لليوم الثاني ..الدوالر يستقر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
بسبب توقف البورصة
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
توقفت البورصة الرئيسية يف سوق الكفاح
والحارثية ببغداد ،امس السبت ،عن التداول
نتيجة تطبيق الحظر الشامل.واستقرت أسعار
البيع والرشاء يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية
التي فتحت البعض منها ابوابها يف بغداد ،حيث
بلغ سعر البيع  148500دينار عراقي ،بينما
بلغت اسعار الرشاء  147500دينار لكل 100
دوالر امريكي.
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يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

مفوضية حقوق اإلنسان لـ

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

اىل ارتف�اع مس�توى خ�ط الفقر وعدم
معالجة مشكلة السكن ،وفرص العمل
واالم�ن الغذائي للمواطن .مش�ددا عىل
رضورة ايجاد الحلول الجذرية ملعالجة
الوض�ع .ودعا عض�و مفوضية حقوق
االنس�ان الحكومة ومؤسس�ات الدولة

 :املشاكل اليت يعاني منها املواطن تنذر بـ«كارثة بشرية» وجيب معاجلتها

كافة اىل ان تكون اكثر جدية يف معالجة
ه�ذا الواق�ع وتحقيق االمن االنس�اني
والغذائ�ي واالقتص�ادي والصح�ي
والتعليم�ي والبيئي واالمن�ي للمواطن
بما يعزز حقوقه ويحميها .وعن ازدياد
الجرائم الوحش�ية الت�ي ترتكب يوميا،

قال الخبري القانون�ي ،عيل التميمي ،يف
حديث لـ”الزوراء” :ان الجرائم البشعة
ب�دأت تزداد يف االونة االخرية واس�بابها
عديدة ،حيث ان هناك رادعا قانونيا عن
كل جريم�ة ونوعها.واضاف :ان جرائم
ح�رق واغتص�اب الصغ�ار وتقطي�ع

نادي النفط يعلق األنشطة الرياضية حداداً على احلارس الراحل مصطفى سعدون

الجثث واس�تخدام أس�اليب وحشية يف
ارتكاب الجريمة ووجود نزعة الجريمة
الكبرية والعالية لدى الجناة.واش�ار اىل
رضورة وجود دراس�ات لهذه الظواهر
م�ن املختصين ،وم�ن ثم نشر الوعي
عن طريق اإلعالم ورجال الدين واملدار.
مبين�ا :ان أه�داف العقوب�ة الجنائي�ة
هي ال�ردع وتحقيق العدال�ة املجتمعية
.ولفت اىل :ان قانون العقوبات العراقي
قد تش�دد يف مثل هذه الجرائ�م .مبينا:
ان القت�ل بالح�رق عقوبت�ه اإلع�دام،
وفق امل�ادة /١/ ٤٠٦أ ،وحتى اغتصاب
الصغار عقوبته اإلعدام وفق املادة ٣٩٣
 ٢/من قانون العقوبات العراقي.واكد:
ان اسباب مثل هذه الجرائم منها تناول
املخدرات ،والبطالة ،والسلاح املنفلت،
وضعف الواعز الديني واثر املسلسلات
االجنبي�ة وغريه�ا .الفت�ا اىل :ان ه�ذه
الجرائ�م طارئ�ة على الع�راق وتحتاج
إىل وقف�ة طويل�ة وحل�ول رسيع�ة.
وش�هدت االونة االخرية ح�دوث جرائم
بش�عة باس�تخدام اس�اليب وحش�ية
للقت�ل كالحرق وتقطيع الجثث والنحر
وغريها ،وتأتي اسباب ذلك اىل الظروف
االقتصادية الصعبة التي يعيش�ها البلد
يف الفترة الراهن�ة ،م�ا يتطل�ب وقفة
جادة من املسؤولني يف الحكومة إلنقاذ
املجتمع.

ارتفاع أسعار خامي البصرة اخلفيف والثقيل تزامنا مع صعود النفط عامليا
االحتاد العراقي للصحافة الرياضية يؤكد عدم وجود فروع له يف احملافظات

ص6

وزير اخلارجية اإليراني يزور العراق
وقطر اليوم
واألوض�اع يف لبن�ان والع�راق وس�وريا
والبحري�ن وتدخ�ل الري�اض يف املفاوضات
النووية ستكون من أهم املحاور عىل جدول
أعمال االجتماع”.وأض�اف“ :الخالفات بني
البلدي�ن ليس�ت قليل�ة ،ونح�ن بحاجة إىل
الكثري م�ن الوقت لدراس�ة تل�ك الخالفات
وإيجاد ح�ل موضوع�ي لها”.وح�ول دور
الصني يف تنظيم اللقاء السابق بني البلدين،
أش�ار الدبلومايس اإليران�ي إىل أنه “لم يكن
للصني أي دور لرتتي�ب اللقاءات ،وقد تمت
بطلب ومتابع�ة رئيس ال�وزراء العراقي”.
ووفق تقارير صحفية فإن “مطلع الش�هر
الجاري ش�هد اجتماعا رسيا بني مسؤولني
أمنيني ودبلوماس�يني من الرياض وطهران
يف العاصمة بغ�داد ،وكان بداية مفاوضات
جدي�ة بين البلدين”.وانعق�د االجتم�اع يف
أج�واء رسي�ة بتحضيرات أعده�ا مكت�ب
الكاظم�ي حصرا ،دون تدخ�ل أي ط�رف
عراقي آخر ،وفق التقارير.

الرتبية :التعليم احلكومي
سيبقى جمانياً

بغداد /الزوراء:
نفت وزارة الرتبية ما أشيع عن استيفاء أجور
دراسية من طلبة مدارس املتميزين وثانويات
كلي�ة بغداد ،فيما أك�دت أن التعليم الحكومي
س�يبقى مجانياً.وأكدت الوزارة يف بيان تلقته
“الزوراء”“ :عدم دقة املعلومات التي تضمنها
املنشور املتداول من قبل بعض الجهات” ،مبينة
أن “التعلي�م الحكومي كان وس�يبقى مجانيا ً

التزاما ً بالدس�تور العراقي الذي يتيح للطالب
العراق�ي التعلي�م بش�كل مجان�ي يف املدارس
الحكومية”.وبين�ت أن “م�دارس املتميزي�ن
وجدت الس�تقبال الطلب�ة املتميزين ،وتطوير
قدراته�م العلمية وتنمي�ة املواهب والكفاءات
دون مقابل خدمة لعراقنا الحبيب”.وش�ددت
عىل “رضورة اعتماد األخبار الخاصة بالوزارة
من مواقعها الرسمية املعروفة للجميع”.

إثيوبيا :امللء الثاني لسد النهضة
يف موعده

إثيوبيا /متابعة الزوراء:
اته�م مجل�س األم�ن الوطن�ي يف إثيوبي�ا
قوى داخلي�ة وخارجية بالعمل عىل تهديد
اس�تقرار البلاد ،مؤكدا ً أن تل�ك الضغوط
لن تح�ول دون ملء س�د النهضة وإجراء
االنتخابات.وقال بيان ملجلس األمن الوطني
اإلثيوب�ي ،ص�در عن رئاس�ة ال�وزراء ،إن
قوى داخلية وخارجية ،لم يس�مها ،تعمل
على إغراق البالد يف رصاع وفوىض.وش�دد
املجل�س يف اجتم�اع عق�د برئاس�ة رئيس
الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد عىل أنه “ورغم
املؤام�رات والضغ�وط التي تم�ارس علينا
سنقوم بعملية امللء الثاني لسد النهضة يف
املوعد املقرر وإجراء االنتخابات”.وأضاف
البي�ان :أن ه�ذه املخطط�ات الت�ي تهدف
لتدمير البلاد من خالل دع�م املجموعات

No: 7474 Sun 25 Apr 2021

قانوني حيذر من انتشار اجلرمية بسبب الظروف االقتصادية
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بغداد /الزوراء:
يتوج�ه وزي�ر الخارجي�ة االيران�ي محمد
ج�واد ظريف ،اليوم االحد ،اىل العراق وقطر
على رأس وف�د ،وفقا مل�ا أفادت ب�ه وكالة
األنب�اء اإليرانية “إيرنا”.ونقلت الوكالة عن
املتح�دث باس�م الخارجية ،س�عيد خطيب
زادة ،قول�ه :إن ظريف س�يجري محادثات
مع كبار املسؤولني يف هذين البلدين.واضاف
خطي�ب زادة :ان زي�ارة الوزي�ر ظريف اىل
قطر والعراق تأتي يف إطار تطوير العالقات
الثنائي�ة ومتابعة املباحث�ات اإلقليمية وما
هو أوس�ع منها.وكان سفري إيراني سابق،
ق�د ق�ال إن الجول�ة الثانية م�ن املباحثات
الس�عودية  -اإليرانية س�تعقد خالل األيام
املقبل�ة ،وبمتابع�ة ش�خصية م�ن رئيس
الوزراء العراق�ي مصطفى الكاظمي.ونقل
موقع “اعتماد أونالين” اإليراني عن السفري
ال�ذي ل�م يذكر اس�مه قول�ه :إن “دراس�ة
املزاع�م الس�عودية لدعم إي�ران للحوثيني،

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة النقل ،امس السبت ،أن ميناء الفاو سيستوعب ثالثة ماليني حاوية يف
مرحلته االوىل.وقال مدير إعالم وزارة النقل ،حسني الخفاجي ،يف ترصيح صحفي :إن
«الطاقة القصوى مليناء الفاو يف املرحلة األوىل ستبلغ ثالثة ماليني حاوية تقريباً» ،الفتا ً
اىل أن «املرحلة األوىل من املرشوع تتضمن إنجاز خمسة مشاريع بمدة زمنية تستمر
لثالث سنوات وستة أشهر».وأوضح أن «املشاريع الخمسة التي بارشت بها رشكة دايو
الكورية تتضمن بناء خمسة أرصفة لتفريغ السفن بطول  1700مرت وانشاء ساحة
حاويات بطول  1750مرتا» ،مبينا ً أن «املرشوع الثالث هو القيام بأعمال تجريف وحفر
بإنشاء القناة املالحية داخل حوض امليناء بطول  10كيلو مرتات وخارج حوض امليناء
بطول  13كيلومرتا للربط بالقناة املالحية الدولية».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزوراء /حسني فالح:
حددت املفوضية العليا لحقوق االنسان
يف العراق اهم املشاكل التي يعاني منها
املواطن يوميا ،داعية الحكومة اىل ايجاد
حلول جذرية ملعالج�ة الواقع العراقي،
وفيم�ا ح�ذرت م�ن “كارث�ة برشي�ة”
يف ح�ال اس�تمرار الوض�ع االقتصادي
املرتدي ،كشف خبري قانوني عن عقوبة
املتهمني باس�تخدام أساليب وحشية يف
ارت�كاب الجريم�ة ،محذرا من انتش�ار
الجريمة بسبب الظروف االقتصادية .
وقال عضو مفوضية حقوق االنس�ان،
فاضل الغراوي ،يف حديث لـ”الزوراء”:
ان املواط�ن العراق�ي يعي�ش يف أس�وأ
حاالت�ه بس�بب الظ�روف االقتصادية
والصحية ،وهذه تن�ذر بكارثة برشية.
الفت�ا اىل :ان واق�ع حق�وق االنس�ان
يف الع�راق م�ازال يش�هد العدي�د م�ن
التحدي�ات مع عدم وجود حلول ناجعة
لحماية حق�وق املواط�ن .واضاف :ان
اه�م املش�اكل الت�ي يعانيه�ا املواطن
بشكل يومي تتمثل باملخدرات والتسول
وعمالة االطف�ال والترسب من املدارس
وازدياد ح�االت العنف ،هذه كلها تؤدي
اىل خلق حالة غير طبيعية للمواطنني.
وتابع :فضال عن ارتفاع نسبة الحوادث
املرورية وعدم تحس�ن الواقع الخدمي
والبيئي والصحي والتعليمي ،باالضافة

النقل :ميناء الفاو سيستوعب ثالثة
ماليني حاوية يف مرحلته األوىل

املناوئ�ة للسلام على الرغ�م م�ن أنه�ا
س�تدخلنا يف تح�د كبري إال أنه�ا لن تنترص
على إثيوبيا.وق�ال البي�ان اإلثيوب�ي :إن
الحكومة ستتخذ عدة إجراءات تصحيحية
ض�د القوى الداخلية املوجودة يف كل مكان
وداخل الحكومة تنفذ مخططات الخارج.
مشيرا إىل أن خي�ار الحكومة هو التصدي
ووق�ف هذه املح�اوالت التآمري�ة بتطهري
العن�ارص املناوئ�ة للسلام.وأكد على أن
إثيوبيا تعمل عىل ضمان انتخابات سلمية
وديمقراطية ونزيهة بش�كل عام؛ وإكمال
بناء سد النهضة واستكمال املرحلة الثانية
من تعبئة السد .مشيرا إىل أن هذه القوى
الخارجي�ة تعل�م أنه إذا نجح�ت إثيوبيا يف
تج�اوز كل هذه التحديات فس�تكون دولة
إقليمية ذات نفوذ مؤثر يف محيطها.

بعد تسجيل حنو  7االف اصابة و 43حالة وفاة

اصابات كورونا يف العراق تسجل اخنفاضا
طفيفا وعدد امللقحني بلغ  298377ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
الس�بت ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لفيروس كورون�ا املس�تجد يف العراق،
وفيم�ا اك�دت تس�جيل  6967اصاب�ة
جديدة و 43حالة وفاة وش�فاء 6959
حالة ،ح�ددت دائ�رة صح�ة الرصافة
التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب
املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان
تلقت�ه «الزوراء» :ان ع�دد الفحوصات
املختربية لي�وم امس ،41757 :ليصبح
عدد الفحوص�ات الكلي�ة،9076934 :
مبين�ة ان�ه ت�م تس�جيل  6967اصابة
جديدة و 43حالة وفاة وش�فاء 6959
حالة.واضافت :ان عدد حاالت الش�فاء
ال�كيل ،)%87.6( 897966 :ام�ا ع�دد
ح�االت االصاب�ات ال�كيل،1025288 :
بينم�ا عدد الحاالت الت�ي تحت العالج:
 ،112105يف حين عدد الحاالت الراقدة
يف العناي�ة املرك�زة ،509 :وعدد حاالت
الوفيات الكيل ،15217 :الفتة اىل ان عدد
امللقحني ال�كيل.298377 :م�ن جهته،
اعل�ن مدير عام صحة بغ�داد الرصافة
عبد الغني الس�اعدي ،تس�جيل 1778

اصاب�ة جديدة بفيروس كورونا بينها
 1357خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.وقال الس�اعدي يف بيان تلقته
«ال�زوراء» :ان «املؤسس�ات الصحي�ة
سجلت امس يف جانب الرصافة 1778
اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالت�ايل1357 :حال�ة خلال الرص�د
الوبائ�ي للقطاع�ات الصحية  /قطاع
الرصاف�ة  111حالة م�ن خالل الرصد
الوبائ�ي  /قط�اع بغداد جدي�دة 137
حالة من خالل الرصد الوبائي  /قطاع
النه�روان  213حالة من خالل الرصد
الوبائ�ي  /قطاع الص�در  74حالة من
خالل الرصد الوبائ�ي /قطاع البلديات
االول  241حال�ة م�ن خلال الرص�د
الوبائ�ي /قطاع البلدي�ات الثاني 207
حالة من خلال الرصد الوبائي /قطاع
الش�عب  109حال�ة من خلال الرصد
الوبائي  /قط�اع املدائن  139حالة من
خالل الرصد الوبائي /قطاع االعظمية
 81حال�ة من خلال الرص�د الوبائي/
قط�اع االس�تقالل  45حال�ة من خالل
الرصد الوبائي.

تفاصيل ص2

تأجيل جلسة جملس النواب  ..وإصابة  50نائبا بكورونا بينهم  11حالتهم حرجة

الزوراء  /يوسف سلمـان:
على مدى ثالث�ة اي�ام متتالية  ،ل�م يتمكن مجلس
النواب م�ن ضمان النص�اب القانوني بما يس�مح
بعقد الجلس�ة االوىل ليعلن فيها رس�ميا بدء اعمال
فصله الترشيعي الثاني الجديد من السنة الترشيعية
الثالثة  ،فيما وجهت رئاسة مجلس النواب ،اللجان

النيابية املعنية باالرساع يف اعداد ترشيعات القوانني
املهمة وذات االولوية من اجل اقرارها يف الجلس�ات
املقبلة .ومع استمرار عدم وجود النصاب القانوني
 ،ارجأ مجلس النواب جلس�ته االعتيادية التي كانت
مقررة يوم الخميس اىل اش�عار آخر  ،حيث عقدت
رئاسة الربملان اجتماعا تداوليا برئاسة النائب االول

حسن الكعبي ملناقش�ة الترشيعات املهمة ،وقررت
تحديد موعد الجلس�ة االعتيادية يف وقت الحق .لكن
االوس�اط النيابي�ة  ،تحدثت عن مايع�رف باملوقف
الوبائي الروقة السلطة الترشيعية  ،وتداولت ان عدد
النواب املصابني حاليا بفريوس كورونا يصل نحـو
خمس�ون نائ ًبا  ،منهم  11نائبا حالتهم حرجة ،من

أص�ل  329عض�وا تتراوح إصابتهم بين الخفيفة
واملتوس�طة .وهم يتلقون الدع�م الطبي من أجهزة
التنفس الصناعي تحت الحجر الصحي  ،فضال عن
اصابات اخ�رى بني موظفي الكتل واللجان النيابية
وعنارص الحمايات الشخصية.

تفاصيل ص2

الشعب األمريكي يكرم األرمن بعد  106أعوام

بايدن يعرتف رمسياً بـ«إبادة األرمن» وأردوغان يندد «بتسييس» القضية
واشنطن /متابعة الزوراء:
أعلن البيت األبيض أن الرئيس األمريكي
ج�و باي�دن اعترف بص�ورة رس�مية
بتع�رض األرم�ن لإلب�ادة الجماعية يف
اإلمرباطوري�ة العثمانية.وقال بايدن يف
بي�ان أصدرت�ه اإلدارة األمريكية امس
السبت إن املذبحة التي تعرض لها األرمن
أواخ�ر عه�د اإلمرباطوري�ة العثمانية،
والتي ب�دأت باعتق�ال املفكرين األرمن

االعتراف بإب�ادة األرم�ن.يف غض�ون
ذلك ن�دد الرئي�س الرتك�ي رجب طيب
أردوغان« ،بتس�ييس» قضي�ة «اإلبادة
الجماعي�ة» بح�ق األرم�ن ،م�ن قب�ل
األط�راف األمريكية ،وذل�ك بعد اعرتاف
الرئي�س األمريك�ي باإلب�ادة الجماعية
بش�كل رس�مي.وقال الرئيس الرتكي:
«تسييس أطراف ثالثة النقاشات (حول
أح�داث  )1915وتحويلها إىل أداة تدخل

وزعماء األرمن يف القسطنطينية يف 24
أبريل  ،1915تمثل إبادة جماعية.وجاء
يف البي�ان أن «الش�عب األمريكي يكرم
األرمن الذي لقوا مرصعهم باإلبادة التي
بدأت يف مثل هذا اليوم قبل  106أعوام».
وأش�ارت «رويرتز» إىل أن خطوة بايدن
التي تعد رمزية إىل حد كبري ،تعني تغريا
جذريا عن سياسة شديدة الحذر تبناها
البيت األبيض منذ عقود حيال مس�ألة

أطلق عملية برية مشالي العراق ضد “حزب العمال “

اجليش الرتكي يتوغل يف عمق األراضي العراقية
مبسافة  9كلم

انقرة /متابعة الزوراء:
أطل�ق الجي�ش الرتكي عملية عس�كرية بري�ة جديدة ضد
“ح�زب العم�ال الكردس�تاني” يف منطق�ة متين�ا ش�مال
العراق.ودخلت قوات خاصة تابعة للجيش الرتكي إىل عمق
األرايض العراقي�ة بمس�افة  9كيلومترات وأقامت نقاطا
عس�كرية جديدة يف محافظة دهوك ،إضافة إىل إس�ناد من
قبل طيران الجيش الرتكي فوق املنطق�ة ذاتها ،بحثا ً عن
مس�لحني تابعين لحزب العم�ال الكردس�تاني وذلك وفق
وس�ائل إعالم كردية.وقالت وسائل إعالم تركية إن “قوات
خاص�ة تركي�ة ،هبط�ت يف املنطق�ة بواس�طة مروحيات
هيلوكوبرت” ،و”اس�تهدفت مواقع لعن�ارص حزب العمال
الكردس�تاني يف املنطقة”.وتق�وم الق�وات الرتكي�ة بين

فترة وأخرى بعمليات مش�ابهة يف ش�مال العراق ملالحقة
عنارص “حزب العمال الكردس�تاني” ال�ذي ُتصنفه تركيا
تنظيم�ا ً إرهابي�اً ،فيما تتواج�د القوات الرتكي�ة يف بعض
مناطق ش�مايل العراق بش�كل دائم ،وفق اتفاقيات مربمة
مع الجانب العراقي يف ع�ام .1995وأكدت تقارير إخبارية
تركي�ة إنزال وحدات ق�وات خاصة تابع�ة للجيش الرتكي
يف هذه املنطقة تحت غط�اء مقاتالت “إف ”-16وطائرات
مسرية ومروحيات عس�كرية ومدفعية.وحسب التقارير،
تستهدف القوات الرتكية مواقع لـ”حزب العمال” يف متينا
ومناط�ق محيطة ،منها قارا وقنديل وأفاسين وباس�يان
والزاب.وأكدت وس�ائل إعالم كردي�ة تنفيذ الجيش الرتكي
عملية إنزال يف متينا الليلة املاضية.

ضد تركيا لم يحقق منفعة ألي أحد».
وأضاف« :ما يجمعنا (األتراك واألرمن)
ليس�ت املصال�ح ب�ل ارتباطن�ا الوثيق
بالدولة والقيم واملث�ل العليا ذاتها».أما
وزي�ر خارجية تركيا ،مولود ش�اووش
أوغل�و ،فق�ال إن بالده ترف�ض تماما
قرار أمريكا االعرتاف باإلبادة الجماعية
لألرمن.وقال وزير الخارجية« :تركيا ال
تتلقى دروسا من أحد حول تاريخها».

السعودية :تطبيق “توكلنا” شرط أساسي
لدخول املطارات وصعود الطائرات
الرياض /متابعة الزوراء:
وضعت اململكة العربية الس�عودية رشطا أساسيا
م�ن أج�ل دخ�ول مطاراته�ا الداخلي�ة والدولي�ة
ورك�وب طائراتها.وأكدت الهيئ�ة العامة للطريان
املدن�ي الس�عودية على أن تطبي�ق “توكلن�ا” هو
رشط أس�ايس لدخول املطارات وصعود الطائرات.
وأوضح�ت يف بيان صحفي أنه�ا تعمل مع “الهيئة
الس�عودية للبيان�ات وال�ذكاء االصطناع�ي”
والجهات ذات العالقة للربط بش�كل إلكرتوني بني
تطبي�ق “توكلن�ا” وعملي�ة إصدار بطاق�ة صعود
الطائ�رة للمس�افر قب�ل توجه�ه للمط�ار ،وذل�ك
فقط للمس�افرين الذين تكون حالتهم الصحية يف
التطبيق “محصن” أو “لم تثبت إصابته” بفريوس

“كورون�ا” املس�تجد.كما أش�ارت الهيئ�ة العامة
للطيران املدني يف الس�عودية إىل أنه س�يتم فحص
الحال�ة يف “توكلنا” عند  3مناطق فرز يف املطارات،
املنطقة األوىل س�تكون عند مداخل املطارات ،حيث
س�يتم فح�ص الحال�ة يف التطبي�ق عن�د العاملني
واملس�افرين واملوظفين وجميع مرت�ادي املطار.
وتابع�ت أنه س�يتم التأكد من الحال�ة يف “توكلنا”
عند منطقة إنهاء إجراءات الس�فر وإصدار بطاقة
صع�ود الطائرة ،وعن�د منطقة دخ�ول الطائرات.
وبين�ت الهيئ�ة أن ذل�ك يأت�ي تطبيق�ا لإلجراءات
االحرتازي�ة والتدابير الوقائي�ة املتصل�ة بجائحة
فيروس “كورون�ا” املس�تجد ،والتي أوص�ت بها
اللجان املختصة يف املطارات واملنشآت التابعة لها.

القيادة املركزية األمريكية :لن خنفض عدد قواتنا يف العراق

وزير اخلارجية األمريكي يتعهد مبواصلة بالده العمل مع العراق ملواجهة التحديات األمنية

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت القي�ادة املركزي�ة األمريكي�ة أن
الواليات املتحدة ل�ن تخفض عدد قواتها
يف العراق ،وذلك “بنا ًء عىل رغبة الحكومة
العراقي�ة يف بغ�داد” ،فيم�ا اعل�ن وزي�ر
الخارجي�ة االمريك�ي ،أنتون�ي بلينك�ن،
أن الوالي�ات املتح�دة س�تواصل العم�ل

مع الع�راق ملواجه�ة التحدي�ات األمنية،
وحماي�ة الق�وات األمريكي�ة والتحال�ف
الدويل.وق�ال قائ�د القي�ادة املركزي�ة
الجنرال ،كينيث ماكين�زي“ :العراق يريد
بقاءنا ،ولن نخفض عدد القوات هناك”.
وأضاف أنه “ال يعتقد أن الواليات املتحدة
على حاف�ة االنخ�راط بح�رب يف الرشق

األوسط”.وأعلن البيت األبيض ،يف مارس
امل�ايض ،أن “اإلدارة األمريكية والحكومة
العراقية س�تعقدان ح�وارا استراتيجيا
يف أبري�ل املقبل”.وأوض�ح البيت األبيض
أن “االجتماع�ات س�توضح مه�ام قوات
التحالف ال�دويل املوجودة يف العراق ،وأنها
تنحصر يف التدري�ب وتقدي�م املش�ورة

للقوات العراقية ،وأن وجودها يف املنطقة
بهدف من�ع تنظيم داع�ش اإلرهابي مع
إع�ادة تجمي�ع صفوفه”.م�ن جانب�ه،
نرش وزي�ر الخارجية األمريك�ي ،أنتوني
بلينك�ن ،تغري�دة على مواق�ع التواصل
االجتماع�ي “تويتر” تح�دث فيه�ا عن
املكاملة الت�ي أجراها م�ع رئيس حكومة

إقلي�م كردس�تان.وقال يف التغري�دة إن�ه
أج�رى “مكامل�ة” مثم�رة م�ع بارزان�ي
إلعادة تأكيد رشاكتنا ومناقشة الهجمات
يف إقلي�م كردس�تان العراق.وأض�اف أن
الوالي�ات املتح�دة س�تواصل العم�ل مع
العراق ملواجهة التحديات األمنية ،وحماية
القوات األمريكية والتحالف الدويل.
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بعد تسجيل حنو  7االف اصابة و 43حالة وفاة
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اصابات كورونا يف العراق تسجل اخنفاضا طفيفا وعدد امللقحني بلغ  298377ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
السبت ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  6967اصابة جديدة و43
حالة وفاة وشفاء  6959حالة ،حددت
دائرة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،41757 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية،9076934 :
مبينة انه تم تسجيل  6967اصابة
جديدة و 43حالة وفاة وشفاء 6959
حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)%87.6( 897966اما عدد حاالت
االصابات الكيل ،1025288 :بينما عدد
الحاالت التي تحت العالج،112105 :
يف حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ،509 :وعدد حاالت الوفيات
الكيل ،15217 :الفتة اىل ان عدد
امللقحني الكيل.298377 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة عبد الغني الساعدي ،تسجيل

 1778اصابة جديدة بفريوس كورونا
خالل الرصد الوبائي
بينها 1357
للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان «املؤسسات الصحية سجلت امس
يف جانب الرصافة  1778اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل:
1357حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية  /قطاع الرصافة
 111حالة من خالل الرصد الوبائي
 /قطاع بغداد جديدة  137حالة من
خالل الرصد الوبائي  /قطاع النهروان
 213حالة من خالل الرصد الوبائي /
قطاع الصدر  74حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع البلديات االول 241
حالة من خالل الرصد الوبائي /قطاع
البلديات الثاني  207حالة من خالل
الرصد الوبائي /قطاع الشعب 109
حالة من خالل الرصد الوبائي  /قطاع
املدائن  139حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع االعظمية  81حالة من
خالل الرصد الوبائي /قطاع االستقالل
 45حالة من خالل الرصد الوبائي.
واشار اىل ان 421حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية 51 :حالة يف

مدينة الصدر موزعة عىل املحالت /
الكيارة  /الزراعي  /قطاع  / 1رشكة
رمضان  /قطاعات  50 11و  38و
 19و  61و 6و  / 7رشكة الكهرباء /
حي االمانة  /الجوار  /االورفيل /

الحبيبية /حي طارق  /جميلة 544 /
513 6 565 / 542 / 538 / 553 /
/ 520 / 519 / 555 / 547/ 552 /
4 519 / 556 / 550 / 546 / 521
حاالت يف منطقة الرياض18 ،حالة يف

شارع فلسطني محلة  /املستنرصية
 / 502 / 503 / 509 /ساحة بريوت
38 ،508 /510 /حالة يف الشعب
محلة /سبع قصور  /حي البساتني /
 / 367البنوك / 733 /الزراعي 333 /

 / 323 /حي اور 12 ، 341 /حالة يف
النهروان  /الزراعي  /حي الوحدة /
قرب املستشفى 19 ،حالة يف املدائن
 /جرس دياىل  /الجعارة  /التاميم
 /حي الوحدة 14 ،حالة يف الحسينية
محلة  /نهر عودة  /الجريخي /
الراشدية  /حي الزهور 217 /225 /
 20 ، 221 /حالة يف منطقة االعظمية
محلة  /303 /302الضباط / 312 /
شارع 17، 310 / 20حالة يف منطقة
الكرادة محلة /مطعم زرزور / 907 /
16 ،910 / 911 / 901 / 909 / 930
حاالت يف منطقة العبيدي محلة /762
57 ، 754 / 756حالة يف البلديات
توزعت عىل املحالت التالية / 730 :
 9 / 723 / 728نيسان  /الزراعي
 /شارع  36 ،715 /حالة يف منطقة
بغداد جديدة محلة 719 / 741 / 703
 /السوق 19 ، 703 /حالة يف منطقة
االمني محلة  / 734 / 733الثانية /
 / 751السوق 20 ،حالة يف منطقة
الزعفرانية محلة 958 / 920 / 952
3 ، 964 /حاالت يف منطقة الحرية
محلة 4 ، 730 / 729حاالت يف منطقة
الدورة محلة 5 ، 808 / 840حاالت يف

حي القاهرة محلة 16 ، 317 / 316
حالة يف منطقة الضباط  11 ،حالة يف
منطقة الزوية  7 ،حاالت يف منطقة
الطالبية  16 ،حالة يف منطقة الكرادة
 11 ،حالة يف منطقة املشتل  13 ،حالة
يف منطقة املستنرصية  15 ،حالة يف
منطقة الضباط 11 ،حالة يف منطقة
الغدير محلة . 711 / 710
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج
وفق الربوتوكوالت املعتمدة» ،مشريا اىل
ان «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع
اىل  138341تويف منهم  1621لالسف
فيما اكتسب الشفاء  122808حالة
شفاء ومتبقي قيد العالج .»13912
ودعا الساعدي اىل «مراعاة تلك الجهود
والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد
الشفاء من خالل االلتزام بإجراءات
الوقائية ولبس الكمامات والرتكيز
عىل التباعد االجتماعي وعدم التهاون
وتقدير تلك الجهود».
وثمن الساعدي «الجهود التي تبذل من
قبل مالكات صحة الرصافة ملعالجة
مصابي فريوس كورونا مضحني
بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس».

بعد وفاة مخسة نواب يف الربملان بالفريوس

تأجيل جلسة جملس النواب  ..وإصابة  50نائبا بكورونا بينهم  11حالتهم حرجة

الزوراء  /يوسف سلمـان:
عىل مدى ثالثة ايام متتالية  ،لم يتمكن مجلس
النواب من ضمان النصاب القانوني بما يسمح
بعقد الجلسة االوىل ليعلن فيها رسميا بدء
اعمال فصله الترشيعي الثاني الجديد من السنة
الترشيعية الثالثة  ،فيما وجهت رئاسة مجلس
النواب ،اللجان النيابية املعنية باالرساع يف اعداد
ترشيعات القوانني املهمة وذات االولوية من

اجل اقرارها يف الجلسات املقبلة .
ومع استمرار عدم وجود النصاب القانوني ،
ارجأ مجلس النواب جلسته االعتيادية التي
كانت مقررة يوم الخميس اىل اشعار آخر  ،حيث
عقدت رئاسة الربملان اجتماعا تداوليا برئاسة
النائب االول حسن الكعبي ملناقشة الترشيعات
املهمة ،وقررت تحديد موعد الجلسة االعتيادية
يف وقت الحق .
لكن االوساط النيابية  ،تحدثت عن مايعرف

جمهورية العراق
العدد/1063:ج2021/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/4/22:
محكمة جنح النارصية
اىل املتهم الهارب غسان عباس عبد عيل
م /تبليغ
قام املشتكي (نورس عالء حاجم) الدعوى الجزائية املرقمة والتي يطلب
فيها (الشكوى املقدمة ضده وفق احكام املادة (/459عقوبات) وبالنظر
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املحاكمة املوافق
( )2021/5/27الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وفق القانون.
القايض
عيل محمد سليم حميدي
جمهورية العراق
العدد/1739:ش2021/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/4/22:
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل  /املدعى عليه  /بدر محمد صوين
م /تبليغ
اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا بحقك بالعدد /1739ش 2021/يف
 2021/4/22واملتضمن الحكم بإلزامك بتأدية الحضانة للمدعية وبالنظر
ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحكم
املذكور اعاله وبإمكانك االعرتاض عليه خالل مدة عرشة ايام من تاريخ
نرش االعالن.
القايض
عباس معني كاظم
جمهورية العراق
العدد/1468:ش2021/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/4/22:
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه احمد عادل دخيل
م/تبليغ
قامت املدعية (اية رعد دخيل) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والتي تطلب
فيها التفريق القضائي وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم
بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه
املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق  2021/5/4الساعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
ضياء قاسم الهاليل
جمهورية العراق
العدد/1487:ش2021/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/4/22:
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه محمد عادل دخيل
م/تبليغ
قامت املدعية (زينب رعد دخيل) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والتي
تطلب فيها التفريق القضائي وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح
القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور
امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق  2021/5/4الساعة التاسعة
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
ضياء قاسم الهاليل

باملوقف الوبائي الروقة السلطة الترشيعية ،
وتداولت ان عدد النواب املصابني حاليا بفريوس
كورونا يصل نحـو خمسون نائ ًبا  ،منهم 11
نائبا حالتهم حرجة ،من أصل  329عضوا
ترتاوح إصابتهم بني الخفيفة واملتوسطة.
وهم يتلقون الدعم الطبي من أجهزة التنفس
الصناعي تحت الحجر الصحي  ،فضال عن
اصابات اخرى بني موظفي الكتل واللجان
النيابية وعنارص الحمايات الشخصية.

يشار إىل أن عدد نواب الربملان املتوفني نتيجة
مضاعفات فريوس كورونا بلغ خمسة نواب،
وهم كل من :النائبة عن القوى العراقية غيداء
كمبش ،والنائب عن محافظة دياىل حسني
الزهريي ،والنائب عن تيار الحكمة عيل العبودي،
واملتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني
يف الربملان العراقي آرام ناجي بالتيي ،والنائب
عن ائتالف دولة القانون عدنان االسدي
وتوقعت اوساط نيابية  ،ارجاء موعد الجلسة

االعتياديـة اىل منتصف االسبوع الحايل يف االقل
 ،يومي الثالثاء او الخميس املقبلني  ،لحيـن
ضمان وجود النصاب القانوني باالتفاق مع
قادة الكتل قبل الدعوة اىل عقد الجلسة لعدم
تكرار سيناريو التأجيل مرة اخرى .
وكانت اوساط نيابية بررت تأجيل جلسة
مجلس النواب مرة اخرى  ،بسبب توقعات
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 الثالثاء املايض  ،خشية من
تصويت الربملان عىل رفع الحصانة عن بعض
النواب املطلوبني للتحقيق بقضايا فساد من
قبل لجنة االمر الديواني  29الخاصة بمكافحة
الفساد.

أعلن القبض على عدد من املتهمني بـ «الدكات» العشائرية

قائد شرطة بغداد :نسبة التزام املواطنني حبظر التجوال بلغت %90

بغداد /الزوراء:
أكد قائد رشطة بغداد ،اللواء الركن ماجد
فالح املوسوي ،امس السبت ،التزام املواطنني
بالحظر بنسبة  90يف املئة ،فيما لفت اىل إلقاء
القبض عىل مستخدمي السالح بـ(الدكات)
العشائرية يف بعض املناطق.وقال املوسوي
يف ترصيح صحفي :إن»نسبة الحظر تختلف
من منطقة اىل أخرى  ،فهناك مناطق شعبية
مكتظة بالسكان ،ومساحات بيوتها صغرية،

وبالتايل يتضاءل التزامها بالحظر» .مؤكدا ً أن
«التزام املواطنني بإجراءات الحظر الجزئي
والشامل تبلغ نسبته  90يف املئة ،والباقي
هم من يحملون تخويالً واستثناءاتٍ بحكم
عملهم الذي يستوجب التنقل يف أوقات
متأخرة».وأضاف أن»قيادة الرشطة تغض
النظر عن امتالك املواطن لسالح واحد يف
املناطق البعيدة وخاصة الريفية للدفاع عن
النفس وللتصدي حتى ال يكونوا لقمة سائغة

لإلرهاب  ،لكنها تحاسب وتلقي القبض عىل
من يستخدم السالح يف املناسبات أو (الدكات)
العشائرية أو الثارات  ،وتم القبض عىل عدد
كبري ممن يقومون بـ(الدكة) العشائرية يف
بعض املناطق مثل النهروان وحي الوحدة
وكذلك يف مناطق مدينة الصدر ومناطق أخرى
« ،الفتا ً اىل «وجود تعاون من املواطنني مع
رجال الرشطة يف هذا الصدد».وشدد املوسوي
عىل»عدم وجود انتشار للجماعات املسلحة

تعزية

تعزي شركة اور العامة  /مكتب بغداد بوفاة أحد
منتسبيها الفقيد الراحل (خالد غازي العبودي/
أبو حوراء) إثر حادث مؤسف ،سائلني اهلل العلي
القدير ان يتغمده بواسع رمحته ويسكنه فسيح
جناته ..وإنا هلل وإنا اليه راجعون.
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
العدد/2288:ش2021/
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
التاريخ2021/4/7:
اىل املدعى عليه يعقوب خلف عبد اللطيف
م /تبليغ
قامت املدعية (اوضاح فالح شذر) الدعوى
الرشعية املرقمة اعاله والتي تطلب فيها
تأييد حضانة وأجر حضانة وبالنظر ملجهولية
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم
املرافعة املوافق  2021/5/5الساعة التاسعة
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
ووفقا للقانون.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

العدد/700:ش2021/
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
التاريخ2021/4/20:
اىل املدعى عليه سهام عبد خلف
م/تبليغ
قام املدعي (حسني عيل عناد) الدعوى الرشعية
املرقمة اعاله والتي يطلب فيها مطاوعة زوجته
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح
القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة
صباح يوم املرافعة املوافق  2021/5/6الساعة
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
ووفقا للقانون.
القايض
عباس معني كاظم

يف الشوارع ،وأن بعض هذه الجماعات تقوم
بعمليات مخادعة ألغراض إعالمية من خالل
نرشها يف مواقع التواصل االجتماعي».
موضحا ً أن»الرشطة لن تسمح بمثل ذلك،
وأنه حتى تحرك القطعات العسكرية للجيش
من منطقة اىل أخرى ال يتم إال بموافقة القائد
العام للقوات املسلحة وقيادة العمليات يف
املنطقة».وأوضح املوسوي»:نحتاج اىل
تثقيف مجتمعي وتوعية دينية واخالقية

ودراسة الحالة املادية للمواطن ،ألن أغلب
الجرائم ترتكب يف مناطق فقرية مزدحمة
بالسكان؛ تعاني من العوز» .مبينا ً أن
«تنامي الجريمة وعمليات القتل يف املجتمع
ترتكب يف املناطق املكتظة بالسكان ،وهي
نتيجة الحالة النفسية املضطربة ملرتكبي
هذه الجرائم والناجمة عن تعاطي املخدرات
أو تأثر بعضهم بتداعيات تفيش كورونا أو
ألسباب مادية واجتماعية».

اعالن مناقصة
اىل السادة الراغبني بتقديم عطاءاتهم
م /املناقصة املرقم (5م)2021/
يرس الرشكة العامة للسمنت العراقية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم
عطاءاتهم للمادة املذكورة ادناه مع مالحظة ما ييل -:

 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بالرشكة
العامة للسمنت العراقية (خالل ساعات الدوام الرسمي) كما موضح بالتعليمات ملقدمي
العطاءات .
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة (:حسب الرشوط العامة للمناقصة).
 -3بإمكان مقدمي العطاء رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف
ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع البالغة (الوارد يف اعاله).
 -4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي(صندوق العطاءات يف مقر الرشكة) يف املوعد املحدد
(الوارد يف اعاله) سوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني اىل مقر الرشكة –الساعة الثانية عرش بعد الظهر من تاريخ
غلق املناقصة).
 -5عىل مقدمي العطاءات تقديم ما ييل -:
أ -ان يكون املشارك حاصل عىل اجازة ممارسة املهنة نافذة حاليا او شهادة تأسيس الرشكة او
املكتب ،وان يكون عنوانه وهاتفه معروف داخل العراق .
ب -تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره ()1,180,000دينار مليون ومائة وثمانون الف دينار عىل
شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادر من مرصف معتمد (ال تقل نفاذيته عن
 3اشهر) ما عدا املصاريف التالية(االقتصاد لالستثمار,الوركاء لالستثمار ,الشمال ,دار السالم
لالستثمار ,دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ,البرصة الدويل لالستثمار ,الرواحل االسالمي
لالستثمار والتمويل ,بنك اسيا الرتكي ,البالد االسالمي لالستثمار والتمويل).
ج -تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لغرض االشرتاك باملناقصات .
مع التقدير
مع تحيات
الرشكة العامة للسمنت العراقية
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني www.icsc.gov.iq
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تقارير
العدد 7474 :االحـد  25نيسان 2021

ما سبب تقارب مصر وتركيا اآلن وما
مصري املعارضة املصرية؟
اسطنبول /بي .بي .يس :
يعيش املرصيون العاملون يف قنوات املعارضة،
التي تبث م�ن تركيا ،حالة م�ن الرتقب والقلق
بعد إعالن أنقرة نيتها إرس�ال وفد رسمي رفيع
املس�توى يضم نائب وزير الخارجية الرتكي إىل
القاه�رة ،إلطالق مفاوضات ته�دف إىل تطبيع
العالقات بني البلدين.
ويأتي ذلك بعد نحو ثمانية أعوام من القطيعة
الت�ي س�ببها دع�م تركي�ا لجماع�ة اإلخ�وان
املس�لمني املرصي�ة ،بع�د لج�وء قياداته�ا إىل
إس�طنبول إثر اإلطاحة بحكم الرئيس املرصي
السابق محمد مريس عام .2013
ويتساءل هؤالء هل ستغلق تركيا هذه القنوات
وتط�رد العاملين فيه�ا أم أنه�ا سترحلهم أو
تس�لمهم لبلده�م؟ ورغم اس�تبعاد العديد من
املسؤولني األتراك مثل هذه السيناريوهات لكن
القلق ال يزال يساور بعض هؤالء.
ويق�ول موظف مرصي بارز يف قناة “مكملني”
املرصي�ة املعارض�ة ،الت�ي تبث م�ن تركيا ،أن
مسؤولني كبارا يتبعون جهات سيادية تركية،
قد أبلغوا مدراء ثالث قنوات تلفزيونية معارضة
تبث من إس�طنبول ،أنه “لم يعد مسموحا ً لهم
توجيه أي نوع م�ن االنتقادات ال عرب نرشاتهم
وال م�ن خلال برامجه�م للرئيس الس�ييس أو
للحكومة املرصية أو للسياسة املرصية”.
يق�ول ذل�ك املوظف لبي ب�ي يس ني�وز عربي،
والذي اشترط عدم ذكر اس�مه ،إن الخرب وقع
كالصاعق�ة عىل قطاع واس�ع م�ن العاملني يف
قن�وات (وط�ن  -مكملين  -الشرق) ،وهم يف
معظمهم معارضون لحكم السييس ،وينتمون
لتي�ارات بعضها إسلامية وأخ�رى ليربالية ،ملا
يمك�ن أن ت�ؤول إليه األمور يف ح�ال تم بالفعل
تحقي�ق تق�دم يف مل�ف تطبي�ع العالق�ات بني
القاهرة وأنقرة.
وأكد وزير الخارجية الرتكي ،مولود تش�اووش
أوغلو ،أن وفدا ً رس�ميا ً تركيا ً سيتوجه إىل مرص
يف األس�بوع األول من ش�هر مايو /أيار املقبل،
وذلك بناء عىل دعوة رسمية وجهتها القاهرة.
وقال املوظف يف قناة “مكملني” إن املس�ؤولني
األت�راك رفض�وا بح�ث أي مقرتح�ات بش�أن
إمكانية التوصل إىل مقاربات أو صياغات تمكن
تل�ك القنوات م�ن التحرك بنوع م�ن املرونة يف
التعبري عن رفضها لسياس�ات مرص الرسمية،
والت�ي “م�ن أجلها ترك�وا أرضه�م وذهبوا إىل
تركيا” بعد اإلطاحة بمريس عام .2013
وش�هد ذلك العام بداية توتر العالقات املرصية
الرتكية ،واس�تدعاء أنقرة سفريها يف القاهرة،
وه�و م�ا ردت عليه مصر باملثل ،وص�وال إىل
اعتب�ار الطرفني س�فري كل منهم�ا لدى اآلخر
شخصا ً غري مرغوب به ،إال أن سفارتي البلدين
لم تغلقا أبوابهما ،واستمرت بالعمل بمستوى
تمثي�ل منخف�ض ط�وال األع�وام الثماني�ة
املاضية.
ويق�ول الكاتب واملحلل الس�يايس الرتكي ،عيل
أوزت�ورك ،إن “التق�ارب املصري الرتك�ي ل�م
يتحقق بعد” لكن لديهما رغبة مشرتكة ،وأشار
إىل أن تقاري�ر كثيرة تحدث�ت ع�ن اجتماعات
اس�تضافتها دول أوروبي�ة بين ممثلين ع�ن
جه�ازي االس�تخبارات الرتكي واملصري ،قبل
أن يب�ادر الرئي�س الرتكي باإلعلان عن وجود
اتصاالت أمنية بني البلدين.
ويضيف أوزتورك إن حل الخالفات القائمة بني
البلدي�ن ليس أمرا ً مس�تحيالً ،فصي�غ توافقية
كثيرة ُطرح�ت للتوصل إىل مقارب�ات ،بعضها
تم�ت املوافقة عليها من بينه�ا تهدئة الخطاب
اإلعالم�ي يف البلدي�ن ،وع�دم الوق�وف يف وجه

بعضهم البعض يف املحافل واملنصات الدولية ،ثم
التوافق بش�أن دفع األمور قدما ً يف ليبيا وصوالً
إلجراء انتخابات عامة نهاية العام الحايل.
وأوض�ح أوزت�ورك أن ما ذكر يف بعض وس�ائل
االعلام ع�ن تعه�دات تركي�ة بس�حب قواتها
والعن�ارص املس�لحة األجنبية التابع�ة لها من
ليبي�ا ،وع�دم انش�اء أي قواعد عس�كرية عىل
األرض الليبي�ة ،ق�د يكون ممكن�ا ً إذا كان ثمن
ذلك مجزيا بالنسبة ألنقرة.
املصادر الدبلوماس�ية أكدت لب�ي بي يس نيوز
عربي ،أن اتفاقا جرى بني البلدين عىل تش�كيل
لجان متخصصة أمنية وسياس�ية واقتصادية،
لبحث ملفاتٍ طالب كل بلد بإدراجها.
وم�ن بني مطال�ب مرص تس�ليم املطلوبني من
جماعة اإلخوان املوجودين يف تركيا ،وال س�يما
أن املطلب الرتك�ي باإلفراج عن الرئيس مريس،
بات ال معنى له بعد وفاته يف محبسه يف يونيو/
حزيران .٢٠١٩
ويلفت بع�ض املراقبني إىل حقيقة حصول عدد
كبري من العن�ارص املعارضة املرصية املوجودة
يف تركي�ا عىل الجنس�ية الرتكي�ة ،وهي من بني
األخط�اء الت�ي ارتكبته�ا الس�لطات املرصية،
برفضه�ا تجديد جوازات س�فرهم التي غادروا
بها مرص يف عام .2013
كما أن لجانا ً أخرى س�تبحث يف سن ترشيعات
أو إص�دار ق�رارات ،تحظ�ر على أي ح�زب أو
جماعة ممارس�ة أنشطة تعادي مرص انطالقا
من تركيا ،وكذلك ستفعل مرص.
ويقول الكاتب واملحلل السيايس الرتكي ،فراس
رضوان أوغلو ،إن الطرفين لديهما مصلحة يف
إحراز تق�دم يف ملف تطبيع العالق�ات بينهما.
فمصر تح�اول من خلال تقاربها م�ع تركيا
أن تضغ�ط عىل حلفائه�ا الذين تنك�روا لها يف
مشروع م�د خط نق�ل الغاز البحري “إيس�ت
ميد” من رشق املتوس�ط وحت�ى أوروبا ،والذي
تم اس�تبعاد مرص من�ه ،موضح�ا أن التقارب
م�ع تركيا قد يكون خطوة تكتيكية إلجبار هذا
التكت�ل عىل وض�ع مرص ضمن حس�اباتهم يف
مشاريع الغاز.
ورأى رض�وان أوغلو ،أن تركيا تريد اس�تخدام
الورق�ة املرصي�ة للضغ�ط بقوة على جارتها
اليون�ان للجلوس إىل طاول�ة التفاوض وتقديم
تنازالت حقيقية ،وحس�م امللف�ات الخالفية يف
املتوسط وبحر إيجة.
البلدان هما من أبرز القوى اإلقليمية وتربطهما
عالق�ات تاريخية عميق�ة ،ويواجه�ان أزمات
متش�ابهة ب�رأي كثريي�ن ،س�واء االقتصادية
منها واالنهيار الذي لح�ق بعملتيهما املحليتني
يف الس�نوات األخيرة ،أو البرود يف عالقاتهم�ا
مع واش�نطن ورف�ض األخرية بيعهم�ا أحدث
طائراتها املقاتلة من طراز  F-35يف وقت تشهد
عالقاتهما بموسكو دفئا ً مقلقا ً للغرب.
كم�ا أن املخ�رج الوحي�د ألزماتهم�ا ب�رأي
مراقبني ،يكمن يف رشق البحر املتوس�ط ،حيث
االحتياطات املهولة من الغاز ،وتوقيع اتفاقيات
ترسيم ملناطق الصالحيات البحرية بني البلدين،
وتوقيع اتفاقيات أكث�ر أهمية تتعلق بالتنقيب
والتصدي�ر واالس�تثمار تبعا ً إلمكاني�ات تركيا
وقدرات سفنها يف البحث والتنقيب.
أخيرا ً ف�إن كثريي�ن هن�ا ي�رون أن التق�ارب
املرصي الرتكي ،لن يعود بالرضر بأي شكل من
األش�كال عىل البلدين ،بقدر ما س�يفتح نوافذ
ف�رص للحديث ع�ن تحالفات جدي�دة وفرص
اس�تثمار وق�وة مؤث�رة ال يمك�ن تجاوزها أو
إغفالها يف منطقة شديدة التعقيد والحساسية
واألهمية بكل املقاييس.
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حددت الطرق اليت دخلت بها العمالة األجنبية إىل البالد

العمل :التس��ول أصبح منظومة يرأس��ها “مق��اول” وحنتاج
لتدخل األجهزة األمنية
بغداد /الزوراء:
أك�د وزي�ر العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،ع�ادل الركاب�ي ،أن
عددا ً كبيرا ً من املتس�ولني أصبحوا
منظوم�ة ،ويرأس�هم م�ا وصفه بـ
“املق�اول” ،فيما حدد الط�رق التي
دخل�ت به�ا العمال�ة األجنبي�ة إىل
البالد.
وق�ال الركاب�ي يف مقابل�ة متلف�زة
تابعته�ا “ال�زوراء” :إن “أغل�ب
العمال�ة األجنبية دخل�ت عن طريق
رشكات أو للس�ياحة الدينية ،أو عن
طري�ق إقليم كردس�تان” ،مؤكدا ً أن
“األجنب�ي من املفترض أن ال يدخل
للبلاد يف مجال العم�ل ،إال بموافقة
الوزارة ،وبترصيح للعمل الرس�مي
وفقا ً للقانون ،وهذا ما لم يحصل”.
ولف�ت إىل أن “كثيرا ً م�ن الع�م ال
األجان�ب إقامته�م منتهي�ة ،وهذه
فرصة للعامل العراقي استوىل عليها
العامل األجنب�ي ،والعمالة األجنبية
له�ا مش�اكل مختلفة بينه�ا أمنية
واجتماعي�ة” ،مضيف�اً“ :نجحن�ا
بوضع لجنة تابعة ل�وزارة العمل يف
دائ�رة اإلقامة ،واملفروض لن تعطى

س�مة الدخ�ول إال ووزارة العم�ل
موجودة ومطلعة عليها ،للدفاع عن
حقوق العاملني العراقيني”.
وعن موضوع التس�ول ،أك�د الوزير

أن “األم�ر لي�س معاش�يا ً فق�ط،
وج�زء كبري من املتس�ولني أصبحوا
منظوم�ة” ،مشيرا ً إىل أن “س�يارة
تأت�ي وتنزل املتس�ولني يف مكان ما،

ويأخذه�م يف نهاي�ة الي�وم ،وله�ذا
أصبح املوضوع تجارياً”.
واشار إىل أن “املوظف يف وزارة العمل
ال يمكنه ردعهم ،وهذا األمر بحاجة

إىل تدخ�ل أمن�ي ،وطلبن�ا تش�كيل
لجنة أمني�ة يف كل محافظة ملتابعة
املوض�وع ،كأن يرأس�ها أحد ضباط
جه�از األم�ن الوطن�ي باملحافظ�ة
املعنية” ،مشيرا ً إىل أن “املتس�ولني
لي�س جميعهم من ه�ذا النوع ،لكن
نس�بة عالية منه�م تق�ف وراءهم
جهات منظمة”.
وتابع الركابي قائالً“ :ش�كلنا لجانا ً
تذه�ب إىل التقاطع�ات والس�احات
العام�ة لكنه�ا أيض�ا ً غير كافي�ة،
وس�أزور وزي�ر الداخلي�ة واألم�ن
الوطن�ي األس�بوع املقبل ،لتش�كيل
فريق متكامل ،ألننا بحاجة إىل تدخل
األجهزة األمنية من أجل معالجة هذا
امللف الخطري”.
واس�تدرك ان “ال�وزارة تواص�ل
جهوده�ا لكش�ف املحتاجين م�ن
املتس�ولني أو املرتبطين بجه�ات
منظمة”وقال الركاب�ي إن “الوزارة
ستقدم لهم عروضا بتقديم قروض
بال فوائد ورواتب حماية اجتماعية،
ومن خالل هذه الطريقة ،سنكتشف
مَ �ن هو مرتب�ط بمنظوم�ة ،أو هو
فعالً محتاج للتسول”.

قد يكون أكثر سوءا بالنسبة لدول اجلوار

عودة حكم طالبان يف أفغانستان تذكي التوترات اإلقليمية
واشنطن/متابعة الزوراء:
يتحس�س معظم املحللني يف مراكز األبحاث
الغربي�ة التأثيرات الخارجي�ة وخاص�ة
اإلقليمي�ة ،الت�ي يمك�ن أن تحصل بس�بب
املتغيرات يف أفغانس�تان ،يف وق�ت تس�تعد
في�ه الق�وات األمريكي�ة ملغ�ادرة البل�د بعد
عقدي�ن من الزم�ن ،وهي خطوة ق�د تم ّهد
لعودة محتملة لحركة طالبان املتش�ددة إىل
السلطة.
وبع�د س�نوات طويلة ق�رر الرئي�س جون
بايدن إتمام االنسحاب بحلول الحادي عرش
من س�بتمرب املقبل ،وهو تاريخ لن ينس�اه
العالم ،ولن تنس�اه الوالي�ات املتحدة ،حيث
ش�هد يف عام  2001تعرضه�ا ملجموعة من
الهجم�ات اإلرهابي�ة .ومما ال ش�ك فيه أن
ق�وات حلف ش�مال األطليس (ناتو) س�وف
تحذو حذو القوات األمريكية.
ويق�ول م�ارك كات�ز األس�تاذ بكلية ش�ار
للسياس�ة والحكم التابع�ة لجامعة جورج
ماس�ون يف تقرير نرشته مجلة “ناشيونال
إنرتيس�ت” األمريكية إنه من املمكن بشكل
ما أن تنج�ح حكومة كابول الضعيفة ،التي
كان�ت تحظى بدعم تلك القوات ،يف البقاء يف
السلطة ،وأن ينحرس نتيجة القتال الضاري،
تهديد طالبان الذي تواجهه.
ولك�ن كاتز ،الزمي�ل غري املقي�م يف املجلس
األطلسي يف واش�نطن ،يع�ود ليق�ول إن�ه
لألسف يبدو أن هذه النتيجة السعيدة بعيدة
االحتم�ال ،وأن النتيجة األكث�ر احتماال هي
أنه بعد ع�ام أو عامني من مغ�ادرة القوات

األمريكي�ة والناتو ،س�تطيح حركة طالبان
بحكومة كابول الضعيفة.
ويف استعراضه للتأثري املحتمل لعودة طالبان
إىل الحكم يف أفغانس�تان ،ي�رى كاتز أنه إذا
م�ا قررت طالب�ان إنهاء ارتباطه�ا بتنظيم
القاعدة ،إلدراك حكماء الحركة أن ذلك كان
الس�بب يف تدخل الواليات املتحدة واإلطاحة
بحكمها ،حينئذ لن يكون األمر س�يئا كثريا
بالنس�بة إىل األمريكيين والغ�رب حت�ى لو
عامل�ت طالب�ان األفغ�ان وخاصة النس�اء
بقس�وة ،إذا أن املهم بالنسبة لهما هو عدم
اتباعها سياسة تلحق الرضر بهما .
ويف حقيق�ة األم�ر ،فإن�ه إذا ن�أت طالب�ان
بنفس�ها فعال عن القاع�دة ،من املحتمل أن
تك�ون لدى ال�دول الغربي�ة وغريها رغبة يف
التعاون مع الحركة للعمل عىل عدم عودتها
لنهجها اليسء الس�ابق وتش�جيع العنارص
املعتدلة يف صفوفها.
ذلك االرتباط ،ولك�ن يمكن أن توفر لتنظيم
القاعدة مالذا آمنا يف أفغانس�تان مرة أخرى
كما فعلت قبل  11سبتمرب.
ومهم�ا كان رد الفع�ل من جان�ب الواليات
املتح�دة تجاه ذل�ك ،فإنه من غير املحتمل
تمام�ا -كم�ا تتوق�ع أي حكوم�ة لطالبان
وغريه�ا -أن يك�ون ل�دى أي إدارة أمريكية
س�واء كان يرتأس�ها الح�زب الجمهوري أو
الديمقراط�ي اس�تعداد إلع�ادة التدخ�ل يف
أفغانس�تان كم�ا فعلت إدارة ج�ورج دبليو
بوش.
ويف م�ا يتعلق بما يمك�ن أن تفعله الواليات

املتحدة بالنس�بة لهذا املوقف بخالف فرض
العقوب�ات التي ال يب�دو مطلقا أنها نجحت
يف تغيري ترصفات طالبان ،يس�تبعد كاتز أن
تكون الوالي�ات املتحدة يف حاجة لفعل يشء
لعدة أسباب ،من أهمها أن تحسني الواليات
املتحدة ألمن مطاراتها سيجعل من الصعب
للغاي�ة أن يكرر تنظيم القاعدة ما فعله قبل
عقدين.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك فإن تواج�د القاعدة يف
أفغانس�تان أم�ر لي�س رضوريا لها لش�ن
أنواع أخرى من التفجريات والهجمات ،التي
يمكن تنظيمها من داخ�ل الواليات املتحدة
وغريه�ا م�ن ال�دول الغربية ب�أي حال من
األحوال.
وكذلك فإنه على الرغم من ادعاءات الزعيم
السابق للتنظيم أسامة بن الدن بأن القاعدة
ستركز هجماته�ا بع�د  11س�بتمرب على
“العدو البعيد” ،ترك�ز القاعدة والجماعات
التابعة لها منذ ذلك الحني هجماتها بدرجة
أكرب عىل “األع�داء القريبني” أي الحكومات
يف العال�م اإلسلامي ،والح�ركات االرهابية
املنافس�ة مثل “داعش” .وعودة القاعدة إىل
أفغانس�تان مع ع�دم وجود قوة عس�كرية
فيها ،قد يجعلها أكثر انش�غاال بقتال أعداء
أكثر قربا خاصة “داعش”.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك فإن�ه إذا م�ا كان
ل�دى حكوم�ة طالب�ان العائدة االس�تعداد
الستضافة القاعدة ،فمن املحتمل أال تكتفي
بذلك وتس�تضيف جماع�ات جهادية أخرى
تركز اهتمامها عىل دول أو مناطق مجاورة

مثل وسط آسيا ،أو إقليم شينجيانغ الصيني
أو إيران ،أو حتى باكستان.
وكانت طالب�ان قد وفرت قبل  11س�بتمرب
 2001ملاذا آمنا ليس فقط للقاعدة ،ولكن
أيضا لحركة أوزبكس�تان اإلسلامية ،التي
كانت تش�ن هجماتها من أفغانس�تان عىل
مناطق يف وسط آسيا.
ومع تواجد القوات األمريكية يف أفغانس�تان
اعتمدت دول مثل روس�يا وإي�ران ،والصني
على الت�زام الوالي�ات املتح�دة بتحم�ل
العبء الرئيسي لقتال الق�وات االرهابية يف
أفغانس�تان الت�ي كان�ت ته�دد مصالحها.
ولكن الوضع سوف يتغري بعد رحيل القوات
األمريكية والغربية.
ويش�دد كاتز عىل أن عودة طالبان للسلطة
ل�ن تكون أم�را جي�دا بالنس�بة إىل الواليات
املتحدة خاصة إذا ما دعمت طالبان القاعدة
م�رة أخ�رى .ولكن م�ن املحتم�ل أن تكون
عودة طالبان أكثر س�وءا بالنس�بة لروسيا،
والصني ،وإيران وحتى باكستان.
فاالنس�حاب األمريك�ي املرتق�ب يعن�ي أن
روسيا والدول املجاورة مبارشة ألفغانستان
هي التي س�وف يتعين عليه�ا مواجهة أي
تهديد لها من جانب حكومة طالبان العائدة
أو أنها س�تكون ه�ي الدول الرئيس�ية التي
سوف تعاني إذا لم تفعل ذلك.
وربما سترى بعض هذه ال�دول أو كلها أنه
من مصلحتها التعاون مع واشنطن بصورة
علني�ة أو تكتيكي�ة ض�د التهدي�د االرهابي
املشرتك.

على الرغم من مواجهته رفضا داخل مؤسسة اجليش

فرنسا تراهن على ابن دييب لضمان استمرار مصاحلها يف تشاد
نجامينا/متابعة الزوراء:
ق�ال الرئي�س الفرنسي ،إيمانوي�ل
ماكرون ،إنه لن يسمح ألحد بتهديد
تش�اد ،وذل�ك أثن�اء مش�اركته يف
جن�ازة رئيس البلاد إدري�س ديبي
الذي ُقت�ل عىل جبه�ة القت�ال أثناء
التصدي ملتمردين األس�بوع املايض،
وهو م�ا يعك�س قلقا فرنس�يا من
خس�ارة نفوذها يف البلاد بعد مقتل
حليفه�ا ديبي ،لذلك س�تواصل دعم
ابنه محم�د الذي يواجه رفضا داخل
مؤسس�ة الجيش ،الس�تمرار الدور
اإلقليم�ي ال�ذي كان يلعب�ه والده يف
حماية مصالحها.
وذكر ماك�رون يف كلمة خالل جنازة
ديب�ي “ل�ن نس�مح ألح�د بتهدي�د
استقرار تش�اد ووحدة أراضيها ..ال
الي�وم وال غدا” .ورغ�م نفي باريس
أن تك�ون ه�ي الجهة الت�ي قصفت
طائراته�ا مواق�ع للمعارض�ة ،فإن
مراقبني لم يستبعدوا أن تكون فرنسا
قد أرس�لت م�ن خالل ه�ذا القصف
رسالة دعم للحاكم التشادي الجديد
وتحذي�ر لخصومه مفاده�ا أنها لن
تتخىل عن تشاد.
وتح�وم اس�تفهامات كثيرة ح�ول
الجه�ة الدولي�ة الت�ي تق�ف خل�ف
املعارضة املس�لحة وس�ط تكهنات
بوج�ود دور رويس تس�تند على

انطالق املجموعات املتمردة من ليبيا
التي تحول�ت مناطق منها يف الرشق
والجنوب إىل س�احة نفوذ رويس.
وبع�د وف�اة إدري�س ديب�ي أعربت
فرنس�ا يف عدة مناس�بات عن قلقها
بش�أن “اس�تقرار تش�اد ووح�دة
أراضيها”.
وتس�اءل وزير الخارجي�ة الفرنيس
ج�ان إي�ف لودري�ان الخميس “هل
سيضمن املجلس العسكري االنتقايل
اس�تقرار تش�اد ووح�دة وسلامة
أراضيها؟” .كما تس�اءل عن قدرته
على “تطبي�ق عملي�ة ديمقراطية”
مع احترام التزاماته العس�كرية يف
املنطقة.
وأب�دى وزي�ر خارجي�ة االتح�اد
األوروبي جوزي�ب بوريل املالحظات
نفس�ها .وق�ال خلال زي�ارة إىل
موريتاني�ا الخمي�س امل�ايض قب�ل
التوج�ه إىل جن�ازة إدري�س ديب�ي
“يج�ب أن نس�اعد تش�اد .يجب أن
نتجاهل االعتبارات السياسية”.
ويقول املراقبون إن ما يقلق فرنس�ا
بالدرجة األوىل ليس وجود املعارضة
املس�لحة ،ولكن مدى قدرة الش�اب
محم�د إدري�س ديب�ي ( 37عام�ا)
على ضب�ط األم�ور بما يحف�ظ له
خالفة والده ويحفظ لفرنسا دورها
التاريخي.

ويعود مثار ه�ذا القلق إىل أن انتقال
الس�لطة الب�ن إدريس ديب�ي قد تم
بش�كل مفاج�ئ ودون استش�ارة
واس�عة ملكونات القيادة العسكرية،
ويف ظل وجود ش�خصيات يف مواقع
متقدم�ة تبحث بدورها عن اس�تالم
السلطة.

وقال روالن مارش�ال املحلل يف مركز
األبحاث الدويل التابع لجامعة العلوم
السياس�ية يف باري�س إن اإلدارة
العامة للخدمات األمنية ملؤسس�ات
الدول�ة ،الهيئ�ة التي تتمت�ع بنفوذ
كبير ويقودها الرئي�س الجديد “قد
تنقسم”.

وأضاف “س�يحلون مش�اكلهم كما
فعلوا يف املايض ،عن طريق محاوالت
القي�ام بتصفي�ات جس�دية أي مع
عنف مسلح يف العاصمة”.
ومن ش�أن محدودية القبول بالقائد
الجدي�د داخ�ل مؤسس�ة الجيش أن
تدفع�ه إىل االنكفاء لرتتيب س�لطته

وبن�اء التحالفات ،م�ا قد يعيقه عن
لعب ال�دور اإلقليمي الذي كان يقوم
ب�ه وال�ده ،خاص�ة يف الح�رب على
التنظيمات املتشددة.
وي�رى محلل�ون أن أكبر مس�تفيد
م�ن مقت�ل إدري�س ديب�ي وارتباك
البيت الداخيل للس�لطة الجديدة هو
التنظيم�ات املتش�ددة الت�ي تحيط
بتشاد من عدة جبهات.
ويقول األستاذ الجامعي الكامريوني
س�يفرين تش�وكونتي “عندم�ا
أصبح�ت جماع�ة بوك�و ح�رام
(االرهابية الناشطة يف تشاد والنيجر
والكامريون) قادرة عىل إلحاق رضر
كبير ،أخذ إدري�س ديبي عىل عاتقه
الذه�اب إىل الجبه�ة” ،مؤك�دا أن
رحيله سيؤدي بالتأكيد إىل “الرتاخي
يف الكفاح”.
وكان ديب�ي أرس�ل يف فرباير املايض
 1200جن�دي إىل املثل�ث الح�دودي
بين م�ايل والنيجر وبوركينا فاس�و
لتخفي�ف الضغ�وط على فرنس�ا
العالق�ة يف منطق�ة الس�احل والتي
بات�ت تخط�ط لتقلي�ص وجوده�ا
العس�كري والدفع بدول املنطقة إىل
املش�اركة بأكثر ق�وة يف املعارك مع
املتش�ددين اإلسلاميني الذي�ن باتوا
أكث�ر ق�درة على املن�اورة وتحقيق
املكاسب امليدانية.

لكن�ه ع�اد ليلفت 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
مراقب�ون إنها تظهر وجود توتر بني
ديب�ي وجهات فاعل�ة يف الحرب عىل
اإلرهاب قد تكون بينها فرنس�ا ،وأن
رّ
يفّس� غي�اب تدخل فرنيس
هذا قد
ناجع وحاسم لنجدته خالل وجوده
عىل الجبهة.
وق�ال ديب�ي يف كلمة بثتها وس�ائل
اإلعالم املحلية “ش�عرت تش�اد أنها
تقاتل بوكو ح�رام بمفردها منذ أن
أطلقنا ه�ذه العملية ،م�ات جنودنا
يف بحرية تش�اد والس�احل .واعتبارا
م�ن اليوم (الـ 11م�ن أبريل الحايل)
أي جندي تش�ادي يف ّ
لن يش�ارك ّ
أي
عملية عسكرية خارجية”.
وقال�ت مص�ادر ع�دة إن تش�اديني
من القوة املشتركة يف بحرية تش�اد
يستعدون للرحيل بعد شهرين فقط
من وصولهم إىل املنطقة.
وسواء عادوا أو لم يعودوا ،يرى إيفان
غيشاوا الباحث يف جامعة “كنت” أن
م�ا حدث يعد “رضبة للجهود األخرية
لس�وحلة مكافح�ة اإلره�اب” الت�ي
دفع�ت باتجاهها فرنس�ا املوجودة يف
منطقة الس�احل حي�ث تنرش 5100
جندي وتريد تقليص وجودها هناك.
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إجراءات قانونية لردع املتالعبني باألسعار
يف بغداد

تأمل اخنفاضا يف اإلصابات باألسابيع املقبلة

الصحة توجه تنبيها لألشخاص امللقحني ضد «كورونا»
بغداد /الزوراء:
نبه مسؤول يف وزارة الصحة والبيئة
األشخاص امللقحني ضد كورونا من َّ
أن
اكتساب املناعة يف أجسامهم يتم بعد الجرعة
الثانية ،ودعتهم إىل االلتزام برشوط الوقاية
خشية اصابتهم بالوباء.
وقال مدير صحة الكرخ ،جاسب الحجامي:
َّ
إن امللقحني يجب ْ
أن يحافظوا عىل االلتزام

بغداد /الزوراء:
ّ
شكلت محافظة بغداد لجنة ملتابعة
اإلجراءات القانونيَّة الرادعة ضد التجار
املتالعبني باألسعار خالل شهر رمضان
الفضيل ،مؤكدة َّ
انها ستتخذ إجراءات
للحد من ارتفاعها.
وقال املحافظ ،محمد جابر العطا ،يف
حديث صحفيَّ :
إن «املحافظة درست
بشكل مستفيض حالة السوق ورصدت
قيام الكثري من التجار برفع اسعار املواد
الغذائية والبضائع بشكل كبري ،ما أدى
إىل عدم تمكن ذوي الدخول املحدودة من
تغطية احتياجاتهم منها خالل شهر
رمضان املبارك».
وقررت الحكومة يف السادس من الشهر
الحايل فتح باب استرياد املواد الغذائية

ملدة معينة يتفق عليها ،ملواجهة ارتفاع
األسعار ،بينما وجهت بتشكيل فريق
ملراقبة األسعار يف األسواق.
واشار العطا إىل َّ
أن «املحافظة ويف ضوء
ذلك شكلت لجنة ملتابعة ارتفاع األسعار
التي يقوم بها بعض التجار الجشعني
واملنتفعني” ،منبها بأن “التالعب بقوت
املواطنني سيواجه بقوة القانون والقضاء،
وذلك من خالل املتابعة الحثيثة واملستمرة
ملفارز األمن االقتصادي».
واوضح َّ
أن «اللجنة ستقوم بإجراءات
للحد من ارتفاع األسعار والتالعب فيها
لتاليف استغالل أزمة ارتفاع الدوالر” ،داعيا ً
التجار يف املحافظة إىل “عدم التالعب
باألسعار أو رفعها عىل خلفية ارتفاع
سعر رصف الدوالر».

العدل تصرف مستحقات العقود املثبتني
حديثا بأثر رجعي
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير العدل ،ساالر عبد الستار محمد ،عن رصف مستحقات العقود املثبتني
حديثا وبأثر رجعي خالل أسبوع من دخول املوزانة حيز التنفيذ.
وقال محمد يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «حريص منذ اليوم االول لتسلمه
الوزارة عىل وضع حل لهذا املوضوع وانهاء معاناتهم ،وقد قام مع املدراء العامني يف
الوزارة ببذل كل مابوسعهم من اجل نيل حقوقهم وكما وعدهم».
وأشار البيان اىل ان وزير العدل «قام يف وقت سابق بعدة زيارات شخصية بصحبة
املدراء العامني اىل وزارة املالية ،كذلك اجتمع مع اللجنة املالية النيابية يف الربملان
لتضمني رواتب العقود يف موازنة .»٢٠٢١

احلشد حيبط تعرضا لداعش يف جرف النصر

بغداد /الزوراء:
أحبطت قوات اللواء  47يف قيادة عمليات
الجزيرة بالحشد الشعبي ،امس السبت،
تعرضا لفلول داعش اإلرهابي يف منطقة
الرويعية التابعة لناحية جرف النرص
شمال محافظة بابل.
وذكر بيان إلعالم الحشد تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «مجموعة إرهابية تابعة
لفلول داعش اإلرهابي حاولت التسلل

اىل املنطقة املذكورة بهدف زعزعة االمن
واالستقرار إال ان قوات اللواء كانت لها
باملرصاد وتصدت لها».
ولفت اىل ان «هذه املحاولة تأتي
ضمن املحاوالت الخائبة التي تقوم
بها فلول داعش اإلرهابي بني فرتة
وأخرى الستهداف قوات الحشد الشعبي
والقوات األمنية التي تتواجد ضمن
القاطع».

السليمانية تتلف  34طنا من األطعمة
واألشربة املنتهية الصالحية

بغداد /الزوراء:
أعلن قائممقام محافظة السليمانية ،آوات محمد ،امس السبت ،عن إغالق  34مكانا
وإتالف  34طنا من األطعمة واألرشبة املنتهية الصالحية وغري الصالحة لالستهالك
البرشي ،واحالة  5ملفات إىل القضاء خالل األيام العرشة األوائل من شهر رمضان.
وقال محمد ،يف مؤتمر صحفي :إن القائممقامية أجرت  2814زيارة خالل تلك األيام
سجلت خاللها  211مخالفة .وأضاف :أن مجموع املخالفات ترتب عليها غرامات مالية
بلغت  15مليونا و 625الف دينار عراقي.
ونوه املسؤول املحيل إىل أنه بما يتعلق بااللتزام اإلجراءات الصحية ،والتدابري الوقائية
يف األماكن العامة فإن القائممقامية سجلت  %1.33مخالفة ،وهذا يثبت صحة التزام
أغلب األماكن بالتعليمات.

االستخبارات تطيح بإرهابي مطلوب يف املوصل

بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية،
امس السبت ،عن القاء القبض عىل احد
االرهابيني يف مدينة املوصل.
املديرية ذكرت يف بيان ورد «للزوراء» :ان
«مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف
الفرقة  ١٦وبالتعاون مع الفوج الرابع
لواء املشاة  ٣تمكنت من القاء القبض

عىل أحد االرهابيني يف سيطرة دوميز يف
الساحل االيرس ملدينة املوصل» ،مشرية
اىل ان «العملية تمت وفق معلومات
استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم
استخبارات قيادة عمليات نينوى».
واضاف البيان ان « املعتقل من املطلوبني
للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام
املادة  ٤إرهاب».

«عدم وجود اي مربر للتخوف والعزوف
عن اللقاحات عرب املنافذ املحددة من قبل
الوزارة».
وبشأن املوقف الوبائي يف العراق ،اكد
الحجامي َّ
أن «كوفيد  19ال يزال يف ذروته
ٔ
ونأمل خالل االسابيع الثالثة املقبلة التي
ُحددت من قبل اللجنة العليا للصحة
والسالمة ْ
أن نشهد انخفاضا يف االٕصابات
التي وصلت م ٔوخرا إىل اكثر من  8آالف اصابة
خصوصا مع تقارب اعداد الشفاء اليومية
مع االصابات الجديدة».
وذكر َّ
أن «نسبة امللقحني يف العراق تقريبا
وصلت إىل خمسة لكل الف شخص ،والحل
بأيدي املواطن بالدرجة االوىل ملواجهة
الجائحة والسيطرة عىل املوجة الثانية».

باالجراءات الوقائية خشية من االصابة،
وعدم امكانية نقل الفريوس إىل االخرين،
بسبب عدم تكوّن املناعة يف جسمهم خالل
االسابيع االوىل.
واضاف َّ
أن «ظهور االجسام املضادة يف جسم
الشخص يبدأ بعد مدة اسبوع او اكثر من
تلقي الجرعة الثانية من اي لقاح» ،م ٔوكدا

اهلجرة :هناك جهات مستفيدة من وضع النازحني ال تريد إغالق امللف
بغداد /الزوراء:
كشفت وزيرة الهجرة واملهجرين،
إيفان فائق ،امس السبت ،عن
وجود بعض الجهات التي قالت إنها
مستفيدة من وجود املخيمات ،فيما
أشارت إىل أن إغالق املخيمات وعودة
النازحني إىل مناطق سكناهم ،لم
يكن عشوائياً.
وقالت فائق خالل لقاء متلفز تابعته
«الزوراء» :إن جهات مسيطرة
عىل النزوح وال تريد إغالقه ألنها

مستفيدة من الوضع الحايل ،وهناك
منظمات دولية ومحلية مستفيدة
من إقامة املخيمات ايضاً .مشرية
إىل أن الوزارة تمكنت من إغالق 49
مخيّماً.
واستطردت :أن إعالن أغالق
املخيمات لم يكن بصورة عشوائية،
بل نجم عن كثري من االجتماعات مع
ً
مؤكدة:
مختلف الجهات والوزارات.
أعدنا  3آالف عائلة بمساعدة وزير
العمل ،ألنه أعطى  3000فرصة من

الرعاية االجتماعية للنازحني.
وتابعت :تسلمنا الوزارة شبه خاوية
من التخصيصات املالية ،وآلية غلق
املخيمات لم تعتمد عىل األموال،
ولم تكن األموال عائقا ً أمام خطة
ً
مؤكدة أن
الوزارة إلغالق املخيمات،
العراق سيكون خاليا ً من املخيمات
يف العام الحايل.
وأشارت إىل :أن مخيم عامرية
الفلوجة ،كان من املفرتض أن
ُيغلق ،لكن جهة معينة تدخلت

وحرضت ساكنيه عىل البقاء
ضد الوزارة ،لريموا الحجارة عىل
موظفي الوزارة من أجل رفض
العودة.
واستأنف القول :ان قرب االنتخابات
يؤثر جدا ً عىل عودة النازحني ،ولكن
ال يمكن إجبار النازحني عىل العودة
ً
ملناطقهممشرية إىل إرجاع 500

عائلة عن طريق الصلح العشائري.
ولفتت إىل :أن مخيم الجدعة أوقفتنا
فيه األمم املتحدة ،وكانت مناشري

إعالمية دولية تحرض ضد الوزارة،
بسبب استفادة بعض املنظمات
ً
مضيفة :من
من وجود املخيمات
املفرتض أن تغادر اليوم  100عائلة
من مخيم الجدعة ،بالتعاون مع
بعض املنظمات.
وشهدت الفرتة السابقة عودة 58
الف عائلة نازحة إىل مناطقهم يف
املحافظات املحررة ،باالضافة اىل
انه تم إغالق  35مخيما ً للنازحني يف
بغداد وكركوك واقليم كردستان.

التعليم 37 :جامعة وكلية عراقية يف تصنيف التخطيط توضح مهمة اللجنة الوطنية
التاميز للتنمية املستدامة
للسياسات السكانية

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
ان  37جامعة وكلية عراقية يف تصنيف
التايمز للتنمية املستدامة.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن “نتائج تصنيف التايمز الربيطاني
للتنمية املستدامة لعام  2021أظهرت سبعا
وثالثني جامعة وكلية عراقية حكومية
وأهلية وفقا ألهداف األمم املتحدة يف
اإلرشاف ،والتوعية ،والتعليم بأهداف التنمية
املستدامة”.
واضاف ان “التصنيف يف نسخته الحالية
أظهر  1115جامعة من  94دولة فيما
سجلت  37جامعة وكلية حكومية وأهلية
عراقية حضورها ضمن هذا التصنيف

بزيادة ستة عرش جامعة بالقياس اىل نتائج
عام .2020
واشار اىل ان” املوقع الرسمي للتصنيف أرش
مجيء جامعة البرصة ضمن الفئة (-301
 )400عامليا ويف املركز األول محليا ،وتليها يف
املركز الثاني محليا جامعة األنبار وبالفئة
( )600-401عامليا ،فيما جاءت كلية
املستقبل الجامعة يف املركز الثالث محليا
وبالفئة ( )800-601عامليا”.
وتابع البيان أن ” تصنيف التايمز الربيطاني
للتنمية املستدامة يعمل عىل تقييم الجامعات
من خالل تحقيق عدد من أهداف األمم
املتحدة من أصل  17هدفا منها التعليم الجيد
والصحة والرشاكات والصناعة واالبتكار
والعمل املناخي واملساواة بني الجنسني”.

املوارد تطمئن مواطين دياىل :ال مشكلة مبياه
الشرب هذا الصيف

بغداد /الزوراء:
طمأن وزير املوارد املائية ،مهدي رشيد الحمداني،
امس السبت ،مواطني محافظة دياىل بأنه ال
توجد مشكلة بمياه الرشب يف املحافظة ،خالل
موسم الصيف الحايل.
وقالت الوزارة يف بيان :ان «وزير املوارد املائية
مهدي رشيد الحمداني وصل إىل محافظة دياىل،
وتفقد األعمال املنفذة والجارية من قبل تشكيالت
الوزارة يف مرشوع تعزيز نهر خريسان الذي
تنفذه رشكة الرافدين العامة إحدى تشكيالت
الوزارة وبإرشاف مديرية املوارد املائية دياىل».
وأشاد الوزير بـ»العمل املتميز الذي تقوم
به املالكات العاملة يف املرشوع الذي يعد من
املشاريع املهمة يف املحافظة والذي سيأمن
مياه الرشب ألكثر من  ٤٥٠الف نسمة يف مدينة
بعقوبة واملناطق املحيطة بها عن طريق إنشاء
محطة ضخ ومد أنابيب من مرشوع أسفل

الخالص والذي يتغذى من نهر دجلة وباتجاه
نهر خريسان وسط مدينة بعقوبة لتأمني املياه
الخام ملحطات اإلسالة والقضاء عىل شح املياه
يف فصل الصيف».
وأكد أن «املرشوع سوف ينجز خالل  ٤٥يوما
رغم كل التحديات» ،مطمئنا «أهايل محافظة
دياىل أن ال توجد مشكلة بمياه الرشب يف املوسم
الصيفي الحايل».
وبحسب البيان ،فقد اطلع «الوزير عىل األعمال
التي تقوم بها مديرية صيانة مشاريع الري
والبزل دياىل من تطهري وإزالة الرتسبات من
القناة الرئيسية املبطنة ملرشوع أسفل الخالص
بهدف تحقيق انسيابية عالية للمياه لتأمينها
وإيصالها إىل املستفيدين يف تلك املناطق من
املحافظة ،ورافقه يف الجولة عدد من املديرين
العامني ومدراء التشكيالت التابعة للوزارة يف
املحافظة».

الكهرباء :العوارض الفنية واالعتداءات اإلرهابية وراء ضعف الطاقة

بغداد /الزوراء:
عزت وزارة الكهرباء أسباب تراجع
تجهيز املواطنني بالطاقة إىل عوارض فنيَّة
واعتداءات ارهابية ،فضالً عن انخفاض
إمدادات الغاز املورد من ايران ،مجددة
تعهدها بادخال وحدات تسهم برفد
املنظومة قبل شهر حزيران املقبل.
وأكد الناطق باسم الوزارة ،أحمد العبادي،
يف حديث صحفي« :تعرض خطني أحدهما
يف رشق بغداد واآلخر غربها ،يف اليومني
املاضيني ،إىل عوارض فنية ادت إىل محدودية
التجهيز يف بعض املناطق ،لحقها قيام
عنارص ارهابية بعمل تخريبي طال خط سد
موصل -قيارة مما اثر بشكل كبري يف وضع
املنظومة الكهربائية يف محافظات عديدة
ومن بينها العاصمة».
واضاف العبادي ان «املالكات الفنية
والهندسية تمكنت يف وقت قيايس واستثنائي
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من اعادة تأهيل االعطاب اىل سابق عهدها،
مما ادى إىل عودة التجهيز إىل وضعه
السابق» ،موضحا ان «التفاوت يف ساعات
التجهيز بني منطقة واخرى يعود اىل كثرة

التجاوزات عىل شبكات التوزيع واملناطق
العشوائية التي تتسبب بضياعات كبرية يف
الطاقة».
واشار اىل ان «الوزارة ستدخل عددا ً من

الوحدات التوليدية الجديدة تصل طاقاتها
اىل  4االف ميغاواط مطلع شهر حزيران
املقبل».
وكشف عن ان «املشكلة التي ستواجه الوزارة
تتمثل بمحدودية كميات الغاز املجهزة من
الجانب االيراني لتشغيل املحطات الكهربائية
يف العراق» ،مبينا ان االمدادات الحالية تقدر
بـ  20مليون قدم مكعب قيايس يوميا ،يف
حني ان حاجة الوزارة تصل خالل فصل
الصيف اىل  70مليون قدم مكعب قيايس».
ولفت العبادي إىل أن «الوزارة تواصل
جهودها إليجاد الحلول املناسبة لتجاوز
هذه االشكالية سواء مع الجانب االيراني
او مع وزارة النفط» ،مشريا إىل «ان التعاون
املشرتك مع وزارة النفط كبري وغري
مسبوق لتذليل العقبات التي تواجه الوزارة
بمجال توفري مختلف انواع الوقود لجميع
املحطات».

بغداد /الزوراء:
أوضحت وزارة التخطيط ،امس السبت ،أن مهمة اللجنة الوطنية للسياسات السكانية
التي تألفت يف وقت سابق ،تفعيل املــحــاور الـتـي تـضـمـنـتـهـا الـوثـيـقـة
الوطنية للسياسات السكانية.
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط ،عبد الزهرة الـهـنـداوي ،فـي ترصيحات صحفية:
ان هــذه الـلـجـنـة مهمتها متابعة رســـم الــســيــاســة الـسـكـانـيـة
عـلـى املدى البعيد من خالل ما تضمنته الــوثــيــقــة الــوطــنــيــة
لــلــســيــاســات السكانية.
وأضـــاف« :أن التخطيط سـبـق أن أعــدت الوثيقة الـوطـنـيـة لـلـسـيـاسـات
الـسـكـانـيـة ،وتحتوي هذه الوثيقة عىل مجموعة من املحاور األساسية البعيدة
املدى فــي مـجـال الـسـيـاسـات الـسـكـانـيـة مـنـهـا االهــتــمــام
بـقـضـايـا الـصـحـة والتعليم والسكن والشباب واملرأة”.
وتابع الهنداوي «أن اللجنة مهمتها تـفـعـيـل هـــذه املـــحـــاور مــن خــالل
ترجمتها إلـى سـيـاسـات ومتابعة قضايا التعداد العام للسكان وكل مـا يـتـعـلـق
بـالـقـضـايـا الـسـكـانـيـة”.
وكانت األمانة العامة لمجلس الوزراء قررت يف وقت سابق تأليف اللجنة الوطنية
للسياسات السكانية ،وأن اللجنة تضم يف عضويتها ،ممثلني عـن األمـانـة العامة
ملجلس الــوزراء ،ووزارات التخطيط ،والتعليم العايل والبحث العلمي ،والخارجية،
واملالية ،والــهــجــرة واملــهــجــريــن ،والـصـحـة والبيئة ،والشباب
والرياضة.

احلبس الشديد ملسؤول حملي يف بابل
أُدين بقضية فساد
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة ،امس السبت ،عن
مصادقة محكمة استئناف بابل االتحاديَّة
عىل قرار الحكم بالحبس الشديد ملدير
بلديَّة الحلة األسبق؛ الرتكابه عمدا ً ما
يخالف واجبات وظيفته.
وقالت الهيئة يف بيان ورد «للزوراء» :إن
مدير بلديَّة الحلة األسبق أبرم عقد وديعة
مع أحد املصارف األهليَّة عرشة مليارات
دينار؛ عىل الرغم من عدم موافقة وزارة
البلديَّات واألشغال العامة.
وبينت :أن محكمة استئناف بابل االتحاديَّة
بصفتها التمييزيَّة ،نظرت القضيَّة بعد عدم
قناعة وكيل املُدان وطعنه بالقرار الصادر
َّ
املختصة بالنظر
عن محكمة جنح الحلة
يف قضايا النزاهة ،ووجدت بعد التدقيق
أن قرار الحكم كان صحيحا ً
واملداولةَّ ،
ومُ وافقا ً ألحكام القانون ملا استند إليه من
أسباب قانونيَّة مُ عتربةٍ؛ كون األدلة كافية
ٍ

ومقنعة إلدانة املُ َّتهم ،فقرَّرت تصديق
القرارات كافة الصادرة بالدعوى.
وأشارت الهيئة إىل :أن محكمة جنح الحلة
أصدرت يف ( )2020/10/25حكما ً غيابيا
بالحبس الشديد لثالث سنوات عىل املدان؛
استنادا ً ألحكام املادة ( )331من قانون
قبض وتح ٍّر
العقوبات ،مع إصدار أمر
ٍ
بحقه ،واالحتفاظ ملديريَّة بلديَّة الحلة
بحق مراجعة املحاكم املدنية؛ للمطالبة
بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة
القطعيَّة.
ُّ
وتنص املادة  331من قانون العقوبات
«يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى
هاتني العقوبتني:كل موظف أو مكلف
بخدمة عامة ارتكب عمدا ً ما يخالف
واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل
من أعمالها بقصد اإلرضار بمصلحة
أحد األفراد أو بقصد منفعة شخص عىل
حساب آخر أو عىل حساب الدولة».

أسواق ومجتمع
العدد 7474 :االحد  25نيسان 2021

العراق ثالث دولة باسترياد
الفراولة الرتكية

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلنت جمعية مصدري الفاكه�ة والخرضوات الطازجة يف بحر إيجة الرتكية،
ام�س السبت ،تبوء الع�راق املرتبة الثالث�ة يف استرياد الفراول�ة الرتكية خالل
الربع األول من العام .2021
وق�ال رئيس الجمعية ،خري الدين أوجاك ،يف تقرير :إن “تركيا صدرت الفراولة
يف الرب�ع األول م�ن العام الحايل ،إىل  29دولة بقيم�ة بلغت  4ماليني و 993ألفا ً
و 307دوالرا ً مرتفعة بنسبة  160%عن العام املايض .”2020
وأضاف أوجاك أن “الجمعية قامت بزيادة عدد الدول املصدرة لها من الفراولة
إىل  29دول�ة خلال هذه الفترة مقارنة بـ  15دولة يف الفترة نفسها من عام
 ،”2020مبين�ا أن “ه�دف الجمعية لع�ام  2021هو زيادة الص�ادرات إىل 40
مليون دوالر”.
وأش�ار إىل أن “نص�ف الص�ادرات من الفراول�ة التي كانت بش�كل طازجة أو
مجففة أو مجمدة ،ذهبت إىل روسيا تليها رومانيا والعراق وجورجيا”.

الرافدين يعلن حصيلة فتح حسابات
التوفري للمواطنني

بغداد /الزوراء:
كشف مصرف الرافدي�ن ،امس السب�ت ،عن حصيل�ة الحساب�ات املفتوحة
للمواطنين وفئ�ات اخ�رى يف فروعه ببغ�داد واملحافظات خلال اذار املايض،
مشريا اىل انها بلغت  3778حسابا توفري وجاري.
وذك�ر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :أن “عدد
الحساب�ات الجارية التي تم فتحه�ا للمواطنني وفئات اخرى يف اذار وصلت اىل
 207حسابا ،يف حني بلغ عدد حسابات التوفري للمواطنني اىل  3571حسابا”.
وأض�اف أن “املصرف مستمر يف تقديم خدماته وفت�ح الحسابات للمواطنني
الراغبين يف اي�داع امواله�م يف املصرف والحصول على الفوائ�د وفق رشوط
وضواب�ط وضعت ،وبإمكان زبائن املرصف زيارة فروعه يف بغداد واملحافظات
لالطالع عليها”.
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صادرات العراق النفطية إىل أمريكا تسجل تراجعا كبريا

ارتفاع أسعار خامي البصرة اخلفيف والثقيل تزامنا مع صعود النفط عامليا
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار خامي البرصة الخفيف
والثقي�ل ،قب�ل إغالق�ه ،بالتزامن مع
ارتف�اع النف�ط يف األس�واق العاملية.
وفيما أعلن�ت ا ٕدارة معلومات الطاقة
االٔمريكي�ة انخفاض ص�ادرات النفط
العراقية للوالي�ات املتحدة إىل  34ألف
برميل يومي�ا ،خالل األسبوع املايض،
موضح�ة أن متوس�ط االستيرادات
األمريكي�ة م�ن النف�ط الخ�ام خالل
األسبوع املايض م�ن تسع دول بلغت
 4ماليين و 493أل�ف برمي�ل يومي�ا
منخفض�ة بمق�دار  793أل�ف برميل
باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي
بلغ  5ماليني و 286آالف برميل.
وارتفع نفط البرصة الخفيف املصدر
آلسيا إىل  65.38دوالرا ً للربميل بمقدار
 0.73دوالر ،أو بنسب�ة  1.13%ع�ن
ي�وم الخمي�س املايض ،فيم�ا سجلت
اسع�ار خام البصرة الثقي�ل 61.72
دوالرا للربمي�ل بارتف�اع بلغت نسبته
.0.79%
وسجل سع�ر نفط البصرة الخفيف
اعىل االسع�ار من بني أعضاء منظمة
أوب�ك ،حي�ث سج�ل الخ�ام العرب�ي
الخفيف  64.64دوالرا للربميل ،وسجل
مزيج مرب�ان اإلماراتي  63.64دوالرا
للربمي�ل ،فيم�ا سجل مزي�ج سهران

الجزائري  64.62دوالرا للربميل ،وبلغ
سعر بوني الخفيف النيجريي 64.21
دوالرا ،وجرياس�ول االنغ�ويل 64.70
دوالرا.
وكانت أسعار النفط العاملية ارتفعت
ليغل�ق خام برنت على  65.99دوالرا،

وخام غ�رب تكس�اس األمريكي عىل
 62.05دوالرا.
م�ن جان�ب متص�ل ،أعلن�ت ا ٕدارة
معلوم�ات الطاق�ة االٔمريكي�ة ،امس
السب�ت ،انخف�اض ص�ادرات النفط
العراقي�ة للواليات املتحدة ،إىل  34ألف

تقرير :العراق سيصبح منافسا قويا للهند
يف سوق البصل العاملي

حراك نيابي لطرح قانون االستثمار
املعدني للتصويت

بغداد /الزوراء:
تستع� ّد لجنة االقتصاد واالستثم�ار النيابية لطرح قان�ون االستثمار املعدني
على هيئة رئاسة الربملان من أجل إدراج�ه ضمن جدول األعمال للقراءة األوىل
والثانية.
وقال�ت عضو اللجنة ،ندى ش�اكر جودت ،يف حديث صحف�يَّ :
إن “القانون تم
إكمال�ه بنسبة  ،% 90وهو قانون يختص يف كيفية استثمار جميع املعادن يف
البلد ،ما عدا النفط املشمول بقانون خاص”.
وأضاف�ت أن “القان�ون تم العمل عليه بص�ورة متواصلة ،وج�رت استضافة
املعنيني بشأنه من جيولوجيني وغريهم”.
وبين�ت جودت أن�ه “كسائر القوانني األخرى يصطدم ب�آراء الكتل السياسية،
ونسعى إلنضاجه والخروج بصيغة تريض الجميع”.

اتهامات برملانية جلهات متنفذة
متورطة بتهريب “سعات االنرتنت”

بغداد /الزوراء:
اك�دت عضو لجنة االتصاالت النيابية ،النائب اقبال اللهيبي ،ان جهات متنفذة
متورطة بتهريب سعات االنرتنيت.
وقال�ت اللهيبي يف حديث صحف�ي :ان” تهريب سع�ات االنرتنت من الظواهر
السلبية التي لها تأثري سلبي عىل قطاع مهم جدا ويسبب يف هدر اموال طائلة
لخزينة الدولة”.
واضاف�ت اللهيبي ان” تهريب سعات االنرتنت مرتبط بجهات متنفذة يف البالد
وانهائ�ه صعب ويحتاج اىل جهود اكرب يف انه�اء ظاهرة لها تداعيات سلبية يف
اتجاهات مختلفة”.
واش�ارت اىل ان” تهريب سعات االنرتتيت رغم ان�ه يمثل خسارة مالية كبرية،
لكن�ه يف الوقت نفس�ه يؤدي اىل س�وء الخدمات املقدم�ة للمواطنيني وضعف
يف االش�ارة” .الفت�ة اىل “ان لجنتها داعمة ألي جهود حكومي�ة يف اتجاه انهاء
تهريب االنرتنت يف كل املحافظات دون استثناء”.
وكانت وزارة االتصاالت بدأت قبل اشهر حملة اطلق عليها الصدمة يف مواجهة
حيتان تهريب سعات االنرتنت ،وكان اول بداياتها يف اطراف دياىل.

الكشف عن خطة إلنشاء  12مدينة
سكنية يف عموم احملافظات

بغداد /الزوراء:
كشفت هيئ�ة االستثم�ار عن خطة
إلنش�اء  12مدينة سكني�ة جديدة يف
بغداد واملحافظات.
وقالت رئيس الهيئ�ة ،سهى النجار،
يف ترصي�ح صحف�ي :ان “الهيئ�ة
وبالتنسي�ق م�ع وزارة التخطي�ط
واملحافظات حددت  12مدينة سكنية
ستط�رح يف عموم البلاد” ،الفتة اىل
ان “الهيئ�ة ح�ددت يف بغ�داد موقعا ً
غ�رب العاصمة يف ناحي�ة أبو غريب
ومعسك�ر ط�ارق إلنش�اء مشروع
مشاب�ه ملشروع بسماي�ة السكني
بمعدل  50ألف وحدة سكنية”.
وأضاف�ت إن “تلك الوحدات لن تكون
متاحة للموظفين فقط إنما لجميع

املواطنين” ،مبين�ة ان “مجم�ع
بسماي�ة لي�س للموظفين فق�ط،
وهنال�ك مشكل�ة بعدم االلت�زام من
قبل مواطنني بدفع األقساط”.
وتابع�ت ان “الهيئة لديه�ا مشاريع
سكنية متعددة ،وهي يف طور تنظيم
ط�رح تل�ك املشاري�ع” ،مشيرة إىل
أن “هنال�ك حاج�ة اقتصادية حادة
لإلسكان يف البالد”
وك�ان رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،قد زار هيئ�ة االستثمار،
ام�س االربع�اء ،وأك�د إن الع�راق
فرصة ذهبية للمستثمرين العراقيني
واألجان�ب ،فيم�ا بين أن الحكوم�ة
ستوج�ه إن�ذارا ً ألصح�اب املشاريع
االستثمارية املتلكئة.
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بغداد /متابعة الزوراء:
حذرت صحيف�ة “ ”Newswrap Indiaيف تقرير
لها من أن تركيا والع�راق سيصبحان منافسني
قويني للهند يف سوق البص�ل العاملي ،بعد اتخاذ
الحكوم�ة االتحادي�ة يف نيودله�ي ق�رارا بحظر
تصدي�ر البص�ل على م�دى السن�وات القليل�ة
املاضية.
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن رئيس اتح�اد مصدري
السل�ع الزراعي�ة ( )ACEAإم م�ادان براكاش،
قوله :إن والعراق وتركيا إىل جانب باكستان تقف
وراءنا دائمً�ا ،مضيفا بأن الحظر املفروض عىل
الص�ادرات يمثل مشكلة يف استع�ادة السيطرة
التقليدية.
ويف السن�وات القليلة املاضية ،لج�أت الحكومة
االتحادي�ة الهندية إىل حظر الصادرات أو تحديد
الح�د األدنى لسع�ر االسترياد لص�ادرات البصل
للح�د م�ن ارتف�اع األسع�ار ..ويف  24سبتمرب/
ايل�ول م�ن الع�ام امل�ايض ،حظ�رت الحكومة
صادرات البصل بع�د أن بدأت أسعار التجزئة يف
االرتفاع داخل السوق املحلية.
وتم رف�ع حظر التصدي�ر ابتدا ًء م�ن  1يناير /

كانون الثاني ،ولكن كان عىل املصدرين مواجهة
مشكالت يف الحصول عىل رعاة.
وأدت األمط�ار غير املوسمية واإلصاب�ات التي
لحقت باملحاصيل الدائمة طوال الفرتة من يناير
إىل فرباي�ر إىل ارتف�اع أسع�ار البص�ل إىل 4000
روبي�ة للقنط�ار ( 146.8كيلوا) داخ�ل السوق
املحلي�ة ،وقد أثر هذا ً
أيض�ا يف القدرة التنافسية
للبص�ل الهن�دي داخل سوق التصدي�ر بعد رفع
حظر التصدير.
وق�ال براكاش“ :يف البداي�ة  ،واجهتنا مشكالت
يف التصدير حيث كان ل�دى املشرتين التقليديني
مخ�زون واف�ر م�ن تركي�ا والع�راق ،حي�ث
كان�ت ش�حناتهم تنتظ�ر ً
أيض�ا يف موانئ مثل
كولومبو”.
وكان من أكرب املشكالت التي واجهها املصدرون
الهن�ود يف أرباح الس�وق يف ماليزي�ا ورسيالنكا
والخليج.
يذك�ر أن الهند تع�د ثاني أكرب منت�ج للبصل يف
العال�م بع�د الصين ،وفق�ا لصحيف�ة التايم�ز
الهندي�ة ،إذ يصل إنتاجها السن�وي إىل أكثر من
 47مليون طن.

برميل يوميا ،خالل األسبوع املايض.
وج�اء يف تقرير للإدارة أن “متوسط
االستيرادات األمريكي�ة م�ن النف�ط
الخ�ام خلال األسب�وع امل�ايض من
تسع دول بلغ�ت  4ماليني و 493ألف
برميل يوميا منخفض�ة بمقدار 793

ألف برميل باليوم ع�ن األسبوع الذي
سبق�ه ،والذي بل�غ  5ماليين و286
آالف برميل”.
وأوض�ح التقري�ر أن “الوالي�ات
املتح�دة استوردت النف�ط الخام من
الع�راق بمعدل  34أل�ف برميل يوميا،
منخفض�ة عن األسب�وع الذي سبقه
وال�ذي بلغ معدل�ه  223أل�ف برميل
يوميا”.
ولف�ت إىل أن “أكثر االٕيرادات النفطية
الٔمريكا خلال االٔسبوع املايض جاءت
من كندا وبمع�دل بلغ مليونني و901
برميل يوميا ،تليها املكسيك التي بلغت
كمية االستيرادات منها بمعدل 451
أل�ف برميل يومي�ا ،تليه�ا السعودية
الت�ي بلغت االستيرادات منها بمعدل
 385أل�ف برمي�ل يومي�ا ،وروسي�ا
بمعدل  266ألف برميل يوميا”.
وتابع تقري�ر إدارة معلومات الطاقة
األمريكية أن “كمي�ة االستريادات من
النف�ط الخ�ام م�ن االك�وادور بلغت
بمعدل  172ألف برمي�ل يوميا ،تليها
الربازي�ل التي بلغت االستريادات منها
بمعدل  129ألف برمي�ل يوميا ،تليها
كولومبيا التي بلغت االستريادات منها
بمعدل  111ألف برميل يوميا ،وتليها
نيجريي�ا التي بلغت االستريادات منها
بمعدل 71الف برميل يوميا”.

 50مليون دوالر قيمة البضائع اإليرانية
للعراق عرب منافذ مهران
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن مدير عام جمارك محافظة
ايلام ،روح الل�ه غالم�ي ،امس
السبت ،تصدير بضائع بقيمة 53
مليونا و  36الفا و  336دوالرا اىل
العراق عرب منافذ مهران الدولية
خالل الشهر املايض.
واض�اف غالم�ي ،يف ترصيحات
نقلته�ا وسائ�ل اعلام إيراني�ة
رسمي�ة ام�س :أن ه�ذه الكمية
من البضائع بلغ وزنها أكثر من
 183الفا و 648طنا .
ونوه مدير عام الجمارك يف إيالم
اىل تصدي�ر املنتج�ات الزراعي�ة
مث�ل البطي�خ األحم�ر والتفاح
والربتقال والطماط�م بوزن 39
ألف ط�ن وبقيم�ة  10ماليني و
 29ألف دوالر م�ن حدود مهران
خالل الشهر املايض.
ويف إش�ارة إىل تصدي�ر املنتجات
الزراعي�ة م�ن مناف�ذ مه�ران
الدولي�ة خلال الع�ام االيران�ي
امل�ايض (انته�ى  20م�ارس
 ،)2020ق�ال غالم�ي :ان أكث�ر

م�ن  125ألف طن م�ن املنتجات
الزراعي�ة املختلف�ة (محاصي�ل
صيفي�ة) بقيم�ة  55مليون�ا و
 687ألف دوالر تم تصديرها من
منافذ مهران إىل العراق.
كما أشار إىل شحنات الرتانزيت،
مؤك�دا :أن الف�ا و 726ش�حنة
ترانزي�ت دخل�ت اىل الع�راق من
مناف�ذ مهران الدولية خالل هذه
الفرتة.
وأض�اف املدي�ر الع�ام لجمارك
محافظة إيلام :أن مليونا و 60

ألف ط�ن م�ن البضائ�ع بقيمة
 553ملي�ون دوالر تم تصديرها
إىل الع�راق ،من الحدي�د والبالط
والسريامي�ك والبالستيك وانواع
الخضروات وخ�ام الحدي�د
واملنتجات البرتوكيماوية.
واوضح غالمي :ان معرب مهران
التجاري الدويل لتصدير البضائع
اىل الع�راق م�ازال مفتوح�ا
ويواص�ل نشاط�ه رغ�م تعليق
حرك�ة املسافري�ن على ه�ذه
الحدود بسبب كورونا.

إطالق حنو  9ماليني ساحبة كارب يف األهوار

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراع�ة إطلاق وجب�ة جديدة من
سابح�ات أسماك الكارب يف االه�وار واملسطحات
املائية دعما للثروة السمكية يف البالد.
وذكر بيان لل�وزارة انه “تم إطالق الوجبة الثامنة
م�ن سابحات أسماك الكارب العادي ووصل العدد
اىل ستة ماليني و 300ألف سابحة كارب من إنتاج

دائرة الثروة الحيوانية/مفقس أسماك امليمونة”.
وأض�اف كم�ا ت�م “إطلاق مليونين و 400ال�ف
سابحة كارب من إنتاج دائ�رة الثروة الحيوانية/
مفقس أسماك املرشح يف محافظة ميسان”.
وأش�ار اىل ان “اإلطلاق تم يف ناحي�ة السالم هور
البط�اط يف ميسان ،وبإرشاف لجن�ة االطالق من
دائرة الثروة الحيوانية”.

أعلنت تسويق حنو  20ألف طن من احلنطة يف ذي قار والديوانية

التجارة توجه بتشكيل جلان خاصة لتقييم عمل املطاحن وتطوير آلياتها
بغداد /الزوراء:
وج�ه وزي�ر التج�ارة ،علاء الجبوري،
بتشكي�ل لجان خاص�ة العتماد معايري
تعتمد يف تقييم عم�ل املطاحن وتطوير
اليات العمل فيها.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ،نقل�ه الناط�ق
الرسمي لها ،وتلقته “الزوراء” :أنه “يف
إطار استمرار املتابعة اليومية لعمليات
تجهي�ز مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة
للوجب�ة الرمضاني�ة الثاني�ة والتدقيق
بنوعيته�ا ،تفق�د وزي�ر التج�ارة عالء
الجبوري ،عددا م�ن املطاحن االهلية يف
منطقة عويريج الصناعية لالطالع عىل
الطحني املنت�ج والذي يجهز للمواطنني
يف إط�ار برنام�ج تجهي�ز مف�ردات
البطاقة التموينية”.
وأوض�ح البي�ان أن “الوزي�ر تفق�د
خلال الزيارة آليات التجهي�ز واملتابعة
والتدقيق والرقابة ،فضلا عن التدقيق
يف آلي�ات الفحص املختبري ،فضال عن
خطة املناقالت وصوالً اىل املواطنني “.
وأكد الجبوري “اهمي�ة الرقابة يف عمل
املطاح�ن االهلي�ة بم�ا يضم�ن سالمة
الطحين املنت�ج واملجه�ز للمواطنين
ضمن مفردات البطاقة التموينية كذلك
التدقي�ق يف آلي�ة عم�ل املختبرات بم�ا
يضمن سالمة الطحني املوزع”.
وش�دد على “الحاج�ة اىل تطوير عمل
املطاحن االهلية وإعداد نموذج ،ليكون

دليلا عىل التط�ور الحاصل يف املطاحن
االهلية” ،مشريا ً إىل “اهمية ايصال مادة
الطحني اىل املواطنني يف اطار توجيهات
دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
بتجهي�ز املواطنين بمف�ردات البطاقة
التموينية بتجهيزه�ا يف املناطق االكثر
فق�را وبعدها التوس�ع بالتجهيز لبقية
املناط�ق ،فضال ع�ن الحاج�ة الختزال
الزم�ن وش�حذ الهم�م لغ�رض زي�ادة
االنتاج وايصال هذه املادة االسرتاتيجية
اىل املواطن”.
وتابع الوزير أن “ الوزارة اعتمدت خطة
تسويقي�ة مكثفة لل�دورة الرمضانية،
حيث اكملت توزيع الوجبة االوىل بوقت

قيايس ،ورشعت بتوزيع الوجبة الثانية
التكميلي�ة للحص�ة الرمضاني�ة وه�ي
مرصة عىل انجازها خالل شهر رمضان
املبارك”.
ودع�ا اىل “اعتم�اد وتطوي�ر ع�دد م�ن
املطاح�ن الحكومية واالهلية كمطاحن
نموذجي�ة” ،مثنيا على “اداء مطاحن
القط�اع الخ�اص والتط�ور الحاص�ل
فيها”.
وأب�دى “بع�ض املالحظ�ات الفني�ة”،
موجها ً بـ”تشكيل لجان خاصة العتماد
معايير تعتمد يف تقيي�م عمل املطاحن
وتطوير اليات العمل فيها”.
م�ن جان�ب متص�ل ،كشف�ت وزارة

التج�ارة ،ام�س السب�ت ،ع�ن ارتف�اع
الكميات املسوقة من محصول الحنطة
يف مراك�ز التسويق الثالث�ة موجودة يف
ذي قار.
واش�ار مدير فرع تجارة الحبوب يف ذي
قار ،مهدي الخاقاني ،يف حديث صحفي:
اىل “استمرار عمليات التسويق ملحصول
الحنط�ة يف ثالث�ة مراك�ز تسويقي�ة”،
مبين�ا ان الكميات املسوقة تجاوزت الـ
 14الف طن خالل خمسة أيام فقط”.
وأضاف الخاقاني أن “سايلو النارصية
سجل تسوي�ق  5االف ط�ن فيما بلغت
الكمية املسوق�ة ملركز الدهيمي  7آالف
ط�ن ،وبلغ�ت الكميات املسوق�ة ملركز

االصالح الفي طن”.
بينم�ا بلغ�ت الكمي�ات املسوق�ة م�ن
محص�ول الحنط�ة يف الديوانية اىل أكثر
من  8آالف و 500طن لهذا املوسم.
وقال رئيس اتح�اد الجمعيات الفالحية
يف الديواني�ة ،محمد كشاش ،يف ترصيح
صحف�ي :إن هذه الكمي�ة تم تسويقها
م�ن جمي�ع املراك�ز املنتشرة يف قضاء
البدي�ر وصومع�ة حب�وب الديواني�ة
واملجمع املخزني ،فضال عن الشامية.
واض�اف كشاش :ان الكمي�ات يف تزايد
من املتوق�ع تسويقها إىل أكثر من 300
أل�ف طن م�ن محص�ول الحنط�ة لهذا
املوسم.

الرياضي

أصفر وأمحر

نعمة :قلة اخلربة وراء تعثر أنديتنا يف
ابطال اسيا

بغداد /متابعة الزوراء
أرج�ع امل�درب ع�ادل نعمة ،ضعف نتائ�ج الرشطة والقوة الجوي�ة يف دوري أبطال آس�يا ،إىل قلة
خربتهما يف هذه البطولة.
وقال نعمة ،إن انديتنا لم تشارك يف دوري األبطال ،منذ فرتة طويلة ،وبالتايل تفتقد الخربة ،باإلضافة
إىل فارق اإلمكانيات مع األندية األخرى ،التي طبقت نظام االحرتاف قبل الفرق املحلية.
وأضاف ان الكرة العراقية عاش�ت فرتة تراجع عىل مستوى التخطيط ،وسادت الفوىض اإلدارية،
منها ارتباك الدوري املمتاز يف املواسم السابقة ،وغياب دوري الفئات العمرية ،الذي عاد يف املوسم
الحايل.
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صادق على امساء جلانه العاملة

االحتاد العراقي للصحافة الرياضية يؤكد عدم وجود فروع له يف احملافظات

بغداد /الزوراء
عق َد االتحا ُد العراقي للصحافة
الرياضية االسبوع املايض اجتماعه
الدوري بحضور رئيس االتحاد خالد
جاسم ونائب الرئيس الدكتور عدنان
لفتة وأمني الرس يوسف فعل وأمني
الرس املساعد سيف املالكي ،واألعضاء
جعفر العلوجي وميثم الحسني وعمار
ساطع وسمري السعد ومؤنس عبدالله،
َ
وغاب عن الحضور جمعة الثامر وبالل
َ
ألسباب خاصة ،وتناول االجتماع
زكي
ٍ
ً
جملة من القضايا واألمور التي تخص
عمل االتحاد يف الفرتة املقبلة.
ويف بداية االجتماع ،رحب رئيس االتحاد،
خالد جاسم ،بالحضور ،وتمنى للجميع
املوفقية والنجاح يف تقديم الطروحات
التي تسهم يف إنعاش واقع الصحافة
الرياضية ،بعدها طلبَ
ُ
رئيس االتحاد
من األعضاء قراءة سورة الفاتحة
ترحما ً عىل أرواح شهداء العراق ،ثم
َ
بارش الحضور يف االجتماع بتقديم
التربيكات والتهاني لشعبنا الكريم
ملناسبة حلول شهر رمضان املبارك
والتطلع اىل استلهام أيامه املباركة
يف العمل الجاد لتوفري بيئة خصبة
للعاملني يف الصحافة الرياضية.
ُ
 -١ببالغ الحزن وعميق األىس ،يعزي
االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
أعضاء الهيئة العامة كافة برحيل رائد
الصحافة الرياضية (سعدون جواد)
الذي تويف متأثرا ً بإصابته بجائحة
كورونا  ..داعني الباري عز وجل أن
يتغمده بواسع رحمته ويجعل مثواه
الجنة ،ويلهم أهله وأحبته وزمالء
املهنة الصرب والسلوان ..إنا لله وإنا
إليه راجعون
-٢تقديم التهنئة اىل اللجنة األوملبية
الوطنية بعد وصول مصادقة اللجنة
األوملبية الدولية عىل االنتخابات التي

أقيمت مؤخرا عىل أمل أن تفتح
ً
املصادقة الدولية آفاقا ً
واسعة شعارها
ُ
ذات وتفضيل املصلحة
العمل بنكران
ٍ
العامة إلعادة ترتيب البيت األوملبي بما
يدفع عجلة الحركة األوملبية اىل األمام.
اجتماع دوري
 -٣املوافقة عىل عقد
ٍ
لالتحاد يف الخامس من كل شهر،
وعند تعذر إقامته بسبب الجائحة أو
ظرف طارئ آخر يكون االجتماع
ألي
ٍ
عن طريق املنصة االلكرتونية باليوم
نفسه.
َ
ناقش أعضا ُء مجلس إدارة االتحاد،
-٤
باستفاض ٍة ،طرح عدد من الزمالء
اإلعالميني يف محافظة السليمانية

ادارة نادي الطلبة تؤكد
انفراج األزمة املالية
بغداد /متابعة الزوراء /أكدت إدارة نادي الطلبة أن األزمة املالية
انفرجت وسيتم توزيع الدفعة األوىل من عقود الالعبني خالل األيام
الثالثة املقبلة.وقال مدير املكتب اإلعالمي لنادي الطلبة رياض هادي
أن الهيئة املؤقتة للنادي اكملت إجراءات رصف مبالغ الدفعة األوىل من
عقود الالعبني وإنهاء األزمة املالية التي عصفت بالنادي خالل الفرتة
املاضية وأثرت بشكل كبري عىل نتائج الفريق يف الدوري.
وبني أن رئيس الهيئة املؤقتة الدكتور صالح الفتالوي وعد الالعبني بحل
األزمة وفعال تم تأمني املبالغ وسيتم توزيعها خالل األيام املقبلة بعد
إكمال إجراءات الرصف من قبل وزارة التعليم العايل.
وأوضح أن الهيئة املؤقتة وضحت لالعبني اإلجراءات ورصف الصكوك
الخاصة باملبالغ املالية وهناك ارتياح كبري إلنهاء األزمة ومنح الالعبني
حقوقهم قبل مواجهة فريق النجف يوم الثالثاء املقبل.
يشار إىل أن العبي الطلبة لم يستلموا مستحقاتهم منذ بداية املوسم
الحايل وهناك عدد من الالعبني لم يستلموا مستحقاتهم من املوسم
املايض ايضا.

اعالمنا الرياضي
عض�و الهيئ�ة العامة لالتح�اد العراق�ي للصحافة
الرياضي�ة الزمي�ل باس�م الع�ذاري اعلن ش�فائه
م�ن االزم�ة الصحي�ة التي تع�رض لها قب�ل مدة
زمني�ة ليس�ت بالقصرية ،وق�دم العذاري ش�كره
وتقديره الكبريين للمؤسسات الصحفية واالعالمية
والرياضي�ة ولجمي�ع من اتصل واس�تفرس عن وضعه
الصحي ،خالص االمنيات لزميلنا العزيز بالش�فاء التام وان يلبسه رب
الع�زة واالجالل ث�وب الصحة والعافية وان يعود ملمارس�ة عمله املهني
من جديد.
*******************
مذي�ع النشرة الرياضي�ة يف القن�اة العراقي�ة
االخباري�ة زي�اد الخفاج�ي اعلن انتص�اره عىل
فايروس كورونا الذي تعرض له قبل مدة ليست
بالقصيرة ،وق�دم الخفاج�ي ش�كره وتقديره
الكبريي�ن للمؤسس�ات الصحفي�ة واالعالمي�ة
والرياضية ولجميع من اتصل واستفرس عن وضعه
الصحي ،خالص االمنيات لزميلنا العزيز بالشفاء التام وان يلبس�ه
رب الع�زة واالجالل ثوب الصحة والعافية وان يعود لعائلته وممارس�ة
عمله املهني من جديد.
******************
مقدم الربامج الرياضية الزميل فيان فائق ،احتفل
بعي�د ميلاده قب�ل ايام قليل�ة ،خال�ص االمنيات
للزمي�ل العزيز بالعم�ر املديد وتحقي�ق النجاح يف
حياته ومشواره املهني.

موضوع فتح فرع لالتحاد العراقي
للصحافة الرياضية ،وقد شدد مجلس
إدارة االتحاد عىل انه ال يوجد له أي
فرع يف محافظة السليمانية ،وال يف
بقية املحافظات العزيزة كافة ،وقد
أكد املجتمعون أن الكتاب املُرسل من
قبل رئيس االتحاد (خالد جاسم)
هو من أجل تنظيم الدورة الصحفية
فقط ،شاكرين إدارة نادي البيشمركة
الريايض يف رعاية الدورة الصحفية التي
أقيمت يف املحافظة بحضور عد ٍد جي ٍد
من املشاركني للفرتة من  28ولغاية
 31كانون الثاني املايض ،معتربين ان
الدورة ناجحة وأتت بنتائج ايجابية

،وألجل استمرار االتحاد بالتواصل
مع عموميته لتلبية املتطلبات سمى
يف اجتماعه الحايل املنسقني من أعضاء
الهيأة العامة من املحافظات.
ُ
تحويل العديد من طلبات االنتماء
 -٥تم
لالتحاد إىل اللجنة املهنية التخا ِذ القرار
املناسب بحقها وعرضها يف االجتماع
ُ
طلبات االنضمام إىل
املقبل ،ومنها
االتحاد من لجنة الصحفيني الرياضيني
يف نقابة صحفيي كردستان ،وبعد ٍد
ُ
مجلس
يصل إىل  20صحفياً ،وقد ارتأى
اإلدارة النظر فيها بعد تدقيقها من
قبل منسق االتحاد يف إقليم كردستان
الزميل وليد أنور مراد ،ورفعها إىل

اللجن ِة املهنية.
-٦قدم رئيس االتحاد وبقية االعضاء
الشكر واالمتنان للجهود الكبرية
املبذولة من قبل رئيسة اللجنة النسوية
الدكتورة عاصفة موىس وبقية
الزميالت يف اللجنة،
-٧طرح رؤسا ُء اللجان العاملة
يف االتحاد أسماء الزمالء الذين تم
اختيارهم للعمل فيها ،وتمت املوافقة
من أعضاء االتحاد عليها ،وكما ييل:
-٨تألفت اللجنة املهنية التي يرتأسها
الزميل ميثم الحسني من الزمالء :خليل
جليل وقاسم حسون الدراجي ووليد
أنور مراد وإحسان املرسومي وحسني

الشمري وساجد املهداوي والدكتور
منذر العذاري.
-٩ضمت لجنة الدورات ،التي يرتأسها
الزميل عمار ساطع ،الزمالء :عدنان
السوداني وعيل حنون وحيدر هاني
العالق وحميد املظهور وقيص حسن
وقاسم شالكه.
-١٠تكونت اللجنة االجتماعية ،التي
يرتأسها الزميل مؤنس عبدالله ،من
الزمالء :كاظم الطائي وقاسم حنون
ورحيم الدراجي وعيل إسماعيل ،إضافة
اىل منسقي املحافظات.
 -١١لجنة املحافظات واإلقليم التي
يرتأسها الزميل سمري السعد ،فتألفت

من الزمالء :رياض التميمي واحمد
الشيباني وطالل العامري ورعد
رشيف وعمار عبد الواحد وعبد الحكيم
مصطفى وسمري كامل ومن ضمن
لجنة املحافظات املنسقني وتالفت
من الزمالء :ستار املنصوري وثمني
الفهد واحمد الحلفي وعيل القرييش
وحسن الخزاعي وإياد الجبوري وخليل
الجنابي وجمال الدين عبد الرزاق وعيل
سليمان.
-١٢ضمت لجنة العالقات التي يرتأسها
الدكتور عدنان لفته الزمالء :سيف
املالكي وجاسم العزاوي ورائد عبد
الوهاب والدكتور غانم نجيب وسامان
بريفكاني والدكتور احمد الراشد
وحامد عبد العباس ورافد البدري.
-١٣تألفت لجنة اإلعالم التي يرتأسها
الزميل بالل زكي من الزمالء :روان
الناهي ومصطفى التميمي وحسني
البهاديل واحمد الغزايل.
 -١٤اللجنة النسوية التي ترتأسها
الزميلة الدكتورة عاصفة موىس،
فضمت الزميالت :نغم التميمي وأمرية
كاظم وسمرية الداغستاني ورسور عيل
وأمرية محسن.
 -١٥ضمت لجنة املصورين
الفوتوغرافيني الزمالء :قحطان سليم
واحمد حطاب التميمي ومحمد عامر
العزاوي وطالل صالح.
-١٦تم االتفاق عىل تشكيل لجنة اإلعالم
الرقمي وتكليف الزمالء جمعة الثامر
وميثم الحسني وبالل زكي لتقديم
آلية عملها والضوابط الخاصة للجنة
لتقديمها يف االجتماع املقبل لالتحاد
-١٧لجنة االيفادات ،التي يرتأسها
الدكتور عدنان لفتة ،فقد ضمت
الزمالء :ميثم الحسني وعادل
العتابي وحسني سلمان وهشام
السلمان.

وزارة الشباب واللجنة األوملبية تنعيان احلارس مصطفى سعدون
بغداد/الزوراء
نعت وزارة الشباب والرياضة واللجنة
االوملبية الوطنية ولجنة الشباب والرياضة
الربملانية حارس مرمى نادي النفط
مصطفى سعدون الذي تويف يف وقت متأخر
من ليلة اول امس الجمعة نتيجة اصابته
بجلطة يف الدماغ.
وقدم وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،تعازيه ومواساته اىل الوسط
الريايض ونادي النفط الريايض وعائلة
الفقيد برحيل حارس مرمى فريق النفط
بكرة القدم مصطفى سعدون ،داعيا الله
عز وجل ان يسكنه فسيح جنانه ويلهم
اهله وذويه الصرب والسلوان ،كما نعت
اللجنة االوملبية الوطنية الراحل سعدون
يف بيان لها جاء فيه ،بسم الله الرحمن
الرحيم
َولِ ُك ِّل أُمَّ ٍة أ َ َج ٌل َفإ َذا َجا ٓ َء أ َ َج ُل ُه ْم لاَ
ِ
اع ًة َولاَ َي ْس َت ْق ِدمُ َ
َي ْس َتأ ْ ِخر َ
س َ
ُون َ
ون
صدق الله العيل العظيم
فجع الوسط الريايض اول امس الجمعة
برحيل حارس مرمى املنتخب االوملبي
ونادي النفط مصطفى سعدون والذي

وافته املنية اثر جلطة دماغية.
اللجنة األوملبية الوطنية إذ تنعى رحيل
الحارس مصطفى سعدون فانها تتقدم
بأصدق التعازي ألهله وأحبته والبناء
الوسط الريايض سائلني املوىل ان يغفر له،
وينزله جنانه الباقيات ،وأن يلهم الجميع
نعمة الصرب وجميل السلوان ،انا لله و ّ
إنا
إليه راجعون.
ومن جهته تقدم رئيس لجنة الشباب
والرياضة النائب عباس عليوي نيابة
عن اعضاء اللجنة باحر التعازي وعظيم
املواساة اىل االوساط الرياضية ورئيس
الهيئة االدارية لنادي النفط الريايض بوفاة
حارس مرمى النادي بكرة القدم مصطفى
سعدون اثر مرض مفاجئ لم يمهله
طويال.
ويف الوقت الذي نتقدم فيه بتعازينا اىل
ذوي الفقيد وكل محبيه بهذه الفاجعة
والخسارة الفادحة للحارس الذي سيرتك
غيابه اثرا ملموسا عىل الساحة الرياضية،
فاننا ندعو الله عز و جل ان يتغمده
بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ،وانا
لله وانا اليه راجعون.

واعلن نادي النفط الريايض تعليق جميع
أنشطته الرياضية حدادا ً عىل روح حارس
مرمى النادي مصطفى سعدون.
وذكر النادي يف بيان مقتضب إنه «تم
تعليق جميع االنشطة الرياضية وملدة ثالثة
أيام حدادا ً عىل روح حارس مرمى الفريق
الكروي مصطفى سعدون الذي تويف اول
أمس بعد إصابته بجلطة دماغية أدخلته يف
غيبوبة من يوم الثالثاء املايض».
وتويف مساء اول امس الجمعة ،حارس
مرمى نادي النفط الشاب ،مصطفى
سعدون ،بعد تعرضه لجلطة دماغية
مفاجئة.
وتعرض الراحل مصطفى سعدون لجلطة
دماغية قبل انطالق التدريبات منذ خمسة
أيام ،وتم نقله إىل مدينة الطب وسط
العاصمة بغداد.
وأرشف عىل حالة سعدون فريق من األطباء
أكدوا صعوبة السيطرة عىل حالته.
ويبلغ الراحل مصطفى سعدون  27عامً ا
ويمثل فريق النفط منذ عام  ،2015وتمت
دعوته لصفوف املنتخب األوملبي عام
.2016

رئيس نادي القوة اجلوية يطمئن على صحة املهاجم امين حسني
بغداد /الزوراء
يف اتصال هاتفي اطمأن رئيس نادي القوة
الجوية الريايض الفريق الطيار شهاب
جاهد عىل صحة الالعب ايمن حسني بعد
العملية الجراحية التي أجراها عىل مستوى
الوجه.
وأكد قائد القوة الجوية الفريق الطيار

شهاب جاهد أن النادي تكفل بأجور
العملية الجراحية لالعب ايمن حسني التي
اجريت له يف االمارات وهذا ابسط يش يقدم
لالعبينا.
وتمنى رئيس نادي القوة الجوية الريايض
عودة املهاجم ايمن حسني إىل املالعب بوقت
قصري لقيادة هجوم الصقور يف مسابقتي

الدوري املمتاز وكأس العراق.
وأشار إىل أن الهيئة االدارية لنادي القوة
الجوية الريايض تابعت حالة الالعب
من وقت تعرضه لإلصابة وتكفلت بكل
التفاصيل املالية التي يحتاجها من تحاليل
واالشعة والرنني ثم العملية التي تكفل بها
النادي.

بنيان :واثقون من دعم األشقاء مللف البصرة خلليجي 25
بغداد /متابعة الزوراء
أبدى رئيس الهيئة التطبيعية إياد
بنيان ،عن تفاؤله بإقامة خليجي
 25يف البرصة ،السيما بعد الجهود
الكبرية املبذولة من قبل الحكومة
العراقية ووزارة الشباب والرياضة
كافة،
الرياضية
واملؤسسات
الحتضان العراق للحدث الخليجي
الكبري.

َ
وقال رئيس الهيئة التطبيعية ان
جولة الوفد العراقي ،برئاسة الوزير
عدنان درجال ومحافظ البرصة أسعد
العيداني واألمني العام للتطبيعية
محمد فرحان ،إىل األشقاء يف دول
الخليج كانت من أجل التباحث بما
يخص ملف البرصة ،وكذلك تعزيز
العالقات بني العراق ودول الخليج،
والذين أبدوا دعمهم الكامل إلقامة

البطولة يف العراق».
َ
وأضاف بنيان« :لدينا رغبة صادقة
وقوية إلقامة البطولة يف العراق ،ملا
تمثله من إيجابيات عديدة للجماهري
العراقية وإىل محافظة البرصة
بالخصوص ،وسننتظر إىل يوم غد
اإلثنني ملعرفة الدولة التي تستضيف
خليجي  25بعد القرار النهائي
ألعضاء املكتب التنفيذي».

الرياضي
العدد 7474 :االحد  25نيسان 2021

No: 7474 Sun 25 April 2021

الدوريات األوروبية لكرة القدم

إيفرتون يتجاوز مطب أرسنال بنجاح وكولون يواصل صحوته
حق�ق إيفرت�ون الف�وز عىل حس�اب مضيفه
أرس�نال 1-صف�ر يف الجول�ة  33م�ن الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
وتس�بب الحارس األملاني بريند لينو يف سقوط
فريقه أرس�نال عىل أرضه أمام إيفرتون للمرة
األوىل من�ذ  1996حين أه�دى الضيوف هدف
الفوز.
وبدا إيفرتون يف طريقه للتعادل الرابع تواليا ً ما
كان سيقيض إىل حد كبري عىل آماله باملشاركة
القارية املوس�م املقبل ،لك�ن لينو أهداه الفوز
األول يف ملع�ب “املدفعجي�ة” من�ذ  20كانون
الثاني/يناي�ر  )2-1( 1996حين أخط�أ يف
التعامل مع عرضية للربازييل ريتشارليس�ون
فحول الكرة يف شباكه (.)76
لك�ن ال يزال أمام إيفرت�ون الذي كان متصدرا ً
لل�دوري يف أوائل املوس�م قبل تراج�ع نتائجه،
اختب�ارات صعبة يف املراح�ل الخمس األخرية،
أبرزها ضد وست هام ومانشسرت سيتي.
أما بالنسبة ألرسنال الذي مني بهزيمته الثالثة
عشرة ه�ذا املوس�م ،فاألم�ل الوحي�د لفريق
املدرب اإلس�باني ميكيل أرتيتا هو الفوز بلقب
ال�دوري األوروبي “يوروبا ليغ” ما س�يمنحه
بطاقة الع�ودة إىل دوري األبطال ،إال أن املهمة
ليست سهلة ألنه يواجه فياريال اإلسباني.
ويحت�ل إيفرتون املرك�ز الثامن ب�ـ 52نقطة
وبف�ارق نقط�ة ع�ن توتنه�ام (الس�ادس)

وليفرب�ول (الس�ابع) فيم�ا يأتي أرس�نال يف
املركز التاسع بـ 46نقطة.
كولون يواصل صحوته
ـ ع�زز كولون آماله يف البقاء ب�دوري الدرجة
األوىل األملان�ي (بوندس�ليجا) ،بعدم�ا حق�ق

االنتص�ار الثان�ي على الت�وايل وتغل�ب على
آوجسبورج  2 / 3يف املرحلة الحادية والثالثني
من املسابقة.
واس�تغل كولون نش�وة االنتص�ار الثمني عىل
اليبزي�ج صاح�ب املرك�ز الثان�ي  1 / 2ي�وم

كني حيلم بلحظة استثنائية يف نهائي كأس الرابطة

مدرب الربازيل يريد نيمار مع
املنتخب األومليب

كش�ف مدرب منتخب الربازي�ل األوملبي أن�دري جاردين ّ
بأنه يري�د ضم نيمار
مهاج�م باريس س�ان جريم�ان الفرنيس إىل صف�وف فريق�ه يف دورة األلعاب
األوملبي�ة الصيفية.ويأمل منتخب الربازيل الدفاع عن لقبه بطالً ملس�ابقة كرة
الق�دم يف البطول�ة املقررة يف طوكيو م�ن  23تموز/يولي�و إىل الثامن من آب/
أغسطس املقبلني.وكان املنتخب الربازييل بقيادة نيمار ُتوج باللقب يف النسخة
األخيرة يف ريو دي جانريو بالف�وز عىل منتخب أملانيا ب�ركالت الرتجيح ،علما ً
ّ
أن النجم الربازييل س�جل الركلة الحاس�مة يف املب�اراة النهائية مانحا ً أول لقب
ملنتخب بالده يف تاريخ مشاركاته األوملبية.وقال مدرب املنتخب األوملبي“ :كوننا
نريد مش�اركة أقوى منتخب ممكنُ ،يعترب نيمار أحد الركائز األساس�ية”.بيد
أن أي مشاركة لنيمار يف صفوف السيليساو تحتاج إىل موافقة نادي العاصمة
الفرنس�ية ألن األخري ليس مجربا ً عىل تحرير العبه يف مسابقة غري معرتف بها
من قبل االتحاد الدويل لكر القدم وهي حال مسابقة كرة القدم األوملبية.

أشاد هاري كني مهاجم توتنهام هوتسبري،
بامل�درب املؤقت راي�ان ميس�ون ،الذي قاد
الفري�ق ألول فوز بعد رحيل س�لفه جوزيه
مورينيو.
وعّب�رّ كين ع�ن أمل�ه يف أن ينج�ح الفريق
تحت قيادت�ه ،يف الفوز بلق�ب كأس رابطة
املحرتفني املحلية لكرة القدم اليوم األحد.
واس�تغنى توتنه�ام عن خدم�ات مورينيو
اإلثنين املايض بعد  17ش�هرا م�ن تعيينه،
وقبل  6أيام فقط من املواجهة مع مانشسرت
سيتي يف نهائي كأس الرابطة.
وعني توتنهام العب الوسط السابق ميسون،
عىل رأس الجهاز الفني حتى نهاية املوسم.
وبع�د انته�اء مبارات�ه األوىل م�ع الفري�ق
بالفوز  2-1عىل س�اوثهامبتون يف الدوري
اإلنجلي�زي املمت�از األربع�اء امل�ايض ،قال
ميسون إنه شعر بارتياح هائل ،ورشح كني
زميله السابق للنجاح يف املهمة التالية.
وق�ال كين لش�بكة س�كاي س�بورتس
التلفزيوني�ة“ :رايان رائ�ع .كانت مفاجأة
بالنس�بة له عندما توىل املهم�ة قرب نهاية
املوسم”.

اعالم الكرتوني

ال نية إللغاء أوملبياد طوكيو

قال�ت رئيس�ة اللجن�ة املنظم�ة ألوملبي�اد طوكي�و  2020س�يكو
ً
إطالق�ا بإلغاء األلعاب.
هاش�يموتو أمام وس�ائل اإلعالم“ :ال نفكر
نفك�ر بالطريق�ة األفض�ل للتحضري لها م�ن خالل من�ح األولوية
للسالمة عرب جعل الناس يشعرون بإمكانية إقامة األلعاب يف أجواء
س�املة وآمنة”.وتزامنت ه�ذه الترصيحات مع إعلان اليابان حالة
طوارئ جديدة يف طوكيو وثالث محافظات أخرى (كيوتو ،أوس�اكا
وهيوغو) بس�بب جائح�ة كوفي�د ،-19وذلك قبل ثالثة أش�هر من
انطلاق األلعاب األوملبية يف العاصمة من  23تموز/يوليو إىل الثامن
من آب/أغس�طس املقبلني.وعرف األرخبي�ل الياباني أزمة محدودة
خلال تفيش فيروس كورونا حيث س�جلت رس�ميا  10آالف وفاة
منذ كان�ون الثاني/يناير عام  .2020لكن ع�دوى انتقال الفريوس
ارتفع�ت بش�كل كبير خلال فصل الش�تاء على الرغم م�ن حالة
طوارئ أوىل يف قس�م كبري من البالد.وش�هدت طوكي�و  759إصابة
جدي�دة بكوفي�د ،-19يف حين بلغت أوس�اكا األكثر تأث�را يف الفرتة
األخيرة  1162حالة لكن بتقلص بس�يط مقارنة م�ع أرقام مطلع
األس�بوع الحايل.وتسير حملة التلقيح يف اليابان ببطء نسبي حيث
يت�م االعتماد حال ًيا عىل لق�اح فايزر/بايونتيك فقط من دون غريه.
وقد تلقى نحو  1,1مليون ش�خص ،م�ن أصل  126مليونا ً يف البالد،
الجرعة األوىل من اللقاح.

برييز يشعر باخليانة ويرفض
التخلي عن حلم السوبر ليج

يرف�ض فلورنتين�و بريي�ز،
رئيس ري�ال مدري�د ،التخيل
ع�ن حل�م تنظي�م بطول�ة
جديدة لألندية يف أوروبا تحت
اسم “السوبر ليج”.
وأعلن بريي�ز تنظيم البطولة
الجدي�دة من�ذ أي�ام قليل�ة
بوج�ود  12ناد ًي�ا م�ن كبار
أوروبا ،لكن رسعان ما انهار
املرشوع عقب انسحاب األغلبية.
ً
ووفقا لش�بكة ديفنس�ا س�نرتال اإلس�بانية ،فإن برييز يتمسك

وأض�اف“ :لق�د أدار املوق�ف ب�كل جوانبه
بص�ورة جي�دة للغاية ..كم�ا أن الفوز عىل
ساوثهامبتون كان بمثابة خطوة كبرية”.
وتاب�ع“ :من�ح ه�ذا الف�وز الجمي�ع دفعة
معنوية قبل نهائ�ي كأس الرابطة .العالقة
بيني وبني رايان طيبة ونحن نعرف بعضنا
من�ذ مدة طويلة ونحن قريب�ان من بعضنا
وخارجه”.
امللع�ب
يف

بروكلني يستعيد صدارة الشرقية من فيالدلفيا

تفوّق بروكلني نتس عىل ضيفه بوس�طن س�لتيكس  ،109-104برغم
كث�رة اإلصاب�ات يف صفوف�ه ،يف نيوي�ورك ضم�ن دوري ك�رة الس�لة
األمريكي للمحرتفني “ ،”NBAمس�تعيدا ص�دارة املنطقة الرشقية من
فيالدلفيا سفنتي سيكرسز.
وصحي�ح أن كاي�ري إيرفينغ ،نجم بروكلين ،كان قريب�ا من تحقيق
تريب�ل داب�ل (أكثر من عرشة يف ثلاث فئات إحصائي�ة) مع  15نقطة
و 11تمريرة حاسمة و 9متابعات ،إال أن مع ّدل تسجيله كان منخفضا
للغاية ( 4من  19محاولة).
وصمد نتس أمام عودة قوية لبوس�طن يف الربع األخري ( ،)31-21أمام
جمه�ور مح ّدد بس�بب بروتوكول فريوس كورون�ا ،بلغ  1700متفرج
عىل ملعب باركليز سنرت أرينا.
قال إيرفينغ“ :ندرك أننا لن نحقق انتصارات سهلة يف بعض املباريات،
لذا يجب أن نم ّر يف بعض املعارك”.
وغاب مجددا عن نتس ،النجمان كيفن دورانت وجيمس هاردن بسبب
اإلصاب�ة ،لكنه نجح بالتق ّدم معظم املباراة ،ليس�تعيد صدارة املنطقة
الرشقية ( 40انتصارا و 20هزيمة) بفارق مباراة عن فيالدلفيا سفنتي
سيكرسز الخارس ثالث مرات تواليا.
وغ�اب املخرضم دورانت للمباراة الثالث�ة تواليا الصابة بفخذه تعرض
لها األحد خالل الخس�ارة ضد ميامي .وخاض دورانت  24من أصل 59
مباراة لنتس هذا املوس�م ،فيما يفتق�د بروكلني هدافه جيمس هاردن
للمباراة التاسعة تواليا إلصابة عضلية بفخذه.
وكان جو هاريس أفضل مسجّ ل لربوكلني مع  20نقطة ،وأضاف جيف
غرين  ،19فيما لم تكن  38نقطة و 10متابعات للنجم جايسون تايتوم
كافية لتجنيب بوسطن خسارته الـ 28مقابل  32فوزا.
قال املو ّزع بايتون بريتش�ارد بعد تس�جيله  22نقطة لبوس�طن بينها
 6ثالثي�ات من  7مح�اوالت“ :إذا خسرت الكثري من الك�رات ومنحت
فريقا مثل بروكلني فرصة املرتدات ،تسديد كرات سهلة وأمور مماثلة،
سيكون من الصعب أن تفوز يف املباريات”.
وتابع املوزع النجم س�تيفن كوري تألقه مع غولدن س�تايت ووريرز،
وق�اده إىل الفوز على ضيفه دنف�ر ناغتس وعمالق�ه الرصبي نيكوال
يوكيتش .118-97
وبتس�جيله  32نقطة بينها  4ثالثي�ات ،يكون كوري قد تخطى حاجز
 30نقط�ة للمرة الـ 12يف آخ�ر  13مباراة .فقط خالل الخس�ارة أمام
واشنطن األربعاء املايض ،اكتفى بتسجيل  18نقطة.
وس�اهم بتحقق ووريرز فوزه الثالثني هذا املوس�م مقابل  30خسارة،

الثالثاء املايض ،وتغلب عىل آوجسبورج لريفع
الفري�ق رصيده إىل  29نقطة ويصعد إىل املركز
السادس عرش ،بينما تجمد رصيد آوجسبورج
عند  33نقطة يف املركز الثاني عرش.
وأنه�ى كولون الش�وط األول متقدم�ا بثالثة

أهداف نظيفة سجلها أوندريج دودا (الهدفان
األول والثال�ث) وفلوري�ان كاين�ز يف الدقائ�ق
الثامنة و 23و.33
ويف الش�وط الثان�ي ،رد آوجس�بورج بهدفني
أحرزهم�ا روبرت جومني وروبني فارجاس يف
الدقيقتني  54و.62
مرسيليا يعود بالعالمة الكاملة
ـ انترص مرس�يليا خ�ارج أرضه أمام مضيفه
رينس  3-1يف الجولة  34من الدوري الفرنيس
لكرة القدم.
وس�جل بايي�ت هدفين ( 41و )76ومرر كرة
اله�دف الثال�ث للبولن�دي أركادي�وش ميليك
( ،)2+45يف لق�اء كان فريق�ه متخلفا ً خالله
به�دف ناثانايل مبوكو ( )38قبل أن يس�تفيد
م�ن النقص الع�ددي يف صف�وف مضيفه بعد
طرد املداف�ع البلجيكي ووت فايس يف الدقيقة
 60لحصوله عىل إنذار ثان.
وصع�د مرس�يليا مؤقت�ا ً إىل املرك�ز الخامس
برصي�د  55نقطة ،بف�ارق نقطتني أمام لنس
وع�زز بالت�ايل حظوظ�ه بالتأه�ل إىل ال�دور
التمهيدي الفاصل ملسابقة “يوروبا ليغ”.
أم�ا بالنس�بة لرين�س ،فبات�ت املباري�ات
املتبقية هامش�ية تماما ً إذ أنه يحتل املركز
الح�ادي عشر برصي�د  41نقط�ة ،بفارق
مري�ح جدا ً عن منطق�ة الهبوط وكبري جدا ً
عن املراكز األوروبية.
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البديل كييل أوبري جونيور ( 23نقطة) والكندي أندرو ويغينز
)19(.
ولدى ناغتس ،راب�ع املنطقة الغربية ،ال�ذي خرس ويل بارتون
مطل�ع املباراة إلصابة عضلية ،س�جل يوكيتش  19نقطة ،فيما
كان زميله مايكل بورتر جونيور األفضل مع  26نقطة.
وبرغم غياب نجميه تراي يونغ (كاحل) والسويرسي
كلين�ت كابيلا (الفق�رات الس�فلية) ،ق�اد
الرصبي بوغ�دان بوغدانوفيتش فريقه
أتالنتا هوكس إىل الفوز عىل وصيف
املوسم املايض ميامي هيت 118-
 ،103بتسجيله  21نقطة.
ويبلغ مع�دل يونغ وكابيال معا
 41نقط�ة يف املب�اراة الواحدة
ه�ذا املوس�م ،فيم�ا يتص�در
كابيلا ترتي�ب املتابع�ات يف
الدوري.
وفيم�ا أض�اف للفائ�ز جون
كولين�ز  20نقط�ة ،كان
كندري�ك ن�ان األفض�ل لدى
هيت مع  ،21وأضاف النجم
جيمي باتلر .19
وحقق ل�وس أنجليس كليربز،
ثال�ث املنطق�ة الغربية ،فوزه
الراب�ع توالي�ا عىل هيوس�تن
روكت�س متذي�ل ترتي�ب
ال�دوري بعد رحي�ل هاردن
إىل نت�س ،بنتيج�ة 109-
.104
وكان النج�م ب�ول جورج
أفض�ل مس�جل لكليبرز
( 43ف�وزا و 19خس�ارة)،
م�ع  33نقط�ة و14
متابعة ،فيما سجل للخارس
امل�وزع ج�ون وال�ـ 27
نقطة و 13تمريرة حاسمة
والعب االرتكاز كريس
و 19
وود  24نقط�ة
متابعة.
بين
ويف مب�اراة هجومية
املركز الس�ابع
فريقين يتنافس�ان عىل
يف املنطقة الغربية ،ألحق ممفيس غريزليز الخس�ارة
الرابعة تواليا ببورتالند ترايل باليزرز .130-128
وتأل�ق امل�وزع جا موران�ت بتس�جيله  33نقط�ة و13
تمريرة حاس�مة ،وأضاف ديلون بروكس  ،25فيما س�جل
لبورتالن�د نجم�ه داميان ليلارد  27نقطة والع�ب االرتكاز
البوسني يوسف نوركيتش  26نقطة و 17متابعة.
ويحتل بورتالند املركز الس�ابع يف الغربي�ة ( )32-27وممفيس
الثامن )30-28(.

وأردف“ :نأم�ل يف النج�اح يف تحقيق الفوز
الي�وم األح�د واالس�تمتاع بلحظ�ة خاصة
فعليا”.
وخت�م كين بالحديث عن رحي�ل مورينيو:
“كانت عالقتنا جيدة للغاية وأتمنى للمدرب
الربتغ�ايل كل التوفي�ق ..فوجئ�ت بق�رار
اإلقالة .وعرفت بالقرار قبل  5أو  10دقائق
فقط من إعالنه”.

باس�تمرار مشروع الس�وبر لي�ج ،ويعتق�د أن هناك أش�ياء يف
البطولة كان من املمكن القيام بها بشكل أفضل.
وأشارت إىل أن برييز يشعر بالخيانة من جانب األندية املنسحبة،
لك�ن ال يمانع العودة يف العم�ل معها مرة أخرى إلنجاح مرشوع
“الس�وبر ليج”.وأوضح�ت أنه إذا اجتمعت األندية التي أسس�ت
دوري الس�وبر األوروب�ي ،وطلبت من برييز االس�تمرار يف قيادة
املرشوع ،فإنه س�يفعل ذلك دون أدنى شك ،ألنه ال يزال مسؤوالً
عن البطولة القارية الجديدة.وذكرت أن برييز سيحاول التحدث
إىل جمي�ع األندية م�رة أخرى ،س�واء التي انس�حبت أو التي لم
ترغب يف دخول البطولة من البداية.

جوارديوال يعلق على غضب جوندوجان
تحدث بيب جوارديوال ،مدرب مانشستر سيتي ،عن مواجهة فريقه
لتوتنهام اليوم األحد ،يف نهائي كأس رابطة املحرتفني اإلنجليزية.
وقال جواردي�وال ،يف مؤتمر صحفي“ :نس�تحق التواجد هناك .كانت
أمامن�ا مس�ابقة قوية ،خاصة يف نصف النهائي (مواجهة مانشستر
يونايتد) ،ويف النهائي كل فريق يريد الفوز”.وأضاف“ :سنسافر إىل لندن
بهدف تقدي�م مباراة جيدة ،ومحاولة تحقي�ق االنتصار”.وزاد“ :بالطبع
نس�تهدف الفوز باللقب الرابع عىل التوايل ،ودوري األبطال قريب ،والدوري
اإلنجلي�زي ل�م ينته ،أم�ا توتنهام فيط�ارد أول لقب له منذ س�نوات
وبالتايل سيدخل اللقاء بالتزام كبري ،ولكن هذا نهائي وكل العب
يريد الفوز به”.وعن أهمية املنافس�ة وما إذا كانت تتعلق
بالرغب�ة يف تحقي�ق االنتصار أكثر من جن�ي األموال،
علق“ :كل ش�خص يف عمله مه�م .هذه صناعة وال
يجب إنكار ذل�ك .كل الفرق واألندي�ة والجماهري
تريد أفضل الالعبني ،وبالتايل تحتاج الستثمارات
جي�دة ،الكل يحت�اج للقي�ام بذل�ك ،انتهى ذلك
الفص�ل،وكلن�اديأص�دربيان�اأمين�ا”.
وتاب�ع“ :اآلن يجب التح�رك والتعلم مما حدث،

علينا تغيري يشء ما يف املس�تقبل .دوري أبطال أوروبا بدأ بمش�اركة األبطال
فق�ط ،واآلن األربعة األوائل .بالتايل تغري األمر ،يجب أن يحدد املس�ؤولون ما
هو األفضل لكرة القدم”.وبالنظر إىل اإلصالحات يف دوري أبطال أوروبا“ :كل
وقت األمر نفس�ه يحدث ،كل عالم كرة الق�دم يطلب أفضل جودة وأكرب كم
ً
أيض�ا ،نحن لس�نا يف محل مس�ؤولية ،ربما نطلب من يويف�ا وفيفا أن يمدا
العام حتى نجد  400يومً ا يف العام ،ال أعرف”.أما عن إصابات كل من كيفني
دي بروين وسيرجيو أجويرو“ :الثنائي جاهز وتدربا اليوم ،كما أن أجويرو
أج�رى الي�وم أول حص�ة تدريبية منذ أس�بوعني ،وس�نخوض آخ�ر تدريب
وس�نقرر بعدها”.كم�ا علق عىل تغري�دة إلكاي جوندوج�ان التي عرب فيها
عن غضبه من زيادة عدد مباريات دوري األبطال يف ش�كله الجديد“ :لس�ت
ريا يف الش�كل الجديد ،األش�خاص الذين يحرضون جدول�ة املباريات بدلاً
خب ً
م�ن أن يوفروا الوقت لتعايف الالعبني ،قام�وا بالعكس فهذا هو عملهم ،وإذا
قرروا أن نخوض  10مباريات إضافية فس�نفعل ذل�ك ،ال يمكننا فعل يشء،
عميل هو تحضري الالعبني”.وختم“ :خوض املزيد من املباريات سيعني املزيد
م�ن اإلصاب�ات ،وإنهاء الالعبني ملواس�م صعبة والحصول على  6أيام ومن
ث�م الذهاب للمنتخبات الوطنية والعودة بعدها مبارشة للس�فر إىل آس�يا أو
أمريكا لخوض الفرتة اإلعدادية ،يويفا يعلم ذلك ولكنه ال يهتم”.

مفكرة الزوراء
مورينيو جيلد منتقديه بسالح مئوي

السلطة الرابعة
العدد 7474 :االحد  25نيسان 2021

نقابة الصحفيني تتقدم بالتعازي القلبية بوفاة
النائب عدنان االسدي
بغداد  /نينا:
تقدم�ت نقاب�ة الصحفيني
العراقيين بخال�ص الع�زاء
واملواس�اة بوف�اة القي�ادي
يف ائتلاف دول�ة القان�ون
النائب عدنان االسدي ،الذي
وافته املنية الخميس بسبب
مضاعفات فريوس كورونا.
وقالت النقابة يف بيان  ”:لقد
كان الفقيد من الشخصيات
والقريب�ة
املتعاون�ة
للصحفيين واالعالميين
والداعمني لالرسة الصحفية
وتس�هيل عمله�ا انطالق�ا
م�ن مس�ؤولياته املهني�ة
والربملانية “.

واضاف�ت  ”:ان نقاب�ة
الصحفيني العراقيني  ،وهي
تعزي عائلة الفقيد ومحبيه
وذوي�ه ،فانه�ا تبته�ل اىل
الباري عز وج�ل ان يتغمده

بواس�ع رحمت�ه ويس�كنه
فس�يح جناته ويله�م اهله
وذويه ومحبيه جميل الصرب
والس�لوان  .انا لل�ه وانا اليه
راجعون”.

صحفيون سوريون يطلقون أول جملة
يديرها الجئون يف مدريد

مدريد/متابعة الزوراء:
ما إن استق ّر صحفيون سوريون أربعةُ ،هجّ روا
من درعا (جنوبي البالد) ،يف العاصمة اإلسبانية
مدريد ،حت�ى أطلق�وا مجلة ناطق�ة باللغتني
العربية واإلسبانية تحت اسم “بيننا” ،لتغطية
ما يهم العرب عن إس�بانيا ،وما يهم اإلس�بان
عن الع�رب ،وتقديم املعلوم�ات التي يحتاجها
الالجئ�ون ،والجمه�ور الناط�ق بالعربية الذي
يق ّدر عدده بنحو مليون.
م�وىس املرصي وأيه�م الغري�ب وعقبة محمد
ومحم�د ش�باط ش�بّان تتراوح أعمارهم ما
بني ال�ـ 20وال�ـ ،40ترك�وا منازله�م يف درعا
إب�ان حملة التهجير ع�ام  ،2018ووصلوا إىل
الش�مال السوري يف العام نفسه ،ثم غادروا إىل
تركيا ،وبعدها انتقلوا إىل إس�بانيا عام ،2019
بمس�اعدة من “لجنة حماية الصحفيني” غري
الحكومية التي تتخذ من نيويورك مقرا ً لها.
يق�ول الكاتب الصحفي وأحد مؤسسي املجلة
اإللكرتونية ،م�وىس املرصي ،إن فك�رة املجلة
انطلق�ت من واق�ع حاجة الالجئين العرب يف
إسبانيا لجهة تق ّدم لهم املعلومات الصحيحة،
ويف رغب�ة منا إليصال الصورة املرشقة لالجئني
إىل الجمهور اإلس�باني .ويشير إىل أنها جاءت
أيض�ا ً اس�تمرارا ً للعم�ل الصحف�ي ال�ذي بدأه
الش�بان األربع�ة يف محافظ�ة درعا بع�د عام
 2011والشمال السوري وتركيا.
ويضيف املرصي أن التأس�يس يف الس�ابع من
إبريل /نيس�ان الحايل جاء بجه�ود فردية ،ما
عدا املكتب الذي ق ّدمته جمعية “بور كاوس�ا”
اإلس�بانية التي تروج للصحافة االستقصائية

والعم�ل ح�ول الهج�رة يف العاصم�ة مدري�د.
والصحفية اإلسبانية أندريا أوليا تعمل منسقة
للمجلة ،وتطوّعت لرتجمة املواد الصحفية من
اللغة العربية إىل اإلسبانية وبالعكس.
ّ
وتغطي املجلة الجديدة ،بحسب املرصي ،أخبار
إس�بانيا والعالم العربي إن كانت سياس�ية أم
ً
إضاف�ة إىل مواضي�ع
اجتماعي�ة أم رياضي�ة،
ثقافي�ة وقص�ص نج�اح ومش�اكل الالجئني،
وتحاول يف الوقت نفس�ه إظهار الوجه املرشق
لالجئين ،كم�ا تس�عى ألن تك�ون جسرا ً بني
الثقافتين العربية واإلس�بانية ،عىل حد قوله.
ويشير إىل أن املجلة تح�ارب الصورة النمطية
ّ
املرتس�خة لدى الجمهور اإلس�باني عن العرب
وبالعك�س ،وتلت�زم باملعايير الصحفي�ة .أما
ع�ن اختي�ار اس�م “بينن�ا” ،فه�و للداللة عىل
الـ”نحن” ككل ،أي الجميع من دون اس�تثناء
ألي أحد.تعتبر املجل�ة األوىل يف إس�بانيا الت�ي
يديره�ا الجئ�ون ،وحصلت مب�ادرة مماثلة يف
ّ
وغطت
أملانيا مع مجل�ة “أمل برلني” الرقمية.
العدي�د م�ن قصص النج�اح لالجئين عرب يف
إسبانيا ،كما نرشت دراسة قارنت بني الربيعني
العربي واإلسباني ،وتدخل الشارع يف السياسة
س�واء يف العال�م العرب�ي أم يف إس�بانيا على
اختالف التجربتين ،وإذا ما كان يمكن اعتماد
ّ
التدخل يف صناعة أي تغيري مستقبيل.
هذا
ً
وتع ّد إسبانيا وجهة ومحطة لكثري من الالجئني
السوريني الذين يقصدون دول االتحاد األوروبي
عرب دول املغ�رب العربي ،وتق�دم أكثر من 20
أل�ف منهم بطلبات لج�وء هناك ،من�ذ ،2011
وفق اللجنة اإلسبانية ملساعدة الالجئني.
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جتدد الطعن بنتائج انتخابات الصحفيني املصريني
القاهرة /متابعة الزوراء:
م�ا زال�ت انتخاب�ات نقاب�ة
الصحفيني املرصيني األخرية التي
ف�از به�ا ضي�اء رش�وان بمقعد
النقي�ب مج�ددا ً تثير ج�داالً يف
أوساط الصحفيني ،خصوصا ً بعد
تقديم طع�ن بالنتائج .فقد تق ّدم،
قب�ل أيام ،رفعت رش�اد الذي كان
ً
مرش�حا ملنصب نقيب الصحفيني
يف االنتخاب�ات بطع�ن قضائ�ي
على انتخابات نقاب�ة الصحفيني
األخيرة ،مطال ًب�ا ،بصف�ة
مس�تعجلة ،بوق�ف ق�رار إعلان
نتيجة االنتخاب�ات خالل  15يومً ا
من تاريخ الحكم وإلغاء ما يرتتب
عىل إعالن النتيجة من آثار.
وأكد مص�در قضائي مصري ّ
أن
“أوج�ه الطعن ال�واردة يف مذكرة
رش�اد على نتائ�ج انتخاب�ات
التجدي�د النصف�ي ملجل�س نقابة
الصحفيني جميعها يتم توصيفها
بمخالف�ات انتخابي�ةّ ،
لكنه�ا ال
ترقى إىل إبطال العملية االنتخابية
والتأثير على مجرياته�ا وبالتايل
التأثير على النتيج�ة” .وأض�اف
املص�در القضائ�يّ ،أن�ه “وارد أن
تشوب ّ
أي عملية انتخابية شوائب
متعلقة بآليات التصويت والجمع
والف�رز وإعالن النتائ�ج وغريها،
ّ
كل االنته�اكات
لك�ن ليس�ت
يمك�ن االس�تناد إليه�ا يف الطعن
على العملي�ة االنتخابي�ة وتعترب
مؤثرة بش�كل أس�ايس عىل نزاهة
العملي�ة االنتخابية وبالتايل تزوير
النتائج”.
اش�تمل الطعن عىل عشرة بنود،
أوله�ا إدراج اس�م الصحف�ي
أحم�د فايز عبد املجيد يف كش�وف
املرش�حني على مقع�د العضوية
تح�ت رقم ( )56رغ�م إغالق باب
الرتشيح ،وإدراج اسمه يف كشوف
الجمعي�ة العمومي�ة مم�ن له�م
حق التصويت (مش�تغلون) ممن
س�ددوا االشتراك ،عىل الرغم من

ّأنه غري مقيد يف ج�دول النقابة يف
األصل.
البن�د الثاني يف الطع�ن متعلق بما
وصف�ه رش�اد بـ”فق�دان بعض
أعضاء لجنة اإلرشاف صالحيتهم
بعدما كش�فوا ع�ن انحيازهم إىل
بعض املرش�حني ،ومنه�م رئيس
اللجن�ة املرشفة على االنتخابات
خالد ميري ،وهو رئي�س تحرير
صحيف�ة (األخب�ار) الذي س�مح
بنرش مق�ال ملدير تحريرها صالح
الصالح�ي ،وهو يف الوقت نفس�ه
عض�و لجن�ة اإلرشاف ،ووكي�ل
(املجل�س األعلى لإلعلام) ،يعلن
في�ه تأيي�ده رصاح�ة للمرش�ح
ضياء رشوان ،ويقول رصاحة ّ
إنه
س�يفوز بمقعد النقي�ب” .ولفت
رش�اد إىل ّ
أن صال�ح الصالح�ي
يعتبر من أق�رب أصدق�اء مريي،
و”ال أع�رف كي�ف يك�ون بصفته
وكي�ل (املجل�س األعلى لإلعالم)،
وهي جه�ة حكومي�ة ،رقيبا ً عىل
انتخاب�ات النقاب�ة ،إالّ ل�و كان
بصفته صديقا ً لخالد مريي”.
البن�د الثالث من الطع�ن مرهون
باملذك�رة الت�ي تق�دم به�ا عضوا
مجل�س النقاب�ة وعض�وا لجن�ة
اإلرشاف عىل االنتخابات ،هش�ام
يون�س ومحم�ود خال�د ،بش�أن
م�ا ش�اب العملي�ة االنتخابي�ة
م�ن مخالف�ات ،وطالب�ا بإع�ادة

ف�رز األص�وات يف جمي�ع اللجان
ووجها بيانا ً بهذا الشأن للجمعية
العمومية ُنرش سابقاً.
والبند الرابع خاص بتأجيل مجلس
النقاب�ة عقد الجمعي�ة العمومية
الثاني�ة ،وكان موعده�ا الجمع�ة
يف  19م�ارس /آذار امل�ايض إىل
الجمعة  2إبريل /نيس�ان الحايل،
وهو م�ا يخالف القانون رصاحة،
إذ ّ
إن ق�رار التأجي�ل ح�ق أصي�ل
للجمعي�ة العمومي�ة الت�ي تتخذ
قراره�ا يف ص�ورة ع�دم الحضور
كاف وبالت�ايل ع�دم اكتمال
بع�دد ٍ
النصاب القانوني.
وتضم�ن البند الخام�س تفاصيل
عن منع رؤساء اللجان من أعضاء
هيئ�ة قضاي�ا الدول�ة ،مندوب�ي
املرش�حني ،م�ن حض�ور عملي�ة
ف�رز وتجمي�ع األص�وات ،بينم�ا
ينص قان�ون النقابة عىل أن يتوىل
مجل�س النقاب�ة ف�رز األص�وات،
ّ
ول�كل مرش�ح أو من ين�وب عنه
ح�ق الحض�ور .وتق�دم ع�دد من
املرشحني بش�كاوى للجنة قضايا
الدول�ة ول�م تس�تجب ّ
ألي منها،
وحرر املرشحان حسام السويفي
ونور الهدى زكي محرضا ً يف قسم
الرشطة بهذا الشأن.
ويف البن�د الس�ادس ،أك�د رفع�ت
رشاد مخالفة “لجنة اإلرشاف عىل
االنتخابات ،نصا ً رصيحا ً بالقانون

يقضي بأن يتوىل مجل�س النقابة
ف�رز األص�وات ،وترك�ت عملي�ة
الفرز ألعضاء قضايا الدولة ،وهو
م�ا يعد مخالف�ة رصيحة لقانون
النقاب�ة ،ه�ذا بخلاف ما ش�اب
عملية الفرز من مخالفات.
كم�ا “أبطل�ت لجن�ة اإلرشاف
وقضايا الدولة مائة صوت كاملة
لو تم احتس�اب نس�بة منها كان
من املحتم إجراء إعادة عىل منصب
النقي�ب ،ورف�ض أعض�اء قضايا
الدول�ة إع�ادة فرزه�ا” ،بحس�ب
البند السابع.
البن�ود الثالث�ة األخيرة متعلق�ة
بـ”رف�ض الجمعي�ة العمومي�ة
امليزاني�ة الت�ي قدمه�ا مجل�س
النقاب�ة” و”إدراج م�ا يق�رب
م�ن  400عض�و جدي�د يف جدول
املش�تغلني قبل االنتخاب�ات ،رغم
إغالق باب الرتش�ح ووجود نسبة
كبيرة م�ن أس�ماء الصحفيين
املتوفين يف كش�وف الناخبين”
و”خل� ّو قان�ون النقاب�ة م�ن ّ
أي
إل�زام باالس�تعانة بجهة خارجية
للإرشاف على االنتخاب�ات .م�ع
ذل�ك ،تم�ت االس�تعانة بهيئ�ة
قضاي�ا الدول�ة ،وه�ي الهيئ�ة
املن�وط به�ا الدفاع ع�ن املصالح
والهيئ�ات الحكومي�ة ،ومنه�ا
(هيئة االستعالمات) التي يرأسها
املرشح ضياء رشوان”.
لك�ن ،م ّر ه�ذا الطع�ن القضائي
م�رور الك�رام على األوس�اط
الصحفي�ة واإلعالمي�ة يف مصر،
إذ أك�دت مص�ادر م�ن مجل�س
نقاب�ة الصحفيين املرصيين،
ّ
أن�ه “مج�رد طعن إلثب�ات حالة،
وتوثيق لالنتهاكات التي شهدتها
انتخابات التجديد النصفي” ّ
وأنه
ال يختل�ف كثيرا ً عم�ا تضمنت�ه
مذكرة عض�وي مجل�س النقابة
واللجنة املرشفة عىل االنتخابات،
هش�ام يون�س ومحم�ود كامل،
بش�أن ش�هادتيهما ح�ول سير

العملي�ة االنتخابية ،وهي املذكرة
الت�ي أحاله�ا نقي�ب الصحفيين
املرصيني ،ضياء رش�وان ،للنائب
العام املرصي ،للتحقيق فيها.
وبعي�دا ً ع�ن اآلراء النقابي�ة
والقضائي�ة ح�ول الطع�ن يف
انتخاب�ات التجدي�د النصف�ي
ّ
ف�إن القض�اء املرصي،
األخيرة،
رف�ض ّ
كل الطعون التي س�بقت
إجراء انتخابات التجديد النصفي
األخيرة ،رغم بديهيتها ،تماش�يا ً
م�ع املباركة بتويل ضياء رش�وان
منص�ب نقيب الصحفيين لفرتة
نقابية ثانية.
وكان الكات�ب الصحف�ي كارم
يحيى ،املرشح عىل منصب النقيب
يف االنتخاب�ات األخيرة ،قد خرس
دعوى قضائية ،طالبت منافس�ه
نقي�ب الصحفيين املرصيين
الحايل ،ضياء رشوان ،باالستقالة
من منصب�ه يف الحكومة كرئيس
لـ”الهيئة العامة لالس�تعالمات”
أو اس�تبعاده م�ن كش�وف
املرش�حني ملوقع النقي�ب ،2021
اس�تنادا ً عىل حكم قضائي سابق
يف يوليو /تموز عام  ،2005وقرار
تاريخ�ي للجمعي�ة العمومي�ة
لنقاب�ة الصحفيني يف  15مارس/
آذار ع�ام  2019رق�م  ،13حظ�ر
“تع�ارض املصال�ح ،ومن�ع
املسؤولني الحكوميني من مزاولة
أي نش�اط مهن�ة وع�دم تقدي�م
خدمات استش�ارية س�واء بأجر
أو م�ن دون مقاب�ل” .م�ع ذل�ك،
رفضت املحكمة املرصية ،الدعوى
بشقها العاجل.
و ُيش�ار إىل ّ
أن كارم يحي�ى
واملحامي الحقوقي أحمد راغب،
مس�تمران يف الطع�ن عىل جمع
ضي�اء رش�وان ،بين منصبين
بينهم�ا تض�ارب مصال�ح ،يف
الش�ق املوضوع�ي للطع�ن ،بعد
خس�ارة الش�ق املس�تعجل قبل
االنتخابات.

بعد االتفاق مع الحكومة

إنهاء اعتصام صحفيي إذاعة تونسية
تونس/متابعة الزوراء:
قررت األطراف النقابية بإذاعة “شمس.أف.أم” املصادرة،
إنه�اء االعتصام الذي اس�تمر ملدة  38يوم�ا بمقر اإلذاعة،
إثر التوصل إىل اتفاق مع رئاس�ة الحكومة التونسية خالل
جلسة عمل عقدت األربعاء املايض بقرص الحكومة.
وأفاد بيان مشترك لالتحاد العام التونيس للشغل والنقابة
الوطني�ة للصحفيين التونس�يني ،أن�ه تم تعيين مفوض
للتس�يري اليوم�ي إلذاعة “ش�مس.أف.أم” بداية األس�بوع
الحايل عىل أقىص تقدير ،والتعهد بدفع مستحقات العاملني
يف اإلذاعة إىل حني التفويت فيها.
كما تم االتفاق عىل إنهاء إجراءات التفويت يف غضون شهر
م�ن تاريخ األربعاء 21أبريل ،خاصة أن مس�ار التفويت يف
مراحل�ه األخيرة ،م�ع اإلرساع يف إيج�اد حلول للمش�اكل
التقنية يف انتظار التفويت.
وقد حرض جلس�ة العم�ل ،وفد عن االتح�اد العام التونيس
للشغل ترأسه األمني العام املساعد سامي الطاهري ،ووفد
ع�ن النقابة الوطنية للصحفيني التونس�يني ترأس�ه نائب
رئيس النقابة أميرة محمد ،وحرض من الجانب الحكومي
املستشار املكلف باإلعالم واالتصال بديوان رئيس الحكومة
مفدي املس�دي ،ومحمد وحادة عن وزارة االقتصاد واملالية

ودعم االستثمار.
وأف�ادت خول�ة الس�ليتي ع�ن ف�رع نقاب�ة الصحفيني يف
“شمس.إف.إم” أن رفع االعتصام جاء بعد استقالة املديرة
التي عينتها رئاسة الحكومة عىل رأس اإلذاعة وقبول وزير
املالية لهذه االستقالة.
وقد ت�م االتفاق على إنهاء إج�راءات التفوي�ت يف غضون
شهر عىل أقىص تقدير وإيجاد حلول للمشاكل التقنية التي
تعانيها اإلذاعة.
وقال املستش�ار اإلعالمي لرئيس الحكومة مفدي املس�دي

أن “الكرامة القابضة” تعهدت بدفع مس�تحقات العاملني
يف اإلذاع�ة إىل حين انته�اء عملي�ة التفوي�ت يف املؤسس�ة
اإلذاعية.
ُيذك�ر أنه تم رف�ع االعتصام الذي نظم�ه العاملون بوكالة
تونس أفريقيا لألنباء الرسمية االثنني  19ابريل الذي انطلق
يف  6م�ن الش�هر الجاري ،م�ع تعلي�ق اإلرضاب املقرّر 22
من هذا الش�هر ،باإلضافة إىل تعليق قرار س�ابق بمقاطعة
أنشطة الحكومة واألحزاب الداعمة لها ،إثر إعالن الحكومة
عن اس�تقالة كم�ال بن يونس م�ن ّ
خطة ممث�ل الدولة يف
مجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا لألنباء.
كم�ا طالب�ت الهي�اكل النقابي�ة رئي�س الحكومة هش�ام
املش�ييش ،املكل�ف ب�إدارة وزارة الداخلي�ة ،باالعت�ذار عن
اقتحام قوات األمن مق�ر الوكالة واالعتداء عىل الصحفيني
والعاملين به�ا ،م�ع وق�ف كل ّ
التتبع�ات القضائي�ة ضد
صحفي�ي وأع�وان الوكال�ة “عىل إث�ر الش�كاوى الكيدية
املق ّدمة ض ّد حقهم يف التعبري” وفق البيان ذاته.
وج� ّددت النقاب�ة األساس�ية وف�رع النقاب�ة الوطني�ة
للصحفيني التونس�يني ،املطالبة بتنقيح القانون املؤس�س
لوكالة “وات” الصادر س�نة  1961والتنصيص ضمنه عىل
االستقاللية الصحفية للوكالة وفق املعايري الدولية.

مستهدفاً الفلسطينيين في القدس

اإلعالم اإلسرائيلي رأس حربة يف التحريض
القدس/متابعة الزوراء:
كم�ا كان متوقع�ا ً ومثلم�ا يحصل
يف كل املواجه�ات واالعت�داءات التي
يقوم بها جيش االحتالل اإلرسائييل
بمس�اندة املس�توطنني ض�د
الفلس�طينيني عموم�ا ،ويف القدس
املحتل�ة خصوص�اً ،س�اهم اإلعالم
اإلرسائيلي منذ مطلع األس�بوع يف
التحريض عىل املقدسيني واتهامهم
من�ذ اللحظة األوىل باملس�ؤولية عن
االعت�داءات الت�ي تعرض�وا له�ا يف
الق�دس املحتل�ة منذ مطلع ش�هر
رمضان.
وصعد اإلعالم اإلرسائييل تحريضه،
عندم�ا وصف�ت القن�اة ال�ـ20
اإلرسائيلي�ة ،املعروف�ة بمواقفه�ا
اليميني�ة املتطرف�ة وتبنيه�ا الكيل
لبنيامين نتنياه�و وسياس�اته ،ما
يتعرض له املقدسيون منذ االسبوع
امل�ايض بإره�اب “تيكت�وك” ،فيما
انضم�ت باق�ي وس�ائل اإلعلام
للرتوي�ج لفرضي�ة “أن اليه�ود
يتعرضون للرضب واالعتداء عليهم
من قب�ل الفلس�طينيني يف القدس،
وأن الشبان الفلسطينيني يتباهون
عرب تطبيقات مختلفة عىل شبكات
التواص�ل ،وال س�يما “تيكت�وك”،
باعتدائه�م على يه�ود يف خط�وط
الرتام يف القدس.
وانضم عضو الكنيست وزعيم حزب
“الصهيوني�ة الديني�ة” يتس�ليئيل

س�موطريتش إىل املحرضين،
عندما قام وعدد م�ن أعضاء حزبه
باالنضم�ام لإلرسائيليني املتطرفني
يف القدس عند باب العامود.
يف املقابل ،تجاهلت وس�ائل اإلعالم
اإلرسائيلية بشكل واضح ،بما يف ذلك
يف اإلذاعة العامة “كان” ،املضايقات
الت�ي يقوم به�ا جن�ود االحتالل يف
الق�دس املحتل�ة واالعت�داءات عىل
املصلين يف طريقه�م إىل املس�جد
األقصى ،وتجاهل�ت عشرات
املس�توطنني وعن�ارص الح�ركات
اليهودي�ة الفاش�ية ،وال س�يما

“الهف�ا” ،وح�ركات ديني�ة داعية
لبن�اء الهي�كل ،الذي�ن يقتحم�ون
بش�كل سافر وش�به يومي املسجد
األقىص تحت س�مع وبصر جنود
االحتالل اإلرسائييل ورشطته.
وحتى عندما عممت حركة “الهفا”
الفاشية دعوات للتجمع أمام مبنى
بلدية االحتالل يف شارع يافا ،مساء
الخمي�س امل�ايض ،لالنطلاق م�ن
هناك للتظاه�ر يف باب العامود ،مع
تعليم�ات واضحة بلب�س كمامات
زرق�اء وس�وداء ك�ي ال يتس�نى
معرف�ة هوياته�م ،والت�زود برق�م

جمعي�ة “حنان�و” الت�ي تدافع عن
املستوطنني ،لم تربز وسائل اإلعالم
هذه الحقائ�ق ،وال قصور الرشطة
وتقاعس�ها يف القب�ض على م�ن
أظهرتهم الكاميرات وهم يعتدون
عىل الفلسطينيني ،بل أبرزت مقابل
ذلك ما سمته بـ”اعتداء فلسطينيني
عىل يهود عزل”.
وتلعب وس�ائل اإلعلام اإلرسائيلية
دورا يف تعبئ�ة الجمه�ور اإلرسائييل
تلقائي�ا ض�د أي مظاه�ر احتجاج
فلس�طينية ،بم�ا يف ذل�ك رب�ط
االعتداءات عىل أهايل يافا ،باألحداث

يف القدس لالدع�اء بأن حياة اليهود
يف خطر ،وأن الدولة تفقد سيادتها،
بحس�ب ادع�اء نائب رئي�س بلدية
االحتلال يف الق�دس املحتل�ة أري�ه
كين�غ ،ال�ذي زع�م أن املس�لمني
يقومون ومنذ فرتة طويلة باالعتداء
على اليه�ود فيم�ا تق�وم املحاك�م
اإلرسائيلية باإلفراج عنهم.
ويف س�ياق اخ�ر أعلن�ت ش�بكة
فيس�بوك للتواصل االجتماعي أنها
أغلقت حس�ابات يستخدمها جهاز
أمن السلطة الفلسطينية للتجسس
على صحفيين ونش�طاء حق�وق
اإلنس�ان ومعارضني سياس�يني ،يف
تقرير يكش�ف مالحقة الس�لطات
الفلس�طينية للمنتقدي�ن قب�ل
االنتخاب�ات الترشيعية ،واس�تغلته
حماس لتسجيل نقطة لصالحها.
وقالت الرشكة األمريكية العمالقة يف
تقرير إنها حددت عمليات تجسس
“ذات دواف�ع سياس�ية” تقوم بها
مجموع�ة يعتق�د أن مقره�ا غ�زة
وتابع�ة لحركة حماس اإلسلامية
التي تسيطر عىل قطاع غزة.
ويأت�ي التقرير الذي صدر قبل نحو
ش�هر م�ن االنتخاب�ات الترشيعية
الفلس�طينية املق�رّر إجراؤه�ا يف
 22ماي�و املقب�ل والتي س�تتنافس
فيه�ا خصوصا حركة فت�ح املمثلة
بالس�لطة الفلس�طينية ومقره�ا
مدين�ة رام الل�ه يف الضف�ة الغربية

املحتلة ،وحركة حماس ،وذلك للمرة
األوىل منذ  15عامً ا.
ووفقا لفيس�بوك ف�إن جهاز األمن
الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية
الت�ي تقودها حركة فتح اس�تهدف
“الصحفيني وأش�خاصا معارضني
للحكومة ونش�طاء حقوق اإلنسان
والجماع�ات العس�كرية املتواجدة
بش�كل أس�ايس يف الضف�ة الغربية
وغزة وسوريا.
وأش�ار إىل أن الجه�از اس�تخدم
“برمجيات خبيثة منخفضة التطور
متخفية يف ش�كل تطبيقات دردشة
آمن�ة” للتس�لل إىل أجه�زة أندرويد
وجمع املعلومات منه�ا ،بما يف ذلك
“س�جالت املكاملات واملوقع وجهات
االتصال والرسائل النصية”.
كم�ا أنش�أ جه�از األم�ن الوقائ�ي
ً
ً
مزيف�ا ُدع�ي الصحفيون
تطبيق�ا
لتقدي�م “مقاالت متعلق�ة بحقوق
اإلنس�ان للنرش” عليه ،وفق ما ذكر
ّ
التجس�س اإللكرتوني
املحققون يف
يف فيسبوك الذين كتبوا التقرير.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك اس�تخدم جهاز
األمن حس�ابات مزيف�ة تظهر أنها
ً
وأيضا “لداعمني لحماس
لش�ابات
وفت�ح ومجموع�ات عس�كرية
مختلف�ة وصحفيين وناش�طني”
من أجل “بناء الثقة مع األشخاص
املس�تهدفني وخداعه�م لحثهم عىل
تنزيل برامج ض�ارة” ،وفق املصدر

نفسه.
وأش�ار التقرير أيضا إىل ما أس�ماه
“عملي�ات التجس�س الس�يرباني
الت�ي ترعاها الدول�ة” والتي يعتقد
أن “دوافعه�ا سياس�ية” ،وتق�وم
بها مجموع�ة “أريد فايرب” .ويقول
باحثون مستقلون إن هذه املجموعة
تش�ن هجمات إلكرتوني�ة من غزة
تجاه إرسائيل منذ عام .2013
وقالت رشكة فيسبوك إن مجموعة
“أريد فايرب” لم تس�تهدف إرسائيل
ه�ذه امل�رة ،ب�ل فلس�طينيني م�ن
ضمنهم “أفراد مرتبطون بجماعات
مؤي�دة لحرك�ة فت�ح ومنظم�ات
حكومي�ة فلس�طينية وعن�ارص
عس�كرية وأمني�ة ومجموع�ات
طالبية داخل فلسطني”.
وق�ال التقري�ر إن “أري�د فايبر”
اس�تخدم “أكثر من مئة موقع ويب
اس�تضافت برامج خبيث�ة لنظامي
التش�غيل’آي أو أس’ و’أندروي�د’،
وحاولت رسقة بيانات االعتماد من
خلال التصي�د االحتي�ايل أو عملت
كخوادم قيادة وتحكم”.
وأعلنت الرشكة أنها أزالت حسابات
تابع�ة ل�كل م�ن األم�ن الوقائ�ي
الفلس�طيني ومجموع�ة “أري�د
فايرب” ،ونرشت توقيع “الربمجيات
الخبيث�ة وحظرت املواق�ع املرتبطة
بنش�اطها ،وأبلغ�ت األش�خاص”
املستهدفني.
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الشاعرة جنالء خليل :الكتابة بالنسبة لي فعل اخلالص
الزوراء  /خاص
حاورها  :أشرف قاسم

الش�اعرة املرصي�ة نجلاء خلي�ل
صاحب�ة تجرب�ة ذات خصوصي�ة،
ص�در عنه�ا مؤخ�رًا كتاب يكش�ف
ع�ن خصوصية تل�ك التجربة  ،حيث
تناولها نقد ًيا الشاعر والناقد املرصي
محم�ود عبدالصم�د زكري�ا تح�ت
عن�وان « نجالء خليل ش�اعرة الروح
« بمناس�بة صدوره وحول تجربتها
وأبعاده�ا الروحية كان لنا معها هذا
اللقاء:
* ن�وارس الحنين « ديوان�ك األول
الص�ادر  2015ه�ل ح�ددت لغت�ه
األنثوي�ة الطاغي�ة مالم�ح تجربتك
بشكل عام ؟
ـ نع�م ن�وارس الحنين كتابي األول
الذي أعتز به بش�دة وربم�ا لم يأخذ
حق�ه يف املناقش�ات باإلس�كندرية
ولكنه تمت مناقش�ته برابطة األدب
الحدي�ث بالقاه�رة وناقش�ه رئيس
الرابط�ة يف ذل�ك الوقت ع�ام 2016
املرح�وم الش�اعر محم�د علي عبد
الع�ال  ،وأعترب دراس�ة هذا الش�اعر
الراق�ي املنص�ف نقل�ة يل يف حيات�ي
األدبي�ة حي�ث ألقى الض�وء عيل ما
أكتبه بتلقائي�ة  ،وفرس ما كتبت من
أحاس�يس ومش�اعر وصور  ،ووجه
نظري لالهتم�ام بما أكتب  ،وأنني يل
لغة خاصة البد لها أن تظهر وهو ما
جعلن�ي أدخل الوس�ط األدبي ومعي

ثقة بالله وشهادة من خبري .
وق�د ظه�رت مالم�ح ش�خصيتي
ومفردات�ي وقام�ويس الخ�اص بي
بوض�وح يف هذا الكت�اب الذي يحمل
لغة بسيطة  ،غري بريوقراطية تمس
قل�وب البس�طاء والفالس�فة علي
حد س�واء  ،نعم كن�ت يف هذا الكتاب
مس�كونة برائح�ة امل�وج فكتب�ت
قط�رات م�ن حل�م  ،وكان كم�ا قال
الش�اعر محم�د جربي�ل يف مقدمته
حل�م كل م�ن يهف�و ليت�ذوق حياة

ما بني حمطة واخرى
رزاق مسلم الدجيلي

تعدت قطارات العمر..
وانا احلم ان اصل اىل النهاية..
ما بني محطة واخرى..
اشعر بالقلق الكبري ملا يأتي بعدهما
وهكذا انا يف حرية دائمة
اخرج من رشنقة ال دخل اخرى
امسك جمرة األلم والحرقة والتوجس..
ما بني محطة واخرى..
افتح نافذة اطل عليها
َ
ثم أعود مرسعا ألغالقها ثانية..
وكأن شيئا لم يحدث اطالقا..
لعلي أرى م�ا يف�رح قلب�ي ول�و مل�رة
واحدة..
اال انني ال أرى سوى..
مدن مهش�مة ،وبيوت عتيقة ،وشوارع
يحتويها الرتاب..
ما الذي يحدث بحق االله
كنت دائما َ اشعر ولو ملرة واحدة..
ان ارى ما يبهج القلب..
آه
عىل تلك األحالم التي تعاندني
باليقظة او يف املنام..
يف الحقيقة او الخيال..
بعد كل ما رأيت
َ
ثانية..
مددت يدي إىل الشباك
وأغلقته بكل قوة،
ورجعت إىل الكريس الذي مل مني
لكي اصاحب حلما َ واحدا َ
وافتح عيني بعد محطة اخرى
وأرى ان الوضع قد تغري فعالَ

يف خميل�ة إنس�انية خضراء نعم يف
ه�ذا الكت�اب واملجموع�ة الت�ي تليه
ً
وطنا
كتب�ت لرجل مأم�ول اعتربت�ه
 ،ورس�مت العالقة الت�ي أتمناها أن
تكون بين آدم كما خلقه الله وحواء
الت�ي أراده�ا الله له  ،بحب ش�فيف
راق ولغ�ة تخاط�ب ال�روح وكتبت
م�ا أردت ودون تصني�ف مل�ا أكتب ،
كتبت وتركت للمتلقي الرأي وللنقاد
التصنيف  ،مع كامل احرتامي للشعر
وأس�اتذته وقوالب�ه املعروف�ة الت�ي

تربينا عليها .
لك�ن ال حدود لإلب�داع فكل يكتب ما
يش�اء دون إس�فاف  ،والزمن كفيل
بوض�ع التس�ميات  ،وأس�اتذة اللغة
العربي�ة وحراس�ها ق�ادرون علي
انتخاب الجيد من السيئ ،وكيل ثقة
يف حكمهم .
* حص�ل « ن�وارس الحنين « على
جائ�زة مهرج�ان ت�ازة املغربية عام
 ، 2016ما تأثري الجائزة عليك ؟
نعم وكانت مفاجأة س�ارة من النارش
لهذا العمل الذي هو صديقي وصاحب
الفض�ل يف تجميع ونرش ه�ذا الديوان
ً
وأيض�ا م�ن قدم�ه للمؤسس�ة م�ن
،
ضم�ن أعمال ال�دار  ،وقد اس�تدعاني
بتليف�ون ملكتبة اإلس�كندرية ليبلغني
أن هن�اك جائزة يل عن دي�وان نوارس
الحنين من مؤسس�ة ت�ازة املغربية ،
ً
كثيرا  ،وس�عادة
وق�د كان وس�عدت
أي كات�ب حين تف�وز أعمال�ه علي
مس�توى مصري وعرب�ي  ،فالكاتب
رس�الة وطنه ويعترب ممثال له  ،وهذا
يس�عدني بصفة ش�خصية  ،وخاصة
أنه يف مج�ال موهبتك التي منحها الله
لك وأتمني أن تفوز كل أعمايل وأن أترك
بصمة خاص�ة وهوية ألعمايل تتحدث
ً
حسنا يف
عني وترتك رسالة حب  ،وأثرًا
نفوس قرائي .
* ع�ن ديوانك الثال�ث « آللئ « تقول
الدكتورة ثريا العس�ييل « آللئ نجالء
خلي�ل تقودن�ا إىل مس�الك وط�رق
متنوعة  ،ثرية بالقصص والحكايات
املوحي�ة  ،كي�ف كان�ت تجربتك مع
الن�ص القصير ال�ذي حمل�ه ه�ذا
الديوان ؟
هن�اك تجربة س�بقت « آللئ « هي«مش�اعر عارية» بكل ما تحمل من
رس�الة حب للرجل الوط�ن ،وجاءت
نصوص هذا الكتاب عارية من الغش
والتزييف ومغلفة ومسترتة بالحياء
ولكنه�ا كان�ت له�ا وح�دة الفكرة ،
ووح�دة الش�كل  ،وهذا م�ا اختلفت
في�ه يف كت�اب آليل حي�ث ج�اء يف
قسمني « حكايات األزرق « نصوص
طويل�ة  ،ثم « آللئ « تل�ك النصوص
القصيرة أو الومض�ة املكثف�ة  ،أنا
أكت�ب بإحس�ايس دفق�ة ش�عورية

واح�دة تنتهي بمعن�ى ال أرفع القلم
إال وق�د انته�ت القطع�ة الرسدية أو
النثري�ة  ،كيفما كان طولها حتي لو
سطر واحد  ،ويف عرص انفتاح امليديا
والرسع�ة التكثيف مطل�وب  ،وعدم
وجود وقت لقراءة املعلقات أصبحت
ً
ً
واضحا
وملمحا
طبيعتنا الش�خصية
ج� ًدا  ،ل�م يعد عندنا م�ن الوقت  ،لذا
نكثف لنحصل علي املفيد وأتمنى أن
أك�ونق�دوفق�ت.
* لنجالء خليل خصوصيتها الصوتية
وله�ا معجمه�ا الخ�اص وبصمتها
الت�ي تميزها  ،كيف يس�تطيع املبدع
أن يصل إىل صوته الخاص ؟
رصاح�ة هذا س�ؤال ه�ام وصعبفالكات�ب والش�اعر واألدي�ب عام�ة
مجموع�ة من الخبرات التي تؤثر يف
بناء ش�خصيته ولغت�ه  ،وأنا تربيت
علي القراءة تقري ًب�ا  ،كانت هوايتي
املفضلة هي والرسم فكنت أرسم كل
م�ا أراه وأقرأ كل م�ا يقع تحت يدي
منذ سن العارشة ففي الثانية عرشة
ق�رأت أني�س منص�ور ومصطف�ي
محم�ود  ،إحس�ان عب�د الق�دوس،
محمد عبد الحلي�م عبد الله ،محمود
تيم�ور ،الدكتور زكي نجيب محمود
 ،نجي�ب محف�وظ  ،توفيق الحكيم
طه حسني  ،ووجدت أقرب الكتب إىل
نفيس كتب الراحل يوس�ف السباعي
ً
خاصا يف روحي
وكأنها ملس�ت ج�ز ًء
 ،وبالنس�بة للش�عر هناك العديد من
الشعراء أبرزهم نزار قباني وفاروق
جويدة  ،صالح عبد الصبور  ،محمود
درويش  ،ام�ل دنق�ل  ،وطب ًعا قيس
وعنترة  ،وغريه�م كثيرون  ،وذل�ك
حت�ى املرحل�ة الثانوي�ة ومرحل�ة
الجامع�ة  ،ومن ه�ذه املكتبة الثرية
تكون نس�يج خاص  ،ش�كل وجدان
نجالء خليل .
* اإلس�كندرية عشق من نوع خاص
تتجلى يف كل نصوص�ك حد الهوس ،
كيف ترسمني هذا العشق يف لوحاتك
الشعرية ؟
اإلسكندرية بالنس�بة يل البحر بمدهوج�زره وانحس�اره وش�واطئه ،فأنا
أرص�د كل حركاته وأتأمله�ا وأربطها
بكل ما يوجد يف الحياة من متغريات.
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املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة بتول فاروق امنوذجا
علوان السلمان
للشاعرة...الش�عر ارتب�اط بالعمق العاطفي واالحس�اس املجتمعي..
الش�عر عملية ذهنية مركبة تقرتب من الفلس�فة وعواملها املتسائلة..
املكتظة بالحكمة واملعرفة..الشعر هو الحياة بكل موجوداتها ..ووعي
بنش�وة حاملة..وفعل متج�اوز بتعابريه املش�حونة بش�حنة ابداعية
باعتماد الفاظ موحية..متفاعلة والذات املنتجة التي تسعى اىل تحقيق
فعلها االنساني والتأثري بمستهلكها الذات الجمعي اآلخر)..
علينا..عرض مرشوع حياتنا للعلن
لنرجم كالنا يف باحات الوهم
او يف صاالت الصخب املعدة لنا
أية حرية سأعيشها
وانت مطلق اليدين والقدمني
وأنا..مكبلة بكل قيود الكون
فالخطاب الش�عري يتكىء على الرسدية الش�عرية والبناء الدرامي
متجاوزا املسكوت عنه بتوظيف الجسد الذي يظهر عىل شكل تحوالت
تنتهكها محنة الواقع بمخلفاته..
ونحن نرى ان النص الشعري..هو اشتغال لفظي ونسج ابداعي قائم
عىل االنزياح اللغوي والصورة..تتس�اوق يف جمله العنارص املعربة عن
الجمال وكوامن الوجد..شكال ومضمونا..
حني كنا صغارا..
علمونا ان الحياة زرقاء
الن ارضنا سماء فقط
حني كربنا اصبحت املياه خرضاء
كانت قد اورقت بعض االشجار يف حقولنا
املاء يتلون...
لم بعد للصفاء لون واحد...
فاملنتجة(الشاعرة)تس�تحرض الزمن عرب تقنية االستذكار والرجوع
اىل الخل�ف لتكش�ف عن خزينه�ا الفكري املكبوت والخاضع لس�لطة
اآلخ�ر( قلبي الذي يتزحلق يوميا /خارج اطار اللوحة  /كبلته انت/..
ليك�ون خارج اط�ار الزمن) ..فضال ع�ن توظيفها الل�ون الذي يبتعد
عن مح�وره البرصي ليالم�س املنظومة الصوتي�ة للرتاكيب الجملية
املكثف�ة ..فيحق�ق قيمة ايحائية يف بناء املش�هد الش�عري من جهة..
ومن جهة اخرى يش�كل ملمح�ا جماليا ومحورا رمزي�ا بداللته التي
ت�دور حولها عوال�م النص..اضاف�ة اىل انه عنرص من عن�ارص البناء
الفن�ي بما يحمل�ه م�ن دالالت نفس�ية واجتماعية مقرتن�ة بالرؤية
الشعرية الكاشفة عن احساس املنتجة(الشاعرة) والتعبري عن العمق
العاطف�ي والجوهر الفكري.هذا يعني انها توظف اللون نتيجة تأثريه
الفيزيولوجي عىل الذات املنتج�ة واآلخر..فاللون االزرق داللة الحكمة
والصف�اء والتأمل ..واالخرض داللة الطبيعة الحي�ة والخصب والنماء
واالسترخاء النفيس..اضافة اىل قدس�يته بدالالته الدينية..مع اعتماد
املنتجة(الشاعرة) تقنية التنقيط (النص الصامت) والتشكيل االبداعي
الذي يقوم عىل ابدال الدال اللس�اني بالدال الطباعي ..والذي يس�تدعي
املستهلك (املتلقي) ملىلء بياضاته..
وبذلك قدمت الشاعرة نصا تتوزع فضاءاته عىل حقلني دالليني:اولهما
مرتب�ط ب�ا ل�ذات املنتجة(الش�اعرة) دالليا..وثانيهم�ا:دال يرتب�ط
بفض�اءات الن�ص املفتوحة ..بنس�ق مس�اير لروح العصر وتياراته
الحداثية..

بني الشاعر كامل الشناوي وجناة الصغرية  ..احلب من طرف واحد
اعداد /عبد الرمحن مغامس

إحس�اس صع�ب أن تهتم بش�خص ال
يهت�م ب�ك ،أن تقدر مش�اعره وتخاف
عليه�ا ،وال يحس بذلك ،أن يكون دائما ً
يف بال�ك ..وال يدري بوج�ودك ،كل ذلك
وأكثر ..عذاب عاشه أحد أعظم شعراء
ه�ذا العصر ،وصحفي ال نظير له يف
الصحافة املرصية ..بأس�لوبه الساخر
وقصائده وثقافته اس�تطاع أن يكون
عىل رأس الصفوة من الكتاب واألدباء،
لك�ن النريان لم تنطف�ئ لحظة بقلبه،
عاش قص�ة حب من أكثر القصص أملا ً
وعذاباً ،أحب املطربة <نجاة الصغرية>،
كانت حبه الوحيد ،لعن كل النساء من
أجلها ،وجعلها أه ّم امرأة يف العالم ،أما
ه�ي ،أدارت ل�ه ظهرها  ،س�اعة تقبل
علي�ه وس�اعة تهرب من�ه ،حتى كتب
م�رة يق�ول< :إنه�ا ام�رأة غامضة ،ال
أعرف هل تحبني أم تكرهني ،هل تريد
أن تقتلني أم تحييني؟>.
كان كامل الشناوي كئيبا ً و>ابن نكتة>
يف نف�س الوقت ،اش�تهر بخف�ة الدم؛
يق�ول النكتة فتصبح عىل كل لس�ان،
كأنه�ا أغنية جديدة ل�ـ>أم كلثوم> أو
<عبد الوه�اب> ،كان لديه القدرة عىل
أن يضحكك عىل نفس�ه ويبكيك أيضاً،

وكان حب�ه لـ>نج�اة> س�بب بكائ�ه
وعذابه ..وأجمل أشعاره أيضاً.
وال�ذي يعرف�ه الجمه�ور أن <كام�ل
الش�ناوي> هو م�ن ق ّدم <نج�اة> إىل
الجمهور ،اكتش�فها وكت�ب لها أجمل
أغانيه�ا ،أم�ا ال�ذي ال يعرف�ه أح�د،
أن أغنيته�ا الش�هرية <ال تكذب�ي>
كان�ت مكتوب�ة له�ا ومن أجله�ا ،وأن
<الش�ناوي> ش�اهد األديب <يوس�ف
إدريس> معها بالسيارة يف أحد شوارع
القاه�رة ،ومل�ا ش�اهدهما ..ذه�ب إىل
بي�ت الصحف�ي الكبير <مصطف�ى
أمني> وكت�ب القصيدة يف بيته ،ويقول

<أمين>< :جاءن�ي كام�ل الش�ناوي،
وكت�ب قصيدة ال تكذبي يف بيتي ،وكان
يبكي بشدة>.
ويضيف <أمني> يف كتابه <شخصيات
ال تنىس>< :أراد كامل أن يلقي القصيدة
عىل نجاة يف التليف�ون ،وبالفعل اتصل
به�ا ،وب�دأ يلق�ي القصي�دة بص�وت
منتحب خافت ،تتخلله زفرات وعربات
وتنهدات ..قط ّعت قلبي!>.
ال تكذبي إني رأيتكما معا ً
ودعي البكاء فقد كرهت األدمعا
ويؤك�د <الصحفي الكبير> أنها ردت
عليه بربود وقالت< :حلوة يا كامل الزم

ّ
أغنيها!>.
يف عيد ميالدها عام  ،1962كانت أسوأ
لحظة مرت عىل الشاعر الرقيق ،اشرتى
لها هداي�ا الحفل ،وجلس مع رفاقه يف
شقتها بالزمالك ،وعند إطفاء الشموع
اخت�ارت <يوس�ف إدري�س> ليقط�ع
التورت�ة ممس�كا ً بيده�ا ،فانس�حب
الشناوي حزيناً ،وخاطب نفسه بعدها
ً
قائلا< :افهمين�ي على حقيقت�ي..
إنن�ي ال أج�ري وراءك بل أج�ري وراء
دموعي> ،وعندما فاض به الكيل قال:
<ه�ل ألعنه�ا أم ألعن الزم�ن؟  ..كانت
تتخاطفها األعني ،فصارت تتخاطفها
األيدي> .ثم قال يف قصيدة له-:
أقول خانت؟
لو قلتها أشفي غلييل؟
وربم�ا كان <الش�ناوي> مخطئا ً حني
ظن أنها خانت�ه ،أما الحقيقة واضحة
كالشمس؛ فهي لم تحبه ،أو رأته أبا ً ال
حبيباً؛ حيث كان يكربها بثالثني عاماً؛
لذلك لم تلتفت إليه من األساس بسبب
فرق الس�ن الكبير ،وأحس ه�و بذلك
فقال< :احتشم يا قلبي ،فالحب طيش
وشباب وأنت طيش فقط!>.
ويف نهاي�ة حيات�ه تزوج�ت <نج�اة>،
وشعر كامل الشناوي ،أنه أضاع عمره

يف حبه�ا ،وأن كل م�ا فعل�ه ترصفات
حمق�اء ،قلّلّت م�ن ش�أنه ،فبعث لها
برس�الة يق�ول< :ليتك تعلمين أنك ال
تهزين�ي بحماقاتك ،فل�م يعد يربطني
ماض ال تس�تطيع قوة أن تعيده
بك إال
ٍ
إلين�ا أو تعيدن�ا إلي�ه ،كن�ت أتعذب يف
حب�ك بكربي�اء ..وق�د ذه�ب الح�ب،
وبقي كربيائي ،كنتِ قاس�ية يف فتنتك
ونضارتك وجاذبيتك ،فأصبحتِ قاسية
فقط!>.
لقد أعطى كامل الشناوي حياته ونفسه
كلها لـ>نجاة> ،اكتش�فها وساعدها يف
بدايات حياته�ا ،إال أنه�ا أبكته وأضنته
وحطمته ،يقول مصطفى أمني< :عشت
م�ع كامل الش�ناوي حبه الكبير ،وهو
الح�ب ال�ذي أب�كاه وأضن�اه وحطمه
وقتله يف آخر األمر ،أعطى (كامل) لهذه
املرأة كل يشء ،املجد والش�هرة والشعر،
ولم تعطه شيئاً ،أحبها فخدعته ،أخلص
له�ا فخانت�ه ،جعله�ا ملك�ة فجعلت�ه
أضحوكة>.
وم�ات كام�ل الش�ناوي وحي�داً ،كما
ع�اش وحيدا ً بلا زواج م�ن أجل حبه
األفالطون�ي العظيم ،ال�ذي ظل طريدا ً
من أجل�ه ط�وال حياته ،فرحم�ة الله
عليه وعىل قلبه الرقيق العظيم.

ليلة تكلم فيها البحر...
آسيا رحاحليه

املدين�ة نائمة يف حضن الليل والصمت يغلّف املكان.
ال ُيسمع سوى وقع خطواته عىل إسفلت الشارع..
كلما تق ّدم أكثر ضاعف من الرسعة ..يجب أن يصل
يف املوعد املتفق عليهُ ..
أي تأخر س�وف يخلط أوراق
العملي�ة ..وربم�ا يص ّعب األمور ..أش�اح بوجهه يف
حركة رسيعة  ,خاطفة كأنما يطرد من رأسه فكرة
ٌ
مج�ال لذلكُ ..قيض
..ال ..لي�س اآلن ..ل�م يعد هناك
األمر ..ليس عليه اآلن سوى أن يتق ّدم ..كل العراقيل
أط�اح بها عىل جانب�ي الطريق ..لن يس�مح ملجرد
ّ
تتمكن من عزيمته .
فكرة عابرة بأن
« ّ
فك�ر كما تش�اء قبل أن تق�رّر ..و لكن حني تأخذ
ق�رارك ..توقف ع�ن التفكري ..و انطل�ق ..»..غريب
و لك�ن هذا كل ما علق يف ذهنه م�ن أيام الثانوية..
ّ
املفضل لديه ..عندما
إبراهيم ..أس�تاذ الفلس�فة ..
تأت�ي ّ
حصت�ه يتوق�ف ع�ن املشاكس�ة و العبث و
ّ
مه�ذب كل�ه آذان صاغية
يتح�وّل فج�أة إىل طالب
..مس�ار ّ
ملغ ٌم بالخيب�ة و املعان�اة يفصله عن تلك
الحقب�ة اآلن و لكن صوت أس�تاذه إبراهيم ال يزال
ّ
يرن يف أذنه ..
صحي�ح ..ل�م يك�ن القرار س�هال ..ولكن م�ا الذي

تخىش أن تفقده حني ال تملك شيئا ؟
وصل بمحاذاة الش�اطئ ..البحر ساكن تماما ..بدا
ل�ه البحر غريبا ..كأنما ليس هو نفس�ه الذي يراه
نهارا ..كأنما يريد أن يقول له شيئا..
رست يف جس�ده قش�عريرة ..ه�ل ه�و البرد أم
الخوف؟ أخرج هاتفه النقال ..أضاء به املكان ..م ّد
برصه بعيدا إىل هناك حيث يلتقي سواد املاء بسواد
الس�ماء ..القمر غائب و الجو مالئ�م تماما ..حالة
الطقس ستكون مس�تقرّة ملدة ثالثة أيام ....العتاد
جديد و ال�زورق متني ..لذل�ك كان املبلغ كبريا....ال
بأس ..يوم�ان أو ثالثة و يخرج إىل األبد من الظلمة
إىل حيث النور ..إىل حيث الحياة ..مع قليل من الحظ
و دعوات أمه سوف ينجح األمر..
« أمي ..سامحيني....سوف ّ
أتصل بك من هناك ..ال
تنسيني بالدعاء .لن أغيب طويال « .
ترك الورقة فوق طاولة املطبخ ..
ّ
تحس�س الجيب الداخيل ملعطفه ..الصورة هنا ..ال
..الصورت�ان ..األوىل ..بعث�ر كل أوراقه يف الغرفة إىل
أن عث�ر عليها ..أُخذت له�م يف يوم عيد ..أمه وأخته
الكبرى و ه�و يف وس�ط الص�ورة يحتض�ن أخاه
املع�اق ..من أجله أيضا اتخذ قراره »..حني أس�تق ُر
هناك ..سوف أستقدمه ليعالج مهما كلّفني األمر..

س�تكون أحوايل أفضل فأنا أحمل ش�هادة جامعية
«..
ش�هادة يف املحاس�بة ..أش�هر قليلة بع�د التخرّج..
حني يئس من العثور عىل عملّ ..
ش�مر عىل ذراعيه
ليشتغل مساعدا للسيد منصور يف متاجره الضخمة
و مل ّدة سنتني جمع خاللهما مصاريف  ..الحلم ..
و الصورة الثانية ..لها ..هي »..أحبك كثريا ..لدرجة
أن�ي ال أرىض أن يكون أقىص م�ا أمنحه لك  ..غرفة
ضيّق�ة يف ش�قتنا البائس�ة ..عدين�ي أن تنتظريني
«..ال يدري إن كانت االبتسامة وعد ا..
< فريد> ابن الجريان ..مكث هناك س�ت س�نوات و
حني رجع بني مس�كنا كأنه القصر و فتح متجرا
ُ
..ست سنوات
كبريا ..و تزوّج من الفتاة التي أحبّها
فقط!!..
نظر يف الس�اعة ..ربع س�اعة و يكون الجميع هنا
..القائ�د– صاحب ال�زورق – و املرش�د ..والعرشة
اآلخ�رون ..أربعة منهم يعرفهم من أيام املدرس�ة..
اآلخ�رون ال يدري من يكونون ..ليس�وا من مدينته
 « ..أكي�د ..هم من نفس جنيس ..جنس الضائعني..
الذي�ن ل�م تب�ق لهم س�وى معرك�ة واح�دة أخرية
فاصلة ..إنما ..مع البحر« .
م� ّد ي�ده إىل جي�ب الحقيبة ف�وق ظه�ره ..أخرج

مصحف�ا صغريا يف غلاف جلدي أس�ود ..احتضنه
بني يديه ..ثم رفعه إىل ش�فتيه ..قبّله ..و أعاده إىل
مكانه ..
وق�ع أق�دام و أص�وات مبهم�ة تقترب ..حضر
الجميع ..تبادلوا التحية ..اتجهوا يسارا حيث يقبع
الزورق..
رغ�م الهدير الذي أحدثه املح�رّك إال أنه خيّل إليه أن
البحر يتكلّ�م بصوت أعىل ..لم يفقه ش�يئا ..أحكم
املعط�ف عىل صدره ..انكمش وس�ط رفاق الحلم..
رفع رأسه إىل السماء و راح يتمتم .

واحة
العدد 7474 :االحد  25نيسان 2021

No: 7474 Sun 25 April 2021

alzawraanews@yahoo.com

سلوكيات

حنو مستقبل افضل...هلا

 ٧مجل ستجعل طفلك يسمع كالمك

هل الرجل النسوجني يتغري بعد الزواج؟
هل الرجل النسونجي يتغري بعد الزواج،
س�ؤال مصيري بالنس�بة اىل الكثري من
النس�اء .فاالرتب�اط برج�ل ينتق�ل يف
عالقات�ه من ام�رأة اىل اخرى لي�س امرا ً
سهالً .ولهذا عىل الزوجة ان تعرف كيفية
التعامل معه من اج�ل تحويله اىل رشيك
حياة مناس�ب .وه�ذه افض�ل النصائح
للزوجة التي يجب اتباعها يف هذا السياق
وافض�ل ما يمك�ن فعله ملعرف�ة االجابة
عىل السؤال هل الرجل النسونجي يتغري
بعد الزواج.
صفات الرجل النسونجي
قب�ل البحث ع�ن اجابة عىل الس�ؤال هل
الرجل النس�ونجي يتغري بعد الزواج ،من
املهم التعرف عىل صفات هذا الرجل.
 تطلق عليه ايضا ً تس�مية زير النساءوه�و ال يكتف�ي بامرأة واح�دة ويفضل
التنقل يف عالقاته من امرأة اىل اخرى.
 ال يش�عر بالعاطفة العميقة تجاه ايام�رأة ولهذا غالبا ً م�ا ال يرتبط او انه قد
يخون زوجته بعد الزواج.
 ال يقيم عالقات طويلة االمد ورسعانما يشعر بامللل.
 يحاول دائما ً اظهار تفوقه يف الش�كلوالش�خصية على اي ام�رأة يرتبط بها.
ويف املقاب�ل ال يحب ان تتفوق عليه يف اي
اتجاه.
نصائح للتعامل معه
م�ن املهم فه�م طبيع�ة هذا الن�وع من
الرج�ال من اجل معرف�ة كيفية التعامل

املطبخ ..
املكوّنات
صدر دجاج  -كيلوغرام ونصف
لبن زبادي  -نصف كوب
زيت  -ملعقتان كبريتان
بصل بودرة  -نصف ملعقة صغرية
ثوم بودرة  -نصف ملعقة صغرية
ملح  -ملعقة صغرية ونصف
بابريكا  -ملعقة صغرية
فلفل أسود مطحون  -ملعقة صغرية
عصري ليمون حامض  -نصف كوب

معه وهذه ابرز النصائح.
 على امل�رأة الت�ي ترتب�ط برج�ل زيرنس�اء ان تع�رف كي�ف تتعام�ل مع�ه
بمرون�ة وذكاء .فم�ن الطبيعي ان ينظر
اىل امرأة اخ�رى اثناء وجودهما معاً .ويف
ه�ذه الحالة ليس عليها ان تظهر غريتها

بش�كل واضح او ان تبدأ بالرصاخ بل من
االفضل ان تثن�ي عىل جمال تلك املرأة ثم
ان تتابع حديثهما وكأن شيئا ً لم يكن.
 م�ن امله�م ان تظه�ر االحترام تجاهزوجه�ا فه�ذا يمك�ن ان يجعل�ه اكث�ر
تمس�كا ً بالحي�اة الزوجية وقرب�ا ً منها.

ويف املقاب�ل ف�إن عدم اب�داء اي نوع من
االحترام تجاهه قد يدفع�ه اىل الهرب يف
اتجاه امرأة اخرى.
 م�ن الخط�أ ان تظه�ر ع�دم ثقته�اب�ه .فالثقة يمكن ان تجعل�ه يخجل من
صفته كرجل نس�ونجي .ومن املمكن ان

يب�دأ يف ه�ذه الحالة بتجن�ب القيام بأي
امر يزعجها او يجعله يفقد تلك الثقة.
 عليها ان تجعله صديقاً .فهذا يمكنان يعم�ق اوارص الح�وار بينهم�ا وان
يجعل�ه يمتنع ع�ن الك�ذب عليها .ومع
م�رور الوقت من املمكن ان يبدأ بالتخيل
عن فكرة التوجه اىل اي امرأة اخرى.
 م�ن امله�م ان تتمت�ع الزوجة بروحاملرح وان تشيع اجواء الطرفة يف منزلها.
فهذا يجعل الزوج يفضل البقاء برفقتها
بدالً من التعرف اىل اخرى.
ً
 م�ن الضروري ايض�ا ان تظه�رعاطفته�ا تجاهه ألنه يحت�اج دائما ً اىل
ه�ذا .وهك�ذا لن يبح�ث ع�ن الحنان يف
مكان آخر.
 عليها الحرص عىل العناية بمظهرهاومنزله�ا كم�ا بمظهره وم�ا يحب اكله
او فعل�ه وهو امر رضوري جدا ً يش�عر
الرجل باالرتياح.
هل يتغري بعد الزواج
ح�اول الخبراء االجابة عىل الس�ؤال هل
الرجل النس�ونجي يتغري بع�د الزواج .ويف
ه�ذا الصدد يرون ان حال�ة هذا النوع من
االزواج ق�د تكون مرضية م�ا يعني انه ال
يمكنه ان يعيش مع امرأة واحدة ابداً .ويف
املقابل قد يصيبه تكرار العالقة السطحية
باملل�ل فيعود اىل زوجت�ه او رشيكة حياته
الوحي�دة .اذا ً يبقى الرجل النس�ونجي من
الخيارات الصعبة بالنس�بة اىل اي فتاة ألن
الحياة اىل جانبه قد ال تكون سهلة.

شاورما دجاج بالبيت
أوريغانو  -نصف ملعقة صغرية
ّ
خل  -ملعقتان كبريتان
طريقة العمل
 اخلط�ي يف وعاء كبري الزب�ادي مع الزيت،البص�ل ،الث�وم ،املل�ح ،البابري�كا ،الفلف�ل
األس�ود املطحون ،عصري الليمون الحامض،
األوريغانو والخل.
 انقع�ي الدج�اج به�ذه التتبيل�ة يف الثالجةلليلة كاملة.
 -غلف�ي صينية ف�رن بالقصدي�ر ثم صفي

الدجاج عليها.
 ادخلي الصينية إىل الفرن لحواىل  25دقيقةحتى يتحمر الدجاج.
 قطعي الدجاج بعدها إىل رشائح متوس�طةالحجم.
 سخني ملعقة كبرية من الزيت يف مقالة عىلالنار ثم أضيفي رشائح الدجاج وقلبيها.
 قدم�ي الش�اورما يف الطب�ق أو عىل ش�كلس�ندويش م�ع الخضروات وصلص�ة
الطرطور

سر االعشاب..؟؟؟

ملعق�ة كبرية من امللح (أضيفوا
إذا أردت�م بضع نق�اط من زيت
الليم�ون الحام�ض أو الالفاندر
العط�ري) .اس�تخدموا ه�ذا
املستحرض لغسل الفم كل مساء
قبل النوم.
بيكربون�ات الص�ودا baking

soda
ضع�وا ملعق�ة كبيرة م�ن
بيكربونات الصودا يف كوب ماء،
وتغرغ�روا بها لعلاج االلتهاب.
ك�رروا هذه الوصف�ة  3مرات يف
اليوم.
الزنجبيل

افرموا جذور الزنجبيل الطازجة
حت�ى تحصل�وا على عجين�ة.
افرك�وا بها اللثة حتى تتخلصوا
من االلتهاب ومن األلم .أضيفوا
العسل إىل العجينة إذا رغبتم.
(القصعني (املريمية
انقع�وا أوراق القصعين يف املاء
بعد غليه .ثم استخدموا النقيع
كغسول للفم  3مرات يف اليوم.
الليمون الحامض
اعرصوا ليمونة حامضة ،واغلوا
العصري الناتج م�ع املاء .اتركوه
يربد وتغرغروا به مرتني باليوم
هلام األل�وه فيرا aloe vera
gel
لتخفي�ف األل�م وللتخل�ص م�ن
النزيف ،س�تفيدكم األل�وه فريا.
افركوا اللثة املتأملة بهذا الهالم.
(كبش القرنفل (مسمار
كب�ش القرنفل لدي�ه خصائص

معقم�ة ومض�ادة لاللته�اب.
انقعوا ع�ددا ً من كبوش القرنفل
يف امل�اء املغيل واس�تخدموها بعد
تربيدها كغسول للفم أو امضغوا
مبارشة  2-3من كبش القرنفل.
الع�ادات البس�يطة الت�ي يج�ب
اعتمادها يوميا ً :
نظف�وا أس�نانكم بالفرش�اةمرتني يف اليوم عىل األقل
اس�تخدموا فرش�اة أس�نان
طرية-
اس�تخدموا خي�ط أس�نان كلمساء
قلل�وا من اس�تهالك الس�كروخصوصا ً يف املساء
اعتن�وا بصحتكم بش�كل عام
 :توقف�وا عن التدخين ،عالجوا
السكري-
استشيروا طبي�ب األس�نان
بانتظام-

نصائح طبية

اتبعي هذه النصائح ملواجهة العطش يف رمضان
يف ش�هر رمضان املبارك وباألخص يف األشهر
الحارة ،تكمن صعوبة تحمل ساعات الصيام
الطويل�ة يف مواجهة الش�عور بالعطش ،وما
ينجم عنه من شعور بالتعب واإلعياء.
وبما أن الجس�م يس�تمر يف فقدان املاء خالل
اليوم حت�ى موعد اإلفطار ،علي�كِ االنتباه إىل
تعويض الس�وائل املفقودة ،واالنتباه إىل اتباع
نظام غذائي صحي ومتكامل لتمنحي جسمك
كل احتياجاته من الفيتامينات واملعادن.
يف حال كنتِ مرضعة وتريدين الصوم ،فعليكِ
إمداد جس�مك بكمي�ات وفرية من الس�وائل
والعن�ارص املغذية الرضورية للجس�م ،لذلك
عليكِ رشب لتري ماء ،وتن�اول قرابة 2500
س�عرة حرارية عىل األقل بني وجبتي اإلفطار
والس�حور بحس�ب األطباء ،كي تتمكني من
إرضاع طفلك بكميات وفية من الحليب.
إلي�كِ هذه النصائح حول بعض األطعمة التي
يج�ب تناولها وأخ�رى عليكِ االبتع�اد عنها،
لتحصن�ي نفس�ك ض�د العطش يف س�اعات
الصوم.
قويل “ال” لهذه األطعمة
– إن اإلكث�ار م�ن تناول املخللات والبهارات
الحارة واألطعمة املالحة ،تزيد من اإلحساس
بالعط�ش الحتوائه�ا على الصودي�وم ،لذلك
يمكنك استبدال امللح بالليمون.
– يفضل الح�د من تناول املرشوب�ات الغنية
بم�ادة الكافيني كالقهوة والش�اي ،وخاصة

عىل وجبة السحور ،حيث أن هذه املرشوبات
تعمل عىل إدرار البول ،ما يس�بب اإلحس�اس
بالعطش والجف�اف ،لذلك يمكن اس�تبدالها
بشرب الزه�ورات ،اليانس�ون ،القرف�ة
والزنجبيل.
– إي�اكِ وتناول املعجن�ات والبيتزا عىل وجبة
الس�حور ،فه�ي تس�بب زي�ادة يف نس�بة
األنس�ولني بالدم بش�كل مفاجئ ،ما يس�بب
الشعور بالجوع وبالعطش .
– إذا ش�عرتِ بالحموض�ة والعطش الش�ديد
خلال س�اعات الص�وم ،تذك�ري إذا كان�ت
وجبة الس�حور تتضمن األطعمة املقلية مثل

السمبوسك والبطاطس املقلية ،فاعلمي أنها
هي السبب لذلك احذريها.
– إن التن�اول املف�رط للحلوي�ات يف فترة
السحور ،يزيد الش�عور بالعطش بالرغم من
الطاقة التي تمد الجسم بها.
مع هذه األطعمة ..ال للعطش
– تن�اول ك�وب م�ن اللب�ن أو الحلي�ب على
اإلفطار والس�حور ،يساعد عىل الهضم ويمد
الجس�م بطاقة إيجابية تجعلك أكثر نش�اطا ً
وقدرة عىل مقاومة العطش.
– ارشب�ي عصري البطي�خ ،كونه يحتوي عىل
م�ا ال يقل ع�ن  ٪٩١من املاء فيمنح الجس�م

محاول�ة ضب�ط س�لوك طفل�ك الصغير ذي العامني مهمة ش�اقة،
وق�د تجده�ا بعض األمهات مس�تحيلة ،فاألطفال يف هذا الس�ن قلما
يس�تمعون للتوجيهات ،فكل ما يش�غل بالهم هو اكتشاف هذا العالم
املغري من حوله�م ..فال يمكنك ردعه عن القيام بتجاربه العظيمة يف
اكتش�اف محتويات س�لة القمامة أو أرفف املطب�خ أو معرفة ملمس
تلك الكرة الصغرية عن طريق وضعها يف فمه.
يف هذا املق�ال ،أقرتح عليكِ بعض الجمل التي يمكنك اس�تخدامها مع
صغريك ،لتحسني مهارة االستماع لكِ واتباع تعليماتك بمرور الوقت.
“ 1ان�ت متع�اون ج ًدا”ه�ذه الجملة الت�ي تجعل طفلك يش�عر بأنهق�ام بعمل جي�د ،عندما يتعاون معك لفعل يشء ما ،كما أنها تش�عره
باالستقاللية والقدرة عىل مساعدة اآلخرين.
“ 2براف�و ..انت تاكل جيد”كث ًريا ما تس�تخدم األمهات جمل س�لبية
لوصف س�لوك أطفالهم ،ما يجعلهم يترصف�ون ً
وفقا لتلك األوصاف،
ً
فكثيرا م�ا تش�كو األمه�ات أن أطفاله�م متعبين يف األكل أمامهم،
اس�تخدمي هذه الجمل�ة كبديل عندما يتناول صغيرك طعامه كاملاً
لتشجيعه عىل تكرار هذا الترصف اإليجابي الذي حاز استحسانك.
“ 3ممكن تساعدني نعمل كذا؟”لو الحظتِ أن طفلك يقوم بعمل خطريكالوق�وف عىل ك�ريس املكتب املثبت على عجالت وأردتِ إبع�اده عن هذا
الفعل ،يمكنك استخدام هذه الجملة لتوجيهه لفعل آخر ،بدلاً من استخدام
أس�لوب التهديد ،يمكنك مثلاً سؤاله عما إذا كان يرغب يف اللعب بالبازل؟
أو اسأليه عن طريقة تركيب املكعبات كأنك يف حاجة ملساعدته.
“ 4ممكن نجرب كذا بدل كذا؟”يمكنك اس�تخدام تلك الجملة أيضا يف حالة أنك تريدين رصف انتباهه
ع�ن ترصف خاطئ يقوم ب�ه ،مثلاً بدلاً من أن تق�ويل “الترمي اللعب
هك�ذا” اقرتحي عليه مثًل�اً “ :إيه رأيك نحط اللع�ب هنا؟” أو “ممكن
نعمل بيها كذا بدل ما نرميها”.
“ 5ش�كرًا إنك ساعدتني”إظهار الشكر والتقدير لصغريك عند قيامهبأمور جيدة ،سيشجعه عىل تكرار األمر يف املستقبل.
“ 6ش�كرًا إن�ك س�معتني”لو كانت ش�كواكِ أن صغريك ال يس�تمعلكالم�ك ،فعليكِ ش�كره عند س�ماعه لكالمك ،ففي كثير من األحيان
من�ك أن ما قام به جيد وأن
ينظ�ر صغريك إليكِ وهو يف حاجة للتأكيد ِ
هذا ما ترغبني فيه فعلاً .
“ 7انت عملت كل هذا لوحدك؟”كل األطفال يسعون لتحقيق الرباعة،ألن يصب�ح ماهرًا يف أداء األش�ياء مثل الكبار ،هذه الجملة س�تجعله
يش�عر بالق�وة واإلنج�از ،كما تعمل ً
أيض�ا عىل زيادة ثقته يف نفس�ه
وقدراته.

كل يوم معلومة

 7عالجات طبيعية اللتهاب اللثة
التهاب اللثة هو عبارة عن تورم
اللث�ة ون�زف الدم منها بس�بب
طبقة البالك عىل األس�نان .إنها
مش�كلة ش�ائعة ،فه�ي تصيب
أكث�ر م�ن  4/3األش�خاص بني
 35و 45س�نة .سبب هذا املرض
هو النقص يف العناية باألس�نان
وتنظيفه�ا ،ألنن�ا إذا ل�م ننظف
كاف ،سيتجمع
أسناننا بش�كل
ٍ
الجير عليه�ا ويش�كل طبق�ة
قاس�ية .قد يتطور التهاب اللثة
ويصب�ح خطيرا ً جدا ً فيتس�بب
بتخلخل األس�نان ،لهذا يجب أن
ال نتعام�ل مع تنظيف األس�نان
بالفرش�اة بإهم�ال والمب�االة !
برغ�م هذا ،هناك ع�دة عالجات
طبيعي�ة وفعالة اللته�اب اللثة
إليكم أفضلها.
املاء اململح
ً
املأوا كوب�ا بامل�اء وأضيف�وا
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الرتطيب العميق.
– هن�اك مجموع�ة م�ن الخض�ار والفواكه
غني�ة بنس�بة كبرية م�ن امل�اء وتحتوي عىل
كمي�ات جيدة م�ن األلياف الت�ي تمكث فرتة
طويل�ة يف األمع�اء؛ م�ا يقلل من اإلحس�اس
بالج�وع والعط�ش ،منها الخي�ار ،البندورة،
التفاح ،الش�مام ،املشمش ،التني والتمر ،كما
أنها تحافظ عىل رطوبة الجس�م ألطول فرتة
ممكنة.
– البيض املسلوق من األطعمة التي تساعدك
على محاربة العط�ش ،وذلك نظ�را ً ملكوناته
الغذائي�ة الغني�ة بالربوتين�ات والكالس�يوم
والبوتاس�يوم الت�ي تم�د خالي�ا الجس�م
بالرطوب�ة ،ويحت�وي على نس�بة كبرية من
الربوتني الذي يس�اعد يف التقليل من الشعور
بالجوع.
– اكثري م�ن األطعمة الغنية بالبوتاس�يوم؛
ألنه�ا تس�اعد يف ع�دم الش�عور بالعط�ش،
وأفض�ل املص�ادر للبوتاس�يوم ه�ي :امل�وز،
الحليب ،التمر ،األفوكادو ،املش�مش املجفف،
الفستق والكاكاو الداكن.
– تن�اويل األطعم�ة الت�ي تحت�وي على
كربوهي�درات بطيئ�ة االمتص�اص ،مث�ل
الحبوب والبذور ،أو ألياف بطيئة االمتصاص
كالنخال�ة؛ ألنه�ا تعم�ل عىل إطلاق الطاقة
بش�كل بط�يء فتس�اعدك يف عدم الش�عور
بالعطش والجوع.

ملاذا معظم أقالم الرصاص لونها أصفر؟
غالب�ا ما نجد أقلام الرصاص
يف املكتبات ذات ل�ون أصفر أو
مخططة باألصف�ر ولون آخر!
فق�د ُطلي�ت أقلام الرص�اص
بالل�ون األصفر منذ عام 1890
 .ولع�ل لل�ون األصف�ر قص�ة
تاريخية قديم�ة وعميقة أكثر
مما تتصور بما يتعلق باألقالم
الرصاص!
خالل ع�ام  ، 1800كان أفضل
جرافي�ت يف العال�م مص�دره
الصين ،ولذل�ك ح�اول ُ
ص ّن�اع
قلم الرص�اص األمريكيني لفت
أنظ�ار الن�اس إىل الجرافي�ت
الصين�ي يف أقالمه�م والرتويج
ل�ه .وكان الس�بيل إىل ذلك عرب
طلي األقلام بالل�ون األصفر،
حي�ث كان هذا الل�ون مرتبطا
باملل�وك الصينيين واالحترام
الكبير له�م ،لذل�ك اس�تعمل

ّ
الصناع الل�ون األصفر كوصف
للجودة وامللكية.
ووفقا لتاريخ هنري برتوسكي
ع�ن أقلام الرص�اص ،ف�إن
أول منت�ج للقل�م الرص�اص
ُطلي بالل�ون األصف�ر ُس�مي
“كوهين�ور” .وعلى الرغم من

أول قل�م رصاص س�دايس بيع
يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية
وارتب�ط بامللكي�ة الصينية ،إال
أنه اليوم أصبح ش�ائعا وباتت
املصانع تطلي األقلام باللون
األصفر دون اإلشارة إىل امللكية
الصينية القديمة.

طبيبك يف بيتك

لتأجيل اإلصابة بإعتام عدسة العني تناول
فيتامني «ج»
تنص�ح أح�دث األبح�اث الطبية
بأهمي�ة ورضورة إضاف�ة
فيتامين ج إىل نظام�ك الغذائ�ي
اليوم لتتمكن من تقليل مخاطر
تعرضك إلعتام عدس�ة العني مع
التقدم يف العمر .
وأوضحت األبح�اث الطبية التي
أجري�ت بجامعة كينج�ز كولدج
الربيطاني�ة أن ارتف�اع مع�دالت
اس�تهالك فيتامين ج ل�ه تأثري
وقائ�ي للحيلول�ة دون اإلصاب�ة
بإعتام العدس�ة فضال عن تقليل
تأثري العوامل الوراثية مع التقدم
يف العمر .
وكان الباحث�ون ق�د أج�روا
أبحاثهم عىل أكثر من  342توأما
على مدى  10س�نوات من خالل
فح�ص ح�االت إعتام العدس�ة
مع قياس مس�توى استهالكهم
لفيتامين ج يف نظامهم الغذائي
اليومي.
ووج�د الباحثون أن املش�اركني

الذي�ن كان لهم حجم اس�تهالك
أعلى لكمية م�ن فيتامني ج أدى
ذل�ك إىل انخفاض بنس�بة 33%
من خطر تط�ور اإلصابة وكانت
العدس�ات “أكثر وضوح�ا” بعد
 10س�نوات م�ن أولئ�ك الذي�ن
تناولوا كمي�ات أقل من فيتامني
ج كجزء من نظامهم الغذائي.
ووجدت الدراسة أيضا أن العوامل
البيئي�ة “بم�ا يف ذل�ك النظ�ام
الغذائي” أثرت عىل إعتام عدسة
العني أكثر م�ن العوامل الوراثية

األمر الذي يفرس الثلث فقط من
التغيري يف عتامة عدسة.
وق�ال مع�د الدراس�ة كري�س
هامون�د إن نتائج هذه الدراس�ة
قد يك�ون لها أثر كبير وخاصة
لشيخوخة السكان عىل مستوى
العال�م ع�ن طريق اإليح�اء بأن
التغيريات الغذائية بس�يطة مثل
زيادة تناول الفواكه والخرضوات
كجزء م�ن نظ�ام غذائي صحي
يمكن أن تساعد يف حمايتهم من
إعتام عدسة العني.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تحب العم�ل يف مجال االقتصاد والسياس�ة
ولديك خربة كبرية تؤهلك للعمل يف هذه املجاالت
عاطفياً :تتميز بالجمال الخاص وتعتني بمظهرك بشكل
كبير وتج�ذب الكثير للوقوع يف حب�ك ما يش�عر الكثري من
زمالئك بالغرية
صحياً :تعاني ضعف املناعة التي تجعل الفريوس�ات تتمكن
منك بسهولة يف أوقات كثرية

الثور

مهني�اً :تنتقل إىل م�كان عمل أفضل م�ن القديم
وهذا يؤثر فيك بشكل إيجابي ،ولهذا عليك أن تبذل
ما بوسعك به.
عاطفياً :فينوس يف منزلك العارش ال يس�هل عليك األمور
على الصعي�د العاطف�ي ،لكنه قد يغري سير حياتك بش�كل
يبهركصحياً :صحتك جيدة ولكن عليك االستمرار يف ممارسة
الرياضة بشكل منتظم

الجوزاء

الغزو االمريكي للعراق 2003

مهني�اً :فرص�ة جديدة تفتح لك كثيرا ً من األفق،
بوس�عك أن تكتش�ف قدراتك اإلبداعي�ة من جديد،
وتتخلى عن أفكارك القديمةعاطفي�اً :ال تقبل األعذار
الواهي�ة وابحث عن األفعال التي تثبت لك حقيقة القول،
والح�ذر مطل�وب كثيرا ً يف الفترة املقبلةصحي�اً :الق�راءة
واملوس�يقى عالج جيد جدا ً للروح ،وربما يكون حضور حفل
موسيقي عامالً إيجابيا ً لتحسني نفسيتك

1792وضع نشيد الثورة الفرنسية المارسييز.
قاط�ع الطري�ق الفرنسي نيكوال ج�اك بيليتييه
يدخل التاريخ كأول شخص ُيعدم باملقصلة.
 - 1920التوقيع عىل مقررات مؤتمر سان ريمو
التي حددت مناطق النفوذ الربيطانية والفرنسية
يف املرشق العربي.
 - 1926ظھ�ور أول آل�ة بيع آلي�ة لبيع بطاقات
الدخول أملانية الصنع يف اليابان.
 - 1945مندوب�و خمس وأربعني دولة يجتمعون
يف س�ان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق ھيئة
األمم املتحدة.
 - 1953جيم�س واتس�ون وفرنس�يس كري�ك
يكتشفون الدنا.
 - 1954إنت�اج أول خليّ�ة طاق�ة شمس�يّة ذات
كفاءة عالية يف مختربات بل.
 - 1955اإلعلان ع�ن قيام حركة ع�دم االنحياز
عىل يد جم�ال عبد النارص وجوزي�ف بروز تيتو
وجواھ�ر الل نھرو يف مؤتم�ر باندونغ املنعقد يف
إندونيسيا.
 - 1979التصديق عىل وثائق معاھدة السالم بني
مرص وإرسائيل.
 1980الحكوم�ة الياباني�ة تعل�ن مقاطعتھ�الدورة األلعاب األوملبية التي أقيمت يف موسكو.
فش�ل الق�وات الخاص�ة األمريكية املس�لحة يف
عملي�ة مخلب النسر التي کان�ت ھدفھا تحرير
الرھائ�ن األمريكيين فكان�ت النتيج�ة مقتل 8
جن�ود أمريكيني وإصاب�ة أربعة آخرين بس�بب

السرطان

مهني�اً :ال تترك حيات�ك تسير ً
وفق�ا لتخطي�ط
اآلخرين ،واخرت مجال الدراس�ة الذي يؤهلك للعمل
الذي تحبهعاطفي�اً :تتعرض لحالة ح�ب كاذبة ،فلن
تج�د يف عالقات�ك بالرشيك الذي تح�اول االقرتاب منه أي
صدق حقيقي ،فال تترسع يف هذه العالقةصحياً :الوزن الزائد
الذي تعانيه يف اآلونة األخرية ،قد يكون بس�بب اإلصابة بأحد
األمراض ،فكن حذرا ً

األسد

مهنياً :طعنة يف ظهرك تتلقاها من شخص قريب
منك يف العمل لم تكن متوقعة منه ،ومع ذلك فإنك
تسامحه عمالً بالقول املسامح كريم
عاطفياً :حياتك العائلية والعاطفية عىل صفيح ساخن،
حاول امتصاص غضب رشيك حياتك لتهدأ األمور
صحياً :صحتك يف تراجع بسبب إهمال تعليمات الطبيب بعد
إجرائك عملية جراحية

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهنياً :يش�كل فينوس مربعا ً شديدا ً مع جوبيتري
ما يوجب عليك البحث عن فرصة عمل جديد إلبراز
مواهبك وأفكارك املبدعة
عاطفي�اً :ال تبتعد عن الرشيك الي�وم واحرص عىل اتباع
األسلوب الهادئ عند حل املشكالت أو التخاطب معه
صحي�اً :ال تهمل صحتك اليوم فأن�ت عرضة لإلصابة بنزالت
برد شديدة وال سيما أن مناعتك ضعيفة

الميزان

مهنياً :تس�تغل أف�كارك وقراراتك لبل�وغ أهدافك
املرس�ومة بدق�ة ،وتتخل�ص م�ن املنافس�ة غير
الرشيفة
عاطفياً :يحم�ل هذا اليوم بعض التقلبات العاطفية ،ذلك
بسبب انشغال الحبيب عنك أو بعد املسافة بينكما
صحياً :عىل الرغم من الضغوط واإلرهاق تعرف كيف تمايش
الظروف وتحافظ عىل رونق صحتك وهدوء أعصابك

العقرب

مهنياً :يس�ود محيط عملك بع�ض الهدوء وتؤجل
قرارات�ك إىل م�ا بع�د االنته�اء م�ن بع�ض األمور
البسيطة
عاطفياً :تربز بعض القضايا العائلية واالهتمامات بأحد
األوالد أوأحد أفراد األرسة ،وقد تضطر إىل االهتمام بتصليحات
منزلي�ة أوغريه�ا .صحي�اً :اعم�د إىل الراحة الجس�دية وإىل
تخفيف الضغوط عنك قدر اإلمكان

القوس

مهني�اً :ال تتالعب بأعصاب اآلخرين ،ألن ذلك يرتك
انعكاسات سلبية عىل عالقتك بالزمالء
عاطفياً :تتحىل بالقدرة الكافية لسرب أعماق املحيطني
بك ومعرفة ما يضمرون تجاهك
صحياً :إعمد إىل مراقبة صحتك وابتعد عن التش�نج الجسدي
والفكري

الجدي

مهني�اً :تتمي�ز برسع�ة بديهت�ك وبأف�كارك
املقنع�ة وتنج�ز أعماالً ناجح�ة ،وتعي�ش
انفعاالت شخصية مهمة واحالما ً خاصة ووردية
عاطفياً :تستعيد مع الرشيك ذكريات املايض وتستحرض
أرسارا ً باتت اليوم مضحكة
صحياً :تشعر بغضب وبتوتر أعصاب يه ّد من عافيتك وابتعد
عن صبّ غضبك عىل اآلخرين

الدلو

مهنياً :ثمة ما يشري اىل أجواء مشحونة ومضطربة
وغير مبشرّ ة بالخير ،فطباعك متقلّبة ال تس�مح
بالتعامل معك بصورة هادئة
عاطفي�اً :بع�ض األس�ئلة التي كن�ت ت�ود طرحها عىل
الحبيب منذ وقت طويل ،تجد لها األجوبة الشافية
صحي�اً :عليك اتخ�اذ األمور به�دوء أكثر كما علي�ك التمهل
بجميع شؤونك حتى يف قيادة السيارات

الحوت

مهني�اً :تواجه ضغوطا ً كبرية يف العمل ،لكنك قادر
عىل تجاوز الصعوبات مهما بلغت
عاطفياً :تجد االنسجام يف حياتك العاطفية وال سيما
إذا كنت تعيش مع رشيك منفتح العقل ورحب الصدر
صحياً :حصن نفسك ضد الحساسية يف فصل الربيع وتناول
األدوية الكفيلة بتجنيبك اإلصابة بها

تص�ادم طائرتني خالل العاصف�ة الصحراوية يف
صحراء مدينة طبس اإليرانية.
 - 1982إتمام االنس�حاب اإلرسائييل من س�يناء
حسب اتفاقية كامب ديفيد.
 - 1992افتت�اح القس�م الك�ردي لرادي�و صوت
أمريكا.
 - 2005وف�اة  107أش�خاص يف ح�ادث تحطم
سكة الحديد يف اليابان.
 - 2015ح�دوث زل�زال يف النيب�ال بق�وة 9.7
درج�ات ،يوق�ع أكثر م�ن  6500قتي�ل ويخلف
خسائر جسيمة.
مواليد ھذا اليوم
 - 1214امللك لویس التاسع ،ملك فرنيس.
 - 1284امللك إدوارد الثاني ،ملك إنجلیزي.
 - 1599أولیف�ر كرومویل ،عس�كري وس�یايس
إنجلیزي.
 - 1823الس�لطان عبداملجی�د االول ،خلیف�ة
وسلطان عثماني
 - 1874غولییلمو ماركوني ،عالم فیزیاء إیطايل
حاصل عىل جائزة نوبل يف الفیزیاء عام .1909
 - 1900فولفغانغ باويل ،عالم فیزیاء نمس�اوي
حاصل عىل جائزة نوبل يف الفیزیاء عام .1945
 - 1903أندری�ھ كوملوغوروف ،عال�م ریاضیات
رويس.
 - 1913عب�د الحمی�د ج�ودة الس�حار ،أدی�ب
مرصي.
 - 1917إال فیتزجیرالد ،مغنیة أمریكیة.

مشاكل وحلول

ابنتي اكتشفت خيانة زوجي!

أن�ا أح�ب زوج�ي ،ومتأك�دة أنه
يحبن�ي ،ولك�ن اكتش�فت م�ن
ابنتي ،التي عمرها  14س�نة ،أنه
يحك�ي م�ع ام�رأة ال أع�رف من
هي .هو دائمًا مش�غول يف عمله،
ويس�افر كث ً
ريا .س�ؤايل :كيف أبدأ
بالحديث معه؟ وكيف نتعامل مع
ابنتي ،الت�ي هي األهم بالنس�بة
يل ،ومش�اعرها تجاه�ي وتج�اه
أبيها؟!
الحل والنصائح:
 أوالً أرج�وكِ أن تعلمي أن ابنتكأبلغتك حكاية يمكن أن تكون أكثر
تفاصيلها أوهامً ا وتخيالت!!
 ربم�ا بمج�رد أن ش�عرت أنوالدها يتحدث م�ع امرأة غريبة،
انتابتها الغرية الفطرية ،وشعرت
كأن والده�ا لم يع�د ملكها وملك
عائلته!!
 ه�ي مش�اعر طبيعي�ة تنت�اباالبن�ة املراهقة ،خاص�ة يف بداية
تفتحها للحياة ،حيث يكون األب
ه�و مثله�ا األعلى ،ويخط�ر لها
ّ
وأحن إنس�ان،
أنه أفضل وأوس�م
خاصة إذا لم يكن س�لوكه قاس ًيا
ً
عنيفا مع أفراد عائلته.
أو
 -لهذا فأفضل حل هو أن تأخذي

دريت��ك بي��ه تغ��در واعلمنــــــــ��ك
وصيت��ي يف��وق صيت��ك واعلمن��ك
يطي��ر اخلي��ر باج��ر واعلمنـــــ��ك
وصفال��ك وارد احل��ك اليــــــــ��ه
*
*
*
وح��ك حج��ة االه��ك منتضـــــرك��م
روح��ي بن��ار احطه��ة م��ن تضرك��م
ص��ار اش��كد اتان��ي منتضــــــرك��م
س��بع س��اعات م��ا فكرت��و بيــــــ��ه
*
*
*
حبيب��ي الف��وز انت��ة وانت��ة كاس��ــة
دمع��ك نخ��ب عم��ري وانت��ة كاس��ة
ت��رة ف��راكك هزمي��ة وانتكاس��ـــــة
اذاً غص�بن علي��ك تف��وز بيـــــــ��ه

من الفيسبوك

الحكاية عىل سبيل املزاح ،خاصة
م�ع ابنت�ك ،وتطمئنيه�ا ب�أن ما
س�معته من حديث مؤكد أنه أمر
يرتب�ط بعمل�ه ،وتنبهيه�ا ً
أيضا
برضورة أال تح�اول التنصت عىل
أي إنس�ان يتح�دث بالهات�ف أو
يحكي مع ش�خص آخر؛ ألن هذا
ً
سلوكا م ًعا.
الترصف ليس
 -اآلن ،إذا أردتِ مفاتح�ة زوج�ك

بم�ا ح�دث ،فنصيحت�ي ً
أيض�ا
أن ُتطلقيه�ا على س�بيل املزاح،
وتشيري إىل أن ابنت�ه تش�عر
بالغيرة ،ولكن علي� ِك أن تحذريه
بضرورة ع�دم الحدي�ث معه�ا
يف املوض�وع؛ ألن األم�ر حس�اس
بالنسبة لها!!
 وال ب�أس هن�ا م�ن املبالغة إنً
ش�يئا م�ا وراء تلك
ش�عرتِ ب�أن

املكامل�ة ،فه�ذا يحم�ي كرامت�ك
م�ن جه�ة ،ويقرّب�ك م�ن زوجك
كصديقة وأمينة عىل أرساره ،وال
بد أنه س�يفكر يف األمر ويرتاجع،
خاص�ة إذا م�ا اعتم�دت خط�ة
إش�غاله بأم�ور عائلي�ة مس�لية
تجعل أي اهتمام بالخارج يصبح
أم�رًا بعي� ًدا أو تاف ًه�ا ال يمكن أن
يعوّض سعادته العائلية.

اختبارات شخصية

اختاري دائرة وتعريف اكثر على طباعك
لكي تعريف إذا كنت تبثني املوجات
اإليجابية يف وسطك االجتماعي
اختاري
واملهني،
والعائيل
إحدى هذه الدوائر وخويض هذا
االختبار.
الدائرة رقم 1
اللون االصفرهو الغالب ..هذا
الخيار يناسب األشخاص الذين
ينقلون إىل اآلخرين الحب واللطف
والفرح .فإذا كنت من هؤالء هذا
يعني ّ
أنك مصدر تفاؤل بالنسبة
إىل اآلخرين يف أوقات أزماتهم.
لذا يحتاج الجميع إىل الكثري من
األشخاص الذين يشبهونك من
أجل إدخال التغيري املفيد عىل
حياتهم .بل إنهم يريدون أن
يعيشوا دائما ً إىل جانب شخص
يتميّز مثلك بالشجاعة وطيبة
القلب .إذا ً أنت تنتمني إىل فئة
الناس الذين يساعدون اآلخرين
يف ّ
كل أمر ،فيما يُرسّ هؤالء
بلقائهم.
الدائرة رقم 2
الشمس ساطعة هنا ..من أبرز

غزل عراقي

ما ُتشيعينه يف وسط األشخاص
الذين تعيشني برفقتهم :الود
والجمال والتعاطف .لذا يحتاج
الجميع إىل البقاء دائما ً إىل جانبك.
كما ّ
أنهم ينتظرون لقاءك بفارغ
الصرب .وهذا ما يثري غرية بعضهم
منك .فأنت محط أنظار الكثريين.
ّ
كما ّ
الحل
أن حضورك يشكل
للكثري من مشكالتهم .كذلك
فإن اهتمامك بمظهرك يجعلك

ترسمني االبتسامة عىل الوجوه.
الدائرة رقم 3
تداخل االلوان يف هذه الدائرة
وبروز االحمر يعني األمل
والفرح والفكاهة هي األجواء
اإليجابية التي تشيعينها يف كل
مكان تحلني فيه .لذا يلجأ إليك
الكثريون حني يشعرون باليأس
أو االكتئاب .فأنت تشكلني جز ًءا
ال يمكن التخليّ عنه من وضع ح ّد

للمواقف الصعبة التي يواجهها
األشخاص الذين يعيشون يف
ّ
ويدل هذا الخيار عىل
محيطك.
ّ
أنك رسيعة البديهة ورسعان
ما تقرتحني األفكار املناسبة يف
الوقت املناسب .كما ّ
أنك تشغلني
دائما ً املوقع املناسب.
الدائرة رقم 4
من أبرز ما ينتظر اآلخرون الشعور
به عند لقائك هو :شجاعتك
ورقيّك وهدوؤك .فأنت تمنحني
ّ
لكل التفاصيل ذات
اهتمامك
الصلة بهم .ومن أجل إرضائهم ال
ترت ّددين يف االستجابة ألي طلب أو
يف تلبية أي دعوة أو أداء أي مهمة
مهما بلغت صعوبتها .كما ّأنك
تساهمني يف الكثري من األعمال
ذات املصلحة العامة .لذا يجذب
حضورك الكثري من األنظار
ويسعى الكثري من األشخاص إىل
التعرّف إليك عن قرب .فاجتماع
الهدوء والشجاعة يف شخصية
ّ
محل إعجاب أكرب
واحدة يجعلها
عدد ممكن من الناس.
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قصة مثل

ال داعي  ..وال مندعي
يرضب للش�خص الذي يتقي املشاكل  ،ويتجنب املصائب  ،ولكن املشاكل
تسعى إليه  ..واملصائب تأتيه سعيا .
أصله:
أن الق�ايض – يف زم�ن العصمنيل – كان ال يعينّ قاضيا يف املدن الكبرية إالّ
برش�وة يق ّدمها ملن بيدهم أمر تعيينه  .وكان أهم ما يسعى إليه القايض
بعد تعيينه هو أن يقوم بجمع مبلغ الرشوة  ،التي ق ّدمها عند تعيينه  ،ثم
جمْع مايمكن جمعه من املال من الرشاوي التي يجمعها من الناس .
ويف ذات يوم  ،ق ّدم أحد القضاة رشوة كبرية  ،فعينّ قاضيا يف بغداد  .ولكنه
م�ا لب�ث أن نقل إىل إحدى املدن الصغرية يف ش�مال العراق .وكان أهل تلك
ّ
يتجنبون املشاكل ،وين ّزهون أنفسهم
املدينة من الناس املس�تورين الذين
ُ
عن العداوة والبغضاء  .فلم تكن هناك دعاوى ترفع ،ولم يكن هناك داعي
أو مندعي يتقاىض القايض منهم مايقدر عليه من الرشوة  .فحار يف أمره
 ،ول�م يعرف كيف يخ�رج من ورطته  .ويف ذات ي�وم ّ
تفتق ذهنه عن حل
س�ديد  .فطلب من حاجب املحكمة أن يقف بب�اب املحكمة ،و ُيدخل إليه
ُ
دخل إىل املحكمة يس�أله
أي رجل يمر أمام املحكمة  .فكان الرجل إذا ما أ ِ
الق�ايض  (( :إن�ت داعي ؟ )) فيجيب الرج�ل  (( :ال  ..ياموالنا القايض ..
آن�ي ماعندي دعوى عىل أي ش�خص ))  .فيس�أله الق�ايض  (( :هل إنت
مندع�ي ؟ ))  .فيق�ول الرج�ل  (( :ال  ..ياموالن�ا الق�ايض  ..آني إنس�ان
مسالم  ..ماعندي عداوة ويه أي شخص  ..وما أحد إله دعوى ضدي )) .
فيقول الق�ايض لكاتب املحكمة  (( :هذا ال ّرجّ ال خوش آدمي  [..ال داعي
وال مندعي ] ..اكتب له ش�هادة  ..وأخذ منه لريتني رس�وم الشهادة )) ..
 .وبه�ذه الطريق�ة راح القايض يجم�ع املال الحرام من الن�اس  .فاْنترش
الخبر بين الناس  ،وتن ّدروا به  ،حتى وصل إىل الوايل  ،فأمر بعزل القايض
ومحاكمته .
وذهب ذلك القول [ ال داعي وال مندعي ] ..مثال
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ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻣﻦكمبيوتر
مايكروسوفت
طورت
اﻟﺪروﻧﺎت
ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻦ
جنيه
مليار
1.2
بقيمة
عملاق
اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬـﺎ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﻠﻤـﻲالحكومة
بتمويل من
إسرتليني،
واﻟﺒﻴﺌﻲ.
واﻟﺒﺤـﺚ
اﻹﻧﻘـﺎذ
الخرباء
مد
أجل
من
الربيطانية،
وﻣـﻦ أﺑﺮز اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
دق�ة عن
ﺟـﺎء األكث�ر
بالتحذي�رات
اﻟﻘـﺎدر
Eleron-7
اﻟﴩﻛـﺔ
قليلة،
الطق�س
إﱃ
مس�افاتﺗﺼﻞ
عىلإﱃ ارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ
ﻋﲆ
األرص�اد
مكت�ب
حي�ثم،يأم�ل
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
5000
الربيطان�ي تحسين
الجوي�ة
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
أﺟﻬـﺰة اﻟﺘﺤﻜـﻢ
ﻣـﻊ
التوقعات
فرص�ة يف
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
تصحي�ح ﻛﻠﻢ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ 40
اﻷرﺿﻴﺔ
الحاسوب.
باستخدام هذا
اﻟﻄﺮﻴان
ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ
ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
ﺗﺼـﻞ إﱃ 130
األرص�اد الجوية
ﺑﴪﻋـﺔمكتب
وق�ال
1.5
أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ
وﻧﻘـﻞ
املتوقع
ﺗﺰن م�ن
ﺣﻤـﻮﻻتإن�ه
،Met Office
ﺳﺎﻋﺎت
الجه�ازﻣﻦ 3
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ
املخص�ص
ﻛﻠﻎ،يك�ون
أن
ﰲ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ
املرتبة
وﻳﻤﻜﻦ ويحتل
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.واملناخ،
للطقس

ً
فائقا
بني أفض�ل  25كمبيوترًا
يف العالم وقوة ضعف أي جهاز
آخر يف اململكة املتحدة.
وس�يكون للكمبيوت�ر العمالق
املس�تدام بيئ ًي�ا ،املدع�وم
م�ن جمي�ع مص�ادر الطاق�ة
املتجددة ،عمر  10سنوات ومن
ﻧﻘﻼً
ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ
املق�رر أن يب�دأ العم�ل اعتبارًا
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ
م�ن صي�ف  ،2022ويأتي ذلك
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت
تح�اول في�ه
ال�ذي
الوق�ت
يف
اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﺧﺎﺻﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺎت أفضل
وﰲ بشكل
االستعداد
الدولة
إﻳﺼﺎل
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬـﺎ،
الش�ديدة
العواصف
لتأثيرات
اﻟﺪواء وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
والثلوج املتزايدة،
والفيضانات
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
م�ن
املاليين
كلف�ت
والت�ي أﻳﻀـﺎ درون  Veerاﻟـﺬي
ENIX
األرضار.
ﺑﻤﻌـﺪات ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
زود
التكنولوجي�ا ق�ادرة
س�تكون
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗـﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢتفصيالً،
نماذج أكثر
عىل
اﻷرﺿﻴﺔ،
إنتاج ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ
بالطق�س
التنب�ؤ
وتحسين
GPS
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
وأﻧﻈﻤـﺔ
باس�تخدام
النطاق املحيل
عىل
اﻟﺪرون
وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس«.
اﻟﻈـﺮوف وتزويد
عالية الدق�ة،
اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
مح�اكاةأﺻﻌﺐ
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ
درﺟﺔ
الطيرانﺗﺼﻞ إﱃ 30
درﺟﺎت ﺣﺮارة
وﰲ
بتنبؤات أكثر
صناعة
ﺣﻤﻮﻻت
للري�احاﻟﺼﻔﺮ،
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ
وﻧﻘﻞالحرارة،
ودرجات
دقة
ً
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
م�ن 1ﻛﻠـﻎ،
وزﻧﻬـﺎ إﱃ
ﻳﺼـﻞ
أيض�ا
املفي�د
وس�يكون
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ
ﻷﻛﺜﺮ
مح�اكاة تأثيرات االحتب�اس

الحراري والطقس القايس.
س�تكون اآلل�ة الجدي�دة ً
أيضا
واح�دة م�ن أكث�ر أجه�زة
الكمبيوت�ر العمالقة اس�تدامة
بيئ ًي�ا يف العال�م ،حي�ث تعم�ل
بالطاق�ة املتج�ددة بنس�بة
 ،100%والت�ي م�ن املتوق�ع
 FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و
أن توف�ر  7415طن�ا ً من ثاني
اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
أكس�يد الكرب�ون ( )CO2يف
وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
التشغيل.
اﻟﺮﺋﻴـﺲاألول من
عامها
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك

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

ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣـﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
ً
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل
للرتاسل ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
واتسآباﻟﴩﻛﺔ
تطبيق ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ
ﻋﻤﻠﻴـﺎتيف رسعات
ميزة التحكم
ﻛﺎﻧـﺖدعم
الفوري يف طرح
بدأ
للرس�ائلﺣﺴﺒﻤﺎ
املختلفةﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
التشغيلﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺘﻰ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
الصوتية اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ
التجريبي من
ملستخدمي اإلصدار
ذﻛﺮت
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أندرويد للتطبيق.
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن
ﻳﺘﻐﺮﻴ،
اﻟﺰﻣﻨﻰ
اﻟﺠـﺪول
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ
بواس�طة أو ﺧﺪﻣـﺎت
املوقع اإللكرتوني
،WABetaInfo
م�رة
امليزةﻗﺪألول
رصد
وت�م
اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اململوك أو
للتطبي�قاﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ،
واﻹﻋﻼﻧـﺎت
بوك،
لـفيس
اﻤﻟﺮاﺣﻞالقادمة
والتغيريات
املي�زات
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴيتتبع
ال�ذي
ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ،
ﻣـﻦيفإﻋـﺪاد
اﻷﺧﺮﻴة
اﻹﻧﱰﻧﺖ.
أندروي�د اﻤﻟﺤﻤﻮل أو
من اﻟﻬﺎﺗﻒ
التطبيق،
ﻋﱪ من
2.21.60.11
التجريبي
اإلصدار
م�ارس
يف

واتسآب يبدأ طرح ميزة التحكم في
سرعة تشغيل المقاطع الصوتية

واآلن ،مع إطالق واتسآب  betaلنظام أندرويد  ،2.21.9.4أصبحت امليزة
متاحة اآلن.
ويمك�ن ملس�تخدمي أندروي�د  betaيف واتس�آب التحقق مم�ا إذا تم
تنش�يط هذه امليزة لهم أم ال عن طريق تشغيل رسالة صوتية ،وإذا
تم تمكني هذه امليزة لهم ،فسيكونون قادرين عىل رؤية رمز رسعة
التشغيل.
وم�ع هذه امليزة ،إىل جانب القدرة عىل تش�غيل الرس�ائل الصوتية
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
برسعة  1Xالقياس�ية ،سيتمكن مس�تخدمو واتسآب من تشغيل
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
امللفات الصوتية برسعة  1.5Xأو .2X
7�Ç@äbèﬂ
أندرويد  betaيف واتسآب ،ومع
وتعد امليزة متاحة حال ًيا ملستخدمي
ً
ا
ب
قري
التجريبيني
غري
للمستخدمني
ذلك ،من املتوقع أن يتم طرحها
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
أيض�ا ،وعالوة عىل ذل�ك ،من املرجح ً
ً
مس�تخدمو
يحصل
أن
ا
أيض
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹á€bÉ€a@Ô
 iOSعىل دعم لنفسه قري ًبا.

paáÌãÃm

(فيس بوك) يتحدى كلوب
هاوس ويوقفه عند حده

@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
كش�ف موق�ع التواص�ل اإلجتماعي (في�س بوك) ع�ن مجموعة من

املي�زات الصوتي�ة الجدي�دة يف إط�ار منافس�ته مع تطبي�ق (كلوب
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
هاوس).وتتضم�ن املي�زات الجديدة؛ ميزة الغ�رف الصوتية الخاصة
باملحادثات املبارشة ،إضافة إىل املقاطع الصوتية ملش�اركة الرس�ائل
الصوتي�ة القصيرة مع ميزة بث جديد ،و بالرغ�م من ذلك ،لم يطلق
املوقع هذه امليزات بعد ،إال أنه س�يتم إطالق ميزة “الغرف الصوتية”
يف الصي�ف القادم.ومي�زة الغرف الصوتي�ة هي األكثر تش�اب ًها مع
تطبي�ق كلوب هاوس التي ستس�مح للمس�تخدمني باملش�اركة يف
املحادث�ات املبارشة على كل من (فيس بوك وماس�نجر) ،حيث أنه
م�ن املقرر قيام (فيس بوك) بإختبار املي�زة داخل املجموعات وعىل
مجموعة من الشخصيات العامة حتى يتمكنوا من مشاركة األفكار
مع جماهريهم وإنش�اء منتديات للنق�اش.و يعمل (فيس بوك) عىل
ميزة البث الصوتي التي ستس�مح للمستخدمني بتصفح وتنزيل واالستماع إىل
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
البودكاس�ت مبارشة من تطبيق (فيس بوك) ،كما سيتمكن املستخدمون من
االستماع إىل املقاطع الصوتية أثناء فتح التطبيق.

كشفت بعض التقارير األجنبية عن
عمل درامي جديد يرسد قصة حياة
أسطورة كرة القدم األرجنتينية
دييجو مارادونا ،الذي غادر عاملنا
منذ عدة أشهر أثر نوبة قلبية ،تاركا
تاريخا كبريا يف عالم كرة القدم.
ووفقا لتقرير نرشته صحيفة
فارايتي ،فإن رشكة Latin World
 ،Entertainmentقررت تحويل قصة
حياة أسطورة كرة القدم األرجنتينية
مارادونا ،إىل عمل وثائقي جديد
فريغارا،
ﻣﻠﻜﺔصوفيا
بإخراجه
ستقوم
اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
أﻳﺎم ،ﻧـﴩت
ﻗﺒﻞ
الجديد
ﻋﱪ الوثائقي
العمل
وسيضم
ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺻﻮرﻫﺎ
أﺣـﺪث
ﻣﻀﻤّﺪة،
ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ
ﻋـﲆ
واملثري
الشهري
إﻧﺴﺘﻐـﺮامالريايض
شهادة عائلة
ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
باإلضافةﻣـﺮةإىلﺛﺎﻧﻴـﺔ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ
من
الكثري
للجدل،
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻳﺪﻫﺎ
ﻣﻦ
اﻤﻟﻴﺎه
ﻹزاﻟﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ
الروايات الغامضة حول وفاته.
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ونقل التقرير ترصيحا من شقيقة
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن،
أسطورة الكرة األرجنتينية ،والتي
قالت« :كان عىل أخي أن يدافع عن
نفسه ضد االفرتاء الالمتناهي الذي ال

ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
»ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
الصحة ،لكن اآلن بعد
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ له من
أساس
,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
أن لم يعد هنا ،فمن واجبنا أن نصحح
ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
سالم».
إﻟﻴﺴـﺎذكراه
ﺗﺤﴬﻫـﺎونرتك
األكاذيب
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
ﺧـﻼليفاﻷﻳـﺎم
ومن املقرر أن يعرض العمل
الوثائقي الجديد روايات لم يسبق
لها أن عرضت عن حياة مارادونا من

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
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
واﻗﻌﻴﺔ
ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ
رواﻳـﺔ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ
وكواليس
عائلته،
مبارشة مع
تجارب
دراﻣﻲ
ﻟﻌﻤـﻞ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ
عالقتهﺗﻔﻜـﺮﻴ
وﻫﻨـﺎ
بالصديق القديم املقرب
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
ماتياس مورال ،املسؤول عن ملكية
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.
مارادونا ،وسيتم تصوير العمل يف
مدن مختلفة حول العالم ،التي أقام
فيها مارادونا.

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا
اﻟﺠﻤﻬﻮر
املرتبة األوىل
جنيم يف
نادين نسيب
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سعدﻛﻠﻨﺎحمسن
خليلان
ﻳﺴﻌﻰ اﱃ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ ﺗﺄﺗﻲ
يبدأواوﻫﺬه
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ
وامساكهم يف شهر
افطارهم
عىل ان
الصائمون
اعتاد
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
بأذاني املغرب والفجر ،ورغم كثرة املساجد فقد عرفت
رمضان
َّ
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
املدن االسالمية مدفع االفطار ،ويقال ان مدفع االفطار جاء بمحظ
ﺧﻠﻖ
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
املصادفة ،حيث تلقى حاكم املماليك يف مرص «خوشقدم» مدفعا
ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮاﺣـﺔ واﺳﻌﺎد اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ ان ﺗﻌﻢ
هدية من صاحب مصنع املاني فأمر بتجربته وتصادف ذلك الوقت
اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ ،ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
مع غروب الشمس ،فظن سكان مرص ان ذلك ايذانا لهم باالفطار،
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
فبات ذلك منهجا تم تطبيقه يف معظم البالد االسالمية واستمر ذلك
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ
اىل يومنا هذا ..ورباط الكالم فقد جرت العادة يف بغداد ايام زمان
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ١٩٤٦اول ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ”
وضع مدفع عىل شاطيء نهر دجلة قرب وزارة الدفاع ليقوم احد
اﺑﻦ اﻟﴩق ” ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
املنتسبني برمي اطالقات نارية يف توقيتات الفطور والسحور ،ويف
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ” اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻐﺪاد ” ،ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ اﺛـﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮم
ثالثينيات القرن املايض كانت هناك كتيبة مدفعية صحراوية فيها
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ ،وﻛﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻤﺮ ﰲ اﺣﺪ
ضابط معروف بميله الشديد لرشب الخمر يوميا ،ووقع االختيار
ﰲ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه
وصول
ﻛﺎﻣﺮانوحال
اﺧﺮاج عرفاء
اﻓﻨﺪي“ورئيس
ﺳﻌﻴﺪ املدفع
مع”مفرزة
الضابط
ﺗﻠﻚ ذلك
عىل
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
ﺑﻌﻨﻮان
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
املدفع
فعاليات
وبدأت
سلكي
تلفون
خط
تأمني
تم
بغداد
اىل
املفرزة
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
اﻟﺬيكبرية من
سمكة
صيده
وواﻟﺪﺗﻲ يوم
الضابط كل
وكان
نجاح،
بكل
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻤﻟﺸﻬﺪ
وبعدذﻟﻚ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
واﻟﺪي
اﻗﺮﺑﺎء
اﻏﻠـﺐ
واستمر
وينام،
(عرق)
بطل
برشب
ويبدأ
بشوائها
يقوم
دجلة
نهر
ﻓﻴﻪ اﻟﻮاﻟﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد اﻻﻗﺮﺑﺎء ﺑﺤﺪود  ٢٠ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪةاالفطار
يبلغه موعد
حتى
باملفتي وينتظر
الحال هكذا
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
يتصلاﻟﻔﻴﻠﻢ
يوميا،ان ﺑﺪأ
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ
الضابط
وبقي
املقررة
اجازته
العرفاء
رئيس
وطلب
العيد
واقرتب ﺛﻢ ﻟـﻢ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺻﻮرة ﻛﺘـﻒ اﻟﻮاﻟﺪ ،وﻫﻲ ﺻـﻮرة ﻳﺘﻴﻤﺔ
وﻣـﻦ
ﺳﺨﺮﻳﺔالعيد حتى
اقرتب موعد
الحال وما
ومىش
املفرزة،
ﺑﺎﺋﺴﺔيدير
وحده
اﻟﺤﻀﻮر،
ﻓﻜﺎﻧﺖانﻣﺤﻂ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
ﺿﺤـﻚ
اﺛﺎرت
ويف
الخطأ،
يف
الوقوع
من
خوفا
الخمر
تناول
عدم
الضابط
قرر
وﺑﻘﻲ اﻟﻮاﻟﺪ واﻗﻔﺎ ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻤﻟﻮﻗﻒ
ً
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ عن رؤية
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎمستفرسا
دوربالقايض
الضابط
الساعة
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اتصلﻛﺎﻧﺖ
مساءﻓﻴﻪ..
الثامنة وﻗﻊ
اﻤﻟﺤﺮج اﻟـﺬي
البدالة ترك
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ عامل
ﺗﺠﺬبويبدو ان
باالنتظار،
بأننا
القايض
فأجابه
الهالل،
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻐـﺪاد
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
اتصل
اللحظة
هذه
ويف
والضابط،
القايض
بني
مربوطة
الفيش
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔوقال وزير
والضابط معا،
القايض
ﻣﻦعند
الجرس
ﺳﺎﻋﺎتورن
ﺣﺘﻰاالوقاف
وزير
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ووﺻﻞ اﻻﻣﺮ
اﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻓﻤﻊاملحادثة،
اكمال
الضابط
ﺟﻬﺎزولم
ﻋﱪ عيد»
«باجر
مستفرسا
االوقاف
اﻻﺳﻒ
اﻟﻴﻮم،
ينتظر أﻣـﺎ
اﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ
ﺗﺤﺠـﺰ
ان
وخرج
الفطر
ﻓﻘـﺪلعيد
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ تحية
اطالقات وهي
برمي
فقام عىل
دور
اﻏﻠﺐ
اﻏﻠﻘﺖ
ثالثاﺟﻮاء
ﺳـﺎدت
الفوران
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ
الدفوف ..فرن
يدقون
البشارة وهم
مبتهجني بهذه
بغداد
سكان
اﻏﻠﺒﻬﺎ
واﻏﻠﻘـﺖ
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،
واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار
اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
سعيد ،فقال له
وزير
املتكلم
الضابط وكان
الهاتف
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
نورياﻤﻟﺤﺎل
الدفاعﺑﻌﺾ
ﻓﺘﺤﺖ
ﻣﺆﺧﺮا
ﻟﻠﺨﺮدة..
عىلﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
الحضور امامه
الضابط
شسويت؟»
«لك هاي
بعصبية
ﺑﺴﺒﺐ
رﻛﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ
منﻓﱰة
وطلبﺑﻌﺪ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺻﺎﻻت ﻋﺮض
”اﻤﻟﻮﻻت“
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن
وﺑﺤﺴﺐ
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
اﻻوﺿـﺎع
نوري السعيد
بينهما ،قال له
محاورة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔجرت
وصول الضابط
وحال
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
قالﴍﻛـﺎت
يوم»،ﻣﻊ
اﺗﻔﺎﻗﺎت
سويت ﻋﻘﺪ
ﺗﺘﻄﻠـﺐ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
سيدي صار
الضابط «والله
العيد قبل
تعرف
«انت
عنه.ﴍﻛﺎت
اﴍاك
ﺧـﻼل
نوريﻣﻦ
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ
ﻧﻬﻀـﺔ
اﻗﺎﻣـﺔ
آﻓﺎق
ﻟﻔﺘـﺢ
وعفى
سعيد
فضحك
سكران»،
جنت
واني
خطأ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء دور ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻻﻓﻼم ،وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ ”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ أن
اﺻﺒﺤﺖ اﺗﻌﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ”ﻤﻟﺒﻲ“.

ومسلسل «ملوك الجدعنة» الذي سيظل تصويره
بدأ :شهر الصيام وعروض األعمال
منذ\ ان
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
اﻟﺰوراء
دﺑﻲ
ﻗﺎﻟـﺖ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ عىلﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢيف لبنان حتى العرشين من رمضان الحايل.
اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،تعرض
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔبالدراما
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔالخاصة
الرمضانية
اإلشارات أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ
مختلفإن اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ،
وعلم ايضا أن النجمة نادين نسيب نجيم
ويبدو أن
املحطات،
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
تستعد لدخول تصوير مسلسل «صالون
تعطي النجاح ملسلسل « »2020من
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
ً
ُ
زهرة» الذي حكي عنه سابقا ،وهو
اﻟﺪراﻣﻴﺔخويل،
نجيم وقيص
نسيب
وﻋﻄﻠـﺖنادين
بطولة
واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻷﻋﻤـﺎل
اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ
مؤلف من  10حلقات عىل غرار
نجوم
أبرز
من
مجموعة
إىل
باإلضافة
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
املسلسالت القصرية التي تشهدها
وسوريا.
التمثيل بني
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
لبنان اﻟﺪراﻣﺎ
ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ
وأﺿﺎﻓﺖ
ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
أﺗﻤﻨـﻰ أن
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ
منصة شاهد تحديدا ً يف إطار تعاونها
القائمة
يتص ّدر
ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎاملسلسل
ﻳﺘﻌﻠـﻖ أن ترند
وذكر
واﻹرﺷﺎد
ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ
ﺗﺆدﻳﻬﺎ
أن
ﻳﺠﺐ
رﺳﺎﻟﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ
اﻟﻘﻴﻮد
ﺗﻘﻠﻴـﻞ
ﻇﻞ
ﰲ
اﻟﺤـﺎﱄ
اﻟﻮﻗﺖ
اﺳﺘﻐـﻼل
مع رشكة الصبّاح.
يف القاهرة وينافس مجموعة من أهم
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
ويسود تكتم شديد داخل الرشكة عن
األعمال الخاصة بالدراما املرصية ،ويبدو
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
ألدوارها وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا القصة أو املسلسل املنوي تقديمه للعام
نادين
أن
وتغيريهاﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ
نجيموﻫﺬا ﻗـﺪ
ﻟﺤﻈـﺔ،
حضور أﻳـﺔ
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ
املقبل وهو من بطولة نادين نسيب نجيم،
املسلسل
ملتابعة
املشاهد
دفع
ما
هو
السابقة
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
اﻤﻟﻮﺟﺔ عىل
الصباح
واﺿﺤﺔالذي
التكتم
والسبب هو
املواسم
مختلفة عن
تبدو
بطريقة
السابقة.اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل
أﺗﻮﻗـﻊ أن
ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ
ﻣﺴﻤﻰ،
ﻏـﺮﻴ
اﻷوﱃ
يفرضهﻇﻬﻮر
ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﻮﺟﺔ
وﻋـﻦ جدا ً
واﻟﺘـﻲ
اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺗﺠﺮﺑـﺔ
رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ُ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ
ﺑﺪأت ﻟـ
املقبل.
»ﻣﻮﺟﺔالصيف
املرشوع بداية
االعالن عن
انتظار
موظفيه يف
لبلوغها
الصباح سعيدة
ورﺑﻤـﺎصادق
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞرشكة
ﰲعلم أن
إىل ذلك،
ﺗﺴﺘﺤﻮذ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
وهماﻋﲆ«»2020
ﻓﱰةالقاهرة
داخل
مسلسلني
ﻣﺴﻠﺴـﻼت يف
املراتب األوىل
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز،
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ .للم�رة الثاني�ة ،تحق�ق ماغ�ي
بوغص�ن ودانييلا رحم�ة معا ً
نجاح�ا ً جماهريي�ا ً واس�عا ً يف
الكثري من الدول العربية ،ويبدو
أطلت منى زكي عىل جمهورها يف رمضان بعد نجاح الحلقات األوىل من
أنهما ثنائي فني منسجم جداً.
هذا
املشاهدة
مسلسلها الرمضاني «لعبة نيوتن» ،حيث إنها تحتل
ﺑﺈﺣـﺮاج
اﻟﺴﻘـﺎ
أﺣﻤـﺪ
قمةاﻟﻔﻨـﺎن
ﻗـﺎم
”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ
مسلسلﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“ وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
فبعد نجاحهما األول يف
«ألول مرة»،
املوسم ،وذلك من خالل حلقة متميزة من برنامج
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء
إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
“أوالد آدم” يف املوسم الرمضاني
الجمهور
يعرفهاﻋـﲆ
تكشف فيه عن أرسارها الشخصية التي ال ﻣﻌﻪ،
ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات
اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
معا ً
املايض ،ه�ا هما تحقق�ان
ألول مرة.
اﻟﺠﻮﻧﺔ
ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺮاﺑﻌـﺔ
اﻟﺪورة
ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
نجاح�ا ً جدي�دا ً
بالبرشة
للمرة األوىل تهتم منى زكي بالقراءة عن العناية
وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.
ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ
بمسلس�لهماوﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
“للم�وت”
الرمضان�ي الح�ايل
ﻋـﻦ هذا
الفرتة ،كان
وعمل املساج بنحو صحيح خالل هذه
إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب
أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ ”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
املش�اهدة
يتصدر قمة
ما ﻣﺜـﻞ الذي
لتتواىل يف
الترصيح املفاجىء ملنى زكي بداية الحلقة،
ﻣﻬﺮﺟـﺎن
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
ﻳﻌﻮد
ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن
عربإﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
بعد ترصيحاتها عن أشياء حدثت معها ألول مرة.
الكثير م�ن الشاش�ات العربية
وذكرت منى زكي أنها بمجرد أن تستيقظ من نومها
هذا املوسم.
تنهض من الرسير وتبدأ يومها مبارشة .
كش�فت ماغ�ي بوغص�ن على
يف
دورها
خالل
وأضافت أن الجمهور عرفها من
هام�ش كوالي�س تصوي�ر
الجامعة
يف
«صعيدي
مسلسل «أهالينا» وفيلم
مسلس�ل “للم�وت” أن لدانييال
األمريكية» ،أما أول عمل لها فكان من خالل العرض
ً
هوس “األفض�ل دائما”،
رحمة
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﻣﺮاد ﻋﻦ
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ
املرسحي «بالعربي الفصيح «.
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ
يمكن أن
أﺣﺪاثكل مش�هد
وأنه�ا بعد
أول لوكيشن تصوير كان داخل مبنى التليفزيون
نصف إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
م�نﺗﺮﺗﻘـﻲ
ﻣﺸﻮﻗـﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي
م�دة تقرب
تجل�س
يف استديو  10مع املخرج الراحل إسماعيل عبد
أﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺿﺤـﺔ
ﻋﻬـﺪ«،
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ
ﻣﻦ
ﺳﻴﺪة
وﻫـﻲ
»أﺣﻼم«
ﺷـﺨﺼﻴﺔ
ﺧﻼﻟﻪ
ﺧﻼل
اﻟﻌﺮض
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور س�اعة ليقنعوها بأنه�ا قدمت عىل صعيد آخر ،شهدت الحلقات لقدس�ية الش�هر الكري�م وأن�ه
الحافظ.
وأنﻛﺒﺮﻴة
ﻧﺠﻤﺔ
ﺑﻄﻮﻟﺔ
للجدل ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
مثيرا ًاﺧﺘﺎرت
دورﻫﺎ
املاضي�ةإﱃ أن
وجه .أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎأكملﻃﺒﻘـﺔ
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد
مش�هدا ً
املشهد عىل
مشهد
حقه
ﻷﻧﻪ دور
يعطي كل
وكشفت منى زكي عن أنها تحب أن تعيش كأول
ماغيوﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ
أكدتﻟﻪ
ﻏﻴﺎب
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎيفﺑﻌـﺪ
دانييال أن
املقابل،
جم�ع بني بطلي العم�ل دانييال الرضب يمثل عمر.
يوم تصوير وترى أن مشاركة اللحظات الحلوة
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ًﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
بوغص�ن دائم�ا م�ا تأت�ي قبل رحم�ة التي تجس�د ش�خصية واعتذر باس�م ممن ل�م يعجبه
يشء ممتع.
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ورأت أن حالوة املشوار يف لحظاته كلها وليس فقط
التصوير بس�اعة ،فيما تصل إىل
املش�هد ،مؤكدا ً أنه ال يس�تطيع
باس�م
وبني
األحداث
ضمن
ريم
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.
يف أوله أو نهايته ،وذكرت أنه ال بد من أن يعطي
موقع التصوير يف الوقت املحدد .مغني�ة ال�ذي يمث�ل ش�خصية س�وى تقديم الدور كامالً حتى
الشخص الكثري من الفرص ولكن عندما تظهر
واعترف الثنائ�ي أن كلتيهم�ا “عم�ر” حبيبها الس�ابق ،حيث يقن�ع الجمه�ور ،وربم�ا يكون
عالمات يجب أن نقف لنفكر جيداً.
ً
تحبان األكل كثيرا ،وأن املخرج صفعه�ا بطريق�ة رآه�ا بعض هن�اك مش�اهد جريئ�ة أخ�رى
أما عن االنطباعات األوىل ،فكشفت منى زكي انها
فيليب أسمر كان ينبههما كثريا ً رواد السوش�يال ميدي�ا أنه�ا ال خالل نطاق العمل الدرامي حيث
قد تكون صحيحة أحيانا ً بنسبة قليلة ،وهناك بعض
ً
حرص�ا على وزنيهم�ا من أجل تليق بش�هر رمض�ان ،ما جعل من املفرتض أن تشهد الحلقات
االنطباعات عنها من املمكن أن تكون قد أسهمت
دور الش�خصيتني يف العمل ،هذا باس�م مغنية ي�رد عرب صفحته القادم�ة مش�هد اغتصاب عمر
يف تكوينها وهنا تنظر لنفسها لكي تدرك الخطأ
وأكدت دانييال ان ماغي بوغصن الخاص�ة على مواق�ع التواصل “باس�م مغنية” لري�م “دانييال
وتصححه.
تنام كثريا ً وتغفو كالسندريال.
االجتماع�ي ،مؤك�دا ً احرتام�ه رحمة” ضمن األحداث.

منى زكي تكشف عن أسرارها
الشخصية ألول مرة

ماغي بو غصن ودانييال رحمة في ثنائية متفوقة

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ :اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة
صور من احلياة بلغة اجلمال

من مسجد زايد إىل برج خليفة وخطى الشبل 3 ..صور إماراتية فائزة يف مسابقة عاملية
ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
 اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎجاﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
اﻟﺤﻀﺎرة .

ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ 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 .
وبعدسة جريئة رصد نايتن ميشيل من
الزوراء  /دبي :
واغاني
والفكر
الف��ن
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔتصدير
اﻟﺪاﺋﻤﺔ..من
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔلبن��ان
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟـﺬوق اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة • ﻃﻤﻮﺣﻚ إذن؟
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
عىل
يدبان
األسود
من
شبلني
اإلمارات
الحياة
روعة
تجسد
صور
تصدرت 3
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
.
اﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺗﺠﺘﺎح
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺠﺪوموس��يقى الرحابن��ة وقصائد الغزل
فريوز
بطريقة
اإلمارات ،مؤكدا ً أنه
ﺧﻼﻟﻬـﺎ أرض
الفائزة يف
اﻟﻌﻼﻗـﺔالصور
يف اإلمارات مجموعة
ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
انبهرﻟﻴﺲ
وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا
أﺳﻠﻮﺑـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
ﻣﻨﻬﺎ؟
واﺣﺪ
وأﻧﺖ
•
ﺟﺪﻳﺪ.
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ الش��فيف ،اىل تهريب املخدرات واحلشيشة
يسري عىل األرض
األسد
2020
الفوتوغرايف
التصوير
مسابقة
اﻟﻴﻮموهوﻛﺒﺮﻴ.
خطو ﻟﻴﺲ
ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ
ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد
واملخدرات
والس�لاح ! اطنان من احلشيش��ة
مؤطرا ً
ورشاقة،
وثقة
بفضول
 Photoأو
Is Light
إﺿﺎﻓـﺔ اﱃتحت
ومحتضنا ًﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ
وﻛﻴﻒ
ﻫﻲ •
اﻟﻨﺎﺟﺢ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن
ﺳﻨـﻮات ،أن
Worldﻣﻨـﺬ
عنوان ﺑـﻞ
أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
الس��عودية
اﻟﻐﻨﺎءضبطها يف
لبنان يتم
ﻣﺘﻤﻴﺰامن
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎاملهربة
خلفه.
األسد
صورة
الضوء».
«الصورة
منﻣﻄﺮب؟
اآلخر أو
اﻹﻋﻼم
وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم
عالم اﻟﺘـﻲ
اﺷﻬﺮ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ
ﺑﻌﺪ أن
يرس��م
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴفاصل زمين
أرﺿﻴﺔيوم واحد ،
واليونان يف
اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ
ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ .لقطة وعرضت صحيفة -
األملانيةواﻟﻘﻨﻮات
التقطت ﻣﺜﻞ
ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ
درس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ
بانوراما ألبرز
دييل ميل
جوديث كون
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
ﻟﺘﺒﺪأ
ﻧﻔﴘ،
ﻣﻦ
ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﺟﺬورك؟
ﻋﻦ
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
ﺳﺘﺠﺪ
رﺑﻤﺎ
ﻟﻜﻦ
•
ﻓﺈﻧﻨﻲ
ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ،
ﻃﺎﻟﺐ
واﻟﺮاﺣﻞ
ﻫﻼل
ﻓﺎروق
واﻟﻌﺮﺑﻲ.
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء
المشعلاﻟﻌﺮاﻗﻲ في��ه الرمان صفحة أخرى م��ن أحزان لبنان
مفعمة بالحركة والحياة لدبي ،التقطتها الصور الفائزة يف مختلف فئات املسابقة
فالح
ُ
وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ،
ﺟﺪﻳﺪة
روﺣﺎ
اﻟﺠﺬور..
ﻟﻬﺬه
ﺗﻄﻮﻳـﺮا
رﺑﻤﺎ
ذﻟﻚ،
ﺗﻌﺘﻘﺪ
ﻻ
ﻤﻟـﺎذا
اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻤﻮﺟﺔ
ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ
وﻏﺮﻴ
ﻟﻬﻢ
اﻣﺘﺪاد
أﻧﻨﺎ
اﻋﺘﻘﺪ
ﻣﻬﻨﺪ
ﻳﻜﺸﻒ
ﻌـﺪ
ﺑ
ﻋﻦ
ﺟﺮى
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
من الطابق الـ 42لفندق شانغريلال ،العاملية ومن بينها الهندسة املعمارية
اجلمال .
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
وسحراﻷﺧﺮﻴ
الطبيعية اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء
ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة
اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
الكونﰲوالبرش،
والطرقﺑـﻞ واملناظر
والجسور
الدروب
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪادوتظهر
ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
واﺧﺘﱪ
ﻛﻤﻠﺤﻦ،
أوﻻ
واﻗﺼﺪ
اﻟﻌﺮﺑـﻲ،
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ
ﺟـﺪا
ﻗﺮﻳﺐ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ
ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺤﴫت
مسؤول
واﻟﺘﻲمن
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.وال اقرف اىل قليب
صائمﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ املزدانة باألضواء ،يتصدرها برج خليفة وتم اختيار فرانسيسكو نيغروني الفائز
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ • وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
• وﻣﺎذا ﺗﺸﻜﻞ إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
• ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ ؟
بمعماره الرائع ،وكأنه جرس بني األرض األول يف املسابقة بفضل صورة مثرية
ذائقته،
تش��تهيه
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
وإﻗﺎﻣﺔ
م��اﻫﻲ ﻫﺠﺮة
عل��ى -
يفط��رﻣﻊ أﻧﻬﺎ
 ﺟﻤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار ﰲ ﺣﺰﻧﻬﺎتظهر ثوران بركان كالبوكو عام 2015
والسماء.
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﻮروﺛﺔ وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ دﻻﻻت 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
على
وينافق
فيكذب على
تشييل.
بحرية
منطقة
يف
وبني
مختلفة،
وفئة
آخر
تشكيل
نفس��هرﻏﺒﺔ ﰲ ويف
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا
ﺳﻨﻮات
ﺷـﺠﻮن اهللﰲ دﺑﻲ
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو
واﺳﻊ اللقطات.
مثل هذه
لتحقيق
لقطة
كون
اقتنصت
والجمال،
املهابة
عام
منذ
الرباكني
بتصوير
يقوم
إنه
وقال
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﻋﱪ
ﴎﻳﻌﺎ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر
واﺻﺒﺢ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ ويدعي أمام البشر ،ثم ينجلي علينا
رائعة ملسجد الشيخ زايد يف أبوظبي بعد  ،2008متمتعا ً
لكنه .أضاف« :ال أنصح بالتقاط صور
والجرأة،
الصرب
أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ
بمهاراتوﻟﺪي
واﺧﺘﻼف ﺟﺪا ،
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..
الربكانية ..إنه خطري جداً..
غروب
األساسية
الجغرافية
ﺑﻌـﺪ إىل
إضافة
لالنفجاراتوﻫﻞ أﻧﺖ
اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق ..
ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا
املعرفة • أﺧﺮﻴا ..
اﻟﻈﺮوف
الشمس.اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﲆ
واﻟﺤﺮب
واﻗﻌﺎ ؟
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ
ليحدثنا عن معاناة الشعب.
ممتاز
جمانة

تغريدات

ولكن إذا كنت ال تزال ترغب يف املحاولة،
أناشدك أن تظل بعيدا ً وآمنا ً قدر اإلمكان،
مع تطور اإلمكانيات والتكنولوجيا

يف الوقت الحارض ،ومع العدسات
والكامريات القوية املتقدمة ،ال داعي ألن
تكون قريبا ً جداً».
واشتمل العرض عىل صور أخرى من
جميع أنحاء العالم ،من جزر شيتالند يف
اململكة املتحدة إىل أضواء دبي الساطعة،
ومن ساحل إيبيزا إىل مياه النيل التي
تنترش فيها التماسيح ..وما بني صورة
مقربة لسمك قرش أبيض كبري يبلغ طوله
 17قدما ً ( 5أمتار) أو بخار متصاعد من
مرجل عمالق من املعكرونة ،وتمساح آكل
للحوم البرش ،استمتع بروعة التصوير
الفوتوغرايف وسيمفونية األضواء والظالل
عرب تلك املشاهد الرائعة ،التي تمزج بني
دراما املكان والزمان والحدث يف لقطات
ال تتكرر أشبه بلوحات فنية مرسومة
بريشة فنان مبدع.

