نقابة األطباء تطرح  4أمساء رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
لشغل منصب وزير الصحة
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
طرحت نقابة األطباء اربعة أسماء للرتشيح
ملنصب وزير الصحة.وبحسب وثيقة اطلعت
عليها «الزوراء» :فإن نقابة االطباء طرحت
 4أسماء للرتشيح ملنصب وزير الصحة ،من
بينهم مشتاق جاسب ،وعمار كاني وسعد
كامل وجواد عبد الكاظم املوسوي.وكان وزير
الصحة والبيئة ،حسن محمد التميمي ،قد
قدم ،يف وقت سابق ،استقالته من منصبه اىل
رئيس الوزراء عىل خلفية حريق مستشفى ابن
الخطيب.

النفط يوسع مكاسبه عامليا وبرنت
قرب الـ 70دوالرا

12
صفحة

رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط ،امس الثالثاء ،لتواصل مكاسبها عن اليوم السابق ،حيث طغى
التفاؤل عىل إعادة فتح اقتصادات الواليات املتحدة وأوروبا عىل املخاوف من تباطؤ
الطلب عىل الوقود يف آسيا بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس كوفيد  19-وموجة
ً
سنتا  ،أو  ، ٪0.33إىل 69.69
جديدة من القيود.وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 23
دوالرًا للربميل بحلول الساعة  05:21بتوقيت غرينتش ،يف حني صعد غرب تكساس
ً
سنتا  ،أو  ، ٪0.35عند  66.50دوالرًا للربميل ،وارتفع كال العقدين بأكثر
الوسيط 22
من  ٪1يوم االثنني.وأعيد فتح االقتصاد الربيطاني ،مما منح  65مليون شخص قدرًا
من الحرية بعد إغالق  19-COVIDملدة أربعة أشهر ،ومع تسارع معدالت التطعيم،
خففت فرنسا وإسبانيا القيود ،وفتحت الربتغال وهولندا السفر ،كذلك يف الواليات
املتحدة ،لم تعد والية نيويورك بحاجة إىل أقنعة يف معظم األماكن العامة.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7488 :االربعاء  19ايار 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7488 Wed 19 May 2021

رجح بأن تكون نسبة املشاركة واسعة يف االنتخابات املقبلة

مستشار الكاظمي لـ  :املفوضية اعتمدت على إجراءات جديدة وتقنيات حديثة ملنع تزوير االنتخابات
الزوراء /حسني فالح:
اكد مستش�ار رئي�س الوزراء لش�ؤون
االنتخابات ،عبد الحسين الهنداوي ،ان
املفوضية العليا لالنتخابات اعتمدت عىل
اج�راءات جديدة وتقني�ات حديثة ملنع
تزوي�ر االنتخابات املقبل�ة ،وفيما رجح
بأن تكون نسبة املش�اركة واسعة جدا
يف االنتخابات املقبل�ة ،دعا املواطنني اىل
االهتمام باالنتخابات لضمان التغيري.
وق�ال الهنداوي يف حدي�ث لـ”الزوراء”:
إن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
تقوم بإجراءات دقيقة حس�ب الجداول
الزمنية املوضوعة واملح�ددة لها ،حيث
اعتمدت عىل اج�راءات جديدة وتقنيات
حديث�ة متمثلة بالتس�جيل البايومرتي
والتصويت االلكرتوني ووجود الرشكات
الفاحص�ة والنقل البايومتري للنتائج
وترسيعها ،ملنع حدوث اي حاالت لتزوير
االنتخابات او ما شابه ذلك.واضاف :ان
القان�ون الجديد لالنتخاب�ات هو االخر
ال�ذي ال يس�مح بالتزوي�ر .مؤك�دا ان
نزاه�ة االنتخابات ونجاحه�ا يعتمدان
عىل النسبة العالية من املصوتني فيها.
واش�ار اىل :انن�ا نعتقد ان املش�اركة يف
االنتخابات املقبلة ستكون واسعة جدا،
الن التغيير ال يمكن ان يحصل من دون
وجود مش�اركة كبرية .داعيا املواطنني
اىل االهتمام الكبير باالنتخابات املقبلة
من اج�ل تحقيق م�ا يصب�ون اليه.ويف
وقت س�ابق ،اس�تبعدت املتحدثة باسم

مفوضي�ة االنتخابات ،جمان�ة الغالي،
يف ترصي�ح لـ”ال�زوراء” من حدوث اي
عملي�ات تزوي�ر يف االنتخاب�ات املقبلة.
وقال�ت الغلاي :ان قان�ون االنتخابات
اج�از اس�تخدام البطاق�ات القديم�ة
القصرية االمد لغري املسجلني بايومرتيا
لالدالء بأصواتهم يف االنتخابات املقبلة.

مؤكدة ان هناك اجراءات ملنع حدوث اي
عمليات تزوير اطالقا.وحددت املفوضية
العلي�ا لالنتخاب�ات آلي�ات ورشوط
اختيار موظفي االقتراع يف االنتخابات
الربملانية املقبلة.وقالت املتحدثة باس�م
املفوضي�ة ،جمانة الغلاي ،يف ترصيح
مص�ور  :ان “املفوضي�ة وضعت آليتني

الختيار موظف�ي االقرتاع ،االوىل خاصة
باملتقدمني م�ن موظف�ي الدولة كافة،
والثاني�ة خاصة برشيحة املتقدمني من
طلبة الجامعات واملعاهد والخريجني”.
وتابعت انه “يشترط بموظف االقرتاع
ان يحم�ل ش�هادة االعدادي�ة عىل األقل
ويمتل�ك بطاقة ناخ�ب الكرتونية ،ومن

األنواء اجلوية تتوقع ارتفاعاً بدرجات احلرارة حتى نهاية األسبوع.

س�كنة املحافظ�ة حصرا” .مبينة انه
“التقدي�م يك�ون على اس�اس الرقعة
الجغرافية ملركز التسجيل ضمن الدائرة
االنتخابية التابع له ،وأال يزيد عن مواليد
 ، 2002وأن يوق�ع تعه�دا خطي�ا بعدم
ش�موله بإجراءات املس�اءلة والعدالة،
وكذل�ك غري محك�وم بجناية “.ومضت
بالقول“ :فضال عن ان�ه ليس من أفراد
القوات االمنية والعسكرية او من ممثيل
االح�زاب املتنافس�ة او اح�د مراقب�ي
منظم�ات املجتمع املدني عىل انتخابات
يوم االقرتاع ،وكذلك ال يكون من أقرباء
الدرجة الرابعة ألحد املرشحني ،ويكون
مس�تقال ،إضاف�ة اىل إلتزام�ه قواع�د
السلوك”.واشارت اىل ان “التقديم للعمل
كموظفي اقرتاع سيكون من خالل رابط
عىل املوقع الرسمي للمفوضية ،ويتقدم
موظف�و الدولة مب�ارشة باالعتماد عىل
رقم الناخب ،والذي س�يكون هو نفسه
رق�م االس�تمارة الخاص�ة باملتق�دم”.
مؤكدة انه “سيعلن عن مواعيد التقديم
للعم�ل كموظف�ي اقتراع يف وس�ائل
االعلام واللج�ان الفرعي�ة يف مكات�ب
املحافظات”.ونوه�ت الغلاي اىل ان
“موظف�ي الدولة س�يقدمون من خالل
االس�تمارة االلكرتوني�ة التي تنرش عىل
املوق�ع الرس�مي للمفوضية”.وكان�ت
مفوضي�ة االنتخابات اعلن�ت فتح باب
التقدي�م للعمل كموظف�ي اقرتاع إبتدا ًء
من . 23/5/2021

الصحة تهدد كل من يستهني بأهمية اللقاح وحتدد نسبة امللقحني
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النجف يضيق اخلناق على املتصدر والوصيف واربيل يكسب نقاط مواجهة النفط
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العراق يتصدر الدول العربية بفريوس
كورونا واإلصابات تالمس املليون و 147ألفا
بغداد /مصطفى العتابي:
أظه�رت أح�دث اإلحصائي�ات املتعلق�ة
بالوب�اء العاملي ارتفاع ع�دد اإلصابات إىل
 164مليون�ا و 279ألف�ا و 345إصاب�ة،
وفيما اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة ،امس
الثالثاء ،املوقف الوبائ�ي اليومي لفريوس
كورونا املس�تجد يف العراق ،اكدت تسجيل
 4023اصاب�ة جدي�دة و 34حال�ة وف�اة
وش�فاء  6198حالة.وتم تسجيل إصابات
بالفريوس يف أكثر م�ن  210دول ومناطق
منذ اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف الصني
يف ديس�مرب.2019وفيما ييل قائمة بالدول
العرش األكرب من حيث عدد اإلصابات:
ال�دول واملناط�ق إجم�ايل الوفي�ات ع�دد
اإلصابات املؤكدة
الواليات املتحدة 33100549 - 586271
الهند 24965463- 274390
الربازيل 15627475 - 435751
فرنسا 5881137 - 107812
تركيا 5127548 - 44983
روسيا 4949573 - 255685
اململكة املتحدة 4452756 - 127684
إيطاليا 4162576 - 124296
إسبانيا 3615860 - 79432
أملانيا 3599966 - 86192
وفيما ييل قائمة بأكث�ر الدول العربية من
حيث ع�دد اإلصابات وترتيبه�ا يف القائمة
اإلجمالية:
ال�دول وترتيبه�ا ع�دد الوفي�ات ع�دد

اإلصابات
 - 25العراق 1142925 -15995
 -34األردن 725258 -9276
 - 39اإلمارات 547411- 1633
 - 40لبنان 535954- 7631
 - 41املغرب 515023 - 9104
 - 44السعودية 433980 - 7174
يف غض�ون ذل�ك ،اعلن�ت وزارة الصح�ة
والبيئ�ة ،ام�س الثالث�اء ،املوق�ف الوبائي
اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تس�جيل  4023اصابة جديدة
و 34حالة وفاة وشفاء  6198حالة ،حددت
دائ�رة صح�ة الرصافة التوزي�ع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف
بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،32399 :ليصبح عدد
الفحوص�ات الكلي�ة ،9929858 :مبين�ة
انه تم تس�جيل  4023اصابة جديدة و34
حالة وفاة وش�فاء  6198حالة.واضافت:
ان عدد حاالت الش�فاء ال�كيل1056885:
( ، )%92.0اما عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،1146948بينم�ا عدد الحاالت التي تحت
العلاج ،74034 :يف حين ع�دد الح�االت
الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة ،475 :وع�دد
حاالت الوفيات الكيل ،16029 :الفتة اىل ان
ع�دد امللقحني ليوم ام�س ،17106 :بينما
عدد امللقحين يف الجرعة االوىل،491452 :
اما يف الجرعة الثانية. 87334 :

تفاصيل ص2

يف ضوء استمرار اهلجمات لليوم التاسع على التوالي

استشهاد  238فلسطينيا بهجمات إسرائيل على غزة وأحداث الضفة الغربية والقدس

غزة /متابعة الزوراء:
أفادت السلطات الصحية الفلسطينية ،باستشهاد
 238فلسطينيا عىل األقل وإصابة أكثر من 6000
آخرين ج�راء الهجم�ات اإلرسائيلي�ة عىل قطاع
غزة واالش�تباكات والح�وادث بالضف�ة الغربية
والقدس.وذك�رت وزارة الصحة الفلس�طينية يف
غزة ،يف إحصائية عامة نرشتها امس الثالثاء ،أن
الغارات اإلرسائيلي�ة عىل القطاع أودت حتى اآلن
بحياة  213ش�خصا بينهم  61طفال و 36س�يدة
و 16مسنا ،إضافة إىل إصابة  1442آخرين.وقالت

وزارة الصحة الفلس�طينية يف تقرير تراكمي إن
االشتباكات والحوادث يف الضفة الغربية أسفرت
عن مقتل  23فلسطينيا ،إضافة إىل مرصع  1آخر
يف الق�دس ،والحقا أفادت يف بيان منفصل بمقتل
ش�اب يف مدينة البرية ق�رب رام الله.كما أضافت
الوزارة أن�ه تم رصد أكثر م�ن  3800إصابة بني
الفلس�طينيني يف الضف�ة الغربية وم�ا يربو عىل
 1000يف القدس.كم�ا أعلن�ت «كتائب القس�ام»
الجناح العسكري لحركة «حماس» ،أنها قصفت
القاعدة اللوجس�تية «مش�مار هنيغف» الواقعة

الالمي :العراق با ٍق بكل عظمته ولن
يتخلى عن أشقائه يف فلسطني

بغداد /الزوراء:
اك�د نقيب الصحفيين العراقيين ،رئيس
اتح�اد الصحفيين العرب ،مؤي�د الالمي،
باق بكل عظمته
امس الثالث�اء ،ان العراق ٍ
وكربيائ�ه ،ول�ن يتخلى ع�ن أش�قائه يف
فلس�طني.وقال الالم�ي يف تغري�دة ل�ه
باق بكل
تابعتها “ال�زوراء” :ان “الع�راق ٍ
عظمته وكربيائه ،ولن يتخىل عن أش�قائه
يف فلس�طني رغ�م كل جراحاته”.وتابع“ :
الله�م احف�ظ أهلنا يف غزة وكل فلس�طني
من املوت املمنه�ج ألنهم بال معني ،بعد أن
تخىل عنهم األهل واألولياء والعشري”.

الـعـلـمـي لــالهــتــمــام بـهـذا
الـــشـــأن ،بــالــتــزامــن مــع
ذلـــ�ك ردت الـوزارة ب�أن الجامعات
تسير ضم�ن مـس�ـار الــجــ�ودة
وتـتـحـ�رك فـ�ي مـ�دار التصنيفات
العاملية الرصينة.

تفاصيل ص2

علماء :لقاحا فايزر وموديرنا فعاالن
ضد نسختني متحورتني من كورونا

بغداد /متابعة الزوراء:
يتوق�ع أن يظ�ل لقاح�ا فاي�زر وموديرنا ضد
كوفيد فعالني ج ًدا ضد نسختني متحورتني من
فريوس كورونا تم عزلهم�ا ألول مرة يف الهند،
ً
وفقا لبحث جديد أجراه علماء أمريكيون.أجرت

االقاليم النيابية لـ :سنمضي بتعديل قانون انتخاب جمالس احملافظات يف الدورة التشريعية احلالية
الزوراء  /يوسف سلمان:
بعد ان قضت املحكمة االتحادية مؤخـرا،
بع�دم امل�ادة  /١٤اوال م�ن قان�ون رق�م
 ١٠لس�نة  ( ٢٠١٨قان�ون التعديل الثالث

لقان�ون املحافظات غير املنتظمة باقليم
رقم  ٢١لس�نة  ) ٢٠٠٨املتعلقة باستمرار
عمل مجالس املحافظات واالقضية  ،اكدت
لجن�ة ش�ؤون األقالي�م واملحافظات غري

املنتظمة بأقلي�م  ،مضيهـا بتعديل قانون
انتخاب مجال�س املحافظات واالقضيـة ،
مشرية اىل ان تحديد موعد اجراء االنتخابات
هو صالحي�ة مجلس الوزراء .وقال رئيس

الرئيس اللبناني يوجه رسالة شديدة
اللهجة إىل جملس النواب

جلنة التعليم :العراق خارج تصنيف
اجلودة العاملي منذ  40عاما

بغداد /الزوراء:
أك�دت لجن�ة التعلي�م الع�ايل النيابي�ة
ان الع�راق خ�رج م�ن الـتـصـنـيـف
لــجــ�ودة
الــعــاملــ�ي
الـتـعـلـيـم مــنــ�ذ  40عاما ،فيما
تحدثت عن ع�دم وجود اي خطط لدى
وزارة التعلي�م الع�ايل والــبــحــ�ث

عىل الطرف الش�مايل من صحراء النقب برش�قة
صاروخية.واضاف�ت كتائ�ب «القس�ام» أنه�ا
قصفت أيضا قاعدة «تسيلم» العسكرية ،جنوبي
إرسائي�ل برش�قة صاروخية.ويش�هد الصراع
الفلس�طيني اإلرسائييل منذ  8ماي�و تصعيدا بدأ
بان�دالع اش�تباكات يف منطق�ة الح�رم الق�ديس
الرشي�ف وحي الش�يخ ج�راح يف الق�دس ،حيث
تنفذ إرسائيل إجراءات لطرد عائالت فلس�طينية
م�ن منازله�ا ،األم�ر ال�ذي ردت علي�ه الفصائل
الفلسطينية باس�تهداف أرايض سيطرة إرسائيل

الدراس�ة عىل خاليا يف املخترب كلية غروس�مان
للطب ومركز النغون بجامعة نيويورك وتعترب
نتائجه�ا أولي�ة ألنه�ا ل�م ُتنرش بع�د يف مجلة
خضعت للمراجعة من جانب علماء آخرين.

تفاصيل ص2

بهجمات صاروخية .ويوم  10مايو بدأت القوات
اإلرسائيلي�ة حمل�ة قص�ف واس�عة على غ�زة،
قال�ت إنها اس�تهدفت مئ�ات األه�داف لحركتي
«حماس» و»الجهاد اإلسلامي» ،وس�ط تصاعد
االش�تباكات يف القدس والضفة الغربية.وش�نت
الفصائل الفلسطينية رضبات صاروخية مكثفة
عىل منش�آت حيوية يف إرسائيل ،بينها مطارات،
وتم اعتراض معظم الصواري�خ ،لكن الهجمات
واالش�تباكات أس�فرت عن مقت�ل  11إرسائيليا
وإصابة عرشات آخرين.

بريوت /متابعة الزوراء:
وجه الرئيس اللبناني ميش�ال عون رسالة
إىل مجلس النواب عبر رئيس املجلس نبيه
ب�ري ح�ول التأخير يف تش�كيل الحكومة
وطلب مناقشتها يف الهيئة العامة للمجلس
وف�ق األصول.وش�دد عون يف رس�الته عىل
أن “مفاعي�ل التأخير الس�لبية انس�حبت
عىل االس�تقرار الس�يايس واألمان الصحي
واالجتماعي واالقتصادي واملايل والخدماتي
الع�ام وحال�ت دون معالج�ة ملف�ات
حساس�ة” ،مؤكدا أنه “ال يج�وز أن تبقى
أس�باب التأخير موضع تكه�ن أو اجتهاد
وال أن ت�أرس التأليف إىل أف�ق غري محدد”.
وقال عون“ :أصبح م�ن الثابت أن الرئيس
املكل�ف ال يزال ي�أرس التأليف متجاهال كل

مهل�ة معقولة لتأليف حكوم�ة قادرة عىل
اإلنق�اذ والتواص�ل املجدي مع مؤسس�ات
املال األجنبي�ة والصنادي�ق الدولية والدول
املانحة”.ولف�ت إىل أنه “مؤتمن عىل احرتام
مب�ادئ تألي�ف الحكوم�ات وتأمين الثقة
النيابي�ة لها ك�ي ال تنتق�ل البلاد والعباد
من حكوم�ة ترصي�ف أعم�ال إىل حكومة
ترصيف أعمال أخرى” ،معتربا أن “تشكيل
الحكوم�ة ممك�ن إذا م�ا تخلى الرئي�س
املكل�ف ع�ن مقولة أن�ه هو من يش�كل”.
وكان حس�ان دياب قدم استقالة حكومته
يف  10أغس�طس  ،2020بعد أيام قليلة من
االنفج�ار الذي حصل يف مرفأ بريوت والذي
أدى إىل س�قوط حوايل  200قتيل وأكثر من
 6آالف جريح.

اللجن�ة النائ�ب شيروان دوبردان�ي  ،يف
ترصي�ح لـ « الزوراء» ،ان « لجنة االقاليم
صوتت س�ابقا عىل عرض التعديل الثالث
لقان�ون مجالس املحافظ�ات واالقضية ،

ثم تأجل التعديل بس�بب االنش�غال باقرار
تعديل قانون املحكم�ة االتحادية وقانون
املوازنة العامة «.

تفاصيل ص2

بعد تهديد السيسي ...اجمللس العسكري السوداني
حيسم اجلدل حول احلرب مع إثيوبيا
الخرطوم /متابعة الزوراء:
اس�تبعد رئي�س مجل�س الس�يادة الس�وداني ،عب�د الفت�اح
الربهان ،خوض حرب مع إثيوبيا بش�أن سد النهضة ،مش ً
ريا
إىل أن موق�ف بالده هو التوقيع عىل اتف�اق قانوني مُ لزم مللء
وتش�غيل السد.ويرفض الس�ودان إعالن إثيوبيا عزمها إجراء
تعبئة ثانية لبحرية الس�د يف موس�م األمط�ار – يوليو/تموز
املقبل – قبل توقيع اتفاق مُ لزم.وبشأن الحدود الرشقية ،قال
الربه�ان يف مقابل�ة مع (فرانس  )24يف باريس :إن الس�ودان
“لي�س لديه رغب�ة يف حدوث صدام مع إثيوبي�ا ،لكن حقنا يف
الس�يادة على أراضينا ل�ن يقف أمام�ه أي عائق”.واس�تعاد
الجي�ش الس�وداني  95%من املس�احات الزراعية التي كانت
ق�وات ومليش�يات إثيوبي�ا ُتس�يطر عليه�ا ط�وال  26عامً ا
الفائت�ة ،وذلك خالل عملية انتش�اره يف الحدود الرشقية التي
بدأت يف نوفمرب .2020وأملح الربهان لرفض تس�ليم املطلوبني
للمحكم�ة الجنائي�ة الدولية التي تدعو الس�ودان إىل تس�ليم

الرئيس املعزول عمر البشري واثنني من كبار معاونيه تتهمهم
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس�انية يف إقليم دارفور.
وق�ال الربه�ان“ :لدينا نيابة وقض�اء ،متى عج�ز عن إقامة
العدل حتمًا الناس سيبحثون عن مكان آخر ينصف الضحايا
وي�ردع املجرمني ،لكن نحن نث�ق يف قضائنا وأجهزتنا العدلية
وهي كفيلة بأن تنصف املظلومين وتعاقب املجرمني”.وكان
الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس ،قال ،يف مؤتمر صحفي
بعد اس�تئناف املالحة بقناة الس�ويس إثر تعطل سفينة فيها
الش�هر املايض :إن “حق�وق مرص املائية خ�ط أحمر”.وتابع
“س�يحدث عدم اس�تقرار إقليمي ،لو انتهك أحد حقوق مرص
املائي�ة .ذراع مصر طويلة وق�ادرة عىل مواجه�ة أي تهديد.
معركتن�ا معركة تفاوض والعمل العدائ�ي مرفوض ،لكن لن
يس�تطيع أحد أخذ نقطة مياه م�ن مرص ومن يريد أن يجرب
فليج�رب .إذا تأث�رت إمداداتن�ا املائية فإن رد مرص س�يرتدد
صداه يف املنطقة”.

بعد تصفية زعيم خلية إرهابية ومساعديه

القاعدة تفقد أذرعها يف تونس ..واإلرهابيون هم من قيادات الصف األول بالتنظيم

تونس /متابعة الزوراء:
أعلن�ت الس�لطات األمني�ة التونس�ية،
ام�س الثالث�اء ،أن قواتها قتل�ت زعيم
كتيبة “عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم
القاع�دة باملغ�رب ،يف عملية قتلت فيها
أيضا ً  4من مساعديه ،يف املناطق الجبلية
م�ن محافظ�ة القرصي�ن غ�رب البالد

وعىل الحدود مع الجزائر ،يف خطوة تعد
نجاحا ً يف الحرب الت�ي تخوضها الدولة
ض�د اإلرهاب.يش�ار إىل أن اإلرهابيين
الخمس�ة هم من قي�ادات الصف األول
يف تنظي�م القاعدة .وكان التنظيم يعوّل
عليهم لتنفيذ هجمات إرهابية يف البالد،
ويعدون من أخطر العنارص اإلرهابية يف

تونس والجزائر وحت�ى املغرب العربي.
واثن�ان م�ن اإلرهابيني هم�ا جزائريان
و 3تونس�يني.وقتلت ق�وات األم�ن
التونس�ية الجزائ�ري أحم�د ب�ن عمار
بوزي�ان املكنى “أب�و أحم�د العنابي”،
وهو زعي�م كتيب�ة “عقبة ب�ن نافع”،
الف�رع التونيس لتنظي�م القاعدة ،وأحد

مس�اعدي زعيمه�ا الجديد أب�و عبيدة
يوس�ف العناب�ي ال�ذي يق�ود التنظيم
من�ذ مقتل زعيمها الس�ابق عب�د املالك
دروكدال يف يونيو من العام املايض.يذكر
أن “أبو أحمد العنابي” له تاريخ أس�ود
يف اإلرهاب داخل الجزائر ،ومطلوب لدى
الوحدات األمنية والعسكرية الجزائرية

على خلفي�ة مش�اركته يف العدي�د من
العملي�ات اإلرهابية.ويف ع�ام  2014ف ّر
العناب�ي ،الذي كرب وترع�رع يف أحضان
تنظيم القاع�دة ،من القط�ر الجزائري
والتحق باملجموعات اإلرهابية املتمركزة
بالجبال التونسية.

تفاصيل ص2
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السيد الصدر :التصرفات الرعناء لإلسرائيليني
أوقدت جذوة الثورة الفلسطينية
بغداد /الزوراء:
أكد زعيم التيار الصدري ،السيد مقتدى
الصدر ،أن الترصفات الرعناء لإلرسائيليني
أوقدت جذوة الثورة وهذه املرة ليست
بالحجارة فحسب وليست حكرا ً عىل
غزة بل ستشمل كل املؤمنني بالقضية
الفلسطينية.
وذكر السيد الصدر يف تغريدة له :أنه
«توقع الكثريون أن الثورة الفلسطينية قد
اندثرت ،لذا سارعت أمريكا لبيع القدس
للصهاينة اإلرهابيني ،وسارع البعض
اآلخر للتطبيع مع العدو الصهيوني ظنا ً
منه أن الثورة قد انتهت ،إال أن الترصفات
الرعناء لإلرسائيليني ،ونبي الله إرسائيل
براء منهم اىل يوم الدين ،قد أوقدت جذوة
الثورة».
وأضاف أن «هذه املرة ليست بالحجارة
فحسب وليست حكرا ً عىل غزة بل ستشمل
كل املؤمنني بالقضية الفلسطينية ليس
عند العرب فحسب فقد شهدت املنارصة
حتى إندونيسيا وستعم ،فشكرا ً للشعب
اإلندونييس وأمالً بالشعوب األخرى أن
تنارص».
وتابع السيد الصدر أنه «الحمد لله

الذي جعل من العدو الصهيوني متخبطا ً
ومخبوالً وبعيدا ً عن كل األعراف الدينية
واالجتماعية والدولية والقانونية».
وأشار السيد الصدر إىل أنه «عىس أن
تكون هذه الرشارة بداية لنهايته وبداية
لالستقرار يف املنطقة كافة ،فصربا ً غزة
الصمود ،فال بد لليل أن ينجيل والبد
لالحتالل أن يندحر ،والله نارصكم ونحن
معكم نشعر معاناتكم يف خضم تكالب
األعداء عليكم ووصول السالح األمريكي
أليادي االرهاب الصهيوني ،لكن إيمانكم
أقوى من كل سالح».

جلنة التعليم :العراق خارج تصنيف
اجلودة العاملي منذ  40عاما

بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة التعليم العايل النيابية ان الـــعـــراق خـــرج مــن الـتـصـنـيـف
الــعــاملــي لــجــودة الـتـعـلـيـم مــنــذ  40عاما ،فيما تحدثت عن عدم وجود
اي خطط لدى وزارة التعليم العايل والــبــحــث الـعـلـمـي لــالهــتــمــام
بـهـذا الـــشـــأن ،بــالــتــزامــن مــع ذلـــك ردت الـوزارة بأن الجامعات
تسري ضمن مـسـار الــجــودة وتـتـحـرك فـي مـدار التصنيفات العاملية الرصينة.
وقال عضو اللجنة ،رياض املسعودي ،يف ترصيح صحفي :ان “الـعـراق خـرج قبل
نحو  40عاما من التصنيف العاملي لجودة التعليم ما ولـد فارقا زمنيا بـني الـعـراق
وبـاقـي الــدول” ،كاشفا عــن “عـــدم وجـــود اي خــطــط لــدى وزارة
التعليم لالهتمام بهذا الشأن كـونـهـا تـحـتـاج الــى قــوانـني وامــوال لـلـبـحـث
الـعـلـمـي وتــطــويــر قـــدرات االساتذة وبناء املختربات املناسبة”.
واضـــــاف ان “هـــنـــاك نــحــو  300معيار والـتـي تطبقها الــدول لدخول
جــامــعــاتــهــا ضــمــن الـتـصـنـيـفـات الـعـاملـيـة ومـنـهـا عــدد
الـطـلـبـة الـذيـن تــزوجــوا مــن طــالــبــات ،وكـــم عـدد الطالب الذين
يستخدمون الدراجة الهوائية يف التجوال بالجامعة ،وعدد مــن يــحــضــرون
املــنــتــديــات ،وعــدد مـسـتـخـدمـي املـكـتـبـة االفـتـراضـيـة لـكـتـابـة
الــبــحــث الــعــلــمــي ،وهـــل ان الــكــافــيــتــريــا والــحــدائــق
مـنـاسـبـة لالجواء الطالبية”.
من جانبه ،قال املتحدث باسم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،حيدر العبودي،
يف حديث صحفي :ان “الجامعات العراقية الحكومية واألهلية سجلت نــتــائــج
إيــجــابــيــة فــي الـتـصـنـيـفـات الــعــاملــيــة ،حــيــث تـــواجـــدت
 35جامعة يف تصنيف التايمز للتنمية املـسـتـدامـة ،وثـالث جامعات فـــي
تــصــنــيــف  ،TIMESوخــــمــــس جـامـعـات فـي تصنيف  ،QSو79
جــامــعــة فــي تـصـنـيـف  ،webometricsو 72جامعة يف تصنيف  ،RURو61
جــامــعــة فـــي تـصـنـيـف  ،Metrics Greenوأربع جامعات يف تصنيف URAP
 ،و 22جامعة يف تصنيف .»Scimago
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بعد تسجيل  4023إصابة جديدة و 34حالة وفاة
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العراق يتصدر الدول العربية بفريوس كورونا واإلصابات
تالمس املليون و 147ألفا

بغداد /مصطفى العتابي:
أظهرت أحدث اإلحصائيات املتعلقة
بالوباء العاملي ارتفاع عدد اإلصابات
إىل  164مليونا و 279ألفا و345
إصابة ،وفيما اعلنت وزارة الصحة
والبيئة ،امس الثالثاء ،املوقف الوبائي
اليومي لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،اكدت تسجيل  4023اصابة
جديدة و 34حالة وفاة وشفاء 6198
حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفريوس يف
أكثر من  210دول ومناطق منذ
اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف الصني
يف ديسمرب.2019
وفيما ييل قائمة بالدول العرش األكرب
من حيث عدد اإلصابات:
الدول واملناطق إجمايل الوفيات عدد
اإلصابات املؤكدة
الواليات املتحدة - 586271
33100549
الهند 24965463- 274390
الربازيل 15627475 - 435751
فرنسا 5881137 - 107812
تركيا 5127548 - 44983
روسيا 4949573 - 255685
اململكة املتحدة 4452756 - 127684
إيطاليا 4162576 - 124296
إسبانيا 3615860 - 79432
أملانيا 3599966 - 86192
وفيما ييل قائمة بأكثر الدول العربية
من حيث عدد اإلصابات وترتيبها يف
القائمة اإلجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد
اإلصابات
 - 25العراق 1142925 -15995
 -34األردن 725258 -9276
 - 39اإلمارات 547411- 1633

 - 40لبنان 535954- 7631
 - 41املغرب 515023 - 9104
 - 44السعودية 433980 - 7174
يف غضون ذلك ،اعلنت وزارة الصحة
والبيئة ،امس الثالثاء ،املوقف الوبائي
اليومي لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،وفيما اكدت تسجيل 4023
اصابة جديدة و 34حالة وفاة وشفاء
 6198حالة ،حددت دائرة صحة
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،32399 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية،9929858 :
مبينة انه تم تسجيل  4023اصابة

جديدة و 34حالة وفاة وشفاء 6198
حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ، )%92.0( 1056885:اما عدد
حاالت االصابات الكيل،1146948 :
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج:
 ،74034يف حني عدد الحاالت الراقدة
يف العناية املركزة ،475 :وعدد حاالت
الوفيات الكيل ،16029 :الفتة اىل ان
عدد امللقحني ليوم امس،17106 :
بينما عدد امللقحني يف الجرعة االوىل:
 ،491452اما يف الجرعة الثانية:
. 87334
من جهتها ،اعلنت دائرة صحة بغداد
الرصافة تسجيل  340اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها 273خالل

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان «املؤسسات الصحية سجلت امس
يف جانب الرصافة  340اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل273 :
حالة خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية :قطاع الرصافة  4حاالت من
خالل الرصد الوبائي /قطاع النهروان
 56حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع الصدر  5حاالت الرصد الوبائي
حالة من خالل قطاع الشعب 57
حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع بغداد جديدة  4حاالت من خالل
الرصد الوبائي /قطاع املدائن 89
حالة من خالل الرصد الوبائي /قطاع
االعظمية  15حالة من خالل الرصد

الوبائي  /قطاع االستقالل  23حالة
من خالل الرصد الوبائي /البلديات
األول  9حاالت من خالل الرصد
الوبائي  /البلديات الثاني  11حالة
من خالل الرصد الوبائي .
واشار اىل ان  67حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  8 :حاالت يف
مدينة الصدر موزعة عىل محالتها6 /
حاالت يف الشعب5 ،حاالت يف منطقة
االعظمية 5 ،حاالت يف البلديات
توزعت عىل محالتها  4 ،حاالت
يف منطقة بغداد جديدة  4 ،حالة
يف منطقة الزعفرانية 5 ،حاالت يف
منطقة النهروان 5 ،حاالت يف منطقة
العبيدي 4 ،حاالت يف منطقة زيونة4 ،
حاالت يف منطقو الضباط ،وحالتني يف
كل من املناطق التالية  /الطالبية /
شارع املغرب  /جرس دياىل  /الزوية
 /شارع فلسطني  /الدورة .
واضافت انه «تم نقل جميع الحاالت
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق
الربوتوكوالت املعتمدة» ،مشريا اىل ان
«العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل
156841تويف منهم  1688لالسف
فيما اكتسب الشفاء  149321حالة
شفاء واملتبقي قيد العالج .»5832
ودعت اىل «مراعاة تلك الجهود والتي
اسفرت عن هذا الحجم من اعداد
الشفاء من خالل االلتزام بإجراءات
الوقائية ولبس الكمامات والرتكيز
عىل التباعد االجتماعي وعدم التهاون
وتقدير تلك الجهود».
وثمنت «الجهود التي تبذل من
قبل مالكات صحة الرصافة
ملعالجة مصابي فريوس كورونا
مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني
الفريوس».

االقاليم النيابية لـ :سنمضي بتعديل قانون انتخاب جمالس احملافظات
يف الدورة التشريعية احلالية
الزوراء  /يوسف سلمان:
بعد ان قضت املحكمة االتحادية مؤخـرا،
بعدم املادة  /١٤اوال من قانون رقم ١٠
لسنة  ( ٢٠١٨قانون التعديل الثالث لقانون
املحافظات غري املنتظمة باقليم رقم  ٢١لسنة
 ) ٢٠٠٨املتعلقة باستمرار عمل مجالس
املحافظات واالقضية  ،اكدت لجنة شؤون
األقاليم واملحافظات غري املنتظمة بأقليم
 ،مضيهـا بتعديل قانون انتخاب مجالس
املحافظات واالقضيـة  ،مشرية اىل ان تحديد
موعد اجراء االنتخابات هو صالحية مجلس
الوزراء .
وقال رئيس اللجنة النائب شريوان دوبرداني ،
يف ترصيح لـ « الزوراء» ،ان « لجنة االقاليم
صوتت سابقا عىل عرض التعديل الثالث
لقانون مجالس املحافظات واالقضية  ،ثم
تأجل التعديل بسبب االنشغال باقرار تعديل
قانون املحكمة االتحادية وقانون املوازنة
العامة «.

واوضح ان « التعديل الجديد يتضمن خمسة
مقرتحات اسوة بقانون انتخابات مجلس
لنواب  ،باعتماد نظام الدوائر املتعددة والفائز
باعىل االصوات والتصويت البايومرتي حرصا
وتقليص عدد اعضاء مجالس املحافظات
مناصفة مع عدد مقاعد كل محافظة يف
الربملان «.
واضاف ان « التعديل الثاني الذي صوت عليه
مجلس النواب يف  2019دخل حيز التنفيذ
 ،وتضمن تحديد  1نيسان  2020الجراء
انتخابات مجالس املحافظات لكن بسبب
التظاهرات الشعبية وجائحة كورونا قرر
مجلس الوزراء السابق تاجيل االنتخابات اىل
اشعار اخر « ،مبينا ان « يف حال رد دعوى
الطعن املقدمة حاليا من قبل اعضاء مجالس
املحافظات  ،او الحكم بعودة املجالس للعمل ،
سنميض بالتعديل ايضا «.
وبشأن تحديد موعد انتخاب مجالس
املحافظات  ،اوضح ان « تحديد املوعد هو

من صالحية مجلس الوزراء بالتنسيق مع
املفوضية  ،اما مجلس النواب سيقر تعديل
القانون وارساله اىل رئاسة الجمهورية
ونرشه يف الوقائع العراقية ثم يحدد مجلس
الوزراء بالتنسيق مع املفوضية موعد اجراء
انتخابات مجالس املحافظات واالقضية «.
ورجح دوبرداني ان « يكون ملجالس املحافظات
موعد خاص الجراء انتخاباتها  ،يعقبها تحديد
الفرتة الزمنية بستة اشهراىل مدة سنة ،الجراء
انتخابات مجالس االقضية «.
اىل ذلك اكدت كتلة تحالف الفتح النيابية  ،ان
الحكومة والربملان املقبلني سيحددان مصري
انتخابات مجالس املحافظات ،مبينة ان
تأجيل حسم موضوع مجالس املحافظات اىل
الدورة الربملانية املقبلة.
واستبعد النائب عن التحالف فاضل الفتالوي
 ،يف ترصيح صحفي  ،اجراء انتخابات
مجالس املحافظات مع االقرتاع املبكر املقرر
اجراؤه يف ترشين االول املقبل ،خاصة انه

التوجد تحركات فعلية باتجاه حسم موضوع
مجالس املحافظات .
واضاف ،ان « انتخابات مجلس النواب قطعت
شوطا كبريا وتم تقديم املرشحني وحسم
قانونها ،والجلسات املقبلة للربملان ستشهد
مباحثات حول انتخابات مجالس املحافظات
« ،مبينا ان « الربملان والحكومة التي ستتشكل
بعد االنتخابات املبكرة ،هي من ستحدد مصري
االنتخابات الخاصة بمجالس املحافظات ،او
قد يتم ترشيع قانون جديد بتلك املجالس «.
وكان مجلس النواب قرر  ،يف جلسته املنعقدة
 28ترشين األول  ،2019حل مجالس
املحافظات ،ومنح الربملان واملحافظني
صالحيات إدارة األمور املالية واإلدارية يف
املحافظات  ،ثم صوت يف  26ترشين الثاني
 ،2019عىل التعديل الثاني لقانون انتخابات
مجالس املحافظات رقم  12لعام ،2018
بهدف حل مجالس املحافظات بقانون
جديد .

بعد تصفية زعيم خلية إرهابية ومساعديه

بغداد /متابعة الزوراء:
يتوقع أن يظل لقاحا فايزر وموديرنا ضد
كوفيد فعالني ج ًدا ضد نسختني متحورتني
من فريوس كورونا تم عزلهما ألول مرة
ً
وفقا لبحث جديد أجراه علماء
يف الهند،
أمريكيون.
أجرت الدراسة عىل خاليا يف املخترب كلية
غروسمان للطب ومركز النغون بجامعة
نيويورك وتعترب نتائجها أولية ألنها لم
ُتنرش بعد يف مجلة خضعت للمراجعة من

جانب علماء آخرين.
وقال كبري الباحثني ناثانيال «نيد» النداو
لوكالة فرانس برس اإلثنني« :ما وجدناه
هو أن األجسام املضادة للقاح أضعف
قليالً ضد املتحورتني ،لكن ليس لدرجة
يمكن أن تجعلنا نعتقد أنه سيكون لها
تأثري كبري عىل القدرة الوقائية للقاحني».
أخذ الباحثون عينات من الدم أوالً من
أشخاص تم تطعيمهم بأحد اللقاحني
السائدين يف الواليات املتحدة حيث أعطيا
ألكثر من  150مليون أمريكي.
احتمال ظهور متحورات أحدث أكثر
مقاومة للقاحات ،ما يؤكد أهمية التطعيم
عىل نطاق واسع عىل املستوى العاملي
ثم قاموا بعد ذلك بتعريض هذه العينات
يف املخترب لجزيئات فريوسية مخلَّقة
احتوت عىل طفرتني يف شوكة الفريوس
إحداهما خاصة باملتحورة ب1.617.
والثانية باملتحورة ب ،1.618.اللتني عزلتا
ألول مرة يف الهند.
ثم ُعرِّض الخليط لخاليا مزروعة يف

املخترب ،ملعرفة عدد التي ستصاب منها.
ً
انخفاضا بنحو أربعة
وجد الباحثون
أضعاف يف كمية األجسام املضادة املعادلة
التي يفرزها الجهاز املناعي ملنع مسببات
األمراض من غزو الخاليا بالنسبة
للمتحورة األوىل وبنحو ثالثة أضعاف
بالنسبة للمتحورة الثانية.
قال النداو« :بعبارة أخرى ،لم تعد
بعض األجسام املضادة تعمل اآلن ضد
املتحورتني ،ولكن ما زال لدينا الكثري من
األجسام املضادة التي تعمل ضدهما».
وأضاف« :هناك ما يكفي من تلك التي
تعمل لدرجة أننا نعتقد أن اللقاحني
سيكونان واقيني إىل حد كبري» ،ألن
مستويات األجسام املضادة يف اإلجمال
ما زالت أعىل بكثري من تلك املوجودة يف
العينات املأخوذة من أشخاص تعافوا
من اإلصابة بنسخة غري متحورة من
الفريوس.
لكن هذا النوع من التجارب املعملية
ال يمكنه التنبؤ بما يحدث يف العالم
الحقيقي ،ولذلك يحتاج األمر إىل دراسات
أخرى.
وخلص الفريق إىل أن «نتائجنا تجعلنا نثق
يف أن اللقاحات الحالية ستوفر الحماية
ضد املتحورات التي تم التعرف عليها حتى
اآلن».
ولكنهم لم يستبعدوا احتمال ظهور
متحورات أحدث أكثر مقاومة للقاحات،
ما يؤكد أهمية التطعيم عىل نطاق واسع
عىل املستوى العاملي.

القاعدة تفقد أذرعها يف تونس ..واإلرهابيون هم من قيادات الصف األول بالتنظيم
تونس /متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات األمنية التونسية،
امس الثالثاء ،أن قواتها قتلت زعيم
كتيبة «عقبة بن نافع» التابعة
لتنظيم القاعدة باملغرب ،يف عملية
قتلت فيها أيضا ً  4من مساعديه،
يف املناطق الجبلية من محافظة
القرصين غرب البالد وعىل الحدود
مع الجزائر ،يف خطوة تعد نجاحا ً
يف الحرب التي تخوضها الدولة ضد
اإلرهاب.
يشار إىل أن اإلرهابيني الخمسة هم
من قيادات الصف األول يف تنظيم
القاعدة .وكان التنظيم يعوّل
عليهم لتنفيذ هجمات إرهابية يف
البالد ،ويعدون من أخطر العنارص
اإلرهابية يف تونس والجزائر وحتى
املغرب العربي .واثنان من اإلرهابيني
هما جزائريان و 3تونسيني.
وقتلت قوات األمن التونسية
الجزائري أحمد بن عمار بوزيان
املكنى «أبو أحمد العنابي» ،وهو
زعيم كتيبة «عقبة بن نافع» ،الفرع
التونيس لتنظيم القاعدة ،وأحد
مساعدي زعيمها الجديد أبو عبيدة
يوسف العنابي الذي يقود التنظيم
منذ مقتل زعيمها السابق عبد املالك
دروكدال يف يونيو من العام املايض.

يذكر أن «أبو أحمد العنابي» له تاريخ
أسود يف اإلرهاب داخل الجزائر،
ومطلوب لدى الوحدات األمنية
والعسكرية الجزائرية عىل خلفية
مشاركته يف العديد من العمليات
اإلرهابية.
ويف عام  2014ف ّر العنابي ،الذي كرب
وترعرع يف أحضان تنظيم القاعدة،
من القطر الجزائري والتحق
باملجموعات اإلرهابية املتمركزة

بالجبال التونسية ،حيث انضم إىل
كتيبة «عقبة بن نافع» ،التنظيم
اإلرهابي األخطر يف تونس املسؤول
عن عدة هجمات دامية شهدتها
البالد خالل السنوات املاضية .توىل
مهمة قيادة هذه الكتيبة سنة
 2019بعد مقتل زعيمها املكنى
«الباي العكروف» عىل يد قوات األمن
التونسية.
وبمقتله يكون تنظيم القاعدة قد

فقد واحدا ً من أهم عنارصه التي
كان يعوّل عليها يف التنسيق بني
القيادة املركزية والفرع التونيس
للتنظيم ويف التخطيط لعملياته
اإلرهابية وقيادتها يف تونس.
وإىل جانب العنابي ،نجحت قوات
األمن التونسية يف القضاء عىل
القيادي الجزائري اآلخر بكتيبة
«عقبة بن نافع» ،السايس بن
جيالني صلوبة ( 61سنة) ،املكنى

«عمي عيىس» ،وهو من أقدم
وأخطر العنارص اإلرهابية التابعة
لتنظيم القاعدة .التحق باملجموعات
بالجبال
املتمركزة
التونسية
التونسية عام  ،2014وتوىل مهمة
أمني املال بكتيبة «عقبة بن نافع»
واإلرشاف عىل استقطاب عنارص
الدعم واإلسناد .هو مدرج يف قائمة
املالحقني من طرف الوحدات األمنية
والعسكرية الجزائرية ملشاركته يف
عدد من العمليات اإلرهابية ببالده.
كما لقي  3إرهابيني تونسيني
مرصعهم هم طارق بن محمد
بن صحراوي السليمي ( 35سنة)
املكنى بـ»أبو سيف» ،الذي انضم
إىل املجموعات اإلرهابية املتمركزة
بالجبال التونسية منذ عام ،2013
وبدر الدين ونييس ( 25سنة) الذي
التحق بكتيبة «عقبة بن نافع» منذ
 ،2018واملدعو طالب بن محمد
يحياوي ( 39سنة) ،الذي التحق
بنفس الكتيبة سنة  2014مع
مجموعة من العنارص اإلرهابية
األخرى .وهؤالء جميعهم متورطون
يف الهجمات الدموية التي شنتها هذه
الجماعة اإلرهابية داخل األرايض
التونسية ،واستهدفت الجنود
وعنارص األمن وحتى املدنيني.
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ص��احل والكاظمي يؤكدان ضرورة تهيئ��ة الظروف املالئمة
الجراء االنتخابات

الكعيب يثمن مبادرة مصر بفتح
احلدود الربية مع مدينة غزة

بغداد /الزوراء:
أش�اد النائب األول لرئيس مجلس النواب،
حس�ن الكعب�ي ،ام�س الثالث�اء ،بموقف
مرص يف مساندتها للقضية الفلسطينية،
فيم�ا ثمن مبادرتها بفت�ح الحدود الربية
مع مدينة غزة.
وق�ال مكت�ب الكعب�ي يف بي�ان تلقت�ه
“ال�زوراء” :إن “النائ�ب األول لرئي�س
مجل�س الن�واب ،حس�ن كري�م الكعبي،
اس�تقبل بمكتب�ه نائب الس�فري املرصي
ببغداد ،حازم الشوربجي “.
وأش�اد الكعب�ي “بموقف مصر حكومة
وش�عبا ً م�ع الش�عب الفلس�طيني وم�ا
يواجهه من عدوان س�افر من قبل الكيان
الصهيون�ي الذي هجر وقتل العرشات من

أه�ايل مدين�ة الق�دس وقصف عش�وائي
ملدينة غزة”.
وثمن الكعبي”مبادرة مرص بفتح الحدود
الربية مع مدينة غزة الس�تقبال الجرحى
الفلس�طينيني وعالجهم ،ودوره�ا البارز
يف حلحل�ة األزمة” ،داعي�ا “جميع البلدان
العربي�ة اىل مس�اندة قضية الع�رب األوىل
فلس�طني حت�ى زوال ه�ذا االحتلال من
ارضنا العربية الفلسطينية “.
وج�رى الحدي�ث على أهمي�ة االنفت�اح
االقتص�ادي بين الع�راق ومصر ،حي�ث
اكد نائب الس�فري”تنامي حج�م التعاون
التجاري بني بغداد والقاهرة وأيضا حجم
االس�تثمارات” ،منوها ً بأن هناك”رغبات
متبادلة لتوسيعها خالل املرحلة املقبلة”.

احلريري ينتقد بشدة تصرحيات وزير اخلارجية
اللبناني الالذعة حبق دول اخلليج
بريوت /متابعة الزوراء:
أثارت ترصيح�ات أدىل بها وزير الخارجية
اللبناني يف حكومة ترصيف األعمال ،رشبل
وهب�ة ،انتقادات م�ن قبل رئي�س الوزراء
املكلف سعد الحريري.
وأطلق رشبل ترصيح�ات الذعة بحق دول
الخلي�ج متهما إياها باملس�ؤولية عن زرع
تنظيم “داعش” يف لبنان وسوريا والعراق.
ورفض الحريري ه�ذه الترصيحات ،قائال
“كم�ا لو أن األزمات التي تغرق فيها البالد
واملقاطعة التي تعانيها ال تكفي”.
ويف مقابلة تلفزيونية أجريت معه ،مس�اء
االثنين ،أطلق وزير الخارجي�ة اللبناني يف
حكوم�ة ترصي�ف األعمال ،رشب�ل وهبة،
ترصيح�ات الذع�ة بش�أن دول الخلي�ج،
إذ ألق�ى بالل�وم عليه�ا يف انتش�ار تنظيم
“داع�ش” ،يف ترصيحات ق�د تزيد الضغط
عىل العالقات املتوترة بالفعل.
وق�ال وهب�ة يف مقابل�ة م�ع قن�اة الحرة
التلفزيوني�ة “’ ...الدواعش‘ياليل جابوا لنا
إياهم دول أهل املحبة والصداقة واألخوة...
دول املحب�ة جاب�وا لنا (تنظي�م داعش)‘،
زرعولن�ا إياه�ا بس�هل نين�وى وباألنب�ار
وبتدمر” ،وهي مناطق من سوريا والعراق
سيطر عليها التنظيم يف عام .2014
وعندما ُ
سئل “عم تحكي عن دول الخليج؟”
قال وهبة إنه ال يريد أن يذكر أس�ماء .لكن
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عندما س�ئل عما إذا كانت دول الخليج قد
مولت التنظيم املتشدد ،قال وهبة “بتمويل
مني أنا كأن؟”
وعرب رئيس الوزراء املكلف س�عد الحريري
عن رفضه للترصيح�ات ،قائال إنها يمكن
أن تق�وض العالق�ات الخارجي�ة يف وق�ت
يواجه فيه لبنان أزمات عديدة.
وق�ال مكت�ب الحري�ري يف بي�ان ن�دد
بترصيحات وهبة “كما لو أن األزمات التي
تغ�رق فيها البالد واملقاطع�ة التي تعانيها
ال تكفي”.
ويواجه لبن�ان مش�كالت اقتصادية تمثل
أكرب تهديد الس�تقراره منذ الحرب األهلية
التي دارت بني عامي  1975و.1990
وأحجمت دول الخليج ،بما فيها السعودية،
عن تقديم مس�اعدات لتخفيف مش�كالت
لبن�ان االقتصادي�ة ،وظل�ت بعي�دا بينما
تش�عر بالقل�ق م�ن تنامي نف�وذ جماعة
حزب الله.
وأعلنت الس�عودية يف نيسان/أبريل حظر
دخ�ول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو
نقله�ا عرب أراضيها بس�بب زي�ادة تهريب
املخ�درات ،وذلك بع�د أن قالت إن الجمارك
يف مين�اء جدة تمكنت م�ن إحباط محاولة
تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون
بلغ�ت أكثر م�ن  5,3مليون حب�ة ،مُ خبأة
ضمن شحنة من فاكهة الرمان.

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،ورئيس
مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي ،امس
الثالث�اء ،موق�ف الع�راق الثاب�ت والداع�م
للقضي�ة الفلس�طينية ،فيم�ا ش�ددا على
رضورة تهيئ�ة الظ�روف املالئم�ة إلج�راء
االنتخابات املقبلة.
وذك�رت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بي�ان
تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “رئي�س الجمهوري�ة
بره�م صال�ح ،أس�تقبل يف قصر السلام
ببغداد،رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي ،وجرى خالل اللق�اء ،التأكيد عىل
رضورة حماية االستقرار يف البلد وترسيخه،
وحف�ظ أم�ن وسلامة املواطنين ،وتعزي�ز
س�لطة الدولة واألجه�زة األمني�ة يف تطبيق
القانون وحماية الس�لم واألمن املجتمعيني،
ومالحقة فلول اإلرهاب التي تسعى لزعزعة
األمن واالس�تقرار يف بعض املناطق ،وتوفري

إرادة الناخبني يف اختي�ار ممثليهم ،من أجل
أن تكون مخرجات العملية االنتخابية معبرّ ة
بش�كل حقيقي عن اإلرادة الحرة للمواطنني
وخياراتهم”.
وتابع“ :كما تن�اول اللقاء تطورات األوضاع
يف األرايض الفلس�طينية وم�ا يتع�رض ل�ه
الش�عب الفلس�طيني من عدوان واعتداءات
غري إنس�انية ،حي�ث تم التأكي�د عىل موقف
العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية،
ّ
وتبني نرصة الشعب الفلسطيني عىل الصعد

كل الدعم للقوات األمنية بكافة تش�كيالتها
لتحقيق هذا الهدف”.
وأض�اف البي�ان“ ،كما تم بح�ث االنتخابات
املقبل�ة ،حي�ث ج�رى التأكيد على أهميتها

ورضورة تهيئ�ة الظ�روف املالئمة إلجرائها،
ودعم كافة املستلزمات الرضورية إلنجاحها
واتخ�اذ أقصى التدابير ملن�ع الخروق�ات
ّ
وكل م�ا من ش�أنه التأثري عىل
االنتخابي�ة،

كافة ،ويف املحافل الدولية ،يف س�بيل تحقيق
تطلّعات�ه وني�ل كام�ل حقوق�ه املرشوع�ة،
وإيقاف االعت�داءات يف الق�دس وقطاع غزة
وباقي األرايض الفلسطينية ،ورضورة العمل
ً
عربي�ا وإقليمي�ا ً ودوليا ً من
الجاد املشترك
أجل اإليق�اف الفوري ملا يتعرض له املدنيون
الع� ّزل وحماي�ة حقوقه�م املرشوعة ووقف
االعتداءات واالستفزازات”.

الكشف عن سبب عدم ارتفاع الدوالر رغم توقف مزاد العملة
بغداد /الزواء:
كش�ف مصدر حكوم�ي ،امس
الثالث�اء ،ع�ن أن ع�دم ارتفاع
سعر الدوالر االمريكي يف السوق
املحلي�ة رغم توقف م�زاد البنك
املرك�زي العراقي خلال عطلة
العيد يعود اىل فارق الس�عر بني
املعروض بالسوق والبنك.
وق�ال املص�در ،يف ترصي�ح

صحفي :إن “التجار لم يشرتوا
ال�دوالر االمريك�ي من الس�وق
املحلي�ة إال بكمي�ات قليل�ة
بع�د توق�ف البن�ك املركزي عن
اجراء امل�زاد نتيجة عطلة العيد
وايق�اف ال�دوام لغاي�ة  22من
الش�هر الجاري ،ما أدى إىل عدم
ارتفاع اسعار الدوالر خالل هذه
الفرتة”.

وأض�اف املص�در ،ال�ذي طل�ب
ع�دم الكش�ف ع�ن اس�مه :أن
“الس�بب وراء قلة رشاء الدوالر
من الس�وق من قبل التجار هو
وجود فارق يف السعر بني ما هو
معروض يف الس�وق وبني سعر
الدوالر الذي يبيعه البنك يف املزاد
وال�ذي يصل اىل ثالث نمرات ( 3
االف دين�ار يف كل  100دوالر)،

اضاف�ة اىل ان التجار يتخوفون
م�ن أي ق�رارات مفاجئ�ة ق�د
ت�ودي اىل خفض س�عر الدوالر
خالل هذه الفرتة”.
وأكد أن “البنك سيبارش بتنفيذ
طلب�ات املص�ارف م�ن الدوالر
ابت�دا ًء من االس�بوع املقبل بعد
انته�اء العطل�ة الرس�مية”،
مرجحا ً “حصول تراجع طفيف

يف اس�عار ال�دوالر نتيج�ة قلة
الطلب عىل ال�دوالر مقارنة بما
هو معروض منه”.
ويق�وم البن�ك املرك�زي ببي�ع
الدوالر عرب مش�اركة املصارف
يف مزاده اليوم�ي لتلبية طلبات
التج�ار م�ن العمل�ة الصعب�ة
لتغطية االستريادات من السلع
والبضائع.

آالف املهاجرين يتدفقون على سبتة وسط توتر بني الرباط ومدريد
مدريد /متابعة الزوراء:
واجه�ت إس�بانيا أزم�ة إنس�انية
ودبلوماس�ية ،امس الثالث�اء ،بعدما قام
آالف األش�خاص يف املغرب بالس�باحة أو
التجدي�ف يف ق�وارب مطاطي�ة للوصول
إىل األرايض األوروبي�ة م�ن خي�ل جي�ب
س�بتة الخاضع لإلدارة اإلسبانية ،شمايل
املغرب.
وق�ال مص�در يف وزارة الداخلي�ة إن
الحكومة اإلس�بانية نرشت قوات يف سبتة
لحراس�ة الحدود مع املغ�رب بعدما دخل
آالف املهاجرين إىل الجيب الواقع يف شمال
أفريقيا سباحة.
وس�يحرس الجنود الح�دود بالتعاون مع
الرشطة اإلس�بانية .وقال املصدر “سيبدأ
هذا عىل الف�ور” ،دون تحديد عدد القوات
التي سيجري نرشها.
وبحلول صباح الثالثاء ،عرب حوايل 6000
ش�خص الحدود إىل مدينة س�بتة منذ بدء
وص�ول املهاجري�ن صب�اح االثنين ،من
بينه�م  1500مراهق ،وفق�ا لترصيحات
الحكومة اإلسبانية.
وتق�ع املدينة التي يبلغ عدد س�كانها 85

ألف نسمة عىل البحر املتوسط ،ويفصلها
عن املغرب س�ياج مزدوج يبل�غ ارتفاعه
 10أمتار.
وأدى التدف�ق املفاج�ئ للمهاجري�ن إىل
تعمي�ق الخلاف الدبلومايس بين الرباط
ومدري�د ،عقب اس�تقبال إس�بانيا زعيم
جبهة البوليس�اريو بوثيقة سفر مزورة،
ثم قالت إنها فعلت ذلك لدواع إنسانية.
وما زال املهاجرون يصلون إىل سبتة ،منذ
صب�اح الثالثاء ،حت�ى إن كان ذلك بأعداد
أقل من اليوم السابق بسبب زيادة اليقظة
عىل الجانب اإلسباني من الحدود ،حيث تم
نرش املزيد من قوات الرشطة والجيش.
وق�ال خ�وان خيس�وس فيف�اس رئيس
مدين�ة س�بتة ،وه�ي مدين�ة تق�ارب
ً
كيلومرتا مرب ًع�ا “إنه غزو
مس�احتها 20
قوي لدرجة أننا ال نس�تطيع إحصاء عدد
األشخاص الذين وصلوا”.
وأضاف خوان فيفاس إلذاعة كادينا سري
“الجي�ش موجود عىل الحدود ليقوم بدور
رادع ،لك�ن هناك أعداد كبيرة من األفراد
عىل الجانب املغربي ينتظرون الدخول”.
وأردف فيفاس ،املنتمي إىل التيار املحافظ،

إن سكان سبتة “اعرتتهم حالة من القلق
والف�زع والخ�وف” ،ورب�ط ه�ذا التدفق
بالتوتر بني مدريد والرباط.
وق�ال وزير الداخلي�ة اإلس�باني فرناندو
جران�دي مارالس�كا إن نح�و  6000آالف
مغرب�ي ،منهم نح�و  1500قارص ،دخلوا
س�بتة س�باحة أم�س االثنين والي�وم
الثالثاء.

ورصح متح�دث باس�م وف�د الحكوم�ة
اإلسبانية بأن ش�خصا تويف أثناء محاولة
دخول الجيب.
وكان املغ�رب قد احتج عىل قيام إس�بانيا
باس�تقبال زعي�م البوليس�اريو ،وطل�ب
توضيح�ات م�ن مدري�د بش�أن الخطوة
التي ق�ال إنها تتن�اىف مع مب�ادئ الجوار
والرشاكة.

حتت وطأة ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية

خطوات ارجتالية لرفع احلجر الصحي يف الشرق األوسط
لندن/متابعة الزوراء:
أص�درت دول رشق أوس�طية بش�كل
متزام�ن ق�رارات تقيض بكسر الحجر
الصح�ي اإللزام�ي وإع�ادة الحي�اة إىل
نسقها الطبيعي ،ولم تكن تلك الخطوات
يف أغلبه�ا اس�تجابة لقرار م�ن الجهات
الصحي�ة ب�زوال املخ�اوف من انتش�ار
الوب�اء والنج�اح يف التحكم يف سلاالته
الجديدة.
وال ُتعرف أيّة معطيات استخدمتها الدول
التي أعلنت عن إجراءات تخفيف الحجر،
ه�ل هي ع�دد اإلصابات ال�ذي ال يزال يف
تصاعد أم التالقيح التي لم تحصل عليها
س�وى نسبة قليلة من الس�كان ،أم عدد
أرسّة الط�وارئ ال�ذي كان أقل بكثري من
أعداد املصابني؟.
ويب�دو أن قرارات تخفي�ف الحجر كانت
مزاجي�ة ول�م تهت�م بتج�ارب دول مثل
بريطاني�ا أو فرنس�ا الت�ي نجح�ت يف
تحقيق خروج آمن إىل حد اآلن.
وس�يطر العام�ل االقتصادي على أغلب
قرارات دول مثل تركيا وتونس والجزائر
والس�عودية ،وباتت أغل�ب دول املنطقة
عاج�زة ع�ن تحم�ل الفات�ورة الباهظة
لجائح�ة اس�تمرت أكث� َر من ع�ام ،وما
تخلله�ا م�ن أزم�ات اجتماعي�ة ح�ادة
خاصة يف ال�دول الفقرية .يضاف إىل ذلك
العامل النفيس الضاغط الذي س�اهم يف
موجات الغضب الشعبي يف أكثر من بلد.
وفتحت السعودية األبواب أمام مواطنيها
الذي�ن تلقوا جرعات التلقيح للس�فر إىل
خارج البلاد يف الوقت الذي لم تقدم فيه

هذه الجرعات س�وى لثلث الس�عوديني،
فضال عن ماليني العمال األجانب يف البالد
الذين لم يحصلوا بعد عىل اللقاح.
وتجمّعت مئات السيارات عند جرس امللك
فهد الذي يربط بني السعودية والبحرين
االثنني ،مع س�ماح الري�اض للمواطنني
املحصنني ضد الفايروس بالسفر مجددا
إىل الخ�ارج بع�د أكثر من ع�ام من منع
الرحالت الخارجية.
وعند منتصف لي�ل األحد – االثنني توجه
املسافرون السعوديون أيضا إىل املطارات
لالنطالق يف رحالت جوية إىل الخارج.
وكان مس�افرون آخ�رون يس�تعدون
الس�تئناف دراستهم يف الخارج أو القيام
برحالت عمل طويلة األمد.
وأعط�ت الس�عودية ،الت�ي يبل�غ ع�دد
س�كانها نح�و  34مليونا ،أكث�ر من 11
ملي�ون جرعة من اللقاح�ات حتى اآلن.
وقد س�جّ لت حتى اآلن أكثر من  433ألف
إصاب�ة بالفايروس ،وقرابة س�بعة آالف
وفاة.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة إن املواطنين
السعوديني ما زالوا ممنوعني من السفر
املبارش أو غري املبارش إىل  13دولة ،بما يف
ذلك وجهات سياحية بينها تركيا ولبنان
والهند بسبب املخاطر املرتبطة بالوباء.
ويعتق�د متابع�ون أن القرار الس�عودي
بفت�ح الح�دود يأت�ي يف س�ياق رغب�ة
حكومي�ة يف التخفي�ف ع�ن املواطنين
وتطبيع األوضاع قبل موس�م الحج الذي
ال ي�زال مث�ار ش�كوك ،وه�ي املناس�بة
التي ال يمكن للري�اض أن توصد أمامها

األب�واب للعام الثاني على التوايل وتتكبد
خسائر إضافية أخرى.
وبالتوازي مع ذلك أعلنت تركيا عن البدء
برف�ع تدريج�ي للحجر رغ�م أن البالد ال
تزال مصنفة كمنطقة حمراء لدى بلدان
كثيرة .ويرتبط التسرع الرتكي باألزمة
االقتصادية الحادة التي تعيش�ها البالد،
والتي تضافرت فيها عوامل بينها كورونا
وكذل�ك السياس�ة الخارجي�ة للرئي�س

رجب طي�ب أردوغان القائمة عىل التوتر
ومراكمة الخالفات.
وأعلن�ت وزارة الداخلي�ة الرتكي�ة األحد
تفاصي�ل مرحل�ة الع�ودة التدريجية إىل
الحي�اة الطبيعية ،وذلك بع�د نحو ثالثة
أس�ابيع من إغالق عام ش�ديد الرصامة
ملواجهة تفيش فايروس كورونا.
وأثار فيديو حكومي ترويجي للس�ياحة
غضبا واس�عا بني األتراك بس�بب إعطاء

األولوي�ة للعاملني يف القطاع الس�ياحي
عىل حس�اب بقية املواطنين ،ما اعتربه
ري من النش�طاء مُ ِه ً
الكث ُ
ينا لبقية األتراك
خاصة أن عدد من حصل�وا عىل التلقيح
ال يزال محدودا.
وتلق�ى ح�وايل  18يف املئ�ة من الس�كان
البالغ عددهم  84مليونا أول تطعيم لهم،
حي�ث اتهم�ت الجمعية الطبي�ة الرتكية
الحكوم�ة بع�دم الش�فافية يف حملته�ا

ودعت إىل التطعيم الرسيع للمعلمني.
وتح�ت الضغ�وط االقتصادي�ة كذل�ك
غيرت تون�س ق�رارا بش�كل كامل من
حج�ر كيل ملدة أس�بوع إىل ع�ودة كلية
للقط�اع الحكومي وامل�دارس واملعاهد
والجامعات مع أن الوضع ما زال يراوح
مكان�ه من حيث ارتف�اع عدد املصابني
واملتوفين ومحدودي�ة أعداد م�ن تلقوا
التلقيح.
وتقول الحكومة التونس�ية إنها تخطط
لتطعي�م ثالث�ة ماليني مواط�ن ،أي نحو
ربع الس�كان ،بنهاية يونيو املقبل ،لكن
إىل حد اآلن لم يتم إعطاء التلقيح س�وى
ألقل من  600ألف ش�خص فيما مخزون
اللقاحات املتوفر ال يتعدى  832ألفا ،وهو
ما يعني أن قرار وق�ف العمل بإجراءات
الحجر قرار سيايس وليس صحيا.
وتجد حكومة هش�ام املش�ييش نفسها
تحت ضغوط كثرية خاصة من العاملني
يف القط�اع الخ�اص ويف قطاع�ات مث�ل
املقاه�ي واملطاعم والتجار الذين رفضوا
خلال الفترة املاضي�ة فك�رة الحج�ر
الصح�ي الكامل .تضاف إىل ذلك خالفات
سياس�ية بني أطراف الحكم التي وجدت
يف قضية الحجر الصحي فرصة لتسجيل
النقاط ضد الحكومة وس�اهمت يف كرس
خططه�ا لحجر كامل للحد من انتش�ار
العدوى.
ويتخ�وف التونس�يون م�ن أن يق�ود
االرتباك الحكوم�ي يف إدارة ملف كورونا
إىل انتش�ار الوب�اء أكثر م�ن محارصته
خاصة إذا ت�م التخفيف يف إجراءات فتح

الح�دود واس�تقبال الس�ياح والعمال�ة
التونس�ية يف الخ�ارج ،يف تكرار ملا حصل
خالل السنة املاضية.
وتعيش الجزائ�ر بدورها نفس الضغوط
التي تعيش�ها تونس ودفعته�ا إىل إعالن
بداية الش�هر القادم موعدا لكرس الحجر
الصح�ي وفت�ح الح�دود “وف�ق رشوط
صارمة جدا”.
وق�ادت جمعي�ات الجالي�ة الجزائري�ة
ّ
“حقي
يف الخ�ارج حمل�ة تح�ت ش�عار
ندخ�ل بلادي” للمطالبة بفت�ح الحدود
للجزائريين وإلغ�اء رشط الحصول عىل
رخص�ة اس�تثنائية للس�فر مع تس�يري
رحلات عادي�ة للخط�وط الجزائري�ة
واألجنبية.
وأعلنت الرئاس�ة الجزائري�ة ّ
أن مجلس
ال�وزراء وافق عىل إع�ادة فتح أهم ثالثة
مطارات للرحالت الدولية ابتدا ًء من األول
م�ن يونيو بع�د أكثر من س�نة من غلق
الحدود.
وجاء يف بيان الرئاسة إثر اجتماع مجلس
الوزراء برئاس�ة عبداملجي�د تبون “وافق
مجل�س الوزراء على مقرتح�ات الفتح
الجزئ�ي ،عىل أن تك�ون البداي�ة بمعدل
خمس رحلات يوميا م�ن وإىل مطارات
الجزائ�ر العاصمة ،قس�نطينة ووهران،
ابت�داء م�ن األول م�ن ج�وان (يوني�و)
املقبل”.
وأضاف البيان “مع رضورة التقيد التام
باإلج�راءات االحتياطي�ة الصارمة ،عىل
أن يصدر البيان التنظيمي يف هذا الش�أن
خالل أسبوع”.
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افتتحت مستشفى الشفاء يف برطلة بسعة  125سريراً

العمل تستعد لصرف دفعة جديدة من
رواتب املعني املرتاكمة

بغداد /الزوراء:
الـعـمـل
وزارة
تـسـتـعـد
والــشــؤون االجـتـمـاعـية لـصـرف
الـدفـعـة الـثـانـيـة مـن الــرواتــب
املـتـراكـمـة لـلـمـعـني املـتـفـرغ
لــذوي اإلعــاقــة واالحـتـيـاجـات
الخاصة ،خالل االيام القليلة املقبلة.
وقــال رئـيـس هيئة ذوي االعاقـة
واالحـتـياجات الخاصــة بــالــوزارة،
عــصــام عــبــد الـلـطـيـف،
يف ترصيح صحفي :انــه «تــم
صــرف الـدفـعـة االولــــى مــن
الـــرواتـــب املـتـراكـمـة لـلـمـعـني
املــتــفــرغ لـــذوي االعــاقــة
واالحــتــيــاجــات الــخــاصــة
قـبـل عيد الفطر ،والبالغة نسبتها 60
باملئة ،وسيتم صـرف ما تبقى منها
ضمن الدفعة الثانية التي ستطلق خالل
االيام القليلة املقبلة» .واضــاف انـه
“تـم تقسيم عملية الـصـرف عىل دفعتني
بسبب عملية التدقيق لالسماء املشمولة
للمعني املتفرغ لـالعـوام املاضية
 2016و 2017و ، 2018ولكون االعـداد
كثرية ومن اجل منحها إىل مستحقيها
الحقيقني» .وتابع عبد اللطيف ان “الوزارة
بذلت جهودا مكثفة لرصف الرواتب

املرتاكمة من خالل التنسيق مع الجهات
املعنية” ،منوها َّ
بأن “عملية رصف الدفعة
االوىل تمت من خـالل تحويل االمــوال
ورفـع امللفات إلـى االدارة العامة ملرصيف
الرافدين والـرشـيـد».
وذكـر أن “الهيئة تتابع اوضـاع املعاقني
املسجلني ضمن قاعدة بيانات الـوزارة
والذين يناشدون الـوزارة لـلـشـمـول
بـراتـب املـعـني املـتـفـرغ لـدعـمـهـم
مـاديـا ومعنويا” ،عادا منظمات املجتمع
املدني “رشيكا ً اساسيا ً بدعم ذوي
اإلعاقة ،السيما أن الـوزارة تويل اهتماما
كبريا لهذه الفئة وتسعى جاهدة لتحقيق
مطالبها».
واوضح رئيس هيئة ذوي االعاقة
واالحتياجات الـخـاصـة َّ
أن “الــدائــرة
وسـعـيـا مـنـهـا لتحقيق االنـدمـاج
لهذه الفئة باملجتمع ،تـدرس مقرتحا
إلنـــشـــاء نـــاد ملــجــمــوعــة
مـــن ريــاضــيــي ذوي االعــاقــة
يـرتـبـط بـالـهـيـئـة ،فـضـال عــن
االســراع بالتصويت عىل تعديالت
قـانـون ذوي االعاقة الــذي مــازال
فـي االمـانـة الـعـامـة ملجلس
الــوزراء ،مع شمول املستحق من ذوي
االعاقة بالحماية االجتماعية».

خمتص يطالب بإيصال احلصة املائية
املخصصة لألهوار كاملة
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الصحة تهدد كل من يستهني بأهمية اللقاح وحتدد نسبة امللقحني
بغداد /الزوراء:
حددت وزارة الصحة ،امس الثالثاء،
رشطا ً للحد من انتشار الوباء يف العراق،
وفيما أشارت اىل أن  %2من الشعب
العراقي تلقوا اللقاح حتى اآلن ،هددت
باتخاذ اإلجراءات القانونية بحق كل
من يستهني بأهمية اللقاح .من جانب
اخر ،أعلنت وزارة الصحة افتتاح
مستشفى الشفاء يف ناحية برطلة
التابع لدائرة صحة نينوى وبسعة 125
رسيرا.
وقال مدير الصحة العامة ،رياض
عبد األمري ،بحسب الوكالة الرسمية،
متحدثا ً عن فرتة العيد وما جرى فيها
من تزاور قد يسمح بتصاعد عدد
اإلصابات :إن «نتائج عدم التزام األرس
باإلجراءات الوقائية خالل العيد ال
تظهر اآلن ،وإنما خالل أسبوعني».
مبينا ً أن»هناك انخفاضا ً بسيطا ً
باإلصابات» .وأضاف أن «هذا
االنخفاض ليس بسبب تلقي اللقاح،
بل جاء ألن معظم املعرضني لإلصابة
قد أصيبوا» ،مشريا ً اىل أن « 500ألف
شخص فقط تلقوا اللقاح من أصل
 40مليوناً ،وهذا يشكل نسبة  %2من
الشعب».
وتوقع الحلفي «استمرار االنخفاض
باإلصابات» ،الفتا ً اىل أنه «يف حال تلقيح

من  %70-60من املواطنني وخاصة من
البالغني ،فستتم السيطرة عىل الوباء
وتكون هناك مناعة القطيع ولن يعاود
االنتشار».
وتابع الحلفي أن «الكميات الواردة من
اللقاح للعراق ال تكفي للجميع لكن
خالل األشهر القادمة سيكون هناك

ما يكفي» ،موضحا ً أن «هناك شحا
يف اللقاحات بكل العالم ما عدا الدول
املنتجة للقاح مثل امريكا وبريطانيا
وبعض الدول االوروبية».
وبني الحلفي أن «هناك من يقلل من
أهمية لبس الكمامة وتلقي اللقاح
وحث الناس عىل مقاطعته» ،مشريا ً اىل
أن «وزارة الصحة

ستتخذ االجراءات القانونية بحق
هؤالء».
من جانب اخر ،أعلنت وزارة الصحة
افتتاح مستشفى الشفاء يف ناحية
برطلة التابع لدائرة صحة نينوى
وبسعة  125رسيرا.
وقال الوكيل االداري للوزارة ،توفيق
وليد :ان «هذه االفتتاحات والزيادات

يف السعة الرسيرية واالستحداثات
واالضافات للوزارة تأتي ضمن الخطة
السرتاتيجية يف بناء وانشاء واستحداث
عدد من الشعب والوحدات يف املؤسسات
الصحية خدمة للصالح العام ولتوفري
خدمات كفؤة للمواطنني».
يشار اىل ان هذا املستشفى يعد واحدا
من أكرب املراكز وأهم املراكز الذي نفذته
العتبة الحسينية املقدسة ،وجهزته
وزارة الصحة.
ويحتوي املستشفى عىل صالة
للعمليات الكربى ،وجناح خاص
بالوالدة (الطبيعية ،والقيرصية)،
ويقع عىل مساحة كلية تبلغ ()5500
مرت مربع ،يف حني أن املساحة البنائية
له تبلغ ( )2200مرت مربع ،وبسعة
( )125رسير ،وتم انجازه خالل
شهرين».
كما يضم ثالث ردهات واحدة خصصت
للرجال وأخرى للنساء والثالثة ضمت
العيادات االستشارية وصالة للعمليات،
وكل ردهة تضمنت عددا من أرسة
العناية املركزة ،وارسة غسيل الكىل.
بمنظومة
مزود
واملستشفى
االوكسجني املركزي بخزان سعة ()12
طنا ،كما يحتوي عىل أنظمة متعددة،
ومنها الـ( )ITوالتربيد املركزي بنظام
الضغط السالب للسيطرة عىل انتقال
العدوى ،واستدعاء الطبيب والحريق

انقاذ  80دومنا من احلرق يف صالح الدين
بغداد /الزوراء:
طالبت منظمة طبيعة العراق املعنية بشؤون األهوار وزارة املوارد املائية بإطالق الحصة
املائية املخصصة لألهوار والبالغة  5.7مليار مرت مكعب.
وقال االستشاري يف املنظمة ،جاسم األسدي :إن كميات مناسيب املياه يف األهوار اآلن
مقارنة بالسنوات السابقة تعد جيدة ،لكن تم رصد انخفاض خالل الـ  4أيام بمعدل
 1سم يوميا اآلن ،ما يعني خسارة مرت بعمق األهوار العراقية خالل الـ  3أشهر املقبلة
(وهو موسم التبخر) إذا استمر الوضع بهذا الحال.
الفتا إىل :أن األهوار يف العراق شهدت تقلبات عديدة من الطبيعة ومن املناخ واإلنسان
والتي تبلغ مساحتها الكلية يف تسعينيات القرن املايض  9650كيلو مرت مربع.
وأشار إىل :أن األهوار العراقية واإلطالقات املائية محكومة بعاملني هما دول الجوار
وتوزيعات املياه بالداخل ،حيث يتم حجز املياه من قبل مجتمعات محلية كما حصل يف
النجف بالتزامن مع زراعة الشلب.
مرجحا حصول مشاكل بوصول املياه إىل األهوار هذا العام بسبب وجود مساحات
لزراعة الشلب يف النجف والديوانية.

اإلطاحة بـ  3دواعش يف كركوك واألنبار

بغداد /الزوراء:
اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات
املسلحة ،اللواء يحيى رسول ،امس
الثالثاء ،االطاحة بـ ( )٣إرهابيني من
بقايا عصابات داعش يف مُ حافظتي
كركوك واألنبار.
وقال اللواء رسول يف بيان ورد «للزوراء»:
انه «وبعد مُ يض  ٢٤ساعة عىل رضب
عدد من األوكار لإلرهابيني يف حمام
العليل والتي ُقتل عىل أثرها ( )٨عنارص
من داعـش ،استمرت تشكيالت جهاز
مُ كافحة اإلرهاب بعمليات تطهري
املُدن من بقايا العصابات التكفريية،

حيث احكم رجالنا األبطال قبضتهم
عىل ( )٣إرهابيني من بقايا العصابات
التكفريية يف مُ حافظتي (كركوك،
واألنبار)».
ولفت رسول اىل ان «التوجيهات
املستمرة للقائد العام للقوات املسلحة
كانت لها نتائج إيجابية عىل الصعيد
األمني».
واضاف إن «جهاز مُ كافحة اإلرهاب
ُيتابع بدقة التحركات الجبانة
لعصابات داعـش اإلرهابية ،ويجدد
عهده برضب اوكارهم أينما كانت يف
القريب العاجل».

بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية الدفاع املدني يف صالح
الدين ،امس الثالثاء ،عن انقاذ  80دونما ً
من الحرق يف املحافظة.
وقال مدير الدفاع املدني يف صالح الدين
العميد لطيف جاسم حمود ،يف ترصيح
صحفي :إن “حريقا ً اندلع يف محصول
حنطة جالم الدور بسبب تماس

خبري أمين :حزام بغداد حباجة إىل جهد
استخباري مكثف
بغداد /الزوراء:
شدد الخبري االمني ،عيل الوائيل ،امس الثالثاء ،عىل
رضورة التحرك املسبق لالجهزة االمنية يف مناطق
حزام بغداد من اجل ضمان عدم التحضري االرهابي
لشن عمليات اجرامية خالل االنتخابات املبكرة.
وقال الوائيل يف ترصيح صحفي :إن “استتباب
االوضاع يف معظم مناطق حزام بغداد اليعني عدم
وجود االرهاب او السيطرة التامة للقوات االمنية،
بل يجب ان يعزز ذلك بجهد استخباري نوعي

لضمان عدم تحرك االرهابيني يف تلك املناطق”.
واضاف ان “االرهاب قد يستغل الهدوء يف بعض
املناطق من اجل تعزيز تواجده وحصوله عىل العتاد
واملواد املتفجرة ،الستخدامها يف االنتخابات بهدف
ارباك الوضع االمني”.ولفت الوائيل اىل “اهمية
نرش العنارص االستخبارية يف معظم مناطق حزام
بغداد وخصوصا التي لم تشهد نشاطا ارهابياً،
حيث يلجأ االرهاب اىل تلك املناطق بعيدا عن املواقع
الساخنة والتي غالبا ماتشهد تشدد امني”.

ضبط شاحنة حتمل  20طناً من احلنطة
املمنوعة يف دياىل

القبض على متهمني بتجارة املخدرات يف ذي قار
بغداد /الزوراء:
اعلنت املديرية العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات
العقلية يف ذي قار ،امس الثالثاء ،القاء القبض عىل
 3متهمني بتجارة املواد املخدرة.قسم العالقات
واإلعالم للمديرية ذكر يف بيان ورد «للزوراء» :ان
«مفارز مكافحة املخدرات تمكنت من القاء القبض
عىل  3متهمني بتجارة املواد املخدرة وضبطهم
بالجرم املشهود وبحوزتهم أكياسا صغرية تحتوي
عىل مادة الكريستال املخدرة وحبوب ،إضافة إىل

أدوات التعاطي وأسلحة غري مرخصة ورمانة
يدوية».واضاف البيان ان «الواجب جاء بنا ًء عىل
املعلومات االستخبارية التي حصلت عليها مفارز
املديرية املنترشة باملحافظة ،اضافة للتعاون
املستمر واملثمر مع املواطنني الذين يقومون باالدالء
بمعلوماتهم عرب الخط الساخن ( )178املجاني».
وختم البيان بأنه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بحق املتهمني وفق أحكام املادة ()28
مخدرات لينالوا جزاءهم العادل».

الوزارة :ستكون هناك جلسات قريبة للنظر جبميع املقرتحات

الرتبية النيابية تكشف عن مقرتحات لنهاية العام الدراسي احلالي

بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة الرتبية النيابية ان وزارة الرتبية هي
املسؤول األول واألخري عن انهاء العام الدرايس
الحايل .فيما ردت وزارة الرتبية عىل أسئلة
ينتظرها ماليني الطلبة وذويهم حول االمتحانات
النهائية ومصري العام الدرايس الحايل 2020
.2021وقال عضو لجنة الرتبية النيابية ،رعد املكصويص،
امس الثالثاء ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان «العام الدرايس املايض شهد تخبطا ً يف اتخاذ
القرارات من قبل خلية االزمة الحكومية الخاصة
بجائحة «كورونا» والتي تسببت بحصول ارباك
لدى الطلبة والتالميذ واولياء االمور عىل حد
سواء ،اضافة اىل ماشهده من تظاهرات تسببت
بعدم انتظام الدوام ،وبالتايل حصول نقص كبري
يف املواد الدراسية التي تلقاها الطلبة».
واضاف ان «العام الدرايس الحايل كان افضل
من سابقه من خالل وضع خطة من قبل
وزارة الرتبية لحضور الطلبة ليوم واحد يف
االسبوع لجميع املراحل ،وكيفية اعطائهم املواد
وتقسيمها عىل الحصص الدراسية ،مع الحفاظ
عىل االرشادات الصحية يف الوقت نفسه».
وبني ان «اللجنة اقرتحت انهاء العام الدرايس
الحايل ،عىل ان يكون هنالك امتحان نهائي
حضوري لطلبة الصفوف املنتهية ،والتشديد عىل

كهربائي”.
وأضاف أن “النريان التهمت دونمني
فيما انقذت فرق الدفاع املدني 80
دونماً”.
ودعا مدير الدفاع املدني اللواء كاظم
بوهان ،االثنني ،اىل وقفة وطنية للحد
من الحرائق ،فيما شدد عىل رضورة
إنجاح املوسم الزراعي الحايل.

رضورة االلتزام باالرشادات الصحية يف القاعات
االمتحانية ،واحتساب درجة نصف السنة لباقي
املراحل الدراسية غري املنتهية كما حصل خالل
العام الدرايس املايض.
واكد املكصويص ان «وزارة الرتبية سيكون لها
القرار األول واألخري يف هذا االمر ،والذي من
املمكن ان يصدر األسبوع املقبل».
من جهتها ،ردت وزارة الرتبية عىل أسئلة
ينتظرها ماليني الطلبة وذويهم حول االمتحانات

النهائية ومصري العام الدرايس الحايل 2020
.2021وقال املتحدث باسم الوزارة ،حيدر فاروق ،يف
ترصيح صحفي« :كوزارة تربية اليوجد لدينا اي
مقرتح بخصوص العام الدرايس ،وسبق ان ذكرنا
ان بعد عطلة عيد الفطر سوف يكون هناك تبادل
لوجهات النظر ،وان أي ترصيح يخرج من غري
وزارة الرتبية فهي غري مسؤولة عنه».
وأضاف «قريبا ً ستكون هناك جلسات ووجهات

نظر ،وال نبني عملنا وفق ما يطرح يف مواقع
التواصل االجتماعي بل لدينا اسرتاتيجية وخطط
معينة» .مشريا ً اىل ان «هيكلة العام الدرايس
متعلقة فقط يف وزارة الرتبية وهي فقط من
تحدد آليات العام الدرايس واختباراته وانهاءه».
وتابع فاروق «كما ال نبني وفق مقرتح شخص
ما ويكون عىل وزارة الرتبية ان تنفذ ،بل هناك
مستشارون وخرباء يف الوزارة ينظرون لجميع
املقرتحات».
وعن موعد االمتحانات النهائية ،قال املتحدث
باسم الرتبية :انه «سيتم تحديدها يف األيام
القليلة املقبلة وسيكون هناك اجتماع ويدرس به
كل االحتماالت عما هي آلية العام الدرايس واجراء
اختبارات حظورية او ممكن تأجيل االمتحانات
اىل إشعار آخر او عدم اجراء امتحانات بالنسبة
للمراحل املنتهية ،وكيف ستكون مراحل االعدادية
وطريقة امتحانهم ،جميع هذه االمور اليفكر
بها املواطن».
وأضاف «االمتحانات الوزارية هي املشكلة كونها
تخص عدة وزارات ،منها الكهرباء والدفاع
والداخلية والصحة ،وجميع هذه املفاصل هي
خلية أزمة تشكل إلجراء االختبارات ولدينا أمن
وطني ودفاع وداخلية لتأمني املراكز االمتحانية،
ولدينا وزارة صحة توفري عجالت لحاالت
الطوارئ».

بغداد /الزوراء:
تمكنت مفارز االستخبارات العسكرية ،امس الثالثاء ،من ضبط شاحنة محملة بـ 20طنا من
الحنطة املمنوعة من االسترياد يف محافظة دياىل.وذكر بيان لوكالة االستخبارات تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة الخامسة والفوج الثاني لواء
املشاة  20تمكنت من القاء القبض عىل شاحنة محملة بـ 20طن من الحنطة املمنوعة من
االسترياد بموجب تعليمات وزارة الزراعة يف سيطرة املرشوع قادمة من ناحية جبارة باتحاة
كفري» .وأضافت انه « تم تسليمها اىل الجهات املعنية التخاذ االجراءات القانونية بها».

اإلطاحة مبسؤول جتهيزات أوكار
«داعش» يف جزيرة احلضر

بغداد /الزوراء:
ألقت قوة أمنية ،القبض عىل مسؤول تجهيزات
أوكار فلول داعش يف جزيرة الحرض يف محافظة
نينوى.وذكر بيان ملديرية االستخبارات العسكرية
تلقت «الزوراء» نسخة منه« :بعملية نوعية
خاصة نفذت بنا ًء عىل معلومات دقيقة ملديرية
االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع والتي
اكدت تواجد االرهابي املسؤول عن تجهيز اوكار
الدواعش يف جزيرة الحرض (الحدود الفاصلة
بني قيادتي عمليات غرب نينوى وصالح الدين)
وتقديم الدعم اللوجستي لها من مواد غذائية

وطبية ومعدات ،تم عىل اثرها التنسيق مع
قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى،
حيث رشعت قوة محمولة جوا ً من مفارز شعبة
االستخبارات يف الفرقة  ٢٠وفصيل استخبارات
لواء املشاه .»٤٣وتابع البيان انه «بإسناد بري
آيل من قبل الفوج االول للواء املذكور تمت عملية
االنزال الجوي ومحارصة االرهابي والقبض
عليه واالستيالء عىل العجلة التي كانت تحمل
مواد الدعم لالوكار».وتابع البيان ان «االرهابي
من العنارص االرهابية املطلوبة للقضاء بموجب
مذكرة قبض وفق أحكام املادة  ٤إرهاب».

اعتقال مبتز إلكرتوني هدد فتاة بنشر
صورها يف بغداد

بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية مكافحة االجرام يف بغداد ،امس الثالثاء ،إلقاء القبض عىل متهم قام بابتزاز
فتاة إلكرتونيا.وذكرت املديرية يف بيان ورد «للزوراء» :ان «مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد
 /مكتب االعظمية تمكنت من القبض عىل متهم قام بابتزاز فتاة إلكرتونيا وهددها بنرش
صورها الخاصة عىل مواقع التواصل االجتماعي (فيس بوك) والتشهري بها إذا لم تدفع له مبلغا
من املال».واضاف البيان انه «تم تدوين أقوال املتهم ابتدائيا وقضائيا باالعرتاف ،وقرر قايض
التحقيق توقيفه وفق أحكام املادة  430من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل».
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مستشار حكومي :الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص أمر مهم

بغداد  /نينا:
اك�د مستش�ار رئيس ال�وزراء للشؤون املالي�ة ،مظهر محم�د صالح :ان
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص امر مهم لتعظيم املوارد.
وق�ال مستشار رئيس الوزراء للش�ؤون املالية للوكال�ة الوطنية العراقية
لالنب�اء /نينا :/ان نمط الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يأخذ حيزا
يف االنتاج العاملي يبلغ قرابة  ٪٢٨السيما الصناعي منه.
واضاف صالح :انه ،ويف ظل هذه الرشاكة ،فمن املمكن ان تتحول الرشكات
العامة الخارسة اىل رشكات مشرتكة رابحة.
وم�ن املق�رر ان يقر الربمل�ان قريبا قان�ون الرشاكة بين القطاعني العام
والخاص.

ارتفاع طفيف بأسعار الدوالر يف
بغداد وكردستان

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أسعار رصف ال�دوالر بشكل طفيف ،امس الثالث�اء ،يف البورصة
الرئيسية يف بغداد و اقليم كوردستان .
وق�ال مص�در ا ٕن بورص�ة الكف�اح والحارثي�ة املركزية يف بغ�داد سجلت
 148600دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
واش�ار املص�در ا ٕىل أن اسع�ار البيع والشراء استقرت يف مح�ال الصريفة
باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد ،حيث بلغ سعر البي�ع  149000دينار عراقي،
بينما بلغت اسعار الرشاء  148000دينار لكل  100دوالر امريكي.
أم�ا يف اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد ش�هدت اسعار الدوالر ارتفاعا
ايضا ،حيث بلغ سعر البيع  148600دينار لكل مائة دوالر ،والرشاء وبواقع
 148000دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

الذهب يواصل تعاظمه مع ضعف
الدوالر وتقلبات التضخم

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
واصلت أسعار الذه�ب مكاسبها ،امس الثالثاء ،مسجلة أعىل مستوى لها
يف أكثر من ثالثة أش�هر ونصف ،حيث عزز ضعف الدوالر األمريكي وتزايد
الضغوط التضخمية جاذبية املعدن باعتباره وسيلة تحوط من التضخم.
وارتف�ع الذه�ب الف�وري  0.2باملئ�ة إىل  1869.12دوالرا لألوقي�ة بحلول
الساع�ة  06:42بتوقي�ت غرينت�ش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29
يناير /كانون الثاني يف وقت سابق من يوم امس.
وارتفع�ت العقود األمريكية اآلجلة للذه�ب  0.1باملئة إىل  1869.90دوالرا.
ً
مسجلا أدنى مست�وى يف أسبوع أمام
وتراج�ع مؤرش ال�دوالر  0.2باملئة
منافسيه.
وقفزت الفضة  1.3٪إىل  28.53دوالرا ،بعد أن سجلت أعىل مستوياتها منذ
 2فرباير /شباط يف الجلسة .وزاد البالديوم  0.3باملئة إىل  2910.45دوالرا،
واستقر البالتني عند  1239.27دوالرا.

الرافدين مينح أولوية لفئة يف
قروض البناء والرتميم
بغداد /الزوراء:
أعل�ن مرصف الرافدي�ن ،ام�س الثالثاء ،من�ح أولوية ومفاضل�ة لفئة يف
الحصول عىل قروض البناء والرتميم.
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت “ال�زوراء” نسخة منه :ان
“ق�روض ال�ـ 50مليون للبن�اء والرتميم تمنح للموظفين ،وهناك اولوية
ومفاضلة لحاميل املاسرت كارد يف الحصول عىل القرض”.

بادية املثنى تنتظر املوافقات
لتحويل أراضي الرعي لالستثمار

بغداد /الزوراء:
كشف�ت مديرية زراع�ة املثنى ع�ن أن املحافظة بانتظ�ار موافقة رئاسة
الوزراء ملنح العتبتني الحسينية والعباسية أرض بمساحة مليوني دونم يف
مناطق البادية الستغاللها يف قطاع االستثمار الزراعي.
وق�ال مدي�ر زارعة املثنى ،عام�ر جبار ،يف ترصيح صحف�ي :إن الحكومة
املحلية خاطب�ت رئاسة ال�وزراء الستحصال املوافق�ات الخاصة لتحويل
مليون�ي دون�م م�ن املساح�ات املخصص�ة للرع�ي إىل قط�اع االستثم�ار
الزراعي.
وبني جبار :أن تلك املساحات تبلغ  ٨.٥مليون دونم يف عموم مناطق البادية.
مشيرا إىل :أن إحال�ة ج�زء من تل�ك املساح�ات إىل أراض زراعية سيسهم
بتنشيط االقتصاد املحيل وإيجاد فرص عمل جديدة ألبناء املحافظة.

جلنة االقتصاد تشدد على ضرورة
استثمار حقول الغاز

بغداد /الزوراء:
ش� ّدد رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ،أحمد سليم الكناني ،عىل
رضورة استثم�ار حق�ول الغاز يف العراق لرف�د االستهالك املحيل وتقليص
االسترياد الخارجي.
وق�ال الكناني يف بي�ان تلقت “الزوراء” نسخة من�ه :إن “موضوع تطوير
حق�ول الغاز مطروح منذ سنوات ،لذلك يحت�اج العراق إىل إبرام عقود مع
رشكات كبرى حتى تستطيع استخراج هذه الكميات الهائلة التي أكثرها
لألسف تذهب هبا ًء منثوراً”.
وأض�اف أن “هذا االستم�رار يف استرياد الغ�از من الخارج يج�ب أن ُيقللّ
وتقلص العقود املربمة يف حال استخراج كميات يستطيع ان يستفيد منها
العراق ،وتستطيع أن تلبي الحاجة املمكنة الستهالك البلد”.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت عن خطط إليقاف حرق الغاز املصاحب
للنفط الخام واستثماره بشكل كامل يف األعوام الثالثة املقبلة.
ويق�در خرباء اقتصاديون خس�ارة العراق ماليني ال�دوالرات يوميا ً بسبب
احرتاق الغاز املصاحب.

إدراج مشاريع خدمية يف ذي قار بـ
 27مليار دينار

بغداد /الزوراء:
أعلنت اإلدارة املحلية لقضاء الدواية شمال محافظة ذي قار عن إدراج عدد
من املشاري�ع الخدمية االسرتاتيجية ضمن خطة صن�دوق إعمار ذي قار
لعام  2021بقيمة  27مليار دينار.
وق�ال قائممقام القضاء ،نعي�م السعيدي ،يف ترصيح صحفي :إن من أهم
املشاريع املدرجة لهذا العام تصميم وإنشاء السايد الثاني لطريق الشطرة
ـ الدواي�ة م�ع كل متطلبات�ه مع جرس أم�ام متنزه األمير ومقرتباته مع
طريق وجرس العتريش الرابط بني الغراف والدواية.
مشيرا إىل :أن ه�ذه املشاري�ع م�ن ش�أنها التخفي�ف من معان�اة أهايل
القضاء.

No: 7488 Wed 19 May 2021

كردستان تدعو لفتح أسواق بغداد بوجه فالحيها وحماصيلها ..وتهدد

5

الزراعة حتذر من “جفاف قاتل” وتدعو إىل ضغط سياسي وجتاري على تركيا
بغداد /الزوراء:
ح�ذرت وزارة الزراعة ،ام�س الثالثاء،
م�ن “جف�اف قات�ل” خلال املوس�م
الصيفي الحايل ،داعية إىل تحرك عاجل
م�ن الحكوم�ة العراقي�ة للتف�اوض
والضغ�ط السي�ايس والتج�اري
على الجان�ب الرتك�ي للحص�ول عىل
املستحقات املائية للعراق.
وق�ال املتح�دث باسم ال�وزارة ،حميد
الناي�ف ،يف ترصيح صحف�ي“ :هنالك
تناق�ص يف مناسي�ب املياه س�وا ًء من
الجانب الرتكي الذي لم تكن له إجابات
ج�ادة يف إطلاق مستحق�ات الع�راق
املائية ،كذلك هناك تناقص يف املناسيب
م�ن الجانب االيراني ال�ذي قطع املياه
عن دربندخان بشكل كامل وعن الزاب
الصغير بنسب�ة  ،”75%مش�ددا ً عىل
ان “الح�راك م�ا زال لي�س يف املستوى
املطل�وب م�ن الجانب العراق�ي يف هذا
املجال”.
واكد النايف ان”ه�ذه التناقصات هي
حقيقي�ة وواقعي�ة ،وهن�اك مخاوف
ليس لدى ال�وزارة فحسب إنما جميع
م�ن الشع�ب العراق�ي م�ن تناق�ص
كمي�ات املي�اه” ،مبدي�ا تخوف�ه “ ملا
نالحظه يف دياىل قد دق ناقوس الخطر
فق�د توقف�ت الكثير م�ن محط�ات
الكهرب�اء ،فضلا عن محط�ات املياه
للسكان ،وبالت�ايل ان هذه التناقصات
ه�ي حقيقي�ة وليست هن�اك مسألة

مؤامرة او أمور مصطنعة”.
وش�دد عىل ان “ الحكومة عليها اليوم
ان تتخذ بعدا سياسيا يف هذا االتجاه ألن
الجان�ب الفني ال يكفي يف التفاوض”،
مبين�ا ان�ه” ال يمك�ن أن نترك وزارة
املوارد املائية وحدها ،ويجب ان يدخل
البعد السيايس وان فشل فيدخل البعد
التجاري”.
ولفت النايف اىل حجم التبادل التجاري
م�ع تركي�ا ،مش�ددا ً على “رضورة
استخدام�ه كوسيلة ضغط ،خصوصا ً

ان هناك نسب�ة  70%من املياه تصلنا
م�ن الجانب الرتكي ،يف حني يصلنا من
الجانب االيران�ي منسوب مياه بحدود
ال�ـ ،20%وبالتايل النسبة األكرب تكون
من تركيا حي�ث تستطيع هذه النسبة
ان تنقذ الع�راق من خالل املفاوضات،
لك�ن لألس�ف الشدي�د م�ا زال ح�راك
التفاوض قليالً وال يلبي الطموح”.
وأضاف “ اليوم نحن عىل أبواب الصيف
وال�ذي ين�ذر بجف�اف قات�ل ،نعم ان
وزارة املوارد املائي�ة أوفت بالتزاماتها

أسعار الفواكه واخلضر

العراق ثاني أكرب مستورد للتبغ من تركيا
بغداد /متابعة الزوراء:
أعل�ن اتح�اد مص�دري التب�وغ
الرتكي ،امس الثالثاء ،أن العراق
ج�اء يف املرتب�ة الثاني�ة كأكبر
مستورد للتبغ م�ن تركيا خالل
الربع األول من العام .2021
وقال االتح�اد يف بيان له اطلعت
علي�ه “ال�زوراء” :ان “صادرات
التب�غ الورقي ومنتج�ات التبغ
الرتكي�ة انخفض�ت بنسب�ة 28
يف املئة يف الرب�ع األول من العام
 2021مقارن�ة بالفرتة نفسها
من العام .”2020
واض�اف ان “قيم�ة ص�ادرات
التب�غ ومنتجات�ه بلغ�ت 157
ملي�ون دوالر من ش�هر كانون

الثان�ي ولغاي�ة ش�هر اذار من
الع�ام  ،2021مقارن�ة بـ 218
ملي�ون دوالر يف الربع األول من
العام .”2020
وأش�ار البيان إىل أن “ثالث دول
حصل�ت على  50باملائ�ة م�ن

ص�ادرات تركي�ا م�ن تصدي�ر
منتج�ات التب�غ  ،احتل�ت إيران
املرتب�ة األوىل ب�ـ 202ومليوني
دوالر والع�راق الثان�ي بـ 10.8
ماليين وإرسائي�ل يف املرتب�ة
الثالثة بـ  8.7ماليني دوالر”.

خاما البصرة اخلفيف والثقيل يسجالن صعودا طفيفا
بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت اسع�ار خ�ام نف�ط
البرصة الخفيف والثقيل ،امس
الثالث�اء ،بالتزام�ن م�ع ارتفاع
خامي برنت واالمريكي .
وارتف�ع نفط البصرة الخفيف

املص�در آلسي�ا إىل  69.04دوالرا ً
للربمي�ل بمق�دار  0.95سنت�ا ً
أو بنسب�ة  1.40%ع�ن ي�وم
الخميس املايض.
فيما سجلت أسعار خام البرصة
الثقي�ل  64.06دوالرا ً للربمي�ل

بارتفاع بلغت نسبته .2.48%
وسج�ل نفط البصرة الخفيف
أعىل االسع�ار مقارنة بالنفوط
األخرى لدول منظمة اوبك ،حيث
سج�ل الخ�ام العرب�ي الخفيف
السعودي  67.85دوالرا ً للربميل،
وسجل مزيج مرب�ان اإلماراتي
 67.47دوالرا للربمي�ل ،فيم�ا
سجل مزيج سه�ران الجزائري
 67.85دوالرا للربمي�ل ،وبل�غ
سع�ر بوني الخفي�ف النيجريي
 67.98دوالرا ،وجرياس�ول
االنغويل  68.65دوالرا.
وكان�ت أسع�ار النف�ط العاملية
ارتفع�ت امس ليصل خام برنت
عن�د  69.73دوالرا ،وخام غرب
تكساس األمريك�ي عند 66.52
دوالرا.

إلع�داد الخطة الصيفي�ة واعطتنا كل
املساح�ات املزروع�ة ألن لديها خزينا
مائي�ا ،وهذا يدل على ان وزارة املوارد
استطاعت ترش�يد املي�اه واالستفادة
منه�ا خالل ه�ذا الوض�ع” ،منوها ً إىل
أن “ وزارة الزراع�ة حت�ى يف الخط�ة
الشتوي�ة تقل�ق يف حال استم�رار هذا
الوضع عىل الح�ال نفسه ايضا سوف
تتناقص نسب املياه”.
واردف “الع�ام امل�ايض كان�ت الخطة
الصيفي�ة عادي�ة ،لك�ن يف ه�ذا العام

تناقص�ت عما كان�ت علي�ه يف 2020
بح�دود  100أل�ف دون�م ،وه�ذا أم�ر
طبيعي تناغما مع قلة مناسيب املياه،
وبالتايل فأن ما يهمنا اليوم هو ترميم
الوض�ع والبدء بمحادث�ات واتصاالت
رسيعة م�ن قب�ل الحكوم�ة العراقية
م�ع ال�دول س�وا ًء تركي�ا أو إي�ران،
وكذل�ك سوريا من اج�ل الحصول عىل
مستحقاتنا املائية”.
من جانب اخر ،أعرب�ت وزارة الزراعة
ومص�ادر املي�اه يف حكوم�ة اقلي�م
كردستان عن املها ان تتخذ الحكومة
االتحادية خط�وات فعلية لفتح ابواب
املحافظات العراقي�ة بوجه محاصيل
فالحي كردستان.
وقال�ت زراع�ة االقلي�م يف بي�ان :انها
“أوصل�ت مش�كالت واحتجاج�ات
فالح�ي اقلي�م كوردست�ان اىل رئيس
وزراء اقلي�م كردستان ولجنة الزراعة
واملي�اه يف مجل�س الن�واب ووزارة
زراع�ة يف الحكوم�ة االتحادي�ة بشأن
منع تسوي�ق محاصيل فالح�ي اقليم
كوردستان ملدن الوسط والجنوب”.
واض�اف البي�ان أن “ال�وزارة بانتظار
خط�وات فعلي�ة لحل ه�ذه املشكالت
به�دف فت�ح اس�واق الع�راق بوج�ه
الفالحني واملحاصيل املحلية والتنسيق
بين الجانبني ،وبالعكس فإنها ال تريد
االضط�رار لخي�ارات أخ�رى ،حس�ب
تعبري البيان.

السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
فاصوليا خرضاء
باقالء
باميا
الجزر
قرنابيط
لهانة
لوبيا
البصل

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1000دينار
 2500دينار
 750دينار
 5000دينار
 1000دينار
 1000دينار
 500دينار
 3000دينار
 500دينار

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
املشمش
ليمون
رقي
بطيخ
رمان
كيوي
كريب فروت
نارنج
الخوخ

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1500دينار
 1000دينار
 1500دينار
 2000دينار
 1500دينار
 500دينار
 500دينار
 2000دينار
 1250دينار
 1250دينار
 1000دينار
 2000دينار

خبري يدعو لتشكيل “صندوق دعم
االستقرار االقتصادي”
بغداد /الزوراء:
دعا عض�و املجل�س االقتصادي العراق�ي ،غدير
العطار ،امس الثالثاء ،الحكومة إىل البدء بتشكيل
“صن�دوق دع�م االستق�رار االقتص�ادي” لدعم
الرشكات املتعثرة مال ًي�ا بسبب األزمات املتواترة
منذ عام  2019ولغاية الوقت الحايل.
وق�ال العطار ،يف بي�ان تلقت “ال�زوراء” نسخة
من�ه :ان “الحكوم�ة العراقية عليه�ا العمل عىل
تشكيل صندوق يسمى “صندوق دعم االستقرار
االقتص�ادي” يت�م تمويل�ه من بع�ض مفردات

الدعم الحكومي”.
وأضاف أن “هذا الصن�دوق سيساهم بمساعدة
الرشكات واملستثمرين واملنتمني للقطاع الخاص
وإنقاذه�م من التعثر املايل بسب�ب األحداث التي
اندلعت من�ذ ترشي�ن األول/أكتوبر ع�ام 2019
وتالها انتشار جائحة كورونا واألزمة االقتصادية
والسياسية”.وأشار إىل “رضورة إطالق مبادرات
إقراضية للرشكات واملشاريع الصغرية املتوسطة
ب�دون فوائد لتعزيز قابليتها على البقاء والعمل
االقتصادي”.

يوصل العراق بالصني ويقرب إيران من سوريا

موقع بريطاني يؤكد أهمية سكة حديد البصرة  -الشالجمة
بغداد /متابعة الزوراء:
أكد موقع “نرشة االعمار الدولية” (جي
يس ار) الربيطان�ي أهمي�ة املحادث�ات
العراقي�ة  -االيرانية إلنشاء خط لسكة
حدي�د بين البلدين ،مشيرا ً إىل أن هذه
السك�ة ورغم قرص مسافته�ا إال أنها
“ستحس�ن االتصاالت بش�كل كبري يف
املنطقة االوسع من خالل ربط خطوط
الح�زام والطري�ق الصين�ي بالع�راق
ويقرب ايضا ً ايران من سوريا”.
وأوض�ح املوق�ع الربيطان�ي ،املختص
بأخبار مشاريع اإلعم�ار حول العالم:
أن املحادثات بني الع�راق وإيران لبناء
خ�ط سكة حدي�د بني مدين�ة البرصة
الجنوبية وبلدة الشالمجة ،عرب الحدود
مبارشة ،شارفت عىل االنتهاء ،بحسب
تغري�دة م�ن مكت�ب رئي�س ال�وزراء
العراقي مصطفى الكاظمي.
وذكر مكت�ب الكاظم�ي يف تغريدة له،
الخمي�س ،أن “املفاوض�ات م�ع ايران
لبن�اء خ�ط سك�ة حديد بين البرصة
والشالمج�ة وصل�ت إىل مراحله�ا
النهائية ،ووقعن�ا  15اتفاقية ومذكرة
تفاهم مع االردن ومرص بشان خطوط
الطاقة واملواصالت”.
وبحسب تقرير املوقع الربيطاني ،الذي

اطلع�ت “الزوراء” على ترجمته ،فأنه
عىل الرغم من أن الخط سيمتد ملسافة
 30كيلومرتا فق�ط وتبلغ كلفته حوايل
 150ملي�ون دوالر ،إال أن�ه “سيك�ون
خ�ط الس�كك الحدي�دي الوحي�د بين
البلدين ،وسيحس�ن االتصاالت بشكل

كبري يف املنطقة األوسع من خالل ربط
خط الح�زام والطريق الصيني بالعراق
وتقريب ايران من سوريا”.
وأش�ار إىل أن تموي�ل املشروع ،ال�ذي
واف�ق عليه مجل�س ال�وزراء العراقي
يف نيسان/ابري�ل امل�ايض ،مص�دره

“مؤسس�ة مستضعف�ان” اإليراني�ة،
وهي مؤسسة خريية شبه حكومية.
وأض�اف أن�ه تم االعلان ع�ن الخطة
الت�ي بحث�ت لسن�وات عدي�دة ،للمرة
االوىل يف ترشي�ن الثاني/نوفمبر العام
 ،2018عندما أعلنت رشكة سكة حديد

جمهورية إي�ران اإلسالمية انها تعتزم
العمل لبناء خط بني املدينتني.
وك�ان موقع “املونيت�ور” االمريكي قد
ذك�ر وقتها أن “خ�ط السك�ة الحديد
جزء من صفقة اع�ادة اعمار سوريا،
ويع�زز السياح�ة الديني�ة بين ايران
والعراق وسوريا.
لك�ن وكال�ة االنب�اء االيراني�ة (ايرنا)
نقلت عن السفري االيراني لدى العراق،
اي�رج مسجدي ،قول�ه :إن خط السكة
الحدي�د يمكن ان يجع�ل العراق مركزا ً
اقليميا للمواصالت.
وأوض�ح السفير االيران�ي أن الع�راق
يمك�ن أن يتح�ول إىل أح�د “اكرب دول
العبور يف املنطقة” ،مضيفا ً أنه “يمكن
ربط العراق بالصني عرب السكك الحديد
للجمهوري�ة االيراني�ة وتعزيز اهميته
االسرتاتيجية يف املنطقة”.
كما نقل عن السفير االيراني قوله ان
خط السكة الحدي�د يمكن ان يؤدي إىل
توسيع مرافق ميناء البرصة ،موضحا ً
أن السفن الصغيرة فقط يمكنها اآلن
ان ترسو يف امليناء ،لكن تطوير وتجهيز
امليناء عىل طول جرف نهر اروند يمكن
أن يغري الوضع ،ويساع�د عىل ازدهار
امليناء وحركة الرتانزيت يف العراق.

الرياضي

أصفر وأمحر

وفاة البطل الدولي ببناء
االجسام ثائر صبحي

بغداد /متابعة الزوراء
تويف البطل الدويل السابق ثائر صبحي ،جراء اصابته بفريوس كورونا املستجد
“كوفيد .”19وقال املنسق االعالمي التحاد بناء االجسام هشام الواني ان “البطل
الدويل ثائر صبحي ،تويف جراء اصابته بفريوس كورونا املستجد”.
واوضح ان “الوضع الحيص لصبحي تدهور بشدة خالل االيام املاضية حني كان
يخضع للحجر الصحي يف منزله” ،مبينا ً ان “االتحاد اعلن الحداد ثالثة ايام حزنا ً
عىل وفاته”.يذكر ان صبحي حصل عىل عدة بطوالت محلية ودولية خالل مسريته
الرياضية.
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نفط الوسط يهزم نفط البصرة بثالثية

النجف يضيق اخلناق على املتصدر والوصيف واربيل يكسب نقاط مواجهة النفط

بغداد /متابعة الزوراء
عدسة /احمد جبار
خطف النجف فوزا قاتال من الحدود
( ،)1-2يف املباراة التي أقيمت عىل
ملعب النجف الدويل ،لحساب الجولة
الـ 31من الدوري املمتاز.
وبدأ الحدود املباراة بشكل جيد ،من
خالل غلق املنافذ واستثمار الكرات
املرتدة ،التي أسفرت إحداها عن هدف
التقدم ،عرب املحرتف العاجي عبد الله
كويف ،يف الدقيقة .39
وسجل النجف هدف التعادل ،يف
الدقيقة  ،48عرب الالعب أحمد لفتة،
الذي استغل كرة عرضية ليسكنها
الشباك.
وضغط النجف بقوة من أجل اقتناص
الفوز ،وتحقق له ذلك يف الدقيقة ،89
حينما تمكن معني أحمد من خطف
هدف قاتل ،من رضبة رأسية إثر
كرة عرضية ،تأخر حارس الحدود يف
الخروج وإبعادها.
ورفع النجف رصيده بذلك إىل النقطة
 ،60ليقفز للمركز الثالث ،بينما تجمد
رصيد الحدود عند النقطة  ،23يف املركز
األخري.
وخطف فريق نفط الوسط نقاط
مباراة الديربي أمام نفط البرصة،
بثالثة أهداف مقابل هدفني بملعب
الفيحاء.
نفط البرصة افتتح النتيجة بتسديدة
من وائل عبد الحسن يف الدقيقة ،21
لكن نفط الوسط عاد رسيعا بهدف
التعادل يف الدقيقة  25برأسية املحرتف
األردني محمود زعرتة.
ويف الدقيقة الثانية من الوقت بدل
الضائعُ ،طرد مدرب نفط الوسط
عبد الغني شهد ،لالعرتاض عىل عدم
احتساب ركلة جزاء ،بعدما ملست
الكرة يد مدافع نفط البرصة.

العمل يف ملعب نادي الزوراء
الرياضي يصل إىل مراحله األخرية

ويف الشوط الثاني ،ردت العارضة
تسديدة ملدافع نفط الوسط عبد الله
عبد األمري ،ليعوضها رسيعا عبد األمري
بهدف من رأسية يف الدقيقة .52
وحصل نفط الوسط عىل ركلة جزاء
يف الدقيقة  ،90سجل منها إياد سدير،
لكن نفط البرصة حصل عىل ركلة
جزاء يف الدقيقة الرابعة من الوقت بدل

ثائر امحد  :وضع النادي االنيق
ال يسر عدوا وال صديقا

بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب الكرخ ثائر أحمد أنه لم
يقف عىل املنطقة الفنية يف مباراة
الطلبة التي انتهت بالتعادل 2-2
وفاءا منه لناديه األم الطلبة.
وقال ثائر أحمد لنادي الطلبة دين
كبري يف أعناقنا ،فقد عشت معه
أجمل أيام عمري العبا ومدربا
وعشت التتويج معهم».
وأوضح« :تربطني عالقة طيبة
بشعار النادي وجماهريه الوفية
وبالتايل مشاعري تدفعني اللتزام
الصمت عندما ألعب ضد الطلبة،
وعدم الوقوف يف املنطقة الفنية
عند مقابلته».
وأشار يف الوقت نفسه إىل أن
«االحرتاف حاليا والعاطفة ال
يمكن أن يدفعنا للتقصري يف
عملنا».
وأكد أنه حرض للمباراة جيدا،
ومد الالعبني بالتعليمات حتى يف
اسرتاحة بني الشوطني.
وأضاف« :لكني أعتقد أني ال أقوى
عىل الوقوف يف مواجهة الطلبة».
وأبدى حزنه عىل وضع الطلبة،
وقال إنه «ال يرس عدو وال
صديق».
وأردف« :هذا النادي الذي خرّج
نجوما وحقق إنجازات كبرية
ال يمكن أن يكون بهذا الوضع
يصارع من أجل تفادي الهبوط».
وتمنى أن يوفق الفريق ويبقى يف

الدوري املمتاز ويتجاوز أزماته.
ومن جانبه أكد مدرب حراس
مرمى الطلبة إبراهيم سالم أن
الفريق لن يهبط للدرجة األوىل.
وقال إن الطلبة سينجح يف البقاء
بتاريخه وعراقته وجماهرييته،
رغم الصعوبات التي يعيشها.
ورصح سالم ان الجميع يعلم
الظروف الصعبة التي يمر بها
نادي الطلبة .ال شك أن أزمة
الطلبة إدارية وليست فنية».
وأكد« :كما أن العبي الفريق من بني
األفضل عىل الساحة ،لكن األزمات
اإلدارية وتأخر املستحقات ،عقدت
الوضع النفيس املتدني لالعبني».
وأوضح أن إدارة النادي وعدت
برصف مستحقات الالعبني
األسبوع املقبل.
وتابع« :هناك فرتة توقف نحو
شهر كامال ،وهي فرصة لإلدارة
إلنهاء املشاكل املالية وإعادة
الثقة لالعبني ،لتأكيد بقاء الطلبة
يف الدوري املمتاز».
وأشار إىل أن الجهاز الفني الحايل
بقيادة املدرب ثائر جسام يمتد
عقده إىل نهاية املوسم املقبل.
ولفت إىل أن املدرب طالب إدارة
النادي برصف مستحقات الالعبني
أو سريحل عن الفريق.
وشدد عىل أن تأخر املستحقات
تسبب يف فقدان الالعبني
تركيزهم.

الضائع ،سجل منها أحمد زامل لتنتهي
املباراة  2-3لصالح نفط الوسط.
ورفع نفط الوسط رصيده إىل النقطة
 ،53فيما تجمد رصيد نفط البرصة
عند  36نقطة يف املركز .12
يف مباراة ثانية ،حقق أربيل فوزا مهما
عىل ضيفه النفط بهدفني مقابل هدف
يف ملعب فرانسو حريري.

أربيل الذي عانى من استقالة جهازه
الفني بقيادة لؤي صالح ،وتسمية
الدكتور طه قادر مدربا بديال ،تمكن
من الحفاظ عىل توازنه وظهر بشكل
جيد.
وسجل قائد الفريق حيدر قهرمان
هدف أربيل األول يف الدقيقة  ،58قبل
أن يعزز شريكو كريم النتيجة بهدف

ثان يف الدقيقة .81
ٍ
لكن النفط قلص النتيجة يف الدقيقة
الثالثة من الوقت بدل الضائع بواسطة
املهاجم أحمد رستيب ،لتنتهي املباراة
بفوز أربيل .1-2
ورفع أربيل رصيده إىل  35نقطة يف
املركز الثالث عرش ،فيما تجمد رصيد
النفط عند  40نقطة يف املركز الثامن.

بغداد /الزوراء
يتواصل العمل بملعب نادي الزوراء
الريايض يف بغداد سعة  16الف
ُ
تنفذه رشكة بلند باية
متفرج والذي
اإليرانية  ،إذ وصلت نسبة اإلنجاز
فيه إىل مراحل متقدمة جدا  ،عىل
أمل إتمام العمل فيه خالل االشهر
القليلة القادمة ،وبصورة خاصة بعد
الزيارات املتكررة للسيد وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال إىل امللعب
وتواصله مع الرشكة املنفذة وانهاء
االشكاالت التي تعطل مسرية العمل،
وصوال اىل استقدام املعدات واللوازم
الخاصة بتجهيزات امللعب بارسع
وقت ممكن .
اعلن ذلك املهندس نبيل حمزة مدير
املشاريع االسرتاتيجية يف الدائرة
الهندسية  ،واضاف ان العمل متواصل
عىل قدم وساق يف الهيكل العام من
جميع الجوانب ،و يسري بشكل جيد
نحو االنتهاء نهاية االسبوع الحايل،
و سيشهد االسبوع القادم التغليف
بعد دخول املواد الخاصة ووصولها اىل
موقع العمل مع املالك الفني الخاص

بها ،اذ سيظهر شكل امللعب واضح
تماما  ،وفيما يتعلق بالحمامات
واملواد الصحية ،يجري االن نصبها
مع ملحقاتها من األعىل نزوال اىل
االسفل.
واوضح حمزة ان العمل اكتمل
بقطاعات عدة ،أبرزها املبنى اإلداري،
وغرف تبديل الالعبني ،كما تم نصب
األبواب الخشبية والسقوف الثانوية
ومنظومات التربيد ومنظومات
اً
فضل عن اعمال
اإلطفاء واملصاعد،
ُ
االكساء يف املرافق األخرى  ،و زراعة
ساحة امللعب بالكامل و قص الثيل
وإدامة مرشات السقي.
جدير بالذكر ان وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال وعد جماهري
الكرة ومن خالل منشور له قال فيه
 ،نعاهد الجماهري الرياضية بصورة
عامة وجمهور الزوراء عىل وجه
الخصوص اننا لن ندخر جهدا من
اجل انجاز امللعب وافتتاحه باقرب
فرصة ممكنة بعد ان استوىف جميع
املتعلقات وتوافر املالكات الفنية
الخاصة بالرشكة املنفذة.

عبد الوهاب :اللجان اخلاصة ببطولة العرب بالقوس والسهم اجنزت مهامها
بغداد /محمد حمدي
أك َد مدير إعالم وزارة الشباب والرياضة
الدكتور موفق عبد الوهاب إكتمال
عمل جميع اللجان الخاصة لبطولة
العرب للقوس والسهم التي ستنطلق يف
بغداد للمد ِة من الرابع والعرشين حتى
الحادي والثالثني من شهر آيار الجاري
يف العاصمة بغداد وبمشارك ِة تسعة
منتخبات عربية .
ً
مضيفا أن البطولة التي ستقام
بالتنسيق مع اإلتحادين العربي
ِ
والعراقي للعبة تنال دعم ومتابعة وزير
الشباب عدنان درجال الذي يتابع معنا
جميع التحضريات وباقي التفاصيل

بغية إنجاح البطولة بالشك ِل األمثل،
مش ً
ريا إىل أن املالك املتقدم يف الوزارة من
ً
املديرين العامني بارشوا عملهم فعليا يف
البطولة ،بتواص ٍل تام مع رئيس إتحاد
اً
فضل عن الزمالء
اللعبة سعد املشهداني
يف اإلتحاد العراقي للصحافة الرياضية
ورابطة اإلعالم املرئي وعد ٍد من القنوات
الفضائية  ،إذ ت َم عقد لقاء جمعنا مع
رئيس إتحاد القوس والسهم ومدير قناة
الرياضية العراقية واملدير الفني للقناة
يف ملعب الشعب لإلطالع عىل املوقع من
أجل تأمني نقل البطولة تلفاز ًيا وإكمال
جميع احتياجات التغطية اإلعالمية .
و َب َّ
ني عبد الوهاب أن البطولة التي

ستنطلق فعالياتها األسبوع املقبل
ستكون محط أنظار اإلتحادين العربي
والدويل كونها مؤهلة ألوملبياد طوكيو
 ، 2021وستسخر الوزارة وحسبَ
توجيه الوزير جميع إمكاناتها من
أج ِل إنجاحها بالشك ِل الذي يعكس
السمعة والصورة الطيبة للعراق من
ناحي ِة التنظيم واستقبال األشقاء بأعىل
درجات التنسيق مع اإلتحاد العراقي
ِ
للقوس والسهم ،عىل وفق ما تقتضيه
األنظمة إذ ت َم تحديد ملعب الشعب
الدويل وساحة االحتفاالت املركزية
أماكن إلجراء تصفيات ونهائيات
البطولة.

احتاد اليد يصدر تعليمات بشأن تسليم كشوفات
الدوري النسوي
بغداد /متابعة الزوراء
اصدر االتحاد العراقي بكرة اليد،
تعليماته بشأن تسليم كشوفات
الالعبات الخاصة بالدوري النسوي.
وقال أمني رس االتحاد رياض عبد الرضا
ان “االتحاد العراقي لكرة اليد ،اكد
عىل األندية التي أعلنت مشاركتها يف

الدوري العراقي النسوي لكرة اليد للعام
 2021بان اخر موعد الستالم كشوفات
الالعبات هو يوم غد الخميس ”.
واوضح بالقول“ ،بلغنا االندية بأن
تكون الكشوفات معززة بصورة
الالعبة ،والنادي الذي يتخلف عن
إرسال الكشوفات خالل هذة الفرتة

سيتم استبعاده من القرعة ويعترب غري
مشارك يف الدوري”.
يذكر ان  11ناديا ً سيشارك يف البطولة
وهم مل من اربيل وفتاة النجف والكرخ
واملهناوية وشباب الحسني وفتاة
كركوك وفتاة اربيل وزانكو ورسجنار
وقلعة الرتكمانية وشهربان.

العب منتخب كرة الصاالت مصطفى جباي يقر بصعوبة مواجهيت تايلند
بغداد /متابعة الزوراء
أقر العب املنتخب الوطني بكرة الصاالت مصطفى
بجاي ،صعوبة مواجهتي تايلند يف تصفيات
املونديال.
وقال بجاي إن “املنتخب التايلندي منظم وصعب
املراس ،لذلك املواجهة ستكون محفوفة املخاطر
وليست سهلة اطالقاً”.
واوضح انه “بالرغم من صعوبة املباراة ،إال اننا
مستعدون ملواجهة تايلند وال يوجد يشء مستحيل يف
كرة القدم ،لذلك سنلعب من اجل رفع اسم العراق”.

يذكر أن مباراة الذهاب بني العراق وتايلند ستقام
يوم  20من الشهر الحايل اما االياب يف الـ 25من
نفس الشهر لتحديد املتأهل اىل كأس العالم.
وخرس املنتخب العراقي لكرة الصاالت ،أمام نظريه
الفيتنامي بهدفني مقابل هدف واحد يف املباراة
الودية التي جمعتهما عىل قاعة خورفكان ضمن
استعدادات املنتخبني للملحق اآلسيوي املؤهل اىل
نهائيات كأس العالم.
وظهر املنتخب الوطني بصورة أفضل عما كان عليه
َ
حرص
يف التجربة األوىل أمام املنتخب االماراتي ،حيث

املدرب هيثم بعيوي عىل اللعب بتشكيلة مغايرة
ضمت خمسة العبني لم يشاركوا يف املباراة األوىل من
أجل الوقوف عىل مستويات جميع الالعبني.
وقد َم املنتخب الوطني أدا ًء جيدا ً وتفوق فنيا وبدنيا
عىل منافسه ،يف املقابل استخدم املنتخب الفيتنامي
أسلوب الضغط يف اللعب ونقل الكرات الرسيعة.
وتقد َم بالنتيجة يف منتصف الشوط األول ،بعدها
احرز منتخب فيتنام هدف التعادل ،لينتهي النصف
األول من املباراة بهدف لكل فريق.
ويف الشوط الثاني افتقد املنتخب العراقي إىل الرتكيز

يف التعامل مع الكرات السانحة التي توفرت لالعبني
أمام املرمى الفيتنامي التي لو استغلت لكانت كفيلة
بالخروج بغلة كثرية من األهداف ،ليستثمر املنتخب
ً
فرصة ويخطف الهدف الثاني الذي انتهت
الفيتنامي
به املباراة بخسارة منتخبنا بهدفني مقابل هدف
واحد.
ُ
وسيواصل املنتخب العراقي تدريباته اليومية عىل
صالة نادي خورفكان الريايض ،استعدادا ً ملواجهتي
منتخب تايلند يف العرشين والخامس والعرشين من
شهر أيار الحايل
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صحيفة موندو ديبورتيفو ترسم خارطة الطريق يف برشلونة
أك�دت صحيف�ة مون�دو ديبورتيف�و الكتالونية
أن رئيس نادي برش�لونة خ�وان البورتا ومجلس
إدارت�ه وضعوا بالفعل خارطة طريق للفريق بعد
نهاية هذا املوسم.
وج�اء اإلخفاق األخري يف الدوري أمام سلتا فيغو،
ليزي�د من آالم الكتالونيين ،بعدما أضاعوا فرصا ً
عديدة للصدارة واالقتراب من الثنائية ،ما يعني
حاج�ة الفريق لثورة حقيقية تبدأ باالعبني الذين
“ال يمسون”.
وقالت موندو ديبورتيفو إن رونالد كومان - ،الذي
لديه سنة أخرى عىل عقده  ،-هو يف دائرة االنتقاد
الكربى يف الن�ادي ،يف البداية بسبب عدم تحقيقه
الفوز عىل قطبي مدينة مدريد ريال وأتلتيكو ،ثم
بسب�ب الخسارة التي كانت نقطة تحول كربى يف
مسار اللق�ب أمام غرناطة ،وم�ا تالها من تعثر
مؤلم ج�دا ً أمام ليفانت�ي ،وأخيرا ً الخسارة عىل
أرضية كامب نو ضد سلتا فيغو.
ٌ
حصيل�ة تحتم على البورتا الجل�وس طويالً مع
كوم�ان ،لتقيي�م النتائ�ج ،ورسم معال�م املوسم
القادم يف حال بقي املدرب الهولندي يف منصبه.
وتشري الصحيفة املقربة من النادي الكتالوني أن
ً
موجه�ا فقط للمدرب
االنتق�اد ال يجب أن يكون
الهولن�دي“ :ب�ل هن�اك ً
أيضا العب�ون ال يمكنهم

االستم�رار يف برش�لونة أو عىل األق�ل ال يمكنهم
االستم�راريفامل�ردودال�ذييقدمون�ه”.
وأضافت الصحيف�ة“ :بحسب مصادر قريبة من
رئاس�ة النادي ،ف�إن مييس ال يدخ�ل ضمن هذه

املعادل�ة فخوان البورتا سيجدد عقد الكابتن بأي
ثمن ،ألن ذلك عىل املستوى الريايض وعىل مستوى
التسويق واألعمال ،يعترب رضورة قصوى”.
لكن إذا تركنا مييس جانباً ،فهناك الالعبني القادة

الذين فازوا بالكثري من األلقاب مع النادي ،لكنهم
محل انتقاد كبري ولو بنسب متفاوتة نذكر منهم؛
سريج�ي روبرت�و ( 29عامً �ا ،ينته�ي عقده عام
 ،)2022سريجي�و بوسكيت�س ( 32عامً ا ،ينتهي
عق�ده يف ع�ام  )2022وجريارد بيكي�ه ( 34عامً ا
ينتهي عقده حتى عام .)2024
وتقول الصحيفة إن إدارة البورتا مطالبة بتحليل
أوضاع ه�ؤالء الالعبني س�واء يف تخطيط خروج
مرشف لهم أو لتخفيض رواتبهم.
كم�ا أن ع�ددا ً آخر من غير نجوم الص�ف األول
يف برش�لونة تتطل�ع الجماهري لتحلي�ل وضعهم
مع الفري�ق أمثال أومتيتي ،كوتيني�و ،بيانيتش،
برايثويت.)...
وفيم�ا يتعل�ق بالفرنسي غريزم�ان ( 30عاماً)
فقال�ت الصحيف�ة إن الالع�ب الذي يمت�د عقده
حتى ع�ام  2024ستق�وم إدارة البورتا بالتحدث
معه ،رغم تقديمه ملستوي�ات جيدة“ ،لكن األداء
يرتق ملا يتطلب�ه اللعب يف برش�لونة ،دون أن
ل�م
ِ
ننىس أنه من الضروري تخفيض كتلة الراتب”.
وفقا ً للجريدة.
يذكر أن غريزمان لعب ه�ذا املوسم يف  35مباراة
وسج�ل  12هدف�ا ً وق�دم  7تمري�رات حاسمة يف
الدوري اإلسباني.

فرياتي يعزز التشكيلة األولية إليطاليا
كش�ف م�درب املنتخ�ب اإليط�ايل لكرة
الق�دم روبرتو مانشيني ع�ن التشكيلة
األولي�ة م�ن  33العب�ا ً للمشارك�ة يف
نهائي�ات كأس أوروب�ا  2020املق�رّرة
يف الفترة بين  11حزيران/يونيو و11
تموز/يولي�و املقبلين ،وضم�ت العب
وسط باري�س سان جريم�ان الفرنيس
مارك�و فريات�ي الغائب ع�ن املالعب يف
الوقت الحايل بسبب اإلصابة.
وتع�رّض فريات�ي إىل إصاب�ة يف الرباط
الجانب�ي لركبت�ه اليمن�ى يف تدريب�ات
فريق�ه مطل�ع الشه�ر الح�ايل أنه�ت
موسمه معه ،بعدم�ا أعلن ناديه غيابه
لفرتة ترتاوح بني أربعة وستة أسابيع.
ويواجه فرياتي الذي ترك معسكر بالده
يف آذار/م�ارس املايض الصاب�ة بفخذه
األيرس وأصي�ب بفريوس كورونا ،خطر
الغياب عن العرس القاري للمرة الثانية
عىل التوايل بعدما غاب عن كأس أوروبا
 2016بسب�ب االصابة أيضاً ،فيما غاب
منتخ�ب بلاده ع�ن نهائي�ات مونديال
.2018
وك�ان مانشين�ي رصح بأن�ه “واث�ق
تمامً ا” من أن فرياتي الذي يعترب عنرصا ً
أساسي�ا يف املنتخ�ب ،سيك�ون جاه�زا ً
لخ�وض كأس أوروبا .وق�ال“ :االصابة

الت�ي تعرض لها ليس�ت سهلة ولكن ال
يزال هناك شهر وأنا واثق تماماً”.
قبل انطالق نهائي�ات كأس أوروبا التي
ستلع�ب إيطالي�ا مباراته�ا االفتتاحية
ض�د تركي�ا بامللعب األوملب�ي يف روما يف
 11حزيران/يونيو ،ستخوض مباراتني
دوليتين وديتين ض�د س�ان مارينو يف
 28أيار/مايو يف كالي�اري ،وتشيكيا يف

الرابع من حزيران/يونيو يف بولونيا.
ويملك مانشيني ،عىل غرار مدربي جميع
املنتخبات املشارك�ة يف العرس القاري،
مهل�ة حت�ى األول م�ن الشه�ر املقب�ل
العتماد الالئحة الرسمية املكونة من 26
العباً ،كم�ا أنه بإمكانهم استبدال العب
“يف حال�ة إصاب�ة أو م�رض خطريين”
يف الفرتة بني األول م�ن حزيران/يونيو

لوفرين يثري الشكوك حول مستقبل صالح

أث�ار دي�ان لوفري�ن ،املداف�ع السابق لليفرب�ول ،الشك�وك حول
مستقبل محمد صالح ،نجم الريدز.
وزعم�ت العديد م�ن التقارير أن صالح يفك�ر يف مغادرة ليفربول
يف املريكات�و الصيف�ي املقبل.وقال لوفري�ن ،يف ترصيحات لشبكة

“سك�اي سبورت�س”“ :مستقب�ل صلاح؟ ال يمكنن�ي
التح�دث باسمه عن خططه ،لكنني أعتقد أن مو مشابه
يل”.
وأضاف“ :إذا قرر صالح الرتكيز عىل يشء ما فإنه سينجح،
وأظهر ذلك بالفعل من خالل تسجيل األهداف”.
وتابع“ :لكن ال أحد يعرف أب ًدا ما يمكن أن يحدث يف كرة
القدم”.
وواصل“ :أتمنى لصالح كل التوفيق ،وآمل أن يفوز بألقاب
عديدة م�ع ليفربول ،لكن ك�رة القدم متغيرة للغاية ،لذلك
دعونا نرى ما سيحدث”.
وأردف“ :سنك�ون على اتص�ال دائمً�ا ،ألن صلاح أكثر
م�ن مجرد صدي�ق ،يعلم أنه يمكن�ه االتصال بي
يف الوق�ت الذي يري�ده والتح�دث عن كل
يشء”.واختت�م“ :حتى لو لم يلعب
الفريق بشكل جيد ،فإن صالح
ق�ادر على إظه�ار قدرات�ه
الشخصية”.

برشلونة يتجه للتخلي عن كومان
أك�دت الصح�ف الكتالوني�ة أن
برش�لونة بات يف طريقه للتخيل
ع�ن خدم�ات امل�درب الهولندي
رونال�د كومان.كوم�ان ال�ذي
توىل مهام تدري�ب الفريق بداية
املوسم ب�ات عىل وش�ك الرحيل
حسبم�ا أش�ارت الصح�ف يف
كاتالوني�ا بعد أن فقد برش�لونة
فرصة التتويج بلقب الليغا حيث
تعث�ر يف أرب�ع م�ن آخ�ر خمس
مباري�ات كان آخره�ا الخسارة
أمام سيلتا فيغ�و بهدف الثنني.
هذا وخ�رج البارسا م�ن دوري
األبط�ال من رب�ع النهائ�ي ولم
يحظ سوى بلقب كأس امللك هذا
املوسم.وكش�ف تقري�ر صحفي
إسبان�ي ،ع�ن مفاج�أة بش�أن
املدرب املرشح لخالفة الهولندي
رونال�د كوم�ان يف برش�لونة.
وزعمت العديد م�ن التقارير أن
كومان سيغادر برشلونة ،عقب
خ�روج الفري�ق م�ن املنافس�ة
على لق�ب ال�دوري اإلسبان�ي
بش�كل رسمي.ووفق�ا لربنامج
الشرينجيت�و اإلسبان�ي ،ف�إن

خوان البورتا ،رئيس برش�لونة،
معجب باألملان�ي يورجن كلوب،
م�درب ليفربول ،ويري�د التعاقد
معه لقيادة الفريق.وأش�ارت إىل
أن الصفق�ة ستك�ون أسهل ،إذا
فشل ليفربول يف التأهل إىل دوري
أبط�ال أوروب�ا ،بنهاي�ة املوسم
الجاري.ويحت�اج ليفرب�ول،
الفوز يف آخ�ر مباراتني بالدوري
اإلنجلي�زي املمتاز ،لحسم تأهله
إىل دوري األبطال.

يذك�ر أن اس�م كل�وب،
ل�م ي�درج خلال األيام
لخالف�ة
املاضي�ة
كومان ،فيم�ا تدور
ا لرت ش�يحا ت
ح�ول تش�ايف
هري نا ند ي�ز ،
م�درب الس�د
ا لقط�ر ي ،
ونجم الربسا
السابق.

واملب�اراة األوىل له�م يف النهائي�ات ،بعد
تقديم شهادة طبية تؤكد ذلك.
ول�م يتمك�ن مانشين�ي م�ن دع�وة
العبي تشيلسي االنكلي�زي جورجينيو
وإيمرسون باملييري لخوضهما املباراة
النهائي�ة ملسابقة دوري أبط�ال أوروبا
ضد مانشسرت سيت�ي يف  29أيار/مايو
الحايل يف بورتو.
وكان�ت املفاج�أة الوحي�دة يف تشكيلة
مانشيني استدع�اء مهاجم ساسوولو
الواعد جاكومو راسبادوري ( 21عاما)،
فيما يغيب زميله يف الفريق فرانشيسكو
كابوتو ،وجن�اح روما نيكول�و زانيولو
الذي تعرض إلصابة خطرية يف ركبته يف
بداية املوسم.
وتلعب إيطاليا يف النهائيات يف املجموعة
األوىل ،وفضالً عن املباراة االفتتاحية ضد
تركيا ،تلتق�ي سويرسا يف  16حزيران/
يوني�و وويل�ز يف  20من�ه على امللع�ب
األوملبي أيضاً.
وهنا الالئحة األولية:
لحراس�ة املرم�ى :أليسي�و كراني�و
(كالي�اري) وجانلويج�ي دوناروم�ا
(ميلان) وأليك�س مريي�ت (ناب�ويل)
وسالفاتوري سرييغو (تورينو).
للد ف�ا ع :

فرانتشيسك�و أتشريب�ي ومانوي�ل
التزاري (التسيو) ،أليساندرو باستوني
(إنتر ميلان) ،كريستيان�و برياغ�ي
(فيورنتين�ا) ،ليون�اردو بونوتشي
وجورج�و كييلين�ي (يوفنت�وس)،
جوفان�ي دي لورنتس�و (ناب�ويل)،
أليسان�درو فلورنتسي (باري�س سان
جريمان الفرنسي) ،جانلوكا مانشيني
وليون�اردو سبيناتسوال (روما) ،رافايل
تولوي (أتاالنتا برغامو).
للوس�ط :نيكول�و باريلا وستيفان�و
سينسي (إنتر ميلان) ،غايتان�و
كاسرتوفيلي (فيورنتين�ا) ،براي�ن
كريستانت�ي (روم�ا) ،مانويل لوكاتييل
(ساسوول�و) ،لورنتس�و بيليغرين�ي
(روما) ،ماتيو بيسينا (أتاالنتا برغامو)،
ماركو فرياتي (باريس سان جرمان).
للهج�وم :أندري�ا بيلوت�ي (تورين�و)،
دومينيك�و بيراردي (ساسوول�و)،
فيديريك�و برنارديسك�ي وفيديريك�و
كييزا (يوفنتوس) ،فينتشنتسو غريفو
(فرايب�ورغ األملاني) ،تشيرو إيموبييل
(التسي�و) ،لورنتس�و إنسين�ي وماتيو
بوليتان�و (نابويل) ،موي�ز كني (باريس
س�ان جريمان) ،جاكوم�و راسبادوري
(ساسوولو).
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جوارديوال عن أجويرو :ال جمال
للعواطف يف تشكيلة نهائي األبطال

قال بي�ب جوارديوال مدرب مانشسرت سيت�ي إنه يأمل أن يكون
املهاجم سريجيو أجوي�رو جاهزا لخوض آخر مباراة مع النادي
يف ستاد االتح�اد عندما يستضيف إيفرتون يف الدوري اإلنجليزي
املمتاز ،يوم األحد املقبل.
ومن املنتظر أن يرحل أجويرو الهداف التاريخي لسيتي يف نهاية
املوس�م الجاري بع�د انته�اء عقده.وغاب املهاج�م البالغ عمره
 32عام�ا عن الفوز  4-3عىل نيوكاس�ل يونايتد ،وسيغيب أيضا
عن مواجهة برايت�ون آند هوف ألبيون.وقال جوارديوال“ :يعاني
سريجيو من إجهاد ويشعر بألم بسيط يف عضالت ساقه وفخذه
لكنها ليست مشكلة كبرية”.وأضاف“ :شعر بيشء ما قبل مباراة
نيوكاس�ل (يوم االثنني املايض) ولم يكن جاه�زا .لكن أتمنى أن
يكون الئق�ا للعب أمام إيفرتون”.وسيلع�ب سيتي مع تشيليس
يف نهائ�ي دوري أبط�ال أوروب�ا يف  29مايو /أي�ار يف بورتو لكن
جواردي�وال أكد أنه ال مجال للعواطف عند اختيار التشكيلة حتى
مع املهاج�م صاحب التاريخ الطوي�ل أجويرو.وقال جوارديوال:
“يف الوقت الحايل هو مصاب .حتى يساعدنا عىل تسجيل األهداف
فهو يف حاجة إىل اللعب .لكن هذه املباراة النهائية لدوري األبطال
وسأتخذ أفضل قرار ممكن للفوز بهذه املباراة”.

يوفنتوس يضاعف اجلدل حول
مصري رونالدو

أث�ار يوفنتوس الجدل حول مصري الربتغايل كريستيانو رونالدو،
نجم الفريق ،خالل املوسم املقبل.
وزعم�ت العديد من التقارير أن رونال�دو يرغب يف الرحيل خالل
الصيف املقبل ،وال يريد إكمال عقده الذي ينتهي يف صيف .2022
ونرش يوفنتوس صور قميصه الجديد للموسم املقبل عىل موقعه
الرسمي.
وتص�درت صور باولو ديب�اال وويستون ماكين�ي وماتياس دي
ليخت وردريجو بنتانكور خرب اإلعالن عن القميص الجديد.
وأخف�ى يوفنتوس صورة رونالدو بالقميص الجديد من الظهور
بالخرب الرئييس ،رغم أن الالعب الربتغايل يعد النجم األول للسيدة
العجوز.

كاين أبلغ توتنهام برغبته يف الرحيل
ذكرت ش�بكة “سكاي سبورت�س” أن هاري كاين
مهاج�م توتنهام أبلغ ناديه برغبت�ه يف الرحيل هذا
الصيف إذ يأمل الدويل اإلنكليزي يف تحديد مستقبله
قبل بطولة أوروبا الشهر املقبل.
ويرتبط كاين بعقد مع النادي املنتمي لشمال لندن
حت�ى  2024مما قد يعرقل أي خطوة محتملة من
ناد آخر للحصول عىل خدمات الالعب البالغ عمره
 27عاما وال�ذي تقدر قيمته بأكثر من  100مليون
جنيه اسرتليني ( 141.42مليون دوالر).
وقال�ت ش�بكة سك�اي إن مانشستر
يونايت�د ومانشستر سيت�ي
وتشيليس عىل اتصال مع
ممثيل كاين.
ويتناف�س كاي�ن
ال�ذي سجّ �ل
 22هدف�ا ً يف
ا ل�د و ر ي

ه�ذا املوسم على الح�ذاء الذهبي ،وه�ي جائزة فاز
به�ا مرتني سابق�ا ،مع املرصي محم�د صالح العب
ليفربول الذي سجل  22هدفا أيضا قبل مباراتني من
النهاية.
رّ
وعب كاين الشهر امل�ايض عن خيبة أمله لعدم فوزه
بألقاب م�ع توتنهام رغم استم�رار الالعب البارز يف
نيل الجوائز الفردية.
وأهدر توتنه�ام فرصة للفوز بأول ألقابه منذ 2008
حين خرس أم�ام مانشستر سيت�ي يف نهائي كأس
الرابطة الشهر املايض.
وزادت التكهن�ات ح�ول مستقبل كاي�ن بعد تراجع
توتنه�ام ،الذي ك�ان يتصدر ال�دوري يف كانون األول
 /ديسمبر ،يف الرتتيب بسبب سلسل�ة من العروض
املخيبة أدت إلقالة املدرب السابق جوزيه مورينيو.
ويمل�ك توتنهام صاحب املركز الس�ادس برصيد 59
نقطة فرصة ضئيلة إلنه�اء املوسم يف املربع الذهبي
والتأهل لدوري األبطال املوسم املقبل.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7488 :االربعاء  19ايار 2021

«االشرتاكات املدفوعة» تثري التساؤالت
عن مستقبل الصحافة الرقمية
القاهرة/متابعة الزوراء:
يف خط�وة تثير الكثير م�ن التس�اؤالت حول
مستقب�ل الصحاف�ة الرقمي�ة ،ق�ررت وكالة
«رويترز» منتص�ف أبري�ل (نيس�ان) املايض،
إطالق خدمة مدفوعة ،تتوجه مبارشة للقارئ
املتخص�ص ،لتك�ون بذلك هي امل�رة األوىل منذ
تأسي�س الوكالة ع�ام  1851الت�ي تغري فيها
نموذج العمل الخاص بها.
وي�رى متخصصون يف اسرتاتيجي�ة «رويرتز»
املستحدث�ة جملة من الدالالت واملؤرشات حول
مستقبل الصحافة الرقمية ،أهمها أن «وكاالت
األنب�اء م�ا ع�ادت تعتمد كلي�ا ً على الكيانات
الصحفي�ة أو غ�رف األخبار لتك�ون املستهلك
الوحي�د ملنتجاته�ا الصحفي�ة ،ال سيما وسط
األزمات املادية التي تعاني منها الصحافة منذ
ظهور منصات التواصل االجتماعي».
«رويرتز» كشفت عن اسرتاتيجيتها الجديدة يف
بيان نشر عىل موقعها الرسم�ي فأعلنت أنها
«تعت�زم تقديم خدمة صحفية راقية تستهدف
قارئ�ا ً متخصصا ً يتوق إىل معلوم�ات وبيانات
دقيقة ،ولذا سيكون على استعداد لدفع مبلغ
 34.99دوالر شهرياً».
مقارنة بالخدمات الصحفية املدفوعة ،يعد هذا
املبلغ كبريا ً نسبياً ،فمثالً ،ال يتخطى االشرتاك يف
خدمة «آبل» لألخبار ،الذي يضم عددا ً كبريا ً من
الصحف واملواقع واملجالت البارزة  10دوالرات.
لك�ن «رويترز» تربر قيم�ة االشتراك وتشدد
عىل أن الغاية «جذب ق�ارئ متخصص يسعى
للحص�ول على مستوى أعم�ق م�ن التغطية
والبيان�ات الخاصة بقطاع�ات الصناعة ،التي
تشم�ل القانون واألعم�ال املستدامة والرعاية
الصحية والسيارات».
فتحي أبو حطب ،املدير العام السابق لصحيفة
«املرصي الي�وم» اليومية الخاصة بمرص ،يرى
أنه «ج�رت العادة عىل أن يسير نموذج العمل
الصح�ايف ،أو نموذج نقل األخب�ار ،من وكاالت
األنب�اء إىل الصح�ف ث�م إىل الق�ارئ ،وبالفعل
ظلت لسنوات وكاالت األنباء ال تتعامل مبارشة
م�ع الق�ارئ ،حت�ى ظه�ور وسائ�ل التواصل
االجتماعي .وحينذاك بدأ يلوح يف األفق منافس
جدي�د ،وربم�ا مح�رك مستح�دث دخيل عىل
نموذج عملية نقل األخبار».
ويضي�ف أبو حط�ب لـ«الشرق األوسط» أنه
«حت�ى بع�د دخول الصح�ف يف أزم�ات مالية،
بسب�ب انخف�اض التوزي�ع ،وارتب�اك حرك�ة
اإلعالن�ات التي باتت دخل رشيك فيها املنصات
الرقمية ،كانت وكاالت األنباء بعيدة عن التهديد؛
بل دعونا نق�ول إن الوك�االت العاملية حصدت
نتاج ارتباك الصحف ،ألنها كانت البديل العميل
واملوثوق فيه للصحف�ي» .ويتابع «هنا ،أتذكر
كي�ف تمكنت وكال�ة مثل (رويترز) أن تتحىل
باملرونة يف التعامل مع املوقف ،وتقديم محتوى
أكثر تنوعاً ،ش�مل الصحة واملنوعات والرتفيه،
بعدما كانت السياسة واجهتها األبرز».
من جهة ثانية ،يق�ول مراقبون إن «(رويرتز)
اتجهت نحو القارئ ،ربم�ا لتحميه من ارتباك
املشه�د ،أو الستقطاب�ه كمستهل�ك مب�ارش
للمحت�وى» .ويف ع�ام  2011أطلقت «رويرتز»
مرشوع «أصوات مرصية» للصحافة الرقمية.
ووفق أبو حط�ب فإن «تجربة أصوات مرصية

تستح�ق كل التقدير ،كم�ا أن دخول (رويرتز)
يف إنت�اج املحت�وى ك�ان ق�رارا ً ش�ديد الذكاء.
ولك�ن دعونا نبقى عىل يقني من أن املؤسسات
الدولية ال تأخذ أي خط�وة اعتباطاً ،ودائما ً ما
تكون ُخطاها حلقة ضمن رؤية موسعة ،ومن
هن�ا أتص�ور أن (رويرتز) يف ذل�ك الوقت كانت
تتق�رب للقارئ مبارشة ،ألنها ترى فيه مالذها
إن لم تتمكن الصحف من حل أزماتها».
حس�ب املراقبين ف�إن «مشروع (رويرتز) يف
الصحاف�ة املب�ارشة  -أي (أص�وات مرصي�ة)
 انته�ى ع�ام 2017؛ لكن املؤك�د أنها حققتالغرض وملست نبض السوق من خاللها».
أبو حط�ب يشير إىل أن «قرار إنت�اج املحتوى
من�ذ  11سنة ،كان تمهيدا ً للتحول الذي نتابعه
اآلن ...تقدي�م خدمة مدفوعة للقارئ مبارشة،
ه�و تغيير يف الخط�ة ولي�س تراجع�ا ،فبذلك
أصبح�ت الوكال�ة أكث�ر استجاب�ة التجاهات
السوق الصحفية».
عودة إىل بي�ان «رويرتز» ال�ذي يعلن عن جعل
خدمتها مقابل اشتراك ش�هري ،فإنه يوضح
أن «املحت�وى الجدي�د س ُيتاح للق�ارئ باملجان
عن�د تصفح  5قصص إخبارية ،ثم يتعني عليه
ترك بياناته لالشرتاك إذا كان يريد االستمرار».
وهن�ا يعتبر الخبراء واملتخصص�ون أن «هذا
النموذج كقيمة مالية ،له دالالت ،ألن (رويرتز)
بقراره�ا ه�ذا وتحديد قيمة اشتراكها حددت
منافسيها» .ويقول أبو حطب إن «(رويرتز) ال
تخطط ألن تصبح نارشا ً تقليدياً ،وإال أصبحت
منافس�ا ً للصح�ف ،ولي�س رشيك�ا ً يف عملي�ة
نق�ل األخبار ...إنه�ا تضع جمي�ع االحتماالت
لالستمرار؛ بل وتصن�ف الخدمة املدفوعة التي
تقدمها بالجودة والتمي�ز ،إذ تنافس نموذجي
خدمت�ي (بلومبرغ) و(وول سرتيت جورنال)
اللتني لهما قيمة االشرتاك نفسها تقريباً».
يف السي�اق ذات�ه دلل�ت «رويترز» على ه�ذا
التحليل؛ بل وذكرته نصا ً من خالل البيان الذي
أعلنت م�ن خالله تفاصيل الخدم�ة املدفوعة.
وقال ج�وش لندن ،كبري مس�ؤويل التسويق يف
«رويرتز» ،رئيس قسم املتخصصني يف الوكالة،
إن «م�ا يح�دث اآلن ه�و أكرب تح�ول رقمي يف
(رويترز) منذ عقد من الزم�ان» .يف حني علق
الصحفي الهولندي ،يوست شخفرس ،مراسل
«نيدرالندز داغبلات» Nederlands Dagblad
الهولندي�ة ،والصحف�ي الرقم�ي املتخص�ص
يف الوسائ�ط املتع�ددة لدى صحيف�ة «تروف»
 Trouwلـ«الرشق األوسط» قائالً إن «عددا ً من
الوكاالت الدولية تق�دم بالفعل أخبارا مجانية
للقارئ عىل ش�اكلة (رويرتز) و(إيه بي)؛ لكن
بالطب�ع ال تتي�ح جميع منتجاته�ا الصحفية.
اليشء الوحيد الذي يتغري اآلن ،هو أنه بالنسبة
لجماهري املحددة ،سيقدمون خدمات ببيانات
إضافي�ة مدفوع�ة» ،موضح�ا ً أن�ه «ال ينصب
تركي�ز الوكالة الت�ي تغطي العال�م بخدماتها
اإلخبارية عىل القارئ العادي ،ويتضح ذلك من
السع�ر املخصص للخدمة ،نظرا ً ألن االشتراك
عرب اإلنرتنت يف صحيفة مثل (نيويورك تايمز)
أو (واش�نطن بوس�ت) أو أي صحيف�ة ب�ارزة
تقدم خدمة رقمية مدفوعة بمقابل أقل بكثري
م�ن ذل�ك ،لذل�ك ال أرى فيما يح�دث منافسة
مهددة للصحف»( .املصدر/الرشق االوسط)
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توجه لإلعالن عن اندماج “وورنر ميديا” و”ديسكوفريي”
واشنطن/ا.ف.ب:
م�ن املرتق�ب أن تعل�ن رشك�ة
االتص�االت األمريكي�ة العمالقة
“إي�ه ت�ي أن�د ت�ي” ،اندم�اج
رشكتها الفرعية “وورنر ميديا”
الت�ي تملك محطتي “يس أن أن”
و”إت�ش ب�ي أو” التلفزيونيتني،
م�ع مجموع�ة “ديسكوفريي”
اإلعالمي�ة ،مالك�ة ش�بكة
“يوروسبورت” وسواها ،عىل ما
ذكرت صحف أمريكية.
وم�ن املتوق�ع أن يك�ون الكيان
الجدي�د مملوك�ا ً لـ”إي�ه تي أند
ت�ي” و”ديسكوفيري” ،وفق�ا ً
للمعلومات إياها ،إال أن الصحف
ل�م تذك�ر أي تفاصي�ل به�ذا
الشأن.
وم�ن ش�أن ه�ذه الصفق�ة أن
ً
تنت�ج عمالقا ً
إعالمي�ا قادرا ً عىل

منافسة منصت�ي البث التدفقي
“نتفليك�س” و”ديزن�ي بالس”

اللتين سج�ل ع�دد املشرتكين
فيهما زيادة كبرية.

إال أن التباط�ؤ يف نم�و منص�ة
إمرباطورية “ديزني” بني كانون

8

الثاني/يناي�ر وآذار/مارس أثار
قل�ق املستثمري�ن وتسب�ب يف
انخفاض سع�ر سهم املجموعة
األسبوع الفائت.
وكانت “إيه تي أند تي” استحوذت
عىل “تايم وورنر” العام  2018يف
مقابل  80ملي�ار دوالر  ،وسمّتها
“وورنر ميديا” التي تمتلك “إتش
ب�ي أو” واستديوه�ات “وورن�ز
ب�راذرز” وقن�وات كاب�ل أبرزه�ا
“يس أن أن”.
أما “ديسكوفريي” فلديها قنوات
يف  220دول�ة ،وفقا ملوقعها عىل
شبكة اإلنرتنت.
وحققت رشك�ة “وورنر ميديا”
إي�رادات قدره�ا  30,4ملي�ار
دوالر الع�ام  ،2020فيما حققت
“ديسكوفيري”  10,7ملي�ارات
دوالر.

فلسطني ...بني تبسيط اإلعالم الفرنسي ودعم مستخدمي التواصل االجتماعي
باريس/متابعة الزوراء:
ينهم�ك اإلعالم الفرنسي بتغطية األحداث
الجاري�ة يف فلسطين ،س�واء ك�ان مرئيا ً
أم مكتوب�اً ،لك�ن م�ن دون أن ترتقي هذه
التغطية إىل مستوى الحدث ودموية الحملة
العسكرية التي يشنه�ا الجيش اإلرسائييل
ضد قطاع غزة منذ أيام ،ف ُيخترص املشهد،
حت�ى م�ن قب�ل أكث�ر الصح�ف رصانة يف
فرنس�ا ،بأنه “غ�ارات إرسائيلي�ة ردا ً عىل
إطلاق مجموعات مسلح�ة صواريخ عىل
إرسائي�ل” ،مث�ل م�ا كتب�ت “ليرباسيون”
و”لومون�د” عىل سبيل املثال يف األيام األوىل
للتصعيد.
تبسيط املشه�د من خالل تنميق املفردات،
وتهذيب السل�وك اإلرسائييل بتلوين صورة
املشه�د الدموي ،بدا جليا ً خالل األيام األوىل
من تصاعد األح�داث يف فلسطني يف وسائل
اإلعلام الفرنسية ،إذ ك�ان يمكن االكتفاء
بق�راءة صحيف�ة واحدة ملعرفة م�ا كتبته
باقي الصحف ،لكن بضعة أحداث ستكرس
هذا التغايض عن حجم الكارثة الواقعة عىل
الطرف الفلسطيني ،وخصوصا ً يف غزة.
كان قصف الطائ�رات الحربية اإلرسائيلية
لبرج الجلاء ،ال�ذي يض�م مكات�ب قناة
“الجزي�رة” ووكال�ة “أسوش�ييتدبرس”،
تط�ورا ً هام�ا ً أح�دث صدم�ة وحال�ة من
املراجع�ة لسياس�ة تغطي�ة األح�داث يف
فلسطين من قب�ل بعض وسائ�ل اإلعالم،
واسهم بها أكثر إعالن مدير وكالة “فرانس
ب�رس” للشرق األوسط وش�مال أفريقيا،
سيلفان استيبال ،قرار الوكالة باستضافة
الجزي�رة والوكال�ة األمريكي�ة يف مكات�ب
الوكالة الفرنسية يف غزة.
بع�د التصعيد األخير منذ قص�ف املكاتب
اإلعالمي�ة ومشاه�د الغ�ارات العنيفة ليل
األحد-االثنين ،ظه�رت حال�ة تماي�ز بني
الصح�ف الفرنسي�ة ،دفع�ت ع�ددا ً منه�ا
إىل الخ�روج م�ن دائ�رة تبسي�ط األحداث
وحرصه�ا بين “صواريخ تطل�ق من غزة
ورد إرسائييل للدفاع عن النفس”.
وأفردت صحيف�ة “ليرباسيون” صفحتها

األوىل ،ي�وم االثنين ،للحديث عم�ا أسمته
“ليل�ة الرع�ب يف غ�زة “ج�راء الغ�ارات
اإلرسائيلي�ة األخيرة ،وأج�رت مقابلة مع
عائلة هن�اك ،أوضح�ت فيه�ا أن األطفال
“يعيش�ون حال�ة م�ن الرع�ب ،ويضعون
أيديه�م عىل آذانه�م حتى عندم�ا ينامون
لشدة خوفهم من الصواريخ اإلرسائيلية”.
أم�ا صحيف�ة “ليومانيتي�ه” فق�د ذهبت
أبع�د يف الج�رأة بالحديث ع�ن االنتهاكات
اإلرسائيلي�ة ،وعنون�ت غالف ي�وم االثنني
بـ”حياة الفلسطينيني مهمة” ،مستوحية
العن�وان من الحملة األخيرة التي انطلقت
ح�ول العال�م “حي�اة السود مهم�ة” بعد
حادثة مقتل األمريكي ،جورج فلويد ،خنقا ً
عىل يد رشطي أمريكي.
يف م�وازاة ذل�ك ،ك�ان لنجاح نح�و  4آالف
متظاه�ر فرنسي بتح�دي ق�رار حظ�ر
السلطات تظاه�رة داعم�ة للفلسطينيني
يف باري�س ،السب�ت امل�ايض ،دور كبير
بفرض نقاش املوضوع عىل وسائل اإلعالم
الفرنسية بص�ورة أكثر جدية ،فعبثا ً بحث
بعض املحللين واملراقبني الداعمني للرواية
اإلرسائيلية عن ش�عارات معادية للسامية
خلال التظاهرات ،م�ا جع�ل مقاربة هذا
الح�دث تنطلق من س�ؤال حرية التعبري يف
بلد الحريات وحقوق اإلنسان والرقابة التي
حاول�ت أن تمارسه�ا السلط�ات ،وجعلها

مح�ل انتق�اد كبري م�ن قبل ق�وى اليسار
ً
فضلا ع�ن مرتادي
ونشط�اء مستقلين،
وسائل التواصل االجتماعي.
ضغ�ط مستخدم�و وسائ�ل التواص�ل
االجتماعي أت�ى بثماره كذلك ،إذ مع إعالن
وزي�ر الداخلية الفرنسي�ة جريالد درمانان
حظ�ر تظاه�رة السب�ت ،امتلأ موق�ع
“تويرت” بتغريدات لشب�ان يدعون لتحدي
ق�رار السلطات ،وهو ما ك�ان واضحا ً عىل
األرض ،إذ كان�ت الغالبي�ة الساحق�ة من
املشاركني يف تظاه�رة باريس من رشيحة
الشب�اب ويف مقدمته�م الطلاب ،ما جعل
مح�اوالت وصمه�م بأنه�م متحزبون من
اليس�ار الراديك�ايل وجماع�ات عنف ،عىل
م�ا جرت الع�ادة مع كل تح�رك اجتماعي
أو احتجاج�ي ضد ق�رارات حكومية ،أمرا ً
مستحيالً ،خصوصا ً وأن تحركاتهم انتهت
من دون ح�وادث تذكر برغ�م العنف الذي
مارسته الرشطة لتفريق املحتجني.
وبحس�ب الحج�ة الرسمية الت�ي يسوقها
وزي�ر الداخلية لحظر التحرك�ات الداعمة
لفلسطين يف فرنس�ا ،ف�إن السلط�ات ال
تري�د “انتقال الن�زاع من الشرق األوسط
إىل األرايض الفرنسي�ة” ،لكن هذا “النزاع”
يب�دو أن�ه موج�ود بالفع�ل على وسائ�ل
التواص�ل االجتماعي بني الفرنسيني ،فضد
املسوّقني للرواي�ة اإلرسائيلية عن “إرهاب

الفلسطينيين ض�د اإلرسائيلين” ،تأخ�ذ
املنش�ورات التي ّ
تفند أرقام جولة التصعيد
الحالي�ة أهمية أكرب ل�دى املعسكر املدافع
ع�ن حق�وق الفلسطينيني ،والالف�ت أنها
نقاش حي ومستمر يف صفوف الشباب.
“إذا استحقت حادثة ش�اريل إيبدو الوقوف
دقيق�ة صمت ،فإن ما يح�دث يف فلسطني
يستح�ق أن نصمت إىل األب�د” ،كتب محمد
ه�ذه التغري�دة على “تويرت” ،لتن�ال أكثر
م�ن  5آالف إع�ادة تغري�د وقرابة عرشين
أل�ف إعجاب ،م�ا جعلها تتص�در منصات
أخ�رى مثل “إنستغرام” و”سناب ش�ات”
و”فيسبوك”.
ومن املعروف يف فرنس�ا أن موقع “تويرت”
ّ
املفض�ل لرشيح�ة الشب�اب
يع�د املك�ان
واملراهقين للتعبير عن رأيه�م من خالل
السخرية من أحداث تدور يف بلدهم بشكل
خ�اص؛ وإذا كان�ت وظيف�ة ه�ذه املنصة
إخبارية بالدرجة األوىل بالنسبة للصحفيني
ومتتبع�ي األخبار ،إال أن هذه الرشيحة من
املجتمع يف فرنسا تستخدمها عىل طريقتها
الخاصة ،واألحداث يف فلسطني تسيطر منذ
أيام عىل ما يكتبونه.
وإىل جانب تظاهرات فرنسا ،كانت هتافات
املحتجين يف أملاني�ا وهولن�دا وبريطاني�ا،
ُتسمع بقوة من خالل إعادة نرشها بكثافة
من قبل مستخدمي “تويرت” و”إنستغرام”
الفرنسيني ،مع استنكارهم صمت باريس
وق�رار الرشط�ة بحظ�ر تظاه�رة ي�وم
السب�ت ،ما دف�ع الصحفي�ة الفرنسية يف
املوق�ع اإلخباري “بون�دي بلوغ” و””+AJ
بنسخته�ا الفرنسي�ة ،وداد كتف�ي ،إىل
نشر مجموعة م�ن الصور على حسابها
يف “إنستغ�رام” تض�م ص�ورا ً ملتقط�ة
لتظاهرات سلمية من العواصم األوروبية،
مع اسم كل دول�ة وكيف تمكن الناس من
التعبري عن رأيه�م بحرية ،وعبارة “العار”
عىل صورة من تظاهرة باريس تظهر شابا ً
سقط على األرض بعد إصابته بمدفع املاء
الذي استخدمته الرشطة الفرنسية لتفريق
التظاهرة.

عالقة الحزب السياسي بصحيفته لم تعد كما كانت من قبل

الصحافة احلزبية يف املغرب ...صمود وسط أعاصري التحول
الرباط/متابعة الزوراء:
تميّزت الصحافة املكتوبة املغربية تاريخيا ً بالسمة
السياسي�ة ،وظل استم�رار إصدار الصح�ف رهينا ً
بتموجات الواقع السيايس ،الذي أفرز تقليدا ً تمثل يف
الرتابط الحتم�ي بني مصري الصحيفة ومآل الحزب
السي�ايس الناطق�ة باسم�ه ،وه�و ما جع�ل حياة
هذه الصح�ف رهينة بمالبسات الحي�اة السياسية
والحزبية.
وعىل خلاف البلدان الغربية ،الت�ي اهتدت إىل إلغاء
الصح�ف الحزبي�ة من�ذ عق�ود م�ن الزم�ن ،ف�إن
غالبية الهيئات السياسي�ة املغربية ظلت محتفظة
بمنابره�ا الت�ي ش�كلت يف امل�ايض عناوي�ن كبرية
لتاري�خ الصحاف�ة باملغ�رب .يف ظ�ل ه�ذا الواق�ع
أصبحت دراسة تاريخ أي حزب مغربي ،تتطلب من
الباح�ث أساس�ا ً دراسة مسار صحافت�ه ،وارتكازا ً
على العالق�ة التاريخي�ة والعضوي�ة بين الح�زب
والصحيفة ،وه�و ما أفرز جدلي�ة غاية يف اإلحكام
بين الطابعين الصحف�ي والسيايس ،كم�ا جاء يف
كتاب «مجمل تاري�خ املغرب» ،للمفكر املغربي عبد
الله الع�روي .وبذلك ارتبط�ت الصحافة املغربية يف
مجمله�ا بالفض�اء السي�ايس من جه�ة ،وبالعمل
الحزبي من جهة ثانية.
لق�د ظلت وظيفة هذه الصحاف�ة محكومة بدرجة
أوىل بمنط�ق الرصاع السيايس بني النخب ،وبهيمنة
حزبية مشددة عىل الصحافة .وكانت األولوية ،منذ
الحص�ول على االستقلال إىل غاي�ة منتصف عقد
التسعيني�ات من القرن امل�ايض ،تعطى للعالقة بني
الحزب وأعضائه عىل حساب العالقة بني الصحيفة
والقراء .أي صحافة تخاطب املناضلني ،وتنقل لهم
تعليمات الحزب ،وفق تصوّر هذا األخري لحاجياتهم
اإلعالمي�ة ،ب�دالً م�ن صحيف�ة موجه�ة للجمهور
الواسع.
فإذا ك�ان ارتباط الجريدة بالح�زب يحد نسبيا ً من
حريته�ا وحرية صحفييها لدفعه�ا لتكييف خطها
التحري�ري م�ع توجهات الح�زب وعقيدت�ه ،إال أن
الحدي�ث ع�ن الصح�ف اململوكة ألح�زاب سياسية

أو ع�ن مستقبله�ا ،ال يمك�ن أن يك�ون موضوعيا ً
ورصين�ا ً م�ن دون استحض�ار السي�اق السي�ايس
واملهني والتاريخ�ي للمغرب .وبالتايل ،هنا ال بد من
تحليل املوضوع ضمن مقاربة شمولية بال خلفيات
مسبق�ة أو أحكام جاه�زة ،أو أطروحات ماضوية
باتت اليوم عقيمة ،حسب ما يرى محتات الرقاص،
مدير نشر جريدتي «بي�ان اليوم» باللغ�ة العربية
و«البيان» باللغة الفرنسية ،التابعتني لحزب التقدم
ً
سابق�ا) .يعود
واالشتراكية املع�ارض (الشيوعي
تاريخ صدور الصحيفتني إىل عام .1972
ويف ترصي�ح لـ«الشرق األوسط» أوض�ح الرقاص
 وهو أيضا ً عض�و يف املكتب التنفي�ذي للفيدراليةاملغربية لنارشي الصح�ف أن مقاربة هذا املوضوع
بالنسب�ة للحال�ة املغربي�ة «ليس�ت نفسه�ا يف
جغرافيات إعالمية وسياسية عربية أخرى» ،معربا ً
عن اعتقاده بأن «عددا ً من املتكلمني يف هذا املوضوع
ببالدن�ا ،لم يطلع�وا عىل صحيفة حزبي�ة منذ عقد
الثمانينيات من القرن املايض .وبالتايل ،فمقاربتهم
للموض�وع تبق�ى منج�رة ل�ذات األدوات التحليلية

السابق�ة ،ومعتقلة يف قوال�ب الزمن السيايس الذي
مىض».
و ذك�ر الرقاص بأن عددا ً م�ن صحف األحزاب التي
ال ت�زال صام�دة يف الساح�ة حتى الي�وم ،وضمنها
«البي�ان» و«بيان اليوم» ،ش�هدت تح�والت كثرية،
وف املضامين ،مش�ددا ً على «رضورة
يف األش�كال يِ
استحضار كل هذه التح�والت الهيكلية واألساسية
يف سياق التحليل».
ً
قائلا« :نح�ن نعم�ل اليوم ضم�ن مقاولة
وأردف
صحفي�ة تصدر صحفا ً مكتوب�ة أو إلكرتونية .ولم
يعد األمر يتعلق بنرشات حزبية تنجز داخل املقرات
الحزبية م�ن طرف مناضلني متطوعين .واملقاولة
الي�وم ُتدار ضمن رشوط أي رشكة خاصة ،وتواجه
الصعوبات ،وتعمل ب�أدوات القطاع الخاص ذاتها،
وتع�رض منتوجه�ا للس�وق تماما ً كم�ا يفعل كل
املقاولني».
إال أن ه�ذه الصح�ف العريق�ة ،يف نظ�ر الرق�اص،
«مطالب�ة يف الوقت ذات�ه باالستم�رار والتطور من
داخل نموذج اقتصادي ومقاوالتي حديث وعرصي،

خاص�ة أن العمل املهني اليوم�ي ال يظهر أن هناك
أي فرق بين صحف ،يمك�ن تسميته�ا سياسية،
وأخرى خصوصية ،بحكم ملكيتها .ذلك أننا جميعا ً
نبح�ث عن األخبار ونعالجه�ا ونعرضها للجمهور
يف الت�زام وتقي�د بقواع�د املهن�ة وأخالقياته�ا»،
فضالً عن أن الصحفيني «ه�م أنفسهم وال لوجود
لصحفيني للصحف الحزبية فقط وآخرين للصحف
الخاصة».
ويتاب�ع مدير نشر صحيفت�ي «البي�ان» و«بيان
اليوم» أن عالقة الحزب السيايس نفسه بصحيفته
ل�م تعد كما كانت من قبل ،ب�ل صارت تدبر ضمن
آلي�ات التعاقد وأحكام قوانني الرشكات .ويشري إىل
أن م�ا يقتضيه قانون الصحافة من رشوط ترسي
راهنا ً على كل املهنيني واملؤسس�ات اإلعالمية من
ً
قائلا« :قد تكون
دون استثن�اء .غري أنه يستدرك
الصح�ف السياسي�ة ملتزم�ة بثواب�ت سياسي�ة
وفكرية مح�ددة ،وال تتناقض معه�ا ...ولكن ذلك
يمكن إدراجه ضمن مقتضي�ات خطها التحريري،
وهو ما يفرتض مبدئيا ً أنه يميز كل صحيفة بغض
النظر عن مالكه�ا أو الجهة النارشة لها» .ثم يذكر
أن صحفا ً خاصة بدورها تتقيد بـ«خطوط حمراء»
ال تتجاوزه�ا ،س�وا ًء يف العالق�ة م�ع املواضي�ع أو
األشخاص أو اتجاه املموّلني والسلطات السياسية.
وم�ن ثم ،يتس�اءل «أال يمكن اعتب�ار هذه الصحف
الخاص�ة ج�داً ،يف ه�ذه الحال�ة ،ق�د تحول�ت إىل
مطبوعات تنتصر لجهة سياسي�ة أو سلطوية أو
اقتصادية محددة؟».
محت�ات الرق�اص ي�رى أن الصح�ف املغربية كلها
تواج�ه اليوم تحدي�ات استمرارها «وه�ي مطالبة
بصياغة نموذج اقتص�ادي جديد لتدبري منظومتها
كله�ا .والتمييز هنا بين الصحف ،بحس�ب الجهة
النارشة له�ا ،يعترب منهجية غير مجدية إطالقاً».
ويعبرّ ع�ن اعتقاده ب�أن املغرب بحاج�ة ماسة إىل
صحافة ممتلكة لوضوح موقفها السيايس ،ولديها
املصداقية التاريخية والسياسية واملهنية واألخالقية
الالزم�ة ،وذلك لكون الصحف الحزبية التي تطورت

وتغريت كثريا ً الي�وم بإمكانها تجسيد هذا النموذج
لصحاف�ة سياسي�ة وطنية ج�ادة ورصينة تواكب
ديناميات الوطن وتنترص لقضاياه األساسية.
ويخل�ص الرق�اص إىل الق�ول إن البلاد مدع�وة
بدوره�ا لالنفت�اح أكث�ر وتمتني تحوله�ا وتأهيله،
ولكن يف الوقت نفس�ه مدعوة أيضا ً لبلورة مخطط
اسرتاتيج�ي كبير للنه�وض بقط�اع الصحاف�ة
املكتوب�ة واإللكرتونية بشكل ع�ام وتنمية القراءة
وسط الجمهور والشباب ،وإسناد مقاوالت القطاع
لتعزي�ز استقراره�ا املادي واالقتص�ادي ،ولتطوير
منتوجها املهني ،وتقوية دورها يف املجتمع ،وهذا يف
نظره هو «تحدي املرحلة يف مهنتنا اليوم باملغرب».
على صعي�د آخ�ر ،يقول عب�د الجب�ار الراش�يدي،
الباح�ث يف اإلعلام واالتصال ،يف لق�اء مع «الرشق
األوس�ط» إن الصحاف�ة الحزبي�ة «لعب�ت بالفع�ل
أدوارا ً طالئعي�ة يف تحرير الوط�ن واملواطن ،وكانت
املعرب األمني عن الحركة الوطنية التحررية املغربية.
كذل�ك ساهمت خلال مرحلة االستقلال يف توطيد
الديمقراطي�ة والحري�ات العامة وحق�وق اإلنسان
بالبالد ...رغم مختلف أشكال التضييق واملحاكمات
التي تعرضت لها» .إال أنه يضيف أنها «تناضل اليوم
م�ن أجل البقاء يف ظل املتغريات املتسارعة املرتبطة
بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتكيف مع متطلبات
العرص الرقمي».
ً
ويعتبر الراش�يدي ،وه�و أيض�ا مس�ؤول اإلعالم
وعض�و اللجن�ة التنفيذي�ة لحزب االستقلال الذي
يصدر صحيفت�ي «ال َعلَم» باللغ�ة العربية (أسست
ع�ام  )1946و«لوبينيون» باللغ�ة الفرنسية (عام
 ،)1964أن من بني مميزات الصحافة الحزبية «أنها
ظل�ت عصيّة على التطويع أو االختراق ملا تمتلكه
م�ن حصانة سياسية وآيديولوجي�ة ،وهذا ،يف حني
أصبح�ت سلطة امل�ال و«لوبي�ات» االقتصاد تلعب
اليوم دورا ً متصاعدا ً يف صناعة اإلعالم والرأي العام
وامتلاك وسائ�ل اإلعالم .وهذا يش�كل  -يف نظره -
«خط�را ً على حرية الصحاف�ة وعلى الديمقراطية
بشكل عام»(.املصدر/الرشق االوسط)
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ماذا قال
شيخ اجلامع؟

زيد احللي
كاتب وصحفي عراقي

ُ
وع�دت زميلي الكات�ب عم�ر علي
حي�در  ،ان كتاب�ه االثير ( مذكرات
ش�يخ جامع ) سيكون من اولويات
قراءات�ي يف عطلة عي�د الفطر  ،وقد
ُ
ندم�ت على وع�دي  ،لي�س بسبب
ضخامة الكت�اب (  ) 706صفحات
يف طباع�ة انيق�ة ج�دا م�ن الحجم
املتوس�ط  ،انم�ا لفي�ض وسع�ة
املعلومات والصور االجتماعية التي
عصف�ت يف الع�راق خلال االحتالل
االمريك�ي يف الع�ام املحص�ور بين
… 2004 / 2003
بدأت يف ق�راءة الكتاب  ،ويف عقيل
الباط�ن  ،انه مج�رد كتاب يهدف
اىل تنفيس الكات�ب عن مشاعره
والضغوط�ات الت�ي اعرتت�ه يف
الع�ام االول لالحتلال  ،لكن�ي
ُ
وج�دت مذك�رات يومي�ة مهم�ة
ضمت العدي�د من األح�داث التي
ق�د تصب�ح ذك�رى عميق�ة االثر
يف املستقب�ل  ،سطره�ا قلم باذخ
العذوبة والذك�اء  ..لقد اخذ مني
الكت�اب ق�راءة استم�رت ثالث�ة
اي�ام  ،سح�ت فيه�ا يف كوالي�س
عال�م  ،خفي  ،غري�ب  ،هو عالم
ش�يوخ الجوامع  ،يف يومياتهم ..
فشي�خ الجامع كم�ا يحدثنا عنه
الكات�ب ” منظوم�ة كامل�ة م�ن
الشخصي�ات بحك�م مسؤولياته
بين الناس  ،فهو إمام جماعات ،
وخطيب ُجمُ عات  ،وقائد مسريات
 ،وخاط�ب نس�اء وعاق�د زواج
وخات�م ع�زاء  ،وحلال مش�اكل
وفاكهة مجالس  ،وموجه أرسي ،
وامني مخزن  ،وموزع مساعدات
 ،وقابض معونات  ،ومُ فرس أحالم
 ،ومعال�ج نفيس وراقي من العني
والسح�ر والحس�د  ،وطارد للجن
والشياطني من الجسد  ،ويفتي يف
الفق�ه والعقائد  ،وبعضهم يفتي
حتى يف علوم السياسة واالقتصاد
والطب والفلك وعلوم الفضاء ! ”
يف مذكرات�ه  ،ك�ان صادق�ا ً  ،وه�و
يسرد األح�داث الت�ي وقع�ت معه
ّ
أحس به�ا دون أن
واملشاع�ر الت�ي
ً
شيئا من الحقيقة  ،لم اجده
ُيخفي
خائفا ً م�ن األحكام التي قد يطلقها
علي�ه اآلخ�رون  ،ومن اح�دى صور
مذكرات�ه قول�ه ” ان ش�يخ الجامع
( مست�ودع ارسار) ينف�س الن�اس
عنده همومهم  ،ويبثون له ما يثقل
عليه�م من ش�جونهم  ،ام�ا ارسار
بع�ض البي�وت التي كان�ت تعرض
ّ
عيل  ،فح�دث وال حرج  ،تحرتق من
هولها املع�دة ويطري منه�ا العقل ،
وه�ي ارسار ال يمكن ان ابوح بها ال
لصديق قري�ب  ،وال لصاحب حبيب
 ،وستبق�ى يف صدري  ،وتدخل معي
قبري  ،وليتن�ي انساه�ا فأرتاح او
اتركه�ا فتن�زاح  ،ي�ا له�ذه البيوت
ك�م تخفي م�ن مصائ�ب  ،ويا لتلك
الج�دران  ،ك�م تسرت م�ن عجائب ،
بعد سرت الله سبحانه ”..
الخطبة االوىل ..
يف مقدمته  ،التي اسماها ” الخطبة
االوىل ” يقول عن م�ا احتواه كتابه
( ه�ذه الص�ور الت�ي بين ايديك�م
ستنب�ض بالحي�اة الي�وم  ،مع انها
التقط�ت يف اعوام امل�وت  ،اخرجتها
لكم م�ن صنادي�ق الذاك�رة قبل ان
يحوله�ا الزمان اىل رك�ام  ،وقبل ان
تندث�ر اىل االبد ش�خوص بعض من
كان جزءا من ذل�ك الحدث  ،راغبني
او مُ رغمني ) ..
الصور التي يتحدث عنها املؤلف
 ،ه�ي ص�ور اجتماعي�ة يرويها
للتاريخ عن مدة حرجة عشناها

من تاريخ العراق  ،ومىض عليها
اليوم اكثر من  18عاما  ،وتروي
فترة (  ) 2004 / 2003وقبلها
وبعده�ا بقلي�ل  ..وه�ي ص�ور
لن ُتفه�م بمعزل ع�ن مرسحها
وش�خوصها واحداثها وزمانها ،
فال هي تصلح للفهم عىل مرسح
اليوم  ،وال ما يحدث اليوم يصلح
للفهم عىل مرسح االمس ..
وب�ود ومحب�ة  ،يق�ول املؤلف يف
خطبت�ه االوىل  ،ألهل�ه يف وطن�ه
العراق  ،تذكروا وال تنسوا انكم يف
مركب واح�د  ،وعدوكم ال يفرق
يف أذاه بين ويف وخائن  ،ورشيف
وماجن ونقي وشائن ..
الكت�اب حم�ل عن�وان ( مذك�رات
ش�يخ جامع ) لكن محتوياته  ،هي
اوس�ع من ذل�ك بكثير  ،حيث ضم
ق�راءات فلسفية وديني�ة وتاريخية
لواقع الع�راق يف مراحله املعارصة ،
وايضا ش�مل فصال مهم�ا بعنوان (
الشيخ الصحايف ) ع�ن حياة املؤلف
يف املج�ال الصح�ايف  ،وع�ن ارست�ه
الكريم�ة  ،السيم�ا ابي�ه صديقن�ا
الجميل الزمي�ل ” عيل حيدر” طيب
الل�ه ثراه  ،وش�قيقه زميلنا مرشق
عيل  ..لكن م�ن املؤسف ان الحيز ال
يسع هنا  ،للكتابة عن كافة ما جاد
به قل�م الكاتب من معلومات مهمة
 ،واستق�راءات جدي�رة باإلش�ارة ،
واظن ان من املفي�د ان يطلع عليها
قارئ الكتاب .
من هو شيخ الجامع ..؟
يخربن�ا الكاتب  ،عن ش�يخ الجامع
 ،كم�ا يراه ه�و  ،وليس كم�ا يراه
الناس الذين يصفه بعضهم كجربيل
 ،وبعضه�م كإبلي�س  ،وبني جربيل
وابلي�س عال�م كامل م�ن القصص
الت�ي يقصونها عن هذه الشخصية
الجدلي�ة  ..فيق�ول عن�ه ( ش�يخ
الجام�ع  ،ه�و ش�خصية تختارها
االوق�اف او متولو املساج�د للقيام
بأموره�ا  ..هو موظ�ف يف االوقاف
وشيخ جامع بني الناس ُ ،يصيل يهم
املكتوب�ات  ،و ُيقيم به�م ُ
الجمعات ،
وينصحه�م يف العب�ادات واملعامالت
) ث�م يضيف ( حظ�ي الشيخ بإرث
تاريخ�ي  ،فيه الجمي�ل  ،فهو يعلم
الن�اس الخير  ،وتستغف�ر له حتى
حيت�ان البحر  ،وفي�ه القبيح  ،فهو
مرضب املث�ل يف أكل الوالئم والعقل
البلي�د النائ�م  ،وال ادل عىل ذلك من
انتفاخ كرش�ه  ،وقلة قرشه وخراب
عشه وضياع عرشه!)
ويلف�ت الكاتب نظرنا  ،اىل جزئية يف
حياة ش�يخ الجام�ع  ،بالقول انه ال
يجوز له ان ين�ام  ،فهناك من يأتيه
دائم�ا حتى يف اوق�ات العورة الثالث
 ،بلا ف�رق بني صي�ف او ش�تاء او
حرب او سالم ربم�ا ليستفتيه أمرا
او ان يح�ل عنده ضيف�ا وقد يأتيه
أحدهم بعد الثانية والنصف صباحا
 ،ويط�رق بابه كالرشط�ة  ،وعندما
يخرج عىل الطارق فزعا ً وهو يقول :
منو ؟ يأتيه الجواب رسيعا ” شيخنا
عندك تابوت ”
الكتاب  ،فيه من االرسار ما يسحبك
لقراءت�ه بنه�م وش�وق  ،وفيه من
الشواه�د واالسم�اء والح�وادث ما
يثري العجب واالستغراب  ..انه كتاب
جام�ع  ،عن ش�يخ الجامع  ،انصح
بقراءته  ..فهو بمثابة دليل ميداني
بأسل�وب مبس�ط  ،وراق  ،مدع�م
باألمثل�ة العملية املعاش�ة اش�ك ان
احدا تط�رق اليها وق�د عمل املؤلف
على أن يب�دأ كل فص�ل يف كتاب�ه ،
ً
..ولست مبالغا ً بقويل
بأمثلة واقعية
ان الكتاب  ،الذي اعتمد عىل مذكرات
شخصية  ،واستند عىل  317مصدرا
رصين�ا  ،وعلى  20صحيفة ومجلة
 ،يمك�ن ان يكون مفتاح�ا لدراسة
اكاديمي�ة  ..ان�ه بانورام�ا عراقية
بامتي�از  ،فك�م نحت�اج اىل مثل هذا
الجهد املجتمعي .
تحياتي لشيخ الجامع والصحفي
الالمع عمر عيل حيدر .
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السوق العراقية واألحيائية االقليمية األثنية – الطائفية
د .مظهر حممد صاحل
املستشار االقتصادي لرئيس الوزراء

ل�م يستط�ع الع�راق ان يش�ق
طريق�ه بع�د الع�ام  2003ف�ور
تب�دل نظ�ام الحك�م الشم�ويل فيه
واستبدال�ه بسلطة االئتالف املؤقت
او سلط�ة االحتلال قب�ل ان يج�د
مخرج�ا ً أيديولوجي�ا ً يتالح�م فيه
بنيان�ه االقتص�ادي الجدي�د يف
حاضن�ة الس�وق الدولي�ة وضمان
آلي�ات عملها الت�ي تسهل االندماج
يف النظ�ام االقتص�ادي والسي�ايس
ال�دويل  .فالعومل�ة الت�ي ت�رى يف
البنية السياسي�ة (الدولة -السوق
الليبرايل ) املرتكز و البديل الذي هو
المح�ال ( للدولة -االمة) هو رشط
الضرورة قب�ل ان يتبل�ور ش�كل
الدولة القادم للبالد ووصف بنيانها
السيايس.فهناك تضاد إيديولوجي
بني استمرار ش�كل (الدولة -االمة)
يف الع�راق الذي اف�رغ من مقومات
السلط�ة االقتصادي�ة الشمولي�ة

والدكتاتوري�ة املركزي�ة وأقح�م
بسلطة االئتلاف املؤقت(االحتالل)
وبين التطلع نحو بن�اء مؤسسات
الدولة الديمقراطية الحديثة وتوليد
سلط�ة قادرة يف الوق�ت نفسه عىل
حماية تل�ك الدولة -االمة بتكوينها
السي�ايس واالثن�ي وتمتل�ك قدرة
االندم�اج يف النظ�ام االقتص�ادي
الدويل(العومل�ة) كم�ا نوهن�ا آنفاً.
فالديمقراطية السياسية واالندماج
يف العوملة اصبحا بأمس الحاجة اىل

تخطي (عق�دة الثال�وث املستحيل
–  ) trilemmaيف النظ�ام السيايس
واالقتصادي الدويل كما يراهاDani
 Rodrikاست�اذ االقتصاد السيايس
يف جامعة هارف�رد .فمن املستحيل
،عىل اي بلد نامي طريف يف منظومة
االقتص�اد العامل�ي مثل الع�راق ،ان
يتمت�ع بنظ�ام ديمقراط�ي اوالً
وبنيانه السيايس يقوم عىل اساس(
الدولة -االم�ة) ثانيا ً وهو يتطلع يف
الوقت نفسه اىل االندماج يف النظام

االقتصادي ال�دويل آخراً ،وعىل وفق
تلك (الثالثي�ة املستحيلة) التحقيق
.إذ ت�رى العوملة يف تكوي�ن البنيان
السيايس الديمقراط�ي والسيما يف
العال�م الثال�ث بمثاب�ة تعبري عن(
فيدراليات) صغرية او جزئية تؤدي
وظائفه�ا السياسي�ة داخل مكون
(الدولة-الس�وق) ولي�س (الدولة-
االم�ة) وحسب متطلب�ات التالحم
االقتص�ادي ال�دويل العاب�ر لسيادة
االم�م .وبه�ذا فق�د اصط�دم بناء

الدول�ة السي�ايس يف الع�راق  ،الذي
ش�يد اساس�ا ً عىل مفه�وم (الدولة
االمة)من�ذ الع�ام ، 1921بشرطالضرورة الذي ي�رى يف بناء الدولة
يف منظومة االمم الطرفية املندمجة
بالس�وق العاملية العاب�ر للسيادة ،
ه�ي محظ (فيدرالي�ات) سياسية
داخل نظ�ام السوق ال�دويل بعد ان
تأخذ شكالً ديمقراطيا ً تتوافق فيه
الليربالي�ة السياسية م�ع الليربالية
االقتصادية.

إ ْن  ..ختابات
امني يونس
صحفي مستقل

َ
حرص ال َعم عالوي عىل
ـ « … قب�ل سنوات ،
النهوض مُ ب ِّكرا ً  ،وتوّج َه اىل مركز االقرتاع يف
الثامن�ة والنصف صباحا ً  ،ك�ي ُيديل بصوته
أنفار سبقوه
يف االنتخاب�ات  .فوج َد بضع�ة
ٍ
فتمعن يف وجوه النساء مَ لِيا ً.
َ
اىل الحض�ور ،
وضع إش�ارات عىل ورقة التصويت  ،كيفما
اتف�ق  ،فلم ُ
يكن يف الواق�ع مُ هتما ً كثريا ً ِبم ْ
َن
َ
ْ
سيف�وز أو مَ �ن سيخسر  ،فقد ب�ات يدرك
أن ُجلّ ُه�م من نفس الطين�ة البائسة  .وضع
َ
س�أل املسؤول عن
ورقت�ه يف الصندوق  .ثم
القاعة :
ً
َ
ُلطف�ا ياول�دي  ..أري�د أن أتأك�د ه�ل أن
ْ
أدلت بصوتها أم ال ؟ أجاب ُه املسؤول
زوجتي
بتسما ً  :وملاذا ال تسألها َ
أنت بنفسك ياحاج
مُ ِ
َ
زعالنني من بعض وال تتحدثان
؟ أم َتراكم�ا
مع�ا ً هه هه هه  ،ثم سأل ُه عن االسم الثالثي
لزوجت�ه  ،كتب�ه على ورقة وتوج� َه اىل أحد

املناضد َ
وق َ
لب صفحات أحد السجالت ثم عاد
ِ
بعد دقائق قائالً  :نعم أيها الحاج  ،يبدو أنها
َ
سبق ْتك اىل التصويت .
أشطر منك  ،فلقد
َ
ق�ال ال َعم عالوي وعالمات االكتئاب بادية
ْ
ماتت منذ  15سنة ،
علي ِه  :يا ُب َني … زوجتي
ُ
لكنها تحرض ُكل أربع سنوات وتديل بصوتها
ُ
بكرا ً ّعلني أجدها
ثم تعود .
وحرضت اليوم مُ ِ
هنا  ،فلقد اش�تقت إليه�ا !  .عىل أية حال ..
م�عالسالم�ة«!.
مسك ٌ
ني ال َعم عالوي حقا ً … فلقد أض َع َف ْتهُ
َ
ْ
ُ
سنين العم�ر الطويل�ة وأرهقت�ه الوح�دة
َ
ُ
أخبروه مُ تيقنين أن
والش�وق … فلق�د
ْ
شاركت يف االنتخابات
املرحومة زوجته  ،قد
َ
ً
سبق ْته
أيض�ا وه�ا هي ق�د
األوىل والثاني�ة
ً
يف االنتخاب�ات الحالي�ة أيض�ا … لك�ن م�ا
الفائ�دة  ،يبدو أن األموات ُيغ�ادرون ِبمُ َجرَد
انتهائه�م م�ن التصويت وال يبق�ون هناك .
قب�ل أن يغادِر أخربه أح�د العاملني يف املركز
 :أيه�ا ال َعم علاوي … ال تتعب نفسك … ان
تصويت زوجتك وأمثالها  ،يجري يف الساعة
السادس�ة صباحا ً  ،أي قب�ل فتح باب املركز
بساع� ٍةكامل�ة..وله�ذال�م ُتصادفه�ا!.
ال َعم عالوي ّ ،ق َر َر أن ال يشرتك يف االنتخابات
َ
ي�أس تمام�ا ً م�ن مالق�اة
القادم�ة  ،ألن� ُه
وتغادر رسيعا ً
ً
ُ
املرحوم�ة التي تحرض باك�را ُ
 ...إذ كم�ا يب�دو ان التعليم�ات الصارمة ال
تسمح لها للبقاء اىل حني فتح باب املركز .
……………..

َ
حني ذهابه الستخراج البطاقة الوطنية
2ـ
املو َّح�دة  ،ك�ان أح�د األسئلة الت�ي سألوها
لشيرزاد  :ه�ل وال�دك ووالدت�ك عائشان أم
َ
إجاب مُ
ستغربا ً  :أنهما متوفيان
متوفي�ان ؟
ِ
متوف منذ أكثر من
زم�ن بعيد  ،فوالدي
منذ
ٍ
ٍ
خمسني سنة ووالدتي منذ اربعني سنة  .قال
َ
املوظ�ف  :لكن السجالت عندن�ا تقول أنهما
اليزاالن عىل قي�د الحياة  ..فكما يبدو أنك لم

ُتراج�ع كي « ُتميتهما « رسميا ً !  .قال  :وما
العم�ل اآلن ؟ أج�اب  :هذه تحت�اج معاملة
طويل�ة … أنصحك ان تترك األمر عىل حاله
 ..استخ�رج بطاقتك  ،ث�م عالج املوضوع يف
وق�تٍ َ
آخ�ر.فاستم�عاىلنصيحت�ه.
ومن�ذ ذلك الوقت  ،ف�أن املرحومَ ني والديه
 ،يقوم�ان بواجب االنتخ�اب كل أربع سنني
حسب األصول ! .

ما بني رام اهلل وغ ّزة
مسري عطا اهلل
كاتب وصحف ّي لبناني

تح�دث الناط�ق باس�م الرئاس�ة
الفلسطينية نبي�ل أبو ردينة مساء
األح�د نحو نص�ف ساع�ة إىل قناة
«الجدي�د» .وق�د عبر بوضوح عن
مرارتين :األوىل ،املأس�اة الواقع�ة،
والثانية ترصف «حم�اس» املنفرد
وكأن ال وج�ود للسلط�ة أو لسائر
الق�وى الفلسطيني�ة م�ن خلال
منظمة التحري�ر .ووجّ ه تلميحات
الذع�ة ،لي�س م�ن ش�أننا نقله�ا
وتكراره�ا ،لكنه�ا ت�دل على عمق
االختلاف بني رام الل�ه وغزة حول
وسائل وسبل املواجهة.
م�رة أخ�رى ،القضي�ة الت�ي توحد
العال�م ،تقس�م الفلسطينيين.
وم�رة أخ�رى تتح�ول القضية من
مواجهة مع إرسائي�ل إىل تجاذبات
بني العرب ،مضافا ً إليهم يف املرحلة

األخيرة ،إي�ران .إرسائي�ل أيضا ً يف
حال�ة انقس�ام ش�ديد .نتنياه�و
يستخدم قصف غزة للنجاة بجلده
السيايس ،أو حتى البقاء يف الحكم،
لكن النتيجة واح�دة ،وهي أن غزة
والفلسطينيين وفلسطني ،هم من
يدفعون الثمن ،أوالً وأخرياً.

ال أحد يعرف مت�ى وكيف سينتهي
الع�دوان وتتوق�ف تسوي�ة غ�زة
ب�األرض ،لك�ن األكي�د أن الفري�ق
األضع�ف يف الصراع هو م�ا يعرف
بـ«املجتم�ع ال�دويل» وأداء مجلس
األم�ن .وس�وف يظل كذل�ك ما دام
يعم�ل بموج�ب نظ�ام استعماري

صبياني سخي�ف هو الفيتو ،سواء
هدد به األمريكيون أم الروس.
كل فري�ق يري�د م�ن مأس�اة غزة
ش�يئا ً م�ا .نتنياه�و يري�د بقائيته
السياسي�ة مهما كان الثمن .وقبله
ثبت أن الرئيسني ليندون جونسون
وريتش�ارد نيكس�ون عملا على

تأخير الحس�م يف ح�رب فيتن�ام،
ألسب�اب انتخابية .ك�ان مهما ً عدد
املقرتعني ال أعداد القتىل والضحايا.
و«حم�اس» تريد أن تقول إن القوة
العسكري�ة عنده�ا ال يف رام الل�ه.
وإي�ران تري�د أن تق�ول إن الع�رب
اخت�اروا السالم ،بينم�ا هي ال تزال
يف معرك�ة املفاوض�ات م�ع أمريكا
للخ�روج م�ن م�أزق العقوب�ات،
لكن مهم�ا كانت الرغب�ات واآلثار
الجانبية ،يظل الشعب الفلسطيني
ه�و املسأل�ة .وال حلول م�ن دونه
ومن دون إرادت�ه .والقضية ليست
صفقة ،بل قضية وبرش وحقوق ال
ّ
منة فيها.
ً
تخ�وض غزة حرب�ا غير متكافئة
يف وج�ه آل�ة طاغي�ة ،وال يستطيع
اآلخ�رون أن يمدوه�ا بأكث�ر م�ن
املظاه�رات ،أو البيان�ات والخطب،
لكن الشعب الفلسطيني يدرك اآلن
أن�ه مهما ك�ان التقصير العربي،
فإن االبتعاد ع�ن العرب كان خيارا ً
ً
مترسع�ا« .الق�رار الفلسطين�ي
املستقل» يشء والخروج من اإلطار
العربي يشء آخر .ال حياة لفلسطني
خ�ارج عروبته�ا ،مهم�ا عانت من
األنظم�ة يف امل�ايض؛ فالشع�وب ال
تزال ته�ب من أجلها عند كل محنة
ومنعطف.
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لطلة ابهى...

حنو مستقبل افضل...هلم

كل ما تودين معرفته عن آلة
اجلمال ..الديرمارول

بعض املزاح يؤثر سلباً يف العالقة الزوجية!
العالق�ة الزوجية هي رباط متني عىل
الرشيكين أن يحرص�ا كل الح�رص
عىل إبقاء عقدة ه�ذا الرباط بينهما،
بيد أن ثمة أمور قد يغفل الطرفان أو
أحدهما عن تأثريه�ا السلبي واملدمر
على هذه العالق�ة ،من بينه�ا املزاح،
فامل�زاح وإن كان مطلوب�ا ً ومتعارفا ً
علي�ه بين األزواج ،إال أن بعض أنواع
امل�زاح قد تك�ون هدام�ة للعالقة بني
الزوجين وإن ل�م ي�درك الطرف�ان
تأثريها يف البداية.
يف السطور التالي�ة نتطلع عىل بعض
املزاح املفسد للعالقة الزوجية.
بداية امل�زاح من األم�ور املستحبة يف
العالق�ة ،والتي تك�ون مطلب�ا ً هاما ً
لدوام الود واملحبة بني الزوجني سواء
يف عالقته�ا الحميم�ة الخاص�ة أو يف
حياتهم�ا االجتماعية عموم�اً ،إال أن
هن�اك ممنوع�ات يف امل�زاح الب�د من
الحذر منها ،وهي:
 .1املزاح بالطلاق واالنفصال والبعد
والخف�اء :البع�ض يلج�أ إىل امل�زاح
بالطلاق ،وه�ذا األمر كفي�ل بتدمري
الشع�ور باألم�ان عن�د الزوجين،
واألم�ان أول وأهم الحاجات النفسية

التي يبنى عليها بيت مستقر وسعيد
ويفكر يف مستقبل جيد له ،أما إذا ُفقد
اإلحس�اس باألمان ،فسيك�ون البيت

كل يوم معلومة

ً
سهلا ،وخصوصا ً عندم�ا يفقد
به�ا
اإلنسان لجام لسانه أثناء انفعاله أو
غضب�ه ،فيقع الطالق والعياذ بالله يف
ملح البرص.
 .2امل�زاح البديل عن كلمات اإلعجاب:
م�ن األم�ور الت�ي يق�ع فيه�ا بعض
األزواج االمتن�اع ع�ن إب�داء اإلعجاب
والتغزل بالزوج�ة من منطلق “لو لم
أك�ن معجبا ً ما تزوجتك”“ ،كنت غبيا ً
ووقع الف�أس بال�رأس”“ ،آه لو عاد
الزم�ان” ،وغريها من املبررات التي
تقال مزاح�ا ً وسخرية ،إال أن تأثريها
يك�ون سلبي�اً ،حيث يحت�اج األزواج
للشع�ور بأنه�م مازال�وا مرغوبين
ومثريين لإلعجاب حتى يف ظل عالقة
زوجية بها مودة واستقرار ،فالشعور
باإلعجاب يشبع حاجة دفينة وغرورا ً
معينا ً يف اإلنسان ال يشبعه اإلحساس
بالود واإلخالص واالستقرار الزوجي،
ودائم�ا ً يح�ب اإلنس�ان م�ن يشب�ع
غ�روره ،وه�ذه الحاج�ة إن ل�م يت�م
إش�باعها م�ن الرشي�ك يف العالق�ة
تصبح العالق�ة بينهما باهتة ناقصة
فاق�دة للمتعة ،وقد يقع خطر البحث
عن اإلعجاب لدى طرف آخر ثالث.

ما تأثري اسم طفلك على حظه يف احلياة؟

إن الس�ؤال الذي يطرحه العدي�د من األهايل قبل
إطالق أي اسم عىل طفلهم املنتظر هو التايل :هل
االسم الذي سأختاره لطفيل سيؤثر يف حظوظه
املستقبلي�ة يف الحياة؟ االجاب�ه عىل هذا السؤال
الدقيق يف هذا املقال.
هل كن�ت تعلمني أن األسماء تؤثر يف ش�خصية
الفرد وبالتايل عىل حظوظ�ه يف الحياة أكثر ممّا
تظنني؟ فق�د أجريت العديد م�ن األبحاث حول
ه�ذا املوضوع وتبين أن تأثري االس�م كبري عىل
مستقبل ّ
كل ش�خص ّ
من�ا .اكتشفي كيف فيما
ييل:
األسم�اء سهلة اللفظ :أش�ارت دراسات حديثة

سلوكيات

واهنا ً كبيت العنكب�وت مهزوزا ً وغري
مطمنئ ،لذا عىل الزوجني حذف كلمة
“الطالق” نهائيا ً م�ن قاموس الكالم

حت�ى ولو على سبيل امل�زاح ،فكثرة
جري�ان كلم�ة الطلاق على اللسان
يف األوق�ات العادي�ة يجع�ل التف�وه

أجريت يف نيوي�ورك إىل أن الشخص الذي يحمل
اسما ً سهل اللفظ يتمتع بحظوظ أكرب من غريه
للوص�ول إىل مراكز أعىل يف مجال العمل .كما ّ
أنه
إجتماع�ي ويتقرّب من�ه العديد م�ن الزمالء إذ
يسهل عليهم لفظ اسم�ه ومناداته ملساعدتهم
بعمل ما.
األسم�اء الغريب�ة :أش�ارت بع�ض الدراس�ات
الحديثة إىل أن األسماء الغريبة ال تتمتع بحظوظ
قوية يف مجال العمل .فقد يستبعد رؤساء العمل
توظيف أش�خاص يحمل�ون أسم�اء غريبة ،ال
توحي بالجدية واملسؤولية.
األسم�اء املشرتك�ة للصبي�ان والبن�ات :إن

األش�خاص الذي�ن يحمل�ون اسم�ا ً مشرتك�ا ً
للصبيان والبن�ات يتعرّض�ون للسخرية أكثر
م�ن غريه�م يف السن�وات األوىل م�ن املدرسة.
هذا ما قد يؤثر سلبا ً يف ش�خصيتهم ويجعلهم
يفقدون الثقة بأنفسهم.
األسم�اء التقليدي�ة القديم�ة :إن األسم�اء
التقليدي�ة القديم�ة ج� ّدا ً ق�د تزع�زع ثق�ة
الشخص بنفسه باألخص إن تعرّض للسخرية
يف طفولت�ه .فالشخ�ص ال�ذي يحم�ل اسم�ا ً
قديم�ا ً يوحي لآلخري�ن ّ
بأنه غير متأقلم مع
مجتمعه .هذا ما قد يؤثر يف حظوظه يف حياته
اإلجتماعية والخاصة مثل الزواج وغريها...

م�ن سلوك�ه ،ح�اويل أن تتم ّهيل
وتفك�ري قليالً بسب�ب الغضب،
فهل أنت غاضبة منه ألنه لم ّ
ينفذ
طلبك؟ الحل لي�س بغضبك عليه
والخوف منك ،ب�ل باالستمرارية
وتحسني السلوك والتدريب عليه.
 تطلعاتك كبرية :كوني واقعية يفتطلعاتك وراعي املرحلة العمرية

لطفل�ك ،فال تتوقع�ي من طفلك
ذي أربعة األعوام أن يترصف كما
لو كان طفالً ذا سبعة أعوام ،وإن
لم يفعل ،تغضب�ي! انتبهي لعمر
طفل�ك وقدراته؛ ك�ي ال تتوقعي
منه ما ال يستطيع ترصفه.
تحتاجين للراح�ة واستع�ادةطاقت�ك :كون�ك أم�ا ً فتضحياتك

كثيرة؛ ل�ذا ح�اويل أن يك�ون يف
جدولك اليوم�ي مساحة لك ،ولو
لفرتة قصرية بعيدة عن األطفال
واملسؤولي�ات ،مساح�ة هادئ�ة
تستعيدي�ن طاقت�ك وتوازن�ك،
واألفكار كثيرة ،فإن لم يستطع
زوج�ك أو إح�دى قريباتك رعاية
األطفال ملدة نص�ف ساعة حيث

ترتاحين أن�ت فيه�ا ،فح�اويل
أن يك�ون ن�وم أطفال�ك باك�را ً
واستثم�ري الوقت بيشء يخصك
خاليا ً من املهام واملسؤوليات.
يفلت منك زمام األمور :أسبابفقدانك السيط�رة عىل ترصفات
طفل�ك قد يعود لكون�ك متشددة
وصارمة ،أو على العكس تماما
ترتكين األمور على سجيتها ،أو
كون�ك ال تواظبني على استخدام
إسرتاتيجية معينة يف تربيتك .لذا
حاويل أن تمسك�ي بزمام األمور
ّ
محكم�ة
وتوازن�ي يف ترصفات�ك
عقلك وعاطفتك فال يغلب حنانك
وال رصامتك.
زي�ادة توت�رك :أسب�اب توتركقد تك�ون كثرية ومتع�ددة ،وقد
تشمل مش�اكل عائلية أو مادية،
قل�ق بسب�ب أم�ور متعلق�ة،
واألسب�اب كثرية ،لكن تذكري أن
أطفالك ليسوا سبب�ا ً لهذا التوتر
ولي�س ذنبه�م تحم�ل أي ضائق
تمري�ن به ،اجعيل منهم ملجأ لك
ومتنفسا ً يخف�ف عنك ،ال يزيدك
توتراً.

نصائح طبية

للسيدات فقط ..احلاالت اليت تتطلب تناول مكمالت احلديد
تع�د فيتامين أو مكملات
الحدي�د م�ن األم�ور امله�م
تناوله�ا يف بع�ض الح�االت
الصحي�ة ،ولك�ن كي�ف
نعرف مدى حاج�ة الجسم
لتناولها؟
يع�د فيتامين الحديد مهمًا
ج� ًدا للجس�م إذ يدخ�ل
يف العدي�د م�ن العملي�ات
الحيوي�ة فه�و رضوري
لكري�ات الدم الحمراء ونقل
األكسجني إىل أنحاء الجسم
املختلف�ة ،ح�االت تن�اول
فيتامني الحديد.
اإلصابة بفقر ال�دم الناتج
عن نقص الحديد
هذه اإلصاب�ة تحدث عندما
تك�ون مستوي�ات الحدي�د
يف خالي�ا ال�دم الحم�راء
منخفض�ة ،األمر الذي يقلل
من كفاءة عم�ل خاليا الدم
الحمراء وإيصال األكسجني

إىل أنحاء الجسم
أع�راض اإلصابة بفقر الدم
النات�ج ع�ن نق�ص الحديد
تتمثل يف:
التعب والضعف العام
الدوار
صعوبة يف الرتكيز
الحمل
بش�كل عام تحت�اج النساء
إىل تن�اول  15-18ملليغرام
م�ن الحدي�د يوم ًي�ا ،لك�ن
بالنسب�ة للحوام�ل ه�ذه
الكمية ترتفع أكثر لتصل إىل
 27ملليغرام تقري ًبا ،ويعترب
الحص�ول على مستوي�ات
جي�دة ومناسبة من الحديد
خالل فترة الحم�ل تضمن
حصول�ك على حم�ل سليم
وجنني سليم ً
أيضا
لديك طفل
املقص�ود هن�ا يف ح�االت
الرضاع�ة الطبيعي�ة فأنت

تحتاجين إىل كمية أعىل من
الحديد وذلك ً
وفقا لتوصيات
الطبيب ،كم�ا أنه بعد بلوغ
الطف�ل الست�ة أش�هر من
عم�ره من الضروري البدء
يف تقدي�م األطعمة الصحية
الصلب�ة الت�ي تحت�وي عىل
الحديد له
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر أن
عليك استشارة الطبيب قبل
اتخ�اذ ق�رار إعط�اء طفلك

مكملات الحدي�د خلال
الدورة الشهرية
يف فترة الحي�ض يستنزف
الجسم مخزونه من الحديد،
وله�ذا السب�ب بالتحدي�د
تعاني النساء من خطر أكرب
لإلصاب�ة بفقر الدم مقارنة
بالرج�ال ،وخلال فترة
الحي�ض وإن كن�ت تعانني
م�ن حي�ض غزي�ر قوم�ي
باستش�ارة الطبي�ب فق�د

عن�د تع�رض الجس�م إلصاب�ة
يعطي إش�ارة للم�خ ليبدأ املخ يف
إرسال االش�ارات التي تساعد يف
إعادة خاليا جديدة.
وذك�رت الدكتورة ريت�ا عثمان
أن ه�ذا ما يحدث عن�د استخدام
الديرمارول�ر حي�ث تب�دأ يف فتح
ثق�وب يف الجلد وهو م�ا يساعد
يف إعادة انت�اج الخاليا من جديد
ويمنح البرشة حيوية ونضارة.
وتشير طبيبة الجلدي�ة اىل انه يف
حال�ة استخ�دام الديرمارول�ر يف
العيادات يتم تمريرها عىل الوجه
بحجم سنون محددة تختلف عن
التي يمك�ن استخدامها يف املنزل
مع وضع سريم يحتوي عىل مواد
تساعد يف تحقيق أقىص استفادة
للبشرة أما الديرمارولر التي يتم
استخدامها يف املنزل والتي تعتمد
عىل حجم سنون محددة وتعتمد
عىل ط�ول  1سنتيمرت لالسرتتش
ماركس
أنواع الديرمارولر:
تشير طبيب�ة الجلدي�ة ريت�ا
عثم�ان إىل أن ن�وع السنون التي
تعتمد عليه�ا الديرمارولر يعتمد
على طبيع�ة االستخ�دام وأن
الديرمارول�ر الت�ي تستخ�دم يف
عي�ادات املتخصصني تختلف عن
التي يمكن استخدامها يف املنزل
واستخ�دام الديرمارول�ر ال يقف
فق�ط عن�د نتائج�ه يف تنشي�ط
الدورة الدموي�ة بل يمنح فرصة

عظيم�ة الستف�ادة الجل�د م�ن
امل�واد الت�ي توض�ع علي�ه بع�د
الديرمارول�ر ،خاص�ة م�ادة
الهايلورني�ك اسيد واملسئولة عن
تجدي�د خاليا البشرة وظهورها
بمظهر حيوي تملؤه النضارة
وده�ان البشرة بحم�ض
الهايلروني�ك اسي�د بع�د الديرما
رول�ر فهو ق�ادر على تحمل ما
يص�ل إىل  1000ضع�ف وزن�ه
الجزيئي يف امل�اء .يخرتق حمض
الهيالورونيك الجل�د ويربط املاء
بخالي�ا الجلد  ،مم�ا يغمر جميع
طبق�ات الجل�د برطوب�ة قيم�ة
ومجددة ،ويجعل البرشة تحصل
عىل الرتطيب الالزم لها.
فوائد الديرمارولر
تعمل الديرما رول�ر عىل تحسني
مظه�ر ن�دوب ح�ب الشب�اب
بفعالية عالية ،وترسيع شفائها،
ً
إضاف�ة إىل تعزي�ز امتص�اص
العلاج املوضعي الخ�اص بالحد
من مشكلة ح�ب الشباب ،ولعل
ه�ذه النقط�ة م�ن أش�هر فوائد
الديرما رولر للبرشة.
تعم�ل الديرما رول�ر عىل ترسيع
شفاء الندوب واختفائها كليا ً من
سطح الجلد.
ُتسه�م الديرم�ا رول�ر يف ش�فاء
التصبغ�ات الجلدي�ة ،وتعزي�ز
وص�ول املستحضرات الطبي�ة
الخاص�ة بتفتي�ح البشرة إىل
طبقات أعمق من الجلد.

تدبري منزلي

ختلّي عن العصبية واعيدي اهلدوء ألمومتك

ق�د تستغربني اكتشاف�ك لجانب
جدي�د م�ن ش�خصيتك بع�د أن
أصبحت أمّ ا ً وهو عصبيتك! فأنت
لم تكوني ش�خصية عصبية من
قب�ل ،أو ربما كنت ولكن األمومة
زادت م�ن عصبيت�ك ،وخاص�ة
عندم�ا يصب�ح طفل�ك يف عم�ر
الروضة ،ويب�دأ بمحاوالت إثبات
ش�خصيته .وتتفاق�م املشكل�ة
ش�يئا ً فشيئا ً كما تبدئني بفقدان
السيط�رة على الوض�ع وعلى
ردود أفعال�ك .ولك�ن نعرّفك هنا
يف البداي�ة عىل أسب�اب عصبيتك،
فمعرفتك السبب سيساعدك عىل
التخيل تدريجيا ً عن هذه العصبية
والتوصل إىل الهدوء:
تنظرين لألمور نظرة شخصية:أن�ت هنا تحكمين عىل ترصفات
طفل�ك وتغضبين منه�ا؛ ألن�ك
ّ
ويتقصد
تتصوري�ن أنه يعان�دك
إزعاج�ك .وم�ن الخط�أ ج�دا ً أن
تأخذي ترصف طفلك واختياراته
على أنه أمر ش�خيص يتعلق بك.
علي�ك أن تقتنعي بأنه ش�خصية
مستقلة .قبل أن يتصاعد غضبك
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يص�ف لك مكملات الحديد
الرضورية لجسمك
ممارس�ة التماري�ن
الرياضية
ً
وفق�ا لجمعي�ة الحص�ة
النسائي�ة األمريكي�ة ف�إن
النس�اء الرياضي�ات تك�ن
أكثر عرضة لإلصابة بنقص
الحديد ،إال أن السبب الدقيق
وراء ذل�ك غري معروف بعد،
وبالتايل الرتكي�ز عىل تناول
األطعم�ة الغني�ة بالحدي�د
يع�د أم�رًا رضور ًي�ا لهؤالء
النساء ،كما م�ن املمكن أن
يقوم الطبيب بوصف بعض
مكمالت الحديد لهن
حاالت أخرى
هن�اك بعض الح�االت التي
من الرضوري أن يتم خاللها
تن�اول فيتامين الحدي�د،
والتي تشمل ما يأتي
فقدان الدم بصورة متكررة

أو نقل الدم املتكرر
تن�اول بع�ض األدوية التي
تعي�ق امتص�اص الحديد يف
الجسم مثل تلك املستخدمة
لحرقة املعدة ومشاكلها
اإلصاب�ة بقص�ور االنتب�اه
وفرط الحركة
مصادر فيتامني الحديد
بعد معرفة أبرز الحاالت التي
تستدع�ي تن�اول فيتامين
الحدي�د ،م�ن امله�م معرفة
األغذي�ة الغني�ة بالحدي�د
والرتكيز على تناولها وهي
تشمل ما يأتي
البقولي�ات بأنواعه�ا
املختلفة
املكسرات والحب�وب
الكاملة
الخضروات وباألخ�ص
الورقية الخرضاء الفطر
الفواكه
حليب جوز الهند

الثالجة مكان مثالي لتكاثر اجلراثيم ..كيف حتافظني على نظافتها؟

من املعروف أن الثالجة ليست فقط لتربيد الطعام
وتخزني�ه ،إنما قد تتحول إىل مركز لألمراض إذا لم
تهتم بها السيدة بشكل دوري للتقليل من األرضار
عىل صحة العائلة.
ترتك�ب العديد م�ن السيدات بع�ض األخطاء التي
توف�ر بيئة جيدة إلنتق�ال الجراثي�م والبكترييا إىل
داخ�ل الثالج�ة والطع�ام ،لذل�ك نق�دم ل�ك بعض
النصائ�ح البسيط�ة والحل�ول الرسيع�ة ملنع هذه
األرضار:
حاويل أال تك�ون الثالجة ممتلئة باألطعمة ألن ذلك
يعيق انتش�ار الهواء البارد ،األمر الذي قد يؤدي إىل
نمو البكترييا برسعة أكرب.
ت�رى العدي�د م�ن السي�دات أن مك�ان البي�ض يف
الب�اب مناس�ب ويوفر مك�ان ،لكن هن�اك بعض
املشاكل فالباب أحر ج�زء يف الثالجة مما يؤدي إىل
خط�ر الحصول على البكترييا يف الثالج�ة ،كما أن

ب�اب الثالجة ليس مك�ان آمن ألن درج�ة الحرارة
في�ه متقلبة كلم�ا تم فتحه وإغالق�ه ،لذلك حاويل
تخزين البيض يف أبرد ج�زء من الثالجة لكبح نمو
البكترييا.
ال ترتك�ي اللح�وم ت�ذوب يف الثالج�ة ألن البكترييا
تتكاثر برسعة وتؤثر يف باقي املحتويات املوجودة.
ال ترتك�ي بقاي�ا الطع�ام مكشوفة داخ�ل الثالجة
ب�ل استخدم�ي دائم�ا ً عل�ب محكمة الغل�ق حتى
ال تتسب�ب يف إنتق�ال الجراثيم املسبب�ة لألمراض،
وبصفة خاصة اللحوم النيئة كي ال تصل القطرات
التي تسقط منها إىل األطعمة األخرى وهي تحتوى
عىل العديد من الجراثيم الضارة.
م�ن امله�م تفقد الثالج�ة كل بضعة أي�ام وإخراج
بقاي�ا الطع�ام الفاس�دة منها ورميها على الفور
وتنظيف املك�ان بالكامل حتى ال تنتق�ل الجراثيم
املوجودة فيه.

املطبخ ..

حلى بالبسكويت سهل وسريع
املكوّنات
بسكويت شاي ،مجروش  250 -غرام
حليب  -ربع كوب
قشطة  -ربع كوب
كاكاو بودرة  -ملعقتان كبريتان
سكر  -ربع كوب
زبدة  50 -غرام
شوكوالتة قابلة للدهن  -ربع كوب
طريقة العمل
 يف وع�اء ،ضع�ي القشط�ة والحلي�ب .أخلطياملزيج حتى يتجانس
أضيف�ي السكر والكاك�او .غستم�ري بالخلط
حتى يصوب السكر
أضيف�ي الشوكوالت�ة القابل�ة للده�ن .أخلطي
املزيج حتى يتجانس

أضيف�ي البسكوي�ت .قلّب�ي املكون�ات حت�ى
تتداخل
غلّف�ي قالب الكيك بورق قصدير .أضيفي مزيج
البسكويت
أدخيل القالب إىل الثالجة حتى يجمد الحىل
ق ّدمي الحىل باردا ً عىل سفرتك
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :الخط�وط جيّدة لالنطلاق والتدقي�ق والبحث ثم
اإلنج�از .ال تقف مكتوفا ً تراقب الحياة تم ّر امامك ،بل قاوم
لتنال حقوقك وتحصل عىل ما هو ملك لك
عاطفي�اً :بعيدا ً عن البي�ت تعيش حالة غري متوقع�ة قد تكون يف
مصلحتك ،أحد منتقديك السابقني يبدي اهتماما ً بكسب صداقتك
صحياً :انتبه إىل وضعك الصحي ،فأنت تحب األكل الدسم وال تحسب
حسابا ً للعواقب

الثور

مهنياً :تساهم ش�عبيتك يف دعمك اذا كنت تريد الرتشح
ملنصب او موقع اجتماعي او سيايس
عاطفي�اً :تشهد حيات�ك العاطفية تط�ورا ً ملحوظاً ،وتجد
متعة يف التعرف إىل أشخاص جدد
صحي�اً :ضغوط العلم تجعلك عرضة لتوت�رات عصبية ،وتشعرك
بأنك غريب عن أهلك وعائلتك

الجوزاء

مهني�اً :تمي�ل إىل االنسح�اب والذه�اب إىل العمل
وحي�داً ،وتج�د نفس�ك مجبرا ً على املواجه�ة إذ
اضطررت إىل ذلك
عاطفياً :عالقتك بالعائلة وبم�ن تحب تستعيد هدوءها،
وتجد نفسك حارضا ً دائما ً لتقديم أي مساعدة تطلب منك
صحي�اً :م�ن املحتمل أن حظ�ك ييكون حليف�ك ويضمن لك
التحيل بالصحة الكاملة وباتزان نفيس كبري

أكرب قرص فالفل يف العامل يدخل غينيس!
 - 1268املسلم�ون بقي�ادة الظاھ�ر بيبرس
ينجح�ون باسترداد مدين�ة أنطاكي�ة م�ن ي�د
الصليبيني بعد أن ظلت بأيديھم ملدة  170سنة.
 - 1502كريستوف�ر كولومبوس يق�وم برحلته
الرابعة واألخرية عرب املحيط األطليس.
 - 1798الحمل�ة الفرنسية عىل مرص تتحرك من
مين�اء تولون بقي�ادة نابليون بوناب�رت باتجاه
مرص.
 - 1953الل�واء محم�د نجي�ب يش�كل حكومته
الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.
 - 1956بداي�ة إرضاب الطلب�ة الجزائريني ،الذي
دعا إليه االتحاد العام للطلبة املسلمني الجزائريني
لإلتحاق بثورة التحرير الجزائرية.
 - 1965سوري�ا تعلن ع�ن إعدام الجاسوس إييل
كوھني.
 1973التوقف عن تداول ریال قطر ودبي يف كلمن اإلمارتني.
تأسيس مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي
تحت مسمى مجلس النقد.
 - 1989إرسائيل تعتق�ل مؤسس حركة حماس
الشيخ أحمد ياسني.

السرطان

مهني�اً :تعرف قطيعة أو فراق�ا ً أو ظروفا ً صعبة تؤ ّدي
إىل الفت�ور يف الروابط ،لذل�ك أدعوك إىل اتخاذ كل التدابري
لحماية مصالحك
عاطفي�اً :تجد نفسك محاط�ا ً بأصدقاء محبنيّ ،
يكنون لك كل
الحب واملودة ،ويسود عالقتك بالعائلة التفاهم املتبادل
صحي�اً :تشعر بالتف�اؤل ما ينعك�س إيجابا ً على وضعك الصحي
ككل

األسد

مهني�اً :ال تتأف�ف م�ن الضغ�وط والواجبات ،وال
ّ
واملعقدة اىل وق�ت آخر وال
تؤجّ �ل املها ّم الصعب�ة
تخاطر بعملك
عاطفي�اًُ :كن عىل قدر من املسؤولي�ة تجاه الرشيك ،وال
تدع الشكوك تتسلل إىل حياتكما العاطفية
صحياً :تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك
بكل ثقة

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهني�اً :ترسم مشاري�ع ذات صل�ة باستثمارات
مالية تعود عليك باملزيد من األرباح
عاطفياً :تظهر بعض االنفعاالت واملشاعر الجياش�ة
التي تريح األجواء وال تثري االضطرابات والحساسيات
صحياً :ليس الوقت مالئما ً للوم نفسك عىل األخطاء السابقة،
بل للتعقل والرويّة

الميزان

مهنياً :الحظ املمتاز يكون حليفك قريباً ،وهذا ما
يغيرّ االتجاهات نح�و األفضل بعد سلسلة تعثرات
غري م ّ
ربرة
عاطفي�اً :تعيد النظ�ر يف عالقتك بمن تح�ب ،بعد إهماله
فرتة من الوقت لكن قرارك بشأنه ال يزال غري محسوم
صحياً :كن نشيطا ً متفائالً وابتسم للحياة كي تبتسم لك

العقرب

مهني�اً :باستطاعت�ك تحقي�ق املستحي�ل إذا كنت
صاح�ب إرادة وتصمي�م ،ويك�ون ت�رددك يف غير
مصلحتك
عاطفياً :ثقت�ك العالية بالنفس تثري إعجاب الرشيك بك،
فيقف إىل جانبك ملؤازرتك يف جميع خطواتك
صحياً :نوم الساعات املطلوبة ضمان لبدء يوم جديد بنشاط
وحيوية

القوس

مهنياً :تحتفل بمناسبات سعيدة وتشعر بالحرية،
وتتخلّص من قيد ،وتحاول االنطالق بمرشوع كبري
فريد من نوعه
عاطفي�اً :اللعب بالنار خارج إط�ار العالقة بالرشيك قد
يؤدي بك إىل مشكالت كبرية لن تكون عابرة
صحياً :حاول ان تجد أوقاتا ً للراحة حتى لو كانت انهماكاتك
كثرية ،فالعمر ينتهي والعمل ال ينتهي

الجدي

مهني�اً :لن تكتف�ي بموقعك الح�ايل ،وقد يصل بك
الرك�ود اىل درج�ة الخمول الكام�ل وربّما التقصري
والتغيّب عن العمل
عاطفي�اً :تسعى إىل املزي�د من االستقاللي�ة وتبحث عن
الحرية الكاملة ،لذا من الصعب التقيّد برشيك معينّ
صحي�اً :تهت�م بصحتك وتعتن�ي بنوعية غذائ�ك ،وقد تشكو
زيادة يف الوزن

الدلو

مهنياً :تعط�ي جهودك نتائج جيدة عىل الرغم من
الضغوط التي ّ
أخرتك يف اآلونة األخرية
عاطفي�اً :بإمكانك تسوية املش�كالت وإيجاد الحلول
للنزاعات التي تطورت أخريا ً مع الرشيك
صحي�اً :تمنح نفسك بضع�ة أيام راحة للتخل�ص من أعباء
الحياة العملية واالستمتاع بأجواء تفتقدها منذ مدة طويلة

الحوت

مهنياً :حوافز جديدة يف العمل تجعلك أكثر حماسة
ونشاطاً ،وبانتظارك العديد من فرص النجاح عىل
غري صعيد
عاطفي�اً :تحل م�ع الرشيك الكثير من األم�ور العالقة
بينكما ،واالختالف يف وجهات النظر بينكما يخف تدريجيا ً
صحياً :ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك ،وتحاش االنزواء
بنفسك للتخلص من متاعبك

قصة وعربة

أنا أحب شخصا ً أجمل مني كثريا ً
وهو أخربني أنه يحبني ،بس
أخاف عندما نتزوج يعايرني.
الحل والنصائح:
 كنت أتمنى لو أوضحت يلعن عمرك ،وعمر الشاب ،وهل
أنتما يف سن يؤهلكما للزواج؟
وما هو عمله وعملك؟ فكل هذه
املعطيات تساعد عىل فهم ما
تشعرين به حقيقة ،ما يساعد
عىل اقرتاح حل أو نصيحة.
 عموما ً ليس هناك مشكلةيف تفاوت الجمال ،فالجمال
عموما ً أيضا ً أمر معقد ،واختلف
حوله علماؤه ،لنشهد تحدي ًدا
وتوصيفا ً مختلفا ً يف كل حقبة
من الزمن ،إال أن الغالب هو ما
يحققه الجمال من نرش روح
الرضا والراحة والبهجة عىل من

رأى ع ّدة أرانب بالفعلّ ،
لكن أيًّا منها لم يرتطم ّ
بأي ش�جرة ،بالفعل
ما حدث معه يف اليوم السابقة كان صدفة نادرة الحدوث ً
حقا .لكنه
ّ
فك�ر قائالً“ :أوه ال بأس ،ال زال أمامي فرص�ة أخرى غ ًدا!” واستم ّر
األمر عىل هذا النحو لع ّدة أيام وأسابيع وأش�هر ،فأهمل بذلك حقله،
وبق�ي مستلق ًيا بانتظ�ار انتحار األرنب .ممّ�ا أدى إىل نم ّو األعشاب
ً
جوعا يف نهاية
الض�ارّة يف الحقل وفساد املحاصيل ،وتضوّر امل�زارع
ّ
يتمكن من اصطي�اد ّ
أي أرنب.
املط�اف ،ألن�ه لم يجد ما يأكل�ه ،ولم
العبرة املستف�ادة من القص�ة :ال تضيّ�ع وقتك يف انتظ�ار الفرص
ً
ش�يئا .ال تسلّ�م حياتك للحظ
الجي�دة أن تط�رق بابك دون أن تفعل
دون أن تعمل بج ّد لتحقيق النجاح.

هو أمجل مين!

يراه ..ولكن!!
 هذه الـ(لكن) هي ما أتوقفعنده أنه من األفضل االبتعاد عن
املقارنة ،وتجاهل هذا التفاوت،
إال أن ما يجعلني أتردد هو خوفك
من أن يعريك؟ فلماذا يخطر لك
هذا؟ وهل هذا الشاب هو من

النوع الذي يتباهى ويعاير؟؟
 إذا كان األمر كذلك فابتعدي،أما إذا كان هاجسا ً خفيا ً يف
داخلك فتعاميل مع هذا الوضع
بواقعية ،وحددي ما تملكينه
من مواصفات جيدة وإيجابية،
وما يملكه هو باملقابل ،فجمال

الشكل ليس املقياس الوحيد،
فإذا وجدت توازنا ً بينكما
لجهة الخصال وامليزات وما
يمكن ألحدكما أن يكمل اآلخر
من خالله فاتكيل عىل بارئك،
وأقدمي عىل هذه الخطوة
وادعي الله أن يجعله يراك
أجمل الجميالت ،وثقي أن الحب
والتعاطف والنوايا الحسنة هي
الباقية يف عالقاتنا ،وأن الجمال
الشكيل يعيش فرتة محددة من
الزمن ،فيما يتنامى الجمال
اآلخر أي جمال الروح والخلق
الحسن واإليمان والتقوى إىل
األبد ليجعل صاحبه من أجمل
خلق الله سواء يف شبابه أو
كهولته أو شيخوخته ،فاسعي
إىل هذا الجمال الذي يحبه الله
عز وجل يف عباده.

اختبارات شخصية

مزاياك من شكل أظافرك
أبرز
ِ

كان هناك عرب القرون العديد من الطرق
ملحاولة استكشاف شخصية ما يف ملحة واحدة.
ووفقا ً لهذه املعتقدات ،تكشف بعض أجزاء
الجسم عن الخصائص الفريدة لألشخاص.
وقد تم تحديد العديد من السمات من خالل
قياس الجمجمة .وكان هذا يعترب علما
كامال بح ّد ذاته .كما كان الناس يعتقدون
أن املساحة بني العينني قد تح ّدد ما إذا كان
الشخص فنانا ً أم ال.
أحد هذه املعتقدات يربط بني الشخصية
وحجم وشكل أظافر اليدين .اليوم يركز
الناس عىل شكل األظافر ،وقد أخذ األوروبيني
هذه الطريقة من آسيا.
إليك تفسري شخصيتك وفقا لشكل أظافرك.
الشكل رقم  1األظافر الطويلة بشكل عمودي:
أنتِ شخصية هادئة ذو خيال واسع ومبدعة
ودقيقة .وقد تنطبق هذه الصفات عىل
الجميع.

من الفيسبوك

acebook

انتظار الفرص

ع�اش يف أحد األي�ام مزارع كسول ل�م يكن يحبّ العم�ل يف الحقول
وال يستمت�ع به .حيث كان يقيض أيّامه مستلق ًيا تحت ّ
ظل ش�جرة
كبيرة .يف أحد األيام وبينما ك�ان مسرتخ ًيا تحت الشجرة ،رأى ثعل ًبا
يط�ارد أرن ًبا .وفجأة سمع صوت اصطدام قوّي .لقد اصطدم األرنب
بج�ذع الشجرة ومات يف حينه�ا .أخذ املزارع يف الح�ال األرنب امليّت،
ً
ً
مغتاض�ا ،وذهب إىل منزل�ه ،فذبح األرن�ب وأع ّد منه
تارك�ا الثعل�ب
عش�ا ًء ً
لذيذا ،وباع ف�روه يف السوق يف اليوم الت�ايلّ .
فكريف حينها مع
استطع�ت الحصول عىل أرنب هكذا ّ
ُ
كل يوم ،فلن أضط ّر
نفسه“ :لو
للعمل مج ّد ًدا يف الحقل ”.وهكذا ،ذهب املزارع يف اليوم التايل إىل نفس
أرنب آخر بها .خالل يومه
الشج�رة واستلقى تحتها منتظرًا ارتطام
ٍ

مشاكل وحلول

 - 1990الق�وات السوفيتي�ة تنسح�ب من أكرب
قاعدة عسكرية يف املجر.
 - 2001مقتل الفالحة الصينية «سن زونجھوا»
عىل ي�د السلط�ات الصينية لرفضھ�ا الخضوع
لعملية تعقيم ملنعھا من اإلنجاب.
 - 2004بدء محاكمة الجنود األمريكيني املتھمني
بإس�اءة معاملة املعتقلني العراقيني يف سجن أبو
غريب.
 - 2009تشكي�ل حكوم�ة فلسطيني�ة جدي�دة
يف الضف�ة الغربي�ة برئاس�ة سالم في�اض ،وقد
قاطعت كتل�ة حركة فت�ح يف املجلس الترشيعي
الفلسطيني الحكومة ،بينما قالت حركة حماس
ب�أن الحكوم�ة غير رشعي�ة وأن تشكيلھا يعد
تخريب�ا متعم�دا للح�وار الوطن�ي الفلسطيني
وتھدي�دا ملستقب�ل الح�وار وتؤكد ع�دم التعامل
معھا.
 - 2016الخارجي�ة املرصي�ة تعل�ن رسمي�ا ً عن
تحط�م طائ�رة مرص للطيران رق�م  804قبالة
السواحل اليونانية وعىل متنھا  66راكبا ً
 2018عقد زف�اف األمري ھ�اري وميغان ماركل
وإعالنھما زوجا ً وزوجة يف اململكة املتحدة.

الشكل رقم  2أظافر كبرية :أنتِ حكيمة
وذكية تشعرين باالنزعاج بسهولة .أنتِ دائما ً
صادقة وتعطني نصائح جيدة.
الشكل رقم  3و 4أظافر مستديرة أو
بيضاوية :أنتِ شخصية عاقلة ومتفائلة
وفريدة ومتساهلة .لديكِ الكثري من األصدقاء

وال تدعني األمور التافهة تشغل حياتك .أنتِ
تعيشني وفقا ً لقواعدك الخاصة.
الشكل رقم 5األظافر املربعة :أنتِ زعيمة
وذكية وشجاعة وقوية .أنتِ حساسة مع
أصدقائك ولكنكِ تعطني االنطباع أنك زعيمة
جدية وقوية.
الشكالن رقم  6و 7أظافر عىل شكل مثلث:
أنتِ شخص ذكي تسعني للكمال ومبتكرة
وأصيلة .يعجب بكِ األشخاص من حولكِ ألنك
تفكرين بشكل أرسع من اآلخرين.
الشكل رقم  8أظافر عىل شكل لوزي :أنتِ
ودودة ودافئة ،وتقاتلني دائما ً من أجل ما هو
صواب كما أنكِ لطيفة جداً.
الشكل رقم  9أظافر عىل شكل منحرف :أنت
مستعدة دائما ومتحمسة ومنتجة ولديك
تركيز عايل .أهدافكِ كبرية وطويلة األجل.
لك تأثري إيجابي عىل اآلخرين املحيطني بكِ
وترفعني معنوياتهم.

مشاركات القراء

ُ
ٌ
عاشق
وقبلة
أغنية
العي ُد
ٍ
ٌ
ُ
تتأرجح
وصبية في عطرها
ُ
قلبك وضياؤ ُه
ضحكة
العيد
ِ
ّ
ٌ
ّ
وقصيدة غنا ُء ال تتوش ُح
ٌ
شمس من حكايا ثغرها
العي ُد
األصابع ُ
مترح
وعلي ِه آثارُ
ِ
ُ
هائج
غمّ ازة اخلدين بح ٌر
ُ
يسبح
وبه اشتياقي من جدي ٍد
يا لو َن عينيها وسح َر جفونها

ّ
يتمس ُح
بقلبها
والعيد جاء ِ
قلبي إليها قد صبا ف ّتانةً
عشق ال ُ
ٌ
يزال يُبر ِّ ُح
أضنا ُه
بقلبة
النهر ال َن
فالصدرُ مثل
ٍ
ِ
وليلي يجرحُ
ظام
َ
وأنا لها ٍ
تضج وغيرها ال أرتضي
دنيا
ُّ
ُ
وخيال شعري في هواها
ُ
يسرح
دنيا علي احلسني

القدس

أيا صاحبة العبق الفتان
حباك به الرحمن
على البُراق مر بك العدنان
فهل بعد هذا شرف من املنان
اك القدس في األزل قبل األزمان
سمّ ِ
وستبقني قدسا في كل زمان
من القدوس لك أمان
فنت لذي ف ّتان
على حفنة من ٍ
ستفنى ّ
كلها ،كل شيء بأوان
املسجد األقصى عني العنوان
والبيّنة لنا من القرآن
مهما طال وجتبر الطغيان
لك يا قدس م ّنا كل العشق بإتقان
وفي القلوب الص ّديقة جمّ حب بإحسان
شهداؤك آللئ ترصع التيجان
ولتاج قبّتك الذهبي
يسافر الياقوت في امللكوت ،فسيح فضاء بال مكان !!
ربك أحياء ،روح وريحان
هم عند ِ
ّ
شموخ وعزة وطيب قرب من احلنان
ما كان لعشاقك في أنهار الشهد إال الذوبان
فيصير قطر خمرهم ن ًدى بكل األكوان
طيب ذكرًى بدار الفناء
ُ
ّ
اآلخرة أطيب ،جنات بعد عسر امتحان
ولل ّدارُ
َ
نعم التجارة ! اهلل اقص ْد ،تفزْ بالفراديس من اجلنان
مرمي الراشدي
اململكة املغربية
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ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
لدى
البحثية
التط�ورات
اﻟﺪروﻧﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
توصل�تﻧﻤﺎذج
ﻋﻦ ﻋﺪة
أويل
نم�وذج
إلعداد
بحث�ي
فري�ق
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻲ
كواجهة
تعمل
عضوي�ة
لرشيحة
اﻹﻧﻘـﺎذ واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ.
الش�بكية
وظائف
عصبيةأﺑﺮزإلعادة
اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺪروﻧـﺎت
وﻣـﻦ
م�ن
املكفوفين،
اﻟﻘـﺎدر
ل�دىEleron-7
املفق�ودةﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
وبدون
محيطها،ﺗﺼﻞ إﱃ
الض�وءإﱃيفارﺗﻔﺎﻋﺎت
خاللاﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ
ﻋﲆ
وﺗﺒـﺎدلللطاقة.
استخدام مصدر
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
 5000م،
املركز
البحثي من
الفريق
وصم�م
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اﻟﺘﺤﻜـﻢ
أﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
املجه�ري
للفح�ص
األسترايل
 40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
اﻷرﺿﻴﺔ
الهندسة
ﻟﻬـﺬاوقس�م
ﻳﻤﻜـﻦالدقيق
والتحليل
اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
ﻛﻤﺎ
ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
ﺗﺼـﻞ إﱃ 130
ﺑﴪﻋـﺔ
جامعة
والكهربائية يف
امليكانيكية
رشيحة 1.5
األسترالية،أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ
ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن
وﻧﻘـﻞ
من
س�يدني
كربونية 3ﺳﺎﻋﺎت
موصالتﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أشباهواﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠﻎ،
عضوية
ﰲ
ﻋﻠﻴﻪ
اﻻﻋﺘﻤﺎد
وﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.
متع�ددة األلوان ،حيث تس�تخدم

الض�وء املمت�ص م�ن محيطه�ا
إلطلاق الخالي�ا العصبي�ة ،التي
تنق�ل اإلش�ارات م�ن العين إىل
الدم�اغ ،لتعم�ل بمثابة ش�بكية
اصطناعي�ة الس�تعادة بصر
املكفوفني يوما ً ما.
املؤلف
وق�ال (ماثي�و جريفي�ث)
ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً
ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ
الرئي�س يف البح�ث ”:إن التقني�ة
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ
يمكن طباعتها بطريقة منخفضة
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت
مع
الجرائ�د،
كطباع�ة
اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
التكلف�ة ﺧﺎﺻﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
عالية”.
برسعة
وضغطها
ﰱلفها
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ/
أﻗـﺮب وﻗﺖ
لتوفير
يه�دف
البح�ث
أن
وبين
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن
الذين
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔألولئ�ك
اﻟﺘﺠﺎرة حي�وي
ح�ل طب�ي
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ
ﻟﺠﻨﺔ
أمراض
جراء
العم�ى
مناﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
يعانونﻳﻮم
اﻧﻔﺮاد،
(،)RP
اﻤﻟﺪﻋﻮنالصباغي
الشبكية
التهاب
اﻟﻌﺎﻣـﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
ﻛـﺎن
ﺑﻴﻨﻤﺎ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
بالعمر
وﰲ املرتبط
البقعي
والضم�ور
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
إﻟﻴﻬـﺎ،
اﻟﻮﺻﻮل
الثان�ي
الس�بب
وه�و
(،)AMD
وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻟﺪواء
العمى يف
لحدوث
العالم.اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
عىل
الباحث�ون
التقني�ةاﻟـﺬي
درون Veer
واختبرأﻳﻀـﺎ
ENIX
ش�وكي
ﻗـﺎدرةنخاع
عصبية من
خالي�ا
ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
ق�ال
حي�ث
وعي�ون
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
فئران،اﻟﺪﻗـﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ ُ
الخاليا
تنج
جريفيث ”:ل�م
ه�ذهاﻷرﺿﻴﺔ،
اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ
عىل
ﺗﺤﺪﻳﺪنمت
وأﻧﻈﻤـﺔ فقد
فحسب،
وحافظتGPS
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ
العصبية”.
وظائفها
وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس«.
تطبق
أﺻﻌﺐالبحث�ي
ويأم�لﰲالفريق
اﻟﻈـﺮوفأناﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻟﻌﻤـﻞ
درﺟﺔ
النهاية،إﱃ 30
ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ
هذهدرﺟﺎت
وﰲ
من
كنوع
التقنية يف
وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ،
ﻣﺌﻮﻳﺔ
الس�تعادة
العصبي�ة،
الواجه�ات
ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
وزﻧﻬـﺎ إﱃ 1
ﻳﺼـﻞ
إلصاب�ات
الحس�ية
الوظيف�ة
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ
ﻷﻛﺜﺮ
النخاع الشوكي وأمراض التنكس

العصبي..
وأف�اد الباحث�ون ”:أن ح�دوث
إنهاك أو فش�ل يف وظائف الخاليا
العصبية يمكن أن يس�بب العمى
والصمم ،وأمراضا ليس لها عالج،
مثل باركنس�ون والصرع ،حيث
يمك�ن للواجه�ات العصبية عالج
ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
الخلل يف وظائف الخاليا العصبية،
اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
وإع�ادة برمجة الخالي�ا العصبية
وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
جديد”.
من
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
يتحقق
أن
البحثي
الفريق
ويأم�ل
ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
الضوء
باستخدام
اﻟﺘﺠـﺎرةتقنيتهم
ذلك يف
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
ﻛﺠﺰء ً
ً
مثرية
�ا
آفاق
يفت�ح
مم�ا
فق�ط،
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
الحيوي�ة
التكنولوجي�ا
ملس�تقبل
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻓﻴﺲ ﺑﻮك
وواﺟـﻪ
اإللكرتونية.
وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
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ً
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
لرشك�ةﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ،
إﻋـﺪاد
أعلن�تﻣـﻦ
اﻷﺧﺮﻴة
اﻹﻧﱰﻧﺖ.
هولدنغ�ز”ﻋﱪ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو
أنها
اليابانية
“فوجي فيل�م
تابعة
وح�دة

جهاز ياباني “يرصد” سالالت
كورونا المتحورة

أطلق (اليوتيوبر) السوري أنس مروة وزوجته
أصالة املالح فيديو عرب قناتهم عىل برنامج
(يوتيوب) ،والتي يصل عدد متابيعنها ما
يقارب  12مليون متابع حول العالم.
وحمل املحتوي الذي تناوله الفيديو والذي تم
تصويره يف والية كاليفورنيا األمريكية ،دعما
للقضية الفلسطينية لكل املواطنني األمريكيني
يف املنطقة ،من خالل توزيع املثلجات باملجان
كرسالة محبة من الشعب الفلسطيني.
وحقق الفيديو ما يقارب  900ألف مشاهدة
خالل األربع ساعات األوىل من نرشه ،نرصة
للقضية الفلسطينية وتوصيل رسائل املحبة
والسالم حول العالم.
وتشهد الساحة الفلسطينية مؤخرا العديد
قوات
نتيجة اعتداء
التصعيد
من
اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
ﻣﻠﻜﺔ
جوالتﻧـﴩت
ﻗﺒﻞ أﻳﺎم،
جراح
الشيخ
عىل مواطني
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ
اإلرسائييلﻋﱪ
االحتالل ﺻﻮرﻫﺎ
أﺣـﺪث

قطاع غزة
استهداف
القدس ،وصوال
يف
ﺑﺼﻮرة
ﺻﺤﺘﻬﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اىلﻋـﲆ
ﻟﺘﻄﻤﱧ
استشهاد
أدت إىل
عىل إثرها،
بالصواريخ والتي
ﺗﻘﻮد
وﻫـﻲ
واﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ
ﻣﻠﻴﺌـﺔ
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة ،دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
اﻷﻳـﺎمشيئا ً
بعد
ﺧـﻼل والده
ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ عن
اﻟﴪﻃﺎن،عىل .MBC1
الهاوية يعرض
الطمع اإلنسان
يقود
إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎإىلﺑﻤﺮض
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،

رج ٌل يعيد اكتشاف حياته بعد  20عاماً وراء القضبان يف «جييب اهلل مطر»

حيناً ،وقد ُيفيض به إىل ضياع تبدأ الحكاية بخروج نوح من والدته بأنه قد تويف منذ عرشين
العمر أحياناً ،لدرج ٍة قد تبوء معها السجن مقررا ً العودة إىل بيته وابنه عاماً ،وإحباط سببه ضياع العمر
محاوالته إلعادة ترميم ما تص ّدع الوحيد وبناته اللواتي تخلّني عنه واملال سدى ،يقرر نوح أن يخوض
بالفشل ،ال سيّما إن جاء ذلك بعد عند صدور الحكم عليه ووضعن حربا ً السرتجاع ماله املسلوب
فوات األوان ..فكيف إذا فقد أحدهم أيديهن عىل أمواله ..تقع املفاجأة يف مواجهة العديد من املشاكل
 20عاما ً من عمره وراء القضبان! ..عندما يعود نوح إىل منزله القديم والعراقيل ،فيما يبدأ شيئا ً فشيئا ً
هذه هي حكاية نوح ،العائد إىل املتهالك ،ليجد زوجته وابنه الذي بإدراك حجم التحوالت التي طرأت
الحياة مجددا ً
حياته.ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
ﻣﺮاﻋـﺎة
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
دﺑﻲ \
وأﻋﺘﻘـﺪ أنعىل
عيشة الفقر
اﻟﺰوراء :يف مسلسل «يجيب أصبح رجالً يعيشان
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
الله مطر» من كتابة عيل الدوحان ،بعد أن استولت ابنتاه عىل كل يتناول العمل القضايا االجتماعية
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
وإخراج سائد بشري الهواري ،والذي ما يملك ..وما بني
ابن ال يعرف بطريقة الكوميديا السوداء ،وهو
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت ٍاﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
“حياتي” .وكان من
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔسمية
ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ املرصية،
وجهت الفنانة
وكتبتﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
االجتماعي.اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة
الخشاب ،اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ
ﻳﺘﻌﻠـﻖ
التعليقات “اوف حتى
العربية
باللغة
ﻇﻞ أريانا
العاملية
اﻟﻮﻗﺖللنجمة
اﺳﺘﻐـﻼلتهنئة
رسالة
ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
ﻳﺠﺐ أن
سميةرﺳﺎﻟﺔ
غراندي ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ
ً
ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
ﺑـﺄن
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ
اريانا ماراح تفهم
يا
”:مربوك
قائلة
وذلك
ﻧﺼـﻮرغوميز،
ﻟﻜﻲدالتون
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔمن
بمناسبة زواجها
أﴎﻫﻢ
ﻋﲆ
وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻳﺤﻤـﻮا
ﻟﻜﻲ
اﻟﻈﺮوف
ﻷن
اﻤﻟﺒـﺎرك،
رﻣﻀـﺎن
ﺷـﻬﺮ
اليل سمية كاتبته
دﺧـﻮلصفحتها الخاصة عىل موقع التواصل حياتي” ،وأضافت:
عىل
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
كالم واسلوب
«congratulatios
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
بس
مرصي
.»on ur marriage
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ
“انو
بانقليزي”،
التعليق
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وأثار
وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ
اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،هنن
ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ كتبته
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة الذي
رفقات».اﻤﻟﺜﺮﻴ
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ سمية جدالً واسعا ً
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
اﻹﻧﺘﺎج
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﺳﺘﺘﺼﺪر أريانا
يذكر أن
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺴﻠﺴﻼت
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﺷﺎﺷـﺔ
ﰲ
ﻋﻠﻴﻪ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
غراندي ودالتون
وسخرية املتابعني
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻻﻋﺒـﺎ
ﺳﺘﻜـﻮن
أﻧﻬﺎ
أﻋﺘﻘـﺪ
ﻻ
وﻟﻜـﻦ
غوميز قد تزوجا يف
إستخدامها
بسبب
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
حفل بسيط إقترص عىل
اللغة العربية يف التحدث مع
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
العائلة واالصدقاء.
النجمة العاملية ،باإلضافة لقولها
السلمان ،ميس قمر ،شهد الياسني،
مرام البلويش ،شوق الهادي ،عبد
الله الطراروة ،يعقوب عبد الله،
هدى حمدان ،روان العيل ،وآخرين
وهو من تأليف عيل الدوحان،
وإخراج سائد الهواري.
يعرض مسلسل «يجيب الله مطر»
عىل  ،MBC1من األحد إىل الخميس
 03:00بعد الظهر بتوقيت غرينتش،
 06:00مسا ًء بتوقيت السعودية.

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا
مسية اخلشاب تتعرض للسخرية من متابعيها
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صفعة القرن
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مصطفى
اﱃ ان
محزة ﻳﺴﻌﻰ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ

ترمب ،بدا وكأن
السابق،
ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
دونالدﻻ ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة
األمريكيوﻫﺬه
الرئيس”ﺑﻤﺒﻲ“،
إدارة ﻟﻮﻧﻬـﺎ
أواخرﺣﻴﺎﺗﻪ
يفﺗﻜﻮن
ﺣﺼﻠﺖ
قضيةدول
إنهاوﰲ ﻛﻞ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
الفلسطينيةﻋﲆ
ﺑﻘﺪرة اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻢواملسلمني
العرب
يفرتض
التي
القضية
اﺳﻌﺎد
واإلعالميﻃﺮﻳﻖ
ﻛﺒﺮﻴة ﻋﲆ
الخطابﻧﻮﻋﻴـﺔ
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔهوﻃﻔﺮات
ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻦﻴ
املتداول منذ
السيايس
املركزية مثلما
األوىل أو
ﺧﻠﻖ
التسويةﻣﻦ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
أخطر آﻓﺎق
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
واﻳﺠﺎدقدﻃﺮق
ﺧﻼلسمي
عرب ما
مراحل
دخلت
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،الزمن،
 7عقود من
ﺗﻌﻢ
ان
اﱃ
ﻳﺴﻌـﻰ
اﻟﺬي
اﻟﻔﺮد
واﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
بـ»صفقة القرن» التي رسعان ما أطلق عليها الرئيس الفلسطيني،
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎن
ان
ﻓﺒﻌﺪ
ﻧﺤﻦ،
إﻻ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
ﻟﻪ
واﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻟﺴﻌﺎدة
محمود عباس ،تسمية «صفعة القرن» ..كانت إدارة ترمب قد حاولت
ﺑﺪاﻳﺎت
ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﺻـﺎﻻت
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ
واشنطن بنقل
برغم قيام
الصفقة
ﺗﺄﺳﻴﺲ هذه
منﰲأجل قبول
اﻟﺪولاألذهان
تهيئة
اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
ﴍﻛﺔعليه أي
اﻧﺘﺠﺖلم يقدم
اإلجراء الذي
القدس وهو
اﻟﺤﺮب اىل
ﺑﻌﺪتل أبيب
ﺑﺴﻴﻄﺔ من
سفارتها
سبق”
ﺑﻌﻨﻮان
ﻋﺮاﻗﻲ
قرن ﻓﻴﻠﻢ
 ١٩٤٦اول
اﻤﻟﴫﻳﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
كل من
برغم أن
ﻋـﺎممن ربع
ﺧﻼلأكثر
سابق منذ
أمريكي
رئيس
اﺧﺮ
ﻓﻴﻠﻢ
ﺗﺒﻌﻪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ،
ﻧﻴﺎزي
اﻤﻟﴫي
ﻟﻠﻤﺨﺮج
”
اﻟﴩق
اﺑﻦ
ترمب كان مؤيدا إلرسائيل ..وبالتزامن مع تلك الصفقة التي لم تر
ﻳﻮم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻋﻦ
اﺛـﺎرة
اﻻﻛﺜﺮ
ﻟﻜﻦ
”،
ﺑﻐﺪاد
اﻟﻘﺎﻫﺮة
”
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ
النور عمليا بعد رفض الفلسطينني سواء كانوا يف الضفة أم القطاع،
اﺣﺪ
تلك ﺳﻤﺮ
ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ثمنا ﻣﻊ
ﻳﺠﻠﺲ
وﻛﺎن
إنه اﺑﻲ،
اﺧﱪﻧـﺎ
اإلدارةﰲفرض
حاولت
لقبولها ،فقد
مالية
إغراءات
ما بدا
ﰲ
ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﺗﻢ
ﻋﺮاﻗﻲ
ﻓﻴﻠـﻢ
ﰲ
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻧﻪ
ﻧﻮاس،
اﺑﻮ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ
أمر واقع عرب عمليات تطبيع أجرتها بني الكيان الصهيوني وعدد من
العربية.ﺑﻌﻨﻮان ” ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻨﺪي“ اﺧﺮاج ﻛﺎﻣﺮان ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺎم
الدولاﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﺮض
ﺣﴬ
اﻟﻮﻃﻨـﻲ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻋـﺮض
وﺣـﺎل
،١٩٥٨
عندما تغريت اإلدارة يف البيت األبيض من جمهورية مؤيدة إلرسائيل
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻟﺬي
بعضاﻤﻟﺸﻬﺪ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ
اىلاﻏﻠـﺐ
التي تتعلق
التفاصيل
وواﻟﺪﺗﻲ لها إال يف
واﻟﺪيأقل تأييدا
اﻗﺮﺑﺎءليست
ديمقراطية
ﻋﺪد
ﻣﻦ
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ
٢٠
ﺑﺤﺪود
اﻻﻗﺮﺑﺎء
ﻋﺪد
ﺷـﻜﻞ
ﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
برؤية الجناح اليساري يف الحزب الديمقراطي لكيفية حل القضية
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
ان ﺑﺪأ
وﻣﺎ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة أن تقع
مدوية يمكن
مفاجأة
اﻟﻔﻴﻠﻢيتوقع أن
هناك من
يكن
اﻟﺤﻀـﻮرنلم
الفلسطينية،
وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻟـﻢ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺻﻮرة ﻛﺘـﻒ اﻟﻮاﻟﺪ ،وﻫﻲ ﺻـﻮرة ﻳﺘﻴﻤﺔ
عىل صعيد القضية الفلسطينية ..الحماس بات أقل عىل صعيد صفقة
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت ﺿﺤـﻚ اﻻﻗﺮﺑﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﻮر،
القرن أو حتى التطبيع ،السيما بعد أن إنهمكت إدارة بايدن يف ملف
وﺑﻘﻲ اﻟﻮاﻟﺪ واﻗﻔﺎ ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻤﻟﻮﻗﻒ
املفاوضات مع إيران فيما يخص امللف النووي ،ناهيك عن املشاكل
اﻤﻟﺤﺮج اﻟـﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ..ﻛﺎﻧﺖ دور اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻤﻟﻨﺘﴩة
السياسية داخل إرسائيل والقسم األكرب منها مرتبط برئيس الوزراء
ﰲ اﻏﻠـﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐـﺪاد اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺬب اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
اإلرسائييل بنيامني نتيناهو الذي أجريت بسببه خامس إنتخابات يف
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
غضون أقل من سنتني ،األمر الذي جعل كل األنظار تتجه نحو فينا،
ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،ووﺻﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
حيث مايظهر من نتائج عىل صعيد املباحثات هي التي يمكن أن تحدث
ان ﺗﺤﺠـﺰ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
تغيريا يف الخريطة برصف النظر إن كان هذا التغيري جذريا أم جزئيا.
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ ان ﺳـﺎدت اﺟﻮاء اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ اﻏﻠﻘﺖ اﻏﻠﺐ دور
املفاجأة التي لم يكن يتوقعها الجميع جاءت من غزة التي كانت
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﺑﻮاﺑﻬـﺎ واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ اﻏﻠﺒﻬﺎ
الفلسطينية لم تعد
القضية
ﻟﻠﺨﺮدة..يتوهم
ﻣﺨﺎزن من كان
صفعة لكل
بمثابة
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺤﺎل
ﻣﺆﺧﺮاأنﻓﺘﺤﺖ
واﺻﺒﺤﺖ
أواإلسالمي..
سواء يف
ﻋﺮض عليها
التي كانت
األولوية
تشكل
ﺑﺴﺒﺐ
العربيﻃﻮﻳﻠﺔ
الذهنرﻛﻮد
ﺑﻌﺪ ﻓﱰة
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺻﺎﻻت
”اﻤﻟﻮﻻت“
معاقله،
وأخطر
أهم
دكت
الصهيوني
الكيان
طالت
التي
فالصواريخ
اﻻوﺿـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ..وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔأو الدرع
القبة الحديدية
يسمى
أنهت ما
ﺗﺘﻄﻠـﺐإنها
اﻟﻘﺎدﻣﺔمن ذلك
واألخطر
ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﴍﻛـﺎت
كانﻣﻊ
اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻋﻘﺪ
الرضبات
هول
أمام
تماما
إنكشف
ما
رسعان
الذي
الصاروخي
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق اﻗﺎﻣـﺔ ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﴍاك ﴍﻛﺎت
مرتبكا للمرة
اإلرسائييل بدا
فالكيان
ﻹﻋﺎدةاملعادلة..
ﻋﺮﺑﻴﺔغيرّ ت
الصاروخية التي
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﺟﺮاء
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻓﺘﺘﺎح دور
اﺳﺘﺜﻤﺎر
اىل
ينظر
أخذ
الدويل
املجتمع
ان
كما
.1973
عام
حرب
منذ
ربما
األوىل
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء دور ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
سياق
يف
وإنما
التسوية،
معادلة
بموجب
ليس
الفلسطينية
القضية
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻻﻓﻼم ،وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ ”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ أن
كان الداخل اإلرسائييل يف مأمن منها.
ﺣﻴﺎة التي
الصواريخ
اﺻﺒﺤﺖ معادلة
جديد عرب
”ﻤﻟﺒﻲ“.
اﺗﻌﺲ ﻣﻦ
كما ان املساعي املرتبطة بما سمي صفقة القرن تراجعت كثريا اىل
الوراء ،بعد أن وجهت غزة صفعة لتلك الصفقة.

اﻟﺠﻮﻧﺔ
ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﻣﺬﻳﻌﺔ
ﻳﺤﺮج
اﻟﺴﻘﺎ
أﺣﻤﺪ
زيندايا تطلب من الـ 94مليون متابع أن يدعموا غزة

غادة عبد الرازق تواجه
مشكلة جديدة

تس�تطيع صن�ع أجهزة ق�ادرة عىل رصد سلاالت فيروس كورونا
املتحورة ،الفتة إىل أن ذلك س�يتم خالل شهر تقريبا ،وذلك استجابة
ملخاوف بشأن انتشار سلاالت أكثر عدوى من الفريوس.وصنعت
وحدة “فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب” جهازا يمكنه رصد
سلالة الفيروس “  ”L452Rالتي ُ
اكتش�فت ألول مرة يف الهند
وكاليفورنيا ،وظه�رت يف طوكيو يف اآلونة األخرية.كما صنعت
أجه�زة يمكنها رصد سلالتني من الفريوس ،اس�تخدمتهما
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
س�لطات الصحة العام�ة كأجهزة إنذار مبك�ر من اتجاهات
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
العدوى.وق�ال املدير الع�ام لعمليات علوم الحي�اة ،كونياكي
7�Ç@äbèﬂعىل السالالت املتحورة
أوكاموتو“ :من املهم للغاية السيطرة
روترز.
وكالة
ذكرت
م�ا
يف املراحل األوىل من انتش�ارها” ،وفق
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
تتطلع
لكنها
الياباني�ة،
الس�وق
وأض�اف أن الرشك�ة “تركز عىل
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹á€bÉ€a@Ôوفقا للطلب وللرشوط التنظيمية يف البلدان األخرى”.
لتصدير أجهزتها

paáÌãÃm

ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“ وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
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
إﺷﺎدةعدم
وﺿﻤﻦفبعد
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.املوسم؛
يبدو أن سوء الحظ يالحقها هذا
اﻟﺴﻘﺎ
تحقيقﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
املطلوب
النجاح
غزال»
«لحم
األخري
مسلسلها الرمضاني
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
إﻗﺎﻣـﺔ
ﻋـﻦ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ
ﻣـﻦ
اﻟﺴﻘﺎ
أﺣﻤﺪ
اﻗﱰب
ﻋﻤﻠﻴـﺔ،
فلسطني” .ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
حررواداﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ
القضي�ة”اﻟﺴﻘـﺎ
يواص�ل نج�وم العال�م دع�م
الرازق
عبد
غادة
تواجه
قد
املايض،
الرمضاني
يف املوسم
ّ
ﻣﻬﺮﺟـﺎن
ﻣﺜـﻞ
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
ﻋﻨﻬﺎ
ﻳﺒﺘﻌﺪ
ﺣﻴﺚ
ﻣﻜﺎﻧﻪ
إﱃ
ﻳﻌﻮد
أن
ﻗﺒﻞ
ﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﰲ
ﺣﺪث
ّ
الفلس�طينية م�ن جميع أنح�اء العالم ،إشارة إىل أن دوا ليبا هي مغنية ومؤلفة
املقبلة.
السينمائية
بخطوتها
ولكن
جديدة،
أزمة
أصول ألبانية ،عملت
أغ�ان إنكليزية من
لوق�ف العنف اتج�اه األطفال والنس�اء
ٍ
ٍ
مشاهدها
بعض
تصوير
أنهت
الرازق
عبد
غادة
ان
رغم
الذي يقوده جي�ش االحتالل اإلرسائييل ،لفرتة قصيرة كعارضة أزياء ،ث ّم ّ
وقعت
داخل أحداث فيلمها السينمائي الجديد «حفلة  »9الذي
وعىل مدار األي�ام املاضية ،وأعلن الكثري عق� ًدا م�ع مجموع�ة وارن�ر ميوزي�ك
كان من املقرر أن تعود به إىل الساحة السينمائية بعد
من عمالقة التمثيل يف العالم انضمامهم يف  ،2015وأص�درت ألبومه�ا األوّل يف
غياب سنوات ،يواجه الفيلم ازمة قد تطيح بالعمل من
لدع�م الق�دس وإدانة اعت�داءات جيش .2017
املوسم السينمائي الجديد ،فبعد ان كان من املفرتض ان يبدأ
ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ
املش�اهري الدع�وات للتبرع
كم�ا ب�دأ
اإلرسائييل.
االحتالل
استئناف تصوير املشاهد الباقية من الفيلم فور انتهاء إجازة عيد
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
وانضم�ت النجمة العاملية ،ألبا فلوريس ،واملس�اعدة على مواق�ع التواص�ل
الفطر ليكون جاهزا ً للعرض يف موسم عيد األضحى القادم ،فوجىء
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
صاحب�ة ش�خصية طوكيو الش�هرية يف االجتماعي ،ومنهم النجمة زيندايا ،التي
صناع العمل بتأجيل التصوير للمرة الثانية ،حيث علم ان الجهة
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
املنتجة لم تحدد موعدا ً جديدا ً للتصوير بسبب االزمات املادية
وطلبت
فلس�طني
مع
تضامنها
أعلن�ت
لقائم�ة
،La
Casa
De
Papel
مسلس�ل
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
التي تمر بها الرشكة والتي منعتهم من استكمال
عددهم
يتخط�ى
ﻗﺎﻣﺔالذين
متابعيه�ا،
للقدس،ﻣﺜـﻞم�ن
دعمهم
الذين أعلنوا
العالم
تصوير ﻟﻪ نجوم
واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة
ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ
ﻣﻔﺎﺟﺄة
وﺳﻴﻜـﻮن
وﻏﺮﻳﺐ
ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب
العمل.
الخاصة،
صفحته�ا
ملي�ون عرب
ال�ـ94
فلس�طني
ص�ورة
ونشرت
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻳـﴪا واﺣﺪة،
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ
وكتبتﻛﻠـﻪ ﻻ
ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ
لعلم ﻳﻀـﻢ
اﻟﻔﻴﻠـﻢ
ﻛﻤـﺎ أن
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر،
شخصية
خالله
من
تجسد
غادة
أن
بالذكر
الجدير
ً
لغزة.
والتربع
فلسطني
مساعدة
حس�ابها
تغريدة عرب
ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ﻋﺎﻟﻴـﺔ
ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ
ﻣﻜﺘـﻮب
بموقعإﱃ ورق
الش�خيصودﻳﻨﺎ
أﺣﻤـﺪ داود
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ
راقصة باليه معتزلة تؤسس مدرسة لتعليم الباليه،
العال�م ملس�اندة الش�عب
وﻣﺤﻤﺪلتلك
يوجد مربر
تويرت ،قائلة:
وناش�دتﻛﺒﺮﻴة.
املجزرة،وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج
ﺷـﺎﻫﻦﻴ
“الأﻣﻦﻴ
وﻧﴪﻳـﻦ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ
وتعاني من عدم اإلنجاب.كذلك يرتدد ان الجهة
الفلس�طيني ،ودعمه باألدوية وغريها،
كل دعمنا للشعب الفلسطيني”.
املنتجة قررت تأجيل التصوير أيضا ً خوفا ً من
وس�اندت النجم�ة العاملي�ة ،دوا ليب�ا ،ملواصل�ة الحي�اة يف ه�ذه الظ�روف
عدم تحقيق اإليرادات املطلوبة بشباك التذاكر
الشعب الفلس�طيني بحربه مع الجيش الصعبة.
وقت عرضه ،خاصة أن غادة معروفة
اإلرسائيلي ،إذ كتب�ت على حس�ابها
ُيذكر أن زيندايا عرفت ش�هرة واس�عة،
بجماهرييتها الدرامية فقط.عىل صعيد
الخ�اص“ :ه�ذة ليس�ت قضي�ة دينية .بع�د أن ش�اركت يف مسلس�ل قن�اة
آخر ،تقيض غادة عبد الرازق إجازة
هذا انتهاك لحقوق اإلنس�ان األساس�ية “ديزن�ي” ،حت�ى أصبحت اليوم أش�هر
قصرية برفقة زوجها مدير التصوير
لس�نوات عدي�دة ،لق�د ول�د االطفال يف ممثالت هوليوود ،ولها ستايلها الخاص،
هيثم زيتنا يف لبنان بعد إنهاء تصوير
مشاهدها يف مسلسلها الرمضاني
احتلال وال يعرف�ون الحري�ة ،ارواح وأغنياتها حققت نجاحا ً الفتا ً عىل الرغم
«لحم غزال» الذي ُ
صوّر هناك.
فق�دت وأرس تفرقت ،اوقف�وا االحتالل ،من صغر سنها.

نجوم العالم يرفعون راية فلسطين وينددون
باعتداءات إسرائيل

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

روسيا تطور نوعا جديدا من
األقمار الصناعية

@¿@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€
تخطط بعض الرشكات الروس�ية إلطالق أقم�ار صناعية من نوع

خاص مهمتها تأمني تبادل البيانات بني األقمار األخرى يف مدارات
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
نيكيتا تس�ابلني ،الرشيك اإلداري لرشكة RUVDS
األرض.وقال
الروس�ية املتخصصة يف مجال الخدمات الس�حابية“ :تتعاون
 RUVDSم�ع  Orbital Expressالروس�ية لتطوي�ر نم�اذج
جدي�دة من أقم�ار االتصاالت وأنظمة إلطلاق هذه األقمار،
أول نم�وذج له�ذه األقم�ار من املفترض أن يت�م إطالقه
نهاي�ة الع�ام القادم”.وأش�ار تس�ابلني إىل “أن األقم�ار
الجديدة ستس�اعد عىل خلق ش�كل من أش�كال تبادل
البيان�ات بين األقم�ار الصناعية األخ�رى يف الفضاء
عرب الخدم�ات الس�حابية ،وأن العمل على األنظمة
اإللكرتوني�ة الخاصة بتلك األقمار بدأ العام الجاري
ومن املفرتض أن تخضع ه�ذه األنظمة الختبارات
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
م�ا قبل الطريان نهاية الس�نة الحالية ،وبداية العام
املقبل ستخترب األنظمة داخل هياكل األقمار الخاصة بها”.

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
طفال و36
منهم 61
إﺣـﺪى212
ما يقارب
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ﻗﺮأﺗﻬﺎ
شهيدا،اﻟﺘـﻲ
اﻟﺮواﻳﺎت
ﰲ
اﻟﺮاﺣـﻞ 16مسنا.
سيدة و
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
أحمد
عرفات،
ﺿﻤﻦزهرة
ﻧﺮاﻫﺎبطولة:
أخربتهأن من
اﻟﻌﻤﻞ.
أﺣﺪاث
أناﻤﻟﻤﻜﻦ

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

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

الكوميدي اإلماراتي ..مجعة علي :بدأنا نستقطب مجهورنا بعد اجلفاء الطويل
ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
 اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎجاﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
اﻟﺤﻀﺎرة .

ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
بخصوص
أﻧﺎسأمّ ا
ﻋﲆدبي،
واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ .املايض عرب تلفزيون
ظافر جلود:
الزوراء /
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
ﻣﻦ ﻏﺮﻴ
دبي /اﻷﻓﻜﺎر
ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
فهوﻣﻦأمر
ﻣﺤﺴﻦ؟ االسم إىل حامض
ﻣﻬﻨﺪ تغيري
الكوميدي،
اإلماراتي
الفنان
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
حلو،ﺧﻄﻮة
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ
ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ
حقق •
أن اﻤﻟﻘﺎم
بعدﻏﻨﺎء
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك
اﻟﻔﻨﻴﺔ حيث
املنتجة،
والرشكة
للمنتج
يعود
أعماله
ﺣﻴﻨﻤـﺎ يف
اﻟﻔﻨـﺎنالنجاح
النجاح تلو
جمعة عيل،
وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ
ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ
أي ﺑﻠـﺪ
اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ
ﻳﺤـﻂ
اﻟﺮﻳﻔﻲ- ،
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن
باملرسح قريبا،
نقدمه
املمكن
بحضوره
ﺑﺪأت األخرية
التلفزيونية
ﻃﻤﻮﺣﻚ إذن؟
أن •
اﻟﺤﻴﺎة
القوي اﻟﻌﺎممنﺳﻮاء ﰲ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟـﺬوق
ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ
وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔفخامة
هاتف��ي م��ع
خ�لال اتص��ال
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔاك��دت
جمهورنا
وﻋﻠﻴـﻪ أنالسيما
فقط ،بل
يف الدراما ،ليسأو يف
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
نستقطبﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
انناﻫﺬهبدأنا  -أن اﺻـﻞ
ﻳﺴﺘﺸـﻒ
اإلماراتواﻟﻐﻨـﺎء،
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ
.
اﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺗﺠﺘﺎح
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ
الرئيس حمم��ود عباس على موقفنا الثابت
الطويل عن
الجفاء
والخليجي بعد
ﺧﻼﻟﻬـﺎ املحيل
دولﻣـﻦمجلس
اﻟﻌﻼﻗـﺔ كل
إن شعبيته وصلت إىل
ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
ﻫﺬا ﻟﻴﺲ
وﻃﺒﻴﻌﻲ
أﺳﻠﻮﺑـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
وﻳﻌـﺰز
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ووقوفنا
الفلس��طينية
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ يف
املرسح أو التلفزيون .
متابعته
نتاجه
بعدأﻧﺎ آخر
الخليجي،
التعاون
نجومه يف ﻛﺒﺮﻴ.
ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم
ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ،
ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ
ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد
ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ
القضي��ةﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ
نصرةاﻟﺬﻳﻦ -
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
للش��رعية
يف فلس��طني
جمعة عن
ويضيف
اثرأن تألقه
،2021
كواليسﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ
الكوميدي• وﻛﻴﻒ
اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن
ﺳﻨـﻮات،
الرمضانيﻣﻨـﺬ
الدراميدرﺳﻨﺎ ﺑـﻞ
إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ
ودعمنااﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء
اهلن��اوﻣﻨﺬ
م��ع ﻋﺬﺑﺎ،
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا
ﻣﻄﺮب؟ فيقول  :تم
التصوير،
وﺳﺎﺋﻞ وأين
التصوير
وﻟﻮجقام
حلو»،ﻋﲆالذي
مسلسل
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،يف
اﻹﻋﻼمتم أو
واﻫﺘﻤـﺎم
«حامضﺗﺴﺎﻋﺪه
اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ
وﻋﲆ ﻳﺪ
دراﺳﺔ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻐﻨﺎء
أن
ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﻤﻴﺰا
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎالفلس��طينية وحتقي��ق الس�لام الع��ادل
اﺧﺘﺎروواجهنا
الخيمة،
اإلماراتي تصوير املسلسل يف -رأس
واﻟﻘﻨﻮاتالفنان
مع صديقه
اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ
ﺣﻴﻨﻤـﺎ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
ببطولته ﻣﺜﻞ
ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ
درس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ
اطرافاً
والش��امل والدائم.كم��ا وان هنالك
للحفاظﻟﺘﺒﺪأعىل
ﺟﺬورك؟ من
زيد.رﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ الكثري
الكوميدي
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
الصعوباتﻣﻦ ﻧﻔﴘ،
ﻗﺮﻳﺒﺔ
عبداللهﻟﻜﻦ
ﻓﺈﻧﻨﻲ •
ﻓﺎروق ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
عالوي
اياد
واهلنا يف
االيقاع بشعبنا
ﺟﺮى ﻋﻦ ُﺑﻌـﺪحتاول
وممثلني
طاقم
اﻟﺠﺬور..وجود
التباعد ،يف ظل
املسلسل
ﺑﻤﻮﺟﺔكان
فلسطني.ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ فقد
وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
فنيﻟﻠﻜﻠﻤﺔ،
ﺟﺪﻳﺪة
روﺣﺎ
ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه
نجاحذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ
املتوقعﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ
اﻟﻐﻨﺎءمن  -ﻤﻟـﺎذا
اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ
اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
اﻷﺧﺮﻴ ﰲللتصوير
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ األوىل
ومنذ اللحظة
ﻟﻴـﺲبسبب
املحيل،
الجمهور
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪادوتفاعل
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
كبريين ...اﻟﻐﻨﺎء
جودةﺑـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ،
ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة
اﻟﻐﻨـﺎء
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
واﺧﺘﱪأمام
للمشاركني
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊتم عمل
ﺟـﺪايف جعل
عبدالله زيد
النص ،فقد أبدع
بهدوءﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ كتابة
ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
كاملﻛﻤﻠﺤﻦ،
فحص أوﻻ
اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ
ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
تفكريﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺤﴫت
واﻟﺘﻲبعد
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.اصدقائي زمالئي
النتائج
وبعد
الكامريا
اجتماعية
تم اﻟﻌﺮب؟
اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ
ظهورﻣﻊ
وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ
وخلفها• ،
رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
شعبيةﺑﻠﺪان
أبعادﺑﺎﻟﺬات ﰲ
• وﻣﺎذا ﺗﺸﻜﻞ إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟الحلقات ذات ﻫﻨـﺎ
• ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ ؟
وإﻗﺎﻣﺔالفن
ﻫﺠﺮةاعتزل
ق��ررت
وتركيز
انهما
اﻟﻌﺎداتخاصة
اﻟﺒﻠﺪاملتلقي ،
أوﺿﺎع من
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ،فربيبة
التصوير.ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
قدماواﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ
واﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
كتري  -ﻫﻲ
ﻣﻊ أﻧﻬﺎ
 ﺟﻤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار ﰲ ﺣﺰﻧﻬﺎطاقم
كان معنا
إضافة
2020
العام
كان كل املشاركني يرتدون
ذاك ،ﻟﻘﺪوقبل
التصويرﺣﺪاد
ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ
اﻤﻟﻄـﺮب أو
ذلك ﻫـﺬا
ﻧﻌﺰز إىل أداء
مبينا:ﺳﻮف
مسلسلنيﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ
رمضانﻫﺬا
املايض يف وﺳﻴﻠـﺔ
إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﻮروﺛﺔ وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ دﻻﻻت اﻟﻴﻮم وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا ،وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف
نهائيا بعد اح�ترايف له على
دوري
ﺳﺎﻛﻨﻲبشكل
املشاركني
طبي لفحص
وناشع».
وخاشع
ﻗﺪراﺗﻲصوغان،
ﺗﻄﻮﻳﺮ«بنت
مدىرﻏﺒﺔ ﰲ هما
وبمجرد أن يعلن املخرج بدء
كماماتهم،ﻟﻠﻤﻄﺮب
ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻀﻌﻦ(
)ﻳﺎ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو ﺷـﺠﻮن ﰲ دﺑﻲ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا
ً
خصوصا
الجميع،
للحفاظ عىل سالمة
وﻣﻬﻨﺪجمعة
الكوميدي،
اﻤﻟﺤﻄـﺎت يقول
إبعاد الكمامة.
التصوير
يتم واﺳﻊ
ﺑﻨﻄﺎق
اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ
راﺷـﺪ
عيل:ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ
الفنان • اﻟﻐﺮﺑﺔ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا
ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر
عاماواﺻﺒﺢ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
حمرتمه
اعمال
قدمت فيه
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ 40
وفنيون
ممثلون
املسلسل
ثان
جزء
«هو
حلو
«حامض
مسلسل
واضاف :أما ممثلو مسلسل «حامض
أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
ﻣﺸﺎرﻳﻊ
فيه ،وﻟﺪي
يشاركﺟﺪا
واﺧﺘﻼف
واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦأنﺑﻐﺪاد
وﻣﺮارﺗﻬﺎ
اﻟﻐﺮﺑـﺔ
اﻟﺤﺼﺎر
ﻓـﱰة
ﺧﻼل
ﺑﻐﺪاد
ﰲ
ﻣﻨـﻪ
ﻧﻌﺎﻧﻲ
ﻛﻨـﺎ
ﻣﺎ
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..
ٍ
وداعاً.
سيتذكرها التاريخ
كبارﺗﻘﺮاالسن،
العمرية
ﺑﻌـﺪ الفئات
من كل
اﻟﻌـﺮاقالعام
الذي قدم
وناشع»
ملسلسل
جميعا من نجوم املرسح
اﻷوﺿﺎع ﰲحلو»
فهموﻫﻞ أﻧﺖ
اﻟﻌﺮاق ..
ومنﻛﻴﻒ
أﺧﺮﻴا ..
اﻟﻈﺮوف •
واﻟﺠﻤﻬـﻮر
وﺗـﺮك
«خاشعاﻤﻟﻜـﺎن
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ
واﻗﻌﺎ ؟
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ
صبحي
محمد

تغريدات

والدراما اإلماراتية مثل عبدالله صالح
عبدالله الجفايل ،ومحمد سعيد ،ومن
مملكة البحرين الفنانة الكوميدية سلوى
بخيت ،وكانوا يف مسلسل «حامض
حلو»  ،إضافة اىل الوجوه الشابة الذين

كانوا جميعهم موهوبني بشكل كبري
ويحتاجون إىل الفرص التي تربز قدراتهم
الفنية ،وقد حاولنا أنا وعبدالله زيد ،منتج
املسلسل ومؤلفه ،أن نعطي الشباب الذين
لم يحصلوا عىل فرصة أن يشاركونا ،لكي
يتعرف عليهم الجمهور أكثر.
وعن عالقته التي باتت تشكل ثنائيا
مع عبد الله زيد ،قال  :أنا وعبدالله زيد
أصدقاء خارج الوسط الفني ،ومنذ
طفولتنا نعمل يف الفن ،إذ بدأت التمثيل
منذ كان عمري  13عاما وعبدالله
كذلك ،ودائما ً ما يخربنا الناس بأن هناك
انسجاما ً بيننا منذ أول عمل قدمناه معاً،
كما أن لدينا كيمياء مشرتكة يف املرسح
أو التلفزيون ،وال نستطيع االستغناء عن
بعضنا ...بالنسبة يل فعبدالله زيد اعتقد
انه أسطورة كممثل ،ولكن له أعمال
ّ
ولدي كذلك الكثري من األعمال
بمفرده،
التي قدمتها وحدي بدون عبدالله ،لكننا
عندما نقدم عمالً مشرتكا ً نكون «قوة
خارقة».

