إحباط خمطط إرهابي رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الستهداف بغداد
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،امس الثالثاء ،عن
ضبط كدسا للعتاد يحوي  1000كيلوغرام
من املواد شديدة االنفجار يف العاصمة بغداد.
وبينت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،ان «جهاز األمن الوطني تمكن من ضبط
(الف) كيلوغرام من املواد شديدة االنفجار
تدخل يف صناعة العجالت والعبوات الناسفة».
ً
مشرية إىل ان» العصابات اإلرهابية كانت

املفوضية تسمح ملرشحي االنتخابات
املقبلة بتغيري مراكز اقرتاعهم

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت مفوضية االنتخابات ،امس الثالثاء ،السماح ملرشحي مجلس النواب
لالنتخابات املقبلة بتغيري مراكز اقرتاعهم.وقال املكتب اإلعالمي للمفوضية يف بيان
تلقته «الزوراء» :إنه «تقرر السماح ملرشحي مجلس النواب لالنتخابات املقبلة (من
املرشحني عىل دوائر انتخابية غري الدوائر التي يف محل سكناهم) إضافة اىل عوائلهم
بحسب البطاقة التموينية حرصاً ،بتغيري مراكز اقرتاعهم اىل مراكز االقرتاع يف
الدوائر االنتخابية التي رشحوا فيها».وأضاف :أن «ذلك يهدف اىل تمكنهم من
التصويت لصالحهم مع عوائلهم ،عىل أن تجري عملية التغيري يف مكتب املحافظة
التي يسكنها املرشح ولغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس املقبل املوافق
السادس من ايار الحايل».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

تخطط الستخدامها يف تنفيذ عمليات إرهابية
يف بغداد».

العدد 7482 :االربعاء  5آيار 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7482 Wed 5 May 2021

فرض حظر شامل ملدة  10ايام وايقاف الدوام احلضوري باملدارس واجلامعات

الكاظمي يوافق على استقالة وزير الصحة وانهاء سحب يد حمافظ بغداد على خلفية حريق مستشفى ابن اخلطيب

بغداد /الزوراء:
واف�ق رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،امس الثالثاء ،عىل االستقالة
الت�ي تقدم به�ا وزير الصح�ة والبيئة
حس�ن التميمي ،وانهاء حالة س�حب
اليد ملحافظ بغداد واعفاء مدير صحة
بغ�داد الرصاف�ة على خلفي�ة حريق
مستش�فى ابن الخطي�ب ،وفيما قرر
مجل�س ال�وزراء فرض حظر ش�امل
للتجوال مل�دة  10ايام اعتب�ارا من 12
ايار ولغاية  22اي�ار  ،2021وافق عىل
ايق�اف ال�دوام الحض�وري يف املدارس
والجامعات وجعله الكرتونيا.
وذكر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان رئيس
مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي،
ترأس امس الثالثاء الجلسة االعتيادية
الثامن�ة عشر ملجلس ال�وزراء ،جرت
فيه�ا مناقش�ة مس�تجدات االح�داث
يف البلاد ،وبحث املوضوع�ات املدرجة
ضم�ن ج�دول أالعمال.ووج�ه رئيس
مجل�س ال�وزراء يف بداي�ة الجلس�ة
وزي�ري الكهرب�اء والتج�ارة باملتابعة
امليدانية لدوائر وزاراتهم والعمل الجاد
اليجاد الحلول للعقبات التي تواجهها.
كما ش�دد على وزارة الكهرب�اء ببذل
اقىص الجهود والعم�ل الدؤوب لتوفري
الطاقة الكهربائية للمواطنني.واش�ار
البيان اىل ان الجلس�ة شهدت مصادقة
مجل�س الوزراء عىل توصي�ات اللجنة

التحقيقي�ة املؤلف�ة بموج�ب ق�رار
مجلس ال�وزراء (  ١٤٠لس�نة )٢٠٢١
بش�أن ح�ادث حريق مستش�فى ابن
الخطي�ب ،مبين�ا أن الكاظم�ي واف�ق
عىل طلب االس�تقالة التي قدمها وزير
الصح�ة والبيئة حس�ن التميمي وذلك
بع�د ص�دور التقري�ر الخ�اص بلجنة

التحقيق املش�كلة على خلفية حادثة
مستشفى ابن الخطيب.
ولفت البيان اىل ان التوصيات تضمنت
االتي:
 -1إل�زام وزارة الصح�ة بف�رض
العقوب�ات االنضباطي�ة بما يتناس�ب
م�ع خطورة الح�ادث بح�ق كل من (

س�لمان حامد عيل /مدير مستش�فى
ابن الخطيب) و ( نعيم كاظم مزيعل/
املعاون االداري) و ( احمد جس�ام عيل
 /مس�ؤول الدفاع املدني ) واعفاؤهم
م�ن مناصبه�م وتنزي�ل درج�ة مدير
املستشفى وفق القانون.
 -2إعف�اء مدي�ر ع�ام صح�ة بغداد/

الرصافة م�ن منصبه  ،وإل�زام وزارة
الصحة باتخ�اذ ما يلزم بص�دد تنفيذ
ذلك وفق القانون.
 -3إنه�اء حالة س�حب اليد املنصوص
عليه�ا بق�رار مجل�س ال�وزراء رقم (
 140لسنة  ) 2021بحق وزير الصحة
ومحافظ بغداد.
 -4إل�زام وزارة الصحة وتوابعها كافة
من دوائر ومستش�فيات ومؤسس�ات
صحي�ة بتطبيق األنظم�ة والتعليمات
واإلعمام�ات الناف�ذة بم�ا يضم�ن
سلامة املرىض واملرافقني واملراجعني
وامللاكات الطبية ومنه�ا التقيد بعدد
املرافقين وتحدي�د س�اعات الزي�ارة
واختيار العنارص الكفوءة ،وتكليفهم
بمهام االس�تعالمات والتأكد من توفر
متطلب�ات السلامة ورشوط األم�ان
م�ن إن�ذار مبك�ر ومنظوم�ات إطفاء
الحرائق ،والتعامل بحزم مع املخالفني
واملقرصي�ن يف تجاوز قان�ون الوزارة
وتعليماتها.
 -5تفعيل نص املادة (  ) 12من قانون
التعديل الثالث م�ن قانون املحافظات
غري املنتظم�ة بإقليم رقم ( 21لس�نة
 ،)2008إلنهاء حالة تنازع اإلختصاص
بين املحافظ�ات وال�وزارات املرجعية
فيما يتعل�ق بدوائر الصحة واملديريات
العام�ة للرتبي�ة ،وإل�زام ال�وزارات
واملحافظات بتنفيذ نص املادة آنفا.

تفاصيل ص3

مظهر حممد :ال أتوقع أن تكون هـناك موازنة تكميلية هلذا العام

ص5

ملرضى لسكري“ ..أبل” تطلق ميزة طال انتظارها يف ساعتها الذكية

االخرية

بعد تسجيل  6143إصابة جديدة و 42حالة وفاة

الصحة تسجل ارتفاعا بإصابات ووفيات
كورونا والشفاء تتخطى الـ  971ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،امس
الثالث�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لفريوس كورونا املس�تجد يف العراق،
فيم�ا اك�دت تس�جيل  6143اصاب�ة
جدي�دة و 42حال�ة وف�اة وش�فاء
 7242حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بيان
تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ، 38609 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية، 9484523 :
مبينة ان�ه تم تس�جيل  6143اصابة

جديدة و 42حالة وفاة وشفاء 7242
حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ، )%89.5( 971793 :بينما عدد
حاالت االصابات ال�كيل، 1086141 :
أما ع�دد الحاالت التي تح�ت العالج:
 ، 98740يف حين ان ع�دد الح�االت
الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة، 579 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل.15608 :
الفت�ة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس:
 ، 20129ليصبح عدد امللقحني الكيل:
.393104

بغداد /الزوراء:
ق�رر مصرف الرافدين ،ام�س الثالثاء،
من�ح  50ملي�ون دين�ار للموظفين
واملنتس�بني الغ�راض البن�اء والرتميم.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للمصرف يف
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “املصرف
ق�رر من�ح املوظفني ومنتس�بي القوات
األمني�ة املوطن�ة رواتبهم ل�دى املرصف

 50ملي�ون دينار للبن�اء يف قطعة أرض
س�كنية أو ترمي�م ال�دور الس�كنية”.
وأض�اف أن “التقديم على تلك القروض
يك�ون للموظفين ومنتس�بي وزارت�ي
الداخلية والدفاع حاميل بطاقة املاستر
كارد حصراً” ،مشيرا ً اىل أن “التقدي�م
يكون من خالل فروع املرصف وبحسب
الرقعة الجغرافية”.

الرافدين يقرر منح  50مليون دينار
للبناء والرتميم

“الفلك الدولي” حيدد موعد
عيد الفطر

بغداد /متابعة الزوراء:
ح�دد مركز “الفلك الدويل” يوم الخميس
( 13اي�ار /ماي�و) اول اي�ام عيد الفطر
املبارك ،بحسابات الفلك.وقال املركز :يف
وقت س�تتحرى معظم الدول اإلسالمية
هالل العيد مس�اء الثالث�اء  / 11ايار /
ماي�و  ،2021أعل�ن مركز الفل�ك الدويل
توقعاته بش�أن يوم العي�د يف تلك الدول.
وكش�ف مدير مركز الفلك الدويل ،محمد
شوكت عودة ،أنه بالنسبة إىل الدول التي
س�تتحرى الهالل يوم  / 11ايار  /مايو،
فإن رؤي�ة الهالل يف ذلك اليوم س�تكون
“مس�تحيلة” بس�بب غروب القمر قبل
الشمس وبس�بب حدوث االقرتان (تولد
الهلال) بع�د غ�روب الش�مس ،وعليه

س�تكمل هذه ال�دول عدة رمض�ان30 ،
يوم�ا ،ويك�ون ي�وم العيد ،بحس�ابات
الفلك ،ي�وم الخميس  /13اي�ار /مايو.
وق�ال ع�ودة ،وف�ق ترصيح�ات نقلتها
صحيف�ة “اإلم�ارات اليوم”“ :بالنس�بة
للدول التي ستتحرى الهالل يوم األربعاء
 12ماي�و ،ف�إن رؤي�ة الهلال يومه�ا
ممكنة باس�تخدام التلسكوب من رشق
العالم اإلسلامي والدول العربية يف آسيا
وأوروبا.وأض�اف“ :من املتوقع أن يكون
العي�د يف معظم الدول ي�وم الخميس 13
ماي�و أيضا ،يف حين أنه قد يك�ون يوم
الجمع�ة  14مايو يف بعضه�ا نظرا لعدم
إمكانية رؤية الهالل يوم األربعاء بالعني
املجردة.

النفط :إيراداتنا املتحققة يف الربع األول
من  2021بلغت أكثر من  15مليار دوالر
املتحقق�ة م�ن مبيع�ات النف�ط الخام
بلغ�ت  15ملي�ارا ،و 564ملي�ون دوالر،
بمع�دل  5ملي�ارات و 188مليون دوالر
ش�هرياً ،موضحة أن معدل س�عر البيع
الش�هري للنف�ط الخ�ام بل�غ  59دوالرا ً
و 15سنتا للربميل.وأشارت سومو إىل أن
مجموع الصادرات من الحقول النفطية
يف البرصة ووس�ط الع�راق املصدرة عن
طري�ق موان�ئ البرصة للرب�ع األول من
الع�ام الحايل بلغ�ت  253مليونا ،و 216
ألف برمي�ل ،بإيرادات بلغ�ت  14مليارا،
و 994ملي�ون دوالر ،مبين�ة أن مجموع
الص�ادرات من حقول كركوك عرب ميناء
جيهان الرتكي بلغت  9ماليني و 896الف
برميل بإيرادات مالية بلغت  569مليونا،
و 567الف دوالر.

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النف�ط أن صادرات العراق
النفطي�ة خلال الرب�ع األول م�ن العام
 2021بلغ�ت أكث�ر م�ن  260ملي�ون
برمي�ل ،مشيرة إىل أن الصين والهن�د
كانتا األكث�ر رشا ًء للنفط العراقي ،فيما
اش�ارت اىل أن اإلي�رادات املتحقق�ة من
مبيع�ات النفط الخام بلغ�ت  15مليارا،
و 564ملي�ون دوالر ،بمع�دل  5مليارات
و 188مليون دوالر شهرياً.وقالت رشكة
تسويق النفط (سومو) يف إحصائية عىل
موقعها الرسمي :إن مجموع الصادرات
النفطية للعام  2021بلغت  263مليونا،
و  112ألف�ا ،و 383برميلا ،بمع�دل
تصدير ش�هري بل�غ  87مليون�ا ً و704
ألف برمي�ل ،وبمعدل يومي بلغ مليونني
و 923أل�ف برميل.واك�دت أن اإليرادات

تفاصيل ص5

استهداف قاعدة عني األسد اجلوية
بصاروخني

ساحة فارغة بقاعدة عني األسد الجوية
يف محافظ�ة األنب�ار ،من دون خس�ائر
برشي�ة أو مادية.وكان�ت خلي�ة االعالم
االمن�ي ،ق�د اعلن�ت ،اول ام�س االثنني،
اس�تهداف قاع�دة بل�د الجوي�ة بأربعة
صواريخ نوع كاتيوشا.

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت خلي�ة االعلام االمن�ي ،ام�س
الثالث�اء ،اس�تهداف قاعدة عني االس�د
الجوي�ة بصاروخين ن�وع كاتيوش�ا.
وذك�رت الخلية يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان صاروخني نوع كاتيوش�ا س�قطا يف

تفاصيل مشروع سد مكحول يف صالح الدين
املوارد املائية تكشف لـ
وحتدد أهميته االسرتاتيجية للبلد

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة املوارد املائية عن تفاصيل مرشوع
سد مكحول بمحافظة صالح الدين ،وفيما حددت
اهميت�ه االستراتيجية م�ن الناحي�ة االقتصادية
واملائي�ة للبلد ،اكدت ان املرشوع س�يوفر اكثر من
 20ال�ف فرصة عمل ،وس�يعزز الش�بكة الوطنية
بالطاقة الكهربائية.وقال املتحدث باس�م الوزارة،

علي رايض ،يف حدي�ث لـ»الزوراء» :ان�ه قبل ايام
ت�م وض�ع حجر االس�اس ملشروع س�د مكحول
يف محافظ�ة صلاح الدين م�ن قبل وزي�ر املوارد
املائي�ة ،وبرفقته محافظا صلاح الدين وكركوك،
وايض�ا الوكي�ل الفن�ي ومجموع�ة م�ن الكوادر
املتقدمة يف وزارة املوارد املائية .واضاف :ان وضع
حجر االس�اس يعد نقطة االنطلاق لهذا املرشوع

والبدء بحمل�ة وطنية كبرية لتنفي�ذ هذا املرشوع
االستراتيجي املهم عىل نهر دجلة ضمن محافظة
صلاح الدين .الفت�ا اىل :ان الوزارة اس�تكملت كل
املتطلب�ات إلدراج املرشوع وفعال ت�م ادراجه بعد
ان وافق�ت وزارة التخطي�ط ضمن موازنة .2021
واش�ار اىل :ان هذا املرشوع الق�ى اهتماما ودعما
كبريا جدا من رئيس الوزراء ،وهنالك ايضا تنسيق

ع�ال م�ع وزارة التخطيط كون املشروع يعد من
اه�م املش�اريع التي س�تنفذها ال�وزارة بعد عام
 . 2003مبين�ا :ان الس�عة الخزنية للمرشوع تبلغ
 3مرت مكعب والتنفيذ س�يكون بأيا ٍد عراقية مئة
باملئة س�واء من ناحي�ة التصمي�م او االرشاف او
التنفيذ.

تفاصيل ص2

استقالة وزير الصحة تعيد الكرة اىل الربملان والصحة النيابية تعد برتشيح ثالثة امساء بديلة

الزوراء /يوسف سلمان :
خاطب�ت رئاس�ة مجل�س الن�واب ،
وزارتي « الداخلية والدفاع « لإلرساع
بتحوي�ل املرات�ب يف كلت�ا الوزارتين
الراغبين م�ن حمل�ة الش�هادات اىل
امللاك املدن�ي  ،التزامــ�آ بالن�ص
القانون�ي للم�ادة  ١٢ثاني�ا الفق�رة
هـ من قانون املوازنة العامة لس�نة

.2021كم�ا قدم�ت اللجن�ة املالي�ة
النيابي�ة  ،طلب�ا رس�ميا اىل وزارة
املالية  ،الع�ادة توزيع التخصيصات
املالية للدوائر الخدمية يف املحافظات
التزاما بالج�داول املرفق�ة يف قانون
املوازن�ة العام�ة االتحادي�ة .2021
اىل ذل�ك افصحت اوس�اط نيابية عن
ترسيب�ات اولية لبعض الرتش�يحات

املتداول�ة لش�غل حقيب�ة وزارة
الصحـة بعد اس�تقالة الوزير الحايل
حس�ن التميم�ي من منصب�ه .ومن
ضمن االس�ماء املتداولة حاليا لشغل
املنصب  ،وزير الصحة السابق جعفر
عالوي  ،وشخصية اكاديمية نسوية
اخ�رى فضال عن مدي�ر دائرة صحة
الك�رخ جاس�ب الحجامي.باملقاب�ل

اعلنت لجنة الصح�ة والبيئة النيابية
 ،انها سرتشح ثالثة اسماء بديلة عن
وزير الصح�ة حس�ن التميمي الذي
قدم اس�تقالته وتمت املوافقة عليها
م�ن قب�ل رئي�س ال�وزراء مصطفى
الكاظمي.وق�ال عضو اللجنة النائب
ج�واد املوس�وي  ،يف بي�ان صحفي ،
ان « الش�خصيات التي سيقع عليها

االختي�ار س�تكون بعي�دة كل البع�د
ع�ن املحاصص�ة س�عيا للنه�وض
بالواق�ع الصح�ي يف البلاد «  ،مبينا
ان « لجن�ة الصح�ة النيابية حريصة
جدا يف اختيارها لش�خصيات مهنية
لتقديمه�ا اىل رئيس ال�وزراء بأرسع
وقت ممكن».

تفاصيل ص3

بايدن يغري قراره ويرفع احلد األقصى لطلبات اللجوء “طالبان” تشن هجوما ضخما يف أفغانستان
بعد انقضاء موعد االنسحاب األمريكي

واشنطن /متابعة الزوراء:
اعل�ن الرئيس األمريكي ،جو باي�دن ،إنه أعاد إحياء
خطة لزيادة عدد طلبات اللجوء هذا العام إىل 62500
بعدم�ا وجهت له انتقادات من املؤيدين ،عندما أبقى
الحد األدن�ى لطلبات اللجوء يف البداية عند مس�توى
رّ
تاريخيا.وغي باي�دن الديمقراطي قراره
منخف�ض
رس�ميا بعد أس�بوعني ،فحس�ب م�ن إعلان إدارته
أنه�ا س�تبقي عىل الح�د األقىص الذي حدده س�لفه
الجمه�وري دونالد ترامب عن�د  15ألفا .وقال بايدن
يف بيان :إن “خطوته “تمحو الحد األقىص املنخفض،
ال�ذي حددت�ه اإلدارة الس�ابقة عن�د  15ألف�ا والذي
ال يعك�س قي�م أمري�كا كدول�ة ترح�ب بالالجئين
وتدعمهم”.وأضاف “م�ن املهم القيام بهذه الخطوة
الي�وم إلزالة أي ش�ك باق يف أذه�ان الالجئني بأنحاء
العالم الذي�ن عانوا الكثري ،والذي�ن ينتظرون بفارغ
الصبر ب�دء حياته�م الجديدة”.وأثار تقل�ب بايدن
غض�ب املدافعين عن الالجئين ،وبع�ض املرشعني
الديمقراطيني.وق�ال باي�دن إن “من غير املؤكد أن

تس�تطيع الوالي�ات املتحدة اس�تقبال  62500الجئ
يف املجمل بحلول نهاية الس�نة املالي�ة الحالية يف 30
س�بتمرب/أيلول أو الوص�ول له�دف  125أل�ف طلب
الع�ام املقبل”.وتاب�ع “الحقيق�ة امل�رة ه�ي أننا لن
نتمك�ن من قب�ول  62500طل�ب هذا الع�ام .نعمل
برسع�ة عىل تلايف الرضر ال�ذي حدث يف الس�نوات
األربع املاضية ...سيس�تغرق ه�ذا بعض الوقت لكن
هذا العمل يجري اآلن”.

كابول /متابعة الزوراء:
أفاد مس�ؤولون وس�كان يف أفغانستان ،امس
الثالثاء ،بالتصدي لهجوم ضخم ش�نته حركة
“طالب�ان” يف والي�ة هلمن�د بجن�وب البالد ،يف
الس�اعات ال�ـ 24املاضية.وش�ن املتش�ددون
هجم�ات يف مختل�ف أرج�اء أفغانس�تان ،بعد
انقض�اء املوع�د املق�رر النس�حاب الق�وات
األمريكي�ة من البالد.م�ن جانب�ه ،أوضح املال
ج�ان ،وه�و مقي�م بإح�دى ضواح�ي مدينة
لش�كركاه عاصمة والية هلمن�د ،لـ”رويرتز”
أن�ه “كانت هناك عاصفة من زخات األس�لحة
الثقيلة واالنفج�ارات يف املدينة ،ودوي طلقات
األسلحة الصغرية”.وقال املال جان“ :آويت مع
جميع أف�راد أرستي إىل رك�ن بالغرفة ،وكانت
أص�وات االنفج�ارات والطلقات كم�ا لو كانت

خل�ف جدرانن�ا” ،يف حين أن األرس الت�ي كان
بمقدورها الرحيل ،غادرت املدينة”.كما أش�ار
رئيس املجل�س املحيل لوالية هلمن�د ،عطا الله
أفغان ،إىل أن “طالبان ش�نت هجومها ،االثنني،
من ع�دة اتجاه�ات ،وهاجمت نق�اط تفتيش
الجي�ش األفغان�ي على مش�ارف لش�كركاه،
وس�يطرت عىل عدد منها”.يف الجه�ة املقابلة،
قام�ت ق�وات األم�ن األفغانية بش�ن رضبات
جوي�ة جوابي�ة ،ونشرت ق�وات خاص�ة يف
املنطقة ،حيث أمكن التصدي للمتشددين ،لكن
القتال اس�تمر امس ونزحت مئات األرس ،وفق
م�ا نقلت “رويرتز” عن رئي�س املجلس املحيل.
وكان الرئيس األمريكي ،جو بايدن ،قد أعلن أن
جميع قواته س�تغادر أفغانس�تان بحلول يوم
 11سبتمرب املقبل.

بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية حملاربة “داعش” يف العراق وسوريا
لندن /متابعة الزوراء:
أفادت صحيفة “”express and star
بأن مقاتالت بريطانية س�تنضم إىل
القت�ال ضد بقايا داع�ش يف العراق
وس�وريا .وأف�ادت الصحيف�ة بأن
ثماني طائرات مقاتلة ش�بح تابعة
لسلاح الج�و امللك�ي الربيطان�ي،

وعرش طائرات م�ن طراز “”F35B
م�ن مش�اة البحري�ة األمريكي�ة
سرتس�ل من متن الس�فينة “إتش
إم إس كوي�ن إليزابيث” ،التي بلغت
تكلفتها  3مليارات جنيه إسرتليني،
والت�ي س�تتوجه إىل آس�يا ،برفقة
س�ت س�فن تابعة للبحرية امللكية،

وغواص�ة ،و  14طائ�رة هليكوبرت
بحري�ة ،ومش�اة البحري�ة امللكية.
ولفتت “ ”express and starإىل أنه
ت�م تعيين رسب “”Dambusters
الشهري ،أو الرسب “ ،”617لتشغيل
الطائ�رات لدعم عملي�ات مكافحة
“داع�ش” يف الع�راق وس�وريا.

وقال�ت وزارة الدف�اع الربيطاني�ة
إن طائ�رات“  “ tF35B Ligh
 ”ning Fastس�تنضم إىل عملي�ة
“ش�ايدر” م�ن “Carrier Strike
 ”)Group (CSG21للتحضير
لرضبة قوية ضد “داعش”.وأش�ار
قائد الق�وات الجوي�ة الربيطانية،

املارش�ال السير مايك ويجستون،
لوكال�ة األنب�اء “ ،”PAإىل أن�ه “ال
يس�اوره شك يف أن التطرف العنيف
واأليديولوجية الس�امة التي يستند
إليه تنظي�م داعش ال تزال متجذرة
يف املنطقة”.

تفاصيل ص2
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أكدت أن املشروع سيوفر  20ألف فرصة عمل وسيعزز منظومة الكهرباء

املوارد املائية تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشفت وزارة املوارد املائية عن تفاصيل
مرشوع سد مكحول بمحافظة
صالح الدين ،وفيما حددت اهميته
االسرتاتيجية من الناحية االقتصادية
واملائية للبلد ،اكدت ان املرشوع سيوفر
اكثر من  20الف فرصة عمل ،وسيعزز
الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عيل
رايض ،يف حديث لـ»الزوراء» :انه قبل
ايام تم وضع حجر االساس ملرشوع
سد مكحول يف محافظة صالح الدين
من قبل وزير املوارد املائية ،وبرفقته
محافظا صالح الدين وكركوك ،وايضا
الوكيل الفني ومجموعة من الكوادر
املتقدمة يف وزارة املوارد املائية .
واضاف :ان وضع حجر االساس يعد
نقطة االنطالق لهذا املرشوع والبدء
بحملة وطنية كبرية لتنفيذ هذا املرشوع
االسرتاتيجي املهم عىل نهر دجلة ضمن
محافظة صالح الدين .الفتا اىل :ان
الوزارة استكملت كل املتطلبات إلدراج

املرشوع وفعال تم ادراجه بعد ان وافقت
وزارة التخطيط ضمن موازنة .2021
واشار اىل :ان هذا املرشوع القى اهتماما
ودعما كبريا جدا من رئيس الوزراء،
وهنالك ايضا تنسيق عال مع وزارة
التخطيط كون املرشوع يعد من اهم
املشاريع التي ستنفذها الوزارة بعد
عام  . 2003مبينا :ان السعة الخزنية
للمرشوع تبلغ  3مرت مكعب والتنفيذ
سيكون بأيا ٍد عراقية مئة باملئة سواء
من ناحية التصميم او االرشاف او
التنفيذ.
واوضح :ان الفوائد الذي ستجنيها
منظومة الري يف العراق بشكل
عام من املرشوع هي زيادة السعة
الخزنية ملنظومة املوارد املائية بشكل
عام ،اضافة اىل تعزيز االمن املائي
واالقتصادي والزراعي للبالد .الفتا اىل:
ان هذا السد يعد من السدود الذي يمكن
االستفادة من خالله يف توليد الطاقة
الكهربائية التي ستضاف اىل الشبكة
الوطنية ،وكذلك ايضا لدرء خطر

تفاصيل مشروع سد مكحول يف صالح الدين وحتدد أهميته االسرتاتيجية للبلد

الفيضان وكرس موجات الفيضانية
قبل وصولها اىل سد سامراء وناظم
الثرثار ،إذ ان هذا السد يقع جنوب

سد املوصل عىل نهر دجلة تقريبا 10
كيلو مرت اسفل التقاء نهر الزاب مع
نهر دجلة .

بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية حملاربة «داعش»
يف العراق وسوريا
لندن /متابعة الزوراء:
أفادت صحيفة « »express and starبأن مقاتالت
بريطانية ستنضم إىل القتال ضد بقايا داعش يف
العراق وسوريا .
وأفادت الصحيفة بأن ثماني طائرات مقاتلة
شبح تابعة لسالح الجو امللكي الربيطاني ،وعرش
طائرات من طراز « »F35Bمن مشاة البحرية
األمريكية سرتسل من متن السفينة «إتش إم إس
كوين إليزابيث» ،التي بلغت تكلفتها  3مليارات
جنيه إسرتليني ،والتي ستتوجه إىل آسيا ،برفقة
ست سفن تابعة للبحرية امللكية ،وغواصة ،و 14
طائرة هليكوبرت بحرية ،ومشاة البحرية امللكية.
ولفتت « »express and starإىل أنه تم تعيني
رسب « »Dambustersالشهري ،أو الرسب
« ،»617لتشغيل الطائرات لدعم عمليات مكافحة
«داعش» يف العراق وسوريا.
وقالت وزارة الدفاع الربيطانية إن طائرات «F35B
 »Lightning Fastستنضم إىل عملية «شايدر»
من «»)Carrier Strike Group (CSG21
للتحضري لرضبة قوية ضد «داعش».
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وأشار قائد القوات الجوية الربيطانية ،املارشال
السري مايك ويجستون ،لوكالة األنباء «،»PA
إىل أنه «ال يساوره شك يف أن التطرف العنيف
واأليديولوجية السامة التي يستند إليه تنظيم
داعش ال تزال متجذرة يف املنطقة».
ويف حديثه عن العملية املقبلة ،قال السري مايك:
«سنقوم بعمليات لدعم حكومة العراق ،ونحارب
فلول داعش يف العراق وسوريا ،وسنستمر يف
نقل القتال إليهم يف مالذهم حيث ال مفر من
ذلك ،إذ أنهم يهددون شوارع اململكة املتحدة
وحلفاءنا».
وأكمل« :إنه يشء تقوم به القوة الجوية بفعالية
كبرية اآلن منذ عام  ،2014ولعبت القوات الجوية
امللكية دورًا كب ً
ريا يف هذا النجاح».
وتابع« :داعش لم تعد قوة برية ،قوة احتالل ،كما
كانت يف  2015و .»2016
وأوضح قائال« :عىل مدى العامني املاضيني ،كنا
نحدد الجيوب التي حفروا فيها معاقل يف الجبال يف
املناطق النائية ،وساعدنا الحكومة العراقية عىل
إزالة تلك الجيوب ..لكنني ال أشك يف أن التطرف

العنيف واأليديولوجية السامة التي تقوم عليها
داعش ال تزال متجذرة يف تلك املنطقة ،لذلك ال
يزال لدينا دور مهم ،وأنا واضح تماما يف اعتقادي
بأن ما نقوم به كل يوم  -ولدي رسب من طراز
تايفون وطائرات أخرى منترشة بالفعل وقاتلت
لسنوات عديدة  -يجعل شوارع اململكة املتحدة
أكثر أمانا من خالل نقل القتال إىل املتطرفني
العنيفني يف مالذاتهم يف العراق وسوريا».
ولدى سؤاله عما إذا كان يلوح يف األفق موعدا
نهائيا للقتال ضد داعش ،قال السري مايك« :إنني
متشجع للغاية من تقدم ومهارة وتطور قوات
األمن العراقية..إن قدرتهم عىل تحمل املسؤولية
الكاملة عن أمن أراضيهم السيادية تزداد قوة
يوما بعد يوم ،ويف نهاية املطاف ستكون هذه
هي النقطة التي لم يعد فيها دعم الحلفاء
مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة وآخرين
رضوريا».
وأردف« :ال أرغب يف تحديد موعد لذلك ،لكن
لدي إيمان كبري بالتقدم الذي تحرزه القوات
العراقية».

وتابع :ان هذا املوقع سيؤهله بأن يكون
سد حماية من املوجات الفيضانية
املتوقعة وحماية مناطق جنوب هذا

السد كمناطق بغداد وسامراء وغريها
من املناطق التي هي عىل عمود حوض
نهر دجلة من خطر الفيضان ملا يشكل
موقعه من اهمية كبرية .مؤكدا :ان
املرشوع سيساهم بزيادة املساحات
الزراعية وانجاح الخطط الزراعية ضمن
محافظتي صالح الدين وكركوك.
واكد :ان من االهداف املهمة لهذا السد
انه سيؤمن حوايل  20الف فرصة عمل
لسكان املناطق املحيطة به ،وكذلك
سيوظف الخربات والكوادر الفنية
املهمة لوزارة املوارد املائية لرشكات
الوزارة والتي ستساهم يف تنفيذ هذا
السد .مبينا :ان هذا املرشوع هو فرصة
مهمة الستغالل الطاقات واالمكانيات
يف تنفيذ هذا املرشوع الوطني
االسرتاتيجي.
واشار اىل :ان مناطق السدود يمكن
استثمارها بعد تنفيذ السدود ودخولها
الخدمة كمناطق سياحية وتنموية
لتنمية الثروة السمكية عىل سبيل
املثال .مؤكدا :ان هناك تعاونا مشرتكا

املحكمة العسكرية السابعة

بني الحكومة املركزية ووزارة املوارد
املائية وبني الحكومات املحلية سواء يف
محافظتي صالح الدين او كركوك من
اجل تذليل كل العقبات التي يمكن ان
ترافق مراحل التنفيذ.
وبشأن الجانب االمني ،اوضح :انه تم
التنسيق وبشكل كبري لتأمني كل مراحل
العمل .الفتا اىل :ان التوسع الكبري لدول
املنابع باعتبار العراق دولة مصب يف
انشاء الخزانات والسدود والتوسع
يف مشاريع الزراعية ومشاريع النمو
السكاني الكبري لهذه املناطق اثر بشكل
كبري جدا عىل قلة االيرادات املائية
الواردة للعراق ،باالضافة اىل التغيريات
املناخية التي تشكل عامال مهما جدا
بالتأثري عىل االيرادات املائية املتحققة
يف العراق سواء من ناحية قلة االمطار
املتساقطة .
وتابع :انه بعد املصادقة عىل املوازنة
واقرار املرشوع ضمن موازنة 2021
تم تخصيص مبلغ لهذا العام ،وبدأت
مالكات الوزارة بتنفيذ املرشوع.

تقارير
www.alzawraapaper.com

العدد 7482 :االربعاء  5آيار 2021

No: 7482 Wed 5 May 2021

فرض حظر شامل ملدة  10ايام وايقاف الدوام احلضوري باملدارس واجلامعات
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الكاظمي يوافق على استقالة وزير الصحة وانهاء سحب يد حمافظ بغداد على خلفية حريق مستشفى ابن اخلطيب

بغداد /الزوراء:
واف�ق رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظمي ،امس الثالثاء ،عىل االستقالة
الت�ي تق�دم بها وزي�ر الصح�ة والبيئة
حسن التميمي ،وانهاء حالة سحب اليد
ملحافظ بغداد واعفاء مدير صحة بغداد
الرصافة عىل خلفية حريق مستش�فى
ابن الخطيب ،وفيما قرر مجلس الوزراء
فرض حظر شامل للتجوال ملدة  10ايام
اعتبارا من  12ايار ولغاية  22ايار ،2021
واف�ق عىل ايق�اف ال�دوام الحضوري يف
املدارس والجامعات وجعله الكرتونيا.
وذكر املكت�ب االعالمي لرئي�س الوزراء
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان رئي�س
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي،
ترأس امس الثالثاء الجلس�ة االعتيادية
الثامنة عرش ملجلس الوزراء ،جرت فيها
مناقش�ة مس�تجدات االحداث يف البالد،
وبحث املوضوعات املدرجة ضمن جدول
أالعمال.
ووج�ه رئي�س مجلس ال�وزراء يف بداية
الجلس�ة وزي�ري الكهرب�اء والتج�ارة
باملتابع�ة امليداني�ة لدوائ�ر وزاراته�م
والعمل الج�اد اليجاد الحل�ول للعقبات
التي تواجهها.
كم�ا ش�دد على وزارة الكهرب�اء ببذل
اقىص الجه�ود والعمل ال�دؤوب لتوفري
الطاقة الكهربائية للمواطنني.
واش�ار البي�ان اىل ان الجلس�ة ش�هدت
مصادقة مجلس ال�وزراء عىل توصيات
اللجن�ة التحقيقية املؤلفة بموجب قرار
مجل�س ال�وزراء (  ١٤٠لس�نة )٢٠٢١
بش�أن ح�ادث حري�ق مستش�فى ابن
الخطي�ب ،مبين�ا أن الكاظم�ي واف�ق
عىل طلب االس�تقالة الت�ي قدمها وزير
الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد
صدور التقري�ر الخاص بلجنة التحقيق
املش�كلة عىل خلفية حادثة مستش�فى

ابن الخطيب.
ولفت البي�ان اىل ان التوصيات تضمنت
االتي:
 -1إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات
االنضباطية بما يتناس�ب م�ع خطورة
الح�ادث بح�ق كل من ( س�لمان حامد
عيل /مدير مستش�فى ابن الخطيب) و
( نعيم كاظ�م مزيعل /املعاون االداري)
و ( احمد جس�ام عيل  /مسؤول الدفاع
املدني ) واعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل
درجة مدير املستشفى وفق القانون.
 -2إعف�اء مدي�ر ع�ام صح�ة بغ�داد/
الرصاف�ة م�ن منصب�ه  ،وإل�زام وزارة
الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك
وفق القانون.
 -3إنه�اء حالة س�حب الي�د املنصوص
عليه�ا بق�رار مجل�س ال�وزراء رق�م (
 140لس�نة  ) 2021بح�ق وزير الصحة
ومحافظ بغداد.
 -4إل�زام وزارة الصح�ة وتوابعها كافة
م�ن دوائر ومستش�فيات ومؤسس�ات
صحي�ة بتطبي�ق األنظم�ة والتعليمات
واإلعمامات النافذة بما يضمن سلامة
امل�رىض واملرافقني واملراجعني واملالكات
الطبي�ة ومنه�ا التقي�د بع�دد املرافقني
وتحدي�د س�اعات الزي�ارة واختي�ار
العن�ارص الكف�وءة ،وتكليفه�م بمهام
االستعالمات والتأكد من توفر متطلبات
السلامة ورشوط األمان من إنذار مبكر
ومنظوم�ات إطفاء الحرائ�ق ،والتعامل
بحزم مع املخالفني واملقرصين يف تجاوز
قانون الوزارة وتعليماتها.
 -5تفعيل ن�ص املادة (  ) 12من قانون
التعدي�ل الثالث من قان�ون املحافظات
غير املنتظم�ة بإقلي�م رقم ( 21لس�نة
 ،)2008إلنهاء حالة تنازع اإلختصاص
بني املحافظات والوزارات املرجعية فيما
يتعلق بدوائر الصحة واملديريات العامة

للرتبية ،وإل�زام ال�وزارات واملحافظات
بتنفيذ نص املادة آنفا.
ووافق مجلس الوزراء ،بحس�ب البيان،
على توصي�ة اللجن�ة العلي�ا للصح�ة
والسلامة الوطني�ة الت�ي تضمن�ت ما
يأتي:
 -1ف�رض حظ�ر التجوال الش�امل ملدة
 10أي�ام ،إعتب�ارًا م�ن  12آي�ار ،2021
ولغاية  22آي�ار  .2021مع غلق املوالت
واملطاع�م والكافترييات واملقاهي ودور
الس�ينما واملتنزهات وقاعات املناسبات
واألعراس واملسابح والقاعات الرياضية
وغريها.
 -2من�ع إقام�ة التجمع�ات البرشي�ة
بأشكالها كافة.
 -3إيقاف التعليم الحضوري يف املدارس

الكاظمي يهنئ الصحفيني باليوم
العاملي حلرية الصحافة
بغداد /الزوراء:
هن�أ رئيس مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،الصحفيني العراقيين باليوم
العاملي لحرية الصحافة.
وق�ال الكاظم�ي يف تغري�دة ل�ه تابعته�ا
“ال�زوراء”“ :اطي�ب التهان�ي للصحفيني
العراقيني بمناس�بة الي�وم العاملي لحرية
الصحاف�ة” ،مؤك�دا “أديت�م رس�التكم
بمهنية وش�فافية وطنية رغم التحديات
الصعب�ة الت�ي واجهتموه�ا بش�جاعة
ومسؤولية”.
وتاب�ع“ :نس�تذكر مع�ا الش�هداء الذين
سقطوا عىل طريق الكلمة الحرة  ..الكلمة
مس�ؤولية كبرى ام�ام الوطن والش�عب
واملستقبل  ..فتحية لكم”.
من جهت�ه ،هنأ وزير الثقافة والس�ياحة
واآلثار ،حس�ن ناظ�م ،الصحفيني باليوم
العامل�ي لحري�ة الصحاف�ة ال�ذي يواف�ق
الثالث من ش�هر ايار ،فيم�ا ثمن مواقف
الصحفيين واالعالميني يف الع�راق وجدد

التزامه بحمايتهم .
وق�ال الوزي�ر ،يف التهنئ�ة بحس�ب بيان
للمكت�ب االعالم�ي ل�وزارة الثقافة تلقته
“ال�زوراء”“ :نحي�ي أصح�اب األقلام
الرشيفة بمناسب ٍة عزيز ٍة حددتها منظمة
األم�م املتح�دة للرتبي�ة والعل�م والثقافة
اليونس�كو كل س�نة اعرتافا ً منها بالدور
الكبري ال�ذي يؤديه الصحف�ي يف الوصول
إىل املعلوم�ة ،والتضحي�ات العظيمة التي
قدمتها األرسة الصحفية خالل مسيرتها
املهنية”.
وأض�اف ”:نثم�ن مواق�ف الصحفيين
واإلعالميين العراقيين به�ذه املناس�بة،
ونج�دد التزامن�ا بحمايته�م ،وحف�ظ
حقوقهم ،والسعي إىل وصولهم إىل أماكن
األحداث ،وضمان سلامتهم ،وحصولهم
عىل املعلومات بكل ش�فافية بما ينسجم
مع التوجه الديمقراطي للبلد “.
ً
“تحية للصحفيني وهم يواصلون
وتابع :
ً
مزدهر”.
عراق معاىف
دورهم يف بناء
ٍ
ٍ

العثور على اسطوانات أوكسجني
مفخخة يف نينوى
بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،امس الثالثاء،
ع�ن العثور عىل اس�طوانات أوكس�جني
مفخختني وعبوتني ناسفتني يف نينوى.
وذكر بيان للخلية تلقت�ه “الزوراء” :أنه
“بنا ًء عىل معلومات اس�تخبارية دقيقة،
نف�ذت ق�وة من قي�ادة عملي�ات نينوى
واج�ب بحث وتطهير املنطق�ة جنوبي
مدينة املوصل”.
وأض�اف :أن “القوة عثرت عىل كمية من

اس�طوانات االوكس�جني املفخخ�ة ،ت�م
تفجريها موقعيا ً من مفارز املعالجة”.
ويف س�ياق متص�ل ،أش�ار البي�ان إىل أن
“قوة م�ن الفرقة عرشي�ن ضمن قيادة
عملي�ات غرب نين�وى تمكنت من تنفيذ
واج�ب تفتي�ش وتطهير ضم�ن قاطع
املس�ؤولية ،وعث�رت على قنربتي هاون
 180مل�م وعبوتين ناس�فتني ،محليتي
الصن�ع ،حي�ث ت�م تفجريهما م�ن قبل
مفارز املعالجة”.

املرور :ضحايا احلوادث املرورية
بلغت  2152خالل 2020
بغداد /الزوراء:
كش�فت مديري�ة امل�رور العام�ة ،امس
الثالثاء ،عن احصائية الحوادث املرورية
خلال الع�ام امل�ايض ،فيم�ا اك�د ان تم
تسجيل  8185حادثا راح ضحيتها 2152
شخصا و 8383مصابا.
وقال مدي�ر املرور العام�ة ،اللواء طارق
اس�ماعيل ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“احصائية الح�وادث املرورية منذ العام
 2020حت�ى اآلن بلغ�ت  8185حادث�ا ً
راح ضحيته�ا  2152ش�خصا ً و8383
مصاباً”.
وأض�اف اس�ماعيل أن “غالبية أس�باب
تس�جيل هذه الح�وادث تعود اىل الرسعة
ً
فضلا عن وجود حال�ة جديدة
الزائ�دة،

تش�هدها العاصم�ة اّأل وه�ي انقلاب
املركبات عىل طريق جرس الدورة الرسيع
والتي تعود أسبابه اىل الرسعة يف القيادة
واس�تخدام الهاتف ،إذ إن هذا األمر يؤثر
عىل انسيابية املرور”.
وكش�ف عن حجم إيرادات امل�رور للعام
الجاري ،مشريا ً إىل أن”اإليرادات املتحققة
ألربع�ة أش�هر فق�ط بلغ�ت  158مليارا ً
و 557مليون دينار عراقي”.
يذكر أن أغلب املحافظات العراقية تشهد
حوادث سير بشكل مس�تمر تسفر عن
مصرع وإصابة العديد من األش�خاص
ألس�باب ع�دة ،أبرزه�ا الرسع�ة الزائدة
والطرقات التي ال تستويف بعضها رشوط
السالمة العامة.

واملعاهد والكليات وجعله ألكرتونيا عن
بعد ،مع اس�تمرار رسيان ق�رار اللجنة
العليا للصح�ة والسلامة الوطنية رقم
 10لس�نة  ،2021واملتضم�ن اس�تثناء
املراح�ل املنتهية لكلي�ات الطب البرشي
وط�ب األس�نان والتمريض بالدراس�ة
الحضوري�ة ( العملي) فق�ط للمراحل
املنتهية (يومني باالسبوع).
 -4منع السفر اىل الهند والقادم منها اىل
إشعار آخر.
 -5بالنس�بة للعراقيني املوجودين حال ًيا
يف الهند فيجب:
أ -تهيئ�ة أماكن خاصة لغرض حجرهم
إجبار ًيا يف محافظاتهم ملدة  14يومً ا.
ب -على وزارة الخارجي�ة وبالتنس�يق
م�ع س�فارتنا يف الهن�د تهيئ�ة قوائ�م

بأس�ماء العراقيني املوجودي�ن حال ًيا يف
الهن�د ،الراغبني بالع�ودة اىل العراق مع
أخذ تعه�دات خطية باأللت�زام بالحجر
اإللزامي يف أماكن تخصص لهذا الغرض،
م�ع أخ�ذ عناوي�ن س�كنهم يف الع�راق
وإرس�الها لغرض االس�تعداد لحجرهم
وحسب محافظات سكنهم.
ج -عىل دوائر الصحة كافة التنس�يق
م�ع املحافظين والدوائ�ر األخ�رى
لغرض تهيئ�ة أماكن حج�ر الوافدين
من الهند.
 -6مفاتح�ة كل م�ن األمان�ة العام�ة
ملجل�س ال�وزراء ووزارة املالي�ة ووزارة
الداخلي�ة ومديري�ة الدف�اع املدني ألخذ
دورهم وكل حس�ب تخصصه ،يف توفري
املبال�غ الالزم�ة لتأهيل البن�ى التحتية

فيم�ا يخص متطلبات السلامة املهنية
وتحديد واجب�ات واضحة ألفراد حماية
املنش�أت داخ�ل املؤسس�ات الصحي�ة
ومتابع�ة إج�راءات السلامة واألم�ان
داخل املؤسسات الصحية يف عموم دوائر
الصحة باملحافظات كافة.
 -7التأكي�د عىل الوزارات والدوائر كافة،
وخاص�ة ذات طبيعة تواج�د املراجعني
بص�ورة مزدحم�ة بضرورة اتخ�اذ
اإلجراءات كافة التي من شأنها أن تلزم
مراجعيه�ا بإبراز نتيجة فحص س�البة
مل�رض كوفي�د ،)PCR(19 -أو كارت
التلقي�ح عن�د مراجع�ة دوائره�م منعا
لنق�ل املرض ملنتس�بيها وانتش�اره بني
املراجعني.
 -8التأكيد عىل جميع الوزارات والدوائر
غري املرتبطة بوزارة والدوائر واملؤسسات
غري الحكومية برضورة اتخاذ اإلجراءات
الكفيلة لحث منتس�بيها للتلقيح بلقاح
كوفيد ،19-وتنفيذ قرارات اللجنة العليا
للصحة والسالمة األخرية بكل دقة.
 -9التأكيد على القوى املجتمعية كافة،
املخلص�ة م�ن رج�ال الدي�ن وش�يوخ
العش�ائر ومثقفني ونش�طاء اىل تحمل
املس�ؤولية الوطنية واألخالقية وتكثيف
التوعية عن خطورة املرض وأهمية اخذ
اللقاحات.
 -10التأكي�د على القن�وات اإلعالمي�ة
كاف�ة ومؤسس�ات الدول�ة الحكومي�ة
واألهلية ومنظم�ات املجتمع املدني بذل
كل الجهود لح�ث املواطنني عىل اإللتزام
باإلجراءات الوقائية ،وتشجيع املواطنني
على أخ�ذ اللق�اح يف املراك�ز الصحي�ة
واملستشفيات املعتمدة.
 -11التأكي�د عىل قيادة عملي�ات بغداد
ووزارة الداخلي�ة وجه�از األمن الوطني
ملس�اندة فرقن�ا الصحي�ة يف جوالته�ا
الرقابي�ة ملتابع�ة تنفي�ذ اإلج�راءات

الوقائي�ة يف األماك�ن العام�ة ،املطاع�م
وامل�والت واملقاه�ي وغريه�ا يف اوق�ات
الدوام الرسمي وخارجه.
وتابع البيان :كما ناقش مجلس الوزراء
موضوع�ات اخرى مدرجة ضمن جدول
األعم�ال ،واتخ�ذ بش�أنها الق�رارات
التالية:
اوال /املوافقة عىل مرشوع قانون تنظيم
حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب،
وإحالت�ه اىل مجلس النواب إس�تنادا اىل
أحكام املادتني ( /61البند أوال) ،و (/80
البند ثانيا) من الدستور.
ثاني�ا /املوافق�ة على مشروع تنظيم
اج�ور الخدمات يف دوائ�ر الدولة املمولة
مركزي�ا وأيلولتها ،وإحالت�ه اىل مجلس
النواب إس�تنادا اىل أحكام املادتني (/61
البن�د أوال) ،و ( /80البن�د ثاني�ا) م�ن
الدس�تور ،مع األخذ بعني االهتمام آراء
بع�ض أعض�اء مجل�س ال�وزراء خالل
جلسة االجتماع.
ثالث�ا /ثالث�ا /املوافقة على مقرتحات
وزارة التجارة بشأن تجهيز سلة غذائية
املبين�ة بموج�ب كتابه�ا املرق�م بالعدد
(م.و )469 /املؤرخ يف  9ش�باط ،2021
بحسب اآلتي:
 .١تأمني التخصيص�ات املالية الخاصة
بمشروع تجهي�ز الس�لة الغذائي�ة من
وزارة املالي�ة والت�ي تن�درج ضم�ن
تخصيصات البطاق�ة التموينية املقررة
يف املوازنة لسنة .2021
 .٢قي�ام وزارة النف�ط بتقدي�م الدع�م
اللازم اىل وزارة التجارة لتتفيذ الفقرة (
 )1انفا بالتنسيق مع وزارة املالية.
 .٣تت�وىل الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد
الغذائية ،احدى تشكيالت وزارة التجارة
التعاقد مع احدى الرشكات املتخصصة
وفقا الفضل العروض املقدمة عىل وفق
السياقات املتبعة لها.

الربملان خياطب “ الداخلية والدفاع “ لتحويل محلة الشهادات اىل املالك املدني

استقالة وزير الصحة تعيد الكرة اىل الربملان والصحة
النيابية تعد برتشيح ثالثة امساء بديلة
الزوراء /يوسف سلمان :
خاطب�ت رئاس�ة مجل�س النواب
 ،وزارت�ي “ الداخلي�ة والدف�اع “
للإرساع بتحويل املرات�ب يف كلتا
الوزارتين الراغبين م�ن حمل�ة
الش�هادات اىل امللاك املدن�ي ،
التزامــآ بالنص القانوني للمادة
 ١٢ثاني�ا الفق�رة هـ م�ن قانون
املوازنة العامة لسنة .2021
كما قدمت اللجن�ة املالية النيابية
 ،طلب�ا رس�ميا اىل وزارة املالي�ة ،
العادة توزيع التخصيصات املالية
للدوائ�ر الخدمي�ة يف املحافظ�ات
التزاما بالجداول املرفقة يف قانون
املوازنة العامة االتحادية .2021
اىل ذل�ك افصحت اوس�اط نيابية
ع�ن ترسيب�ات اولي�ة لبع�ض

الرتشيحات املتداولة لشغل حقيبة
وزارة الصحـ�ة بع�د اس�تقالة
الوزير الحايل حس�ن التميمي من
منصبه .
ومن ضمن االسماء املتداولة حاليا
لش�غل املنص�ب  ،وزي�ر الصح�ة
السابق جعفر عالوي  ،وشخصية
اكاديمية نسوية اخرى فضال عن
مدير دائرة صحة الكرخ جاس�ب
الحجامي.
باملقاب�ل اعلن�ت لجن�ة الصح�ة
والبيئ�ة النيابي�ة  ،انها سرتش�ح
ثالث�ة اس�ماء بديل�ة ع�ن وزي�ر
الصحة حس�ن التميمي الذي قدم
اس�تقالته وتمت املوافق�ة عليها
من قبل رئي�س الوزراء مصطفى
الكاظمي.

وق�ال عضو اللجن�ة النائب جواد
املوس�وي  ،يف بي�ان صحفي  ،ان
“ الش�خصيات التي سيقع عليها
االختيار س�تكون بعيدة كل البعد
ع�ن املحاصصة س�عيا للنهوض
بالواقع الصحي يف البالد “  ،مبينا
ان “ لجنة الصحة النيابية حريصة
ج�دا يف اختياره�ا لش�خصيات
مهنية لتقديمها اىل رئيس الوزراء
بأرسع وقت ممكن”.
وواف�ق رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ،ام�س
الثالثاء ،عىل طلب االستقالة التي
قدمها وزير الصحة والبيئة حسن
التميمي وذلك بعد صدور التقرير
الخاص بلجنة التحقيق املش�كلة
عىل خلفية حادثة مستشفى ابن

الخطيب.
باملقابل  ،تس�لمت رئاسة مجلس
الن�واب طل�ب رس�مي مرفق�ا
بتواقي�ع ن�واب كت�ل مختلف�ة ،
الس�تصدار ق�رار بتش�كيل لجنة
مؤقت�ة ملراقب�ة تنفي�ذ املوازن�ة
العامة  ،وذلك ملراقبة حسن تنفيذ
والت�زام الحكوم�ة ببن�ود قانون
املوازن�ة  ، 2021وابع�اد االم�وال
املخصص�ة للمش�اريع الكبرى
والقروض عن ايدي الفاسدين .
وتضمن الطلب النيابي الذي اعده
النائب عن كتلة تحالف س�ائرون
صباح الساعدي  ،تواقيع  71نائبا
عن كتل مختلفـة  ،تشكيل لجنة
مؤقت�ة تضم  3ن�واب من اعضاء
كل م�ن لج�ان املالي�ة والنزاه�ة

والزراع�ة واالقتص�اد والطاق�ة
والعم�ل والخدم�ات وش�ؤون
االقاليم ومتابع�ة تنفيذ الربنامج
الحكوم�ي النيابي�ة  ،وتنتخ�ب
اللجن�ة رئيس�ا له�ا م�ن اعضاء
اللجنة املالية ونائب�ا للرئيس من
اعضاء لجنة النزاهة ومقررا لها
من اعض�اء لجنة متابع�ة تنفيذ
الربنامج الحكومي .
وبموج�ب الطلب النياب�ي  ،يحق
اللجن�ة املؤقتة االس�تعانة بكـل
من دي�وان الرقاب�ة املالية وهيئة
النزاه�ة ودائرة املوازن�ة يف وزارة
املالي�ة  ،ودائرة مكافحة الجريمة
االقتصادي�ة يف وزارة الداخلي�ة ،
واي دائ�رة او جه�ة اخ�رى ترى
اللجنة رضورة االستعانة بها .

حددت ضوابط نقل هيئاتها بني احملافظات

الرتبية تنفي التوجه لتلقيح املالكات الرتبوية والطلبة إجبارياً
بغداد /الزوراء:
نـفـ�ت وزارة الـتـربـيـ�ة التوج�ه
نح�و تلقيح امللاكات الرتبوي�ة والطلبة
اجباري�اً ،وأك�دت ع�دم وج�ود إش�عار
م�ن الجه�ات الصحية به�ذا الصدد .من
جان�ب اخ�ر ،ح�ددت ال�وزارة الضوابط
الت�ي تس�مح بنق�ل الهيئ�ات التعليمية
والتدريس�ية واملرش�دين الرتبويني كافة
بني املحافظ�ات للعام ال�درايس 2021-
 ،2022بغي�ة الحف�اظ على انس�يابية
حرك�ة امللاكات وتنظيم ال�دوام خدمة
للعملية الرتبوية.
وقـ�ال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة
الرتبي�ة ،حي�در ف�اروق الس�عدون ،يف
حدي�ث صحف�ي :إن “الـ�وزارة ل�م
تتس�لم أي اش�ـعـار رس�ـمـي مـ�ن
قب�ل وزارة الصح�ة يقضي بتلقي�ح
امللاكات الرتبوي�ة او الطلب�ة اجباريا”.
مضيف�ا ً أن “الوزارة تعم�ل عىل تطبيق
االجراءات الوقائي�ة يف املــدارس خـالل
الــ�دوام الـحـضـ�وري” ،مـؤكـ�دا
“وجـود س�يطرة عىل املـوقـف الـعـام
بـاملـدارس ،وهـنـاك التزام كبري من قبل
املالكات بتطبيق االجراءات الوقائية”.
واش�ـار إىل أن “املختصين بال�وزارة
واملـدراء العامني يناقشون دوريا املوقف
الرتبوي واثر جائحة كورونا فيه”.
م�ن جانب اخ�ر ،ح�ددت وزارة الرتبية،
امس الثالثاء ،الضوابط التي تسمح بنقل
الهيئات التعليمية والتدريسية واملرشدين

الرتبويين كافة بين املحافظ�ات للعام
ال�درايس  ،2021-2022بغي�ة الحف�اظ
على انس�يابية حركة امللاكات وتنظيم
الدوام خدمة للعملية الرتبوية
وقالت الوزارة يف بيان ورد “للزوراء” :ان
“تقديم النقل يبدأ ابتدا ًء من  1من ش�هر
حزيران املقبل وتستمر لغاية الـ  30من
ايل�ول لعام  2021وفقا ً للضوابط التالية
(املتزوج�ات اللوات�ي يرغب�ن بالنقل إىل
املحافظ�ة التي يعم�ل فيها الزوج رشط
تقديم ما يؤيد ذل�ك ،واألرامل واملطلقات
اللوات�ي يرغب�ن بالنق�ل إىل مقر س�كن
ذويهن بعد تقديم املستمسكات الثبوتية،
وكذل�ك النق�ل بحس�ب مس�قط الرأس
والسكن لكال الجنسني وأزواجهم)”.

وإش�ارات الضواب�ط إىل أحقي�ة النق�ل
للمعينين م�ن الهيئ�ات التعليمي�ة
والتدريس�ية وفق الدرج�ات التعويضية
من اإلناث حرصا ً لألس�باب (عقد الزواج
بع�د التعيني ،وف�اه الزوج بع�د التعيني،
الطالق بعد التعيين ،انتقال عمل الزوج
بع�د التعيني) على أن يكملن خدمة مدة
 5س�نوات يف املناط�ق البعي�دة والنائية
املنقوالت اليها ،كما يحق النقل للمعينني
حديثا ً ممن لم يكملوا رشط الخدمة وفقا ً
للتعهد املوقع بعد الوقوف عىل رأي املدير
العام للرتبية وللح�االت التالية( :الزواج
بعد التعيني والطلاق ووفاة ويل األمر او
الزوج بعد التعيني ) وللحاالت االنس�انية
الحرج�ة على ان يت�م تنس�يبهم لس�د

الش�اغر يف امل�دارس الواقع�ة يف املناطق
النائية والبعيدة إيفا ًء بتعهداتهم” ،وفقا
للبيان.
وبحس�ب البيان ،أكدت املديري�ة العامة
للتعلي�م الع�ام واألهيل واألجنب�ي ،بعدم
ج�واز نق�ل م�دريس ومعلم�ي م�ادة
الحاس�وب إال بع�د إس�تحصال موافقة
ش�عبة الحاسوب ،وال يجوز نقل مدريس
اللغة الفرنسية إال بعد إستحصال موافقة
املديري�ة العام�ة للمناه�ج ،وأيضا ً عدم
نقل معلمي ومدريس الدراسة الرتكمانية
والكردي�ة إال بع�د إس�تحصال موافق�ة
قس�م الدراس�ة الرتكماني�ة والكردي�ة
باملديري�ات العام�ة للرتبية ،علاوة عىل
ذل�ك ع�دم نق�ل املعلم�ات اختص�اص
ري�اض األطفال والرتبية الخاصة إال بعد
ممارس�ة االختصاص نفسه ويثبت ذلك
االختصاص يف استمارة النقل.
اما بخصوص ترويج طلب�ات النقل بعد
(االول) من شهر ترشين االول لعام 2021
يسمح لبعض الحاالت االستثنائية والتي
منه�ا ( النازحين العائدي�ن اىل مناط�ق
س�كناهم مع ما يؤيد ذلك ،الذين اعيدوا
حديثا ً للوظيفة يف محافظات سكناهم)،
حي�ث تتوق�ف التنقلات يف  1من ش�هر
نيس�ان لعام  2022لقرب انتهاء الس�نة
الدراس�ية واذا صدر امر النقل ألي سبب
كان يت�م تس�جيل االنفكاك بع�د انتهاء
امتحان�ات الدور االول ..وف�ق ما ورد يف
البيان.

امن ومجتمع
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الدفاع النيابية تبني أسباب تزايد هجمات
داعش اإلرهابي

بغداد /الزوراء:
بينت لجنة األمن والدفاع النيابية ،امس
الثالثاء ،اسباب نشاط عنارص داعش
االرهابية يف مناطق مختلفة البالد.
وقال عضو اللجنة ،زياد الجنابي ،يف
ترصيح صحفي :انه «بعد تمكن قواتنا
األمنية من تحرير املناطق من سطوة
داعش تبقت فيها بعض املجاميع
اإلرهابية تقوم بني الحني واآلخر
بفعاليات إرهابية» .مشريا ً إىل ان «سبب
تلك النشاطات يكمن يف نقص الجهد
االستخباري يف الفرتة األخرية».
واعرب الجنابي عن قلقه من تلك
الهجمات ،مؤكدا ً ان» هنالك تنسيقا عاليا
بني العصابات اإلرهابية وتقارب بني
الهجمات وهو ما ينذر بخطورة كبرية
خصوصا يف الفرتة القليلة املاضية».
وأفصح الجنابي انه» سيكون هنالك
اجتماع قريب جدا يضم جميع أعضاء
اللجنة وسيتم استضافة مدراء االجهزة
االستخباراتية والقادة االمنيني ،وسيكون

هنالك توجيه بهذا الشأن».
وزادت هجمات فلول داعش بشكل
ملحوظ بمناطق مختلفة يف العراق خالل
األيام القليلة املاضية ،ومنها استشهاد
السبت املايض ،ثالث ضحايا من قوات
البيشمركة وأُصيب آخرون بجروح
بهجوم للدواعش يف كركوك.
وعىل خلفية تلك الهجمات والتطورات
االمنية ترأس رئيس مجلس الوزراء،
القائد العام للقوات املسلحة ،مصطفى
الكاظمي ،مساء االحد ،اجتماعا امنيا
موسعا ضم قيادات االجهزة االمنية
االتحادية والبيشمركة ،بحضور وزراء
الداخلية والدفاع واملالية.
وأصدر القائد العام للقوات املسلحة
بحسب البيان «عدة توجيهات للقوات
االمنية تأتي يف مقدمتها تتشيط الجهد
االستخباري واالمني وايضا تفعيل
العمليات االستباقية ملواجهة تحركات
عصابات داعش اإلرهابية وتجفيف
منابعها وتدمري حواضنها».

أعلنت توزيع خرجيي اجلامعات العراقية وغري العراقية

الصحة تكشف إجراءاتها مع العائدين من اهلند ومكان حجرهم
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الصحة والبيئة عن اجراءاتها يف
التعامل مع العراقيني العائدين من الهند .من جانب
اخر ،أعلنت الوزارة توزيع خريجي الجامعات
العراقية وغري العراقية وخريجي اقليم كردستان.
وقالت عضو الفريق االعالمي لوزارة الصحة
والبيئة ،ربى فالح ،يف ترصيح صحفي« :فرقنا
بارشت بحجر العائدين من الهند بأحد فنادق
العاصمة بغداد ،وتم أخذ املسحات وبانتظار

بغداد /الزوراء:
تطلق وزارة العمل والشؤون االجتماعية،
امس الثالثاء ،رواتب شبكة الحماية
الخاصة بشهر ايار مع الزيادة.
وقـال املتحدث باسم الـوزارة،
نجم العقابي ،يف ترصيح صحفي:
إن «الوزارة اسـتـكـمـلـت جميع

فقدان
فقدت مني الهوية الوظيفية
الصادرة من رشكة توزيع
املنتوجات النفطية /هيئة
توزيع الفرات االوسط يف
النجف باسم (قائد عبد
الحليم كاظم) فعىل من
يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار.

فقدان
فقد مني الوصل املرقم/
 770571يف 2021/2/24
والصادر من بلدية النجف
باسم (حمزة كريم عبد
العباس) فعىل من يعثر
عليه تسليمه اىل جهة
االصدار.

اعالن
اىل الرشيك (بلقيس خادم
حسني) اقتىض حضورك
اىل مديرية بلدية النجف
االرشف لغرض اصدار اجازة
البناء للرشيك (مهند يحيى
عبد زيد) للقطعة املرقمة
( )3/57035يف النجف حي
النداء مقاطعة .4

اعالن
اىل الرشيك (كريم عبد
الحسن حسن) اقتىض
حضورك اىل مديرية بلدية
النجف االرشف لغرض
اصدار اجازة البناء للرشيك
(سمريه عبد الحسن
سوادي) للقطعة املرقمة
( )3/6138يف النجف حي
العروبة مقاطعة .4

اعالن
إىل الرشيك ( دافع مهدي بدر) اقتىض
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة
عىل قيام رشيكك(هاشمية رسحان
شنيدخ) بالبناء عىل حصته املشاعة
يف القطعة املرقمة ()1257/116
املقاطعة ( /6خان الحماد الحيدرية)
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر
واحد خارج العراق من تاريخ نرش
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيك ( عامر محسن مطر)
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان
الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكك (حسنني
رسول عباس) بالبناء عىل حصته
املشاعة يف القطعة املرقمة ()444/62
املقاطعة ( /51خان الحرية) حدود
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة
عرش يوما داخل العراق وشهر واحد
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية التنفيذ النارصية

التأريخ2021/5/3 /

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النارصية العقار تسلسل  113/237جزيرة
الواقع يف النارصية العائد للمدين احمد شهاب خيون املحجوز لقاء
طلب الدائن حيدر لطيف جاسم البالغ ( )180,500,000مليون
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
رعد مراد حسون
املواصفات :
 -1موقعه ورقمه  -:االدارة املحلية.
 -2جنسه ونوعه  -:دار سكن
 -3حدوده واوصافه -:يقع يف االدارة املحلية.
 -4مشتمالته -:استقبال صالة غرفة نوم مطبخ حديقة وطابق
ثاني يحتوي عىل صالة وغرفة.
 -5مساحته 209 -:م.2
 -6درجة العمران -:متوسطة.
 -7الشاغل -:احمد شهاب خيون (املدين).
 -8القيمة املقدرة 240,000,000 -:مائتان واربعون مليون دينار.

النتيجة خالل اليومني املقبلني».
وأضافت «سيتم أخذ مسحة أخرى بعد أسبوع
من األوىل وبحالة كانت سالبة ،فإنه سيتم فرض
الحجر املنزيل عىل العائدين حتى التأكد من
سالمتهم بشكل كامل».
وكانت وزارة النقل أعلنت وصول طائرة أسطولها
الجوي اىل مطار بغداد الدويل مساء االثنني التي تم
تخصيصها إلجالء املواطنني العراقيني العالقني
داخل االرايض الهندية.

وبينت ان «املواطنني العراقيني الذين تم إجالؤهم
عىل متن بلغ نحو ( )399مواطنا ،وتمت تهيئة
حافالت من قبل الرشكة العامة للمسافرين
والوفود لنقلهم اىل االماكن التي تحددها وزارة
الصحة العراقية والجهات املختصة».
من جانب اخر ،أعلنت وزارة الصحة والبيئة
توزيع خريجي الجامعات العراقية وغري العراقية
وخريجي اقليم كردستان.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه:

انه «وإلحاقا ً بأسماء التعيينات التي تم نرشها
عىل موقع الوزارة فإنه تم نرش ملحق بتوزيع
خريجي السنوات السابقة والذي شمل طب
اسنان للجامعات العراقية وغري العراقية وخريجي
اقليم كردستان باإلضافة اىل تغيري جهة تعيني
الصيادلة».
ولفت اىل ان «ذلك يأتي استنادا ً اىل احكام قانون
التدرج الطبي والصحي رقم ( )6لسنة 2000
وتعديالته».

العمل تطلق رواتب شبكة احلماية لشهر أيار

تنويه
نرش اعالن /عقاري غماس يف جريدة الزوراء بالعدد
 7478يف  2021/4/29جاء فيه تاريخ تقديم الطلب
 2021/2/20خطأ والصحيح هو 2020/12/20
لذا اقتىض التنويه.
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون األمن االتحادي العدد ٢١٨ /
التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٠/
قيادة قوات حرس الحدود
لواء حرس الحدود الرابع
الفوج الثالث
(القانونية)

اىل /مركز جريدة النجف االرشف
املوضوع /نرش اعالن
نرسل اليكم مأمورنا الرقم ()٧١١١٠٤٥٧٢٥
املفوض (عبد الحسني شنجيل عطشان عبد
الغزايل) وبصحبته اعالن الصادر من محكمة قوى
االمن الداخيل الثالثة /املنطقة الثالثة الخاص
بمنسوبنا الهارب الرشطي (امجد عيدان برهان
محمد الجبوري ) نرجو نرشه بجريدتكم وتزويدنا
بخمس نسخ منها ليتسنى لنا اكمال اوراقه
التحقيقية للتفضل باالطالع ….مع التقدير
املرفقات
اعالن
عيل خليل داخل
ر-م-ت

املخاطبات الرسمية الخاصة بإطـالق
الراتب وسيتم االطالق خالل ساعات»،
داعيا يف الــســيــاق نـفـسه االرس
املــشــمولـة بـهــا إلــى “االستعداد
لتسلمها”.
وبـني أن “الـرواتـب ستشمل نحو
مليون و 400الف ارسة مــســتــفيـدة

ضمــن قــاعــدة بــيــانــات
الـوزارة” ،مـشـيـرا إىل َّ
ان “الـراتـب
سيطلق مع الــزيــادة الــتــي
افــصــح عنها مؤخرا من اجل دعم
الرشائح الــفــقــيــرة الــتـي
تــعنـى بـهـا الوزارة”.
وافصح العقابي عن ان “الـوزارة

تعمل بالتنسيق مــــع وكـالـة
( )ACTEDالـفـرنـسـيـة مـن اجــل
تدريب وتأهيل مستفيدي الحماية
االجــتــمــاعــيــة مــمــن هــم
فـي سـن الـعـمـل ،بغية توظيفهم
وتـدريـبـهـم ضـمـن املـجـاالت
واالختصاصات كافة”.

واضاف أن “التنسيق يـشـمـل امكـانية
شـمـولـهـم بـالـقـروض القـامـة
املـشـاريـع الصغرية واملتوسطة
لتوفري فـرص عمل لهم ،فضال عن
تدريبهم وزجـهـم فـي سوق الـعـمـل
بـالـتـعـاون مــع دائــرة الــعــمــل
والـــتـــدريـــب املـهـنـي بالوزارة”.

أسواق
العدد 7482 :االربعاء  5ايار 2021

مـظهـر حممد :ال أتوقـع أن تكون
هناك موازنــة تكميلية

بغداد /الزوراء:
اس�تبعد املستش�ار االقتصادي لـرئـيـس الوزراء ،مـظـهـر محمد صالح ،أن
تكون هـنـاك مـوازنـة تكميلية لهذا العام بسبب تأخر إقرار املوازنة العامة.
وق�ال صال�ح يف ترصي�ح صحف�ي “ :ال أتـوقـ�ع أن تك�ون هنـ�اك موازن�ة
تـكمـيلية ،كون املــوازنة العامة تـعطـلت كثـريا ً وأقرت منذ مـدة قـصيـرة،
وفـ�ي العادة يجب ْ
أن تقر موازنة البلد فـي بـدايـة الـعـام مـن أجـل معرفة
إيــراداتــه لنصف الـعـام ،وعندها تتم معرفة هل نحتاج إىل موازنة تكميلية
أم ال”.
وأض�اف ان “ارتفاع أس�عار النف�ط ال يعني بالرضورة أن تك�ون هناك موازنة
تكميلي�ة ،خاصة أن املـوازنـة العامة بنيت عىل عجز ،وفــرق األس�عار تنتفع
به الـدولـة أفـضـل مـن االقرتاض” ،مشريا ً اىل ان “املـوازنـة التكميلية عـادة
مــ�ا تكون يف ش�هـر حزيران منتصف العام حتى تت�م معرفة اإليرادات املالية
بشكل أفضل”.
وبـ ّ
ني صالح َّ
أن “وضـع البلد هو من يحدد هذا األمر إذا ما كانت هناك مشاريع
تحت�اج إىل تنفيذ بعد أن تـ�م تأجيلها وهـي مهمة ،فضالً عن وجود مش�اريع
مالي�ة مؤجل�ة” .وكان مجلس النواب ،أق�ر يف 31 ،آذار امل�ايض ،املوازنة املالية
االتحادي�ة لعام  ،2021بإجمايل نفقات بلغ  129تريليون دينار {نحو  88مليار
دوالر} ،فيم�ا س�جلت عجزا ق�دره  28تريليونا {نحو  19ملي�ار دوالر} .كما تم
احتس�اب اإلي�رادات املخمنة من تصدير النفط الخام عىل أس�اس معدل س�عر
للربميل  45دوالرا ،ومعدل تصدير قدره  3.250ماليني برميل يوميا.
ويعتم�د العراق عىل إيرادات بيع الخام لتغطي�ة أكثر من  90يف املئة من نفقات
الدول�ة ،وهو ما وض�ع البالد يف أزمة مالية خانقة الع�ام املايض ،نتيجة تراجع
أسعار النفط باألسواق العاملية بفعل جائحة كورونا.

الدوالر يشهد اخنفاضا طفيفا يف
البورصة احمللية

بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف الدوالر ،امس الثالثاء ،يف البورصة الرئيس�ة يف
بغداد بشكل طفيف.
وق�ال مصدر ا ٕن بورص�ة الكف�اح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت
 148000دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
واش�ار ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالسواق
املحلي�ة يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البي�ع  148500دين�ار عراقي ،بينما
بلغت اسعار الرشاء  147500دينار لكل  100دوالر امريكي.

مبيعات مزاد العملة تسجل 175
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البن�ك املركزي العراق�ي من العمل�ة الصعبة ،امس
الثالثاء ،لتسجل  175مليون دوالر.
وذك�ر مصدر ،أن البنك املركزي العراقي ش�هد خلال مزاده لبيع ورشاء
العملات االجنبي�ة اس انخفاض�ا يف مبيعات�ه لتص�ل اىل  175مليونا و
 214الف�ا ً و  174دوالراً ،غطاها البنك بس�عر رصف أس�اس بلغ 1460
دين�ارا ً لكل دوالر ،مقارنة بي�وم امس االثنني ،حيث بلغت املبيعات 178
مليون�ا و 947ألفا و  783دوالراً .وذهبت املشتريات البالغة  135مليونا
و 614ألف�ا و 174دوالراً ،لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل ش�كل حواالت
واعتم�ادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ  39مليونا و  600ألف دوالر
بش�كل نقدي .وأش�ار املصدر اىل أن  31مرصفا ً قام بتلبية طلبات تعزيز
االرص�دة يف الخ�ارج ،و 19مرصفا ً لتلبية الطلب�ات النقدية ،و 22رشكة
رصافة مشاركة.

حتديد موعد الدفعة األخرية من
مستحقات الفالحني لـ 2020

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التجارة ،ام�س الثالثاء ،موعد إطلاق الدفعة األخرية من
مستحقات الفالحني لعام .2020
وذكرت الوزارة يف بيان مقتضب تلقت “الزوراء” نسخة منه :ان “الوزارة
تعل�ن عن اطلاق الدفعة االخرية من مس�تحقات الفالحني واملس�وقني
للموسم التسويقي  ٢٠٢٠خالل االيام القادمة”.
وكان مجل�س ال�وزراء ق�رر ،يف  6ش�باط امل�ايض ،رصف مس�تحقات
الفالحني للموسم الزراعي . 2020 – 2019

خبري يتوقع ازدياد الفقر يف العراق
ويعدد األسباب
بغداد /الزوراء:
توقع خبري اقتصادي ازدياد نسب الفقر يف العراق ،مؤكدا ان نسب الفقر
ستزيد الن ما جرى هو خفض للقوة الرشائية للمواطن.
وقال الخبري االقتصادي ،باس�م جميل أنطوان ،امس الثالثاء ،يف ترصيح
صحف�ي :ان “الدولة عملت عىل اصالح اقتص�ادي ،ولكن املواطن يدفع
الثمن بجميع فئاته”.
وبين ان “املواط�ن العراق�ي ورجل االعم�ال أجربا عىل التأقل�م مع هذا
الوضع” ،مبينا ً ان”الخصم الحاكم هو من يحدد وينفذ سعر الدوالر وال
يوجد حل آخر ،وكأن الدولة عملت اصالحا اقتصاديا ودفع ثمنه املواطن
بكل فئاته” .الفتا اىل ان “ذلك أصبح حقيقة واالس�تقرار عليه وال يمكن
تغيريه”.
وأك�د أنط�وان ان “نس�ب الفقر س�تزيد الن ما جرى ه�و خفض للقوة
الرشائية للمواطن أي ان املبلغ نفسه الذي كان يشرتي به عرش وحدات،
اآلن قل اىل  8وحدات وكأن الدولة أخذت ربع ما يملك املواطن العراقي”.
واضاف الخبري االقتصادي “يف الوقت نفس�ه اس�تغل التجار الجشعون
املوقف وأخذوا  25%م�ن القوة الرشائية وأصبح املواطن يدفع فروقات
 50%من دخل�ه ،فأصبح لديه تضخم نقدي كبير مقابل خفض القوة
الرشائية ،وبات مجربا ً عىل ان يتكيف معها بأي سبيل من السبل”.
وتاب�ع ان “الدول�ة أتتها فروقات كبرية من النف�ط ،وعن طريق خفض
قيمة الدينار مقابل الدوالر وذهب اىل جيوب الحكومة”.
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النفط :إيراداتنا املتحققة للربع األول من  2021بلغت اكثر من  15مليار دوالر
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة النفط ،امس الثالثاء ،أن
صادرات الع�راق النفطية خالل الربع
األول م�ن الع�ام  2021بلغت أكثر من
 260ملي�ون برمي�ل ،مشيرة إىل أن
الصني والهند كانتا األكثر رشا ًء للنفط
العراقي.
وقالت رشكة تس�ويق النفط (سومو)
يف إحصائي�ة على موقعها الرس�مي،
اطلعت عليها “ال�زوراء” :إن مجموع
الص�ادرات النفطية للعام  2021بلغت
 263مليونا ،و  112ألفا ،و 383برميال،
بمعدل تصدير ش�هري بلغ  87مليونا ً
و 704ألف برمي�ل ،وبمعدل يومي بلغ
مليونني و 923ألف برميل.
وبين�ت أن اإلي�رادات املتحقق�ة م�ن
مبيع�ات النف�ط الخ�ام بلغ�ت 15
ملي�ارا ،و 564ملي�ون دوالر ،بمعدل 5
ملي�ارات و 188مليون دوالر ش�هرياً،
موضحة أن معدل سعر البيع الشهري
للنفط الخام بلغ  59دوالرا ً و 15س�نتا
للربميل.
وأش�ارت س�ومو إىل أن مجم�وع
الص�ادرات م�ن الحق�ول النفطي�ة يف
البصرة ووس�ط العراق املص�درة عن
طريق موانئ البصرة للربع األول من

العام الحايل بلغت  253مليونا ،و 216
أل�ف برميل ،بإيرادات بلغت  14مليارا،
و 994مليون دوالر ،مبينة أن مجموع
الص�ادرات م�ن حق�ول كرك�وك عرب
مين�اء جيهان الرتكي بلغ�ت  9ماليني
و 896الف برميل بإيرادات مالية بلغت
 569مليونا ،و 567الف دوالر.

من جان�ب متصل ،تراجع�ت الواردات
النفطي�ة للهند م�ن دول أوبك إىل أدنى
ّ
األقل خالل
مس�توياتها يف عقدين عىل
عام ،حتى نهاي�ة مارس/آذار املايض،
بنسبة  11.8%مقارنة بالفرتة نفسها
من العام السابق ،فيما حافظ العراق
عىل صدارته كأكرب مصدر لها.

ولفت اىل أن الرشكات النفطية الصينية
والهندي�ة كان�ت األكث�ر رشاء للنفط
العراقي تليها الرشكات األمريكية.
ويصدر العراق ما يقارب من  70%من
نفط�ه الخام إىل آس�يا وخاص�ة الهند
والصين ،فيما يصدر البقي�ة اىل اوربا
وامريكا.

تراجع مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغل�ق مؤرش االس�عار يف س�وق العراق
لالوراق املالية ،امس الثالثاء ،منخفضا
بنسبة (.)0.01%
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق
لألوراق املالية لي�وم امس كما ييل :بلغ
عدد االسهم املتداولة ()484.754.235
س�هما ،بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االس�هم
( )717.473.853دينارا.
واغلق مؤرش االسعار ISX 60يف جلسة
ام�س على ( )589.18نقطة منخفضا
بنسبة ( )0.01%عن اغالقه يف الجلسة
السابقة البالغ ( )589.22نقطة.
وتم تداول اس�هم ( )30رشكة من اصل
( )103رشكة مدرجة يف السوق ،واصبح
عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة
االوراق املالية لع�دم التزامها بتعليمات
االفصاح املايل ( )19رشكة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املشتراة م�ن
املس�تثمرين غير العراقيني يف الس�وق
النظام�ي ( )14ملي�ون س�هم بقيم�ة

بلغ�ت ( )69ملي�ون دين�ار م�ن خالل
تنفي�ذ ( )13صفقة عىل اس�هم رشكة
واحدة.
يذكر ان س�وق الع�راق للأوراق املالية
قد اس�تخدم انظمة التداول االلكرتوني
واالي�داع املرك�زي من�ذ ع�ام ،2009
ويس�عى إلطلاق نظ�ام الت�داول عبر

“سلة دياىل الغذائية” تدعو
إلنقاذ “موسم الذهب”

االنرتنيت للمس�تثمرين ،وينظم خمس
جلس�ات تداول اس�بوعيا م�ن االحد اىل
الخمي�س ،وم�درج في�ه  105رشك�ة
مس�اهمة عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة
والزراع�ة والتأمين واالس�تثمار امل�ايل
والسياحة والفنادق.

رصد  30مليار دينار إلعادة البنى التحتية ملوانئ أم قصر

بغداد /الزوراء:
رص�دت الرشكة العام�ة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت وزارة
النق�ل (  ) 30مليار دينار إلع�ادة البنى التحتية ملوانئ ام قرص
خالل موازنتها للعام الحايل تقيض بتنفيذ حزمة من املش�اريع
التي تهدف اىل تطوير ميناءي أم قرص الشمايل والجنوبي.
وقال مدير عام الرشكة فرحان محيس�ن الفرطويس ،بحس�ب
بي�ان للرشكة “ :لغ�رض إعادة تأهيل البن�ى التحتية ملوانئ أم
قرص بم�ا يتالءم والتط�ور الحاص�ل يف املوانئ العاملي�ة ،بدأنا
بعملية دمج ميناءي ام قرص الش�مايل والجنوبي ليكونا مينا ًء
واحدا عىل غرار ما كان منذ تأسيس�ه عام  1967و تم ش�طره
بعد العام  2010اىل إدارتني مستقلتني.
وأضاف :ان قرار (  ) 90لعام  2020الصادر من مجلس الوزراء
اوعز لكا الدوائر تلبية كل متطلبات س�احة الرتحيب الكمركي
ٰ
الكبرى ،وان الغاي�ة من هذا املرشوع هو جعل س�احة واحدة
موح�دة كمركية وبمس�احة مليون و 500ال�ف مرت مربع لكل
األجه�زة والدوائ�ر الس�اندة التي تعم�ل يف موان�ئ أم قرص ،إذ
س�يكون هناك فصل ما بني العمل بامليناءين والعمل الكمركي،
وهذا يجعل من امليناءين مينا ًء واحدا ً .
وتابع :أن س�احة الرتحي�ب الكمركي الكبرى تتضمن بوابات

وأظهرت بيان�ات من مصادر بصناعة
وتجارة النفط أن إجمايل واردات الخام
لثالث أكرب مس�تورد للنف�ط يف العالم
انخف�ض إىل  3.97مليون برميل يوم ًيا
خلال الس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31
مارس/آذار .2021
وأوضح�ت أن حصة أوب�ك يف الواردات
النفطي�ة الهندي�ة ق�د تراجع�ت بع�د
انخفاض املشتريات اإلجمالية لثالث
أكرب اقتصاد يف آس�يا إىل أدنى مستوى
لها يف  6سنوات.
كم�ا اشترت الهن�د مزي ًدا م�ن النفط
األمريك�ي والكندي عىل حس�اب نفط
أفريقي�ا والرشق األوس�ط ،ما خفض
املشتريات م�ن أعضاء أوب�ك إىل نحو
 2.86ملي�ون برمي�ل يوم ًي�ا ،وقلّ�ص
حصة املجموعة يف ال�واردات إىل 72%
ً
سابقا.
من نحو 80%
وحس�ب البيانات فإن العراق ظل أكرب
مورد نف�ط إىل الهند ،يليه الس�عودية
واإلم�ارات ،ث�م حلّ�ت نيجريي�ا محل
فنزويال رابع أكرب مورّد.
واحتل�ت الوالي�ات املتح�دة املرك�ز
الخام�س ضم�ن أكبر م�ورّد للهن�د،
متقدم�ة مركزين عن الع�ام - 2019
.2020

بغداد /الزوراء:
دع�ت بل�دة العظيم والت�ي توصف بـ”س�لة دي�اىل الغذائية” ،ام�س الثالثاء،
وزارة الزراعة اىل إيقاف اس�ترياد محاصيل الرقي لحني انتهاء موس�م اإلنتاج
والتصدير املحيل يف دياىل ومناطق اخرى.
وق�ال مدير ناحية العظيم ،عب�د الجبار احمد العبيدي ،يف ترصيح صحفي :إن
“ناحي�ة العظيم بدأت بتصدي�ر محصول الرقي ذات الج�ودة العالية تدريجيا
بدءا ً من الشهر الحايل ولغاية اوائل تموز املقبل وهو املوسم الذهبي للمزارعني
ال�ذي يتطلب وقفة ج�ادة ودعما حكوميا للحفاظ على املنتج املحيل وتفادي
خس�ائر مادية جسيمة تطول املزارعني يف حال عدم إيقاف استرياد الرقي من
دول أخرى”.
واكد ان “االسابيع القادمة ستشهد تصدير كميات كبرية من الرقي من ناحية
العظيم اىل محافظات اخرى ،وان الطلب املحيل عىل املحصول يف تزايد مس�تمر
يف كل موسم” ،مشددا عىل “رضورة توفري البيئة املالئمة والتخطيط الصحيح
لضم�ان تحقي�ق االكتفاء الذات�ي من محاصي�ل الرقي واملحاصي�ل الزراعية
االخرى”.
وتاب�ع العبيدي “على الرغم من الصعوبات واملش�اكل الت�ي واجهت الخطط
الزراعي�ة يف ناحي�ة العظي�م إال انن�ا نأمل تحقي�ق إنتاج وفري م�ن املحاصيل
الزراعية خالل املوسم الصيفي الحايل”.
وتعد ناحية العظيم  60كم شمال بعقوبة ابرز املناطق الزراعية يف دياىل ويطلق
عليها “س�لة دي�اىل الغذائية” وتح�وي  400الف دونم م�ن االرايض الزراعية،
وتضم  45قرية زراعية ويبلغ سكانها  35ألف نسمة.

اقتصادي :إيراداتنا النفطية تؤكد
عدم وجود عجز يف املوازنة

وكراج�ات ومجه�زة باملوازين والس�ونارات وأجه�زة الفحص
االشعاعي وكل مباني الخدمة ،وقد رصدنا ميزانية (  ) 30مليار
البنى التحتية ،باإلضافة إىل تمويل آخر
دين�ار لهذا العام إلعادة
ٰ
من إحدى رشكات التشغيل املشرتك يصل مقداره إىل نحو ( 40
) مليار دينار.
يذك�ر أن موانئ أم قرص تس�تقبل  70%من الس�فن التجارية
املحملة بالبضائع والحاويات فيم�ا خصص ميناء خور الزبري
السترياد وتصدير املشتقات النفطية.

بغداد /الزوراء:
بني الخبري االقتصادي ،وس�ام التميمي ،امس الثالثاء ،ان ماكشفت عنه
وزارة النفط من ايرادات للش�هر املايض ومع ارتفاع سعر رصف الدوالر،
يؤكد بش�كل قاط�ع عدم وجود عج�ز يف املوازنة ،وان وج�د فهو طفيف
جدا.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي :ان “انتعاش اسعار النفط مؤرش جيد
يؤكد اس�تمرار االرتف�اع بعد منتصف العام الج�اري ألكثر من  65دوالرا
للربمي�ل ،بفعل ع�ودة الصناعة وتصني�ع لقاحات كورونا الذي س�يعيد
للعالم اجمع النشاط التجاري وتجاوز االغالق يف بعض الدول”.
واضاف ان “ العراق كأكرب املصدرين للنفط ،حقق انتعاشا وايرادا ً كبريا،
فضال عن ان الحكومة قررت رفع سعر رصف الدوالر يف املوازنة ،وبالتايل
فأن العجز املايل تم القضاء عليه ،وان وجد فأنه طفيف جدا”.
وأش�ار التميمي اىل ان “ العراق امام فرصة كبيرة إلنعاش اقتصاده من
خالل الدخول يف س�وق تصدير الغاز املستكش�ف حديثا يف دياىل واالنبار،
عىل الرغم من سيطرة بعض الدول عىل هذه السوق”.

حصيلة إيراداتها عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات

القضاء يعلن رفد خزينة الدولة بقرابة  44مليار دينار يف 2020
بغداد /الزوراء:
أعل�ن مجل�س القض�اء األعلى ،امس
الثالثاء ،رفد خزين�ة الدولة بقرابة 44
مليار دينار العام املايض.
ونرش مجلس القضاء األعىل إحصائية
س�نوية ،اطلعت “ال�زوراء” عليها :أن
“مؤسس�ات القضاء وضعت نحو 44
مليار دين�ار عراقي يف خزين�ة الدولة،
وهي حصيلة إيراداتها للعام املايض عن
رسوم دعاوى وغرامات وأمانات”.
وأضاف�ت أن “مجلس القض�اء األعىل
يس�تحصل إيراداته من جباية الرسوم
واألمان�ات ورس�م الطاب�ع والت�ي
تس�تقطع من خالل وصوالت الرسوم
يف املحاكم والدوائ�ر التابعة إىل مجلس
القضاء األعىل”.
م�ن جانبه ،قال مدير قس�م املوازنة يف
املجلس ،عصام عب�اس عبد املجيد :إن
“إي�رادات القضاء للع�ام  2020بلغت
أكثر من  43مليارا ً و 868مليون دينار”،
مبينا ً أن “ه�ذه املبالغ جرى تحصيلها
من أقيام رس�وم الدعاوى ،والغرامات،
إضافة إىل أمانات الصندوق”.
وتاب�ع أن “ما يتم جبايته هي رس�وم

سيادية مفروضة بحكم القانون ،ولم
يحصل تغيير عليها بالزي�ادة مراعاة
للمواطن العراقي”.
وع ّد أن “القضاء من مؤسسات الدولة
الت�ي تموّل الخزينة العام�ة” ،وزاد أن
“إيراداتنا ال ننفق منها شيئاً ،بل تذهب

جميعها إىل خزينة الدولة”.
وذك�ر بأن�ه “ع�دم زي�ادة األمان�ات
والرس�وم الس�يادية الت�ي يفرضه�ا
القض�اء بحك�م القان�ون مراع�اة
للمواطنين” ،الفت�ا إىل أن “إج�راءات
كثرية كانت يف الس�ابق تكلف امليزانية

أم�واال اخترصه�ا منتس�بو القض�اء
بمبادرات العمل التطوعي”.
وأكد عصام ان “دي�وان الرقابة املالية
يتس�لم حس�اباتنا الختامي�ة للع�ام
امل�ايض ضمن امل�دة املقرّرة ،وبنس�ب
انج�از عالي�ة” ،فيم�ا أش�ار اىل أن

“املوازن�ة ملجل�س القض�اء األعىل تعد
بناء عىل االحتياجات املتوقعة للمجلس
وللمحاك�م ثم يت�م التصويت عليها يف
مجلس النواب بعد مناقشتها”.
وش�دد على أن “الس�لطة القضائي�ة
حرص�ت على إع�ادة تنظي�م املوازنة
الخاصة بالعام الحايل بما يتناسب مع
الوضع الراهن”.
ون�وه ب�أن “رواتب منتس�بي مجلس
القض�اء األعلى للدول�ة العراقي�ة ال
تدفع من ه�ذه اإليرادات” ،موضحا أن
“الروات�ب معدة عىل أس�اس الدرجات
الوظيفية املش�غولة من قبل املوظفني
أو تلك املستحدثة”.
واش�ار اىل انه “عىل الرغ�م من تفيش
الجائح�ة خلال الع�ام امل�ايض إال إن
الدوائ�ر واملحاك�م التابع�ة إىل مجلس
القض�اء األعلى أنج�زت أعماله�ا
والسيما فيما يخص الجانب املحاسبي
والحس�ابات الختامي�ة حي�ث حققت
إيراداتها بتنامي مستمر كدأب األعوام
الس�ابقة ورحل�ت إيراداته�ا باملبال�غ
املتحصل�ة والت�ي أعلنته�ا اإلحصائية
املالية”.

الرياضي

أصفر وأمحر

مدرب زاخو :اللعب بهذه االجواء خطر
على حياة الالعبني

بغداد /متابعة الزوراء
اك�د م�درب نادي زاخو عبد الوهاب ابو الهيل ،ان اللعب يف مثل هذه االجواء الحارة يش�كل خطرا ً
على حياة الالعبني.وقال اب�و الهيل ان “اللعب يف مثل هذه االجواء الحارة وخالل ش�هر رمضان،
تشكل خطرا ً عىل حياة الالعبني ،خاصة من ناحية اللياقة البدنية”.
واضاف ان “الالعب ال يس�تطيع ان يعطي  %40من لياقته يف هذه االجواء الحارة ،بالتايل كان من
املفرتض اقامة املباريات بعد الفطور للحفاظ عىل لياقتهم”.
يذكر ان مباريات املمتاز تقام اعلبها قبل الفطور بس�بب عدم وجود االضواء الكاش�فة يف معظم
املالعب.
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نائب رئيس اهليئة املؤقتة لنادي الطلبة باسم عباس:

سامال سعيد قاد مؤامرة على الفريق وبعض ابناء النادي ال يتمنون جناح االنيق

حوار /أمري الداغستاني
إدارة خربة ،وملفات «خطرية» وعقود
ووثائق غري موجودة أو مرسوقة ،يف
ناد عمره نصف قرن ،وتاريخه حافل
باأللقاب ،لقبه األنيق ،لكنه يعاني من
تمزق هويته ،ورغم ذلك جمهوره يأمل
الكثري والكثري منه عىل املستوى اإلداري
والريايض.
النجم الكروي باسم عباس نائب رئيس
الهيئة املؤقتة لنادي الطلبة يف حديث
رصيح  ،أكد فيها أن اإلدارة الحالية
تسلمت النادي وهو عبارة عن خربة،
وأن الحظ لعب دوره يف النتائج السلبية
التي خرج بها الطلبة يف الدوري.

التطبيعية تعلن انسحاب منتخب
الصاالت من املشاركة ببطولة العرب

نفس خبيث

عن أسباب النتائج السلبية لفريق
الطلبة ،اكد أن «عددا ممن يعتربون
أنفسهم بأنهم من أبناء النادي (يدعون
من الله حتى يخرس الفريق إرضا ًء
ألحقادهم وفشلهم) ،هذا ما يؤسفني
فعال وملا وصلت إليه تلك األنفاس
غري الطيبة التي تسعى لخراب وفشل
النادي».

تغيري املدرب

وحول تغيري املدرب حسن أحمد ،رغم
تحسن أداء الفريق ،لفت النجم العراقي
السابق ،إىل أن «يف بعض األحيان التغيري
يجلب أمورا إيجابية وعىل الرغم من أن
الكادر التدريبي بقيادة حسن أحمد كان
ممتازا وعمل وتعب مع الفريق وتمكن
من تغيري مستواه وظهر بلمحات جيدة
يف أغلب املباريات التي خاصها ،إال أن
النتائج لم تلب الطموحات».
وتابع« :هذا هو السبب الرئيس وراء
استبدال املدرب ،أمال يف إحداث تغيري
إيجابي يخدم مشوار الفريق يف املراحل
املتبقية السيما وأن الفريق شهد نزيفا
من النقاط ليكون يف وضع حرج وأصبح
إىل جانب الفرق املهددة بالهبوط».
وبشأن اإلجراءات والعوائق املالية اوضح
أن «كل ما سبق ،أجرب اإلدارة عىل العمل
وفق االمكانيات املوجودة لحني الرصف،
وفعال قررت الوزارة رصف مستحقات
النادي بجهود كبرية قام بها رئيس
النادي األستاذ صالح الفتالوي بعد

استالمها املبالغ املخصصة لها من الدولة
وستستلم ادارة النادي املبالغ املخصصة
والتي من املؤمل يوم االربعاء املقبل وبعد
اكمال االجراءات القانونية املعقدة».

خربة

ويف رد عىل سؤال  ،حول كيفية استلمت
اإلدارة املؤقتة النادي ،أوضح عباس ،أن
«النادي ليس ركاما عىل األرض فقط بل
ركامه امتد تحت األرض بعرشة أمتار،
وعبارة عن خربة تماماً».
وأشار إىل أن «اإلدارة تفاجأت باختفاء
كل امللفات والعقود واملستمسكات التي
تسهم يف تعزيز عمل النادي ،وكذلك تدين
اإلدارة السابقة للنادي وتكشف تالعبها،
وتسبب هذا األمر بحرية كبرية».

اختفاء عقود ووثائق

وبشأن قصة العقود واملستمسكات التي

العراق يشارك يف البطولة العربية
أللعاب القوى يف تونس

بغداد /ميثم الحسني
أكد االتحاد العراقي أللعاب القوى ،مشاركته يف البطولة العربية
التي ستحتضنها تونس للفرتة من  16وحتى  20من شهر حزيران
املقبل.
وقال املدير التنفيذي لالتحاد الدكتور زيدون جواد إن االتحاد قرر يف
اجتماعه األخري املشاركة يف البطولة العربية للرجال والنساء التي
ستقام يف تونس للفرتة من  16ولغاية  20من شهر حزيران املقبل
بعدد وافر من الالعبني سيتم تحديدهم بوقت الحق.
وبني أن االتحاد قرر إدخال الالعبني والالعبات بمعسكرات داخلية
يف  3مدن يف اربيل والسليمانية والنجف حسب الفعاليات ويف نهاية
املعسكر سيتم إجراء اختبارات شاملة لالعبني من أجل اختيار
القائمة النهائية التي ستشارك يف البطولة العربية.
وأوضح أن االتحاد مهتم باملشاركة يف البطولة العربية ألنها من
البطوالت املعتمدة بالتأهيل لدورة األلعاب األوملبية يف طوكيو،
وهناك تكمن أهمية البطولة ألغلب الالعبني.
يشار إىل أن االتحاد العراقي أللعاب القوى شارك مؤخرا يف بطولة
الجائزة الكربى يف إيران وحل يف املركز األول.

اعالمنا الرياضي
مجل�س ادارة صحيف�ة الري�ايض الت�ي تصدر عن
االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة اعلن عن
تس�مية االس�تاذ عادل العتابي س�كرتريا تنفيذيا
لتحري�ر الصحيف�ة ،امنياتن�ا الصادق�ة للخل�وق
العتابي بالتوفيق والنجاح يف مهمته املهنية الجديدة
وهو اهال لها بكل تأكيد.
*************
مراس�ل النشرة الرياضي�ة يف القن�اة العراقي�ة
االخباري�ة الزمي�ل علي جمي�ل اعلن ع�ن تعايف
كريمت�ه (فاطم�ة) من االزم�ة الصحي�ة التي
داهمتها قبل فرتة ليس�ت بالقصرية ،نسأل الله
العلي القدير ان يلبس�ها ثوب الصح�ة والعافية
وان تعود بأفضل حال لعائلتها.
****************
املراس�ل يف القن�اة العراقي�ة الرياضي�ة الزميل انور
صب�اح اعلن انتص�اره عىل فاي�روس كورونا الذي
تعرض له قبل مدة ليس�ت بالقصرية ،وقدم صباح
ش�كره وتقديره الكبريين للمؤسس�ات الصحفية
واالعالمية والرياضية ولجميع من اتصل واستفرس
عن وضعه الصح�ي ،خالص االمني�ات لزميلنا العزيز
بالش�فاء التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية وان
يعود ملمارسة عمله املهني من جديد.

اختفت ،أوضح عباس ،مفصالً الحادثة
«لقد تم تهديد مدير االدارة الذي كانت
بحوزته كل امللفات الخاصة بالنادي،
يف حال لم يسلمهم كل امللفات املتعلقة
بالنادي ،وأراد الرجل أن يتخلص منها
فسلمها ألمني رس النادي السابق عيل
الساعدي وبعد ممارسة ضغوطات عليه
قام بتسليمها لعالء كاظم وهناك شهود
عىل ذلك ،لتختفي كل امللفات الخاصة
بالنادي».
وردا ً عىل سؤال  ،حول نوعية العقود
واملستمسكات التي فقدت ،بني أن «تلك
الوثائق هي عقود العبني إذ ُفقد 14
عقدا لالعبني كانوا تعاقدوا مع النادي
ومازالت العقود غري موجودة ،وذهبت
لالتحاد كي أسحب النسخ الثانية ،لم
أجدها إيضا».

وتابع عباس« ،اتضح انه تم سحبها
من االتحاد من قبل أحد إداريي النادي
السابقني وكان من املفرتض أن تبقى
النسخ لدى اتحاد الكرة كون ذلك من
مسؤولياته لكن ال نعلم ما الذي يحدث
بالضبط».
وأشار إىل أن «باقي املستمسكات
والعقود كانت تخص تأجري امللعب
بشكل غري قانوني ملدة ثالث سنوات
لفريق آخر ،وحرمان فريق نادي الطلبة
من التدريب عىل امللعب ،إضافة إىل عقود
مزورة فيها تحايل بالتواريخ وكذلك
مستمسكات اخرى تدين بعض اعضاء
النادي السابقني وقمنا بتسليمها لهيئة
النزاهة ويتم حاليا ً التحقق منها وسيتم
استدعاء املقرصين لينالوا جزائهم
العادل قريباً».

وعن قصة املؤامرة التي أحيكت ضد
فريق الطلبة وهوية قائدها ،لم يرتدد
باسم عباس يف اإلجابة ،وقال إن «سامال
سعيد كابتن الفريق قاد مؤامرة ضد
النادي بمشاركة عدد من الالعبني ،وكان
يحرض الالعبني لالرضاب لعدم حضور
التمرين يف الوقت الذي كنا نحتاجه
أن يهدىء األوضاع كونه يعترب مدرب
داخل امللعب وأخ وصديق وقدوة لالعبني
الشباب يف النادي ،ولالسف كانت االدارة
السابقة مشرتكة يف املؤامرة بتأثريها
عىل سامان».
وحول ما إذا كان باسم عباس ينوي
الرتشيح ليكون ضمن إدارة نادي الطلبة
القادمة ،أبقى دائرة الشك قابلة لكل
االحتماالت ،بقوله «لكل حادث حديث
واالمر مرتوك للمستقبل القريب».

بغداد /متابعة الزوراء
قررت لجنة كرة الصاالت يف الهيئة
التطبيعية لالتحاد العراقي بكرة
القدم ،االنسحاب من بطولة العرب
.2021
وقال عضو الهيئة التطبيعية أسعد
الزم إن “منتخبنا الوطني ،لن يشارك
ببطولة كأس العرب لكرة القدم داخل
الصاالت ،التي ستقام الشهر الحايل
يف مرص ،حيث قرر االتحاد العربي
استبدال العراق بمنتخب جزر القمر”.
واوضح ان “ العراق لن يشارك يف
البطولة ،بسبب تزامن موعدها مع
موعد مباراة أسود الرافدين مع
املنتخب التايلندي ،ضمن امللحق
اآلسيوي املؤهل لتصفيات كأس العالم
لكرة الصاالت  2021يف ليتوانيا”.
ومن جانب اخر التقى محافظ النجف
لؤي اليارسي الجهازين الفني واإلداري
والعبي منتخبنا الوطني لكرة الصاالت،
عىل هامش معسكره التدريبي املقام
يف محافظة النجف األرشف استعدادا ً
لخوض مباريات امللحق اآلسيوي

املؤهلة إىل كأس العالم.
َ
وقال اليارسي :البد من بذل املزيد
من الجهد والعطاء يف املعسكر ،ورفع
وترية التحضريات ،بغية تحقيق
نتيجة ترشف اسم العراق عىل الصعيد
القاري ،وتسهم يف خطف بطاقة
التأهل إىل املونديال.
نّ
وبي :ان تحقيق النتائج الجيدة
ملنتخباتنا الوطنية يف مختلف األلعاب،
ومنها كرة الصاالت ،سيعكس صورة
إيجابية عن رياضتنا إقليميا ودوليا.
واختتم محافظ النجف األرشف
لؤي اليارسي حديثه بالقول :يتطلب
من املؤسسات الرياضية أن تتعاضد
وتتكاتف من أجل تحقيق الحلم
املونديايل ،بتوفري جميع أنواع الدعم
ملنتخبنا الوطني لكرة الصاالت.
يذكر ان منتخب الصاالت يستعد
ملواجهتي املنتخب التايلندي يف امللحق
اآلسيوي املؤهل اىل بطولة كأس
العالم اللتني ستقامان يف االمارات يف
العرشين والخامس والعرشين من
شهر أيار الحايل.

ادارة اجلوية تسلم العيب فريقها
الكروي الدفعة الثانية من عقودهم
بغداد /عالء محمد
اكد رئيس الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية الريايض الفريق الطيار شهاب جاهد
ان االدارة سلمت الدفعة الثانية من عقود العبي الفريق االول للموسم الحايل.
واضاف ان الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية قررت الغاء استقطاع جزء من
رواتب الهيئة العامة تزامنا مع حلول شهر رمضان املبارك مبينا ان االدارة تعمل
لتوفري االموال للعاملني بالنادي يف ظل ميزانية خاوية وديون أهلكت اعرق أندية
العراق.وتابع ان القادم يبرش بخري واإلنجازات تبغض اعداء النجاح ،وجمهورنا
استبرش خريا بعد إعادة ارض الحبيبية فضال عن النتائج اإليجابية لفريقنا يف
مسابقتي الدوري املمتاز وكأس العراق.

النفط حيسم قمة الشرطة السلوية لصاحله بفارق ثالث نقاط
بغداد /متابعة الزوراء
عدسة /قحطان سليم
حقق فريق النفط بكرة السلة فوزا
مهما عىل منافسه املبارش فريق
الرشطة بفارق ثالث نقاط وبنتيجة

ثمانني نقطة مقابل سبع وسبعني
يف اللقاء الذي اقيم عىل قاعة الشعب
الدولية املغلقة لاللعاب الرياضية
والذي شهد ندية واثارة كبريتني بني
العبي الفريقني خالل ارباع املباراة

االربعة ،ويف مباراة ثانية تفوق فريق
نفط البرصة عىل منافسه التضامن
النجفي بفارق عرش نقاط وبنتيجة
خمس وثمانني نقطة مقابل خمس
وسبعني.

جلنة الركيب تسمي حسني عدنان مدربا ملنتخب الشاطئية
بغداد /محمد الجزائري
اعلنت لجنة الركبي العراقي عن تشكيل املنتخب الوطني
لركبي الشاطئية وتسمية املدرب حسني عدنان مديرا فنيا
للمنتخب الذي سيجري االختبارات خالل االيام املقبلة.
وقال رئيس لجنة الشاطئية الدكتور عيل خالد  :ان فكرة
تشكيل منتخب شاطئية ليس بالجديد حيث كنا ننتظر
الوقت املناسب لتشكيله وتمسيه الطاقم الفني له .
واضاف  :ان اللجنة اتفقت عىل تسمية العب املنتخب
الوطني حسني عدنان مدربا ملنتخب الشاطئية ملا يمتلكه
من مؤهالت وخربة تساعده يف قيادة املنتخب .
واشار خالد اىل ان ركبي الشاطئ من الفعاليات املهمة يف
لعبة الركبي وعملنا عىل ان يكون الركبي العراقي يحتوي
عىل جميع فعاليات الركبي العاملي.
واوضح مدرب املنتخب الوطني السابق  :ان ركبي الشاطئ
يلعب يف مالعب كرة القدم الشاطئية وبنفس القياسات
ويكون عدد الالعبني يف امللعب  5العبني فقط والوقت
املعتمد  14دقيقة مقسمة عىل شوطني.

ادارة الشرطة تنذر العبيها وتسمي حسني جبار مدربا حلراس املرمى
بغداد /الزوراء
تدارست الهيئة االدارية لنادي الرشطة
خالل اليومني املاضيني وبشكل معمق
مشاركة فريق الكرة يف البطولة
اآلسيوية التي إنتهت مؤخرًا يف اململكة
العربية السعودية وبعد اإلستماع إىل
جميع أطراف القضية اتخذت اإلدارة
القرارات التالية ملا فيها مصلحة النادي
عمومً ا والفريق بشكل خاص ،توجيه
إنذار نهائي لجميع الالعبني ورضورة
إحرتام شعار الكيان الذي يمثلونه
بالشكل الذي يؤمن حضورًا تنافس ًيا

يليق بتاريخ النادي وإنجازاته وخصم
 ٪٥من عقد حارس املرمى محمد حميد
للموسم الحايل واضافة مدرب لياقة
ومحلل فني إىل املالك التدريبي للفريق.
َ
وبارش مدرب حراس منتخب الشباب
بكرة القدم ،حسني جبار ،مهمته مدربا ً
لحراس مرمى الرشطة عىل وفق مبدأ
اإلعارة بعد استحصال موافقة الهيئة
التطبيعية.
الجدير بالذكر ان املدرب حسني جبار
سبق له أن خاض العديد من التجارب
التدريبية الناجحة يف مختلف األندية

واملنتخبات الوطنية ،وكانت بصماته
واضحة يف مجملها.
وكانت الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة
الريايض قد قدمت شكرها وتقديرها
العاليني للمالك التدريبي املساعد للفريق
املكون من هيثم الشبول وحسني عبد
الواحد ،ومدرب حراس املرمى عماد
هاشم ،ملا بذلوه من جه ٍد كبري خالل
تواجدهم مع الفريق يف مشوارهم
سواء يف الدوري أو البطولة اآلسيوية
متمنية لهم التوفيق يف مشوارهم املقبل
مع األندية أو املنتخبات.
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

اعالم الكرتوني

بيلباو حيبط آمال إشبيلية وبارما يلحق بكروتوني اىل الدرجة الثانية
وجه أتلتيك بيلباو رضبة قوية آلمال مستضيفه
إشبيلية بمواصلة املنافسة عىل لقب النسخة الحالية
من الدوري اإلسباني ،بالفوز عليه بهدف دون رد يف
ختام املرحلة الرابعة والثالثني من البطولة.
وسجل إينياكي ويليامز هدف الفوز لبيلباو يف الدقيقة
األخرية من اللقاء ،فرفع رصيد فريقه إىل  45نقطة
يف املركز التاسع بعد أن حقق انتصاره الحادي عرش
مقابل  12تعادل و 11هزيمة.
من جانبه تجمد رصيد إشبيلية عند  70نقطة بفارق
 6نقاط عن أتلتيكو مدريد املتصدر وأربع نقاط
خلف ريال مدريد وبرشلونة صاحبي املركزين الثاني
والثالث عىل التايل.
وتشهد املرحلة املقبلة ،مواجهتني ناريتني بني
رباعي املقدمة حيث يحل إشبيلية عىل النادي امللكي
فيما يستضيف النادي الكاتالوني القطب اآلخر من
العاصمة مدريد.
بارما اىل الدرجة الثانية
ـ لحق بارما بكروتوني اىل الدرجة الثانية اإليطالية
بعد ثالثة مواسم يف دوري األضواء ،بعد خسارته
بهدف نظيف أمام مضيفه تورينو يف ختام املرحلة
الرابعة والثالثني.
سجل الكوسويف مرغيم فويفودا هدف الفوز يف
الدقيقة  63ليتجمد رصيد بارما عند  20نقطة يف
املركز ما قبل األخري عىل بعد  12نقطة من كالياري
الذي يحتل أول مراكز املنطقة اآلمنة قبل اربع مراحل
من النهاية.ولكن يف ظل تفوق كالياري يف املواجهتني
املبارشتني ،بات حكمًا مستحيالً عىل فريق املدرب
روبرتو دافريسا البقاء يف دوري النخبة.

فيما حصد تورنيو ثالث نقاط مهمة يف معركة البقاء
وتقدم إىل املركز الخامس عرش عىل بعد ثالث نقاط
من بينيفينتو الثامن عرش أول مراكز الهبوط.
جدير بالذكر ،أنه خالل تسعينيات القرن املايض،
كان بارما من أفضل الفرق اإليطالية وقوة ضاربة
يف أوروبا حيث فاز بكأس االتحاد االوروبي (يوروبا
ليغ حال ًيا) عامي  1995و ،1999وكأس الكؤوس
االوروبية عام .1993
أدى االنهيار املايل إىل هبوطه من الدرجة األوىل يف العام
 2015إىل الرابعة ،ليواصل تدريج ًيا صعوده اىل دوري
االضواء يف العام .2018
وست هام يستعيد نغمة االنتصارات
ـ استعاد وست هام ،مفاجأة املوسم ،نغمة

االنتصارات بعد خسارتني تواليا ً إثر تغلبه عىل
مضيفه برينيل  1-2يف ختام املرحلة الرابعة والثالثني
من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وأنعش الفريق اللندني آماله يف املشاركة يف دوري
األبطال بعد أن رفع رصيده اىل  58نقطة يف املركز
الخامس متخلفا بفارق  3نقاط عن تشيليس الذي
يخوض مباريات غاية يف الصعوبة يف املراحل األخرية
أبرزها ضد مانشسرت سيتي املتصدر نهاية االسبوع
القادم .كما يلتقي أيضا ليسرت الثالث وآرسنال
وأستون فيال فيما يخوض وست هام مباريات
أسهل بكثري عىل الورق.كان برينيل ّ
السباق اىل افتتاح
التسجيل بواسطة هدافه النيوزيلندي كريس وود من
ركلة جزاء بعد مرور  19دقيقة.
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لكن أصحاب االرض لم ينعموا بالهدف ألكثر من
دقيقتني ألن ميكايل أنتونيو أدرك التعادل مستغال
تمريرة من التشيكي فالديمري كوفال .ثم أضاف
انتونيو الهدف الثاني يف الدقيقة .29
وكان وست هام خرس أمام نيوكاسل  3-2وامام
جاره تشيليس صفر 1-يف مباراتيه األخريتني.
وتعادل وولفرهامبتون مع وست بروميتش ألبيون،
بهدف مل ِثله ضمن مباريات الجولة الرابعة والثالثني
ٍ
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وولفرهامبتون كان املُباد َر الفتتاح التسجيل ،يف
الوقت املُحتسب بديالً عن الضائع للشوط األول
بواسطة فابيو سيلفا ،قبل ان ُي َ
عادل وست بروميتش
ألبيون ،النتيجة يف الدقيقة الثانية والستني من خالل
العبه مباي دياني.
تعادل ماينتس وهريتا برلني
ـ خيم التعادل اإليجابي  1-1عىل مباراة ماينتس مع
ضيفه هريتا برلني يف اللقاء املؤجل من املرحلة  29من
الدوري األملاني (بوندسليجا).
وتقدم لوكاس توزارت بهدف لهريتا برلني يف الدقيقة
 36لكن بعد  4دقائق فقط أدرك فيليب مويني التعادل
ملاينتس.
وحصد كل فريق نقطة واحدة لريفع ماينتس رصيده
إىل  35نقطة يف املركز  12مقابل  27نقطة لهريتا
برلني يف املركز قبل األخري )17(.
وهذه هي املباراة األوىل من بني  3مباريات تأجلت
لفريق هريتا برلني نظرا لدخول الفريق للعزل الطبي
عقب تبني إصابة مدربه وعدد من العبيه بفريوس
كورونا املستجد.

صافرة إيطالية ملوقعة تشيلسي
وريال مدريد

اخت�ار االتحاد األوروب�ي لكرة القدم (يويف�ا) الحكم اإليطايل،
دانيييل أورس�اتو ،إلدارة مباراة تش�يليس وضيف�ه ريال مدريد
الي�وم األربعاء ،يف إياب نصف نهائ�ي دوري أبطال أوروبا ،عىل
ملعب ستامفورد بريدج .وأدار أورساتو ،الدويل منذ عام ،2010
مب�اراة تش�يليس وأتلتيكو مدري�د ،يف إياب ثم�ن نهائي دوري
األبط�ال ،هذا املوس�م ،والتي انته�ت ( )0 - 2لصالح البلوز ،يف
 17مارس/آذار املايض .ويساعد أورساتو مواطناه ،أليساندرو
جياالتيني وفابيانو بريتي ،بينما سيكون اإليطايل ماسيميليانو
إيراتي مس�ؤوال عن حكم الفيديو املس�اعد .يذكر أن تش�يليس
تعادل مع ريال مدريد ،بهدف لكل فريق ،يف مباراة الذهاب التي
أقيمت الثالثاء املايض ،عىل ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

العبو إيطاليا يتلقون اجلرعة األوىل
من اللقاح ضد كورونا

كوري يسجل ( )41نقطة تبقي ووريرز يف السباق
لم يتوقف ستيفن كوري إال عند النقطة  41لصالح غولدن ستايت
ووريرز ليبقيه يف سباق التأهل إىل األدوار اإلقصائية ،بقيادته للفوز
 108-123عىل نيو أوليانز بيليكانز يف الدوري األمريكي للمحرتفني
لكرة السلة.
وأسهمت املباراة رقم  33التي يسجل فيها كوري  30نقطة وأكثر يف
املوسم ،بتحقيق ووريرز لالنتصار رقم  33يف مقابل  32خسارة يف
املركز الثامن للمنطقة الغربية.
يف املقابل ،قىض هذا الفوز عىل فرص نيو أورليانز يف الوصول إىل
األدوار االقصائية.
وتعني هذه الهزيمة أن بيليكانز يقبع اآلن خارج مراكز التنافس مع
رقم قيايس من  29فوزا ً يف مقابل  36هزيمة يف املركز الحادي عرش.
وهذه املباراة التي شهدت عىل تألق جديد لكوري هذا املوسم والتي
تضعه يف رأس قائمة املرشحني لجائزة أفضل العب (أم يف بي) ،هي
التاسعة التي يسجل فيها  40نقطة عىل األقل هذا املوسم ،ورقم 47
يف مسريته االحرتافية.
وسيطر ووريرز عىل غالبية فرتات املباراة ،حتى أنه تقدم  21-39يف
نهاية الربع األول ،ورفع الفارق إىل  25نقطة مع بيليكانز يف الربع

الثاني.
وقال كوري لشبكة «إي أس بي أن» بعد املباراة إنه «بالنسبة لنا
الخروج من الربع األول كما فعلنا الليلة وفرض إرادتنا ،ساعدنا يف
الحفاظ عىل الزخم الهجومي طوال املباراة».

هافريتز حمبط بشأن مشاركته أساسيا ضد ريال مدريد

أقر كاي هافريتز ،نجم تشيليس ،وصاحب هديف الفوز
يف مب�اراة فولهام بالدوري اإلنجلي�زي ،بأنه “محبط”
بش�أن مشاركته أساس ًيا يف مواجهة ريال مدريد اليوم
األربعاء ،يف إياب نصف نهائي دوري األبطال.
وش�ارك العب الوسط األملاني ،الذي لم يكن أساس ًيا يف
مباراة الذهاب أمام امللكي ،يف لقاء فولهام منذ البداية،
وس�جل هدفني حافظ بهما البلوز عىل املركز الرابع يف
جدول الدوري اإلنجليزي.
وق�ال الالع�ب الش�اب 21 ،عامً �ا ،لش�بكة “س�كاي
س�بورتس”“ :كان م�ن الجيد أن أس�جل مبك�رًا؛ لقد
منحن�ي الثقة .بالنس�بة يل ،من الجيد دائمًا تس�جيل
األهداف ،وأنا س�عيد ملس�اعدة الفريق بأهدايف .آمل أن
أستمر عىل هذا النحو يوم األربعاء”.
وأضاف“ :أنا دائما محبط بش�أن املش�اركة كأسايس
يف ه�ذه املباري�ات .أعل�م أن لدينا الكثري م�ن الالعبني
َّ
علي أن أواصل .أتدرب بجد
املتميزي�ن يف الفريق ،لكن

ألبذل قصارى جهدي عندما أكون عىل أرض امللعب”.
ولم يحجز هافريتز ،الذي انتقل إىل تشيليس مقابل
 70ملي�ون دوالر الصي�ف املايض قادم�ا من باير
ليفرك�وزن ،مكانا يف التش�كيلة األساس�ية للبلوز
حت�ى اآلن يف ظ�ل وجود العبني مميزي�ن يف مركزه
مثل ماس�ون مون�ت ،وتيمو فرين�ر ،وحكيم زياش،
وكريس�تيان بوليس�يتش .وخ�اض الالع�ب األملان�ي
الواع�د  40مباراة ،وأحرز  8أه�داف وقدم 8
تمريرات حاسمة .وشارك كبديل يف
 10مباري�ات يف دوري أبط�ال
أوروبا ،وأعط�ى تمريرتني
حاسمتني.
يذك�ر أن تش�يليس
تمكن م�ن التعادل مع
ري�ال مدري�د ،به�دف
لكل فري�ق يف مباراة
الذه�اب ،الت�ي
أقيمت االس�بوع
املايض عىل ملعب
ألفري�دو دي
ستيفانو ،بينما
تق�ام مب�اراة
اإلي�اب األربعاء
ملع�ب
يف
س�تا مفو ر د
بريدج بلندن.

توخيل :ريال مدريد سيصعب علينا األمور
أكد املدير الفني لتش�يليس ،توماس توخيل،
أنه�م “مس�تعدون للموقع�ة الكبرى” يف
إشارة إىل مواجهة ريال مدريد يف إياب نصف
نهائ�ي دوري أبطال أوروب�ا ،اليوم األربعاء.
وق�ال امل�درب األملان�ي يف ترصيح�ات عقب
الف�وز بهدفني نظيفني عىل فولهام بالدوري
اإلنجلي�زي املمتاز“ :نحن يف وق�ت ،نود فيه
أن نلعب مب�اراة به�ذه األهمية”.وتابع“ :ال

مجال للقل�ق أو الندم عىل أي
يشء .س�يكون األم�ر مث ً
ريا”.
وش�دد“ :نح�ن مس�تعدون
لخوض موقعة رائعة ،أنا متأكد
م�ن أننا س�نحتاج إىل أداء رائع،
ألن ري�ال مدريد س�يصعب علينا
األمور”.وأضاف“ :أنا سعيد للغاية
بالوص�ول إىل نصف النهائي مع هذه
املجموعة”.وس�يكون بمقدور توخيل،
االعتم�اد عىل جمي�ع العبيه ،باس�تثناء
ماتيو كوفاس�يتش ،الذي لم يتعاف تمامً ا
م�ن إصابته التي تعرض له�ا مؤخرا .يذكر
أن تش�يليس تمكن من التع�ادل مع ريال
مدري�د ،به�دف ل�كل فري�ق يف مب�اراة
الذهاب ،الت�ي أقيم�ت الثالثاء املايض
عىل ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ولفت إىل أنه عىل الفريق أن يواصل تحسنه لنيل فرصة يف التأهل إىل
األدوار اإلقصائية بالتصفيات.
ويف مباريات أخرى ،حقق راسل ويستربوك  24تمريرة حاسمة
سجل معها الـ»تريبل دابل» رقم  32له يف املوسم الحايل مع واشنطن
ويزاردز الذي فاز  141-154عىل إنديانا بايرسز.
وتضمنت الرتيبل دابل أيضا ً  21مرتدة و 14نقطة ،ما يعني أنه
سيسجل يف نهاية املوسم معدل «تريبل دابل» للمرة الرابعة يف
مسريته.
وأعرب مدرب ويزاردز سكوت بروكس بعد الفوز عن اعتقاده بأن
ويستربوك يحتل املركز الثاني بعد ماجيك جونسون يف تصنيفات
الالعبني املو ّزعني (بوينت غارد).
وأضاف« :لقد كنت محظوظا ً بما يكفي لرؤيته ملدة ثماني سنوات
يفعل الكثري من األشياء التي هي إىل حد كبري خارقة يف بعض
األحيان».
وتابع أن «البوينت غارد ال يفعلون ما يفعله .ليسوا مبنيني بهذه
الطريقة .قد يكون هناك بعض من يصوب بشكل أفضل ( )...لكن
هذا الالعب هو أفضل ما شهده الدوري عىل اإلطالق».

أعل�ن االتح�اد اإليطايل لك�رة الق�دم أن الالعبين الدوليين الذين تم
اس�تدعاؤهم يف القائمة األولية للمش�اركة يف نهائيات بطولة أوروبا
 2020الش�هر املقبلّ ،
تلقوا الجرع�ة األوىل من اللقاح املضاد لفريوس
كورونا .وأش�ار االتحاد يف بيان إىل أن “لجن�ة دعم الطوارئ الخاصة
بكوفيد ،19 -بعد التشاور مع االتحاد اإليطايل لكرة القدم ،وبالتوافق
م�ع وزارة الصح�ة ،أج�ازت إيلاء األولوي�ة لتلقيح الالعبين الذين
ه�م ضمن وف�د املنتخب اإليطايل الذي سيش�ارك يف بطول�ة أوروبا يف
حزيران/يونيو” .تلقى نصف الالعبني الـ 35الذين استدعاهم املدرب
روبرت�و مانش�يني مس�بقا ً للمش�اركة يف التجم�ع يف  24أيار/مايو
الح�ايل ،الجرعة األوىل يف ميالنو واآلخرون يف روما ،حيث تلقوا جمي ًعا
لقاح فايزر/بايونتك .اما االداريون وأعضاء الجهاز الفني فلم يتلقوه
حت�ى اآلن .وذك�رت صحيف�ة “ال غازيتا ديلو س�بورت” أن الالعبني
املحرتفين خارج البالد وم�ع روما الذي يواجه مانشستر يونايتد يف
إي�اب نصف نهائ�ي الدوري األوروبي “يوروبا لي�غ” غدا الخميس لم
يحصل�وا عىل اللقاح .تلتق�ي إيطاليا مع تركيا يف املب�اراة االفتتاحية
عىل امللعب األوملبي يف العاصمة روما يف  11حزيران/يونيو.

أهداف ميسي هل تكفي برشلونة للظفر بلقب الدوري االسباني؟

ّ
وقع مييس عىل هدفه رقم  50من ركلة حرة
مبارشة خالل مسريته مع برشلونة ،ليقود
فريقه لفوز عصيب عىل فالنسيا وليحافظ
على آم�ال الربس�ا بتحقي�ق لق�ب الدوري
اإلسباني.
الربغوث الذي سجل ثنائية وقاد الكاتالونيني
للف�وز  3-2وص�ل رصي�ده إىل  28هدف�ا ً
يف ال�دوري ه�ذا املوس�م ،يف ص�دارة ترتي�ب
الهدافني.
وتف�وق ميسي قائد برش�لونة
به�دف واح�د على نج�م
يو فنت�و س
كر يس�تيا نو
رونالدو يف
ا ملوس�م

الحايل بالدوري اإليطايل بعدما سجل الربتغايل
هدفني خالل فوز السيدة العجوز أودينيزي يف
وقت سابق األحد املايض.
وأض�اع لي�و ركلة ج�زاء تصدى له�ا حارس
فالنس�يا الحايل وبرشلونة س�ابقا ً سيلسني،
لك�ن الكرة عادت مليسي ووضعها يف املرمى.
وهذه امل�رة األوىل التي يضي�ع فيها الربغوث
ركلة جزاء أمام نفس املنافس ذهابا ً وإياباً.
ويف الدوري�ات الخمس الكربى ،ال يتفوق عىل
مييس سوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي،
مهاجم بايرن ميونيخ بـ 36هدفاً.
ومن بني مجموع الكرات الثابتة املذهلة التي
حققه�ا مييس ،جاءت  39م�ن ركالته الحرة
يف الليغا.وكان مدرب برشلونة رونالد كومان
ً
متخصصا يف ال�ركالت الحرة هو اآلخر ،لكنه

غاب عن قيادة الفريق ضد فالنس�يا بس�بب
العقوبة.
وقاد ألفريد رشودر مدرب هوفنهايم السابق
ومس�اعد كومان الفريق ،الفري�ق وذلك قبل
مواجه�ة ي�وم الس�بت املقبل بني برش�لونة
واملتصدر الحايل أتليتك�و مدريد يف كامب نو.
إحدى أهم مواجهات الربسا هذا املوسم.
سيصعد برشلونة إىل صدارة الدوري اإلسباني
بف�ارق نقطة واح�دة ،ألكثر من  24س�اعة
بقليل عىل األقل ،يف حال فوزه بتلك املباراة.
أم�ا يف حال فاز ريال مدريد يف اليوم التايل عىل
إشبيلية أحد املنافسين عىل اللقب أيضا ً فإن
امللكي س�وف يصع�د للصدارة للم�رة الثانية
هذا املوس�م فقط ،وربما كان�ت هذه املرحلة
مفتاح معرفة هوية حامل اللقب.

حترك جديد يضع ديباي على أعتاب برشلونة
كش�ف تقرير صحفي
إس�باني ،عن خطوة
جدي�دة للهولن�دي
ممفي�س ديباي،
مهاجم أوليمبيك
لي�ون ،ق�د تبين
م�ن
موقف�ه
االنتق�ال لن�ادي
برشلونة يف املريكاتو
الصيفي املقبل.
وارتب�ط اس�م ديب�اي
باالنتقال إىل برشلونة أكثر
م�ن أي ن�ا ٍد آخ�ر ،إذ ينتهي
عقده مع ليون ،بختام املوس�م
الجاري.
وبحس�ب صحيف�ة “مون�دو
ديبورتيف�و” اإلس�بانية ،ف�إن ديب�اي
يبحث عن منزل جديد يف مدينة برش�لونة،
مما يعد إش�ارة ممي�زة للغاي�ة ربما توضح
الخطوة املقبلة للمهاجم الهولندي.
وأضاف�ت الصحيف�ة ،أن ديب�اي “املجن�ون باالنتقال

للنادي الكتالوني” تواجد يف برشلونة يوم األربعاء املايض بصحبة
بع�ض أف�راد عائلته وأصدقائ�ه من أجل البحث ع�ن منزل جديد
يقيم فيه بد ًءا من يونيو /حزيران املقبل.
ويعد ديباي من أبرز مطالب رونالد كومان ،املدير الفني لربشلونة،
حيث توىل تدريبه يف منتخب هولندا ويعرف إمكاناته جي ًدا.
ويتمي�ز ديب�اي باملرون�ة التكتيكي�ة إذ يجي�د يف مرك�ز املهاجم
الكالس�يكي ( )9الذي يحتاجه برش�لونة ،كم�ا يمكن توظيفه يف
مواقع أخرى كالجناح.
ويعد ديباي صفقة مميزة بالنسبة لألمانة الفنية لربشلونة ،التي
ترى أنه لن يكلف النادي أي يشء سوى راتبه.

مفكرة الزوراء
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لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

يف اليوم العاملي حلرية الصحافة

همام محودي يهنئ الصحفيني العراقيني
ويدعوهم ملمارسة دورهم كسلطة اوىل

العراق يتذيل قائمة البلدان يف ضمان حرية التعبري والوصول للمعلومة

بغداد/نينا:
هنأ رئيس املجلس األعىل االسالمي العراقي همام حمودي صحفيي العراق باليوم العاملي
لحري�ة الصحاف�ة .وق�ال يف برقية التهنئة :م�ن أعماق قلوبنا نهن�ئ جميع الصحفيني
العراقيني باليوم العاملي لحرية الصحافة ،ونثمن أدوراهم التعبوية والتنويرية ،وشجاعة
أولئ�ك الذين وقفوا بوجه الفس�اد واالختالالت ،ومن كان�وا رشكاء حقيقيني يف صناعة
االنتص�ارات ضد العصابات االرهابية .واكد أن الصحافة يف زمن الحرية ينبغي أن تكون
هي الس�لطة االوىل وليس�ت الرابعة ،التي تفرض ارادة الش�عب بق�وة الكلمة الصادقة
الجريئ�ة ،وتق�وم أداء الدولة ،وتتصدى للظل�م واالنحراف ،وتنم�ي روح الوالء الوطني
وثقافة السالم والتسامح .ودعا حمودي لضمان حق الوصول للمعلومة ،وتعزيز حماية
الصحفيني ،وردع االنتهاكات ،معربا عن امله يف ان تتبنى املنابر الصحفية دورا مسؤوال
يف اداء رسالتها بمهنية تخدم مصالح الوطن العليا ،بعيدا عن كل مايثري الفتن أو يفتت
وحدة الشعب ،ويرض بالسلم االجتماعي.

وفاة مؤسس جمموعة “جون
أفريك” اإلعالمية

بغداد/نينا:
بإس�تثناء اإلنخف�اض يف ع�دد
الضحايا م�ن الصحفيني مقارنة
مع السنوات التي تلت العام 2003
وهو أم�ر جيد نتيج�ة لتطورات
إيجابي�ة على املس�توى األمني،
إال إن اس�تهداف الصحفيين
من خلال منعهم م�ن التغطية،
واإلعت�داء عليه�م ،ومص�ادرة
معداته�م الصحفي�ة ،وجلبه�م
اىل املحاك�م يف دع�اوى قضائي�ة
مايزال هو األسلوب األكثر رواجا
خالل العام املنرصم.
وس�جل املرص�د العراق�ي
للحري�ات الصحفي�ة يف نقاب�ة
الصحفيين العراقيين  ،العدي�د
من االنته�اكات واملالحقات التي
طال�ت الصحفيني خلال الفرتة
من  3مايو  2020واىل  3مايو من
الع�ام الجاري حي�ث إرتفع عدد
الدع�اوى القضائي�ة التي رفعت
ض�د الصحفيين العراقيني ،مع
مالحظ�ة إن تلك الدع�اوى ردت
من املحاكم العراقية التي رفضت
س�جن الصحفيين ،م�ع تغريم

إح�دى الصح�ف املحلي�ة مبالغ
مالية.
وسجل املرصد العراقي للحريات
الصحفي�ة  ،ترسي�ح العدي�د من
العاملني يف وسائل اإلعالم بدعوى
عدم توفر األم�وال الكافية لدفع

روات�ب العاملني يف بع�ض منها،
م�ع إغلاق ع�دد م�ن الصح�ف
لضعف اإلمكانات املادية ،نتيجة
لتداعيات جائحة كورونا ،كما تم
إس�تدعاء عدد كبري من العاملني
يف مؤسس�ات صحفية ،ويديرون

مكاتبها يف الخ�ارج دون مراعاة
الظروف املوضوعي�ة التي تحيط
بعمله�م ،ووجوده�م يف بل�دان
عدة.
كم�ا س�جل املرص�د العراق�ي
للحري�ات الصحفي�ة ص�دور

مذك�رات قب�ض ض�د صحفيني
ومدونني وناشطني خالل األشهر
األوىل من العام  2021عىل خلفية
إنتق�ادات ومنش�ورات صحفية،
وعرب مواقع التواصل اإلجتماعي،
ووس�ائل اإلعالم املحلية ،يف وقت
يس�ابق الربملان العراق�ي الوقت
لترشيع قانون جرائم املعلوماتية
ال�ذي يش�كل الخط�ر األكرب عىل
حري�ة التعبير والنشر ،وح�ق
الوصول اىل املعلومة.
واوض�ح املرص�د  ،ان « الع�راق
ووفق�ا للمعطيات على األرض،
ونتيجة لظروف سياسية وأمنية
وإجتماعي�ة ،ووفق�ا لتقدي�رات
أممي�ة يقب�ع يف املرتب�ة  163يف
س�لم الدول التي تواجه مشكالت
مختلف�ة ،حيث يتأخ�ر العراق يف
الرك�ب ،ومات�زال الحري�ات فيه
مهمشة وضعيفة ،وغري مواتية،
والتلب�ي املعايري الدولي�ة ،وتأتي
األولوي�ة للسياس�ة واملنافس�ة
واملكاسب عىل حساب الصحافة،
وحرية التعبري ،وحق الوصول اىل
املعلومة».

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني تصدر تقريرها السنوي

واقع اإلعالم التونسي صعب يف ظ ّل ارتفاع عدد االعتداءات والفنانني واالدباء

باريس/ا.ف.ب:
ت�ويف الصحفي الفرنسي من اصل تونيس
البشري بن يحمد الذي أسس مجلة “جون
أفريك” قبل س�تني عاما ع�ن عمر يناهز
 93عام�ا ،عىل ما أبلغت املجل�ة إىل وكالة
فرانس برس االثنني.
وأوضح�ت الصحيف�ة يف بي�ان إن ب�ن
يحم�د ت�ويف يف باري�س الت�ي كان يف أحد
مستشفياتها منذ نهاية آذار/مارس بعد
إصابته بفريوس كورونا.
ول�د الراح�ل يف نيس�ان/أبريل  1928يف
تونس التي كانت حينها محمية فرنسية،
وه�و نج�ل تاج�ر وتخص�ص يف دراس�ة
التجارة ،وعمل من أجل االس�تقالل ،وشغل
منصب كاتب دولة لإلعالم يف حكومة الحبيب بورقيبة عامي  1956و.1957
وبعدم�ا ت�وىل إدارة صحيفة “الكس�يون” ع�ام  ،1956أطلق ع�ام  1960مجلة “أفريك
ّ
أفريك”.وذكرت “جون أفريك” يف بيانها
أكس�يون” التي سميت يف الس�نة التالية “جون
ب�أن الراحل “واصل أوالً مسيرتيه املهنيتني الوزارية والصحفية يف الوقت نفس�ه ،لكنه
اختار الثانية الحقاً ،وقرر عام  1962مغادرة تونس إىل روما لكي يتيح لنفسه أن يكون
مس�تقالً” ،ثم “انتقل بعد عامني إىل باريس التي ال تزال املجموعة تتخذها مقراً” .ومن
ّ
تشكل مرجعا ً إعالميا ً لكل
العاصمة الفرنسية طوّر املجلة التي أصبحت عىل مر السنني
ً
أحيانا اسم “الدولة اإلفريقية
ما يتعلق بإفريقيا الناطقة بالفرنسية ،وبات يطلق عليها
الخامس�ة والخمسني”.وأوضحت املجلة التي أدارها بن يحمد مدة طويلة أن الهدف من
تأسيسها كان “دعم حركة تحرر الشعوب التي نالت استقاللها يف مطلع ستينات القرن
ً
الفائ�ت”ّ ،
نش�طا يف كل املعارك التي ش�هدها تاريخ القارة منذ
مذكرة بأنها أ ّدت “دورًا
ذلك الحني” .ويف ظل إدارته ،تحولت “جون أفريك” مجموعة سميت “جون أفريك كيديا
غ�روب” ،تضم مجلة باإلنكليزية وأخرى متخصص�ة يف األخبار الدولية ونرشة إخبارية
ّ
س�لم بن يحمد مقاليد
اقتصادي�ة.ويف نهاي�ة العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،
“ج�ون أفريك” أىل أبنائه ومدير التحرير فرانس�وا س�ودان .وعمل�ت زوجته دانييل معه
أيضا ً وأسس�ت دار نرش تابعة للمجموعة.وتشهد مجموعة “جون أفريك” تحوالً رقميا ً
رسّعته أزمة كوفيد .19-وأصبحت املجلة التي كانت تصدر أس�بوعيا ً ش�هرية وأطلقت
املجموعة يف نهاية عام  2020خطة إعادة هيكلة.

تونس/متابعة الزوراء:
بمناس�بة اليوم العامل�ي لحرية الصحافة،
أص�درت النقاب�ة الوطني�ة للصحفيين
التونسيني تقريرها السنوي لواقع الحريات
الصحفية يف تونس ،يش�مل الفرتة املمتدة
م�ن  30إبريل/نيس�ان  2020وإىل ح�دود
 1مايو/أي�ار  ،2021وال�ذي ّ
أكد ّ
أن تونس
تعيش وضعية سياسية صعبة نتيجة حدة
ّ
املشكلة
التجاذبات السياسية بني األطراف
للمشهد السيايس التونيس ،خاصة الرصاع
املعلن بني رئاس�ة الجمهورية ورئاس�تي
الحكوم�ة والربملان ،مم�ا كان له انعكاس
س�لبي عىل الواقع اإلعالم�ي التونيس ،من
خالل تأخر إص�دار الترشيع�ات الضامنة
للحري�ات الصحفي�ة وتحقي�ق مكاس�ب
اجتماعية للعاملني يف القطاع اإلعالمي.
تقرير س�نة  ،2021وعىل عك�س التقارير
السنوية الس�ابقة ،تضمّن قائمة الجهات
األكث�ر اعت�داء على الصحاف�ة يف تونس،
وق�د اعتم�دت النقاب�ة يف تصني�ف ه�ذه
القائم�ة على نوعي�ة االعت�داءات ودرجة
خطورته�ا وع�دد الصحفيين املترضرين
من االعتداء والعود وتك�رار االعتداء ،رغم
تنبيه�ات النقابة ومراسلاتها وبياناتها.
وق�د تص� ّدرت وزارة الداخلي�ة التونس�ية
والنقاب�ات األمنية قائمة الجه�ات األكثر
اعتداء على الصحفيني التونس�يني بـ 43
اعتداء ،تليها رئاس�ة الحكومة التونس�ية
بس�بب س�حبها ملرشوع قانون الس�معي
البرصي من الربملان التونيس ،واس�تخدام
القوة واقتحام مق�ر وكالة تونس إفريقيا
لألنب�اء «وات» لف�رض تعيين س�يايس

على رأس املؤسس�ة .أم�ا املرتب�ة الثالثة
فعادت للكتل�ة الربملانية «ائتالف الكرامة»
بس�بب تقديمها ملبادرة ترشيعية تح ّد من
الحري�ات الصحفية والثلب والش�تم وبث
خطابات الكراهية والتحريض عىل وسائل
اإلعلام والصحفيين ،مم�ا أدى إىل ق�رار
النقابة بدعوة وس�ائل اإلعالم التونسية إىل
مقاطعة نشاطها.
التقري�ر أش�ار ً
أيض�ا إىل صم�ت رئاس�ة
الجمهوري�ة التونس�ية الت�ي اتس�مت
سياس�تها اإلعالمي�ة باالنغلاق ،حيث لم
تعقد الرئاس�ة التونس�ية ندوات صحفية،
كما لم يظهر الرئيس التونيس قيس سعيد
حتى اآلن بعد س�نة ونصف بعد انتخابه يف
حوارات عىل وسائل إعالم تونسية ،واكتفى
ببع�ض الحوارات لوس�ائل إعلام أجنبية
ونشر نش�اطه على الصفحة الرس�مية

لرئاسة الجمهورية.
وبّي�نّ التقري�ر أن ع�دد االعت�داءات على
الصحفيين التونس�يني ازدادت وتريته�ا
ه�ذه الس�نة ،حيث بل�غ ع�دد االعتداءات
 204اعت�داءات مقارن�ة ب�ـ 193اعتداء يف
السنة املاضية ،وقد مست هذه االعتداءات
ً
عاملا يف القط�اع اإلعالم�ي ،منه�م
195
 142صحفي�ة وصحفي�ا و 46مص�ورا ً
صحفي�ا ً و 3معلقني ومعلقات سياس�يني
و 3مقدمي برامج ،ومرافق واحد للطواقم
اإلعالمية .ه�ذه االعت�داءات كان الفضاء
ً
مرسح�ا له�ا ب�ـ 46اعت�داء،
االفترايض
م�ن بينه�ا  22حالة تحريض على العنف
ض�د صحفيين و 116اعتداء عن�د العمل
امليدان�ي .واالعت�داءات تنوع�ت بين 41
اعت�داء لفظي�ا و 24اعتداء جس�ديا و25
حالة تحريض و 15حالة تهديد و 3حاالت

تحرش جنيس ،وهي أول مرة تحرض فيها
التحرشات الجنس�ية يف قائمة االعتداءات
عىل الصحفيني التونسيني.
أم�ا املناطق الجغرافي�ة التي حصلت فيها
االعتداءات فكانت جلّها يف تونس العاصمة
ب�ـ  134اعت�داء ،تليها محافظ�ة نابل بـ
 12اعتداء ،ومحافظتا سوس�ة ومدنني بـ
 7ح�االت اعت�داء لكل منهم�ا ،فمحافظة
القرصين بـ 5حاالت اعتداء.
ويف م�ا يخ�ص الجان�ب االجتماع�ي
للصحفيني ،أكد التقرير أن اكثر الصحفيني
التونس�يني يعيشون وضعية مادية صعبة
نتيجة عدم احرتام املؤسسات التي يعملون
فيها لقوانني الش�غل ،وطرد العرشات من
الصحفيين م�ن عملهم ،مثلم�ا حصل ىف
إذاعة مسك أف أم الخاصة وقناة الجنوبية
التلفزيونية الخاصة.
ويف التوصي�ات الت�ي رفعه�ا التقري�ر،
أت�ت مطالبة رئاس�ة الحكومة التونس�ية
باإلدانة العلنية لكل االعتداءات التي تطال
الصحفيين يف تون�س ،والتصدي ملناهضة
االفالت م�ن العقاب من قبل املعتدين .كما
طال�ب رئاس�ة الجمهوري�ة بالعم�ل عىل
كشف الحقيقة يف جريمة اإلخفاء القرسي
للصحفيني التونس�يني س�فيان الشورابي
ونذير القطاري املخفيني يف األرايض الليبية
من�ذ  8أيلول/س�بتمرب  .2014كما طالب
رئاس�ة الجمهورية بالس�هر على ضمان
وحماي�ة الحق�وق والحري�ات ال�واردة يف
الدس�تور التونيس ،ال س�يما حري�ة الرأي
والفكر واملعتقد والضمير وحرية التعبري
واإلعالم والطباعة والنرش.

أمساء مغربية بارزة تطالب بإطالق سراحهما

نادي الصحافة ينشد باحلرية للريسوني والراضي
الرباط/متابعة الزوراء:
عرب نادي الصحافة باملغرب عن أمله
أن يت�م اإلرساع يف تمتيع الصحفيني
س�ليمان الريس�وني وعم�ر الرايض
بالرساح املؤقت ،مع ضمان محاكمة
عادل�ة لهم�ا تنتصر لحق�وق كافة
األطراف“ ،وهو ما يمكن تحقيقه إذا
تضافرت جهود كافة الضمائر الحية
من مختلف املواقع والجهات من أجل
املس�اهمة يف تنقية األجواء يف ميدان
الصحافة واإلعالم”.
كما عرب النادي ،يف بالغ له بمناس�بة
الي�وم العاملي لحري�ة الصحافة ،عن
انخراط�ه الت�ام “يف كاف�ة املبادرات
الرامي�ة إىل املس�اهمة يف تنقية هذه
األج�واء الت�ي تؤثر ،لي�س فقط عىل
ص�ورة املغرب على الصعي�د الدويل،
بل تش�كل معيقا حقيقيا أمام كافة
املب�ادرات الرامية إىل االنكباب بجدية
وفعالية عىل القضايا الحيوية لقطاع
الصحافة واإلعلام باملغرب وأوضاع
مهنيي�ه ،وال�ذي هو بحاجة ماس�ة
يف الوق�ت الراه�ن إىل إصلاح وتغيري
عميق ،خاصة يف ظل تداعيات جائحة
كوفيد  19املس�تجد التي فاقمت من
أوضاع�ه وزادت هشاش�ته ،رغم ما
أبان عن�ه اإلعالميون من دور حيوي
يف املس�اهمة يف الحد من انتشار هذا
الفريوس القاتل”.

كم�ا ناش�د ن�ادي الصحاف�ة كاف�ة
مكون�ات الجس�م الصحف�ي ،م�ن
هيئ�ات تمثيلية وإعالميين“ ،العمل
عىل خلق مزيد من جس�ور التضامن
والتع�اون بني الزميلات الصحفيات
والزملاء الصحفيين ،واملس�اهمة
الفاعلة باالرتقاء بمستوى الصحافة
واإلعالم واألداء املهني لوسائل اإلعالم

العمومية والخاصة ،مع تجديد تأكيد
االلت�زام باحترام الحق األس�ايس يف
حرية التعبير وأخالقيات الصحافة،
وبالدفاع عن الحق يف إعالم الحقيقة،
إعالم حر تعددي ومهني يحرتم ذكاء
املغربيات واملغاربة”.
وم�ن مختل�ف املواق�ع واالنتماءات
األكاديمي�ة والسياس�ية واإلبداعي�ة

والحقوقي�ة ،تطالب أس�ماء مغربية
ب�ارزة بإطلاق رساح الصحفيين
س�ليمان الريس�وني وعم�ر الرايض
وتمتيعهم�ا بمحاكم�ة عادل�ة؛ من
بينها األكاديميون والباحثون محمد
الط�وزي وحس�ن رش�يق وإدري�س
كس�يكس ،أعض�اء اللجن�ة الت�ي
كلفها امللك محمد السادس بصياغة

النموذج التنموي الجديد.
ويأت�ي ه�ذا التحرك يف وقت يس�تمر
فيه الصحفي س�ليمان الريسوني يف
إرضاب�ه عن الطعام لليوم الس�ادس
والعرشي�ن ،ويعان�ي في�ه الصحفي
عمر الرايض من متاعب صحية عقب
إرضابه عن الطعام ملدة  20يوما.
ويطال�ب املوقع�ون على العريض�ة
بـ”تمكني الصحفيني املعتقلني عمر
ال�رايض وس�ليمان الريس�وني م�ن
حقهما الدس�توري م�ن املحاكمة يف
حالة رساح”.
ومن بني املوقعني عىل هذه العريضة
األدب�اء عبد اللطي�ف اللعبي ومحمد
ب�رادة وس�عد رسحان وط�ه عدنان
وياسين عدن�ان وأحم�د املرزوق�ي،
ونقي�ب الصحفيني عب�د الله البقايل،
وال�وزراء الس�ابقون إس�ماعيل
العل�وي ومحم�د الخليف�ة ومحم�د
س�عيد الس�عدي ومحمد األش�عري،
واألكاديمي�ون والباحث�ون عبد الله
حم�ودي والبشير بنربك�ة وأبوبكر
الجامعي ولطيفة البوحسيني وأحمد
عصيد ونجيب أقصبي ،والسياسيون
مصطف�ى املعتص�م واملصطف�ى
براهم�ة وعبد الع�ايل حام�ي الدين،
والفنان�ون محمد الش�وبي ورش�يد
غالم وهشام العرسي ،والحقوقيون
خديجة الريايض وس�يون أس�يدون

ومحمد السكتاوي وعادل تشيكيطو
وعزيز غايل ومحمد النش�ناش وخالد
البكاري.املوقعون عىل هذه العريضة
يطالب�ون بـ”ضم�ان كل رشوط
املحاكمة العادلة بما يضمن التوازن
بين طريف الدع�وى العمومي�ة”؛ ألن
“املته�م ب�ريء ،وله ح�ق الدفاع عن
نفس�ه بوس�ائل متكافئة مع النيابة
العام�ة” .كم�ا ينادون بـ”املس�اواة
بين كل املغاربة أمام القانون ،وعدم
ممارس�ة التميي�ز يف ح�ق األصوات
املعارض�ة واملنتق�دة للسياس�ات
الرس�مية” .يف ه�ذا الس�ياق ،يق�ول
محمد األشعري ،روائي وزير سابق،
إنه ّ
وقع على العريضة “ألنها أخذت
طابعا حقوقي�ا وقانونيا ،ولم تدخل
يف إص�دار أحكام مس�بقة بل ركزت
باألساس عىل احرتام حقوق الرايض
والريس�وني يف املثول أم�ام املحكمة
يف حال�ة رساح ،واحترام القان�ون
الذي ال يسمح بهذه املدة كلها بدون
محاكمة”.
أهمية ه�ذه العريضة تكمن أيضا يف
“املطالب�ة بمحاكمة عادل�ة” ،حيث
يؤكد األشعري ،أن من املهم “أن يقول
القض�اء كلمت�ه يف رشوط حقوقي�ة
وقانونية تحرتم كرامة املتهمني”.
ويرب�ط األش�عري مش�اركته يف
هذه املب�ادرة ،أيض�ا ،بظرف خاص

َ
للمعتقلين ،ه�و “ظرفي�ة اإلرضاب
على الطعام ال�ذي يمك�ن أن يؤدي،
ال ق�در الل�ه ،إىل كارث�ة إنس�انية ،ال
نريدها للمعنيني باألمر ،وال لبالدنا”.
ث�م اسرتس�ل قائلا“ :يف اعتق�ادي،
البلاد يف غن�ى ع�ن ه�ذه القضايا،
ألنها دخل�ت يف منطق مخالف تماما
العتق�االت من هذا النوع ،هو منطق
ترس�يخ الديمقراطي�ة وحق�وق
اإلنس�ان والعدال�ة” .وي�رى وزي�ر
الثقافة س�ابقا أن املغرب ،الذي دخل
“منطق التضامن الوطني” و”إعطاء
األس�بقية لحياة الن�اس وكرامتهم”
عق�ب جائحة “كورون�ا” ،ينبغي أن
“يعزز ه�ذا املناخ بمبادرة تزيل هذه
الوضعية التي صارت ش�وكة يف حلق
الديمقراطية باملغرب”.
ويضي�ف األش�عري“ :املغ�رب ال
يستحق هذه النازلة ،وأن يكون فيه
صحفي�ون معتقل�ون مرضبون عن
الطعام” ،علما أن “مطلبهم بس�يط
وواضح ،هو التمتع بمحاكمة عادلة
مثل باق�ي املواطنني ،وال يطلبون أي
امتي�از” ،وبالتايل “ما دام القضاء قد
ارتضى متابعتهم ،يمك�ن متابعتهم
كباق�ي املواطنني؛ لكن يجب أن ُتوفر
له�م رشوط املحاكم�ة العادلة ،ال أن
يبقيا يف الس�جن زهاء س�نة دون أي
أفق”.
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رواية «للمفتاح وجوه عدة» للروائي مهدي علي ازبني
بقلم األديب :محيد احلريزي
للحي�اة مفاتيح عدة ،اإلنس�ان يف مسيرته
الحياتي�ة تعرتض طريقه أحالم�ه ،رغباته،
لقم�ة عيش�ه الكثري م�ن األب�واب املغلقة؛
م�ا يتطل�ب أن يج�د املفتاح ال�ذي تفتح به
ه�ذه األب�واب ،بالتأكيد ليس�ت كل األقفال
متش�ابهة ،بل ه�ي متنوعة كتن�وع الحياة
االنس�انية عموما ً وحياة اإلنس�ان العراقي
عىل وج�ه الخصوص ،نعم يوجد ((ماستر
كي)) ،ولكن هذا املفتاح ال تملكه إال السلطة
وأصحاب املال والجاه.
بط�ل رواي�ة ((للمفاتي�ح وج�وه ع�دة))
الالمس�مى ،ألن�ه يحم�ل آالم ومش�اغل
ومصائ�ب ليس إنس�انا ً واحدا ً بعين�ه ،إنما
هو نموذج مصغر لإلنسان العراقي املعذب،
تمك�ن عرب الصبر والتح�دي واألق�دام من
أقتح�ام الصعاب ،وأن يحص�ل عىل مفاتيح
تفت�ح مغالي�ق الكثري من األب�واب من أجل
إنقاذ حياة صغريه.بلدعاجزعن شفاءعوق
أبنائه  ،واليأتمن عىل حياة مواطنيه...
النري�دأن نفق�د القارئ من متع�ة تفاصيل
الرواية ومجريات أحداثها ،لكننا نس�عى إىل
إضاءة منحنياتها وداللة حوادثها.
الروائ�ي يوجه س�هام نق�ده لواق�ع مؤلم
ويكش�ف عن فض�ح الكثري م�ن اإلجراءات
والقوانني الس�لطوية يف الع�راق ،منها مثالً
همجي�ة الح�روب الق�ذرة الجنوني�ة الت�ي
أفقرت البالد وأذلت اإلنسان.
نموذج (املطي) هذا اإلنسان العراقي املحرتم
صاح�ب املال والجاه يف حيات�ه املدنية الذي
أذله الجيش ،أو ما يس�مى بخدمة العلم ،أي
علم هذا الذي ال يحرتم من يخدمه ،يحتقره،
ال يعترف بإنس�انيته؟ حي�ث ع�رّف بعض
الظرفاء الجندي يف الجيش العراق ((هو ذلك
الحيوان الذي يح ّده البس�طال من األس�فل
والبريي�ة م�ن األعلى ،ويقس�مه النطاق إىل
قس�مني متس�اويني)) وال�ـ (ج .م .ح) بـ
((جحش مربوط حساوي)).

الغراب

إحس�اس الش�اب العراق�ي عندم�ا يلتحق
بالجي�ش علي�ه أن ينزع كرامت�ه مع نزعه
للمالب�س املدني�ة ،وقبل أن يدخل املعس�كر
ويرتدي البدلة العسكرية ،كما فعل (املطي)
الذي عرف نفس�ه باملطي ه�و وإخوانه من
الجنود ،فكلهم مطايا يف جيش الوطن.
السؤال عن أي يشء يدافع اإلنسان إذا سلبت
كرامت�ه؟ وعن أي وطن يداف�ع إذا كان هذا
الوطن يسلب كرامته ويمسخ ذاته؟
الروائ�ي يوجه ض�وء الوعي الكاش�ف عىل
هذه الشخصية املمسوخة يف الجيش ،لكنها
املحرتم�ة الكريم�ة املضحية املحب�ة عندما
تكون خارج أسوار املعسكر.
يجب أن يكون هناك جندي وجيش منضبط
ولك�ن بكام�ل وعي�ه وإنس�انيته ،يجب أن
يش�عر بأن االعت�داء عىل الوط�ن هو جرح
لكرامته ومسخ إلنس�انيته ،حتى يستبسل
غ�از أو معتدٍ ،بالضد
يف الدف�اع عنه ضد أي
ٍ
مم�ا كان عليه يف عراق الديكتاتوريات حيث
أخذ األغلبية يرون يف املحتل محررا ً ومخلصا ً
لهم من نري وتعسف النظام الحاكم؟!
ويف الوق�ت ال�ذي ي�روي فيه م�دى جربوت
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عبد العزيز احليدر

الغراب األزرق
ُ
َّ
هناك عىل حافة الرشفة...
الواقف
ُ
عيونه القلقة تتلفت بحذر
ُ
الغراب يستهدف قبعتي
ْ
ري غريتهُ
الذهبي ُيث ُ
ِق ْشها
ّ
ُ
الغراب املاك ُر
أيها
أبتعد ْ
من هنا
ّ
تجمع�ت الغي�ومُ ْ
ْ
منذ
ه�ل ت�رى ك ْم
الصباح
َ
ْ
َ
الضحكات
غرقك
س ُت
َ
الصغار
وستكرسُ جناحيك أحجا َر
ِ
وأنا أيضا ً
بمكر القوايف
ِ
َ
َ
سوف أكرسُ منقارك الوقح
قاق....قاق
أيها األزرق.....األسو ُد
ُ
الغراب
أيها

حسن املوسوي
ذات قلق افرتش ناصية التمثال املنتصب
امامه منذ سنني
كان يراق�ب كل ي�وم باهتمام بالغ عمال
النظاف�ة وه�م يقومون بغس�ل املكان و
س�قي ال�ورود املزروع�ة ح�ول صديقه
التمثال
يف لجة الحرية تس�اءل مس�تنكرا عن رس
اهتم�ام الجميع بذلك النصب وهو مجرد
حجارة صماء حسب قوله
ألي�س م�ن املف�روض ان يت�م االهتم�ام
باألحياء قبل موتهم
ب�دال من ان يتم تركهم لتفرتس�هم دوامة
األيام
وك�م تمنى وه�و يف خريف العم�ر بعد ان
ركله الزمن و أطاح به اىل حاوية النسيان
ان يهتم به من قبل أحد املس�ؤولني الذين
منحه�م صوته طيلة ال�دورات االنتخابية
الس�ابقة فه�و من�ذ ان فقد بيت�ه اصبح
الشارع مملكته و مسكنه والتمثال رفيقه
الذي يناجيه كل ليلة
كم أنت محظوظ يا صديقي
ان�ي أغبط�ك على ه�ذا االهتم�ام ال�ذي
يظهره الجميع لك
ه�ل تعلم بأن الجميع ق�د دخلوا يف حالة

وقس�وة الس�لطة الحاكم�ة وأجهزته�ا
القمعية ،يوضح مدى هشاش�تها وإمكانية
اخرتاقها من قبل أبسط الناس كما هو دور
أم اللبن والقيمر يف النهضة وس�احة س�عد
وبائع�ة الس�مك يف العم�ارة ،حي�ث تمكنت
أن تهي�ئ عوامل ووس�ائل خلاص وهروب
الضاب�ط الكبير م�ع ول�ده ،ليص�ل إىل بلد
األمان والسالم يف النمسا.
•يكش�ف الروائ�ي الظل�م والتعس�ف الذي
مارس�ته الس�لطات الحاكمة يف العراق ضد
اليهود ،وما تعرضوا له من الفرهود ألموالهم
وممتلكات�ه وانتهاك حرماته�م تحت أنظار
الس�لطة إن لم يكن بدفع وتش�جيع منها يف
عمل متخادم مع الصهيونية العاملية ،فبمثل
هذه املمارسات الوحشية من قبل السلطات
وبع�ض الجهلة من الن�اس ،ال يبقى لليهود
س�وى إرسائي�ل والصهيوني�ة العاملية مالذا ً
آمن�ا ً لهم ،وهذا ما كانت تخطط له إرسائيل
بالفعل ،وتمكنت من تحقيقه نتيجة عمالة
الح�كام العرب عموم�ا ً ويف العراق عىل وجه
الخص�وص وتس�فريهم اليه�ود العراقيني
قرساً.

على الرغ�م م�ن كل ذلك ل�م يتنك�ر الكثري
م�ن اليه�ود لوطنه�م الع�راق ولذكرياتهم
ومحبيه�م ،وهذا ما أبدت�ه العائلة اليهودية
من ح�ب ورعاية لله�ارب العراق�ي وولده
يف النمس�ا ،فمظلومية يهود العراق وس�لب
أمالكه�م وعقاراتهم وبيوته�م ومصادرتها
م�ن قب�ل الحكوم�ات العراقي�ة املتعاقب�ة
م�ا زالت ل�م تعالج بش�كل قانون�ي عادل،
ويعي�د له�م عراقيتهم التي كان�وا وما زالوا
يتمسكون بها ويحنون إليها عىل الرغم من
مرور عرشات السنني عىل ترحيلهم ،وما زال
الكثري من كبار الس�ن مم�ن عارشوا اليهود
وتعاملوا معهم؛ يتذكرونهم باحرتام وتقدير
لحس�ن تعامله�م ونزاهته�م وس�لميتهم،
حيث عاش�وا وس�ط العراقيني من مختلف
القومي�ات واألديان دون أية حساس�يات أو
مش�اكل تذك�ر ،أال يكفي أن يس�مى زقاق
كام�ل على مقربة م�ن رضيح االم�ام عيل
يف وس�ط مدين�ة النج�ف باس�مهم ((عكد
اليهودي)) ،ولنا يف مثال وزير مالية العراق يف
أول حكومة وطنية عراقية من اليهود والكل
يش�هد بنزاهت�ه وعلميته وقدرت�ه اإلدارية،

وكان الكثري منهم رجاالً ونساء انخرطوا يف
صفوف الحركة الثورية العراقية وآخر مثال
املناضلة الكبرية س�عاد خريي زوجة الراحل
زكي خريي ،التي رفضت التهجري وتمسكت
بعراقيتها ،ورفض�ت العيش يف إرسائيل عىل
الرغم مما تعرضت له يف الس�جن والتعذيب
واملط�اردة من قبل الس�لطات املتعاقبة عىل
حكم العراق.
•يسلط الروائي الضوء عىل املستوى العلمي
املتط�ور الذي وصل�ت اليه بل�دان (الكفر)
النمس�ا وغريه�ا يف مج�ال الط�ب واملعرفة
وم�دى الح�س اإلنس�اني املذه�ل تجاه من
يحتاج مس�اعدتهم ،وهذا م�ا جرى بالفعل
للطف�ل العراق�ي ال�ذي عج�ز كل أطب�اء
ومستش�فيات العراق عن عالجه وإصالحه
لساقه املكسورة.
•املحب�ة الكبرية لإلنس�ان من قب�ل العائلة
التي تربعت بعظم س�اق ولدها امليت دهسا ً
بس�يارة إلنق�اذ حي�اة الطف�ل العراق�ي،
واالهتم�ام املذه�ل م�ن قب�ل ام الطف�ل
النمساوية حيث تربعت لزرع عظمة ولدها
يف س�اقه واعتربته امتدادا ً لحياة ولدها ولم
تطالب مقابل ذلك س�وى استمرار التواصل
وزيارة الطفل العراقي..
وباإلضاف�ة إىل الرعاي�ة الطبي�ة الفائق�ة
للطف�ل ت�م منح�ه الجنس�ية النمس�اوية
وتعليمه يف أرقى املدارس ليحرز أعىل مراتب
املعرف�ة والثقاف�ة وليتزوج من نمس�اوية،
وقرر أن يس�تمر العيش هن�اك مدى الحياة
بعد أن يودع والده الذي عاد اىل أرض الوطن
وقاتل قوى اإلرهاب وليصاب إصابة خطرية
تفقده حياته ،وهنا يتضح لنا مدى تمس�ك
العراقي بعراقيته ودفاعه عن وطنه وشعبه
والتضحي�ة بحيات�ه طوع�ا ً م�ن أج�ل ذلك
حينم�ا تتوفر له القناعة بعدالة الحرب التي
يخوضها.
خلف الضابط تسجيالً مفصالً حول حياته
وحي�اة ابن�ه وما تع�رض له م�ن مصاعب

أَ ْم ٌن و حياة

املشرد و التمثال

انذار بعد ان س�قطت قطعتي الرخام من
السياج املحيط بك
لقد تناهى اىل مسمعي بأن احد املسؤولني
س�وف يحرض يوم غد م�ن اجل االرشاف
عىل عملية الرتميم و محاسبة املقرص

انهم يعتقدون ب�أن هناك اهماال متعمدا
كان وراء سقوط قطعتي الرخام
آه يا صديقي التمثال
كم أغبطك عىل هذه النعمة
يف لحظ�ات الحرية و الرتدد تحرك التمثال

وعقبات ومخاطر من أجل ش�فائه ،لتكون
ه�ذه الذكريات يف عهدة (مع�ز) الصحفي،
ليصوغ منها رواية تحكي حركة املفاتيح يف
حياة فرد وشعب ومجتمع...
لغة الرسد والحبكة الروائية-:
الروائي مهدي ازبني الذي يمكنني أن أصفه
بصائغ الكلم�ات الناطقة ،مه�دي ال يكتب
ً
فعلا أو عب�ارة يف رسده لألح�داث دون أن
يكس�بها الحرك�ة والحياة ،يؤنس�ن الفعل
والعضو البشري والحيوان وحت�ى الجماد
ويمنح�ه ذات�اً ،فالرم�ش يرق�ص ،والي�د
تعزف ،الفم يزغرد ،الش�جرة تومئ ،الزهرة
ترتعش ،وبذلك فهو يجعل كلماته وعباراته
مجسمات ،صور ذات روح وخاصية التعبري
ع�ن ذاتها من خالل توصيف يجس�دها (فم
املس�تحيل)( ،مدج�ج باألسلاك)( ،يفق�د
الصرب وق�اره)( ،توجيهات حادة الحواف)،
(أحب�و بخطوات تزحف على البالط)( ،كف
الح�زن)( ،حسرات وداد)( ،رذاذ طيبتها)،
(ازحزح النعاس)( ،رسي�ر هامد)( ،أصباغ
تله�ث) ..ال�خ ،وه�ذا يمت�د عبر كل الرسد
الروائي ،إنه�ا إمكانية كبرية للتالعب باللغة
وإجبارها عىل النطق لتكون العبارات صورا ً
يف ذهن املتلقي ،شعرية عالية وخيال واسع،
وث�روة لغوي�ة مبهرة حق�اً ،هك�ذا وجدت
مهدي يف كل رواياته وقصصه.
كم�ا أن الروائ�ي أتب�ع أس�لوب الحرك�ة
البندولية يف الرسد ،لينتقل من مكان إىل آخر
ومن حدث إىل آخر ،ويتنقل يف الزمان واملكان
ّ
يخل
دون أن يخ�رج عن الحبكة الروائية أو
ببنائه�ا ،فالنس�ج الروائي محك�م وممتع
ال يخل�ف املل�ل ،ولكنه بالتأكي�د يتطلب من
الق�ارئ أن يركز فكره حت�ى ال يضيع منه
خيط الرسد ،أو يفقد تسلس�ل االحداث وإن
كانت منثورة عىل مس�احة كل قارة الرواية
من حيث املكان والزمان ،فرواية ((للمفتاح
وج�وه ع�دة)) إضاف�ة نوعي�ة لروايات�ه
السابقة ومنتج روائي عراقي مميز..

عطف برأسه يمينا و شماال
تصفح يف وجه صديقه املرشد مليا وقال
 انا ايضا اغبطك تغبطني ؟عىل ماذا
 عىل حريتك على حريتي  ،عن أي حرية تتكلم  ،انكال تعرف ش�يئا عما يدور من حولك  ،لقد
اختلت كل املوازين
 نعم عن حريتك  ،فأنا كما ترى لم أغادرمنصتي منذ سنني طويلة
تلكأ املرشد يف الرد لكنه وبعد إرصار أجاب
بأن الحرية املغلفة بالفقر ال معنى لها
 الفق�ر أس�اس كل مصيبة ي�ا صديقيص�اح املشرد و اردف و لك�ي أثب�ت لك
صح�ة كالمي فإن�ي ادعوك ك�ي نتبادل
األدوار
 وكيف قال التمثال ان�ت تن�زل م�ن على منصت�ك و تأخذحريتي و انا أقف بدال عنك
 و ما الفائدة من ذلكاج�اب املشرد بأنه س�وف يج�د يف نهاية
املطاف من يهتم به و سوف يتخلص ايضا
من ممارسة هوايته اللعينة يف البحث عن
كرسة خبز من قمامة املدينة

امساعيل خوشناو
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الصراعات اخلفية يف رواية (اجلرمية والعقاب)
أكرم اجلنابي

الجريم�ة والعق�اب ه�ي رواي�ة اجتماعي�ة
نفس�ية واجتماعي�ة فلس�فية ضم�ن أدب
الجريم�ة من تأليف الروائ�ي الرويس فيودور
دوستويفيس�كيُ .نرشت الرواية ألول مرة يف
املجلة األدبية الرسول الرويس عام  1866عىل
ش�كل سلس�لة أدبية بحلقات متسلسلة عىل
ُ
رشت طبع�ة منفصلة
 12ش�هرا بعد س�نة ،ن ِ
ومحس�نة الهيكل عن إصدارات املجلة األدبية
ضمت اختصارات وتغيريات أسلوبية أدرجها
املؤلف ضمن إصدار الكتاب .تعد الرواية ثاني
أطول روايات دوستويفيسكي بعد عودته من
منفاه يف س�يبرييا وأفضل رواياته خالل فرتة
نضجه األدبي ،كما تصن�ف واحدة من أعظم
األعمال األدبية يف التاريخ.
فك�رة الرواي�ة الرئيس�ية ه�و املق�ال ال�ذي
كتب�ة بطل الرواية عن الفرق بني األش�خاص
«العاديين» وغير «العاديين» .تب�دأ القصة
بش�خصية روديون راس�كولينكوف الش�اب
املول�د والطال�ب الجامعي الس�ابق ،القابع يف
الع�وز ،والذي تس�ول له نفس�ه تح�ت تأثري
وضعيته ورصاعه الداخيل املتقلب قتل املرابية
العج�وز إيفانوفن�ا ورسق�ة أمواله�ا به�دف
التح�رر من قيود الفقر ال�ذي يكبله وأرسته،
لكن�ه وبمج�رد ارتكاب�ه للجريم�ة ،يدخل يف
رصاع ومعاناة نفس�ية تفكك مربراته األولية

تباع�ا وتدخل�ه يف متاهات عقلية وجس�دية
يح�اول م�ن خالله�ا املؤل�ف رب�ط الظروف
اإلجتماعية التي قد تدفع الش�خص الرتكاب
الجرائ�م بالحس�ابات املعقدة الت�ي تتماهى
داخل فلسفة العقل البرشي .كانت خصوصية
تطور الشخصية الرئيسية بشكل جذري عىل
م�دار رواي�ات دوستويفس�كي انفتاحا عىل
الحداثة األدبية وقطيع�ة عميقة مع التقاليد
األدبية الس�ابقة التي تفضل وحدة وتماس�ك
الشخصيات.
أدى نرش «الجريمة والعقاب» إىل انش�قاق يف

املجتمع األدبي الرويس ،انقس�مت عىل إثرها
أراء النقاد أمثال ديمرتي بيساريف ونيكوالي
سرتاخوف ونيكوالي أخشاروموف  .يف املقابل
س�اهم نج�اح الرواي�ة عاملي�ا إىل ترجمته�ا
يف ثمانيني�ات الق�رن التاس�ع عشر إىل عدة
لغ�ات منها الفرنس�ية واألملانية والس�ويدية
واإلنجليزي�ة والبولندية واملجري�ة واإليطالية
والدنماركي�ة والنرويجي�ة والفنلندي�ة حيث
كان للرواي�ة تأثير كبري على الحركة األدبية
العاملي�ة ،فظه�رت سلس�ة رواي�ات نقس�ية
عرفت روايات كومبانيون استمرت يف تطوير

مواضيع دوستويفسكي .إضافة لألثر األدبي
الكبري ،بصم مضمون الرواية عىل علم النفس
وباحثيه مثل س�يغموند فرويد الذي ش�كلّت
أعم�ال ديستوفس�كي عموم�ا ً والجريم�ة
والعق�اب خصوص�ا ً مرجعا أساس�يا ً ملُقاربة
مرض الرصع .ظهرت العروض األوىل للرواية
يف ثمانيني�ات القرن التاس�ع عرش حيث كان
أول إنت�اج مرسح�ي يف روس�يا ع�ام ،1899
فيم�ا عرضت وصورت أول نس�خة مرسحية
أجنبي�ة يف العاصم�ة الفرنس�ية باريس عام
 ،1888ليت�واىل عرضه�ا على م�ر العصور يف
مختلف الفنون املرئية واملسموعة عرب العالم
حيث أضحت الرواية من كالسيكيات السينما
واألدب.
ملخص الرواية
— لق�د لخـ�ص دوستويفس�كي الرواي�ة
بنفس�ه عندما أرسل رس�الة إىل نارش جريدة
الرسول الرويس يقول فيها :
ه�ل آم�ل يف نشر رواي�ة يف مجلتك الرس�ول
الرويس؟
إنه�ا دراس�ة نفس�ية لجريمة تق�ع يف أيامنا
ه�ذه ،بل يف ه�ذا الع�ام بالتحديد ش�اب من
أرسة برجوازية صغيرة مطرود من الجامعة
ويعي�ش يف ب�ؤس قاتلب�دون وع�ي ،بمبادئ
مضطربة ،متأثرا ً بأفكار غريبة غري ناضجة،
مجاله�ا الخي�ال يق�رر اإلفلات إىل األب�د من
وضع�ه التعس يصمم عىل قت�ل امرأة عجوز،

أرملة مستش�ار مس�تبد ،تقرض امل�ال بالربا
إلس�عاد أمه التي تعيش يف جنب�ات العاصمة
وإنق�اذ أخت�ه املس�تخدمة لدى مال�ك عقار
يهدد مس�تقبلها ،وإلنهاء دراسته والسفر إىل
الخارج وليحيا س�عيدا ً مستقيما ً ملبيا ً واجب
الطيبة
مع اآلخرين من هذا الجنس البرشي
إن اس�تطعنا أن نس�مي جرما ً هذا الفعل ضد
ش�خص عجوز صماء ،خبيث�ة و عليلة ربما
ماتت بعد شهر حتف أنفها
علما ً أن هذه الجرائم صعبة التحقيق بش�كل
رهيب�ة ألن الدوافع واألم�ارات جلية واضحة
وأن كثيرا ً م�ن األمور مرتوك�ة للصدفة ألمر
ال�ذي يفض�ح املج�رم دائم�ا ً كل ه�ذا يجعل
املجرم يعزف عن مرشوعه وينقيض شهر بني
الجريم�ة وبين الكارثة النهائي�ة القاتل غري
مته�م أب�داً ،وال يمكن أن يك�ون وهنا يتضح
تطور الجريمة النفساني قضايا عصية و غري
متوقع�ة توجع قلبه العدال�ة اإللهية ورشعة
الناس تأخذ حقه�ا ويكره أخريا ً عىل الذهاب
إىل حيث ييشء بنفسه
ل�م يمت يف املنفى ،بل ع�اد ليعيش بني الناس
إن م�ا يعذبه ه�و يقظة الحس اإلنس�اني يف
ضلوعه بعد أن أنجز جريمته إن قانون العدالة
والطبيعة البرشية أخذا حقهما فاملجرم نفسه
يقرر قبول العذاب ليكفر عن خطيئته
إن املفارق�ة الت�ي نلقاه�ا عن�د ق�راءة هذه

الرواية هي أن دوستويفسكي يرغمنا عىل أن
نتعاط�ف ليس مع الضحية ،ب�ل مع الجاني،
حي�ث ال يب�دو لنا كم�ا هو املتع�ارف عليه يف
ش�خصية الجن�اة القس�اة األجلاف ،بل هو
ش�خصية يف غاية الرهافة والحساس�ية .إنه
أسير فكرة ،وأسير وضع اجتماع�ي ظالم،
وم�ن ثم نستش�عر أن ثم�ة تربيرا ً م�ا لفعله
اإلجرامي.
نهج دوستويفسكي يف رواية الجريمة والعقاب
عىل نمط رواياته الكربى النازعة نحو االشتغال
عىل الرؤى واإلش�كاالت الفلسفية .وإذا كانت
رواياته األبله أو اإلخوة كرامازوف هي أيضا قد
قاربت األس�ئلة الوجودية؛ فإن ميزة نصه هذا
(الجريم�ة والعقاب) هو أنه أكث�ر تركيزا ً عىل
الس�ؤال الوجودي املتعلق بكيفية إثبات الذات.
حتى ان مقاطع كثرية من رسده يمكن أن تعد
تأمالت فلس�فية معربة عن فكرة السوبرمان
كم�ا س�تتبلور الحق�ا ً يف املت�ن النيتش�وي.
فشخصية راس�كولينكوف من حيث مالمحها
النفسية ،وهواجسها الفكرية ،قريبة جدا ً من
املعاني الفلس�فية التي س�يبلورها الفيلسوف
األملاني نيتش�ه يف نقده الجينالوجي لألخالق،
وإعالن�ه ع�ن ميلاد الس�وبرمان .ومعلوم أن
نيتشه كان من القراء املعجبني باملتن الرسدي
لدوستويفسكي ،بل إنه قال ذات يوم معربا عن
ه�ذا اإلعجاب :إن دوستويفس�كي هو الوحيد
الذي علمني شيئا ً من السيكولوجيا.
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...له

كيف تتخلصني من العادات
الغذائية السيئة يف رمضان؟

 6مشاكل مالية تدمر احلياة الزوجية
تعد املسائل املالية من أهم األسباب التي
تثير الخالفات والنزاع�ات بني الزوجني،
ويمك�ن أن ت�ؤدي ه�ذه الخالف�ات إىل
االنفصال ،إذا لم يحسن الزوجان التعامل
معها وإيجاد حلول مناسبة لها.
ومن الرضوري أن يدرك كل من الزوجني،
أن الحي�اة األرسي�ة قائمة على التعاون
يف مختل�ف املج�االت ومن بينه�ا األمور
املالي�ة ،فس�واء عم�ل أح�د الزوجني أو
كالهم�ا لجني املال ،يج�ب أن يتم وضع
أس�س س�ليمة إلنفاق هذا املال دون ان
يشكل عقبة يف سبيل سعادة األرسة.
وهذه مجموعة من املش�اكل املالية التي
تقع فيها العديد من األرس من وقت آلخر
نتيجة ضعف التنسيق والتعاون.
 - 1الفصل يف املال
تنش�أ املش�اكل بني الزوجني يف كثري من
األحيان عندما يحاول أحدهما االستئثار
باملال ال�ذي يجنيه من عمل�ه ،ويتملص
من مس�ؤولياته تجاه املن�زل ،وبدالً من
ذلك يجب أن يتفق الزوجان عىل ميزانية
مح�ددة للمنزل يس�اهم كل منهما فيها
عىل حسب إمكاناته.
 - 2الديون
تلقي الدي�ون بظاللها عىل حياة األرسة،
و تجع�ل رب املنزل واملس�ؤول عن تأمني

نفقاته�ا يش�عر بالقلق والتوتر بش�كل
دائ�م ،كم�ا أن النقاش�ات بين الزوجني
حول الديون والنفقات الش�هرية تنتهي
يف كثير من األحي�ان إىل خالفات بينهما،
لذلك ينصح بتجنب الديون قدر اإلمكان،
ورشاء الحاج�ات الرضوري�ة الت�ي

يحتاجها املنزل.
 - 3اختالف طريقة التعامل مع املال
تختل�ف طريق�ة التعام�ل مع امل�ال من
شخص آلخر ،فهناك املبذر الذي ينفق كل
م�ا يقع بني يديه من م�ال ،وهناك املدبر
الق�ادر عىل توفري امل�ال مهما كان دخله

منخفض�اً ،وعندم�ا تتعارض ش�خصية
الزوجين يف ه�ذا املجال تنش�أ الخالفات
بينهم�ا ،والحل األمثل لهذه املش�كلة هو
الت�زام كال الطرفين بميزاني�ة مح�ددة
طوال الشهر.
 - 4التسلط

تنش�أ ه�ذه النزع�ة عندم�ا يعم�ل أحد
ُ
عاطلا
الزوجين يف حين يك�ون اآلخ�ر
ع�ن العمل ،إذا يس�عى من بي�ده املال إىل
الس�يطرة على األم�ور واس�تالم زم�ام
املبادرة يف املنزل ،وينتج عن ذلك ش�عور
باإلهان�ة ل�دى الط�رف اآلخ�ر ،وم�ن
الرضوري أن تكون العالقة بني الزوجني
مبنية على التكاف�ؤ واالحترام املتبادل
بغض النظر عن النواحي املادية.
 - 5مرصوفات األطفال
تضي�ف مرصوف�ات األطف�ال املختلف�ة
أعباء مالي�ة كبرية على األرسة ،وإذا لم
تؤخذ هذه املرصوفات بعني االعتبار منذ
البداية ،تبدأ الخالفات بني الزوجني حول
تأمينها ،ويفضل أن يتم التخطيط بشكل
مسبق قبل إنجاب األطفال وحساب كافة
املرصوفات لتأمني حياة كريمة لهم.
 - 6أقارب الزوجة والزوجة
يف كثير من األحيان يك�ون أحد الزوجني
ملزم�ا ً بمرصوفات والدي�ه او أحد أفراد
األرسة ،ويخل�ق ذلك العديد من املش�اكل
فيم�ا لم يتفهم الط�رف اآلخر ذلك ،ومن
املستحس�ن أن يتم التفاهم بني الزوجني
عىل ه�ذه األم�ور قب�ل ال�زواج ،حتى ال
تك�ون عقبة يف طري�ق حياتهما يف وقت
الحق.

املطبخ ..

طريقة حتضري دجاج حمشي باخلضار
املقادير:
الدجاج  :دجاجتان (حجم كبري)
ملح  :ملعقة كبرية
فلفل أسود  :ملعقة صغرية
لزنجبيل  :ملعقة صغريةالقرفة  :ملعقة صغرية
الكركم  :ملعقة صغرية
هيل  :ملعقة صغرية (مطحون)
بهار مشكل  2 :ملعقة صغرية
بقدونس  :نصف كوب (مفروم)
البازيالء  :كوب
زيت الذرة  2 :ملعقة كبرية
لحم مفروم  :ربع كيلو

نصائح طبية

ال يس�تطيع الطف�ل الرضي�ع
إبالغن�ا بم�ا يش�عر ب�ه ،ولكنه
غالب�ا ً يبكي كرد فعل ملا يعانيه،
لذل�ك يج�ب على األم أن تتعلم
لغة طفلها الرضيع ،وأن تالحظ
أي تغيري غير طبيعي يطرأ عىل
جس�مه أو ترصفات�ه ،ويج�ب
عليها أيضا ً أن تعرف متى تذهب
إىل الطبي�ب لطل�ب املس�اعدة
إذا الحظ�ت عالم�ات ت�دل عىل
مرضه.
كيف تعرفني أن طفلك مريض؟
 - 1رف�ض الرضاع�ة علما ً بأن
التوقي�ت يشير إىل أن�ه جائ�ع،
حي�ث يس�تمر الطف�ل يف ب�كاء
مستمر من دون سبب واضح.
 - 2البكاء بشكل متقطع إىل حد
ضي�ق التنفس ،وهو إش�ارة إىل
خلل صحي يجب التحقق منه.
 - 3الش�عور املس�تمر بالنعاس
والرغب�ة يف النوم خارج األوقات

البص�ل  1 :حبة (متوس�ط الحجم
 /مفروم)
الثوم  3 :فصوص (مهروس)
الفلفل الحار  :قرن (مفروم)
البطاط�س  2 :حب�ة (متوس�طة
الحجم  /مقطعة مكعبات)
طماط�م  2 :حبة (كبرية الحجم /
مقطعة مكعبات)
الكوسا  2 :حبة (مقطعة رشائح)
الجزر  1 :حبة (متوسط الحجم /
مقطع رشائح)
البص�ل  1 :حب�ة (صغري الحجم /
مقطع مكعبات)

الث�وم  :رأس (صغير الحج�م /
مقسوم إىل نصفني)
طريقة التحضري:
طريقة تحضري البهارات:
إضاف�ة ك ٍل م�ن :الكرك�م ،البهار
املش�كل ،هيل ،ملح ،ورش�ة فلفل
أسود يف وعاء مع تقليبهم.
وض�ع القليل من زي�ت الزيتون يف
قدر وإضافة الخرضاوات املقطعة
مع تقليبها حتى تنضج.
وضع ك ٍل م�ن :الزنجبي�ل ،البصل
املف�روم م�ع الث�وم م�ع التقليب
املستمر.

إضافة باق�ي البه�ارات املحرضة
جانبا ً عىل قدر الخرضاوات.
طريقة تحضري الدجاج:
وض�ع البه�ارات املتبقي�ة على
الدجاج يف وعاء عميق ،مع تتبيلها
جيدا ً من الداخل والخارج.
حش�و الدج�اج بالخضراوات
ووضع�ه يف صيني�ة ،ورش القليل
م�ن زي�ت الزيت�ون والبقدون�س
على الوج�ه ،ث َّم إضاف�ة كوب من
املاء على الصيني�ة ويغطى بورق
القصدي�ر وإدخاله إىل الفرن لحني
استوائه.

املعتادة.
 - 4البكاء الصامت .وهو عبارة
عن أنين خفيف يصدره الطفل؛
ألنه ال يس�تطيع البكاء .ويعترب

الب�كاء الصام�ت خطيرا ً إذا
اعتقدت األم أن صمته يعني أنه
بخري.
 - 5قلة النشاط.

 - 8صعوبة يف التنفس.
 - 9قيء :معظم األطفال يف سن
الرضاع�ة يعان�ون م�ن القيء
املتك�رر بص�ورة طفيفة ،ولكن
إذا كان القيء شديدا ً أو عىل غري
املعتاد يعترب مؤرشا ً مرضياً.
 - 10اإلسهال املتكرر أو الشديد
أو املصح�وب بوج�ود مخاط أو
دم.
 - 11عالم�ات الجف�اف مث�ل
البكاء بغري دم�وع أو عدم تبلل
الحفاضة بالبول كالعادة.
 - 12تغيير يف ل�ون الب�ول أو
الرباز.
 - 13تغيير يف ل�ون الجل�د أو
ظهور طفح جلدي.
 - 14وجود قرح بالفم.
كل هذه األعراض تعترب مؤرشات
تستوجب مراجعة الطبيب فورا ً
للوق�وف على األس�باب وعمل
اإلجراء الطبي الالزم.

ّ
التحقق م�ن نوعيّة القدور
يجب
املحروق�ة ،قب�ل املب�ارشة يف
تنظيفها ،وذلك تفاديا ً من خدشها
أو إتالفه�ا .ويف هذا اإلطار ،نقدم
مجموع�ة م�ن الحلول الس�هلة

التي تس�تخدم مكونات متوافرة
يف معظم املنازل لتنظيف األواني
املحروقة.
الخل وبيكربونات الصودا
الخل منظ�ف متع�دد األغراض،

يمك�ن أن يحدث تصل�ب الرقبة نتيج�ة الوضعية
الخاطئ�ة ،أو اإلصابات ،أو العمل لس�اعات طويلة
يف املكت�ب أمام الكومبيوت�ر ،أو النوم يف وضع غري
مريح ،أو نتيجة الحركة الخاطئة أثناء التمارين.
يش�مل العالج التقلي�دي لتصلب الرقب�ة وصفات
لتس�كني األل�م ،وعقاقير مض�ادة لاللتهابات ،إىل
جانب العالج الطبيعي لتخفيف آالم الرقبة.
إلي�ك مجموع�ة م�ن العالج�ات الطبيعي�ة البديلة
لتصلب الرقبة:
األعش�اب .تس�اعد األعش�اب املضادة لاللتهابات
على تخفيف االنزعاج من تصل�ب الرقبة .من هذه
األعش�اب الكركم والزنجبيل ،ويمك�ن أيضا ً تناول
الع�رق س�وس أو الصفص�اف األبي�ض ،وإنزي�م
الربوميلني الذي يوجد يف األناناس لتخفيف أعراض
االلتهاب.
العالج�ات التكميلية .تس�اعد ه�ذه العالجات عىل
من�ع آالم العن�ق وتصل�ب الرقبة ،وأهمه�ا تقويم
العمود الفقري الذي يس�اعد على ترتيب الفقرات
الت�ي تزحزحت نتيجة ضعف الق�وام أو اإلصابات.
من العالج�ات التكميلية أيضا ً الوخ�ز باإلبر (اإلبر
الصينية) الذي يساعد عىل تخفيف التهاب الرقبة،
وأيضا ً التدليك (املساج).

التدريب�ات .يمكنك اس�تعادة الق�وام الصحيح من
خلال التماري�ن الرياضية .م�ن أش�هر التمارين
الخاص�ة بتصحي�ح وضعي�ة الرقب�ة الوق�وف يف
مواجه�ة الج�دار ،ورفع يد واح�دة ألعىل والضغط
به�ا من أجل إبع�اد الصدر القريب م�ن الجدار ،ما
ي�ؤدي إىل تمدد الصدر واتجاه الج�ذع نحو الجانب
ثوان.
الخلفي ،والبقاء يف هذه الوضعية بضع
ٍ
تنبغي استشارة الطبيب عند االعتماد عىل العالجات
الطبيعية لتخفيف آالم الرقبة وعالج التصلب ،كما
يج�ب التأكد م�ن أن املعالج بالوخ�ز باإلبر معتمد
ومتخصص يف آالم الرقبة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

 7أخطاء تفعلينها يف املطبخ

طرق تنظيف القدور احملروقة
يس�تخدم يف تنظي�ف األوان�ي
املحروقة وفق اآلتي:
• يص�بّ يف ق�اع اإلن�اء النظيف،
مق�داران متس�اويان م�ن امل�اء
والخل األبيض .

بحسب اختصاصيي التغذية.
يف الت�ايل نطلع على العادات الس�يئة يف الرمض�ان وكيفية التخلص
منها:
تنظيم مواعيد الوجبات
من الع�ادات الغذائية الخاطئ�ة التي نتبعها يوميا ً ه�ي عدم تنظيم
مواعيد الوجبات ،عىل عكس شهر رمضان حيث يصبح هناك تنظيم
للوجبات مما يساعد عىل تحسني الحرق يف الجسم.
ً
خصوص�ا يف الصباح،
باإلضاف�ة إىل قلة رشب امل�اء يف األيام العادية
فغالب�ا ً ما نبدأ يومن�ا برشب القهوة التي تزيد من حمضية الجس�م
مم�ا يجعل اإلنس�ان أكثر عرضة لإلصابة باألمراض .بينما يف ش�هر
رمض�ان الكريم ،نكسر صيامنا برشب املاء الذي يس�اعد عىل طرد
الس�موم من الجس�م .كما أن رشب املاء عىل معدة فارغة ُيساهم يف
ً
ونش�اطا ،األمر الذي يمنع اإلصابة بالكسل
ترك الجس�م أكثر صحة
بعد اإلفطار.
أهمية رشب املاء
وح�ول أهمية رشب امل�اء يف رمضان ،يجب رشب امل�اء عند اإلفطار
عىل معدة فارغة يش�عرك بأنك أق�ل جوعاً ،ويعمل عىل تقليل الرغبة
الش�ديدة إىل تن�اول الطع�ام ،وهذا يمن�ع زيادة ال�وزن الناجمة عن
اإلفراط يف تناول الطعام.
كما أن ممارس�ة الرياضة املناس�بة يف رمضان مهم�ة جداً ،وأفضل
األوق�ات للرياض�ة يف رمضان قبل اإلفطار بس�اعة مل�دة  ٤٥دقيقة،
رشيطة أال يكون الش�خص مريض سكري أو ضغط أو كىل ،والوقت
الثاني هو بعد اإلفطار بنحو ثالث ساعات
 استبدال طريقة الطهي من القيل إىل الشوي الفرن. استخدام طحني القمح الكامل بدل الطحني األبيض. استبدال العصائر الصناعية واملرشوبات الغازية بالفواكه الطبيعيةأو العصائر الطبيعية بدون إضافة سكر.
 تناول الفول والبقوليات عىل وجبة السحور يساعد عىل اإلحساسبالشبع فرتة أطول.
ّ
وتجنب رشب
 تناول املاء بش�كل تدريجي ما بني اإلفطار والسحوركميات كبرية من املاء قبل اإلمساك مبارشة.

عالجات طبيعية لتصلب الرقبة وآالم العنق

تدبري منزلي
ّ
س�خن الخ�ل املخف�ف بامل�اء
• ُي
عىل املوق�د ،وذلك حتى يغيل ،مع
إيداعه لدقيق�ة إضافية بعد ذلك
وإطفاء الحرارة .يصفى الخل.
• تضاف ملعقة كبرية من صودا
الخبز إىل اآلنية املحروقة الفارغة،
فيصب الخل ،م�ع مالحظة تولد
ب�ركان فوار م�ن خلال الجمع
بين الخل وص�ودا الخب�ز  ،علما ً
أن ص�ودا الخب�ز مادة كاش�طة
تساعد يف إزالة البقع.
• ُيش�طف اإلن�اء جي�دا ً بامل�اء
وسائل الجيل.
امللح
يفي�د امللح الخش�ن يف التخفيف
من عالم�ات االحرتاق ،وهو رائع
بشكل خاص ،يف مجال التخلص
من األوساخ الدهنية.
الكاتشب
قد ال يكون الكاتشب وحده مادة
حمضيّ�ة إىل درج�ة كافية ،حتى
إزال�ة الح�روق الش�ديدة ،لكن�ه
يعيد اللمع�ان إىل األواني واملقايل

ُيعد ش�هر رمضان املبارك من أفضل الشهور للمحافظة عىل الصحة
والتخلص من العادات الس�يئة لألكل التي نتبعها بش�كل كبري يوميا ً

سر االعشاب..؟؟؟

 14عالمة تدل على مرض الرضيع

 - 6ارتف�اع درج�ة الح�رارة
بصورة متكررة عن . 37.8
 - 7رش�ح أو س�عال ش�ديد أو
تغيري يف لون الشفاه.
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الباهت�ة وامللطخة ،بع�د جليها.
ويف ه�ذا اإلط�ار ،تغلّ�ف املنطقة
املحرتق�ة بطبق�ة رقيق�ة م�ن
الكاتش�ب ،م�ع مس�حه بعد 15
دقيقة.
الليمون الحامض
العصري النات�ج عن  3ثمرات من
الليمون الحامض ،يكفي لتفكيك
األج�زاء املحروقة من اآلنية ،بعد
تس�خينه .يص�ب العصير على
األماك�ن املحروقة ،م�ع دعكها،
فيترك لنحو  10دقائق بعد صب
القلي�ل م�ن امل�اء .ثم ،تش�طف
اآلنية.
ورق القصدير
ُت ّ
رش كمية وافرة من صودا الخبز
على األج�زاء املحروق�ة ،فيصبّ
القليل من املاء لعمل عجينة .ثم،
تجعد رقائ�ق األلومني�وم ،بغية
طلاء العجينة ،حت�ى تصبح كل
أج�زاء الطع�ام والبق�ع نظيفة.
ُتش�طف املقلاة بامل�اء الداف�ئ
وسائل الجيل.

 - 1تغس�لني يدي�ك قب�ل
الطبخ:نعم ،ه�ذه خطوة أولية
جي�دة لكن البح�ث يظهر ّ
بأنك
تحتاجين لغس�ل يدي�ك ع� ّدة
مرات أثناء الطبخ للبقاء آمنة.
ح�اويل غس�ل يدي�ك ّ
كل م�رّة
تقومين بنق�ل مك�وّن جدي�د
إلعداد وجبة الطعام ،خصوصا
عن�د االنتق�ال م�ن اللح�م إىل
الخضار إىل التوابل.
مالحظ�ة :ال تغسلي يدي�ك
برسعة ،بل ع�دي إىل العرشين
وأنت تغس�لني يديك مع فركها
جي�دا بالصاب�ون للتخلص من
كل البكترييا.
 - 2تغس�لني األطعم�ة ح�ال
الوص�ول إىل البيت من الس�وق
م�ن اللطي�ف أن يك�ون هناك
خض�ار وفواكه جاه�زة لألكل
أو للطب�خ دائم�ا .ولك�ن إذا
قمت بغسل الخضار والفواكه
ث�م وضعته�ا يف الثالج�ة ،فقد
تصب�ح هدفا س�هال للعفونة،
وامليكروب�ات الت�ي تنمو بفعل
الرطوبة .بدال من ذلك اغسلي

الخضار قبل تناولها فقط.
مالحظة :تخلصي من الطبقة
الخارجي�ة للخ�س ،وامللف�وف
الت�ي تلوثت .ثم اغسلي باقي
األوراق جيدا باملاء ،ال تستعميل
الصابون حت�ى ال تبقى بقاياه
عالقة يف األوراق.
- 3اغسلي الفاكهة التي تؤكل
بقرشتها فقط
مفاج�أة :الثمار ذات القش�ور
غير الصالحة لألكل ،مثل املوز
والبطي�خ ،يمك�ن أن تصب�ح

خطرية ،ألن البكترييا يمكن أن
تنتقل إىل داخل الثمرة بواسطة
السكني ،إذا كنت تريدين غسل
الثم�ار ،قوم�ي باس�تعمال
فرشاة التنظيف إلزالة الوسخ،
والرتس�بات ،والجراثيم؛ ارمي
الفرش�اة يف غس�الة الصحون
بعدئذ.
مالحظ�ة :قطع�ي الطماط�م،
والفراول�ة ،والفلف�ل بع�د
غسلها حتى ال تدخل البكترييا
داخلها.
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صــــورة و حــــدث

كلمــات متـقاطعة

الحمل

ال تنزعج برسعة من مشاكلك العاطفيّة .توقع
اليوم مفاجأة مدهشة من الحبيب ،ولكن سيكون
رد فعلك غريبا للوهلة األوىل ،فأنت لست معتادا عىل
أن تك�ون متلقيا للمبادرات الرومانس�ية منه .عليك أن
تتحىل بالقوة لكي تترصف بشكل يبتعد عن الزيف.

الثور

إن كنت تعانى من ضغوط بس�بب األقس�اط
والديون َ
فتحل بالش�جاعة ملواجهتها وابحث
عن الحلف�اء واملس�اندين .مرحلة مؤقت�ة والبدّ
للش�مس أن تشرق م�ن جدي�د .الترك�ن لألف�كار
الس�وداوية واس�تعمل عقلك لتجد املخرج املناس�ب .ال
تندفع يف تكوين صداقاتك كي ال تندم فيما بعد.

الجوزاء

من املتوقع اليوم أنك ستقيض معظم ساعات
الي�وم يف الرشكة بني الزمالء .اس�تعد لحضور
أكثر من احتفال أو للمش�اركة يف إحدى األنشطة
التطوعية .اهتم بهذه األنشطة فربما يكون أحد هذه
األنش�طة بمثابة عامل مس�اعد لك يف حيات�ك املهنية.
لديك فرصة اليوم لتفعل ما تريد دون قيود فاغتنمها.
 - 1260قوبلاي خ�ان يتوىل حك�م إمرباطورية
املغول.
 - 1494املستكش�ف كريس�توفر كولومب�وس
يكتشف جامايكا.
 - 1762التوقيع عىل «معاھدة سانت بطرسربغ»
بني اإلمرباطورية الروسية وبروسيا.
 - 1808كانتون أرجاو يف سويرسا يلغي مواطنة
تابعي الديانة اليھودية.
 - 1835افتتاح أول خط س�كة حدي�د يف أوروبا
القارية يصل بني ميشلني وبروكسل يف بلجيكا.
 - 1893انھي�ار س�وق نيويورك للأوراق املالية
مما سبب كساد اقتصادي كبري.
 - 1931تأس�يس جمعي�ة العلم�اء املس�لمني
الجزائريني.
 - 1936القوات اإليطالية تحتل أديس أبابا.
 - 1940الالجئني النرويجيني أثناء الحرب العاملية
الثانية يشكلون حكومة منفى يف لندن.
 - 1941اإلعالن عن استقالل إثيوبيا وذلك بعودة
اإلمرباطور ھيال سياليس.
 - 1943تنصي�ب األمني باي ب�ن محمد الحبيب
ملكا عىل تونس.
 - 1945الق�وات الربيطاني�ة والكندي�ة تحرران
ھولندا والدنمارك من احتالل أملانيا النازية وذلك
بعد استسالم قواتھا لھم ،وذلك يف قرب نھاية
الحرب العاملية الثانية.

السرطان

احذر إذا كنت مرتبطا التمس�ك باألوهام عىل
املستوى العاطفي وال تفرط يف خسارة العالقة
مع الرشيك بسبب تأخره يف الرد عىل متطلباتك أو
جراء ش�عورك العابر بالنقص .ق�د تعاني اليوم من
وضع عاطفي غير مريح ال يلبي طموحاتك وال يحقق
لك ما تحلم به.

األسد

ربم�ا تك�ون بحاج�ة إىل املش�اركة يف األنش�طة
الجماعي�ة نظ�را مل�ا توفره ل�ك من ت�وازن عقيل
وعاطف�ي يف ذل�ك الوق�ت .عالقاتك بأصدقائ�ك اليوم
ستكون عىل ما يرام وربما تتوطد .ربما تلتقي بمجموعة
من األصدقاء الجدد .س�تجد بني هؤالء األصدقاء ش�خصا ما
يعم�ل يف نف�س مجالك .ربم�ا تتعلم منه الكثري م�ا يتيح لك
الفرصة للتقدم يف علمك.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

ربم�ا تلتقي اليوم بمجموع�ة من األطفال يف
النادي أو يف الشارع والطريف أنك ستشاركهم
يف ألعابهم وتتمنى أن ترجع لطفولتك مرة أخرى.
تفك�ر يف الح�ب اليوم ولذل�ك ال تنده�ش إذا وجدت
ش�خصا ما يعبر ع�ن إعجابه ل�ك .أنت مح�ط أنظار
الجميع اليوم.

الميزان

ستس�أل نفس�ك اليوم س�ؤاال وهو “هل أنت
راض ع�ن حياتك الش�خصية ،أم أنت مضطر
لتغيري بعض س�لوكياتك وأفكارك؟” .تعودت عىل
اتخاذ قرارات تناسبك فقط ،ولكن حان الوقت لتدرك
أن�ك ال تعيش بمفردك يف هذا العال�م فيجب أن تفكر يف
نفسك ويف الرشيك.

العقرب

العاطفة واملش�اعر الرقيقة هي عنوان يومك
وربما يكون الس�بب يف ذل�ك حضورك لبعض
االحتفاالت االجتماعية ولقاؤك ببعض األشخاص.
إذا كنت مرتبطا فتوقع االقرتاب من الحبيب بش�كل
أكبر .أم�ا إذا كنت غير مرتبط فال تتعج�ب إذا وجدت
شخصا ما يخرتق حياتك العاطفية.

القوس

ي�وم عظي�م وربم�ا يك�ون مليئ�ا باألحداث
الج�ادة أكثر مما تتوق�ع .يتصل بك صديق ما
الي�وم ويطلب منك أن تلتقي ب�ه يف أحد النوادي.
هذا الصديق ربما يريد أن يناقش معك مرشوع عمل
جديدا سيكون مصدر ربح دائما لك فيما بعد .كن حذرا
فمن حول�ك أنانيون ولذا ننصحك بأال تلقي لهم باال .ال
تدعهم يؤثرون عىل تفكريك.

الجدي

على الرغ�م م�ن أن الظ�روف الي�وم متاحة
لالسترخاء والراحة إال أنك لن تستمتع بوقتك
بالش�كل ال�ذي تتمن�اه .س�تحاول تعدي�ل بعض
مواعيدك حتى توازن بني وقت الراحة والعمل .حاول
أن تغير طريقت�ك يف إنج�از األعم�ال .يج�ب أن تنجز
األعمال أوال بأول حتى تتجنب الشعور بالضغوط.

الدلو
التواص�ل الي�وم م�ع أف�راد األرسة بالتحديد
أو م�ع الحبيب ق�د يكون له أث�ر إيجابي عىل
عالقتك بهم .ربما يدعمك أحدهم ويش�جعك عىل
املش�اركة يف بعض األنش�طة .تتمتع الي�وم بالهدوء
والراحة ولذلك ننصحك بأن تخطط للخروج مع الحبيب
يف املساء.

الحوت

تعل�م أن تتف�اوض به�دوء ،وال تتسرع يف
الحكم عىل اآلخرين .يسبّب لك لسانك السليط
املش�اكل ،فك�ن أكث�ر ودا مع الحبيب خش�ية أن
يبتع�د عن�ك .كن معت�دال فيم�ا يج�ب أن تعتمده يف
كميات املأكوالت التي تتناولها يف كل وجبة.

 - 1949بلجيكا والدنمارك وفرنس�ا وجمھورية
أيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وھولندا والنرويج
والسويد واململكة املتحدة يوقعون معاھدة لندن
والتي أسست مجلس أوروبا ،وقد اختريت مدينة
سرتاسبورغ مقرا للمجلس.
 - 1950بوميب�ول أدولياديج يتوج نفس�ه ملكا
عىل تايالند.
 - 1955أملاني�ا الغربي�ة تحص�ل عىل س�يادتھا
كامل�ة وإعالنھ�ا دول�ة مس�قلة تح�ت اس�م
جمھورية أملانيا االتحادية.
 - 1980الق�وات الخاص�ة الربيطاني�ة تقتح�م
السفارة اإليرانية يف لندن.
ً
اتفاقا مع
 - 2006الحكوم�ة الس�ودانية توق�ع
حركة تحرير السودان.
 - 2010اإلعلان ع�ن وفاة رئي�س نيجرييا عمر
يارادوا بع�د رصاع طويل مع املرض قام خاللھا
بتسليم السلطة لنائبة غودالك جوناثان.
 - 2011محكمة مرصية تصدر حكما عىل وزير
الداخلية الس�ابق حبيب العاديل بالسجن ملدة 12
عاما وذلك بتھم الرتبح غري املرشوع
وغسيل األموال ،ليكون بذلك أول حكم يصدر عىل
مسؤول يف النظام السابق قبل ثورة  25يناير.
 - 2016حري�ق ھائ�ل يف كن�دا يدف�ع عشرات
اآلالف من الس�كان إىل الن�زوح من مدينة فورت
ماكموراي.

غزل عراقي
س�لطه وج�اه ال�ك يم�ي وال�ك م�ال
كلب�ي ماعش�ق غيرك ول�ك م�ال
الل�ه يس�اعد الراس�ب واالكمــ�ال
والناج�ح ال�ف رحم�ة على ابي�ه
ف�ر الكل�ب م�ن ش�افك وهلهـــ�ل
غ�اب الكم�ر بغياب�ك وه�ل هـــ�ل
اجيت�ك لشرب الرشب�ت وهله�ل
وتبق�ى وي�اي مهم�ا النف�س بي�ه
اكظ�ي اللي�ل احس�ب ب�س أمن�ي
وال س�اعة اللي�ايل ب�س امأن�ي
ول�ك كايف ي�ا زمان�ي ب�س من�ي
بمرام�ك والرتي�دة ص�ار بيــــ�ه
ل�ون دمع�ي بح�ر ه�م ج�ان وش�ل
وال ينف�ع بجرح�ي ال�روف والش�ل
شلي بال�دار عك�ب ال�راح والش�ل
بع�د عين�ه الس�لف يح�رم عليــــ�ه

قصة مثل

فلوسه صارت جبيبه  ...ليش مايضحك؟

يرضب للشخص الذي يبخس الناس حقهم
ويجعل من باطله حقا فرضه عليهم  ،لؤما
منه وبهتانا .
أصله:
أن رجلا كان ق�د أقرض جح�ا بعض املال
ألجل معني  .فلما حان موعد سداد ال ّدين لم
يك�ن مع جحا من املال ما يس� ّدد به دينه .
فاعتذر للرجل  ،وعينّ له موعدا آخر للسداد
 .فلما عاد الرجل يف املوعد املعينّ لم يستطع
جح�ا أن يفي له بما وع�ده به  ،لضيق ذات
ي�ده  ،فراح يماط�ل الرجل ويع�ده مواعيد
أخ�رى  .واس�تمر الحال هك�ذا زمنا طويال
كل الرجل ّ
حتى ّ
ومل .

ويف ذات ي�وم ج�اء الرج�ل إىل بي�ت جح�ا
يطالبه بس�داد ال ّدي�ن  ،فخرج إلي�ه ولده ،
وق�ال له  (( :والدي يقرؤك السلام ويقول
لك  :أن بجوار بيتنا أكواما كثرية من الشوك
 ،وأن رعاة الغنم كثريا ما يمرون بأغنامهم
ّ
فتحت�ك فراء تل�ك األغنام بتلك
م�ن ههنا ،
األشواك  ،فينزع منها بعض الصوف فيعلق
بالش�وك  .وقد أمرني وال�دي أن أجمع ذلك
الصوف العالق بالشوك كل يوم وأحتفظ به
ّ
وننظفه
حت�ى يصبح كمية كبيرة فنعزله
ّ
ّ
ونلف�ه على ال�دوالب ،
ونمش�طه ونغزل�ه
ث�م نحيكه عب�اءة كبرية  ،متقن�ة الصنع ،
ناعم�ة امللمس  ،فنبيعها بثمن عال  ،ونفي

ل�ك حقك من ذلك الثمن ))  .ولم يكد الرجل
يس�مع ذلك الكالم حت�ى راح يضحك عاليا
وهو يفحص األرض برجليه  ،حتى استلقى
عىل ظهره من شدة الضحك .
مل�ا عاد جح�ا إىل بيته  ،أخربه ول�ده بقدوم
الرج�ل الدائن  ،وم�اذا قال له  ،وكيف رشح
له األم�ر رشحا كافيا حت�ى فحص األرض
بقدمي�ه  .فقال جحا  :معلوم يضحك  ...إذا
(( فلوسه صارت بجيبه  ...ليش مايضحك
؟ ))  .ذاع ذل�ك الخرب بني الناس  ،فضحكوا
م�ن ق�ول جحا وعجب�وا من فعل�ه  ،ورثوا
لحال ذلك الدائن املسكني .وذهب ذلك القول
مثال.

اختبارات شخصية

من الفتاة األكثر ثقة بنفسها؟

يمكن هذا االختبار أن يكش�ف
رسا ً يرتبط بالشخصية ويح ّدد
الكثير م�ن الق�رارات املهم�ة
ويؤث�ر على الخط�ط املقبلة.
ولهذا يجب اإلجابة عىل السؤال:
من هي الفتاة األكثر قوة وثقة
بالنفس؟  1أم  2أم  3أم 4؟.
الرقم 1
يف ح�ال رأيت أن الفت�اة رقم 1
ه�ي أكثر ق�وة وثقة بنفس�ها
م�ن ال�ـ 3األخريات ،فه�ا ّ
يدل
على ّأنك تثقني بنفس�ك إىل حدّ
كبري .كم�ا ّأن�ك ال تخافني من
مواجهات املزيد من التحديات.
بل ّ
إن�ك تتقبلينها وتس�تعدين
لخوض تجربتها وأنت تشعرين
بالتفاؤل والحم�اس واالعتزاز
بالذات .لقد بذلت حتى اآلن كل
ما يف وس�عك لكي تبرزي أمام
اآلخري�ن ولهذا ل�ن يتمكن أحد
بع�د اآلن من اس�تغالل طيبتك

وحسن أخالقك.
الرقم 2
يف حال وق�ع اختيارك عىل هذه
الفت�اة واعتربته�ا األكثر قوة،
فهذا يكشف أن عاطفتك تتغلب
عىل قلبك عندما يتعينّ عليك أخذ
الق�رارات .فأنت تفضلني دائما ً
السير بحس�ب ما تمليه عليك
مشاعرك .والالفت ّأنك غالبا ً ما
تأخذي�ن الق�رارات الصحيحة.
والسبب ّأنك أيضا ً مراقبة جيدة
وتتمتعني بدقة املالحظة وقوة
الح�دس .ولهذا يج�د اآلخرون
صعوبة يف خداعك.
الرقم 3
إذا اخترت الفت�اة رق�م ،3
فأن�ت تصدقين املث�ل القائ�ل
إن “الصعوب�ات تكم�ن يف
التفاصي�ل” .فأن�ت تبالغين
يف عقالنيت�ك حت�ى ّأن�ك ق�د
ال تظهري�ن أي تعاط�ف م�ع

هل تعلم

ه�ل تعلم  ٪ 10من كمية الدم التي يدفع بهاالقلب إىل الجس�م تذه�ب إىل الجهاز الهضمي
النج�از عملية الهضم أثن�اء الصوم ،تنخفض
تلك النس�بة بش�كل كبري ،وهو ما يعني عمال
اقل للقلب ،وبالتايل قدرا من الراحة.
هل تعل�م نتيجة الحرتاق جزء من الش�حوماملخزونة بالجسم أثناء الصيام تتناقص نسبة
مادة «الكوليسترول» بالدم ،وهي املادة التي
ترتس�ب عىل ج�دار الرشايني مس�ببة تصلب
الرشايين وارتفاع الدم وتجلط الدم يف رشايني
القلب واملخ.
ه�ل تعل�م ان الصي�ام يجبر الجس�م علىاس�تهالك جزء م�ن الش�حوم املخزون�ة فيه

اآلخري�ن أيا ً يك�ن املوقف الذي
يستدعي ذلك .ومن الطبيعي أن
تتأثر عالقاتك االجتماعية سلبا ً
به�ذا .إال أن الوجه امليضء لهذا
ه�و ّأنك تبدين اس�تعدادا ً دائما ً
لخ�وض مغامرة جديدة .ورغم
ّأن�ك تأخذي�ن قرارات�ك برسعة
فكثريا ً ما تكون صائبة.
الرقم 4
عل وق�ع خيارك على الرقم 4
أوالً؟ إذا ً أنت طموحة وتعرفني
تمام�ا ً قدراتك واأله�داف التي

 ،فتنخف�ض نس�بة م�ادة الكوليسترول يف
الدم التي تعترب املس�ؤول األول عن الس�كتات
الدماغية ،لذا يندر حدوثها أثناء الصوم
 ه�ل تعل�م ان طبيع�ة الجس�م البرشي أنيموت فيه 125مليون خلية الثانية الواحدة ،و
يتخلص منها الجس�م ليبني خاليا جديدة بدال
منها  ،لكن الصيام يحرك الجس�م لزيادة هذا
العدد فيتخل�ص من بعض الخالي�ا الضعيفة
املقبل�ة عىل امل�وت ملواجهة الج�وع ،و هو ما
يع�د فرصة ذهبية لهدم ه�ذه الخاليا و إعادة
إنتاجها بحسب احتياجات الجسم.
ه�ل تعلم أن قوس قزح ال يظهر إال إذا كانتالزاوية بني الش�مس وخط األف�ق أقل من 40

تريدي�ن تحقيقه�ا وتعملين
بمثاب�رة وج� ّد م�ن أج�ل ذلك.
تعلمين أيض�ا ً أن ذات�ك ه�ي
التح�دي األكبر ال�ذي علي�ك
مواجهت�ه قب�ل أن تتمكن�ي
من تحسين حيات�ك .أما أقوى
صفات�ك فه�ي ع�دم ميل�ك إىل
الهروب وعدم شعورك بالخوف
من ّ
أي قرار جديد .ورغم ذلك ال
تحبين أن تخرجي من منطقة
ش�عورك باألم�ان .فل�كل أمر
بالنسبة إليك ،أيا ً يكن ،حدود.

درجة مئوية.
ه�ل تعل�م أن بصم�ة اللس�ان َتختل�ف منشخص آلخر ،مثل بصمة األصبع
ه�ل تعل�م أن اس�تخدام املُطه�رات املُضادةللبكتريي�ا أق�ل كف�اءة م�ن اس�تخدام امل�اء
والصابون يف قتل الجراثيم
ه�ل تعلم أن ُفق�دان الوعي َيح� ُدث بعد مُ ِّدةتوقف َت ُّ
 8-10ثوان من ُّ
دفق الدم إىل الدماغ.
ٍ
هل تعلم أن طول الحبل الش�وكي لإلنس�انُيساوي  45سم يف الرجال و 43سم يف النساء.
هل تعلم أن عدد الخاليا املُس�تقبالت لحاسةالشم عند اإلنسان ُتس�اوي تقريبا ً  40مليون
خلية.

من الفيسبوك

F

acebook

من صفحات التاريخ

احلروب النابليونية ()1815 - 1803
سلس�لة م�ن الح�روب
الت�ي وقع�ت بين دول
أوروب�ا خالل فترة حكم
نابليون بونابرت ،وانتهت
بهزيم�ة نابليون من قبل
الربيطانيين يف معرك�ة
واترلويف عام  .1815وقد
لعب�ت الثورة الفرنس�ية
دورا ً يف أثارتها وهي بدأت
عند ت�ويل نابليون الحكم
يف فرنس�ا عام .1799ثم أعقب ذلك اإلعالن عن الحرب بني الدولتني فرنس�ا
وبريطاني�ا ،عام  .1803كنقطة بداي�ة للحروب النابليوني�ة العديدة ،والتي
أودت بحياة ما يقارب خمسة ونصف مليون من الضحايا.

سودوكـــو

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

اﻷﺧﻴـﺮة

„@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáﬂ@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb
اﻻول 2021
ﺗﺸﺮﻳﻦ آيار
االربعاء 5
74827351
اﻟﻌﺪد:العدد:
2020
اﻻﺣﺪ 25

07810090003@@ ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ

No:7351
7482 Sun
Wed255 Oct
May 2020
2021
No:
alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews
ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﺎﻛﺮ ﺧﺰﻋﻞ

@pÎãÓi
äaÏí@Ôœ@pb„˝«�a@ä
á� ónm@bèÓ€g
يطلق
الساهر
وأحلانه  ..كاظم
من كلماته
أغنيته اجلديدة «احلياة»
ﺑﻤﻘﺪار  ٤٤٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
بمقدار  444مليار دوالر

«·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ
عـين على العالم
@Ú‡‡óﬂ@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
لمرضى السكري“ ..أبل” تطلق ميزة
àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€
الذكية
طال انتظارها في ساعتها

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
اﻟﺪروﻧﺎت
ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج
ﻋﻦ
قد
ﻣﻦ “آبل”
رشكة
تقارير أن
كشفت
إىلﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
اﻟﺘﻲ
س�اعتها
مي�زة جديدة
تضيف
وهيواﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻟﻌﻠﻤـﻲ
واﻟﺒﺤـﺚ
اﻹﻧﻘـﺎذ
القدرة
املس�تقبل،
الذكي�ة يف
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺪروﻧـﺎت
وﻣـﻦ أﺑﺮز
اﻟﺘﻲ يف الدم.
السكر
مراقبة نسبة
عىل
من اﻟﻘـﺎدر
Eleron-7
اﻟﴩﻛـﺔ ﺟـﺎء
مراقبة
س�اعة “آبل”
وتتمكن
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
رشاكتها
ال�دم بفض�ل
الس�كر يف
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
م،
5000
مع رشك�ة التكنولوجي�ا الصحية
اﻟﺘﺤﻜـﻢ واﻤﻟﺤﻄـﺎت
ﻣـﻊ
فونيتيكس”،
أﺟﻬـﺰة“روكيل
الربيطاني�ة
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
خاصة وأن رشكة “آبل” األمريكية
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
ظل�ت م�ن كب�ار عمالئه�ا خالل
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
العامين املاضيني .وترك�ز أعمال
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
رشك�ة “روكيل” على تصني�ع
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
نس�بة
تتعق�ب
مستش�عرات
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
وﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.

الغلوكوز يف ال�دم والضغط وحتى
مس�تويات الكحول ،مما يشري إىل
أن واحدة عىل األقل من تلك امليزات
س�تكون متاحة يف ساعة “آبل” يف
املستقبل ،بحسب التقارير.
ويقترص دعم رشكة “آبل” ملرىض
الس�كر حتى اآلن عىل حمل أجهزة

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
إﻳﺼﺎل
ﻋﻤﻠﻴﺎت
إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ
اﻟﻮﺻﻮل
يف
خارجي�ة
جه�ات
مراقب�ة م�ن
وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻟﺪواء
متاجرها.
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ.
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
مليزة
ﻛﻤـﺎ “آبل”
س�اعة
إضافة
ويأت�ي
 Veerاﻟـﺬي
قي�اس أﻳﻀـﺎ
ENIX
وس�ط
درون ال�دم
الس�كر يف
ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
بتطوي�ر
كبير
صناع�ي
اهتم�ام
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺪﻗـﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
أجهزة استشعار لسكر الدم قابلة
اﻷرﺿﻴﺔ،
اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺒﺎﴍة
يف
إدخال إبر
تتطل�ب
لالرت�داء،إﱃوال
وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
الجسم.
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
ش�هر
وكان�ت تقارير كش�فت يف
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
م�ارس /آذار امل�ايض ع�ن مي�زة
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
جدي�دة يف س�اعة “آب�ل” الذكية،
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
وهي قدرتها عىل قياس هشاش�ة
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
واألوعي�ة الدموية
م�رىض
القل�ب ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ
ﻷﻛﺜﺮ

بدقة.وق�ال باحث�ون م�ن جامعة
ستانفورد أن ساعة “آبل” يمكنها
معرف�ة ذلك من مس�افة يقطعها
امل�رىض داخ�ل منازله�م سيرا
على األقدام مل�دة  6دقائ�ق فقط،
ليؤكدوا أنها أش�به “بكشف داخل
العيادة”.

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

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
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
حضرت مجموعة من الخرباء م�ن وكاالت الفضاء األمريكي�ة واألوروبية
ﻟﺠﻨﺔ ًاﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
تمرينا ملدة أس�بوع بقيادة “ناس�ا” واجهوا فيه س�يناريو افرتاض ًيا يتمثل
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
بكويكب على بعد  35مليون ميل يقرتب من األرض ،ويمكن أن يرضبها يف
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣـﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
غضون ستة أشهر.
ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ
حجماﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
عنـﺎ إن
ﺳﺎﺑﻘ
املش�اركونوﻗﺎل
تعلم ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
الكويكب
املزيد
التمرين،
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎيوم من
ﺑﻘﻴﺎدةمرور كل
م�ع
ً
ﻋﻦ
ﺎ
ﺑﺤﺜ
اﻟﴩﻛﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻳﺪﻗﻘﻮن
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﰱ
ﺗﺒﺤـﺚ
ﻛﺎﻧـﺖ
ومس�ارهﰱوق�وة تأثيره ،ث�م كان عليه�م التع�اون واس�تخدام معرفته�م
ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
القادمة
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎتالكتلة
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ يشء لوقف
يمكن فع�ل أي
إذا كان
ملعرف�ة ما
التكنولوجي�ة
ذﻛﺮت
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
الفضاء.
من
ﻣﻀﻴﻔﺔ
وتوصل�تاﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ
اﻟﺠـﺪول
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
ﺧﺪﻣـﺎت
أنهأنال أو
عىل
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ املوجودة
م�ن التقنيات
يمكن ألي
ﻳﺘﻐﺮﻴ،نتيجة
املجموعة إىل
اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو
يعني
الضيق ،ما
واﻹﻋﻼﻧـﺎتالزمن�ي
االفترايض نظرًا لإلطار
الكويكب
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴإيق�اف
األرض
اصط�دامﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ،
إﻋـﺪاد
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ
اﻹﻧﱰﻧﺖ.
أو ﻋﱪ
اﻤﻟﺤﻤﻮل
اﻟﻬﺎﺗﻒ
أوروبا
دمر ق�ارة
الذي
ب�األرض،
الكويكب
من�ع
فش�لوا يف
أنهم
بحسب للمحاكاة.
يذك�ر أن الكويك�ب الوهم�ي يف املح�اكاة كان يس�مى  .2021PDCوق�ال
املش�اركون“ :إذا واجهنا س�يناريو الكويكب االفرتايض يف الحياة الواقعية،
فل�ن نتمك�ن م�ن إطلاق أي مركب�ة فضائية يف مث�ل هذا الوق�ت القصري
لصده”.
واقرتح املش�اركون يف التمرين ،إطالق أش�عة الليزر التي يمكن أن تس�خن
وتبخر الكويكب بما يكفي لتغيري مساره.
مما
قادم،
بكويكب
لتصطدم
فضائية
واالحتمال اآلخر ،هو إرس�ال مركبة
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
ي�ؤدي إىل إبعاد الكويكب عن مس�اره ،وهذه اإلستراتيجية األكثر تفضيال
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
بالنسبة لوكالة ناسا.
7�Ç@äbèﬂ
تش�كل حاليا أي تهدي�د لألرض ،لكن ما
وأش�ار املوقع إىل أن الكويكبات ال
يقدر بثلث�ي الكويكبات التي يبلغ حجمها  140.21مرتا أو أكرب قادرة عىل
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
إحداث فوىض كبرية ولكنها غري مكتش�فة بعد ،لهذا الس�بب تحاول وكالة
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹ á€bÉ€a@Ôملثل هذا املوقف.
“ناسا” االستعداد
وهنا قال لينديل جونسون ،ضابط الدفاع يف ناسا“ :تساعد هذه التدريبات يف
نهاية املطاف مجتمع الدفاع الكوكبي يف التواصل مع بعضه البعض لضمان
التنسيق بيننا جميعا يف حالة حدوث أي تهديد محتمل يف املستقبل”.

علماء يحاولون وقف كويكب يتجه
نحو األرض والنتيجة “تدمير أوروبا”

paáÌãÃm

@¿@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€
املي�زة
أعلنت ش�بكة التواص�ل االجتماعي و” ،”Android Twitterلك�ن

(تويتر) يفجر مفاجأة صادمة لمستخدميه

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
ويشتهر كاظم الساهر بنهجه الغنائي
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
املميز ،خصوصا عند أداء االغاني باللهجة
دراﻣﻲ
وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ
العراقية ،أو من خالل أداء بعض األغاني
وﻣﻦ
إﻟﻴﺴﺎ
إﻋﺠﺎب
اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ
وﻳﺒﺪو أن
«أنا وليىل»
الفصحى ،مثل
العربية
باللغة
أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.
و»زيدينيأن
اﻤﻟﻤﻜﻦ
ﺿﻤﻦ الكثري.
ﻧﺮاﻫﺎوغريها
عشقا»

طرح الفنان العراقي ،كاظم الساهر،
أحدث أغانيه «الحياة» ،والتي كان قد شوَّق
معجبيه بشأنها خالل الفرتة املاضية.
وكتب الساهر كلمات األغنية ،التي تبلغ
مدتها  14دقيقة ،وتتحدث عن هجر
األصدقاء والوحدة وويالت الحرب والدمار.
ووضع ألحان أغنية «الحياة» كاظم
الساهر ،وهي توزيع موسيقي لميشال
فاضل.
من ناحية أخرى ،يستعد كاظم الساهر
لتسجيل أغنية سرتى النور قريبا ،وهي من
كلمات الشاعرة والصحفية الفلسطينية،
دارين شبري.
شهر
يف
استطاع
الساهر
كاظم
أﻳﺎم،أن
يشار إىل
ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
ﻗﺒﻞ
املرتبة
إىل
الوصول
املايض
آذار
مارس/ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
أﺣـﺪث
االجتماعي
التواصل
تطبيق
األوىل عربيا يف
ّﺪة،
ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤ
ﻟﺘﻈﻬـﺮ
إﻧﺴﺘﻐـﺮام
ﻋـﲆ
مرة.
ألول
«فيسبوك»
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
ووضع «فيسبوك» مالحظة تظهر عند
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
البحث عن صفحة النجم العربي العراقي،
ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ،
كاظم الساهر ،كتب فيها عبارة (The
اﻟﴪﻃﺎن،
إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
ﺑﻤﺮضوالتي تعني
،)Arabic
legend
1.no
باللغة العربية «املرتبة األوىل (نمرب وان)-
األسطورة العربية».
ووضع «فيسبوك» هذا اإلشعار بعد أن
وصل عدد متابعي النجم العراقي صاحب
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شاهد الفيديو
و  ...الطم
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مصطفى
اﱃ ان
محزة ﻳﺴﻌﻰ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﺣﻴﺎﺗﻪ
يفﺗﻜﻮن
اإلثنني املايض،
مهودر،
وﻫﺬهالهادي
الصديق عبد
ﻟﻮﻧﻬـﺎكتب
«الصباح»،
الزميلة
ﺣﺼﻠﺖ
فيهاﻟﻌﺎﻟﻢ
تناولدول
وﰲ ﻛﻞ
الفيديواﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
«شاهداﺟﺮاء
اﻻﻧﺴﺎن ﻋﲆ
مقاالﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
مقطعا لفيديو
وابتسم»،
تحت عنوان
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
أجربه أن يستعني بصديق األصدقاء غوغل ..مهودر كتب «مورشيوس»
ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﺧﻠﻖ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق
واﻳﺠﺎد
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
السيد لدينا
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔكعك
( )1992بينما
ﻃﺮقاإلستقالل
حديثة
أفريقية
وهي دولة
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
ﺗﻌﻢ
ان
اﱃ
ﻳﺴﻌـﻰ
اﻟﺬي
اﻟﻔﺮد
واﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
نال إستقالله عام  ،1906أي قبل طرد امللك فيصل األول من سوريا
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎن
ان
ﻓﺒﻌﺪ
ﻧﺤﻦ،
إﻻ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
ﻟﻪ
واﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻟﺴﻌﺎدة
وتنصيبه بالعراق عام  ..1921رشبت حاج زبالة نال إستقالله هو
 12مليون متابع
ألكثر من
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎاملميز،
الصوت
ﺑﺪاﻳﺎت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﺻـﺎﻻت
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ
اﻟﺤﻴﺎة«.
»ﺑﻨﺤﺐ
ﺑﺪأت  7عقود
ﺣﻴﺚ بنحو
مورشيوس
إستقالل
ﺗﺄﺳﻴﺲ قبل
القرنﰲاملايض أي
اﻟﺪولأوائل
اآلخر
العراقي
النجم
يكون
بذلك
العربي،
العالم
اﻟﺮﺷﻴﺪ
ﴍﻛﺔ
ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ
الزمن.ﺑﻌﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺔ
يف,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
اليوم .كما
مررشيوس»
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،شوفوا
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ«روحوا
اﻟﺤﺮب ملهودر
لكن طبقا
من
قد انتزع لقب (نمرب وان) من الفنان
قليال”
ﺑﻌﻨﻮان
ﻋﺮاﻗﻲ
أخرىاول
١٩٤٦
دولةﻋـﺎم
عىلﺧﻼل
اﻤﻟﴫﻳﺔ
ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
قبل أزيد
ﻓﻴﻠﻢفيها
وقعت
أفريقية
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ«بدربه»
مر زميلنا
املرصي محمد رمضان ،بحسب مجلة
اﺧﺮ
ﻧﻴﺎزي
اﻤﻟﴫي
ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻟﴩق ”
اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
املتخصصةﺧـﻼل
ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ
ﻓﻴﻠﻢ قتيل
ﺗﺒﻌﻪمليون
ﻣﺼﻄﻔﻰ ،من
ضحيتها أكثر
أهلية راح
حرب
من الزمن
اﺑﻦعقدين
من
بأخبار الفن.
«سيدتي»
رواندا .اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻐﺪاد ” ،ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ اﺛـﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮم
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ”
وبحسب التطبيق يعد النجم العربي امللقب ويعرف عن الساهر قيامه بتلحني أغلب
وهي
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ ،وﻛﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻤﺮ ﰲ اﺣﺪ
بـ»القيرص» وصاحب أغنية «زيديني األغاني التي قام بأدائها ،وهو من مواليد
بالنسبة لنا دائما األنموذج املقرتح ملا نتمناه هي أوربا ..كلنا
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
عشقا» الشهرية ،األكثر متابعة يف العالم  12سبتمرب /أيلول عام  1957يف مدينة
نحسد سويرسا والنمسا والسويد ،فضال عن لندن وباريس وجنيف
ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ” ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻨﺪي“ اﺧﺮاج ﻛﺎﻣﺮان ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺎم
املوصل العراقية.
العربي عىل «فيسبوك».
ولوكسمبورغ بوصفها أنموذجا للحياة املدنية املتحرضة يف كل شأن
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
من الشؤون إن كان يف التعليم أو الصحة أو الصناعة أو الزراعة بمن
اﻏﻠـﺐ اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ
يف ذلك زراعة الورود التي تتميز بها هولندا والحليب أحد أبرز منتجات
ﻓﻴﻪ اﻟﻮاﻟﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد اﻻﻗﺮﺑﺎء ﺑﺤﺪود  ٢٠ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد
نيوزيلندا ..ونيوزيلندا هي الدولة الوحيدة يف العالم التي يزيد عدد أبقارها
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ ان ﺑﺪأ اﻟﻔﻴﻠﻢ واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ ﺗﺤﻔﺰ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة اﻟﻮاﻟﺪ،
اﻷﻣـﺮكندة لتضع التي قدمتها نور وحدها بدون
انشغال
وأﻋﺘﻘـﺪ أنتستغل
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،سيارات
بسيطة عىل دواسة الذي افتتح معرض
ضغطة
عىل عدد سكانها ..ففي هذه الدولة التي تتألف من مئات الجزر يبلغ
نورﻫـﺬا
ﻣﺮاﻋـﺎة
اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ \
وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻟـﻢ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺻﻮرة ﻛﺘـﻒ اﻟﻮاﻟﺪ ،وﻫﻲ ﺻـﻮرة ﻳﺘﻴﻤﺔ
الربنامج.
نجوم
فريق
باقي
فتنطلق
السري
وضع
عىل
السيارة
يف
تتأخر
أن
نور
وتتعمد
جديد،
علوش
بكندة
دفعت
البنزين
عدد أبقارها  5ماليني بقرة ،بينما نفوسها  4ونصف مليون نسمة.
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت ﺿﺤـﻚ اﻻﻗﺮﺑﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﻮر،
واجهة املعرض ،ويبدأ وتشارك نور حاليا ً يف مسلسل
بحيث تتيح
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ الوصول
اﻟﻔﻨﻴﺔبسيارة
متوقع
حادث غري
إىل
لتحطماﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة
كندةدراﻣﻴﺔ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ بعدأﻋﻤﺎل
اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن
مع ذلك ،ونظرا ملا باتت تفاجئنا به أفريقيا عىل صعيد ما باتت تحرزه
اﻤﻟﻮﻗﻒ
وﺑﻘﻲ اﻟﻮاﻟﺪ واﻗﻔﺎ ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ بمطالبة «ضل راجل» مع النجوم يارس
ﻳﺨـﺺ ورشيكته
الرشنوبي
تستفز
أن
الرشنوبي
لرشيكة
النجمة
خدعتها
أن
بعد
باهظة
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ
حرسات عىل
نعد نجر
دورفإننا لم
مسبوق،
تقدم
بلدانها
بعض
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
غري ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻴﻪ..
اﻟـﺬيمنوﻗﻊ
اﻤﻟﺤﺮج
جالل ،نريمني الفقي ومحمود
التلف.
ﻧﺼﻮصبتعويض
وﺻﻠﺘﻨﻲ كندة
وبعد وصول
ألقىص درجة،
ﻣﺠـﺎﻻت كندة
ﻛﻞ وضع
وغريت
أﻟﻘـﺖ اللبنانية
نور
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔعنﻟﻌﺪد
اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ
اﻟﺤﻴـﺎة،
ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ
وأيدز
فقر
مجرد
لنا
بالنسبة
كانت
التي
أفريقيا
أفريقيا..
عىل
بل
أوربا
ﰲ اﻏﻠـﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐـﺪاد اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺬب اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
سابقة شاركت عبد املغني واملخرج أحمد صالح،
حلقات
ويف
لتجربة
الرشنوبي
يدعوهما
نور
فريق
ليبدأ
السيارة،
فيتيس
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
تجربنا اليوم
ﻣﻦباتت
وخنازير،
وفيلة
تييس
ﻣﻦ تييس
وذبابة
وأيبوال
اﻟﺼﺒﺎح
ﺳﺎﻋﺎت
وأسوداﺑﻮاﺑﻬﺎ
ﻣﺸﻬﺮة
وﻫﻲ
اﻟﺮاﺣﺔ،
ﺑﺴﺎﻋﺎت
صابر الرباعي وتقدم فيه دور طبيبة يقودها
استدراج
اﻟﺴﻨـﺔ نور يف
السيارت يف
املقالب خمس نجوم يف واحدة من أغىل
برنامج
ﻇﺮوف
اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
الدكتور طه جزاع
مثلما سبق
فيديواتها
مشاهدة
عىل
املعرض ،وهي سيارة ُ
مضمار سباق حسها اإلنساني إىل تقديم يد
يف
وهبي
وهيفاء
طلت
ع
التلف.
مسؤولية
كندة
تحميل
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
دعاناﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ووﺻﻞأناﻻﻣﺮ
ونبتسماﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺎت
ﺣﺘﻰ
ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ :
ﻓﻴﻤﺎ تماما ً
بغداد».
«إبتسم أنت
يفانكتابه
نوال الزغبي املساعدة ألب يبحث عن حق
وكذلك
السيارات،
مع
ويشجعها
،
فراملها
الربنامج
من
الـ22
الحلقة
فكرة
ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎيف ﻋﱪ
ﺗﺤﺠـﺰ
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻏﻠﺐالواحد
الفيديو
ﻓﻘـﺪبدل
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔعليهم
اﺟﻮاء أعرض
ﺳـﺎدت سوف
رغبةانالصديقني
نزوال عند
انتهت بحريق ،ابنته التي ترقد يف املستشفى بعد
نيلية
نزهة
يف
املحرك
صوت
تجربة
عىل
نور
صديقتها
نور
تستدرج
أن
دور
اﻏﻠﻘﺖ
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
«املخبوصني» بها
الفيديوات «
عرشات
مورشيوس
«املخبوصة» به
نادية الجندي تعرضها لجريمة.
حلقة
إىل
إضافة
ثم
البنزين،
دواسة
عىل
بالضغط
الرشنوبي
محمد
ملجاملة
كندة
اﻏﻠﺒﻬﺎ
غريواﻏﻠﻘـﺖ
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،
اﻧﻮار
واﻧﻄﻔﺄت
اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
اﻤﻟﺤﺎلماذا يعني
ﺑﻌﺾعادي..
أكثر من
جدا ..بل
بالنسبة لنا
نحن..
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓﺘﺤﺖ
عاديﻣﺆﺧﺮا
ﻟﻠﺨﺮدة..
فاألمرﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
قصدي قبة
رﻛﻮدهيرت
ﻓﱰةالحبة
ﺑﻌﺪ «من
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲنعمل
ﻋﺮضهيرت؟ ملاذا
ﺻﺎﻻتبسبب
مستشفى
حريق يف
ﺑﺴﺒﺐ
ﻃﻮﻳﻠﺔ
”اﻤﻟﻮﻻت“
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻓﺈن مذيعات
ﺗﻘﺪﻳـﺮيإحدى
وﺑﺤﺴﺐزلت أتذكر
مكان ..ما
تحصل يف أي
اﻻوﺿـﺎع يمكن أن
« ..الحرائق
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
ُ
اﻤﻟﻮﺟﺔ أن
املفرتض
العمل
نهائية
تفاصيل
فهد عاد إىل
النجم
فرتة
ذكر قبل
يقول «لقد
ذاعت خربا
واألبيض عندما
ﻋﻘﺪاألسود
ﺗﺘﻄﻠـﺐأيام
التلفزيون العراقي
اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
عابدﻣﻴﻮل
السوريﺗﺘﻐﺮﻴ
أﺗﻮﻗـﻊ أن
ﻛﻤﺎانأﻧـﻲ
ﻣﺴﻤﻰ،
ﻏـﺮﻴ
اﻷوﱃ
ﻇﻬﻮر
عنﻗﺒﻴﻞ
ﺟﺎءت
واﺿﺤﺔ
لم تعرف ﻣﻮﺟﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﴍﻛـﺎت
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ُ
علمنا
لكن
املقبل،
الصيف
منتصف
عرض
ي
من
وقت
بعد
ّاح،
ب
الص
صادق
رشكة
مع
العمل
نستعني به
ﺧـﻼل حتى
اليوجد غوغل
ﻧﻬﻀـﺔأيام ذاك
اﻗﺎﻣـﺔاملصيبة
آﻓﺎق مايل»..
حريق يف
شب
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
ﴍﻛﺎت
اﴍاك
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻟﻔﺘـﺢ
اللبنانية
وﻏﺮﻴﻫﺎ،الحدود
سيكون عىل
التصوير
آخر أعماله
الغياب وكانت
الرشكةأن ﻓﱰة
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،معﻻﺳﻴﻤـﺎ
ﻣﺴﻠﺴـﻼت
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
اﻤﻟﺜﺮﻴ
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ«
مسلسل ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ أن ﻣﺜﻞ
اﺟﺮاءالله دفع الله
ﺑﻌﺪالحمد
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎلكن
دورالحريق..
اﻓﺘﺘﺎح فيه
ﻹﻋﺎدةالذي شب
ﻋﺮﺑﻴﺔ«مايل»
نعرف معنى
لكي
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎر
السورية وفقا ً
كما
البلدين،
بني
القصة
لربط
قبل
نجيم
نسيب
نادين
جانب
»ﻛﻮروﻧـﺎ« إىل
«طريق»
ّ
ﰲ
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺷﺎﺷـﺎت
وﻣﻦ
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ
واﻗـﻊ
ﻣـﻦ
ت
ﻏـﺮﻴ
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﺗﻠﻚ
ﻛﺎﻧﺖ
ان
ﺣﻘـﺎ
دولة
مايل
أن
الزمان
ذاك
مثقفو
أخربنا
حني
التأويالت
من
أعظم
كان
ما
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء دور ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
السياق
مهمة يف
اجتماعية
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲقضية
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ سيطرح
سنوات.
ثالث
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﺷﺎﺷـﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف
ﺑﻌﺪيريد
ﺑﻤﺒﻲ“ماذا
مفاجآت..
ﺣﻴﺎﺗﻪفيها
وﻟﺘﻜﻮنأفريقيا
الله دائما
سبحان
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ أيضا ..يا
أفريقية
أن
”ﺑﻤﺒﻲ
اﻻﻓﻼم،
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة
للقصة.
الدرامي
األخرية
االستعدادات
بريوت
يف
تنتهي
اليوم
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
”ﻤﻟﺒﻲ“ .ضحك وليس إبتسامة فقط ..هل
فيديوات تموت
وجزاع من
بعد
ﻣﻦ ﺣﻴﺎة
مهودراﺗﻌﺲ
اﺻﺒﺤﺖ
ّ
ريتا حايك
ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ فيها
التي تقف
املرة االوىل
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،هي
«شتي يا
مسلسل
بتصوير
للمبارشة
وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮر
رﻏﺒـﺎت
واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﻣﻮﺟﻮد
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﻓﺸﺎﺷﺔ
يريدون فيديو أحد أبطال الدكات العشائرية وهو «يدك» العدو من عىل
أمام عابد فهد ،ما سيفتح الباب مجددا ً
ّ
مؤلف
ات،
للمنص
مخصص
وهو
بريوت» ،ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
»ﻛﻮروﻧﺎ«
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
همر تابعة للدولة؟ ..أم فيديو تشييع أحد شيوخ العشائر من داخل أحد
أمامها للعبور أكثر اىل عالم الدراما
من  8حلقات وفق املعلومات األوىل ،كتبه
املشايف التابعة للدولة بحيث تحول املستشفى اىل جبهة قتال يف إحدى
املشرتكة.
بالل شحادات ،وتقف أمام عابد فهد النجمة
واملعروف أن الكاتب بالل شحادات القى نجاحا ً
معارك الطرف األغر ..أم الفيديو الذي يهوس فيه مجموعة من الشباب
اللبنانية ريتا حايك التي دخلت عالم الدراما
«عدنا طالبة ويه الدكتور» ..لو إستمريت راح يموت مهودر وجزاع من
كبريا ً بعد مشاركته يف كتابة مسلسل «،»2020
املشرتكة السنة املاضية يف مسلسل «من اآلخر»،
وكان قد قدم لرشكة الصباح مسلسالً قصريا ً
إنتاج رشكة الصبّاح وشاركها البطولة معتصم
وﺗﻘـﻒاللطم.
أموت من ...
أنا قراح
الضحك ،أما
ﺑﺈﺣـﺮاج
ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ
”ﻛﻮروﻧﺎ“
ﻓـﺮﻴوس
لقيص رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ
”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“،
زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
كبريا ً
اﻟﺴﻘـﺎنجاحا ً
ُ
.
والقى
عليه»
كم
ح
«ال
بعنوان
خويل
النهار.
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ ”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
ﻛﺜﻴﺮا
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
اﻟﺠﻤﻬﻮر
نور اللبنانية
النجمة
ضحية
كندة علوش تقع

ريتا حايك أمام عابد فهد يف عمل درامي جديد

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

هند صربي :مسلسل «البحث عن عال» ليس
جزءا ثانيا من «عايزة أجتوز»

قالت النجمة ،هند صربي،
إنها صورت عددا من مشاهد
مسلسلها الجديد «البحث عن
عال» املقرر عرضه خالل الفرتة
املقبلة ،مشرية أن العمل ليس
جزءا ثانيا من مسلسل «عايزة
اتجوز» كما اعتقد البعض ،وأقدم
فيه شخصية عال عبدالصبور
نفس الشخصية التي قدمتها يف
مسلسل «عايزة أتجوز» ،لكن
نتحدث كيف غريتها السنني،
مثلما تغرينا جميعا.
مسلسل
العمل
وأضافت:
اجتماعي بامتياز نحاول من

فينال لإلعالم تطلق سلسلة بودكاست
«األربعون حرامي»

أعلنت فينال لإلعالم ،شبكة البودكاست اإلقليمية الجديدة أحدث إنتاجات فينال لإلعالم ،املستوحاة
خالل شخصية عال رصد تغيريات
التي تركز عىل منح تجارب صوتية غامرة للشباب من القصص العربية الكالسيكية والتي تمت إعادة
اجتماعية ،يمكن تكون طرأت
العربي يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا ،عن كتابتها بأسلوب عرصي ،إىل جانب املسلسالت
يف الـ 10سنوات األخرية ،وبقدر إطالق سلسلة بودكاست درامية جديدة خالل السابقة بما فيها ألف ليلة وليلة وجحا وسندباد.
خويف من املجازفة متحمسة
ﺗﴫﻳﺤـﺎتكما ّ
األربعون حرامي أول عرض
يمثل
عنوان ﰲ«األربعون
ﻋﻦرمضان املبارك
شهر
مسلسلﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
وﺿﻴﻮف ﴍف
تحملﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد
ً
ويستكشف
ُ
متعددة
قصة
أقواس
خالل
عرض من
تتمةﻓﻜﺮةمتسلسل ُي
عترب
ﺗﺪورالتي ت
الجديدة
السلسة
حرامي» ..وتقدم
ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ﺳﻌﻴﺪة
أﻧﻬـﺎ
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ
وأﺷـﺎرت
ﺣﻮل
ﻗﺼﺘﻪ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن
العمل ﻋﲆ أﺣﺪاث
ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف
جدا للعمل،ﻇﻬﻮرﻫﺎ
ً
الصيدالنية
الدكتورة
قصة
مستقلة
أﺧﺮﯨـﻲ كل
أن تكون
اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞمن
الحلقات بدال
واحدة
ﻧﻮﻋﻴـﺔوهي
حرامي،
ﻣﺸﻮﻗـﺔواألربعني
لحكاية عيل بابا
حلقة اﻤﻟﺎﴈ
رﻣﻀـﺎن
ﻣـﺮة
وﺗﺠﺴﺪ إﱃ
اﻟﺮﻋﺐ
ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ
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ً
تعيد
مبتكرة
تجربة
للمستمعني
مما يوفر
العالم ﻣﻦبحد ذاتها،
الحكايات يف
اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪمن أشهر
ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ«،
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ
وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة
ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم«
التيﺑﺪور
الصبورﻃﺮﺣﻪ
عال عبد ﻣﻮﻋﺪ
ً
سابقة.
ﺑﻄﻮﻟﺔعرض
اﻟﻌﻤﻞأيﻷﻧﻪتجربة
تشبه
دورﻫﺎوممتعة
جديدة أنتمت
قصصا
ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ العربي،
ذاتها
اكتشاف وإعادة
ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
ال ﻫﺬا
اﺧﺘﺎرت
ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ،
اخرتاعﺣﻴـﺚ
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ،
السلسلتان
حققته
ﻣﻔﺎﺟﺄةوعقب
بأسلوب
صياغتها
ملواكبة إﱃتطورات
ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
الذيﻓﻨﻴﺔ
الكبريﻗﺎﻣﺔ
النجاحﻓﻬـﻲ
ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا
وﺳﻴﻜـﻮن
إعادةوﻏﺮﻳﺐ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ
يف محاولة ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ
وجحا
واﺣﺪة2019،
وليلة عام
ليلة
الرمضانيتان -
ﻳﻀـﻢالكثري
لتتضمن
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻳـﴪا
ألف إﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ
عرصي اﻟﻔﻴﻠـﻢ
جانب ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن
ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ
7
املتسارعة ،إىل
الحياة
ﺻﻨﺎﻋـﺔ يف
رمضانيتني
سلسلتني
كأفضل
- 2020
األحداث
ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ من
ﻋﺎﻟﻴـﺔ
ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ
ﻣﻜﺘـﻮب
الدراميةودﻳﻨﺎعامإﱃ ورق
أﺣﻤـﺪ داود
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ
إليجادأﻳﻀﺎ ً ﰲ
مغامراتها ﻣﻌـﻪ
التوازن
األوسط وشمال أفريقيا خالل
الرشق
ﺷـﺎﻫﻦﻴمنطقة
وستتوفر
وﻧﴪﻳـﻦّقة..
ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ املشو
إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.
وﴍﻛﺔ
أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ
أﺣﻤﺪمع
املتعددة
بني مسؤولياتها
حلقات املسلسل حرصيا ً العامني املاضيني ،فمن املتوقع أن تشكل السلسلة
املحاوالت الحاملة للعثور عىل
عرب منصة ديزر ،قبل األحدث واحدة من أهم عروض البودكاست لعام
الحب يف حياتها.
طرحها الحقا ً عىل .2021
ً
مبارشة
منصات ويضم املوسم األول  15حلقة يجري بثها
جميع
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الش�هرية (تويتر) إطالقه�ا مي�زة متاح�ة فق�ط للمشتركني الذي�ن
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
وصفها بعضهم
باملنتظرة ،لكنها لم لديه�م أكث�ر م�ن  600متاب�ع عىل
تتحها لجميع الفئات.
صفحاتهم.
وأطلق�ت رشك�ة (تويتر) ،الي�وم ،وتع�د املي�زة الجدي�دة م�ن املي�زات
مي�زة “ ”Spacesوه�ي مي�زة تتيح الرسيعة االنتشار أخريا ،وتم اإلعالن
للمس�تخدمني االنضم�ام إىل غ�رف عنه�ا يف أكث�ر م�ن وس�يلة تواصل
أعربت الفنانة أحالم عن اعجابها بمسلسل بس .حبيتيه!!!!!!! اعرتيف اعرتيف نادين
افرتاضي�ة للقي�ام باملش�اركة يف اجتماع�ي ح�ول العالم عىل رأس�ها
عرشين عرشين الرمضاني وأحداثه املشوقة ..وقد اعرتيف».فردت عليها نادين بالقول »:رح
محادثات صوتية مشرتكة ويف الوقت رشكة “ ”Clubhouseورشكة (فيس
كشفت عن اعجابها بعالقة صايف وحياة ،متساءلة ابعتلك واتس اب هيك بضل بيني وبينك».
نفسه مع املشرتكني اآلخرين.
ب�وك) ،والتي تعمل على تقديمها يف
عن مصريها.ونرشت أحالم عرب حسابها الرسمي يذكر أن مسلسل عرشين عرشين يعرض
وكان�ت الرشكة ق�د ب�دأت باختبار األشهر املقبلة.
عىل تويرت فيديو ملشهد يجمع حياة (نادين نجيم) طيلة الشهر الفضيل عىل شاشة
املي�زةدﺑﻲ  /اﻟﺰوراء
الجدي�دة: ،يف نوفمرب /ترشين وتحظى هذه الخدمة بشعبية كبرية
بصايف (قيص خويل) ،وغردت بالقول :نداء عاجل السومرية ،بتمام الساعة  8:30مساء..
الثان�ي من الع�ام امل�ايض ،مع عدد لدى أصح�اب رؤوس األموال ،حيث
للقمر نادين نسيب نجيم ممكن سؤال بيني وبينك ال تفوتوا أحداثه املشوقة!
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
ﺑﻬـﺬه
خدم�اتﻻ اﺑﺼـﻢ
توف�ر  -أﻧـﺎ
اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن
أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ
ﺑﻌـﺪ أن
اﻟﺪاﺋﻤـﺔلك�ن
املس�تخدمني ،و
مح�دد م�ن
وس�تتيح
خاص�ة،
دائ�رةﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ
ﻳﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ
دﺑﻲ،
ﰲ
ﻣﺤﺴﻦ،
ﻣﻬﻨﺪ
اﻤﻟﻐـﱰب،
واﻤﻟﻠﺤﻦ
واﻤﻟﻄﺮب
الي�وم ،تم إطلاق املي�زة فعليا عىل لرشك�ة “تويتر” توس�يع
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
الهوات�ف التي تحم�ل أنظمة “ ”iOSاملستخدمني لديها.
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
بالعمل • ﻃﻤﻮﺣﻚ
إمياننااﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﰲ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
إذن؟ وتزداد
اإلنساني ..
واﻟـﺬوقيزداد
كل عام
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 .
واملتطوعني ..
عدد ﰲالشركاء
مشاريعنا
ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ
ويزداداﻟﺠﺪﻳﺪ
 ..أﺳﻠﻮﺑـﻪ
ﺧﻼﻟﻬـﺎ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
من قصر الضيافة
ﻫـﺬهعدد
وي��زداد
املس��تفيدين ..ﻛﺒﺮﻴ.
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
ﻣﻬﻨـﺪ:ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
تأس��يسوﻛﻴﻒ
اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ •
ش��هداﻟﻔﻨـﺎن
الذيﻃﺮﻳﻘﺔ
مؤس�سإﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن
قالاﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
اﻟﻐﻨـﺎء
وﻣﻨﺬجي�فأﺻﺎﻟـﺔ
وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ،
فعلهﻟﻮﻧﺎ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻣﻨﺤـﻮا
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞنقول
دولتن��ا
اجتماعات
بي�زوس،
أم�ازون
مؤس�س
اﻷﻏﻨﻴـﺔ م�ا
على غ�رار
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
دراﺳﺔ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻐﻨﺎء
أن
ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﻤﻴﺰا
ﺻﻮﺗﺎ
ﻓﻜﺎن
،
اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﺣﺒﻪ
ﺻﻐﺮه
مايكروس�وفت ،بيل جيتس ،أنه قرر ه�و وزوجته ميليندا الطالق وهذا
املؤسسون منارة
اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ
أرادهاﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر
ستبقى دبي واإلمارات كما -
الخريية .اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ
أﴎارﻫـﺎ،
وﺗﻌﻠﻢ
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
درس
األمر يمكنه أن يهز عالم األعمال
للبشر كل
راشدﺳﺘﺠﺪإنسانية
ﺟﺬورك؟البشر .ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ
ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ
ﻓﺈﻧﻨﻲ •
وقوة اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ
احرتاماﻃﺎﻟﺐ
األكثر واﻟﺮاﺣﻞ
ﻓﺎروق ﻫﻼل
واﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻮرﺻﺔ
ﰲ
راﺳﺨﺔ
محمد بن
الشيخ
ويع�د كال من بي�ل وميليندا قادة األعمال الخريي�ة
تنفقﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
والتيوﻏﺮﻴ
اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ
اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
أسس�اﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ
ﺟﺮى ﻋﻦ ُﺑ
اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
ﻫـﺬا
جيت�س
ﻣﻬﻨﺪ وميليندا
مؤسس�ة بيل
وكانا قد
العال�م،
ﰲ يف
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻷﺧﺮﻴ ﰲ
الش��عب،قرر اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
أفقرواﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء
ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ
اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ
ﺳﺎﺣﺔ
ﻋﲆ
ﻃﺮأت
اﻟﺘﻲ
وأﴎار
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،
اﻟﻘﺎدم
ﺟﺪﻳـﺪه
ﻋﻦ
ﻣﺤﺴـﻦ
الفطاحل
الزعم��اء
بعدم��ا
أكث�ر من  5مليارات دوالر س�نويا عىل قضايا مثل التعليم والقضاء عىل
ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ
اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا
واﻟﺘﻲ اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.
اﻟﻌﺮاﻗﻲيفذي
اﻟﻐﻨﺎء
العالم.
األمراض
للعائ�لات
التمويني��ة
البطاق��ة
توزي��ع
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ • وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
ﰲ
إﻗﺎﻣﺘﻚ
ﺗﺸﻜﻞ
وﻣﺎذا
•
؟
ﺗﻌﻘﺐ
ﻣﺎذا
• وأصدر الزوجان إعالنا مفاجئا حول انفصالهما يف منش�ورات متزامنة
الفقرية!نتيجته��ا
س��يكوناﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
التوزيعﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ
أن ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ،
س��تكون -
وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ،
وإﻗﺎﻣﺔ
ﻫﺠﺮة
كما -
تويرت،أﻧﻬﺎ
ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار ﰲ
ﺟﻤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن
سيواصالن
أنهما
ﻫﻲ إال
أش�ارا
الش�خصية عىل
صفحاتهما
 عربحص��راً
دونﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
م��ن ذاك،
اﻤﻟﻄـﺮب أو
كرش��وةأداء ﻫـﺬا
ﺳﻮف ﻧﻌﺰز
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
الخريية.دﻻﻻت اﻟﻴﻮم وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا ،وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ
وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ
ﻣﻮروﺛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﺑﻴﺌﺔ
ﻧﺘـﺎج
انتخابي��ة
جلماعاته��م
عملهما معا يف مؤسستهما
ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
ﺑﺄداء
اﻟﻀﻌﻦ(
ﺳﺎﻛﻨﻲ
)ﻳﺎ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﰲ
ﺟﺬورﻧﺎ
ﻗﺪراﺗﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﰲ
رﻏﺒﺔ
ﺟﺪا
ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺳﻨﻮات
دﺑﻲ
ﰲ
ﺷـﺠﻮن
ذو
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﰲ
واﻟﺤﺰن
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..
من املؤكد أن إجراءات الطالق ستكون معقدة ،حيث تبلغ ثروة مؤسس
احتساب السرقة والكومسيونات واهلدر !ال ثقة لنا
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﴎﻳﻌﺎإىلﻋﱪ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر
واﺻﺒﺢ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ
تسجيل
انفصالهما
أن يؤدي
ويمكن
اﻤﻟﻮاﻃﻦدوالر،
 150مليار
مايكروسوفت
ﻣﺸﺎرﻳﻊبعد
وﻟﺪيعليكم
ﺟﺪا ،اهلل
ننتظر حكم
بأحد
كلﻗﺎدﻣﺔ .
أﺧﺮى
منكم.س��نبقىواﺧﺘﻼف
واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد
طالق حتى اآلن .ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ
اﻟﺤﺰﻳﻦ..
اﻟﻄﻌﻢ
ﻫﺬا
ﺳﻮى
ﻻ ﻳﺘﺬوق
أرقام قياسية ألكرب تسوية
راغب عالمة
احلبيب.اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
لبناننا ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا
على • أﺧﺮﻴا
اﻟﻈﺮوف
الذي ﺑﻌـﺪ
واﻟﺠﻤﻬـﻮر
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟
فرضتوه
اﻟﻌـﺮاقالشر
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك هذا

نداءاﻟﻐﻨﺎء
ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ
عاجل من أحالم لنادين جنيم

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

بعد  27عاما من الزواج  ..مؤسس
مايكروسوفت ينفصل عن زوجته!

هامش

تغريدات

ا لبو د كا ست
األخرى.
تشكل
ا لسلسلة

بالتزامن مع إصدار حلقة جديدة كل بضعة
أيام حتى حلول عيد الفطر .يمكن االستماع إىل
الربنامج الجديد حرصيا ً عرب منصة ديزر خالل
شهر رمضان املبارك ،وسيتاح يف ما بعد عىل
جميع منصات البودكاست األخرى.

منة عرفة تصدم
مجهورها بصوتها
وعمرها احلقيقي

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
كشفت الفنانة املرصية الشابة ،منة عرفة،
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
عن عمرها الحقيقي من خالل احتفالها بيوم
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
ميالدها الـ 22بصورة نرشتها عرب تطبيق تبادل الصور
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
(انستغرام).
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
وظهرت الفنانة املرصية يف الصورة وهي تجلس عىل أريكة داخل منزلها
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
مرتدية البيجامة ويجلس بجوارها كلبني ،و ُزين املكان خلفها ببالونات
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ذهبية تحمل رقم  22يف إشارة إىل عمرها.
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
وعلقت منة عىل الصورة« :عيد ميالد سعيد يل  .. 22 ..مذهل» ..تفاعل
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
عدد كبري من النجوم ومحبيها مع الصورة وانهالت عليها التعليقات
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
التي هنأتها بميالدها ،رّ
وعب العديد من متابعيها عن استغرابهما بأنها
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
كبرُ ت وباتت شابة بهذا العمر ،الفتني إىل أن صورتها تبقى محفورة يف
اﻟﺤﻀﺎرة .
العقول عىل أنها طفلة صغرية».
من جهة ثانية ،تعرضت منة ملوجة من االنتقادات والسخرية بعد
مشاركتها يف إعالن يعرض خالل شهر رمضان ،وتظهر فيه الشابة وهي
تغني «راب» وكأنها تقف يف استديو لتصوير عمل ما ،لكنها ال تستطيع
االستيقاظ ألنها تنام عىل الفرشة املريحة ،رّ
وعب العديد من املشاهدين عن
انزعاجهم من اإلعالن واصفني إياه بـ»املستفز» وبأن صوت منة يف الغناء
«مزعج».

