الرشيد :ال يوجد أي وسيط بني رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املصرف واملستفيد يف منح السلف
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أكد مرصف الرشيد ،انه ال يوجد أي وسيط ما بني
املرصف واملستفيد يف منح السلف ،محذرا التعامل
مع أي جهة تدعي غري ذلك.وقال املكتب االعالمي
يف بيان  :ان «التقديم عىل السلف يكون الكرتونيا
من دون مراجعة املستفيد اىل املرصف» ،مبينا ان
«املرصف مستمر بمنح سلف منتسبي وزارتي
الدفاع والداخلية ،وكذلك املتقاعدين إلكرتونيا».
وبني انه «ال يوجد أي وسيط ما بني املرصف
واملستفيد يف منح السلف» ،محذرا «بنفس الوقت
التعامل مع أي جهة تدعي غري ذلك».

األزمة النيابية تتوقع فرض حظر شامل
خالل فرتة العيد

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
توقعت خلية األزمة النيابية ،امس االثنني ،احتمالية فرض حظر شامل خالل فرتة
أسبوع العيد بعد انتهاء شهر رمضان املبارك.وقال مقرر اللجنة ،النائب جواد املوسوي،
يف ترصيح صحفي :إنه «من املمكن فرض الحظر الشامل بفرتة العيد ،وستجري بعده
مراجعة شاملة ملوضوعة الحظر مع تقييم كامل حسب املوقف الوبائي».وأضاف ،أن
«هناك إمكانية لتخفيف إجراءات الحظر بعد عطلة العيد» ،مؤكدا أن «الحظر ساهم
بتقليل عدد اإلصابات ،وكنا متوقعني أن يزداد معدلها ملا فوق الـ  10آالف يومياً».
وقررت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية ،يف وقت سابق ،فرض حظر شامل
للتجوال يف شهر رمضان املبارك يومي الجمعة والسبت  ،مع اعتماد الحظر الجزئي
من الساعة  8مسا ًء حتى الخامسة فجرا ً لبقية أيام األسبوع.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7476 :الثالثاء  27نيسان 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7476 Tue 27 Apr 2021

تشكيل جلان فرعية ملتابعة عمليات صرف األموال يف احملافظات

األقاليم النيابية لـ  :موازنة تنمية احملافظات بلغت  4تريليونات دينار وخنشى ذهابها إىل جيوب الفاسدين

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت لجنة االقاليم واملحافظات
غير املنتظم�ة يف اقلي�م النيابي�ة
عن مضاعف�ة تخصيص�ات تنمية
املحافظات واالقاليم اىل  4تريليونات
دينار يف موازنة  ،2021وفيما اكدت
خش�يتها م�ن ذه�اب االم�وال اىل
جي�وب الفاس�دين او اس�تخدامها
للدعاي�ات انتخابي�ة ،اعلن�ت لجنة
الخدمات واالعمار النيابية تش�كيل
لجان فرعية ملتابعة عمليات رصف
االموال يف املحافظات.
وق�ال رئي�س لجن�ة االقالي�م
واملحافظ�ات غير املنتظم�ة يف
اقليم ،النائب شيروان الدوبرداني،
يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان�ه م�ن
املس�تحيل ان تنص�ف موازن�ة
 2021او أي املوازن�ات الس�ابقة
جمي�ع املحافظات ،نظ�را لطبيعة
كل محافظ�ة وحاجته�ا لالم�وال
واالعمار ،السيما ان الظروف االخرية
الت�ي م�رت بالعراق تتطل�ب وجود
تخصيصات كثرية لغ�رض االعمار
والبناء وديمومة املشاريع.واضاف:
ان هناك محافظات مرت بس�نوات
صعب�ة كنين�وى واالنب�ار وصلاح
الدي�ن خاص�ة بع�د دخ�ول داعش
واحداث الدمار والخراب فيها والتي
تحتاج لتخصيصات كبرية من اجل
االعم�ار ،باالضاف�ة اىل محافظات

الوس�ط والجنوب نظرا للتظاهرات
االخرية والفس�اد املس�ترشي فيها
ايض�ا تحت�اج اىل تنفي�ذ الكثير
م�ن املش�اريع للنه�وض بواقعها.
واش�ار اىل :ان موازن�ة  2021تمت
فيها مضاعف�ة تخصيصات تنمية
املحافظات واالقاليم من  2تريليون

اىل  4تريليون دينار .مضيفا :نخىش
م�ن ذهاب ه�ذه االم�وال اىل جيوب
الفاس�دين او يك�ون هنال�ك ن�وع
من الضغوط على ادارة املحافظات
واس�تخدامها كدعاي�ات انتخابية،
الس�يما مع قرب اجراء االنتخابات
الربملاني�ة املقبلة.واوض�ح :ان

تخصيص�ات املوازنة ال تكفي لس�د
جميع احتياجات املحافظات وتنفيذ
املش�اريع .الفت�ا اىل :ان الدولة يجب
ان تفكر بموارد اخرى من خالل دعم
االي�رادات غير النفطي�ة كالصناعة
والزراع�ة والقطاع الخ�اص ،النه ال
يمكن االعتماد الكيل عىل الحكومة يف

االحتادات اخلليجية تصوت باالمجاع على تنظيم خليجي  25يف البصرة

تنفيذ املش�اريع.ولفت اىل :ان نصف
املوازن�ة تذه�ب كنفقات تش�غيلية
بس�بب االعداد الهائلة من املوظفني.
مؤكدا :ان العراق بحاجة اىل مراجعة
حقيقي�ة لتنوي�ع م�وارد الدول�ة
املالية.م�ن جهته ،ذك�ر عضو لجنة
الخدمات النيابية ،النائب عالء سكر،
يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان لجنت�ه
ستقوم بتشكيل لجان فرعية ملتابعة
آلي�ات رصف التخصيص�ات املالي�ة
يف املحافظ�ات ،م�ن اج�ل رصفه�ا
بش�كل دقيق واس�تكمال املش�اريع
االستراتيجية واملتلكئة .واضافَّ :
أن
اللجنة تعد هذه املوازنة مختلفة عن
سابقاتها من ناحية إنجاز املشاريع،
َّ
ألن أعض�اء اللجن�ة س�يكثفون
اإلرشاف ومتابعة املشاريع ،والسيما
ُّ
تص�ب يف اس�تقرار
املش�اريع الت�ي
حي�اة املواط�ن مث�ل مش�اريع املاء
والبنى التحتيَّة للمحافظات.واش�ار
اىل :ان التخصيص�ات املاليَّ�ة يف
املوازن�ة للمحافظ�ات و ِّزعت بعدالة
وفق النسب الس�كانيَّة.واقر مجلس
الن�واب ،يف وق�ت س�ابق ،مشروع
قان�ون موازن�ة  2021بع�د اج�راء
مناقالت ع�دة عىل بعض املواد.وكان
رئي�س الجمهورية ،برهم صالح ،قد
صادق ،يف وقت س�ابق ،عىل مرشوع
قان�ون املوازن�ة لع�ام  ، 2021وت�م
نرشها يف جريدة الوقائع الرسمية .

ريال مدريد يستدرج تشيلسي اليوم  ...وسان جريمان يتحدى طموح السييت غدا
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«تويرت» جتيز ملستخدميها تغريد الصور بدقة  4Kعرب كل انظمة التشغيل

االخرية

مشول ضحايا مستشفى ابن اخلطيب
بقانون التقاعد للمتوفني

بغداد /الزوراء:
ق�رر مجل�س ال�وزراء ،ش�مول ضحايا
ح�ادث الحري�ق يف مستش�فى اب�ن
الخطي�ب ،بقان�ون الحق�وق التقاعدية
للمتوفني.وذكرت االمانة العامة ملجلس
ال�وزراء يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
“مجل�س ال�وزراء ،قرر ش�مول ضحايا
ح�ادث الحري�ق يف مستش�فى اب�ن
الخطي�ب ،بقان�ون الحق�وق التقاعدية

للمتوفني من منتسبي وزارة الصحة من
ذوي املهن الطبي�ة والصحية واإلدارية،
نتيج�ة التص�دي لفاي�روس كورون�ا،
اس�تنادا ً إىل أحكام املادة ( /1ثانياً) من
القانون املذكور آنفاً”.واضاف :ان القرار
ج�اء بنا ًء عىل ما عرض�ه رئيس مجلس
ال�وزراء عرض�ا ً طارئ�ا ً خلال اجتم�اع
مجلس الوزراء ،يف جلس�ته االستثنائية
األوىل املنعقدة يف .25/4/2021

وصول وجبات جديدة من لقاح فايزر
إىل العراق

املس�تجد.واكدت الرشكة العامة يف بيان
 :أن “الش�حنة الجديدة من اللقاح تأتي
ضمن جدول التسليم االسبوعي املتعاقد
عليه مع رشكة فايزر” .

بغداد /الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة لتس�ويق االٔدوية
واملس�تلزمات الطبي�ة التابع�ة ل�وزارة
الصحة والبي ٔية عن وصول شحنة جديدة
من لقاح فايزر املضاد لفايروس كورونا

تفاصيل ص4

بغداد /الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،
ام�س االثنني ،أن أع�داد البيان�ات املحدثة
للناخبين تجاوز مليون�ا ً و  700الف حالة
تحديث.وذكرت املتحدثة باسم املفوضية،
جمان�ة الغلاي ،يف ترصي�ح صحف�ي :أن
“الناخبين الذي�ن ح َّدث�وا بياناتهم تجاوز

عدده�م مليون�ا ً و  700أل�ف ،وأنه س�يتم
منحه�م بطاقات بايومرتية للمش�اركة يف
االنتخاب�ات الترشيعي�ة املقبلة”.وأضافت
الغالي انه “يحق للناخبني الذين لم يح ِّدثوا
بياناته�م ويمتلكون بطاق�ات بايومرتية
طويل�ة األم�د وبطاق�ات قصيرة األم�د
املشاركة يف االنتخابات املقبلة”.

فيينا /متابعة الزوراء:
أعلن االتح�اد األوروب�ي أن املحادثات حول
االتفاق النووي اإليراني يف فيينا ستستأنف،
الي�وم الثالث�اء ،برئاس�ة املدي�ر الس�يايس
لالتح�اد األوروب�ي إنريك�ي مورا.وق�ال
االتحاد يف بيان “ان املش�اركون سيواصلون
مناقش�اتهم لبحث إمكانية ع�ودة الواليات
املتح�دة (لالتفاق) وكيفية ضم�ان التنفيذ
الكامل والفعال (لالتفاق)”.واختتمت ،يوم
الجمعة قب�ل املايض ،يف فيينا جلس�ة حول
االتفاق النووي اإليراني ،شاركت فيها فرنسا
وأملانيا وبريطانيا وروس�يا والصني وإيران.
وقالت الخارجي�ة اإليرانية إن “طريق فيينا
واضح ،لكنه صعب ،ويتطلب إرادة سياسية
من واشنطن”.وأعلن االتحاد األوروبي فور

انته�اء الجول�ة املاضية“ :محادث�ات فيينا
بناءة وسنواصل املسار الدبلومايس ..منسق
اجتماعات اللجنة املشرتكة لالتفاق النووي
اإليراني س�يواصل اتصاالت�ه املنفصلة مع
جميع أطراف االتف�اق وأمريكا”.وقال بيان
االتحاد األوروبي “تم إطالع اللجنة املشرتكة
عىل عم�ل مجموعت�ي الخرباء بش�أن رفع
العقوب�ات وإج�راءات االمتث�ال الن�ووي،
وأش�ار املش�اركون إىل أن املباحث�ات بناءة
وتبحث عن حلول”.أما رئيس الوفد اإليراني
املفاوض ،عب�اس عراقجي ،فق�ال“ :إيران
مستعدة لإلكمال باملفاوضات بجدية ،ولكن
ه�ذا يعتمد على اإلرادة السياس�ية وجدية
األط�راف األخ�رى ،وإال فل�ن يك�ون هناك
سبب ملواصلة املفاوضات”.

املفوضية :أكثر من مليون و  700ألف
ناخب َّ
حدثوا بياناتهم

اليوم ..استئناف حمادثات فيينا حول
االتفاق النووي

بعد تسجيل  6536إصابة و 46حالة وفاة

وفيات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع
وعدد امللقحني يتجاوز  313ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االثنني ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل  6536اصاب�ة جدي�دة و46
حالة وفاة وشفاء  7910حاالت ،حددت
دائ�رة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان
عدد الفحوص�ات املختربية ليوم امس:
 ،39120ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات
الكلي�ة ،9155729 :مبين�ة ان�ه ت�م
تسجيل  6536اصابة جديدة و 46حالة
وف�اة وش�فاء  7910حاالت.واضافت:
ان عدد حاالت الش�فاء الكيل913211 :
( ،)%88.0ام�ا ع�دد ح�االت االصابات
ال�كيل  ،1037858بينما ع�دد الحاالت
التي تحت العالج ،109344 :يف حني عدد
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة،528 :
وعدد ح�االت الوفيات ال�كيل،15303 :
الفت�ة اىل ان عدد امللقحين ليوم امس:
 ،8951ليصب�ح ع�دد امللقحين الكيل:
.313066م�ن جهته�ا ،اعلن�ت دائ�رة

صح�ة بغ�داد الرصاف�ة تس�جيل 917
اصابة جدي�دة بفيروس كورونا بينها
 792خلال الرصد الوبائ�ي للقطاعات
الصحية.وذكرت الدائ�رة يف بيان تلقته
«ال�زوراء» :ان «املؤسس�ات الصحي�ة
س�جلت امس يف جان�ب الرصافة 917
اصاب�ة جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل792 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحي�ة  /قطاع الرصافة
 119حال�ة من خلال الرص�د الوبائي
 /قط�اع بغ�داد جدي�دة  99حال�ة من
خالل الرصد الوبائ�ي /قطاع النهروان
 51حال�ة م�ن خلال الرص�د الوبائ�ي
 /قط�اع الص�در  41حال�ة م�ن خالل
الرصد الوبائ�ي /قطاع البلديات الثاني
 113حال�ة من خالل الرص�د الوبائي/
قطاع املدائن  49حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع االعظمية  33حالة من
خالل الرص�د الوبائي /قطاع الش�عب
 153حال�ة من خالل الرص�د الوبائي/
البلدي�ات الثان�ي  134حال�ة من خالل
الرصد الوبائي .

تفاصيل ص2

الربملان يناقش حريق مستشفى ابن اخلطيب ويطالب بإبعاد  3وزارات عن احملاصصة

الزوراء /مصطفى العتابي :
ع�زت لجنة الصحة النيابية س�بب ان�دالع الحريق
يف مستش�فى اب�ن الخطي�ب إىل تراكم س�وء األداء
التنفيذي ،وفيما طالب نواب بإبعاد وزارات التعليم
الع�ايل والرتبي�ة والصحة ع�ن املحاصصة يف تعيني
ال�وزراء لالرتق�اء بهذي�ن القطاعني ،ش�ددوا عىل

دور القضاء يف محاس�بة املقرصين ،فيما كش�فت
املفوضي�ة العليا لحقوق اإلنس�ان يف العراق ،امس
االثنين ،ع�ن األس�باب «الحقيقي�ة» للحريق الذي
اندلع يف مستش�فى ابن الخطيب املخصص ملرىض
كورون�ا يف بغداد.وذكرت الدائ�رة اإلعالمية ملجلس
النواب ،يف بيان :أن املجلس عقد جلس�ة استثنائية

برئاس�ة محمد الحلبويس ملناقشة تداعيات فاجعة
مستش�فى ابن الخطي�ب الخاصة بمرىض فريوس
كورونا.وتقدم الحلبويس ،بحسب البيان ،يف مستهل
الجلس�ة بالتعزية للش�عب العراقي واهايل ضحايا
مستش�فى ابن الخطيب يف بغداد ،مشريا اىل تكليف
نائبه الدكتور بشير الح�داد لتمثيل مجلس النواب

ضمن اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس
الوزراء بخصوص حادثة مستش�فى ابن الخطيب.
وطال�ب ع�دد م�ن الن�واب بوقف�ة ج�ادة ملعالجة
املش�اكل التي تعاني منها املؤسس�ات الصحية من
اساسها ومكافحة الفساد االداري واملايل فيها.

تفاصيل ص2

خالل استقباهلا وزير اخلارجية اإليراني

الرئاسات الثالث :العراق يتبنى سياسة االنفتاح وبناء عالقات متوازنة مع حميطه اإلقليمي والدولي
تلقت�ه «ال�زوراء» :إن «الرئيس برهم
صال�ح ،اس�تقبل ،وزي�ر الخارجي�ة
اإليراني ج�واد ظريف ،بحضور وزير
الخارجي�ة ف�ؤاد حسين».وأضافت
أن «اللق�اء بح�ث العالق�ات الثنائية
بين البلدين الجاري�ن ،وهي عالقات
راسخة تجمعها روابط عميقة ترتكز
عىل أوارص اجتماعية ودينية وثقافية
وجغرافية وثيقة مشرتكة يتقاسمها
الش�عبان الصديقان ،وتعود باملنفعة
للبلدي�ن وكل املنطقة ،كما تم التأكيد

بغداد /الزوراء:
اس�تقبل رئي�س الجمهوري�ة ،برهم
صال�ح ،ورئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظمي ،ورئيس مجلس
الن�واب ،محم�د الحلب�ويس ،ام�س
االثنني ،كل عىل حدة ،وزير الخارجية
االيراني�ة محم�د جواد ظري�ف ،فيما
اك�دوا ان الع�راق يتبن�ى سياس�ة
االنفت�اح وبن�اء عالق�ات متوازن�ة
م�ع محيط�ه اإلقليم�ي وال�دويل.
وقال�ت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بيان

عىل أهمية تعزيز آفاق التعاون الثنائي
وتفعيل االتفاق�ات املربمة يف مختلف
ّ
املجاالت».وأك�د رئي�س الجمهوري�ة
أن «سياس�ة االنفت�اح الت�ي يتبناها
العراق على محيطه اإلقليمي والدويل
تهدف لبناء عالق�ات متوازنة داعمة
لجهود تخفي�ف التوترات واألزمات»،
الفتا ً إىل أن «العراق املقتدر واملس�تقل
ذات الس�يادة ُيمثل مصلحة مشرتكة
لكل املنطقة.

تفاصيل ص3

للحد من ارتفاع حاالت الوفاة واإلصابة بكورونا

االحتاد األوروبي حيدد أنواع اللقاحات اليت ختول
أردوغان يعلن إغالقا عاما على مستوى
أصحابها دخول أوروبا
البالد حتى  ١٧أيار
انقرة /متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس الرتكي ،رج�ب طيب أردوغان ،عن
فرض إغلاق عام عىل مس�توى البلاد حتى17
/أي�ار /ماي�و ،للحد م�ن ارتفاع ح�االت الوفاة
واإلصاب�ة بفيروس كورونا.و ق�ال أردوغان ،يف
كلم�ة بعد اجتم�اع ملجل�س ال�وزراء ،إن جميع
الرحلات بين امل�دن س�تحتاج إىل موافق�ة من
السلطات ،وأن الدراسة يف املدارس ستقترص عىل

التعليم عن بعد ،مبينا أنه سيتم استثناء قطاعي
التصنيع والغذاء من القيود الجديدة.وش�دد عىل
أن أع�داد الحاالت اليومية يج�ب أن تنخفض إىل
أقل من  5آالف بحلول نهاية ش�هر رمضان.وبلغ
إجم�ايل اإلصاب�ات اليومية يف تركي�ا ذروته فوق
 63ألفا يف  16أبريل قبل أن ينخفض بش�كل حاد
إىل دون  39ألف�ا األح�د ،بينما ظل ع�دد الوفيات
اليومي فوق  300خالل األيام السبعة املاضية.

بغداد /متابعة الزوراء:
رصحت رئيس�ة املفوضية األوروبية أن السياح الذين تلقوا
لقاحات ضد “كورونا” سيس�مح لهم دخ�ول دول االتحاد
األوروبي.وقال�ت رئيس�ة املفوضي�ة األوروبية ،أورس�وال
فون دير الين ،إن الس�ياح الذين تم تطعيمهم ضد فريوس
“كورون�ا” بلقاحات معتمدة من وكال�ة األدوية األوروبية
س�يتمكنون من دخ�ول دول االتحاد.وأوضح�ت فون دير
الين لصحيفة “نيويورك تايمز”“ :هناك يشء واحد واضح:
جمي�ع الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي البالغ عددها 27
س�تقبل دون قي�د أو رشط كل أولئ�ك الذين ت�م تطعيمهم

باألدوي�ة املعتمدة من .”EMAولم تذكر رئيس�ة املفوضية
األوروبية بالضبط متى يمكن استئناف الرحالت وتفاصيل
أخرى.ويشير املنشور إىل أن دول االتحاد األوروبي وبشكل
إفرادي قد تظل تحتفظ بالحق يف فرض قيود أكثر رصامة..
عىل وجه الخصوص ،قد ال تسمح بعض الدول ملواطني دول
خارج االتحاد األوروبي بزيارة االتحاد أو قد تفرض الحجر
الصحي حتى لألشخاص الذين يحملون شهادات التطعيم.
وحتى اآلن ،تم السماح بأربعة لقاحات ضد فريوس كورونا
يف سوق االتحاد األوروبيPfizer / BioNTech Moderna :
 ،AstraZenecaوJohnson& Johnson

بعد رفض  28نائبا أن تناقش جلسة جملس األمة بنودها

نواب كويتيون :ال جلسة جديدة إال باعتالء رئيس الوزراء منصة االستجواب !

الكويت /متابعة الزوراء:
رفض  28نائبا كويتيا أن تناقش جلس�ة
مجل�س األم�ة املق�ررة ،الي�وم الثالثاء،
بنودها قبل أن يحس�م أمر االستجوابات
املقدمة إىل رئيس مجلس الوزراء الش�يخ
صباح الخالد ،حس�بما ذك�رت صحيفة
“الرأي”.وأشارت الصحيفة إىل أن النواب
الـ 28اتفقوا خالل اجتماع لهم عىل شعار

“إما تكون جلس�ة اليوم الثالثاء باعتالء
رئيس ال�وزراء منصة االس�تجواب وإما
ال تكون” ،معتربين تأجيل االستجوابات
بقرار م�ن مجلس األمة غري دس�توري.
ونقلت الصحيفة عن مص�ادر نيابية أن
املجتمعين “تداول�وا س�يناريوهات عدة
للتعامل مع جلس�ة الثالثاء ،يف حال عدم
صعود رئيس الوزراء منصة االستجواب”،

وأن النواب “استبعدوا بعض االقرتاحات،
وتوافق�وا عىل س�يناريو واحد وهو عدم
عق�د الجلس�ة تح�ت أي ظ�رف”.وكان
رئي�س مجل�س األم�ة ،م�رزوق الغانم،
ق�د وج�ه الدع�وة لحض�ور الجلس�ة
العادية املقرر عقده�ا الثالثاء واألربعاء،
وتتضم�ن اس�تجوابات رئي�س ال�وزراء
الش�يخ صباح الخالد (املؤجلة بقرار من

املجل�س) ،باإلضافة إىل اس�تجواب وزير
الصحة الش�يخ باسل الصباح الذي طلب
يف الجلس�ة املاضي�ة تأجيله أس�بوعني.
واحت�وى ج�دول أعم�ال الجلس�ة أيضا
أربعة تقارير للجنة الترشيعية الربملانية،
يف ش�أن رفع الحصانة عن النواب حسن
جوهر وأحمد الشحومي ويوسف الغريب
وأحم�د مطي�ع وحم�ود مربك وس�لمان

الحليل�ة ،فضال ع�ن انتخ�اب أعضاء يف
األماكن الش�اغرة بخمس لجان برملانية.
ومن ضمن البنود املدرجة املداولة الثانية
لتعديلات قانون�ي املرئ�ي واملس�موع
واملطبوع�ات والنشر ،وثمان�ي رس�ائل
ضمن كش�ف األوراق والرس�ائل الواردة،
أبرزها رس�الة اس�تقالة النائب يوس�ف
الفضالة.
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حقوق اإلنسان تشخص سبب احلريق وتكشف حصيلة مرعبة للضحايا

الربملان يناقش حريق مستشفى ابن اخلطيب ويطالب بإبعاد  3وزارات عن احملاصصة

الزوراء /مصطفى العتابي :
عزت لجنة الصحة النيابية سبب اندالع
الحريق يف مستشفى ابن الخطيب إىل
تراكم سوء األداء التنفيذي ،وفيما طالب
نواب بإبعاد وزارات التعليم العايل والرتبية
والصحة عن املحاصصة يف تعيني الوزراء
لالرتقاء بهذين القطاعني ،شددوا عىل
دور القضاء يف محاسبة املقرصين ،فيما
كشفت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان
يف العراق ،امس االثنني ،عن األسباب
«الحقيقية» للحريق الذي اندلع يف
مستشفى ابن الخطيب املخصص ملرىض
كورونا يف بغداد.
وذكرت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب،
يف بيان :أن املجلس عقد جلسة استثنائية
برئاسة محمد الحلبويس ملناقشة
تداعيات فاجعة مستشفى ابن الخطيب
الخاصة بمرىض فريوس كورونا.
وتقدم الحلبويس ،بحسب البيان ،يف
مستهل الجلسة بالتعزية للشعب العراقي
واهايل ضحايا مستشفى ابن الخطيب يف
بغداد ،مشريا اىل تكليف نائبه الدكتور
بشري الحداد لتمثيل مجلس النواب
ضمن اللجنة التحقيقية التي شكلها
رئيس مجلس الوزراء بخصوص حادثة
مستشفى ابن الخطيب.
وطالب عدد من النواب بوقفة جادة
ملعالجة املشاكل التي تعاني منها
املؤسسات الصحية من اساسها

ومكافحة الفساد االداري واملايل فيها،
مؤكدين أن يأخذ القضاء دوره يف
محاسبة املقرصين املسؤولني عن
وقوع الحادثة لوضع حد لهذه الحوادث
املتكررة.
ودعوا اىل اعتبار ضحايا مستشفى
ابن الخطيب «شهداء» ومنح ذويهم
حقوقهم وتعويض الجرحى ومعالجة
الحاالت الصعبة خارج العراق ،وتأهيل
املؤسسات
وصيانة
املستشفيات
الصحية».
وطالب النواب بفك التداخل يف الصالحيات
بني وزارة الصحة واملحافظات ،ومسائلة
الجهة التي قررت اختيار مستشفى ابن
الخطيب لعزل مرىض فريوس كورونا
رغم قدمه.
فيما أكد نواب آخرون رضورة إبعاد
وزارات التعليم العايل والرتبية والصحة
من نظام املحاصصة يف تعيني الوزراء لها
من اجل النهوض واالرتقاء بالقطاعني
التعليمي والصحي يف العراق.
من جهتها ،اشارت لجنة الصحة
والبيئة النيابية ،يف تقرير اويل عن
حادثة املستشفى ،اىل قيامها بدورها
الرقابي منذ وقوع الحريق من خالل
االتصال مع رئاسة مجلس النواب
وزيارة وزارة الصحة لطرح التساؤالت
عىل كادرها املتقدم لتدوين املالحظات
الفنية واالدارية ،اضافة اىل زيارة

اللجنة للمستشفى لالطالع عىل الكارثة
املؤسفة.
ونوهت اىل ان الخلل يف القطاع الصحي
هو نتاج تراكمات سوء االداء يف القطاع
التنفيذي .الفتة اىل أن بناية املستشفى
قديمة وال تحتوي عىل منظومة حرائق
مركزية ،فضال عن عدم وجود مراقبة
وفحص نظامي من قبل مديرية الدفاع
املدني.
ولفتت اىل وجود تقصري من جانب
افراد حماية املستشفى وادارتها بعدم
السيطرة عىل اعداد املرافقني والزائرين
للمرىض ما يتسبب بدخول اعداد كبرية
منهم ،فضال عن استخدام «الهيرتات»
الكهربائية وطهي الطعام داخل الردهات،
وتراكم قناني االوكسجني داخلها ،اضافة
اىل عدم وجود تخصيصات مالية لتعيني
الكوادر الخدمية يف املستشفيات.
يف غضون ذلك ،كشفت املفوضية العليا
لحقوق اإلنسان يف العراق عن األسباب
«الحقيقية» للحريق الذي اندلع يف
مستشفى ابن الخطيب املخصص
ملرىض كورونا يف بغداد ،وسقوط هذا
العدد الكبري من الضحايا ،محملة إدارة
املستشفى ووزارة الصحة والدفاع املدني
املسؤولية.
وقالت املفوضية ،يف بيان :إن فرق تقيص
الحقائق الرصدية التابعة لها ،وبعد
التحقق امليداني ،توصلت إىل أن الحريق

كان بسبب انفجار قنينة أوكسجني داخل
ردهة إنعاش الرئة.
وأشارت إىل اكتظاظ الردهات بأعداد
الزوار من ذوي املرىض الراقدين يف
املستشفى ،معتربة ذلك دليال عىل عدم
التزام ادارة املستشفى بتعليمات الوزارة
فيما يخص دخول املرافقني إىل ردهات
اإلنعاش والعزل.
وبينت أن املستشفى ال توجد فيه
منظومة إنذار مبكر لتحذير واشعار
املواطنني بالحريق أو الخطر ،مشرية اىل
ان معظم عملية اإلنقاذ خالل الحريق
قام بها مرافقو املرىض واألهايل.
وأضافت أنه لم يتم استخدام مستلزمات
اطفاء الحريق املوجودة لعدم االنتباه
لوجودها من قبل املواطنني ،وهو ما
يؤرش تقاعسا ً يف اداء الواجبات من قبل
إدارة املستشفى وفريق الدفاع املدني
الذي وصل بعد ساعة من اندالع الحريق.
ونقلت املفوضية ،عن شهود عيان،
تأكيدهم أن الطابق األوسط للمستشفى
احرتق بالكامل وهو يضم أربع ردهات
تضم كل واحدة أكثر من  30مريضاً،
إضافة إىل تأثر الطوابق األخرى يف
املستشفى وحصول حاالت اختناق
بني املرىض واملرافقني لهم بسبب غلق
منظومة األوكسجني كون معظم املرىض
هم من املصابني بفريوس كورونا وحاالت
حرجة.

ووفقا ً لشهادات حصل عليها فريق
املفوضية ،فإن الذين لقوا مرصعهم
بالحادث قد يصل إىل  130ضحية من
املرىض ومرافقيهم ،فضالً عن عدم
التعرف عىل عدد من الضحايا بسبب
شدة الحريق الذي شوه أجسادهم.
وأرشت املفوضية «تقاعسا ً واضحاً»
من قبل إدارة املستشفى وعدم التحرك
الرسيع إلنقاذ املرىض ،فضالً عن تأخر
استجابة فرق الدفاع املدني التابعة
للمستشفى ،معتربة ذلك دليال عىل عدم
كاف من الكادر املختص اللييل
وجود عدد ٍ
املدرب ملراقبة الحاالت الطارئة ،وعدم
التزام كوادر الدفاع املدني يف املستشفى
بواجباتهم ،وتأخر وصول فرق الدفاع
املدني التابعة لوزارة الداخلية.
ونبهت املفوضية اىل ان عرض هذه
الحقائق أمام الجهات املعنية والرأي
العام يأتي تطبيقا ً ملبدأ الحق يف الحصول
عىل املعلومة ،مؤكدة يف الوقت نفسه عىل
وجود قصور واضح يف مستوى تقديم
الخدمات الصحية للمواطنني ،فضال عن
انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان خاصة
«الحق يف الصحة» من قبل الجهات
الحكومية متمثلة بوزارة الصحة وإدارة
املستشفى.
وطالبت املفوضية بإحالة كل من يثبت
عليه التعمد أو التقصري أو اإلهمال
بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف كل ما

ذكر يف الفقرات أعاله يف وزارتي الصحة
والداخلية إىل القضاء ووفق القانون.
ودعت اىل تشكيل لجان رقابية ذات
مستوى عا ٍل من املهنية ملراقبة عمل
املستشفيات يف بغداد واملحافظات ليالً
ونهارا ً للحفاظ عىل أرواح املواطنني،
ومراجعة تطبيق رشوط السالمة
واألمان يف املؤسسات الصحية والطبية
ومشاريعها.
وأشارت إىل أن تقرير ديوان الرقابة املالية
حول سياسة وزارة الصحة ،أكد عىل
توفري متطلبات الوقاية والسالمة املهنية
يف املؤسسات الصحية يف العراق لسنة
.2017
وتابعت املفوضية بأنها رفعت تقريرا
بكتابها ذي العدد ( )3504بتاريخ
 2018/5/17اىل وزارة الصحة والبيئة،
لتوفري منظومات اإلطفاء الذاتي واإلنذار
املبكر للحريق وخراطيم املياه الخاصة
بإطفاء الحرائق ،وزيادة أعداد أعضاء
لجان الدفاع املدني املدربني عىل إجراءات
السالمة واإلنقاذ ،باإلضافة إىل الكوادر
الهندسية املتخصصة باألجهزة الطبية
واملولدات الكهربائية وخزانات الوقود يف
كافة املستشفيات.
وشددت املفوضية عىل تشكيل لجنة
مهنية للتحقيق يف سبب استمرار وتزايد
الحرائق منذ سنوات يف الدوائر الرسمية
وغري الرسمية ،واتخاذ التدابري الالزمة

ملعالجة ذلك ،والتأكيد عىل االستجابة
الرسيعة من قبل الجهات الحكومية
املعنية تجاه هكذا حوادث لتقليل
األرضار مع تشديد اإلجراءات العقابية
للمقرصين يف هذه الحوادث.
واكدت عىل تحقيق جرب الرضر الذي
لحق باألرس اثر وفاة أو إصابة ذويهم يف
حريق ابن الخطيب ،واالقتصاص العادل
للفاعلني واملسببني واملقرصين يف أداء
واجباتهم الوظيفية والقانونية.
وختمت بالقول انها ستقوم باستكمال
تحققها وتراقب عمل اللجنة التحقيقية
الوزارية املشكلة من مجلس الوزراء،
وتأمل أن تكون توصيات اللجنة بحجم
املسؤولية والرضر املتحقق بما يسهم يف
منع وقوع هكذا حوادث مستقبالً.
ولقي  88شخصا ً مرصعهم ،وأصيب 110
آخرون باندالع حريق يف مستشفى «ابن
الخطيب» املخصص للمصابني بفريوس
كورونا ،جنوب رشقي العاصمة بغداد.
وعىل اثر ذلك ،قرر رئيس الحكومة،
مصطفى الكاظمي ،سحب يد وزير
الصحة حسن التميمي ،ومحافظ بغداد،
ومدير صحة الرصافة ،عقب حادث
الحريق.
فيما أعلن مجلس القضاء االعىل يف العراق
توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب
سلمان الشمري وعدد من منتسبي
املستشفى ،عىل خلفية الحريق أيضا.

بعد تسجيل  6536إصابة و 46حالة وفاة

وفيات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع وعدد امللقحني يتجاوز  313ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 6536
اصابة جديدة و 46حالة وفاة وشفاء 7910
حاالت ،حددت دائرة صحة الرصافة التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس،39120 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية،9155729 :
مبينة انه تم تسجيل  6536اصابة جديدة
و 46حالة وفاة وشفاء  7910حاالت.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)%88.0( 913211اما عدد حاالت االصابات

الكيل  ،1037858بينما عدد الحاالت التي
تحت العالج ،109344 :يف حني عدد الحاالت
الراقدة يف العناية املركزة ،528 :وعدد حاالت
الوفيات الكيل ،15303 :الفتة اىل ان عدد
امللقحني ليوم امس ،8951 :ليصبح عدد
امللقحني الكيل.313066 :
من جهتها ،اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة
تسجيل  917اصابة جديدة بفريوس كورونا
بينها  792خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان
«املؤسسات الصحية سجلت امس يف جانب
الرصافة  917اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل792 :حالة خالل الرصد الوبائي

للقطاعات الصحية  /قطاع الرصافة 119
حالة من خالل الرصد الوبائي  /قطاع بغداد
جديدة  99حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع النهروان  51حالة من خالل الرصد
الوبائي  /قطاع الصدر  41حالة من خالل
الرصد الوبائي /قطاع البلديات الثاني 113
حالة من خالل الرصد الوبائي /قطاع املدائن
 49حالة من خالل الرصد الوبائي /قطاع
االعظمية  33حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع الشعب  153حالة من خالل الرصد
الوبائي /البلديات الثاني  134حالة من خالل
الرصد الوبائي .
واشارت اىل ان  125حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  11 :حالة يف مدينة

الصدر موزعة عىل املحالت  /الكيارة /
الزراعي  /قطاع  / 1رشكة رمضان /
قطاعات  50 11و االورفيل  /الحبيبية /حي
طارق  /جميلة 542 / 538 / 553 / 544 /
6 ،565 /حاالت يف شارع فلسطني محلة /
11 ،508 /510 / 503 / 509حالة يف الشعب
محلة /سبع قصور /حي البساتني / 367 /
البنوك / 733 /الزراعي  / 323 / 333 /حي
اور 4 ، 341 /حاالت يف املدائن  /جرس دياىل
 /الجعارة  /التاميم  /حي الوحدة 11 ،حالة
يف الحسينية محلة  /نهر عودة  /الجريخي
 /الراشدية  /حي الزهور / 217 /225 /
20 ، 221حاالت يف منطقة االعظمية محلة
 /303 /302الضباط  / 312 /شارع 20

5 ، 310 /حاالت يف منطقة الكرادة محلة/
مطعم زرزور 901 / 909 / /930 / 907 /
7 ،حاالت يف منطقة العبيدي محلة /762
11 ، 754 / 756حالة يف البلديات توزعت
عىل املحالت التالية 9 / 723 / 728 / 730 :
نيسان  /الزراعي  /شارع  36 ، 715 /حالة
يف منطقة بغداد جديدة محلة / 741 / 703
 / 719السوق 13 ،703 /حالة يف منطقة
االمني محلة  / 734 / 733الثانية ، 751 /
12حالة يف منطقة الزعفرانية محلة 952
 6 ،964 / 958 / 920 /حاالت يف منطقة
الزوية 6 ،حاالت يف منطقة الطالبية5 ،حاالت
يف منطقة الغدير محلة . 711 / 710
واضافت انه «تم نقل جميع الحاالت اىل الحجر

الصحي لتلقي العالج وفق الربوتوكوالت
املعتمدة» ،مشرية اىل ان «العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل  140488تويف منهم
 1628لالسف فيما اكتسب الشفاء 125434
حالة شفاء واملتبقي قيد العالج .»13426
ودعت صحة الرصافة 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».
وثمنت «الجهود التي تبذل من قبل مالكات
صحة الرصافة ملعالجة مصابي فريوس
كورونا مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني
الفريوس».

اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة  /الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
يرسن�ا دعوتك�م لالشتراك باملناقصات أدناه والتي تتضمن تجهيز(امل�واد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية ولالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( ) www.kimadia.iqواملوقع الخاص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علما أن ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون  $هو ( )۱۰۰۰۰۰۰مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $هو ( )۲۰۰۰۰۰۰مليونان
دينار عراقي غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة
 %1من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون(حس�ب رشوط املناقصة) وطريقة الش�حن(  ) CIPأو حس�ب الرشوط وان الرشكة غري
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا ،علما أن املؤتمر الخاص
باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء .2021/5/19
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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خالل استقباهلا وزير اخلارجية اإليراني

وزارة الدفاع تتهم حركة ماك بالتخطيط لتنفيذ تفجريات وأعمال إجرامية

اجلزائر حتبط خمططات حلركة
انفصالية تستهدف احلراك الشعيب

الجزائر/متابعة الجزائر:
تق�ول الس�لطات الجزائرية منذ أش�هر إنها
تواج�ه تهديدات إرهابية م�ن جهات داخلية
وخارجية تس�تهدف اخرتاق الحراك الشعبي
من أجل زعزعة استقرار البالد.
وأعلن�ت وزارة الدفاع الجزائرية األحد تفكيك
خلي�ة “انفصالي�ة” تتبع “حركة اس�تقالل
ّ
منطق�ة القبائ�ل” ،قالت ّ
تخطط
إنه�ا كانت
“لتنفيد تفجريات” وس�ط مسيرات الحراك
االحتجاجي.
وج�اء يف بيان ل�وزارة الدف�اع أن التحقيقات
أظه�رت أن “الخلي�ة اإلجرامي�ة” الت�ي ت�م
تفكيكها نهاية مارس تتكون “من منتسبني
للحركة االنفصالية ،حركة اس�تقالل منطقة
القبائل”( ،املعروفة اختصارا باملاك).
واتهمت الوزارة املوقوفني بأنهم “متورطون
يف التخطي�ط لتنفي�ذ تفجيرات وأعم�ال
إجرامية وس�ط مسيرات وتجمعات شعبية
بع�دة مناطق من الوطن” ،مشيرة إىل ضبط
“أسلحة حربية ومتفجرات”.
وأض�اف البيان أنه “تم الكش�ف ع�ن اإلعداد
ملؤامرة خطرية تستهدف البالد من طرف هذه
الحركة”.
وكان�ت نياب�ة محكمة عزازق�ة أعلنت يف 30
م�ارس توقي�ف خمس�ة أش�خاص يف تيزي
وزو وبجاية بمنطقة القبائل (ش�مال رشق)
بتهم�ة التحضري لتنفيذ هجم�ات “إرهابية”
خالل تظاه�رات الح�راك االحتجاجي ،لكنها
لم ترش إىل انتمائهم للحركة.
وبحس�ب وزارة الدف�اع ،أدىل عضو س�ابق يف
“الحرك�ة التخريبي�ة” يدع�ى ح .نورالدي�ن
باعرتافات كش�فت “وج�ود مخطط إجرامي
خبيث يعتمد عىل تنفيذ هذه التفجريات ومن
ثم اس�تغالل صور تل�ك العمليات يف حمالتها
املغرضة والهدامة كذريعة الستجداء التدخل
الخارجي يف شؤون بالدنا الداخلية”.
وتابع�ت أن�ه “ت�ورط يف ه�ذا املخط�ط عدة
عنارص منتمي�ة للحرك�ة االنفصالية ،تلقت
تدريبات قتالية يف الخارج وبتمويل ودعم من
دول أجنبية”.
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وب�دأ الح�راك الش�عبي يف فرباي�ر  2019بعد
إعالن الرئيس األس�بق عب�د العزيز بوتفليقة
ّ
الرتش�ح لوالية رئاسية
املريض واملقعد ،نيّته
خامسة .ونجحت الحركة االحتجاجية يف دفع
بوتفليق�ة الذي تخلىّ عنه الجيش إىل التنحّ ي،
ّ
لكنه�ا واصل�ت املطالب�ة بتغيير “النظ�ام”
القائم منذ استقالل البالد عام .1962
وم�ع اقتراب االنتخابات الترشيعي�ة املبكرة
املقررة يف  12يونيو ،يحاول النظام التش�كيك
يف الحراك املطالب بالديمقراطية الذي استأنف
تظاهراته نهاية فرباير.
وتته�م الس�لطة الح�راك بأن�ه مخترق من
نشطاء حركة “رشاد” اإلسلامية املحافظة
و”حركة اس�تقالل منطقة القبائل” ،وتعترب
أنهم يس�عون إىل دفعه نح�و مواجهة عنيفة
مع الدولة.
وب�دأت حركة “ماك” الت�ي تطالب بانفصال
منطق�ة القبائ�ل وتع�د الجن�اح املتطرف يف
الحرك�ة الثقافي�ة الرببري�ة ،التي تأسس�ت
يف الثمانيني�ات م�ن أج�ل املطالب�ة باعرتاف
الس�لطات املركزية بالبعد الثق�ايف األمازيغي
للمنطق�ة ،وقدم�ت العشرات م�ن الضحايا
سقطوا يف عدة مواجهات مع السلطة ،وقادها
العديد من املثقفني والفنانني والسياسيني.
ّ
وش�كلت الحركة يف املنف�ى حكومة مزعومة
مقره�ا باريس ،وتضم إضاف�ة إىل ما تصفه
الحرك�ة بالرئي�س فرح�ات مهن�ي ،ورئيس
حكومة زيدان لفضل 18 ،وزيراً.
وتس�تعد الجزائر النتخابات ترشيعية مبكرة
يف ال�ـ 12من يوني�و القادم ،ق�ررت األحزاب
املنتمي�ة إىل منطق�ة القبائل عدم املش�اركة
فيه�ا ،وم�ن بينها حرك�ة “م�اك” ومن غري
املس�تبعد أن تس�هم االنتخاب�ات املنتظرة ،يف
ظهور أزمة سياسية واسرتاتجية قوية ،تعزز
م�ن املقاربة االنفصالية الت�ي تحملها بعض
األحزاب املتطرفة يف املنطقة.
وكانت الرشطة الجزائرية قد اتهمت االسبوع
املايض ،سفارة دولة كربى لم تسمها بتمويل
جمعي�ة محلي�ة إلنت�اج أفلام ومنش�ورات
تحريضية يف البالد.
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الرئاس��ات الثالث :الع��راق يتبنى سياس��ة االنفتاح وبناء
عالقات متوازنة مع حميطه اإلقليمي والدولي
بغداد /الزوراء:
اس�تقبل رئي�س الجمهورية ،برهم
صال�ح ،ورئي�س مجلس ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ورئي�س
مجل�س النواب ،محم�د الحلبويس،
ام�س االثنين ،كل عىل ح�دة ،وزير
الخارجي�ة االيراني�ة محم�د ج�واد
ظريف ،فيما اكدوا ان العراق يتبنى
سياس�ة االنفت�اح وبن�اء عالق�ات
متوازن�ة م�ع محيط�ه اإلقليم�ي
والدويل.
وقالت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بيان
تلقته “الزوراء” :إن “الرئيس برهم
صال�ح ،اس�تقبل ،وزي�ر الخارجية
اإليراني جواد ظريف ،بحضور وزير
الخارجية فؤاد حسني”.
وأضاف�ت أن “اللقاء بحث العالقات
الثنائية بين البلدين الجارين ،وهي
عالق�ات راس�خة تجمعه�ا روابط
عميقة ترتكز عىل أوارص اجتماعية
وديني�ة وثقافي�ة وجغرافية وثيقة
مشتركة يتقاس�مها الش�عبان
الصديقان ،وتع�ود باملنفعة للبلدين
وكل املنطق�ة ،كما ت�م التأكيد عىل
أهمية تعزيز آف�اق التعاون الثنائي
وتفعيل االتفاقات املربمة يف مختلف
املجاالت”.
ّ
وأكد رئيس الجمهورية أن “سياسة
االنفتاح الت�ي يتبناه�ا العراق عىل
محيط�ه اإلقليم�ي وال�دويل تهدف
لبناء عالقات متوازنة داعمة لجهود
تخفيف التوت�رات واألزمات” ،الفتا ً
إىل أن “العراق املقتدر واملستقل ذات
الس�يادة ُيمث�ل مصلحة مشتركة
ل�كل املنطقة ،فهو عامل أس�اس يف
تعزيز استقرارها ومرتكز ملنظومة
عمل تقوم عىل قضايا األمن املشرتك
واالقتص�اد وحماي�ة البيئة وفرص
التنمية املتبادلة التي تعود باملصلحة

لبلدان كل املنطقة وشعوبها”.
وأض�اف أن “بل�دان املنطقة تواجه
تحدي�ات ع�دة وينبغ�ي العم�ل
والتنس�يق املشترك والتزام الحوار
لتج�اوز الخالف�ات واالختلاالت
الت�ي تكتنفها والتع�اون عىل إنهاء
النزاع�ات والرصاع�ات ،ومواجه�ة
التحدي�ات االقتصادي�ة والصحي�ة
القائم�ة ،يف إطار االحترام املتبادل
واملصالح املشرتكة وسيادة الدول”.
م�ن جانب�ه ،نق�ل الوزي�ر ظري�ف
“تحي�ات الرئي�س حس�ن روحاني
إىل الرئي�س برهم صال�ح ،وتعازيه
بفاجع�ة حري�ق مستش�فى اب�ن
الخطيب ،وتمنياته للشعب العراقي
باألم�ن والسلام” ،مؤك�دا ً “التزام
بالده دعم استقرار العراق وسيادته
والتطل�ع لتعزيز العالق�ات املتميزة
التي تجمع البلدين”.
وحمّ�ل صال�ح ،الوزي�ر ظري�ف،

تحياته إىل الرئيس روحاني والشعب
اإليراني وتمنياته باملزيد من التقدم
واالستقرار.
يف غض�ون ذل�ك ،اس�تقبل رئي�س
مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
وزير خارجية الجمهورية االسالمية
االيرانية محمد جواد ظريف والوفد
املرافق له.
ورح�ب الكاظم�ي ،بحس�ب بي�ان
ملكتب�ه ،يف مس�تهل اللق�اء بالوزير
الضيف يف العراق حيث اجواء ش�هر
رمضان املب�ارك ،كما حمله تحياته
اىل القي�ادة االيراني�ة ،وجرى خالل
اللقاء بحث تطور العالقات الثنائية
بين البلدي�ن بالش�كل ال�ذي يخدم
املصال�ح املتبادلة ،وتعزي�ز التبادل
التج�اري باالتجاهني ،كما ناقش�ا
قيام البلدين بااليف�اء بالتزاماتهما
املالي�ة والتعاقدي�ة ،وج�رى خلال
اللق�اء ايضا بح�ث تع�اون البلدين

بش�أن مواجهة التهدي�دات االمنية
املشتركة ،بن�ا ًء عىل التع�اون الذي
حصل اثن�اء مواجهة تنظيم داعش
االرهابي ومنع معاودة نشاطه.
واك�د الكاظمي عىل اهمية التواصل
بين مس�ؤويل البلدي�ن ،يف ظ�ل
التطورات املتس�ارعة التي تشهدها
املنطق�ة والعال�م ،والت�ي تتطل�ب
اس�تمرار الحوار وتبادل االفكار بني
دول املنطقة.
من جانب�ه ،نق�ل وزي�ر الخارجية
االيراني محمد جواد ظريف تحيات
القي�ادة االيراني�ة لرئي�س مجل�س
ال�وزراء ،وب�ارك ل�ه حل�ول ش�هر
رمضان الكريم.
واش�ار ظريف اىل اهمية الدور الذي
تلعب�ه الحكوم�ة العراقي�ة ورئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
س�واء على مس�توى العالق�ة بني
البلدي�ن او على مس�توى امللف�ات

االقليمية بشكل اوسع ،ودور العراق
يف تبني سياسة الحوار والتهدئة من
اجل امن واستقرار وسالم املنطقة.
كذلك اعلن ظريف رفض الجمهورية
االسلامية االيراني�ة ألي تصرف
او س�لوك يؤثر س�لبا على االمن يف
العراق.
من جانبه ،اس�تقبل رئيس مجلس
الن�واب ،محم�د الحلب�ويس ،وزي�ر
الخارجي�ة اإليران�ي محم�د ج�واد
ظريف ،وجرى ،خلال اللقاء ،بحث
العالق�ات الثنائي�ة وتعزي�ز آف�اق
التعاون بني البلدين الجارين ،فضال
عن بحث تطورات األوضاع اإلقليمية
والدولية ،بحسب بيان ملكتب رئيس
الربملان.
وأش�ار الحلبويس ،خلال اللقاء ،إىل
أن الع�راق يتبنى سياس�ة االنفتاح
وبناء عالق�ات متوازنة مع محيطه
اإلقليم�ي وال�دويل ،ويس�عى إىل أن
يك�ون له ال�دور اإليجاب�ي لتقريب
وجه�ات النظ�ر عن طري�ق الحوار
واملفاوض�ات ،وأن مجل�س الن�واب
العراقي يدعم جهود الحكومة يف هذا
املجال ،مؤك�دا أن اس�تقرار العراق
ينعكس عىل جريانه واملنطقة.
من جهته ،أكد ظريف رغبة بالده
يف التع�اون مع العراق يف املجاالت
كافة ،والسعي من أجل عراق آمن
ومس�تقر ،ناقالً تحي�ات وتعازي
الرئي�س روحاني ورئيس مجلس
الش�ورى محم�د باق�ر قاليباف
بفاجع�ة حري�ق مستش�فى ابن
الخطيب إىل س�يادته ،فيما حمَّ ل
رئي�س مجل�س الن�واب الوزي� َر
تحيات�ه إىل الرئي�س روحان�ي
ورئيس مجلس الش�ورى ،متمنيا ً
للش�عب اإليران�ي االس�تقرار
واالزدهار.

الرئيسان األملاني والفرنسي يطلقان
رسالة للوحدة األوروبية من باريس

باريس/د ب أ:
التق�ى الرئيس�ان األملان�ي والفرنسي يف
باري�س ام�س االثنني ،حيث أطلقا رس�الة
للوحدة األوروبية يف مكافحة وباء كورونا.
واستقبل الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون
نظريه األملان�ي فرانك-فالرت ش�تاينماير يف
قصر اإلليزيه الرئايس امس االثنني يف ثاني
رحلة يقوم بها ش�تاينماير إىل الخارج منذ
بداية جائحة كورونا يف أوروبا.

وأش�اد ماكرون بتوقيع أملانيا عىل صندوق
تعايف أوروبي بقيمة  750مليار يورو (906
مليارات دوالر).
وق�ال ش�تاينماير م�ن جانب�ه إن “أوروبا
الي�وم ال تحتاج ليشء بش�كل ملح أكثر من
إيماءة لبداية جديدة”.
وقال“ :نحتاج ليس فقط لحس�اب مشرتك
جي�د التجهيز ،بل لفك�رة أوروبي�ة ،فكرة
أوروبية للوحدة”.

فيما تزداد بانتظام قوة حركة طالبان يف افغانستان

كيف ميكن حماربة اإلرهاب بعد رحيل القوات الغربية؟
كابل/بي .بي .يس:
تغ�ادر القوات املقاتلة األمريكي�ة والربيطانية
والتابع�ة لحل�ف ش�مال األطلسي “النات�و”
أفغانس�تان خالل الصيف املقب�ل ،وتزداد قوة
حرك�ة طالب�ان يوم�ا بعد ي�وم ،بينما تش�ن
تنظيمات القاعدة والدولة اإلسلامية هجمات
أكث�ر جرأة م�ن أي وقت مضى ،فكيف يمكن
احتواء هؤالء اآلن مع غياب التواجد العسكري
الغربي يف البالد؟
ويعتق�د مس�ؤولو املخاب�رات الغربي�ة أن تلك
التنظيم�ات مازال�ت تتطل�ع إىل التخطي�ط
لهجم�ات إرهابي�ة دولي�ة م�ن مخابئه�ا يف
أفغانس�تان ،تمام�ا كم�ا فع�ل زعي�م تنظيم
القاعدة السابق أسامة بن الدن يف  11سبتمرب/
أيلول من عام .2001
ولق�د بات�ت تلك املش�كلة تش�غل الساس�ة يف
بريطانيا مع اقرتاب املوعد النهائي لالنسحاب
ال�ذي قرره الرئيس األمريك�ي جو بايدن يف 11
سبتمرب/أيلول املقبل ،وكما قال الجنرال السري
ني�ك كارت�ر رئي�س أركان الدف�اع الربيطاني
مؤخرا“ :لم تكن هذه النتيجة التي كنا نأملها”،
هناك اآلن خطر جس�يم يتمثل يف أن املكاس�ب
الت�ي تحقق�ت يف مكافحة اإلره�اب عىل مدى
الس�نوات العرشين املاضي�ة ،بتكلفة باهظة،
يمكن أن ترتاجع ألن مستقبل أفغانستان يأخذ
منعطفا غري معروفة عواقبه.
ويق�ول ج�ون راين ،خبير األم�ن اإلقليمي يف
املعهد الدويل للدراس�ات االستراتيجية (آي آي
إس إس)“ :إن املشكلة تتمثل يف إمكانية تحول
الوض�ع برسع�ة بش�كل ال يمك�ن للحكوم�ة
األفغاني�ة ،حتى بدعم من الواليات املتحدة عن
بعد ،أن تواكبه”.
ومع ذلك ،كانت هذه دائما هي الخطة بالنسبة
للرئيس جو بايدن ،فعندم�ا زار البالد بوصفه
نائبا للرئي�س حينها يف إدارة الرئيس الس�ابق
باراك أوباما يف عامي  2009و  ، 2011خلص إىل
أن بن�اء الدولة هناك كان مضيعة للوقت وبدال
م�ن ذلك يجب عىل الوالي�ات املتحدة األمريكية
الرتكي�ز عىل نه�ج املواجهة ملكافح�ة اإلرهاب
باس�تخدام الرضبات الجوية وغ�ارات القوات
الخاص�ة ،ول�م توافق وزارة الدف�اع األمريكية

(البنتاغون) عىل ذلك حيث وصف وزير الدفاع
األمريك�ي الس�ابق روب�رت غيت�س باي�دن يف
مذكرات�ه بأن�ه “كان على خط�أ يف كل قضايا
السياس�ة الخارجية واألمن القومي الرئيسية
تقريبا عىل مدى العقود األربعة املاضية”.
إذن ،كي�ف س�تبدو عملي�ة املكافح�ة الغربية
لإلرهاب يف أفغانستان عىل املستوى العميل بعد
سبتمرب/أيلول املقبل؟.
ه�ذه يمكن أن تزي�د ،فقد أي�دت إدارة الرئيس
السابق باراك أوباما بشدة استخدام الطائرات
الدرون ،أو بحس�ب اس�مها الكام�ل الطائرات
املوجه�ة عن بعد ( آر بي إيه إس) أو الطائرات
ب�دون طيار (يو إي�ه يف إس) ،وكان جو بايدن
يشغل منصب نائب الرئيس يف تلك اإلدارة.
وكان لرضب�ات الطائرات بدون طيار املتتالية،
يف املناط�ق القبلي�ة النائي�ة يف باكس�تان عىل
الح�دود م�ع أفغانس�تان ،ويف املناط�ق الربية
يف اليم�ن حي�ث كان كان يختب�ئ ق�ادة كبار
م�ن القاع�دة“ ،تأثري مخي�ف” على عمليات
تل�ك الجماعة ،وفقا لضب�اط املخابرات ،حيث
أجبرت تلك الرضبات قادة تنظيم القاعدة عىل

البق�اء يف حالة تنقل مس�تمر فلم يمكثوا أكثر
من ليل�ة أو ليلتني يف مكان واح�د مما حد من
قدرتهم على التواصل ،ولم يعرف�وا قط ما إذا
كانت مغ�ادرة أحد ال�زوار س�يتبعها صاروخ
هيلفاير أطلقه عدو غري مرئي.
لك�ن رضب�ات الطائ�رات ب�دون طي�ار مثرية
للج�دل حي�ث أنها يمك�ن أن تك�ون محفوفة
باملخاطر ،ليس للمُ ّ
شغل بالطبع الذي عادة ما
يكون جالس�ا يف حاوية ش�حن مكيفة الهواء
عىل بع�د آالف األميال يف قاعدة جوية يف نيفادا
أو لينكولنش�اير ،ولك�ن بالنس�بة للمدنيني يف
املنطقة.
وعلى الرغم من التفاصي�ل الرائعة التي تظهر
على لوح�ات املفاتيح الخاصة باملش�غلني ،إال
أن هناك دائما خطر ح�دوث “أرضار جانبية”
مع وصول املدنيني يف اللحظة األخرية إىل املوقع
املس�تهدف كما حدث يف العراق وسوريا .ولقد
اضط�ر األمريكيون ،أكثر من م�رة ،إلجهاض
رضبة استهدفت جالد تنظيم الدولة اإلسالمية
محمد أم�وازي  ،امللقب ب�ـ “الجهادي جون”،
وال�ذي كان�وا يضعون�ه نصب أعينه�م عندما

تم رصد مدنيني عىل مس�افة قريب�ة منه .ويف
اليمن ،ال تحظى رضبات الطائرات بدون طيار
بش�عبية كبرية لدى نش�طاء حقوق اإلنس�ان
الذي�ن يزعم�ون أن�ه كثريا م�ا ت�م الخلط بني
التجمعات القبلية املساملة واملتمردين املسلحني،
وم�ع ذلك ،عىل الجانب اآلخر من البحر األحمر
يف جيبوتي ،أخربني وزي�ر الخارجية هناك أنه
يرح�ب باس�تخدام الطائرات ب�دون طيار ضد
مقاتيل حركة الش�باب الصومالية يف الصومال
املجاورة لبالده ،وأنه مس�تعد لق�ول ذلك أمام
الكامريا.
عىل مدار العرشين عاما املاضية ،أقامت وكالة
املخاب�رات املركزي�ة األمريكي�ة (يس آي إي�ه)
واملخاب�رات الربيطاني�ة (إم آي  )6ووكاالت
اس�تخبارات أخ�رى عالق�ة عم�ل وثيق�ة مع
املخابرات األفغانية (إن دي إس) مما ساعدها
على تحديد التهديدات وتجنبه�ا ،بينما تحاول
أيضا كبح جماح بعض األفراد األكثر وحشية.
وق�ال مس�ؤول أمن�ي غربي ه�ذا األس�بوع:
“ مازلن�ا قادري�ن على تقديم مس�اعدة ذات
مغ�زى للمخاب�رات األفغانية ،األم�ر فقط هو
أن نموذجن�ا التش�غييل يج�ب أن يتكي�ف مع
التطورات الجديدة”.
وإذ تعد مش�اركة طالبان يف النهاية يف تشكيل
الحكوم�ة األفغاني�ة املس�تقبلية لتكون جزءا
منه�ا افرتاض�ا ع�ادال ،فه�ل س�يكون الغرب
مس�تعدا يف يوم من األيام ملش�اركة املعلومات
االس�تخباراتية م�ع الحرك�ة بع�د كل ه�ذه
الس�نوات م�ن قتاله�ا؟ وق�د أجاب املس�ؤول
األمني الغربي عن هذا السؤال قائال“ :سيكون
من الصعب للغاية تخيل ذلك”.
والس�ؤال الرئي�س ال�ذي يط�رح نفس�ه هن�ا
ه�و م�ا إذا كان�ت حرك�ة طالبان ق�د قصدت
بالفع�ل م�ا قالت�ه عندم�ا أبلغ�ت مف�اويض
السلام يف العاصم�ة القطري�ة الدوح�ة أنه�ا
قطع�ت عالقاتها مع تنظيم القاع�دة ،ذلك أن
تل�ك العالقات تمث�ل روابط يف بع�ض الحاالت
تاريخية وزوجية وقبلية وسبقت هجمات 11
س�بتمرب/أيلول من عام  2001بعدة س�نوات،
وتتمت�ع حرك�ة طالبان بما يكف�ي من الذكاء
لتعلم أنه إذا كانت س�تصبح جزءا من حكومة

أفغاني�ة مس�تقبلية تتمتع باعتراف دويل فال
يمكن اعتبارها يف نفس املعس�كر الذي تعيش
فيه الجماعات اإلرهابية املحظورة ،ومع ذلك،
يعتقد غافني ماكنيكول ،مدير املركز الربيطاني
“إيدن إنتليجنس” للدراس�ات ،أنه سيكون من
السذاجة الوثوق بهم.
ويق�ول ماكنيك�ول“ :إن�ه يب�دو أن اإلدارة
األمريكي�ة تعي�ش يف عال�م أحالم مس�تحيلة،
تعتق�د في�ه أن طالب�ان قطع�ت عالقاتها مع
القاعدة وتنظيم الدولة اإلسلامية ولن تسمح
لتل�ك التنظيمات بالعودة ،فحرك�ة طالبان لم
ولن تفع�ل ذلك ،وال يجب تصديقه�م أبدا بهذا
الشأن”.
وألحق�ت الغ�ارات الليلي�ة الت�ي نفذتها فرق
صغرية من “إس ب�ي إس” أو القوات الخاصة
األمريكي�ة ،الت�ي تعم�ل بن�اء على معلومات
اس�تخبارية ت�م جمعها مبارشة على األرض،
خس�ائر فادحة بقادة املتمردين وش�بكاتهم،
وغالب�ا ما تصل تلك الق�وات عىل متن طائرات
الهليكوبتر يف ج�وف الليل ثم يتح�رك أفرادها
سيرا عىل األق�دام ،وقد عملت ف�رق “القبض
أو القت�ل” ه�ذه يف رشاك�ة وثيقة م�ع القوات
الخاص�ة األفغانية مما من�ع وقوع العديد من
الهجمات.
لكن س�يتعني إطالق هذه الغارات بعد سبتمرب
 /أيلول املقبل ،إذا استمرت أصال ،أو عىل األقل
التخطيط لها من خارج البالد ،وسيكون خطر
التأخير الزمن�ي والترسي�ب املس�بق لتحذير
الط�رف اآلخر أكبر حتم�ا ،وس�تكون مهمة
العثور عىل مواقع جدي�دة إلطالق تلك الغارات
منها ليس�ت ش�يئا يمكن تس�ويته بني عشية
وضحاها.
يت�م يف الوقت الراه�ن إغالق القاع�دة الرسية
املوج�ودة يف رشق أفغانس�تان ،والت�ي
تستخدمها القوات الخاصة األمريكية كنقطة
انطالق لعمليات ضد “أه�داف عالية القيمة”،
وس�تكون هذه أخبار جيدة للقاع�دة وتنظيم
الدولة اإلسالمية اللذين لن يشعرا اآلن بالخوف
من الوصول غري املتوقع للعديد من األمريكيني
املدججني بالسلاح يف منتصف الليل ،إذن ،أين
يمكن اآلن توفري بديل مناسب يف املنطقة لشن

مثل تلك املداهمات؟
وتعد باكس�تان هي املرشح األكثر وضوحا من
الناحي�ة الجغرافية ،لكن هناك ش�ك عميق يف
الغرب بأن املخابرات الباكس�تانية الرسية (آي
إس آي) لديه�ا عنارص لهم صلات بجماعات
إسلامية متش�ددة ،وعندم�ا أطلق�ت وكال�ة
املخاب�رات املركزي�ة األمريكي�ة (يس آي إي�ه)
عملية نبتون س�بري لقتل زعيم تنظيم القاعدة
الس�ابق أس�امة ب�ن الدن أو القب�ض عليه يف
مايو/آي�ار من ع�ام  2011اخت�ارت الواليات
املتحدة األمريكية عدم إبالغ باكس�تان ،عندما
حل�ق فري�ق م�ن ق�وة العملي�ات الخاصة يف
مش�اة البحرية األمريكي�ة يف طائرة هليكوبرت
شبحية يف املجال الجوي الباكستاني ،فقد كان
الجانب األمريكي يخىش من أن يرسب أحد تلك
العنارص باالستخبارات الباكستانية املعلومات
ألسامة بن الدن فيهرب قبل وقوع الهجوم.
وبدال من ذلك ،تعد س�لطنة عم�ان هي البديل
املحتمل ،وبوجود حكومتها املستقرة واملوالية
للغ�رب ،تس�تضيف الس�لطنة بالفع�ل قواعد
رئيسة تستخدمها بريطانيا يف ثمريت ومؤخرا
يف الدق�م عىل س�احل املحي�ط الهن�دي .وتقع
الدق�م عىل بع�د أكثر من ألف مي�ل عن الحدود
األفغاني�ة وأي طائ�رة تحم�ل جن�ودا ما زالت
بحاج�ة إىل التحلي�ق فوق باكس�تان ،كما تعد
مملكة البحرين بديال محتمال آخر حيث تمتلك
اململكة املتحدة بالفع�ل قاعدة بحرية صغرية،
إت�ش إم إس جفري ،ولدى األس�طول الخامس
التاب�ع للبحري�ة األمريكية قاع�دة كبرية جدا
يف البحرين.كم�ا أن هن�اك دائم�ا أيض�ا آس�يا
الوس�طى التي تحد أفغانس�تان م�ن الناحية
الش�مالية ،ويف الس�نوات الت�ي أعقبت أحداث
 11س�بتمرب/أيلول مبارشة اس�تخدم الجيش
األمريك�ي قاعدة س�وفيتية قديم�ة يف جنوب
رشق جمهوري�ة أوزبكس�تان تس�مى كاريش
خ�ان أباد أو “ك�ي  ،”2لكنه انس�حب منها يف
عام  2005بعد أن ساءت العالقات بني الواليات
املتح�دة األمريكي�ة وأوزبكس�تان ،وس�تكون
الع�ودة ،حتى بدع�وة من أوزبكس�تان ،مثرية
للج�دل حيث ورد أن تلك القاعدة ملوثة بش�دة
باملواد الكيميائية واملواد املشعة.
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املوارد املائية ترد على أنباء ارتفاع ملوحة
شط العرب

بغداد /الزوراء:
تداولت بعض وكاالت االنباء يف األونة
األخرية ترصيحات وأخبار مبالغ فيها
بشأن ارتفاع امللوحة يف مياه شط
العرب.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «وزارة املوارد املائية تود
أن تطمنئ املستفيدين يف كافة محافظات
العراق بأن املياه خالل املوسم الصيفي
الحايل ستكون متوفرة وبنوعية جيدة،وأن
الوزارة مستمرة حاليا ً بأيصال كمية
املياه املتفق عليها من نهر دجلة اىل شط
العرب عند الحدود الفاصلة مع محافظة
ميسان والتي لم تقل عن ٧٥م/٣ثا وهذه
الكمية كافية أليقاف تقدم املد امللحي
ملسافات كبرية يف شط العرب وأن االرتفاع

النسبي لألمالح يف مياه شط العرب يف
منطقة سيحان يعود اىل النقص يف كمية
املياه الواردة من نهر الكارون أضافة اىل
قيام الجانب األيراني بترصيف مياه البزل
الزراعي عند مصب نهر الكارون يف شط
العرب والذي أعرتضت عليه الوزارة لعدة
مرات».
واشارت اىل أن «الوزارة حاليا ً تدير تشغيل
القناة األروائية التي تنقل املياه من
منطقة كتيبان اىل منطقة رأس البيشة يف
أقىص الجنوب وهذه القناة تضمن تأمني
مياه جيدة لكافة مشاريع األسالة الواقعة
عليها ولكافة األقضية والنواحي أبتدا ًء
من قضاء شط العرب وصوالً اىل الفاو
وبضمنها ناحية السيبة والتي ستلبي
أحتياجات مياه الرشب والبلديات».

احلشد يدمر ثالث مضافات لداعش
يف األنبار

بغداد /الزوراء:
دمر الحشد الشعبي وطريان الجيش ،امس االثنني ،ثالث مضافات لتنظيم “ داعش”
االجرامي يف صحراء االنبار الغربية مع تدمري عدد من العبوات الناسفة.
وقال قائد عمليات االنبار للحشد قاسم مصلح يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه،
إنه “بعملية استخبارية نوعية وبتنسيق عال مع ابطال طريان الجيش العراقي تم
تدمري ثالث مضافات لداعش يف صحراء االنبار الغربية وبإنزال قوة محمولة جوا
من الحشد الشعبي ”.
واضاف مصلح” كما شهدت العملية دهم وتفتيش مناطق ( جنوب الرطبة و سد
الحسينية و الطريق الدويل دغيمة و وادي العجرمي) فضال عن مداهمة وتفتيش
 18منطقة مابني وديان وتالل وتعترب رخوة أمنيا”.
واشار قائد العمليات اىل ان “القوة التي شاركت هي اللواء  18واللواء  13وأمن
الحشد يف القاطع واالستخبارات الهندسة العسكرية يف الحشد الشعبي”.

واسط تعلن عن معلميها ومدرسيها املشمولني
بقطع األراضي

بغداد /الزوراء:
اعلنت محافظة واسط ،امس االثنني،
عن شمول جميع معلميها ومدرسيها
ممن لديهم خدمة فعلية تتجاوز الخمس
سنوات ،بقطع االرايض السكنية.
وقال املحافظ محمد املياحي يف ترصيح
صحفي :إن “اللجنة املختصة التي
شكلتها املحافظة لهذا الغرض ،اتمت جرد
املالكات الرتبوية وتخصيص املساحة
الالزمة لالرايض وفرزها ضمن مخرجات
التخطيط العمراني”.وأشار املياحي اىل

“انجاز اللجنة سندات لــ 2040قطعة
ارض بمدينة الكوت لتوزيعها بينهم
كوجبة اوىل ،وسيشهد االسبوع الحايل
احتفالية لتوزيع سندات تمليكها”.
وأوضح ،أن “دائرة البلديات مستمرة بفرز
االرايض السكنية وتوزيعها بني الرشائح
املشمولة ضمن املبادرة الوطنية للسكن،
والتي تتضمن توزيع  120ألف قطعة
ارض مجانا بني مواطني املحافظة»،
مؤكدا ان «التوزيع ضمن املبادرة سيشمل
املوظفني وغري املوظفني”.
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أعلنت وصول وجبات جديدة من فايزر

الصحة :تلقيح  %20من السكان كفيل بعودة احلياة لطبيعتها
بغداد /الزوراء:
قالت وزارة الصحة والبيئة ان تلقيح  20باملئة
من السكان أي  8ماليني نسمة عىل األقل كفيل
بعودة الحياة اىل طبيعتها.
وقـال مدير صحة الكرخ ،جاسب الحجامي،
يف ترصيح صحفي :ان “عـدد امللقحني فـي
الـبـالد حتى االن وصـل الـى اكـثـر من 298
ألـف مـواطـن ،وهـذا امـر مؤسف ،النه فــي
حــال اســتــمــرار االرقــــام عـلـى
هـذه الوترية ،فان الـوزارة بحاجة اىل  10أعوام
مقبلة لتلقيح جميع املواطنني».
واوضح ان «عودة الحياة لطبيعتها تتطلب عىل
االقـل الـوصـول بـاعـداد امللقحني اىل  20باملئة
من نسبة السكان ،اي تلقيح  8ماليني نسمة”.
واكد “عدم وجود بدائل تعوض عن اللقاح
مـع االلـتـزام بالتعليمات الوقائية بـارتـداء
الكمامات والتباعد االجتماعي”.
واعــلــنــت وزارة الــصــحــة مــؤخــرا
انـهـا ستتسلم مليوني جرعة من اللقاحات
من مختلف الـشـركـات خـالل الشهر الحايل،
وهناك  6ماليني جرعة اخرى جاهزة من
لقاح (فـايـزر) سيجري تسلمها وصـوال
الــى نـهـايـة الـعـام الـحـالـي ،بينما
ستصل لـقـاحـات سـيـنـوفـارم تكفي
لتطعيم  500ألــف شـخـص ،فـضـال عــن
تـسـلـم مـلـيـون و 176ألف جرعة من مرفق
كوفاكس.

وتطرق الحجامي الـى تقنيات التلقيحات
املستخدمة يف البالد ،حيث بني ان “لقاح
فــايــزر يـسـتـخـدم تـقـنـيـة حـديـثـة
الـــنـــووي
الــحــامــض
تسمى
لــفــيــروس كــورونــا ،وبـمـجـرد
حـقـنـهـا تـقـوم الـخـاليـا بـانـتـاج
بــروتــني يـقـوم بـتـحـفـيـز املـنـاعـة
بالجسم للتعرف عىل الفريوس”.
اسـتـرازنـيـكـا،
لــقــاح
امــا

الـنـواقـل
تقنية
فـإنـه”يـسـتـخـدم
الـفـيـروسـيـة ،اي اسـتـخـدام فــيــروس
اخــر اقــل ضـــراوة يـتـم تـحـويـلـه
لـيـضـاف الــى جــزء مـن فـيـروس
كـورونـا وبـعـدهـا يـجـري ادخــال
الـفـيـروس املـعـدل الــــى خـــاليـــا
االشــــخــــاص الـــتـــي تــقــوم
بـانـتـاج بـروتـني نـمـوذجـي يستطيع
دفـع االنـظـمـة املـنـاعـيـة لـلـتـعـرف

عـلـيـه ،بينما يــســتــخــدم لــقــاح
تقنية
الـصـيـنـي
ســيــنــوفــارم
تكنولوجيا الـلـقـاح الـخـامـل ،وذلـك مــن
خــالل مـعـالـجـة الـعـوامـل املـعـديـة
من كورونا املستجد كيميائيا اوعرب الحرارة
لـكـي تـفـقـد خـطـورتـهـا ،بــشــرط
الـحـفـاظ عـلـى قـدرتـهـا بـانـتـاج
مـنـاعـة اي اجـسـام مضادة”.
ويتم يف العراق استخدام ثالثة انـواع من
اللقاحات اقرتها وزارة الصحة هي فايزر
وسينوفارم واسرتازنيكا.
بينما أعلنت الرشكة العامة لتسويق االٔدوية
واملستلزمات الطبية يف وزارة الصحة ،امس
االثنني ،عن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر
املضاد لفريوس كورونا.
وقالت وزارة الصحة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انـه « تم وصول شحنة جديدة من
لقاح فايزر املضاد لفريوس كورونا ضمن جدول
التسليم االسبوعي املتعاقد عليه مع رشكة
فايزر» .واكدت الرشكة العامة لتسويق االدوية
واملستلزمات الطبية بحسب البيان ،أنه» تم
توزيع الصناديق عىل اسطول الربادات املخصص
لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك الربادات
وبوقت واحد اىل نقاط التلقيح املحدده يف كافة
محافظات العراق وحسب خطة التوزيع املعدة
مسبقا».

النزاهة تستقدم نائب حمافظ وتعتقل مهندسا خمتلسا يف ذي قار

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة،
امس االثنني ،عن صدور أمر
ِّ
بحق نائب محافظ ذي قار
استقدام
ٍ
َّ
وعد ٍد من مُ وظفي ديوان املحافظة،
قبض
فيما أشارت إىل تنفيذ أمر
ٍ
مسؤول يف رشكة نفط
صادر بحق
ٍ
ٍ
ذي قار مُ َّ
هم باالختالس.
ت
ٍ

وقالت دائرة التحقيقات يف الهيئة،
ويف معرض حديثها عن تفاصيل
َّ
حققت فيها الهيئة
القضيَّة التي
وأحالتها إىل القضاء ،أن «قايض
التحقيق املُ
ِّ
استقدام
ختص أمر
ٍ
ِّ
بحق نائب محافظ ذي قار وعد ٍد
من مُ َّ
وظفي ديوان مُ حافظة ذي
قار؛ استنادا ً إىل أحكام املا َّدة ()٣٣١

من قانون العقوبات».واوضحت
أن «األمر جاء عىل خلفيَّة قضيَّة
تقدير بدالت إيجار ( )٢١محالً
َّ
أقل من
بمبلغ
يف قضاء الشطرة
ٍ
سياق آخر،
».ويف
الحقيقي
السعر
ِّ
ٍ
ُّ
َّ
تابع
ل
عم
فريق
ن
تمك
الدائرة
أكدت
ٍ
ٍ
ملكتب تحقيق الهيئة يف املحافظة،
بإرشاف جهات إنفاذ القانون ،من

صادر
قضائي
قبض
تنفيذ أمر
ٍّ
ٍ
ٍ
بحق مُ
هندس يشغل منصب مدير
ٍ
أحد األقسام يف رشكة نفط ذي
قار مُ َّتهم باالختالس وذلك استنادا ً
ٍ
إىل أحكام املا َّدة ( )316من قانون
َّ
أن التحريات
العقوبات.وتابعت
األوليَّة التي أجراها الفريق أثبتت
قيام املُ َّتهم باختالس مواد مخزن َّي ٍة

من رشكة نفط ذي قار وبيعها يف
ً
الفتة إىل َّ
أنه قام
األسواق املحليَّة،
باستغالل (غلق الرشكة من قبل
املتظاهرين) إلخراج املواد من
الرشكة يف ساع ٍة متأخر ٍة من الليل،
ً
مشرية إىل تدوين أقواله وتصديقها
قضائيا ً وإيداعه يف التوقيف عىل
ذمَّ ة التحقيق ،وفقا للبيان».

حقوق اإلنسان :اجلفاف يلوح يف مساء  15منطقة بدياىل

بغداد /الزوراء:
اكد مدير مفوضية حقوق االنسان يف محافظة
دياىل صالح مهدي ،امس االثنني ،أن الجفاف
يلوح يف سماء  15منطقة يف املحافظة.
وقال مهدي يف ترصيح صحفي ان” دياىل تشهد
بمرور الوقت ازمة مياه قاسية مع اقرتابها من

موسم الصيف الفتا اىل ان الجفاف يلوح حاليا
يف سماء  15منطقة بعضها مدن كبرية بسبب
انحسار كبري يف امدادات املياه وبدات االصوات
تتعاىل عن شحة يف مياه الرشب”.
واضاف مهدي ان” واقع املياه لنحو %70
من مناطق دياىل مقلق خاصة مع انخفاض

مناسيب خزين بحرية حمرين” ،مؤكدا أن
“الجفاف اذا كان قاسيا جدا قد يقود اىل نزوح
لالهايل وهذا امر نامل ان النصله يف ظل سعي
الجهات املختصة لتامني بدائل محددة للتخفيف
من وطاة االزمة”.
واشار اىل ان” مفوضية حقوق االنسان تتابع

ملف املياه عن كثب وترصد تداعياته يف مناطق
عدة من دياىل مؤكدا بان ملف املياه يعترب حاليا
من امللفات الصعبة والتحديات التي ستكون اكثر
صعوبة كلما تقدمنا نحو الصيف يف ظل زيادة
الحاجة للمياه سواء لالستخدامات البرشية او
لسقي البساتني”.

اإلطاحة بـ 4إرهابيني يف بغداد ونينوى
بغداد /الزوراء:
ألقت قوة من مديرية االستخبارات العسكرية
وقوة مشرتكة القبض عىل احد االرهابيني قبل
دخوله العاصمة بغداد
وذكر بيان للمدرية تلقت «الزوراء» نسخة منه:
انه «تعضيدا ملهامها يف مالحقة ما تبقى من فلول
داعش االرهابي وخالياه النائمة وضمن عمليات
التفتيش والبحث عن املطلوبني للقضاء وبالتنسيق
مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت

مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة
 ١١واستخبارات الفوج الثالث لواء املشاة ٤٤
وقوة مشرتكة من القبض عىل أحد االرهابيني يف
سيطرة الشعب بوابة بغداد كان ينوي الدخول اىل
بغداد قادما من املقدادية بمحافظة دياىل».
واضاف البيان ان»االرهابي من املطلوبني للقضاء
بموجب مذكرة قبض وفق أحكام املادة ٤
إرهاب».
من جانب اخر ،اعلنت وكالة وزارة الداخلية

لشؤون الرشطة ،امس االثنني ،القبض عىل3من
عنارص عصابات داعش االرهابية يف مدينة
املوصل.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه« :من خالل عملية امنية تم القبض عىل ثالثة
عنارص من عصابات داعش االرهابية والذين
كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى «ديوان
الجند واملعسكرات العامة»خالل فرتة سيطرة
داعش يف مدينة املوصل».

الشركة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوني
اعالن متديد مزايدة
تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع /بابل عن تمديد بيع املواد املدرجة يف ادناه يف املزايدة العلنية
للمرة (الثالثة) وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013يف الساعة العارشة من صباح
يوم الخامس عرش التايل لنرش االعالن.
فعىل الراغبني الرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات املبينة ادناه بصك
مصدق المر الرشكة وباسم املشرتي حرصا والبطاقة التموينية او بطاقة السكن وبراءة الذمة من
الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة ( %)2/1نصف من املئة من بدل البيع عن كل
يوم تأخري وملدة ( )30ثالثون يوم وأية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة.
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة ( )5خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

الحقوقي
عامر جاسم
مدير القسم القانوني
العدد/242 :ب2021/
التأريخ2021/4/20 :

		
جمهورية العراق
		
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعـــــالن
ستبيعُ محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل  9185/110جزيرة وخالل
ثالثون يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه
ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا ً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان
والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة  %10بصك مصدق مع رسم تسجيل
العقار بنسبة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم
• االوصاف-:
 -1العقار يقع يف مدينة النارصية حي سومر خلف مدرسة النسور وهو عبارة عن دار مكونة من ساحة
امامية يف مقدمة الدار واربعة غرف ثالثة منها داخل الدار وواحدة خارجية ومطبخ واستقبال وكلدور
صغري ومجموعة صحية مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومفروش بالبورسلني ومطيل باالصبغ
ومجهز بالكهرباء واملاء ويوجد سلم خارجي مؤدي اىل الطابق االول املكون من غرفتني وساحة مكشوفة
ومجموعة صحية مبني من البلوك ومسقف بالشيلمان عموم العقار قديم.
 -2مساحة العقار  200م.2
 -3القيمة املقدرة للعقار سبعة وتسعون مليون دينار فقط.
 -4الدار مشغولة من قبل املدعى عليه الرابع ويرغب بالبقاء مستأر بعد البيع.
مالحظة-:
النرش يف صحيفتني محليتني.

فقدان هوية
فقدت الهوية املرقمة( ) ١٤٢٣٢
والصادرة من نقابة الصحفيني
العراقيني باسم( حسن عبود حسن)
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار.

اسواق
العدد 7476 :الثالثاء  27نيسان 2021

التخطيط :ارتفاع مؤشر التضخم
الشهري والسنوي لشهر آذار

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطي�ط ،ام�س
االثنني ،ع�ن ارتفاع مؤرش التضخم
لشهر اذار بنسبة  ،0.7%والسنوي
بنسبة 4.0%
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة ،عبد
الزهرة الهنداوي ،يف حديث صحفي:
ان “مؤرش التضخم الشهري لـ اذار
املايض ارتفع بنسبة  0.7%مقارنة
بالش�هر ال�ذي س�بقه” ،مبين�ا أن
“مؤرش التضخم السنوي هو اآلخر
ارتف�ع بنس�بة  4.3%مقارن�ة مع
نفس الشهر من عام .”2020
وأضاف أن “الزي�ادة التي جاءت يف

أس�عار رصف الدوالر منذ منتصف
ش�هر كان�ون االول ع�ام 2020
تس�ببت بتخفي�ض قيم�ة العمل�ة
املحلي�ة وارتف�اع أس�عار الس�لع
والخدمات لكون أغلب هذه الس�لع
املحلية هي مستوردة”.
واش�ار اىل ان “مع�دل التضخ�م قد
ارتفع بنحو  5.6%منذ شهر ترشين
الثاني  2020لغاية اذار .”2021
وكان الجه�از املرك�زي لإلحص�اء
قد أعلن يف وقت س�ابق من الش�هر
املايض عن ارتفاع التضخم الشهري
لش�هر ش�باط بنس�بة 0.7%
والسنوي بنسبة .4%

الكشف عن إمكانية استحداث
درجات وظيفية خارج املوازنة

بغداد /الزوراء:
أكدت اللجنة املالية النيابية ،امس
االثنني ،ع�دم امكانية اس�تحداث
درجات وظيفية ومش�اريع خارج
موازنة  ،2021فيما أشارت إىل أنه
ال يمكن شمول جميع املحافظات
بالتخصيصات كافة .
وقال عض�و اللجنة ،النائب عدنان
الزريف ،يف ح�وار تابعته “الزوراء”:
انه “ال يمكن استحداث أي درجات
وظيفية خ�ارج اط�ار املوازنة وال
تمتل�ك أي جهة الصالحي�ة بذلك،
الن�ه ت�م التصوي�ت عليه�ا وتع�د
ناف�ذة” ،الفتا ً اىل أن “املش�اريع ال
يمكن اضافتها خارج املوازنة بعد
تخصيص مبال�غ كافية يف الخطة
االستثمارية”.
وأض�اف الزريف ان�ه “تم تخصيص
 12تريلي�ون دين�ار لل�وزارات

ولتنمي�ة األقالي�م واملحافظ�ات 5
ترليونات دين�ار” ،مؤكدا ً أن “هذه
املبال�غ كافي�ة لتنفي�ذ مش�اريع
كثيرة “ ،مبين�ا أن “اللجنة املالية
وج َّهت املحافظني خالل اجتماعها
معهم باستكمال خطط املحافظة
لغرض املصادقة عليها وارس�الها
اىل وزارة التخطي�ط لتخصي�ص
املبالغ املالية لها”.
وأش�ار اىل ان “اإلي�رادات العام�ة
ه�ي حاكم�ة على النفق�ات،
وبالت�ايل ال يمك�ن ش�مول جميع
املحافظ�ات ب�كل التخصيص�ات
وتغطية املش�اريع كاف�ة وانما اىل
املش�اريع الت�ي فيه�ا أولوي�ات”،
الفت�ا اىل أن “اللجن�ة املالية تراقب
املش�اريع املتلكئ�ة مع ال�وزارات
النهاء فجوة املشاكل مع الوزارات
واملحافظات”.

صالح الدين متنح  30إجازة
استثمارية خالل 2021
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة استثمار صالح الدين ،امس االثنني ،إجمايل الفرص االستثمارية
املمنوح�ة خلال العام الح�ايل بلغت  30فرص�ة ضمن قطاع�ات صناعية
وزراعية وتجارية وسكنية.
وق�ال مدير عام الهيئة ،ليث حميد الجبوري ،يف ترصيح صحفي :ان دائرته
منحت  30فرصة استثمارية خالل العام الجاري ضمن قطاعات متنوعة يف
التجارة والزراعة والصناعة واالسكان .مبينا ان كلفة املشاريع االستثمارية
املمنوحة بلغت  720341250دوالر.
واوض�ح الجبوري :ان اس�تثمار صلاح الدين منحت  7فرص اس�تثمارية
ضم�ن القطاع التجاري بكلفة  250600036دوالر و 3مش�اريع س�ياحية
وترفيهية بكلفة  2946453دوالر و 8مشاريع سكنية بكلفة 421285551
دوالراً ،و 4مش�اريع صناعية بكلفة  6605000دوالر و 3مش�اريع صحية
بكلفة  6421452دوالرا ،و 4مشاريع ضمن قطاع التعليم بكلفة 5482758
دوالرا ،ومرشوع زراعي بكلفة  7200000دوالر.
واك�د الجب�وري :ان املش�اريع منح�ت لرشكات اس�تثمار محلي�ة وتؤمن
نح�و  6500فرص�ة عمل يف املحافظة ،مشيرا اىل ان دائرت�ه ماضية بمنح
الرخص االس�تثمارية وفق الضوابط القانونية املعتمدة ومتابعة املش�اريع
االستثمارية ومراحل إنجازها وفقا للضوابط القانونية املقررة.

ذي قار تتوقع مومسا وفريا وختشى
عدم استيعاب خمازنها

بغداد /الزوراء:
توق�ع مدير زراعة محافظة ذي قار،
صالح هادي ،عدم استيعاب مخازن
وزارة التج�ارة األربع�ة يف املحافظة
لكميات الحنطة والش�عري املس�وقة
هذا املوسم.
وذك�ر هادي يف ترصي�ح صحفي :أن
“عدد املس�احات املزروعة للموس�م
الح�ايل ملحص�ول الحنط�ة واملق�رة
وزاريا بلغ�ت  346.189دونماً ،بينما
بلغ�ت مس�احات محصول الش�عري
املزروع�ة  70.015دونم�ا” ،الفتا إىل
أن “عملي�ة الحص�اد للمحصولين
انطلق�ت من�ذ أكث�ر م�ن  15يوم�ا،
بمش�اركة  229حاصدة محلية ومن
خارج املحافظة”.
وأض�اف أن “اجم�ايل املس�احة
املحص�ودة حت�ى اآلن بلغت 33.275
دونم�ا للحنط�ة و 28.362دونم�ا
للش�عري ،بكمية إنتاج بلغت 27.232
طنا ملحصول الحنطة”.
وتاب�ع ه�ادي أن “هن�اك أربع�ة
مراك�ز س�ايلوات تابع�ة ل�وزارة
التج�ارة يف املحافظ�ة تعم�ل على
تس�لم املحاصي�ل وه�ي (صومعتي

النارصية ،والرفاع�ي ،اضافة مركز
اإلصالح ،ومط�ار الدهيمية)” ،مبينا
أن “التوقع�ات للموس�م التس�ويقي
ه�ذا العام أن تبل�غ  300.007أطنان
ملحص�ول الحنطة وهي أعىل نس�بة
تسويقية من العام املايض”.
وأوض�ح أن “ه�ذا الرقم التس�ويقي
يش�مل فق�ط املس�احات املزروع�ة
ضمن الخط�ة ،حي�ث أن هناك 184
أل�ف دون�م ت�م زراعت�ه بمحص�ول
الحنط�ة خ�ارج الخط�ة مزروع�ة،
وقد ت�م مفاتح�ة وزارة التجارة عىل
ش�مولهم بالتس�ويق ،وبانتظ�ار
اإلجابة عىل ذلك”.
ولفت ه�ادي إىل أن “موافقة الوزارة
عىل إضافة محصول الحنطة املزروع
خ�ارج الخط�ة التس�ويقية يعن�ي
ارتفاع كمية اإلنت�اج يف املحافظة اىل
أكث�ر من  400الف ط�ن وربما يصل
لنصف مليون طن ،ما يعني أن مراكز
وزارة التج�ارة يف املحافظة س�تكون
غير كافي�ة الس�تيعاب الكمي�ات
املس�وقة ،إال يف حالة السحب املبارش
للمطاحن”.
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البنك املركزي يطلق مبادرة لدعم ذوي ضحايا فاجعة ابن اخلطيب
بغداد /الزوراء:
اعلن البن�ك املرك�زي العراقي ،امس
االثنين ،إطلاق مب�ادرة م�ن ثالث�ة
محاور لتخفيف اإلرضار التي أصابت
ذوي الش�هداء والجرح�ى يف حادث�ة
مستش�فى ابن الخطي�ب ،فضال عن
اع�ادة تأهيل املش�فى ودع�م جهود
الحكومة يف معالجة آثار الحادث .من
جانب متصل ،كشفت وزارة التجارة
عن عقد اجتماع طارئ بشأن تقديم
مس�اعدات عاجل�ة لعائالت ش�هداء
وجرح�ى فاجع�ة مستش�فى اب�ن
الخطيب.
وذك�ر البنك املرك�زي يف بي�ان تلقت
“ال�زوراء” نس�خة من�ه ،ان “البن�ك
يشارك ش�عبنا أحزانه للحادث األليم
ال�ذي وقع يف مش�فى اب�ن الخطيب،
والذي راح ضحيته عدد من الش�هداء
والجرحى”.
واضاف أن “البنك املركزي واملصارف
واملؤسس�ات املالي�ة غير املرصفية
أطلق�ت مب�ادرة م�ن أج�ل تخفيف

األرضار الت�ي أصابت ذوي الش�هداء
والجرح�ى ،وإلعادة تأهيل املش�فى،
ولدع�م جه�ود الحكوم�ة يف معالجة
آثار ه�ذا الحادث األلي�م” ،منوها إىل
ان املب�ادرة تضمن�ت ثالث�ة محاور،

اولها “تخصيص منحة لذوي شهداء
الحادث” ،والثاني“ ،تخصيص منحة
ل�كل جريح م�ن جرحى الح�ادث”،
والثال�ث“ ،دع�م جه�ود الحكوم�ة
يف إع�ادة تأهي�ل املش�فى وفق�ا مل�ا

يت�م التنس�يق ب�ه م�ع دول�ة رئيس
الوزراء”.
م�ن جان�ب متص�ل ،كش�فت وزارة
التج�ارة ،ام�س االثنين ،ع�ن عق�د
اجتماع طارئ بشأن تقديم مساعدات

عاجل�ة لعائلات ش�هداء وجرح�ى
فاجعة مستشفى ابن الخطيب.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة منه :ان “وزير التجارة ،عالء
الجبوري ،وج�ه بعقد اجتماع طارئ
ملناقش�ة تقديم املس�اعدات العاجلة
لعوائل الش�هداء والجرحى يف فاجعة
مستشفى ابو الخطيب”.
وبين�ت ال�وزارة اىل أن الوزي�ر دع�ا
اىل “اجتم�اع اس�تثنائي ملناقش�ة
املس�اعدات املمكنة له�ذه العوائل”،
مؤك�دا “اهمي�ة ان تس�تنفر الوزارة
جميع مؤسساتها لتقديم املساعدات
املمكن�ة للعوائ�ل املفجوع�ة به�ذا
املصاب الجلل”.
وبين�ت أن “موض�وع االجتم�اع
سيكون عن امكانية دعم مستشفى
الخطيب وش�هداء الفاجعة اذ نس�ب
الوزير بالبحث بإمكانية توفري الدعم
امل�ادي من خالل املناف�ع االجتماعية
املتحققة لرشكات الوزارة للس�نوات
السابقة واية ابواب دعم اخرى”.

تداول مليار سهم بنحو  800مليون دينار يف البورصة العراقية
بغداد /الزوراء:
أعلن س�وق العراق لألوراق املالي�ة ،امس االثنني،
تداول أكثر من مليار س�هم بقيمة مالية تجاوزت
 795مليون دينار.
وذكر الس�وق يف تقرير له اطلعت عليه “الزوراء”
أن “ع�دد الشركات املتداول أس�همها خالل امس
بل�غ  33رشك�ة من أص�ل  103رشكات مدرجة يف
الس�وق” ،مبينا أن “عدد الرشكات املوقوفة بقرار
هيئ�ة األوراق املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليم�ات
اإلفصاح املايل بلغ  19رشكة”.
وأضاف أن “عدد األسهم املتداولة بلغ مليار و160
ألف س�هم بقيمة مالية بلغ�ت  795مليون و808
آالف دينار” ،الفتا إىل أن “مؤرش األس�عار املتداولة
 ISX60أغلق عىل  593.16نقطة مسجالً انخفاضا
بنسبة  0.62%عن إغالقه يف الجلسة السابقة”.
وأش�ار التقري�ر إىل أن “األس�هم املشتراة م�ن
املس�تثمرين غري العراقيني بلغت  10ماليني سهم

بقيمة مالية بلغت  31مليون دينار من خالل تنفيذ
 9صفقات عىل أسهم رشكتني ،فيما بلغت األسهم
املباع�ة م�ن غري العراقيين يف الس�وق  10ماليني
س�هم بقيمة مالي�ة بلغ�ت  31ملي�ون دينار من
خالل تنفيذ  9صفقات عىل أسهم  4رشكات”.
وتاب�ع أن “الرشكات األكثر ربحية كانت العراقية
إلنت�اج التمور وبتغيري بلغ نس�بته  3.77%تليها
رشكة املعدنية والدراج�ات وبتغيري بلغ ،1.72%
فيم�ا كانت أكث�ر الرشكات خس�ارة ه�ي بغداد
الع�راق للنق�ل الع�ام ،وبتغيير بل�غ ،% -4.99
تليه�ا األهلية لإلنتاج الزراعي وبنس�بة تغيري بلغ
.”-4.76%
يذكر أن سوق العراق لألوراق املالية ينظم خمسة
جلس�ات تداول أس�بوعيا من األح�د إىل الخميس،
ومدرج فيه  103رشكات مس�اهمة عراقية تمثل
قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة
والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

الــعــمـل ترسم خطة لشمول النازحني
بإعانات شبكة احلماية

اقتصادي :العمالة األجنبية استنزاف
لرأس املال الوطين
بغداد /نينا:
اك�د املخت�ص االقتص�ادي حسين
شاكر طهيلو  ”:ان العمالة االجنبية
خلفت بطالة عراقية كبرية “ ،مشددا
على رضورة ضبط دخ�ول العمالة
االجنبي�ة واالس�تعانة بالعمال�ة
الكف�وءة ،م�ع االخذ بنظ�ر االعتبار
تشغيل العمالة العراقية بجانبها.
وق�ال طهيل�و يف ترصي�ح للوكال�ة
الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء  /نينا /
“شهد العراق بعد عام  ٢٠٠٣انفتاحا ً
اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسياس�يا ً أتاح
دخ�ول العمال�ة االجنبي�ة  ،س�واء
بص�ورة قانوني�ة او غير قانوني�ة
“ ،مبين�ا  ”:ان اح�د ابع�اد العمال�ة
االجنبية  ،خاصة غري القانونية منها
 ،التأثير الواضح على الناتج املحيل
االجم�ايل اذ تعمل عىل خ�روج رأس
املال من العراق “.
واش�ار بهذا الخص�وص اىل ترصيح
لوزي�ر التخطي�ط بان هن�اك مليون
عامل اجنب�ي يعملون بص�ورة غري

قانوني�ة يف الع�راق ،وبالت�ايل ه�ذا
يؤثر عىل معدالت التحويل الش�هري
لخارج البلد.
واوضح  ”:ان معدل التحويل الشهري
للعام�ل الواحد وص�ل اىل حوايل 200
دوالر ش�هرياً،مما يع�ادل  1%م�ن
الناتج املحيل ،وهذا اس�تنزاف لرأس
امل�ال العراقي وهروبه خ�ارج البلد،
بل ايض�ا تؤدي العمال�ة االجنبية اىل
تفيش ظاهرة البطالة وبالتايل تقليل

فرص العمل لشباب العراقي “.
وخلص طهيلو اىل القول  ”:ان العراق
يحت�اج  ،للتغلب عىل هذه املش�كلة ،
اىل رس�م سياسات اقتصادية هادفة
لكل القطاع�ات االقتصادية خاصة
قط�اع الصناع�ة  ،إىل جانب رضورة
ضب�ط دخ�ول العمال�ة االجنبي�ة
واالس�تعانة بالعمال�ة الكفوءة ،مع
االخذ بنظر االعتبار تش�غيل العمالة
العراقية بجانبها.

بغداد /الزوراء:
أعـ�دت وزارة الــعــمـ�ل والـــش�ـــؤون
االجـتـمـاعـيـة خـطـة لتمكني الـنـازحـني
اقتصاديا وشمولهم بإعانات شبكة الحماية.
وقــال مـديـر دائــرة الـعـمـل والـتـدريـب
املـهـنـي بــالــوزارة ،رائــد جـبـار باهض،
يف ترصيح صحفي :ان “الــوزارة اعـدت خطة
لــلــنــهــ�وض بـــواقـــ�ع االس�ــــر
الــنــازحــ�ة واالس�تفادة م�ن طاقاته�ا،
الس�يما بعد ان عـاد اغلبه�ا الــى املـنـاطـق
املـحـ�ررة وهـم بـحـاجـة الـى دعـم لـبـدء
حياته�م بـعـ�د ان تـهـدمـ�ت مـنـازلـهـم
وخـسـروا فرص عملهم”.
الـوزارة كــانــت قــد اعـلـنـت فــي وقـت
سابق ،زيادة نسب الشمول باعانات شـبـكـة
الـحـمـايـ�ة لـلـمـنـاطـ�ق املــحــ�ررة
خاص�ة نين�وى ،الت�ي افتت�ح فيه�ا مجم�ع
لــألكــشــاك الـتـس�ـويـقـيـة يــضــم
 153كشكا لتوفري فــرص للباحثني عن العمل
املس�جلني لديها ومس�اندتهم من خالل انشاء

مشاريعهم الخاصة.
وبــين بـاهـ�ض ان “الـــ�وزارة
واس�ـهـامـا بـتـوفـيـ�ر فـــ�رص عـمـل
لـهـ�م لـدعـمـهـ�م اقــتــصــاديــ�ا
والــنــهــ�وض بـالـقـطـاعـين الصناعي
والــزراعــي ،قـد نس�قت م�ع منظمة دولية
للتع�اون معه�ا بتدري�ب وتـأهـيـ�ل ودعــم
الـنـازحـين مـ�ن خـلال اقـامـ�ة دورات
تدريبي�ة للش�باب لدع�م اس�ـتـقـرارهـم
بـمـنـاطـقـهـ�م وتمكينه�م بع�د الن�زوح
اقتصاديا ً واجتماعيا” .واكد “مس�اعي الوزارة
الحثيث�ة لش�ــــمول املس�تحقني باعان�ات
ش�ــــبكة الحماي�ة وتنفي�ذ برامــــ�ج
التدريــــب املهني” ،مشــــريا اىل ايــــالء
ال�وزارة مل�ف النازحين “جــــ�ل اهتمامها
باعتم�اد الوص�ول اىل املخيم�ات وتش�خيص
املس�تحقني المتيازاتها” ،منوه�ا بان “املرحلة
املقبل�ة ستش�هد نهض�ة بقطاع�ي الزراع�ة
والصناع�ة لتوفري فرص عم�ل للعاطلني ودعم
املنتوج الوطني”.

اخلام العاملي ينخفض مع انتشار فريوس كورونا يف اهلند

“أوبك” متفائلة بشأن تطور االقتصاد العاملي وآفاق صناعة النفط
رويرتز /متابعة الزوراء:
رصح األمين الع�ام ملنظم�ة “أوب�ك” محم�د
باركين�دو ،ام�س االثنين ،ب�أن “أوب�ك” ت�رى
إش�ارات إيجابية يف تطور االقتص�اد العاملي ويف
آفاق صناعة النفط.
وق�ال باركين�دو“ :هن�اك م�ؤرشات إيجابية يف
االقتص�اد العاملي وتوقعات الصناعة” ،مش�ددا
عىل أن العديد من العوامل ال تزال تتطلب املراقبة
واليقظة املستمرة.
وتأت�ي الترصيحات قبل اجتماع مزمع ملجموعة
“أوب�ك ،”+وال�ذي م�ن املخط�ط عق�ده ي�وم
األربعاء.
وقلصت “أوب�ك ”+إنتاجها بمق�دار  9.7مليون
برميل يوميا منذ  2020بس�بب انخفاض الطلب
عىل النفط الناجم ع�ن جائحة فريوس كورونا،
وت�م تعدي�ل التخفيض�ات لتصب�ح  6.9مليون
برميل يوميا يف أبريل الجاري.
ويف ماي�و املقب�ل ،م�ن املفترض تقلي�ص
التخفيضات لتك�ون  6.55مليون برميل يوميا،
وإىل  6.2ملي�ون برمي�ل يومي�ا يف يونيو ،2021

وإىل  5.76مليون برميل يوميا يف يوليو .2021
م�ن جانب متص�ل ،انخفض�ت أس�عار النفط،
امس االثنني ،مع انتشار فريوس كورونا يف الهند
ثالث أكرب مس�تهلك للنفط يف العال�م ،فيما قام
املستثمرون بتقييم توقعات الطلب قبل اجتماع
أوبك  +الرئييس يف وقت الحق من هذا األسبوع.
وتتعاىف الواليات املتحدة والصني بقوة من الوباء

وهناك بع�ض العالم�ات اإليجابية م�ن أوروبا،
ً
رياحا معاكس�ة من تفيش
لكن الس�وق يواجه
الفيروس يف الهن�د .وق�د يش�كل ذلك مش�كلة
بالنسبة لتحالف أوبك  ، +الذي وافق عىل البدء يف
إضافة املزيد من اإلمدادات اعتبارًا من أيار.
تعث�رت البداية القوية للنف�ط للعام يف منتصف
آذار حي�ث ب�دأت بع�ض املناط�ق تش�هد عودة

انتش�ار الفريوس ،عىل الرغم من أن األس�عار ال
تزال مرتفعة بنس�بة  30٪تقري ًبا يف عام ،2021
وم�ن املق�رر أن تعق�د أوب�ك  +اجتماعه�ا يوم
األربعاء لتقييم السوق النفطية.
وانخفض الخام األمريكي لشهر حزيران بنسبة
 ٪ 0.45إىل  61.85دوالرًا للربمي�ل يف بورص�ة
نيوي�ورك التجاري�ة يف الس�اعة  5:30بتوقي�ت
جرينتش.
فيم�ا انخف�ض خ�ام برن�ت لتس�وية حزيران
بنسبة  0.50٪إىل  65.09دوالرًا يف بورصة أوروبا
للعقود اآلجلة  ICEبعد ارتفاعه  1.1٪يف الجلسة
السابقة.
على الرغم م�ن التحدي�ات التي تمثله�ا األزمة
الهندية فإن هناك عالمات عىل انتعاش أوس�ع،
حيث توقع الرئيس التنفيذي لرشكة شلمربجري،
أكبر مق�اول حق�ول النف�ط  ،أن يع�ود الطلب
العاملي عىل النفط إىل مس�تويات م�ا قبل الوباء
بحل�ول نهاية العام املقبل ،إن ل�م يكن قبل ذلك
 ،بينما اس�تمر االقتصاد الصين�ي يف االزدهار يف
نيسان من النمو القيايس يف الربع األول.

الرياضي

أصفر وأمحر

إصابة مدرب سلة الكهرباء ماجد
نعمة بكورونا

بغداد /متابعة الزوراء
تأك�دت إصابة م�درب فريق الكهرب�اء لكرة الس�لة ماجد نعمة ،وطاقمه املس�اعد
بفريوس كورونا املستجد ،قبل دخولهم مرحلة الحجر الصحي.
وق�ال مدير املكتب اإلعالمي لنادي الكهرباء خيام الخزرجي إن الفحوصات الخاصة
بكوفيد 19-أثبتت إصابة املدرب ماجد نعمة مدرب فريق كرة السلة وطاقمه املساعد
بالفريوس ودخلوا فور التأكد من إصابتهم مرحلة الحجر الصحي.وأوضح أن اإلدارة
أجرت بشكل احرتازي فحوصات كاملة لفريق السلة والنتائج أكدت سالمة الالعبني.
يشار إىل أن الكهرباء يحتل املركز الرابع يف دوري السلة املمتاز.
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محودي ناصر يشكو هموم التدريب لـ

احتاد كرة اليد أهمل منتخب النساء وسيدة قطرية حتملت نفقات مشاركتنا يف غرب اسيا

بغداد  /انتصار الرساج
أكد حمودي نارص ،مدرب منتخبنا
الوطني للسيدات بكرة اليد ،أن إهمال
اتحاد اللعبة للمنتخب أثر كثريا ً عىل
جاهزيته لالستحقاقات الخارجية التي
توقفت ما بعد آخر مشاركة ببطولة
غرب اسيا يف قطر  2016حصل فيها
عىل املركز الثالث ،محمالً مسؤويل االتحاد
القصور الكبري بعدم تهيئة ظروف
مناسبة إلعداد املنتخب وضعف املبالغ
املستحصلة من أجل إدخاله املعسكرات
املالئمة.
وقال نارص لـ ( الزوراء)  :مازلنا نعاني
من سوء تخطيط ادارة االتحاد التي
اخفقت حتى يف توفر سيارة تساعد
الالعبات عىل التنقل من واىل أماكن
التدريب ،مما اضطررنا احيانا اىل نقلهن
بسياراتنا الخاصة أنا والكادر املساعد،
حرصا منا وخوفا عىل سالمتهن ،لكن يف
املقابل نذكر موقف عبد الحسني عيطان
وزير الشباب والرياضة األسبق ،الذي قدم
منحة تقدر ب  20مليون دينار خدمة
لكرة اليد النسوية ،والذي حاول أعضاء
االتحاد السابق حجبها عنا ،لوال الضغوط
التي تعرضوا لها وحصلنا عليها اخريا،
ومنذ ذلك الحني لم نتحصل عىل اي تمويل
لخدمة اللعبة ،ألننا نتعامل مع األسف مع
مجموعة همّها خدمة مصلحتها فقط.
وأضاف :ان العوائق التي تواجهنا وحجم
التحديات كبري جدا بسبب االهمال
الشديد الذي نعاني منه ،ولهذا اتخذت
قرارا بالسفر والعمل يف اقليم كردستان
الن العمل هنالك يشعرك بالرضا التام ،
فكل ما تحتاج من مستلزمات متوفر من
قاعات للتدريب ووسائط النقل ومبالغ
مالية ومكافآت لالعبات ،باختصار العمل
هناك مجدي ونافع وتستطيع تقديم
األفضل ألنك تقف عىل ارض صالحة
للعمل الريايض.

املقدمة من االتحاد لدعم استعادت
املنتخب يف معسكر او بطولة  ،قال
حمودي :ليس هنالك اي تخصيص
مايل للمنتخب النسوي  ،كل شخص
يف االتحاد او اللجنة األوملبية همه
األكرب تحقيق مآرب شخصية فقط،
أما من يريد العمل وإنجاح مهمته
فعليه بالرصف من ماله الخاص،
وهذا ما حصل معي يف سبيل إنجاح
مهمتي مع املنتخب ،وعىل سبيل الذكر
فأن مشاركتنا االخرية يف قطر 2016
لم يقدم لنا اتحاد اليد اي يشء ولوال
عالقاتي مع اكثر من طرف قطري
لكان وضعنا حرجا حيث اتصلت بسيدة
قطرية مسؤولة يف االتحاد القطري
النسوي من اجل تسهيل مهمتنا وعىل
الفور رحبت وتكفلت بجميع مصاريف
املنتخب العراقي النسوي وإقامته يف
قطر عىل نفقتها الخاصة ،وليس ذلك
فقط بل دفعت تكاليف تذاكر الطريان
التي لم يبادر االتحاد العراقي بقطعها
رغم ان املشاركة كانت باسم العراق!

العمل يف كردستان

ال مواهب يف بغداد

وعن تقيمه لقاعدة اللعبة يف بغداد
واملحافظات قال :برصاحة القاعدة يف
بغداد معدومة من املوهوبات ال يوجد
اي اهتمام وال مساندة وال مساعدة
من أي جهة  ،وكل شخص يقول بأننا
حريصون عىل بناء قاعدة للعبة يف
بغداد ،فهو كاذب ألننا نفتقر البسط
مقومات العمل الريايض  ،األندية تعترب
األلعاب النسوية مجرد تكملة عدد او

اليوم انطالق اجلولة التاسعة
والعشرين من الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
تفتتح اليوم الثالثاء ،منافسات الجولة التاسعة والعرشين من عمر
الدوري العراقي بإقامة مباراتني فقط.وتستكمل بقية مباريات
الجولة ،يومي غد األربعاء وبعد غد الخميس .يف املباراة األوىل،
يستضيف ملعب التاجي ،لقاء الكهرباء ضد الديوانية.ويطمح
الكهرباء لتأمني موقعه يف الئحة الرتتيب والتخلص من دوامة
الهبوط.أما الديوانية الذي بدأ بشكل جيد ،لكنه تعثر يف الجوالت
األخرية ،يبحث عن تأمني موقعه بعد أن دفع ثمن تغيري  5مدربني
يف املوسم الحايل.الديوانية يعي جي ًدا أن فوز الكهرباء ،سيعيده
للمناطق املهددة بالهبوط ،وبالتايل املباراة مهمة للفريقني ،ونقاطها
ستؤثر عىل موقع الفريقني يف سلم الرتتيب.الديوانية يحتل املركز 14
برصيد  27نقطة ،فيما يحتل الكهرباء ،املركز السابع عرش برصيد
 25نقطة .وتجمع املباراة الثانية بني النجف والطلبة ،وستقام يف
ملعب النجف الدويل ،واملباراة ال تقل أهمية عن سابقتها.ويطمح
النجف لالقرتاب من الصدارة ،خاصة وأن مباراة القوة الجوية
املتصدر أمام السماوة ستؤجل الرتباط األول بدوري أبطال آسيا.

اعالمنا الرياضي
االعالم�ي احمد الغ�راوي املوظف يف وزارة الش�باب
والرياضة تع�رض اىل ازمة صحي�ة جعلته طريح
الف�راش لعدة ايام وذل�ك نتيجة اصابته يف منطقة
الظهر  ،نسأل الله العيل القدير ان يمن عىل الزميل
الغ�راوي بالش�فاء العاج�ل وان يعود س�املا معافا
ملمارسة عمله املهني من جديد.
**************
ص�در اول ام�س االحد الع�دد الس�ادس والعرشين
لصحيفة رشطاوي التي تصدر عن الدائرة االعالمية
لنادي الرشطة الريايض ..العدد تضمن مجموعة من
املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت
الت�ي تش�ارك فيها عىل املس�توى املحلي فضال عن
موضوع�ات اخرى تخ�ص رياضتنا املحلي�ة ...كل
التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.
************
جه�ود كبرية وعمل احترايف مميز يقدمه املكت�ب االعالمي لنادي اربيل
الري�ايض بقيادة الزمي�ل ريبني رمزي م�ن خالل رفد
وس�ائل االعلام املختلف�ة بأخ�ر االخب�ار الخاصة
بنش�اطات الن�ادي الش�مايل بمختل�ف الفعاليات
وباللغتين العربية والكردية فضال عن توفري املادة
الفيديوية والصوري�ة الخاصة بالفريق االول الذي
ينشط يف دوري الكرة املمتاز.

نصاب يف االتحاد وال تهتم لبناء الفرق
النسوية واغلب الالعبات املستمرات
بالتدريبات يقولن نلعب ألجل كابتن
حمودي فقط ،وهذه مواقف يشكرن
عليها ،ألنهن برصاحة يمارسن اللعبة
كهواية وليس احرتافا ،لكن األمور
مختلفة يف املحافظات االخرى ،كونهم
أخذوا باالهتمام باللعبة وتطويرها
من جميع النواحي ،بداية من الفئات
العمرية ،وتدرجاتها وصوال اىل الفريق

االول  ،وخاصة فرق النجف والرمادي
والديوانية واقليم كردستان التي أخذت
عىل عاتقها االهتمام برياضة كرة اليد
النسوية ،وبناء قاعدة جيدة للعبة.

احتادات بال عمل

وفيما يخص عمل االتحادات الفرعية
وايها األكثر اهتماما بكرة اليد النسوية
اجاب :برصاحة االتحادات الفرعية
متوقفة منذ حوايل اربعة أعوام ،بسبب
سوء االدارة والتخبط بعمل اللجنة

األوملبية التي لم تقدم اي يشء لكرة
اليد النسوية ،وتربر ذلك دائما بقلة
األموال ،بينما يحتار أعضاؤها أي
السفرات يختارون دون إيجاد الحلول
ومساعدة بقية األلعاب ورصاحة ان
رئيس واعضاء اللجنة األوملبية السابقة
كانوا بحاجة اىل اإلصالح قبل إصالح
اآلخرين!

عالقات قطرية

وفيما يخص حجم التخصيصات املالية

وكشف حمودي :كالعب دويل سابق
ومدرب منتخب وطني ،اواجه
الكثري من املصاعب يف تأهيل وإعداد
العنرص النسوي بسبب ضعف
املهارات الفردية ويعود ذلك لعدم
تدريبهم بالصورة الصحيحة لفرتات
طويلة ،اضافة اىل ضعف اإلعداد
البدني لالعبات اللواتي يحتجن لبذل
مزيد من الجهد واكتساب املهارات
الالزمة من خالل االحتكاك الخارجي،
اضافة اىل مشكلة (اللغة) فيما
يخص الالعبات من أقليم كردستان
وصعوبة تعلّم اللغة الكردية يف سبيل
رشح مفردات الخطط لالعبات
بالصورة الصحيحة ،لكن هذا ال
يمنع بأني يف الفرتة املنرصمة

،استطعت تأهيل بعض الالعبات
عىل مستوى عال بأفضل الطرق
وبفرتة قياسية وجهود ذاتية بحتة،
واستطعت بمنتخب الشابات التغلب
عىل املنتخب اإلماراتي القوي.

غياب املدربة

وعن أسباب عدم تأهيل مدربة وطنية
للعبة قال :العنرص النسوي يحتاج اىل
قوة واهتمام وال يمكنهم النجاح مع
عنرص نسوي اخر ،الن املرأة ال تسطيع
فرض سيطرتها عىل املرأة ،وال تستطيع
التعامل معها بحزم ،عكس الرجل الذي
يتعامل مع املرأة بشكل مختلف ،فهي
تلمس منه االهتمام واالحرتام ،وتشعر
بأنها تتعامل مع اخ او صديق يف هذا
املجال  ،لهذا نرى ان اغلب املدربني
ينجحون عند تدريب الفرق النسوية
،اضافة اىل عامل اخر وهو ان املدربة
يكون مستواها اقل من مستوى اللعبة
يف الوقت الحايل الن جميع املدربات هن
أكاديميات درسن اللعبة ولم يمارسنها
ولم يتدربن أصال عكس الالعبات
املنتسبات اىل فرق ويتدربن بشكل
كامل ويمارسن اللعبة من فرتات ليست
بالقصرية فكيف اعينّ مدربة امكاناتها
التدريبية أقل من إمكانات الالعبة ،أكيد
ال يجوز إطالقا.

غياب قائد االوملبية

واختتم حمودي نارص حديثه بالقول
 :يعترصني األلم مما آلت اليه احوال
الرياضة النسوية يف الفرتة املنرصمة
ومعاناتها من االهمال والتهميش من
قبل اللجنة األوملبية كونها تمثل اعىل
سلم هرم السلطة الرياضية ،فغاب
القائد الحقيقي للجنة ما أدى اىل ضياع
العديد من األلعاب وخاصة النسوية،
لكن يبقى األمل موجود دائما وأبدا
بانتشال الرياضة النسوية مما تعانيه
من التدهور واالهمال.

اليتش :نعاني من غيابات مؤثرة امام الدحيل وفقدان الرتكيز ضيع علينا الكثري من النقاط
بغداد /الزوراء
اكد مدرب فريق الرشطة بكرة القدم
الكسندر اليتش ان الجهاز الفني
سيجري بعض التغيريات يف لقاء اليوم
امام الدحيل القطري لكون خياراتنا
محدودة جدا.
واضاف خالل املؤتمر الصحفي الخاص
باملباراة سنفتقد عددا ً من الالعبني
املهمني لكننا نسعى لتغيري الصورة بعد
ان قدمنا مباراتني جيدتني أمام األهيل
السعودي وكان من املمكن الخروج
بنتائج أفضل.
وبني ان أخطاؤنا املحلية تكررت يف
اآلسيوية مع تغيري ملموس يف األداء،إذ
ان فقدان الرتكيز يف لحظات معينة
أسهم يف دخول األهداف ملرمانا وبالتايل
سنسعى لغلق الفجوات وسنقدم ما

مطلوب منا يف املباراتني األخريتني
موضحا ان آلية املنافسة صعبة جدا،
ومجموعتنا األقوى يف البطولة.
ومن جانبه اكد السوري فهد يوسف
سعي ٌد بتسجيل الهدف لكن
انه
الفرحة كانت منقوصة لعدم تحقيق
نتيجة ايجابية وس نحاول تقديم
يشء لجماهري الرشطة يف ما تبقى من
مباريات موضحا ان الرشطة سيكون
دائم الحضور يف البطوالت اآلسيوية،
ودرس النسخة الحالية سيكون ماثال
أمام الجميع.
وتابع ان كرة القدم فوز وخسارة،
ويقينا سنقدم مباراة تليق بتاريخ
نادينا ،و األوراق باتت مكشوفة
للجميع ،والبد من تغيري الصورة اليوم
أمام الدحيل رغم صعوبتها.

مبشاركة العراق ..قرعة كأس العرب تسحب اليوم يف العاصمة القطرية الدوحة
بغداد /متابعة الزوراء
تقام يف الساعة التاسعة من

مساء اليوم الثالثاء يف العاصمة
القطرية الدوحة مراسم سحب

قرعة بطولة كأس العرب ،والتي
ستقام خالل الفرتة من  1وحتى

 18كانون أول املقبل.
ويشارك يف منافسات البطولة،
 23منتخ ًبا عرب ًيا ،وتقام عىل 6
من مالعب مونديال قطر .2022
وتضم قائمة الفرق املشاركة،
منتخبات قطر البلد املستضيف،
ومرص والسعودية واإلمارات
والجزائر والبحرين وجزر
والعراق
وجيبوتي
القمر
واألردن والكويت ولبنان وليبيا
وموريتانيا واملغرب وعمان
وفلسطني والصومال وجنوب
السودان والسودان وسوريا
وتونس واليمن.
ويحرض مراسم إجراء القرعة،
العديد من املسؤولني بالفيفا،
وكذلك رؤساء االتحادات للدول
املشاركة يف البطولة ،باإلضافة

إىل مدربي املنتخبات.
ومن املنتظر حضور العديد من
النجوم البارزين يف كرة القدم
سواء العربية أو العاملية ،وذلك
إلضفاء املزيد من النجاح عىل
حفل مراسم القرعة.
واكتمل وصول الوفود املختلفة
التي تشارك يف البطولة ،وتدخل
يف الفقاعة الطبية التي بدأت
اعتبارًا من اول أمس األحد.
وتسعى اللجنة املنظمة للبطولة،
لتوفري أفضل األجواء الصحية،
من حيث اإلجراءات االحرتازية
املتعبة ،للحفاظ عىل سالمة
الجميع ،يف ظل أزمة تفيش
فريوس كورونا املستجد.
وعىل صعيد القرعة ،من املتوقع
أن تتجنب أفضل  10منتخبات

حسب التصنيف العاملي للفيفا،
خوض األدوار التمهيدية ،للتأهل
مبارشة لدور املجموعات.
وتضم الفئة األوىل ،املنتخبات
العربية العرشة األوائل يف
التصنيف العاملي ،وهي تونس
والجزائر واملغرب ومرص وقطر
والسعودية والعراق واإلمارات
وسوريا وعمان.
أما بقية املنتخبات ()13
ستخوض الدور التمهيدي ،من
أجل تأهل  6لدور املجموعات الذي
يتكون من  16منتخ ًبا ،وسيتم
توزيعهم عىل  4مجموعات.
وستقام املباراة النهائية لبطولة
كأس العرب يف  18كانون أول
املقبل ،بالتزامن مع اليوم الوطني
لدولة قطر.
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دوري أبطال أوروبا

اعالم الكرتوني

ريال مدريد يستدرج تشيلسي اليوم  ...وسان جريمان يتحدى طموح السييت غدا
بعد هدوء للعاصفة التي أحدثها اإلعالن
املفاجئ عن تدشني دوري السوبر
األوروبي (السوبر ليج) ،ثم الرتاجع
عنه ،يخوض الناجون األربعة يف دوري
أبطال أوروبا ذهاب نصف النهائي ،عىل
أمل وضع قدم يف النهائي املنتظر الذي
تستضيفه إسطنبول يوم  29مايو/ايار
املقبل.
وكان  3من األندية األربعة املتنافسة
يف نصف النهائي تشارك يف مرشوع
دوري السوبر األوروبي وهي ريال
مدريد وتشيليس ومانشسرت سيتي ،إال
أن «البلوز» والسيتي أعلنا انسحابهما
ومعهما باقي األندية اإلنجليزية وغالبية
األندية الـ 12املروجة للبطولة للجديدة.
وتتجه األنظار نحو عودة دوري األبطال
هذا األسبوع ،بمباريات ذهاب نصف
النهائي التي قد تكون حاسمة ،بعدما
كانت الفرق الثمانية التي بلغت ربع
النهائي هي التي فازت يف الذهاب بثمن
النهائي.
األمر ذاته حدث يف ربع النهائي ،فتأهلت
الفرق األربعة لنصف النهائي ،بفضل
فوزها ذهابا ،حيث تغلب ريال مدريد عىل
ليفربول ومانشسرت سيتي عىل بوروسيا
دورتموند وكذلك باريس سان جريمان
عىل حامل اللقب بايرن ميونيخ وتشيليس
عىل بورتو.
وهذا األسبوع تجمع مباراتا ذهاب
نصف النهائي ريال مدريد مع تشيليس

يف إسبانيا ،اليوم الثالثاء ،وباريس سان
جريمان مع مانشسرت سيتي غدا األربعاء
يف فرنسا.
ومن بني الفرق األربعة املتنافسة يف
نصف النهائي ،هناك اثنان توجا من قبل
بالكأس ذات األذنني وهما ريال مدريد
األكثر تتويجا بالبطولة بواقع  13لقبا
وتشيليس بلقب ،بينما يتطلع باريس
سان جريمان ومانشسرت سيتي لنيل هذا
الرشف للمرة األوىل.

ويتواجه ريال مدريد وتشيليس يف أوروبا
للمرة األوىل منذ  23عاما .
ويستقبل فريق املدرب الفرنيس زين الدين
زيدان ،تشيليس الذي يشهد تطورا يف األداء
منذ أن توىل األملاني توماس توخيل تدريبه
يف يناير/كانون الثاني املايض ولم يخرس
معه سوى مباراتني ،كما أطاح يف ثمن
نهائي التشامبيونز ليج بأتلتيكو مدريد
ثم ببورتو يف ربع النهائي.
ويخوض الريال ،الذي أطاح يف طريقه

بأتاالنتا من ثمن النهائي وليفربول من
ربع النهائي ،نصف النهائي الـ 30له
بدوري أبطال أوروبا حيث سبق له الفوز
بـ 16وخسارة .13
أما تشيليس الذي توج بالبطولة للمرة
األوىل واألخرية يف  ،2012فلم يبلغ نصف
النهائي منذ عام  ،2014عندما أطاح به
أتلتيكو مدريد.
وكانت املرة األخرية التي تواجه فيها
الفريقان يف أوروبا عام  1998بكأس

بلباو يشعل الصراع على لقب الدوري االسباني

السوبر األوروبي ،عندما فاز تشيليس
عىل ريال مدريد يف ملعب «ستامفورد
بريدج».
ويجمع نصف النهائي اآلخر ،باريس
سان جريمان ومانشسرت سيتي ،اللذين
يتطلعان لحصد اللقب للمرة األوىل ،ما
ينذر بمواجهة مثرية تبدأ بلقاء الذهاب
الذي يقام عىل أرض الفريق البارييس.
يخوض السيتي ثاني نصف نهائي
له منذ  2016عندما سقط أمام ريال
مدريد ،بينما كان يدربه التشييل مانويل
بيليجريني.
والعام املايض وتحت قيادة مدربه الحايل
اإلسباني بيب جوارديوال ،ودع السيتي
البطولة عىل يد ليون الفرنيس يف ربع
النهائي.
وهذا املوسم يخوض املان سيتي نصف
النهائي ،بعدما لم يتلق أي هزيمة يف
مشواره نحو هذا الدور ،كما حافظ عىل
نظافة شباكه يف دور املجموعات وأطاح
يف ثمن النهائي ببوروسيا مونشنجالدباخ،
قبل أن يقيص بوروسيا دورتموند من ربع
النهائي.
أما باريس سان جريمان بقيادة
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،فمني
بهزيمتني يف دور املجموعات أمام
مانشسرت يونايتد واليبزيج ولكنه انتفض
بعدها ليطيح بربشلونة من ثمن النهائي،
ثم حامل اللقب بايرن ميونيخ من ربع
النهائي.

ليل يقلب الطاولة على ليون وبن يدر يقود موناكو لفوز جديد

تمكن لي�ل من حس�م مواجهة القمّة أم�ام مضيفه
لي�ون  2 - 3يف الجولة  34من ال�دوري الفرنيس لكرة
القدم.
وتق�دم لي�ون بهدفين ل�كل م�ن الجزائ�ري إسلام
س�ليماني ( )20والربتغ�ايل جوزي�ه فونت�ي خطأ يف
مرم�اه ( )35وبع�د ذلك افتت�ح الرتكي ب�وراك يلماز
التس�جيل للضي�وف يف الدقيقة  45ث�م أدرك الكندي
جوناث�ان دايفي�د التعادل ( )60ليع�ود الدويل الرتكي
ملنح ليل هدف الفوز ( )85والعودة إىل الصدارة.
وبعد أن صعد باريس س�ان جريم�ان مؤقتا ً إىل ريادة
الـ”لي�غ” يوم الس�بت املايض عقب الف�وز عىل ميتز
 ،3-1ع�اد ليل إىل الصدارة بـ 73نقطة وبفارق نقطة
ع�ن الفري�ق الباريسي وموناك�و ثالث�ا ً ( 71نقطة)
وليون رابعا ً بـ 67نقطة.
وع�اد فري�ق امل�درب كريس�توف غالتيي�ه إىل س�كة
االنتصارات بعد تعثره ( )1-1أمام مونبلييه يف املرحلة
السابقة ،فيما مني ليون بالخسارة األوىل بعد فوزين
متتالني وتعادل.

وه�دد س�يلماني عندما وصلت�ه الكرة عىل مس�افة
قريب�ة داخل املنطق�ة حاول إس�قاطها “لوب” فوق
الحارس لكنها علت العارضة بقليل )17(.
ونج�ح الجزائ�ري يف افتتاح التس�جيل بع�د دقيقتني
عندم�ا وصلت�ه عرضي�ة من لي�و دوبوا ع�ن الجهة
اليمنى تابعها صاروخية يف سقف املرمى من مسافة
قريب�ة  )19(.وضاع�ف قل�ب الدف�اع فونت�ي تقدم
أصحاب األرض بهدف عكيس عندما رفع دوبوا الكرة
من رضبة ثابتة حوّلها يف مرماه )35(.
وقلّص ليل الفارق يف توقيت مهم مبارشة قبل الدخول
إىل االسرتاحة برضبة حرة رائعة بعيدة املدى من يلماز
عىل يمني الح�ارس الربتغايل أنتون�ي لوبيز )45+1(.
وقام لوبيز بتص ٍد رائع ليبعد رأسية قوية من بنجامان
أندريه  )59(.ونجح ليل يف معادلة النتيجة عندما مرر
الربازيلي لوكاس باكيتا كرة خاطئ�ة إىل أحد زمالئه،
اقتنصه�ا يلم�از وانطلق عىل الجه�ة اليرسى قبل أن
يم�رر ك�رة خالصة إىل ديفي�د أمام املرم�ى تابعها يف
الش�باك  )60(.أجرب الربازييل تياغ�و منديش حارس

ليل مايك مينيان عىل إبعاد الكرة إىل ركنية بتص ٍد رائع
بعد تسديدة قوية من خارج املنطقة )67(.
وفرض بعدها ليل أفضليته حيث أتيحت فرصة أخرى
لديفيد أبعدها لوبيز )71(.
وأثم�ر ضغط ليل عن هدف غ�ا ٍل عندما وصلت الكرة
إىل الرتكي يوس�ف ي�ازيش يف منتصف امللع�ب تابعها
رأس�ية إىل مواطنه الذي انطلق به�ا إىل داخل املنطقة
وسط سوء رقابة دفاعية وأسكنها جميلة فوق لوبيز
وسط فرحة جنونية عىل مقاعد البدالء )84(.
وحق�ق موناكو الف�وز خ�ارج الديار أم�ام مضيفه
أنجي�ه 1-صفر يف الجول�ة  34من ال�دوري الفرنيس
لكرة القدم.ورفع فري�ق اإلمارة رصيده اىل  71نقطة
فيما يأتي أنجيه يف املركز  12برصيد  41نقطة.
وهذا الف�وز الخامس توال ًيا لفريق امل�درب الكرواتي
نيكو كوفاتش يف الدوري.
ول�م تك�ن األمور س�هلة على موناكو بع�د أن خرج
املونتينيغري ستيفان يوفيتيتش مصا ًبا يف الدقيقة 18
بعد اصطدام مع حارس الخضم بول بريناردوني.

مانشسرت سييت حيصد كأس الرابطة

حصد مانشستر س�يتي كأس الرابطة اإلنكليزية بفضل هدف
متأخ�ر حمل توقي�ع الفرنسي الب�ورت ليحرم املدرب الش�اب
ماس�ون من االس�تمتاع بانطالقته املميزة .واس�تعد مانشسرت
س�يتي لدوري األبطال بأفضل طريقة ممكنة عندما توّج بلقب
كأس الرابط�ة اإلنكليزية إثر انتص�اره بهدف دون رد يف النهائي
ً
على توتنهام .وكان ماس�ون ال�ذي ّ
بديلا للربتغايل جوزيه
حل
مورينيو املقال منذ أيام يتطلع لتثبيت نفس�ه يف منصبه الجديد
لكن رأس�ية الب�ورت ( )82حرمت�ه من لقبه األول يف مسيرته،
بع�د ثالثة أيام من قيادته توتنهام للفوز عىل س�اوثهامبتون يف
الدوري .وع ّزز مانشسرت سيتي رصيده من ألقاب الرابطة معادالً
الرقم التاريخي لليفربول ( )8كما ّأنه توّج باللقب للمرة الرابعة
توالياً .وفرض س�يتي هيمنة شبه مطلقة عىل مجريات الشوط
ّ
وه�دد على مرات ع�دة وكان قادرا ً عىل الخ�روج بالتقدم
األول
لوال تألق الح�ارس الفرنيس هوغو لوريس .وبدأ س�يتي فرصه
عندما مرر دي بروين عرضية إىل ستريلينغ الجاهز أمام املرمى،
أبعده�ا الدفاع قب�ل أن تصل إىل االنكليزي ،فتهي�أت أمام فودن

عىل بعد أمتار قليلة س�ددها نحو املرم�ى أبعدها لوريس )26(.
وتأل�ق الفرنسي مجددا ً عندما خ�رج بنجاح للتص�دي لتمريرة
من س�تريلينغ قل أن تص�ل إىل زميله  )30( .وقدم محرز فاصالً
مهاري�ا ً عندما تالعب بالدفاع عىل الجه�ة اليمنى داخل املنطقة
قبل أن يس�دد بيرساه من زاوية ضيقة مرت عىل بعد سنتمرتات
م�ن املرم�ى  )35(.وجاءت أخطر ف�رص توتنهام م�ع انطالق
الشوط الثاني بتسديدة من األرجنتيني جيوفاني لو سلسو تألق
الحارس األمريكي زاك س�تيفني الذي يخوض مسابقات الكأس
يف الفري�ق ،يف التص�دي لها  )47(.عاد بعدها س�يتي ليهدد عرب
رأسية لغوندوغان علت العارضة ( ،)62قبل أن تصل كرة
من دي بروين نحو القائم الثاني إىل الربازييل
فرنانديني�و تابعه�ا رأس�ية بين ي�دي
لوري�س  )71(.واصل س�يتي ضغطه
وحاول محرز مرة أخرى بتس�ديدة
قوي�ة أبعدها لوريس  )74(.ودفع
مايسون بالويلزي غاريث بايل يف
محاولة إليجاد طريقه إىل املرمى،
إال ّ
أن س�يتي قطف ثمار تفوقه
برأسية من البورت إثر عرضية
من دي بروين م�ن كرة ثابتة
 )82(.وينتظ�ر مانشستر
س�يتي مب�اراة مرتقب�ة
أم�ام مضيف�ه باري�س
س�ان جريم�ان الفرنيس
يف ذه�اب نص�ف نهائي
دوري أبط�ال أوروب�ا
غ�دا األربع�اء ،وهو
بانتظ�ار الوق�ت
فق�ط ليت�وّج
بلق�ب ال�دوري
اإلنكليزي املمتاز
منطقياً.

حمرز :نتطلع حلضور املزيد من اجلماهري

نج�وم
ّن
إ
وت� ّو ج

ق�ال الجزائ�ري ري�اض مح�رز أح�د
مب�اراة مانشستر س�يتي وتوتنه�ام
فريقه كان يس�تحق التتوي�ج باللقب.
مانشسرت سيتي بلقب كأس الرابطة
اإلنكليزية إثر انتصاره بهدف دون رد
يف النهائي على توتنهام اليوم األحد.
وقال محرز“ :كانت مباراة صعبة ،كنا
ندرك ذلك ،سيطرنا عىل مجرياتها وتبادلنا
الك�رة وأعتقد أننا اس�تحقينا الفوز” .وتابع“ :نحن س�عداء
للغاي�ة ،علي�ك أن تف�وز يف حال لعب�ت جي�دا ً أو ال” ،مضيفا ً
عن حضور الجماهري“ :لقد صنع�وا فارقا ً كبرياً ،أن يتواجد
ثمانية آالف ش�خص هو أم ٌر رائ�ع ،نتطلع لعودة عدد أكرب
منهم”.
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وأتحيت فرصتان للضي�وف عرب األملاني كيفن فوالند
وال�رويس ألكس�ندر غولوفني يف الش�وط األول ،فيما
ارتدت تسديدة التشييل غيريمو ماريبان من العارضة
يف الثاني.
ولك�ن بن يدر التونيس األص�ل ،بديل يوفيتيتش ،وجد
مس�احة لنفس�ه قبل  11دقيقة من النهاية وأسقط
الك�رة ف�وق بريناردون�ي مس�جالً هدف ف�وز فريق
اإلمارة.

ق�دم أتلتي�ك بلب�او خدم�ة لألندية املنافس�ة عىل لق�ب الدوري
اإلسباني عندما تغلب عىل ضيفه أتلتيكو مدريد  1 - 2يف املرحلة
الثانية والثالثني من املسابقة.
وتوق�ف رصي�د أتلتيك�و مدريد املتص�در عند  73نقط�ة وباتت
صدارته مهددة من برش�لونة الثال�ث ( )71نقطة نظرا ً المتالك
زمالء األرجنتيني ليونيل مييس ملباراة أقل.
وتق� ّدم أليكس برينغوير بالنتيجة لصالح أصحاب األرض مبكرا ً
( )8ليخلط حس�ابات األرجنتيني دييغو س�يميوني الذي اضطر
إلرشاك األوروغويان�ي لويس س�واريز والربتغايل جواو فيليكس
يف الشوط الثاني.
وتحس�ن أداء أتلتيك�و مدريد نس�بيا ً لك�ن التع�ادل أتى بفضل
املداف�ع املونتينيغري س�افيتش ( ،)77ليح�اول فريق العاصمة
اقتن�اص الفوز فيما تبقى من وق�ت .وباغت مارتينيز الضيوف
به�دف قاتل أتى قبل أرب�ع دقائق فقط م�ن النهاية بعد رضبة
رأس مس�تفيدا ً من س�وء الرقابة الدفاعية ،ليق�ود فريقه لفوز
جعل رصيده يرتفع إىل  41نقطة يف املركز العارش.

شرطي هولندي يدير موقعة
ريال مدريد وتشيلسي

أعلن االتحاد األوروبي لكرة الق�دم (يويفا) ،أن الهولندي داني
ماكييل سيتوىل تحكيم مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال
أوروب�ا املقررة اليوم الثالث�اء ،بني ريال مدريد وتش�يليس عىل
ملعب ألفريدو دي ستيفانو.
وس�بق ملاكييل ،وه�و رشطي وحكم دويل من�ذ  ،2011أن ّ
حكم
مباراة لري�ال مدريد يف  16مارس/آذار املايض ،حني فاز امللكي
عىل أتاالنتا اإليطايل ( )3-1يف إياب ثمن نهائي املسابقة.
كما أدار مباراتني لتش�يليس ،آخرها ضم�ن دور املجموعات يف
نس�خة  2018 - 2017أم�ام أتلتيك�و مدريد ،وانته�ت بتعادل
الفريقني ( )1-1عىل ملعب ستامفورد بريدج.
وس�يكون يف مس�اعدة ماكييل اليوم الثالثاء مواطناه هيس�يل
ستيجسرتا ويان دي فريز ،بينما سيكون الهولندي أيضا كيفن
بلوم عىل رأس الفار.

موراتا ال ميانع البقاء يف يوفنتوس مدى احلياة
تح�دث ألف�ارو مورات�ا مهاج�م يوفنت�وس ،ح�ول
مستقبله مع نادي الس�يدة العجوز ،علمًا بأنه انضم
للفريق اإليطايل ،عىل س�بيل اإلعارة قادمً ا من أتلتيكو
مدري�د .وس�جل مورات�ا ،هدف التع�ادل للي�ويف أمام
فيورنتينا ،يف اللقاء الذي انته�ى بالتعادل  ،1-1لتتعقد
وضعية حامل اللقب يف جدول الكالتش�يو .وقال موراتا
يف ترصيحات لش�بكة س�كاي س�بورت إيطالي�ا “ال أحد
يتذكر األهداف العظيمة إذا لم تحقق الفوز” .وأضاف “كان
بإمكانن�ا تس�جيل املزيد لكنن�ا لم ننجح ،ظهرنا بش�كل أفضل

يف الش�وط الثاني” .وتاب�ع “أبدو جا ًدا ألنني ال أحب ع�دم الفوز ،نمر
بموسم صعب ،ال يهم من يسجل ،فقط نهتم باالنتصار” .وشدد “يعلم
الجميع أنني سأظل هنا بكل رسور مدى الحياة إذا أتيحت يل الفرصة”.
ون�وه “لكن ه�ذه مهنة ،ويف كثري م�ن األحيان ،ليس لدين�ا الكثري من
الخيارات” .ويستعد ريال مدريد وتشيليس ،الفريقان السابقان ملوراتا،
ملواجهة بعضهما البعض يف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .ويف هذا
الص�دد ،قال موراتا “هذا ال يغري كث ً
ريا بالنس�بة يل ،ال أفكر يف ذلك ،مع
كل االحترام الواجب لهما ،ليس لدي أي فك�رة ،من املؤلم رؤية دوري
أبطال أوروبا ،ألنه من املفرتض أن نكون هناك”.

وست بروميتش يقرتب من اهلبوط بالتعادل مع أستون فيال
ً
هدفا
س�جل البديل كين�ان ديفيز ،العب أس�تون فيال،
يف الوقت املحتس�ب ب�دل الضائع ليخط�ف التعادل
( )2-2عىل ملعبه أمام وست بروميتش يف الدوري
اإلنجليزي.
ووجهت هذه النتيجة رضبة آلمال وس�ت بروم
لتفادي الهبوط حيث اس�تمر يف املركز  19بـ25
نقط�ة م�ن  33مباراة متأخ�رًا ب�ـ 9نقاط عن
منطقة األمان.يف املقابل ،تعثرت مساعي أستون
فيال يف انت�زاع أحد املراكز املؤهل�ة للعب بأوروبا
املوس�م املقبل بعدما اس�تمر يف املرك�ز  11بـ45
نقطة من  32مباراة.وضع أنور الغازي ،أس�تون
فيال يف املقدمة من ركلة جزاء بالدقيقة ( )9بعد
أن عرقل سيمي أجايي منافسه روس باركيل يف
املنطقة ،وأدرك وست بروم ،التعادل يف الدقيقة
( )22م�ن ركل�ة ج�زاء ً
أيضا س�ددها ماتيوس
بريي�را يف ش�باك الح�ارس إيميليان�و مارتينيز.
وتب�ادل الفريق�ان الهجم�ات قبل أن يس�تفيد

مباي دياني العب الفريق الزائر من خطأ إيزري كونس�ا
ليهز شباك مارتينيز بتسديدة منخفضة أبدلت اتجاهها
بع�د اصطدامها بتريون مينجز يف الدقيقة  )48(.وكانت
هناك املزيد من الفرص التي تصدى لها الحارس�ان قبل
أن يس�تفيد ديفيز ،الذي س�دد يف إطار املرمى يف الدقيقة
 ،86من خطأ مشترك بني املدافع كايل بارتيل والحارس
سام جونستون ليدرك التعادل.
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أول دعوى قضائية إلبطال انتخابات
الصحفيني املصريني

القاهرة/متابعة الزوراء:
أعلن الصحفي املرصي ،خالد البليش ،رفع دعوى قضائية تطعن يف نتائج انتخابات التجديد
النصف�ي لنقاب�ة الصحفيين ،وتطال�ب بإعادتها وما يرتتب على ذلك من آثار ،اس�تنا ًدا إىل
مخالف�ة االنتخاب�ات لقانون النقابة والالئحة ومخالفات بالفرز وإدراج مرش�ح غري مقيد
بالنقابة وتغيري النتائج دون فرز.
ً
مرش�حا لعضوية مجلس نقابة الصحفيين املرصيني ،والتي أجريت يف الثاني
وكان البليش،
من أبريل/نيس�ان الجاري ،وأعلن عن مخالفات عدة طالت العملية االنتخابية ،وشهد عليها
عضوا مجلس النقابة الحاليني ،هشام يونس ومحمود كامل ،وصاغوا كل تلك املخالفات ،يف
بيان ومذكرة رس�مية ،تقدما بها إىل مجلس النقابة ،وبدوره النقيب ،ضياء رشوان ،أحالها
للنائب العام املرصي ،للتحقيق فيها.
واستند البليش يف الشق املوضوعي من الدعوى لثالثة أسباب هي مخالفة قانون والئحة نقابة
الصحفيني ،إدراج إس�م مرش�ح ضمن املرش�حني وهو غري مقيد بجداول نقابة الصحفيني،
فضلاً عن التالعب بالنتائج املعلنة وتغيريها دون سند من فرز.
كما اس�تندت الدعوى ،التي أقامها املحاميان عبد الستار البليش والسيد الحفناوي ،يف الشق
املس�تعجل ،إىل أن قرار إعالن النتيجة املطعون رغم ما شابه من مخالفة للقانون وما لحقه
من عيوب رتب مراكز قانونية غري صحيحة ،مقدر لها أن تستمر ألربع سنوات مقبلة ،وهو
ما يتعني معه إلغاؤه قبل أن يتكرس هذا القرار بمعرفة أصحاب هذه املراكز يف ممارس�ات
أقل ما توصف به ،أنها غري قانونية لصدورها من أشخاص تم انتخابهم عىل نحو باطل.
واختصم البليش ،يف الدعوى كل من نقيب الصحفيني املرصيني ضياء رشوان ،ورئيس اللجنة
املرشف�ة عىل انتخابات النقابة خالد ميري ،وهيئة قضايا الدولة املرشف�ة عىل االنتخابات،
بصفاته�م ،مطال ًبا بإلغاء قرار إعالن نتيجة انتخاب�ات التجديد النصفي لنقابة الصحفيني،
والت�ي أجريت يف  2إبريل/نيس�ان  ،2021وبطالن هذه االنتخاب�ات ،وإعادة دعوة الجمعية
العمومية لنقابة الصحفيني لالجتماع خالل  15يوما ً من تاريخ الحكم إلعادة االنتخابات مع
ما يرتتب عىل ذلك من آثار ،وإلزام جهة اإلدارة باملرصوفات ومقابل أتعاب املحاماة.
وكان عدد من املرش�حني ،عىل رأس�هم البليش ،قد تقدموا بش�كاوى إىل رئيس اللجنة العامة
النتخابات نقابة الصحفيني ،بش�أن منع مندوبيهم من التواجد أثناء الفرز ،ومنع املرشحني
أنفسهم من حضور الفرز ،وتملية األسماء بصوت منخفض غري مسموع للمندوبني ،وانفراد
رؤس�اء اللجان الفرعية باالطالع عىل بطاقات التصويت ،باملخالفة للقوانني واللوائح ،فضال
عن رفض تسجيل االعرتاضات بمحارض الجلسات.
وأثبت عضوا مجلس النقابة هش�ام يونس ومحمود كامل يف ش�كواهما قبل إعالن النتيجة
املقدم�ة إىل رئي�س اللجنة املرشفة على انتخابات نقاب�ة الصحفيني خالد ميري ،تلقيهما
العديد من الش�كاوى من املرش�حني تتعلق بعدم إعمال قواعد الش�فافية أثناء عملية الفرز
وعدم السماح للمندوبني بدخول اللجان ،وذلك إبعاد املندوبني الذين سمح لهم بالدخول عىل
مسافة بعيدة عند عملية الفرز بما يخالف األعراف النقابية.
ثم تقدم عضوا املجلس بخطاب موجه إىل النقيب ضياء رشوان وأعضاء الجمعية العمومية،
رص�دا في�ه  9مخالف�ات ،منها رفض طلبه�م بتوزيع مندوبي املرش�حني على اللجان قبل
االنتخابات ،ومنع عضوي املجلس ولجنة االنتخابات نفسيهما من دخول بعض اللجان التي
كان يتم الفرز فيها دون حضور مندوبني.
واس�تندت دعوى البليش ،إىل ما كش�فت عنه اإلحاطة املقدم�ة املقدمة من عضوي املجلس،
هشام يونس ومحمود كامل ملجلس نقابة الصحفيني بشأن االنتهاكات التي شابت العملية
االنتخابية.
وقال�ت الدع�وى إن إحاط�ة الزميلين كش�فت يف بندها الس�ابع ،ع�ن طعن آخ�ر ،وهو ما
ج�رى من تغيري بعض النتائج بعد مش�ادات مع القضاة ،إذ نص البند الس�ابع عىل (تلقينا
خالل االنتخابات ش�كاوى من املرش�حني حول أخطاء جوهري�ة يف جمع األصوات ورصدها
واحتسابها واستطاع بعضهم تصحيح األخطاء بعد مشادات كالمية مع رؤساء اللجان).

جيري التحقيق معه حول عمله
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حتويل الصحفي الفلسطيين عالء الرمياوي لالعتقال اإلداري
رام الله/متابعة الزوراء:
ق�ررت ق�وات االم�ن اإلرسائيلي ،تحوي�ل
الصحفي الفلس�طيني املرضب عن الطعام،
علاء الريم�اوي ،إىل االعتق�ال اإلداري «بال
تهمة» ملدة ثالثة أش�هر ،بعدما حققت معه
الخميس املايض ،عىل خلفية عمله الصحفي
يف قن�اة «الجزي�رة مبارش» بدع�وى انحياز
تغطيته اإلعالمية.
وق�ال محام�ي الصحف�ي علاء الريماوي،
خال�د زبارقة ،خالل مؤتم�ر صحفي عقده
برفقة عائل�ة الريماوي أم�ام بوابة معتقل
عوف�ر املقام عىل أرايض بل�دة بيتونيا غربي
رام الله وسط الضفة الغربية ،إن «التحقيق
الذي دار مع الريماوي الخميس ،تمت خالله
نسبة تهمة أن التغطية اإلعالمية التي يقوم
بها ه�ي تغطي�ة منح�ازة ،كما اته�م بأنه
شخصية مؤثرة».
واعتبر املحامي زبارق�ة أن التهمة املوجهة
للريم�اوي «تهمة غريبة» ،معلق�ا ً عىل ذلك
بالق�ول« :إن ق�وة تأثري الش�خص أصبحت
أح�د املعايير التي تحاك�م عليه�ا إرسائيل
الفلسطينيني ،وتشكل خطورة أمنية حسب
مفهوم االحتالل».
وق�ال زبارق�ة  ،عىل هام�ش املؤتم�ر« ،إن
عالء اعتقل بس�بب عمله الصحفي النشط،
االحتلال يري�د صياغ�ة وع�ي الش�عب
الفلسطيني باملقاييس التي يريدها ،ويعترب
أي ص�وت يمك�ن أن يؤث�ر على الش�عب
الفلس�طيني صوت�ا ً خطيراً ،وه�ذا يشء
غري�ب ،ال يوج�د يف القانون مث�ل تلك التهم
واالعتب�ارات ،ه�ذا ال يس�تند إىل أي أس�اس
قانون�ي ،وينته�ك الحقوق األساس�ية التي
يكفلها القانون ،من حماية الحريات وحرية
الصحافة».
وحول وضع الريماوي الصحي ،قال زبارقة:
«علم�ت باألمس ،أن�ه كان ين�زف دما ً حني

كان بمرك�ز توقيف عتصي�ون املقام جنوب
بي�ت لحم جن�وب الضفة ،قب�ل أن يتم نقله
إىل عي�ادة مركزية تتبع لس�لطات س�جون
االحتلال ،وبعده�ا ت�م تحويل�ه إىل معتقل
عوفر».
وأش�ار زبارق�ة إىل أن الوض�ع الصح�ي
للريم�اوي غري مع�روف بش�كل دقيق اآلن،
لكن�ه مرضب عن الطعام من�ذ اعتقاله يوم
األربع�اء املايض ،ما يعن�ي أن هناك خطورة
عىل وضعه الصحي.
م�ن جانبه ،ح�ذر يحيى الريماوي ،ش�قيق
الصحف�ي علاء ،خلال املؤتم�ر الصحفي
م�ن وضعه الصحي ،كاش�فا ً ع�ن تفاصيل
حصلت عليها العائلة عن االنتهاكات بحقه،
مشريا ً إىل أن االحتالل شن حربا ً عىل شقيقه
من�ذ اليوم األول العتقاله بنقله إىل معس�كر
عتصيون سيئ الس�معة ،علما ً بأن معتقيل
منطق�ة رام الل�ه ينقل�ون عادة إىل س�جن
عوفر ،ووضعته س�لطات االحتالل يف زنزانة
انفرادي�ة ومنعت�ه م�ن التواصل م�ع بقية

السجناء.
وقال الريماوي« :إن االحتالل حرم ش�قيقي
علاء م�ن رشب امل�اء مل�دة  24س�اعة رغم
إرضابه عن الطعام ،وحرمه من النوم لـ48
ساعة عرب الطرق املستمر عىل بوابة زنزانته،
ً
فضلا عن إحض�ار الطع�ام على منضدة،
والتق�اط صورة له أمامه�ا ،وتهديده بنرش
الصورة ،ونفي إرضابه عن الطعام».
رّ
وعب يحيى عن قلق العائلة عىل حياة شقيقه
عالء الريماوي ،يف ظل ما وصل من معلومات
ع�ن تقيئ�ه ال�دم ،مطالب�ا ً كل املؤسس�ات
الحقوقية والصحفية والسلطة الفلسطينية
بحمل ملفه إىل الجهات الدولية.
ب�دوره ،قال الرئيس الس�ابق لنادي األسير
الفلس�طيني ،ق�دورة ف�ارس« ،إن االحتالل
يخشى ص�وت وكاميرا علاء الت�ي تصور
فظائ�ع وجرائم االحتالل ال�ذي يحرص عىل
القيام بجرائم�ه يف الظ�ل والعتمة ،ويخىش
الصحفيني واألقالم الجريئة».
ودعا فارس إىل إطلاق حملة دولية للنضال

إىل جان�ب العدي�د من الصحفيين املعتقلني
ويف مق َّدمهم الريماوي املرضب عن الطعام،
وحش�د كل الجهود لكسر االعتقال اإلداري
ومقاطعة محاكم االحتالل الصورية.
ويف إجاب�ة عىل س�ؤال حول عالق�ة اعتقال
الريم�اوي بتدخ�ل االحتلال يف االنتخاب�ات
الفلسطينية ،قال املحامي زبارقة« :من خالل
األحداث والتحقي�ق مع الريماوي والظروف
التي اعتقل فيها بعد اعتقال آخرين يف الفرتة
األخرية ،فإن هناك ربطا ً واضحا ً بني اعتقاله
واالنتخابات الفلس�طينية ،ومحاولة التأثري
عىل الشارع الفلسطيني ووعيه».
لك�ن زبارقة اعترب ذل�ك تخبط�اً ،وقال« :ال
يمك�ن أن تك�ون برامج تلفزيوني�ة أو مواد
صحفي�ة س�ببا ً العتق�ال أي كان ،وس�ببا ً
لالعتقال اإلداري عىل الخصوص ،لم يعرضوا
عىل علاء أي من الربام�ج أو املداخالت ،وال
أية تغطية ،مما اعتربه االحتالل منحازاً».
أما ف�ارس ،فأج�اب بالق�ول« :إن االحتالل
ينزع�ج م�ن أي ص�ورة بهي�ة للحال�ة
الفلس�طينية ،كاالنتخاب�ات الت�ي ه�ي
استحقاق دستوري قانوني ،إرسائيل ال تريد
أن ترى الشعب الفلسطيني بصورة الشعب
املتحضر ،وهي تحاول خلط األوراق ،وخلق
بلبلة وزعزعة يف الش�ارع الفلسطيني ،لكن
الفلسطينيني واعون لتلك األالعيب».
وكان�ت قوات االحتالل قد اعتقلت الريماوي
يف  21إبريل/نيس�ان الحايل من منزله يف رام
الله.
ويعمل الريماوي مديرا ً لرشكة «جي ميدي»
للخدمات اإلعالمية ،ويعمل يف تقديم الخدمات
اإلعالمية لقناة «الجزي�رة مبارش» ،ويغطي
لها األح�داث يف رام الله ،كما نش�ط أخريا ً يف
تغطية مراحل العملية االنتخابية الترشيعية
املزمع إقامتها يف مايو/أيار املقبل ،من خالل
برنامجه الحواري «فلسطني تنتخب».

بعدما اعلن عن تلقيه تهديدات

وضع صحفي يوناني حتت محاية الشرطة
شخصني بأن «جائزة رصدت ملن يتخلص منه».
وعقب هذه الترصيحات ،أعلن وزير حماية املواطن
ميخاليس خريس�وخويديس الس�بت أنه «تم اتخاذ
إجراءات إضافية لحماية الصحفي».
وأك�د الوزي�ر أن التحقيق جار بالتع�اون مع مكتب
املدعي العام يف أثينا.
ويع�رف كوس�تاس فاكس�يفانيس املتخص�ص يف
قضاي�ا الفس�اد بنشره ،يف خضم األزم�ة املالية يف
اليون�ان عام  ،2012جزءا من «قائمة الغارد» ،وهي
وثيقة تش�مل حواىل ألفي ش�خص أصبحوا موضع
تحقيقات بتهمتي الفساد والتهرب الرضيبي.
ويس�تمر كوس�تاس فاكس�يفانيس ،على غ�رار
العدي�د من الصحفيني اليونانيين ،يف اتهام حكومة
كريياكوس ميتس�وتاكيس برغبتها يف السيطرة عىل
املعلومات.

اثينا /أ.ف.ب:
وض�ع صحفي يوناني يملك صحيف�ة «دوكومنتو»
األس�بوعية وموقعا إخباريا ،تح�ت حماية الرشطة
بعدما أعلن أنه تلقى «تهديدات» ،كما أوضح مصدر
قضائي.
ويأتي ما كش�فه الصحفي االستقصائي كوستاس
فاكس�يفانيس بعد أس�بوعني من اغتي�ال صحفي
يوناني خارج منزل�ه يف ضواحي أثينا ،وهي جريمة
ّ
ش�كلت صدمة يف البالد ودانته�ا الحكومة واالتحاد
األوروبي.
ويف رس�الة موجهة إىل قرائه نرشت عىل صفحته يف
فيس�بوك نهاية هذا األس�بوع ،وكذلك عىل الصفحة
األوىل م�ن صحيفت�ه األس�بوعية الت�ي ت�م تناقلها
عىل نطاق واس�ع على الش�بكات االجتماعية ،كتب
كوس�تاس فاكس�يفانيس أن�ه تلق�ى تحذيرات من

بعد استقالة نقيب الصحفيني األردنيني راكان السعايدة

الكشف عن عمق األزمة اليت تعيشها نقابة الصحفيني بشكل خاص واإلعالم األردني بشكل عام
عمّان/متابعة الزوراء:
كشفت اس�تقالة نقيب الصحفيني
األردنيين راكان الس�عايدة ،ي�وم
األربع�اء املايض ،عن عم�ق األزمة
الت�ي تعيش�ها نقاب�ة الصحفيين
ّ
خ�اص ،واإلعلام األردن�ي
بش�كل
بش�كل ع�ام ،وال�ذي يعان�ي م�ن
أزم�ة مزمن�ة تتف�رّع إىل ش�قّني:
األول متعل�ق بالحريات الصحفية،
فبحس�ب التصنيف األخري الصادر
عن منظمة «مراسلون بال حدود»،
ً
ّ
عاملي�ا،
ح�ل األردن يف املرتب�ة 129
فيما هناك صعوبات مالية تعصف
باملؤسس�ات الصحفي�ة ،ويدف�ع
ثمنها الصحفيّ�ون .إذ ّ
إن الصحف
الورقي�ة األردني�ة تواج�ه أزم�ات
مالية خانقة ،بعد الرتاجع الكبري يف
سوق اإلعالنات ،وعزوف املشرتكني
عن تجديد اشتراكاتهم الس�نوية،
وتراج�ع ق�راءة الصح�ف أم�ام
انتش�ار املواقع اإلخبارية .ما وصل
إىل ح�د تأخر دفع روات�ب العاملني
يف مؤسس�ات صحفية كربى لعدة
أش�هر م�ع اإلغلاق العام بس�بب
فيروسكورون�ا.
ق�رار اس�تقالة الس�عايدة ال�ذي
كان يش�غل بحكم منصبه كنقيب
الصحفيين ،منص�ب نائ�ب رئيس
مجل�س إدارة مؤسس�ة اإلذاع�ة
والتلفزي�ون ،ج�اء بع�د اجتم�اع
ج�رى االس�بوع املايض بين وزير
الدول�ة لش�ؤون اإلعلام األردن�ي
صخر دودين ،ورئيس مجلس إدارة
التلفزيون األردن�ي غيث الطراونة،
واملدي�ر الع�ام محمد بلقر ،أس�فر

عن تجميد قرارات متعلقة بانتداب
ونقل ع�دد من صحفيي التلفزيون
إىل املكتبة الوطنية ،وهو األمر الذي
يعن�ي إلغ�اء ق�رار كان الس�عايدة
ج�زءا ً م�ن املوافق�ة علي�ه بحكم
منصبه الوظيفي.
خالف الس�عايدة لم يكن مع وزير
الدول�ة لش�ؤون اإلعلام فق�ط.
ولتوضيح حجم التباين واالختالف
يف مجل�س نقاب�ة الصحفيين
األردنيين ،أص�در  6م�ن أعض�اء
مجل�س نقاب�ة الصحفيين بياناً،

خالف�وا فيه النقي�ب حول حيثيات
نق�ل صحفيين م�ن التلفزي�ون،
ّ
مؤكدين رفضهم ق�رارات االنتداب
لغاي�ات نق�ل ع�دد م�ن الهيئ�ة
العامة للنقابة يف مؤسس�ة اإلذاعة
والتلفزيون إىل وزارات ومؤسسات
حكومي�ة أخ�رى ،وع�دم االكتفاء
بتجمي�د القرار .وق�ال نائب نقيب
الصحفيني ينال الربماوي ،وأعضاء
املجل�س فاي�ز أب�و قاع�ود ،وزين
الدين خلي�ل ،وهديل غبون ،ومؤيد
أب�و صبي�ح ،وعلي فريح�ات ،يف

بيانه�مّ :
«إن الق�رار ينط�وي عىل
مخالف�ة ملب�ادئ العم�ل الصحفي
ومنهجيات�ه ،فعضوي�ة الصحفي
يف النقاب�ة مرتبط�ة بعمل�ه يف
مؤسس�ة صحفي�ة أو إعالمي�ة
وبوظيفة صحفية وإعالمية داخل
املؤسس�ة» ،وطالبوا وزي�ر الدولة
لش�ؤون االعلام واالتص�ال صخر
دودين بالتدخل إللغاء القرار وعدم
االكتف�اء بتجميده ،وذل�ك حفاظا ً
على حق�وق الزميلات والزملاء
وتفاديا ً إللحاق األذى بهم.

ويف أول اجتماع ملجلس النقابة بعد
اس�تقالة الس�عايدة ،يوم الخميس
امل�ايض ،ج�رت مناقش�ة موضوع
الهيكلة يف اإلعالم الرسمي من أجل
متابعته�ا م�ع الحكوم�ة وإدارات
الصحف م�ن خالل لجن�ة الهيكلة
الت�ي ش�كلها املجل�س ،للوق�وف
إىل جان�ب أعض�اء النقاب�ة وعدم
املساس بحقوقهم الوظيفية يف ظل
الظ�روف والتحدي�ات االقتصادية
الت�ي يمرون به�ا ،ووضع خطوات
للتص�دي ألي ق�رارات غير عادلة

تمس�هم ،حفاظا ً على مصالحهم
املهني�ة .باإلضاف�ة إىل متابع�ة
ش�ؤون العاملين يف مؤسس�تي
اإلذاع�ة والتلفزيون وكال�ة األنباء
االردني�ة (بترا) م�ن خلال إنجاز
املس�ار املهني بالتنس�يق مع إدارة
املؤسس�تني وديوان الخدمة املدنية
لألخ�ذ بالتوصي�ات الت�ي تتعل�ق
برف�ع العلاوات املهني�ة لجمي�ع
أعضاء النقابة يف املؤسستني ضمن
الرتتيب�ات الت�ي تم�ت س�ابقا ً مع
ديوان الخدمة والجهات الحكومية
املعنية واللج�ان النقابية ومجالس
النقابات املهنية.
حول خالفة السعايدة ،قال املستشار
القانوني املحامي محمود قطيشات،
يف بيان صادر عن النقابة ،الخميس
امل�ايضّ ،
إن�ه «بع�د اس�تقالة نقيب
الصحفيين الت�ي قدمه�ا مكتوب�ة
حرص�ا ً على سلامة اإلج�راءات
القانوني�ة التي تنس�جم مع قانون
النقابة أوضح فيها ،أنه حسب املادة
 38من قانون نقابة الصحفيني ،إذا
استقال النقيب أو تويف أو تعذر عليه
القيام نهائيا ً بمهامه بس�بب املرض
أو ألي سبب آخر ،يتوىل نائبه القيام
بأعمال�ه وتنتخ�ب الهيئ�ة العام�ة
خالل مدة ال تزيد عىل ستني يوما ً من
اس�تقالة النقي�ب أو وفاته أو ثبوت
تعذر اس�تمراره يف القي�ام بمهامه
نقيبا ً يح�ل محله ،وفقا ً ألحكام هذا
القان�ون للم�دة املتبقية م�ن والية
املجل�س إذا زادت هذه املدة املتبقية
عىل س�نة .كما ّ
أن إجراء االنتخابات
مرتبط بقرار رئاس�ة الوزراء ،وبناء
على توصية لجن�ة األوبئ�ة ،حرصا ً

على إدام�ة عم�ل النقاب�ة لخدم�ة
أعض�اء الهيئ�ة العامة ،ف�إن نائب
النقيب الزمي�ل ينال الربماوي يبقى
مس�تمرا ً يف مه�ام النقي�ب إىل أن
تجرى االنتخاب�ات للنقيب وأعضاء
املجلس».
لك�ن ،وف�ق عض�و مجل�س نقابة
الصحفيني األردنيني خالد القضاة،
ف�إن مش�كلة نقاب�ة الصحفيين
أكث�ر عمقاً .إذ يقول  ،إن «املجالس
املنتخب�ة يف األردن ال يت�م الرتش�ح
لها واالنتخاب عىل أساس برامجي،
ليك�ون الناتج مجالس بدون خطة
وبرام�ج واضح�ة ،وتبق�ى مقيدة
بحكم القوانني الت�ي تنظم عملها،
يف وق�ت تح�اول مختل�ف الق�وى
والجهات الرس�مية الس�يطرة عىل
هذه املجالس ،من خلال القوانني
التي تفرز مجالس ضعيفة».
ب�دوره ،ق�ال عضو الهئي�ة العامة،
الصحفي وليد حس�ني ّ ،
إن «األزمة
يف األساس ليس�ت أزمة حريات عىل
ً
أهميته�اّ ،
أزم�ة ترتبط
لكن هن�اك
باألم�ان الوظيف�ي للصحفيين
والحص�ول على عم�ل ،وااللت�زام
بتس�ليم الصحفيين حقوقه�م من
املؤسسات اإلعالمية يف نهاية الشهر.
فاألزمة يف األس�اس أزمة معيش�ية،
وهي جزء من األزمة الش�املة التي
تعيش�ها البلاد خاص�ة يف جانبه�ا
االقتصادي» .وأض�اف «هناك أيضا ً
أزم�ة املحافظ�ة على املكتس�بات.
فهن�اك مؤسس�ات صحفي�ة كانت
تحق�ق أرباحا ً يف س�نوات س�ابقة،
لكنه�ا اآلن تمر بأزمة مالية ،خاصة
الصحف الورقية.
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رواية مئة عام من العزلة :لعبة اخليال والواقع
عبد االله منسي
مئ�ة ع�ام م�ن العزل�ة رواية
للكات�ب غابريي�ل غارثي�ا
ماركي�ز ،نشرت ع�ام ،1967
وطب�ع منه�ا قراب�ة الثالثين
ملي�ون نس�خة ،وترجم�ت إىل
ثالثني لغة وقد كتبها ماركيث
عام  1965يف املكسيك .بعد ذلك
بس�نتني نرشت سودا أمريكانا
للنرش يف األرجنتني ثمانية ألف
نس�خة .وتعترب ه�ذه الرواية
م�ن أه�م األعم�ال اإلس�بانية
األمريكي�ة خاص�ة ،ومن أهم
األعمال األدبي�ة العاملية .مائة
عام م�ن العزلة ه�ي من أكثر
الرواي�ات املق�روءة واملرتجمة
للغ�ات أخ�رى .ي�روي الكاتب
أحداث املدينة من خالل سيرة
عائل�ة بوينديا عىل مدى س�تة
أجي�ال والذي�ن يعيش�ون يف
قرية خيالية تدع�ى ماكوندو،
ويسمون الكثري من أبنائهم يف
الرواية بهذا االسم.
كان غابرييل غارس�يا ماركيز
أح�د الروائيين األربع�ة م�ن
أمريكا الالتيني�ة األوائل الذين
أدرج�وا يف «الب�وم األمريك�ي
الالتين�ي» األدبي يف س�تينيات
وس�بعينيات القرن العرشين،
الثالث�ة اآلخرون ه�م البريويف
ماري�و فارغ�اس يوس�ا
واألرجنتين�ي خولي�و كورتاثر
واملكسيكي كارلوس فوينتس.
أكس�بت رواي�ة مئة ع�ام من
العزل�ة ( )1967غارس�يا
ماركيز ش�هرة دولي�ة كروائي
لحرك�ة الواقعية الس�حرية يف
أدب أمريكا الالتينية.
تعترب الرواية استعارة للتفسري
النقدي للتاريخ الكولومبي ،من
التأس�يس إىل األم�ة املعارصة،
تق�دم مئ�ة ع�ام م�ن العزل�ة
خراف�ات قومي�ة مختلفة من
خالل قصة عائلة بوينديا ،التي
تضعها روحها املغامرة وس�ط
اإلج�راءات الهام�ة لألح�داث
التاريخي�ة الكولومبي�ة ،مث�ل
اإلصلاح الس�يايس الليربايل يف

الحقب�ة االس�تعمارية ،واآلراء
املختلفة يف القرن التاسع عرش
املؤيدة واملعارضة لهذا اإلصالح،
ووص�ول الس�كك الحديدية إىل
بل�د بطبيع�ة جبلي�ة ،وح�رب
األل�ف ي�وم (غيرا دي ل�وس
مي�ل دي�اس،)1902-1899 ،
الهيمن�ة املؤسس�ية لرشك�ة
يونايت�د فروت�س («رشك�ة
أمري�كان ف�روت» يف القصة)،
والسينما ،والسيارات واملذبحة
العس�كرية للعم�ال املرضبني
الت�ي تعرب عن السياس�ة التي
اتبعتها الحكومة مع العمال.
يبرز يف ه�ذه الرواي�ة عنرص
الخي�ال ال�ذي يأخ�ذ بالقارئ
لعال�م ماكون�دو والحي�اة
البسيطة التي ال تلبث تنغصها
رصاع�ات بين املحافظين
واألحرار وغريها من الصعاب.
كما تمتد أح�داث هذه القصة
على م�دة عشرة عق�ود من
الزم�ن ،وتت�واىل الش�خصيات
وم�ا يرتافق معها م�ن أحداث
برع املؤل�ف يف رسدها وأبدع يف
تصوير األحداث واملش�اكل ويف
وض�ع النهاي�ة له�ذه العائلة
عرب العودة إىل إحدى األساطري

القديمة الت�ي لطاملا آمنت بها
أورسوال.
مئة عام م�ن العزلة هي قصة
سبعة أجيال من عائلة بوينديا
الت�ي تعيش يف بل�دة ماكوندو.
غ�ادر البطري�رك املؤس�س
ملاكون�دو ،خوس�يه أركادي�و
بويندي�ا ،وزوجته (ابنة خاله)
أورس�وال إجواران ،ريوهاتشا،
كولومبيا ،بعد أن قتل خوسيه
أركادي�و بروديينس�يو أغيلار
بع�د مصارع�ة دي�وك بس�بب
تلميح�ه أن خوس�يه أركادي�و
كان عاج� ًزا جنس� ًيا .يف إحدى
اللي�ايل م�ن رحل�ة هجرته�م،
وأثن�اء تخييمه�م على ضفة
نهرية ،يحلم خوس�يه أركاديو
بـ«ماكون�دو» ،مدين�ة املراي�ا
التي تعك�س العال�م فيها وما
حوله�ا .بعد اس�تيقاظه ،قرر
إنش�اء ماكون�دو على ضف�ة
النه�ر ،بعد أيام م�ن الترشد يف
الغابة ،قام بتأسيس ماكوندو
لتكون مدينة فاضلة.
يتخيل خوسيه أركاديو بوينديا
أن ماكون�دو محاط�ة باملي�اه
كجزي�رة ،ومن تل�ك الجزيرة،
ً
وفقا لتصوراته.
يخرتع العالم

بعد فرتة وجيزة من تأسيسها،
أصبحت ماكوندو مدينة يحدث
ً
أحداثا
فيها بص�ورة متك�ررة
غري عادية واس�تثنائية تشمل
أجيالاً من عائلة بوينديا ،الذين
ال يستطيعون أو غري راغبني يف
الهروب من مصائبهم الدورية
(ومعظمه�ا م�ن صنعه�م).
كانت املدينة لس�نوات منعزلة
وغري متصلة بالعالم الخارجي،
باس�تثناء الزي�ارة الس�نوية
ملجموع�ة م�ن الغج�ر ،الذين
يعرض�ون على س�كان البلدة
التكنولوجي�ا مث�ل املغناطيس
والتلسكوبات والجليد .يحافظ
زعي�م الغج�ر ،رج�ل يدع�ى
ميلكياديس ،عىل عالقة وثيقة
م�ع خوس�يه أركادي�و ،ال�ذي
يصب�ح منطو ًي�ا على نفس�ه
ً
ومهووس�ا
بص�ورة متزاي�دة،
بالتقصي ع�ن أرسار الك�ون
الت�ي عرضها علي�ه الغجر .يف
ً
مجنونا،
نهاية املطاف ،أصبح
ويتحدث فقط باللغة الالتينية،
و ُيرب�ط بش�جرة كس�تناء من
قب�ل عائلت�ه لس�نوات عديدة
حتى وفاته.
يف النهاي�ة تصب�ح ماكون�دو
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والحكوم�ات .من أجمل االفكار
الت�ي أراد الكات�ب إيصاله�ا
للق�اريء ان الزمن ال يسير يف
خط مستقيم بل يف دائرة.
«فكلم�ا تالش�ت األح�داث من
ذاكرتنا اعاده�ا الكون لكن يف
شخصيات وأزمنة مختلفة»
يفاجأ الق�ارئ يف بداية القصة
بتكرار األسماء املتشابهة مثل
أورليانو ،أركايدو ،وحتى اسم
بوينديا هو اس�م مشترك لألم
واألب األج�داد األولين الذي�ن
بحث�وا عن طريق إىل البحر ملدة
تتجاوز العام فكان االس�تقرار
االضطراري يف مكان مناس�ب
وأطلق عليه خوس�يه أركاديو
بويندي�ا ،الج�د الكبير ،اس�م
قرية ماكوندو التي رسعان ما
اكتش�ف مكانها الغج�ر الذين
زاروه�ا باأللع�اب الس�حرية
واالكتش�افات وحتى البس�اط
الطائ�ر والثل�ج يف زم�ن كانت
ه�ذه املخرتع�ات أو حت�ى
الخياالت غري موجودة.
وم�ع الزي�ارة األوىل للغجر ،تبدأ
األح�داث يف التط�ور فنتع�رف
علي ميلكي�ادس الذي يب�دأ كل
يشء ب�ه وينته�ي أيض�ا ب�ه،
ويه�رب خوس�يه اركادي�و ابن
مؤس�س القري�ة الج�د الكبير
لعق�ود طويل�ة ويعود لنش�عر
بمدى تغري االزمنة ،ويرتك أيضا
ميلكي�ادس الغجري تلك الرقاق
الت�ي هي به�ا نب�وءة ماكوندو
من بداية تأس�يس املدينة مرورا
بامل�آيس واألحق�اد والح�روب
الطويلة التي قاده�ا الكولونيل
أورليان�و بوينديا الليبرايل ،ابن
مؤسس القرية ضد املحافظني.
واألمط�ار ،التي اس�تمرت أكثر
من أرب�ع س�نوات دون انقطاع
يف فرتة أورليانو الثاني ،والحياة
الطويلة التي عاش�تها أورسوال
الج�دة زوجة مؤس�س القرية.
والنبوءة التي اس�تطاع آخر فرد
يف األرسة ،أورليان�و الصغري ،أن
يف�ك ش�فرة األبيات الش�عرية
ويفه�م يف اللحظ�ة األخرية قبل

منفتحة على العالم الخارجي
وعلى حكوم�ة كولومبي�ا
ً
حديث�ا .تج�رى
املس�تقلة
انتخاب�ات مزيف�ة بين حزبي
املحافظين والليرباليين يف
البل�دة ،م�ا ح�رض أوريليانو
بويندي�ا لالنضم�ام إىل الحرب
األهلية ضد حكومة املحافظني.
أصب�ح قائ� ًدا ثور ًي�ا أيقون ًي�ا،
وقاتل لسنوات عديدة ونجا من
ع�دة محاوالت اغتي�ال ،ولكنه
يف النهاي�ة يس�أم م�ن الحرب
ويوق�ع معاه�دة سلام م�ع
املحافظني .يع�ود إىل ماكوندو
م�ع خيب�ة أمل ويقضي بقية
حيات�ه يف صنع س�مكة ذهبية
صغرية يف ورشته.
لق�د نج�ح الكات�ب برباع�ة أن
يخل�ق تاري�خ قري�ة كامل من
نس�ج خيال�ه من�ذ أن كان�ت
بدايته�ا األوىل على يد خوس�يه
أركادي�و بويندي�ا وع�دد قلي�ل
من أصدقائه .تل�ك القرية التي
أخفى ليلها قصص حب بعضها
نجح وبعضه�ا كان مكتوب ل ُه
أن يفش�ل ،مرورًا بنم�و القرية
حت�ى أصبح�ت أش�به بمدينة
صغيرة توالت عليه�ا الحروب

امحد امساعيل
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د .حممد ضباشه
يع�د ص�وم رمض�ان رك�ن م�ن أركان
اإلسلام الخم�س فرض عيل املس�لمني
يف الس�نة الثانية من الهج�رة بعد نزول
الوحي عيل النب�ي محمد صيل الله عليه
وسلم يف شهر شعبان معلنا صيام شهر
رمضان بقوله تعايل  :يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب عيل الذين
من قبلكم ……… ويذكر أن النبي صام
رمضان لتس�ع س�نوات متتالي�ة حتي
توفاه الله
والصيام لغة يراد به اإلمساك عن اليشء
ويقال ص�ام فالن عن ال�كالم أي أمتنع
عن�ه أم�ا الصي�ام رشعا هو اإلمس�اك
ع�ن املفطرات وما يصل عمدا ايل الجوف
واالس�تقاءة و الجماع واإلنزال والسكر
م�ن طل�وع الفج�ر إيل غروب الش�مس
 ،أم�ا يف معن�ي رمضان فيق�ول اإلمام
الواحدي س�بب تس�ميته بهذا االسم ما
ورد قوال عن األصمعي عن أبي عمرو أن

النظرة الس�ارحة م�ا زالت تكحل
الشارع،
عامود اإلن�ارة ينتظر أن يفل حتى
يأخذ دوره كيشء مهم،
املقع�د الب�ارد عىل الرصي�ف يثري
التس�اؤالت الس�اخنة لفراغه من
ال�رواد ،البالط�ات املرصوف�ة عىل
حاف�ة الطريق تش�تعل غيرة من
البالطة التي يقف فوقها سعيد،
فردتا الحذاء املس�تعار ال تس�مح
للغبار أن يقترب من وجهها ،هي
تعكس اآلن الكثري من البساطة يف
بنطال�ه و قميص�ه و ربطة العنق
الت�ي تزيد الخن�اق على الكلمات
التي يفكر يف قولها،
أم�ا الزه�رة املحمول�ة بحنان�ه
ومشاعره الجياشة وضعت شوكة
يف كل تخيل يزرع الشك،
ص�ارت تصهل يف مج�ازه ،تغريه
بم�ا تمتلك�ه مالمحها م�ن رحيق
اللغة قصائد ليحفظها و يروي به
اللقاء و املسافات ،
لتكون كأي عس�ل تتذك�ره نحلة
كلما أكلت ورشبت و رقصت......
ه�ا هي م�ن بعي�د تط�ل بقبعتها
السوداء و املطرزة بجورية حمراء
وقليل من الدانتيل الشفاف يحاول

أن يغطي عينيها ،و مع ذلك الضوء
يتس�لل من بين الثق�وب ليعكس
بريقها و ألقها،
ثوبها األس�ود يتلو آيات الحسد و
االقرتاب يقص امليرتات الزائدة.
حني رفعت رجله�ا لتخطو خطوة
األم�ان ،ش�د انتباهه�ا ق�ط بن�ي
يركض بكل ما أوتي من ش�جاعة
خوف�ا ً م�ن الكل�ب الشرس الذي
يسيل الرش من لعابه املتقاطر من
لسانه و أنيابه الحادة،
النباح أثقل عىل وعي القط ،فبينما
ه�و ينظر لخلق�ه يصطدم بحرف

الكعب العايل لحذاء بسمة.
يقع القط
تقع بسمة
يخرج الحذاء من قدمها قس�مني،
الكعب يف جهة و الحذاء يف جهة.
تمس�ك ما تبقى م�ن الحذاء وقبل
أن يقرتب الكلب البغيض ترميه به
ككرة مصوبة من مييس للمرمى.
يه�رب الكلب بعي�دا ً و يرتك صوته
ال�ذي تغير فج�أة يف تجويف�ات
املكان.
تن�ادي عىل القط ه�و اآلخر يهرب
منها ،تعقد جبينها ناظرة لحالها،

الصيام فلسفة حياة
كلمة رمضان مشتقة من الرمض وهي
حجارة شديدة الحرارة تستمد حرارتها
من الش�مس ولذلك س�مي رمضان ألنه
وج�ب علي املس�لمني يف ش�دة ح�رارة
الشمس .
ويؤك�د مصطف�ى ص�ادق الرافع�ي أن
فلسفة الصيام تتمثل يف الفقر اإلجباري
الذي يراد به إشعار النفس االنسانية أن
الحي�اة الصحيحة وراء الحياة ال فيها ،
وأنها انما تكون عيل أتمها حني يتساوى
الن�اس يف الش�عور ال يختلف�ون وحين
يتعاطون بإحساس االلم الواحد ال حني
يتنازع�ون بإحس�اس األه�واء املتعددة
ومن هنا يتناول الصوم النفس البرشية
بالتهذي�ب والتأدي�ب والتدري�ب ويجعل
الناس فيه سواء .
ولهذا نجد الصوم يف الرشيعة االسالمية
لي�س جوع�ا أو عطش�ا وليس فلس�فة
ت�ؤدي اىل خ�رق الع�ادة وال إيل تعذي�ب
النف�س البرشي�ة وال يم�ت بصل�ة إيل

مشس تولستوي
الساطعة
د  .جودت هوشيار

يف اي�ار عام  1940هرب الكاتب ال�رويس ( األمريكي الحقا ً )
فالديمري نوبوكوف (  )1977-1899من فرنسا اىل امريكا مع
زوجته اليهودية ( فريا) قبل احتالل فرنسا بأيام قليلة .
كان يكسب رزقه يف امريكا من املكافآت الشحيحة التي كان
يحصل عليها م�ن مبيعات رواياته  .وكان�ت هذه الروايات
باللغ�ة الروس�ية ويتابعه�ا املهاج�رون الروس بش�غف ،
وترتجم بعضها اىل اللغة االنجليزية احيانا ً .
اضط�ر نابوك�وف اىل العم�ل كمح�ارض بأج�ور مقطوعة
يف كلي�ة ويل�زيل  ،ث� ّم يف جامع�ة كورنيل  ،حي�ث القى مائة
محارضة عن االدب الرويس خالل الفرتة من  1941اىل 1948
.وهي محارضات تحليلية عميقة الغور ألهم الروائع األدبية
الروسية يف العرص الذهبي لالدب الرويس .
ظه�رت مجموع�ة مح�ارضات نوبوك�وف باإلنجليزي�ة يف
أمريكا عام  ، 1981ولم ترتجم اىل اللغة الروس�ية  ،اال يف عام
.1996
يف بداية محارضته األوىل  ،دخل نابوكوف اىل قاعة املحارضات
 ،وذه�ب الس�دال الس�تائر على النواف�ذ  ،ثم صع�د درجات
املنص�ة واتجه اىل لوح�ة مفاتيح االن�ارة الكهربائية فأطفأ
جميع املصابيح  ،وغرقت القاعة يف ظالم دامس بني دهش�ة
الحضور واستغرابهم .
وعاد ادراجه اىل املنصة  ،فاشعل املصباح الذي ييضء املنصة
وقال  :هذا بوشكني .ث ًم أشعل مصباح الزاوية اليرسى البعيدة
وقال  :هذا غوغول  .وبعد ذلك أشعل مصباح منصف القاعة
وق�ال  :هذا هو تش�يخوف  .واخريا أش�عل مصب�اح الجهة
اليمن�ى  ،ونزل م�ن املنصة واتج�ه صوب الناف�ذة املركزية
للقاعة  ،وفك الس�تارة  ،التي اندفعت اىل االعىل بصوت عال .
غمرت أش�عة الشمس أرجاء القاعة بنورها الساطع  .وقال
مخاطبا الحضور  :أما هذا فهو تولستوي .
التهب�ت األك�ف بالتصفيق  ،ث� ّم نهض الجمي�ع  ،ودوت يف
ارجاء القاعة أصوات الرتحيب واالعجاب .
هب�وب الري�اح املش�ؤومة التي
قضت عىل آخر الساللة والقرية
كلها.
ن رواية «مئة ع�ام من العزلة»
ه�ي رواي�ة ملحمي�ة ،وقص�ة
مئة ع�ام من الخي�ال الخصب،
والس�حر ،والفانتازيا ،هي مئة
عام من كتاب�ة التاريخ الالتيني
بكل تفاصيل�ه وموروثاته ،هي
بمنزل�ة ق�رن م�ن االكتش�اف
واالنفتاح نحو العالم الخارجي،
ه�ي حكاي�ة خيالي�ة ج�اء بها
ماركي�ز م�ن عامل�ه الس�حري

الرسالة الفاتنة

ميادة املبارك

ً
دنف عزلتك
ليتك قرأتها
سورة من ِ
َ
وأمسكت اسفار الشوق
حني َحزمت حقائبها باكرا ولم تعد
ليتك أمعنت النظر حولك
لوجدتها فكرتك الطارئة التي
أرهقتها عالمات خطواتك
تسرتشدك حينا ً بصربها
وحينا ً تعقد صفقة السالم مع نيسان
الذي علمك لغة الهجر
ألنه إعت�اد وداع اخر قط�رة ماء لفظتها
السماء
وأخر ورد ٍة يف جيب فتا ٍة تنتظر
عىل جرس املحبني
تروم إهداءها للمارة
الذين حبسوا انفاس الوداد
حني يعربونه برويّة
ترتن ُح شوقا ً
ويرتكون قلوب الحبيبات ّ
عىل هيئة أقفا ٍل
معلقة

نافذة

نظري�ة الل�ذة يف األل�م ولكن�ه امتن�اع
عن الطع�ام والشراب والجماع وحفظ
اللس�ان والعين والج�وارح م�ع الني�ة
برشوط منضبط�ة وأركان معلومة وله
مقاصده العظيم�ة التي تعمل عيل بناء
الفرد واألرسة واملجتمع وحثهم عيل قيم
الرشد وتعاليم السماء ومنهج الفضيلة
بعي�دا ع�ن مظاه�ر السرف ومفاهيم
التضييق .
ويري اإلمام الغ�زايل رحمة الله عليه أن
آداب الصيام يرد النفس إيل القليل الكايف
ويصده�ا ع�ن الكثري امل�ؤذي ولعل أهم
ثم�رات الصوم إيتاء الق�درة عىل الحياة
م�ع الحرم�ان ىف ص�ورة م�ا ورشيع�ة
الصوم هي حرمان الواجد ابتغاء ما عند
الله من أجر وثواب فتحمل الفرد صياح
بطنه ويرجئ اجاب�ة رغبته مدخرا أجر
صبره عند ربه عملا بقول الل�ه تعايل
الصوم يل وأنا أجزي به .
وتأسيسا عيل ذلك يمكن إسقاط

فلس�فة الصوم وأهميته�ا وخاصة عىل
الوض�ع الراه�ن يف ظ�ل جائح�ة وب�اء
كورونا التي أصاب�ت معظم دول العالم
وحتما س�وف يتأثر اإلنس�ان اقتصاديا
 ،فتهذي�ب النف�س والبعد ع�ن اإلرساف
واملغ�االة يف أي أم�ر م�ن أم�ور الحي�اة
وتقديم يد املساعدة للضعفاء والفقراء
واملحتاجني كنوع من التكافل االجتماعي
قد ينجي البرشية جمعاء من هذا الوباء
القات�ل ،الص�وم ليس ىف رمض�ان فقط
فقد يمت�د أثره إذا أدركن�ا مقاصده اىل
بقية ش�هور العام وجعله فلسفة حياة
تساهم يف بناء الفرد واملجتمع .

ل�م يب�ق س�وى أن تلملم نفس�ها
م�ن ذرات الخجل الت�ي تغلغلت يف
وجنتيها.
مد له�ا يده حتى تمس�ك ب�ه آفة
النس�يان ،و تغلق عليه يف متاهات
الش�وق ،لك�ن النس�يان ثعل�ب
ذك�ي يغن�ي على جث�ة الذاك�رة
نشيد س�قوطها املدوي بلحن تهز
تقاسيمه ريشة اإللحاح.
نسيت القط...
نسيت الحذاء...
نسيت قدمها العارية....
يشء ما يحرك يده�ا اليمنى عاليا
 ،الصفعة تعرب فضاءات الدهش�ة
برسعة نفاثة.
س�عيد :يض�ع ي�ده على خ�ده،
يفركها متسائال يف نفسه،
ك�م دفع�ت ملاي�ك تايس�ون حتى
تستعري ذراعه،
أظن أن حنكي تواطأ مع صفعتها
متخليا عن صالبته،
و دم�ي هو اآلخر يتربأ مني ،ينزف
أمامه�ا منحدرا من اللث�ة و دون
وجه عن�اء ،يجد نفس�ه يف الهواء
ممارس�ا أمامه�ا وقاحت�ه يف
التخثر،
ألول م�رة أظهر به�ذا الضعف ،أنا
اآلن كطائرة فقدت توازنها ،
وكل ما أخشاه أن تكون قد اطلعت
عىل صندوقي األسود.
االبتسامة تغافل الجميع و ترتسم
عىل وجهي كورقة جوكر تفكر أن
تصنع فارقا.....
تتمت�م :كأنه�ا امتص�ت غضبه�ا
قليال،
الش�كوك تتلاىش حين يس�تلم
السؤال املبادرة عىل لسانها قائال:
بأي وجه رسقت ؟

9

س�عيد :أن�ا يقوله�ا وعين�اه
أصبح�ت جاحظتين و صيوان�ا
أذنيه تس�تعدان لتلق�ي املزيد من
الهجمات.
الشفتان جفتا...تعلنان التصحر،
تبحثان عن كالم رطب يبللهما.
بسمة :نعم أنت
س�عيد :الصم�ت يأخ�ذه لح�وار
جانب�ي  ،و األف�كار الس�وداء تبدأ
ً
حق�ا اطلعت
بمالحقت�ه اآلن ،هل
عىل صندوقي األسود......
بسمة :ملاذا تصمت ؟
هل أكل القط لسانك؟
املحفظ�ة الت�ي كانت على كتفها
تتح�ول إىل قذيف�ة مربمج�ة
باإلحداثيات التي ترسمها عىل قفا
رأيس،
ركبتها تجرب آخر قدراتها الخارقة
حني تباغت بطني،
وقبل أن تستدعي باقي وحوشها،
يقفز أرنب لسان س�عيد الفصيح
ليطري املوقف،
أخرج م�ن قبع�ة اإلخف�اء بعض
األكاذي�ب و املراوغات التي تمنحه
فاصال ليبلع ريقه،
كيف تتهمينني؟
و عن أي رسقة تتحدثني؟
أين الحب ؟
أين حنانك ؟
مع الس�ؤال األخري تع�ود الحقيبة
بني يديها كحمل وديع ،الس�حاب
يفتح رسيعا ،يدها تمتد إىل الداخل
،م�ع أل�وان م�ن التعبيرات الت�ي
مازالت أسارير وجهها تهاجم به.
س�عيد :م�ا ن�وع املس�دس ال�ذي
ستخرجه؟
هل هو محشو بالرصاص؟
بالتأكيد هو مع كاتم صوت....
ال ال ل�ن يطاوعه�ا قلبه�ا ،ه�ي
تمزح فقط...
بينم�ا كان التبس�مر يعص�ف
بجس�ده ،الورقة املمتلئة بكلمات
الحب خرجت م�ع يدها عىل هيئة
قصيدةفاتنة  ،كتب عىل ترويستها
إىل مالاااك.
الرس�الة الطازج�ة الت�ي تفن�ن
بخط�ه يف كتابته�ا لبي�ت أرسار
بس�مة  ،والت�ي كان�ت عصف�ورة
للموعد التايل.
الرسالة لم تنس مهمتها  ،اخرتقت
ج�دار الصوت وه�ي تثقب عينيه،
وجيش حياءه املختبئ  ،مع ظهور
ملاك الخاطف و غيومها الهاطلة
بندف البصاق.

الخاص ،لكن�ه حوّله�ا بأدواته
الرسدي�ة املمسوس�ة إىل واق�ع
حقيقي .يق�ول ماركيز« :نحن
مخرتع�و الخرافات الذين نؤمن
ب�كل يشء ،نؤمن بأن�ه لم يفت
األوان بع�د لخلق قص�ة خيالية
مختلف�ة ،قصة خيالي�ة جديدة
ومهم�ة يف الحي�اة ،حيث ال أحد
يق�رر لآلخرين كي�ف يموتون،
وحيث يكون لألعراق التي حكم
عليه�ا بمئ�ة ع�ام م�ن العزلة،
أخريا وإىل األبد ،فرصة ثانية عىل
األرض».

( أَغبطك على
هذا البذار)
ســــعد الســـــمرمد
()1
ُ
ُ
الفارع ...
الغصن
ل ُه أمانيه
أيضا ً
يف العام الجديد
()2
أشجا ُر بستا ِننا ،
ُ
وشجرة العشري ِة
جذورها
واحدة
()3
ُ
أعيش حياتك ..
حني
نفسها
يا أبي ،
ُ
سأرتكب أخطا َءك
()4
َ
النقيق...
ُتعيد
ذاته
ُ
الضفدعة
املشاكسة
()5
دونما وج ٍل،
ُ
ُ
الدجاجة ؛
تذرق
فوق
راش الضيوف
ِف ِ
()6
ج ّدتي والحلزون ..
ماتا
يف ليل ٍة واحدة !
()7
ُ
البلبل لن يغ ّر َد اليو َم ؛
ْ
قطفنا
ّ
ِثما َر التني ..
()8
عىل امتدا ِد
دبيب ّ
النم ِل ..
ِ
يتبو ُّل
الصغري!
()9
ّ
مس ؛
أزهار عبّاد الش ِ
يف ّ
اتجاه واحد ،
ّ
كيف اتفقوا
جميعا ؟!
()10
تتأب ُّط َّ
ظل
زوجها ..
ُ
املرأة األرملة !!
()11
َ
يسبّ
الحرب ..
والرئيس
ٌ
رجل مقطوع ّ
الساق!
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لطلة ابهى....

حنو مستقبل افضل...هلم

طرق متنع اخلالف بسبب املال يف احلياة الزوجية
يع� ّد الخالف حول امل�ال يف الحياة الزوجية
من الحاالت الشائعة .فقد ال يتفق الزوجان
عىل كيفية انفاق امل�ال او عىل الطرق التي
يجب اللجوء اليها من اجل حساب النفقات
او غير ذل�ك .وم�ن املمكن ان يش�كل هذا
س�ببا ً لعدم اس�تقرار حياتهما .لكن يمكن
رغم ه�ذا اتب�اع بعض الط�رق التي يمكن
ان تحد من تأثير االمور املادية عىل الحياة
الزوجية.
انفاق احد طريف العالقة مبالغ كبرية رغمعدم امتالك العائلة الكثري من املال.
ع�دم التفاه�م على كيفي�ة انف�اق املالوالربنامج الذي يجب اتباعه لهذه الغاية.
مي�ل اح�د الطرفين اىل عي�ش حي�اة التناس�ب الظروف املادية الراهن�ة وتتفوق
عىل القدرات املالية للطرف اآلخر.
اس�تخدام احد الطرفني قدرته املادية مناجل الس�يطرة عىل اآلخر والتحكم بحياته
وقراراته وخطواته.
االختالف بشأن من يدير املسائل املالية.عدم التخطيط قبل االنفاق وهو ما يمكنان يس�بب وق�وع االرسة رهين�ة للدي�ون
والعجز املادي.
من املمكن تحنب حدوث الخالفات الزوجية
بش�أن املال من خالل اتباع بعض النصائح
املفيدة.

 1تحديد االولويات
على جانب�ي العالق�ة الح�وار وتحدي�د
االولويات عىل مس�توى االنفاق .فقد تأتي
الحاجي�ات املنزلي�ة يف املرتب�ة االوىل تليها
الحاجات الش�خصية ل�كل من الزوجني ثم

العطلات واالج�ازات والس�فر ومتطلبات
ذل�ك .ويف هذه الحال�ة ال تتف�وق النفقات
على املداخي�ل كما يمك�ن ضب�ط االنفاق
ومن�ع الحاج�ة اىل االس�تدانة وبالت�ايل
تحقيق االستقرار االجتماعي والنفيس عىل

املستوى العائيل.
 2التخطيط
يعتبر التخطي�ط م�ن افضل الط�رق التي
تس�اعد عىل تحقيق التقارب بني الزوجني.
وه�و ما يتعني عليهما فعله عىل املس�توى

املادي .ولهذا عليهما اوالً تحديد مدخول كل
منهما وتقسيم النفقات عىل هذا االساس.
كذل�ك يمكنهما تأجيل بع�ض النفقات اىل
اش�هر الحقة .ومن املهم اال تتفوق نفقات
احدهم�ا عىل تلك العائ�دة اىل اآلخر .وهكذا
يمك�ن ان يش�عر كل منهما بال�رىض وان
يتحقق االستقرار يف الحياة الزوجية.
 3تجنب التسلط
قد يكون اح�د الرشيكني هو االكثر انتاجاً.
وله�ذا م�ن املهم اال يس�تغل ذل�ك من اجل
التحك�م بالرشيك اآلخر وف�رض القرارات
واالملاءات عليه .كذلك من املهم اال يتوجه
الي�ه بكالم جارح مثل “راتبي اكثر ارتفاعا ً
من راتبك” أو “ال فائدة من راتبك الضئيل”
أو “أنت مبذر” .فمن االفضل يف هذه الحالة
االعتم�اد على الح�وار وتحقي�ق التفاهم
والسالم.
 4تحديد مستوى االنفاق الشخيص
اىل جانب النفق�ات املرتبطة باملنزل يحتاج
كل م�ن الزوجين اىل بعض امل�ال من اجل
قض�اء حاجاته الخاصة مثل رشاء املالبس
وغري ذلك .ولهذا يجب ان يتم تحديد املبالغ
التي يحت�اج اليها كل منهم�ا لهذه الغاية.
فهذا يساعد عىل تحقيق االستقرار واالمان
وال�رىض على مس�توى الحي�اة الزوجي�ة
عموماً.

تدبري منزلي

ملن ال حيبون قضاء الوقت يف الطهي ...أسرار تسهل عملية الطهي
 .1نقع املكرونة قبل الطهي حتى
تنضج يف  60ثانية.
قد تبدو غريبة لكنها حيلة جيدة،
يمكن�ك نق�ع املكرون�ة يف املاء يف
وعاء مانع للترسب واتركيها لعدة
س�اعات أو طوال الليل .بعد ذلك،
يمكن�ك طه�ي املكرون�ة برسعة
كبرية يف املاء املغيل أو فقط إضافة
الصلصة الحارة إليها.
. 2اضيفي صودا الخبز إىل كراميل
البصل سيكون مرتني أرسع.
اضيف�ي ملعقة كبيرة من صودا

الخب�ز إىل البصل مب�ارشة بعد أن
ً
قليلا يف
يتح�ول لون�ه إىل البن�ي
مقالة .مبارشة أمام عينيك سوف
يتكرمل البصل ولن يحرتق.
 .3ابشري البارمي�زان أو أي نوع
آخ�ر من الجب�ن يف درج�ة حرارة
الغرفة.
يف درج�ة ح�رارة الغرف�ة ،يصبح
الجبن أكثر نعومة ويسهل برشه.
 .4أزيلي نواه األف�وكادو يف ثانية
واحدة.
إلزالة نواة األف�وكادو يجب عليك

اس�تخدام س�كني ح�ادة وتوخي
الح�ذر الش�ديد .أس�هل طريق�ة
للقيام بذل�ك هي وضع األفوكادو
عىل لوح تقطيع.
 .5جمّ�دي اللح�م لتقطيع�ه
برسعة من أج�ل القيل أو تحضري
الحساء.
بفضل هذه النصيحة ،ستحصلني
على رشائ�ح رقيق�ة م�ن اللحم
متساوية تماما ً لن تستغرق وقتا ً
طويالً للطهي.
 .6اطبخي مرة واحدة واستخدمي

بقاي�ا الطع�ام لتحضير أطب�اق
أخرى.
لحم الديك الرومي ليس من السهل
طهيه ،ويستغرق تحضريه الكثري
م�ن الوقت ،لكنه مث�ايل للوجبات
العائلي�ة .يمكن اس�تخدام بقايا
الطع�ام إلع�داد أطب�اق مختلفة
خالل أيام األسبوع.
احفظ�ي بقايا الطع�ام يف عبوات
محكم�ة الغل�ق واس�تخدميها
لصنع السندويش�ات والسلطات
والوجبات الخفيفة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....

تقلل مناعتك...أطعمة جيب جتنبها متاما خالل الصيف

أطعم�ة يجب تجنبها تماما ً خالل
موسم الصيف خاصة مع ارتفاع
درجات الح�رارة ،فعىل الرغم من
أننا قد ال نتمكن من خفض درجة
الحرارة ،إال أن هناك بعض الطرق
التي يمكنك من خاللها مس�اعدة
نفس�ك عىل الش�عور بالتحس�ن،
وذل�ك م�ن خلال تعدي�ل عاداتك
الغذائي�ة .خاص�ة وأن بع�ض
األطعمة تفاقم املشكالت الصحية
عن طري�ق زيادة حرارة الجس�م
وتقلي�ل جهاز املناع�ة لديك .إليك
أب�رز األطعمة الت�ي يجب تجنبها
خالل فصل الصيف.
 .1املرشوبات الساخنة
يعتمد معظمنا عىل قهوة الصباح
أو الش�اي لب�دء الي�وم .يف حين
أن ه�ذه العادة قد تجعلك تش�عر
بمزي�د من النش�اط ،ف�إن تناول
القه�وة والش�اي بانتظ�ام خالل
الصي�ف يمكن أن يزي�د أيضا ً من
حرارة الجسم والجفاف .لذا ،فإن
استبدال الشاي األخرض أو القهوة
املثلجة بها يمكن أن يساعدك عىل
البق�اء بصح�ة أفضل يف موس�م
الصيف.
 .2األطعمة الدهنية
تعد األطعم�ة الدهنية واألطعمة
الرسيع�ة ،مثل األطعم�ة املقلية،
وم�ا إىل ذل�ك ،غري صحي�ة ،ليس
فق�ط يف الصي�ف ،ولك�ن ط�وال
الوقت؛ ألنها يمكن أن تسبب عددا ً
من األمراض الخطرية لدى الناس.
يمكن أن تك�ون األطعمة الدهنية

أس�وأ عندما تتناولها خالل فصل
الصيف؛ ألنها يمك�ن أن تزيد من
حرارة الجسم وتقلل من مناعتك.
 .3منتجات األلبان
إذا كن�ت ترغب يف احتس�اء اللبن
املخف�وق الس�ميك والب�ارد ه�ذا
الصي�ف ،فقد ال ترغ�ب يف القيام
بذلك بش�كل منتظم؛ ألن منتجات
األلب�ان يمك�ن أن تس�بب أيض�ا ً
أمراض�ا ً خلال الصي�ف .عندم�ا
تك�ون درج�ة الح�رارة مرتفع�ة
بالخارج ،ستكون حرارة جسمك
أعلى أيض�اً .يمك�ن أن تتع�رض
منتج�ات الحلي�ب مث�ل الزب�دة
والجب�ن واللبن الرائب وما إىل ذلك
للتخمري غير الطبيع�ي يف املعدة

بس�بب ح�رارة الجس�م وتس�بب
عرس الهضم.
 .4الفواكه الجافة
تع�د الفواك�ه الجاف�ة ،مث�ل
التم�ر والزبي�ب واملش�مش وما
إىل ذل�ك ،صحي�ة للغاي�ة ألنه�ا
محمل�ة بالعن�ارص الغذائي�ة
القوية ومع ذل�ك يمكن للفواكه
الجاف�ة أن ترف�ع درج�ة حرارة
الجس�م وتجعلك تشعر بالتهيج
واإلرهاق.
 .5البهارات
يمك�ن للتواب�ل مث�ل القرف�ة
والقرنف�ل والفلف�ل وغريه�ا أن
تجع�ل ألطباق�ك مذاق�ا ً ورائحة
رائع�ة! وم�ع ذلك ،ف�إن إضافة

التواب�ل إىل أطباقك خالل الصيف
يمك�ن أن يزيد أيض�ا ً من حرارة
جس�مك ،مم�ا يجعل�ك تش�عر
بالجف�اف وامل�رض وال داع�ي
لتخط�ي البه�ارات تمام�اً؛ تأكد
من استخدامها بكميات محدودة
وتوازنه�ا ع�ن طري�ق إضاف�ة
التواب�ل الب�اردة مث�ل الكم�ون
والنعناع العضوي وما إىل ذلك.
 .6املانجو
ق�د يكون هذا بمثابة خيبة أمل
للكثريين ،ف�إن املانجو يمكن أن
يزي�د أيضا ً م�ن حرارة الجس�م
ويؤدي إىل ظهور بعض األعراض
واألم�راض غير املرغ�وب فيها
مثل اإلس�هال واضط�راب املعدة

والص�داع ،وم�ا إىل ذل�ك خاصة
خالل فصل الصيف.
 .6لحم مشوي (تندوري)
يت�م طه�ي اللح�وم املش�وية يف
درج�ات ح�رارة عالي�ة .عندم�ا
تك�ون درج�ة الح�رارة مرتفعة
بالفع�ل يف الخ�ارج ،يمك�ن أن
ي�ؤدي املزج إىل زيادة جودة املواد
املرسطنة للحوم املشوية وزيادة
خطر اإلصاب�ة بالرسطان أيضاً،
باإلضاف�ة إىل زيادة درجة حرارة
الجسم.
 .7آيس كريم
اآلي�س كريم هي واحدة من أكثر
الوجب�ات الخفيفة ش�عبية التي
يرغبه�ا معظ�م الن�اس ،للتغلب
عىل الحرارة خالل فصل الصيف.
تأثري التربيد لآليس كريم يجعلها
املفضل�ة يف الصيف .وم�ع ذلك،
ف�إن اآلي�س كريم يحت�وي عىل
نسبة عالية من الدهون والسكر،
مم�ا يزي�د م�ن خط�ر اإلصابة
بالسمنة ومرض السكري.
 .8الصلصات
تحت�وي معظ�م الصلص�ات
واألطعمة املصنع�ة املماثلة مثل
تتبيالت الس�لطة عىل مستويات
عالية من املل�ح واملواد الحافظة
واملنكه�ات االصطناعي�ة مث�ل
الجلوتامات أحادي�ة الصوديوم،
والتي عن�د تناولها يومياً ،يمكن
أن تزي�د م�ن ح�رارة الجس�م
وترتكك تشعر باإلرهاق واالنتفاخ
والخمول.

سر االعشاب

فوائد اليانسون ملرضى القولون العصيب ال تق ّدر بثمن !
ّ
ولعل أبرزها
فوائد اليانس�ون عديدة عىل الصح�ة،
املس�اعدة عىل الهضم ،ولكن ه�ذه البذور الصغرية
لديها فوائد أكثر من ذلك لتق ّدمه ألجسامنا.
يعم�ل اليانس�ون على تحفي�ز الغ�دد الهضمي�ة،
ويح�ارب االنتفاخ�ات ،ويخف�ف مش�اكل املع�دة
املعوية ،بسبب تأثريه املضاد للتشنجات عىل أقسام
الجه�از الهضم�ي كافة ،وبالتايل فه�و رائع ملرىض
القولون العصبي .كما أنه يعمل كمشقع و ُيستعمل
لعالج مشاكل السعال ،ويعالج مشاكل الربو كذلك.
وامليزة اإلضافية التي يتمتع بها اليانسون األخرض،
هي أنه يزيد إفراز الحليب عند النساء املرضعات.

كيفية تحضري منقوع اليانسون:
لالس�تفادة بش�كل كام�ل م�ن فوائ�د ه�ذه النبتة
العطرية ،إليكِ طريقة تحضري منقوع اليانسون:
• أضيف�ي ملعة صغرية من اليانس�ون إىل كوب من
ً
مس�تخلصا عن طريق
املاء البارد ،لتصنعي منهما
الغيل.
ثوان.
بضع
يغيل
واتركيه
النار
عىل
املزيج
ضعي
•
ٍ
• بع�د ذل�ك أطفئي الن�ار ثم غطي الوع�اء واتركي
املزيج ُينقع ملدة  10دقائق أخرى.
• بعد مرور الوقت الالزم يمكن رشب كوب أو كوبني
يف اليوم من هذا املنقوع.
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أبرز مشاكل البشرة يف الصيف
وطرق عالجها

م�ع انتهاء فصل الش�تاء ،يخطط الجميع لقض�اء عطلة الصيف .مع
الصيف يأتي الكثري من مش�اكل البرشة ،اهم االشعة فوق البنفسجية
الت�ي تخرتق البرشة مما يؤدي إىل االس�مرار  ،واإلف�راط يف إنتاج الزيت
لتتحول البرشة إىل الطبيعة الدهنية .لذلك قبل ظهور مش�كالت الصيف
نشاركك عالجات اساسية تجنبك إياها.
 -١تبييض البرشة
تتعرض البرشة لالس�مرار خالل فصل الصيف بس�بب التعرض ألشعة
الش�مس  ،يتم إطالق صبغة بنية اللون تس�مى امليالنني بكميات كبرية
كدفاع ضد األشعة فوق البنفسجية التي تسبب التصبغ  ،وتسمى ً
أيضا
امليالنوجينيسيس.
إذا تعرضت برشتك بالفعل لالسمرار  ،يمكنك تجربة هذا العالج املنزيل.
خ�ذ ملعقة صغرية من دقيق األرز يف وعاء وأضف ½ ملعقة صغرية من
دقي�ق الحم�ص  ،وبضع قطرات م�ن عصري الطماط�م ونصف ملعقة
صغرية من مس�حوق القه�وة لعمل عجينة س�ميكة .أضف القليل من
اللب�ن الرائ�ب وضعيه عىل املنطقة التي تعرضت لالس�مرار يف واتركيه
ملدة  20إىل  30دقيقة  ،ثم اغس�له أثناء فركه باملاء البارد .استخدم هذا
العالج املنزيل مرتني يف األسبوع للحصول عىل نتائج أفضل.
 -٢الدمامل الناتجة عن الحرارة
ه�ذه النت�وءات الصغرية تس�ببها البكترييا بس�بب ال�دفء والرطوبة،
خاص�ة وان التعرق يجع�ل ثنايا الجلد أفضل ظ�روف لنمو البكترييا يف
الصيف.
أح�د أفض�ل العالجات الطبيعي�ة للتخلص م�ن الدمام�ل الناتجة عن
الحرارة هو مزيج الكركم وزيت شجرة الشاي العطري .خذي ½ ملعقة
صغرية من الكركم أضف بضع قطرات من زيت ش�جرة الش�اي أضف
القلي�ل من جل الصبار .امزجيهم وضعي املزي�ج عىل املنطقة املصابة
واتركيها تجف .اغسليه باملاء البارد.
 -٣رائحة العرق
ً
ش�يوعا الت�ي يواجهها الجمي�ع هي رائحة
يف الصي�ف  ،أكثر املش�اكل
الع�رق .لكن العرق ليس س�ب ًبا للرائحة ،بينما البكتريي�ا املوجودة عىل
الجلد هي التي تكرس الحمض ونتيجة لذلك تسبب رائحة نفاذة.
لتجن�ب الرائحة الكريه�ة أو رائحة الع�رق  ،يمكنك اس�تخدام أكياس
الش�اي األخرض عىل املنطقة املصابة بفرط التعرق .الشاي األخرض له
خصائص مضادة لألكسدة ومزيل للسموم.
يمكن�ك ً
أيضا إضافة بعض بلورات امللح الصخري يف مياه االس�تحمام.
عالج آخر ،هو اس�تخدام صودا الخب�ز املمزوجة باملاء كمقرش لتجنب
الرائحة الكريهة.

كل يوم معلومة

ماذا تعين األضواء املستخدمة يف سيارات الشرطة؟

ُتع� ّد األض�واء املس�تخدمة يف
س�يارات دوري�ات الرشط�ة،
أداة رئيس�ة لهم لكي يستطيع
الضباط تأدية أعمالهم برسعة
وكف�اءة ،ألن ه�ذه األض�واء
تساهم يف تحذير الناس حولهم
م�ن مختل�ف األخط�ار ،ولك�ن
البعض ال يع�رف ما الذي ُتعنيه
األض�واء املختلف�ة ،وه�و م�ا
س�نرصده لكم خالل الس�طور
القادمة .
تمثل ألوان األضواء املس�تخدمة
يف س�يارات الرشط�ة مع�ان
مح�ددة ،حي�ث أننا ن�رى عادة
اللونين األحم�ر واألزرق وهما
األكثر استخداما ،فيشري الضوء
األحم�ر لوح�ده إىل وجود خطر
عاجل ،أم�ا األزرق وح�ده الذي
يمكن رؤيته م�ن عىل ُبعد أكرب،
فوظيفته هو اإلعالن عن وجود
الرشطة.

وتس�تخدم بع�ض الس�يارات
أض�واء بيضاء يف حال�ة التوقف
يف إحدى املناطق التي قد يصعب
الرؤي�ة فيه�ا ليلا لك�ي يراها
الس�ائقون اآلخ�رون بش�كل
أفضل.
وتب�ث بعض س�يارات الرشطة
أحيان�ا الض�وء األصف�ر ،وه�و
مخص�ص لس�يارات الرشط�ة
األخرى التي ُيقصد بها رضورة
خفض الرسعة والتمهل ،وتأتي

مختلف ه�ذه األض�واء يف أغلب
الوق�ت م�ن مصابي�ح دوارة
لتس�مح برؤي�ة  360درجة من
مختلف الزوايا.
كم�ا أن أصوات صف�ارات إنذار
س�يارات الرشط�ة على الطرق
الرسيعة يدل عىل وجود س�يارة
رشطة توشك أن تقرتب من أحد
التقاطع�ات ،وتنبيه الس�يارات
لكي تبتعد ع�ن طريق الرشطة
ف االزدحامات املرورية.

املطبخ ..

سربنج رول باخلضار بالفرن
املكوّنات
زيت نباتي  -ملعقة كبرية
ث�وم مف�روم فرم�ا ً ناعم�ا ً -
ملعقة صغرية
زنجبي�ل مبش�ور  -ملعقت�ان
صغريتان
بصل أخرض مفروم فرما ً ناعما ً
3ّ
فطر مقط�ع إىل رشائح رفيعة
 12ّ
مقط�ع إىل رشائ�ح
ملف�وف
رفيعة  3 -أكواب ونصف
ملح  -بحسب الرغبة
فاصولياء خضراء مقطعة إىل
رشائح رفيعة  -كوب
صلص�ة صوي�ا  -ملعقة كبرية
ونصف
زيت سمسم  -ملعقة صغرية
كزب�رة مفرومة فرم�ا ً ناعما ً -
ملعقتان كبريتان
عجينة سربينج رول  -علبة
زالل بيض ،مخفوق 2 -
طريقة العمل
 يف مقلاة عىل نار متوس�طة،ضع�ي الزي�ت النبات�ي .زيدي

الث�وم ،الزنجبيل والبصل .قلّبي
املكونات ل�ـ 30ثانية .أضيفي
الفطر وامللفوفّ .
نكهي بامللح.
قلّبي املكونات لـ 3دقائق.
 إرفع�ي الح�رارة ،ث� ّم زي�ديالفاصولي�اء ،صلص�ة الصويا
وزيت السمس�مّ .
نكهي بامللح.
قلّب�ي املكون�ات لدقيق�ة حتى
تنض�ج الخض�ار .اضيف�ي
الكزبرة وحرّكي .أطفئي النار،
ث� ّم ّ
صف�ي املزي�ج وضعي�ه يف
وعاء جانباً.
 إف�ردي رشيح�ة سبرينجرول عىل س�طح العمل .ضعي
ح�وايل ملعقتين صغريتني من

الحشوة عىل جهة من العجينة.
إثني الطرفين ث ّم ّ
لفي العجينة
على ش�كل رول .إدهني طرف
العجين�ة بالقلي�ل م�ن زالل
البيض واحكمي اغالقها .كرّري
العملية حتى انتهاء الكمية.
 حمّ�ي الفرن عىل حرارة 180درج�ة مئوية .إدهن�ي صينية
ف�رن بالقليل من الزيت النباتي
وضعي عليها قطع السبرينج
رول.
 أدخيل الصينية إىل الفرن حتىتتحمّر قطع السربينج رول.
 قدم�ي السبرينج رول علىسفرتك.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تميل اىل فرض ال�رأي واملش�يئة ،وتنزعج لبعض
الخالف�ات بال�رأي ويتغري مزاج�ك ،لكن يج�ب أن تعلم أن
التع�اون يك�ون مدخالً اىل النج�اح وحاول إيج�اد مخارج من
ّ
تشنج .عاطفياً :تعيش أوقاتا ً ممتعة مع الرشيك اليوم وسط
دون
أجواء هادئة ،فتجنب حدوث تصادم بينكما مرة أخرى.
صحي�اً :تعان�ي م�ن أرق وقلة يف النوم ،وهذا ما س�يؤثر يف سلامة
صحتك ويعرضك ألمراض نفس�ية وقد تكون جس�دية ،فكن حذرا ً
واسترش الطبيب فوراً.

الثور

مهني�اً :داف�ع ع�ن إنجازات�ك الي�وم وال تته�اون بها،
فالجميع يحاول أن يدفعك إىل مواجهة قرارات صعبة
عاطفي�اً :يثير ه�ذا اليوم املش�اعر ويُكس�بك هالة كبرية
وجاذبية تمارسها عىل الجنس اآلخر.
صحياً :أس�باب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تش�عر به لكنها
رسيعة املعالجة وتزول من دون أن ترتك أي آثار عىل صحتك.

الجوزاء

مهنياً :احم معنوياتك من الرتاجع والتش�اؤم ،تستعيد
حماس�تك وجرأتك ،وتس�مع جواب�ا ً يفرحك كثيرا ً ألنه
يحمل خربا ً سارا ً كنت تنتظره عىل أحر من الجمر.
عاطفياً :تستاء من ترصف الرشيك وتأخذه عىل محمل شخيص
لتتأزم األمور ،وربما يمنعك الحقا ً كربياؤك من االعتذار أو التنازل
صحي�اً :وضعك الصح�ي بحاجة إىل اهتمام ،وكن ح�ذرا ً من بعض
املنتفعني واملتطفلني.

 - 711ط�ارق بن زياد ين�زل إىل األندلس بعد أن
عرب البحر املتوس�ط وذلك لغزوھ�ا بعد االتفاق
مع يوليان حاكم سبتة.
 - 1521سكان جزيرة ماكتان الفلبينية بقيادة
الب�و البو يقتلون املستكش�ف الربتغايل فرناندو
ماجالن يف معركة ماكتان.
 - 1565الكونكيس�تادور “ميغي�ل لوبي�ز دي
ليغازب�ي” يصل عىل رأس  500جندي إس�باني
إىل س�يبو يف الفلبني ويؤسس�ون أول مستعمرة
إسبانية فيھا.
 - 1812الق�وات األمريكي�ة تس�تويل عىل يورك
عاصمة مقاطعة أونتاري�و الكندية من القوات
الربيطانية وذلك أثناء حرب .1812
 - 1876إعالن امللك�ة فيكتوريا إمرباطورة عىل
الھند.
 - 1897افتت�اح مكتب�ة الربمل�ان اليابان�ي
الوطنية.
 - 1912حري�ق كبير يأت�ي عىل أغل�ب محالت
سوق الحميدية يف دمشق.
 - 1924اإلعالن عن قيام جمھورية النمسا.
 - 1941ق�وات أملاني�ا النازية تحت�ل أثينا أثناء
الحرب العاملية الثانية.
 - 1946بداية عمل أول رشطية أنثى يف اليابان.
 - 1950اململك�ة املتح�دة تعرتف بض�م الضفة
الغربية لألردن.
 - 1958األح�زاب الكبرى يف الجزائ�ر وتون�س
واملغرب تعقد اجتماعا يف مدينة طنجة املغربية
لدعم نض�ال الش�عب الجزائ�ري للحصول عىل
االستقالل.
 - 1960اإلعالن عن استقالل توغو عن فرنسا.
 - 1961اإلعلان ع�ن اس�تقالل سيراليون عن
اململكة املتحدة وقيام الجمھورية.
 - 1962الع�راق يرف�ض من�ح األك�راد الحك�م
الذاتي يف الشمال.
1978 -انقلاب يف أفغانس�تان يطي�ح بحك�م

السرطان

مهني�اً :يحمل إلي�ك هذا الي�وم أمالً جديدا ً بالتحس�ن،
وتقدم عقودا ً وترتيبات ملسائل مالية ،وتتبادل املعلومات
بينك وبني اآلخرين.
عاطفياً :تأخذ خطوة حاس�مة بس�بب الثقة القوية بالنفس،
وتعالج أم�ورا ً عاطفية أو تواجه تحديا ً صعب�اً ،لكنك تتقدم بثبات
وتق�وم بالواجب عليكصحياً :ممارس�ة التمارين الرياضية ،أو عىل
ّ
يحسن
األقل امليش نصف س�اعة ثالث مرات أسبوعياً ،من شأنه أن
صحة الجسد وي ّ
ُخفف الضغط النفيس.

األسد

مهنياً :ال تنتظر رسعة يف تحقيق املش�اريع ألن الطاقة
قليل�ة ،وال تس�اعد يف إنج�از الكثير ،ح�دد أولويات�ك
وخصص وقتك إلنهاء املتوجب عليك.
عاطفياً :تستعيد ثقتك بنفسك وباملحيطني بك وتجد أن الوقت
مؤات لتكريس عالقة متينة بالرشيك الذي ابتعدت عنه مدة .
صحي�اً :احرص عىل النوم الس�اعات املطلوبة ولك�ي تتمتع بالنوم
الهادئ دون الش�عور بحاالت األرق ،تناول وجبة عشاء خفيفة جدا ً
و غري دسمة.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهنياً :أمامك اليوم فرصة ثمينة الحراز تقدم ،تتوضح
الخيارات وتسهل املبادرة ،وتسمع جوابا ً أو توضيحا ً يف
الرؤية ،وتشعر بالقوة والقدرة عىل اإلقناع.
عاطفي�اً :ال تعتقد ّ
أن تغافل الرشيك عن ترصفاتك يفس�ح يف
ّ
للميض يف الخط�أ ،فهو قادر يف لحظ�ة عىل تغيري
املج�ال أمام�ك
املعادلة ملصلحته.
صحياً :ترتاجع الضغوط النفسية واملهنية والفكرية ،وتهدأ أعصابك
وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.

الميزان
مهنيا ً:تدور أح�داث هذا اليوم بصورة ممتازة أو تكون
بألف خري ،وكذلك مصالح�ك ومصالح أقرب الناس إليك،
ويرافقك الحظ يف زياراتك ومواعيدك املهمّة.عاطفياً :ال رادع
لعواطف�ك وبالتايل قد تطرح عىل الحبيب جملة تس�اؤالت حول
ترصف س�ابق ،وعىل األرج�ح تحصل عىل تربي�رات مرضية وتأكيد
صدق الني�ات تجاهك.صحياً :الس�عي وراء املتاعب يرهق أعصابك،
ح�ذار م�ا ينتظرك فه�و قد يحمل الكثير من املفاج�آت ،منها خرب
محزن يقلق راحتك ،ويسبب لك تعبا ً نفسياً ،لكن األمر لن يطول.

العقرب

مهني�اً :خيبة أمل قد تواجه�ك يف مجال عملكّ ،
لكن ذلك
ل�ن يك�ون أكثر من تنبيه كي تس�توعب األم�ور بجدية
أكرب.
عاطفي�اً :الج�رأة يف الق�رارات الحاس�مة مطلوب�ة والترسّ ع
ّ
مرفوض ،وال سيما ّ
املحك.
أن مستقبلك مع الرشيك عىل
صحياً :ال تدع اآلخرين يتالعبون بوضعك الصحي من خالل إسدائك
نصائح وإرشادات غري مدروسة طبياً.

القوس

مهنياً :تعقد معاهدة صلح أو تصل اىل تس�وية مرضية
من خالل حوار أو جلس�ات عمل تعالج مسألة قرض أو
تمويل أو إرث.
عاطفياً :اس�تقرار يف العالقة بالرشيك الجديد ،لكن االستقرار
النهائ�ي بينكما يحتاج إىل وقت أكرب ،علي�ك الصرب قليالً ،فهو من
أبرز صفاتك صحياً :إذا انتابك صداع ش�به يومي ،األمر بات يحتاج
إىل مراجع�ة الطبي�ب املختص ،وبعد أن تس�تعيد عافيت�ك ،بادر إىل
القيام بمشاريع ترفيهية.

الجدي

مهني�اً :إذا كان الج�و الع�ام إيجابيا فه�ذا ال يعني أنك
تس�تطيع التحرك وحسم األمور عش�وائياً ،كن رصيحا ً
واطلب املزيد من التفاصيل .
عاطفياً :بانتظارك نوع من أشكال الخالف الزوجي ،فما عليك
اال توخي الحذر يف أثناء التعامل مع املشاكل .
صحياً :عليك االهتمام بجس�مك ،اخرج إىل الطبيعة وتنش�ق الهواء
النق�ي ،وأدخل طعاما ً مغذيا ً إىل الئحة مطبخك ووفر طاقة إيجابية
قدر املستطاع.

الدلو

مهني�اً :يك�ون الجو الع�ام جي�داً ،ما يحمس�ك التخاذ
املبادرة وللتحرّك عىل نطاق واسع ،فال تضيع الوقت وال
تخيّب أمل من يعتمد عليك .
عاطفياً :تستعيد حياتك العاطفية رونقها وحيويتها ،وتعرف
مغازلة وعشقاً ،إنه يوم واعد بانفراج وبشائر رائعة .
صحياً :تش�عر بغض�ب وبتوتر أعصاب يهد م�ن عافيتك ،ابتعد عن
ص�ب غضبك عىل اآلخري�ن وابحث ع�ن مخرج تس�تهلك فيه هذه
الطاقة.

الحوت

مهني�اً :ي�وم واعد مهني�ا ً وبانتظ�ارك أفكار ّ
بن�اءة قد
تدفع�ك إىل التخطي�ط للقيام بمرشوع مه�م تعلق عليه
آماالً كبارا ً .
عاطفياً :حماس�ة الرشيك إلرضائك تفاجئ�ك وتنعكس إيجابا ً
على العالق�ة بينكم�ا وتوضي�ح الرؤي�ة بالنس�بة إىل املش�اريع
املستقبلية معا ً .
صحي�اً :ال تغام�ر بصحتك من أجل س�اعات عم�ل إضافية تفقدك
عافيتك وتنال من طاقتك.

محم�د داود خان ،ويؤدي إىل خ�روج نور الدين
تراقي من سجنه ليتوىل الرئاسة.
وص�ول فريق م�ن خمس�ة يابانيين إىل نقطة
القطب الشمايل.
 - 1981رشكة زيروكس تطرح فأرة الكمبيوتر
ألول مرة.
 - 1986تنصي�ب البطري�رك املارون�ي املنتخب
نصر الله بط�رس صفري بطري�ركا عىل كريس
أنطاكية وسائر املرشق.
 - 1993مقت�ل جمي�ع العبي منتخ�ب الزامبي
َ
لك�رة الق�دم أثن�اء طريانھ�م م�ن الغاب�ون إىل
السنغال.
 - 1994ب�دأ الحرب األھلي�ة يف اليمن بعد إعالن
الرئيس عيل عب�د الله صالح الحرب عىل الحزب
االشتراكي اليمن�ي يف عدن ،مم�ا أدى إىل إعالن
زعي�م الحزب عيل س�الم البي�ض االنفصال عن
اليمن املوحد.
 - 2005طائ�رة ال�ركاب العمالق�ة إيرباص إيه
 380تقوم بأول تجربة طريان.
 - 2006ب�دء العمل رس�ميا يف بناء برج الحرية
يف مدين�ة نيوي�ورك ليح�ل مكان برج�ي مركز
التجارة العاملي الذي دمر بأحداث  11سبتمرب.
 - 2010الوالي�ات املتح�دة تس�لم رئي�س بنما
الس�ابق مانويل نورييغا إىل فرنسا بعدما قىض
حكما بالسجن أكثر من عرشين عاما يف الواليات
املتحدة إلدانته باملتاجرة باملخدرات.
 - 2014إعلان قداس�ة البابوي�ن الطوباويين
يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعرشين.
 - 2018اتف�اق بين زعيم�ي الكوريتين على
الس�عي إىل نزع السلاح النووي وإعلان نھاية
الحرب خالل قمة الكوريتني .2018
 - 2020عدد اإلصابات املؤكدة بجائحة فريوس
ّ
يتخطى حاجز الثالثة ماليني ش�خص
كورون�ا
ح�ول العالم ،من بينھم أكثر من  211ألف حالة
وفاة وحوايل  893ألف حالة تماثلت للشفاء.

اختبارات شخصية

أسرار الشخصية يكشفها نوع الشاي باالعشاب المفضل
تختب�ئ ارسار الش�خصية
احيان�ا ً يف بع�ض امل�ؤرشات غري
ً
مثلا تجاعيد
املتوقع�ة .ومنه�ا
الوج�ه وموض�ع ح�ب الش�باب
ول�ون العينين والجل�د اضاف�ة
اىل طريق�ة النوم وغريه�ا .ومن
املمكن اكتشافها ايضا ً من خالل
بعض الخيارات ومنها نوع شاي
االعش�اب املفض�ل .فالنوع الذي
يت�م تناول�ه ع�ادة يس�اعد عىل
معرف�ة بعض ارسار الش�خصية
ونق�اط قوته�ا وضعفه�ا وابرز
صفاتها.
الشاي بالنعناع
اذا كان ه�ذا الن�وع من الش�اي
ه�و املفضل حيث يت�م تناوله يف
الكثري م�ن االحيان ،فه�ذا يعني
التمتع بشخصية لطيفة وودودة
وبالقدرة عىل التعامل مع اآلخرين
بمرون�ة وعفوي�ة بعي�دا ً ع�ن
التصن�ع واالنفعال .كما يدل عىل
التمتع بموهبة الحوار واملفاوضة
وبناء العالقات املفيدة مع الكثري
من االش�خاص اآلخرين .ويشري
اىل روح الضياف�ة وحب اللقاءات
االجتماعية والحرص عىل تجنب
العزلة والوحدة قدر االمكان.
شاي الزنجبيل
م�ن اب�رز الصف�ات الت�ي ي�دل
عليه�ا اختي�ار ش�اي الزنجبيل
هي الجرأة يف الخيارات وامليل اىل
املغام�رة واىل خ�وض التحديات

من دون الخوف من النتائج التي
يمك�ن ان ترتتب على ذلك .كما
يشير اىل ان هذا الطبع الجريء
يختبئ خل�ف ش�خصية هادئة
تتس�م غالبا ً بالصم�ت وتفاجئ
كل املحيطين به�ا دائم�اً .ومن
دالالت اختيار الشاي بالزنجبيل
ايضا ً الق�درة عىل ابتكار الحلول
وان كان�ت املش�اكل تب�دو غير
قابلة لالنتهاء وان بدت الظروف
مس�تعصية وملب�دة بالغي�وم
الس�وداء .والس�بب هو التفكري
االيجاب�ي وع�دم االستسلام
اي�ا ً تك�ن املصاع�ب الت�ي تت�م

مواجهته�ا والح�رص الدائ�م
على منع االن�زالق نح�و اليأس
واالكتئاب والضعف النفيس.
شاي البابونج
من ارسار الصحة التي يرتبط بها
تفضيل شاي البابونج عىل انواع
الش�اي االخرى الك�رم واللياقة
يف التعامل مع االش�خاص الذين
يعيش�ون او يعملون يف املحيط.
كما انه يكشف اعتماد البساطة
يف اس�لوب الحياة ويف املظهر ويف
التعامل مع اآلخرين .ويشير اىل
عدم تعقيد القضايا واالمور التي
تتم مواجهته�ا يف الحياة واتباع

مبدأ مفاده ان لكل مشكلة حالً.
وله�ذا م�ن النادر ان يش�عر من
يفضل هذا الش�اي باالكتئاب او
التوت�ر والضغ�ط النفسي .كما
يمكن االعتم�اد عليه عند وقوع
اي مش�كلة م�ن اي ن�وع كانت
واي�ا ً بلغ�ت درج�ة صعوبته�ا.
فه�و يتس�م به�دوء االعص�اب
الذي يس�اعده عىل اشاعة اجواء
االرتياح يف كل املواقف.
الشاي االخرض
اذا كان الش�اي االخضر ه�و
املرشوب العش�بي املفضل فهذا
يكش�ف الكثير م�ن صف�ات
الش�خصية التي تمنح صاحبها
الفرادة والتمي�ز .ومنها النظرة
الواقعي�ة اىل الحي�اة والتمت�ع
بطب�ع عمالني وع�دم الرغبة يف
اضاعة الوقت .كما يدل هذا عىل
الحرص على التخطيط ألي امر
قب�ل القيام ب�ه وعىل ع�دم اخذ
الق�رارات املترسع�ة وخصوصا ً
يف االوق�ات الصعب�ة اضاف�ة اىل
امتلاك الطاق�ة الالزم�ة للصرب
والتحمل .ويعني ايضا ً االستعداد
لب�ذل كل الجهود بعناد وتصميم
ومن دون تخاذل من اجل تحقيق
االهداف التي يتم تحديدها .وهذا
من ابرز ارسار الش�خصية التي
يخبئها تفضيل الش�اي االخرض
عىل غيره من ان�واع الخالصات
العشبية املختلفة.

هل تعلم
 ه�ل تعل�م ّان يف بنجلادش ُيحك�م عىل
اتهموا بالغشّ
بالس�جن إذا ّ
ّ
طلبة املدارس
يف االمتحان ّ
النهائي.
 ه�ل تعل�م ّأن�ه يمك�ن اس�تخدام خاليا
ال ّزجاج لتوليد طاقة تكفي لتشغيل أجهزة
مكتبيّة بسيطة ،مثل الهاتف أو الطابعة.
 ه�ل تعل�م ّأن ع�دد أن�واع الحيوان�ات
املوج�ودة عىل األرض يص�ل إىل حوايل 11-

 12ملي�ون نوع مع�روف حاليّ�اً ،ومازال
اكتشاف هذه األنواع مستمرّاً.
أن أغل�ب ّ
 هل تعلم ّالناس الذين يعثرون
عىل محفظ�ة ضائعة ،يقومون بإرجاعها
إذا كان بداخلها صورة لطفل.
 هل تعلم ّأنه سيموت  101شخص خالل
الـ 60ثانية القادمة ،وسيولد  216طفالً.
 هل تعلم ّأن مجموع البحريات املوجودة

يف كن�دا وحدها يزي�د عن ع�دد البحريات
املوجودة يف جميع دول العالم مجتمعة.
 هل تعل�م ّأن الفلفل الح�ار يحتوي عىل
أعىل نسبة ممكنة من فيتامني يس مقارنةً
بجميع الخرضاوات والفواكه األخرى.
 ه�ل تعلم ّأن األرض هي الكوكب الوحيد
حاليّ�ا ً الذي يمكن أن توجد املياه يف ش�كل
سائل عىل سطحه.

غزل عراقي
ي��ا قم��ة ت��رف ي��ا وح��دة املوض��وع
ي��ا نقط��ة ضع��ف ب��س ان��ت ع��د ِخ ّل��ك
ممك��ن رقت��ك تصل��ح قصي��دة ش��وگ
ب��س دي��وان ح��ب ل��و تنوص��ف ّ
كل��ك
ارج��ع للصف��ر عالفط��ره ش��عري تري��د؟
ارح��م ح��ال ش��اعر ص��ار م��ن اجل��ك
ع��ن كل ش��ي اكتب��ت ال تظ��ن مغ��رور
لك��ن حضرت��ك مع��ذور ش��وصفلك
االوراق
ومحـي��ر
لغ��ز
يالوصف��ك
ّ
واق�لام الش��عر ماممك��ن احتل��ك!

من الفيسبوك
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قصة وعربة

الدجاجة الذهبية

يروى انه كان ألحد املزارعني وزوجته دجاجة ذهبية كانت بكل
يوم تضع له�م بيضة من الذهب وكان ق�وت املزارع وزوجته
يعتمد عىل ه�ذه البيضة فالبيضة الت�ي يأخذونها منها كانوا
يبيعونه�ا ويجنون م�ن ورائها ماال كثريا وق�د دام هذا الحال
طويال ...
ولك�ن لألس�ف الطمع بدأ يس�يطر على زوجة امل�زارع حتى
خط�رت بباله�ا هذه الفك�رة الخبيث�ة فقد فك�رت بأنه طاملا
تعطيهم ه�ذه الدجاجة بيضة كل يوم فبالتأكيد يوجد داخلها
الكثري من البيض الذهبي الذي سيغري لهم مستوى معيشتهم
وربما يجعلهم من األغنياء ...
وعرض�ت الزوجة فكرته�ا الخبيثة عىل زوجها املا منها ان
يساعدها فيما تطمع اليه ...
يف البداي�ة رفض ال�زوج فكرته�ا تماما وقال له�ا انهم هكذا
حالهم جيدة....
ولك�ن لم تغب ه�ذه الفك�رة الخبيثة عن بال�ه وزوجته ظلت
تقنع�ه بما تفكر وقالت له ان طريق الغني س�يكون مفتوحا
عىل وسعه امامهما اذا ما اطاعها....
فكر الرجل كثريا ...
ولكن�ه يف النهاي�ة اقتن�ع وبالفع�ل اتفقا س�ويا ان يقتال تلك
الدجاجة ويستخرجان البيض الذهبي منها...
ويف اليوم التايل نفذا جريمتهما وقتال الدجاجة ...
وحان�ت لحظ�ة ان يفتح�وا بطنه�ا ويس�تخرجوا كل البيض
الذهبي منه ولكن.
كانت املفاجأة انهم لم يجدوا شيئا والزوجة تقول ابحث جيدا
بالتأكيد البيض مخبأ يف مكان ما
ولك�ن الحقيقة انه ال بيض فالدجاجة منحه�ا الله القدرة ان
تجل�ب كل يوم له�م بيضة واحدة ولك�ن طمعهم اعماهم عن
ذالك ....
وبذلك خرسوا قوت يومهم وقضوا ما تبقى من عمرهم اس�فا
وندما عىل ما فعلوه ولكن حيث ال ينفع الندم...

اﻷﺧﻴـﺮة
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äaÏí@Ôœ@pb„˝«�a@ä
@pÎãÓiوالفنانني
الرياضيني
á� ónm@bèÓ€gهلجوم وغضب من
رامز جالل يتعرض
ﺑﻤﻘﺪار  ٤٤٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
بمقدار  444مليار دوالر
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سامسونغ تحول الهواتف القديمة
àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€
لمستشعرات منزلية

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
“سامسونغ”اﻟﺪروﻧﺎت
ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﻋﻦ
الكورية
ﻋﺪةرشكة
أعلنت
مرشوع�ا ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
اﻟﺘﻲ
جدي�دا
ع�ن
الجنوبي�ة،
بع�ضواﻟﺒﻴﺌﻲ.
إلس�تغاللاﻟﻌﻠﻤـﻲ
اﻹﻧﻘـﺎذ واﻟﺒﺤـﺚ
هواتف
يه�دف
اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
وﻣـﻦ
اس�تخدامات
أﺑﺮزالقديمة يف
غاالكيس
اﻟﴩﻛـﺔ ﺟـﺎء  Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
جديدة.
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
pGalaxy
مشروع  “ U
وﻋﲆيق�وم
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
م،
5000
 ”cycling at Homeبتحويل جهاز
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اﻟﺘﺤﻜـﻢ
أﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
الهاتف ملستش�عر من�زيل ذكي مع
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
بع�ض الوظائ�ف ،مث�ل اكتش�اف
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
ص�وت طف�ل يبك�ي أو تش�غيل
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
املصباح عندما يحل الظالم.
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
وعن طريق تنزيل تحديث للربنامج
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
“،”SmartThings
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.تطبيق
من خالل
وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ

يمك�ن للمس�تخدمني الوصول إىل
وظيفتني أساس�يتني ،تتمثل األوىل
يف مستشعر صوت يكتشف صوت
بكاء طف�ل أو نباح حيوان أليف أو
م�واءه أو طرقا عىل الباب ،وعندما
يكتش�ف أح�د هذه األش�ياء ،فإنه
يرسل تنبيها إىل هاتفك مع تسجيل
واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً
للمس�تخدم
ويمك�ن
الص�وت،
ﺻﺤﻴﻔﺔ
ذﻛﺮت
أﺷـﺨﺎصاملسجل.
أرﺑﻌـﺔإىل الصوت
االستماع
ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ
ﻋـﻦ
اﺗﻬﺎﻣﺎت
الوظيف�ةﻳﻮاﺟﻪ
ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ
اﻷﻣﺮ أن
يف
الثاني�ة
تتمث�ل
و

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
الضوء،إﻳﺼﺎل
مس�توىﻋﻤﻠﻴﺎت
إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ
اﻟﻮﺻﻮل
الذي
مستش�عر
ض�وءﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻹﺳﻌﺎف
يمكن�هوﻣﻌﺪات
اﻟﺪواء
متص�ل
تش�غيل
تنخفضاﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
مستويات
عندما
تلقائيا
ع�ن اﻟـﺬي
الغرف�ة Veer
أﻳﻀـﺎ درون
ENIX
عتب�ة
الس�طوع يف
ﺑﻤﻌـﺪات ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
زود
معينة.
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺪﻗـﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
ويتضمن التحديث الجديد تحسينا
على اﻷرﺿﻴﺔ،
اﻟﺘﺤﻜﻢ
إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺒﺎﴍة
تش�غيل
للحف�اظ
للبطاري�ة
GPS
ﻣﺜﻞ
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
وأﻧﻈﻤـﺔ
الهات�ف وعمله كجهاز استش�عار
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
وذلك
لفترات طويل�ة من الوق�ت،
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
بالرغ�م م�ن أن الرشكة ل�م تحدد
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
امل�دة ،الت�ي يمك�ن تش�غيلها بني
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
الشحنات.
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ .هوات�ف
الرشك�ة إىل أن
وأش�ارتﺳﺎﻋﺔ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ

“ ”Galaxy Sو “ ”Noteو””Z
التي تم إطالقها اعتبارا من 2018
فصاع�دا مؤهلة للمرشوع ،برشط
أن تعمل بنظام أندرويد  9أو إصدار
أحدث.
وأك�دت أن اله�دف م�ن الربنام�ج
ه�و من�ح املس�تخدمني طريق�ة
التي
األجه�زة،
ﻓﻴـﺲعمر
ﻳﻌﻠﻖإلطالة
أخ�رى
وﻣﻜﺘﺐ
ﺑـﻮك و FTC
ﻟـﻢ
يف
املس�اعدة
وبالت�ايل
يمتلكونه�ا،
اﻟﻔﻮر
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ
اﻟﻌـﺎم ﰱ
اﻤﻟﺪﻋﻰ
أﻏﺴﻄـﺲ إن
ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك
وﻗـﺎل
أجهزتهاﰱ يف البيئة.
تقليل تأثري

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

أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
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
ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺳﺎﺑﻘـﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل
فيم�اإنيتعلق بنمو
ستريت
تقديرات وول
 Snapعىل
رشك�ة Inc
تفوق�ت
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﻋﻦ
ﺎ
ﺑﺤﺜ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﰱ
ﺗﺒﺤـﺚ
ﻛﺎﻧـﺖ
ّ
املحس�نة من
املس�تخدمني وإيراداته�م ،حي�ث اجتذبت نس�خة أندرويد
الش�هري ﺣﺴﺒﻤﺎ
املراس�لةﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
تطبي�ق ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺘﻰ
من واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔالنمو
املس�تخدمني ،لكن
 Snapchatاملزيد
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ
ذﻛﺮت
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
الشمالية.
تباطأ يف أمريكا
املس�تخدمنيﻣﻀﻴﻔﺔ أن
اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ،
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ
أو ًياﺧﺪﻣـﺎت
مقياس يراقبه
( ،)DAUsوهو
النشطني يوم
اﻟﺠـﺪولعدد
وارتفع
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ
ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو
واﻹﻋﻼﻧـﺎت
سنوى إىل 280
عىل أساس
اﻤﻟﺮاﺣﻞبنسبة 22٪
ﰱ كثب،
اﻟﻮﻻﻳـﺔعن
واملعلنون
املس�تثمرون
ً
ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ،
اﻹﻧﱰﻧﺖ.
مليونﻋﱪ
اﻤﻟﺤﻤﻮل أو
اﻟﻬﺎﺗﻒ
بيانات
بحس�ب
275.3
املحلل�ون
وتوق�ع
إﻋـﺪاداألول،
ﻣـﻦالرب�ع
اﻷﺧﺮﻴة�ا يف
مليون
 IBESمن .Refinitiv
واس�تمر معظم نمو املس�تخدمني يف القدوم من خارج أمريكا الشمالية،
حيث ارتفع بنسبة  57٪عن ربع العام السابق ،وقد رشعت  Snapيف إعادة
بناء تطبيق أندرويد ،الذي عانى من األخطاء التقنية ،يف عام .2018
وقال�ت الرشكة إن قاعدة مس�تخدمي  Snapchatلنظام أندرويد تتجاوز
اآلن تل�ك املوج�ودة على  Apple iOSللم�رة األوىل ،وم�ع قي�ام املزيد من
األش�خاص بتنزيل التطبيق الجديد خ�ارج الواليات املتحدة ،حيث تهيمن
هوات�ف أندرويد على أجهزة أيفون ،أضاف  Snapدعمً�ا ملزيد من اللغات
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
وإضاف�ة املزي�د من محتوى الوس�ائط املوج�ه نحو الجماهير يف بلدان
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
معينة.
 Snapبش�كل أس�ايس م�ن اإلعالنات،
وق�د نمت اإليرادات ،التي تحققها
7�Ç@äbèﬂ
بنس�بة  66٪لتص�ل إىل  770مليون دوالر يف الربع املنته�ي يف  31مارس،
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
متجاوزة تقديرات وول سرتيت البالغة  743مليون دوالر.
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹á€bÉ€a@Ô
راهنت
 Snapبش�كل متزايد يف تقنية الواقع املعزز ،حيث
وقد اس�تثمرت
على أنها يمكن أن تس�اعد العالم�ات التجارية يف تس�ويق منتجات مثل
املالبس واملكياج للمستخدمني الشباب املتمرسني يف مجال التكنولوجيا.

تطبيق سناب شات يجذب  280مليون
مستخدم جديد
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(تويتر) تجيز لمستخدميها تغريد
الصور بدقة 4K

@¿@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€

تعرض برنامج الفنان رامز جالل للمقالب
الرمضانية «رامز عقله طار» ،للهجوم القايس و
الحاد ،و ذلك بعد إستهزاء رامز جالل بالضيوف
يف مقدمة برنامجه.
وقام عدد كبري من الفنانني بتهديد رامز جالل،
و اللجوء إىل القضاء واملطالبة بتعويضات مالية
كبرية وإيقاف عرض باقي حلقات الربنامج.
يف بداية حلقات الربنامج ،وأثناء وصول الضيف
إىل منطقة التصوير قام رامز جالل بالتعليق عىل
وصوله بعبارات مسيئة وألفاظ اعتربها البعض
إهانة بالغة ووصل األمر إىل إهانة رموز فنية
ورياضية العالقة لها بالربنامج.
ويف حلقة محمد هنيدي أطلق رامز بعض
التشبيهات السخيفة التي طالت الضيف
باإلضافة إىل إهانة الكابتن «حلمي طوالن»
عندما قام باالستهزاء من «الكاب» الذي يرتديه
اﻹﺣﺴﺎس يرتديه
ﻣﻠﻜﺔالخاص الذي
بالكاب
أﻳﺎم،مشبهه
هنيدي
إﻟﻴﺴﺎ
ﻧـﴩت
ﻗﺒﻞ
الوسط
اعتربها
إشارة
يف
طوالن
حلمي
الكابتن
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
الريايض إهانة
بالغة.ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة،
إﻧﺴﺘﻐـﺮام
ﻋـﲆ
كما تعرض رامز لبعض الرموز الفنية مثل الفنان
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
«أركان فؤاد» وكانت البداية يف حلقة «حمو بيكا»
ﻛﺎﻧﺖ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ
عندما تحدث بعدم قدرة «بيكا» عىل السري أو
ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ
اﻤﻟـﺎﴈ،يرتديه يف
اﻟﻌـﺎمفؤاد الذي
حذاء أركان
ﻗﺪاللعب بسبب
اﻟﴪﻃﺎن،
ﺑﻤﺮض
إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
اعتربها الوسط الفني إهانة شديدة لنجم
إشارة
يف حجم أركان فؤاد.
وتأتي أكرب إهانات رامز للضيوف أثناء التقاط
الصور التذكارية قبل ركوب لعبة «هوب دروب
سمليتور» والذي تدور أحداث املقلب بداخله وأثناء
التقاط الصور يقوم رامز برفع يديه خلف رأس
الضيف لتشبيهه برأس الحيوانات وهذا حدث مع

الذين قام
ﻟﺘﻄﻤﱧالنجوم
 ،%90من
باستضافتهم.ﺑﺼﻮرة
ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر
املهينة
اإلشارة
تلك
عمل
رامز
رفض
يف حني
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
ومنهم
السعوديني
خاصة
العرب
للضيوف
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
«فهد املولد» األمر الذي أثار حالة من الغضب
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
والثورة األخالقية ضد ما يقوم به رامز وزادت
,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
حدة الغضب الذي وصل إىل مرحلة التهديد
ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﺑـﺮﻴوت
ﻟﻬـﺎ ﰲ
ﻋـﻦ والحصول
الربنامج
ﺷـﻮارعحلقات
قضايا لوقف
برفع
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
اﻷﻳـﺎم
ﺧـﻼل
إﻟﻴﺴـﺎ
ﺗﺤﴬﻫـﺎ
عىل تعويضات مالية ضخمة بسبب ما أسموه
بالتفرقة األخالقية الذي يقوم بها رامز بني نجوم
الرياضة املرصيني والنجوم العرب.
ويف محاوالت إلنقاذ املوقف وإرضاء النجوم
املشاركني يف الحلقات ،قررت قنوات  mbcحذف
هذا املشهد من جميع حلقات رامز وكانت بداية
الحذف من حلقة محمد هنيدي التي تم فيها

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
الطريقة
اﻟﺘـﻲبهذه
اﻟﺮواﻳﺎتالصور
مشهد التقاط
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ﻗﺮأﺗﻬﺎ
حذفإﺣـﺪى
ﰲ
القناة
داخل
من
الترسيبات
لبعض
املهينة.وطبقا
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
يعترب برنامج «رامز عقله طار» هو املوسم
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
األخري للربنامج عىل مجموعة قنوات  mbcرغم
واﻗﻌﻴﺔ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ
املحاوالت التي تجريها إدارة املجموعة لتجديد
دراﻣﻲ
ﻟﻌﻤـﻞ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ
ﺗﻔﻜـﺮﻴ
وﻫﻨـﺎ
الذي يحصل عليه
املقابل املادي
رامز وزيادة
عقد
وﻣﻦ
إﻟﻴﺴﺎ
إﻋﺠﺎب
ﻧﺎﻟﺖ
اﻟﻔﻜﺮة
أن
وﻳﺒﺪو
ماليني دوالر يف املوسم الواحد ،بداية من
إىل 10
اﻟﻌﻤﻞ.
أﺣﺪاث
ﺿﻤﻦ
اﻤﻟﻤﻜﻦ أنأن ﻧﺮاﻫﺎ
رامز
توقيع
تؤكد قرب
الترسيبات
 2022إال
إلحدي القنوات العربية « »CBSالسعودية والتي
يطل عليها رامز بداية من رمضان القادم ،إال أن
محاوالت مجموعة قنوات  ،mbcلم تنقطع عىل
أمل الحصول عىل توقيع رامز عىل عقد يمكن
القناة من االستفادة من خدماته طوال الخمس
سنوات املقبلة.

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

مسية اخلشاب حتتفل بتصدر مشاهدها الرتند يف «موسى»

منمنمات
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هيئة االستثمار
وأراضي الدولة
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حرباﱃ ان
طارقﻳﺴﻌﻰ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
وﻫﺬه
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺗﻜﻮن
ﺗﺄﺗﻲ للدولة مع
العائدة
من االرض
املربع
سعر املرت
ﺣﻴﺎﺗﻪ هو
دوالران فقط
ﺑﻞ ﺑﻘﺪرة اﻻﻧﺴﺎن ﻋﲆ اﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ ،وﰲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺼﻠﺖ
البناء املوجود عليها كما قدره موظفو الدولة ،إذ قدر موظفو
ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻦﻴ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ﻃﻔﺮات ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻌﺎد
الدولة سعر املرت بمئة وخمسني الف دينار فقط ،اي مائة دوالر
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
 ٪٢من
ﻳﺴﻌـﻰاي
اﻟﺬي السعر،
من هذا
واﺳﻌﺎد٪٢
واملستثمر يدفع
واحدة)،
(ورقة
ﺗﻌﻢ
اﱃ ان
اﻟﻔﺮد
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻇـﺮوف
والتي
الدولة
دوالران
دوالر ،وهي
املائة
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
موظفوﻛﺎن
قدرها ﻓﺒﻌﺪ ان
التيإﻻ ﻧﺤﻦ،
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ
اﻟﺴﻌﺎدة
الف
وخمسني
مائة
من
و٪٢
دينار
وخمسني
الف
مائة
تساوي
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
ﴍﻛﺔاي يدفع
الدوالرين،
دينار ،وذلك
اآلف
ﺑﻌﺪ ثالثة
قدرها
دينار
اﻟﺮﺷﻴﺪ
يساوياﻧﺘﺠﺖ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺮب
ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﺑﻌﻨﻮان”15
والدفعﻋﺮاﻗﻲ
اول ﻓﻴﻠﻢ
١٩٤٦
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔامااﻤﻟﴫﻳﺔ
يكون بعد
دينار
ﻋـﺎماالف
ﺧﻼلثالثة
دوالرين او
املستثمر
اﺧﺮ
ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ
اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي
ﻟﻠﻤﺨﺮج
سنة،اﻟﴩق ”
اﺑﻦ
الرضوانية
ﻣﺼﻄﻔﻰ،وهي
االرض بالعراق،
هي افضل
واالرض هذه
ﻳﻮم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻋﻦ
اﺛـﺎرة
اﻻﻛﺜﺮ
ﻟﻜﻦ
”،
ﺑﻐﺪاد
اﻟﻘﺎﻫﺮة
”
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ
غرب بغداد والبناء املوجود يف هذه االرض كثري بما فيها قرص(
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ
ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ
اﺑﻲ،الوﻛﺎن
منﰲالبناء
كونه
وثمن
بمبلغ او سعر
يقدر ثمنه
اﺧﱪﻧـﺎالذي
صدام)
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
الفريد ببغداد وشمال االرض التي قدرها موظفو الدولة ذراع
ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ” ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻨﺪي“ اﺧﺮاج ﻛﺎﻣﺮان ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺎم
دجلة وتجاور مطار بغداد الدويل وترتبط عىل الطريق الدويل من
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
اﻟﺬيهو سوء
الدولة
موظفو
وواﻟﺪﺗﻲوما قرره
الكويت،
واالردن اىل
سوريا
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻤﻟﺸﻬﺪ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ
واﻟﺪي
اﻏﻠـﺐ اﻗﺮﺑﺎء
املوظفني ،إذ
اﻻﻗﺮﺑﺎءوفساد
ونظامه
قانون
تطبيق
ﻋﺪد
هؤالءﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺑﺤﺪود ٢٠
االستثمارﻋﺪد
ﺣﺘﻰ ﺷـﻜﻞ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
ثمن
من
٪٢
وهي
دينار
االف
ثالثة
املرت
سعر
يكون
ان
يعقل
هل
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ ان ﺑﺪأ اﻟﻔﻴﻠﻢ واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ ﺗﺤﻔﺰ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺻـﻮرةاآلن من
واملطلوب
وخمسون
ﻟـﻢقدره
الذي
االرض
ﻳﺘﻴﻤﺔ
دينار،وﻫﻲ
الفاﻟﻮاﻟﺪ،
ﻛﺘـﻒ
مائة ﺻﻮرة
ﺗﻈﻬﺮ إﻻ
وﻣـﻦ ﺛﻢ
اﻟﺤﻀﻮر،
ﺳﺨﺮﻳﺔ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ
ﺿﺤـﻚ
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت
هذه االرايض
باعتبار ان
اﻻﻗﺮﺑﺎء،املالية،
من وزارة
االستثمار او
هيئة
اﻤﻟﻮﻗﻒ
ﻫﺬا
ﻣﻦ
اﻻﻣﻞ
ﺑﺨﻴﺒﺔ
ﻳﺤﺲ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
واﻗﻔﺎ
اﻟﻮاﻟﺪ
وﺑﻘﻲ
للدولة ،اقامة دعاوى ابطال لكل الترصفات السابقة بما فيها
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
ﻛﺎﻧﺖ دور
وﻗﻊ ﻓﻴﻪ..
شهاداتاﻟـﺬي
اﻤﻟﺤﺮج
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ الفاحش
كون الغبن
املستثمرين
والعقود مع
االستثمار
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺗﺠﺬب
اﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻐـﺪاد
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
واضحا ً وجسيما ً وهو ان سعر املرت كان بدوالرين فقط والدفع
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ
بعد  15سنة ،علما ً ان البطالن بحكم القانون كما قررت تلك
ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،ووﺻﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
املادة ،وبخالفه ،أي اذا تخلفت وزارة املالية او هيئة االستثمار
ان ﺗﺤﺠـﺰ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
ستقيم
الدولة
اﺟﻮاءاموال
حريصة عىل
فإن
الدعوى.دور
اﻏﻠﻘﺖ اﻏﻠﺐ
ﻓﻘـﺪ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
عديدةﺳـﺎدت
جهاتﺑﻌﺪ ان
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،

اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
دﺑﻲ \ اﻟﺰوراء :
ﻗﺎﻟـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ ﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
دراﻣﻴﺔ
توجّ ه أﻋﻤﺎل
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ،
وبتقولكم اليل جاي وجمع الظهور األول لسمية
اﻟﻔﱰة لكم،
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ بتبعت
للجمهور،
القبالت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وهي
املرصية سمية
إحتفلتإنالفنانة
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
يف املسلسل ،مع بطله الفنان
الخشاب بتصدر مشاهدها بعد تصدر مشاهد املسلسل أقوى».
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎةّ ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« »11من املرصي محمد رمضان ،بعد أن
وشهدتﻳﺘﻢالحلقة
نداااامة،
ﻣـﻦ «يا
واﻷﻓﻼم وعلقت:
اﻟﺪراﻣﻴﺔالرتند،
اﻷﻋﻤـﺎل عىل
موىس الرتند
مسلسل
يف
واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ
اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ
اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ
وﻋﻄﻠـﺖ
الظهور األول كان ينام أمام املحل الخاص بها،
املسلسل،
أحداث
عىل
الحبيب
جمهوري
ًا
ر
شك
صفحتها
عرب
«يوتيوب»،
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
ﺑﻤﺠـﺮد«حالوتهم» ،وحدثت بينهما مشادة كالمية
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞاملعلمة
وﺳﺄﻋﻠـﻦلسمية بدور
بالرتيندات
ﻓﻴﻤﺎ فرحتوا
دعمكم،
التواصل
موقع
قلبيأﻛﺜـﺮ،
ﻣﻼﺋﻤـﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ :
اﻟﺪراﻣﺎ
عىلﺗﺄﺛـﺮ
الخاصةﻋـﻦ
وأﺿﺎﻓﺖ
املحالت يف سوق بسبب ذلك ،لكنها ّ
أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة
ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن
ﻳﺘﻌﻠـﻖ
وظفته لديها
ﻋﲆ:أحد
صاحبة
والتعليقات ،ربنا
واألرقام
اإلجتماعي.
واﻹرﺷﺎد
ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ
ﺗﺆدﻳﻬﺎ
أن
ﻳﺠﺐ
رﺳﺎﻟﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ
اﻟﻘﻴﻮد
ﺗﻘﻠﻴـﻞ
ﻇﻞ
ﰲ
اﻟﺤـﺎﱄ
اﻟﻮﻗﺖ
اﺳﺘﻐـﻼل
يف املحل.
ونرشت سمية مقطع فيديو لها ،يخليكم ليا ويسعدكم ،وحالوتكم باب اللوق.
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﺑﻮاﺑﻬـﺎ واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ اﻏﻠﺒﻬﺎ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
واﺻﺒﺤﺖ ﻣﺨﺎزن ﻟﻠﺨﺮدة ..ﻣﺆﺧﺮا ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
”اﻤﻟﻮﻻت“ ﺻﺎﻻت ﻋﺮض ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة رﻛﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
اﻻوﺿـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ..وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق اﻗﺎﻣـﺔ ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﴍاك ﴍﻛﺎت
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
الفنانة ّ
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
دياب واﻗـﻊ
مايات ﻣـﻦ
ﻏـﺮﻴ
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
فوصفتها
عالمة والنجمة
ضيفة بربنامج
حلّت
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت
عجرم،ان ﻛﺎﻧﺖ
نانيس ﺣﻘـﺎ
حيث
هويام»،
«السلطانة
دور
أحداثه
يف
موسكو
مهرجان
الروسية،
العاصمة
إفتتحت
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء دور ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
بعبارةﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ وعن
اإلعالنات الرائعة،
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،عرب أثري إذاعة
أﻓﻜﺎرﻫﻢ حلوة»
«جمعتنا
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﺷﺎﺷـﺔ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﺑﻌﺪ أن
”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“
وﻟﺘﻜﻮن
حتىاﻻﻓﻼم،
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
كبرية
بجماهريية
ﺣﻴﺎﺗﻪ تتمتع
أوزريل التي
شاركت
فعالياته
الذي تستمر
الدويل،
السينمائي
ﻟـﻢ
ﺟﺪﻳـﺪة
وأﻓـﻼم
اﻧﻌﻜـﺎس
ﻧـﺮى
أن
اﻤﻟﻬـﻢ
ﻣـﻦ
وأن
النجمة
تطال
التي
اإلنتقادات
حليمة
فراس
اإلعالمي
مع
أغاني
ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻻﻋﺒـﺎ
ﺳﺘﻜـﻮن
أﻧﻬﺎ
أﻋﺘﻘـﺪ
ﻻ
وﻟﻜـﻦ
”ﻤﻟﺒﻲ“.
العربي صورا وفيديو لها وهي عىل
ﺣﻴﺎةالوطن
ﻣﻦ يف
اﺗﻌﺲفيلم
اﺻﺒﺤﺖ كان
يوم  29نيسان /أبريل الجاري ،و
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ
كانتأزﻣﺔ
وﺗﺄﺛـﺮﻴ
مؤخرا ً يف مرص
ﻗﺒﻞ،فارس
مرييام
اﻟﺠﻤﻬﻮرانها
رﻏﺒـﺎت فيها
كشفت
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﻓﺸﺎﺷﺔ
افتتاح املهرجان هو «ديفياتايف» للمخرج السجادة الحمراء.
اﻟﻔﻨﻲ
اﻹﻧﺘﺎج
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ
املمثل
ﻫﻨـﺎكطرح إعالنها
ﻗﺎﻟـﺖ :بعد
التمثيل
تجربة
ستخوض
معﺑﻬﺎ.
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن
الرويس ،تيمور بكمامبيتوف ،الذي يتناول وأكد منظمو الدورة الحالية للمهرجان عىل
آرس ياسني ،فنوّهت دياب
بمسلسل «حرب أهلية» إىل
رضورة التقيد بكافة اإلجراءات االحرتازية
الحرب الوطنية العظمى.
بأنها تتعاطف معها.
جانب يرسا وباسل خيّاط
ويروي الفيلم قصة الطيار السوفيتي الذي املتعلقة بانتشار فريوس «كورونا» املستجد،
خالل سياق حديثها،
خالل املوسم الرمضاني
أسقط األملان طائرته وأرسلوه إىل معتقل والتي تتخذها السلطات يف موسكو ،بما يف
الحايل ،الفتة إىل ّ
توجّ ه حليمة بسؤال
أن
اﻟﺼﻐﺮﻴ،حيث
العروض،
االجتماعي يف
الفرار منه
اﻟﻔﻨـﺎن حول
ﻗـﺎم لضيفته
هناك ظروف خارجة
صداقتها ﺑﺈﺣـﺮاج
أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ
واستطاعﻓـﺮﻴوس
العسكرينيرﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ
لألرسى”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“،
اﻟﺘﻲ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،كلﻣﻬـﺎ
التباعدزوﺟﺘـﻪ
”ﻛﻮروﻧﺎ“ذلكوﺗﻘـﻒ
ﺗﴫف %50
ستستقبل
ﺣﻔﻞ السينما
قاعات
أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮارلفتوا إىل
أملانية.
بطائرة حربية
كرم فر ّد
فارس
بالنجم
عن إرادتها منعتها من
ﻟﻘـﺎءتﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ
إﺟﺮاﺋﻬﺎ
أﺛﻨﺎء
ﻣﺬﻳﻌـﺔ
اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ
أﺣﻤﺪ
اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر
ﺣﴬتأنﻣﻌﻪ
ذلك ،مشرية إىل ّ
تشوّهه
«فارس لم
مايا:
أن خوضها
افتتاح
لحفل
الحارضين
اﻟﺘﻘﻴﺪأبرز
وكان من
املشاهدين.
االستعابية
وﴐبفقط من
ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح
ﻫﺎﻣﺶ
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،
اﻻﺣﱰازﻳﺔ
ﺑﺎﻹﺟﺮاءات
زوﺟﺘﻪ،
منوﻛﺬﻟﻚ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
طاقتها ﺿﺤـﻚ
اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ
اﻟﺮاﺑﻌـﺔبل ما زال
واألضواء
النجومية
تجربة التمثيل بات قريبا ً رغم
ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ
اﻟﺪورة
ﻇﺮوف
السينمائيﻳﺘﻢ ﰲ
موسكوﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء
ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ
اﻟﺴﻘﺎ
الذي ﺗﴫف
إي“ ﻋﲆ
ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون
وﻋﻠﻘـﺖ
لعام
الدويل
مهرجان
يرتأس لجنة
املهرجان،
برنامج
ﻋﺎدﻳﺔويتضمن
وﺿﻤﻦ أبعد
وعالقتي معه
إبن البيت
إحتمال نجاحها أو فشلها يف
إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.
مريم اﺑﺘﻌﺪ
ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ
اﻗﱰب
 2021ﻟﻜﺎن
”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
املخرجاﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
تحكيمه ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ
أوزريل ،بطلة
الرتكية،
املمثلة
ﻣﻮﻗـﻊ ماندوسا،
ﻋﲆبريانتا
الفلبيني
الفن».
من
بكثري
التمثيل.
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
إﻗﺎﻣـﺔ
ﻋـﻦ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
وﺟﻬﺎ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
ﻣـﻦ
اﻟﺴﻘﺎ
أﺣﻤﺪ
اﻗﱰب
ﻋﻤﻠﻴـﺔ،
ﻣﺎ
وﻫﺬا
ﻟﻪ..
ﻟﻘﺎء
ﻛﻞ
ﰲ
ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ
داﺋﻤﺎ
”اﻟﺴﻘـﺎ
املسلسل الشهري «حريم  13فيلما سينمائيا تمثل اليابان واليونان
خالفها
عن
يرتدد
ما
دياب
مايا
ونفت
«كعب
األخرية
أغنيتها
أصداء
أما عن
ﻣﻬﺮﺟـﺎن
ﻣﺜـﻞ
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
ﻋﻨﻬﺎ
ﻳﺒﺘﻌﺪ
ﺣﻴﺚ
ﻣﻜﺎﻧﻪ
إﱃ
ﻳﻌﻮد
أن
ﻗﺒﻞ
ﻟﻮﺟﻪ
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
ﰲ
ﺣﺪث
السلطان» ،والتي جسدت وإسبانيا وروسيا.
مع البوب ستار رامي عياش ،وتحدثت عن
عايل» ،عبرّ ت دياب عن مدى سعادتها بنجاح
هذه األغنية خاصة أنها وصلت لكل الفئات العمرية ،كما نجاح الديو الذي جمعهما بعنوان «سوا» وإعتربت
رصّ حت ّ
ّأنه من أجمل األصوات الغنائية يف لبنان ،وعن
بأنه سيتم طرح فيديوهات من كواليس كليب
ّ
األغنية ،أضافت ممازحة »:رح تشوف بهالفيديوهات خالفها مع النجمة الذهبية نوال الزغبي علقت
دياب قائلة »:ليس هناك خالف بيننا خاصة
أديش أنا شاطرة».
فيما خص املسلسالت التي ُتعرض خالل املوسم الرمضاني ،أننا ال نعرف بعضنا شخصيا ً
كل
نختلف،
كي
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
أثنت عىل مسلسل «للموت» لناحية قصته وأداء ممثليه ،القصة أنني أخطأت التقدير وصوّبت».
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
والجرأة التي يتطلّبها دور املمثلة ماغي بو غصن ،وعن يف ختام مداخلتها اإلذاعية ،رصحت مايا ّ
ها
بأن
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
ّ
مطربة
ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
ثنائية املمثل قيص خويل واملمثلة نادين نسيب نجيم تلقت تهنئة من خالل املقرّبني منﻣﻮﻋﺪ
ّ
دياب
اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
وصفتهما باملبدعني ،كما أثنت عىل أداء املمثلة دينا البادية سمرية توفيق بعدما قدمتاﻟﻌﺎم
عن
مايا
الرشبيني يف مسلسل «قرص النيل» ،وأشادت بإبداع كل من ميديل من أغنياتها ،كما كشفت ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
تكمن يف
أحمد السقا وأمري كرارة يف مسلسل «نسل األغراب».
ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إستعدادها ملفاجأة يف عيد الفطر 7
أغنية
طرح
ّن
م
يتض
ضخم
حفل
إحياء
يطل
التي
أيضا ً سأل حليمة مايا عن رأيها يف اإلعالنات
ً
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
فيها نجوم الفن خالل هذا املوسم منها للسوبر ستار راغب مرصية جديدة.
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.

مايا دياب :متعاطفة مع مرييام فارس وال يوجد
خالف مع نوال الزغيب

مريم أوزرلي ختطف األنظار يف
املهرجان السينمائي الدولي

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

دينا الشربيني تساهم في توزيع  3000وجبة في رمضان

كشفت رشكة
(تويرت) ،عن ميزة يف إعدادات “استخدام البيانات”،
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
جديدة أصدرتها ملستخدميها ،و حي�ث تدع�م نس�خة الويب من
ساهمت النجمة دينا الرشبيني يف تحضري وتوزيع  3000وجبة يف رمضان بالتعاون
ه�ي بتغريد صور بدق�ة “ ،”4Kاملنص�ة الص�ور العالي�ة الدق�ة
مع مؤسسة  Share A Smileالخريية.ونرشت دينا مقطع فيديو ،أثناء مشاركتها
عرب نظامي التش�غيل “أندرويد” (بدق�ة تص�ل إىل 4096×4096
يف إعداد الوجبات ،قائلة «كل سنة وأنتم طيبني بشارك يف إعداد الوجبات ،املكان
م�ن غوغ�ل أو “آي أو أس” م�ن بكس�ل) ،لكن تطبيقات األجهزة
حلو أوي الناس بتشتغل وهي مبسوطة ،جودة األكل كويسة أوي ،األكل يفتح
املحمول�ة اقتصرت على نصف
أبل.
النفس ،إحنا صايمني وجعانني ،بيعملوا  3آالف وجبة يف اليوم مش بس رمضان».
وقال�ت الرشك�ة يف تغري�دة عرب تلك الدقة فق�ط ،وبدقة قصوى
كما نرشت رابط عىل ستوري «انستقرام» لدعم املؤسسة وتشجيع الجمهور عىل
حس�ابها“ :حان الوق�ت لتغريد تبلغ  2048×2048بكسل.
خوض تلك التجربة الخيرّ ة ،وأكدت بأن املؤسسة تلتزم باإلجراءات االحرتازية ،وأن
يف
ب�دأت
تلك الصور عالي�ة الدقة – خيار وكان�ت الرشك�ة ق�د
األجواء الرمضانية جميلة.دينا الرشبيني تشارك يف السباق الرمضاني بمسلسل
وعرض
اﻟﺰوراء :صور “ ”4Kعىل وق�ت س�ابق م�ن ه�ذا الع�ام
تحميلدﺑﻲ /
«قرص النيل» إخراج خالد مرعي ،تأليف محمد سليمان عبداملالك ،بطولة ريهام
اآلن
مت�اح
“”iOS
و
“”Android
4K
بدقة
الصور
تحمي�ل
اختبار
عبدالغفور ،أحمد مجدي ،محمود البزاوي ،نبيل عيىس ،أحمد خالد صالح ،صالح
للجميع”.
املحم�ول،
ملس�تخدمي
ناردين فرج.
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
عبدالله،اﻟﻐﻨﺎء
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن
الهات�ف ﺑﻬـﺬه
أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ
أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن -
ﺑﻌـﺪ أن
الصور
تحميل
لبدء
أنه
وأوضحت
س�ارت
االختبارات
تلك
أن
ويبدو
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
واﻤﻟﻄﺮب
اﻷرضطرح
ﺗﻀﺎرﻳﺲ اآلن
ﻧﺘﻴﺠﺔحيث يتم
اﻟﻐﻨﺎءما يرام،
ﻋﺎﻟـﻢ عىل
بتحديث
 ،4Kقم
اﻛـﱪ بدق�ة
وعرضها
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ
ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر
ﻓﺮﺻـﺔ
امليزة لجميع
الجودة
اﻧـﻪعالية
الص�ور
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
املستخدمني.ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ
ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ
ﻳﺘﻤﺘـﻊ
تفضيالتﻻﺳﻴﻤـﺎ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
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 .
ومتابعةإذن؟
ال��وزراء• ﻃﻤﻮﺣﻚ
رئيسﰲ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ميدانية
واﻟـﺬوقم��ن
بتوجيه
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
الداخلية
..اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
أﺳﻠﻮﺑـﻪ
لوزيرﺧﻼﻟﻬـﺎ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
تطل��ق محلة كربى
مديري��ة
املدن��ي ﻛﺒﺮﻴ.
الدف��اعﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم
ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
االجراءاتﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
كشوفات ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ
ومتابعة • وﻛﻴﻒ
الكشوفاتاﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن
لتنفيذ
لرشكة
اململ�وك
الفيديو،
(يوتي�وب)
كش�فت رشك�ة
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
دراﺳﺔ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
مقاط�عاﻟﻐﻨﺎء
عملاقﺑﻌﺪ أن
ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا
اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ
خمتلف
اتباعها
املحتوى
الس�ماح ملنشئي
أطلقتها ،و
خاصية
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰعن
(جوجل)،
اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ
ﺣﻴﻨﻤـﺎيفاﺧﺘﺎر
الوقائية للسالمة الواجب -
ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ
أرﺿﻴﺔهي اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
جديدةﻣﺆﺳﺴﺎ
أﴎارﻫـﺎ،
وﺗﻌﻠﻢ
درس
واﻟﻌﺮﺑﻲ.الخاصة به�م،
اﻟﻌﺮاﻗﻲ القن�اة
بتغيري اس�م
الدولة .
مؤسسات
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
ﺟﺬورك؟
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ
معنرﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪ
سعدﻟﻜﻦ
ﻓﺈﻧﻨﻲ •
تغيري ﻃﺎﻟﺐ
دونواﻟﺮاﺣﻞ
ﻓﺎروقمنﻫﻼل
املنص�ة اﻟﻐﻨﺎء
عبرﰲ ﺑﻮرﺻﺔ
راﺳﺨﺔ
اس�ماﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚاللواء
جوجل.
الحساب يف
ﺟﺮى ﻋﻦ ُﺑﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
ﰲ ﻫـﺬا
الباب��ا...علّ
الذين قد
املحت�وى
ملنش�ئي
الجديد ،مزي ًدا
ويوف�ر
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻷﺧﺮﻴ ﰲ
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء
إىلﺑـﻞ
ﺟﺎﻣﺪة
اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ
ﺳﺎﺣﺔ
ﻃﺮأت ﻋﲆ
املرونة اﻟﺘﻲ
منوأﴎار
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،
التحدي�ثاﻟﻘﺎدم
ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه
ﻣﺤﺴـﻦ
الس��يد
من��ا
قداس��ة
رس��الة
اﻧﺤﴫتبدالً
اسم
باس�مهم الفعيل
بريد إلكرتوني
رس�ائل
إرس�ال
يفضلون
للمتاجرةﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ
للصالة أوﻻ
اﻟﻌﺮﺑـﻲ،هوواﻗﺼﺪ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
منﺑﻌﺪ
ﻓﻴﻤﺎ
واﻟﺘﻲ
اﻟﺤﺰﻳﻦ.
اﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي
اﻟﻐﻨﺎء
وليس
بيت اهلل
املس��يح أن
للمس�تخدمني
الجديد
ﺗﻌﻘﺐ ؟على منصة يوتيوب ،ويس�مح
قناته�م
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ • وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
ﺗﺸﻜﻞ إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ
التحديثوﻣﺎذا
•
• ﻣﺎذا
السياسية .
وإﻗﺎﻣﺔ األصيل
ﻫﺠﺮة جوجل
حس�اب
وصورتها
بتغيريأناس�م
وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
باملواقف واﻟﻠﻬﺠﺔ،
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ
عىلﻫﻲ
التأثري -
دونﻣﻊ أﻧﻬﺎ
ﺣﺰﻧﻬﺎ
قناته�مأﴎار ﰲ
ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
 ﺟﻤﻴﻞالخاص بهم.
قداس��تكذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب أو
الكاثوليكية أداء
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف ﻧﻌﺰز
اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
أناش��د
اللبناني��ة
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﻮروﺛﺔ وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ دﻻﻻت اﻟﻴﻮم وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا ،وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا ان��ا
بـ”يوتيوب”
عىل
اﻷﻏﻨﻴﺔ يتعني
التحدي�ث ،كان
ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
اﻟﻀﻌﻦ(
وأن��ت الراعي الصاحل أن تبقى)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ
تغيريرﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا
املحت�وى ﺳﻨﻮات
منش�ئي ﰲ دﺑﻲ
ذو ﺷـﺠﻮن
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
وقب�ل واﻟﺤﺰن ﰲ
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..
لبنان
الكنائس يف
اس�مهم عىل
ليكون
بش�كل كامل،
لحس�اب
اس�مهم
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر
جوجلواﺻﺒﺢ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
ورمزه�م اﻤﻟﻮاﻃﻦ
ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
علمنا
مبدأ ما
املواقف
ﺑﻐﺪادلبيع
وليس
للصالة
إلكرتوني
بريد
رس�ائل
االس�م الذي يرس�لون
اﻟﻄﻌﻢنفس
يوتيوب هو
أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
ﻣﺸﺎرﻳﻊ
منوﻟﺪي
ﺟﺪا ،
واﺧﺘﻼف
فقطﻋـﻦ
واﺑﺘﻌﺎدي
ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ
ﻣﻨـﻪ ﰲ
ﻧﻌﺎﻧﻲ
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ
اﻟﺤﺰﻳﻦ..
منصةﺳﻮى ﻫﺬا
ﻻ ﻳﺘﺬوق
ميل؟.Gmail
• منه
كارول سماحة
هلل.ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
هللﻛﻴﻒ
أﺧﺮﻴا ..
اﻟﻈﺮوف •
ما ﺑﻌـﺪ
واﻟﺠﻤﻬـﻮر
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
جيواﻗﻌﺎ
ﺑﻤﻌﻨﻰيفذﻟﻚ
لقيصر وما
لقيصر
مسيحنا :أعط

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

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

(يوتيوب) يفجر مفاجأة جديدة
لمستخدميه

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 .

نانسي عجرم وهدية
عيد الفطر
أعلن قبل اسابيع عن قرب اصدار غنائي
جديد للنجمة اللبنانية نانيس عجرم ،وبالفعل
أُنجزت أغنيتان باللهجة املرصية ستصدران
تباعا ً يف موسم عيد الفطر املبارك ،وكانت
نانيس عجرم قد كتبت عىل صفحتها الخاصة
تويرت أن ال كليبات مصوّرة لها وستكتفي
بالفيديوهات الخاصة بمواقع ومنصات
التواصل االجتماعي.
وكانت نانيس قد نرشت أيضا ً صورة تجمعها
بفريق عملها الخاص ومسؤولة عن رشكة
«أنغامي» لتنسيق الخطة الواجب اتباعها عند
إصدار جديدها املنتظر ،فيما حفلت ردود الفعل
عىل الخرب بإصدار ألبوم جديد بمطالبة نانيس
بإصدار أكثر من  10أغنيات كتعويض عن
الغياب الخاص بألبومات كاملة واستمر 4
سنوات.
ّ
صنفت
ُيذكر أن مجلة فوربس العاملية
الفنانة نانيس عجرم من أكثر املغنيات يف
لبنان متابعة عىل معظم املواقع والتواصل
االجتماعية بحسب نرشة فوربس األخرية
التي تفوقت بها نانيس عن زميالتها يف لبنان
والعالم العربي.
إىل ذلك ،حقق اعالن «اتصاالت» التي شاركت
فيه نانيس عجرم اىل جانب النجم املرصي أمري
كرارة أعىل نسبة مشاهدة وتفاعل عىل مواقع
التواصل؛ وهو أمر شجّ ع عجرم للعودة مجددا ً
إىل عالم اإلعالنات وهي تظهر أيضا ً يف اعالن
خاص بأحد مساحيق الغسيل العاملية.

