التقاعد تشكل جلنة إلجناز معامالت رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
شهداء وجرحى التظاهرات
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة التقاعد الوطنية تشكيل لجنة النجاز
معامالت شهداء وجرحى التظاهرات.وذكرت الهيئة
يف بيان تلقته «الزوراء» :انه تم تشكيل لجنة مشرتكة
من مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية للعمل
عىل انجاز معامالت شهداء وجرحى التظاهرات.
مبينة :انه تم اكمال جزء كبر من املعامالت بعد اتمام
كل املستمسكات املطلوبة .واضافت :انه تم استقبال
عوائل الشهداء يف مقر مؤسسة الشهداء ،وتم العمل
بمكاتفة الجميع إلنجاز تلك املعامالت ،وتخصيص
الرواتب التقاعدية لعوائل الشهداء واملصابني .

12
صفحة

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7355 :االحـد  1تشرين الثاني 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

الرتبية :ال ميكننا اجملازفة مبئات اآلالف
من الطلبة وإعادة الدوام الرمسي
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الرتبية ،امس السبت ،ارتباطها بقرارات خلية االزمة يف اعادة الدوام
الرسمي للطلبة ،مبينة انها ال يمكن املجازفة بمئات االالف من الطلبة يف ظل
ارتفاع االصابات بكورونا.وقال مدير االمتحانات يف وزارة الرتبية ،كاظم عليوي ،يف
ترصيح صحفي :إن “وزارة الرتبية تعتمد عىل قرارات خلية االزمة يف اعادة الدوام
الرسمي».واضاف عليوي ان “قلة املدارس وكثرة التالميذ يسبب زخما يف الدوام،
وال يمكن املجازفة بمئات االالف من الطلبة يف ظل ارتفاع االصابات بكورونا».
واوضح ان “هناك مقرتحات لتقسيم الدوام عىل الصفوف مع االستمرار بالتعليم
االلكرتوني ،ونحتاج لحل ودي ال يسبب رضرا للطلبة وللمستثمرين يف التعليم
االهيل”.

السعر  500دينار

No: 7355 Sun 1 Nov 2020

حلل عقدة النصاب القانوني واستبدال األعضاء املتوفني واحملالني على التقاعـد

ترجيح بتمرير مشروع تعديل قانون احملكمة االحتادية املرسل من رئاسة اجلمهورية
معمول ب�ه اآلن يف املحكمة االتحادية،
بحي�ث يك�ون التصويت ع�ىل قرارات
املحكم�ة بالثلثني” .مبين�ا ان “ الكتل
س�تمرر م�رشوع التعدي�ل (املرس�ل
م�ن قب�ل رئاس�ة الجمهوري�ة) مللء
الش�اغل الحاص�ل وآلي�ة الرتش�يح،
وإمكاني�ة تحدي�د أعم�ار أعض�اء
املحكم�ة االتحادية”.وكان�ت اللجن�ة
النيابي�ة الخاصة املكلف�ة بالتعديالت
الدس�تورية اك�دت ان قانون املحكمة
االتحادي�ة ه�و االس�ه�ل للترشي�ع
.وق�ال عض�و اللجنة ،النائ�ب يونادم
كنا ،ل�”الزوراء” مؤخرا :ان “ االسهل
واالرسع وااله�م للترشي�ع حاليا هو
قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة ال�ذي ال
يستوجب اي تأخر” ،مرحجا الحاجة
اىل جلس�ة واحدة إلجراء القراءة االوىل
والثانية ملرشوع القانون ،عىل ان ينجز
بالكامل خالل اسبوع واحد .

الزوراء /يوسف سلم�ان:
بع�د اس�تكمالها قان�ون االنتخاب�ات
الجدي�د ،ع�ادت الكتل السياس�ية اىل
طاول�ة املفاوضات اس�تعدادا لتمرير
قانون املحكم�ة االتحادية ،مع تفاقم
عق�دة نصاب اعض�اء املحكم�ة إث�ر
وف�اة عضو ثالث م�ن اعضائها ،فيما
توقع�ت اللجنة القانوني�ة النيابية ان
الكتل ستمرر مرشوع التعديل املرسل
من رئاسة الجمهورية.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائب حس�ني
العقابي ،ل��” ال�زوراء” :ان “ اللجنة
القانوني�ة قطع�ت ش�وطا كب�را من
املناقش�ات ع�ىل املرشوع املرس�ل من
الحكوم�ة “ ،مش�را اىل ان “ الكت�ل
الكردي�ة تطالب بأن يك�ون التصويت
يف املسائل التي تخص اإلقليم ب�،80%
األم�ر ال�ذي يرفضه ع�دد م�ن الكتل
الرملاني�ة “.واضاف ان “ بعض الكتل
الرملاني�ة تطال�ب باإلبق�اء ع�ىل م�ا

تفاصيل ص2

بعد اكثر من عام على إغالقهما جراء االحتجاجات ..إعادة فتح “التحرير واجلمهورية”
بغداد /الزوراء:
اعادت القوات االمنية ،امس السبت ،افتتاح جر
الجمهوري�ة وس�احة التحرير وس�ط بغ�داد بعد
اغ�الق دام ألكثر م�ن عام كامل ،فيم�ا اكد رئيس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،ان الشباب يف ساحة
التحري�ر رضبوا اروع االمثل�ة الوطنية طوال عام
كامل.وقال مراسل” الزوراء” :ان الجهود الخدمية
لوزارت�ي الدف�اع والداخلي�ة وقي�ادة عملي�ات

بغ�داد بارشت ،امس الس�بت ،يف س�احة التحرير
ومقرتباتها وش�وارع الرش�يد والسعدون وساحة
الط�ران وج�ر الجمهوري�ة إلعادته�ا لوضعها
الطبيع�ي بع�د اغالقه�ا ألكث�ر م�ن ع�ام كامل.
واضاف :ان الحركة بدأت صباح االمس مِ ن الكرخ
اىل الرصافة عىل جر الجمهورية ،وبالعكس.من
جهته ،ذكر رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،يف
تغريدة له عىل “تويرت” تابعتها “الزوراء”“ :شبابنا

يف س�احة التحرير رضب�وا أروع األمثل�ة الوطنية
طوال عام كامل ،اليوم يؤكدون شموخهم الوطني
بإبداء أقىص درجات التعاون ،لفتح الس�احة أمام
حركة الس�ر وإعادة الحي�اة الطبيعية”.واضاف:
ان “االنتخاب�ات الحرة النزيهة ه�ي موعد التغير
الق�ادم الذي بدأه الش�باب بصدورهم العارية قبل
عام” ،مؤكدا ان “العراق لن ينىس شبابه”.وكانت
قيادة عمليات بغداد ،اعلنت ،امس الس�بت ،اعادة

فتح ساحة التحرير وجر الجمهورية امام حركة
الس�ر.وقال قائ�د العملي�ات ،قي�س املحمداوي،
يف بي�ان تلقت “ الزوراء” نس�خة منه ،ان “الجهد
الهنديس يف عمليات بغداد بارش ،فجر امس ،إعادة
فت�ح س�احة التحري�ر وج�ر الجمهوري�ة امام
حركة س�ر العجالت”.واضاف ان “ذلك سيخفف
الزخم امل�روري الحاص�ل يف املناط�ق القريبة من
الساحة”.

النزاهة تطالب أمانة بغداد باعتماد أمنوذج موحد الستيفاء الرسوم

ص4

كاظم الساهر يهدي مجهوره أغنية وطنية« ...عراقنا»

االخرية

بعد تسجيل  1997إصابة و 48حالة وفاة

العراق يسجل تراجعا كبريا بعدد
اإلصابات اليومية بـ “كورونا”

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
الس�بت ،املوقف الوبائي اليومي لفروس
كورونا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت
تس�جيل  1997اصاب�ة جديدة و 48حالة
وفاة وش�فاء  2414حال�ة ،حددت دائرتا
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة
يف وثيق�ة تلقته�ا «ال�زوراء» :ان ع�دد
الفحوصات املخترية ليوم امس،12672 :
ليصبح عدد الفحوصات املخترية الكلية:
 ،2862007مبينة انه تم تس�جيل 1997
اصاب�ة جدي�دة و 48حالة وفاة وش�فاء
 2414حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت
الش�فاء ال�كيل ،)%84.6( 399655 :ام�ا
ع�دد االصاب�ات ال�كيل ،472630 :بينما
عدد الحاالت التي تح�ت العالج،62065 :
يف ح�ني عدد الح�االت الراق�دة يف العناية
املركزة ،452 :وعدد حاالت الوفيات الكيل:
.10910من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغ�داد الرصافة ،عب�د الغني الس�اعدي،
تس�جيل  381اصاب�ة جدي�دة بف�روس
كورون�ا بينها  96اصابة ش�خصت خالل
الرص�د الوبائي.وق�ال الس�اعدي يف بيان
تلقته «الزوراء» :ان «املؤسسات الصحية
يف جان�ب الرصاف�ة س�جلت  343اصابة
جديدة بفروس كورون�ا موزعة كالتايل:
 96حالة ش�خصت خ�الل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحي�ة :قطاع بغداد جديدة
 79حال�ة /قط�اع النه�روان  13حال�ة.
واش�ار اىل ان  285حالة خالل مراجعتهم
للمؤسس�ات الصحية :مدين�ة الصدر 47

حال�ة محل�ة ,575 ,518 ,517 ,555 ,
,524 ,556 ,565 ,550 ,532 ,544 ,538
 557 ,540 ,513قط�اع  . 31قط�اع , 47
قطاع  . 521 ,555 , 10الحميدية ,الشعب
 10حاالت محل�ة ,325 , 337,332 ,317
 ،314. 316. 357 ,317البلديات  9حاالت
محل�ة  , 722 , 734 .الزراع�ي , 771 ,
ش�ارع املرور ,757 ,ش�ارع فلس�طني 6
ح�االت محل�ة ،509 ,502 , 08 ,505
االمني  9حاالت محلة. 721 , 741 , 733 ,
 ،743 , 735 ,بغداد جديدة  7حاالت محلة
 ،704. 708 , 703 , 701الزعفراني�ة 78
حال�ة محل�ة 964 , 917 , 960 , 953 ,
, 961 , 952 , 956 , 977 , 949 , 955 ,
 , 958 , 950 , 953 , 965 , 962الك�رادة
 10ح�االت محلة 909 , 906 , 905 ,903
 ,االعظمية  11حالة محلة, 302 ,314 ,
 ، 342 , 318 , 311 , 314 , 310العبيدي
 8حاالت محلة  ,الكفاءات , 765, 762 ,
 ، 769 , 764حي الزهراء 3حاالت محلة
, 759 , 757 ,ح�ي النرص حال�ة واحدة ,
 ،773الغدي�ر حال�ة واحدة محل�ة ، 706
الحس�ينية  12حالة محل�ة 223 , 222 ,
, 224 , 219 ,االس�كالت  .ب�وب الش�ام ,
الري�دات  ,املعامل  3حاالت محلة , 799
 718,710 ,719 ,712 , 714 ،796زيونة
 7ح�االت محل�ة  ,716الغدي�ر  3حاالت ،
البن�وك  6ح�االت محل�ة  , 321الزراعي,
، 315الغزالي�ة  4حاالت محلة  , 681حي
املثن�ى  3حاالت  ، 719 , 703 , 710 ,باب
الشيخ حالة واحدة محلة . 129

تفاصيل ص2

توافق مبدئي بني القاهرة وبغداد على إنشاء آلية «النفط مقابل اإلعمار»

الكاظمي :العراق يتطلع لتعزيز التعاون مع مصر ..ومدبولي :سيتم وضع خارطة طريق لتفعيل مذكرات التفاهم
الزوراء /حسني فالح:
وق�ع الع�راق وم�رص ع�ىل  15مذك�رة تفاهم
وبرنامج تعاون بمختلف القطاعات ،وفيما اكد
رئيس الوزراء ،مصطف�ى الكاظمي ،ان العراق
يتطلع لتعزيز التعاون مع مرص ،اش�ار رئيس
الوزراء املرصي ،مصطفى مدبويل ،اىل انه سيتم
وضع خارط�ة طريق لتفعي�ل املذكرات ،فضال
ع�ن اعالن الحكومة املرصية عن اتفاق بش�كل
مبدأ مع العراق عىل إنش�اء آلية «النفط مقابل
اإلعمار».وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء،
مصطف�ى الكاظمي ،يف بي�ان تلقته «الزوراء»:
ان رئي�س مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
اس�تقبل رئيس وزراء جمهورية مرص العربية،
مصطف�ى مدبويل ،الذي ي�زور العراق عىل رأس
وفد كبر.واضاف :ان مراسم استقبال رسمية،

أقيم�ت بالعاصم�ة بغ�داد ،بمناس�بة زي�ارة
رئي�س وزراء دول�ة مرص ،حيث عزف النش�يد
الوطني للبلدين .وترأس رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،ونظره املرصي مصطفى
مدب�ويل ،مباحثات وفدي الحكومت�ني العراقية
واملرصي�ة ،الخاص�ة بأعم�ال اللجن�ة العلي�ا
العراقي�ة املرصية املشرتكة.وأش�اد الكاظمي،
يف مس�تهل االجتم�اع ،بالعالق�ات األخوية بني
البلدي�ن ،ورغبة العراق بتطويرها اىل مس�توى
عالق�ات إس�رتاتيجية تخدم مصلح�ة البلدين،
كما أش�اد بموقف مرص الداعم للعراق يف حربه
رّ
اإلرهابي.وع�ر الكاظمي
ضد تنظي�م داع�ش
عن س�عادته الس�تضافة بغداد أعم�ال اللجنة
العليا العراقية املرصية املش�رتكة ،حيث سيتم
التوقي�ع عىل عدد م�ن االتفاقي�ات ،يف مجاالت

قائد عمليات بغداد :مركز العاصمة
حتول إىل مناطق الختباء اهلاربني
بغداد /الزوراء:
أكد قائ�د عمليات بغ�داد ،الفريق الركن
قي�س املحم�داوي ،ام�س الس�بت ،أن
مرك�ز العاصم�ة تح�ول اىل مناط�ق
اختب�اء للهاربني م�ن املحافظات.وقال
املحم�داوي يف ترصيح�ات صحف�ي :إن
“أهمية اع�ادة الحياة ملرك�ز العاصمة،
وتش�خيص املندس�ني ،اس�تدعت فت�ح

س�احة التحرير”.وأضاف أن “املندسني
هاجم�وا الق�وات االمني�ة وتاج�روا
باملخ�درات واألعضاء البرشي�ة” ،مؤكدا ً
أن “مرك�ز العاصم�ة تح�ول اىل مناطق
اختباء للهاربني من املحافظات ألسباب
عدة”.واش�ار املحم�داوي اىل أن “املحال
التي تحيط بس�احة التحري�ر عادت اىل
فتح ابوابها من جديد”.

ليبيا /متابعة الزوراء:
اعل�ن رئي�س حكوم�ة الوف�اق الليبية،
فاي�ز ال�راج ،تراجع�ه ع�ن تقدي�م
استقالته استجابة لدعوات دولية ،وعىل
رأسها دعوة املستش�ارة األملانية ،أنغيال
م�ركل ،ع�ىل لس�ان وزي�ر خارجيتها،
هايك�و م�اس ،ع�ر اتص�ال هاتف�ي.
ودعت مركل ال�راج إىل الرتيث يف قرار
االستقالة والبقاء يف املنصب حتى انتهاء
املفاوض�ات الجارية حالي�ا بني أطراف
الن�زاع الليب�ي .وأف�اد بي�ان للمجل�س
الرئايس أن ال�راج كان يرى أن خروج

الوجوه السياس�ية من املشهد سيساعد
عىل تيسر املفاوضات.

السراج يعلن تراجعه عن تقديم
استقالته استجابة للمطالب الدولية

النق�ل والصحة والطاقة والكهرب�اء ،والتعاون
يف املجاالت العلمية والفنية والثقافية .وأكد عىل
أهمية االستفادة من التجربة املرصية يف قطاع
اإلس�كان واإلعم�ار ،داعيا ال�رشكات املرصية
اىل املش�اركة يف إع�ادة إعمار املناط�ق املحررة.
وكانت اللجنة العليا العراقية املرصية املشرتكة،
ق�د ب�دأت أعماله�ا التحضري�ة يف العاصم�ة
بغداد ،يوم األربعاء امل�ايض ،املوافق  28ترشين
الح�ايل ،بمش�اركة ع�دد م�ن وزراء البلدين ،يف
القطاع�ات الت�ي يج�ري البح�ث والتع�اون
بش�أنها.وترتكز املباحثات عىل مناقشة تعزيز
التعاون بني البلدي�ن ،يف العديد من القطاعات،
الس�يما االقتصادية واالس�تثمارية ،بما يسهم
يف النه�وض بمس�توى العالق�ات الثنائي�ة بني
البلدين.اىل ذلك ،رّ
وقع العراق خمس عرشة مذكرة

تفاه�م وبرنامج تعاون مع م�رص ،يف مجاالت
مختلفة ،وذلك يف مراسم رسمية جرت بحضور
رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
ورئيس الوزراء املرصي مصطفى مدبويل ،حيث
رّ
وقع�ا محرض اللجنة العلي�ا العراقية –املرصية
املش�رتكة.وتضمنت مراس�م الحفل الرس�مية
التوقي�ع عىل ع�دة مذك�رات تفاه�م وبرنامج
تع�اون وبروتوكوالت يف مجاالت ،النقل واملوارد
املائي�ة والصح�ة والبيئ�ة والعدل واالس�تثمار
واإلسكان واإلعمار والصناعة والتجارة واملالية.
حي�ث رّ
وقع وزي�ر الع�دل العراقي ،س�االر عبد
الس�تار ،ووزيرة التعاون الدويل املرصي السيدة
رانيا املش�اط ،مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب
وتبادل الخرات يف مجال العدل والقضاء.

تفاصيل ص2

إصابة وزير الداخلية وأسرته بكورونا

عالية نصيف :ديوان الرقابة املالية يؤكد إنفاق
أكثر من  3مليارات دوالر على الكهرباء يف  2019تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمري إىل  35قتيال
بغداد /الزوراء:
ْ
طالب�ت عضو لجن�ة النزاهة النيابي�ة ،عالية
نصيف ،امس الس�بت ،وزارة الكهرباء بالعمل
عىل وفق النقاط التي أش�ار إليها تقرير ديوان
الرقابة املالية والذي طرح أغلب مشاكل قطاع
الكهرباء طيلة السنوات املاضية ،داعية رئيس
الوزراء والجه�ات الحكومي�ة إىل التعاون مع
اإلدارة الحالية لوزارة الكهرباء ودعم مسرتها
التصحيحي�ة وفلرتة الجهاز االداري بالش�كل
الذي يساعد عملية التصحيح.وقالت نصيف يف
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :إن “من أهم
املالحظ�ات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة

املالية الصادر بتاري�خ  24/9/2020أن كلفة
رشاء الكهرباء من املحطات االستثمارية ودول
الجوار بلغت خالل س�نة  2019هي ()3.337
ملي�ارات دوالر ،م�ا يع�ادل ( )3.945تريليون
دينار ،ويش�مل ه�ذا املبلغ الوقود املس�تخدم
لتش�غيل املحط�ات االس�تثمارية ،كما أبرمت
وزارة الكهرب�اء ( )13عقدا ً لرشاء الطاقة من
املس�تثمرين ،منها ( )7عقود أبرمت بطريقة
ُ
(خذ أو ادفع) ملدة ترتاوح بني  15اىل  25سنة،
مما تس�بب بدفع مبالغ طائلة بدون تسلم أو
انتاج طاقة كهربائية “.

تفاصيل ص5

انقرة /متابعة الزوراء:
أعلنت الس�لطات الرتكية أن حصيلة ضحايا الزلزال
الق�وي الذي هز ،الجمع�ة ،والية إزمر غ�رب البالد
بلغت  35قتيال واصابة  883اخرين ،فيما أعلن وزير
الداخلي�ة الرتكي ،س�ليمان صويل�و ،إصابته وأفراد
أرسته بفروس كورونا املس�تجد.وأكد وزير الصحة
الرتكي ،فخر الدين قوجة ،للصحفيني ،امس السبت،
أن  243مصاب�ا ج�راء الزل�زال ال يزال�ون يتلق�ون
العالج ،منهم ثمانية جرحى يف الرعاية املركزة ثالثة
منهم يف حال�ة حرجة.وذك�رت الس�لطات الرتكية،
يف وقت س�ابق من ام�س ،أن إجمايل ع�دد املصابني
ج�راء الزلزال بلغ  883ش�خصا.وألحق الزلزال الذي
ه�ز منطق�ة بح�ر إيج�ه ،أم�س ،أرضارا هائل�ة يف

إزم�ر وتس�بب يف انهيار ع�دد من املبان�ي ،وال تزال
أعمال البحث واإلنقاذ مستمرة يف الوالية .ويف سياق
اخر ،أعلن وزير الداخلية الرتكي ،س�ليمان صويلو،
إصابته وأفراد أرسته بفروس كورونا املستجد.وأكد
صويلو ،يف بيان ،امس الس�بت ،نرشه عر حسابه يف
“توي�رت” أن أعراض اإلصابة ظه�رت عليه وقرينته
وابنت�ه ،يوم االثن�ني املايض ،وج�اءت نتائج فحص
كورون�ا الذي خضعوا ل�ه إيجابية.وذكر صويلو أنه
وذووه خضع�وا للعالج املنزيل حتى ي�وم أمس ،لكن
األطب�اء نصحوه�م باالنتقال إىل املستش�فى.وتابع
صويل�و :أنه وأرسته يف حالة طيبة ،متمنيا الش�فاء
العاجل لجميع املصابني بالزلزال الذي رضب ،أمس،
والية إزمر غرب البالد.

قبل  3أيام من االنتخابات الرئاسية

استطالعات :بايدن يف الصدارة وترامب حيتفظ بفرصة للفوز
واشنطن /متابعة الزوراء:
قبل ثالثة أيام من يوم التصويت ،أفادت
اس�تطالعات لل�رأي العام بأن املرش�ح
الديمقراط�ي يف انتخاب�ات الرئاس�ة
األمريكية جو بايدن يتقدم عىل حساب
الرئيس الجمهوري املنتهية واليته دونالد
ترامب.وتق�در االس�تطالعات ،حس�ب

موق�ع  RealClearPoliticsالذي يجمع
نتائجها ،مس�توى دع�م ترامب وبايدن
بني الناخبني األمريكيني بمعدل 43.5%
و 51.3%عىل التوايل.وترتاوح تقييمات
االستطالعات ملس�توى دعم ترامب بني
 40و ،46%فيم�ا يق�در مس�توى دعم
باي�دن بم�ا ب�ني  49و.54%لك�ن قناة

“فوكس نيوز” أش�ارت يف اس�تطالعها
إىل أن ترامب تمكن يف األس�ابيع األخرة
م�ن تعزيز مواقعه وتقليص تخلفه عن
باي�دن م�ن  10إىل  44%( 8%مقاب�ل
 52%حس�ب االس�تطالع األخر مقابل
 43%مقاب�ل  53%أوائ�ل أكتوبر).من
جانبه ،ق�در موق�ع FiveThirtyEight

املخت�ص باالس�تطالعات ف�رص ف�وز
باي�دن ب��.90%وكان أكثر م�ن 87.7
ملي�ون أمريك�ي ق�د أدل�وا بأصواتهم
يف االنتخاب�ات بش�كل مبكر ،م�ا يمثل
قراب�ة  60%من إجمايل ع�دد الناخبني
يف البالد.

تفاصيل ص3
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العراق ومصر يوقعان  15مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون

الكاظمي :العراق يتطلع لتعزيز التعاون مع مصر ..ومدبولي :سيتم وضع خارطة طريق لتفعيل املذكرات
الزوراء /حسني فالح:
وقع العراق ومرص عىل  15مذكرة تفاهم
وبرنامج تعاون بمختلف القطاعات ،وفيما اكد
رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،ان العراق
يتطلع لتعزيز التعاون مع مرص ،اشار رئيس
الوزراء املرصي ،مصطفى مدبويل ،اىل انه سيتم
وضع خارطة طريق لتفعيل املذكرات ،فضال
عن اعالن الحكومة املرصية عن اتفاق بشكل
مبدأ مع العراق عىل إنشاء آلية «النفط مقابل
اإلعمار».
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،يف بيان تلقته «الزوراء» :ان رئيس
مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،استقبل
رئيس وزراء جمهورية مرص العربية ،مصطفى
مدبويل ،الذي يزور العراق عىل رأس وفد كبري.
واضاف :ان مراسم استقبال رسمية ،أقيمت
بالعاصمة بغداد ،بمناسبة زيارة رئيس وزراء
دولة مرص ،حيث عزف النشيد الوطني للبلدين
.
وترأس رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،ونظريه املرصي مصطفى مدبويل،
مباحثات وفدي الحكومتني العراقية واملرصية،
الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية املرصية
املشرتكة.
وأشاد الكاظمي ،يف مستهل االجتماع ،بالعالقات
األخوية بني البلدين ،ورغبة العراق بتطويرها
اىل مستوى عالقات إسرتاتيجية تخدم مصلحة
البلدين ،كما أشاد بموقف مرص الداعم للعراق
يف حربه ضد تنظيم داعش اإلرهابي.
رّ
وعرب الكاظمي عن سعادته الستضافة
بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية املرصية
املشرتكة ،حيث سيتم التوقيع عىل عدد من
االتفاقيات ،يف مجاالت النقل والصحة والطاقة

والكهرباء ،والتعاون يف املجاالت العلمية والفنية
والثقافية.
وأكد عىل أهمية االستفادة من التجربة املرصية
يف قطاع اإلسكان واإلعمار ،داعيا الرشكات
املرصية اىل املشاركة يف إعادة إعمار املناطق
املحررة.
وكانت اللجنة العليا العراقية املرصية املشرتكة،
قد بدأت أعمالها التحضريية يف العاصمة بغداد،
يوم األربعاء املايض ،املوافق  28ترشين الحايل،
بمشاركة عدد من وزراء البلدين ،يف القطاعات
التي يجري البحث والتعاون بشأنها.
وترتكز املباحثات عىل مناقشة تعزيز التعاون
بني البلدين ،يف العديد من القطاعات ،السيما
االقتصادية واالستثمارية ،بما يسهم يف النهوض
بمستوى العالقات الثنائية بني البلدين.
اىل ذلك ،رّ
وقع العراق خمس عرشة مذكرة
تفاهم وبرنامج تعاون مع مرص ،يف مجاالت
مختلفة ،وذلك يف مراسم رسمية جرت بحضور
رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
ورئيس الوزراء املرصي مصطفى مدبويل ،حيث
رّ
وقعا محرض اللجنة العليا العراقية –املرصية
املشرتكة.
وتضمنت مراسم الحفل الرسمية التوقيع
عىل عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون
وبروتوكوالت يف مجاالت ،النقل واملوارد املائية
والصحة والبيئة والعدل واالستثمار واإلسكان
واإلعمار والصناعة والتجارة واملالية.
حيث رّ
وقع وزير العدل العراقي ،ساالر عبد
الستار ،ووزيرة التعاون الدويل املرصي السيدة
رانيا املشاط ،مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب
وتبادل الخربات يف مجال العدل والقضاء.
رّ
ووقع وزير املوارد املائية ،مهدي رشيد
الحمداني ،مذكرة تفاهم للتعاون يف مجال

املوارد املائية والري ،مع وزيرة التعاون الدويل
املرصي رانيا املشاط.
رّ
ووقع املدير التنفيذي لسوق العراق لألوراق
املالية ،طه أحمد عبد السالم ،مذكرة تعاون بني
كل من سوق العراق لألوراق املالية والبورصة
املرصية ،حيث رّ
وقعت عن الجانب املرصي وزيرة
التعاون الدويل املرصي رانيا املشاط.
ويف مجال البيئة ،رّ
وقع وزير الصحة والبيئة،
حسن محمد التميمي ،مع وزيرة التعاون الدويل
املرصي رانيا املشاط ،الربنامج التنفيذي الثاني
للتعاون الفني يف مجال حماية البيئة.
ويف املجال الصحي تم توقيع مذكرة تفاهم يف
املجاالت الصحية والدوائية والتدريبية ،رّ
وقعها
عن الجانب العراقي وزير الصحة والبيئة حسن
محمد التميمي ،وعن الجانب املرصي ،وزيرة
التعاون الدويل املرصي رانيا املشاط.

ويف مجال النقل رّ
وقع وزير النقل العراقي ،نارص
حسني بندر ووزير النقل املرصي كامل الوزير،
اتفاقية النقل البحري.
كما رّ
وقعت وزيرة اإلعمار واإلسكان والبلديات
واألشغال العامة ،نازنني محمد وسو ،ووزير
النقل املرصي كامل الوزير ،مذكرة تفاهم يف
مجال الطرق والجسور ،ومرشوع مذكرة تفاهم
للتعاون يف مجال اإلسكان والتشييد ،رّ
وقعها
عن الجانب املرصي وزير اإلسكان واملرافق
واملجتمعات العمرانية املرصي ،عاصم الجزار.
ويف املجال التجاري رّ
وقع وزير التجارة العراقي،
عالء أحمد حسن ،ووزيرة التجارة والصناعة
املرصية ،نيفني جامع ،مذكرة تفاهم يف مجال
اتفاقيات منظمة التجارة العاملية وتنظيم
املعارض.
ويف املجال الصناعي رّ
وقع كل من وزير الصناعة

العراقي ،منهل محمود عبد الرحمن ،ووزيرة
التجارة والصناعة املرصية نيفني جامع،
مذكرة تفاهم يف مجال التعاون الصناعي ،كما
رّ
وقعا بروتوكول تعاون يف مجال مكافحة الدعم
واإلغراق والوقاية.
كما رّ
وقع وزير الصناعة العراقي ،منهل محمود
عبد الرحمن ،والقائم بأعمال رئيس جهاز
حماية املستهلك املرصي ،أحمد سمري فرج،
مذكرة تفاهم يف مجال حماية املستهلك.
رّ
ووقعت رئيسة هيئة االستثمار العراقي ،سها
النجار ،والرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لالستثمار واملناطق الحرة املرصية ،محمد عبد
الوهاب ،مذكرة تفاهم يف مجال االستثمار.
وتم توقيع بروتوكول تعاون مشرتك بني اتحاد
الصناعات العراقي واتحاد الصناعات املرصي
 ،رّ
وقعه عن الجانب العراقي ،رئيس اتحاد
الصناعات العراقي عيل صبيح عيل الساعدي،
وعن الجانب املرصي رئيس اتحاد الصناعات
املرصي ،محمد زكي السويدي.
من جهته ،أكد رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،أن الحكومة العراقية تتطلرّع للعمل
مع مرص وتعزيز التعاون بني البلدين ،فيما
أشار إىل أن الحكومة العراقية تويل أهمية قصوى
باللجنة العراقية املرصية األردنية املشرتكة.
وقال الكاظمي يف مؤتمر صحفي مشرتك ،مع
نظريه املرصي مصطفى مدبويل « :نترشف
بلقاء رئيس الوزراء املرصي مصطفى مدبويل،
حيث إن العراق تربطه بمرص روابط تأريخية»،
الفتا إىل أن «الحكومة العراقية تويل أهمية
قصوى باللجنة العراقية املرصية األردنية
املشرتكة».
وأضاف ،أن «العراق يتطلع للعمل بشكل رسيع
مع مرص وتعزيز التعاون لخدمة بلدينا».

من جانبه هنأ رئيس الوزراء املرصي مصطفى
مدبويل« ،الشعب العراقي بمناسبة حلول ذكرى
املولد النبوي الرشيف» ،مبينا «أننا سعداء
بتوقيع املذكرات ونأمل تحويلها ملشاريع».
ولفت إىل أنه «سيتم وضع خطة زمنية محددة
لتفعيل املذكرات املوقعة بني العراق ومرص»،
موضحا أنه «تم توقيع العديد من مذكرات
التفاهم مع العراق».
رّ
وبني أن «العراق ومرص توافقا عىل رسعة
تفعيل مجموعة من املشاريع التي تنفذها
الخربات املرصية ،فضال عن توافق الطرفني عىل
قضية األمن املائي بني الدولتني» ،مؤكدا «أننا
سننفذ املرشوعات بما يحقق سعادة الشعبني
العراقي واملرصي».
وأشار إىل أن «الشارع املرصي سعيد بزيارتنا إىل
العراق».
يف غضون ذلك أعلنت الحكومة املرصية ،امس
السبت ،أنه تم االتفاق بشكل مبدأ مع العراق
عىل إنشاء آلية «النفط مقابل اإلعمار».
وأوضح بيان ملجلس الوزراء املرصي ،امس،
أن رئيس الوزراء مصطفى مدبويل ألقى كلمة
يف الجلسة الرئيسية الجتماعات اللجنة العليا
املرصية العراقية املشرتكة يف العاصمة العراقية
بغداد أشاد فيها «بما تم التوافق املبدئى حوله
بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل اإلعمار».
وأضاف البيان أن اآللية تتمثل يف «قيام الرشكات
املرصية بتنفيذ مرشوعات تنموية يف العراق
الشقيق ،مقابل كميات النفط التي سوف
تستوردها مرص من العراق».
وأكد مدبويل «أن إنشاء هذا الصندوق سوف
يسهم يف مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ
املرشوعات التنموية عىل أرض بالد الرافدين
الحبيبة».

حلل عقدة النصاب القانوني واستبدال األعضاء املتوفني واحملالني على التقاعـد

بعد تسجيل  1997إصابة و 48حالة وفاة

ترجيح بتمرير مشروع تعديل قانون احملكمة االحتادية
املرسل من رئاسة اجلمهوريـة

العراق يسجل تراجعا كبريا بعدد اإلصابات اليومية بـ»كورونا»

الزوراء /يوسف سلمـان:
بعد استكمالها قانون االنتخابات
الجديد ،عادت الكتل السياسية اىل
طاولة املفاوضات استعدادا لتمرير
قانون املحكمة االتحادية ،مع تفاقم
عقدة نصاب اعضاء املحكمة إثـر وفاة
عضو ثالث من اعضائها ،فيما توقعت
اللجنة القانونية النيابية ان الكتل
ستمرر مرشوع التعديل املرسل من
رئاسة الجمهورية.
وقال عضو اللجنة ،النائب حسني
العقابي ،لـ» الزوراء» :ان « اللجنة
القانونية قطعت شوطا كبريا من
املناقشات عىل املرشوع املرسل من
الحكومة « ،مشريا اىل ان « الكتل الكردية
تطالب بأن يكون التصويت يف املسائل
التي تخص اإلقليم بـ ،%80األمر الذي
يرفضه عدد من الكتل الربملانية «.
واضاف ان « بعض الكتل الربملانية
تطالب باإلبقاء عىل ما معمول به اآلن
يف املحكمة االتحادية ،بحيث يكون
التصويت عىل قرارات املحكمة بالثلثني».
مبينا ان « الكتل ستمرر مرشوع التعديل
(املرسل من قبل رئاسة الجمهورية)
مللء الشاغل الحاصل وآلية الرتشيح،

وإمكانية تحديد أعمار أعضاء املحكمة
االتحادية».
وكانت اللجنة النيابية الخاصة املكلفة
بالتعديالت الدستورية اكدت ان قانون
املحكمة االتحادية هو االسهـل للترشيع
.
وقال عضو اللجنة ،النائب يونادم
كنا ،لـ»الزوراء» مؤخرا :ان « االسهل
واالرسع واالهم للترشيع حاليا هو
قانون املحكمة االتحادية الذي ال
يستوجب اي تأخري» ،مرحجا الحاجة
اىل جلسة واحدة إلجراء القراءة االوىل
والثانية ملرشوع القانون ،عىل ان ينجز
بالكامل خالل اسبوع واحد .
واضاف ان « اولوية جدول اعمال
جلسات مجلس النواب املؤمل عقدهـا
ابتدا ًء من االسبوع املقبل ،هي اكمال
قانون االنتخابات ،بإعداد ملحق توزيع
الدوائر املتعددة « .مبينا ان « الصياغة
النهائية مللحق توزيع الدوائر االنتخابية
املتعددة  ،ال تزال بعهدة اللجنة القانونية
النيابية وبانتظار قرار اتفاق الكتل
السياسية لتكون جاهزة رسميا «.
باملقابل اعلن نائب رئیس لجنة
التعدیالت الدستوریة ،يوسف محمد،

بالسخارت لألعرجي :نعرب عن
ارتياحنا لتعامل القوات األمنية
مع املتظاهرين بكل مهنية
بغداد /الزوراء:
اكد مستشار األمن القومي ،قاسم األعرجي،
امس السبت ،ان توجيهات الحكومة برئاسة
الكاظمي كانت خارطة طريق للتعامل مع
مطالب املواطنني وفهم رسالتهم ،فيما اعربت
ممثلة األمم املتحدة ،جينني بالسخارت ،عن
ارتياحها الشديد لتعامل القوات األمنية مع
املتظاهرين بكل مهنية.
وقال مكتب االعرجي يف بيان تلقت « الزوراء»
نسخة منه :ان «مستشار األمن القومي قاسم
األعرجي ،استقبل بمكتبه امس السبت ،املمثلة
الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق،
السيدة جينني هينيس بالسخارت».
واضافت انه «جرى خالل اللقاء بحث تعزيز
التعاون املتنامي بني العراق واألمم املتحدة يف
مجاالت حقوق اإلنسان ،اىل جانب مناقشة
امللفات والقضايا التي تعزز السلم املجتمعي
والتعايش األخوي بني مكونات الشعب
العراقي».
وأكدت بالسخارت أن «املرحلة الحالية قد
شهدت فرقا ً واضحا ً يف التعامل مع التظاهرات،
واختالفا ً كبريا ً عن العام املايض» ،معربة عن
ارتياحها الشديد «لتعامل القوات األمنية مع
املتظاهرين بكل مهنية وإنسانية».
من جانبه ،أكد األعرجي أن «توجيهات الحكومة
برئاسة الكاظمي ،كانت خارطة طريق للتعامل
مع مطالب املواطنني وفهم رسالتهم ،مثنيا عىل
تعاون املتظاهرين ورغبتهم يف إعادة الحياة
الطبيعية اىل مركز العاصمة بغداد» ،مشيدا
يف الوقت نفسه «باالنضباط العايل للقوات
األمنية ،اىل جانب حفاظها عىل أمن وسالمة
املتظاهرين».

ان تعديل قانون املحكمة االتحادية رقم
( )30لسنة  2005النافذ يمكنه حل
مشكلة النصاب القانوني فيها.
وقال محمد ،يف ترصيح صحفي :ان
« مجلس النواب يمكنه حل مشكلة
النصاب يف املحكمة االتحادية ،بتعديل
قانونها وحل مشکلة آلیة ترشیح
القضاة البدالء للمحکمة الستكمال
النصاب القانوني فيها والذي يسمح لها
بالقيام بكل اعمالها عىل اتم وجه» .
واضاف ان « انشاء محكمة اتحادية
بأعضاء جدد يحلون بديالً عما موجود
حالياً ،کما یطالبە بعض القوی
السیاسیة ،یتطلب ترشيع قانون جديد
لها حسب ماهو منصوص علیە يف
الفقرة ثانيا من املادة  92من الدستور،
والذي يحتاج اىل تصويت ثلثي اعضاء
مجلس النواب».
ويستعد مجلس النواب الستئناف عقد
جلساته لترشيع القوانني املهمة للفرتة
املقبلة ،ومنها قانون املحكمة االتحادية
ومجلس اإلعمار ومناهضة العنف
األرسي ،فضال عن اقرار قانون االقرتاض
املحيل والخارجي لتمويل العجز املايل يف
موازنة  2020التي ارسلتها الحكومة .

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
السبت ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  1997اصابة
جديدة و 48حالة وفاة وشفاء 2414
حالة ،حددت دائرتا صحة الرصافة
والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،12672 :ليصبح
عدد الفحوصات املختربية الكلية:
 ،2862007مبينة انه تم تسجيل
 1997اصابة جديدة و 48حالة وفاة
وشفاء  2414حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)%84.6( 399655اما عدد االصابات
الكيل ،472630 :بينما عدد الحاالت
التي تحت العالج ،62065 :يف حني عدد
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة،452 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل.10910 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 381اصابة جديدة بفريوس كورونا
بينها  96اصابة شخصت خالل الرصد
الوبائي.
وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان «املؤسسات الصحية يف جانب
الرصافة سجلت  343اصابة جديدة

بفريوس كورونا موزعة كالتايل96 :
حالة شخصت خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية :قطاع بغداد
جديدة  79حالة /قطاع النهروان 13
حالة.
واشار اىل ان  285حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية:
مدينة الصدر  47حالة محلة ,555 ,
,532 ,544 ,538 ,575 ,518 ,517
,540 ,513 ,524 ,556 ,565 ,550
 557قطاع  . 31قطاع  , 47قطاع 10
 . 521 ,555 ,الحميدية ,الشعب 10
حاالت محلة ,325 , 337,332 ,317
 ،314. 316. 357 ,317البلديات 9
حاالت محلة  , 722 , 734 .الزراعي
 , 771 ,شارع املرور ,757 ,شارع
فلسطني  6حاالت محلة , 08 ,505
 ،509 ,502االمني  9حاالت محلة,
،743 , 735 , . 721 , 741 , 733
بغداد جديدة  7حاالت محلة 701
 ،704. 708 , 703 ,الزعفرانية 78
حالة محلة , 917 , 960 , 953 ,
, 952 , 956 , 977 , 949 , 955 , 964
958 , 950 , 953 , 965 , 962 , 961
 ,الكرادة  10حاالت محلة 905 ,903
 , 909 , 906 ,االعظمية  11حالة
محلة311 , 314 , 310 , 302 ,314 ,
 ، 342 , 318 ,العبيدي  8حاالت
محلة  ,الكفاءات 764 , 765, 762 ,
 ، 769 ,حي الزهراء 3حاالت محلة ,

, 759 , 757حي النرص حالة واحدة ,
 ،773الغدير حالة واحدة محلة 706
 ،الحسينية  12حالة محلة , 222 ,
, 224 , 219 , 223االسكالت  .بوب
الشام  ,الرسيدات  ,املعامل  3حاالت
محلة ,719 ,712 , 714 ،796 , 799
 718,710زيونة  7حاالت محلة ,716
الغدير  3حاالت  ،البنوك  6حاالت محلة
 , 321الزراعي، 315 ,الغزالية  4حاالت
محلة  , 681حي املثنى  3حاالت 710 ,
 ، 719 , 703 ,باب الشيخ حالة واحدة
محلة ، 129الدورة  3حاالت محلة
 ، 834شارع السعدون حالة واحدة
محلة  ،101الجادرية  3حاالت محلة
 ،911 ,923الطالبية 3حاالت محلة
 ،321 ,332 ,322املشتل  7حاالت
محلة  ,751 ,767 ,771الصليخ 7
حاالت محلة  ,326 ,304الحرية 3
حاالت ، 418 , 417 ,حي القاهرة6
حاالت محلة 318 ,313 ,309 ,311
،املدائن 13حالة محلة الوحدة ,قرية
الحرية الوردية ,جرس دياىل ,الرياض .
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج فيما نقلت الحاالت الحرجة اىل
العناية املركزة الخاصة بالعزل» ،مشريا
اىل ان «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع
اىل  60980تويف منهم  1356لالسف
فيما اكتسب الشفاء  54878واملتبقي
قيد العالج .»4746

ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل
تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ
املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين
الحاالت املشخصة يف مخترباتها
بمرض فريوس كورونا املستجد مع
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة
العارشة من ليلة الجمعة واملعلن عنها
امس السبت.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان عدد االصابات  206موزعة كاآلتي:
أبو دشري /2أبو غريب /4اإلسكان/1
االعالم  /5البياع  /13التاجي /2
الحرية  /10الدورة  /5السيدية /9
الشالجية  /1الرشطة الخامسة /1
الرشطة الرابعة  /2الشعلة /16
الطارمية  /17الطوبجي  /3العامرية
 /4العطيفية  /2الغزالية  /7القادسية
 /5الكاظمية  /17املحمودية /3
املعالف  /1املنصور  /7النرص والسالم
 /2الوشاش  /2الريموك  /3اليوسفية
 /1جكوك  /2حي الجامعة  /4حي
الجهاد  /20حي العامل  /14حي العدل
 /3سبع البور /1سويب  /1ناحية
الرشيد  /1سكنة جانب الرصافة
 /13محافظة بابل  /1محافظة دياىل
 ،1مبينة ان عدد الشفاء ،480 :بينما
عدد الوفيات.2 :

اعادة اعالن مناقصة
اىل /السادة الراغبني بتقديم عطاءاتهم
م /املناقصة املرقمة 2م2020/

اعادة اعالن مناقصة
اىل /السادة الراغبني بتقديم عطاءاتهم
م /املناقصة املرقمة 3م2020/

يرسُ معاونية السمنت الشمالية /املوصل بدعوة مقدمي العطاءات وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز املادة املذكورة
ادناه مع مالحظة ماييل:۔

يرسُ معاونية السمنت الشمالية /املوصل بدعوة مقدمي العطاءات وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز املادة املذكورة
ادناه مع مالحظة ماييل:۔

-1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بمعاونية السمنت الشمالية/
املوصل خالل ساعات الدوام الرسمي وكما موضح بالتعليمات املقدمي العطاءات.
-2متطلبات العمل املطلوبة ( :حسب الرشوط العامة للمناقصة)
 -3بامكان مقدمي العطاء رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد
دفع قيمة البيع البالغة ( )۱۵۰۰۰۰دینار.
-4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي (صندوق العطاءات يف مقر املعاونية ) يف املوعد املحدد وتبدأ من تاريخ النرش
لغاية تاريخ الغلق أعاله.
أ-العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف
املعاونية  -الساعة الثانية عرش بعد الظهر من تاريخ غلق املناقصة.
ب-الدوام يف معاونية السمنت الشمالية يبدأ من الساعة  7,5صباحا لغاية  ۲بعد الظهر.
-5عىل مقدمي العطاءات تقديم مایيل:۔
أ-شهادة تسجيل الرشكة من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة وهوية اتحاد تصنيف املقاولني وفق تعليمات
تسجيل وتصنيف املقاولني والرشكات املقاولة رقم  13لسنة  ۲۰۱5نافذة.
ب-تقديم تأمينات اولية بنسبة ( )%1من اجمايل الكلفة التخمينية بالدينار عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او
سفتجة صادر من مرصف معتمد ( التقل نفاذيته عن  3أشهر من تاريخ غلق املناقصة مع اضافة مدة ( )۲۸بوم اىل مدة
النفاذية) ماعدا املصارف التالية (الوركاء لالستثمار ،الشمال ،دار السالم لالستثمار ،دجلة والفرات للتنمية واالستثمار،
البرصة الدويل لالستثمار ،الرواحل اإلسالمي لالستثمار والتمويل ،بنك اسيا الرتکي ،مرصف البالد االسالمي ،بنك بارسيان،
االقتصاد االستثماري والتمويل ،مرصف ايالف اإلسالمي ،مرصف االتحاد العراقي ،مرصف االقتصاد لالستثمار والتمويل،
مرصف اور االسالمي)
ج -تقدیم کتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ للعام الحايل لغرض االشرتاك باملناقصات.
...مع التقدير...
املهندس عىل زيدان خلف
معاون املدير العام  /السمنت الشمالية

-1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بمعاونية السمنت الشمالية/
املوصل خالل ساعات الدوام الرسمي وكما موضح بالتعليمات املقدمي العطاءات.
-2متطلبات العمل املطلوبة ( :حسب الرشوط العامة للمناقصة)
 -3بامكان مقدمي العطاء رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد
دفع قيمة البيع البالغة ( )۱۵۰۰۰۰دینار.
-4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي (صندوق العطاءات يف مقر املعاونية ) يف املوعد املحدد وتبدأ من تاريخ النرش
لغاية تاريخ الغلق أعاله.
أ-العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف
املعاونية  -الساعة الثانية عرش بعد الظهر من تاريخ غلق املناقصة.
ب-الدوام يف معاونية السمنت الشمالية يبدأ من الساعة  7,5صباحا لغاية  ۲بعد الظهر.
-5عىل مقدمي العطاءات تقديم مایيل:۔
أ-شهادة تسجيل الرشكة من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة وهوية اتحاد تصنيف املقاولني وفق تعليمات
تسجيل وتصنيف املقاولني والرشكات املقاولة رقم  13لسنة  ۲۰۱5نافذة.
ب-تقديم تأمينات اولية بنسبة ( )%1من اجمايل الكلفة التخمينية بالدينار عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او
سفتجة صادر من مرصف معتمد (التقل نفاذيته عن  3أشهر من تاريخ غلق املناقصة مع اضافة مدة ( )۲۸يوم اىل مدة
النفاذية) ماعدا املصارف التالية (الوركاء لالستثمار ،الشمال ،دار السالم لالستثمار ،دجلة والفرات للتنمية واالستثمار،
البرصة الدويل لالستثمار ،الرواحل اإلسالمي لالستثمار والتمويل ،بنك اسيا الرتکي ،مرصف البالد االسالمي ،بنك بارسيان،
االقتصاد االستثماري والتمويل ،مرصف ايالف اإلسالمي ،مرصف االتحاد العراقي ،مرصف االقتصاد لالستثمار والتمويل،
مرصف أور االسالمي).
ج -تقدیم کتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ للعام الحايل لغرض االشرتاك باملناقصات.
...مع التقدير...
املهندس عىل زيدان خلف
معاون املدير العام  /السمنت الشمالية
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لضمان األمن يف ظل النزاع مع أذربيجان

احلركات املتشددة يف تونس تستقطب اليائسني من التغيري

رئيس وزراء أرمينيا يستنجد ببوتني
طالباً مساعدته للبدء مبشاورات عاجلة

كيف حتول منفذ هجوم نيس من باحث عن عمل إىل إرهابي؟

يريفان-اوتاوا/أ ف ب:
طل�ب رئي�س ال�وزراء األرمين�ي نيك�ول
باش�ينيان رس�ميا م�ن الرئي�س ال�رويس
فالديم�ري بوت�ن بدء مش�اورات “عاجلة”
لتوفري األمن يف ظل النزاع مع أذربيجان عىل
ما ذكرت وزارة الخارجية امس السبت.
وأتى اإلعالن الذي قد يسهم يف تصعيد إضايف
للن�زاع بعدما فش�لت أرميني�ا وأذربيجان
يف التوص�ل إىل وقف جدي�د إلطالق النار يف
ناغورني قره باغ خالل محادثات يف جنيف
اول امس الجمعة.
وتملك روس�يا قاعدة عس�كرية يف أرمينيا
وترتبط بمعاهدة دفاع مع يريفان.
وأوضح�ت ال�وزارة يف بي�ان “طلب رئيس
وزراء أرميني�ا م�ن الرئي�س ال�رويس بدء
مش�اورات عاجل�ة بهدف تحدي�د طبيعة
وحجم املساعدة التي يمكن التحاد روسيا
أن يوفرها ألرمينيا لضمان أمنها”.
وتتواج�ه أذربيج�ان أرمينيا يف ن�زاع حول
ناغورن�ي قره باغ منذ س�يطر انفصاليون
أرمن مدعمون من يريفان عىل هذا اإلقليم
الجبي يف التس�عينات بعد حرب خلفت 30
ألف قتيل.
وتج�دد الن�زاع يف  27أيلول/س�بتمرب
ويتواص�ل القتال رغ�م املح�اوالت الدولية
للتوصل إىل وقف إلطالق النار.
لكن باش�ينيان قال يف رسالته إىل بوتن إن
املعارك باتت تقرتب من حدود أرمينيا وجدد
التأكي�د ع�ىل أن تركي�ا حليف�ة أذربيجان،
تدعم باكو عىل ما جاء يف البيان.
وطل�ب مس�اعدة موس�كو مس�تندا إىل
الرواب�ط الوثيق�ة ب�ن البلدي�ن ومعاهدة
صداقة وتعاون ومس�اعدة متبادلة موقعة
العام .1997
وكان طرف�ا الن�زاع يف ناغورني ق�ره باغ
اتفقا ع�ىل وقف إلطالق الن�ار ثالث مرات
خالل محادثات بواسطة روسية وفرنسية
وأمريكية إال أنها لم تصمد طويال.
وأفادت حصائل جزئيّة عن مقتل أكثر من
 1250ش�خصا بينهم أكثر من  130مدنيا
من�ذ اس�تئناف املع�ارك وهي األس�وأ منذ
ح�رب التس�عينات إال ان الع�دد الفعي قد
يكون أعىل بكثري.

من جهته�ا ذك�رت صحيف�ة “ذا غلوبال
ّ
مس�رية
آن�د مي�ل” الكندي�ة أن طائ�رة
تركية ،أس�قطتها أرميني�ا يف النزاع الدائر
يف ناغورني قره ب�اغ ،كانت مزودة بنظام
استهداف كندي.
وأوقفت كندا صادرات األس�لحة إىل تركيا
يف بداي�ة تري�ن األول/أكتوب�ر يف أعقاب
تحقي�ق ح�ول احتم�ال تزوي�د ه�ذا البلد
معدات عسكرية كندية إىل أذربيجان.
وتعد تركيا حليفا قويا ألذربيجان يف نزاعها
للسيطرة عىل إقليم ناغورني قره باغ.
والتق�ط مص�ور م�ن الصحيف�ة الكندية
ذه�ب إىل مجم�ع عس�كري أرميني صورا
ألج�زاء م�ن الطائ�رة التي تم إس�قاطها
الخميس.
ونقلت الصحيفة عن الخبري كيليس غاالغر
أن الصور تظهر نظام تصوير واس�تهداف
من طراز “إم إكس r15دي” صنعته رشكة
“إل 3هاريس ويسكام”الكندية.
وس�محت أوت�اوا يف أيار/ماي�و للرك�ة
ومقره�ا يف برلنغت�ون يف أونتاريو بتصدير
ه�ذه األنظم�ة إىل رشك�ة باي�كار الرتكية
املصنعة للطائرات املسرية.
وأوضح غاالغر أن “لوحة القاعدة نفس�ها
ّ
مصنعة الطائرة
تحتوي عىل كتابة بايكار،
الرتكية املسرية بايكار تي بي .”2
وتح�دث رئيس ال�وزراء الكندي جاس�تن
ترودو خ�الل مؤتمر صحفي ع�ن انتهاك
محتمل التفاقيات بيع املعدات العسكرية.
وق�ال “علينا التأك�د من اح�رتام القواعد
واالتفاقي�ات ال�واردة يف العق�د ح�ول
استخدام” املعدات الكندية.
ومنذ اندالع املعارك يف  27أيلول/س�بتمرب،
أراض
اس�تعادت الق�وات األذربيجاني�ة
ٍ
كان�ت خارج�ة عن نط�اق س�يطرتها منذ
التس�عينيات حن دارت حرب بن الجانبن
خلّفت  30ألف قتيل وأدت إىل انفصال إقليم
ناغورني قره الذي تقطنه غالبية أرمينية.
وأعلنت ه�ذه املنطقة املدعوم�ة اقتصاديا
وعس�كريا م�ن أرمينيا ،اس�تقاللها عقب
حرب عام  1994إال أنها لم تحظ باالعرتاف
ال م�ن املجتم�ع ال�دويل وال م�ن جان�ب
أرمينيا.

تونس/متابعة الزوراء:
ال يشء كان يوح�ي ب�أن إبراهي�م
العيساوي ،الش�اب الذي ينتمي إىل
عائلة فقرية كثرية العدد ،ستنقلب
حياته م�ن باحث ع�ن هجرة غري
قانونية لتحسن أوضاعه يف فرنسا
إىل مش�تبه ب�ه يف تنفي�ذ هج�وم
إرهاب�ي ،وهو ما جعل سياس�ين
وخ�رباء يف الجماع�ات اإلس�المية
يقول�ون إن األزم�ة االجتماعي�ة
واالقتصادي�ة م�ا بع�د الث�ورة يف
تونس تخلق مناخا مالئما لتحويل
الش�باب م�ن باحث�ن ع�ن ُس�بل
الحياة الكريمة إىل يائس�ن يسهل
استقطابهم من ِقبل املتشددين.
ووصل العيساوي إىل فرنسا عشية
االعت�داء بعد مغام�رة الهجرة غري
القانوني�ة (الحرق�ة) من محافظة
صفاق�س الت�ي ينتم�ي إليه�ا ،إىل
جزي�رة المبي�دوزا اإليطالي�ة ثم إىل
مدينة نيس الفرنسية.
وتش�ري عائلت�ه إىل أن�ه أصب�ح
متديّن�ا قبل س�نتن تقريب�ا ،لكنه
لم يكن يظهر أي أف�كار أو مواقف
متطرفة.
وتقول قمر ،والدة إبراهيم ،بحرسة
“منذ عام�ن ونصف الع�ام أصبح
ي�ؤدي الص�الة ويتنق�ل فق�ط بن
العم�ل والجامع والبيت وال يجالس
الحي.
أحدا” من أبناء
ّ
وتتابع “كان قبل ذلك يرب الخمر
ويتعاطى املخدرات… كنت أقول له
ملاذا تنفق أموالك ونحن محتاجون”،
وكان يجيبه�ا “إن هدان�ي الل�ه
فسوف يهديني لروحي”.
وح�اول إبراهي�م الهج�رة بطريقة
غري قانونية ع ّدة مرات ،إىل أن نجح

يف ذل�ك .وعن�د وصول�ه إىل إيطاليا
يف محاولت�ه األخ�رية قب�ل ش�هر
ونص�ف الش�هر أخرب العائل�ة بأنه
عمل يف قطف الزيتون ،حس�ب قول
شقيقه.
وأبل�غ إبراهي�م العائل�ة بوصول�ه
األربعاء إىل فرنسا للبحث عن عمل.
وتقول ش�قيقته عف�اف إن أخاها
إبراهي�م ذه�ب إىل مبن�ى مقاب�ل
لكنيس�ة نوت�ردام ف�ور وصوله إىل
ني�س صب�اح الخمي�س ليخل�د إىل
النوم ،وأنه أطلعهم عىل املنطقة.
وتجل�س وال�دة منف�ذ عملية نيس
التي تجيب عن أسئلة الصحفين-وش�قيقه يف بيتهم�ا املتواض�ع،
وعالم�ات الصدم�ة والذه�ول
الش�ديدين بادية عليهم�ا من هول
ما قام به.
وت�روي األم أن إبراهي�م “عندم�ا
انقطع عن الدراس�ة يف املعهد عمل
يف محل إلصالح الدراجات النارية”.
وتؤك�د أن ابنه�ا “جم�ع مبلغ�ا
ي�رتاوح ب�ن  1100دين�ار و1200

دين�ار (ح�وايل  400يورو) وأنش�أ
كش�كا لبي�ع البنزي�ن” ع�ىل غرار
الكثري من الشباب يف املنطقة الذين
يس�رتزقون من مثل ه�ذا املروع
غري القانوني.
وول�د إبراهيم يف عائل�ة تتكون من
حي
س�بع بن�ات وثالث�ة ش�بان يف ّ
ش�عبي ،حيث البنية التحتية ش�به
معدوم�ة ،بالق�رب م�ن منطق�ة
صناعية يف محافظة صفاقس.
ويق�ول محللون وخرباء اجتماع إن
الوضعي�ة االجتماعي�ة الت�ي عاش
فيه�ا إبراهيم تمث�ل أرضية خصبة
بالنس�بة إىل الجماعات اإلس�المية
املتش�ددة التي دأبت عىل استقطاب
الشباب وش�حنهم بأفكار متطرفة
ث�م إرس�الهم إىل مناط�ق النزاع يف
س�وريا وليبيا ،وذلك قبل س�نوات.
كم�ا وجدت تلك الجماع�ات مناخا
مالئما لعمله�ا يف املناطق الداخلية
الفق�رية ،وتولت اس�تقطاب أعداد
م�ن الش�باب لتنفيذ عملي�ات ضد
ق�وات األم�ن والجي�ش يف تون�س،

واالحتماء بالجبال.
ويش�ري املحلل�ون إىل أن الوض�ع
االقتص�ادي الصعب الذي تعيش�ه
الب�الد يدف�ع بأع�داد من الش�بان
إىل الي�أس وااللتج�اء إىل االنتح�ار،
أو اللح�اق بمجموع�ات متش�ددة
لله�روب م�ن أوضاعه�م الصعبة.
ويلف�ت ه�ؤالء املحلل�ون إىل أن
رصاع�ات السياس�ين ومزايداتهم
وخالفاته�م فاقم�ت حال�ة اليأس
خاصة بعد حلم الش�باب بأن ثورة
 2011س�تحقق له�م آمالهم ،لكن
النتائ�ج املس�جلة خالل الس�نوات
العر األخرية كانت صادمة.
ورشع القضاء التونيس يف التحقيق
مع أفراد عائلة املش�تبه به يف تنفيذ
هج�وم ني�س .ويقول نائ�ب وكيل
الجمهوري�ة يف املحكم�ة االبتدائية
بتون�س محس�ن الدايل إن املش�تبه
ب�ه “لي�س مصنف�ا إرهابي�ا ل�دى
الس�لطات التونس�ية وغ�ادر البالد
بطريقة غري قانونية يف  14سبتمرب
ولدي�ه س�وابق قضائي�ة يف أعمال
عنف ومخدرات”.
وأكد الخبري يف الجماعات اإلرهابية
مازن الريف ع�ىل دور الجماعات
اإلرهابي�ة الت�ي اس�تغلت الوض�ع
االجتماعي واالنفالت األمني ،فضال
عن دور الخطاب التحرييض الصادر
عن بعض رجال الدين.
وأشار الريف ،إىل أن الوضع السيّئ
لي�س نتيج�ة خطاب�ات التحريض
املتش�ددة فحس�ب ،بل يوجد أيضا
ف�راغ معنوي ودين�ي ،باإلضافة إىل
اإلحباط والصدم�ة والفقر واليأس
وتحول البالد إىل ما يش�به السجن،
م�ا خلق بدائ�ل مزيفة أم�ام هؤالء

الشبان.
من جهت�ه ،اعت�رب زه�ري املغزاوي
األم�ن الع�ام لحرك�ة الش�عب(قومي�ة) -أن “األس�باب عدي�دة؛
منها ح�االت اإلحب�اط الع�ام التي
تس�تغلها الجماع�ات التكفريية يف
نش�اطها” ،وأق� ّر ب�أن “الخط�اب
الس�يايس العنيف واملتش�نج يخدم
مصالح اإلرهابين”.
وق�ال املغ�زاوي ،إن “األزم�ة
السياسية ألقت بظاللها أيضا -من
حي�ث الخط�اب ومواق�ع التواصل
االجتماعي والش�يطنة والكراهية-
ع�ىل مناخ تربي�ر اإلره�اب وإيجاد
غطاء سيايس له”.
وتته�م الحكوم�ات املتعاقب�ة منذ
 2011بأنه�ا اهتم�ت باالنتق�ال
الس�يايس م�ن خ�الل إنج�اح
ث�الث محط�ات انتخابي�ة ك�ربى،
لكنه�ا فش�لت يف معالج�ة امللفات
االقتصادي�ة واالجتماعية ،وهو ما
دف�ع آالف األش�خاص إىل املغام�رة
بالهج�رة غ�ري القانوني�ة ،ومنهم
م�ن مات غرق�ا ،وبعضه�م ال يزال
مص�ريه مجه�وال ،والبع�ض اآلخر
يعيش تحت سيف الرتحيل إىل بالده
بسبب وضعيته غري القانونية.
وتنش�ط مح�اوالت الهج�رة م�ن
الس�واحل التونسية يف اتجاه أوروبا
عرب “ق�وارب املوت” ويت�م توقيف
مهاجرين بصورة شبه يومية.
وتب�ن إحص�اءات وزارة الداخلي�ة
التونس�ية أن�ه من�ذ مطل�ع الع�ام
الحايل حتى أواسط سبتمرب ،حاول
 8581شخصا عبور املياه التونسية
يف اتجاه السواحل األوروبية ،بينهم
 2104من جنسيات أجنبية.

هكذا تفاعل اجلزائريون مع مرض الرئيس عرب مواقع التواصل
الجزائر /متابعة الزوراء:
تفاعل الجزائريون بشكل جارف مع أخبار مرض الرئيس
عبد املجيد تب�ون الذي نقل لدواعي صحّ ية إىل أملانيا لتلقي
العالج املناس�ب ،وفق ما أكده بيان لرئاس�ة الجمهورية.
وبرز هذا التفاعل بش�كل جي من خ�الل مواقع التواصل
االجتماع�ي الت�ي تداول�ت يف مجمله�ا أخب�ار وتط�ورات
الوضعية الصحية للرئيس ،كما أعادت نر بيان الرئاس�ة
ع�ىل نط�اق واس�ع ،متس�ائلن ع�ن مص�ري االس�تفتاء
بخصوص تعديل الدس�تور يف حال استمرار مرض الرئيس
وعدم تماثله للشفاء.
وتعب�ريا منهم عن تضامنهم ودعمه�م للرئيس تبونّ ،
غري
كثري من املش�رتكن “بروفايالت” حساباتهم واستبدلوها
بصورة الرئي�س عبد املجيد تبون ،الذي دعوا له بالش�فاء
وموف�ور الصحة والعافية ،وحت�ى املختلفن معه وضعوا
خالفاته�م جانب�ا ورفع�وا أكف الدع�اء ترضع�ا لله بان
يشفيه ويحميه.
وكتب أبو خديجة أيضا عىل تويرت ،وفق صحيفة “الخرب”،
“أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يشفي عبده عبد
املجيد تبون ويعافيه وأس�أله س�بحانه بأسمائه الحسنى
وصفاته العىل أن يوفق�ه للعدل والحكم برعه وان يأخذ
بي�ده وناصيت�ه للخ�ري والصالح وان يس�خر ل�ه البطانة

الصالح�ة الت�ي تعينه ع�ىل الخري وتحضه علي�ه” ،وكتب
اىل جانبه أبو محمد عزام الجزائري “اللهم اش�ف رئيس�نا
ش�فاء ال يغادر س�قما يا رب” ،أمّ ا ب�الل فقال يف تغريدته
“اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العاملن…”.
ورغ�م البيان�ات الرس�مية املتتالي�ة لتقديم رؤي�ة واضحة
وش�فافة عن صحة الرئي�س وإعالن الخ�رب يف حينه ،إال أن
ذلك لم يقض عىل تخوفات بعض الجزائرين الذين يخشون

تده�ور الحالة الصحية للرئيس البالغ م�ن العمر  74عاما،
منساقن يف ذلك نحو بعض اإلشاعات املغرضة ،وقطع بيان
الرئاسة كل التأويالت حيث ّ
أكد ّ
أن “صحة الرئيس مستقرة
وال تستدعي أي قلق” يف محاولة لتبديد الشكوك.
وع�ىل موق�ع التواص�ل “فايس�بوك” ن�ر زق�ار رضا يف
صفح�ة “عم�ال الصح�ة الجزائرين”“ :لس�نا م�ن أهل
السياسة ..الرئيس مريض ،لم يقرص يف حق عمال الصحة،
فاللّهم اش�فه وعافه وأعده س�املا” ،والقى منشوره آالف
اإلعجاب�ات والتعليق�ات مؤمن�ة ع�ىل الدعاء له ولس�ائر
مرىض املسلمن.
وإىل ذلك ،نرت صفحة “هن�ا أوقروت” التي تعد صفحة
إخبارية اجتماعية مجموعة من األدعية الخاصة باملريض
والدع�اء له منها “اللهم إنا نس�ألك بصفات�ك العىل التي ال
يق�در أحد عىل وصفها وبأس�مائك الحس�نى التي ال يقدر
احد أن يحصيها وأس�ألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن
تش�ايف وتعايف بحولك وقوتك أن تش�في رئيسنا وويل أمرنا
عبد املجيد تبون”.
ونرت املنظمة الوطنية لتواصل األجيال دعواتها بالشفاء
للرئيس عرب صفحتها الفايس�بوكية حيث ورد فيها “ربي
أس�ألك برحمتك وكرمك ولطفك وسرتك الجميل أن تشفي
ويل أمرنا وكل مريض وتمتعه بالصحة والعافية”.

قبل  3أيام من االنتخابات الرئاسية

استطالعات :بايدن يف الصدارة وترامب حيتفظ بفرصة للفوز
واشنطن/متابعة الزوراء:
قبل ثالثة أيام من يوم التصويت،
أفادت اس�تطالعات للرأي العام
ب�أن املرش�ح الديمقراط�ي يف
انتخاب�ات الرئاس�ة األمريكي�ة
ج�و باي�دن يتقدم عىل حس�اب
الرئي�س الجمه�وري املنتهي�ة
واليته دونالد ترامب.
وتق�در االس�تطالعات ،حس�ب
موقع  RealClearPoliticsالذي
يجم�ع نتائجها ،مس�توى دعم
ترام�ب وباي�دن ب�ن الناخب�ن
األمريكي�ن بمع�دل 43.5%
و 51.3%عىل التوايل.
وترتاوح تقييمات االستطالعات
ملس�توى دع�م ترام�ب ب�ن 40
و ،46%فيما يقدر مستوى دعم
بايدن بما بن  49و.54%
لكن قناة “فوكس نيوز” أشارت
يف اس�تطالعها إىل أن ترام�ب
تمك�ن يف األس�ابيع األخرية من
تعزيز مواقع�ه وتقليص تخلفه
عن بايدن من  10إىل 44%( 8%
مقابل  52%حس�ب االستطالع
األخري مقابل  43%مقابل 53%
أوائل أكتوبر).
من جانبه ،قدر موقع rFiveThi
 tyEightاملختص باالستطالعات
فرص فوز بايدن ب�.90%
وكان أكث�ر م�ن  87.7ملي�ون
أمريكي ق�د أدل�وا بأصواتهم يف

االنتخاب�ات بش�كل مبك�ر ،م�ا
يمث�ل قراب�ة  60%م�ن إجمايل
عدد الناخبن يف البالد.
وع�ىل الرغ�م م�ن التوقع�ات
ال�واردة ال ي�زال الغم�وض يلف
نتائ�ج التصوي�ت ،خاص�ة وأن
ترام�ب س�بق أن حق�ق قب�ل

أربع س�نوات ف�وزا مفاجئا عىل
املرش�حة الديمقراطية هيالري
كلينت�ون رغ�م تنب�ؤات معظم
االستطالعات.
كما أظه�رت جول�ة جديدة من
اس�تطالعات الرأي هذا األسبوع
م�ن مجموع�ة ترافالغ�ار التي

تنب�أت بش�كل دقي�ق بنتائ�ج
االنتخاب�ات املاضية ،أن الرئيس
الجمه�وري دونال�د ترام�ب
يتقدم عىل املرشح الديمقراطي
للرئاس�ة جو بايدن يف  5واليات
متأرجح�ة ،وه�ي فلوري�دا،
وبنس�لفانيا ،ون�ورث كارولينا،

وميتش�يغان وأريزون�ا ،مم�ا
ي�دل عىل أن طري�ق ترامب لعام
 2016يشابه نفس الطريق لعام
.2020
كم�ا أظه�ر االس�تطالع أن
املرش�حن أيضا يف سباق صعب
للغاي�ة عىل ويسكونس�ن ،وذلك

وفقا ً ملسح حديث أجراه روبرت
كاهايل ،خبري استطالعات الرأي
يف مجموع�ة ترافالغ�ار ،حي�ث
وص�ف كاه�ايل بأن�ه أح�د أكثر
منظمي اس�تطالعات الرأي دقة
يف انتخاب�ات ع�ام  ،2016وهو
اآلن يحذر م�ن “تصويت ترامب
الخفي” الذي لم يتم حس�ابه يف
استطالعات الرأي األخرى.
وقال كاهايل لصحيفة واشنطن
تايم�ز ام�س الس�بت “أعتق�د
بالتأكيد أنها ستكون مفاجأة”،
“أعتق�د أن الن�اس يكذبون عىل
منظم�ي اس�تطالعات ال�رأي
فقط”.
وأظه�ر اس�تطالع ال�رأي ال�ذي
أج�راه يف فلوري�دا وال�ذي ُن�ر
ي�وم الخمي�س أن الرئي�س
ترام�ب يتق�دم بنح�و  3نقاط ،
 ،49٪مقاب�ل  .46.9٪وباملثل يف
ميش�يغان ،يتقدم ترمب بنسبة
 49٪إىل .46.6٪
أم�ا يف والي�ة بنس�لفانيا أظه�ر
اس�تطالع ملجموع�ة ترافالغ�ار
ُن�ر ي�وم الثالث�اء ،أن ترام�ب
يتفوق بنسبة  48.4٪عىل بايدن
بنسبة  .47.6٪وبالنسبة لوالية
ن�ورث كارولينا ،يتق�دم ترامب
بنقطت�ن تقريب�ا 48.8٪ ،إىل
.46٪
كما أظهر االس�تطالع أن ترامب

يتق�دم يف أريزونا ب�� 49.09%
مقابل  46.4لبايدن.
أم�ا والي�ة ويسكونس�ن ،وهي
والية فاز بها ترامب بأقل من 1٪
يف عام  ،2016فهي وضع خاص
حيث يتقدم بايدن هناك بنس�بة
 0.4٪فقط يف االس�تطالع األخري
لكاهايل نر هذا األسبوع.
يذك�ر أن تلك الوالي�ات الخمس
الت�ي يتواجد فيها الرئيس حاليا
كانت س�اعدت يف إيصال ترامب
إىل البي�ت األبي�ض يف س�باقه
ض�د هي�الري كلينت�ون قب�ل 4
س�نوات.وقال كاه�ي ،إن األمر
يتعل�ق باالقتص�اد ال�ذي يب�دو
أن�ه يحف�ز الناخب�ن يف دعمهم
لرتمب.ويح�اول س�اكن البي�ت
األبيض الفوز بوالية ملينيس�وتا،
لك�ن تل�ك الوالي�ة ل�م تص�وت
لرئي�س جمهوري من�ذ الرئيس
نيكسون.
وأظه�ر اس�تطالع كاه�ي الذي
ُن�ر ي�وم األربع�اء أن باي�دن
يتقدم عىل ترامب هناك بنس�بة
 48٪إىل .44.8٪
إىل ذلك ،يتوقع الس�يد كاهي أن
ترامب لديه فرصة للفوز بوالية
مينيس�وتا إذا انس�حب مغن�ي
الراب كاني ويس�ت الذي رش�ح
نفسه هناك والذي يحظى بتأييد
.3.5٪
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صفحات التواصل االجتماعي
ماهلا وماعليها
علي حمي راضي الساعدي
للحديث عن مواقع التواصل االجتماعي ال بد اوال من تعريف هذه الصفحات
واملواقع ضمن ادوات اتصال تعتمد عىل شبكة االنرتنيت تتيح لالشخاص
التواصل والتفاعل فيما بينهم ومشاركة املعلومات املتاحة واالخبار ووصولها
البعد نقطة ومن اشهر هذه املواقع (الفيس بوك) و(اليوتيوب) و(السناب
شات) وكل هذه التطبيقات مصممة الكمال عملية التواصل بني الناس .لقد
احدثت ثورة التكنلوجيا عالم خاص يف االعالم وصارت حجر الزاوية يف حياتنا
االجتماعية والثقافية والنفسية للحصول عىل الحقائق واملعلومات عرب نظام
مشرتك قائم عىل الرموز واالرقام والرسائل التي تمتاز بقدرتها عىل الحفاظ
عىل البيانات والصور واالسجات والفديوهات.
لقد جعلت التكنلوجيا العالم عبارة عن قرية صغرية يستطيع االنسان التواصل
مع االخرين بكل سهولة وحققت الثورة املعرفية الكثري من االيجابيات خاصة
يف التسويق االلكرتوني والخدمات املرصفية ودفع الفواتري واصبح املوقع
االلكرتوني منفذا ً هاما ً للعمل يف الكثري من املهن والحرف وتشغيل العمالة
والتقارير من خالل
بل اصبحت وسيلة مهمة لحفظ الوثائق والثقافة
املحتوى املكتوب واملسموع واملرئي ووسيلة ترفيهية لعرض االنشطة واالفالم
واملسلسالت واملرسحيات واملوسيقى وغريها.
وعىل الرغم من ايجابيات هذه الصفحات اال انها التخلو من السلبيات واالدمان
عىل االنرتنيت والعزلة االجتماعية والتأثري يف الجانب النفيس والصحي لذلك
وضعت الدول رقابة ملنع وصول بعض املنشورات اىل الناس حفاظا ً عىل الذوق
العام واحرتام الخصوصيات وتجنب املواجهات القانونية لذلك البد من ضوابط
تحكم وسائل االعالم وعدم املساس بالحقوق الشخصية واالستبعاد من املواقع
املشبوهة او التي تثري النعرات الطائفية ونرش االكاذيب واالشاعات والتحيل
بالصدق واالمانة واالحرتام وقبول الرأي والرأي االخر وعدم التفريق باملواقف
والتحري عن االخبار من مواقعها االصلية.
ً
ان الصفحات واملواقع حققت انتشارا ً مهما كونها استخدمت يف مجاالت الطب
والتجارة وخاصة يف مجال التعليم حيث برز دورها يف تقيش جائحة كورونا
واصبح بأمكان الطلبة التواصل عرب منصات التعليم االلكرتوني واجراء
االختبارات واالبحاث وتحقيق التباعد االجتماعي يف هذه الظروف.

احلشد يوافق على تشكيل ثالثة ألوية من
احلشد العشائري يف األنبار
بغداد /الزوراء:
اعلن امر الفوج االول لحشد محافظة االنبار ،صالح العيساوي ،امس السبت،
عن موافقة هيئة الحشد الشعبي عىل تشكيل ثالثة ألوية من الحشد العشائري
يف عموم مدن االنبار .
وقال العيساوي يف ترصيح صحفي :ان ”هيئة الحشد الشعبي وافقت عىل
تشكيل ثالثة الوية من الحشد العشائري منترشة يف عموم مدن االنبار ،وتخضع
هذه االلوية وتسليحها لهيئة الحشد الشعبي والقوات االمنية “.
واضاف ان” التشكيل الجديد ادى اىل إلغاء عدد من افواج الحشد العشائري
وضمها يف مقرات مسيطرة يف خطوة هي االوىل من نوعها منذ عودة االمن
واالستقرار اىل مدن االنبار” ،مبينا انه ”بموجب التشكيل الجديد انيطت مهمة
تسلم امللف االمني للواء االول ملناطق اقضية عامرية الصمود والكرمة والنساف،
فيما اسندت املهام االمنية للفوج الثاني ملناطق اقضية الخالدية والرمادي
ومناطق جزيرة الرمادي».
واكد ان” مهام اللواء الثالث اسندت اليه حماية املناطق الغربية اقضية الرطبة
وهيت وحديثة وراوه ،ويضم كل لواء ثالثة مقرات مسيطرة» .موضحا ان”
حركة الوية وافواج الحشد العشائري ستكون بإمرة هيئة الحشد الشعبي
والقوات االمنية “.

العتبة احلسينية تشكل  ١١جلنة وتعقد
حنو  ١00مؤمتر حلل اخلالفات العشائرية
بغداد /الزوراء:
اعلنت العتبة الحسينية املقدسة،
امس السبت ،تشكيل  11لجنة
عشائرية وعقد  108مؤتمرات وندوة
يف مختلف املحافظات بهدف الحد
من املبالغة يف الفصول العشائرية
وجعلها وفق السنن الرشعية.
وقال مسؤول التبليغ والتعليم الديني
يف العتبة ،فاهم االبراهيمي ،يف
ترصيح صحفي:ان “شعبة التلبيغ
شكلت لجنة عشائرية جديدة يف
العاصمة بغداد ليصبح عدد اللجان

املشكلة الحتواء الخالفات العشائرية
يف عموم املحافظات بلغت  11لجنة
تأخذ عىل عاتقها حل املشكالت وفق
املنطق الرشعي».
واضاف االبراهيمي انه “تم عقد
 108مؤتمرا وندوة يف عدد من
املحافظات هدفت جميعها اىل كيفية
حل املشكالت والخالفات العشائرية
عىل وفق الطرق الرشعية” ،مؤكدا
“توزيع كراسات الديات عىل وفق
فتاوى املرجعية الدينية عىل شيوخ
العشائر وحثهم عىل االلتزام بها”.
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النزاهة تطالب أمانة بغداد باعتماد أمنوذج ُموحد الستيفاء الرسوم
بغداد /الزوراء:
طالبت هيئة النزاهة االتحادية ،امس السبت،
نموذج مُ وحَّ ٍد
أمانة بغداد برضورة اعتماد
ٍ
ٍّ
خاص باستيفاء الرسوم واألجور؛ منعا ً ملخالفة
القانون وتجاوز الصالحيات املُح َّددة.
وأوصت الهيئة ،يف بيان صحفي :األمانة
ٍّ
خاص باستيفاء
نموذج مُ وحَّ ٍد
بـ»إصدار
ٍ
رسوم (املهنة  ،واإلعالن ،وأجور رفع النفايات)
وفقا ً للقوانني والتعليمات النافذة ،وإعمامه
عىل دوائر البلدية كافة؛ بغية العمل بموجبه
ومنعها من استخدام سواه».
تقرير لها
وأشارت دائرة الوقاية يف الهيئة ،يف
ٍ
عن الزيارات التي قام بها فريقها إىل دائرة بلدية
ُّ
والتحقق من صحَّ ة صدور
الكرخ؛ للتحرّي
كتاب عن الدائرة من حيث مطابقته ألحكام
ٍ
قانون واردات البلدية املرقم (  130لسنة
 )1963وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم
( 56لسنة  ،)1977إىل «قيام الدائرة بإصدار
جهات ،بالرغم من
الكتاب وإرساله إىل ع َّدة
ٍ

غريصحيح».
كونه إجرا ًء
ٍ
ٌ
نسخة منه إىل مكتب
واوضح التقرير ،املرسلة
أمني بغداد« :قيام دائرة بلدية الكرخ بتوجيه
الكتاب إىل مديريات التسجيل العقاري واملرور

العامة والجوازات والسفر لوضع إشارة حجز
العقار واملركبة ومنع السفر ،رغم كونها غري
معنية بهذا األمر ،الذي ُي َع ُّد من صالحيات
الدائرة القانونية يف أمانة بغداد بموجب قانون

تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56لسنة
.»)1977
وأضاف ان «الكتاب املذكور تضمَّن
عبارات ال
ٍ
سن َد لها من القانون ،ومنها رضورة التسديد
خالل مُ َّد ٍة أقصاها ( )48ساعة من تاريخ
التبليغ باإلنذار وبخالفه سيت ُّم اتخاذ اإلجراءات
القانونيَّة كافة ،بما فيها حجز األموال املنقولة
وغري املنقولة استنادا ً لقانون تحصيل الديون
الحكومية ،يف حني َّ
إن املادة الثالثة من القانون
املذكور َّ
نصت عىل أنه « اذا تأخر املدين عن دفع
أي مبلغ من املبالغ املذكورة يف املادة األوىل يف
موعدها املعني فعىل املوظف املخول بتطبيق
القانون أن ينذره بوجوب تسديد الدين خالل
عرشة أيام».
َّ
وبيَّـن التقرير أن «دائرة بلدية الكرخ تعهدت
باعتماد
نموذج يتالىف األخطاء املؤرشة فيما
ٍ
ُّ
يخص توجيه كتب (اإلنذار)  ،علما ً أن النموذج
املزمع اعتماده كان معتمدا ً سابقا ً من قبل
األمانة».

األنبار تؤكد حاجتها لعامني إلعالنها خالية من األلغام والعبوات
بغداد /الزوراء:
أكد محافظ األنبار ،عيل فرحان
الدليمي ،امس السبت ،ان عدد
االلغام واملخلفات الحربية يف
املحافظة فاق التوقعات وتحتاج
إىل عمل دؤوب ومضن لتنظيف
املنطقة بالكامل ،مشريا إىل
الحاجة لعامني قبل أن تشهد
االنبار خلوها من االلغام والعبوات

الناسفة.
وقال الدليمي يف حوار صحفي:
إن “املحافظة قدمت التسهيالت
والدعم الكامل ملنظمات ازالة
الناسفة
والعبوات
االلغام
ومنحتها االستثناءات خالل فرتة
حظر التجوال الستكمال عمليات
التطهري بالتعاون مع مركز
العمليات الوطني ودائرة شؤون

األلغام».
وأضاف أن “املحافظة تعمل مع
منظمات انسانية مسجلة يف دائرة
املنظمات غري الحكومية يف االمانة
العامة ملجلس الوزراء ،من بينها
منظمة  NPAالنرويجية التي
ازالت اكثر من  3000عبوة من
عموم االنبار ،منذ عام  2019اىل
اليوم ،بينما بدأت منظمة “هايلو

تراست” الربيطانية اعمالها يف
محافظتي صالح الدين واالنبار،
وكان اول مرشوع لها من مدينة
الفلوجة يف  28/2/2018بمنطقة
هياكل النعيمية  ، 100ومنطقة
مقربة الشيالوية ،يف حني كان أول
مرشوع لها بمدينة الرمادي يف
منطقة السايلو يف 27/10/2019
بمساحة  11965مرتا مربعا ،إذ

أزيلت منها  3عبوات ناسفة».
وتابع الدليمي أنه “يف مدينة
الطاش الثانية ال يزال العمل
جاريا بسبب كرب مساحتها التي
تبلغ  684.123الف مرت مربع ،تم
تنظيف  246.204الف مرت مربع،
فيما ال يزال العمل جاريا لتنظيفها
بعد أن تم العثور عىل  204عبوات
اىل اآلن”.

الطاقة النيابية حتذر من انتكاسة كهربائية األمن النيابية :عملية اخليالنية هي بداية
بسبب سياسات احلكومة
خطة واسعة إلنهاء ملف «الفراغات»

بغداد /الزوراء:
َّ
حذرت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية
يف مجلس النواب ،امس السبت ،مما وصفته
بـ«انتكاسة» يف تجهيز املواطنني بالكهرباء يف
املرحلة املقبلة ،الفتة إىل أن مرشوع قانون عجز
موازنة  2020لم تتضمن مفرداته أي مبالغ
لصيانة محطات الكهرباء.
وقال عضو اللجنة صادق السليطي ،يف حوار
صحفي :إن “الحكومة أعدت موازنة بـ  57ترليونا
و 811مليار دينار عراقي ألربعة اشهر ،بعجز مايل
قدره  41ترليونا يتم تسديده باالقرتاض ،تضاف
إليه ايرادات مقدرة بـ  16ترليون دينار” ،مبينا أن
“املوازنة املعدة لم تخصص دينارا ً واحدا ً لصيانة
محطات الكهرباء التي ستبقى عرضة لألعطال
الطارئة”.
وأضاف السليطي أن “الجدول املخصص من وزارة
املالية لقانون العجز املايل تضمن مبالغ السترياد
الطاقة الكهربائية ،وكذلك مبالغ لرشاء الطاقة من
املستثمرين يف محطات الرميلة وبسماية وباقي
املحطات بمبالغ عالية جدا اثقلت كاهل الدولة
وميزانيتها”.

مشريا ً إىل أن “املالية خصصت خمسة ترليونات
ونصف الرتليون دينار السترياد ورشاء الغاز من
دول الجوار اغلبها مستحقات لعامي 2019
 2020/بمعنى أن وزارة الكهرباء لن تستفيد
منها الن اغلبها سيذهب اىل مستثمري محطات
الكهرباء”.
وطالب السليطي الحكومة ووزارة املالية بـ”تعديل
هذه الفقرة وتخصيص مبالغ لوزارة النفط تبوّب
تحت عنوان صيانة محطات الكهرباء والتشغيل،
وباالخص وحدات الديزل التي تكون تكلفة
تشغيلها وصيانتها اقل سعرا ،وتعطي توليدا
اعىل لغرض رفع طاقة االنتاج خالل فرتات الذروة
يف الصيف والشتاء” ،منوها بأن “مفصل توليد
الديزالت التي تنترش محطاتها يف الرقعة الجغرافية
للبلد يف الجنوب والوسط ويف املناطق الشمالية لم
يلق اهتماما كامال إذ رغم قلتها تعطي كفاءة جيدة
جدا وهي ارخص سعرا بعد املحطات الكهرومائية
وتنافس املحطات الغازية بحاجتها للصيانة
والوقود كونها تعمل بالوقود الثقيل ( )HFOوهو
ارخص انواع الوقود ومتوفر بكميات كبرية جدا يف
وزارة النفط”.

االستخبارات تقتل إرهابيا وتضبط  ١٣وكراً
داعشيا يف كركوك
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات ،امس السبت ،مقتل
إرهابي وجرح اخر وضبط  13وكرا ً لعصابات
داعش بعمليتني منفصلني يف كركوك .
وذكر بيان للوكالة انه «استنادا ملعلومات
استخبارية دقيقة ،نفذت مفارز وكالة
االستخبارات املتمثلة بمنظومة استخبارات
الرشطة االتحادية باالشرتاك مع قطعات الرشطة
االتحادية عمليتني امنيتني منفصلتني يف ناحية
الرشاد ضمن محافظة كركوك ،اسفرتا عن مقتل
أحد االرهابني وجرح اخر اثناء عملية التفتيس يف

وادي ابو شحمة».
وأضاف انه «تم ضبط ( )13وكرا ً لعصابات
داعش االرهابي بمناطق متفرقة من الناحية
اعاله احتوت بداخلها عىل ( )12عبوة مختلفة
و ( )10جلكانات مملوءة بماده  C4و ()4
دراجات نارية وحزام ناسف وجرار زراعي ومواد
لوجستية وغذائية ومالبس عسكرية ونضائد
مختلفة وقداحات تفجري واسالك تفجري ورايتني
لعصابات داعش».
وتابع انه «تم ردم االوكار وتفجري املواد املضبوطة
بدون حادث يذكر».

العثور على {حشيش} واكثر من  2000حبة خمدرة يف ميسان

اعتقال ثالثة متهمني بينهم نساء حبوزتهم خمدرات وأسلحة يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أفادت وكالة االستخبارات العاملة يف وزارة
الداخلية ،امس السبت ،بإلقاء القبص عىل
ثالثة مهتمني ،بينهم نساء ،ضبط بحوزتهم
كمية من املخدرات واسلحة متنوعة يف بغداد.
بينما اعلنت قيادة فرقة الرد الرسيع العثور
عىل  2كيلوغرام من {الحشيش} واكثر من
 2000حبة مخدرة يف ميسان.
وذكر بيان لوكالة االستخبارات العاملة يف
وزارة الداخلية أنه «بعد ورود معلومات
بوجود تجمع يف احد الدور السكنية ضمن
منطقة الدورة يف بغداد ،وعىل الفور تم
تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة
االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات
بغداد باالشرتاك مع القطعات املاسكة لألرض
ومداهمة الدار».
وأضاف البيان انه «تم التصادم مع املتهمني
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والقبض عىل ثالثة منهم بعد ان الذ الرابع
بالفرار وبالجرم املشهود وبحوزتهم كمية
من مادة الكرستال املخدرة ،وتقدر بنصف

كيلو تقريبا ً ووسالح نوع جي يس وغدارة و
رمانة يدوية» ،مشريا إىل «تسليمهم مع املواد
املضبوطة اىل الجهات املختصة».

من جهتها ،اعلنت قيادة فرقة الرد الرسيع،
امس السبت ،العثور عىل  2كيلوغرام من
{الحشيش} واكثر من  2000حبة مخدرة يف
ميسان.
وذكر بيان إلعالم القيادة :انه «بعد ورود
معلومات دقيقة تفيد بوجود كمية من
املخدرات يف منطقة عبدالله ابن عيل قضاء
القلعة ،بمحافظة ميسان ،فقد تم تشكيل
فريق عمل من قبل قسم استخبارات فرقة
الرد الرسيع وشعبة استخبارات اللواء الرابع
وقوه من الفوج الثاني اللواء الرابع ،وعىل
الفور تم التوجه اىل املكان املقصود».
وأضاف البيان «تم العثور عىل كيسني من
مادة الحشيشة يقدر كل كيس واحد بكيلو
غرام والعثور عىل  2100حبة مخدرة ،وقد تم
ضبط املواد من قبل شعبة استخبارات اللواء
والقوة املنفذة للواجب».

بغداد /الزوراء:
اكد عضو لجنة االمن والدفاع النيابية ،النائب عبد الخالق العزاوي ،امس السبت ،أن عملية
الخيالنية العسكرية شمال رشق دياىل هي بداية ملرحلة مهمة يف املشهد االمني.
وقال العزاوي يف ترصيح صحفي :ان” الخيالنية تشكل فراغا خطريا يف اطراف قضاء املقدادية
(45كم شمال رشق بعقوبة) تسبب يف سقوط العديد من االبرياء يف االشهر املاضية اخرها
مجزرة قبيلة بني كعب االليمة قبل ايام والتي راح ضحيتها  5اشخاص بينهم شيخ عشرية».
واضاف العزاوي ان” عملية الخيالنية العسكرية التي انطلقت امس هي بداية خطة واسعة
إلنهاء ملف الفراغات يف دياىل والتي تمثل ابرز التحديات االمنية وتعد سببا مبارشا يف تكرار
الخروقات النها تستغل من قبل اإلرهابيني».
وأكد “وجود جهود من قبل وزارة الدفاع وبقية التشكيالت االمنية ،ومنها الحشد الشعبي ،من
اجل ادامة زخم العمليات النوعية واجراء عملية انتشار واسعة لسد كل الفراغات لتفادي اي
تهديد يمس حياة املواطنني يف املقدادية وبقية املناطق».
وكانت الخيالنية شهدت قبل ايام مجزرة بحق ابناء عشرية بني كعب راح ضحيتها  5اشخاص،
بينهم شيخ ،باعتداء ارهابي تبناه داعش.

إحباط حماولة تهريب «معسل» وإتالف
كارتون سوري يف أم قصر والقائم
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس السبت،
إتالف كارتون مختوم «صنع يف سوريا» يف
منفذ القائم ،فضال عن إحباط محاولة تهريب
«تبغ معسل» يف منفذ أم قرص االوسط.
وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أنها شكلت «لجنة إتالف برئاستها
وعضوية الجهات ذات العالقة بعد ضبط
عالمة موسومه «صنع يف سوريا» كارتون
فارغ  ،بوزن  250كغم ،وهذا يعد مخالفا
لضوابط االسترياد ويعد غشا صناعيا».
وأشارت إىل انه «تم إجراء الالزم هاة وفق
محرض إتالف أصويل من الجهات ذات
العالقة».
وايضا ،اعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس

السبت ،إحباط محاولة تهريب «تبغ معسل»
يف منفذ أم قرص االوسط.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «منفذ أم قرص االوسط يف محافظة
البرصة ،وبالتعاون والتنسيق املشرتك مع
الجهات املعنية ،تمكن من ضبط حاويتني
حجم  40قدم داخل الحرم الجمركي بداخلها
مادة (تبغ معسل مرصي) املمنوع من
االسترياد ومخالف للضوابط والتعليمات
النافذة «.
واضاف انه «تم الكشف عىل الحاوية من
قبل لجنة شكلت لهذا الغرض وختم الحاوية
بالختم الجمركي لغرض عرضها أمام القايض
املختص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
بحقها».

القبض على  8متهمني مطلوبني للقضاء
يف املثنى

بغداد /الزوراء:
تمكنت قوة أمنية من رشطة محافظة املثنى ،امس السبت ،من القاء القبض عىل  8متهمني
مطلوبني للقضاء وفق أحكام قانونية مختلفة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية :إنه القى مركز رشطة الحي الجمهوري التابع اىل قسم رشطة قضاء
السماوة القبض عىل  8متهمني مطلوبني للقضاء عىل وفق أحكام مواد قانونية مختلفة ليتم
إحالتهم اىل املحكمة املختصة لينالوا جزاءهم العادل عىل وفق القانون .

أسواق
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االقتصاد واالستثمار :استمرار االقرتاض
دليل على فشل احلكومة
بغداد /الزوراء:
ْ
اكدت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية ،ندى شاكر جودت ،امس السبت،
ان استمرار الحكومة يف طلب القروض
لتسديد الرواتب دليل واضح وادانة عىل
فشلها ،مبينة ان االقرتاض سيكبل االجيال
القادمة بديون ويرهن مستقبل البالد.
وقالت جودت يف ترصيح صحفي :إن
“عدم تأمني رواتب املوظفني فشل كبري
لحكومة الكاظمي رغم وعودها املستمرة

يف يف تحسني الواقع االقتصادي”.
واضافت انه “ال توجد أية دولة يف العالم
تستمر يف القروض من اجل رصف رواتب
املوظفني رغم وجود مئات املوارد التي
يمكن االعتماد عليها يف تخفيض نسب
العجز املايل”.
وأوضحت جودت ان “االجيال القادمة
ستتحمل سوء ترصف الحكومات التي
رهنت مستقبل البالد للمنظمات املالية
االجنبية الدائنة للعراق”.

الرافدين ينشر قوائم جديدة من املتلكئني
لقروض بسماية

بغداد /الزوراء:
َ
اعلن مرصف الرافدين ،امس السبت ،عن نرشه اسماء وجبة جديدة من املتلكئني
لقروض بسماية الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من االقساط الشهرية.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه “بدأ اتخاذ
االجراءات القانونية بحق املمتنعني عن تسديد االقساط الشهرية من قروض بسماية”.
وأشار إىل أن “املرصف ،وبالتعاون مع الجهات الساندة ،رشع بخطوات حثيثة السرتداد
تلك االموال من ساكني مجمع بسماية الذين البعض منهم تخلف عن سداد ما بذمته
من القسط الشهري ،وتنفيذ االوامر القانونية بحقهم واملتعلقة بإعادة تلك األموال”.
واوضح البيان انه “سيتم نرش اسماء جديدة للممتنعني عن التسديد ،وعىل شكل وجبات
يف االيام املقبلة”.

النفط تعلن استئناف ضخ الغاز اجلاف يف
األنبوب املنفجر باملثنى
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عالية نصيف:ديوان الرقابة املالية يؤكد إنفاق أكثر من  3مليارات
دوالر على الكهرباء يف 2019
بغداد /الزوراء:
ْ
طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية ،عالية
نصيف ،امس السبت ،وزارة الكهرباء بالعمل
عىل وفق النقاط التي أشار إليها تقرير ديوان
الرقابة املالية والذي طرح أغلب مشاكل قطاع
الكهرباء طيلة السنوات املاضية ،داعية رئيس
الوزراء والجهات الحكومية إىل التعاون مع
اإلدارة الحالية لوزارة الكهرباء ودعم مسريتها
التصحيحية وفلرتة الجهاز االداري بالشكل الذي
يساعد عملية التصحيح.
وقالت نصيف يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “من أهم املالحظات التي تضمنها
تقرير ديوان الرقابة املالية الصادر بتاريخ
 2020/9/24أن كلفة رشاء الكهرباء من
املحطات االستثمارية ودول الجوار بلغت خالل
سنة  2019هي ( )3.337مليار دوالر ،ما يعادل
( )3.945ترليون دينار ،ويشمل هذا املبلغ
الوقود املستخدم لتشغيل املحطات االستثمارية،
كما أبرمت وزارة الكهرباء ( )13عقدا ً لرشاء
الطاقة من املستثمرين ،منها ( )7عقود أبرمت
بطريقة ُ
(خذ أو ادفع) ملدة ترتاوح بني  15اىل 25
سنة ،مما تسبب بدفع مبالغ طائلة بدون تسلم
أو انتاج طاقة كهربائية “.
وأضافت نصيف ان “التقرير يتضمن ان أغلب
العقود نصت عىل ان تكون مقاييس الرشكات
االستثمارية هي االساس يف احتساب الطاقة
املنتجة ،مما يتيح للرشكات امكانية التالعب يف
املقاييس ،كما تطرق إىل تحمل الوزارة فواتري

احدى دوائرها لتحويل محطات (شط العرب،
الرميلة والعمارة) للعمل بالدورة املركبة بتكلفة
مقدارها ( )1.325مليار دوالر خالل ( )15سنة،
وقامت بالتعاقد مع مستثمرين لتلك املحطات
ملدة  15سنة بقيمة ( )9.826مليار دوالر ،وبزياد
( )7أضعاف عن رشائها بالجهد الوطني “.

نقل الوقود من املصايف اىل املحطات ،ويف الكثري
من العقود لم يتم تحديد كمية الوقود الالزم
للتشغيل ،مما سمح للرشكة املجهزة بتحديد
الكميات ،مثل العقد املربم مع رشكة كار،
باإلضافة إىل جعل سعر رشاء الطاقة معتمدا ً عىل
السعر الشهري للنفط ضمن سلة أوبك ،بحيث
ال يقل السعر عن ( )55دوالرا يف حال انخفاض
اسعار النفط واليزيد عن ( )100دوالر يف حال
ارتفاع االسعار “.
وبينت أن “تقرير ديوان الرقابة املالية أشار
إىل تجاهل الوزارة (بإدارتها السابقة) للدراسة
املقدمة من دائرة انتاج الطاقة سنة ()2018
التي بينت أنه يف حال قيام الوزارة بتوفري مبلغ

لرشاء معدات وصيانة املحطات الوطنية بقيمة
( )4.435مليار دوالر ،وتحويلها للعمل من الدورة
البسيطة اىل الدورة املركبة ،فإنها ستقوم بإنتاج
طاقة أكرب من الطاقة املستوردة واملشرتاة من
املحطات االستثمارية بمقدار ( )5806ميكاواط،
فضالً عن تقليل رصف الوقود املستخدم يف
املحطات والحفاظ عىل البيئة ،علما ً ان هذا املبلغ
يرصف ملرة واحدة فقط ،يف حني يتم رصف
مبلغ ( )3.337مليار دوالر سنويا قابلة للزيادة
لصالح املحطات االستثمارية ودول الجوار،
مع العلم ان تخصيصات الوزارة خالل سنة
( )2019بلغت ( )13.375ترليون دينار ،كما
تجاهلت الوزارة أيضا ً الدراسة املقدمة من قبل

وأشارت نصيف إىل  ”:ان التقرير تطرق إىل
واقع املحطات الحرارية الوطنية التي تعاني
من االهمال ،وعدم الصيانة منذ سنة 2002
مثل محطة النارصية الحرارية ،كما ان الوزارة
تتحمل كلف الوقود املرصوفة من قبل الرشكات
وفواتري الطاقة الكهربائية املستخدمة من
قبل الرشكات ضمن وحداتها االنتاجية ،كما
ّ
بني التقرير ايضا ً انخفاض الطاقة املنتجة من

الجهد الوطني خالل السنوات الثالث االخرية
مقابل زيادة رشائها من املستثمرين ،وقد اوىص
الديوان باللجوء لتأهيل املحطات الحرارية
والجهد الوطني بدال من التعاقد مع املستثمرين
لفرتات طويلة كونه يؤدي اىل استنزاف موارد
الدولة “.
وختمت نصيف بيانها بالقول ”:إذا كانت اإلدارة
الحالية لوزارة الكهرباء تسعى للنجاح يف
عملها ،وأن يكون لها السبق يف إنهاء عهود من
الفساد يف الوزارة ،يجب أن تأخذ بكل التوصيات
التي تضمنها هذا التقرير ،ونأمل من الجهات
الحكومية أن تدعم مسرية اإلصالح يف هذا
القطاع املهم “.

اللجنة املالية تستغرب ربط تسديد الرواتب بقانون العجز وتصفه بـ«غري القانوني»
بغداد /الزوراء:
ْ
اعلنت وزارة النفط ،امس السبت،
عن اعادة استئناف ضخ الغاز الجاف
( )42عقدة من البرصة اىل بغداد
مرورا بمحافظة املثنى بعد عزل
املقطع املترضر واستبداله ،بعد حادث
االنفجار الذي وقع يف محافظة املثنى
فجر امس.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع،
حامد يونس ،يف بيان صحفي :إن
«االنبوب الناقل للغاز الجاف من
البرصة اىل بغداد ()42عقدة واملغذي
لبعض محطات الطاقة الكهربائية
 ،كان قد تعرض اىل حادث انفجار يف
محافظة املثنى فجر امس السبت ادى
اىل اندالع الحريق يف الجزء املترضر

منه ،حيث تمكنت الفرق الفنية
والهندسية من السيطرة عليه ،واتخاذ
االجراءات الالزمة باستبدال املقطع
املترضر ،واستئناف عملية الضخ فيه
من جديد خالل الساعات القادمة».
وأكد أن «الوزارة قررت التحويل
الفوري لعملية ضخ الغاز الجاف عرب
انبوب ( )24عقدة للحيلولة دون حدوث
نقص يف عملية تزويد محطات الطاقة
الكهربائية بوقود الغاز الجاف».
معربا ً عن امله «يف انجاز عملية اصالح
وتأهيل االنبوب املترضر بوقت قيايس،
واعادة عملية الضخ خالل الساعات
املقبلة» .وأشار يونس إىل «تشكيل
لجنة فنية للتحقيق يف مالبسات
الحادث».

بغداد /الزوراء:
ْ
استغربت اللجنة املالية النيابية،
امس السبت ،من استمرار الحكومة
بعدم رصف رواتب املوظفني بداعي
عدم تمرير قانون االقرتاض املايل،
مبينة ان اكثر من  15مليون مواطن
مترضر بشكل مبارش جراء عدم
رصف الرواتب.
وقال عضو اللجنة ،النائب جمال
كوجر ،يف ترصيح صحفي :انه
“يجب عىل الحكومة اطالق الرواتب،
خصوصا ان لديها خيارات عدة”.
واضاف ان ” عدم رصف الرواتب
تسبب يف االرضار بشكل مبارش بنحو
 6ماليني و 500الف موظف ،فضال
عن املتقاعدين والقطاع الخاص ،ما
تسبب برضر  15مليون مواطن”.

واوضح ان “االجتماع مع وزارة
املالية مستمر لحل االزمة ،وان
اللجنة املالية لن توافق عىل رصف
أي موال سوى رواتب املوظفني ملدة
ثالثة اشهر مقبلة”.
وقال كوجر يف حديث صحفي:
ان «الربط ما بني تسديد الرواتب
وتمرير قانون تمويل العجز املايل هو
ربط غري قانوني او واقعي» ،مبينا
ان «الحكومة مكلفة بتوفري الرواتب
وتوزيعها ،وهنالك صالحيات منحها
قانون االدارية املالية للسلطة
التنفيذية بغية معالجة اي إجراءات
تحصل بشأن الواقع املايل وعدم
وجود غطاء مايل مصوت عليه».
وأضاف كوجر ان «من بني االمور
التي منحت فيها صالحيات للحكومة

بحال عدم ترشيع املوازنة فإن
القانون اعطى مساحة للحكومة
لرصف نسبة  12/1من موازنة العام
السابق لتسديد الرواتب واملصاريف
األساسية» ،الفتا اىل انه «بحال
تأخري او عدم التصويت عىل قانون
لالقرتاض ،فإن الحكومة تستطيع
وفقا للقوانني النافذة التي اعطت
صالحية لوزير املالية يف االقرتاض
املؤقت او ما يسمى بـ اصدار اذونات
الخزينة وهي عبارة عن اقرتاض
مابني يوم اىل  90يوما ً قابلة للتمديد
اىل  180يوماً».
ً
وأوضح انه «وفقا لهذه الصالحية
فإنه يستطيع سد العجز املايل بمبلغ
معني يسمح بتوفري الرواتب» ،الفتا ً
اىل ان «اللجنة املالية ماضية يف

نقاشاتها مع الحكومة بغية الوصول
اىل رقم حقيقي تحتاجه الحكومة
لتمرير قانون تمويل العجز املايل».
وأشار كوجر إىل ان «اللجنة ،وخالل
االسبوع الحايل ،ستكون لديها بعض
املناقشات واللقاءات مع املصارف

املحلية والبنك املركزي ملعرفة
السقف املمكن توفريه للحكومة،
وخالل األسبوع الذي يليه نستطيع
ان نميض بالقراءة الثانية ،ومن
ثم التصويت عىل القانون تمويل
العجز».

صادرات نفط العراق إىل أمريكا تتخطى  3ماليني برميل خالل شهر كربالء تعلن مشروعا إسكانيا خيصص
لشرحية العمال

بغداد /متابعة الزوراء:
ْ
أعلنت إدارة معلومات الطاقة
األمريكي ،امس السبت ،ان
صادرات العراق ألمريكا من النفط
الخام بلغت  3ماليني و 618الف
برميل خالل شهر ترشين االول.
وبحسب جدول لإلدارة اطلعت
عليه «الزوراء» فإن «العراق صدر
من النفط الخام ألمريكا خالل
االسبوع االول من شهر ترشين
االول  343الف برميل وبمعدل
 49الف برميل يوميا ،فيما صدر
مليونا و 798الف برميل يف
االسبوع الثاني وبمعدل  114الف

برميل يوميا ،فيما صدر كمية
بلغت مليونا و 337الف برميل
يف االسبوع الثالث « ،مشريا اىل
ان «االسبوع الرابع شهد تصدير
كمية  679الف برميل وبمعدل 97
الف برميل يوميا».
وذكرت إدارة معلومات الطاثة
األمريكي ان «العراق جاء باملرتبة
السادسة بعد كل من كندا
واملكسيك والسعودية واالكوادور
وكولومبيا ،واملرتبة الثانية عربيا
بعد السعودية التي بلغت األخرية
صادراتها ألمريكا خالل شهر
ترشين االول  9ماليني و 485الف

برميل» ،مبينة ان «كندا جاءت
باملرتبة االوىل كأكثر دول مصدرة
للنفط ألمريكا تليها املكسيك «.
واشارت اىل ان «الصادرات العراقية
لشهر ترشين االول ارتفعت عن
شهر ايلول السابق التي بلغت
الصادرات فيها  3ماليني و 17الف
برميل».
وتعد امريكا أكثر دول العالم
استهالكا للنفط ،حيث احتلت
املركز األول بكمية استهالك بلغت
 19.4مليون برميل يوميا تشكل
 %19.7من حجم االستهالك
العاملي.

بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة كربالء املق َّدسة ،امس السبت ،عن
سعيها لوضع الحجر االساس ملرشوع اسكاني
يخصص لرشيحة العمال.
وقال محافظ كربالء نصيف جاسم الخطابي يف بيان
اطلعت عليه «الزوراء» :ان “اتفاقا جرى بني الحكومة
املحلية واالتحاد العام لنقابات العمال يف العراق عىل
وضع الحجر االساس لبناء وحدات سكنية تخصص
لرشيحة العمال من ابناء املحافظة”.
وأضاف الخطابي أنه “التقى رئيس واعضاء النقابة
بحضور نقابة العمال يف كربالء املقدسة بهدف
تفعيل هذا املرشوع الذي سيكون بالتعاون مع

االتحاد نفسه ومستثمرين عراقيني من اصحاب
األموال”.
واشار الخطابي اىل ان “الحكومة املحلية تعمل عىل
تخصيص قطع االرايض الخاصة باملرشوع ،فضال
عن تسهيل االجراءات او تبسيطها ووضع آلية عمل
واكمال الجوانب االدارية والقانونية للمرشوع”.
ولفت اىل ان “املحافظة تدعم بشكل كامل رشيحة
العمال ،وان هناك خططا علمية وواقعية تم وضعها
من اجل تطوير رشيحة الشباب ،منها اقامة دورات
وورش تدريبية لهم وتطويرهم وتهيئتهم للعمل
يف مختلف املجاالت سواء كان فنيا او اداريا او
معنويا”.

تقرير :التهديدات واالبتزاز وراء توقف  6000مشروع استثماري يف العراق
بغداد /متابعة الزوراء:
َ
كشف تقرير لصحيفة املونيرت
األمريكية ان املستثمرين العراقيني
واالجانب يواجهون تهديدات عىل
مشاريعهم االستثمارية من قبيل
املطالبات بالتعويض والتعيني من
قبل بعض العشائر مما يضطرهم
اىل االنسحاب خوفا من االنتقام
العنيف اذا لم تتم تلبية تلك املطالب
.
وذكر التقرير الذي تابعت «الزوراء»
ترجمته :ان ”حوايل  6000مرشوع
استثماري معلق يف العراق بني
االعوام  2008اىل  20019نتيجة
التهديدات فيما لوحت رشكة
برتوناس النفطية املاليزية ،يف
احدث التطورات ،باالنسحاب من
مرشوع حقل الغراف النفطي يف
محافظة ذي قار يف أعقاب التوترات
الناجمة عن سلوك أفراد القبائل

الذين يعيشون بالقرب من الحقل
هناك”.
وقال ،محمد رحيم الربيعي ،عضو
مجلس إدارة مبادرة الشفافية يف
الصناعات االستخراجية العراقية:
إن “املستثمرين والرشكات األجنبية
العاملة يف البالد يواجهون املزيد
من محاوالت االبتزاز” .مضيفا أن
” بعض القبائل ت ّدعي امتالكها
أرايض مهجورة منذ عرشات
السنني ،بزعم ّ
أن هذه األمالك
تعود إىل آبائهم وأجدادهم ،وليسوا
مستعدين للتنازل عنها إال مقابل
تعويض مايل من رشكات النفط أو
االستثمار”.
وتابع أن ” الحكومة العراقية دفعت
للقبائل مبالغ طائلة كتعويض
رغم أنها من ممتلكات الدولة ،لكن
املرحلة التالية من االبتزاز تضمنت
وقف عمليات بعض الرشكات

للحصول عىل عقود ثانوية وتوظيف
أفراد القبائل يف مكان العمل “.

من جانبه ،قال املستشار املايل
لرئيس الوزراء ،مظهر محمد

صالح :إن ” محاوالت ابتزاز ضد
املستثمرين والنشاط االقتصادي

يجب التعامل معها بحزم ورفضها
باالقتصاد
مرضة
باعتبارها
الوطني” ،مبينا أنه ” نتيجة ملثل
هذا االبتزاز أصبح العراق اآلن يف
املرتبة  171من بني  190دولة يف
تقييم “سهولة ممارسة األعمال”
الصادر عن البنك الدويل يف عام
.“ 2019
واشار صالح اىل أن “هذا التصنيف
استند إىل معايري مثل سيادة
القانون ومحاربة الفساد ،لذا فإن
الدولة بحاجة إىل بذل جهد كبري
ملنح املستثمرين تطمينات بأنه
يمكنهم العمل عىل أراضيها ” دون
ان يتعرضوا للتهديد.
واشار التقرير اىل انه ”وبينما
حددت الهيئة الوطنية لالستثمار
أكثر من  100فرصة استثمارية
بقيمة  75مليار دوالر ،يظل
ً
منخفضا ألن
اهتمام املستثمرين

العراق ال يعد بيئة مناسبة بسبب
عدم االستقرار األمني والسيايس
واالقتصادي واالجتماعي”.
من جانبه ،قال رئيس جمعية
املستثمرين يف العراق ،عالء املوسوي:
إن “رشكات االستثمار التي تتعرض
ملثل هذه االبتزازات تواجه تأثريات
عىل أعمالها وأرباحها وستدفعها
لتقليص نشاطها واستثماراتها”،
منوها اىل ان “الرشكات األجنبية،
وخاصة يف قطاع النفط ،تعرضت
ملضايقات من قبل املواطنني املحليني
الذين يسعون للحصول عىل املال”.
واشار التقرير اىل أن ” معظم
املستثمرين العراقيني اصبحوا
يفضلون االستثمار يف دول مجاورة
مثل تركيا واألردن وإيران ومرص
واإلمارات ،بدالً من العراق ،بسبب
قضايا البريوقراطية والفساد
واالبتزاز ،وضعف إنفاذ القانون”.

الرياضي

أصفر وأمحر

االصابة ُتغيب املهاجم مروان حسني
عن فريق الشرطة

بغداد /متابعة الزوراء
تعرض مهاجم الرشطة ،مروان حسني ،إلصابة بالغة عىل مستوى اليد اليمنى ،ليغادر مباراة
فريقه ضد أمانة بغداد ،والتي أقيمت عىل ملعب الشعب ،وانتهت بفوز الرشطة بهدفني دون
رد.
وأثبتت الفحوصات ،تعرض مروان حسني لكسور يف عظم العضد للذراع األيمن ،إثر احتكاكه
بحارس مرمى أمانة بغداد ،رسهنك محسن.
ولم يحدد الجهاز الطبي فرتة غياب مروان عن املالعب ،لكنه سيغيب بشكل مؤكد عن املباراة
املقبلة بالدوري املحيل.
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التطبيعية تعد فريق النجف خاسرا امام نفط الوسط

القوة اجلوية يعود من البصرة بفوز مثني وزاخو يعادل اربيل يف الوقت القاتل
بغداد /متابعة الزوراء
عاد فريق القوة الجوية بفوز ثمني عىل
نفط البرصة  1-2يف اللقاء الذي اقيم
عىل ملعب الفيحاء امس السبت ضمن
مباريات الجولة الثانية من الدوري
املمتاز لكرة القدم.
ونجح الصقور يف تسجيل الهدف االول
عند الدقيقة  32عن طريق الالعب كرار
نبيل ،لينتهي الشوط االول عىل هذه
النتيجة.
ويف الشوط الثاني ،استطاع ايمن
حسني ان يضاعف النتيجة بتسجيله
الهدف الثاني يف الدقيقة  55من عالمة
الجزاء.
ويف الدقيقة  ،86نجح نفط البرصة
يف تذليل الفارق اىل هدف واحد ،بعدما
سجل هدفه الوحيد عن طريق الالعب
حيدر فائق.
وبهذا الفوز رفع الصقور رصيدهم
اىل النقطة السادسة يف دارة الرتتيب
بالتساوي مع نفط الوسط ،بينما
بقي رصيد نفط البرصة عند النقطة
الواحدة يف املركز السادس عرش.
وخطف زاخو نقطة ثمينة من أربيل
يف ديربي الشمال ،بعد تعادله بنتيجة
( ،)1-1مساء امس السبت ،عىل ملعب
أربيل ،لحساب الجولة الثانية من
الدوري املمتاز.
وكان الشوط األول ممال ورتيبا ،وغابت
الخطورة عىل املرميني ،وكثرت الكرات
املقطوعة لينتهي بالتعادل السلبي.
ويف الشوط الثاني حرك هدف أربيل يف
الدقيقة ( ،)66بأقدام الالعب فرحان
شكور املباراة.
وازف زاخو باالندفاع لإلمام ،لبحثه عن
إدراك هدف التعادل ،وأضاع هجمة عرب
زياد أحمد.
وحصل زاخو عىل ركلة جزاء يف الدقيقة
الخامسة من الوقت بدل الضائع،
ليسجل منها أحمد داود هدف التعادل.
ورفع أربيل رصيده إىل النقطة الرابعة،
فيما بات رصيد زاخو نقطتني.
وحقق الطلبة فوزا كبريا عىل
الصناعات الكهربائية ،بثالثة أهداف
دون رد ،امس السبت ،عىل ملعب نادي

الصناعة ،لحساب الجولة الثانية من
الدوري املمتاز.
وتمكن الطلبة من استثمار ركلة جزاء،
يف الدقيقة  ،28سجل منها محمد جفال
الهدف األول.
ويف الشوط الثاني واصل الطلبة
أفضليته ،وتمكن من تعزيز النتيجة يف
الدقيقة  ،60عرب العبه الشاب مظهر
أحمد.
ومن جانبه ،بحث الصناعات عن
فرصة لتقليص النتيجة ،لكنه دفع
ثمن األخطاء املتكررة ،ليحتسب الحكم
ركلة جزاء ثانية ،سجل منها محمد
جفال الهدف الثالث يف الدقيقة ،68
لتنتهي املباراة بفوز الطلبة بثالثية
نظيفة.
ورفع الطلبة رصيده إىل النقطة الرابعة،
فيما بقي الصناعات الكهربائية بدون
نقاط.

حافظ :فريقنا بوضع نفسي
ومعنوي مميز
الديوانية  /ساجد سليم
اكد مدرب فريق الديوانية بكرة القدم سعد حافظ ان فريقه
مستعد لتقديم مستوى مميز خالل مباراة اليوم امام فريق نفط
ميسان ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الكرة املمتاز.
وقال حافظ ان الفريق جاهز لهذه املباراة بعد االختبار االول
ورهبة البداية وصعوبتها امام فريق النجف واالن اصبح الفريق
بوضع نفيس ومعنوي مميز وهذا ما عملنا عليه كجهاز فني
من رفع الضغوطات عن الفريق لكي يخوض اللقاء وهو بوضع
مطمنئ موضحا يف الوقت ذاته ان مباراة نفط ميسان مثلها كمثل
مباريات الدوري حيث لدينا قراءة اولية عن اوراق نفط ميسان
وركزنا عىل نقاط القوة والضعف لدى الفريق املنافس.
واضاف ان فريقنا لديه القدرة عىل تقديم مباراة كبرية امام نفط
ميسان والفوز بالنقاط الثالث مشريا اىل ان املحرتف االرجنتيني
لحد االن لم يحصل عىل البطاقة الدولية وكذلك استمرار غياب
ايزاك االسباني بسبب االصابة يف الكاحل مع الشكوك بمشاركة
حسني يونس ايضا الصابته يف الكاحل يف املباراة التجريبية مع
رديف نادي الديوانية .اما كابسيل فيحتاج اىل وقت اطول بسبب
وزنه.
وتابع حافظ كيل ثقة بالعبينا املحليني وباألخص الشباب منهم
و الذين قدموا مستوى الفت للنظر يف املعسكر التدريبي يف بغداد
والنجف وانا اجد فيهم الروح القتالية داخل املستطيل االخرض

ابطال الشرطة حيصدون بطولة اندية
العراق للشباب واملتقدمني باجلودو
بغداد /متابعة الزوراء
اختتمت عىل قاعة نادي التضامن
الريايض يف محافظة النجف
االرشف بطولة اندية العراق
املفتوحة للشباب واملتقدمني
بالجودو والتي استمرت عىل
مدار يومني متتاليني.
وذكر االمني العام لالتحاد
فراس حمزة ان «نادي الرشطة
الريايض احرز املركز االول يف
هذه البطولة التي اطلق عليها
اسم املرحوم ( فيصل داود
سلمان ) بعد ان احرز ابطال
الرشطة ستة اوسمة ذهبية
وواحدة فضية تاركني املركز
الثاني لالعبي نادي الحسنني
بوسامني ذهبيني فيما تقاسم

ابطال دياىل وشباب العدل املركز
الثالث».
واضاف حمزة ان «البطولة
شهدت رعاية وحضور ومتابعة
متميزة من لؤي اليارسي
محافظ النجف االرشف والعديد
من رؤساء االندية واالتحادات
الفرعية ومشاركة واسعة
جدا ً من قبل اكثر من  40نادي
مثلهم  200العب تنافسوا عىل
مدار يومني بحصيلة  187نزال
شهدت والدة العديد من االبطال
والقدرات الشبابية الجديدة التي
من املؤمل ان تجد طريقها قريبا ً
لالستحقاقات القادمة عرب
تمثيل منتخباتنا الوطنية بأذنه
تعاىل».

ْ
وقررت لجنة املسابقات يف الهيأة
التطبيعية اعتبار فريق النجف خارسا ً
أمام فريق نفط الوسط ،وذلك لتخلفه
عن حضور املباراة التي كان من املقرر
إقامتها امس السبت يف تمام الساعة
الثانية ظهرا ً عىل ملعب كربالء الدويل
ضمن الجولة الثانية للدوري املمتاز.
واضافت التطبيعية يف بيان لها أنه
«بالنظر لعدم حضور فريق نادي
النجف يف مباراته أمام فريق نادي نفط
الوسط املقرر إقامتها يف الساعة الثانية
من ظهر امس السبت يف ملعب كربالء
الدويل ،فيُع ُّد خارسا ً بنتيجة املباراة
( -3صفر) استنادا للفقرة ( / 13أ)
من املادة الثانية من نظام املسابقات
 ، 2020/2021والتي تنص عىل اآلتي
« :إذا تأخر الفريق عن وقت املباراة
األصيل بـ ( )15دقيقة يُعد الفريق
خارسا ً ( -3صفر)».

يذكر ان النجف تخلف عن الحضور
ملباراة االمس ،بعدما قررت ادارة الفريق
عدم خوض اللقاء بعدما تم نقله من
ملعب النجف من قبل التطبيعية.
ومن جهتها أعلنت الهيئة اإلدارية لنادي
النجف الريايض ،أنها تدرس االنسحاب
من دوري الكرة املمتاز.
وكانت الهيئة التطبيعية يف اتحاد الكرة،
قد قررت يف وقت سابق اعتبار النجف
خارسا ً امام نفط الوسط بسبب عدم
حضوره ملعب املباراة يف كربالء.
وقال رئيس الهيئة اإلدارية لنادي
النجف الريايض رضوان الكندي يف بيان
إنه بعد املراوغة ومحاولة رد اعرتاض
النادي حول إرشاك نادي الديوانية العبا
مسجال خارج الفرتة املحددة لتسجيل
الالعبني وبعد غلق فرتة االنتقاالت
الصيفية  ،جاء قرارها بنقل مباراة
فريق نادينا أمام فريق نفط الوسط

التي كان من املقرر اقامتها يوم اول
أمس الجمعة يف النجف األرشف إىل
ملعب كربالء بادعاء عدم حصول
ملعب النجف عىل الرتخيص».
وبثن أن «هذا االدعاء غري صحيح و
يدحضه الواقع  ،حيث إن ملعب النادي
مرخص حسب قرارات لجنة الرتاخيص
يف العام املايض التي زارت امللعب ثالث
مرات وأقرت بصالحيته إلقامة املباريات
الرسمية  ،وهذا ما أكده ضياء عبد
الحسني عضو لجنة الرتاخيص السابق
يف ترصيحه إلحدى القنوات الفضائية
يوم الخميس املايض».
وتابع «كما إن فريقنا لعب أربع
مباريات ضمن بطولة الدوري أمام
أندية الكهرباء ( مرتني ) والصناعات
الكهربائية وأمانة بغداد  ،ومباراة
خامسة مع نادي النفط ضمن بطولة
الكأس عىل امللعب فكيف تم السماح

له بخوض تلك املباريات عىل أرض
امللعب لو لم يكن مرخصا ؟!  ،ولجنة
الرتاخيص الحالية عىل لسان رئيسها
د .حسني فالمرز قد أقرت اعتماد
املالعب املرخصة يف املوسم املايض
الستثناء العراق من الرتاخيص يف هذا
املوسم كما أكد ذلك رئيس اللجنة
ألكثر من مرة يف ترصيحاته للقنوات
الفضائية».
وبني أن «إدارة نادينا حاولت وبتدخل
عدد من املسؤولني ومنهم لؤي اليارسي
محافظ النجف األرشف وبعض أعضاء
مجلس النواب العراقي خالل اليومني
املاضيني الوصول لحل مريض لهذا
االشكال  ،لكن واجهت موقفا متزمتا
وإرصارا غريبا من الهيئة التطبيعية
عىل موقفها الرافض لجميع محاوالتنا
بالتوصل لحل يريض جميع األطراف
 ،وكان اإلرصار واضحا عىل إلحاق

الرضر بنادينا بشكل غريب لم يكن
مألوفا يف الساحة الرياضية حتى يف
العهود الغابرة  ،وعليه فإن إدارة النادي
وجدت نفسها ملزمة أمام جماهريها
والوسط الريايض باتخاذ املوقف الذي
يرد االعتبار لهذا النادي العريق الذي
كان وسيبقى رافدا مهما من روافد
الرياضة العراقية وكرة القدم بالذات ،
وتم االتصال ببعض املحامني املعروفني
لتدويل القضية  ،كما ستدرس إدارة
النادي خيار االنسحاب من جميع
املسابقات التي تقيمها الهيئة
التطبيعية ومنها بطولة الدوري املمتاز
بكرة القدم».
وختم الكندي حديثه بالقول« ،نعاهد
الجميع عىل إن يبقى نادي النجف
الريايض قلعة من قالع الرياضة
العراقية ورافدا مهما من روافدها والله
ويل التوفيق».

ريال مدريد يسحق ضيفه هويسكا برباعية يف الليغا
بغداد /متابعة الزوراء
ً
عريضا بأربعة
حقق ريال مدريد انتصارًا
اهداف لواحد خالل مواجهة هويسكا يف
إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا،
ليواصل سلسلة االنتصارات املحلية بعد
الفوز يف الجولة املاضية بالكالسيكو.
وسجل أهداف ريال مدريد ،هازارد
يف الدقيقة  ،40وبنزيما «هدفني» يف
الدقيقتني  45و ،90وفيدي فالفريدي يف
الدقيقة  ،54بينما سجل هدف هويسكا،
دافيد فرييرو يف الدقيقة .74
وبهذا االنتصار ،رفع ريال مدريد رصيده
إىل  16نقطة يف صدارة جدول الرتتيب،
بينما تجمد رصيد هويسكا عند  5نقاط
يف املركز الـ .18
أول تهديد يف املباراة جاء يف الدقيقة
السابعة ،عرب رافا مري مهاجم هويسكا،
الذي انطلق عىل الطرف األيمن وتوغل
يف منطقة الجزاء ،وسدد كرة قوية
اصطدمت بالشباك الخارجية ملرمى
امللكي.
وجاء الرد من ريال مدريد بعرضية من
لوكا مودريتش يف منطقة الجزاء ،سددها
هازارد عىل الطائر ،لكن مرت الكرة
أعىل مرمى أندريس فرينانديز حارس
هويسكا يف الدقيقة .14
وتألق فرينانديز حارس هويسكا يف
التصدي لكرة رأسية قوية من سريجيو

راموس قائد ريال مدريد ،يف الدقيقة .25
وأهدر سريجيو جوميز مهاجم هويسكا،
فرصة تسجيل الهدف األول لفريقه ،حيث
تلقى عرضية من زميله أونتيفريوس،
لكنه سدد أعىل مرمى كورتوا يف الدقيقة
.27
ونجح هازارد يف تسجيل الهدف األول
لريال مدريد يف الدقيقة  ،40حيث تلقى
تمريرة من زميله فيدي فالفريدي،
وأرسل تسديدة يسارية صاروخية عىل
حدود منطقة الجزاء ،عىل يمني فرينانديز
حارس هويسكا.
وضاعف بنزيما النتيجة لريال مدريد
بالهدف الثاني ،حيث استقبل عرضية
من لوكاس فاسكيز يف املنطقة ،وسدد
بيساره يف شباك هويسكا ،يف الدقيقة
 ،45لينتهي الشوط األول بتقدم امللكي
.0-2
ومع بداية الشوط الثاني ،واصل
ريال مدريد ،الضغط حتى نجح يف
تسجيل الهدف الثالث يف الدقيقة
 ،54حيث أرسل بنزيما ،عرضية يف
املنطقة لفيدي فالفريدي ،الذي سدد
كرة أرضية قوية عىل يمني فرينانديز
حارس هويسكا.
وقرر زين الدين زيدان املدير الفني لريال
مدريد ،إراحة عنارصه بعد هذه النتيجة،
وأرشك فريالند ميندي وفينيسيوس

وإيسكو ورودريجو وكروس ً
بدال من
فاسكيز وهازارد وفالفريدي وأسينسيو
وكاسيمريو.
وانطلق فينيسيوس بالكرة عىل الطرف
األيرس ،وأرسل كرة عرضية لبنزيما الذي
سدد كرة مرت أعىل مرمى هويسكا يف
الدقيقة .62

وتصدى أندري فرينانديز حارس مرمى
هويسكا ،لتسديدة رأسية من سريجيو
راموس يف الدقيقة .63
وقلص دافيد فرييرو العب هويسكا،
الفارق لفريقه ،بتسجيل الهدف األول يف
الدقيقة  ،74حيث تلقى كرة عرضية من
زميله مري ،وسدد عىل يسار كورتوا حيث

كان خاليا من الرقابة.
وسجل بنزيما الهدف الرابع لريال مدريد
يف الدقيقة  ،90حيث تلقى تمريرة بالرأس
من زميله رودريجو جويس ،وسدد
بالرأس عىل يسار حارس هويسكا،
ليحصد املرينجي  3نقاط مهمة يف مشوار
الحفاظ عىل لقب الليجا.

نقابة الصحفيني تقرر اجراء انتخابات احتاد الصحافة الرياضية منتصف الشهر املقبل
بغداد /الزوراء
عقدت الهيئة االدارية لالتحاد العراقي للصحافة
الرياضية ،اجتماعها الدوري يوم االربعاء املوافق
الحادي والعرشين من ترشين االول ،ملناقشة
موضوع انتخابات اتحادنا ،وألجل أن تكون
االنتخابات بافضل صورة واحاطة املوضوع من
كافة جوانبه وتفاصيله تم عقد اجتماع اخر يوم
االربعاء املوافق للثامن والعرشين من ترشين االول
لعام  ،2020يف مقر االتحاد يف نقابة الصحفيني
العراقيني ،برئاسة الزميل خالد جاسم رئيس
االتحاد ،وحضور الزمالء محمد خلف نائب
رئيس االتحاد ،وكاظم الطائي والدكتور عدنان
لفته وتغيب الدكتور موفق عبد الوهاب ألرتباطه

بمهمة عمل ،وأمني الرس عادل العتابي ،وجرى
خالل االجتماعني مناقشة كل مايتعلق بانتخابات
االتحاد املقرر اجرائها يف الخامس عرش من شهر
كانون االول املقبل وكاالتي-:
أقر مجلس نقابة الصحفيني العراقيني اجراء
انتخابات االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
وانبثاق هيئة ادارية جديدة تقود االتحاد مع
مطلع العام املقبل ،وحددت النقابة بشكل رسمي
يوم الثالثاء املوافق للخامس عرش من شهر
كانون االول  2020موعدا لها وخولت الهيئة
املؤقتة لالتحاد بتهيئة كافة املستلزمات االدارية،
والتنظيمية ،والفنية املطلوبة ،وقد قرر االتحاد
اختيار زميلني من الهيئة العامة ضمن اللجنة

التحضريية للممارسة الديمقراطية ممن التتوفر
لديهم نية الرتشيح ،العالن ضوابط االنتخابات
وحسب النظام الداخيل لالتحاد وفتح باب الرتشيح
قبل مدة التقل عن خمسة واربعون يوما من موعد
اجراء االنتخابات التي ستقام بارشاف نقابة
الصحفيني العراقيني باعتبارها املرجعية الرسمية
لالتحاد.
وبموجب الضوابط الخاصة بالرتشيح اىل
االنتخابات يحق لكل زميل من العاملني داخل البلد
حرصا ،ويحمل هوية نقابة الصحفيني العراقيني
بصفة (عضو متمرس) ومىض عىل اكتسابه
العضوية يف النقابة مدة عرش سنوات فاكثر،
الرتشيح اىل مناصب :رئيس االتحاد ونائب الرئيس

وامني الرس وثمانية اعضاء يف الهيئة االدارية،
وتم تهيئة استمارة الرتشيح النتخابات االتحاد،
وسيكون باب الرتشيح مفتوحا من بداية الدوام
ليوم الثالثاء املصادف لالول من كانون االول 2020
ولغاية نهاية الدوام ليوم االثنني املصادف للرابع
عرش من كانون االول .2020
وتقام االنتخابات بمن يحرض من الزمالء من دون
االعتماد عىل حضور النصف زائد واحد من الزمالء
اعضاء الهيئة العامة نتيجة الظروف املعروفة ،
وتم تشكيل لجنة تضم عضوين من الزمالء أعضاء
الهيئة العامة ضمن اللجنة التحضريية لألنتخابات
وتتكون اللجنة من الزمالء  :صبيح العويني وحازم
محمد عيل واملشاور القانوني يف النقابة.

الرياضي

الربيد االلكرتوني alzawraanews@yahoo.com
املوقع االلكرتوني www.alzawraapaper.com
No: 7355 Sun 1 Nov 2020

العدد 7355 :االحد  1 -تشرين الثاني 2020

الدوريات األوروبية لكرة القدم

اعالم الكرتوني

ولفرهامبتون يهزم كريستال باالس وشتوجتارت يتعادل مع شالكه

حق�ق ولفرهامبت�ون ف�وزا ً مهم�ا ً ع�ى
كريس�تال باالس  0 - 2يف افتتاح املرحلة
الس�ابعة م�ن ال�دوري اإلنكلي�زي لكرة
الق�دم ،ليحتل املرك�ز الثال�ث مؤقتا ً عى
الئحة الرتتيب.
وس�جل الفرنيس ريان أيت ن�وري ()18
والربتغايل دانيال بودينيس ( )27الهدفني.
ورفع فريق املدرب الربتغايل نونو إسبرييتو
رصيده إىل  13نقط�ة وأصبح ثالثا ً خلف
إيفرتون املتص�در وليفربول حامل اللقب
يف املوسم املايض بفارق األهداف.
يف املقابل تجمد رصيد فريق املدرب الخبري
روي هودجسون عند عرش نقاط.
وظهر “الذئاب” بص�ورة أفضل من التي
كان فيه�ا ضيوفه�م “النس�ور” وكان�وا
أفضل يف معظم دقائق املباراة.
ونج�ح أي�ت ن�وري البالغ م�ن العمر 19
عام�ا ً و 146يوم�ا ً يف أول مش�اركة ل�ه
م�ع ال�”ولفز” من افتتاح التس�جيل بعد
تسديدة يسارية قوية يف الجهة العكسية
عى يسار الحارس اإلس�باني فيتشينتي
غواتا (.)18
وأض�اف بودونيس الهدف الثاني لصاحب
األرض بتس�ديدة يس�ارية م�ن مس�افة
قريبة ،مس�تفيدا ً م�ن التمريرة العرضية
من مواطنه بيدرو نيتو (.)27
وهو الهدف الثاني لبودنيس يف  15مباراة
يف ال�دوري اإلنكليزي علما ً ّ
أن هدفه األول
كان أيضا ً يف شباك كريستال باالس خالل
مب�اراة الفريقني املوس�م امل�ايض ضمن

املرحلة  37يف تموز/يوليو املنرصم.
واحتس�ب الحكم مارتن اتكينسون ركلة
جزاء للضيوف يف الدقيقة  38لكن العودة
لحك�م الفيدي�و املس�اعد أس�فرت ع�ن
إلغائها.
وط�رد الرصب�ي ل�وكا ميليفويفيتش يف
الدقيق�ة  86الرتكابه خطأ ع�ى الرتغايل
جواو موتينيو.
تعادل شتوتغارت مع شالكه

� تعادل شتوتجارت أمام مضيفه شالكه
إيجابيا بهدف لكل منهما ،يف املباراة التي
جمعتهما ،يف افتتاحية الجولة السادس�ة
من بطولة الدوري األملاني “بوندسليجا”.
وع�ى ملع�ب (فيلتين�س أرين�ا) ،افتتح
أصح�اب األرض التس�جيل ع�ن طري�ق
املداف�ع الفنلن�دي مالك ثي�او يف الدقيقة
(.)30
ويف الدقيقة ( )56نجح الضيوف يف إدراك

التع�ادل ،عن طريق املهاج�م األرجنتيني
نيكوالس جونزاليس من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة ،رفع ش�توتجارت رصيده
إىل  9نقاط يف املركز الرابع مؤقتا ،وشالكه
إىل نقطتني يف املركز قبل األخري.
قادش يواصل اإلبهار
� واصل قادش إبهاره بفوزه عى مضيفه
إيب�ار - 2صفر يف افتت�اح املرحلة الثامنة
من الدوري اإلسباني لكرة القدم ليخطف

املركز الثاني مؤقتا ً من ريال مدريد حامل
اللقب.
وس�جل املخرضم ألف�ارو نيغريدو ()36
وسلفادور سانشيز ( )39هديف املباراة.
ورف�ع ق�ادش رصي�ده إىل  14نقط�ة يف
املرك�ز الثاني بف�ارق األه�داف عن ريال
سوس�ييداد وأم�ام ري�ال مدري�د بفارق
نقطة واحدة ،فيما تجمد رصيد إيبار عند
ثماني نقاط يف املركز الحادي عرش.
وفرض قادش نفسه عى مجريات اللقاء
إذ كان الط�رف األفض�ل دون أي يتي�ح
إليبار فرصة تهديد مرماه.
وحق�ق قادش من�ذ عودت�ه إىل “ال ليغا”
نتائ�ج ملفت�ة ،إذ تغلب عى ري�ال مدريد
البط�ل وأتلتي�ك بلب�او بنتيج�ة واحدة 1
صفر.وواص�ل ق�ادش سلس�لة مباريات�ه دون
خس�ارة للمباراة الخامس�ة ع�ى التوايل
وهي األطول له من دون هزيمة يف الدوري
منذ حزيران/يونيو .1992
افتت�ح نيغري�دو التس�جيل من تس�ديدة
راس�ية م�ن داخ�ل منطق�ة الج�زاء
يع�د تمري�رة ع�ى القي�اس م�ن زميل�ه
األورغويان�ي لويس ألفونس�و ايس�بينو
(.)36
ول�م يتأخ�ر اله�دف الثاني س�وى ثالث
دقائ�ق ،وج�اء ع�رب تس�ديدة قوي�ة من
داخل املنطقة بالقدم اليمنى ل�”سالفي”
بع�د تمريرة عرضية من نيغريدو نفس�ه
(.)39

مورينيو يقلل حجم التوقعات املنتظرة من بيل
قل�ل جوزي�ه مورينيو م�درب توتنهام
هوتسبري ،من حجم التوقعات املنتظرة
من مهاجم�ه الجديد جاريث بيل ،قائال
إن مس�توى الالعب الويل�زي املخرضم
حالي�ا بالتأكيد يختل�ف تماما عما كان
عليه عندما غادر السبريز قبل  7أعوام.
ويعمل بيل ( 31عام�ا) املعار من ريال
مديد بطل إس�بانيا عى استعادة سابق
لياقته ،وش�ارك مع الن�ادي اللندني يف
ث�الث مباري�ات يف كل املنافس�ات هذا
املوس�م م�ن بينه�ا مب�اراة يف الدوري
األوروبي انته�ت بهزيمة توتنهام 0-1
أمام أنتويرب.
وقبل املب�اراة املاضية ،قال مورينيو إن
بيل جاه�ز “للتحليق” لكن�ه كان أكثر
تحفظا يف تقييمه لالع�ب الويلزي قبل

مواجه�ة الي�وم يف ال�دوري املمتاز أمم
برايتون آند هوف ألبيون.
وأوض�ح موريني�و 7“ :أع�وام م�دة
طويل�ة .هل هن�اك أي الع�ب يف العالم
ل�م يتغري عما كان علي�ه قبل  7أعوام؟
أحيانا ال يكون الالعب أفضل أو أس�وء
بل مختلفا”.
وتاب�ع“ :انظ�روا ع�ى س�بيل املثال إىل
كريس�تيانو رونال�دو وليوني�ل مييس،
وقارن�وا مس�توى كل منهم�ا بما كان
علي�ه قب�ل  7أع�وام .رغ�م التواجد يف
مناط�ق مختلف�ة واللع�ب يف مراك�ز
مختلفة”.
وأض�اف امل�درب املخ�رضم“ :تح�دث
تح�والت يف قدراته�م ومهاراته�م وهم
يحاول�ون تجرب�ة قدراته�م يف جوانب

حذر ميكيل أرتيتا ،مدرب آرسنال ،من خطورة مهاجمي مانشسرت
يونايت�د ،قبل مواجهة الفريقني ،اليوم األحد ،يف الدوري اإلنجليزي؛
بس�بب التفاهم الذي يجمع بينهم ع�ى أرض امللعب .وأحرز ثالثي
هجوم يونايتد ماركوس راش�فورد وأنطوني مارس�يال وميس�ون
جرين�وود فيم�ا بينه�م  62هدف�ا يف جميع املنافس�ات يف املوس�م
املايض ،وعززت إدارة النادي التشكيلة بالتعاقد برونو فرنانديز (يف
يناير/كانون الثاني) والعب منتخب أوروجواي إدينسون كافاني،
الش�هر املايض.ويف ظل وجود دانييل جيمس وأوديون إيجالو أيضا
ف�إن أرتيتا يعتق�د أن يونايتد يملك الخيارات الت�ي تتيح له فرصة
تغيري أس�لوبه يف اللعب يف بعض املناس�بات.وقال أرتيتا ،عرب موقع
ناديه الرس�مي“ :هناك عالقات جيدة للغاية فيما بينهم وكل منهم
مختلف تماما عن اآلخر ،ويعملون يف تناغم معا ويفهمون بعضهم

البع�ض تماما ويجيدون التنس�يق فيما بينهم ع�ى أرض امللعب”.
وأضاف“ :من�ذ فرض إجراءات اإلغالق نجح أويل (سولس�كاير) يف
تحسني هذا الوضع كثريا ،ويمكن رؤية ذلك يف نهاية املوسم املايض،
من خ�الل كمية ونوعية األهداف التي أحرزوها .بالفعل يش�كلون
تهدي�دا ألي منافس.وتابع“ :يمكنهم اللع�ب بطريقتني أو  3طرق
مختلفة .س�بق لهم أن طبقوا تعديالت أمام منافس�ني مختلفني”.
وأردف“ :علينا االستعداد لكل هذا بسبب قدرتهم عى التكيف ،كما
أن لديهم فريقا كبريا يف الخط األمامي ،ولديهم الكثري من الخيارات
التي تساعدهم عى القيام بأمور مختلفة .وأتم“ :أتمنى أن أصدق
أننا نقرتب من الفوز هناك” .أرتيتا يحذر من خط
الرعب يف مانشس�رت يونايتد ولم يخرس
يونايت�د يف آخر  13مباراة خاضها
ع�ى أرض�ه يف ال�دوري ،يف
مواجهة آرس�نال .ويحتل
يونايت�د املرك�ز  15بني
فرق ال�دوري ،برصيد
 7نق�اط م�ن خمس
مباري�ات ،متخلفا
بنقطت�ني ع�ن
آرس�نال صاحب
املرك�ز ،11
ال�ذي لعب 6
مباريات.

سيالس مدرباً جديداً لروكتس
أعل�ن ن�ادي هيوس�تن روكت�س تعاق�ده م�ع
ستيفن س�يالس ،املدرب املس�اعد السابق لداالس
مافريكس ،ليقوده يف املوسم املقبل من دوري كرة
السلة األمريكي للمحرتفني ،بدالً من مايك دانتوني
الذي ترك الفريق الش�هر املايض بعد خيبة األمل يف
األدوار االقصائية.
وه�ذا العق�د األول لس�يالس ( 46عام�اً) كمدرب
يف دوري “ ،”NBAوذل�ك بعد  20س�نة أمضاها يف
مواق�ع فنية مختلفة كمدرب مس�اعد أو ّ
كش�اف
مع أندية نيوأورليانز ،كليفالند ،واش�نطن ،غولدن
ستايت وتشارلوت.

ق�ال مال�ك روكت�س
تيلم�ان فريتيت�ا“ :هذه
فرص�ة مس�تحقة منذ
ف�رتة بعي�دة ونح�ن
س�عداء للحص�ول علي�ه
كمدرب معنا”.
ورأى مدي�ر ع�ام الن�ادي
رافايل س�تون أن عمل سيالس مع
مافريكس جعل الكف�ة تميل يف مصلحته:
“نجاح املدرب س�يالس مع داالس املوسم املايض،
ع� ّزز فك�رة جهوزيت�ه أكث�ر م�ن أي وقت مىض
ليقود فريقه الخاص” .تاب�ع“ :نقاط قوة العبينا
األساس�يني مناس�بة تماما لنظ�ام وإيديولوجية
س�يالس ،وأتطل�ع للعم�ل مع�ه لتعزي�ز ق�وة
تشكيلتنا”.
“ش�كلت كرة السلة جزءا ً
ّ
وقال س�يالس يف بيان:
كب�ريا ً من حياتي منذ والدت�ي وهذه هي اللحظة
التي س�عيت لها” .تابع سيالس الذي ساعد ريك
كاراليل يف املوس�مني املاضيني“ :كنت محظوظا
لتدريب بعض الالعبني العظماء خالل مس�ريتي
وأن�ا متش�وّق للعمل مع ه�ذا الفريق املوهوب
ً
سابقا”.
للبناء عى النجاح الذي تحقق

يوفنتوس يعلن تعايف رونالدو

أعلن يوفنتوس اإليطايل يف حس�ابه الرسمي عى اإلنرتنت تعايف
نجمه الربتغايل كريستيانو رونالدو من فريوس كورونا.
وأوضح يوفنت�وس أن رونالدو الذي عانى من الفريوس لقرابة
 19يوم�ا ً أجرى فحوصات جدي�دة وجاءت نتيجتها الس�لبية،
ليصبح قادرا ً عى املشاركة مع بطل إيطاليا يف األيام املقبلة.
وغ�اب رونالدو عن يوفنتوس يف الف�رتة املاضية وكانت معاناة
يوفنتوس واضحة يف ظل افتقاده لخدمات هدافه األول وخاصة
يف مباراته مع برش�لونة األربعاء الفائت يف دوري أبطال أوروبا
والتي انتهت لصالح زمالء مييس بثنائية نظيفة.

توخيل يعلن مدة غياب نيمار

ّ
أكد األملاني توماس توخيل مدرّب باريس س�ان جريمان غياب
ّ
ّ
منتصف الش�هر
النج�م الربازي�ي نيمار بس�بب اإلصابة لغاية
ِ
املقبلّ .
وأكد توخيل قبيل املؤتمر الصحفي عشيّة مواجهة نانت
أن نيمار سيغيب عن هذه املباراة كما ّ
يف الدوري الفرنيس ّ
أنه لن
يتحوّل مع الفريق ملواجهة اليبتس�يك يف دوري األبطال األربعاء
املقب�ل باإلضاف�ة إىل مباراة رين املقرّرة يف ّ
الس�ابع من نوفمرب
املقب�ل .وأضاف توخي�ل ّ
أن نيمار لن يتمكن من املش�اركة مع
منتخب بالده يف فرتة التوق�ف الدولية.

مختلفة عى مستوى النظام الخططي
يف فرقه�م .أعتق�د أن ه�ذا يح�دث مع
غالبي�ة الالعبني .ومن ثم فإنه بالتأكيد
الع�ب مختل�ف كم�ا كان علي�ه قبل 7
أعوام”.
وتوقع مورينيو أن يس�تعيد بيل سابق
تألقه م�ع خوضه املزيد م�ن املباريات
قائال“ :أن�ا أثق يف كل كلم�ة قلتها يوم
األربع�اء املايض ألنه يعم�ل بكل جدية
ومستواه يف تحسن ،كما أنه لم يتعرض
ألي إصابة منذ تعافيه”.
وأتم“ :ال يفوت أي دقيقة يف أي تدريب.
اللعب ملدة  90دقيقة ال يزال صعبا عليه
واللعب برتكيز كبري ال يزال صعبا عليه.
لكنه يحقق تقدما ونأمل بأن يتحس�ن
مستواه لألفضل قريبا”.

أرتيتا حيذر من خط الرعب يف مانشسرت يونايتد
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طرد ذراع بارتوميو من برشلونة
قرر كارليس توس�كيتس ،القائم بأعمال رئيس برش�لونة ،طرد
ذراع جوس�يب ماريا بارتومي�و ،الرئيس املس�تقيل ،من النادي
ً
ووفقا لصحيفة س�بورت اإلسبانية ،فإن توسكيتس
الكتالوني.
طرد جاومي مس�فرير ،مستشار بارتوميو ،كأول قرار له عقب
تويل مس�ؤولية قيادة النادي .وأشارت الصحيفة إىل أن مسفرير
مت�ورط يف التعاقد مع رشكة لتش�ويه رموز الن�ادي التاريخية،
والهج�وم ع�ى بعض الالعب�ني الحالي�ني بالفريق ،ع�رب مواقع
التواص�ل االجتماعي .وس�بق أن اع�رتض ج�ريارد بيكيه ،نجم
برشلونة ،عى بقاء مسفرير داخل أسوار النادي الكتالوني ،عقب
كارث�ة التواص�ل االجتماع�ي .وأوضحت “س�بورت” أن مجلس
إدارة برشلونة أبلغ املوظفني بالقرار النهائي لطرد مسفرير.

نبأ سعيد جلماهري ميالن بشأن دوناروما
أعل�ن ن�ادي مي�الن ،تع�ايف  3العب�ني م�ن اإلصابة
بفريوس كورونا املستجد.
وقال ميالن ،يف بيان رسمي“ :يعلن النادي أن نتيجة
اختب�ار ماتي�و جابي�ا جاءت س�لبية ،وس�يخضع
الالع�ب لفحص طب�ي ،قب�ل الع�ودة إىل التدريبات
الجماعية”.
وأضاف“ :تع�اىف ً
أيضا جيانلويج�ي دوناروما وينس

بيرت هاوجي من الف�ريوس ،حيث لم تظهر عليهما أي أعراض،
وجاءت نتيجة آخر اختبارات لهما سلبية”.
وتابع“ :أبلغ النادي الس�لطات الصحية عن الالعبني ،وسيسمح
لهما بالعودة مبارشة إىل التدريبات”.
ً
متاحا مع
ذك�ر موقع “فوتب�ول إيطاليا” أن الثالثي قد يك�ون
مي�الن ض�د أوديني�زي ،الي�وم األح�د ،يف الجولة السادس�ة من
الدوري اإليطايل.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7355 :االحد  1 -تشرين الثاني 2020

فرع نقابة الصحفيني بالبصرة
ينعى الصحفي حيدر الطائي
البصرة  /نينا:
نعلى فلرع نقابلة
الصحفيلني يف البرصة
مراسلل قنلاة النعيلم
الفضائيلة الصحفلي
حيدر الطائي الذي تويف
اثر نوبة قلبية مفاجئة
لم تمهله طوياً ..
وابتهلل الفلرع اىل الله
العي القدير أن يسكن
الفقيد فسليح جناته
ويلهلم أهلله وذويله
الصلرب والسللوان وانا
لله وانا اليه راجعون .
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مرور البصرة تبادر بتسهيل مراجعة الصحفيني وعوائلهم الجناز معامالتهم املرورية
وفعاليلات امللرور والتعلاون املتواصلل بني
الصحفيني ورجال امللرور واملفارز املرورية
يف الشوارع والتقاطعات .
ودعلا الفياض الصحفيلني واإلعاميني عند
مراجعتهلم ملع عوائلهلم اىل ابلراز الهوية
الصحفيلة الصلادرة من نقابلة الصحفيني
العراقيلني وااللتلزام بالتعليملات وإعطلاء
الصورة الناصعلة والوجه املرشق للصحفي
الوطني .من جانبه أشار مدير مرور البرصة
“ اىل دور الصحفلي يف امليلدان واللدور الذي
يؤديه يف نقل األحداث بالرغم من الصعوبات
التلي تواجهله يف هذه املرحلة التلي تمر بها
البلاد  .وأضلاف “ ان هذا اقلل مايمكن أن
نقدمه للصحفيني يف املحافظة يتناسلب مع
عطائهم ودورهم ورسالتهم اإلعامية .

البصرة  /نينا:
أعلن رئيس فرع نقابة الصحفيني بالبرصة
عباس الفياض عن مبلادرة مديرية رشطة
ملرور املحافظلة باسلتثناء الصحفيلني
وعوائلهم خال مراجعتهم املديرية .
وذكر الفيلاض للوكاللة الوطنيلة العراقية
لألنباء /نينا  /كانت مبادرة من مدير مرور
البلرصة العميلد عادل السلوداني تسلتحق
التقدير والثناء بتسهيل مراجعة الصحفيني
للمديريلة التلي تخلص تجديد السلنوية و
تسجيل املركبات وإجازات السوق وغري ذلك
له شأن يف املرور .
وأضلاف ان هذه املبلادرة لم تلأت من فراغ
وإنملا جلاءت لللدور الكبلري اللذي يؤديله
الصحفيلون يف البلرصة بنقلل أنشلطة

أزمة الصحفيين مع الحكومة التونسية تصل إلى طريق مسدود

وفاة عضو باهليئة االدارية لفرع
كركوك لنقابة الصحفيني العراقيني
كركوك /الزوراء:
اعلن محمد الداغسلتاني رئيس فلرع كركوك لنقابة
الصحفيلني العراقيني ،عن وفاة عضو الهيئة االدارية
للفرع الزميل حسلن خلف العبيلدي بعد رصاع مرير
ملع املرض .هذا وبعث محافظ كركوك راكان سلعيد
الجبوري  ،برسلالة عزاء ومواسلاة لألرسة الصحفية
بوفاة(حسلن خللف العبيدي)رحمله اللله .وقلال يف
رسالة عزاء وجهها لنقيب الصحفيني العراقيني مؤيد
الاملي ورئيس فرع كركوك لنقابة الصحفيني محمد
الداغستاني وجميع االرسة الصحفية والرسة الفقيد
،برحيلل العبيدي بعد رصاع مرير مع املرض .واضاف
اننلا يف الوقت الذي نعزي عائلة الفقيد وزماءه نجدد
تأكيدنلا بامليض نحو تحقيلق حللم الصحفيني بنيل
اسلتحقاقهم يف الحصلول على االرايض السلكنية رغم
التحديلات التلي تواجهنا يف عملنا اال اننا نفتخر بالصحفيني الذين كانوا سلندا وداعما لعمل
الدولة ومؤسساتها ومساندة قواتنا االمنية البطلة والحفاظ عى وحدة العراق .

اصابة مراسل ومصور قناة اي نيوز
يف بابل بكورونا

احللة/الزوراء:
أعلنت خلية أزمة بابل إصابة مراسل قناة اي نيوز يف بابل ومصورها بكورونا .وقال الدكتور
اوراس العلواني عضو خلية أزمة بابل”أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مراسلل قناة اي
نيوز اسامه العابدي ومصورها محمد الذبحاوي بكورونا .واضاف أن املصابني تم نقلهما إىل
مستشفى الحلة الجراحي جناح العزل وتم تقديم العاج املناسب لهما”.

رئيس فرع نقابة الصحفيني يف ميسان وقائد شرطة
احملافظة يبحثان سبل تطوير التعاون املشرتك

نقابات الصحفة واإلعالم تلوح باإلضراب وتع ّد سياسة احلكومة تعتمد على االبتزاز وربح الوقت
تونس /متابعة الزوراء:
وصللت الجهلود لحلل األزملة بني
الحكوملة التونسلية والقطلاع
الصحلايف إىل طريلق مسلدود ملع
إعان نقابة الصحافيني التونسليني
انسحاب وفدها من اجتماع كان من
املزمع تنظيمه مع رئاسة الحكومة
وتعليق “املفاوضات” إىل حني “تغيري
منهجها التفلاويض املعتمد” ،بينما
حلذرت جهات أخلرى ملن انفجار
الوضع االجتماعي داخل القطاع.
وشلنت نقابلة الصحفيلني هجوما
عى رئاسة الحكومة يف بيان رسمي
قاللت فيله إن رئاسلة الحكوملة
تواصلل ملا وصفتله بل”سياسلة
املماطللة وعلدم الجديلة يف التعامل
مع امللفات املطروحلة للمفاوضات
ملع نقابلة الصحفيلني” ،مشلرية
إىل تدخلل املستشلارة اإلعاميلة
لرئيس الحكومة هشلام املشلييش،
األربعلاء ،لتحديلد تمثيليلة الوفلد
النقابلي املفاوض ملع الحكومة يف
ملف اإلعام املصادر و”ممارسلتها
الرقابة عى تدوينات الصحفيني عى
مواقع التواصل االجتماعي”.
ووفلق نص البيان ،اعتلربت النقابة
أن سياسلة الحكوملة تعتملد على
“االبتلزاز وربح الوقلت” يف تعاملها
مع امللفات املطروحة ،ودعت الطرف
الحكوملي إىل “اإليفلاء بتعهداتله
السلابقة والنرش الفوري لاتفاقية
اإلطارية املشرتكة دون قيد أو رشط،
معتربة أن املماطلة يف نرشها رضب
اللتزامات الدولة وتعهداتها وتواطؤ
منهلا ملع أربلاب العملل يف إهانلة
الصحفيني وتهميشهم وتفقريهم”.
وتوصللت رئاسلة حكومة يوسلف
ّ
الشاهد السلابقة والنقابة الوطنية

للصحفيلني التونسليني وجمعيلة
مديلري الصحف واألطلراف املعنية
يف قطلاع اإلعلام إىل اتفاقية إطارية
مشلرتكة للصحافيني التونسيني يف
 09يناير  .2019وتتضمن االتفاقية
اإلطارية املشلرتكة  36فصا ،تتعلق
بتنظيلم القطلاع ورشوط االنتلداب
وسلقف التأجلري والحقلوق املادية
واملعنويلة للصحفيلني ،إىل جانلب
أصنلاف التعاقلد ملع املؤسسلة
اإلعامية وتنظيم العمل واإلجراءات
التأديبيلة ،وضمانات حرية الضمري
وأخاقيات املهنة .كما تلزم االتفاقية
املؤسسلة اإلعامية باحلرتام الحق
النقابي وتجنب الضغلوط الجانبية
للتأثلري على حريلة الصحفلي،
وتضبط أصول العمل النقابي داخل
املؤسسة.
لكلن حتى اآلن لم تطبلق الكثري من
بنود االتفاقية وسلط أخلذ ورد بني
وسائل اإلعام والحكومة والنقابات
والهيئلات املعنية ،إضافلة إىل وجود
ملفلات أخلرى تثلري جلدال واسلعا
يف القطلاع ،حيلث دعلت النقابة إىل

إعلادة ملرشوع القانون األسلايس
لحريلة االتصال السلمعي البرصي
إىل الربمللان دون امللس يف مضمونله
أو “التاعلب ببعض فصوله حسلب
أهواء سياسية”.
واملرشوع املذكور ناقشلته الهياكل
املهنية ومختلف الوزارات املعنية وت ّم
إيداعه من رئاسة الحكومة السابقة
يف الربملان ملناقشلته ،لكلن حكومة
املشلييش سلحبته ملا أثلار موجة
غضب واسلعة يف القطاع الصحفي،
واتهلم البعلض املشلييش باالنحياز
ألطلراف سياسلية يف الربمللان تريد
طعلن حريلة الصحافلة ورضب
القطاع .وحلذرت نقابة الصحفيني،
يف بيانها ،من “التعيينات املشبوهة”
عى رأس مؤسسات اإلعام العمومي
واملصادر ،داعية الحكومة إىل اعتماد
الشلفافية والوضلوح يف التعيينات
واإلرساع يف إلحلاق إذاعلة الزيتونلة
للقلرآن الكريلم باإلعلام العمومي
ووضلع اسلرتاتيجية واضحلة يف
التعاملل ملع املؤسسلات اإلعامية
املصلادرة التلي تعانلي ملن تدهور

ومديونية مما عطل إعلادة الهيكلة
ومسار التفويت فيها.
كملا طالبلت باللرشوع الفلوري يف
إصلاح شلامل وعميق ملؤسسلات
اإلعلام العموملي علرب تسلوية
الوضعيلات الهشلة يف كل ملن
مؤسسلات اإلذاعلة والتلفزيلون
ووكاللة تونس أفريقيا لألنباء وفتح
باب الرتشليحات لخطة رئيس مدير
علام ملؤسسلة اإلذاعلة التونسلية.
وطالبت الحكومة باإليفاء بتعهداتها
ورصف االعتملادات املرصودة لدعم
الصحفيلني واملؤسسلات اإلعامية
املترضرة من جائحة كورونا.
وبحسلب البيان ،لوحت باالستعداد
لخوض “كل األشكال النضالية ،بما
فيهلا اإلرضاب العام من أجل الدفاع
علن الحقوق املرشوعلة للصحفيني
والحفلاظ على منلاخ الحريلات”.
ودعلت الجمعيلة العاملة لإلعلام
رئاسة الحكومة إىل عقد جلسة عمل
عاجلة للنظر يف املشاكل املرتاكمة يف
قطاع اإلعلام والتي تنلذر بانفجار
الوضع االجتماعي داخل القطاع.
وبموقف مشابه لنقابة الصحفيني،
ّ
علربت الجمعية العاملة لإلعام عن
اسلتغرابها من رئاسلة الحكومة يف
“التملادي يف رضب كل االتفاقيلات
املمضلاة يف مؤسسلتي اإلذاعلة
والتلفزيون التونسلية” ،وخصوصا
تسلوية سلنوات العملل املؤقلت
والرتقيلات املهنية املعطلة وتسلديد
املسلتحقات وعلدم تطبيلق اتفلاق
تنقيلح القانلون األسلايس بوكاللة
تونلس أفريقيلا لألنباء رغلم مرور
أكثر من عام عى إمضاء اتفاق بهذا
الخصوص وهو ملا أدى إىل احتقان
اجتماعي داخل هذه املؤسسات.
واسلتنكرت الجمعية تواصل رفض

الحكوملة تطبيلق القلرار القلايض
بإلحلاق إذاعلة الزيتونلة باملرفلق
العموملي واللذي تلم اتخلاذه منلذ
فرتة ،كما ّ
سلجلت البلطء الحاصل
يف حلل إشلكاليات إذاعلة ‘شلمس
أف أم’ والغملوض حلول عمليلة
التفويت فيها وهلو ما ينطبق أيضا
على مؤسسلة “دار الصبلاح” التي
يتلم تجاهلها وإيجلاد حلول عملية
لها ،ونل ّددت بما يحصل بمؤسسلة
“كاكتلوس بلرود” ملن تجلاوزات
من خال عقلود غامضة مع إحدى
القنوات التلفزيونية وتواصل رضب
حقلوق العاملني يف كل املؤسسلات
املصادرة.
وتناوللت أيضلا أوضلاع الصحافلة
املكتوبة ،وبطء تنفيذ إجراءات إنقاذ
الصحافلة املكتوبلة واإللكرتونيلة
والتلي أعلنلت عنهلا الحكوملة
السلابقة وبقيلت حلربا على ورق
وخاصة التوزيع العادل للدعم املعلن
عنه ومراجعة منشلور االشرتاكات
العموميلة وإحداث وكالة لإلشلهار
العمومي.
واسلتنكرت جمعيلة اإلعلام ملا
يتعلرض له العاملون يف مؤسسلات
الطباعلة ،ملن غيلاب للتغطيلة
االجتماعيلة وتسلديد األجلور يف
موعدهلا ورضب للحلق النقابلي يف
بعض املؤسسلات خصوصلا يف ظل
تمتع البعض منها بعقود مع وزارة
الرتبيلة لطباعلة الكتلاب امللدريس
وعقود أخرى ملع وزارة املالية وهو
ما يدعو للرضورة ربط هذه العقود
بملدى تطبيلق هلذه املؤسسلات
لاتفاقيلة الخاصلة بالطباعة .كما
لوحلت الجمعية بتنفيذ إرضاب عام
يف القطلاع يف حال عدم االسلتجابة
ملطالبها املرشوعة.

مراسلون بال حدود تطالب الجزائر االلتزام بتعهد حرية الصحافة

وزير االتصال اجلزائري  :املشروع يكرس حرية الصحفي واستقالليته وحقه يف التعبري واإلبداع
العمارة/نينا:
بحث رئيس فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف ميسان “ سمري السعد “ مع قائد رشطة
املحافظة العميد عبد الخرض محمد جاسم الساعدي سبل تطوير التعاون املشرتك .
وقال السلعد “ إنه ناقش مع قائد الرشطة ،تسهيل العمل االعامي وحركة الصحفيني،
مبينا ،جملة من التحديات التي تواجه االرسة الصحفية يف املحافظة.
واكد “ بأنه اتفق مع قائد الرشطة عى عقد اجتماع موسع االسبوع املقبل مع الصحفيني
والوسلائل االعامية لاسلتماع منهم بشلكل مبارش اىل املعوقات التلي يعانون منها يف
عملهم .واشلار “ السلعد “ اىل ان “الساعدي “ أبدى استعداده لحل املشاكات واملعوقات
والتعاون التام مع االرسة الصحفية يف ميسان.

اجلزائر /متابعة الزوراء:
طالبلت منظمة “مراسللون با حدود” غري
الحكومية الرئيس الجزائري عبداملجيد تبون
بالعملل على أن تشلهد “الجزائلر الجديدة
تق ّدما حقيقيّا يف مجال حرّية الصحافة” ،يف
إشلارة إىل التعديات التي تضمنها الدستور
بخصوص حرية الصحافة.
وأطلقلت املنظملة نلدا ًء ملن أجلل حرّيلة
الصحافلة يف الجزائلر ،قبلل إجلراء تعديلل
دسلتوري يُفرتض أن يلبّي مطالب “الحراك
الشلعبي” .حيلث يتوجله الجزائريلون إىل
التصويلت األحلد على تعديلل دسلتوري
يُفرتض أن ّ
يؤسلس لل”جمهوريّة جديدة”،
يف استفتاء شعبي يسعى من خاله الرئيس

طلي صفحة انتخابله الذي رفضه
تبون إىل ّ
ّ
للكل تركيبة
“الحراك الشلعبي” املعلارض
النظام.
وي ّ
ُركز التعديل الدستوري عى سلسلة حقوق
وحرّيات تلبّي تطلّعلات “الحراكيّني”ّ ،
لكنه
يُبقلي عى مجملل عنارص النظلام الرئايس
ّ
ويوسع صاحيّات الجيش.
كما هي
ّ
املنظمة يف شلمال أفريقيا
وأكد مدير مكتب
ّ
بلأن هلذه الضمانلات
صهيلب خياطلي،
الدسلتوريّة ّ
ً
“خطلوة إىل األمام لناحية
تمثل
حلق وحرّيلة اإلعلام يف الجزائر” ،غلري ّ
ّ
أنه
رأى ّ
أنهلا “ال يمكن أن تكلون ف ّعالة إذا كان
الترشيلع الوطني الحلايل ،والسليما قانون
متوافق مع هذا الدسلتور
العقوبلات ،غلري
ٍ

الجديد”.
وتقول الحكومة الجزائرية أن مرشوع تعديل
الدستور “يعزز مبدأ احرتام حرية الصحافة
ملا لها من دور محوري يف مرافقة مسار بناء
دولة عمادها الديمقراطية واحرتام الحقوق
والحريلات .إضافة إىل تكريسله ملبدأ احرتام
الحريات الفردية والعمل النقابي والجمعوي
والسيايس”.
ورصح وزير االتصال الناطق باسم الحكومة
عمار بلحيمر أن املرشوع كرس أيضا “حرية
الصحلايف واسلتقاليته وحقله يف التعبلري
واإلبلداع ويف الوصول إىل مصلادر الخرب مع
عدم إخضاعه إىل عقوبات سلالبة للحرية”.
يف املقابل يلرى صحفيون أنه يف الوقت الذي

تعد فيه الحكومة بالحريات يتواىل استهداف
الصحفيني بإحالتهم للقضاء بتهم مختلفة
وسلجنهم ،ومنذ بداية العلام  2020فرضت
السللطات الجزائرية الحجب عى العديد من
املواقع االخبارية.
ّ
وذكرت “مراسللون با حدود” بااللتزامات
الدوليّلة للجزائلر يف مجلال حرّيلة اإلعلام
والصحافة.
وبحسلب الرتتيلب اللذي وضعتله املنظمة
واملتعلّلق باحلرتام حرّيلة الصحافلة لعلام
ّ
تحتلل الجزائر املركلز ( 146من بني
،2020
 180دوللة) ،حيث تراجعت خمسلة مراكز
مقارنة بسلنة  ،2019و 27مركلزا مقارنة
بسنة .2015

اهليئة الوطنية لإلعالم املصرية تتفرد بالئحة الصحف القومية
القاهرة/متابعة الزوراء:
أثلار تفلرّد الهيئلة الوطنية لإلعلام يف مرص
بإعلداد الئحة إداريلة جديدة وأخلرى مالية
موحلدة للمؤسسلات الصحفيلة القوميلة
الثمانلي حفيظة علدد كبري ملن الصحفيني
العامللني يف املؤسسلات القوميلة املرصيلة،
خاصلة أن الهيئلة للم تسلتطلع رأي نقابة
الصحفيلني وال اللجلان النقابيلة يف تللك
املؤسسلات .وتواتلرت أنباء عن قلرب انتهاء
“الهيئلة الوطنيلة لإلعلام” (مؤسسلة
حكوميلة مرصية) ملن إعداد الئحلة إدارية
جديلدة وأخرى ماليلة موحّ دة للمؤسسلات
الصحفيلة القوميلة الثماني التابعلة للهيئة
الوطنيلة .ورغلم أن هذه الائحلة تخص كل
العاملني باملؤسسات الصحفية من صحفيني
وعملال وإداريني ،للم تسلتطلع رأي كل من
نقابة الصحفيلني والنقابة العامة للصحافة
والطباعة واإلعام ولجانهلا النقابية التابعة
باملؤسسات الصحفية يف هذه الائحة.
بعدها ،أصدر عضو مجلس نقابة الصحفيني
املرصيلني ،محملود كاملل ،وعضلو اللجنلة
النقابيلة يف صحيفلة “أخبار اليلوم” ،محمد
ربيعً ،
بيانا لجملع التوقيعات عليه ،يطالبان

فيله ممثللني مجللس نقابلة الصحفيلني
واللجلان النقابيلة باملؤسسلات الصحفيلة،
“الهيئلة الوطنية للصحافة” بعرض مرشوع
الائحتلني على النقابتلني املعنيتلني بلكل
العاملني يف املؤسسلات الصحفيلة القومية،
السلتطاع رأي النقابتلني واللجلان النقابية
ّ
وتلقلي ماحظاتهلم ومراعاتهلا يف الصيغة
النهائيلة لائحلة بما يحقلق مصالح جميع

العامللني ،وملن قبلهلم مصالح املؤسسلات
الصحافية القومية.
أكلد املوقعلون أن رأي النقابتلني هلو الرأي
املمثلل فعليلا ً وعمليلا ً للكل العاملني سلواء
كانلوا صحفيني أو عملاالً أو إداريلني ،وذلك
وفقا للقانون واألعراف النقابية واملؤسسية.
كما أكدوا أن الصحفيلني والعمال واإلداريني
سليظلون يدا ً واحلدة يف سلبيل الحفاظ عى

حقوقهلم ،وكذللك يف العملل على ملا هو يف
صالح بيتهم األول املؤسسات الصحفية التي
ينتمون إليها.
ّ
لكن هذا االنفراد بإعلداد الائحة ليس جدي ًدا
عى املؤسسات الحكومية املرصية ،املتحكمة
يف املشلهد الصحفلي واإلعاملي ككل .فهذه
الهيئة املتفلردة بإعداد الائحلة ،وليدة تفرُّد
الحكومة املرصيلة بإصدارها يف قانون رغمًا
عن كل األطراف املعنية.
منلذ نحو ثاث سلنوات ،عكفت لجنة وطنية
ملن أكثر ملن  50عضوا عى إعلداد مرشوع
قانون أطلقوا عليه “القانون املوحد للصحافة
واإلعام” ،وهو قانون شلامل لكافة القوانني
املنظملة لإلعام والصحافلة يف مرص ،بما يف
ذلك مواد حبس الصحفيني يف قضايا النرش.
ّ
لكلن الحكومة املرصيلة قسلمته لقانونني،
أحدهما “قانون التنظيم املؤسيس للصحافة
ً
مخالفلا يف كثلري ملن
واإلعلام؛ اللذي جلاء
نصوصله مللا تلم التوافلق عليه بلني اللجنة
الوطنيلة للترشيعلات الصحفيلة والحكومة
طوال شلهور من التفاوض ،بل وتع ّدى للنيْل
من فلسلفة امللرشوع الرئيسلة القائمة عى
الحريلة واملسلؤولية واالسلتقال ،وتحريلر

الصحافلة واإلعلام ملن هيمنلة السللطة
التنفيذية ،عرب ما تمت إضافته عى نصوصه
من تعديات ،لسيطرة السلطة التنفيذية عى
اإلعام من خال تعديل مواد تشكيل املجالس
الثاثلة ،بما يجعل لرئيلس الجمهورية الحق
يف تعيلني ما يقلرب من ربع أعضلاء املجلس
األعى للصحافة واإلعام والهيئتني الوطنيتني
للصحافلة واإلعلام ،بخلاف بقيلة ممثلي
الحكومة والسلطة التنفيذية.
وتفرّدت هلذه الجهات الحكومية الثاث التي
يعلني الرئيس امللرصي عبد الفتاح السلييس
ربع أعضائها ،وتتوىل السلطات األمنية تعيني
الثاثة أرباع املتبقية ،بإعلداد الئحة جزاءات
اإلعلام .وأهمللت آراء وتعليقلات جميلع
ً
خاصة املواد
الجهلات املعنيلة بتلك الائحلة،
التي سلتؤثر بالسللب عى حالة حرية الرأي
والتعبري بشكل عام وحالة الحريات اإلعامية
بشلكل خاص ،وذلك باملخالفة ملواد الدستور
التلي ُتللزم مشلاركة نقابتلي الصحفيلني
واإلعاميني كأطراف مشلاركة يف الترشيعات
املتعلقة بالصحافة واإلعام.
وأصدر املجلس الئحة الجزاءات والتدابري التي
سليتم توقيعها عى الوسائل اإلعامية املشار

إليهلا يف قانون تنظيم الصحافة واإلعام رقم
 180لسلنة  2018بعد ما يقرب من خمسلة
شهور من حالة الجدل الواسعة واالعرتاضات
الكبلرية التلي القتها مسلودة الائحلة التي
اعتمدهلا املجلس األعى يف ديسلمرب/كانون
األول امللايض من علام  2018ثلم تراجع عن
إصدارها.
وأُنشلئ املجلس األعى لتنظيلم اإلعام بقرار
من رئيلس الجمهوريلة ً
وفقلا للقانون رقم
 92لسلنة  2016بشلأن التنظيلم املؤسليس
للصحافلة واإلعلام عن طريق إصلدار ثاثة
قرارات حمللت أرقام  158و 159و 160لعام
 2017بتشلكيل الهيئلات اإلعاميلة الثلاث
املمثللة يف املجللس األعلى لتنظيلم اإلعلام،
والهيئلة الوطنية للصحافة ،والهيئة الوطنية
لإلعام.لكلن املجللس منلذ تشلكيله أصبح
ً
ممثلا دور اإلدارة السللطوية السياسلية
واألخاقية عى وسلائل اإلعام ،واتسمت ُجل
قراراته بالفردية؛ حيث أصدر املجلس جميع
قراراته التي تنظم ما يبث وينرش عى وسائل
اإلعلام دون إجلراء أي نقاشلات أو حوارات
مجتمعية عليها ،كما قام عن قصد بتهميش
دور نقابتي الصحفيني واإلعاميني.
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قراءة نقدية يف ديوان الشاعر الدكتور وليد جاسم الزبيدي
حممد جودة العميدي
ّ
إن الوق�وف ع�ىل دي�وان واح�د لش�اعر تمت ّد
تجربت�ه إىل ما يقارب (  ) 40عاما من الكتابة
 ،وثماني�ة دواوي�ن  ،ه�و وق�وف منقوص يف
الق�راءات النقدي�ة  ،وال يخف�ى ع�ىل أح�د أن
الش�اعر الدكت�ور ولي�د جاس�م الزبي�دي له
تجرب�ة عميقة وواعية وتحم�ل رؤيا جديدة ،
وهذه التجربة أخلصت لعمود الش�عر العربي
م�ن جانب  ،وم�ن جانب آخ�ر خاضت تجربة
قصيدة التفعيل�ة وقصيدة النثر  ،و من ناحية
املضمون فقد توس�ط الشاعر وليد الزبيدي ما
بني القديم والحديث ،فشعره امتداد للقصيدة
العربية عرب مراحلها التاريخية  ،وهو معارص
أيض�ا يف ابت�كاره للص�ور الفنية  ،وس�بق يل
أن توقف�ت عند دواوينه ( تغري�دات نخلة ) و
( ايقون�ات عىل مكت�ب الذاكرة ) و ( أناش�يد
الرائي) .
ال يكتب الش�اعر الدكتور وليد جاسم الزبيدي
ّ
الش�عر فحس�ب  ،ب�ل يرس�م كونه الش�عري
بعفوي�ة نس�يجها مف�ردات وصور ش�عرية
وأس�اليب تعك�س بوض�وح وع�ي ّ
الش�اعر

بقيمة ش�عريته فيحتويها يف ش�به نرجس�ية
مقص�ودة ّ
�عري يناه�ض
ش
تؤس�س لق� ْو ٍل ِ
ٍ
الوجو َد باملغام�رة ،مِ ن خال ِل الحضور املُ َّ
ف،
كث ِ
ِ
متوتر ي ِّ
ُؤط ُر
وهاج�س
واالنزياحي�ة ال ّدالل ّي ِة،
ٍ
ِ
ٍّ
ُ
َّ
َ
تنحت كيانها
الش�عري بتقنياتٍ فن ٍّي�ة
الح َد َث
من س�ديم الوعي الهادف بالتجرب�ة اإلبداعيّة
الذاتيّة بعيدا عن بريق الغرور ونسغ البساطة
املقيتة ..
وان�ا إذ ّ
أزج بإمكانات�ي النقديّ�ة املتواضعة يف
الكون الشعري للشاعر وليد الزبيدي أعلن بدءا
ّ
ّ
النص وع�ذاب معارشته يفرضان
أن مكاب�دة
ّ
ّ
التأن�ي يف التعامل مع نص�وص ديوانه (
ع�ي
الظل ضوءا ً ) ..
ّ
فالش�اعر وليد الزبيدي ش�اعر واع بما حوله
م�درك لخصوصيّة اللّحظ�ة اإلبداعيّة املرت َهنة
ب�ني امت�الء ّ
ال�ذات وصخ�ب الوج�ود وأحيانا

الكتابي الذي يرحل يف قلب الحياة
عبثيّة الفعل
ّ
فيعود منترصا تارة و منكرسا تارة أخرى ..
عندم�ا نق�رأ نص�وص ال ّديوان فأننا س�وف
نتقاسم مع الش�اعر ذلك الوجع ّ
الساكن فيها
ّ
الشعري
وتلك الفرحة بالحبّ الذي يمأل كونها
ونفس�ها الوديع�ة  ..وذل�ك االنتم�اء الجين�ي
إن ّ
النص  .وس�وف ندرك أيضا ّ
ّ
الشاعر
ألصالة
ّ
يت�أس باللّغة ناف�ذا إىل عمق
ولي�د الزبي�دي
الوجود يختربها حينا فتغدق عليه ،ويفجّ رها
ً
مطواع�ة تحفل بابتهاجه
حين�ا فتهبه بناتها
ولوعته وانكساره وشموخه وشقائه وجنونه
أيض�ا .ويف ّ
كل ذل�ك يمنحن�ا الش�اعر َبو َ
ْصلَ َة
الغوص يف عامله الفريد من خالل رش�اقة لغته
وفرادة أساليبه وجزالة ألفاظه وإن كان أحيانا
ّ
يبس�ط لغته لتصل إىل املتلقي بغري إسفاف أو
ركاكة .
أهتم الش�اعر وليد الزبي�دي بعنونة قصائده
 ،ذاك ّ
أن العن�وان يس�هم يف البنية األساس�ية
للقصي�دة م�ن جوان�ب س�يميائية semiotic
وتفس�رييّة  ، interpretiveإذ يعق�د العن�وان

النص وش�يجة وثيقة ّ
تمكن م�ن ّ
ّ
التأويل
م�ع
ّ
والفكري وربّما الفلسفي أيضا
السايكولوجي
ل�كل قصي�دة  ..لذا فق�د اختار ّ
ّ
الش�اعر وليد
الزبي�دي عنوان (الظل ض�وءا ً ) َ
لن ْقل مدلوالتٍ
فكري ًّة ونفس�ي ًّة تأخذ منح�ى التضاد العلمي
وانكار ( الحقيقة العلمية )  ،فالظل يف املنطق
العلم�ي ( عتم�ة )  ،وإال فمتى يك�ون ( الظل
ضوءا ً ) ؟
سأقيم قراءتي النقديّة ومصاحبتي لنصوص
ّ
والصور
الديوان عىل اس�تنطاق اللّغة الشعريّة
الشعريّة واإليقاع والب َُنى الدالليّة آمال أالّ تكب َو
ب�ي الخطوات وال أهضم ّ
ّ
النص والش�اعر
حق
ّ
وال أحيد عن عامله ..
يق�ول جون دراي�دن ّ ( :
إن الش�عر هو صوت
يعرب ّ
ّ
وحتى حني ّ
الش�اعر عن
االنس�ان الف�رد
آالم الجماع�ة وآماله�ا ّ
فإن�ه ّ
يع�رب عنه�ا من
ّ
الخاصة )  ،وهذا ما أداه الفعل
خ�الل فرديّته
الشعري يف نصوص الديوان .
يض� ّم ديوان « الظ�ل ضوءاً» الص�ادر عن دار
الف�رات للثقاف�ة و االع�الم ( الع�راق /بابل )

مايزيد عىل السبعني قصيدة متنوعة يف بناءها
بني العم�ودي والتفعيلة والنثر ويف مضامينها
وثيماتها  ،ففي قصيدة «هل يل ببغداد» شوق
وحن�ني أليام بغ�داد يف الزم�ن الجميل ويبقى
حلم الشاعر يف عودة تلك األيام .
وقصائ�د ( مزم�اري – من للعراق – واقرأ عىل
الدنيا السالمة ) تفيض مشاعر وطنية صادقة
واس وحزن عىل ما حل ببالدنا من خراب .
و كتب الش�اعر ولي�د الزبي�دي يف اإلخوانيات
قصائد ( سبع وردات ) لشعراء املتنبي ،و (قد
كنتها) لالس�تاذ ناجح املعموري و قصيدة (
آل الشاله ) لالستاذ حسام الشاله  ،و ( اصداء
الروح ) للفقيد الرتبوي محمود رشيد .
وقصائ�د ( بقايا س�ؤال  – -للذكرى – صدى
حلم –ودروب عشق نزرع – بل انني أمل – اني
اليك –انت البدء – جن�ون فكرة – الذنب ذنبي
– بع�ض ذكرى – تنف�س الوجد – جاء الوحي
يبتسم – ماكتمت هواك -ان احمل القلب درعا
– مخم�ورة الصوت ) قصائد عش�ق وجداني
تش�حن وج�دان الق�ارئ بالعاطف�ة القوي�ة

املتدفق�ة ألنه�ا تصدر م�ن مش�اعر صادقة ،
فيها األل�م والحزن والع�ذاب واللوعة والفراق
والغرب�ة واللق�اء والف�راق والدموع وقس�وة
الحياة والحنني والشوق واللوم والعتاب والليل
الطويل  ،ويف املجمل ترتبط مفردات القصائد
مع عنوان الديوان .
والش�اعر وليد الزبيدي  -كغريه من الشعراء
 اخت�ار عن�وان قصي�دة مائ�زة تجل�ت فيهاش�اعريته لحمل عنوان املنجز فكانت قصيدة
ُ
الظل ضوءا ً )  .وللحق ان هذه القصيدة فيها
(
من الجماليات بمستوى بعض قصائد العشق
يف الدي�وان  ،أو تفوقه�ا يف جمالي�ات الصورة
ّ
وتش�كلها .والقصيدة فيها شكوى من التقدم
يف العمر و تقلب الحياة عىل غري ما نتمنى .
وعندم�ا نقرأ يف قصائد املناس�بات  ،تجد فيها
مف�ردات املحب�ة والتبجيل  ،كم�ا يف قصيدة (
ني�ل الله ) التي ألقي�ت يف دار األوبرا يف مرص .
وقصيدة ( إىل النج�ف الرشيف) التي القيت يف
امسية املكتبة األدبية املختصة إىل السيد مهند
مصطف�ى جمال الدي�ن  ،وقصي�دة ( يامنرب
الغد ) القاها الشاعر يف احتفالية اليوم العاملي
للغ�ة العربي�ة وقصيدة ( ابتس�امة هوليود )
بمناسبة عيد ميالد ابنته .
وم�ن يقرأ قصيدة ( صحاف الجوع  ) !..يجد
فيه�ا اقتباس�ات م�ن ش�عراء آخري�ن بلغة
شعرية فنية عالية .
فنقرأ :
 ( 01ه�ل ج�ادك الغي�ث ) وه�ي إقتباس من
موشح لسان الدين بن الخطيب االندليس
 (02ي�ا نائح الطلح ) وهي إقتباس من احمد
شوقي ( يانائح الطلح )
( 03حيي�ت س�فحك ) إقتب�اس م�ن ( دجل�ة
الخري) للجواهري
 ( 04أضح�ى التنائ�ي بدي�ال ) إقتب�اس م�ن
قصيدة ابن زيدون
 ( 05وراهب الدير ) وهي إقتباس من قصيدة
منسوبة ملجنون يف دير هرقل بالشام :

قصة قصرية

اصدارات
ثقافية

قبل أن يُرفع ال ِستار

غرام التمثال النصفي
سامر أنور الشمالي
كان التمث�ال النصف�ي يق�ي نه�اره يف
الحديق�ة وه�و يتأم�ل الجالس�ني به�دوء،
فيخي�ل إليه كأنهم تماثي�ل بالحجم الكامل،
وضع�وا عىل مقاعد خش�بية كانت ذات يوم
أشجارا ً حية يف غابة بعيدة.
وألن التماثيل ال تن�ام ،كان التمثال النصفي
يقي الليل متأمالً النجوم الرباقة يف س�ماء
الصي�ف الصافي�ة ،أو الغي�وم الت�ي تحجب
القمر يف ليايل الش�تاء الطويل�ة .وعىل الرغم
من أنه يستمتع يف الشتاء باملطر الذي يغسله
ط�وال اليوم فإن�ه كان يفض�ل الصيف كي
يتفرج ع�ىل رواد الحديقة الذي�ن يهجرونها
أيام الربد.
ح�دث ما ل�م يك�ن يف الحس�بان ،فلقد وقع
التمثال النصفي بغرام امرأة غاية يف الجمال
كان�ت ت�رتدد ع�ىل الحديق�ة كث�رياً ،وأغلب
األحيان برفقة شاب وسيم.
ولق�د ع�رف التمث�ال النصفي فيم�ا بعد أن
الفتاة تعش�ق الشاب الوس�يم ،وذلك عندما
رآه�ا تستس�لم بلهف�ة لقبالت�ه املختلس�ة
عندما تخلو الحديقة م�ن الناس .حتى إنها
كان�ت تأتي مع الش�اب أيام ال�ربد القارس
عندما يك�ون الناس مس�رتخني يف منازلهم
قرب املداف�ئ ،لتجلس بجانبه قرب ش�جرة

صدر ع�ن رشكة أفريوس للطباعة والنرش بالقاه�رة األعمال الكاملة
للشاعر املرصي نارص رمضان عبد الحميد ويضم الجزء األول :
أربعة دواوين :
_قال�ت يل ام�ي  /تقدي�م :
دكت�ورة جميل�ة حم�ود /
لبنانية مقيمة بامريكا
_للح�ب رائح�ة األرق /
ومضات /تقدي�م  :دكتورة
أمرية عيىس /لبنانية مقيمة
باسرتاليا
_ش�موخ (قصائ�د يف ح�ب
الزعيم جم�ال عبد النارص)
تقدي�م :دكت�ورة وضح�ى
يونس  /سوريا
_لن أنسحب  /تقديم الناقد
العراق�ي  /صباح محس�ن
كاظم /لوحة الغالف للفنان
العراقي هنري كونوي
يقع الجزء األول يف
 342صفحة من القطع املتوسط والشاعر نارص رمضان عضو اتحاد
كت�اب مرص و س�كرتري رابطة األدب الحديث وصدر ل�ه  :أربعة عرش
كتابا ما بني الشعر والنقد .

الس�نديان الكبرية كي تبادل الشاب الوسيم
القب�ل بش�غف ،فتش�تعل يف الحديق�ة ن�ار
العش�ق التي كان التمث�ال النصفي يراقبها
بدهشة وحسب ،فالتماثيل ال تشعر بالغرية
عادة.
هذه املرأة كان يعرفها التمثال النصفي منذ

ملا علمت بأن القوم قد رحلوا
ُ
منشغل
وراهب الدير بالناقوس
وضعت عرشي عىل رأيس وقلت له :
ُ
اإلبل ؟
يا راهب الدير  ،هل مرّت بك
ألف�راخ ) وه�ي إقتباس من
 ( 06م�اذا تقول
ٍ
قصيدة الحطيئة .
وتبق�ى ب�ريوت ولبن�ان حارضي�ن يف وجدان
الش�اعروليد الزبيدي  ،يجس�دهما يف قصيدة
« ب�ريوت تبق�ى » ،وقصي�دة ( للبن�ان اغني )
وفيهما مش�اعر حزن و اس مل�ا أصابهما من
عاديات الزمن .
ويختم الش�اعر وليد الزبي�دي ديوانه بقصائد
( بعد الص�وت  -بعض الظن -جس�د اوبرايل-
تراني�م فريوزية  -لوالك يا ..بنفس�ج  -كتابة
جسد ) التي غرق فيها باملد الرومانيس فكانت
هذه القصائد تتغنى بالحياة ،وظل الشاعر يف
ش�وق لتلك املرأة املتجلية يف قصائده كأجمل
ما تكون عليه االنثى .
م�ا يمي�ز قصائد الديوان ه�و جزالة التعبري
و جمال الصورة الش�عرية الذهنية التي تنقل
املتلق�ي اىل واق�ع افرتايض بعيد  ،مما يكس�ب
النص�وص فيضا داللي�ا عميقا تأكي�دا ملقولة
الش�اعر الفرنيس لوي�س أراغ�ون  ( :أغمض
عيني�ك عن الواقع  ،ت�رى العجائب )  .قصائد
الدي�وان هادئة فيها من االنس�جام الصوتي و
املتواليات الصوتية الجهرية واملهموسة
ما يجعلها بعيدة عن الصخب .
وأخ�ريا ّ
إننا مع ش�اعر يدرك ما يق�ول ويعي
َ
ّ
ج ّدي�ة فع�ل الكتاب�ة  ..وتع�َد تجربت�ه مائزة
ولدت م�ن رح�م األصال�ة الش�عريّة القديمة
ومن ثورة الحداثة الش�عريّة الجديدة  ..تجربة
القصي�دة العموديّة الحديث�ة التي تصالح بني
روح البداوة وكيان املع�ارصة املتينة  ..تجربة
تبن�ي لنفس�ها عامل�ا خاصا م�ن الش�عريّة ..
ّ
تتق�� الذات لتكش�ف ع�ن اآلخر يف
تجرب�ة
محاول�ة لتصدي�ر ش�عورها واختالجاتها إىل
ّ
املتلقي.

كان�ت طفلة ،حيث كانت تلعب يف الحديقة
كل ي�وم ،وكث�ريا ً م�ا كانت ت�دور راكضة
حول التمثال النصف�ي وهي تغني بصوت
متلعثم.
ث�م كربت الطفلة ،وص�ارت طويلة كعمود
من املرمر ،بصدر كأنه منحوت من الرخام
األبيض .ولكن التمثال ظل كما هو يف س�ن
الشباب ،فالتماثيل الشابة ال تشيخ.
دون مقدم�ات انقطعت الفت�اة عن زيارة
الحديقة!.
وقته�ا فق�ط تمن�ى التمث�ال النصفي أن
يك�ون لدي�ه قدم�ان لريكض يف الش�وارع
بحثا ً عنها ،أو يس�تطيع الكالم كي يس�أل
عنها كل من يراه .ولك�ن أمنيات التماثيل
ال تتحقق أبدا ً.
بعد س�نوات طويلة ..تنبه حارس الحديقة
العج�وز إىل أن الش�قوق فتك�ت بالتمث�ال
النصفي ،وحولته إىل قطع صغرية متناثرة
ح�ول قاعدته التي لم يب�ق عليها غري آثار
غبار قديم.
أح�ر ح�ارس الحديق�ة مكنس�ة عتيقة،
وأخذ يجمع قطع التمث�ال النصفي املبعثرة
ك�ي يضعها يف حاوي�ة القمامة ب�ال مباالة.
فمن أين له أن يعرف أن التمثال النصفي قد
انكرس من قسوة الحب!!!.

حممد احلديين
ال تظ�ن أن رحم أمك يس�رتك عم�ا ُيحاك لك
يف الخارج
أنت فقط تتظاهر بالنوم
أدر أذنيك
أال تسمع صوت آلة الطباعة
وه�ي تكت�ب ورقت�ك الت�ي تش�به فات�ورة
مشرتيات أفعوانيه مُ دققة بالساعة واليوم؟
افتح عينيك لتشاهد العرض املرسحي
الذي تقوم فيه بدورين :البطل األوحد
واملُتفرج املُمسك باملسدس
ال تتحداني كما فعل كثريون غريك من قبل
ستستقبل الحياة برصخة
وليس بضحكة كما تظن
رصخة تتبعها زغاريد وتهليالت
تتناثر عىل إثرها ريشاتي الخراء.

أفضل الروايات العاملية يف األدب البوليسي
نادية راضي
االدب البولييس  ،نوع من انواع األدب ،
يعتمد عىل التحري والتش�ويق واإلثارة
ملعرفة الحقائق  ،وهذا النوع من االدب
يعترب من أش�هر اآلداب وأكثرها قراءة
مل�ا يحتويه ع�ىل الغموض والتش�ويق
لدرج�ة أن�ه ال يس�تطيع الق�ارئ ترك
الرواي�ة إىل أن يع�رف نهايتها  ،ويذكر
أن أول م�ن أس�س الرواية البوليس�ية
ه�و الكات�ب ادغ�ار االن  ،وم�ن بعده
ظهر العديد من املؤلفني الذين أبدعونا
بمؤلفاته�م أمث�ال ارثر كون�ان دويل
مب�دع الش�خصية الخيالي�ة رشل�وك
هومل�ز  ،والكاتبة اإلنجليزية الش�هرية
أجاثا كريستي  ،وبفضلهم تطور األدب
البولييس ليش�مل أنماطا مختلفة من
األدب كالروايات الجاسوسية وروايات
الغموض  ،ويف مقالنا نضع لكم قائمة
من أفضل الروايات البوليسية املشوقة
والتي القت إقباال كبريا لدى القراء .
روايات االدب البولييس
* الورق عىل الطاولة
رواي�ة بوليس�ية م�ن تألي�ف الكاتبة
الش�هرية اجاثا كريستي  ،نرشت ألول
م�رة يف ع�ام  ، 1936وهي من اش�هر

رواي�ات أجاثا كريس�تي  ،تدور أحداث
الرواية حول أربعة أشخاص يجلسون
عىل طاول�ة للعب ال�ورق ومعهم زائر
آخر يدعى ش�يتانا  ،يت�م قتله من قبل
أح�د ه�ؤالء األربعة بظ�روف غامضة
وتج�ري األحداث ملعرفة من هو القاتل
وم�ا س�بب قتله حي�ث لكل ش�خص
م�ن األربعة لديه داف�ع لقتله  ،تحولت
الرواية إىل مسلسل تلفزيوني .
* شفرة دافنيش
رواي�ة بوليس�ية م�ن تألي�ف الكات�ب
االمريك�ي دان ب�راون  ،ن�رشت ألول
م�رة يف ع�ام  ، 2003ت�دور أحداثه�ا
ح�ول جريمة قتل أم�ني متحف اللوفر
يف باري�س الذي وج�دت جثته يف جناح
دينون بنفس وضعي�ة لوحة ليوناردو
دافين�يش وكت�ب عليها رس�الة ووجد
ع�ىل بطنه نجمة مرس�ومة م�ن دمه
فتتواىل األحداث للكشف عن الرس الذي
كان يحمل�ه أمني املتح�ف والدافع من
وراء قتل�ه  ،ومن هو صاحب الجريمة
 ،حصل�ت الرواية عىل املرتب�ة األوىل يف
الروايات األكثر مبيعا من قبل صحيفة
نيويورك تايم�ز  ،وترجمة إىل أكثر من
خمسني لغة .
*الرمز املفقود

رواي�ة بوليس�ية م�ن تألي�ف الكات�ب
االمريك�ي دان براون ،نرشت ألول مرة
يف ع�ام  ، 2009وترجم�ت الرواي�ة إىل
عدة لغ�ات منها العربي�ة ،وقد طبعت
أكث�ر م�ن  6.5مليون نس�خة وتم بيع
أكث�ر م�ن ملي�ون نس�خة يف أول يوم
تم ن�رش الرواية في�ه  ،ت�دور أحداثها
حول أس�تاذ يف جامع�ة هارفرد يدعى
روبرت النغدون كان يلقي محارضة يف

الكابيتول وإذ يكتشف شيفرة غامضة
لدع�وة قديم�ة  ،وبعد ذل�ك يتم خطف
صديق�ه املاس�وني بي�رت س�ولومون
فيع�رف النغ�دون أن ه�ذا الخطف له
عالقة به�ذه الدعوة وإذا م�ا تم قبول
الدع�وة ل�ن يس�تطيع إيج�اد صديقه
فيقبلها ويذه�ب إىل مدينة تاريخية يف
امريكا مليئة باالث�ار واألنفاق الرسية
 ،فتت�واىل األح�داث الغامضة لتكش�ف

الكثري من األرسار .
*كلب ال باسكرفيل
رواي�ة بوليس�ية م�ن تألي�ف الكاتب
ارثر كونان دويل  ،نرشت ألول مرة يف
عام  ، 1901وهي من سلس�لة روائع
رشل�وك هوملز  ،تدول أحداثها يف قرية
تسمى داتوما حيث رشلوك هوملز فك
لغ�ز عائلة باس�كرفيل ضم�ن الكثري
من األح�داث الغامضة الت�ي تمر بها

الرواية .
*مقتل روجر اكرويد
رواية بوليسية من تأليف الكاتبة أجاثا
كريس�تي  ،ن�رشت ألول م�رة يف ع�ام
 1926وهي من أشهر روايات الكاتبة ،
تدور أحداث الرواية عن مقتل شخص
يدعى روجر اكرويد وهو صديق ألرملة
ثرية كانت قد كتبت رسالة قبل وفاتها
تع�رتف بأنها قتلت زوجه�ا وكان هنا
كشخص يبتزها وكتبت اسم الشخص
 ،وعند وصول الرسالة ليد روجر اكرويد
يت�م قتله  ،ويق�وم املحق�ق هريكبول
ب�وارو يف كش�ف لغز مقت�ل اكرويد إىل
أن يص�ل إىل حقيقة املجرم القاتل وهو
راوي القصة جيمس شبارد .
*اسم الوردة
رواي�ة بوليس�ية م�ن تألي�ف الكات�ب
االيط�ايل اومبريت�و اكو  ،ن�رشت ألول
م�رة يف ع�ام  ، 1980وق�د ترجمت إىل
أكثر من لغة منها االنجليزية والعربية
 ،وق�د حققت نجاح�ا باهرا  ،وتحولت
إىل فيل�م  ،ت�دور أح�داث الرواية يف دير
للرهبن�ة البنديكتية  ،تق�ع فيه الكثري
من جرائ�م القتل وجميع الضحايا من
النس�اء  ،وكان يعتق�د الرهب�ان ب�أن
هناك ش�يطان داخل ج�دران الدير هو

من يق�وم بقتلهن إال أن أح�د الرهبان
كان محققا هو من اكتشف بأن هناك
قات�ال وراء كل ه�ذه الجرائ�م وتتواىل
األحداث ملعرفة القاتل الحقيقي .
*خالص قديس
رواي�ة بوليس�ية م�ن تألي�ف الكات�ب
الياباني كيغو هيغاشينو  ،نرشت ألول
مرة يف عام  ، 2008تدور أحداث الرواية
حول امرأة متزوجة تقتل زوجها الذي
خانها  ،ويحاول املحقق غاليليو كشف
مالبسات الجريمة .
*مغامرات شارلوك هوملز
سلس�لة مكونة م�ن  12قصة قصرية
 ،ن�رشت ألول م�رة يف ع�ام 1892م�ن
تأليف الكاتب ارثر كونان دويل  ،بطلها
الش�خصية البوليس�ية الت�ي ابتدعها
وهي شخصية رشلوك هوملز .
*مأساة من ثالثة فصول
رواي�ة بوليس�ية م�ن تألي�ف الكاتبة
أجاث�ا كريس�تي  ،ن�رشت ألول مرة يف
ع�ام  ، 1934وقد تحولت إىل مسلس�ل
تلفزيون�ي  ،ت�دور أح�داث الرواي�ة ،
عن وف�اة أحد ضيوف ممثل مش�هور
أثناء حفلة عش�اء بعد أن رشب كأسا
مسموما  ،وتتواىل األحداث للكشف عن
الفاعل وأسباب القتل .
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلا

فاكهة ذكرت يف القرآن الكريم
ختلصك من الكرش نهائياً!

كيف تطورين ذاتك عرب مواقع التواصل االجتماعي؟
أتاح�ت مواق�ع التواص�ل االجتماعي
سبل تطوير الذات وقدمتها للمشرتكن
به�ا عىل طبق من ذه�ب ،ولكن الكثري
ال ينته�زون الفرصة وال يرون الفائدة
التي تعود عليه�م من خالل متابعتهم
واشرتاكهم يف كثري من مواقع التواصل
االجتماعي ع�ىل اختالفاته�ا الكثرية!
فكيف يمكن تحقيق تطوير للذات من
خالل تلك املواقع؟
تطوير الذات وتوسيع املفاهيم وتنمية
اإلدراك كلها أم�ور أصبحت يف متناول
الكثريي�ن من خ�الل مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،ولك�ن ع�ىل الرغ�م م�ن
أنها متاح�ة إال أن معظم مرتادي تلك
املواقع ال يدركونها أو ال يتوقعون أنها
مهمة وتعود عليهم بالفائدة.
وم�ن أه�م األم�ور الت�ي تس�هم يف
تطوير ال�ذات يف خالل مواقع التواصل
االجتماعي ما يأتي:
 اكتس�اب مهارات التواصل والحديثعرب تل�ك املواقع ،وفهم ط�رق التعبري
والكتابة الصحيحة .كالكتابة بطريقة
واح�دة ليس لها تفس�ريات عدة تفهم
بش�كل خاطئ وغ�ري مقص�ود ،وهذا
بح�د ذات�ه مه�ارة تفاعلي�ة مهمة ال

يلتفت إليها الكثريون.
 التع�رف إىل اآلخري�ن م�ن مختل�فالع�ادات والتقاليد واألجناس ،يوس�ع

اإلدراك املعريف والثقايف.
 االش�رتاك يف مجموع�ات هادف�ةكمجموعات تعليم اللغات أو املوسيقى

وم�ا إىل ذلك ،هو نوع من تطوير الذات
ولكن من املهم اختيار املجموعة حسب
ميولنا وليس ألي اعتبارات أخرى حتى

تكون الفائدة املرجوة حقيقية تس�هم
يف تطوير الذات بشكل فعال.
 مجموع�ات الدع�م التي تهت�م مثالًبعرض تجارب اآلخرين يف أمور معينة
وكيفية تحقيق أهدافهم وتغلبهم عىل
الصعوبات ه�ي مجموعات مهمة ،قد
تكون قليل�ة يف عاملنا العرب�ي ولكنها
فعالة جدا ً.
 االس�تفادة م�ن مواق�ع التواص�لاالجتماع�ي يف دع�م هواي�ة معينة أو
عرضها ع�ىل اآلخرين ورصد آرائهم أو
انتقاداتهم هي وسيلة لتقويم األفعال
وامله�ارات وحت�ى الهواي�ات .وبالتايل
تطوير معريف.
 التواص�ل املب�ارش مع االستش�ارينواالختصاصن يف كل املجاالت وبشكل
مبارش سهل يف عملية تطوير الذات يف
الحص�ول عىل املعلومة بش�كل رسيع
ومخترص.
وأخ�ريا لتحقيق تطوي�ر الذات وتنمية
الق�درات ع�رب مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي البد من الرتكي�ز عىل ذلك
ووضع األهداف املراد تحقيقها والطرق
املؤدي�ة إليها ،وعدم ه�در الوقت يف ما
هو غري مفيد أو حتى عكس املطلوب.

املطبخ

أومليت باملشروم والدجاج
املقادير:
 5بيضات
½ كوب مرشوم مقطع رشائح
 1كوب دجاج مسلوق مقطع رشائح
 1ملعقة كبرية بصل مفروم
 2ملعقة كبرية فلفل أخرض
 1ملعقة كبرية زبدة
 1ملعقة كبرية زيت زيتون
 1ملعقة كبرية جبنة بارميزان
 1ملعقة كبرية جبنة شيدر مبشورة
⅓ ملعقة صغرية فلفل أحمر حار مفروم

⅓ ملعقة صغرية ثوم بودرملح وفلفل أسود
الطريقة:
يف وع�اء ،اخفقي البيض ث�م أضيفي الجبن�ة البارميزان
والش�يدر وامللح والفلفل األس�ود وبودرة الث�وم والفلفل
األحمر وقلبيهم جي ًدا.
عىل نار متوسطة ،سخني الزيت والزبدة ثم أضيفي البصل
وقلبي�ه حت�ى يذبل.أضيفي امل�رشوم والفلف�ل األخرض،
وقلب�ي جي ًدا ملدة  5دقائق.أضيف�ي الدجاج ،وقلبي ملدة 3
دقائق.ضعي البيض واتركيه حتى ينضج من األسفل.
ً
قلي�ال ،حت�ى تتيحي للبي�ض املوجود يف
ارفع�ي الحواف
املنتصف أن ينزل ألسفل لينضج.

ال�وزن الزائ�د وتراك�م الدهون يف
اماكن كثرية ه�و ما اليرغبه احد،
فهو لي�س عائ�ق جمايل للش�كل
فق�ط ،ولكن ايض�ا عائق صحي،
فه�و يؤث�ر يف الحرك�ة ويجعله�ا
بطيئة اي أنه له تأثري س�لبي عىل
جميع اعضاء الجسد.
فالكب�د يره�ق ملكافح�ة الدهون
املرتاكم�ة حول�ه حي�ث يس�مى
الكبد الدهني وبالتايل تقل كفائته
وادائه ،كما س�يعاني القلب أيضا
من آثار السمنة هذه ،وتقل قدرته
ع�ىل دفع ال�دم اىل اجزاء الجس�د،
وليس فقط هذا فالش�حوم تصل
اىل الرشاي�ن واالوردة وتعي�ق من
القي�ام باملهمة املناط�ة بها ،وكل
ه�ذه املش�اكل بس�بب الس�منة
الزائدة.
ويرجع السبب إىل االطعمة املقلية
والحلوى الغنية بالسكر والدهون
واملرشوب�ات الغازي�ة ،ل�ذا إليكم
بعض النصائح:
 يف س�ن الطفول�ة والصبا معدلالح�رق لدى االنس�ان يك�ون عايل
جدا ،فهو يف مرحلة البناء والتجديد؛
ولكن بعد سن السابعة والعرشون
يق�ل مع�دل الحرق تدريجي�ا ولذا
يبدأ تراكم الدهون يف اماكن كثرية
بالجس�م منه�ا البط�ن واالرداف
والصدر والخلفي�ة واليتوقف عند
ذل�ك فقط ،ب�ل ترتاكم ع�ىل الكبد
وتشحمه ويسمى بالكبد الدهني،
ولالسف الشديد نس�بة كبرية من

الش�باب تعاني م�ن الكبد الدهني
دون ان تدري اال بالصدفة.
وتكش�ف االش�عة اصابته�ا بهذا
الداء وارتفاع الكوليس�رتول بالدم
ال�ذي ي�ؤدي اىل م�رض الس�كري
والضغط العايل ،لذا يجب االعتدال
يف تن�اول االطعم�ة ،لي�س علي�ك
حرمان نفسك ولكن االعتدال.
إليك�م م�رشوب ذو طع�م جميل
وفائدة عالية ويس�اعد عىل حرق
الدهون وهذا املرشوب من فاكهة
ذك�رت يف كتاب الله تع�اىل القرآن
الكري�م وأوىص رس�ولنا “ص�ىل
الله علي�ه وس�لم” ،وأكدت بعض
الدراسات الحديثة فائدتها.
ه�ذه الفاكهة ه�ي فاكهة الرمان
التي له�ا فوائد عظيمة لإلنس�ان
حي�ث تس�اعد يف التخل�ص م�ن
مش�كلة الك�رش نهائي�اً ،ولي�س
الك�رش فق�ط ب�ل كل الده�ون
الزائدة بنواحي الجس�م ،لذا عليك
رشب مق�دار كأس م�ن عص�ري
الرمان يوميا ً.
والسبب هو مكونات هذه الفاكهة
القادرة عىل إذابة الدهون املرتاكمة
يف البط�ن ،وق�د ق�ام أح�د االطباء
بعم�ل دراس�ة ع�ىل فوائ�د عصري
الرم�ان ،وأثب�ت أن رشب كأس
من هذا العصري يوميا ً وملدة ش�هر
لدي�ه قدرة هائلة يف أن يخلصك من
الده�ون البط�ن واالرداف نهائي�اً،
فالرمان يساعد عىل تقليل الحمض
الشحمي يف البطن واالرداف.

لطلة ابهى...

نصائح طبية

 9أطعمة تقوي مناعتك وتساعدك يف حماربة اإلنفلونزا
عندم�ا يتعل�ق األم�ر باإلنفلونزا
املوس�مية ،فإن مقول�ة ”الوقاية
خري من العالج“ مناس�بة تمامً ا،
ولكن ،ماذا تفع�ل إذا كنت تعاني
بالفعل من اإلنفلونزا؟
سيتعن عليك تناول أطعمة معينة
يمك�ن أن تدعم جه�از املناعة يف
مكافحت�ه لإلنفلون�زا ،عالوة عىل
ذلك ،ف�إن تن�اول األطعم�ة التي
يمك�ن أن تم�د جس�مك ببع�ض
ً
ش�وطا
الطاقة والدفء س�تقطع
ً
طوي�ال يف رحل�ة القض�اء ع�ىل
اإلنفلونزا.
فيما ييل قائمة ب� 9أطعمة يمكن
أن تساعدك يف محاربة اإلنفلونزا:
البيض
يأتي البي�ض ً
أيضا بفوائد صحية
متع�ددة ،يس�اعد الس�يلينيوم
املوج�ود يف البي�ض يف الحف�اظ
عىل عم�ل جه�از املناعة بش�كل
جي�د ،عالوة عىل ذلك ،فإن البيض
غني ً
أيضا بالربوت�ن واألحماض
األميني�ة الت�ي تس�اعد يف بن�اء
خاليا صحي�ة يف جس�مك .يمكن
أن يس�اعد التأثري املشرتك لجميع
املكون�ات املوج�ودة يف البي�ض
جس�مك عىل مقاومة نزالت الربد
واإلنفلونزا.
اللوز
يش�تهر اللوز بخصائ�ص تعزيز
الذاك�رة ،كما أن�ه مفيد يف حماية
خاليا جسمك من أي رضر.
يف دراس�ة إيطالية الع�ام ،2010
وج�د الباحثون أن مادة كيميائية
موج�ودة يف جل�د الل�وز تع�زز
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اس�تجابة جهاز املناعة لديك ضد
أي عدوى ،يمكنك البدء يف إضافة
الل�وز إىل الحلي�ب أو الس�لطات
لزيادة املدخول.
املرق
ّ
تفضل الدجاج أو اللحم
سواء كنت
البقري أو الخضار ،يُعترب املرق من
أفضل األشياء التي يُمكنك تناولها
عند اإلصاب�ة باإلنفلون�زا ،يمكنك
تناول�ه بمج�رد أن تب�دأ األعراض
وحتى تتعاىف تماما ً.
يُس�اعد امل�رق يف من�ع الجفاف،
ويُمك�ن أن تس�اعد العن�ارص
الدافئة يف تهدئة الحلق.
الحمضيات
تحت�وي الحمضيات ع�ىل فيتامن
يس الذي يعزز مناعتك ويقلل ً
أيضا
م�ن االلتهابات يف الجس�م ،عالوة
ع�ىل ذلك ،أش�ارت دراس�ة ُنرشت
ع�ىل  InformedHealth.orgإىل أن
اس�تهالك فيتام�ن يس يمك�ن أن
يساعد عىل تعاف أرسع.
بذور اليقطن

ب�ذور اليقط�ن غني�ة بالزن�ك
املعروف بمس�اعدة الجس�م عىل
محاربة أعراض اإلنفلونزا ،ويعزز
الزن�ك عم�ل الخالي�ا التائي�ة يف
أجس�امنا والتي تلعب دورًا مهمًا
يف بناء نظ�ام املناعة الصحي ،قم
بتضمن حفنة من بذور اليقطن
يف العصري أو السلطة وقم بتناولها
بانتظام والحظ الفرق.
الثوم
يشتهر الثوم بخصائصه املقاومة
للع�دوى ،ففي دراس�ة نرشت يف
املجلة الربيطاني�ة للعلوم الطبية
الحيوي�ة ،وجد أن الث�وم يحتوي
ع�ىل مرك�ب يس�مى األليس�ن
وهو مكون ق�وي يمكنه محاربة
االلتهابات البكتريية.
ع�ىل الرغ�م من أن�ك ق�د تفكر يف
الثوم عامل لنكهات الطعام فقط،
ولكن قد تم اس�تخدامه بالفعل يف
الط�ب البدي�ل ملجموع�ة متنوعة
من األم�راض لعدة ق�رون ،ووجد
ّ
أن الثوم يس�اعد البالغن املصابن

باإلنفلون�زا يف تحس�ن مناعته�م
وتعزيزها ،كما أنه يقلل من ش�دة
األعراض.
الزبادي
الزبادي الذي يحتوي عىل البكترييا
املفيدة يساعد يف تهدئة الحلق ،بل
يمكن أيضا ً أن يعزز جهاز املناعة
لدي�ك ،يحتوي الزب�ادي أيضا ً عىل
الربوتن املهم لصحة جسمك.
يمكنك تناول الزبادي أثناء التهاب
الحل�ق ،ولك�ن تأك�د م�ن اختيار
زب�ادي كام�ل دون أي س�كريات
إضافية.
الخرضوات الورقية
يُمك�ن أن ُتس�اعد الخ�رضوات
الورقي�ة ،بم�ا يف ذل�ك الس�بانخ
والكرن�ب وغريه�ا أيض�ا ً ع�ىل
تعزي�ز نظام املناعة عن�د اإلصابة
باألنفلون�زا ،كم�ا أن الخ�رضوات
الورقية تحت�وي عىل فيتامن (ج)
وفيتام�ن (ه��) ،وهم�ا معززان
للمناعة.
العصائر واملرشوبات الصحية
م�ن الس�هل التع�رّض للجف�اف
بس�بب اإلنفلون�زا ،لي�س فق�ط
تن�اول الطع�ام وال�رشاب يصبح
أق�ل ،وكذل�ك س�تتناول كمي�ات
منخفض�ة من املياه بش�كل عام،
كم�ا أنك مُ ع�رض أيض�ا ً أن تفقد
الكثري من املاء مع العرق إذا كنت
مصابا ً بالحُ مّى.
عندم�ا يتعلّق األم�ر باملرشوبات
املرطبة ،ال تزال املياه تحتل املرتبة
األوىل ،كم�ا أنه�ا بمثاب�ة مُ زي�ل
للسموم الطبيعية يف جسمك.

تدبري منزلي

 4طرق لنزع بقع القهوة عن املالبس

عند انس�كاب القهوة ع�ىل املالبس ،يجب
اإلرساع يف تجفي�ف البقعة ف�ورًا ،فكلّما
عالجتِ البقع�ة أرسع كلّما كانت إزالتها
أسهل .وللتخلّص من بقع القهوة ،يمكن
تطبيق اآلتي:
ّ
ّ
الخل األبيض
الخل :يُس�كب القليل م�ن
|
م�كان بقعة املالب�س ،التي ت�رتك لبضع
ّ
تج�ف يف اله�واء ،قب�ل غس�لها
س�اعات
ب��الغسالة.
| ال�”بايكين�غ ص�ودا”ُ :تبلّ�ل القطع�ة
امللطخ�ة بالقهوة بامل�اء الدافئ ،ثم ي ّ
ّ
ُرش
القلي�ل م�ن ال�”بايكين�غ ص�ودا” ع�ىل
البقعة ُ
وترتك لحوايل ساعة ،قبل شطفها

باملاء.
| املرشوب�ات الغازي�ة :تفي�د املرشوبات
الغازيّ�ة يف إزالة بقع القهوة عن املالبس،
وذل�ك عرب غم�ر ه�ذه البق�ع باملرشوب
الغ�ازي وتركها لحوايل نصف س�اعة ،ثم
فركها مج ّد ًدا بقطعة من القماش الناعم
املبلّلة باملاء والصابون.
| مسحوق الغسيل :يجب تجفيف البقعة
فورًا بواس�طة املناديل الورقيّة ،ثم تبليل
قطع�ة املالبس بامل�اء البارد م�ن الجهة
بلطف .ويف
الخلفيّ�ة للبقعة ،مع فركه�ا
ٍ
ح�ال لم تختف آثار البقعةُ ،تفرك األخرية
بمسحوق املالبسُ ،
وتشطف باملاء البارد.

نصائح مهمة لتفادي تساقط الشعر يف الشتاء
بقدر ما يفضل الكثريون فصل الش�تاء البارد
بكاف�ة تفاصيل�ه وطقوس�ه ،إال أنه ال يمكن
تجاهل مجموعة مش�اكل الجمال التي تأتي
معه.
يع ّد تس�اقط الش�عر من أكرب الكوابيس التي
يعاني منها معظم الناس خالل أشهر الشتاء
الباردة.
يعان�ي األش�خاص أصح�اب الش�عر الرقيق
من تس�اقط الشعر بش�كل أكرب خالل فصل
الش�تاء ،وذلك ألنه يف الش�تاء يمت�ص الهواء
الجاف كل الرطوبة من فروة الرأس ويجعلها
جاف�ة ،ويؤدي بدوره ه�ذا الجفاف إىل تكرس
الشعر وتساقطه.
هؤالء األش�خاص يجب أن يكونوا أكثر حذرا
بهذا الش�أن ،وعليهم أن يولوا شعرهم عناية
فائقة واهتمام خاص خالل هذه الفرتة.
وملنع تس�اقط الش�عر خالل أش�هر الش�تاء
الب�اردة أو التخفي�ف م�ن آث�اره ،إليك بعض
النصائح التي يمكن أن تساعدك:
قص الش�عر باس�تمرار :يج�ب املواظبة عىل
قص الش�عر بش�كل منتظم كل  4-8أسابيع
للحف�اظ عىل صحة الش�عر ،لن يخفف فقط
من تس�اقط الش�عر ،بل سيس�اعد أيضا عىل
إزالة األط�راف املتقصفة ومنع تلف الش�عر،
ع�الوة ع�ىل ذل�ك ،س�وف يحفز نمو الش�عر
أيضا.
التدلي�ك بالزي�ت الس�اخن :التدلي�ك بالزيت

الساخن هو أفضل عالج عندما يفسد الشتاء
الش�عر ويتلف�ه ،إذ ان�ه يقوي ويغ�ذي فروة
الرأس ويجعل الش�عر المعا من جديد ،يمكن
استخدام زيت جوز الهند لهذا األمر.
ع�الج الش�عر بالبخار :ه�ذا العالج يس�اعد
عىل ترطيب فروة الرأس وتقوية الش�عر ملنع
تس�اقطه ،ويجعل الش�عر المع�ا وناعما ،لذا
يجب الحرص عىل تطبيقه باستمرار.
تجن�ب اس�تخدام املجف�ف الكهربائ�ي :من
األفض�ل ترك الش�عر ليجف بش�كل طبيعي،
وتجن�ب اس�تخدام املجف�ف الكهربائ�ي قدر

اإلم�كان لكون�ه يس�هم يف تك�رس الش�عر
وامتصاص كل الرطوبة منه.
باإلضافة إىل ذلك ،يجب تجنب الخروج بشعر
مبلل ألن هواء الش�تاء الجاف سيجعل الشعر
جافا ويسبب تقصفه.
تجنب االس�تحمام باملاء الس�اخن :قد يؤدي
غس�ل الشعر باملاء الس�اخن لفرتة طويلة إىل
جفافه وتجعده ،مما قد يؤدي إىل تلف الشعر
بش�كل ال يمك�ن إصالح�ه ،لذل�ك ،ال بأس يف
االس�تحمام بماء ساخن ولكن ملدة  10دقائق
فقط.

سلوكيات

كيف أربي طفلي لكي يكون مهذبًا؟

العائل�ة ه�ي أول عال�م يواجه�ه
الطفل وهي قاعدت�ه واملكان الذي
يرتبّ�ى ويتعلّ�م في�ه كل األس�س
والنظ�م الت�ي س�يحملها مع�ه يف
ً
وانطالقا من هنا ،للوالدين
حيات�ه.
املس�ؤولية األه ّم يف تربية أطفالهم
وإرشادهم وتنمية شخصيتهم .يف
ح�ن تطمح ّ
كل ام�رأة يف أن يكون
ً
مثاال يحتذى به من الناحية
طفلها
املعرفي�ة واألخالقية .ولرتبية طفل
ّ
مهذب يستحوذ عىل احرتام كل من
ّ
حول�ه ،تقدم لك بعض اإلرش�ادات
والنصائح يف هذا املقال:
يج�ب أن تعلم�ي أو ًّال عزيزتي ّأنك
مثال طفل�ك األعىل يقلّ�دك ويقوم
ب�كل يشء عىل غ�رارك ،لذلك ّ
ّ
نفذي
ّ
كل م�ا س�تعلمينه إيّ�اه أمام�ه
وانتظري قيامه به بعد ذلك.
علّم�ي طفلك اح�رتام الجميع من
دون التفري�ق بينهم ب�د ًءا من أهم

ً
وصوال إىل أفقرهم.
الناس
علّم�ي طفل�ك اس�تخدام عبارات
الطل�ب واالس�تئذان واالعت�ذار
والش�كر بصف�ة دائم�ة ك��“ :لو
س�محت”“ ،ش�كرًا” ”،ع�ذرًا”...
إل�خ درّبي�ه ع�ىل أس�اليب اللباقة
وحس�ن الت�رصف وعلّمي�ه كي�ف

يتن�اول الطع�ام يف املجتمع وكيف
يجلس وكيف يترصف لدى وجوده
ً
ّ
مث�ال كأن يقوم
الس�ن
م�ع كب�ار
ويجلس�هم مكان�ه يف ح�ال ع�دم
توافر أمكنة للجميع.
نمّ�ي في�ه روح التع�اون واملحبة
ومساعدة اآلخرين وكوني قدوة له

يف ذلك.
علّ
معان ال ألفاظ ،أي يجب أن
مي�ه
ٍ
ّ
يفه�م كل ما تحاول�ن تعليمه إياه
ً
مثال“ :ال يجب أن تكذب” ،من امله ّم
ج� ًّدا أن يفه�م طفلك م�ا تعلمينه
إياه ،لذا اس�تبديل هذه العبارة ب�”:
الكذب يودي بنا إىل مشكالت كبرية،
لذا ال يجب أن نكذب” ً
مثال.
استخدمي بعض العبارات الطريفة
يف بع�ض التوجيه�ات ،يمكن�ك
وض�ع تس�ميات لكلم�ات االعتذار
واالستئذان ك”كلمة الرسّ ” ً
مثال.
ً
وأخ�ريا ،م�ن امله ّم ج� ًّدا أن تتحيل
بالص�رب وتتف ّهم�ي طفل�ك وأالّ
تس�تعميل العن�ف وال�رصاخ أثناء
إعطائه التوجيهات أو لدى إخفاقه
يف تنفيذها بل أعيديها مرارًا وتكرارًا
ّ
ترتس�خ يف ذهنه وأثني دائمًا
حتى
ع�ىل ّ
كل خط�وة جي�دة يق�وم بها
ّ
وعربي له عن إعجابك بترصفاته.

مرفأ
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنيـاً :تطـرأ مشـكلة إداريـة يف العمـل وذلك
بسـبب تأجيلك الدائـم لألمور املهمـة .عاطفياً:
تشـعر بألم كبري بسبب هجر الحبيب لك بعد توجيه
قاس إليه .اجتماعياً :الحظ حليفك هذه الفرتة فال
كالم ٍ
تستسلم وحافظ عىل رباطة جأشك وهدوئك.

الثور

مهنياً :نجاحك باهر ألنك تبنيه عىل أساسات
صلبة تسـاعدك عىل التقدم والتألق .عاطفياً:
تعيش أجواء سـعيدة مع الحبيب انتهز الفرصة
للتقـدم يف عالقتـك بـه .اجتماعيـاً :الحـظ حليفك،
فانطلـق لتحقيـق حلم حياتـك بخطى ثابتـة وعزيمة
قوية.

الجوزاء

مهنيـاً :تعـرف طريق النجـاح جيـدا ً وتملك
السـحر الـكايف لتحقيـق أهدافـك برسعـة.
عاطفيـاً :يرت ّدد الرشيـك يف قبول ما تعرضه عليه
عىل الرغم مـن تنازالتك الكثـرية .اجتماعياً :تحرض
لقا ًء اجتماعيا ً مهما ً تتعرف من خالله عىل شـخصيات
مهمة.

السرطان

مهنياً :تعيش حالة من االكتفاء الذاتي إال أن
هذا األمر ال يبعد القلق والتوتر عنك .عاطفياً:
إحذر أحد األصدقاء املقرّبني فهو قادر عىل إفساد
عالقتك مع الرشيك .اجتماعياً :إعمل بما يمليه عليك
عقلك وال تأبه بآراء الغري فأنت أدرى بمصلحتك.

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

مهنيـاً :تنتظرك فرتة عمـل طويلة ومرهقة
فال تضيّع وقتك عىل أمور غري مهمة .عاطفياً:
تقع مشكلة بينك وبني الرشيك ولكنكما تتمكنان
مـن حلها بالحـوار والتواصل .اجتماعيـاً :احذر من
طريقة كالمك القاسـية مع أحد أفـراد العائلة ألنك قد
تجرح مشاعره.

العذراء

مهنياً :يصلك مبلغ من املال عن طريق مرياث
يساعدك عىل اإلنطالق يف مشاريعك .عاطفياً:
حان الوقت للتخيل عن حبيب سـابق وبدء عالقة
جديدة عىل أساس صلب .اجتماعياً :هناك من يراقب
ترصفاتك ويرتبص بك فأحذر منه ألنه قد ييسء إليك.

الميزان

مهنيـاً :ال تتوقـع الكثـري وال تغامـر ببـدء
مشـاريع صعبـة قد تكـون نتائجها سـلبية.
ّ
تحسن فال تتذمر وال
عاطفياً :وضعك العاطفي يف
ً
تكن متشائما ً وانظر إىل الحياة بأمل .اجتماعيا :اقبل
بتعديـالت ال ب ّد منهـا يف حياتك اليوميـة وتكيّف معها
بطريقة إيجابية.

العقرب

مهنياً :ال تدع املشـاكل التي تواجهها يف العمل
تؤثـر سـلبا ً يف نفسـيتك ويف طريقـة أدائـك.
عاطفياً :كن هادئا ً يف عواطفك ألن الحبّ العاصف
والرسيع قد يكون عىل موعـد معك .اجتماعياً :تلبي
دعـوات األقـارب بعد انقطاع طويل بسـبب انشـغالك
الدائم يف العمل.

القوس

مهنياًّ :
يدق الحظ بابك من جديد وثمة مرشوع
عمـل يعـرض عليك سـيغري مجـرى حياتك.
عاطفيـاً :تعيـش عالقـة عاطفية جديـدة ولكن
ّ
تفضـل أن تبقي األمـر رسا ً عن العائلـة واألصدقاء.
اجتماعيـاً :ال تـرتدد يف قبول املسـاعدة التـي يعرضها
عليك أحد األصدقاء ألنك بحاجة إليها.

الجدي

مهنياً :مشـكلتك الوحيدة أنك دائم الرتدد عىل
الرغم من قدراتك الكبرية وإمكاناتك .عاطفياً:
عاطفتـك ورومانسـيتك تقربـان الرشيـك إليـك
ً
اجتماعيـا :ابتعد عن
وتميض معـه أوقاتا ً ال تنـى.
الروتني هذه الفرتة وحافظ عىل لياقتك البدنية وراحتك
النفسية.

الدلو

مهنياًّ :
ركز عـىل املهمة املوكلة إليك فاملكافأة
قيمـة وينتظرك منصـب حسـاس .عاطفياً:
فرتة مناسبة لرتسيخ عالقتك بالحبيب واالرتباط
بـه رسـميا ً بعد طول تـردد .اجتماعيـاً :يطلب منك
األصدقـاء تمضية املزيد من الوقـت معهم والتحرّر من
روتني العمل.

الحوت

مهنياً :ال تتما َد كثريا ً يف تعاطيك مع املسؤولني
فقد ال يروق لهم ذلك ويبتعدون عنك .عاطفياً:
كفاك تغاضيا ً عن مشـاعر الحبيـب ّ
وعرب له عن
مشـاعرك الحقيقية تجاهه .اجتماعياً :قلقك الدائم
يزيـد األمـور تعقيـداً ،تعامـل معها بطريقة بسـيطة
ّ
ستحل.
وستجد أنها

 1179ـ تتويج فيليب الثاني ملكا عىل فرنسا.
 - 1869افتتاح دار األوبرا الخديوية يف مرص.
 - 1897تأسـيس نـادي اليوفنتـوس اإليطـايل لكـرة
القدم.
 - 1908السـلطان عبـد الحميد الثانـي يعني الرشيف
حسني أمريا عىل مكة.
 - 1911إلقـاء أول قنبلـة مـن طائرة حربيـة إيطالية
وذلك خالل الحرب العثمانية اإليطالية.
 - 1914قيام الحرب بني الدولة العثمانية واإلمرباطورية
الروسية خالل الحرب العاملية األوىل.
 - 1922مصطفى كمال أتاتورك يعلن قيام الجمھورية
الرتكية وإلغاء النظام السلطاني بصفة رسمية.
 - 1945تأسـيس منظمة األمـم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة  -يونسكو.
 - 1952الواليات املتحدة تفجر أول قنبلة ھيدروجينية
يف التاريـخ «بجزيـرة أنيتوك» ،ووصـف تفجريھا بأنه
أقوى من وھج ألف شـمس وبلـغ اللھب ميلني عرضا
وألف قدم ارتفاعا وأحرق أرض الجزيرة تماما.
 - 1954انـدالع الثورة الجزائرية والتي أدت السـتقالل
الجزائر
 - 1956مـرص تصـادر ممتلـكات الفرنسـيني
والربيطانيـني ،وسـوريا واألردن يقطعـان العالقـات
الدبلوماسية مع فرنسا وذلك أثناء العدوان الثالثي.
 - 1962االتحاد السـوفيتي يطلق أول مركبة فضائية

إىل املريخ.
 - 1964فتـح جدار برلني مؤقتا وذلك للسـماح بمرور
الذين تجازوا سن الخامسة والستني.
 - 1968إرضاب عـام يف القـدس إحتجاجا عىل اإلدارة
العسكرية اإلرسائيلية للمدينة.
 - 1969توقيـع اتفاق لوقف إطالق النار بني الحكومة
اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
 - 1977اكتشـاف أكـرب حقـل لليورانيـوم يف البحـر
األسود.
 - 1980املركبـة األمريكيـة فوياجر1تبـث صورا من
زحل.
 - 1982مـرص تفـوز بعضويـة مجلس األمـن للمرة
الرابعة يف تاريخھا.
 - 1990جامعـة الدول العربية تبدأ العمل رسـميا من
القاھرة بعد عودتھا إليھا من مقرھا املؤقت يف تونس.
 - 1996إنطـالق بـث قنـاة الجزيـرة مـن العاصمـة
القطرية الدوحة.
 - 2013اغتيـال حكيـم اللـه محسـود زعيـم حركـة
طالبان باكستان بعد ھجمة نفذتھا طائرة دون طيار
تابعـة لوكالـة املخابرات املركزية يف إقليم وزيرسـتان
بباكستان.
  2015النتائج شـبه النھائية لالنتخابات الترشيعيةالرتكية ُتظھر اسـتعادة حزب العدالة والتنمية أغلبيته
يف الربملان التي كان قد خرسھا يف انتخابات يونيو.

مشاكل وحلول

شبح سندريال يطاردني !
انا فتاة عمري  12عاماً ،فوجئت ذات يوم بأبي يدخل البيت بفتاة تلبس
ثـوب زفـاف أبيض ،إنها زوجتـه الجديدة ،أي زوجة أبي ،سـتعيش مع
أبـي يف الطابق السـفيل من البيت ،ونعيش أنا وأمـي وإخوتي يف الطابق
العلـوي .. ،برسعة تذكرت قصة سـندريال ،لدي أم حقاً ،ولكن أبي رجل
ظالم.
حـني رأيتهـا بثوبها األبيـض ،تخيلتها السـاحرة الرشيـرة وهي تحمل
عصاها السـحرية بدالً من باقـة الورد ،مرت أيام عىل وجـود تلك املرأة
يف البيـت ،أمي تلتزم شـقتها وال تكلم أحداً ،وأنا وإخوتـي ال نرى أبانا،
الـذي أصبح ملـكا المرأة أخرى ،شـعور باليتم يمأل حلقـي ،حني أعود
مـن املدرسـة يف الظهرية ،أراها تجلـس معه يف حديقـة البيت يتحدثان
ويتهامسان ،أسأل نفيس :ما الذي أعجب أبي بهذه الفتاة التي ال تعرف
شيئا ً من الحياة ،سوى تزيني وجهها ،بل تلطيخه؟
أمـي امرأة كاملة وسـيدة مجتمع وربـة بيت مثالية ،والجميع يشـهد
لهـا بالخلق ،ولكن ما حدث هو زلزال قلب حياتنا ،ال أدري كيف سـتمر
األيام القادمة ،هل سـينفذ صرب أمي ،وترتكنا ثأرا ً لكرامتها ،أم ستبقى
صامـدة ،وتهـدر عمرها وشـبابها مـن أجلنا؟ ولـو تركتنـا أمي كيف
سأعيش مع زوجة أب؟
شـبح ثوب سـندريال ينام معي كل ليلة يف الرسير ،أخطـاء اآلباء تؤرق
أحـالم البنـات املراهقات مثـيل ،ال أريـد أن أصبح سـندريال يوما ً حتى

لـو قابلت فارس األحـالم ،ألن وجود أمي يف حياتي أكـرب وأعمق ،ولكن
جرحي يكرب وخويف يتعاظم ،زوجة أب يعني بالنسـبة يل حياة تنهار بال
أسباب ،أو لسبب واحد أن أبي فكر بنفسه فقط!
فهل هكذا كل الرجال؟
النصائح والحلول:
ارى أن الفتـاة بطبعهـا لديهـا حب ال يوصـف ألمهـا ،ويف نفس الوقت
بداخلهـا خـوف غري طبيعي وجاهـز وحارض من زوجـة األب ،حتى لو
لـم تظهر تلك األخرية يف حيـاة الفتاة ومراهقتها ،وألن قصة سـندريال
أسـهبت وصفت عذابها ومعاناتها من زوجة ترى الفتيات كلهن يضعن
صورة وحشـية لزوجة األب ،هذا شـكل نقمة وكراهية لـألب الذي أتى
بتلك املرأة للبيت لتحتل مكان أمها كما أن الفتاة املراهقة ترسح بخيالها
وترى تلك الزوجة بني أحضان والدها ،وتتذكر حرمان أمها وتضحيتها،
فتزداد نقمتها وكراهيتها للرجال ،وليس لزوجة األب حيث تراهم خونة
وغدارين.
دور الطـب النفيس يبدو قارصا ً أمام معاناة فتاة سـتمر بهذه الظروف
ويبقـى دور األم األصلية والصديقات والخاالت والجدة كبريا ً يف التهوين
عـىل الفتـاة ،ألنها لن تسـمع لـدروس مرتبة من طبيب نفـيس ولكنها
سـتعايش ظروفا ً مشـابهة عن طريق جدتها مثالً عـن فتاة نجحت يف
حياتها رغم وجود زوجة أب فيها.

رأيس
1دب صينـي مهدد باالنقـراض  oيف
أغاني ومواويل فلسطني وبالد الشام
2أمهات الكتب
3متشابهان  oالكلب يوصف وصفا
طيبا  oقوة الرضب (الجرب)
4أوعيـة لزراعـة النبـات  oواحد يف
طـاول الزهـر  oيكتب بـكل لغات
العالم ولكنه ال يقرأ
5طراوة ومرونة  oاقرتب منها الليل
(معكوسة)
6منطقة املفصل بني الساعد والزند
 oهزت بجناحيها برسعة
7نصف لجنة  oمعسكرات الجيش
8من ملوك مـرص القديمة  oعملة
صعبة
9عنادل
10روائي وأديب يمني (االسم األول
واألخري)

افقي
1مضيق بحري قرب اليمن
2القـدرة عـىل الرؤيـة بالعقل ال
العني  oنصف مولع
3تكلم عن شـخص مـا يف غيابه
 oيغطـي الخـروف oاالحسـاس
وتوقع الخري أو الرش
4اشـتياق لدرجـة املـرض
(معكوسـة)  oالتقـط (الطـري)
بمنقاره  oإلهي
5الف سنة  oحيوان لطيف مكار
6ذكر الطري  oبيت الحيوان الربي
(معكوسة)
7املنزل املجاور  oاستعراض الفن
8حول إىل فتـات  oغصبا  oكثيف
غري مرتب
9رجـل الديـن الـذي يقـدم قرارا
بمرجعية دينية يف أمور الحياة
10الصفات واملالمح  oذبح

غزل عراقي
يالجمالك باملدارس درســـــــــو
والصفوف انرتست ابحبك ترس
رسبو الطالب كلهم باالخيــــــــر
خلصوها استاذ عيدلنه الدرس
------شيجيب باجر واكعد ويــــــاك
واظمنك كلب مابني الظلـــوع
واذا باجر اجه وماجابك ويـاه
اكض باجر واشمره من االسبوع
--------ال تروح األي عرس خايف عليك
ودير بالك ملن ايعزمونـــــــك
الناس عطشانه شهر رشبت بديك
خاف رشبت ماكو ويرشبونـــــك

من الفيسبوك

F

acebook

قصة مثل

ال تقولوا :جابوه ...قولوا :جاؤوا به
يرضب للشـخص الذي اليـرتك الفضول وهو
يف أشـد األوقات عرسا وأكثرها حرجا ،حماقة
منـه وجهـال .أصلـه  :أن نحويـا  -يف أواخـر
العهـد العثماني يف بغداد – مـ ّر ذات يوم عىل
( مينـاء الگمرك ) يف بغـداد  ،وكان يقع آنذاك
عىل شاطئ دجلة  ،عند ملتقى (سوق الساعة
چيه ) بسـوق الهرج  .رأى ذلك النحوي لوحة
كبرية مكتوب عليها  ( :دائرة الگمرك)  .وكان
ثمة خطأ نحوي يف بعض حركات تلك الكلمات
 ،فاضطـرب النحـوي عند رؤيتهـا اضطرابا
عظيما  ،وأضمر يف نفسـه أن يصحح ما فيها

من خطـأ عند حلول الظالم لئـال يزعجه أحد
أو يمنعـه من ذلك  .وملا ّ
جن عليه الليل أحرض
سـلّما  ،ومطرقـة  ،وإزميـال  ،وأدوات أخرى
يحتاجهـا  ،وجـاء إىل باب ( دائـرة الگمرك )
 ،فوضـع السـلم عـىل الحائط وارتقـى عليه
 ،وراح يـرضب عـىل الحرف املـراد تصحيحه
باملطرقـة واإلزميـل ليزيل أثره  ...فشـعر به
بعض العسـس  ،فظنوه لصا  .فقبضوا عليه
واقتـادوه إىل الـوايل  .فظنـه الـوايل ّ
لصا جاء
يرسق شـيئا من أموال الدولـة  .وكان عقاب
اللص الذي يرسق أموال الدولة الشـنق  .فأمر

الوايل بـه أن يشـنق  .ويف اليوم التـايل نصبت
املشـنقة يف السـوق املمتد أمام دائرة الگمرك
واجتمـع الناس من كل فج ّ ليشـهدوا عملية
الشـنق  .وجـيء بالنحـوي  ،فصـاح بعـض
الصبية  (( :جابوه  ..جابوه ! ))  .فصاح بهم
النحوي  (( :ويلكم يا أوالد ! ثكلتكم أمهاتكم
؟  ..ويلكـم  [ ..ال تقولـوا  :جابـوه  ..قولـوا :
جـاؤوا به ! ]  . )) .فسـمعه الـوايل  ،فضحك
مـن قولـه  ،وعلم أنه نحوي فضـويل  .فصدر
ّ
وخيل سـبيله  .وذهب ذلك
حكـم العفو عنه ،
القول مثال.

اختبارات شخصية

سودوكـــو

ذوقك يف الطعام يكشف صفاتك الشخصية
اذا كنت تحب اكل الشطة والفلفل
واالطعمة الحارة جـدا واملخلالت
0
* معنى ذلك انك انسان تحاول ان
تتغلب عىل يشء مجهول 0
** اذا كنـت تحـب اكل الوجبات
الرسيعه مثل الشطائر والبطاطا
املحمرة والجبن والفول
* فمعنى ذلك انك تحب املنافسـة
وتحرص عىل استمرار العمل
واالنجـاز واالنتاج وعـدم تضييع
الوقت .
** امـا اذا كنت اكلة الجمربي او
الربيان واللحوم املشوية
ورشب القهوة بكثرة 0
* فانـت تحب املغامـرة واالقدام
وحب النفس وحب الذات 0
** اذا تناولت طعاما عاديا 0
* فهاذا يعني انك شـخص عادي
0
 ** 0اذا كنـت تحـب االكل
والطعام

* فيعني ذلك انك شـخص معقد
تحكمه الشهوانية 0
** اذا كنـت التهـوى االكل وال
تهتم بالطعام 0
*فمعنى ذلك انك شخص ضعيف
واهن فاتر الهمة 0
** اذا كنـت تمضـغ الطعـام
بصـوت عـال او تكسـريه بـني
االسنان 0
* فمعنى ذلك انك من النوع الذي
يريد ان ينفس عما يف داخله 0
** اذا كنـت تتنـاول الطعـام
بطريقة رسيعة 0
* هـذا يعنـي انـك انسـان قليل
الصرب 0
** اذا كنت تمأل الصحن
بالطعام واليرتك شـيئا
فيه بعد االنتهاء منه 0
* فذلـك دليـل اىل عادة
تعود اىل الصغر يحرتمها
االنسان 0
** اذا كنت ترتك بعض

إذا تم كرس بيضة بواسطة قوة خارجية ،تنتهي الحياة.
اما إذا ما تم كرسها بواسطة قوة من الداخل ،تبدأ الحياة.
األشياء العظيمة تبدأ دائما من الداخل.

الطعام يف الصحن 0
* هذا يعرب عن نوع من التمرد0
** مـن يـأكل من وسـط رغيف
الخبز ويرتك اطرافه اليابسة 0
* فهـذا انسـان عمـيل يحـب ان
يدخل يف لب املوضوع واليهتم
باالمور السطحية او القشور 0
** اذا كنت تخلـط انواع الطعام
ببعضها وتاكلها معا 0
* فانت انسـان
تخلـط امـور
حياتـك بعضها
ببعـض
و تنظـر
نظرة

مختلطة اىل كل شؤون حياتك 0
** مـن يـأكل طعامـه صنفـا
صنفا 0
*فهذا شخص حذر وال يؤدي اكثر
من عمل واحد يف الوقت ذاته 0
** اما الشخص الذي يغري انواع
طعامه ملجرد التنويع 0
* فهـو شـخص مـرن يمكـن
التعامل معه.

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

اﻷﺧﻴـﺮة
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ط�ورت  ،Apnimedوهي رشكة أدوية
اﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ENIX
ﴍﻛـﺔ
ﻛﺸﻔـﺖ
قرصا
إنجلرتا،
كامربيدج
مدينة
مقرها
Interpolitex-2020
ﻣﻌﺮض
ﺧﻼل
دوائي�ا؛ ملنع حاالت الش�خري الخفيفة
ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻣﺆﺧﺮا ﰲ
والشديدةاﻟﺬي
اﻟﺘﻘﻨﻲ
أثناء
التنفس
ﻋﻘﺪ توقف
وحاالت
ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت
ﻋﻦ
النوم.
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
AD
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪما ُتﰲسمى
الرشكة حبو ًب
اﻟﺘﻲطورت
كما
واﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻹﻧﻘـﺎذ
مرة
اﻟﻌﻠﻤـﻲتناوله
واﻟﺒﺤـﺚدواء يتم
وه�و قرص
،109
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
الخلوداﻟﺘﻲ
اﻟﺪروﻧـﺎت
وﻣـﻦ
ويعمل
للنوم،
أﺑﺮز ًيا قبل
واحدة يوم
 Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
ﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
مش�كالت،
عىل حل عدة
الق�رص
هذا
ﺗﺼﻞ إﱃ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
وما
الن�وم،
التنفس أثناء
مث�ل توق�ف
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت املزعجة.
أصوات الشخري
يصاحبهم،من
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
وﺗﺒـﺎدل
5000
الرئي�س
وه�و
أﺟﻬـﺰة ميل�ر،
ورصح ،الري
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اﻟﺘﺤﻜـﻢ
ﻣـﻊ
الطبية،
لرشك�ة
 Apnimedﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ
التنفي�ذيﻣﻦ
اﻷرﺿﻴﺔ
وم�ا
التنف�س
انقط�اع
اﻟﻄﺮﻴان
اﻟـﺪرون
مش�كلةﻟﻬـﺬا
ب�أن ﻳﻤﻜـﻦ
ﻛﻤﺎ
هي
130الش�خري
أص�وات
يصاحبه�ا من
ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
ﺗﺼـﻞ إﱃ
ﺑﴪﻋـﺔ
بريطانيا،
خط�رية يف
مش�كلة عام�ة
أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن
وﻧﻘـﻞ
ً
املتاحة
العالم
وأيضا يف دول
والعالجاتﺳﺎﻋﺎت
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠﻎ،
مع
تتواف�ق
وال
فعال�ة
غ�ري
أصبح�ت
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
احتياجات املرىض.
وأك�د ميل�ر :أن الع�الج ال�ذي قام�وا
بتطوي�ره “  AD 109س�يوفر ً
ح�ال
ً
ب�دال م�ن
بس�يطا وآمن�ا للم�رىض،

األس�اليب التقليدي�ة ملن�ع الش�خري،
اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
ﻣﻮاﻗﻊ
ﺗﺤﺪﻳـﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
أجهزة
الف�م أو
جهاز عىل
ارت�داء
مثل
اﻟﻜﻮارث
أو
اﻟﺤﻮادث
أﺛﻨﺎء
اﻟﺠﺮﺣﻰ
أخرى لتوف�ري ضغط هوائي مناس�ب
ﻳﺼﻌـﺐ
اﻟﺘـﻲ
أثناء
ارتداؤه
اﻷﻣﺎﻛـﻦ يتم
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔمنﰲخالل قناع
CPAP
تس�تدعي إﻳﺼﺎل
وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
إﻟﻴﻬـﺎ،
اﻟﻮﺻﻮل
التدخل
حاالت
وهناك
النوم،
وﻣﻌﺪات ً
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻹﺳﻌﺎف
اﻟﺪواء
الصادرة
للبيانات
وفقا
الجراحي وذلك
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
الربيطانية.
مؤسسة الرئة
عن
اﻟـﺬي
Veer
عىل
يعمل
درونالجديد
أﻳﻀـﺎالدواء
ENIXميلر :أن
وتابع
ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
يف
املوجودة
العصبية
الناقالت
تنش�يط
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺪﻗـﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
كفاءة
تحس�ني
وعىل
العصبي،
الجهاز
العلوي�ة،
املم�رات
الهوائي�ة اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
عض�الت إﱃ
ﻣﺒﺎﴍة
للمرىض
لله�واء
ﺗﺤﺪﻳﺪجي�د
وأﻧﻈﻤـﺔمجرى
وتوف�ري
ﻣﺜﻞ GPS
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ
أثناء النوم.
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
اإلكلينيكي�ة
التج�ارب
إج�راء
وت�م
اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
أﺻﻌﺐ
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ
الجديد،
ال�دواء
لتجرب�ة
كمرحل�ة
 30درﺟﺔ
ﺗﺼﻞ إﱃ
أوىلﺣﺮارة
درﺟﺎت
وﰲ
متطوعا ً
ً
من
بالغا
تن�اول 24
ﺣﻤﻮﻻت
وﻧﻘﻞ
اﻟﺼﻔﺮ،
وبالفعلﺗﺤﺖ
ﻣﺌﻮﻳﺔ
عن
ملدة ال تقل
الجديد
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠـﻎ،
القرصإﱃ 1
األصحاءوزﻧﻬـﺎ
ﻳﺼـﻞ
النتائ�ج إيجابية
وجاءت
أيام،
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
س�بعةﻣﻦ
ﻷﻛﺜﺮ
مع عدم وج�ود آثار جانبية ،والخطوة
القادم�ة الت�ي س�تقوم به�ا رشك�ة
 Apnimedه�ي ب�دء املرحل�ة الثانية
وتجربة العالج عىل  140مريضا.

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc
“إنستغرام” يحصل على تعديل
يهم ماليين المستخدمين

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
تعديل قد
حصلت عىل
املبارش
وﻗـﺎلالبث
“إنستغرام” أن ميزة
تطبيق
أعلن
ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت
عىل ﻗﺪ
القائمون ﺑﻮك
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ
إن
أﻏﺴﻄـﺲ
ﺑـﻮك ﰱ
ﻓﻴـﺲ
ﻣـﺎركعىل التطبيق
القائمون
املستخدمني.وأش�ار
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔللكثري من
عملية وفائدة
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔأكثر
يجعله�ا
ﺧﺎﺻﺔ
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى
اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺲ
بدال من
س�اعات
اآلن 4
“إنس�تغرام”أصبحت
املبارش عرب
الزمنية
إىل أن
للبثﺑﺤﻠﻮل
ﻣﻤﻜﻦ
املدةوﻗﺖ
أﻗـﺮب
ﰱ
ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺟﻠﺴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ
ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ
الخاصيةﻣﻦس�تتوفر
العالم ،وأن هذه
مختلف بلدان
للمس�تخدمني يف
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن
واحدة  ،إذ أﻓﺎدت
س�اعة اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﴩﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء
اﻟﺘﺠـﺎرة
ش�كاوى تتعلق
بحقهم أية
ﻋﲆالتطبيق ولم
اس�تعمال
اﻟﺘﺠﺎرةتاريخا جيدا
يملكون
ملن
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔيفاﺟﺘﻤﻌﺖ
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔتردﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
بسياس�ة االستخدام.وس�يكون بإمكان املس�تخدمني أيضا مش�اهدة فيديوهات
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
الب�ث املبارش الخاصة بهم عىل التطبيق ملدة  30يوم�ا ،أي عىل غرار “القصص” و
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣـﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
ونرشها عرب تطبيقات
املنش�ورات ،كما س�يتمكنون من تحميل هذه
الفيديوهات ً
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل
“إنس�تغرام” أن زيادة مدة س�اعات البث املبارش عرب
أخرى.وي�رى القائمون عىل
اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
الذينﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺗﺒﺤـﺚ
املستخدمني ،ﻛﺎﻧـﺖ
يستعملون هذه امليزة
وخصوصا
ﺗﻌﺎﻣﻼتالكثري من
ستس�اعد
التطبيق
اﻟﺘﻰ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔبعد.
التعليم عن
املبارشة بهدف
ﺣﺴﺒﻤﺎالفيديوهات
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،أو بث
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔاالجتماعات
ﺗﻬﺪﻳﺪاتالعمل أو
ألغراض
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
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

تغريدات
paáÌãÃm

نعلن عن عميق أملنا وعظيم مواساتنا ملا حل
باجلارة تركيا من زلزال ضرب مدينة أزمري
هذا اليوم تســبب بوقوع خســائر بشرية
وماديــة كبرية ،وحنــن اذ نؤكــد تضامننا
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
مع تركيا حكومة وشــعبا ومواســاتنا لذوي
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
السيد عمار الحكيم الضحايا حنــث اجملتمع الدولي على إغاثة
7�Ç@äbèﬂ
املنكوبة.
املنطقة
«‹á€bÉ€a@Ô

جاسم الحلفي

@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa

جنح الكاظمي مبا فشــل به عبد املهدي،
اذ فض االنتفاضة عرب اخرتاقها ال بقمعها
كما فعل سلفه.
لكن غاب عن ذهنه ان اســباب االنتفاضة
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
باقية وســتنطلق انتفاضة جديدة اعمق
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
واقوى مما سبق.

أطلق الفنان ،كاظم الساهر ،أغنية جديدة
بعنوان «عراقنا» ،عرب حساباته الرسمية
عىل مواقع التواصل االجتماعي ،وقال إنه
يهديها إىل الشعب العراقي.
وتعرب كلمات األغنية -التي كتبها الشاعر
كريم العراقي ووزعها ميشال فاضل -عن
وحدة الشعب العراقي ،واإلشادة بالتعدد
املذهبي والقومي فيه عىل مر الزمان.
وقد أبدى مغردون عىل مواقع التواصل
إعجابهم باألغنية الجديدة ،ووصفها
بعضهم بالتحفة الفنية ،وقالوا إنها تستحق
أن تكون نشيدا وطنيا للعراق.
وكان الساهر أجرى ،يف وقت سابق ،توزيعا
جديدا ألغنيته «سالم عليك عىل رافديك»،
وهي من كلمات الشاعر أسعد الغريري،
وتمنى أن يتم اعتمادها نشيدا وطنيا
للعراق.
أﻳﺎم ،ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
ﻗﺒﻞ
«موطني»
أنشودة
اعتمدت
،2003
عام
وبعد
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
نشيدا وطنيا ،وهي من كلمات الشاعر

ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة،
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﴪﻃﺎن،
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض
كشف تقرير عن إصابة نجمة تليفزيون

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
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ
الفلسطيني إبراهيم طوقان ،وألحان محمد قبل الحكومات العراقية املتالحقة منذ ذلك
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
فليفل ،وال يزال هذا النشيد معتمدا من التاريخ.
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
اﻟﻌﻤﻞ.
خائفة
أﺣﺪاثوهي
ﺿﻤﻦ عليها
ﻧﺮاﻫﺎ بالقلق
أن أشعر
اﻤﻟﻤﻜﻦوأنا
الواقع الشهرية كلوي إنها مصابة ألنها مريضة جدا

فريوس (كورونا) يضرب عائلة كارداشيان

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا
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وبشر القاتل بالقتل
›Ó‹Ç@Âè´@á»é
سعدﻛﻠﻨﺎحمسن
خليلان
ﻳﺴﻌﻰ اﱃ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
قتلﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ذلكﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺣﻴﺎﺗﻪ
العائلة امللكية
وﻫﺬهيف مجزرة
شارك
الضابط ،الذي
ﺗﻜﻮنفتح
ما ان
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
يفﺑﻞ ١٤تموز عام  ،١٩٥٨حنفية املياه ،حتى بدأت املياه تجري عىل
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
بأعىلﻋﲆ
يرصخﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
وبصورة
صوته
فأخذ
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ الدم،
حمراء بلون
وهي
رأسه
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
هستريية ،وما ان وضع رأسه عىل الوسادة للنوم حتى تراءى له
ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮاﺣـﺔ واﺳﻌﺎد اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ ان ﺗﻌﻢ
صوت امللك فيصل الثاني وافراد ارسته وهم يسألونه عن اسباب
اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ ،ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
به االمر
وصل
حتى
ﺻـﺎﻻتلسنيني
ﺗﺄﺳﻴﺲ الضابط
الحال بهذا
قتلهم ،واستمر
ﺑﺪاﻳﺎت
ﺑﺪأت
ﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ
اﻟﺪول
حلت
التي
املأساة
هذه
إلنهاء
وينتحر
الشخيص
سالحه
ان
يخرج ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺔ
،١٩٥٨
عام
تموز
حركة
ايام
اىل
تعود
الضابط
هذا
وقصة
به،
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ١٩٤٦اول ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ”
ﻓﻴﻠﻢالذي
الرحاب
نقيب ،اىل
برتبة
الضابط ،وهو
حيث دخل
اﺧﺮ
قرصﺗﺒﻌﻪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ،
ﻧﻴﺎزي
اﻤﻟﴫي
هذاﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻟﴩق ”
اﺑﻦ
ﻳﻮم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﺛـﺎرة
اﻻﻛﺜﺮ
دونﻟﻜﻦ
ﺑﻐﺪاد ”،
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ
قرب
ﻋﻦ بسبب
الحركة
قادة
إذن من
اﻟﻘﺎﻫﺮةامللكية
فيه” العائلة
تسكن
اﺣﺪ
ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻤﺮ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ
الرحاب،ﻣﻊ
وﻛﺎن ﻳﺠﻠﺲ
عملهاﺑﻲ،
اﺧﱪﻧـﺎ
مرشفاﰲعىل
يعملﰲضابطا
حيث كان
من قرص
مقر
سمعﰲ
ﺗﺼﻮﻳﺮه
القريب ،ﺗﻢ
ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ
منﻧﻮاس،
عدداﺑﻮ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ
وما ان
الوشاش
اﻧﻪ معسكر
الجنود يف
تدريب
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
اﺧﺮاج
اﻓﻨﺪي“
ﺳﻌﻴﺪ
قرصﺑﻌﻨﻮان
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
الجنود
ﻛﺎﻣﺮان مع
حتى انضم
العسكر
قبل
الرحاب” من
بتطويق
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
الذين يف معيته ودخل القرص ،واثناء تجمع العائلة امللكية يف باحة
اﻏﻠـﺐ اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ
القرص وهي مجردة من السالح ،وبينهم امللك فيصل الثاني وخاله
ﻓﻴﻪ اﻟﻮاﻟﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد اﻻﻗﺮﺑﺎء ﺑﺤﺪود  ٢٠ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪةالستار
النقيب عبد
الضابط
النسوة ،قام
االمري عبد
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
مناﻟﻔﻴﻠﻢ
وعدد ﺑﺪأ
االلهوﻣﺎ ان
اﻟﺤﻀـﻮرن
او
إنذار
سابق
دون
امللكية
العائلة
عىل
النار
بإطالق
العبويسﺛﻢ ﻟـﻢ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺻﻮرة ﻛﺘـﻒ اﻟﻮاﻟﺪ ،وﻫﻲ ﺻـﻮرة ﻳﺘﻴﻤﺔ
وﻣـﻦ
مجزرة مازالت
قيادة
ﺑﺎﺋﺴﺔمن
توجيه
اﻟﺤﻀﻮر،
وارتكبﺳﺨﺮﻳﺔ
القادة ،ﻣﺤﻂ
الضباط ﻓﻜﺎﻧﺖ
حركةاﻻﻗﺮﺑﺎء،
ﺿﺤـﻚ
اﺛﺎرت
ﻫﺬا تدرج
ﻣﻦفقد
االنسان،
وحشية
وتؤرش
للعيان،
ماثلة
تداعياتها
اﻤﻟﻮﻗﻒ
ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ
ﻳﺤﺲ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
واﻗﻔﺎ
اﻟﻮاﻟﺪ
وﺑﻘﻲ
اﻤﻟﻨﺘﴩة
ﻓﻴﻪ..
حتىوﻗﻊ
اﻟـﺬي
يفاﻤﻟﺤﺮج
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔالعراقية
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎالبحرية
دور يف سالح
ﻛﺎﻧﺖ قائد
اىل رتبة
وصل
املناصب
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺬب
ﺑﻐـﺪاد
بعدﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
عىل مدى
الحقته
الكوابيس التي
دوامة
دخوله يف
وانتحر
اﻟﺼﺒﺎح
ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻦ
اﺑﻮاﺑﻬﺎ
ﻣﺸﻬﺮة
وﻫﻲ
اﻟﺮاﺣﺔ،
ﻣﻦ
ﺑﺴﺎﻋﺎت
سنوات ،تؤنبه عىل ارتكابه هذه الجريمة البشعة التي فتحت
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
سقوطﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
بعد اﻻﻣﺮ
ووﺻﻞ
اﻟﻠﻴﻞ،
الذينﻣﻦ
ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺳﺎﻋﺎت
النظام امللكي،
الحكم
تولوا
القادة
ﺣﺘﻰعىل كل
النار
ان ﺗﺤﺠـﺰ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
حيث قتل الزعيم عبد الكريم قاسم دون محاكمة يف مقر االذاعة
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ ان ﺳـﺎدت اﺟﻮاء اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ اﻏﻠﻘﺖ اﻏﻠﺐ دور
والتلفزيون ،وقتل عبد السالم عارف يف حادث احرتاق طائرته
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﺑﻮاﺑﻬـﺎ واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ اﻏﻠﺒﻬﺎ
شاركوا بحركة
ﻓﺘﺤﺖالذين
ﻣﺆﺧﺮاالقادة
ﻟﻠﺨﺮدة..قتل كل
ومن بعده
العراق،
جنوب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺤﺎل
ﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
ﻃﻮﻳﻠﺔ الذين
رﻛﻮد قتلتها
ﻓﱰةالحقت
ﺑﻌﺪالتي
امللكية
ﻋﺮضالعائلة
ﺻﺎﻻت لعنة
ويقال انها
تموز،
ﺑﺴﺒﺐ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
”اﻤﻟﻮﻻت“
ﻓﺈنطبيعية
ميتة
الذي مات
الرحمن عارف
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔعبد
اغلبهم إال الرئيس
قتل
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻘﺪﻳـﺮي
وﺑﺤﺴﺐ
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
اﻻوﺿـﺎع
االردن .ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
يفاﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق اﻗﺎﻣـﺔ ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﴍاك ﴍﻛﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء دور ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻻﻓﻼم ،وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ ”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ أن
اﺻﺒﺤﺖ اﺗﻌﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ”ﻤﻟﺒﻲ“.

بل تحس بالتوتر» .كما أبدت والدتهما ،كريس جينري ،عن قلقها
كارداشيان بفريوس (كورونا) املستجد .
وهو ما كشفت عنه كلوي كارداشيان يف مقطع فيديو لها تحدثت تجاه إبنتها وأشارت إىل أنها حاولت أن تستدعي طبيبا ً للحصول
من خالله عن وضعها الصحي فقالت« :اكتشفت لتوي أنني أصبت عىل املساعدة  .الفتة إىل أن كلوي تعاني من بعض األعراض ،ومنها
بفريوس كورونا  ..أنا يف غرفتي وكل األمور تسري عىل نحو جيد رغم التقيؤ والسعال واالرتجاف والهبّات الساخنة ثم الباردة ،إضافة إىل
ألم الرأس الحاد الذي ال يشبه الصداع العادي .
أنها لم تكن كذلك أليام عدة « .
وظهرت أيضا يف مقطع الفيديو شقيقتها النجمة كيم كارداشيان ،وختمت كلوي كارداشيان حديثها معربة عن تفاؤلها بالشفاء،
وعلقت عىل ذلك قائلة« :نحن ننتظر بفارغ الصرب نتائج فحوص وقالت« :سنتخطى جميعا ً هذا رشط أن يتقيد الناس بالقواعد ..
كلوي لنعرف ما إذا كانت تعاني من الفريوس أم ال  ..حديس يقول ليباركنا الله».
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
دﺑﻲ \ اﻟﺰوراء :
ﻗﺎﻟـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ ﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
ﻧﺼﻮص
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ
خواتيم مرحلة املدربني األربعة ،ومحاولتهم التميز
املنافسات إىل
وصلت
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘـﻲ
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ
برنامج « theيف األلوان الغنائية التي يقدمونها،
ﻳﺘﻢ من
وبس»
«الصوت
ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ،
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
 MBC« ،MBC١اختار كل مدرب األصوات الذهبية
 »Voiceعىل
Senior
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ
ﺑﻤﺠـﺮدو .MBC٥التي سيعرب بها إىل املواجهة املقبلة،
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞمرص»،
العراق»MBC« ،
نهايةﻋﲆ:
ﻣﺸﺪدة
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ.
ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ اكتملت التي يكتمل بها أعضاء فريق كل
أﻧﻬﺎالحلقة،
هذه
ومع
واﻹرﺷﺎد
ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ
ﺗﺆدﻳﻬﺎ
أن
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ الفرق وباتت جاهزة للتحدي املقبل ،منهم .وقد فازت نجوى بعبد الرحيم
ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
اﻟﺤﻴﻄـﺔ
النهائيات التي الصويري يف فريقها ،بينما استطاع
نصف
ﻳﺄﺧـﺬوامرحلة
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن وهو
وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ
أﴎﻫﻢمتتاليتني ملحم أن يضم نادية بوشمع ،وأقنع
حلقتني
تتوزع عىل
ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
يتبعهماﻟﺪﻳﻬـﺎ
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن
تشهد تتويج هاني فيكني طاربينيان باالنضمام
حلقة أخرية
ﺳﺘﺰول نجما ً
وﺳﺘﻌﻮد
ﻗﺮﻳﺒـﺎ،
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ«
إىل فريقه ،بينما ضمت سمرية
للربنامج.
فائز واحد
اﻷوﱃ
اﻤﻟﻮﺟﺔ
ﻗﺒﻴﻞ
صفوانﺟﺎءت
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ
الفرق
ﻇﻬﻮربذلك
لتكتمل
العابد،
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.وبعد وقوف املشرتكني تباعا ً عىل
واﻟﺘـﻲ
خشبةاﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
ﺑﺪأت ﻟـ
األربعة.
النجوم-
أمام
املرسح
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز،
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
املمثلة الرتكية ،زرين سومار ،مسلسل «القروية الجميلة».
وكانت ع ّدت إحدى القنوات
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
انضمتﺑﻬﺎ.
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن
ملسلسل «ابنة السفري» من بطولة الجدير ذكره ان طاقم مسلسل «إبنة التلفزيونية اإلسبانية ان أنجني
النجمني الرتكيني نسليهان أتاغول السفري» قد احتفل مؤخرا بعيد ميالد أكيوريك من أفضل املمثلني األتراك،
نرشت الفاشينيستا الكويتية،
إني أقول ألحد  ..ما حبيت إن
وأنجني أكيوريك ،وستجسد سومار أنجني أكيوريك الذي يخوض بطولة مشيدة بأدائه يف مسلسل «ابنة
أحد يشيل همي».
فرح الهادي ،مقطع فيديو
فيه شخصية فريدة عمة سنجار ،العمل ،اىل جانب نسليهان أتاغول ،السفري» الذي يحقق عندهم نجاحا
وأضافت فرح الهادي
لها عرب حسابها عىل
ﺑﺈﺣـﺮاج
اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ
إنها بعدﻗـﺎم
ﻓـﺮﻴوس
ﺟﺎﺋﺤﺔ
”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ
زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
التصوير.
موقع
وذلك يف
الجمهور عليها يف
اﻟﺴﻘـﺎتعرّف
وذلك بعد
”ﻛﻮروﻧﺎ“ وﺗﻘـﻒ كبريا.
إجرائها
(سناب
تطبيق
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
للفحو صا ت
أعلنت
شات)
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
وجود
تبني
من خالله عن
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
ولكنه
ورم،
إصابتها بورم .
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
فقالت:
حميد
فرح
وأشارت
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ ”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
«هذه الظروف
الهادي إىل أنها
املرصية ،رانيا
املمثلةﻣﻬﺮﺟـﺎن
قالت ﻣﺜـﻞ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ
يوسف،أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
كنت عايشتها
اكتشفت ذلك بعد
إنها ال تتعمد اإلثارة ولكنها تفضل
بروحي ما كنت
مرورها لفرتة من
أن ترتدي ما يليق بها «أنا لبىس
أبغي أعرف حد
اإلعياء استمرت ملدة
كده ،وأنا بحب أكون مختلفة
وعملت فحص كامل
تول
شهر ونصف لم
ِ
وغري تقليدية يف كل يشء وجريئة،
عند الدكتورة والحمد
لها أي اهتمام يف البداي،ة
من ينتقدني أو يهاجمني ال يبحث
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد
لله ياربي طلع ورم حميد «.
معتربة ما تشعر به مجرد
ﻋﻦ التيى يراها
مالبيس
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔوال يرى
ﻛﺸﻔـﺖ عني،
ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
أحبأﺣﺪاث
ﴍف ﻋﲆ
وسواس قبل أن تقرر يف النهاية الذهاب إىل وتفاعل املتابعون عىل الفيديو الذي تم
اختياراتي وربما
ﻛﻀﻴﻔﺔ وأنا
ﻇﻬﻮرﻫﺎ جريئة،
ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
 «13اﻟﺬي
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم
تداوله عىل عدد من الحسابات عىل موقع
الطبيب وإجراء الفحوصات الالزمة .
ﺗﺤﺪﻳﺪ صدى لدى
ﻳﺠﺮي تلقى
تليق بي
كونها
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
فقالت« :ما اهتميت بصحاي وما ركزت (إنستجرام) الذين انقسموا إىل فريقني ..
الجمهور».
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
وكملت ألن حياتي مليئة باألشغال وبعدين فريق متعاطف معها متمنيا لها السالمة
وأضافت يوسف يف حديثها ضمن
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
مؤخرا ً
مر أسبوعني فحسيت إنه الزم أروح عند والشفاء ..وفريق اتهمها بأنها ابتكرت هذه
الفساتني التي أطلت بها
برنامج «»: »MBC Trendingأنا يعتقد البعض».
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
الدكتور أسوي فحص إلنه صار مو مجرد القصة لكي تجذب األضواء بعدما تحولت
ﺻﻨﺎﻋـﺔ يف
السينمائي
الجونة
مهرجان
يف
رانيا
املمثلة
أن
إىل
اإلشارة
تجدر
إني
بكده
وبعرتف
ولسعة،
مجنونة
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ
غري تقليدية ولكن ال أثري الجدل كما يوسف أثارت جدالً كبريا ً
وسواس وكل هذا هم مع نفيس وما حبيت عنها األنظار .
الرابعة.
دورته
بسبب
،
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.

اكتمال الفرق األربعة باألصوات الذهبية يف the Voice Senior

فرح اهلادي تصدم متابعيها بإعالن
إصابتها بـ «ورم»

ممثلة جديدة تنضم لـ»ابنة السفري»

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

انتقادات تطول رانيا يوسف يف مهرجان اجلونة السينمائي

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

أكدت عدم إضرابها عن الزواج ..ولكنها مل جتد الزوج املناسب
ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

„ÔjÀç€a@ﬁaÏ

بتجربيتﻏﻴﺮكمذيعة
أدواري
اﻟﻤﺴﺘﻤﻊجناح
هذهﻣﻦالسنة أكد
هدى صالح:
النجمة
ﺟﺎﻣﺪة
وسعدتﻣﺘﺤﺮﻛﺔ
وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
حضوريﺟﺪا
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ
اخلليجية..اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ:

دبي \ الزوراء :
النجمة ،هدى صالح ،وقفت هذه املرة عرب
العديد مندﺑﻲ /
اﻟﺰوراء :التلفزيونية التي كانت
األعمال
مادة دسمة للجمهور خالل رمضان املايض
الخالقة
اﻹﻗﺎﻣـﺔعن
أﺗﺎﺣـﺖولتعرب
لتقولأنكلمتها
ﻟﻠﻔﻨـﺎن
قدرتهااﻻوﱃ
اﻟﺪاﺋﻤـﺔ
ﺑﻌـﺪ
التي
شخصياتها
وبناء
وتصوير
األداء واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ،
يفواﻤﻟﻄﺮب
ﻋﺎﻟـﻢوهي
حضورا،
وتتنفس
تنطق حياة
اﻟﻐﻨﺎء
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ
ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر
جعلتها اﻛـﱪ
ﻓﺮﺻـﺔ
ﺑﺼـﻮتالتي
ﻳﺘﻤﺘـﻊالصعبة
األدوار
بذلك
ﺟﻤﻴﻞ
باتجاهاﻧـﻪ
تخطو ﻻﺳﻴﻤـﺎ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
ومتميز.
شيق
وأسلوب
وﻣﻮﻫﺒـﺔبأداء
تخرتقها
اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق
ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔيبدو
الشاشة
ﺑﺎﺗﺠـﺎهعىل
الرمضاني
حضورك
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻏﺎدرﻫﺎ
*اﻟﺠﻤﻬﻮر،
النجومية
عالم
دخولك
يؤرش
ذلك
هل
واضحا،
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﰲ
بمساحة أكرب؟
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻓﺮﺻﺔ
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴكان
ﺟﻴـﻞ السنة
حضوريﻣﻦهذه
صحيح،
اﻟﺬﻳﻦ
ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ
اﻟﻔﻨـﺎنقنوات
متنوعة،
خالل ادوار
ﻣﻨﺤـﻮا من
متنوعا
وﻣﻨﺬ
وعىلﻋﺬﺑﺎ،
وﻃـﺮازا
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ
اﻷﻏﻨﻴـﺔ
هذه
عىل
الحكم
هو
املشاهد
ولكن
مختلفة،
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن
نفيس،
أﴎارﻫـﺎ ،عىل
وﺗﻌﻠﻢ إن احكم
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰيمكن
األعمال ،وال
أرﺿﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎ
درس
وأتمنى أن
اﻟﻐﻨﺎءبما
مقتنعة
بالتايل
لكنني
قدمتهواﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ
راﺳﺨﺔ ﰲ
يعجب
الجمهور.اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻦ ﺑُﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ
ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار
ﰲ
للتعويض عن
دخولك اىل
* وهل
وأﴎار
التمثيلوﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،
ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ
نفسك؟
حاجة ما يف
اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي
اﻟﻐﻨﺎء
البداية ؟كان بمثابة الهواية بالنسبة
• يفﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ
ﻳﻜﻮنشعرت
حينما
يل ،لكناملشاهدينأﻧﻬﺎ
باهتمام ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار ﰲ
ﺟﻤﻴﻞ أن
التجربة
ﻣﻮروﺛﺔأواصل
فكرت أن
بما أقدمه
دﻻﻻت
وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
وحبهمﺑﻴﺌﺔ
ﻧﺘـﺎج
يف
وأكمل
وأطورها،
قدراتي
من
وأنمي
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو ﺷـﺠﻮن
شخصيات
ﻃﺒﻌﺖ التمثيل
مسريتي يف
واﺻﺒﺢ
بتقديماﻟﻌﺮاﻗﻲ،
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
واقعي ،فأكون
أعيشها
ﻳﺘﺬوقأن ال
ممكن
اﻟﻄﻌﻢ يفاﻟﺤﺰﻳﻦ..
ﺳﻮى ﻫﺬا
ﻻ
واﻗﻌﺎ ؟ومطلقة أحيانا أخرى،
أحيانا،
متزوجة ذﻟﻚ
• ﺑﻤﻌﻨﻰ

ورشيرة كذلك ،ومظلومة يف بعض األحيان ،إىل بعض املخرجني الذين وثقوا يف إمكانياتي اإلعالم لتغطية افتتاح الفيلم ،كما إننا ليس عادال.
وهي حاالت تعيشها أية فتاة يف مجتمعاتنا ،مثل املخرج سائد الهواري واملخرج سلطان كطاقم عمل لم نقم بدعاية كبرية للعمل قبل * هل نجحت الدراما الخليجية يف
وأعرب عن أفكارها من خالل الشخصيات خرسوه ،وأعطوني أدوارا استطيع أن أقدم عرضه ،ولكن يف األيام املقبلة بعد أن نشارك معالجة قضايا اجتماعية وإنسانية
التي أقدمها.
فيها شيئا ،وهو ما يساهم يف نضوج املمثل ،يف مجموعة مهرجانات سنقوم بعرضه يف مجتمعة؟
الصاالت.
تقديمي
ساهم كثريا
أقوم به
أنهااﻟﻐﻨﺎءكذلك حبي ملا
كمذيعة يبدو
التلفزيون
تجربتك مع
الدراما لم تأت
نظري
من وجهة
اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال -
ﺑﻐﺪاد ؟
ﻋﺎﺋﺪ اﱃ
ﻣﺆﻤﻟﺔ،
وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ،
وﺷـﻌﺮاءيفأﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ
ﺧﺎﺻـﺔ أن
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،
اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه
*  -أﻧـﺎ ﻻ
املسلسالت؟
أو
األدوار
بعض
رفضت
هل
*
متميزة.
أدوارا
النجاح؟
لك
لم تحقق
تطرح
هي
بل
ما،
قضية
ملعالجة
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ  -اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج
فنانة
مع
مشاركتك
يف
تأثري
لذلك
وهل
*
مع
كانت
رائعة
تجربة
فآخر
بالعكس،
األدوار،
بعض
ارفض
األحيان
بعض
يف
املتشابكة،
املسائل
عرب
اسئلة
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.ﻣﻬﻨﺪماذا
بمعنى
خليجية يف
ﻣﺒﺎﴍدبي
قنوات
اﻟﻌﻼﻗﺎت لظروف
بالنسبة يل ،أو
مكررة
الحلول من
وتعطي بعض
خالل ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
ﺧﻄﻮة ﻣﻦ
أصبحتوﻛﻞ
تعلمت ألنها اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﺤﺴﻦ؟
الفهد ،ﻋﻨﺪ
حياة اﻟﺘﻮﺟﻪ
مثلاﺧﺘﻠﻒ
كبرية ﻫﻞ
برنامجاﻤﻟﻘﺎم •
ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء
وروتانا ﰲ اﻟﻐﻨﺎء،
ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ
التجربة؟
هذه
اﻟﻠـﻮنوقد
ويوميا،
مبارشا
برنامجا
وكان
سيدتي،
املشاركة
وﺗﻌﻠﻤﺖمن
اﻟﻔﻨﻴﺔيمنعني
ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ آخر
تصويري يف عمل
العمل،
ترسمها يف
الخطوط التي
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
أﻟﺤﻦ
ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ
اﻟﻔﻨـﺎن
اﻟﺮﻳﻔﻲ،من -
ﻛﺬﻟﻚ
اﻷﺻﻴﻠـﺔ
ﺑﺠـﺬوره
اﻤﻟﻌـﺮوف
سيدة
مسلسالتي،ﺑﺪأت -أكيد،
اﻷﻏﻨﻴﺔ تصوير
التجربة بعد
خضت
التأثري يف
تطورت
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
املوسمواﻟﻄﺮب
نفسه ،وهو ما ال أحبذه ويف هذااﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
بالوقتإذن؟
عملنيﻃﻤﻮﺣﻚ
اﻟﺤﻴﺎة •
لهاﺳﻮاء ﰲ
الخليجيةاﻟﻌﺎم
الشاشة واﻟـﺬوق
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺳﻮف
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ
هذهﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
وكذلك
املعنوية،
الناحية
من
وخاصة
الكبري،
هذا
يف
يل
الجمهور
متابعة
الحظت
يف
أركز
أن
أحب
نفيس،
تشتيت
أريد
ال
ألنني
من
كبري
بشكل
الدراما
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
وقدﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
قدوة
فهي
الكثري،
منها
أتعلم
ألنني
الفنية،
الخليجية
املرأة
يخص
انه
خاصة
الربنامج،
بأفضل
أقدمها
حتى
أقدمها
التي
الشخصية
وأصبحت
ﺟﻬﺪ عدة،
نواح
ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن
اﱃ
وﻳﺤﺘﺎج
اﻟﺴﻬﻞ
ﺑﺎﻟﴚء
ﻟﻴﺲ
ﻫﺬا
وﻃﺒﻴﻌﻲ
ﰲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ
أﺳﻠﻮﺑـﻪ
ﺧﻼﻟﻬـﺎ
ﻣـﻦ
وﻳﻌـﺰز
اﻟﻌﻼﻗـﺔ
ﻣﻨﻬﺎ؟
وأﻧﺖ واﺣﺪ
•
ٍ
األخالقية
الشابة
ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦلكل الطاقات
اﺳﺘﻔـﺎدالتي
ﺟﻴﻞالتجربة
بهذه
سعدت
اﻟﻴﻮم يكون.
ﻟﻴﺲ ما
وهي
غريها،
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
واﻟﺪول
تنافس اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﺒﺮﻴ.
الناحيةاﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
مناﱃ ﻫـﺬه
ﺗﻮﺻﻠﺖ
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ
ﻧﺤﻦ
وكمﻛﺬﻟـﻚ،
العربية،ﻛﻨﺖ
أو  -ﻧﻌـﻢ،
اﻟﻔﻨـﺎنسيدة
رغم أنها
ﻣﻨـﺬوالفنية،
واإلنسانية
أرجعتني
ﻣﻊالدول
شتى
باملمثالت من
تزدحم
اإلمارات
اﻟﻨﺎﺟﺢ *
تطرح قضايا
وهمومﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
ﻣﺤﺴﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ
وﻛﻴﻒ
ﻫﻲ •
فهيﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺳﻨـﻮات ،أن
للتقديم.اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ
أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء
منها
تعلمنا
ولكن
الخليجية،
الشاشة
حضورا
الدرامية
أعمالك
لك
حققت
* هل
لهن؟
منافسة
كنت
هل
العربية،
الخليجي،
الشارع
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
بعض
عكس
وااللتزام،
واالحرتام
التواضع
مذيعة؟
كونك
من
أكرب
الفرص
من
بالكثري
كذلك
تزدحم
اإلمارات
الضوابط
ولكن
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎتاﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
تدخل
حضورا
تحقق
الدرامية
الكثري
وجود
ﻟﺘﺒﺪأومع
للجميع،
املجال واملساحة
بالعادات
ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
املرتبطة اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ
ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ
ﻣﺮﺣﻠﺔ
تتسع ﻧﻔﴘ،
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺟﺬورك؟
حينما ﻋﻦ
التياﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
الجديدةﺳﺘﺠﺪ
الوجوهﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ
ألنهاﻓﺈﻧﻨﻲ •
أكثرﻟﺬﻟﻚ
اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ،
ﻃﺎﻟﺐ
واﻟﺮاﺣﻞ
األعمالﻫﻼل
 ﻓﺎروقالتزامها .
وينعدم
اﻣﺘﺪادمن
عىل أكثر
تعرض
املخرجني
وﻫﺬهمن
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ،العديد
اإلنتاج ،هناك
من رشكات
تسمح
والتقاليدﻻ ال
ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
ﻳﻤﺜﻠـﻮن
اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور..
ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ
الغرورﺗﻌﺘﻘﺪ
يصيبهاﻤﻟـﺎذا ﻻ
مستمراﻟﻐﻨﺎء -
وبشكل ﺑﻤﻮﺟﺔ
قناة ،ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ
ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ
اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
ﺑـﻞالسينمائي
فيلمك
برشت يف
كثريا ما
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت* هدى..
فأغلبها تكون
أطول ،أما
اﻟﺘﻲمدى
وعىل
دبيﰲملا توفره
للعمل يف
الخليجية ﻣـﻦ
للدراما آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ
إمكانياتﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ،منأﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ
اﻷﺧﺮﻴ
انتقلوااﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء
ﺟﺎﻣﺪة
ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ
اﻟﻐﻨـﺎء
الربامج ﰲ ﺑﻐﺪاد
ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء
ﻃﺮأت ﻋﲆ
اإلعالم؟
عند
انطباع
أي
يرتك
لم
لكنه
األول،
مرتني
أو
فقط
واحدة
ملرة
وتعرض
مبارشة
املنتجة.
للرشكات
وتسهيالت
تصوير
ومواقع
القضايا
بعض
بطرح
اﻟﺤﻀﺎرة .
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
واﻟﺘﻲ اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
كان مع
األول يل
اﻵن؟ حسب  -الفيلم
حضوري
عموما ﰲكان
املحيل يلبي
الكاتب *
اﻟﻌﺮب؟ رغبات الجريئة مثل الدراما
املنفذاﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ
املنتجذﻟﻚ ﻣﻊ
وهل وﺑﻤﺎ
ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ •
اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ
اﻟﺨﻠﻴـﺞ
السينمائيﺑﻠﺪان
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
لكن إﻗﺎﻣﺘﻚ
اإلعادة،ﺗﺸﻜﻞ
مع• وﻣﺎذا
عرض يف
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪالذي
جمال سالم
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪواملخرج
متابعته بعد.
املمثلني-اليوم؟
املرصية أو غريها.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
مهرجان ﺣﻘﻘﻨﺎ
واﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ
واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎدات
ومدىوإﻗﺎﻣﺔ
الربنامجﻫﺠﺮة
 ﻫﻲﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪنجوم
ﻓﺈﻧﻨﺎبحضور
السابق
السينمائي
نضوجأﻗﻤﺖالخليج
وﻛﻤﺎفيها
املسلسالت،
األخرية يف
املمثلني،
طلبات
أقول يلبي
ﻧﻌﺰزال أريد
ﺳﻮف -
هل ما زالت هدى
ولكندﻳﺎﻧﺎ *ﺣﺪاد
ﻏﻨـﺖ ﱄ
ذاك ،ﻟﻘﺪ
اﻤﻟﻄـﺮب أو
أداءأنﻫـﺬا
اﻻﻧﺘﺸـﺎر
وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا
ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
االدواروﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
* اﻟﻴﻮم
عندهم
جيدا
انطباعا
الفيلم
ولقي
الخليج،
ذلك
وراء
كان
هل
والتمييز،
باألداء
واضح
راحة
عىل
يحرصون
املنتجني
بعض
إن
أقول
مرضبة عن الزواج؟
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
دﺑﻲ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﰲ
االنتقادات
املخرجون؟ اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬارغم • بعض
املنتجون أو
اﻷﻏﻨﻴﺔاملمثل
اﺷـﺘﻬﺮتيقدم
اإلنتاجية ،لكي
الناحية
اإلعالم املمثل من
أنا لست مرضبة عن
ﺑﻨﻄﺎق -
واﺳﻊ
اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ
راﺷـﺪ
البسيطة ،ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ
البعض .من الزواج ،ولكن إىل اآلن لم أجد الزوج
بشكل
األفالم
اﻟﻐﺮﺑـﺔيواكب
لألسف لم
ﻓـﱰةأكثر،
أدواتي
الحقيقة
ﻣﺸﺎرﻳﻊهناك
وﻟﺪي ولكن
ﺟﺪا ،عنده،
أفضل ما
أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ
واﺧﺘﻼف
الطويلة ﺑﻐﺪاد
واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ
وﻣﺮارﺗﻬﺎ
اﻟﺤﺼﺎر -
عىلﺧﻼل
اشتغلتﺑﻐﺪاد
ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ
يف ﻛﻨـﺎ
 ﻣﺎاملناسب!
اﻟﻌـﺮاقالكثري من
وﺗـﺮكتغيب
والحظت
باإلضافة
اﻟﻌﺮاق.من
ﻋﲆأطور
واﻟﺤﺮبأن
وحاولت
اآلخر،
البعض دون
راحة
يحرص• عىل
وهذا وﻫﻞ أﻧﺖ
اﻟﻌﺮاق ..
اﻷوﺿﺎع ﰲ
ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا
أﺧﺮﻴا ..
وسائلاﻟﻈﺮوف
واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞكبري،اﻤﻟﻜـﺎن
أساليبي،ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ

