية لألخبار التقنية.
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
كويرب Kuiper
االتص�االت
التي تبث اإلنرتنت وتطل�ب لجن�ة
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹á€bÉ€a@Ô

ْ
وصلت إيرادات فيلم الـ Live Actionالجديد
 Tom and Jerryإىل  101مليون دوالر أمريكي
حول العالم ،منذ طرحه يوم  26فرباير
املايض ،وانقسمت اإليرادات بني  42مليون و
 600الف دوالر يف الواليات املتحدة األمريكية،
و  58مليون و  800ألف دوالر أمريكي بـ دور
العرض حول العالم .
فيلم  Tom and Jerryمن إنتاج رشكة
 ،Warner Brosوتقدر مدته بساعة و41
دقيقة ،ويتم تحريك الشخصيات يف الفيلم
بأساليب مشابهة للعرض التليفزيوني
األصيل ،فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود
ممثلني حقيقيني ومجموعة تفاصيل العالم
الطبيعي ،وهو من إخراج تيم ستوري وتأليف
كيفن كوستيلو.
وتلعب الفنانة األمريكية الشابة كلوي
تقدم دور
البطولة ،حيث
أﻳﺎم،موريتز
جرايس
إﻟﻴﺴﺎ
اﻹﺣﺴﺎس
دورﻣﻠﻜﺔ
ﻧـﴩت
ﻗﺒﻞ
أستأجره
احتفاالت
تنظيم
برشكة
مسؤولة
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
بالفندقﻤفأر
ويوجد
حفل زفاف،
فندق لتنظيم
ّﺪة،
ﺑﻴـﺪ ﻣﻀ
ﻟﺘﻈﻬـﺮ
إﻧﺴﺘﻐـﺮام
ﻋـﲆ
مزعج «جريي» ،ويتم تجنيد توم للمساعدة
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
يف إزاحة جريي من املبنى قبل موعد الزفاف،
ﻛﺎﻧﺖ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ
والفيلم يحيى التنافس املستمر بني شخصيتي
ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻤﻟـﺎﴈ،
اﻟﻌـﺎم
ﻗﺪ
وجود عدد
إضافة إىل
ﻟﻬﺎعقود،
ﺧﻀﻌـﺖمنذ
توم وجريي

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن،

ﺻﺤﺘﻬﺎ جوست
بينا وكولن
مايكل
األبطال مثل
من
ﺑﺼﻮرة
ﻋـﲆ
اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻟﺘﻄﻤﱧ
«فرايتي».
موقع
وفق
وغريهم،
فراي
وجون
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
كرتوني
أﻧﻐﺎمعمل
ﻋﲆأشهر
وجريي»
دراﺟﺘﻬـﺎ«توم
وتع ّد أفالم
ﻣﻦ
ﻣﻘﻄﻊ
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
يف العالم ،وبدأ عرضه من سنة 1940
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
حتي عام  1967يف ما يقارب  161حلقة،
,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
وحازت السلسلة عىل عدة جوائز أوسكار،
ﻣﻔﺎﺟـﺄة
املطاردة ﻋـﻦ
حول ﺑـﺮﻴوت
ﺷـﻮارع
ﻟﻬـﺎ
املستمرة وغري
وتدورﰲفكرته
ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﻗﺮأﺗﻬﺎ والذي
الفأر جريي،
للقط توم
املحسومة
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ضداﻟﺘـﻲ
اﻟﺮواﻳﺎت
إﺣـﺪى
ﰲ
يف
وتوريطه
منه
اإلفالت
يف
مرة
كل
ينجح يف
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
إطار كوميدي خيايل.
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
يذكر أن مخرج أفالم الرسوم املتحركة «توم
واﻗﻌﻴﺔ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ
وجريي» ،األمريكي جني ديتش ،تويف يف خالل
دراﻣﻲ
ﻟﻌﻤـﻞ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ
ﺗﻔﻜـﺮﻴ
وﻫﻨـﺎ
العاصمة التشيكية
 ،2020يف
املايض
العام
إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
ﻧﺎﻟﺖ
اﻟﻔﻜﺮة
أن
وﻳﺒﺪو عمر يناهز  95عاما.
براغ عن
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

انقسام اآلراء بشأن مسلسل «الطاووس» بعد التحقيق العاجل إليقافه

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

بع َد ساعات من قرار املجلس بإعالن تضامنهم مع العمل حسابة الرسمي يف فيسبوك
األعىل لتنظيم اإلعالم يف مرص ،الفني ،بينما فضل آخرون بنرش وسم (هاشتاغ) «أنا أدعم
مسلسل الطاووس» ،إضافة إىل
بإجراء تحقيق عاجل مع صناع التزام الصمت.
مسلسل «الطاووس» عىل الفنانة منى زكي كانت من املخرج ماندو العدل ،والفنان
خلفية شكاوى كان قد تلقاها أوائل النجوم الذين عربوا عن الشاب كريم محجوب.
الناقدة الفنية
وأﻋﺘﻘـﺪ أنإىل ذلك،
للمسلسل،
مشاهدين طالبوا بإيقاف دعمهم الكامل
قالت اﻷﻣـﺮ
ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
من\ اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢترصيحات
اﻹﻧﺘﺎجالله يف
ماجدة خري
بتطبيق
اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،فكتبت
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ لغة
«الستخدامه
املسلسل،
أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت
صفحتهاﺗﺤﺪﻳﺎ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ عىلﺳﻴﻀﻴﻒ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
ملوقع «سكاي نيوز
مسلسل
«أدعم
اﻟﻔﻨﻴﺔاملجلس
تعليمات
تتفقإنمع
ال
خاصة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة
دراﻣﻴﺔ
«إنستغرام»:أﻋﻤﺎل
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ،
«شاهدت جميع
عربية»:
القيم
إعالء
ﺑـﺪأت تؤكد
التي
ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
الطاووس».وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ
ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ
ﺟﺎﺋﺤﺔ
عىلآﺛـﺎر
ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ
عرضها من
الحلقات التي
هشام ماجد
دعم الفنان
ﻣﺠـﺎﻻت كما
باألرسﻛﻞاملرصية
وعدم املساس
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔتمﻟﻌﺪد
وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص
اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ
اﻟﺤﻴـﺎة،
ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ
أﻟﻘـﺖ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ولم أجد
املسلسلﻳﺘﻢحتى اآلن،
نفس ما
املسلسل ،وهو
اﻟﺪراﻣﻴﺔصناع
اﻷﻋﻤـﺎلتيسء
ﻣﻦ صورة
اﻟﻜﺜﺮﻴ يف
إظهارها
أو
واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ
اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ
واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ
وﻋﻄﻠـﺖ
يخدش الحياء أو
اﻟﺴﻨـﺔ فيه
رسحان عرب
بادر عدد من الفنانني فعله الفنان خالد
إليها»،
مشهد ﻇﺮوف
أيﺿﻤـﻦ
اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ،
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
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
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
تخونه ،لذا بدأ رئيس املباحث يشك أن هناك عالقة بني
اﻟﻈﺮوفإفاقتها
جمهورها بعد
رﻣﻀـﺎنكريم،
النجمة نيليل
ﻟﻜﻲمنﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن
مازحتِﺷـﻬﺮ
دﺧـﻮل
سلمي وصالح وقام زوجها كريم  -محمد فراج
ضد
«
مسلسلها
من
السابعة
الحلقة
الغيبوبة
ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲيف أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻗـﺪ
فيس ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮدبكشفها لذلك حاول قتلها .
حسابها
نيليل عرب
الكرس»،
عىلأﺟﻞ
اﻟﻌﻤﻞ إﱃ
ﺗﺄﺟﻴـﻞ
وكتبتأو ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ
اﻤﻟﻮﺟﺔكان
ﻇﻬﻮر أنه
ﻗﺒﻴﻞ يروى
ﺟﺎءتلكى
للنيابة
ﻣﻮﺟﺔصالح
وذهب
أﺗﻮﻗـﻊوأنأنا يف
أﻧـﻲحصل
ﻛﻤﺎ ده
قائلة»:كل
الغيبوبة اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل
بوك،ﻣﺴﻤﻰ،
ﻏـﺮﻴ
اﻷوﱃ
واﺿﺤﺔ
وكشف
بقتلها
يقم
لم
ولكن
بالفعل
متواجد
وبعد
وقعت،
التي
األحداث
إىل
منها
ياااا»
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ
إشارة اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
سلمى
ملك شقيقة
عماد -
عالقته بتارا
الرد عىل
ﻣﺴﻠﺴـﻼت كريم،
ﻧﻮﻋﻴـﺔحرصت نيليل
ذلك
ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
اﻤﻟﺜﺮﻴ
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
وﻏﺮﻴﻫﺎ،
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ«
منتقديها ،ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ عنﻣﺜﻞ
فيال
يف
وجوده
وسبب
منها،
ابن
لديه
وأنه
إىل
حتى
الرصاحة،
خفيف
كلكم
دمك
قائلة»:
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج
ﺷﺎﺷـﺔ وابنه
يطلب حقه
اﻤﻟﺘﻌـﺎرفلكى
نيليل كريم
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ سلمى -
نازلني سف عليا عادى باردوا
بيحبوني و
مش
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
كان
الجريمة
وقوع
وقت
أن
وأكد
سلمى،
من
ناس
الله
الحمد
األغلبية
بس
كريم
املسامح
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
تارا عماد.
مع ملك -
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ،
عسل» .اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
رﻏﺒـﺎت
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﻓﺸﺎﺷﺔ
هاني  -هشام اسماعيل ليأخذ
النيابة
وكيل
وذهب
«ضد
مسلسل
من
السابعة
الحلقة
أحداث
اﻟﻔﻨﻲ
اﻹﻧﺘﺎج
وشهدتﻋـﲆ
»ﻛﻮروﻧﺎ«
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
أقوال ملك بشكل رسى وودي لحساسية االمر دون علم
الكرس» ،إفاقة سلمى  -نيليل كريم من الغيبوبة ،بعد ما
تم القبض عىل محمد فراج بشكل رسمي بعد العديد من األدلة التي زوجها أال أنها أنكرت معرفتها لصالح  -مصطفى درويش ،فاكد لها
أقامتها النيابة ومنها الرسائل التي تبلغه أن سلمى  -نيليل كريم هشام اسماعيل أنه سيضطر أن يستدعيها بشكل رسمي يف النيابة.
ال يناسب األرسة املرصية كما
يزعمون».
وعلقت الناقدة الفنية عىل
مشاركة العديد من املمثلني يف
الهاشتاغ الذي يدعم املسلسل،
قائلة« :موقف إيجابي للتضامن
مع صناع العمل ،أتمنى أن
يحدث فرقا وأال يتخذ املجلس
قرارا بوقف عرضه ،وهو أمر
ليس من صالحيات املجلس ألنه
بذلك يكون قد تعدى عىل دور
هيئة الرقابة».

نيللي كريم متازح مجهورها« :املسامح كريم»
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اجلنديل
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..امحد
اﱃ ان
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
رأسهﻻ يفﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة
وﻫﺬه
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻮﻧﻬـﺎ
الرمال محتجا
عىل دفن
أدمن
(الكتاب) ممّن
ﺗﻜﻮنبي أحد
اتصل
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻞ
ﺑﻘﺪرة(الكتابة بدم القلب) املنشور يف جريدة الزوراء هذا االسبوع،
عىل مقايل
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
تحدث معي بلهجة مهذبة وبصوت دافئ وبأريحية عالية ،أراد هذا
ﺧﻠﻖ
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
(الكاتب) أن يوصل يل رسالة مفادها ان االقالم ما زالت تكتب بطريقة
ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮاﺣـﺔ واﺳﻌﺎد اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ ان ﺗﻌﻢ
مميزة ،وان الوعي يقفز بوترية عالية ،واالقبال عىل القراءة حقق
اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ ،ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
نجاحا كبريا ،وان الدنيا ما زالت بخري.
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
انهيت االتصال معه بطريقة أكثر تهذيبا ،وباركت له صومه يف هذا
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ
الشهر الفضيل ،ودعوت له بالصحة والعافية.
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ١٩٤٦اول ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ”
هذا (الكاتب) املوقر كان يحدثني بلسانه ،أمّ ا رأسه فقد دفنه بالرمال
اﺑﻦ اﻟﴩق ” ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
وهو يمارس الكتابة وفق السياقات املرسومة له واألوامر املرسلة اليه،
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ” اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻐﺪاد ” ،ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ اﺛـﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮم
دون معرفته ان االبداع الحقيقي هو الخروج عن املألوف وفق تصور
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ ،وﻛﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻤﺮ ﰲ اﺣﺪ
شامل قائم عىل الوعي والوضوح وتحريك الساكن من اجل خلق حالة
ﰲ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه
جديدة .
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ” ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻨﺪي“ اﺧﺮاج ﻛﺎﻣﺮان ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺎم
ﺗﻠﻚ
تعزف
التي
االصوات
من
موجة
ضمن
يتداخل
وصلني
الذي
الصوت
هذا
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
األوتار
متعدد
عالم
يف
واحد
وبإصبع
واحدة
وبنغمة
واحد
وتر
عىل
اﻏﻠـﺐ اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ
ﻣﻦ الذي
الوهم
أساسها
الكاتب )
واألصابع ،وهذا
والنغمات
ﻋﺪد
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ
ظاهرة٢٠
يمثلﺑﺤﺪود
اﻻﻗﺮﺑﺎء
ﺷـﻜﻞ(ﻋﺪد
اﻟﻮاﻟﺪ ،ﺣﺘﻰ
ﻓﻴﻪ
االقرتاب
يريد
وال
واملعارف،
العلوم
مفتاح
باعتباره
السؤال
يعرف
الاﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ ان ﺑﺪأ اﻟﻔﻴﻠﻢ واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ ﺗﺤﻔﺰ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺻـﻮرة يراجع
الواقع ،ولم
أرض
يجري عىل
حقيقة
ﻟـﻢيفتح
الشكﺛﻢالذي
من
ﻳﺘﻴﻤﺔ
وﻫﻲ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺻﻮرةماﻛﺘـﻒ
ﺗﻈﻬﺮلهإﻻ
وﻣـﻦ
يتحدث
الذي
الوعي
ان
ليتأكد
(اليونسكو)
عن
الصادرة
التقارير
يوما
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت ﺿﺤـﻚ اﻻﻗﺮﺑﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﻮر،
ﻫﺬااملفاهيم
وأسري
ﻳﺤﺲالتقليد
وسجون
واﻗﻔﺎالركود
زنزانات
رهني
عنه
اﻤﻟﻮﻗﻒ
االعمى ﻣﻦ
ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
اﻟﻮاﻟﺪ
وﺑﻘﻲ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔغري نتائج
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ يحقق
دوربالقراءة لم
املقرون
وﻗﻊاملزعوم
والنجاح
اﻤﻟﻨﺘﴩة
ﻓﻴﻪ ..ﻛﺎﻧﺖ
املتخلفة،اﻟـﺬي
اﻤﻟﺤﺮج
الصادر عن
البرشية
ﺗﺠﺬبالتنمية
اﻣﺎﻛﻦ تقرير
رسيعة عىل
ونظرة
ومؤملة،
مخزية
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺑﻐـﺪاد
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
بسوادها
القت
التي
القراءة
عن
العزوف
حقيقة
امام
يضعنا
اليونسكو
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
املواطن العربي
اﻻﻣﺮ وان
العربي،
اﻟﻠﻴﻞ،الوطن
ﻣﻦلعموم
والفكري
الثقايف
املشهد
عىل
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ووﺻﻞ
ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺳﺎﻋﺎت
ﺣﺘﻰ
ﻓﻤﻊ) ساعة
اﻟﻴﻮم200،
االوربي (
ﺟﻬﺎزبينما
ﻋﱪسنويا
دقائق
ﺗﺤﺠـﺰ ست
يقرأ بمعدل
اﻻﺳﻒ
يقرأ أﻣـﺎ
اﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ
ان
سنويا،
كتاب
()6500
الوطن
معدل النرش
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،وان
سنويا ،
دور
اﻏﻠﺐ
اﻏﻠﻘﺖ
العربيﻓﻘـﺪ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
ﺳـﺎدت يفاﺟﻮاء
ﺑﻌﺪ ان
واﻏﻠﻘـﺖيف العالم
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،ما يرتجم
الشمالية ،وان
امريكا
 )102000يف
بينما
اﻏﻠﺒﻬﺎ
اﻧﻮار
واﻧﻄﻔﺄت
يصل (اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
املقارنة ،وان
سبيل
اليونان عىل
يرتجم يف
خمس ما
يشكل
العربي
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻤﻟﺤﺎل
ﺑﻌﺾ
دولة ﻓﺘﺤﺖ
ﻣﺆﺧﺮا
ﻟﻠﺨﺮدة..
ﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
ﻃﻮﻳﻠﺔ السحر
التي تتناول
املكتبات
ﺻﺎﻻت يف
األكثر رواجا
الكتب
ﺑﺴﺒﺐ
الكتبرﻛﻮد
هيﻓﱰة
العربيةﺑﻌﺪ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻋﺮض
”اﻤﻟﻮﻻت“
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن
اﻻوﺿـﺎع
املوضة ،والكتب
وﺑﺤﺴﺐ وكتب
واﻻﻣﻨﻴﺔ..اىل زوجها،
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ(الزعالنة)
وكيفية ارجاع
االسود
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
والدوملةﴍﻛـﺎت
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ
التحضريﻋﻘﺪ
تتناولﺗﺘﻄﻠـﺐ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
والباذنجان.
ألكل الثريد
التي
ﴍﻛﺎت
ﺧـﻼل
والبيانات ﻣﻦ
ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ
اﻗﺎﻣـﺔ
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق
اﴍاك املستوى
ستعرفون
وعندها
واالحصائيات
التقارير
راجعوا
القراءة .دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
ﻹﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح
اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﺮﺑﻴﺔيف مجال
وصلنا اليه
الذي
دﺧﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺗﺘﻴﺢ
ﺟﺪﻳﺪة
السادةﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻨﺎء دور
ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪكان االمر
اننا امة
ستجدون
وارثنا
تاريخنا
وراجعوااوأيها
أن
ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ
”ﺑﻤﺒﻲ
وﻟﺘﻜﻮن
اﻻﻓﻼم،
صنوف
غني بكل
ﺣﻴﺎﺗﻪ ارثنا
(اقرأ) وان
االنبياء
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪةخاتم
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊاملنزل عىل
االلهي
”ﻤﻟﺒﻲ“.
اﺗﻌﺲ ﻣﻦ
اﺻﺒﺤﺖ
ساهموا يف بناء حضارة يحسدنا
ﺣﻴﺎة الذين
واملفكرين
واالدباء
العلماء
الكثري عليها.
اىل اللقاء .

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

محادة هالل يطرح كليب «صلوا على رسول اهلل»
مبناسبة شهر رمضان
َ
طرح النجم حمادة هالل أحدث
كليباته الدينية والذي يحمل اسم
«صلوا عىل رسول الله» ،وهو من
كلمات داليا عمارة ،ألحان حمادة
هالل ،توزيع چيزو وإخراج
أحمد أرشف ،وتمت ترجمته إىل
اإلنجليزية والفرنسية ،وتدور فكرة
الكليب حول التعاون والرتابط بني
املسلمني من جميع جنسيات العالم
الذين تواجدوا عىل سفينة واحدة يف
رحلة لزيارة املسجد النبوي.
وطرح مؤخرا النجم حمادة هالل
كليب أغنيته «مشتاقني» من كلمات
محمد إبراهيم ،ألحان أحمد زعيم،
توزيع وسام عبد املنعم وشارك
بالظهور يف هذا الكليب عدد من
نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد

إىل الفض�اء ،فيم�ا تمث�ل أول الفيدرالي�ة من أمازون إطالق ما
اتفاقية إطلاق لعمالقة التجارة ال يق�ل عن نصف ش�بكة كويرب
اإللكرتونية.
الخاص�ة به�ا – م�ا يق�رب من
ً
بحل�ول
–
�ا
ي
صناع
ًا
ر
قم�
1618
عن
اإلفصاح
أم�ازون
ورفض�ت
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
ع�دد األقم�ار الصناعي�ة الت�ي شهر يوليو .2026
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
وتس�اعد مهمات ص�ارو خ tA
يحملها كل إطالق.
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
وتخط�ط الرشك�ة لبن�اء م�ا  las Vأم�ازون على تحقيق هذا
يس�مى كوكبة مكونة من  3236اله�دف ،لك�ن يمك�ن للرشك�ة
„ÔjÀç€a@ﬁaÏيف الفضاء لجلب استخدام صواريخ أخرى ً
أيضا.
قم�رًا صناع ًي�ا
اإلنرتن�ت إىل املناطق الريفية من وتس�تخدم س�بيس إك�س ،التي
العال�م التي لديه�ا اتصال ضئيل تتف�وق بكثير عىل أم�ازون مع
كوكب�ة اإلنرتن�ت الخاص�ة بها،
أو معدوم.
كما تمثل الكوكب�ة تعزي ًزا كب ً
ريا صاروخها  Falcon 9لنقل 1355
للبنية التحتية ملنصتها العمالقة قم�رًا صناع ًيا م�ن أصل 12000
قمر صناعي لشبكتها ستارلينك
للحوسبة السحابية .AWS
وكان�ت التفاصي�ل املتعلق�ة حتى اآلن.
بالشبكة شحيحة منذ أن وافقت وأطلق�ت  OneWebنح�و 146
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
االتص�االت الفيدرالية عىل قمرًا صناع ًيا من قرابة  650قمرا ً
لجنة
ً
إطالق ش�بكة األقمار الصناعية صناعي�ا مخطط لها لش�بكتها،
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء
كما تخطط رشكة أخرى eTel ،
يف شهر يوليو .2020
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل
وتواجه أمازون منافسة شديدة  ،satإلطالق  300قمرًا صناع ً
ا.
ي
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

رياض ،هاني سالمة ،كريم فهمي،
محمد جمعة ،إسالم جمال ،أحمد
زاهر ،محمد جمعة ،محمد أنور،
ومن العبي كرة القدم أحمد حسن
وأحمد فتحي ،تريزيجيه ،وكهربا،
محمد هاني ،حسني السيد ،ومن
اإلعالميني الذين شاركوا بالظهور
أيضا اإلعالمي عمرو الليثي،
وإبراهيم فايق وأخرج الكليب
محمد القايض.
وكان النجم حمادة هالل أدى
مناسك العمرة باململكة العربية
السعودية ،وشارك متابعيه
وجمهوره بصورته من أمام بيت
الله الحرام مرتديا ً زي اإلحرام
والكمامة تطبيقا ً لإلجراءات
االحرتازية املتبعة مؤخرا ً يف دخول

مسلسل «وكل ما نفرتق» يتصدر
تريند تويرت

ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت َ
للنجمة
نفرتق»
إﻗﺎﻣـﺔ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ
وﺟﻬﺎ
ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
مااﻟﺴﻘﺎ
«وكلأﺣﻤﺪ
مسلسل اﻗﱰب
نجح ﻋﻤﻠﻴـﺔ،
فريوس
بسبب
املسجد الحرام
كبري
مشاهدة
نسب
يحقق
أن
حجاج،
ريهام
الدعاءﻣﺜـﻞ
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ
لوالدته
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔعىل
كورونا ،وحرص
املتوفية ،وعلق عىل الصورة عرب خالل منافسة دراما رمضان  ،2021مع
حسابه بموقع «انستجرام» ،قائال :تواىل أحداث املسلسل املشوقة ،وتصدر اسم
«يارب لك الحمد والشكر عىل كل املسلسل محركات البحث عىل مواقع التواصل
االجتماعي مع عرض أوىل الحلقات وصوال إىل
النعم اللهم اغفر وأرحم امي».
الحلقة الثامنة من املسلسل الذى نجحت فيه
وكان النجم حمادة هالل طرح
ريهام حجاج وأبطال العمل من الوصول إىل
ﻛﺸﻔـﺖ«بحب
كليب أغنيته
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦاملشاهد.
قناته
الجدعنة» عرب
تريندﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
نفرتق»ﺣﻮل
ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن
ﻇﻬﻮرﻫﺎ
«وكل ما
هاشتاج
يوتيوب،ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث وتصدر
اﻤﻟﺎﴈ
شويةأﺧﺮﯨـﻲ
اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة
ﻣﺸﻮﻗـﺔيفﺗﺮﺗﻘـﻲ
الرسمية عىل ﻓﻴﻠﻢ
برافو
رﻣﻀـﺎنجدا
ممثلني تقال
وﺗﺠﺴﺪاليلإﱃفيه وفيه
اﻟﺮﻋﺐ من
ﻧﻮﻋﻴـﺔ اآلالف
مرص،إﱃوتفاعل
»ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ «تويرت»
أغاني
عىل طريقة
ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
ﻋﻬـﺪ«،
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ
»أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة
الشارع
«مسلسل كل
قائال:
وثالث علق
االجتماعي ﻣﻦعليكم»،
ﺷـﺨﺼﻴﺔالتواصل
ﺧﻼﻟﻪ مواقع
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل رواد
وهى
املهرجانات،
عنه» .ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
اﺧﺘﺎرت
املسلسل،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ،
بيتكلم
دورﻫﺎاملرصي
والتعليقأنعىل
ﻃﺒﻘـﺔأحداث
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ مع
شيندي
من كلمات
دهواﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﺒـﺮﻴة
رابع:ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ
مغردﻓﻬـﻲ
ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا
ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ
هيحقق
«املسلسل
ﻣﻔﺎﺟﺄةوأضاف
وﺳﻴﻜـﻮنبعض
وﻏﺮﻳﺐواقتباس
املسلسل
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪمجريات
ألحان
وكنكة،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻻ ﻳـﴪا
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ
ﻛﻠـﻪ
ﻳﻀـﻢ
املتداولةأنيفاﻟﻔﻴﻠـﻢ
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ
مغرد
واﺣﺪة،وأشاد
السنة دي»،
رمضان
أولﻻ يف
ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔمركز
والثناء
املسلسل،
الجمل
هالل
حمادة
ً
رانيا ﻣﻜﺘـﻮب
وأبطالودﻳﻨﺎبأداءإﱃ ورق
أﺣﻤـﺪ داود
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ
ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ
ﺻﻨﺎﻋـﺔ يف
ﻋﺎﻟﻴـﺔ خطرية
ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔيوسف
يوسف« :رانيا
حجاج
أداء ريهام
عىل
،
فعجية
و ا ملد
وﴍﻛﺔيا إﻧﺘﺎج
وﻣﺤﻤﺪ
وﻧﴪﻳـﻦ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ
ﻛﺒﺮﻴة.وتعليق أخري« :أنا شوفت
جدعان»،
ﺷـﺎﻫﻦﻴاملسلسل
يوسف،
أﻣﻦﻴرانيا
عامر،
اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲأيتن
العمل
توزيع ديزل.
سلوى خطاب ،والفنان محمد كام تويته عن املسلسل وكان عندي الشغف إني
أدخل اتفرج عليه ولقيت أنه مسلسل ملوش
الرشنوبي.
وقال مغرد« :الرس حل وحلو ورجعت اتفرج عىل كل الحلقات اليل
طاملا طلع من فاتتني».
جوه البنى آدم مسلسل «وكل ما نفرتق» يذاع يوميا عىل قناة
يبقي مبقاش ف الحياة ىف تمام الساعة  9مساء ،بطولة ريهام
بري ريهام حجاج حجاج ،أحمد فهمى ،أيتن عامر ،رانيا يوسف،
شابوه عىل املسلسل سلوى خطاب ،محمد الرشنوبي ،طارق عبد
الجامد دا» ،ومغرد العزيز ،أحمد صيام ،رحاب الجمل ،قصة محمد
ثان« :أنا بتفرج أمني رايض ،سيناريو وحوار أحمد وائل ويارس
املسلسل عبد املجيد إنتاج مشرتك بني املتحدة للخدمات
عىل
وعاجبني الشغل اإلعالمية وطارق الجنايني.

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“.

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

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

اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
دخل��ت إذن؟
ال�تي •أُ ﻃﻤﻮﺣﻚ
املالي��ةاﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﰲ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟـﺬوق
على النس��خة
املناق�لات
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ إن
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
هدفها
سياس��ية
املوازنة هي
االصلية
اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
ﺑﺎﻟﴚء
اغراض ﻫﺬا ﻟﻴﺲ
ذات وﻃﺒﻴﻌﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
من أﺳﻠﻮﺑـﻪ
ﺧﻼﻟﻬـﺎ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻛﺒﺮﻴ.
اﻟﻴﻮم
ﻟﻴﺲ
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﻫـﺬه
اﱃ
ﺗﻮﺻﻠﺖ
أﻧﺎ
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ،
ﻣﻦ
ﻛﺜﺮﻴا
اﺳﺘﻔـﺎد
ﺟﻴﻞ
ﻧﺤﻦ
ﻛﺬﻟـﻚ،
ﻛﻨﺖ
ﻧﻌـﻢ،
اﻟﺬﻳﻦ
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ
اح��راج احلكومة وفتح اب��واب جديدة لصاحل بعض
تمول الوكالة األمريكية ملش�اريع األبح�اث الدفاعية املتقدم ة RDA
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
وحنن ندعم جهود
الكتل السياس��ية بغطاء قانوني،
 ،PAذراع البح�ث والتطوي�ر يف البنتاغون ،بناء أول نظام دفع حراري
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
املركبات
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ لتس�يري
اختصارًا بـ،NTP
يش�ار إليه
وﺗﻌﻠﻢ الذي
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰالعالم،
ن�ووي يف
الكاظمي ملنع التالعب
باملوازنة.ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ
ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ
أﴎارﻫـﺎ،
درس
الفضائية.
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
ﺟﺬورك؟
ﻋﻦ
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
ﺳﺘﺠﺪ
رﺑﻤﺎ
ﻟﻜﻦ
•
ﻓﺈﻧﻨﻲ
ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ،
ﻃﺎﻟﺐ
واﻟﺮاﺣﻞ
ﻫﻼل
ﻓﺎروق
واﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻮرﺻﺔ
ﰲ
راﺳﺨﺔ
الكربولي
محمد
#املوازنة_مرفة
حُ
ً
األمريكية،
Popular
Mechanics
نرشت�ه
وفق�ا مل�ا
يس�تخدمﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ
اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
ﻣﻬﻨﺪ
مجل�ةُﺑﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ
ﺟﺮى ﻋﻦ
اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
ﰲ ﻫـﺬا
صاروخ
برنامج
ويعني
عليه اختص�ا
ﺟﺪﻳـﺪهطلق
ﻋﻦالذي ُي
النظام،
اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ ﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﺳﺎﺣﺔ
ﻃﺮأت ﻋﲆ
DRACOاﻟﺘﻲ
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،رًاوأﴎار
اﻟﻘﺎدم
ﻣﺤﺴـﻦ
ﻓﻴﻤﺎبدالً
ﺑﻌﺪمن
الن�ووي
االنش�طار
الفضاء
لعمليات
أجاي�ل
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
اﻧﺤﴫت
املحاذي للقمر ،واﻟﺘﻲ
اﻟﺤﺰﻳﻦ.
اﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي
اﻟﻐﻨﺎء
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ • وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ
الدف�عﺗﺸﻜﻞ
الصواريخ التقلي�دي ،مما يجعل نظام• وﻣﺎذا
ﺗﻌﻘﺐ ؟
• ﻣﺎذا
أرسع
الفضائي
وق�ود
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
وإﻗﺎﻣﺔ
الفضاء  -ﻫﻲ
أبحاثﻣﻊ أﻧﻬﺎ
وكالةﺣﺰﻧﻬﺎ
أﴎار ﰲ
كفاءة.ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
وأكثرأن ﻳﻜﻮن
 ﺟﻤﻴﻞأن نظام
ﻫﺠﺮةناس�ا
األمريكية
وتتوقع
اﻟﻴﻮم وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا ،وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف ﻧﻌﺰز أداء ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب أو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
دﻻﻻت
ﰲ
وﻏﺎرﻗـﺔ
ﻣﻮروﺛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﺑﻴﺌﺔ
ﻧﺘـﺎج
 NTPسيمكنه نقل البرش إىل املريخ وما وراءه.
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
اختيارهارﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا
ﺳﻨﻮات
دﺑﻲ
ﰲ
ﺷـﺠﻮن
ذو
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﰲ
واﻟﺤﺰن
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..
يف وقت س�ابق من األس�بوع الجاري ،أعلن�ت  DARPAعن
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﴎﻳﻌﺎ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر
واﺻﺒﺢ
أتوميك�ساﻟﻌﺮاﻗﻲ،
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﻋﱪنظام
لبناء
أوريج�ن
مارتن وبلو
ولوكهيد
ﻃﺒﻌﺖجنرال
لرشك�ة
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..
 ،DRACOبهدف إرساله إىل مدار أريض منخفض يف عام .2025
الحربي وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
ميس اﻤﻟﻜـﺎن
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟

مركبة فضائية للنقل السريع بين
األرض و القمر

تغريدات

العراقيون والسعوديون
قبائل وعشائر وحدة
كان��ت طريق��ة م��ن ط��رق احتف��اء
العراقيني.
ومن أكثر ما مسعت يف شوارع# بغداد
#سعودية يف بغداد.

ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
 اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎجاﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
قالتِ الفنانة هاجر أحمد انها تشارك يف شهر رمضان من خالل مسلسل
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
احسن اب مع النجم عيل ربيع وتمنت ان ينال اعجاب الجمهور  ،وعن
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
عالقتها بالسوشيال ميديا ،اجابت بانها مش قوية جدا واتابع بنفيس
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
وهناك من يدير حساباتي.
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
واضافت هاجر خالل حلولها ضيفة بربنامج حوار اون الين مع
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
االعالمي رشيف الليثي بإذاعة الرشق االوسط
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ان اسمي هاجر احمد جاد واحنا تسع اخوات وانا اخر العنقود وانا من
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
عشاق املنزل وال اخرج كثريا ،واتابع احدث االخبار من خالل السوشيال
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
ميديا ،واهتم باالبراج ولدي صديقتني ارساء وهدير وليس لدي اصدقاء
اﻟﺤﻀﺎرة .
يف الوسط الفني ولكن معارف فقط.
واشارت ايل ان ابو الرجولة هو اوسم فنان ” أحمد عز” وكوميديان زمان
عيل ربيع ونمرب  ١النجم عادل امام وافضل ممثل رشدي اباظة وافضل
ممثلة غادة عبد الرازق
وعن احسن مطرب محمد منري وافضل مطربة شريين ولو اتصورت مع
فنان واحط صورته عيل الربوفايل هيكون املخرج معتز التوني
وعملت بلوك كثري يف حياتي لكل من يخطأ يف حقي  ،وعملت بلوك الخويا.

هاجر أمحد :عالقيت قليلة يف
الوسط الفين وعملت بلوك لناس كثر

