العراق يستعد الستقبال رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الدول املاحنة األسبوع املقبل
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء ان التاسع
من الشهر الحايل سيشهد حضور الدول املانحة
لدعم وتمويل املشاريع يف املناطق املحررة.فيما قال
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي أنه «نفذ املئات من
املشاريع الخدمية واإلنسانية يف املحافطات املحررة،
ومستمرون بتأهيل وتنفيذ املشاريع يف املحافطات
املحررة».وأشار اىل «تنفيذه  271مرشوعا ً خدميا ً
وانسانيا ً يف محافظة صالح الدين وإعادة تأهيل
 20الف دار سكني يف محافظة األنبار».كما أعلن
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي تنفيذه «1754
مرشوعا خدميا يف محافظة نينوى».

الثقافة تكشف عن وجود نقاشات حلسم
موعد اليوم الوطين للعراق

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
ُ
وزارة الثقافة والسياحة واالثار ،امس االثنني ،عن وجود نقاشات مع ارسة الزعيم
كشفت
الكردي الراحل جالل طالباني لحسم موعد اليوم الوطني للعراق.وقال وزير الثقافة،
حسن ناظم :ان»الوزارة بذلت جهودا كبرية يف تحديد يوم الثالث من شهر ترشين االول
عيدا وطنيا للعراق ،ليوضع عىل جدول اعمال اجتماع مجلس الوزراء ويصوت عليه يف
جلسته االعتيادية التي عقدت يف االول من ايلول املايض».واضاف ان»املرشوع ارسل
اىل مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه لتحديد هذا اليوم كذكرى عزيزة عىل جميع
العراقيني» ،مبينا «انه تمت قراءته للمرة االوىل ومن ثم سحب يف القراءة الثانية باعرتاض
من كتلة االتحاد الوطني الكردستاني كونه يتزامن مع ذكرى رحيل الزعيم الكردي جالل
طالباني رئيس جمهورية العراق االسبق» .منوها «ان وزارته بصدد اعادة النقاش مع
املكون الكردي وارسة الرئيس الراحل لحسم موضوع اليوم الوطني العراقي».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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بعد ارتفاع عدد املشاركني يف التصويت املبكر إىل اكثر من  94مليونا

من سيفوز اليوم ..الرئيس اجلمهوري احلالي ترامب أم منافسه الدميقراطي بايدن ؟
األمريكية عن ترامب قوله أمام حش�د
من أنصاره يف فايتفيل بوالية كاروالينا
الشمالية “ :س�وف نفوز بأربعة أعوام
جديدة يف البيت األبيض”.ويعكس العدد
املرتف�ع للتصويت املبك�ر ،الذي تجاوز
أكث�ر من ثلث�ي إجم�ايل املش�اركني يف
انتخابات عام  ،2016االهتمام الش�ديد
باالنتخابات التي يتنافس فيها الرئيس
الجمه�وري الح�ايل ،دونال�د ترام�ب،
واملرشح الديمقراطي جو بايدن ،نائب
الرئي�س الس�ابق ب�اراك أوبام�ا.وأدت
املخاوف من التعرض لإلصابة بفريوس
كورونا يف أماكن االقرتاع التي س�تكون
مزدحمة الي�وم الثالثاء ،إىل ارتفاع عدد
األش�خاص الذين يصوت�ون عن طريق
الربي�د ،أو بأنفس�هم يف مواقع االقرتاع
املبكر.وتظهر استطالعات الرأي تراجع
ترامب أمام بايدن عىل مس�توى البالد،
بل وحتى يف الواليات التي ستقرر نتيجة
االنتخابات ،غري أن النتيجة ال تزال غري
محسومة بأي حال من األحوال.

واشنطن /متابعة الزوراء:
ص�وّت أكث�ر م�ن  94ملي�ون ناخ�ب
أمريكي مبكرا يف االنتخابات العامة التي
تش�هدها الب�الد اليوم الثالثاء ،حس�ب
إحص�اء لبواب�ة م�رشوع االنتخاب�ات
األمريكي�ة يف جامع�ة فلوريدا،فيم�ا
يرتق�ب العال�م اجم�ع الي�وم نتائ�ج
االنتخاب�ات االمريكية وس�ط اش�تداد
املنافسة بني الرئيس الجمهوري الحايل
ترامب والديمقراطي بايدن.
وأوض�ح اإلحص�اء أن عدد الذي�ن أدلوا
بأصواتهم بلغ  94مليونا و ،6161منهم
 34مليونا و 45137حرضوا ش�خصيا
مراكز االقرتاع ،و 59مليونا و961024
بالربيد.م�ن جانب�ه أع�رب الرئي�س
األمريكي دونال�د ترامب ،امس االثنني،
عن رفض�ه الس�تطالعات ال�رأي التي
تتوق�ع فوز منافس�ه الديمقراطي جو
بايدن نائب الرئيس األمريكي األس�بق،
مؤك�دا ثقت�ه يف الف�وز بفرتة رئاس�ية
جديدة.ونقل�ت ش�بكة “فوكس نيوز”

الصحة تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشفت وزارة الصحة والبيئة عن مباحثاتها مع
وزارتي الرتبي�ة والتعليم العايل بش�أن بدء العام
الدرايس الجديد ،وفيما حددت مطلع العام املقبل

عن مباحثاتها بشأن العام الدراسي اجلديد

موع�دا لوصول اللق�اح ضد ف�ريوس كورونا اىل
العراق ،رجحت اتخاذ اج�راءات وقائية صارمة،
وق�د تصل اىل الغل�ق التام يف حال دخ�ول البلد يف
املوجة الوبائي�ة الرسيعة الثانية.وقال مدير عام

دائ�رة الصح�ة العام�ة يف وزارة الصحة ،رياض
الحلفي ،يف حديث ل�”الزوراء” :ان العراق يش�هد
حاليا تراجع�ا بعدد االصابات بف�ريوس كورونا
من�ذ ع�دة اس�ابيع ،إال ان�ه م�ع دخول الش�تاء

تفاصيل ص4

القوات الرتكية خُختلي بشكل كامل أكرب قاعدة عسكرية لقواتها يف سورية
جوجل تطرح شبكة  VPNحلماية مستخدميها من االخرتاق

االخرية

البارزاني :على  PKKإنهاء احتالله
إلقليم كردستان

اربيل /متابعة الزوراء:
ح�ذر الزعيم الك�ردي ،مس�عود بارزاني،
من تدهور األوضاع جراء النزاع الدائر بني
تركيا ومقاتيل حزب العمال الكردس�تاني
يف املنطق�ة الحدودي�ة بإقليم كردس�تان،
داعي�ا ً العم�ال الكردس�تاني إىل إنه�اء
احتالل�ه لتل�ك املناطق لتجن�ب املزيد من
ال�راع وك�ي تع�ود األم�ور إىل نصابها.
وقال بارزاني ،يف رس�الة وجهها إىل الرأي
العام الكردس�تاني :إن�ه “خالل الظروف
الحالية التي تواجه بالدنا من أزمات ،من
الرضوري أن أطالب جميع الكردستانيني
التعامل بش�كل واقعي م�ع هذه األوضاع
الطارئ�ة ،وأن يكون�وا يف مس�توى
املس�ؤولية التاريخية نحو إع�ادة األمور
إىل طبيعته�ا وإنه�اء التوترات”.وأضاف
أن “التاريخ ش�اهد ونفتخ�ر بأننا حرمنا

االقتت�ال الك�ردي  -الك�ردي ،ألن ش�عب
كردستان وجميع األطراف ترضرت كثريا ً
من الح�روب والخالفات”.وتابع بارزاني
بالقول“ :لكن يجب أن ال ُيس�تغل موقفنا
ه�ذا يف تحدي الس�لطة القانوني�ة إلقليم
كردس�تان ،ومحاول�ة ف�رض إرادته�م
بقوة الس�الح وبش�كل غ�ري قانوني عىل
شعب كردس�تان”.وقال إنه “ال يمكن أن
يفرس موقفنا يف تحري�م االقتتال الكردي
 الكردي يف زعزعة أمن واس�تقرار مدنناوقرانا ،وإجبار املواطنني عىل ترك منازلهم
وممتلكاته�م ،وأن يصبح�وا ضحايا ،وان
يستشهدوا بدون وجه حق دون أن يتحدث
أحد”.وأشار بارزاني إىل أنه “بعد هجمات
داع�ش الوحش�ية االرهابي�ة ،واجهه�م
البيشمركة األبطال يف كردستان.

تفاصيل ص3

احلكومة الفرنسية تقرر حل حركة
“الذئاب الرمادية” القومية الرتكية

باريس /متابعة الزوراء:
اعل�ن وزير الداخلية جريال�د دارمانان إن
الحكومة الفرنس�ية ستتخذ خالل جلسة
ملجل�س الوزراء غ�دا األربعاء ق�رارا بحل
حركة “الذئاب الرمادية” القومية الرتكية
املتطرفة.وأكد دارمان�ان أنه “تجمع أقل
ما يقال عنه إنه عدواني جدا”.فيما يأتي
إعالنه يف س�ياق توترات دبلوماسية قوية
بني فرنسا وتركيا بشأن معاملة املسلمني
يف فرنسا .ووجهت أصابع االتهام إىل هذه
الحركة بع�د الصدامات التي وقعت أخريا
بني الجاليتني الرتكية واألرمنية يف ديسني-

ش�اربيو قرب لي�ون (رشق) .فقد تفاقم
التوتر بني الجاليتني بسبب النزاع يف إقليم
ناغورني قره ب�اغ بني أرمينيا وأذربيجان
الت�ي تدعمه�ا تركيا.وتع�د املجموع�ة
القومية املتطرف�ة التي تتخذ عالمة رأس
الذئ�ب ع�رب جم�ع اإلبهام مع الوس�طى
والبن�ر ،قريب�ة م�ن الرئي�س الرتك�ي
رجب طيب أردوغان ،الذي ش�كك مؤخرًا
يف “الصح�ة العقلية” إليمانويل ماكرون.
وورد اس�م الذئاب الرمادي�ة خصوصا يف
الس�بعينيات والثمانيني�ات أثن�اء أعمال
العنف ضد النشطاء اليساريني.

بنسبة مشاركة تقارب % 23.8

اجلزائر :حنو  % 67قالوا “نعم”
للتعديالت الدستورية

الجزائر /متابعة الزوراء:
ق�ال ،محم�د رشيف ،رئي�س الس�لطة
الوطني�ة املس�تقلة لالنتخاب�ات يف
الجزائ:ر إن التعديالت الدس�تورية التي
تم استفتاء الجزائريني عليها ،األحد ،قد
ُق ِبلت بنسبة  66,8باملائة.وأضاف رشيف،
يف إعالنه النتائج االولية لالس�تفتاء عىل
الدس�تور الجديد :إن نسبة املصوتني ب�:
ال” ل�م تتج�اوز  33,2باملائة.أما نس�بة
املش�اركة يف ه�ذا االس�تفتاء فكان�ت،

حس�ب رشيف ،إىل غاية الساعة السابعة
بعد ظهر أمس األحد ،عند إغالق مكاتب
التصويت ،تع�ادل  23,7باملائة ،وبالقيم
املطلقة أكثر بقليل من  5,5مليون ناخب
م�ن أص�ل  24ملي�ون ناخب مس�جلني
يف القوائ�م االنتخابي�ة الرس�مية.وفرس
محمد رشيف النس�بة املتدنية للمشاركة
بتداعي�ات وب�اء كورون�ا ،مضيف�ا :أن
رؤس�اء دول كربى تم انتخابهم بنس�بة
مشاركة  17باملائة فقط.

بغداد /الزوراء:
تس�لم رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م صال�ح،
ام�س االثنني ،دعوة رس�مية من األمري نواف
األحمد الجابر الصباح لزي�ارة الكويت ،فيما
اك�د رضورة الحف�اظ ع�ىل رصان�ة التعليم
االكاديم�ي وحماي�ة االس�تقاللية العلمي�ة
للجامعات.وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئاس�ة

والربد وفتح املراف�ق كافة وعدم التزام املواطنني
باالج�راءات الوقائي�ة كالكمام�ات والتباع�د
االجتماعي.

ص3

املالية النيابية لـ

رئيس اجلمهورية يتسلم دعوة رمسية من
األمري نواف األمحد الصباح لزيارة الكويت

الجمهوري�ة تلقت�ه «ال�زوراء» :ان رئي�س
الجمهوري�ة ،برهم صالح ،اس�تقبل يف قر
الس�الم ببغداد ،الس�فري الكويتي لدى العراق
سالم الزمانان ،ويف مستهل اللقاء نقل السفري
تحيات الش�يخ نواف األحم�د الجابر الصباح
أمري دولة الكويت اىل رئيس الجمهورية.

تفاصيل ص3

اطالق رواتب اإلعانة اإلجتماعية
لشهر تشرين الثاني

بغداد  /نينا :
اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية
ع�ن اط�الق روات�ب اإلعان�ة اإلجتماعية
لش�هر ترشي�ن الثان�ي للرجال والنس�اء

يف بغ�داد واملحافظ�ات .ودع�ت يف بي�ان
مقتضب املس�تفيدين م�ن حاميل بطاقة
(ك�ي كارد) اىل مراجع�ة مناف�ذ الرف
اإللكرتوني لتسلم رواتبهم .

 :سنلزم احلكومة باالقرتاض داخليا بعد ختفيض العجز يف املوازنة العامة

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
قررت رئاس�ة مجلس النواب استضافة وزير املالية
ومدي�ري هيئ�ات الكم�ارك والرضائ�ب والتقاع�د
الوطني�ة ملناقش�ة الورق�ة البيض�اء االصالحي�ة
والعج�ز املايل ،فيم�ا اك�دت اللجنة املالي�ة النيابية
توجه مجلس الن�واب اىل إلزام الحكومة باالقرتاض
داخليا بع�د تخفيض مبلغ القرض املطلوب لتمويل
العج�ز يف املوازن�ة العام�ة .وق�ال عض�و اللجن�ة،
النائ�ب جم�ال كوج��ر ،ل�»ال�زوراء» :ان» مجلس
الن�واب س�يجري جمل�ة تعدي�الت ع�ىل م�رشوع

قان�ون تمويل العجز املايل « االقرتاض» املرس�ل من
الحكوم�ة ،اولها تخفيض املبلغ امل�راد للقرض وان
يكون اقرتاضا داخليا م�ن البنك املركزي واملصارف
الحكومي�ة ح�را «.واض�اف ان « اللجن�ة املالية
بصدد االس�تفهام من املصارف الحكومية ومجلس
ادارة البن�ك املركزي عن امكاني�ة االقرتاض وتأمني
تلك املبالغ من عدمها « .مبينا ان « اللجنة ناقش�ت
مع وزير املالي�ة تفاصيل القرض الحكومي وابواب
ال�رف الحقيقي�ة لالرق�ام املطلوب�ة «.باملقابل،
حذرت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية من انفجار

ش�عبي نتيج�ة تأخر روات�ب املوظف�ني ،وقالت إن
رهن رصفها باالقرتاض دليل عىل فش�ل السياس�ة
املالية.واك�د عضو اللجنة ،النائب برهان املعموري،
ل�»ال�زوراء» :إن «العائل�ة العراقي�ة عانت بس�بب
التذبذبات االقتصادية الناتجة عن السياسات املالية
الخاطئة املتبعة  ،ما تسبب باتساع فجوة عدم الثقة
بني املواطنني من جهة وبني املتصدين للقرار املايل يف
البالد من جهة اخرى «.وأضاف ان « البالد فيها من
مصادر االيرادات ما يجعلها يف مصاف الدول الغنية،
لكن الفساد وسوء التخطيط كانا أهم العوامل التي

بعد تسجيل  3413إصابة جديدة و 51حالة وفاة

أدت ألن يصب�ح االقتصاد املح�يل عرضة لالنهيار يف
أية لحظة « .مبينا ان « رهن رصف رواتب املوظفني
واملتقاعدي�ن باالقرتاض يدل عىل فش�ل السياس�ة
املالي�ة للبالد «.وحذر املعموري من غليان الش�ارع
الذي قد ينذر بانفجار شعبي بوجه الحكومة ،داعيا
إىل تصحيح مسار السياسية املالية قبل فوات األوان
واللجوء إىل اتخاذ إجراءات فورية تعيد ثقة املواطن
بحكومته ،مؤكدا ً رضورة تبني سياسة تضع تأمني
روات�ب املوظفني واملتقاعدين ع�ىل رأس أولوياتها،
وعدم املساس بها أو تأخريها مستقبال.

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع والوفيات تتجاوز الـ 11ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االثنني ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق ،وفيم�ا
اك�دت تس�جيل  3413اصاب�ة جديدة
و 51حال�ة وفاة وش�فاء  2995حالة،
ح�ددت دائرتا صح�ة الرصافة والكرخ
التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب
املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف وثيقة لها
تلقتها «ال�زوراء» :ان عدد الفحوصات

املختربية لي�وم امس ،16910 :ليصبح
عدد الفحوص�ات الكلي�ة،2894127 :
مبين�ة ان�ه ت�م تس�جيل  3413اصابة
جديدة و 51حالة وفاة وش�فاء 2995
حالة.واضافت :ان عدد حاالت الش�فاء
ال�كيل ،)%84.8( 405777 :ام�ا ع�دد
ح�االت االصاب�ات ال�كيل،478701 :
بينم�ا عدد الحاالت الت�ي تحت العالج:
 ،61907يف ح�ني عدد الح�االت الرقادة
يف العناي�ة املرك�زة ،447 :وعدد حاالت

الوفي�ات ال�كيل.11017 :م�ن جهت�ه،
اعلن مدير ع�ام صحة بغداد الرصافة،
عب�د الغن�ي الس�اعدي ،تس�جيل 329
اصاب�ة جديدة بف�ريوس كورونا بينها
 145خ�الل الرصد الوبائ�ي للقطاعات
الصحية.وقال الس�اعدي يف بيان تلقته
«ال�زوراء» :ان «املؤسس�ات الصحي�ة
س�جلت اليوم يف جان�ب الرصافة 329
اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل 329 :حالة خالل الرصد الوبائي

للقطاع�ات الصحي�ة :قط�اع الص�در
 11حال�ة  /قط�اع الرصاف�ة  43حالة
 /قط�اع الش�عب  24حال�ة /قط�اع
االس�تقالل  14حالة /قط�اع البلديات
الثان�ي  20حالة /قط�اع النهروان 23
حال�ة .واش�ار اىل ان  184حال�ة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية 561 :
مدينة الصدر  53حاالت محلة , 534 ,
 552 ,562 , 565االورف�يل  ,الجوادر ,
جميل�ة  ,الحبيبية  ,كي�ارة  ,قطاعات

 . 565 . 521 , ,34قط�اع االعظمي�ة
 10ح�االت محل�ة , 316 ,314 ,323
 , 341 , 345 , 333 , 329الش�عب 9
ح�االت محلة  ، 337 ,317البلديات 18
ح�االت محل�ة 738 ,728 ,722 ,734 .
 ,الزراع�ي ,504 , 502 , 506 , 771 ,
ش�ارع فلس�طني  9حاالت محلة ,505
 ,503االم�ني  7حاالت محل�ة, 733 , ,
. 704 , 706 709 ,743 . 721 , 741

تفاصيل ص2

إصابة رئيس الوزراء اجلورجي بكورونا ووزيرة الدفاع األملانية ختضع للحجر
بغداد /متابعة الزوراء:
أعل�ن مكت�ب رئي�س ال�وزراء
الجورج�ي ،غيورغ�ي غاخاري�ا،
أن فحص�ه لف�ريوس كورون�ا ج�اء
إيجابي�ا ،فيم�ا أك�دت وزارة الدفاع
األملانية أن الوزيرة ،أنيغريت كرامب
كارينباور ،وضعت نفس�ها يف حجر
صح�ي ذاتي.وق�ال مكت�ب رئي�س

الوزراء الجورجي ،يف بيان :إن رئيس
ال�وزراء “يش�عر بأن حالت�ه جيدة،
وإنه يواصل يف تلقى العالج منزليا”.
وكان غاخاريا أعلن إنه قرر الدخول
عزل�ة ذاتي�ة ،بعد تأكي�د إصابة أحد
العاملني معه بم�رض “كوفيد”-19
الناجم عن فريوس كورونا املستجد،
مؤك�دا عزم�ه مواصلة العم�ل بهذا

الوضع .ويف س�ياق اخر ،أكدت وزارة
الدفاع األملاني�ة أن الوزيرة ،أنيغريت
كرام�ب كارينباور ،وضعت نفس�ها
يف حجر صحي ذات�ي ،بعد أن علمت
أنه�ا خالطت ش�خصا ثبتت إصابته
بفريوس كورونا.وأشارت الوزارة إىل
أن نتائج اختب�ار الوزيرة كارينباور
لفريوس كورونا جاءت سلبية.

بواسطة أسلحة خارقة غري مسبوقة

كشف تفاصيل خطة أمريكية عسكرية هلزمية الصني وروسيا معاً

واشنطن /متابعة الزوراء:
يمر الجيش األمريكي بمرحلة حاسمة
حي�ث تعي�د وزارة الدف�اع األمريكي�ة
(البنتاغ�ون) تجهيز نفس�ها لتتمكن
م�ن مجابه�ة خصم قوي م�ن القوى
العظمى بعد تركز رصاعاتها ملا يقرب
م�ن عقدين م�ن الزمن ع�ىل مكافحة
التم�رد املس�لح.إذ تش�كل روس�يا
تحدي�ا ً تقليدي�ا ً للقوة الربي�ة للجيش

األمريك�ي بتش�كيالته املدرعة الكبرية
الت�ي ته�دد دول البلطي�ق ،فضالً عن
صواريخه�ا الباليس�تية طويلة املدى
ومدفعيته�ا وصواريخها األرض-جو،
حسبما ورد يف تقرير ملجلة “ناشيونال
انرتيس�ت” األمريكي�ة.ويف املقاب�ل،
س�يرتكز رصاع محتم�ل م�ع الص�ني
ع�ىل الس�يطرة ع�ىل البح�ر واملج�ال
الجوي فوق املحيط الهادئ .وملجابهة

ه�ذه الق�درات س�يتعني ع�ىل الجيش
األمريكي نرش صواري�خ طويلة املدى
مضادة للس�فن ومروحي�ات يف الجزر
النائي�ة وال�دول الحليفة مث�ل اليابان
وكوري�ا الجنوبية وحتى عىل أس�طح
س�فن البحرية األمريكية.وعليه ّ
شكل
الجي�ش األمريكي ع�ام  2017ثماني
فرق متعددة الوظائ�ف بقيادة عمداء
لتطوير جيل جديد من األسلحة برسعة

وتكلفة معقولة .وهذه املبادرات بعيدة
املدى للتحديث يطل�ق عليها مجتمعة
“ ”The Big Sixأو “الس�تة الكب�ار”.
وترتك�ز األولوي�ة القص�وى للجي�ش
األمريك�ي ع�ىل “إط�الق الن�ار طويل
املدى” ،إذ يرتكز هدف نصف دزينة من
املش�اريع عىل تمك�ني رضبات أرضية
دقيق�ة عىل أه�داف عىل بع�د عرشات
أو مئات األميال.بادئ ذي بدء ،يس�عى

الجي�ش األمريك�ي إىل رف�ع تحدي�ث
مداف�ع هاوت�زر ذاتية الدف�ع M109
 Paladinالشبيهة بالدبابات التي تعود
إىل حقب�ة الس�تينيات بمدف�ع طويل
املاس�ورة واملدى ،لزيادة مدى الهجوم
ً
مي�ال ( 69كم) ،وربما
املس�تمر إىل 43
م�دى القذائف املدعوم�ة بمحرك نفث
تضاغطي إىل  81ميالً ( 130كم).

تفاصيل ص3

العدد 7357 :الثالثاء  3تشرين الثاني 2020

No: 7357 Tue 3 Nov 2020

بعد تسجيل  3413إصابة جديدة و 51حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع والوفيات تتجاوز الـ 11ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 3413اصابة جديدة و 51حالة وفاة وشفاء
 2995حالة ،حددت دائرتا صحة الرصافة
والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف وثيقة
لها تلقتها «الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،16910 :ليصبح عدد
الفحوصات الكلية ،2894127 :مبينة انه
تم تسجيل  3413اصابة جديدة و 51حالة
وفاة وشفاء  2995حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)%84.8( 405777اما عدد حاالت
االصابات الكيل ،478701 :بينما عدد

الحاالت التي تحت العالج ،61907 :يف حني
عدد الحاالت الرقادة يف العناية املركزة:
 ،447وعدد حاالت الوفيات الكيل.11017 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 329اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها
 145خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء» :ان
«املؤسسات الصحية سجلت اليوم يف جانب
الرصافة  329اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 329 :حالة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية :قطاع
الصدر  11حالة  /قطاع الرصافة  43حالة
 /قطاع الشعب  24حالة /قطاع االستقالل
 14حالة /قطاع البلديات الثاني  20حالة /

قطاع النهروان  23حالة .واشار اىل ان 184
حالة خالل مراجعتهم للمؤسسات الصحية
 561 :مدينة الصدر  53حاالت محلة 534 ,
 552 ,562 , 565 ,االورفيل  ,الجوادر ,
جميلة  ,الحبيبية  ,كيارة  ,قطاعات ,34
 . 565 . 521 ,قطاع االعظمية  10حاالت
محلة 345 , 333 , 329 , 316 ,314 ,323
 , 341 ,الشعب  9حاالت محلة 337 ,317
 ،البلديات  18حاالت محلة ,722 ,734 .
 , 738 ,728الزراعي 502 , 506 , 771 ,
 ,504 ,شارع فلسطني  9حاالت محلة
 ,503 ,505االمني  7حاالت محلة, 733 , ,
 , 704 , 706 709 ,743 . 721 , 741بغداد
جديدة  7حاالت محلة  , 701الزراعي ,
الزعفرانية  9حالة محلة  , 958 ,شارع
املعهد 909 , 906 , 964 , 952 , 959 ,

 ,الكرادة  7حاالت محلة  ,905 ,903حي
تونس  3حاالت محلة ، 303 , 301 , 302 .
العبيدي  8حاالت محلة 764 , 765, 762 ,
 ، 769 ,الطالبية حالتني محلة 320 , 323
 ,حي الزهراء  3حاالت محلة 759 , 757 ,
 ,الخنساء ,الحسينية  6حاالت محلة ,222
، 205 , 214 , 209 , 207 , 215زيونة 6
حاالت  ، 710 , 716 ,املدائن  7حاالت ,جرس
دياىل  ,حي الوحدة  ،املشتل حالة واحدة
قرب املعسكر ،الفحامة حالة واحدة،
الكرخ الدورة حالة واحدة ,الكرخ الحرية
 4حاالت  ،428 , 418 ,حي النرص حالة
واحدة  ،773 ,حي السالم حالة واحدة ,
 ،408البنوك  5حاالت ،321 , 335 , 319 ,
املنصور حالة واحدة شارع  14رمضان،
الكفاح حالة واحدة .125 ,

واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج
وفق الربوتوكوالت املعتمدة» ،مشريا اىل ان
«العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 61613
تويف منهم  1360لالسف فيما اكتسب
الشفاء  55727حالة شفاء واملتبقي قيد
العالج .»4526وثمن الساعدي «الجهود
التي تبذل من قبل مالكات صحة الرصافة
ملعالجة مصابي فريوس كورونا مضحني
بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس».
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 االحد
واملعلن عنها امس االثنني.وذكرت الدائرة

وزارة النفط
شركة مصايف الشمال (ش.ع)
اهليئة الفنية
قسم املشرتيات والعقود
شعبة العقود احمللية

يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد االصابات
 854موزعة كاآلتي :أبو دشري  /10أبو
غريب  /64اإلسكان  /4االعالم  /32البياع
 /33التاجي  /14الحارثية  /2الحرية
 /55الخطيب  /3الدورة  /57الدولعي /2
الرحمانية  /4السيدية  /35الشالجية /9
الرشطة الخامسة  /2الرشطة الرابعة /1
الشعلة  /49الصالحية  /2الطارمية /27
العامرية  /22العطيفية  /2العالوي /2
الغزالية  /21القادسية  /26الكاظمية
 /25اللطيفية  /8املحمودية  /40املعالف
 /3املنصور  /34املواصالت  /1النرص
والسالم  /1الوشاش  /7الريموك /30
حي الجامعة  /33حي الجهاد  /44حي
الخرضاء  /12حي العامل  /78حي
العدل  /44حي الفرات  /6سبع البور /1

سويب  /1شارع حيفا  /3كرادة مريم /2
سكنة جانب الرصافة .5واضافت :ان عدد
الشفاء ،701 :بينما عدد الوفيات.3 :تجاوز
العراق ،اليوم االثنني ،حاجز الـ 11ألف وفاة
بفريوس كورونا الذي دخل البالد يف فرباير
املايض عندما تم تسجيل أول إصابة لطالب
إيراني يف محافظة النجف.
وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية
اليوم 3413 ،إصابة جديدة بفريوس
كورونا خالل الـ 24ساعة املاضية ،كما
سجلت  2995حالة شفاء تام يف عموم
البالد خالل ذات املدة.ومن بني اإلصابات،
سجلت الوزارة  51حالة وفاة ليصل إجمايل
حاالت الوفاة حتى اآلن  11017حالة ،بينما
بلغ مجموع اإلصابات  ،478701أما حاالت
الشفاء فبلغت  405777حالة.

العدد18954 :
التاريخ 2020/11/1
(شركة مصايف الشمال /مصفى الصمود  -اعالن مناقصة عامة حملية)

تعلن رشكة مصايف الشمال (مصفى الصمود) احدى تشكيالت وزارة النفط عن اعالن (مناقصة
عامة محلية) وحسـب التفاصيل املبينة يف الجدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية
واملناشـئ ،فعىل الراغبني باالشـرتاك من الـرشكات او املكاتب املتخصصة ممـن تتوفر فيهم
الـرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي -مصفى الصمود ،اعتبارا
من تاريخ نرش االعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل
مبلـغ قدره ( )100,000فقط مائة الف دينار عراقي غري قابلة للرد إال يف حال إلغاء املناقصة
او تغيري اسـلوب تنفيذها عىل ان يتم تسـليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل السـاعة الواحدة
ظهرا ليوم االحد املوافق  2020/11/22ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية او حظرا
للتجـوال مـن قبل الجهات الرسـمية فيكون تاريـخ الغلق يف اول يوم دوام رسـمي ييل تاريخ
العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية..
علما انه سـيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسـارات يف تمام الساعة العارشة من
صباح يوم االحد املوافق  2020/11/15يف نفس مكان القطع.

اوال  -:املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاءك
 .1هوية الرشكة او مكتب (مختصة) نافذة لعام  2020مع ارفاق (شـهادة التأسيس –اجازة
ممارسة –عقد التأسيس –النظام الداخيل للرشكة).
 .2التأمينات االولية حسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط او خطاب
ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ألمر
رشكة مصايف الشمال عىل أال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة
املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ
بكتـاب االحالة او عند سـحب مقدم العطاء لعطائه خالل فـرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة او
رفض التصحيح عىل اخطاءه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية .
 .3جلب كتاب عدم ممانعة من االشـرتاك باملناقصة صـادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة
لعام ( 2020تصوير ملون) بإسم الرشكة مقدمة العطاء (حرصا).
 .4اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله (بظرف مغلق).
 .5وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل).
 .6تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله بإجراءات الحجب .
ثانيا -:تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزأ من العقد -:
 .1يتم توقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض حرصاً.
 .2يكـون التنفيذ حسـب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشـئ يف جـدول املواصفات او
الكميات.
 .3يعترب العطاء نافذ ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل أي تحفظ يرد عىل فرتة
نفاذية العطاء .
 .4رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار .
 .5يكون التسعري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االسعار رقما وكتابة (طباعة الكرتونية
او باملداد) عىل جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من الحك او الشطب وختمها
ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السـعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر
املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 .6ال يجوز ملقدم العطاء شـطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او إجراء تعديل عليها
.
 .7ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري

مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية .
 .8ال يجـوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة
.
 .9تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى.
 .10ال يجـوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شـخص اخـر ويف حالة ثبوت ذلك يعد ناكال
وتتخذ االجراءات القانونية بحقه .
 .11يتحمـل من تحال بعهدته املناقصة كافة الرضائب والرسـوم املفروضة بموجب القوانني
النافذة .
 .12العقـد خاضع للرضيبة وكافة الرسـوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم
 56لسنة  1977والقوانني العراقية النافذة .
 .13يخضـع العقد لتعليمات تنفيـذ العقود الحكومية رقم  2لسـنة  2014املعدلة والضوابط
امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية .
 .14يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة ( )%5من مبلغ االحالة
تغطـي كامل مدة العقد وفرتة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شـكل خطاب ضمان
او صـك مصدق صادر مـن مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد لـدى وزارة النفط والبنك
املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال (ش ع ).
 .15عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح .
 .16يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه.
 .17املفاضلة واالحالة سـتكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسـنة 2014
املعدلـة والوثائق القياسـية ومعايري الرتجيـح املرفقة طيا والتي يجـب ختمها وتقديمها مع
وثائـق املناقصـة مع مراعاة االسـتثناء املمنوح لرشكتنـا بخصوص قبول العطـاء الذي يقل
بنسـبة اكثر من ( )%20عن الكلفة التخمينيـة اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية
حسـب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم ( )1لسـنة .2019
 .18لرشكتنـا الحق يف تمديد موعـد غلق املناقصة او الغاءهـا يف أي مرحلة من مراحلها دون
تحمل أي تبعات مالية او قانونية.
 .19يتم رصف املسـتحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حسـاب ( )I BANحسـب
نظام املدفوعات العراقي .
 .20يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن .
 .21للجنة دراسـة وتحليل العطاءات إهمال أي عطاء يف حال وجود اخطاء يف االسـعار او حك
او شطب او تصحيح او تعديل حتى وإن كان املتقدم أوطأ العطاءات.
 .22يكون القطع واالشرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة
التاسعة صباحا ً ولغاية الساعة الواحدة ظهرا ً واعتبارا ً من تاريخ نرش االعالن .
 .23بإمـكان كافة املشـرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتـح العطاءات يف تمام
السـاعة التاسـعة من صباح يـوم االثنني املوافـق  2020/11/23يف مقر رشكتنـا يف بيجي-
مصفى الصمود.
 .24ال ترصف املستحقات النهائية إال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب .
 .25تدفع املسـتحقات بعـد التنفيذ بالكامل عىل شـكل ذرعات ومطابقتها مـن قبل رشكتنا
حسـب املواصفات والكميات الواردة بجدول الكميات.
 .26إلزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التأمينات االولية اسـتنادا اىل كتاب وزارة التخطيط
 /دائـرة العقـود الحكوميـة العامة – قسـم االستشـارات والتدريب املرقـم ع 19006/7/يف
.2019/8/6
 .27لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن
تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية (.)/http://nrc.oil.gpv.iq
 .28يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها .
 .29لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
(.)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
قاسم عبد الرحمن حسني
املديرالعام
رئيس مجلس االدارة
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بعد مظاهرات شعبية ومطالبات رمسية برحيلها

القوات الرتكية خُتلي بشكل كامل أكرب
قاعدة عسكرية لقواتها يف سورية
دمشق/د ب أ:
أخلت الق�وات الرتكية بش�كل كامل صباح
ام�س االثن�ني نقطة م�ورك يف ري�ف حماة
الش�مايل أكرب نقط�ة تتمركز فيه�ا القوات
الرتكية يف سورية.
وقالت مصادر محلي�ة يف بلدة مورك لوكالة
األنب�اء األملاني�ة (د.ب.أ) “غ�ادرت عرشات
الس�يارات العس�كرية والش�احنات الت�ي
تحمل معدات لوجس�تية وعوارض أسمنتية
فجر اليوم االثنني بش�كل كامل نقطة مورك
العس�كرية الرتكي�ة يف ريف حماة الش�مايل
الت�ي اصبح�ت مح�ارصة من قب�ل الجيش
السوري منذ اكثر من عام”.
وأضافت املصادر أن ”العمل عىل فك القاعدة
خالل اليومني املاضيني اس�تمر عىل مدار ال�
 24ساعة”.وقالت مصادر مقربة من القوات
الحكومي�ة الس�ورية إن االليات الهندس�ية

التابعة للجيش الس�وري س�وف تقوم اليوم
بإزالة جميع الس�واتر الرتابية التي وضعتها
القوات الرتكية يف محي�ط القاعدة املالصقة
للطريق الدويل دمشق – حلب” .
وش�هدت القاع�دة الرتكية خالل الش�هرين
املاضي�ني مظاه�رات ش�ارك فيه�ا املئ�ات
م�ن الس�وريني مطالب�ني برحي�ل القاعدة
العس�كرية الرتكي�ة التي تعت�رب أكرب قاعدة
للجيش الرتكي”.
وكان�ت القوات الرتكية ب�دأت بإخالء قاعدة
مورك يف ريف حم�اة وخرجت أول دفعة من
اآلليات تنقل معدات عسكرية ولوجستية يف
 20ترشي�ن األول /أكتوبر املايض ،كما بدأت
القوات الرتكي�ة بإخالء نقطة مراقبة تركية
ش�ري مغار يف ريف حماة الشمايل مساء يوم
األربعاء املايض باتجاه نقطة قوفقني بريف
ادلب الجنوبي.

بواسطة أسلحة خارقة غري مسبوقة

كشف تفاصيل خطة أمريكية
عسكرية هلزمية الصني وروسيا معاً
واشنطن /متابعة الزوراء:
يم�ر الجي�ش األمريك�ي بمرحلة حاس�مة حيث
تعي�د وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) تجهيز
نفس�ها لتتمك�ن م�ن مجابهة خصم ق�وي من
القوى العظمى بعد تركز رصاعاتها ملا يقرب من
عقدين من الزمن عىل مكافحة التمرد املسلح.
إذ تش�كل روس�يا تحدي�ا ً تقليدي�ا ً للق�وة الربية
للجي�ش األمريك�ي بتش�كيالته املدرع�ة الكبرية
التي ته�دد دول البلطيق ،فضالً ع�ن صواريخها
الباليس�تية طويلة املدى ومدفعيتها وصواريخها
األرض-ج�و ،حس�بما ورد يف تقري�ر ملجل�ة
“ناشيونال انرتيست” األمريكية.
ويف املقاب�ل ،س�يرتكز رصاع محتم�ل مع الصني
عىل الس�يطرة عىل البح�ر واملج�ال الجوي فوق
املحيط الهادئ .وملجابهة هذه القدرات س�يتعني
عىل الجيش األمريكي نرش صواريخ طويلة املدى
مض�ادة للس�فن ومروحي�ات يف الج�زر النائي�ة
وال�دول الحليفة مث�ل اليابان وكوري�ا الجنوبية
وحتى عىل أسطح سفن البحرية األمريكية.
ّ
ش�كل الجيش األمريكي عام  2017ثماني
وعليه
ف�رق متع�ددة الوظائ�ف بقيادة عم�داء لتطوير
جيل جديد من األسلحة برسعة وتكلفة معقولة.
وهذه املبادرات بعيدة املدى للتحديث يطلق عليها
مجتمعة “ ”The Big Sixأو “الستة الكبار”.
وترتكز األولوية القص�وى للجيش األمريكي عىل
“إط�الق النار طويل املدى” ،إذ يرتكز هدف نصف
دزينة من املش�اريع عىل تمك�ني رضبات أرضية
دقيق�ة عىل أه�داف عىل بع�د ع�رشات أو مئات
األميال.
بادئ ذي بدء ،يس�عى الجي�ش األمريكي إىل رفع
تحديث مدافع هاوت�زر ذاتية الدفع -M109 Pa
 adinالش�بيهة بالدباب�ات الت�ي تع�ود إىل حقبة
الستينيات بمدفع طويل املاسورة واملدى ،لزيادة
مدى الهجوم املستمر إىل  43ميالً ( 69كم) ،وربما
م�دى القذائف املدعومة بمح�رك نفث تضاغطي
إىل  81ميالً ( 130كم).
أم�ا الدعامة األساس�ية األخرى لف�رع املدفعية،
وهي منظومتا  M270املحمولة عىل الشاحنات و
ُ
فستزود
 M142متعددة القواذف األصغر حجماً،
بصواريخ يصل مداه�ا إىل  93ميالً ( 149.6كم).
ع�الوة عىل ذلك ،س�تصبحان قادرتني عىل إطالق
صاروخني صغريين من طراز Precision Strike
بم�دى يصل إىل  310أميال ( 498.8كم) ّ
يمكنهما
من إصابة األهداف املتحركة (الس�فن) ،بدالً من
إط�الق ص�اروخ تكتيك�ي  ATACMSواحد كبري
يبلغ مداه  180ميالً ( 289.6كم).
وبع�د وأد معاهدة الصواريخ النووية متوس�طة
امل�دى  ،INFيعم�ل الجي�ش األمريك�ي أيضا ً عىل
تطوي�ر س�الحني طوييل امل�دى :ص�اروخ تفوق
رسعته رسع�ة الصوت بمدى  1499ميالً (2412
كم) ،ومدفع اس�رتاتيجي عمالق من املفرتض أن
يصل مداه إىل ألف ميل ( 1609كم).
 2الجيل القادم من املركبات القتاليةتتمث�ل األولوي�ة الثاني�ة للجي�ش األمريك�ي يف
تغي�ري مركبات مش�اتها القتالي�ة M2 Bradley
الضعيفة .فف�ي عام  2018قرر الجيش امليض يف
تحس�ني محركات مَ ركبات ب�راديل ولكنه تراجع
عن تغيري برجها.
غري أنه يس�عى المتالك مركب�ة قتالية من النوع
الذي يمكن تشغيله تقليديا ً أو عن بعد ()OMFV
ويمكنه�ا حمل ع�دد أكرب من الف�رق ،ومدفع آيل
من عيار يرتاوح بني  30إىل  50ملم (مركبة براديل
م�زودة بمدفع م�ن عي�ار  25مل�م) ،وصواريخ
جدي�دة ومنظوم�ات حماية نش�طة .والخيارات
الحالي�ة تش�مل مركب�ات-Raytheon/Rhei :
 metall LynxوGeneral Dynamics Griffon
 IIIو.BAE CV-90 Mark IV
وب�دأ الجي�ش األمريك�ي أيض�ا ً يف رشاء مركبات
ب�راديل معدومة األب�راج لتؤدي وظيف�ة املركبات
املدرعة متع�ددة األغراض ،ولتح�ل محل ناقالت
الجن�ود املدرع�ة  M113القديم�ة يف أدوار الدعم
مثل الهندسة القتالية ،والنقل ،ومهام اإلسعاف،
ومركز القيادة ،وحمل قذائف الهاون.
ُ
وتزود بعض ناقالت الجنود املدرعة ذات العجالت
م�ن ط�راز  Strykerبأب�راج “دراغ�ون” بمدافع
عيار  30ملم وصواريخ جافلني املضادة للدبابات
ملن�ح املركبات الخفيفة فرص�ة للقتال مع قوات
العدو املدرعة.
ويثبّت الجيش األمريكي أيضا ً منظومتي الحماية
النش�طة  Trophyو Iron Fistعىل دبابات أبرامز
وبراديل .ووظيفة هاتني املنظومتني الكش�ف عن
الصواري�خ القادمة وإصابتها أو إس�قاطها قبل
ح�دوث االصط�دام .وبالنظر إىل مئ�ات الدبابات
الت�ي دمرته�ا الصواري�خ طويلة امل�دى املضادة
للدباب�ات يف ح�روب ال�رشق األوس�ط ،فبإمكان
منظوم�ة الحماي�ة النش�طة تحس�ني صمودها
بدرجة كبرية.
 3املروحيات العمودية املستقبليةاملروحيات رضورية يف س�احة املعرك�ة والتنقل،

لكنها أيضا ً باهظة الثمن وبطيئة نس�بيا ً (241-
 321.8ك�م يف الس�اعة) وقصرية امل�دى وعرضة
لخطر اإلصابة بنريان العدو.
ولذا يتطل�ع الجيش األمريك�ي إىل نظام “طريان
عمودي” جديد كلي�ا ً ليحل يف نهاية املطاف محل
مروحي�ات النق�ل املتوس�طة  Blackhawkالت�ي
يزي�د عددها عن ألفني وطائ�رات أباتيش املدرعة
واملدججة بالسالح.
ويتوف�ر نموذج�ان مبتكران للط�ريان العمودي.
طائ�رة  Bell V-280 Valorم�ن نوع التيلت روتر
 tiltrotorوالتي تجمع بني قدرة الطريان العمودي
ملروحية ورسعة ومدى الطائ�رات التقليدية ذات
األجنحة الثابتة.
أم�ا طائ�رات  Sikorsky SB-1 Defiantفه�ي
عبارة عن مروحيات مُ َّ
ركبة ذات مروحيتني فوق
بعضهم�ا ومروحة دافع�ة .وطائ�رات Defiant
ه�ي األفضل عىل األرجح يف املن�اورات منخفضة
الرسع�ة الت�ي تناس�ب املروحيات ،عىل حس�اب
الرسعة واستهالك الوقود.
 4الشبكة قليلة التكلفةيرغ�ب الجيش األمريكي يف ش�بكة قيادة وتحكم
واتص�االت ومعلوم�ات جدي�دة تمام�ا ً ()C3I
لنرشها ميدانيا ً وربط منظومات حروبه الربية.
غ�ري أن�ه تراجع ع�ن محاولت�ه األخ�رية إلطالق
مث�ل هذه الش�بكة ،الت�ي تس�مى  ،WIN-Tبعد
إنفاق  6مليارات دوالر بس�بب ضعفها يف الحرب
اإللكرتونية.
ففي ع�ام  ،2014الح�ظ الجيش كيف شوش�ت
القوات الروس�ية ع�ىل نقاط القي�ادة واإلرشاف
األوكراني�ة واخرتقتها وحددت موقعها الجغرايف،
بل استهدفتها بهجمات مميتة.
ول�ذا يعت�زم الجي�ش األمريك�ي رشاء أك�رب قدر
ممك�ن من الربامج الجاهزة لتجنب إنفاق الوقت
واألم�وال يف بناء نظام جديد من األل�ف إىل الياء.
ومن الروري أن تكون الشبكة الجديدة موحدة
ولكن مقسمة إىل وحدات وقابلة للنقل وآمنة عرب
اإلنرتنت.
معن�ي ب�”ضمان تحديد
ويعمل فري�ق منفصل
ّ
املالحة والتوقيت واملوقع” عىل تطوير مساعدات
مالحية إضافي�ة بحيث تتمكن القوات الربية من
العم�ل بسالس�ة يف ظ�روف غياب نظ�ام تحديد
املواق�ع العامل�ي ( ،)GPSوال س�يما ع�ن طري�ق
اس�تخدام األقم�ار الصناعية الطائ�رة pseudo-
.satellites
 5الدفاع الجوي يركز عىل الطائرات بدون طياريف نصف القرن املايض أدى التفوق الجوي لسالح
الج�و األمريك�ي إىل تقليل الطلب ع�ىل الدفاعات
الجوي�ة األرضية للجيش ،الت�ي ُقلِّصت إىل درجة
كبرية .غ�ري أن التهديدات الجديدة التي تش�كلها
هجمات الطائرات بدون طيار وانتشار الصواريخ
الباليستية وصواريخ كروز جعلت من إعادة بناء
فرع الدفاع الجوي أولوية قصوى.
ويرك�ز الجي�ش األمريكي حاليا ً ع�ىل “مناورات
الدف�اع الج�وي قص�ري امل�دى” ،أو املركب�ات
الت�ي ترافق ق�وات الخطوط األمامية إلس�قاط
التهديدات التي تطري ع�ىل ارتفاعات منخفضة.
ويخطط الجيش لنرش مركبات س�رتايكرز 8×8
مس�لحة بصواريخ  Stingerو Hellfireوأجهزة
التشويش املضادة للطائرات بدون طيار ومدافع
عي�ار  30مل�م .ويش�رتي مؤقت�ا ً أيض�ا ً أنظمة
صواريخ القبة الحديدية اإلرسائيلية ،التي يمكن
تكييف ذخريته�ا مع قاذفة متع�ددة املهمات يف
النهاية.
ويعم�ل الجيش أيضا ً ع�ىل تطوير ليزر KW 100
املحم�ول ع�ىل مركبات ال�ذي يمكن اس�تخدامه
إلس�قاط الطائ�رات ب�دون طي�ار م�ن الس�ماء
بكفاءة وتكلفة معقولة.
أم�ا الدفاع الج�وي بعيد املدى ،فب�دالً من تطوير
صواريخ جديدة ،ينفق الجيش املليارات لتحسني
منظومت�ي باتريوت وث�اد الحاليت�ني عن طريق
الرب�ط بني راداراتهما املش�تتة وأنظم�ة التحكم
يف إطالق النريان يف ش�بكة نظ�ام متكامل لقيادة
معركة دفاع جوي وصاروخي (.)IBCS
 6تقليل الخسائر يف جنود املشاةيمثل جنود مش�اة القتال املب�ارش  4%فقط من
أف�راد الجي�ش لكن خس�ائرهم بلغ�ت  90%من
الخس�ائر يف الح�روب منذ عام  .2001وتنقس�م
مبادرة “خطورة الجنود” إىل فريقني.
األول يرك�ز ع�ىل تحس�ني العوام�ل “البرشي�ة”
باس�تخدام محاكي�ات تدري�ب أكث�ر واقعي�ة،
واالحتفاظ بضباط الصف والضباط ذوي الخربة
برفع امتيازاتهم وحوافزهم.
أم�ا الفريق اآلخر فيخطط ل�رشاء بنادق “الجيل
الق�ادم” الهجومي�ة ومداف�ع رشاش�ة خفيفة،
التي تس�تخدم عىل األرجح طلقات Creedmoor
مقاس  6.5ملم ،التي تعترب ذات قوة اخرتاق عالية
بالقياس إىل الدروع الواقية من الرصاص .ويعمل
الجي�ش أيضا ً عىل تطوير “شاش�ة عرض رأس”
للمش�اة مزودة برؤية ليلية مدمجة (ومُ حسَّ نة)
وبيانات تكتيكية وجهاز تسديد.
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رئيس اجلمهورية يتسلم دعوة رمسية من األمري نواف األمحد الصباح لزيارة الكويت

بغداد /الزوراء:
تس�لم رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م
صالح ،امس االثنني ،دعوة رس�مية
م�ن األم�ري ن�واف األحم�د الجاب�ر
الصب�اح لزي�ارة الكوي�ت ،فيما اكد
رضورة الحفاظ عىل رصانة التعليم
االكاديم�ي وحماي�ة االس�تقاللية
العلمية للجامعات.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئاس�ة
الجمهوري�ة تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م صالح،
اس�تقبل يف ق�رص الس�الم ببغ�داد،
الس�فري الكويتي لدى العراق س�الم
الزمان�ان ،ويف مس�تهل اللق�اء نقل
الس�فري تحيات الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح أمري دولة الكويت اىل
رئيس الجمهورية ،ورس�الة خطية

م�ن األمري اىل الرئيس تضمّنت دعوة
رس�مية لزيارة الكوي�ت ،كما حمّل
الرئي�س ،الس�ف َ
ري س�الم الزمان�ان
تحياته اىل اخيه الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح.
واض�اف :ان اللقاء اس�تعرض عمق
العالقات األخوية العميقة بني العراق
والكوي�ت ،والعم�ل ع�ىل تعزيزه�ا
نحو مزي� ٍد من التع�اون يف املجاالت
كافة ،وبما يخدم مصلحة الش�عبني
والبلدي�ن الش�قيقني ،ويرّس�خ قيم
التعاون واملحبة والسالم يف املنطقة.
وقب�ل الرئيس الدع�وة الكريمة من
ِ
األمري نواف األحم�د الجابر الصباح
لزي�ارة الكوي�ت ،وتلبيته�ا يف وقت
يُتفق عليه قريبا.
واعرب الس�فري س�الم الزمانان عن

شكره وتقديره لرئيس الجمهورية،
مؤك�دا ً ح�رص ب�الده ع�ىل تطوير
العالق�ات وتوس�يع آف�اق التع�اون
املثمر مع العراق.
ويف س�ياق اخ�ر ،اس�تقبل رئي�س
الجمهوري�ة برهم صال�ح ،يف قرص
الس�الم ببغ�داد ،وفدا ً موس�عا ً ضم
وزير التعليم العايل والبحث العلمي،
نبي�ل كاظ�م عبد الصاح�ب ،ووكيل
ال�وزارة للش�ؤون العلمي�ة ،ونقيب
االكاديمي�ني ورئيس جهاز االرشاف
والتقويم ،ورؤس�اء جامعات بغداد
واملس�تنرصية وابن س�ينا ،والكادر
املتقدم يف وزارة التعليم العايل.
ويف مس�تهل اللق�اء ،أك�د رئي�س
الجمهوري�ة ع�ىل رضورة الحف�اظ
ع�ىل رصان�ة التعلي�م االكاديم�ي،

وضمان حماية االستقاللية العلمية
للجامع�ات ،واالهتم�ام باحتياجات
االس�اتذة والطلبة وتذلي�ل العقبات
واملش�اكل امامهم ،لدورهم املهم يف
االرتق�اء باملس�توى العلمي والثقايف
يف مختل�ف االختصاص�ات العلمي�ة
والثقافية.
وأض�اف :ان الجامع�ات العراقي�ة
طامل�ا اكتس�بت س�معة طيب�ة يف
املحاف�ل الدولية ،رغم املصاعب التي
واجهتها يف الفرتات الس�ابقة ،داعيا
اىل فتح أبواب التعاون والتنسيق مع
الجامع�ات العاملية واالس�تفادة من
الخربات الدولي�ة يف هذا الخصوص،
من أجل أن تكون الجامعات العراقية
يف مصاف أقرانها يف دول العالم.
واس�تمع باهتم�ام اىل رشح مفصل

م�ن أعض�اء الوف�د لس�ري عم�ل
الجامع�ات والتدري�س االكاديم�ي،
والتحدي�ات الت�ي تواج�ه قط�اع
التعليم يف البلد ،كما استمع فخامته
لإلش�كاليات القانونية املسجلة عىل
قانون معادلة الشهادات والدرجات
العلمي�ة ،مؤك�دا دعمه ل�كل ما من
ش�أنه االرتق�اء بعم�ل الجامع�ات
وتذلي�ل املصاع�ب الت�ي تواج�ه
االكاديميني والتدريسيني والطلبة.
ويف نهاي�ة اللق�اء ،ق�دم أعض�اء
الوف�د ش�كرهم وتقديره�م لرئيس
الجمهوري�ة ،واس�تماع س�يادته
لس�ري عم�ل الجامع�ات واملس�ائل
التي تواجهه�م ،ودعم�ه الكامل يف
تذليله�ا من اجل االرتق�اء بالقطاع
التعليمي.

البارزاني :على  PKKإنهاء احتالله إلقليم كردستان
اربيل /متابعة الزوراء:
ح�ذر الزعي�م الك�ردي ،مس�عود بارزان�ي،
من تده�ور األوضاع جراء الن�زاع الدائر بني
تركيا ومقاتيل حزب العمال الكردس�تاني يف
املنطق�ة الحدودية بإقليم كردس�تان ،داعيا ً
العمال الكردس�تاني إىل إنه�اء احتالله لتلك
املناط�ق لتجنب املزيد من الرصاع وكي تعود
األمور إىل نصابها.
وق�ال بارزاني ،يف رس�الة وجهه�ا إىل الرأي
الع�ام الكردس�تاني :إن�ه “خ�الل الظروف
الحالي�ة الت�ي تواجه بالدنا م�ن أزمات ،من
ال�روري أن أطالب جميع الكردس�تانيني
التعام�ل بش�كل واقع�ي مع ه�ذه األوضاع
الطارئة ،وأن يكونوا يف مس�توى املس�ؤولية
التاريخي�ة نحو إع�ادة األم�ور إىل طبيعتها
وإنهاء التوترات”.
وأض�اف أن “التاريخ ش�اهد ونفتخ�ر بأننا
حرمنا االقتتال الكردي  -الكردي ،ألن شعب
كردس�تان وجميع األطراف ت�ررت كثريا ً
من الحروب والخالفات”.

وتاب�ع بارزان�ي بالق�ول“ :لك�ن يج�ب أن
ال يُس�تغل موقفن�ا ه�ذا يف تحدي الس�لطة
القانونية إلقليم كردس�تان ،ومحاولة فرض
إرادتهم بقوة الس�الح وبش�كل غري قانوني
عىل شعب كردستان”.
وقال إنه “ال يمكن أن يفرس موقفنا يف تحريم
االقتت�ال الك�ردي  -الك�ردي يف زعزعة أمن
واس�تقرار مدننا وقرانا ،وإجب�ار املواطنني
عىل ترك منازلهم وممتلكاتهم ،وأن يصبحوا
ضحايا ،وان يستشهدوا بدون وجه حق دون
أن يتحدث أحد”.
وأش�ار بارزاني إىل أن�ه “بعد هجمات داعش
الوحش�ية االرهابي�ة ،واجههم البيش�مركة
األبط�ال يف كردس�تان ،وترك�وا العدي�د من
املناطق الحدودية وذهبوا ملواجهة داعش”.
وأردف “لألس�ف ،منذ ذلك الوق�ت وبدالً من
دع�م تجرب�ة إقليم كردس�تان الع�راق ،فإن
مقاتيل حزب العمال الكردس�تاني اس�تولوا
ع�ىل تلك املناطق وفرضوا أنفس�هم بدالً عن
حكوم�ة اإلقليم ،ومنعوا املواطنني من إعادة

إعمار قراهم ،كما فرضوا إتاوات عىل كل من
يزور املنطقة”.
وش�دد بارزان�ي بالق�ول“ :بال ش�ك أن هذه
الترصفات غري مقبولة ،وأن املواقف الوطنية
تثب�ت م�ن خ�الل األفع�ال ولي�س بال�كالم
واملقاالت”.
وأش�ار إىل أنه “من الروري ان يتذكروا انه
يف بداية رشوعهم بأنشطتهم ،قدمنا لهم كل
أن�واع الدعم ،ولكن هم تعامل�وا بعكس هذا
املوقف ،وبعدها يف مراحل عدة قاموا بقتالنا،
ويف النتيجة تررت كل األطراف”.
وقال بارزاني إن “املناطق التي استوىل عليها
مقاتلو العمال الكردس�تاني يج�ب أن تعود
إىل الس�لطة الرشعي�ة والقانوني�ة لالقلي�م،
وعليه�م ترك جمي�ع املناطق الت�ي احتلوها
بقوة السالح ،وأصبحوا مبعث خوف ملواطني
إقليم كردستان” ،منوها إىل أن “هناك مئات
الق�رى التي ل�م تعمر بس�بب وجود عنارص
العمال الكردستاني وتحولت اىل ساحة حرب
واشتباكات”.

وخت�م بارزاني رس�الته بالق�ول“ :من أجل
أن ال تتده�ور أوض�اع بالدن�ا أكث�ر وإعادة
اعمار املناطق املدم�رة وانهاء التوترات ،من
ال�روري ع�ىل جميع األطراف عدم فس�ح
املج�ال أم�ام األط�راف التي تح�اول فرض
نفس�ها ودعم نضال وتضحيات البيشمركة
وش�عبنا املظل�وم ،وأن نك�ون يف مس�توى
املسؤولية يف هذه املرحلة”.
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رجحت اختاذ إجراءات الغلق التام يف حال دخول املوجة الوبائية الثانية

إغالق  35خميما وعودة  58ألف عائلة نازحة ملناطقهم احملررة

الصحة تكشف لـ عن مباحثاتها بشأن العام الدراسي
اجلديد وحتدد موعد وصول لقاح كورونا للعراق

اهلجرة :مشول العائدين مبنحة  1,5مليون دينار والسالل الغذائية ملدة سنة

الزوراء /حسني فالح:
كشفت وزارة الصحة والبيئة
عن مباحثاتها مع وزارتي
الرتبية والتعليم العايل بشأن بدء
العام الدرايس الجديد ،وفيما
حددت مطلع العام املقبل موعدا
لوصول اللقاح ضد فريوس
كورونا اىل العراق ،رجحت
اتخاذ اجراءات وقائية صارمة،
وقد تصل اىل الغلق التام يف حال
دخول البلد يف املوجة الوبائية
الرسيعة الثانية.
وقال مدير عام دائرة الصحة
العامة يف وزارة الصحة ،رياض
الحلفي ،يف حديث لـ»الزوراء»:
ان العراق يشهد حاليا تراجعا
بعدد االصابات بفريوس
كورونا منذ عدة اسابيع ،إال
انه مع دخول الشتاء والربد
وفتح املرافق كافة وعدم
التزام املواطنني باالجراءات
الوقائية كالكمامات والتباعد
االجتماعي ،قد تؤدي اىل
احتمالية دخول العراق يف
املوجة الرسيعة الثانية لفريوس
كورونا.
واضاف :ان اغلب دول العالم
االوربية وامريكا الالتينية
دخلت يف املوجة الثانية ،واتخذت
اجراءات صارمة واغالق تام.
الفتا اىل :ان العراق ال يختلف عن
تلك الدول ،وقد يدخل يف املوجة
الثانية التي تشهد تسارعا بعدد

االصابات.
واشار اىل :ان الحكومة حاليا
ليس لديها النية باتخاذ اجراءات
وقائية الن الوضع الوبائي
جيد ،لكن يف حال تزايد اعداد
االصابات سيتم اتخاذ اجراءات
وقائية اكثر رصامة ،وربما اىل
الغلق التام اسوة لبقية دول
العالم ملنع تفيش الوباء.
وتابع :انه من املحتمل ان يدخل
العراق املوجة الثانية بسبب
عدم التزام املواطنني باالجراءات
الوقائية.
وبشأن بدء العام الدرايس
الجديد ،اكد الحلفي :ان قرارات
الغلق التي اتخذتها اغلب الدول
منها الجوار تجعلنا نتأنى اكثر
يف بدء العام الدرايس الجديد.
الفتا اىل :ان املباحثات ما زالت
جارية ما بني وزارات الصحة
والرتبية والتعليم العايل بشأن
بدء العام الدرايس.
واكد :انه ال يمكن ان يكون
الدوام حضوريا كامال ،وانما
عىل وفق خطط تقدمها
الوزارتان.
واشار اىل :ان وزارة الصحة
طلبت من وزارتي الرتبية
والتعليم تقديم خططها
بشأن العام الدرايس ،لغرض
مناقشتها ومعرفة هل انها
تواكب الضوابط العاملية أو
ال .مؤكدا :ان موعد بدء العام

الدرايس يعتمد عىل الوضع
الوبائي لاليام املقبلة.
وتابع :قد يكون الدوام يوما
او يومني يف االسبوع لبعض
املراحل ومراحل اخرى تستخدم
التعليم االلكرتوني او الربامج
التعليمية يف التلفزيون وغريها.
مؤكدا :ان هناك وسائل متعددة
يمكن استخدامها يف الدوام
اسوة لدول الجوار واملنطقة.
وحول لقاح كورونا ،اوضح
الحلفي :انه ال يوجد حتى اآلن
لقاح فعال يف العالم .الفتا اىل:
ان اللقاحات التي اعلنت عنها
روسيا والصني مازالت تحت
التجارب ويف مراحلها االخرية.
ومىض بالقول :يف حال ثبت
نجاح هذه اللقاحات يمكن
للعراق استريادها .مبينا :ان
التوقيع الذي ابرمه العراق مع
تحالف ( )Gaviيمكن من خالله
ان يتم تزويد العراق بنسبة %٢0
من سكانه .مرجحا وصولها
للعراق يف طلع العام املقبل.
واشار اىل :ان الرشكة قررت
أال تبيع سوى  %٢0من سكان
الدول .مؤكدا :ان هذه النسبة
تعادل  8ماليني جرعة للعراق
ذات
للفئات
ستخصص
الخطورة العالية ككبار السن
واصحاب االمراض املزمنة
والكوادر الصحية ومنتسبي
القوات االمنية.

النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول
بعقارات الدولة متلبساً بالرشوة يف ذي قار
بغداد /الزوراء:
أوضحت هيئة النزاهة االتحادية
تفاصيل ضبطها مسؤوالً يف
عقارات الدولة بمحافظة ذي
قار متلبسا ً بالرشوة ،فيما
دعت املواطنني لإلبالغ عن
حاالت االبتزاز وطلب الرشوة
التي يتعرضون لها يف دوائر
الدولة.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إن
“مالكات مكتب تحقيق الهيئة
يف املحافظة تمكنت من ضبط
معاون مدير عقارات الدولة –
فرع ذي قار بالجرم املشهود
أثناء تسلمه مبلغ رشو ٍة مقابل
عدم رفع التجاوز الواقع عىل

أرض واقع ٍة يف منطقة
قطعة
ٍ
الشامية ،وعدم تنفيذ مضمون
كتاب دائرة عقارات الدولة
املوجه إىل بلديَّة النارصية وقسم
رشطة اإلسكان الصناعي لرفع
التجاوز”.
وأضاف البيان أن “عمليَّة
الضبط تمت بإرشاف جهات
إنفاذ القانون يف املحافظة،
وأسفرت عن ضبط املتهم بعد
تسلمه مبلغ الدفعة األوىل من
الرشوة ،إذ سيق صحبة محرض
الضبط املعزز باملربزات الجرميَّة
املضبوطة ،الذي نظمه الفريق،
إىل قايض محكمة التحقيق
املختصة التخاذ اإلجراءات
القانونيَّـة الالزمة بحقه”.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن
تمكنها من تنفيذ عمليَّة
ضبط ملسؤول يف هيئة التقاعد
ٍ
الوطنيَّة – فرع الفلوجة متلبسا ً
بالرشوة ،لقاء إنجاز الهويَّة
التقاعديَّة الخاصة بذوي أحد
ضحايا اإلرهاب.
فيما جددت الهيئة دعوتها
املواطنني كافة إىل التعاون معها
من خالل اإلبالغ عن حاالت
الفساد واملساومة واالبتزاز
التي قد يتعرضون لها أثناء
َّ
مؤسسات الدولة،
مراجعتهم
وذلك عرب االتصال بمنافذ الهيئة
ً
املُ َّ
حاثة عىل زيارة
خصصة لذلك،
الرسمي؛ لالطالع عىل
موقعها
ّ
سبل اإلبالغ عن حاالت الفساد.

جامعة بغداد تصدر بيانا بشأن قانون أسس
تعادل الشهادات
بغداد /الزوراء:
اصدرت جامعة بغداد ،امس االثنني ،بيانا
بشأن ترشيع قانون أسس تعادل الشهادات.
وذكرت الجامعة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منهك ان»مجلس الجامعة ناقش قانون
أسس تعادل الشهادات واستعرض املحاذير
املرتبطة ببعض املواد املثبتة فيه التي تهمل
إهماال واضحا متطلبات النظر العلمي بتقييم
الشهادات ومنح األلقاب العلمية األكاديمية».
واضافت «تؤكد جامعة بغداد حرصها عىل

كل ما يضمن رصانة اإلجراءات العلمية
والسياقات األكاديمية ،فإنها تعلن أن تمرير
قانون أسس تعادل الشهادات من شأنه أن
يؤثر سلبا يف هذا املفصل املهم وتدعو من خالل
مجلسها اىل إيقاف هذا القانون ،واعتماد رؤية
وزارة التعليم العايل ومؤسساتها الجامعية
الرصينة يف إخضاع الشهادات ومعادلتها اىل
معايري علمية سليمة توفر الضمانات الكافية
لزج الخريجني يف مساحات العمل وخدمة
املجتمع».

حقوق اإلنسان حتذر من تفاقم حاالت
االنتحار واجلرائم بسبب تأخر الرواتب
بغداد /الزوراء:
حذرت املفوضية العليا لحقوق
اإلنسان من أن تأخري رصف
رواتب املوظفني واالعانات
االجتماعية ،وتكرار ذلك،
يشكل انتهاكا ً صارخا ً للحقوق
واالجتماعية
االقتصادية
للمواطنني.
وأبدت املفوضية يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه« :قلقها
من مغبة فشل الحكومة يف
تأمني رواتب املوظفني وإعانات
الحماية االجتماعية والرواتب
التقاعدية للشهر الجاري
واألشهر الالحقة ،وتطالب
الجهات ذات العالقة بعدم

تسييس هذا امللف كونه يمثل
استحقاقا دستوريا ً وقانونيا ً
للموظفني واملواطنني ،وان
تأخري رصف الرواتب او رصفها
يف غري األوقات املحددة قانونا ً
يعد انتهاكا رصيحا للحقوق
األساسية التي اليمكن املساس
بها».
وأكدت أن «تكرار تأخري رصف
رواتب املوظفني يف ظل أزمة
صحية واقتصادية ولعدة أشهر
متتالية يهدد أمن املواطن
املعييش واالنساني ،ويزعزع
عرى املجتمع واألرسة ،ويفاقم
من حاالت االنتحار والجرائم
املجتمعية ،وهو ما يحمل

الحكومة املسؤولية القانونية
ملخالفتها احكام الدستور
العراقي يف مواده {/ ٢٩ ، 15
اوال» و  /30اوال}».
ودعت مفوضية حقوق االنسان
«الحكومة إلحرتام التزاماتها
الوطنية وفقا ً للدستور النافذ
وأحكامه ،وتأكيد احرتامها
والصكوك
لإلتفاقيات
واملعاهدات الدولية املوقعة عليها
ويف مقدمتها العهدان الدوليان
الخاصان بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية واملدنية
والسياسية والتي تلزم الدول
املوقعة عليها ضمان حقوق
مواطنيها املعيشية واملدنية».

القبض على متهمني يروجان لعملة مزيفة يف بابل
بغداد /الزوراء:
افادت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية ،امس
االثنني ،بإلقاء القبض عىل متهمني يروجان لبيع
العملة املزيفة يف بابل.وذكرت الوكالة يف بيان صحفي:
انه «من خالل ورود معلومات استخباراتية عن وجود
أشخاص يروجون لبيع العملة األجنبية املزيفة ،حيث
تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة
االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة

املنظمة بابل يف وزارة الداخلية ،وبعد تكثيف الجهد
االستخباري ومقاطعة املعلومات ،تم القبض عىل
متهمني اثنني يف قضاء املحاويل بمحافظة بابل
وبالجرم املشهود وبحوزتهما ( )٧300دوالر أمريكي
فئة ( )50و( )10٧٦0لرية تركية فئة ( )٢0داخل
العجلة الخاصة بهما».واضافت انه «تم ضبط العملة
املزيفة بمحرض ضبط اصويل وتوقيفهما عىل وفق
احكام املادة( )٢80حسب قرار قايض التحقيق».

بغداد /الزوراء:
ُ
وزارة الهجرة واملهجرين ان االرس
اعلنت
النازحة العائدة حاليا ،ستشمل بمنحة
املليون و 500الف دينار والسالل الغذائية
خالل الوجبات املقبلة وملدة سنة كاملة
تمهيدا الغالق ملفاتها نهائيا .وفيما أعلن
املتحدث باسم االمانة العامة ملجلس الوزراء
العراقي عودة  58ألف عائلة نازحة إىل
مناطقها يف املحافظات املحررة ،بني إنه تم
إغالق  35مخيما ً للنازحني يف بغداد وكركوك
وإقليم كردستان.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع،
املتحدث الرسمي باسم الوزارة ،عيل عباس
جهاكري ،امس االثنني ،يف بيان اطلعت عليه
«الزوراء» :ان وزارته “نسقت مع منظمة
الـ  IOMإلعادة بناء الدور املهدمة جزئيا يف
قضاء سنجار بمحافظة نينوى إلعادة االرس
النازحة اىل مناطقها” ،كاشفا عن “وجود
 30الف ارسة نازحة من القضاء ضمن
مخيمات اقليم كردستان».
وأضاف جهاكري أن “عودة ثالثة االف نازح
اىل مناطق سكنهم االصلية ،تمثل انجازا

كبريا يف ظل الظروف التي تمر بها البالد
ويف فرتة التتجاوز الـ  40يوما ،السيما ان
عودتهم كانت طوعية وبدون اي ضغوط،
وبالتنسيق مع الجهات االمنية بمناطقهم»،
مؤكدا «اغالق  10مخيمات للنازحني ضمن

بغداد ودياىل ونينوى وكربالء املقدسة ،وهذا
يمهد اىل اغالق باقي املخيمات املوجودة
يف البالد” ،مؤكدا أن “عدد االرس النازحة
املتبقية يف املخيمات التي مازالت موجودة،
 50الفا».

وبني جهاكري ان “خطة الطوارئ تضمنت
ثالث مراحل ،االوىل اغالق  15مخيما خالل
اشهر ترشين االول والثاني وكانون االول
ضمن محافظات دياىل والسليمانية واالنبار،
فيما تشمل الثانية اغالق  15منها بمحافظة
صالح الدين ،واملرحلة الثالثة اغالقها
بمحافظتي دهوك واربيل”.
بينما أعلن املتحدث باسم االمانة العامة
ملجلس الوزراء العراقي ،حيدر مجيد ،امس
االثنني ،عودة  58ألف عائلة نازحة إىل
مناطقها يف املحافظات املحررة.
ونقلت وكالة األنباء العراقية امس عن مجيد
قوله :إنه «تم «إغالق  35مخيما ً للنازحني يف
بغداد وكركوك وإقليم كردستان».
وكان وكيل وزارة الهجرة واملهجرين،
كريم النوري ،أكد يف (أيلول) املايض أن
معوقات عديدة تمنع عودة النازحني إىل
مناطق سكناهم ،أمنية وخدمية وعشائرية
وخالفات أخرى ،مشريا ً إىل أن «الوزارة
عازمة عىل وضع خطة بالتعاون مع وزارة
التخطيط من أجل عودة النازحني إىل ديارهم
وتوفري الحياة الكريمة لهم».
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املركزي يفتح حساباً لدى «يورو كلري»
لتطوير االحتياطيات األجنبية
بغداد /الزوراء:
افتتح البنك املركزي العراقي ،امس
االثنني ،حسابا ً لدى (مؤسسة يوروكلري
 )EuroClearلتطوير اداء االحتياطيات
االجنبية.
وذكر بيان للبنك املركزي تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إنه تم وبجهو ٍد حثيثة
من قبل إدارة البنك املركزي العراقي
يف تطوير ادارة االحتياطيات األجنبية،
فتح هذا البنك حسابا ً لدى (مؤسسة
يوروكلري  )EuroClearالتي تعد أهم
مؤسسات الحفظ األمني التي توفر
خدمات حفظ األوراق املالية ،فضال عن
خدمات اخرى بضمنها السهولة يف إجراء
العمليات االستثمارية دون الحاجة اىل
عقد اتفاقيات مع مصدر األوراق املالية،

وانخفاض تكاليف حفظ األوراق املالية
وسهولة متابعتها.
وأشار البيان اىل :أنه يف وقت قريب كانت
العملية تتم بواسطة البنوك املركزية
واملصارف املراسلة التي تفرض عمولة
إضافية عىل حفظ هذه األوراق ،فضالً
عن محدودية استثمارها بسبب تعدد
اإلجراءات وتعقيدها يف ظل وجود
الوسيط.
ً
مهمة يف
وأضاف :ان هذه الخطوة تعد
عمل البنك املركزي العراقي كونها تحاكي
املمارسات الدولية يف عملية استثمار
االحتياطيات االجنبية ،كما تع ُّد إنجازا ً
مهما يضيفه هذا البنك اىل مجموعة
إنجازاته يف إدارة االحتياطيات والتعامالت
الدولية.

اإلعمار تصادق على التصميم األساس
ملدينة الرمادي اجلديدة
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الطاقة النيابية :واردات البلد كافية لتأمني الرواتب وتأخريها وسيلة ضغط
بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة الطاقة النيابية ان
واردات البلد النفطية وغريها
تؤمن رواتب املوظفني لثالثة أشهر
مقدماً ،وبينت ان تأخريها يعد
وسيلة ضغط عىل الربملان .فيما
كشفت عن وجود مقرتح لدى وزارة
الكهرباء باستبدال شبكة الطاقة
الكهربائية وربط مقاييس الدفع
املسبق.
وقالت عضو لجنة الطاقة النيابية،
زيتون الدليمي ،امس االثنني ،يف
حديث صحفي :ان «سعر النفط
املسجل يف املوازنة تم احتسابه
عىل  41دوالر للربميل» ،مبينا ً ان
«سعر الربميل يرتفع اىل  45دوالر
او ينخفض اىل  38لكن كمعدل تم
احتسابه عىل  ، 41وبشكل عام
النفط محافظ عىل سعره بهذا
املعدل».
وأضافت ان «العجز يف املوازنة
موجود لكن ايرادات النفط
وااليرادات االخرى ال يمكن ان
نقول انها تغطي العجز بشكل
كامل» ،مؤكدة ان «معدل االقرتاض
عال جدا ً
الذي طلبته وزارة املالية
ٍ
وهو  41ترليون دينار ،وهذا مبلغ

كبري وسيكبل البلد بديون يصعب
تسديدها ،وتؤثر عىل مستقبل
االجيال القادمة».
وبينت الدليمي ان «االيراد املتحق
من النفط وغريه من موارد يقدر
بنحو  20ترليون دينار والدولة
تدفع رواتب تقدر بـ  6ترليون
دينار ،وبالتايل سيكون لدينا رواتب
لثالثة اشهر مقدماً».
وشددت عىل أن «موضوع تأخري

الرواتب ال مربر له ،وأع ّده وسيلة
ضغط عىل الربملان من اجل اتاحة
االقرتاض بمبالغ عالية جداً»،
مؤكدة ان «الربملان ال يمكن ان
يوافق عىل هذا االقرتاض».
من جانب اخر ،كشفت لجنة
الطاقة النيابية ،امس االثنني ،عن
وجود مقرتح لدى وزارة الكهرباء
باستبدال شبكة الطاقة الكهربائية
وربط مقاييس الدفع املسبق.

وقال عضو اللجنة ،امجد العقابي،
بحسب الوكالة الرسمية :إن «جباية
أموال الكهرباء تصل اىل  % 7فقط
بسبب توسع املناطق وعدم وجود
مقاييس لنصبها ،فضال عن امتناع
املواطنني من دفع أجور الكهرباء
بشكل منتظم» ،الفتا اىل ان «وزارة
الكهرباء لديها دراسة باستبدال
الشبكات الكهربائية الهوائية
املتهالكة بشبكة حديثة (اندر گرام

) مع مقاييس جديدة».
واضاف ان «مقاييس الدفع املسبق
يعمل وفق نظام التعبئة ،كما انه
معمول به يف عدد من الدول حاليا،
وهذا األمر سيوفر الكثري من الطاقة
واألموال «
وتابع ان «املرشوع لن يكلف
وزارة الكهرباء اي أموال ،حيث
ان املقاولني سيستحصلون عىل
أموالهم من الجباية» ،موضحا ً
ان «املرشوع سيتحول اىل ملكية
الوزارة بعد إكمال أموال املقاولني
املستحصلة من الجباية».
واشار اىل انه « يف حال نفذت هذه
الشبكات يف عموم العراق ستكون
الحاجة للطاقة خالل الصيف من
 13اىل  14الف ميگا واط ،وستوفر
 3االف ميكا واط» ،مبينا ان «هذا
األمر سيحقق عائدات مالية كبرية
لوزارة الكهرباء ،فضال عن تزويد
املواطن بالطاقة الكهربائية بشكل
منتظم وغري متلكئ».
وعرب العقابي عن أمله «ان تكون
هناك جدية من قبل وزارة الكهرباء
يف متابعة املرشوع الذي سيوفر
طاقة وأمواال جديدة ،عالوة عىل
الرتحيب من قبل املواطنني».

اخنفاض مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
صادقت وزيرة االعمار واالسكان ،نازنني محمد وسو ،امس االثنني ،عىل التصميم
االسايس ملدينة الرمادي الجديدة يف محافظة االنبار.
وذكر املركز اإلعالمي للوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان»املساحة الكلية
للموقع املنتخب تبلغ  27800دونم ،حيث سيتم تخطيط وتصميم  10االف دونم من
املساحة الكلية كمدينة سكنية جديدة بواقع  40ألف وحدة سكنية وبمساحات متنوعة
تستوعب نحو  200ألف نسمة تقريباً».
وأوضح ان»تصميم املدينة الجديدة يتضمن تنويع استعماالت األرض من سكنية
وصحية وتعليمية وصناعية وتجارية وغريها من االستعماالت املهمة والتي يمكن
االستفادة منها ،وتوفري فرص استثمارية جديدة يف قطاع السكن االفقي والعمودي
فضال عن باقي القطاعات املهمة االخرى».
وتأتي املدينة ضمن مرشوع املدن الجديدة الذي تبنته الوزارة يف عموم املحافظات
والذي تم إنجازه من قبل فريق تخطيطي يف املديرية العامة للتخطيط العمراني التابعة
للوزارة.

بيع حنو  179مليون دوالر يف مزاد
العملة
بغداد /الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي ،امس
االثنني ،عن بيعه أكثر من  179مليون
دوالر ،وبمشاركة  35مرصفا.
وبلغت مبيعات البنك ،يوم امس،
 179مليونا واكثر من  200الف دوالر
غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ
 1190دينار لكل دوالر.
وكانت مبيعات البنك لتعزيز االرصدة
يف الخارج عىل شكل حواالت

واعتمادات ،والتي غطاها البنك
بالكامل بسعر رصف بلغ  1190دينار
لكل دوالر واحد ،قد بلغت اكثر من
 157مليون دوالر .أما اجمايل البيع
النقدي فكان اكثر من  21مليون
دوالر .فيما بلغت اجمايل املبيعات
الكلية .179.200.000
فيما لم تتقدم أي من املصارف
الـبالغة  35مرصفا املشاركة يف مزاد
العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لالوراق
املالية ،امس االثنني ،منخفضا بنسبة
(.)%0.39
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق
املالية ليوم امس كما ييل :بلغ عدد االسهم
املتداولة ( )432.292.512سهما ،بينما بلغت
قيمة االسهم ( )324.261.747دينارا.
واغلق مؤرش االسعار  60 ISXيف جلسة امس
عىل ( )483.14نقطة منخفضا بنسبة ()%0.39
عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ ()485.05
نقطة.
وتم تداول اسهم ( )26رشكة من اصل ()105
رشكة مدرجة يف السوق ،واصبح عدد الرشكات
املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم
التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )25رشكة.

وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري
العراقيني يف السوق ( )146مليون سهم بقيمة
بلغت ( )65مليون دينار من خالل تنفيذ ()34
صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين
غري العراقيني يف السوق ( )7ماليني سهم بقيمة
بلغت ( )10ماليني دينار من خالل تنفيذ ()9
صفقات عىل اسهم اربع رشكتني.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم
انظمة التداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ
عام  2009ويسعى ألطالق نظام التداول عرب
االنرتنيت للمستثمرين ,وينظم خمس جلسات
تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس ,ومدرج
فيه  105رشكة مساهمة عراقية تمثل قطاعات
املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة
والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

الكشف عن استكمال تفاصيل بنود مركز عراقي يقرتح ( )11حالّ لألزمة املالية الراهنة
عقد بناء ميناء الفاو الكبري

بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة الخدمات واالعمار النيابية ،امس
االثنني ،استكمال تفاصيل بنود العقد الخاص
لبناء ميناء الفاو الكبري بني وزارة النقل العراقية
ورشكة دايو الكورية الجنوبية ،مشرية إىل أن
الجانبني سيربمان العقد قريباً.وقال عضو
اللجنة ،مرض االزيرجاوي ،يف ترصيح صحفي:
إن «وزارة النقل ورشكة دايو الكورية اكملتا كل
التفاصيل الفنية املتعلقة بعقد احالة مرشوع
ميناء الفاو الكبري إىل الرشكة الكورية».وأضاف
أن «النقل والرشكة الكورية راجعتا جميع بنود
االتفاقية عىل امل توقيع العقد يف االيام املقبلة»،
مؤكدا «جاهزية الوزارة والرشكة لتوقيع عقد
احالة املرشوع بشكل رسمي».وسيكون الفاو

عند إنجازه أكرب ميناء يف العراق.وكان وزير
النقل العراقي ،نارص الشبيل ،قد قال يف بيان،
الشهر املايض ،إنه «تم االتفاق عىل أغلب بنود
العقد ،والوصول إىل الصيغة النهائية ،بما
يخدم تطلعات الشعب العراقي والحكومة ،بعد
مباحثات مطولة مع الجانب الكوري استغرقت
عدة أسابيع».وأوضح أن «الفريق العراقي
املفاوض الذي ضم مهندسني وفنيني وإداريني
وقانونيني ،نجح يف إدارة املفاوضات مع رشكة
دايو الكورية ،لتحقيق أعىل املعايري الدولية
الحديثة فيما يخص عمل املوانئ».وتقدر
الكلفة اإلجمالية إلتمام مرشوع بناء «ميناء
الفاو الكبري» بجميع مراحله ،بـ  4.4مليارات
يورو ( 5.06مليارات دوالر).

بغداد /الزوراء:
ق ّدم مركز العراق للتنمية القانونية  ،icldامس االثنني،
أحد عرش مقرتحا ً تناول فيها الحلول واملعالجات
النافعة لألزمة املالية الراهنة التي تم ُّر بها البالد
نتيجة انخفاض أسعار النفط وانكماش اإلقتصاد
العاملي نتيجة استمرار تهديد جائحة كورونا والتأثري
السلبي ِّ
لكل ذلك عىل العراق.
ُ
َ
رسمي
كتاب
وخاطب املركز الرئاسات الثالث يف
ٍّ
ٍ
اطلعت عليه «الزوراء» رشح فيه الحلول للمشاكل
املالية وانعكاساتها عىل مُ ختلف مرافق الدولة ،وذلك
وفقا ً لرؤى قانونية ودستورية ،مؤكدا ً «انموذجية
ّ
اإلقتصادي واملايل ،وصعوبة
الورقة البيضاء لإلصالح
تطبيق كثري من فقراتها يف الوقت الحارض ،واحتياج
أغلب النتائج املرتتبة عىل تنفيذ فقراتها إىل وقتٍ

طويل».
وأوىص املركز «باستقطاع  %10من املبالغ املُحوَّلة
عن طريق املصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع
العملة ،كتأميناتٍ رضيبية وكمركية ،واإلستفادة من
فارق السعر من خالل بيع الدوالر إىل املصارف بواقع
( )1250دينارا للدوالر ،ومتابعة واردات املشتقات
النفطية املُباعة من قبل وزارة النفط ملحطات الوقود
العامة والخاصة ،وفرض رسم مغادرة املطار بواقع
( )100دوالر للفرد ،وفرض تأمينات رضيبية عىل
رشكات الهاتف النقال بواقع ُ %20تدفع مُ ق َّدماً ،وعىل
الرشكات النفطية بواقع  ،%10وخصخصة جميع
رشكات وزارة الصناعة» ،مُ ب ِّينا ً أن «حاصل املبلغ
املُ َّ
وفر للدولة جراء اإلجراءات السالفة يصل إىل أكثر
ً
من ( )23مليار دوالر سنويا».

أعلنت أن إنتاج الغاز املصاحب بلغ يف أيلول  2319مقمقا يومياً

النفط تباشر إعداد خطة لتشجيع االستثمار ورفع طاقة املصايف
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النفط ،امس االثنني،
املبارشة بإعداد خطط لتشجيع
االستثمار من خالل املشاركة مع عدد
من الرشكات التابعة للوزارة لالسهام
برفع املستوى االقتصادي لها ،ال سيما
يف ظل األوضاع املالية الصعبة التي
تشهدها البالد ،مؤكدة العمل عىل رفع
قدرات التصفية الكمية والنوعية يف
املصايف املنترشة بمختلف املحافظات.
فيما أعلنت ان انتاج الغاز املصاحب
خالل شهر ايلول املايض بلغ 2319
مقمقا باليوم.
وقال وكيل وزارة النفط ،حامد يونس
الزوبعي :إن»من ضمن خطط الوزارة
لتشجيع االستثمار للقطاع الخاص
إيجاد الرشاكات مع بعض الرشكات
التابعة للوزارة لتطويرها وزيادة
انتاجيتها والتي قد تكون مثمرة
جدا ً يف عملية رفع االقتصاد السيما
يف الوضع املايل الحايل الذي تمر به
البالد” ،مبينا ً أن “هناك مستثمرين
أبدوا استعدادهم للمشاركة ،ولكن

الوزارة بحاجة اىل آليات عمل لتنفيذ
هذه الخطة ،ومن املمكن أن تدخل
الوزارة برشاكة مع املستثمرين وفق
آليات تكفل للمستثمر والقطاع
العام التوازن بالعملية االنتاجية
واالقتصادية ،وهذا يؤدي اىل نجاح
عمليات االستثمار وعمليات تطوير
املنشآت القائمة حالياً».
وبني« :ان خطة الوزارة تسري بمسارين
متوازيني لرفع قدرات التصفية وزيادة
الطاقات ككميات للمصايف ،وتحسني
النوعية الخاصة باملنتجات ،املسار
األول يكمن بإضافة وحدات لتحسني
نوعية املنتجات من خالل إضافة
وحدات ( )fccوالتي ستسهم بزيادة
املشتقات النفطية وتحسني نوعيتها
مع اإلبقاء عىل الكميات الداخلة من
النفط الخام اىل املصفى ثابتة ،وهذا
يدخل ضمن رفع قدرة نوعية املنتجات
للمصايف املقامة حالياً ،أما املسار
الثاني فهو بـ “إضافة وحدات لرفع
قدرات املصايف ككميات من خالل
إضافة وحدات جديدة ،وضمن الخطة

إضافة وحدتني ملصايف حديثة تنجز
خالل السنة املقبلة ،وإضافة وحدات
ملصايف النارصية والعمارة والصينية
وكركوك والنجف ،والوحدات التي

ستضاف بطاقات مختلفة ترتاوح بني
 10و 30ألف برميل يومياً».
وأشار الزوبعي اىل أن “الوزارة وضعت
أيضا ً خطة متكاملة إلعادة تأهيل

مصايف الصمود (بيجي) ،والتي تتكون
من  3مصاف ،ومصفى صالح الدين1
بطاقة  70ألف برميل ،وصالح الدين
 2بطاقة  70ألف برميل” ،منوها ً بأن

“مصفى صالح الدين 1يعمل اآلن
بطاقة  70ألف برميل ،وأن نهاية العام
الحايل ستشهد ادخال مصفى صالح
الدين  2بطاقة  70الف برميل ،وهناك
خطة إلعادة تأهيل مصفى الشمال
تسري وفق ما مخطط لها ،واآلن هناك
عملية مسح ومتطلبات عمليات
مصفى الشمال والذي تقدر طاقته
بـ 140الف برميل ،وستوضع توقيتات
إعادة التأهيل له من خالل تحديد
نوعية املواد املطلوبة ألعمال التأهيل،
فضالً عن إضافة وحدات إنتاجية
اىل عدد من املصايف تسهم بمضاعفة
حجم املشتقات املنتجة».
من جانب اخر ،أعلنت وزارة النفط
العراقية ،امس االثنني ،ان انتاج الغاز
املصاحب خالل شهر ايلول املايض بلغ
 2319مقمقا باليوم.
وقالت الوزارة يف احصائية لها نرشت
عىل موقعها الرسمي ،واطلعت عليها
«الزوراء» :إن «انتاج الغاز املصاحب
من قبل الرشكات النفطية يف عموم
العراق لشهر ايلول املايض بلغ 2319

مقمقا باليوم» ،مبينة أن «املحروق
بلغ  1150مقمقا باليوم».
وأضافت الوزارة أن «انتاج رشكة نفط
الشمال والوسط من الغاز املصاحب
بلغ  321مقمقا باليوم واملحروق منه
بلغ  100مقمق باليوم ،يف حني بلغ
انتاج الغاز املصاحب من نفط البرصة
وذي قار وميسان  1998مقمقا باليوم
واملحروق  1050مقمقا باليوم».
واشارت الوزارة اىل ان «انتاج العراق
من الغاز الجاف بلغ  1065مقمقا
يومياً ،فيما بلغ انتاج الغاز السائل
 4386طنا يومياً».
وتفيد التقديرات األولية لوزارة النفط
بأن العراق يمتلك احتياطيا ً يقدر بنحو
 132تريليون قدم مكعب من الغاز،
حيث أن نحو  %70من الغاز العراقي
هو غاز مصاحب الستخراج النفط
ملعالجته ،ويحل العراق املرتبة الحادية
عرشة بني دول العالم الغنية بالغاز
الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران
وقطر والسعودية واإلمارات وأمريكا
ونيجريا وفنزويال والجزائر.

الرياضي

أصفر وأمحر

كوركيس :اسباب ادارية وراء عدم
التحاق عالء عباس باملنتخب

بغداد /متابعة الزوراء
كشـف املدير االداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس ،سبب عدم تواجد الالعب عالء عباس يف
قائمة اسود الرافدين االخرية.وقال كوركيس إن “سبب عدم تواجد عالء عباس يف قائمة االسود
لوديتي االردن واوزبكستان ،يعود اىل ارتباط االخري باالنتقال للعب يف الربتغال”.
واوضح ان “عباس ينتظر تأشـرية الربتغال من اجل االلتحاق بفريقه الجديد حيث سـلم جواز
سفره اىل القنصلية الربتغالية يف اربيل والتي بدورها ارسلت جوازه اىل السفارة يف ابو ظبي”.
واضاف ان “التأشـرية قد تستغرق من اسـبوعني اىل ثالثة اسابيع حتى يتم إصدارها ،لذلك فإن
الالعب سيغيب عن املباراتني الوديتني”.
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قراءة يف اوراق اجلولة الثانية من الدوري

القيثارة تعزف على اوتار بغدادية واجلوية حيلق يف البصرة والطلبة يضرب بالثالثة
بغداد/رافد البدري
شهدت الجولة الثانية من دوري
ممتاز الكرة تحقيق  6حاالت فوز
 ،وانتهت  4منها بالتعادل ،حيث
تمكن نفط الوسط من تصدر
قائمة الرتتيب برصيد  6نقاط،
بعد ان حصد  3نقاط لعدم حضور
فريق النجف الذي عد خارسا ً
بالثالثة ،يليه القوة الجوية بنفس
الرصيد وبفارق االهداف والذي
عاد من البرصة محمالً بنقاط
املباراة ،واحتل الطلبة املركز الثالث
بنقاطه االربعة ،وجاءت فرق
الرشطة والنفط واربيل يف املركز
الرابع برصيد  4نقاط ايضاً ،بعد ان
تساوت بالنقاط واالهداف ،واحتل
الكرخ املركز السابع برصيد  4نقاط
ايضاً ،وبفارق االهداف عن اصحاب
املراكز من الثالث اىل السادس ،وبلغ
رصيد الديوانية  4نقاط ايضا ً يف
املركز الثامن ،فيما رفع السماوة
رصيده اىل  3نقاط جراء الفوز عىل
امليناء وضعته يف املركز التاسع،
واحتلت فرق نفط ميسان والزوراء
والحدود املراكز العارش والحادي
عرش والحادي عرش مكرر برصيد
نقطتني ،وجاء زاخو يف املركز 13
برصيد نقطتني ،وتساوت فرق
القاسم والكهرباء ونفط البرصة
وامليناء برصيد نقطة واحدة واحتلت
املراكز ( )16،17 ،14،15عىل التوايل،
ولم تحصل فريق النجف وامانة
بغداد والصناعات الكهربائية عىل
اي نقطة ،وبقيت يف املراكز (،18
 )20 ، 19عىل التوايل،
حقق فريق السماوة فوزا ً مهما ً
عىل ضيفه فريق امليناء البرصي
بهدف دون رد ،يف املباراة التي جرت
عىل ملعب الفريق الفائز وانتهى

شوطها االول بالتعادل السلبي
بدون اهداف ، ،ويف الشوط الثاني
تصاعد اداء اصحاب االرض يف
محاولة لتسجيل هدف الفوز ،وقد
تحقق لهم ما ارادوا يف الدقيقة 75
حيث سجل الالعب حسن خريي
هدف الفوز الوحيد لفريقه لتنتهي
املباراة بفوز فريق السماوة بالهدف
الوحيد.
وحسم التعادل االيجابي بهدفني
ملثلهما نتيجة مباراة فريقا الكهرباء
والحدود  ،يف املباراة التي ضيفها
ملعب التاجي وانتهى شوطها
االول بنفس النتيجة ،حيث كانت
 28دقيقة فقط من وقت املباراة
ًَ
مناصفة
كافية لتسجيل  4اهداف
بني الفريقني ،بدا فريق الحدود
املباراة مهاجما ً يف محاولة لتسجيل
هدف السبق ،وتمكن هداف الفريق
منار طه من تحقيق ذلك يف الدقيقة
الخامسة من بداية املباراة ،ويف
الدقيقة  19عزز الالعب منار طه
النتيجة بتسجيله الهدف الشخيص
الثاني له ولفريقه ، ،وتمكن الالعب
محمد ابراهيم من تسجيل الهدف
االول للكهرباء يف الدقيقة  ،27وبعد
مرور دقيقة واحدة فقط اضاف
الالعب ناظم خرض هدف التعديل
الثاني للكهرباء (د  ،)28لينتهي
الشوط االول بالتعادل االيجابي
بهدفني ملثلها.،
وحقق فريق الرشطة فوزا ً ثمينا ً
عىل فريق امانة بغداد بهدفني دون
رد ،يف املباراة التي ضيفها ملعب
الشعب الدويل وانتهى شوطها
االول بتقدم الفريق الرشطاوي
بهدف وحيد ،قدم الفريقان مباراة
قوية جدا ً مع افضلية لفريق
الرشطة الذي بدا املباراة مهاجماً،

حسني هادي  :منتخب السلة
حباجة اىل وقت أطول لإلعداد
بغداد /متابعة الزوراء
أكد نجم املنتخب الوطني بكرة السلة ،حسني هادي ،أن اسود
الرافدين عازمون عىل التعويض يف التصفيات املؤهلة لنهائيات
آسيا .2021
ويخوض املنتخب الوطني بكرة السلة ،معسكرا ً داخليا ً
عىل قاعة الشعب يف بغداد تحضريا ً للتصفيات نهاية الشهر
الحايل.
وقال هادي إن «ملنتخب الوطني كثف تدريباته يف معسكره
ببغداد ،حيث نخوض وحدتني تدريبيتني صباحا ً ومسا ًء تحت
إرشاف املدرب البوسني عزيز بكري».
وأوضح أن «املدرب بكري يجيد التعامل مع جميع الالعبني
ونحرض حاليا ً للسفر إىل تركيا للدخول يف معسكر تدريبي
أخري قبل النافذة الثانية من التصفيات اآلسيوية».
وأضاف أن «املنتخب الوطني عازم عىل التأهل لنهائيات
آسيا وتعويض نتائج النافذة االوىل من التصفيات بالفوز
عىل البحرين ولبنان» ،مبينا ً ان «الفريق بحاجة لفرتة إعداد
أطول بعد فرتة الراحة السبية لثمانية أشهر بسبب جائحة
كورونا».
ووجه املالكي رسالة إىل الجماهري الرياضية قائالً« :نحتاج
دعمكم يف التصفيات ولن ندخر جهدا ً لتحقيق الفوز والتأهل
للنهائيات».

حافظ :الديوانية يسري يف
الطريق الصحيح
بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب الديوانية ،سعد
حافظ ،أن الفريق يسري ضمن
سقف الطموحات ،بعد أن
حصد  4نقاط من أول جولتني
يف الدوري العراقي املمتاز.
وقال حافظ ان التعادل مع نفط
ميسان يف الجولة الثانية خارج
ملعبنا ،نتيجة مقبولة».
وأضاف «الفريق يسري يف
االتجاه الصحيح رغم أن
الديوانية يعاني من غياب 3
محرتفني ومثلهم محليني،
هذا النقص لم يؤثر عىل عطاء
الفريق».

وأشار إىل أن اختيار ملعب
كربالء الدويل ً
بدال من ملعب
اإلدارة املحلية ،قرار فني للبحث
عن أرضية مستوية لتطبيق
التكتيك املناسب.
وأوضح حافظ أن مباراة الدور
املقبل أمام الكرخ ،مهمة،
خاصة وأنها ستقام عىل
ملعبهم املفرتض ،كربالء ،وعليه
يجب الفوز بالنقاط الثالث.
يشار إىل أن الديوانية فاز عىل
النجف يف الجولة األوىل ،وتعادل
مع نفط ميسان يف الجولة
الثانية من الدوري العراقي
املمتاز.

يف محاولة لتسجيل هدف السبق،
وافتتح التسجيل املحرتف النيجريي
كريستيان اوساجونا يف الدقيقة 31
من املباراة حيث سدد كرة قوية
زاحفة وضعها يف الزاوية اليرسى
للحارس رسهنك محسن ،وبدا
الشوط الثاني من املباراة بنفس
سيناريو الشوط االول ،واستمرت
املباراة سجاالً حتى الدقيقة 85
والتي شهدت احتساب رضبة جزاء
ً
نتيجة للتدخل العنيف
للرشطة
للحارس عىل املهاجم مروان حسني

الذي خرج عىل اثرها مصاباً ،نفذها
الدويل عيل فائز بنجاح بتسديدة
صاروخية ال تصد وال ترد ،لتنتهي
املباراة بفوز الفريق الرشطاوي
بهدفني نظيفني.
وخرج فريقا الزوراء والنفط
متعادلني ايجابيا ً بهدف ملثله ،يف
املباراة التي ضيفها ملعب الشعب
الدويل وانتهى الشوط االول منها
بتقدم فريق النفط بهدف دون رد،
قدم الفريقان مباراة مثرية وعىل
مدى شوطي املباراة ،بدا الفريق

الزورائي مهاجما ً من اجل فرض
سيطرته عىل املباراة ،قابله الفريق
النفطي بهجمات مرتدة ورسيعة لم
تسفر عن يشء ،ومن خطا دفاعي
تقدم فريق النفط يف الدقيقة 38
عن طريق هداف الفريق محمد
داود  ،حيث حاول مدافع الزوراء
مصطفى محمد ابعاد كرته التي
ارتطمت بالالعب محمد داود
ودخلت املرمى ،ومع بداية الشوط
الثاني وبالتحديد يف الدقيقة 51
سجل الهداف عالء عبد الزهرة

هدف التعادل لفريق الزوراء برضبة
راسية متقنة وضعها يف الزاوية
عىل يمني الحارس ، ،لتنتهي املباراة
بالتعادل االيجابي بهدف ملثله.
وعد فريق نفط الوسط فائزا ً بثالثة
اهداف دون رد عىل جاره فريق
النجف بسبب عدم حضوره اىل
املباراة يف ملعب كربالء الدويل ،حيث
تخلف فريق النجف عن الحضور
اعرتاضا ً عىل قرار اللجنة التطبيعية
بنقل املباراة اىل ملعب كربالء الدويل
لعدم صالحية ملعب النجف القديم

باعتباره غري مرخص من لجنة
الرتاخيص.،
وحقق فريق الطلبة فوزا ً كبريا ً
عىل مضيفه فريق الصناعات
الكهربائية بثالثية نظيفة ،سيطر
الفريق الطالبي عىل مجريات امللعب
يف شوط املباراة االول يف اغلب
دقائق املباراة ،وتقدم بالهدف االول
يف الدقيقة  28عن طريق رضبة
جزاء احتسبت له ،نفذها بنجاح
محمد جفال ،لينتهي الشوط االول
بهذا الهدف ،ويف الشوط الثاني
عزز الطالب النتيجة بتسجيلهم
الهدف الثاني الذي حمل امضاء
الالعب مظهر احمد (د  ،)60نشط
بعدها فريق الصناعات معتمدا ً عىل
الهجمات املرتدة الرسيعة يف محاولة
لتقليص الفارق ،لكن دون تحقيق
ذلك ،ويف الدقيقة  68احتسب حكم
املباراة رضبة جزاء اخرى لفريق
الطلبة ،سجل منها محمد جفال
الهدف الثالث.
وتمكن فريق زاخو من فرض
نتيجة التعادل االيجابي بهدف ملثله
عىل مضيفه فريق اربيل يف املباراة
التي جمعتهما يف ملعب فرانسو
حريري ،ففي الدقيقة  65تقدم
اصحاب االرض بهدف املخرضم
فرحان شكور الذي كرس حاجز
التسلل وسدد كرة يسارية وضعها
يف الزاوية البعيدة ملرمى زاخو،
واحتسب حكم املباراة رضبة جزاء
لفريق زاخو يف الوقت القاتل (د)95
بعد مخاشنة من قبل العب اربيل،
سجل منها املحرتف الكولومبي
ديفيد هدف التعديل ،لتنتهي املباراة
بالتعادل االيجابي بهدف ملثله.،
وعاد فريق القوة الجوية محمالً
بنقاط الفوز من الجنوب بعد

تحقيقه فوزا ً مستحقا ً عىل مضيفه
نفط البرصة بهدفني لهدف ،قدم
الفريقان مباراة قوية وجميلة
حملت االثارة والندية ،مع افضلية
لفريق الجوية الذي سيطر عىل
اغلب اوقات املباراة ،وتقدم الجوية
يف الدقيقة  32عن طريق كرار نبيل
الذي سدد كرة قوية من الجانب
اخطا الحارس البرصي يف توقيتها
ودخلت املرمى ،ويف الدقيقة 53
احتسب حكم املباراة رضبة جزاء
صحيحة نتيجة اعاقة الالعب املتالق
حسني جبار من قبل حارس املرمى،
اضاف عىل اثرها ايمن حسني الهدف
الثاني بعد ان وضع الكرة بهدوء
عىل يمني الحارس،وقلص الالعب
حيدر فائق النتيجة يف الدقيقة 86
بتسجيله هدف نفط البرصة الوحيد
براسية جميلة وضعها عىل يسار
الحارس.
وحقق فريق الكرخ فوزا ً ثمينا ً عىل
مضيفه الوافد الجديد يف الدوري
املمتاز فريق القاسم وبهدفني
لهدف ،وتمكن الالعب عمر عبد
الرحمن من تسجيل هدف التقدم
للكرخ يف الدقيقة  51بتسديدة قوية
من خارج املنطقة ،وعاد نفس
الالعب ليعزز النتيجة بتسجيله
الهدف الثاني يف الدقيقة  ،61وقلص
الفارق لفريق القاسم الالعب عيل
كريم الذي وضع الكرة التي تسلمها
بهدوء يف املرمى الكرخي (د،)69
لتنتهي املباراة بفوز الكرخ بهدفني
لهدف.
وخيم التعادل السلبي من دون
اهداف عىل املباراة التي جمعت
فريق نفط ميسان وضيفه الديوانية
والتي جرت عىل ملعب الفيحاء يف
محافظة البرصة.

شنيشل يرفض اهلجوم على كاتانيتش وقيس يثين على اختيارات املدرب
بغداد /متابعة الزوراء
قال املدرب األسبق للمنتخب العراقي
رايض شنيشل ،إن القائمة التي تمت
دعوتها ألسود الرافدين ،من قبل
املدرب كاتانيتش ملباراتي األردن
وأوزبكستان
الوديتني «طبيعية وال تستحق هذه
اإلثارة التي انطلقت حال اإلعالن
عنها».
وتعرض كاتانيتش عرب وسائل
التواصل االجتماعي ،لهجوم ،منذ
إعالن قائمة املنتخب.
وأضاف شنيشل ان القائمة طبيعية
وفق منطق االستقرار ،املدرب مطالب
بالحفاظ عىل االستقرار الفني وبالتايل
ال يمكن أن يكون هناك تغيري كبري
واإلضافات قد تقترص عىل اسمني أو
ثالث».
وبني «النقطة الوحيدة التي آخذها
عىل القائمة عدم اختيار العب النفط
محمد داود ،رغم أنه العب مؤثر
وعاد ملستواه بعد اإلصابة ،ال سيما
وأنه تمت دعوته بالسابق ولم يأخذ
فرصته بسبب اإلصابة ،وكان األحرى
أن يمنح فرصة يف هذه الفرتة ألنه يف

قمة النضج».
وأوضح أن «عدم منح الفرصة لالعبني
من خارج الفرق الجماهريية الكبرية
يعطي مؤرشا سلبيا ،فيجب أن يكون
هناك توزيع عادل للفرص».
ومن جانبه اكد النجم الدويل السابق،
سعد قيس ،أن قائمة املنتخب الوطني
ملواجهتي االردن واوزباكستان
الوديتني ،هي االفضل حاليا ً.
واعلن كاتانيتش عن قائمة اسود
الرافدين للمباراتني والتي تضمنت 24
العبا ً.
وقال قيس إن «برغم غياب بعض
األسماء عن قائمة املنتخب الوطني،
التي كنا نتوقع وجودها مثل احمد
ياسني وجستن مريام وعالء عباس
وكذلك الحارس احمد باسل ملا ظهر
عليه من مستوى عايل ولكنها تبقى
نظرة املدرب ورؤيته».
وأوضح بالقول« ،هذا ال يعني بأن
األسماء املدعوة ليست مؤهلة او ليست
جديرة وانا ارى انها االفضل حالياً،
لكن كنت اتمنى وجود جستن مريام
ألنه العب ذو مواصفات وإمكانية
عالية وكذلك احمد ياسني».

وتابع قيس قائالً« :نتمنى التوفيق
للمنتخب يف هاتني التجربتني اللتان
تأتيان بعد ابتعاد وغياب طويل عن
املباريات الودية والرسمية».
واختا َر كاتانيتش  24العبا ً ضمن
قا ٔيمة الفريق لتجمع العاصمة
بغداد قبل السفر اىل دبي لخوض
وضمت قا ٔيمة املنتخب كالً
ْ
املباراتني،
من :جالل حسن وفهد طالب ومحمد
حميد لحراسة املرمى ،وعالء مهاوي
ومصطفى محمد جرب واحمد ابراهيم
وميثم جبار وسعد ناطق وعيل فا ٔيز
وريبني سوالقا ورضغام ا ٕسماعيل
وعيل عدنان لخط الدفاع ،وأمجد
عطوان وبشار رسن ومحمد رضا
وحسني عيل ومازن فياض ومحمد
مزهر ورشيف عبد الكاظم وهمام
طارق وا ٕبراهيم بايش لخط الوسط،
وعالء عبد الزهرة وأيمن حسني ومهند
عيل لخط الهجوم.
وسيواجه املنتخب الوطني نظريه
األردني يف الـ 12من الشهر الحايل
بينما سيالعب أوزباكستان يف السابع
عرش من الشهر ذاته ،حيث ستقام
املباراتان عىل املالعب اإلماراتي.

دعم حكومي غري مسبوق ملنتخب الركيب النسوي
بغداد /متابعة الزوراء
استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ، ،وفد اإلتحاد العراقي للركبي
واملنتخب النسوي لإلطالع عىل واقع اللعبة
وسبل دعمها.
وبحسب بيان عن مكتب درجال فإن األخري
«استمع إىل طروحات الوفد الضيف ،وأبرزها
نشاطاته الداخلية ومشاركاته الخارجية
وقيامه االإستعانة بجهة راعية لدعم املنتخب

النسوي لعدم امتالكه ميزانية خاصة
واحتياجاته سواء بتهيئة املالعب الخاصة
باللعبة وسبل انتشارها وتسهيل مهمة
املشاركة يف البطوالت الخارجية».
ووعد الوزير أن «يكون الراعي إلتحاد الركبي
ويكون املسؤول عن عقد الرعاية بني املستثمر
واإلتحاد ،وتخصيص أحد مالعب وزارة الشباب
والرياضة إلقامة تدريبات املنتخبات الخاصة
بالركبي تحضريا ً للمشاركات الخارجية».
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صدام الريال وإنرت ميالن املصريي يتصدر اجلولة الثالثة من دوري األبطال

تتصدر مواجهة ريال مدريد وإنر ميان،
املش�هد يف منافس�ات الجولة الثالثة بدور
املجموعات ل�دوري أبط�ال أوروبا ،حيث
يلتق�ي الفريقان ،اليوم الثاثاء ،يف اختبار
مصري لهما.
فالري�ال وإن�ر يش�ركان يف كونهم�ا
يواجهان خطر الخروج من دوري األبطال
من دور املجموعات ،بعدما تعادل الفريق
اإليط�ايل يف أول جولت�ني وخ�رس الفري�ق
اإلسباني بالجولة األوىل وتعادل يف الثانية.
وبعدم�ا كان الفريق�ان األوف�ر حظ�ا يف
املجموع�ة الثانية لبلوغ ثمن النهائي بات
الريال ،بطل التشامبيونزليج  13مرة ،بعد
جولتني يف ذي�ل املجموعة بنقطة ويواجه
خطر الخروج ألول مرة يف التاريخ من دور
املجموعات ،بينما يحل اإلنر يف املرتبة قبل
األخرة بنقطتني.
وذكرت صحيفة س�بورت ً
نقا عن شبكة
س�كاي س�بورت ،أن روميل�و لوكاك�و
مهاجم إن�ر ،الذي غاب عن مباراة بارما،
يواجه خطر الغياب عن مباراة اليوم أمام
ريال مدريد.
وينتظ�ر إنر ميان حتى اللحظة األخرة،
ً
حارضا
ليقرر ما إذا كان لوكاكو سيكون
أم ال.وع�ىل عك�س التوقع�ات يتص�در
املجموع�ة ش�اختار دونيتس�ك األوكراني
ب� 4نقاط ،يليه بوروسيا مونشنجادباخ
يف املرتبة الثانية بنقطتني ،بفارق األهداف
أمام اإلنر.
ويس�تقبل ش�اختار الفريق األملاني اليوم
الثاث�اء ويف ح�ال فوزه س�يقطع خطوة
كبرة نحو بلوغ ثمن النهائي.
فقط برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول
ومانشس�ر س�يتي ومانشس�ر يونايتد
ه�ي الفرق التي تمكن�ت من الفوز يف أول
جولتني.

ويحل البايرن حام�ل اللقب ،ضيفا ثقيا
اليوم الثاثاء عىل س�الزبورج النمساوي،
بعدما فاز عىل أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف
موسكو.
ويس�تقبل لوكوموتي�ف يف نف�س الي�وم
أتلتيكو مدريد الطامح إىل تحقيق انتصاره
الثان�ي عىل الت�وايل ،بعد ف�وزه يف الجولة
الثانية عىل سالزبورج.
وتكت�ي املب�اراة أهمية كبرة بالنس�بة
لباي�رن كونه�ا تس�بق قمت�ه الناري�ة يف
البوندس�ليغا أم�ام غريم�ه التقلي�دي
ورشيك�ه يف الصدارة بوروس�يا دورتموند
السبت املقبل.
وأراح مدرب هانزي فليك هدافه البولندي

روبرت ليفاندوفسكي يف املباراة االخرة يف
الدوري امام كولن .1-2
ً
قائ�ا“ :ق� َّدر روبرت
وعل�ل فليك ق�راره
ليفاندوفس�كي حقا ً إراحت�ه ،إنه يعلم أن
موس�ما ً طوياً جدا ً ينتظره ،نتوقع دائما ً
من�ه أن يعط�ي  100٪وه�ذا أم�ر صعب
ذهني�اً ،لقد لع�ب أيضا ً كثرا ً م�ع بولندا،
ولدينا مباراة صعبة قادمة ضد سالزبورغ
ثم ضد دورتموند ،لذلك أعتقد أنه كان من
ً
قسطا ً من الراحة”.
الجيد أن يأخذ
واليوم الثاثاء أيضا يس�تقبل مانشس�ر
س�يتي أوملبياك�وس اليونان�ي ضم�ن
املجموع�ة الثالث�ة ،والتي يس�تقبل فيها
بورتو وصي�ف املجموعة ب� 3نقاط خلف

“الس�يتيزنز” ،أومليبيك مارس�يليا متذيل
املجموعة با نقاط.
ويتطل�ع ليفرب�ول لتبديد الش�كوك حول
أدائ�ه بدوري األبط�ال ،حينما يحل ضيفا
ع�ىل أتاالنت�ا وصيف�ه ب� 4نق�اط ،ضمن
املجموعة الرابعة الت�ي يحل فيها أياكس
أمسردام ضيفا عىل ميتياند الدنماركي.
ويدخل ليفرب�ول املباراة منتش�يا ً بأربعة
انتصارات متتالية يف مختلف املس�ابقات،
وهو يأمل يف تعزيزها لقطع شوط كبر يف
بلوغ الدور الثان�ي باالبتعاد خمس نقاط
يف صدارة املجموع�ة الرابعة ،لكن مهمته
لن تكون سهلة أمام الفريق اإليطايل الذي
يب�ي الباء الحس�ن يف املس�ابقة القارية،

فضاً عن ّ
أنه صعب املراس عىل أرضه.
ورضب أتاالتنا بقوة يف الجولة األوىل بفوزه
الكبر عىل مضيف�ه ميدتياند الدنماركي
4صفر ،قب�ل أن يعود م�ن بعيد ويحولتخلف�ه صف�ر -2أم�ام ضيف�ه أياك�س
أمسردام الهولندي إىل تعادل .2-2
وعاد أتاالنتا إىل س�كة االنتصارات املحلية
الس�بت بف�وزه ع�ىل مضيف�ه كروتوني،
وهو يعول عىل قوت�ه الهجومية الضاربة
بقي�ادة الكولومبيني دوفان زاباتا ولويس
موريال.
وغدا األربعاء يستقبل برشلونة ،املنتيش يف
التش�امبيونزليج بعد فوزه عىل يوفنتوس
بهدفني نظيفني يف الجولة الثانية وتصدره
املجموعة السابعة ،دينامو كييف.
أم�ا يوفنتوس فس�يحظى اخ�را بنجمه
الربتغايل كريس�تيانو رونالدو بعد تعافيه
من فروس كورونا حينما يحل ضيفا عىل
فرينكفاروزي املجري.
ومانشس�ر يونايتد الذي يق�دم يف أوروبا
أداء أفضل من املتوقع ،فيتصدر املجموعة
الثامنة ب� 6نقاط ،متفوقا ب� 3نقاط عىل
وصي�ف النس�خة املاضي�ة باريس س�ان
جرمان.
ويحل املان يونايتد ضيفا عىل إس�طنبول
باش�اك ش�هر ،أما البي إس ج�ي فيحل
ضيفا عىل اليبزيج األملاني.
وإش�بيلية ال�ذي يناف�س تش�يلي ع�ىل
ص�دارة املجموع�ة الخامس�ة باحتال�ه
الوصاف�ة بف�ارق األهداف خل�ف الفريق
اإلنجليزي ،فيستقبل كراسنودار الرويس.
أما تشيسي فيستضيف رين الفرني.
ويف املجموع�ة السادس�ة يس�تقبل كلوب
ب�روج البلجيك�ي بوروس�يا دورتمون�د،
ويحل زينيت س�ان بطرسربج ضيفا عىل
التسيو اإليطايل.
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اعالم الكرتوني

نهاية جنونية ملباراة فالنسيا
وخيتايف

نجح فالنسيا يف اقتناص نقطة من براثن ضيفه خيتايف ،بتعادل
قاتل ( )2-2عىل ملعب ميستايا يف مباراة درامية ،أقيمت ضمن
الجولة الثامنة من الليجا.
وتقدم فالنسيا يف النتيجة ،منذ الدقيقة  ،23بقدم العب الوسط
اإلنجليزي الشاب ،يونس موساح.
ورغم لعب فالنسيا منقوصا منذ الدقيقة  ،56بعد طرد الربتغايل
تري كوري�ا بإنذارين ،إال أن الفريق حاف�ظ عىل تقدمه ،حتى
قب�ل نهاية الوقت األص�ي بثاث دقائق ،حي�ث نجح خيتايف يف
قلب املباراة رأسا عىل عقب.
فف�ي الدقيقة  ،87أدرك خوان هرناندي�ز التعادل للمدريديني،
قب�ل أن يضيف أنخيل رودريجيز هدفا ثانيا للضيوف ،يف الوقت
املحتسب بدال من الضائع.

ليل يتعادل مع ليون ويفشل يف
اللحاق بسان جريمان

سبورتنج لشبونة ينقض على الصدارة
قفز سبورتنج لشبونة لصدارة الدوري
الربتغ�ايل ،بش�كل مؤقت ،بعدم�ا أكرم
ضيافة توندي�ا بأربعة أهداف دون رد،
يف إطار الجولة السادسة من املسابقة.
وعىل ملعبه (جوزي�ه ألفاالدي) ،انتظر
الفريق العاصمي حتى الدقيقة األخرة
من الش�وط األول ،ليفك ش�فرة ش�باك
الفريق الضيف ،عن طريق العب الوسط
الشاب بيدرو جونسالفيس.
وبع�د  4دقائ�ق م�ن انط�اق الش�وط
الثاني ،نجح سبورتنج يف تعزيز الفارق،
عن طريق نفس الاعب.
استمرت هيمنة سبورتنج عىل مجريات
اللق�اء ،ليأتي اله�دف الثالث يف الدقيقة

 ،79بتوقيع بيدرو بورو ،قبل أن يختتم
الس�لوفيني أن�دراج ش�بورار رباعي�ة
صاحب الضيافة ،يف الدقيقة األخرة.
ويعد ه�ذا االنتصار األكرب لس�بورتنج،
منذ بداية املوس�م ،وه�و الثالث للفريق
عىل التوايل.
وانقض “األس�ود” به�ذه الرباعية عىل
الصدارة مؤقت�ا ،بعدما رفعوا رصيدهم
إىل  16نقط�ة ،يف انتظ�ار نتيجة مباراة
بنفيكا ،صاحب العامة الكاملة وال�15
نقط�ة حتى اآلن ،الذي حل أمس االثنني
ضيفا عىل بوافيشتا ،يف ختام الجولة.
ويف مباري�ات أخ�رى ،ع�اد فيتوري�ا
جيمارايش من عقر دار جيل فيس�نتي

بالنق�اط الث�اث ،بف�وز قات�ل بنتيجة
)1-2(.
ورف�ع جيمارايش رصيده إىل  10نقاط،
يحت�ل به�ا املرتب�ة الخامس�ة مؤقت�ا،
فيما ظل رصيد فيس�نتي عند  5نقاط،
يف املرك�ز ال�� 14مؤقت�ا ،بع�د أن تلقى
خسارته الثالثة عىل التوايل.
وبنفس النتيجة ،اس�تعاد س�انتا كارا
ذاكرة االنتص�ارات خارج قواعده ،أمام
بورتيمونيني.
ورف�ع كارا رصي�ده إىل  10نق�اط ،يف
املركز الرابع مؤقت�ا ،فيما تجمد رصيد
بورتيمونيني عند  4نقاط ،يظل بها يف
منطقة الخطر (املركز ال�.)16

االسطورة جريد مولر  ...أيقونة بايرن يصل احملطة 75

كان ج�رد مول�ر ملكا متوجا يف منطق�ة الجزاء رغم ط�ول قامته الذي
ال يتج�اوز 76ر 1م�ر ،وعندما كان�ت الكرة تصل إىل قدم�ه بالقرب من
املرمى ،فإنها كانت تنتهي عادة بمعانقة الشباك.
وبدون أهداف األس�طورة مولر ،ال�ذي يحتفل بعيد مي�اده ال� 75اليوم
الثاثاء ،ل�م يكن بايرن ميونيخ ليحظى بالش�هرة الطاغية التي يحظى
بها اآلن.
ولك�ن األس�طورة مول�ر س�يحتفل الي�وم بعي�د مي�اده وه�و يكاف�ح
ألزهايمر.
ولم يستطع أي مهاجم أملاني آخر مضاهاة سجل مولر التهديفي ،حيث
كان يه�ز الش�باك يف كل مب�اراة تقريبا وبكل الطرق واألش�كال؛ س�واء
بالقدم اليمنى أو اليرسى أو بالرأس ،وربما بشكل رسيع بعد أن يستدير
أو خال سقوطه أرضا أو وهو يستلقي عىل األرض.
وكانت منطقة جزاء املنافس هي اململكة الخاصة ملولر.
وس�بق ليواخيم لوف املدير الفني للمنتخب األملاني (مانش�افت) أن قال
قب�ل خمس س�نوات خال احتفال مول�ر بعيد مياده الس�بعني“ :جرد
مولر كان أعظم مهاجم أنجبته أملانيا”.
وم�ا زالت هذه العب�ارة صحيحة وفعالة رغم مرور خمس س�نوات عىل
قولها.
ورغم مرور نحو أربعة عقود عىل اعتزاله اللعب ،ال يزال مولر هو الهداف
التاريخي للدوري األملاني (بوندس�ليجا) حيث س�جل  365هدفا يف 427
مباراة.وإضاف�ة إلنجازاته م�ع بايرن ،توج مولر مع املانش�افت بلقبي
كأس أمم أوروبا (يورو  )1972وكأس العالم . 1974
ومنذ س�نوات ،يلزم مولر منزله للعاج ومكافح�ة مرض ألزهايمر الذي
ذهب بذاكرته.
ولدى الكش�ف عن معاناته م�ن الزهايمر يف  ،2015قال هرمان جرالند
امل�درب املس�اعد لفري�ق باي�رن ميونيخ “ :لق�د تعرف ع�ي يف آخر مرة
التقيت�ه .اس�تمتعت به�ذا .أبلغت�ه بأن الاعبني يرس�لون إلي�ه بالتحية
وخاص�ة توماس مولر وباس�تيان شفاينش�تيجر وديفي�د أالبا .ثم بكى
مولر”.وعمل جرالند ومولر لس�نوات يف باي�رن وجمعت بينهما صداقة
وطيدة لفرة طويلة .واستفاد النادي من كليهما.
وق�ال توماس مولر قبل أيام قليلة“ :ب�دون أهدافه (جرد مولر) وثباته
وحنكته داخل منطقة الجزاء ،ربما لم يكن بايرن ميونيخ سيبقى”.
وأع�رب مولر عن حزنه لعدم حصوله عىل فرصة مش�اهدة األس�طورة
مولر خال مسرته الكروية حيث ولد توماس مولر بعد اعتزال األسطورة
مولر بنحو سبع سنوات.
ولك�ن توم�اس مولر أكد أنه “تعلم الكثر” عندم�ا تدرب تحت قيادته يف
فريق بايرن للشباب (تحت  23عاما) .

ورغم الجه�ود الرائعة لرموز آخرين مثل فران�ز بيكنباور وأويل هونيس
وب�ول برايتنر ،يدي�ن بايرن بالكثر أله�داف مولر الت�ي ترجمت جهود
الفريق يف منتصف الس�بعينيات من القرن امل�ايض إىل عدة ألقاب محلية
إضافة لثاثة ألقاب يف دوري أبطال أوروبا بني عامي  1974و. 1976
وقال األس�طورة فرانز بيكنباور“ :من وجهة نظري ،إنه الاعب األهم يف
تاريخ بايرن”.
ولكن مولر ربما كان سيخرس كل يشء أيضا بدون بايرن.
وبع�د اعتزال�ه اللع�ب يف  ،1982أدمن مول�ر الكحولي�ات .ولكن زماءه
السابقني يف الفريق البافاري هم من أقنعوه برضورة العاج.
وبمجرد تعافيه من إدم�ان الكحوليات ،قدم إليه بايرن مهمة
تدريب فريق الشباب (تحت  23عاما) بالنادي.
وربم�ا كان انتص�اره ع�ىل إدم�ان الكحوليات هو
الخطوة األهم يف حياته .وقال جرد مولر عندما
كان مس�اعدا لجرالن�د يف “ :2007تعافي�ت
م�ن إدم�ان الكحوليات يف غض�ون أربعة
أس�ابيع .النجاح يف ه�ذا يف غضون هذه
الفرة القصرة كان إنجازا”.
وج�اء اله�دف التاريخ�ي يف مس�رة
مول�ر الكروي�ة يف نهاي�ة مس�رته
الدولية ،التي انتهت قبل األوان.
وعىل االس�تاد األوملبي يف ميونيخ،
س�جل مول�ر ه�دف الف�وز عىل
نظ�ره الهولندي ليمنح املنتخب
األملان�ي لق�ب كأس العال�م
.1974
وق�ال مول�ر“ :س�جلت
أهداف أكثر جماال ،ولكن
اله�دف األهم كان هدف
الفوز بكأس العالم”.
وكان مولر نجما مميزا،
ولكن�ه لم يكن من النجوم
املتش�وقني للربيق والظهور يف
االحتف�االت عىل البس�اط األحمر.
ولم يحص�ل الصحفيون ع�ىل عنوان
رئي�س م�ن املقابات اإلعامي�ة معه.
ولم يس�بق له أن حس�د بيكنباور أبدا
ع�ىل مكان�ه يف دائ�رة الض�وء حيث
واصل املداف�ع الس�ابق (بيكنباور)
الس�فر ح�ول العالم بعد مس�رته
الكروية.
وق�ال مولر قب�ل أن يحك�م املرض
قبضته“ :لس�ت م�ن الن�وع الذي
يحب االبتعاد عن املنزل”.
وأعل�ن ن�ادي باي�رن ميوني�خ أن
مجموع�ة صغ�رة س�تكرمه اليوم
الثاث�اء يف متح�ف باي�رن بملعب
“أليانتس آرين�ا” ،لكن املدفعجي
نفس�ه “لألس�ف ،ل�ن يك�ون
حارضا”.

س�قط ليل يف فخ التعادل مع ضيفه لي�ون بهدف ملثله يف ختام
الجولة التاس�عة من الدوري الفرني ،وفشل بالتايل يف اللحاق
باملتصدر باريس س�ان جرمان.وكان لي�ل ،الذي لم يخرس أي
مب�اراة منذ انط�اق الدوري ،يمن�ي النفس بالف�وز عىل ليون
ومش�اركة باريس س�ان جرمان الص�دارة ،لكنه لم يس�تغل
النقص العددي يف صفوف ليون منذ الدقيقة  50بعد طرد العبه
الربازيي مارسيلو لنيله إنذارين ،وبات يتخلف عن سان جرمان
( 21نقطة) بنقطتني يف املركز الثاني ،يف حني احتل ليون املركز
السادس برصيد  14نقطة.افتتح جوناتان بامبا التسجيل لليل
يف الدقيق�ة  22من تس�ديدة قوي�ة بيمناه من خ�ارج منطقة
الج�زاء بعد تمريرة من الركي ب�وراك يلماز ،وعادل مدافع ليل
الرك�ي مهمت دجليك النتيجة للي�ون يف الدقيقة  41بالخطأ يف
مرمى فريقه بعدما حوّل مسار تسديدة حسام عوار من داخل
منطقة الجزاء بصدره إىل داخل مرماه عن طريق الخطأ.

بايل يقود توتنهام إىل اقتناص املركز الثاني
قاد غاريث بايل فريق�ه توتنهام إىل فوزه الرابع
واالرتق�اء من ث�م إىل املركز الثان�ي برصيد 14
نقطة ،بفارق نقطت�ني خلف ليفربول املتصدر
وحامل اللقب ،بتس�جيله هدفه األول بقميص
الن�ادي اللندن�ي بع�د الع�ودة إلي�ه م�ن ري�ال
مدريد اإلس�باني ،ليمنح�ه االنتصار عىل ضيفه
برايتون  ،2-1ضمن املرحلة السابعة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وسجل بايل الهدف يف الدقيقة  73بكرة رأسية بعد
دخول�ه بدقيقتني ب�دالً م�ن األرجنتيني إيريك
الميا يف مباراة تقدم خالها فريق املدرب
الربتغ�ايل جوزي�ه مورينيو ع�رب هاري
كاين من ركلة جزاء ( )13قبل أن يعادل
تاريك المبتي للضيوف )56(.
وه�و اله�دف األول للويل�زي بقمي�ص
توتنه�ام منذ مباراته األخ�رة معه يف 19
أيار/مايو  2013ضد س�ندرالند (1-صفر)

قب�ل أن يرك�ه لانتق�ال إىل ريال مدري�د مقابل 100
مليون يورو.
وع�اد بايل اىل توتنهام يف أيلول/س�بتمرب عىل س�بيل
اإلع�ارة من الن�ادي امللكي ،وخاض مب�اراة واحدة يف
ال�دوري ثم دخل وس�جل بعد  200ثاني�ة عىل دخوله
يف مبارات�ه الثانية ،واضعا ً الفري�ق يف الوصافة بعدما
استفاد من استمرار تراجع إيفرتون بهزيمته الثانية
توالي�ا ً وه�ذه املرة أم�ام مضيفه نيوكاس�ل  ،1-2ما
س�مح لجاره الل�دود ليفرب�ول حامل اللق�ب بالربع
وحيدا ً عىل الصدارة.
وهذا ه�و الفوز الرابع للفريق اللندني مقابل تعادلني
وخس�ارة علما ً أن الفريق سجل إىل اآلن  18هدفا ً وهو
صاحب أقوى خط هجوم يف املسابقة مقابل  9أهداف
دخلت مرماه.
م�ن جانبه تلق�ى برايتون خس�ارته الرابع�ة مقابل
تعادلني وانتصار وحيد فتوقف رصيده عند  5نقاط يف
املركز السادس عرش.

مفكرة الزوراء
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وفاة الصحفي والكاتب الربيطاني
روبرت فيسك

لندن /متابعة الزوراء:
تويف ،األحد ،الصحفي والكاتب الربيطاني روبرت فيسك ( 74عاماً) بعد إصابته بسكتة دماغية
يف منزله يف العاصمة األيرلندية دبلن ،وفق ما أفادت به صحيفة “ذي آيريش تايمز”.
فيسصك الذي كان أخريا ً املراسصل الخاص ملنطقة الرشق األوسصط لصحيفصة “ذي إندبندنت”
الربيطانيصة ،يعترب من املراسصلني الصحفيني املخرضمني يف املنطقصة العربية ،وقد أثار الجدل
بمواقفه حيال العديد من امللفات وال سيما الثورة السورية .2011
وصفته صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية عام  2005بأنه “ربما أشصهر املراسلني األجانب
يف بريطانيا”.
وغطى فيسك أبرز األحداث يف املنطقة خالل الص 50عاما ً املاضية ،مثل الحرب األهلية اللبنانية،
والغزو الرويس ألفغانستان ،والثورة اإليرانية ،والحرب اإليرانية العراقية.
ويُعرف فيسصك بأنه من أشصد منتقدي السياسصة األمريكية يف منطقة الرشق األوسصط ،وقام
بتغطيصة الحروب التي قادتها الواليات املتحدة يف أفغانسصتان والعراق ،وكثريا ً ما أدان التدخل
األمريكي يف املنطقة.
وكان فيسصك أحد املراسصلني الغربيني القالئل الذين أجروا مقابلة مع زعيم تنظيم “القاعدة”
أسامة بن الدن ،وهو ما فعله ثالث مرات يف التسعينيات.
حصل فيسصك عصىل العديد من الجوائز خالل مسصريته املهنيصة ،بما يف ذلك جائصزة “أورويل”
للصحافصة ،و”جائصزة الصحافة الربيطانيصة” ،وجائزة “الصحفي الدويل للعام” ،و”املراسصل
األجنبي لهذا العام” يف مناسبات عدة.
صصدرت له عدة كتصب أبرزها “الحرب الكربى تحت ذريعة الحضصارة” (The Great War for
 )Civilizationبثالثصة مجلصدات ،و”ويصالت وطن” وهو كتاب عن لبنصان الذي عاش فيه مدة
طويلة من حياته.

جون ستيوارت يعود من جديد مع تلفزيون “آبل”

لندن/متابعة الزوراء:
بعد خمس سنوات عىل خروجه من دائرة الضوء ،واختتامه برنامجه الساخر “ذا دييل شو”،
يعود اإلعالمي األمريكي الشهري جون ستيوارت ثانية ،من خالل برنامج جديد يبثه تلفزيون
“ آبصل تي يف  ،”+وهو خدمة البث الحي والفيديو حسصب الطلصب الخالية من اإلعالنات والتي
تتطلب اشرتاكا ً شهرياً ،وهو خاص برشكة آبل.
وذكصرت وكالة “أسوشصييتد برس” أن من املتوقصع بدء الربنامج يف عصام  .2021لذلك إذا أراد
ستيوارت املشاركة يف سباق رئايس ،كما كان يستمتع يف برنامجه الكوميدي ،فسيتعني عليه
االنتظار حتى انتخابات عام .2024
وقال تلفزيون آبل +إن كل موسصم من العرض سصيحتوي عىل بودكاست مصاحب “ملواصلة
النقاش”.يذكر أن ستيوارت ،كاتب ومخرج الفيلم األخري “ال يقاوم”  Irresistibleمن بطولة
سصتيف كارل وروز برين ،وهو أيضا ً منتج تنفيذي لربنامج The Late Show with Stephen
 Colbertعىل شبكة يس بي إس.
سصيكون ستيوارت منتجا ً تنفيذيا ً إىل جانب تقديم عرضه الجديد عىل  ، + Apple TVولم يتم
اإلعالن عن العنوان بعد.
وكان سصتيوارت قدم آخر حلقات برنامجه “ذا دييل شصو” يف منتصف أغسصطس /آب 2015
بعصد رحلة اسصتمرت  16عامصا ً عىل قناة “كوميدي سصنرتال” .وفاز برنامجصه بجائزة إيمي
ألفضل حديث أو سلسلة متنوعة  11مرة.
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املرصد العراقي للحريات الصحفية يطالب احلكومة بإعلن آلية
واضحة للكشف عن ملبسات قتل مئات الصحفيني العراقيني
بغداد  /نينا:
طالبَ املرصد العراقصي للحريات الصحفية
التابع لنقابة الصحفيني العراقيني ،الحكومة
بإعالن آلية واضحة للكشصف عن مالبسصات
قتصل مئصات مصن الصحفيصني العراقيني منذ
عصام  2003واىل اليصوم يف حصوادث مختلفة،
ومعرفصة مصصري عصدد مصن الصحفيصني
املختطفني ،ومعاقبة األشصخاص ،والجهات
الفاعلصني ،واملحرضصني عصىل تلصك الجرائصم
املريعة ،وتقديمهم اىل العدالة ،وإنصاف أرس
الضحايا.
وحمصل املرصصد يف بيصان بمناسصبة اليصوم
العاملصي إلنهاء ظاهرة اإلفالت من العقاب يف
جرائم قتصل الصحفيني الثانصي من نوفمرب،
الحكومصات العراقيصة املتعاقبصة مسصؤولية
الفشل يف الكشف عن تفاصيل تلك الجرائم،
وعدم قيامها بماعليهصا للوصول اىل الجناة،
ومعاقبتهصم بغصض النظصر عصن دوافعهم،
والجهصات الداعمة لهم ،وإعصادة الثقة لدى
األوسصاط الصحفيصة واملجتمصع بإمكانيصة
تحقيصق العدالصة بعصد كل هصذه املصدة التصي

قضاهصا القتلة بعيدا عن املسصاءلة والعقاب
الذي يستحقون.
واكصد املرصصد ،إن املتصرضر من إسصتهداف
الصحفيصني ،ووسصائل اإلعالم هصو املجتمع
النه يحصرم من معرفصة الحقيقة ،ويتعرض
اىل جريمصة أخرى وهي الخصداع واملعلومات
املضللصة ،وهصو ذات املعنى الصذي ذهب إليه
االمني العام لالمم املتحدة أنطونيو غوترييش

يف ترصيحات سصابقة تعليقا عصىل مايواجه
الصحافة من خطر يف عديد من البلدان التي
تشهدد توترات ،وأعمال عنف وحروب.
ويف السياق ذاته اسصتذكرت املفوضية العليا
لحقصوق اإلنسصان يف اليصوم الصدويل إلنهصاء
اإلفالت من العقاب عىل الجرائم املرتكبة ضد
الصحفيني الذي يصادف يف الثاني من شهر
ترشيصن الثانصي ,الصحفيني الذيصن تعرضوا

لحاالت الرتهيب والقتل واالختفاء القرسي،
ومنعهم مصن أداء واجبهم اإلعالمي وإيصال
املعلومة إىل الجمهور.
ودعصت املفوضيصة يف بيصان تلقصت الوكالصة
الوطنية العراقية لالنباء/نينا /نسصخة منه
“ إىل تكاتف الجهود من قبل الجهات األمنية
والقضائية ملواصلة التحقيقات باالعتداءات
املرتكبة بحق الصحفيني ومالحقة مرتكبيها
وتقديمهم للعدالصة وإنهاء حالة اإلفالت من
العقصاب ،وذلصك من أجصل توفري بيئصة آمنة
تحفصظ حقوقهصم وتسصهم يف أداء دورهصم
ورسصالتهم اإلعالمية وترسيخ حرية التعبري
والرأي وإرساء قيم مجتمعية تحمي حقوق
اإلنسان من االنتهاك.
واكصدت املفوضيصة أن منظمصات املجتمصع
املدنصي واالتحصادات املهنيصة مطالبصة اليوم
ايضا” بتنسيق جهودها والبحث عن السبل
والخطصوات والتدابري امللموسصة التي ينبغي
اتخاذهصا من أجصل تعزيز التصصدي لظاهرة
اإلفصالت من العقصاب فيما يتعلصق بالجرائم
واالعتداءات ضد الصحفيني .

تعليق املفاوضات بني نقابة الصحفيني التونسيني واحلكومة
تونس/متابعة الزوراء:
تشصهد العالقة بني النقابة الوطنية
للصحفيصني التونسصيني والحكومة
الجديدة ،برئاسة هشصام املشييش،
توتصرا ً بسصبب االختصالف يف وجهات
النظصر حول ملفات عصدة .ويبدو أن
االختالفصات هصذه سصتصل بهما إىل
طريق مغلق ،بعدمصا أعلنت النقابة
تعليق املفاوضات.
وعلقت النقابة الوطنية للصحفيني
التونسصيني مفاوضاتهصا مصع
الحكومصة ،أمصام “تواصل سياسصة
املماطلة وعدم الجدية يف التعامل مع
امللفات املطروحة للمفاوضات”.
وبينت العضصوة يف املكتب التنفيذي
للنقابة فوزية الغيلويف ،أن انسحاب
الوفصد النقابي وتعليقه املفاوضات،
االسصيوع املصايض ،جاء بعصد ّ
تدخل
املستشصارة اإلعالميصة لرئيصس
الحكومصة سصماح مفتصاح ،لتحديد
تمثيليصة الوفد النقابي املفاوض مع
الحكومصة يف ملصف اإلعصالم املصادر
وممارسصتها الرقابة عصىل تدوينات
الصحفيصني عصىل مواقصع التواصصل
االجتماعي.
وقالصت فوزيصة الغيلصويف “نحن مع
حريصة الصحافة والنصرش والتعبري،
وال يحق ألي طرف ممارسة الرقابة

عىل تدوينات الصحفيني عىل مواقع
التواصل االجتماعي”.
لكصن تلك ليسصت األسصباب الوحيدة
لتعليصق املفاوضصات ،إذ أشصارت
الغيلصويف إىل أن الحكومة التونسصية
“لم تبصد حماسصاً” إزاء ملفات عدة
ضمصن املفاوضصات ،قائلصة إنهصا
اعتمصدت أسصلوب “االبتصزاز وربصح
الوقت” يف تعاطيها.
وقالصت“ :دعونا الطصرف الحكومي
إىل اإليفاء بتعهداته السابقة والنرش
الفوري لالتفاقية اإلطارية املشرتكة
(وهصي االتفاقيصة التصي تنصص عىل
ضمان ح ّد أدنى ألجور الصحفيني)
مصن دون قيصد أو رشط ،واعتربنا أن
املماطلة يف نرشها رضب اللتزامات

الدولصة وتعهداتها وتواطؤ منها مع
أربصاب العمصل يف إهانصة الصحفيني
وتهميشهم وتفقريهم”.
وأفادت بأن النقابة طالبت الحكومة
أيضصا ً بإعصادة مصرشوع القانصون
األسصايس لحرية االتصال السصمعي
البصرصي إىل الربملصان“ ،مصن دون
املس بمضمونصه أو التالعب ببعض
فصوله حسصب أهصواء سياسصية”.
كمصا حذرتهصا مصن “التعيينصات
املشصبوهة” عصىل رأس مؤسسصات
اإلعالم الرسصمي واملصادر ،ودعتها
إىل اعتمصاد الشصفافية والوضوح يف
التعيينات واإلرساع يف إلحاق “إذاعة
الزيتونة للقصرآن الكريصم” باإلعالم
الرسصمي ،ووضصع اسصرتاتيجية

واضحصة يف التعامل مع املؤسسصات
اإلعالمية املُصصادرة التي تعاني من
تدهور ومديونية.
وأكصدت الغيلصويف “نحن نسصعى إىل
إطصالق إعصالم ذي جصودة ونوعية يف
إطصار تشصاركي مصع كل األطصراف
املتدخلصة يف اإلعصالم التونصي ،لهذا
نطالب بالصرشوع الفوري يف إصالح
شصامل وعميصق ملؤسسصات اإلعالم
الرسصمي عصرب تسصوية الوضعيات
الهشة يف مؤسسات اإلذاعة والتلفزة
و(وكالصة تونصس أفريقيصا لألنباء)
وفتصح بصاب الرتشصحات لخطصة
رئيصس مدير عام مؤسسصة اإلذاعة
التونسية”.
وهصددت النقابصة العامصة لإلعصالم،
املنضويصة تحصت لصواء “االتحصاد
العصام التوني للشصغل” ،بالتصعيد
وخوض إرضاب عام ،إذا لم تستجب
الحكومة التونسية ملطالبها وترسع
يف ّ
حل امللفات العالقة معها ،مهددة
بخصوض إرضاب عصام للقطصاع
اإلعالمي.
يُشار إىل أن امللفات محل املفاوضات
بصني النقابصة الوطنيصة للصحفيني
التونسصيني والحكومة تشصمل نرش
االتفاقيصة اإلطارية املشصرتكة التي
تحدد حصدا أدنى ألجصور الصحفيني
التونسصيني والحسصم يف ملفصات

املؤسسصات املصصادرة التصي كانصت
تملكهصا عائلصة الرئيصس التونصي
املخلصوع زيصن العابديصن بصن عصيل،
وهصي إذاعتصا “الزيتونصة للقصرآن
الكريصم” و”شصمس أف أم” و”دار
الصبصاح” التي تصصدر ثالث صحف
ورقية ومؤسسة “كاكتوس لإلنتاج
التلفزيوني”.
وقد نظمت “الهيئة العليا املسصتقلة
لالتصصال السصمعي والبصرصي” ،يف
 7أكتوبر/ترشيصن األول املصايض،
يومصا ً إعالميصا ً حصول مسصتقبل
اإلطار القانوني لالتصال السصمعي
والبصرصي ،يف الوقصت الصذي اعتصرب
فيصه املجتمع املدنصي أن ما يحدث يف
البالد هصو محاولة للعصودة باإلعالم
إىل مربع االسصتبداد والديكتاتورية،
بالنظر إىل الكم الهائل من مشصاريع
النصصوص الترشيعيصة املهصددة
للحريصات وملؤسسصات الجمهورية
الثانية ،واملتمثلة خاصة يف مرشوع
القانصون املتعلصق بزجصر االعتصداء
عصىل القصوات املسصلحة ،ومصرشوع
تنقيصح القانصون األسصايس املتعلق
باملحكمصة الدسصتورية وتخفيصض
األغلبية املطلوبة النتخاب أعضائها،
واملبادرة الترشيعية املقدمة لتنقيح
املرسصوم عصدد  116املتعلصق بحرية
االتصال السمعي والبرصي.

مقتل واعتقال عشرات اإلعلميني الفلسطينيني يف سورية خلل  9سنوات
بغداد /متابعة الزوراء:
ْ
قالصت “مجموعصة العمصل من أجل فلسصطينيي سصورية” إنها
رصصدت مقتل واعتقال العرشات من اإلعالميني الفلسصطينيني
عىل خلفية املشصاركة يف نقل الحقيقة يف املخيمات والتجمعات
الفلسصطينية ،يف حصني مصا تصزال تلصك الجرائم بصال تحقيق وال
عقاب.
وأوضحصت يف تقرير لها ،امس األول ،أنهصا ّ
وثقت مقتل  18من
ذوي االختصاصصات املختلفصة مصن أكاديميصني أو متطوعصني،
جميعهصم قضوا يف مناطق متعددة من سصورية أثناء تغطيتهم

اإلعالمية لألحداث.
وأضاف التقرير أن تسعة من اإلعالميني قضوا بسبب القصف،
وخمسصة تحت التعذيب ،وأربعة برصاص قنص واالشصتباكات
يف مخيم الريموك وبلدة حجرية وخان الشصيح جنوبي دمشصق
ومحافظة درعا.
كما أشصار إىل مقتل خمسصة ناشصطني إعالميني تحت التعذيب
السصجون السصورية ،وهصم مصن أبناء مخيصم الريمصوك ،وبلدة
معضميصة الشصام.ولفت إىل أن هنصاك العديصد مصن الناشصطني
اإلعالميني والصحفيني والكتاب الذين ما زالوا رهن االعتقال يف

السجون السورية دون معرفة مصريهم.
وتمارس جميع أطراف الرصاع يف سورية ضغوطا ً عىل العاملني
يف اإلعالم ،كما تحتل سصورية املرتبة األوىل عىل مسصتوى العالم
من حيث حصيلة الضحايا الصحفيني الذين قتلوا يف عام 2019
وفصق تقرير أصدرته لجنة حمايصة الصحفيني يف  17نوفمرب /
ترشين الثاني .2019
كما تحتل أيضا ً املركز الص  174من أصل  180للعام الثاني عىل
التوايل حسصب َّ
التصنيف العاملي لحريصة الصحافة لعام ،2020
الذي َ
نرشته منظمة مراسلون بال حدود.

قرب ُمّلك املنصات من مراكز صنع القرار يصعّب خضوعهم للضوابط

تسلل السياسة إىل القنوات الرياضية يزيد من فوضى قطاع اإلعلم يف مصر
أحمد حافظ
كاتب مرصي
خرجصت قنصوات الرياضصة يف مصرص عن
اإلطصار املخصصص لهصا وانخرطصت يف
رصاعصات سياسصية ،مسصتفيدة مصن
ارتفاع جماهرييتها ونسصب مشاهداتها،
فباإلضافة إىل اهتمام الجمهور باملحتوى
الريايض عىل هذه القنوات باتت متنفسصا
للكثصري مصن الفئات التصي ملصت القنوات
العاديصة وانحيازها الكامصل إىل الحكومة
وكأنمهمتهاالرتويجوالدعايصةفقصط.
تكشصف قضيصة العقوبصات التصي طبقها
مجلصس تنظيم اإلعالم يف مصرص ،مؤخرا،
عصىل قنصاة الزمالصك ملخالفتهصا الضوابط
التصي تحكم اإلعصالم الريايض ،بتسصييس
املحتصوى وربطه بأوضاع الشصارع ،ملفا
أعمق يتعلق باستغالل القنوات الرياضية
لجماهرييتهصا الواسصعة وتأثريها الكبري
يف رصاعات مرتبطة بحسصابات سياسية
ومصالح القائمني عليها.
وتدخلت القناة بقوة يف املحتوى السيايس

عرب برنامج “زملكاوي” بتوجيه اتهامات
بشصبهة املال الفاسصد يف الجولة األوىل من
انتخابصات مجلصس النصواب ،التصي خرس
فيهصا أحمد مرتىض نجل مرتىض منصور
رئيصسالنصادي.
وسصوّق مرتصىض منصصور بصأن هنصاك
مخططصا لهصدم النصادي العريق ألسصباب
سياسصية ،وبصدأت منابصر إعالميصة تدعم
الفكرة بالرتويج لنفصس املزاعم ،ودخلت
عصىل الخصط قنصوات ومواقصع وصحصف
رياضية أخرى تدافع عن الحكومة.
كما تخطصى التنافس الريصايض بني قناة
الزمالك وقناة األهيل املسصتوى املسصموح
به ،وترسبت السياسصة إىل املحتوى املقدم
يف القناتني األهيل والزمالك ،فاألهيل كأنها
تتحدث بلسصان حصزب الحكومة الضمني
الذي يدعم خطوات التخلص من منصور،
بعصد أن أصبح عبئصا عىل الدولصة ،وتروّج
إليجابيصات ومزايصا إبعاده وأنصصاره عن
الساحة كليّا.
وعىل الضفة األخرى يبدو املحتوى املقدم
يف فضائيصة الزمالصك أقصرب إىل نربة حزب
معارض يشعر باالسصتهداف ،عىل اعتبار
أن النصادي يمثصل رشيحصة سياسصية من
الجماهصري ،وتتعمد برامصج القناة توجيه
خطابها إىل الحكومة بشصكل مبطن ،من
خالل شن معارك كالمية ضد قناة األهيل،
التي تبدو كأنها لسان الحكومة يف اإلعالم
الريايض.
ونجصح اإلعصالم التابصع لنصادي الزمالصك،
بمختلصف منصاته الورقيصة واإللكرتونية
والتلفزيونيصة ،يف إقنصاع مشصجعيه بصأن

الحكومة تسصعى جاهدة إىل كرس شوكته
ووقصف انتصاراتصه وتقزيمصه ،لصالصح
األهصيل ،املعصروف بأنصه نصادي الدولة ،وال
تتوقف مؤسساتها عن دعمه إعالميا.
واسصتطاعت هذه املنصات إقناع رشيحة
مصن جمهصور الزمالك بصأن املشصاركة يف
وقفصة احتجاجية لدعصم مرتىض منصور
ضد قصرار عزله من رئاسصة النادي بقرار
من اللجنصة األوملبية ،هي السصبيل األمثل
لتجميصد القرار مصن ِقبل وزارة الشصباب،
بذريعة أن الظروف السياسصية ستفرض
عصىل الحكومة عدم الدخصول يف صدام مع
املاليني من املشجعني.
وتسصتفيد القنصوات الرياضيصة ،وخاصة
املنصصات الكرويصة ،مصن أن الكيانصات
واألشصخاص املالكصني لها غصري خاضعني
مطلقصا للجهصة الحكوميصة املرشفة عىل
وسصائل اإلعالم ،لذلك لم تجصد صعوبة يف
الرتويج لخطاب سصيايس يف منرب ريايض،
وهناك قنوات تابعة ألندية ترسم السياسة
التحريريصة للربامصج ،ومواقصع رياضيصة
وصحصف شصهرية مملوكصة لصحافيصني
وجدوا يف املنابر الرياضية وسيلة للشهرة
والرتبح.
يف املقابصل تواجصه الهيئصات اإلعالميصة
املعنية بصإدارة املنظومة معضلة يف فرض
االنضباط عىل اإلعالم الريايض ،إذ أن أغلب
املنابصر غصري محايدة وتتبنصى وجهة نظر
أندية بعينها ،ألغصراض ترتبط بالحصول
عصىل مسصاعدات ماليصة ،أو التقصارب مع
صناع القرار فيها ،بشكل يمكن أصحاب
هصذه املؤسسصات مصن الحصصول عصىل

امتيازات خاصة.
وقصال أحمصد (ش) ،وهو صحفصي يمتلك
موقعصا رياضيصا يرتبصط اسصمه بأحصد
األنديصة الشصعبية الكصربى ،إن الكثري من
الصحافيصني الرياضيصني يسصيطر عليهم
االنتماء الكروي عند تغطية أخبار األندية،
وبعصض هصؤالء يعملون بشصكل خفي يف
جهازها اإلعالمصي ،ويروجون لتوجهاتها
سواء أكانت رياضية أو حتى سياسية.
واعصرتف لص”العصرب” ،رشيطصة عصدم
الكشصف عن هويته ،بأن هنصاك منصات
رياضيصة تمارس السياسصة بطريقة غري
مبصارشة ،خاصصة إذا كانت تابعصة ألندية
شصعبية تعتمد عىل قواعدها الجماهريية
ومنابرهصا الداعمصة ،ولو كانصت خاصة،
للضغط عىل دوائر صناعة القرار من أجل
االستجابة ملطالبها ،نكاية يف أندية أخرى

منافسة.
ويصرى مراقبصون أن خطصورة تسصييس
الخطصاب اإلعالمصي يف بعصض القنصوات
الرياضيصة ،تكمصن يف أنصه صنصع كيانات
حزبيصة بجماهصري متعصبصة ومتمصردة،
بغض النظر عن كونها مؤيدة أو معارضة
لتوجهصات الحكومصة ،فهي خصارج دائرة
السصيطرة حتى من جانب إدارات األندية
نفسها ،وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة
طوال السنوات األخرية.
ويقول هؤالء إن أغلب املنصات الرياضية
لم تعصد تناقصش قضايا لها عالقصة بكرة
القدم فقط ،بل انجرفت إىل معارك حامية
مصع أطراف قريبة من دوائر ُ
صنع القرار،
ووصصل األمصر إىل حصد االشصتباك اللفظي
بشصكل يثري الضغينصة والكراهيصة ويزيد
الشصحن الجماهصريي ضصد الحكومصة يف

أحيان كثرية.
وال يمانصع أغلب الجمهور تحوّل وسصائل
اإلعصالم الرياضيصة التابعصة ألنديتهصم إىل
منابر سياسية ،طاملا أنها تحقق الغرض،
وتظهصر يف صصورة املنتصرص عصىل الفرق
املنافسصة ،وهصي معضلصة أخصرى تواجه
هيئصات اإلعالم يف ضبط فصوىض املنصات
الرياضية.
وأكصدت ليصىل عبداملجيصد ،عميصدة كليصة
اإلعالم بجامعة القاهرة سابقا ،أن غياب
مهنيصة القنصوات الرياضيصة وتحولها إىل
وسصائل تتسصلل منها رسصائل سياسصية
يرتبطان باعتمادهصا عىل نجوم الرياضة
املنتمني إىل أندية بعينها يف تقديم الربامج،
وهصؤالء منحازون ويفتقدون الشصفافية
ويخاطبون الجمهور كمشجعني وليسوا
كمذيعني مخرضمني.
وأضافصت لص”العصرب” أن أخطصر مصا يف
هيمنصة الخطصاب السصيايس عصىل اإلعالم
الريصايض ،عصودة روابصط املشصجعني
(األلرتاس) من خالل تشكيالت إلكرتونية
تضغط لتدعيم صوت القنصاة أو الجريدة
الرياضية الداعمة للنادي ،وهؤالء أغلبهم
مناوئون للسلطة ،ويتم استخدامهم أداة
البتزاز الحكومة.
ولفتت إىل أن انصزالق قنوات رياضية نحو
معصارك بعيدة عصن الرياضصة ،دفع أغلب
وسصائل اإلعصالم العاديصة إىل الدخول عىل
الخط لرفع العبء عن الدولة التي تجاهد
لعصدم وجصود أزمصات تكصون لهصا قواعد
جماهرييصة ،بعصد أن كان النصاس يجدون
فيها املتنفس الوحيد لالبتعاد عن متابعة

كل ما له عالقة بالسياسة.
وتمصادت الحكومصة املرصيصة يف االعتماد
عصىل مناوشصات اإلعالم الريصايض ،إللهاء
الناس عن الرتكيز عىل أزماتهم املعيشية،
ولصم تفهصم أن الرسصالة التي تصروج لها
منابصر بعينها تحمصل يف مضمونها تعبريا
عن الغضب.
وغصاب عصن البعصض أن اسصتخدام بعض
األنديصة أسصلحتها اإلعالميصة لغايصات
سياسصية سصوف يصل يوما ما إىل مرحلة
قصد تخصرج عصن السصيطرة ،وأن إحصكام
القبضصة عصىل وسصائل اإلعصالم العاديصة
والتحكصم يف ما يُكتب ويُقصال يزيدان من
تحول األندية الشصعبية إىل كيانات حزبية
من الباطصن ،ولها منابر شصعبية يصعب
التحكم يف محتواها.
وشددت عبداملجيد عىل أن املعضلة ليست
يف وقصف تسصلل السصيايس مصن القنصوات
العاديصة إىل الرياضية ،بصل يف عدم تطبيق
الضوابصط عصىل جميصع املتجاوزيصن يف
اإلعالم الكروي ،دون أن يشصعر الجمهور
بالتفرقصة بني منصصات األنديصة ،حتى ال
يتكصرس يف األذهان أن هنصاك كيانات لها
خصوصية وأخرى مستهدفة.
ومهمصا تصربأت الحكومة من مسصاندة نا ٍد
بعينصه ،فصإن خطابها اإلعالمصي الخاضع
لهصا ال يؤثصر يف قناعصات جمهصور ريايض
صار كالمه مسموعا ،وإذا توصلت ملخرج
يوقصف توظيصف إعصالم األنديصة يف تحقيق
أهداف سياسية ،فإنها مطالبة بالكف عن
استثمار شحنات الغضب باإلعالم الريايض
كورقة إللهاء الشارع عن قراراتها.
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نعيم عبد مهلهل يؤرخ حلما جديدا للمندائية يف كتاب

( موناليزا مندائية على جدار اللوفر )!..
ثقافية الزوراء  /عمان
ع�ن دار فضاءات عم�ان صدر
كت�اب «مونالي�زا مندائي�ة عىل
جدران اللوفر» للروائي والكاتب
العراق�ي نعي�م عب�د مهله�ل
يتناول الكتاب تفاصيل دهش�ة
الشعر والنثر والرؤية السيمائية
والروحية وامليتافيزيقية لوجود
واحدة م�ن اقدم ديان�ات وادي
الرافدي�ن (الديان�ة املندائي�ة)
حيث أسطورة قصة حلم أنوثة
األرض واملاء والنخل.
الكت�اب ي�ؤرخ أخيل�ة الدمع�ة
والتاري�خ وأمان�ي اللحظ�ة
الفاتنة يف أمكنة جاورت طفولة
نعي�م عب�د مهله�ل ومراهقته
والحروب الت�ي خاضها منذ أن
تعلم�ت أصابع�ه صناعة دمى
الطني وحتى نج�اح فمه يف نيل
محب�ة الل�ه من ف�م طفلة كان
وجهها يخب�ئ كل أرسار القمر
بني أنوثته.
لش�جن
والكت�اب س�رة ذاتية
ِ
أق�دم الديان�ات ع�ىل األرض
وق�راءة لتاريخ مكان أزيل صنع
األساطر واملدن وشهوات امللوك
وأيقونة املوس�يقى ،وعطر أول
حروف الكتاب�ة؛ كلها اجتمعت
يف آني�ة عيون الوط�ن املبحوح
من ع�ذاب حنجرت�ه املبحوحة،
م�ن حروب�ه الت�ي التنته�ي،
طم ًع�ا بالحصول ع�ىل انتصار
مف�رض تتوح�د فيه الش�هوة
واألمان�ي ودماث�ة الغ�رام ب�ني

أحجار قالئ�د أمرات مدينة أور
الالزوردي�ة املصن�وع من عطر
ورد كل جنوب سماوات الحقول
الناعس�ة بعناق املس�اء البارد،
وه�ن يضعن ن�ار أجس�ادنا يف
مواقدن�ا لنتخيل بريق األش�ياء
بدهش�تها وحنانه�ا ودموعه�ا
وأرغفة جوعها اللذيذ.

يتخي�ل مهله�ل اتح�اد القلوب
والقارات والديانات وهو يغادر
م�كان اللوح�ة الت�ي رس�مها
دافن�ي إىل لوح�ة تمتلئ حياة
وأنوث�ة ورائح�ة آس وخب�ز
وسمك حي يغني للماء أنشودة
لي�ل الصياد وه�و يتمنى عيون
مندائيت�ه ،قب�ل أن يتمنى صيد

الط�ر أو النجم�ة املصبوغ�ة
بنع�اس غرته�ا م�ن جمال�ك،
ليأت�ي مقطع من الكتاب ليؤكد
ش�يئا من هذه األحالم بالقول:
« ه�ذا الجمال الربان�ي يف بدئه
األيقون�ي وس�حر نظراته كان
ولم يزل ذاكرة لكت�اب الجنوب
املتأص�ل يف س�يقان الس�نبلة؛
غ�زل الفالح�ات وطعم ش�واء
الط�ر وملع�ان مناج�ل صنعها
املندائي�ون لحق�ول الش�وق
بس�هول الجن�ة…! يف اللوف�ر
عين�اك مراي�ا وعىل امل�اء مرايا
وعىل دمع�ة أم مندائية يدفعها
الشوق لنسيان ألم املنفى وتذكر
بيت األب بتلك األهوار».
«مونالي�زا مندائي�ة عىل جدران
اللوفر» كتاب يجمع بني القصة
والش�عر والنث�ر ،يح�اول في�ه
املؤلف التفوق ع�ىل تلك اللوحة
الجام�دة واملعلقة ع�ىل جدران
اللوف�ر ،التي رس�مها ليوناردو
دافني قبل مئات السنني.
«مونالي�زا مندائي�ة عىل جدران
اللوفر» قصة حلم ،وسر ذاتية
للي�ل ثمال�ة اآلله�ة وق�راءة يف
جس�د الكائ�ن الخف�ي الذي ال
يظه�ر حس�ن ُه إال عندم�ا نقف
أم�ام املراي�ا اش�تياق ممه�ور
ب�آالف م�ن عواط�ف الكلم�ات
ٍ
والسيمفونيات والبهجة الدمثة
يف خلق رغبتها لتجعل من أيامها
استعادة ممكنة لكل ما تاه منا
يف ش�وارع العم�ر والذكري�ات

والخسائر.
نعي�م عب�د مهلهل ال�ذي يؤرخ
له�ذا العالم الس�احر بطريقته
الخاص�ة يعت�ره املندائيون يف
عم�وم العال�م صديقه�م األزيل
وكاش�ف أغوار محبته الروحية
للحي�اة وأطي�اف س�ماواتها
عندم�ا يتبحر يف صنع دهش�ته
الروحاني�ة م�ن خ�الل الن�ص
والقصي�دة وابت�كارا تعاوي�ذ
عوملية ليجدد يف أرواحنا س�لطة
الض�وء ودفء امل�اء والوص�ول
ملعرفية الهاجس الذي يس�كننا
بدماث�ة كل تلك الرؤى اإلبداعية
التي يسطرها نعيم عبد مهلهل
يف نصوصه عن املندائية وحياتها
وربما وص�ف الكات�ب املندائي
عزي�ز عرب�ي س�اجت لعالق�ة
مهله�ل باملندائي�ة ومريديه�ا
واتباعه�ا يف مق�ال ل�ه عن هذا
الكات�ب يمثل اص�دق تعبر عن
عالق�ة ه�ذا الكات�ب الرافديني
املعروف بتلك الديان�ة ونقاءها
ال�ذي يرف�د ال�روح بأش�ياء ال
تح�ى م�ن الجمال والس�حر
والنقاء عندما يكتب:
((عندما كتب شاعر املانيا الكبر
(غوته) املعروف بجيته ،سرته
الذاتي�ة ،فاخت�ار له�ا عنوان�أ
س�ماه (الش�عر والحقيق�ة)،
وه�ا هو اديبن�ا وكاتبنا الكبر،
السمفونية املندائية  ،نعيم عبد
مهله�ل يخرنا ع�ر طروحاته
االدبي�ة وكتابات�ه الش�عرية

الجميل�ة ،معن�ى حقيقي�أ
وواقعيأ للمندائي�ة متخذا اياها
هدف�ا وغاي�ة س�امية يف اغلب
كتابات�ه عنه�ا ،وه�و ويحل�م
دائم�أ بمح�اكاة الواق�ع ال�ذي
عاش�وه ،فرغم املحن وصوالت
الحرمان والكب�ح املرير ،يخرج
لن�ا بحقيقة واضح�ة عن نقاء
املندائية واصولها العميقة عمق
التاريخ  ، ،لكي نتحرر من األلم
والذع�ر والخ�وف ،ونتحرر من
وي�الت الح�روب اللعينة ،حيث
نجد ان�ه نابغأ حقيقي�ا مبتكرا
ينطق بأش�ياء مذهل�ة  ،ناصفا
املندائية عر أصولها ومدلوالتها
النقية ،انه ابن مدينتنا الوديعة
الجميلة الغافية عىل نهر الفرات
الخال�د – النارصي�ة ،مدين�ة
االدب�اء والش�عراء والفنان�ني
الكبار .هو اب�ن املندائية وليس
بمندائ�ي ،الس�مفونية املندائية
وقيثارته�ا ع�ر الزم�ن ،يعزف
دائم�ا بأوتاره�ا ويتغن�ى به�ا
ويداف�ع عنه�ا ،كمنه�ج ودين
وعقيدة س�محاء وراية بيضاء،
نقي�ة صافي�ة نق�اء ال�روح
الخالدة)).
الكتاب صدر يف عمان وشاركت
ب�ه دار فضاءات يف كل معارض
الكت�اب العربي�ة .ويعتق�د
الن�ارش أن الكت�اب جدي�دا يف
روح�ه ومادته وخياله ويضيف
للمكتب�ة العربي�ة تعريفا نادرا
بهذه الديانة النقية…!

((أ ْنثَى بِبَ ْغدَادَ ))
قيس احلاج جالب احلسيين

ُه ْم َي ْسأ َ ُلو َْن ُترَى َم ْن أ َ ْنتِ يا امْ ر ً
َاة؟؟
َ
و ََم ْن أ َ َحالَكِ َ
ضوْعا ً
بالش َذى َي ْهمِي ؟؟
ْ ُ
َ
َ
رس َج الض ْو ُء يف خ َّديْك مِ ْن ُز َح ٍل ؟؟؟
َهل أ ْ ِ
َ
َّ
كالنجْ ِم
حتى َت َر َّب ْعتِ يف ال َعلْ َيا ِء
َه ْل َز َّفكِ املَو ُْج ُب ْ َ
شى ُح ِّملَ ْت ُل َغةً
أُ ْخرَى ِب َها َق ْد َتعالَ ْت َث ْور َُة الي َِّم ؟؟؟
الال َز َو ْر ُد الّذي ِفيْكِ اب َْتنى مُ دِنا ً
مِ َن النهارَاتِ ُت ْس َت ْع َى عىل ال َه ْد ِم
الس َّ
ْ
ما ِ ُّ
باس َق ٌة
أنكِ
ار ِ
كاألن َه ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َان يف الر ْ
َس ِم ؟؟؟
وكاملرَايا وكاأللو ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُقو ِْيل :أأنتِ ان ِب ُ
الج ُ
الص ِب ِح يف وَط ٍن
ل ْم َي ْس َت ِف ْق ليْل ُه إال َع َىل ُ
الظلْ ِم
ْ
َس َ
قالت :أنا َم ْن َت َغ ّنى يف و َ
ام ِتها
الع َّش ُ
ُ
اق يف َ
صحْ َو ِة امل َ ْسَى ويف ُ
الحلْ ِم
َ
َ
َ
َ
ْ
أُ ْنثى ِب َبغ َدا َد ل ْو أمْ ِي َعىل َم َه ٍل
س َ
من َ
الر ُد َم ْف ُتوْنا ً َ
اق َط َ ْ
ال ّ
الغي ِْم
ُ
َ
ْ
َ
سحْ ُر ها ُروْتٍ ُي َعا ِنق ِني
ِبي َينتي ِ
َز ْهوَا ً َف ِ ِفي َخا ِف ِقي يَجْ ري َدمُ َ
الكر ِْم
ِ
أَنا املُ ُ
الك املُ َرجَّ ىِ ...ع ُط ُر أَو ِْر َد ِتي
اب مُ َّت ِق َدا ً يف َ
َي ْن َ
س ُ
والسلْ ِم
الحر ِْب
ِ
أَنا ال ِعرا ِقي َُّة َ
الشمَّا ُء ما َف ِت َئتْ
كل َ
ُّ
الكر َ
َاماتِ َق ْد ُط ِّر ْز َن يف ْ
اسمِي
َ
ُحلْ ُم ال َع َذارَى ب َقلْبي لَ ْم َي َن ْم أ َبدا ً
ِ ِ
فامْ َدحْ َف َدي ُْت َك ل ْم أُ ْخلَ ْق إىل َ
الذ ِّم

قراءة لرواية امرأة من رماد للكاتبة خولة حممد فاضل
ابراهيم األعاجييب
الصدمة والدهشة
ثيم�ة الرواية واقعية يعيش�ها العالم الشقي
بصور ٍة عامة تقريباً ,مشكلة الشف والعفاف
مش�كلة لدى الفرد الشقي ,كان�ت وما زالت
وس�تبقى هذه القضية محرة ,تركيبة العقل
العربي إنه قبيل س�واء لبس البنطلون الجينز
أو لب�س الش�ورت الري�ايض ,مش�كلة العقل
الشقي أنه يحوي ترسبات مراكمة عالقة يف
عقله ورؤيته للحي�اة ,الكاتبة يف هذه الرواية
ه�ي ناقد لهذا الواق�ع أو التفكر العتيق الذي
يهيمن عىل الحي�اة الشقية ,وهذا النقد الذي
مارس�ته القاصة يف ثيمتها وكثر من األقوال
ق�د ت�رددت يف النص وهي تش�ر إىل نقد بليغ
عالم ذكوري متسلط,
األثر ملا تعانيه األنثى يف
ٍ
تب�دأ الرواي�ة بفنية واضحة ,مليئة بالش�جن
والب�وح الذي يعكس حالة البطلة املأس�اوية,
الدخ�ول إىل عتب� ِة النص َ
كان رائع�اً ,إذ تقول
الكاتب�ة :تلفن�ي األوج�اع واملح�ن ,تهيم بي
الذكري�ات األليم�ة يف وهاد ال�ساب والوهم,
أفتش عن وزر ألقدام�ي التائهة ,والذ لروحي
املتعثرة ,املبعث�رة يف غياهب الزمن ...الدخول
كان س�احرا ً به�ذه الجم�ل الت�ي يقطر الفن
من بني حروفها ,إش�عاع الكلمات كان يعطي
دالل�ة عىل ثقاف�ة لغوية ل�دى القاصة وهذه
الثقاف�ة أمدت ال�سد بطاقة وش�حنة قوية
من الكلم�ات الرنانة ,القصة تبدأ بعد الدخول
ٌ
طالبة
مبارشة ,لتسد لنا بلسان البطلة ,إنها
يف الثانوي�ة ,تع�ود م�ن مدرس�تها إىل البيت,
ُ
ٌ
شيطان إنيس,
يعرض طريقها
أثناء رجوعها
يس�ر بها إىل الوهادي حيث تقع الكارثة التي
س�تعاني منه�ا البطل�ة م�ا تعان�ي ,املنطقة
ريفي�ة ,منها إنطلق الح�دث ليميض بنا حيث

بها مأس�اتها هي جملة بليغة بمعنى تام غر
منق�وص ,كي�ف له�ا أن تخ�ر رج�ال األمن
ُ
الح�رة والخج�ل ب�ا ٍد عليها وهي
بقصته�ا؟
دروب مشبوه ٍة وعرة,
يف
تسلك
بنت ريفية لم
ٍ
ُ
والصدم�ة الكرة هو لقاؤه�ا بوالدها بعد أن

يق�ف هذا املجرم الذي اختطف الفتاة ,أعطاه
دواء من�وم ,وق�ام بفعلته�ا النك�راء وأخ�ذ
بكارتها ,وجردها من ّ
كل يشء ,أرىض ش�بقه
ِّ
الجن�يس وتركها للري�ح تذره�ا يف أي إتجاه,
ُ
تفي�ق م�ن نومها لتجد نفس�ها كق�د فقدت
عذريته�ا ,املجرم ق�ىض نهمه منه�ا ومىض,
اهت�دت إىل ام�رأة كب�رة ,أضافته�ا وضمدت
جرحها وقضت ليلتها عندها ,الحاجة سعدى
ترش�دها إىل الطري�ق الذي يوصله�ا إىل مركز
ُ
الفتاة فيما
لألم�ن وتع�ود إىل بيتها ,تتس�اءل
بينه�ا :وم�ن س�يصدق حكايت�ي ويش�هد يل
ُ
الكاتبة
بالطه�ر بع�د اآلن وقد فق�دت رسه؟
تختار الكلمات التي لها مدلوالت أعمق وباطن
أجمل من ظاهر ,فهذه الجملة التي اخترصت

تخ�ره رجال األم�ن بقص ِة بنت�ه ,الوالد كان
يشعر بالعار ملا حل بابنته ,أخذ يرضبها أبشع
ال�رضب ,ويركلها أش�د الركل حتى توس�لت
أمها إليه أن يكف عنها فربما تموت تحت هذا
الرضب وال�ركل ,الش�خصيات الثانوية بدأت
تظه�ر ,فف�ي صفح�ة  42ظهرت ش�خصية
أخوه�ا هش�ام الصب�ي ال�ذي ل�م يس�توعب
بع�د ما يحص�ل أمام�ه ,إال إن الكاتبة جعلته
يتعاط�ف مع والدت�ه ,ويك�ون يف صفها ,أما
أختها ياسمني فتصفها الكاتبة بأنها صامتة
كتمت الوجع خوفا ً من والدهم ,الذي وصفته
ُ
ُ
تس�أل
الناس
البطلة بأنه هائج وغاضب جداً,
األم عن بنتها فتتعلل لهم بأنها أصيبت بوعكة
صحية وهي يف بيت عمها يف العنرص ,ألن بيت
العم كانت بالقرب منه العيادة الطبيبة لتأخذ
العالج بانتظ�ام ,األم لم تتحم�ل تعنت وظلم
زوجه�ا لبنته�ا الريئ�ة الشيف�ة الطاهرة,
إذ وق�ف أم�ام زوجه�ا وخرت�ه ب�ني الطالق
واالنفص�ال الدائم أو العفو والصفح عن فلذة
كبدها ,الكاتبة ُتدخل الكم العاطفي يف السد,
إنه�ا تري�د أن تجعل م�ن الش�خصية عنرص
ج�ذب وباألخ�ص يف محنة تم�ر به�ا ,الفتاة
تق�ول إن عال� َم األس�ود واألبي�ض ل�ن يدوم,
وثقافة األس�ود واألبيض ربما لن تجد مسوغا ً
لوجوده�ا ,العال�م يتغ�ر ,لن تبق�ى العادات
واالعراف وال التقالي�د تحكم البش بقوانينها
الصارم�ة ,إن الديناميكي�ة لس�رورة الحياة
تتحتم أن يكون هناك تغرا ً كبرا ً س�يطرأ عىل

البشية ,السد مىض من�ذ أوله حتى صفحة
 81وهو يحكي واقعا ً سوس�يولوجي ,البطلة
كانت ناقمة عىل ِّ
كل من تس�بب بهذا االنهيار
الكب�ر يف مجتمعه�ا ,فه�ي تصب�ح طالبة يف
كلي�ة اآلداب قس�م اللغ�ة العربي�ة ,وتح�اول
أن تن�ى امل�ايض ال�ذي تحمل من�ه ذكريات
مؤملة وقاس�ية ,قررت أن ال تستسل َم للتاليش
والفناء ,مضت تش�ق عزمها نحو س�لم العلم
عالم آخر ,عالم
واملعرف�ة ,ثم يدخل ال�سد يف
ٍ
الحب والغ�رام ,يبدأ الحبيب يتتبع أثرها ,كان
الفت�ى قد أكمل مرحلة األخ�رة من الجامعة
وبتخص�ص مهن�دس يف عل�وم األرض ,كان
يكرها بخمس سنوات ,أدخلت الكاتبة البطلة
يف الحب لتخفف عن نفسها الهم الكبر واأللم
الذي الزمها منذ أن وقعت الواقعة عليها حتى
لحظ�ة أن صارحه�ا الفتى بحب�ه وإعجابه,
الكاتبة أدخلت القارئ إىل النص بقوة وجعلته
يميض س�ائحا ً مع تطور السد إال إن الكاتب
أخذت فرة اس�راحة يف أثناء مسايرة السد,
تدخل القاصة شخصية أخرى ,بدت شخصية
وليد هامش�ية أو ثانوية لكن القاص أعطتها
مدلول آخر ,إذ القارئ لم يعبأ لشخصية وليد,
ألن�ه ظهر بصور ٍة طبيعية ,فهو ش�اب قارب
األربع�ني م�ن عم�ره ,ويك�ون اب�ن عمة عز
الدين حبي�ب مرجانة البطل�ة ,الكاتبة أخذت
تحقن القارئ بحقن مهدئ�ة أو منومة ,ألنها
ب�دأت تطور من ش�خصية وليد عىل حس�اب
الش�خصيات األخ�رى ,وليد يطل�ب يدها من
عمها عثمان ,يفرح العم وزوجته بهذا الرجل,
مرجانة كانت متوجسة قليلة من هذا الزواج,
فهي ال مطلقة وال أرملة ,إنها موءودة بسكني
ُ
النهاية
اإلرهاب الذي ن�ال عذريتها وبكارتها,
الت�ي انهت القاصة بها لم تك�ت متوقعة ولم

تخطر ع�ىل مخيلة املتلقي ,فهي نهاية غريبة
صادم�ة ,إذ الفتاة ترى إن وليد لم يكرث ألمر
ُ
يع�رف ّ
كل يشء ,هذه
اغتصابه�ا كث�را ً كأنه
املعرفة قدمتها بإس�لوب استغرابي اندهايش,
فهي مذهولة كيف له أال يبدي أي تأثر بقضية
اغتصابها ,إذ حتى ردة فعله لم تكت متوقعة,
رده البارد الس�اكن يخفي ش�يئاً ,اكتش�فته
مرجانة رسيعاً ,كان وليد شخصية طارئة إال
إنها أعطت قيمة فنية غرائبية مدهش�ة لتطر
ُ
النهاية مدهشة وغر
حبل السد التصاعدي,
متوقعة وه�ي كالصفعة للقارئ أن يفيق من
حقنة الفاليوم الت�ي أخذها ,لتجعله يندهش
من ه�ذه االنعطافة الكب�رة يف النتيجة التي
ُ
الرواي�ة س�لّطت الضوء
وص�ل إليها ال�سد,
االره�اب الذي عبث أيما عب�ث بالجزائر,
عىل
ِ
وس�لطت الرواي�ة ع�ىل االنقس�ام املجتمعي
والفئ�وي ,إذ أصبح�ت الش�عب عب�ارة ع�ن
مجاميع وكلها مس�لحة متحزبة ,فاإلرهابي
الذي تأدلج بأدلجة دينية وصار يسوف الناس
املوت ورجل األمن الذي لم يس�تطع أن يحمي
املواطنني العزل من هذا االرهاب الخطرّ ,
كأن
َ
الرواية تنحو منحى أن تكون رواية اجتماعية
ديني�ة سياس�ية ,لك�ن الص�دى األكث�ر ه�و
للقس�م االجتماعي ,ش�خصية الكاتبة كانت
ِ
متأث�رة بش�خصية بطلته�ا وباألح�داث التي
عاش�تها البطل�ة ,ألن االحداث ه�ي جزء مما
َ
بإسلوب أدبي,
علق يف ذاكرة الكتابة فسطرته
ٍ
لتخرج لعناتها ع�ىل املخربني العابثني بأرواح
ُ
العن�وان له دالل�ة ,املرأة..
أوراق,
البش ع�ىل
ٍ
الرم�اد ,لعل القاصة اتخذت من الرماد نتيجة
لإلنكس�ار النفيس الذي مرت به فتحولت من
ش�جرة خرضاء يانعة إىل باقي�ا رما ٍد محرق
ربما رسعان ما تذره الرياح.

عني على اجلمال يف شعر اهلايكو العربي
أمحد امساعيل
اللغ�ة العربية هي اللغة املرنة التي تتفوق
عىل ذاتها و عىل اللغات األخرى
و بقدرتها عىل االنفت�اح عىل جميع أنواع
األدب العاملي..
و الهايك�و العربي هو ولي�د هذه الحداثة
و ه�ذا االنفت�اح و ق�د ب�رع في�ه الكثر
م�ن األدب�اء و منهم الش�اعرة أ .فراش�ة
دمشقية
و الت�ي جعل�ت من ه�ذه الناف�ذة األدبية
إطالل�ة ع�ىل عوال�م الجم�ال و فيما ييل
بعض نصوصها وما جادت به بصرتنا يف
كشف جماليات نصوصها
ارتفاع الدوالر
الحي خاو
من القطط
فراشة دمشقية
تصوير عميق بهي وكأنه لوحة سينمائية
ال نتوقف معها عن التأمل و الخيال
املقط�ع األول كان حدثا إعالميا هو يحمل
الصدمة يف مش�هديته فارتفاع الدوالر هو
أحد أكثر األشياء سوءا و التي ال يتوقعها
الن�اس يف واقعن�ا الح�ايل مل�ا يحمل�ه من
صدمات فهو خر س�يايس و إقتصادي له
تداعياته عىل الفرد و الوطن

وهذا ما أرادت شاعرتنا املبدعة أن ترسمه
لنا يف املقطع الثاني
الحي خاو
وهنا أقحمت الشاعرة عامل الدهشة مرة
اخرى
فالح�ي الخ�اوي الف�ارغ ه�و إش�ارة إىل
انع�دام وجود عدة أش�ياء أوال اإلحس�اس
وه�ذا األمر بفع�ل تج�ار األزم�ات الذين
يرفعون األس�عار فيقع الضع�اف وقليلو
املردود يف حرة الصمت الخانق
ماذا س�يحرض مع�دوم الح�ال وكل يشء
يتنفس النار؟
فيح�رق بإحس�اس األل�م داخ�ل منزله
ليبتع�د عن نظ�رة البقال والف�ران وبياع
الخض�ار الذين س�يطالبون بدفع ما عليه
من دين
هذا ه�و حالة الصم�ت الخان�ق املجازي
الذي أرادت إيصاله شاعرتنا املبدعة
طبع�ا القفل�ة كان�ت بس�اطا مذهال من
الدهشة فهي لم تقل من البش
هي وضعت القطط لتصنع مشهد هايكو
مغاير ميلء بالدهشة
دون أبع�اد بشي�ة ليبق�ى ع�ىل أص�ول
الهايكو بعيدا عن األنسنة
فعندما نس�أل أنفس�نا لم الحي خال من

القطط؟
أو من موائها....
نجد الجواب
الجوع شديد
هي هج�رت الحي منذ ف�رة ألنها ال تجد
فيه ما يسد رمقها
وهنا يمكن أن ننظر إىل املشهد بعمق أكر
فالحي هو صورة مصغرة عن الوطن
بل هو الوطن بعينه
و عند ارتفاع الدوالر بشكل متتايل
نجد الش�باب يغادرون الوطن
طبعا يمكن ألحدهم ان يسأل ملاذا أقحمت
يف القراءة الشباب
الجواب ببساطة
الشباب ببساطة هو عامل اتزان اي وطن
وبدونه هو خاو
ال صدى لصوته
هذا الن�ص العميق و املدهش جدا مفتوح
التأويل نسجته مبدعتنا من حرير حروفها
وهي تحاكي واقع وطن
ويف ن�ص آخ�ر نالح�ظ عمق اإلحس�اس
والتم�ازج الخ�الق م�ع عن�ارص الطبيعة
حني تقول
حقول الالفندر
أعىل من قرص املغيب

وثبة الحصان
فراشة دمشقية
حني تتنف�س الصورة الش�عرية نفس�ها
بني ي�دي م�ن طوع�ت األبجدية نفس�ها
رهن بنانهم نجد أننا نبقى نتأمل سحر و
جاذبية تلك الصور الشعرية
قصرة كانت أم طويلة
ويف أي ميدان من ميادين الشعر
هايكو ...نثر ...موزون ...إلخ
وم�ع ه�ذا الن�ص تحل�ق بن�ا ش�اعرتنا
بالهايكو
وهي ترس�م حركة الطبيعة و ترس�م لها
أبعادا و جماليات عىل واقع البش
الالفن�در ه�و روح الحي�اة يف بروفان�س،
هكذا يقول س�كان و زوار تل�ك املقاطعة
الساحرة جنوب رشق فرنسا،
الالفندر هو زهر الخزامى
وحق�ول الالفن�در تمت�د يف تل�ك املقاطعة
ألمي�ال حتى يعانق لونه�ا القرمزي زرقة
السماء عند خط األفق
و زه�ور الالفن�در تتفت�ح براعمه�ا ب�ني
شهري حزيران و آب (أغسطس)
و هنا سينمائية املشهد
فتفتح أزهار الالفندر وهي تعانق السماء
بلونه�ا القرم�زي يعلو حتى يكون س�يد

املوقف يف السماء
و كأنه يطغى عىل مشهد الغروب و لونه
و كأن الشفق يتمازج بهذا اللون القرمزي
املزهل
مش�هد حقول الالفندر ميلء بالش�اعرية
والجمال و الفرح
وطغيانه عىل مشهد الغروب
ه�و التفات�ة فني�ة ال تخلو م�ن اإلبداع
فهنا ارتسامة الفرح
وهو يطغى عىل مشهد الحزن و األلم
و حتى يكون أجمل و أجمل
تقح�م الش�اعرة املبدعة مش�هد وثبة
الحصان لتصنع املفارقة و الدهش�ة و
الجمال
فهن�ا وثب�ة الحص�ان تطغى ع�ىل جمال
حقول الالفندر و عىل مشهد املغيب
الحص�ان هو رمز لألصال�ة يف كل يشء
لك�ن الش�اعرة املبدع�ة أرادت أن ترك
أبعادا لهذه املشاهد الثالثة حني حلقت
بعنرص الدهشة الثالث وثبة الحصان
فالوثبة هي قفزة تكون ملس�افة بعيدة
تبذل بها كل جهدك لتصل إىل هدفك
وهذا يأخذنا لنستشف املعنى
بأنه�ا أرادت ان تكون تل�ك الوثبة وثبة
نوعية تكون كعالمة فارقة كيء يغر
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مسار حياة إنسان
وهنا املبتغى
فتل�ك الوثبة العالية األصيلة تس�بق كل
يشء لتكون أنت عنوانا للجمال
لته�زم الغ�روب و الخري�ف يف داخل�ك
لتكون أنت كما ينبغي أن تكون
ن�ص محل�ق وب�اذخ الجم�ال م�يلء
باإلحس�اس و الش�اعرية والتكثي�ف و
الدق�ة يف التقاط املش�هد البس�يط من
حركة الطبيعة
وهن�ا ال ب�د م�ن الق�ول إن اللغ�ة هي
الزهرة التي يتزين بها الجسد
والشعر مهما كان نوعه هو جس تعر
من خالل�ه ال�روح إىل عط�ور مزيجها
الدهشة
ترفع القبعة لكل هذا الجمال أ .فراش�ة
دمشقية.
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حنو مستقبل افضل...هلا

تك�ون البداية اإليجابية لكل عام جديد
عندما نضع أنفسنا يف مواجهة رصيحة
مع الذات نقيم فيها أنفس�نا وعاقاتنا
س�واء بخالقن�ا أو عاقاتنا االجتماعية
املختلف�ة م�ع رشي�ك حياتن�ا وأبنائنا
وأهلن�ا وأصدقائن�ا وزمائن�ا يف العمل
وجريانن�ا وكل م�ن تربطن�ا بهم عاقة
ولو كانت رسمية.
قب�ل هذا العام ندع�وك من خال بعض
النصائ�ح الت�ي نوجهه�ا إلي�ك لتقييم
عاقاتك بشكل حيادي ومواجهة نفسك
بسؤال رصيح حول عاقاتك :هل أعيش
بمبدأ أنكرس أنا والعاقة تدوم؟
النساء يف عاقاتهن ينقسمن إىل قسمني
كما ييل:
القس�م األول :أنكرس أنا لكي ال أش�عر
بالذنب من انكس�ار الطرف اآلخر ،فهو
متعلق بي ويحبني وال يستطيع العيش
بدوني ،وأنا أرى مصلحتي ومس�تقبيل
يف م�كان آخر بعي�دا ً عن�ه ،ولكنني لن
أس�تطيع ترك�ه فقد يم�وت أو يمرض
وتتوقف حياته.
القس�م الثان�ي :أنك�رس أن�ا؛ ألنن�ي ال
أس�تطيع العيش ب�دون ه�ذه العاقة،
ف�ا أرى حيات�ي بدون هذا الش�خص،
وال أس�تطيع العيش بدون�ه ،ولن أكون
س�عيدة وهو بعيد عني ،ولن أجد مثله،
لذل�ك س�أتحمل أي يشء مهم�ا كان

املطبخ ..

نصائح لتقييم عالقاتك بشكل حيادي

وأتن�ازل ع�ن كل يشء وأنك�رس وأقبل
بذلك فق�ط ألعيش مع هذا الش�خص،
فأنا أضعف من أن أتركه.
والحقيق�ة أن القس�مني يعيش�ان يف
عاقتهم�ا دور التضحي�ة ،وتم�ر بهما
األع�وام عام�ا ً بع�د ع�ام دون تق�دم

يذكر س�وى تقديم املزي�د من التنازالت
والتضحية.
واجهي نفسك بما ييل:
هل تتنازلني عن مخططاتك ومستقبلك
وتتنازلني عن س�عادتك؟ ه�ل تتنازلني
عن كرامتك وقيمك وحقوقك ويف أوقات

كث�رية عن إنس�انيتك فق�ط لتحافظي
ع�ى تل�ك العاق�ة وتبقيه�ا يف حياتك،
فتنكرسي أنت وتعيش العاقة؟
تتأمل�ني أن�ت لك�ي ال تنته�ي العاق�ة،
فأن�ت تري�ن أنك ل�ن تتحم�يل العواقب
نهائي�اً ،ولك�ن اعلم�ي جي�دا ً بأنها لن

طريقة عمل ملفوف
الباذجنان باللحم
تدوم لك ،فهي هش�ة وأساسها ضعيف
وأركانه�ا بالية وأنت منكرسة وال يوجد
م�ن يحميه�ا وينميها ،وس�يأتي اليوم
ال�ذي تنكرس في�ه تلك العاق�ة ،وقتها
س�تفيقني من غفلتك وتعيش�ني بمبدأ
“أنا أوالً”.
ونتحدث عن الح�ل لعاقات ناجحة مع
ال�ذات والغ�ري ،حيث نقول :إنها ليس�ت
بأنانية ب�ل بداية الحي�اة؛ ألن الله تعاىل
عندما أنزل القرآن الكريم فإنه يخاطبك
أن�ت أوالً (افعل  -اس�مع ِّ -
صل  -اذهب
 ال تفع�ل  -انتبه  -احذر  ...الخ) وكلهاأوام�ر تخاطبك أن�ت قب�ل أي يشء ،أي
أن�ت أوالً ،ثم يأتي من بعدك ،لذلك عيي
بمب�دأ ينكرس ما ينكرس مادام يس�تحق
االنكسار ،فأنا بخري ولن أنكرس من أجل
أي مخل�وق وأي عاق�ة تؤذين�ي ،وقويل
كفى للمزيد من العاقات التي تأكل من
حياتك.
وليك�ن حديثك وواقعك م�ع رشكائك يف
عاقاتك املختلفة كالتايل :أهاً وسهاً بك
يف حياتي سأنمي عاقتي بك وسأسقيها
بكل خري ،ولكن ل�ن أكرس نفيس ألجلك،
أنا س�أكون قوي�ة أوالً ألجل نفيس ،وإذا
كن�ت حق�ا ً تريد أن أبق�ى يف حياتك ،فا
تنتظ�ر من�ي أن أك�رس نف�يس ألحافظ
علي�ك؛ ألنن�ي بكل حزم س�أختار نفيس
أوالً وأبدأ عامي الجديد قوية واثقة.

لطلة ابهى...

باملكياج ...حيلة لتبدو أسنانك أكثر بياضاً

ق ْد يبدو لون األس�نان باهتا ً بشكل
طبيع�ي ،وهو ما ال يمكن أن تغريه
عملي�ات التبيي�ض املعتم�دة .لكن
من املمك�ن اللجوء إىل بعض الحيل
التي ق�د تجعلها تب�دو أكثر بياضا ً
مما هي عليه يف الحقيقة.
ومن ه�ذه الحيل ،تل�ك التي تعتمد
ع�ى املكي�اج .فمن أج�ل الحصول
عى أس�نان بيض�اءُ ،ينص�ح مثاً
برس�م حدود الش�فتني بقلم بلون

نيود ،فتبدوان ممتلئتني كما تصبح
األسنان أكثر ملعاناً.
وم�ن أج�ل تطبي�ق ه�ذه الحيل�ة
بطريق�ة صحيحة ،يج�ب الرتكيز
بالرس�م أعى وسط الش�فة العليا،
أو ما ُيس�مى قوس كوبيدون .كما
َ
زاويتي الش�فتني
من امله�م تحديد
جيداً.
أم�ا ع�ى الش�فة الس�فى فيجب
يف ه�ذه الحال�ة تركيز الرس�م عى

منتصفه�ا قب�ل تغطي�ة األطراف.
وأخ�ريا ً يمكن تطبيق أحمر ش�فاه
بل�ون القل�م أو بلون أغم�ق قلياً،
مم�ا يجعل األس�نان تب�دو بيضاء
أكثر مما هي عليه يف الحقيقة.
ويجب دائما ً التذكري بأهمية العناية
بصح�ة الفم واألس�نان من طريق
التنظي�ف اليومي وع�دم تعريضها
للعوام�ل الضارّة مث�ل بعض أنواع
الطعام والرشاب.

بالتقليب جيداً.
 .11اضيف�ي ملعقة ملح وملعقة
فلف�ل وقوم�ي بالتقلي�ب واتركي
اللحم حتى ينضج.
 .12يف هذه األثن�اء ّ
قطعي الفلفل
الحار.
 .13لتحض�ري الصلص�ة :يف وعاء
عى النار ّ
سخني الزيت.
 .14اضيف�ي الطماط�م وقوم�ي
بالتقليب حتى تذبل.
 .15بع�د نض�ج اللح�م باملق�اة
اضيفي البقدونس وحرّكي تحريك
بس�يط ثم ارفعي املق�اة من عى
النار.
 .16يف الوع�اء ع�ى الطماط�م
اضيفي باقي الثوم والفلفل الحار
وقومي بالتقليب.
 .17اضيف�ي معج�ون الطماط�م
وقومي بالتقليب.
 .18اضيف�ي امل�اء بالدري�ج م�ع
التقلي�ب مع مراعاة الحصول عى
صلصة ثخينة.
 .19انتظري حتى بداية الغليان.
 .20اضيفي عص�ري الحامض مع
½ ملعقة من امللح و½ ملعقة من
الفلف�ل األس�ود ،وانتظ�ري حتى
الغليان ثم ارفع�ي الوعاء من عى
النار.
 .21اح�ي الباذنج�ان بخلي�ط
اللحم ثم ضعيه بصينية الفرن.
 .22اسكبي الصلصة عى الوجه.
 .23إذا كان هن�اك مزيد من اللحم
يمكن أن ترشيه عى الوجه.
 .24ادخ�يل الصيني�ة ع�ى درجة
 180ملدة من  15-20دقيقة.

نصائح طبية

سلوكيات

نصائح لعالج غرية الطفل من املولود اجلديد
الغ�رية م�ن املول�ود الجدي�د م�ن
األمور املقلقة لألم كث ً
ً
خصوصا
ريا،
و أنه�ا ق�د توص�ل طفله�ا االول
لحاالت م�ن االكتئاب و تغري املزاج
و التقل�ب ،الغ�رية عمومً ا هي أحد
املش�اعر الطبيعية اإلنس�انية عند
االطف�ال عندما يجد من اس�تحوذ
عى اهتمام أباه و امه ،القليل منها
غري طبيع�ي عندما تصبح االنانية
ممثل�ة يف الغرية البد لألم من وقفه
لعاج ذلك .
كيف تتك�ون الغ�رية و مظاهرها
عى الطفل :
عندما تبدأ االم يف الحمل مرة أخرى
ً
ش�يئا جدي ًدا
مع يش�عر الطفل أن
اس�تحوذ عى اهتمامه�ا و نقص
من الحنان له يبدأ الطفل بالشعور
بالغ�رية من ال�ذي أخ�ذ انتباه امه
عنه و تتباين أس�اليب التعبري عن
الغ�رية لدى كل األطفال مما يجعل
من كش�فها أمرًا صع ًبا حتى لو لم
يظهرها الطفل ،حيث تظهر الغرية
بأس�لوب تعبريي مصطنع يخفي
في�ه الطفل مش�اعره الحقيقية و
يقوم بضم اخي�ه الجديد و اظهار
الحب ل�ه و ضم�ه و تقبيلة و هو

مقادير ملفوف الباذنجان:
 2حبة باذنجان كبرية
 2طماطم
 1بصل كبري
 300غ لحم مفروم
كوب بقدونس مفروم
كوب زيت للقيل
½ 1كوب ماء
 3ملعقة كبرية معجون طماطم
ملعقة صغرية فلفل أسود
ملعقة صغرية ملح
 6فص ثوم مهروس
عرصة حامض
طريقة عمل ملفوف الباذنجان:
ّ .1
قطع�ي الباذنج�ان طولي�ا ً ثم
تبّليه بامللح.
ّ
س�خني
 .2يف مق�اة ع�ى الن�ار
الزيت.
َ .3ق ّيل الباذنجان بالزيت.
 .4يف ه�ذه األثن�اء قومي بتقطيع
البصل.
 .5بع�د احم�رار الوج�ه الس�فيل
م�ن الباذنجان اقلبي�ه عى الوجه
اآلخر.
 .6بع�د تحم�ري الباذنج�ان م�ن
ّ
وصفيه
الجهتني ارفعيه من الزيت
عى مناشف ورقية.
 .7بنفس املق�اة ّ
قيل البصل حتى
يتحول للون الذهبي.
 .8يف هذه األثناء ّ
قطعي الطماطم
مكعبات.
 .9بع�د أن يذب�ل البص�ل اضيفي
نص�ف كمية الث�وم وقلّب�ي حتى
يذبل الثوم أيضاً.
 .10اضيف�ي اللح�م وقوم�ي
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يف حقيق�ة األمر يود الفتك به ،لكن
هناك عد ًدا م�ن الترصفات يفعلها
الطفل بشكل ال إرادي تظهر غريته
من املولود الجدي�د مثل الحبو يبدأ
الطفل بالحبو مثل أخيه الرضيع أو
مص األصاب�ع أو البكاء و الرصاخ
أو أن يطل�ب م�ن االم أن تطعم�ة،
استعمال لغة الطفل الرضيع لكي
يقلد أخاه ،رشب الحليب و املاء من
الزجاجة ،النوم عى رسير الطفل،
اإللتصاق باألم يف كل وقت ،اعتال
الصح�ة و تقصان ال�وزن ،الكأبة
و تعك�ر املزاج ،قل�ة النوم ،الخوف

الش�ديد ،تقريب أح�د األلعاب إليه
مث�ل الدم�ى و ال يتخى عنها حتى
لو خرج من املنزل  ،عدم طاعة األم
و عنادها ،السلوك العدواني ككرس
األوان�ي و الفاز باملنزل و القس�وة
عى الحيوانات .
أهم أسباب الغرية :
بالطبع ال يلجأ الطفل لهذا السلوك
إال نتيج�ة لع�دد م�ن األس�باب
املنطقية لعل أهمها الشعور بعدم
األم�ان الن الطفل يريد أن يش�عر
أنه مهم بالنسبة إىل والديه ،الغرية
من اخوة املولد لكثرة تدليل االم له

فنجد ان بع�ض االمهات تكثر من
تديل املولود الجديد و تهمل طفلها
االول ً
قليا ،املقارنة بني األخوة نجد
ان الكثري م�ن االخط�اء التي تقع
بها االم هي مقارنة الطفل بأخوته
يف التحصي�ل ال�درايس و الذكاء أو
الجم�ال ،الغرية م�ن الطفل املعاق
لش�عوره بالحرم�ان ،او العق�اب
الجس�دى و النف�يس لطف�ل دون
س�واه عدم س�ماح االه�ل للطفل
بإظاهر و اب�داء غضبه مثل اخيه
الرضي�ع ،االنانية عند الطفل حيث
نجد أنه كلما زاد الشعور باألنانية
عن�د الطف�ل كلم�ا زاد الش�عور
بالغرية ،ضعف ثقة الطفل بنفسه
عامل من عوامل ظهور الغرية عى
الطفل .
نصائح و طرق بس�يطة للحد من
غريه الطفل :
ال يجب أن تفاجئي الطفل باملولود
فج�أة البد من تع�ريف الطف�ل أنك
حامل و أنه سوف يستقبل أخ جديد
حتى يبدأ بتحضري نفسه لذلك ،من
وقت أخر احرضي الهدايا للطفل و
قويل له انه م�ن اخيه الجديد و انه
يحبه مثلما هو يحبه .

دراسات حديثة

أيهما أخطر يف زمن كورونا؟ السفر ام التسوق؟

كش�فت دراس�ة أجرته�ا جامع�ة هارف�ارد
األمريكية عن نتائج مفاجئ�ة تتعلق بالطريقة
األخط�ر التي ت�م من خاله�ا انتق�ال فريوس
كورونا املس�تجد ،وركزت الدراس�ة تحديدا عى
السفر والتسوق.
واس�تخدمت الدراسة نماذج حاسوبية ملراجعة
تدفق الهواء يف كبائن الطائرات ،واكتش�فت أن
أنظمة التهوي�ة املتخصصة عى مت�ن الطائرة
تصف�ي  99باملئ�ة م�ن الفريوس�ات املحمولة

جواً.
وع�ى الرغم م�ن أن الدراس�ة ت�م تمويلها من
رشكات للط�ريان ومصنع�ي الطائ�رات ،ف�إن
باحث�ي هارفارد يرصون عى أن ذلك لم يؤثر يف
النتائج التي خلصوا إليها ،وفق ما ذكرت شبكة
“يس إن إن” األمريكية ،الخميس.
وأك�د الباحثون أنه عى الرغ�م من إعادة تدوير
اله�واء داخ�ل مقص�ورات الطائ�رة ،فإنه يمر
عرب مرش�حات عالية الجودة ،مش�ريين إىل أنه

من غ�ري املرجح أن ينتقل ف�ريوس كورونا من
راكب إىل آخر بسبب “االتجاه الهبوطي” لتدفق
الهواء.
وتقول الدراس�ة إن التهوية داخل الطائرة بهذه
الطريق�ة تقاوم بش�كل فعال مخاط�ر انتقال
الف�ريوس م�ن راك�ب إىل آخ�ر ،وال س�يما مع
االقرتاب الذي ال مفر منه بني املسافرين يف أثناء
الرحات الجوية.
ويؤك�د باحثو هارفارد أن نظ�ام التهوية ليس
وح�ده من يحد من انتش�ار العدوى ،مش�ريين
يف ه�ذا الص�دد إىل ما تلعبه األقنع�ة الواقية من
دور مه�م م�ن الحفاظ عى صحة املس�افرين،
فضا عن تطهري املقص�ورات والفحص الذاتي
للركاب.
وقالت الدراس�ة إن “النهج متع�دد املراحل من
إجراءات الس�امة الذي تتبعه رشكات الطريان،
يقلل من خطر انتقال فريوس كورونا عى متن
الطائ�رات إىل درج�ة أق�ل بكثري من األنش�طة
الروتيني�ة األخ�رى ،مث�ل التس�وق أو تن�اول
الطعام بالخارج”.ونصح الباحثون يف دراستهم
املسافرين بتقليل وقت إزالة األقنعة خال تناول
الطعام أو الرشب يف أثناء الطريان.

ما أسباب التهاب اجليوب االنفية وما طرق عالجه؟
مع انخفاض درجات الح�رارة يصاب الكثري
من الناس بالتهاب الجيوب األنفية ،الذي يعد
أحد التهابات الشائعة ،فكيف تتعامل معه؟
أن التهاب�ات الجيوب األنفي�ة يمكن عاجها
بصورة جيدة يف أغلب األحيان.
ما الجيوب األنفية؟
الجي�وب األنفي�ة عب�ارة ع�ن تجاوي�ف يف
الجمجمة مبطنة بغش�اء مخاطي ،وتش�مل
ه�ذه الجيوب األنفية األمامي�ة والفكية فوق
وتحت تجويف العني.
هناك  3أنواع من التهاب الجيوب األنفية:
الحاداملتكرر الحاداملزمنوتتمث�ل األع�راض املعتادة اللته�اب الجيوب
األنفية الحاد يف ضيق التنفس األنفي ،وتدفق
اإلف�رازات م�ن األنف وأس�فل الحل�ق ،وآالم
الوجه ،والحمى ،وكذلك الصداع.
م�ن جهته ،قال الربوفيس�ور يورغ ش�يلينغ
إن الته�اب الجي�وب األنفية املزم�ن غالبا ما
تك�ون األعراض به أقل وضوحا ،لكنها تكون
مزعجة.
ويف كثري من األحيان تضعف حاس�ة الش�م،
وأوضح ش�يلينغ أن الته�اب الجيوب األنفية
ي�رض خايا حاس�ة الش�م جزئي�ا ،ويف حالة
الته�اب الجيوب األنفية املزم�ن يفقد بعض
امل�رىض قدرتهم عى الش�م بش�كل دائم بعد
فرتة من االلتهاب املتكرر.
ونص�ح الربوفيس�ور ش�يلينغ باس�تعمال

محل�ول ملح�ي قب�ل الذه�اب إىل الطبي�ب
واستنش�اقه عى ش�كل قطرات أنف أو رذاذ
أن�ف م�ن الصيدلي�ة ،أم�ا متى تك�ون هناك
حاج�ة للمض�ادات الحيوية فه�و أمر يقرره
الطبي�ب ،ولك�ن ع�ادة ق�د يص�ف الطبي�ب
املض�ادات الحيوية إذا كان�ت هناك مؤرشات
عى حدوث مضاعفات مثل الصداع الش�ديد
أو ت�ورم الوجه ،فضا عن زيادة مس�تويات
االلتهاب بشكل ملحوظ.
و أوض�ح الربوفيس�ور س�ومر أن الته�اب
الجي�وب األنفي�ة الحاد تس�تمر أعراضه ملدة
أق�ل من  12أس�بوعا ،وم�ع االلته�اب الحاد
املتكرر ،هن�اك  4نوبات أو أكثر من االلتهاب
يف غضون  12شهرا ،مع فواصل زمنية خالية

من األعراض.
ويرى الربوفيسور س�ومر أنه يتم تشخيص
الته�اب بأن�ه مزم�ن إذا اس�تمرت األعراض
ألكثر من  12أسبوعا.
كي�ف يت�م ع�اج الته�اب الجي�وب األنفية
املزمن؟
أوض�ح ش�يلينغ أن�ه إذا كان�ت االلتهاب�ات
مزمن�ة ،فيمك�ن عاج األع�راض عن طريق
محل�ول ملحي لألنف ،ويس�مح بمس�كنات
األلم إذا لزم األمر.
وأضاف أن رذاذ األنف املحتوي عى الكورتيزون
قد يس�اعد يف عاج التورم والتهيج املزمنني،
ويمكن العاج بالكورتيزون عى شكل أقراص
لكن تحت اإلرشاف الطبي.

طبيبك يف بيتك

اطعمة مهمة عليك تناوهلا بعد الشفاء من كورونا
قدم�ت خب�رية تغذي�ة مجموعة
من النصائح الغذائية لألشخاص
الذين تعافوا من اإلصابة بفريوس
كورونا املستجد “كوفيد .”19
فم�ن ال�رضوري الرتكي�ز ع�ى
أطعم�ة صحية تق�وي املناعة يف
الجس�م وتعي�د الق�وة إىل الفرد،
بع�د انتهاء فرتة العاج وش�فاء
املصاب من كورونا.
وأضافت الخبرية يف شؤون التغذية:
“لذا ،يجب تناول الربوتني بمختلف
أنواع�ه م�ن الحليب ومش�تقاته،
واملش�تقات الحيواني�ة م�ن أج�ل
تجديد األنسجة”.
كما نصحت بتناول“ :النشويات
م�ن الخب�ز واألرز والبطاط�ا
للحص�ول ع�ى الطاق�ة إضافة
إىل الفواك�ه والخض�ار لتزوي�د

الجس�م بالفيتامين�ات واملعادن
الغذائية”.
وأوضحت أنه “يف املحصلة ،تقوم
ه�ذه التعليم�ات الغذائي�ة ع�ى
تناول الشخص طعاما متنوعا ذا

نوعية جيدة وكمية مناسبة بعيدا
عن األطعم�ة الدس�مة وكميات
كبرية من امللح والسكر”.
وأش�ارت ماي�ا غاري�وس إىل أن
الف�رد عن�د إصابت�ه بف�ريوس

كورونا ،تح�دث لديه مضاعفات
ت�ؤدي إىل خس�ارة ال�وزن دون
قصد ،خاص�ة أن تأثرياتها تكون
عى حاس�تي التذوق والش�مّ ،ما
يقلل من تناوله للطعام.
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كلمات متقاطعة

الحمل

تتع�اون اليوم مع ش�خص م�ا لتقدي�م فكرة
جديدة للعمل .هذا الش�خص س�عيد جدا بسبب
تعاون�ك مع�ه وتش�جيعه .تكس�ب رض�ا وود هذا
الش�خص وربما يفاجئك هذا املس�اء بخ�رب أو بهدية.
اقبل هذه الهدية فأنت تستحقها.

الثور

ستش�عر اليوم أنك تس�تطيع أن تتواصل مع
اآلخرين بسهولة .اخرج من املنزل واقض وقتا
ممتع�ا مع من تحب .ستش�عر بالحزن والضيق
ملج�رد مصارح�ة البعض لك بأمر ما .ه�ذا يدل عىل
أنك ش�خص حساس جدا وتنزعج من أي يشء يقال لك
سواء سلبيا أو إيجابيا.

الجوزاء

ال تحاول أن تترصف مثل شخص ما ،وخاصة
إن كان هذا الشخص ال يشبهك تماما .تحاول
أن تغري نفس�ك منذ ف�رتة ولكن ه�ذا ال يعني أن
تترصف مثل شخص آخر .ربما تدفعك مجموعة من
األش�خاص للت�رصف بطريقة ما ملج�رد االنتقام منك،
فكن حذرا.

السرطان

س�يكون من األفضل لك الي�وم أن تظل بعيدا
ع�ن التوتر أو املش�اكل .ال تتدخل يف مش�اكل
اآلخري�ن أو ش�ؤونهم .عندم�ا تح�اول ان تؤي�د
بعضهم ،قد تحول نفس�ك بهذه الطريقة من صديق
إىل عدو أو خصم .إذا لزم األمر حاول أن تساعد الجميع
إليجاد حل للمشكلة دون التحيز آلي طرف.

األسد

احرتم ذاتك وقدرها اليوم .استفد من تجارب
وخربات اآلخرين واطلع ع�ىل أقوال الحكماء.
أفعالك الطائش�ة قد تجعلك تقع يف مشكلة ما .ال
تترصف بطريقة متهورة وعمياء يف أي موقف .تأكد
أنك لديك كافة املعلومات قبل اتخاذ أي قرار.

حدث يف مثل
هذا اليوم

العذراء

ال داع للشعور باإلحباط واليأس ،فربما تتيح
لك الظروف اليوم الدخول يف مش�اريع جديدة
ومختلفة .يتحس�ن وضعك العاطفي اليوم بدون
أي مقدمات أو أس�باب .س�واء كنت جادا أو مرنا يف
التعامل مع الحبيب أو مع اآلخرين عموما ،س�تندهش
م�ن كالمه�م الجمي�ل وأفعاله�م التي تدل ع�ىل حبهم
الشديد لك.

الميزان

ض�ع ح�دودا للتعامل مع بعض األش�خاص
اليوم .فكر يف مس�تقبلك املهن�ي واملادي .هذه
الفرتة حرجة جدا لذل�ك عليك أن تفكر كل لحظة
يف طبيعة مس�تقبلك بش�كل واقعي .يجب أن تفصل
بن الواقع والخي�ال حتى تحقق النجاح يف كل مجاالت
الحياة.

العقرب

ح�اول أن تس�يطر ع�ىل قوتك هذا الي�وم .قد
تص�ل بعض األم�ور الخاص�ة ب�ك إىل ذروتها
هذا الي�وم .هذا اليوم ال يوجد وق�ت لديك للراحة
والكس�ل ،وعلي�ك أن تس�تغل وقت�ك يف تحقي�ق كل
أهداف�ك وتخط�ي أي حواج�ز تعرتض طريق�ك .انظر
للمستقبل بنظرة إيجابية.

القوس

تخل�ص من مش�اكلك اليومية الت�ي تتعلق يف
األس�اس باملايض .تحرر من املضايقات أيضا
التي عك�رت حياتك منذ زمن .ق�م بإنهاء جميع
األعم�ال املؤجل�ة وتخل�ص م�ن جمي�ع االلتزامات
القديمة التي لم تعد متعلقة بك.

الجدي

ال ب�أس إن ش�عرت أن بحاج�ة إىل البكاء هذا
اليوم ،فأحيانا البكاء يجعلنا نش�عر بالراحة.
إن ش�عرت بالخ�وف أو أن�ك مقيد ،ق�د يكون من
املس�تحيل أن تش�عر بالفرحة واملتعة .اقنع نفس�ك
بأنك لديك القدرة ع�ىل تحدي الصعاب من أجل تحقيق
أحالمك.

الدلو
قد تكون أنت السبب يف خالفات العمل اليوم ،فال
تلزم نفس�ك بالكثري من امله�ام وال تلزم زمالءك
أيضا ،وعندئذ سيصبح من املمكن أن تتقدم بشكل
أفض�ل .اقض وقتا أكثر مع رشي�ك حياتك وأصدقائك.
التوتر يصيبك باملرض؛ يجب أن تأكل بطريقة صحية وأن
تمارس الرياضة لبناء الثقة والشعور بالراحة.

الحوت

هدفك هذا اليوم هو أن تلفت نظر ش�خص
م�ا أو تس�حره بكالم�ك أو بأفعال�ك .ي�وم
مناس�ب للتعب�ري عن مش�اعرك تج�اه الحبيب
ولك�ن ال داع لإلفراط أو املبالغة .فكر بحرص فيما
تقوم به اليوم .

 – 1911شيفروليه يدخل رسم ًيا يف سوق السيارات
يف منافسة مع طراز «تي فورد».
 – 1913الوالي�ات املتح�دة تس�ن قان�ون رضيب�ة
الدخل.
 – 1916إبرام معاهدة تأسيس إمارة قطر.
 – 1918بولن�دا تعل�ن اس�تقاللها عن روس�يا بعد
الحرب العاملية األوىل.
 – 1928تركي�ا تبدأ باس�تخدام الح�روف َّ
الالتينيَّة
ً
بدال من العربية يف كتابة اللغة الرتكية.
 – 1942إط�الق أول صاروخ أملان�ي من طراز «إف
 »-2وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
 – 1956العمال العرب ينس�فون أنابيب البرتول يف
كل من س�وريا وليبي�ا والبحرين والس�عودية ملنع
الب�رتول عن املعتدي�ن أثن�اء الع�دوان الثالثي عىل
مرص.
 – 1957إط�الق الكلب�ة اليكا إىل الفضاء بواس�طة
السفينة س�بوتنك -2الس�وفيتية لتكون أول كائن

حي يطلق برحله إىل الفضاء.
ً
رئيس�ا للوالي�ات
 – 1992انتخ�اب بي�ل كلينت�ون
املتحدة بعد تغلبه عىل الرئيس جورج بوش.
 – 1995تربئ�ة العب كرة الق�دم األمريكية أو جاي
سيمبسون من تهمة قتل زوجته وعشيقها.
- 2004الرئي�س األمريك�ي ج�ورج دبلي�و ب�وش
يحظى بفرتة رئاسية ثانية بعد تغلبه عىل منافسة
الديمقراطي جون كريي.
 – 2013إعص�ار هاي�ان يرضب الفلب�ن و فيتنام
يؤدي إىل مقتل حوايل  6100شخص.
العاملي الواحد ،ل ُيصبح
 – 2014افتتاح ُبرج التجارة
ّ
أط�ول مبنى يف نصف ُ
الكرة الغربيَّ�ة ،بارتفاع 541
ً
مرتا.
 – 2015إعص�ار تش�اباال ي�رضب املحافظ�ات
الس�احلية اليمنية حرضموت وش�بوة وسقطرى،
ويدمر آالف املنازل ويقتل ثمانية أشخاص ،ويعترب
أقوى إعصار استوائي يف املحيط الهندي.

مشاكل وحلول

يل زوجا ً.
أصبح�ت غ�ري س�عيدة ..امرأة
كئيبة ،وهذا عكس طبيعتي التي
كان يعرفه�ا عني من حويل ..لم
أعد أضحك كما يف السابق ،دائما ً
حزينة وأحمل الهموم.
أعرف أن�ه اذا تطلقن�ا لن ينفق
ع�ىل األوالد ،إال كما يرى هو أنه
كاف ،وصارحن�ي بذل�ك ..وهذا
طبعا ً لن يحدث ،وسيعطيني أقل
بكثري من احتياج�ات األطفال،
وهو م�ا يجعلني متحرية يف أمر
االنفصال؛ ألني لن أس�تطيع أن
أتحمل هذه املسؤولية وحدي.
النصائح والحلول:
س�أحاول أن أش�اركك أكثر من
سيناريو للحل:
الس�يناريو األول :أن تنفص�ي
ع�ن زوج�ك وتتحم�ي األعب�اء
املالي�ة والنق�ص الذي س�ينتج
ع�ن فراقكما ،وتؤكدي لنفس�ك
أن امل�ال لي�س كل يشء يف الدنيا
وأن حياتك ستكون أفضل وأنت
ح�رة ،فربما تلتق�ن برجل آخر
طي�ب وتكمل�ن حيات�ك مع�ه
براحة ورشاكة حقيقية.
هذا السيناريو األول يظل ناقصا ً
إن لم تسأيل نفسك ماذا سيكون

قصة مثل
ي�رضب للش�خص ال�ذي يأخ�ذ األم�ور بالحزم
ويتجن�ب الح�رية وال�رتدد يف جمي�ع أفعال�ه
وأعماله.
أصله:
أن ضيف�ا نزل عىل رج�ل يف بيته  ،فق ّدم الرجل له

مص�ري األبناء؟ هل سيعيش�ون
م�ع والده�م يف ح�ال زواج�ك
ثانية؟ هل تستطيعن فراقهم؟
الس�يناريو الثان�ي :أن تنفصي
ع�ن زوج�ك وتق�رري أن تهبي
كل حيات�ك ألوالدك ،لكن بهدوء
وس�يطرة تام�ة واس�تقاللية
تكون�ي خالله�ا غري مس�ؤولة
ع�ن زوج كئي�ب ينغ�ص عليك
حيات�ك! وهنا يكون الس�ؤال يف
مواجه�ة نفس�ك :هل س�أكون
حقا ً أفضل حاالً؟ وأوفر ألطفايل
حي�اة هادئ�ة؟ وكيف س�تكون
مشاعرهم؟ هل سيشتاقون إىل
والدهم وهو الحنون عليهم رغم
كآبته وكس�له؟ وهل أس�تطيع
تعويضهم النقص امل�ادي الذي
كان متوفرا ً يف السابق؟
الس�يناريو الثال�ث :أن تق�رري
البق�اء م�ع زوج�ك رشط أن
تغريي نمط حياتك تماماً ،بحيث
تثبتن لنفس�ك أنك تس�تطيعن
تحجي�م املش�كلة وتتعايش�ن
معها كممرض�ة ،وهذا يعني أال
تجع�ي زوج�ك يصيب�ك بعدوى
كآبت�ه ،ب�ل تفكري�ن أن�ه ربما
يصاب بعدوى حيويتك وتفاؤلك
وعيشك حياتك مع أطفالك بحب

غزل عراقي
دكت اجراس الوداع باليه صوت
وماتت الضحكه قبل ال تنول��������د
اليوم ملتمن بس باجر ن�����روح
كلمن ايروح بطريق ونبتع����������د
عدنه صوره هواي ضلت ذكريات
حتى ويه الصوره اسولف مستعد
اهنا ضحكنه اهنا حجينه هنا وداع
ذبلت الضحكه ويبس غصن الورد
والله لو ادري املحبه اتهدي حيل

من الفيسبوك

زوجة رجل كئيب!!
أعم�ل بوظيفة مرموق�ة ،ولدي
 3أطف�ال ه�م حيات�ي ،زوجي
يكربني ب��  9أعوام ،وهو يعمل
بمهن�ة مرموق�ة أيض�اً ،لكن�ه
يعاني م�ن االكتئاب رغم تناوله
أدوية..
كان زوجي يعان�ي من ذلك قبل
الزواج ،لكن لألس�ف ل�م أعرف
إال بع�د ال�زواج وتعامل�ت م�ع
املوضوع عىل أن�ه مرض مزمن
وأنه يمكن أن ينتهي ..لكن فعالً
حيات�ي آخ�ر عام�ن أصبح�ت
جحيما ً..
ومع ضغوطات الحياة وطلبات
األطف�ال املتزايدة أن�ا التي أقوم
بكل يشء م�ن ناحيتهم ..طبعا ً
التفك�ري يف التنزه أو كيف نخرج
ونجع�ل األوالد يخرج�ون غ�ري
موجود ومرفوض بالنس�بة له؛
ألن�ه ال يريد أن يتعب من الجري
خلفهم ،أنا التي أقوم بإخراجهم
دائما ً وحدي ،أو أستعن بأختي..
وه�و دائما ً يفض�ل الخروج مع
زمالئ�ه أو يذه�ب لوال�ده ،فهو
يمي�ل إىل التدي�ن ..محافظ عىل
الص�الة ..حن�ون ع�ىل أطفاله،
ولبق يف الكالم ،لكنه حاليا ً مقل
جدا ً جدا ً يف الكالم أيضاً؛ بس�بب
االكتئاب املزمن أعاني أيضا ً من
جفاء مش�اعره معي ،وعالقتنا
الخاصة مضطربة جداً ،أصبحت
حساس�ة للغاي�ة وأبكي من أي
يشء وكل يشء.
أصبح�ت بدين�ة بع�د الطف�ل
الثان�ي ،وقل اهتمام�ي بنفيس
تمام�اً ...وأري�د أن أنوه س�بب
تمس�كي بعم�ي هو أن�ي أنفق
عىل نفيس.
فكرت أن أطلب الطالق أكثر من
مرة؛ ألني أش�عر بع�دم األمان،
وع�دم الراحة ،أصبح�ت متعبة
من كثرة املتطلبات ،وإحسايس
أنه ال يفعل ش�يئا ً ولم يعد يمثل

عمودي
1يف الطبيخ  oعكس متماسك (معكوسة)
2حض�ن أو احتضن أو جمع  oغري صالح
لالستعمال
3يس�يل قطرات  oمبدأ يف الفكر املاركيس
باتحاد أمم العالم
4ممر مائي بن البحرين األحمر واالبيض
املتوسط
5ثالث�ة ح�روف متش�ابهة  oثلث�ا باب o
ننهي
6وضع شيئا يف مكان ما خفية
7أخر النه�ار  oجلس أرض�ا ووضع يديه
عىل ركبتيه
8عص�ري الزيت�ون  oعمل�ة روس�يا o
متش�ابهان  oأم�ة ذات حض�ارة ش�بيهة
بحضارة الفراعنة لكن يف أمريكا الجنوبية
9نظرية داروين للتطور  oقام من فراشه
ومن سباته

وحيوية ومرح.
هذا الس�يناريو يبدو صعبا ً لكن
أؤكد لك أن كثريات يعش�ن هذه
الحال�ة باختياره�ن ،وأع�رف
سيدة عاشت مع زوجها الكئيب
وشبه املعتزل للحياة االجتماعية
حتى واجبات األق�ارب ،فكانت
هي وأوالدها يعيش�ون مع األب
يف واحته�م املس�تقلة والحيوية
داخ�ل البي�ت مم�ا جعل�ه م�ع
الوقت يتقرب منهم ليش�اركهم
بعضها!
إذن ه�و اختيار ملا تس�تطيعن
تحمل�ه م�ن زوج�ك وم�ا
تس�تطيعن توف�ريه لنفس�ك
وألطفال�ك بدونه ،فهن�اك امرأة
يهمها الكفاي�ة املادية بالدرجة
األوىل فتعي�ش عمره�ا مع زوج
كئي�ب أو غض�وب ألن املعادل�ة
التي اختارتها هي األفضل لها.
وهن�اك ام�رأة تغ�ادر ب�ال ندم
وتتحم�ل مس�ؤولية أبنائه�ا
وتس�ري أموره�ا املالي�ة بما هو
متوفر ألن معادلة اس�تقالليتها
وراحته�ا بمع�زل ع�ن ال�زوج
الكئي�ب املري�ض تعن�ي أن
الراحة الش�خصية واالستقالل
أه�م بكث�ري م�ن الرفاهي�ة أو
الكماليات.
أخ�ريا ً هن�اك ام�رأة تخت�ار ما
قسمه الله لها وتحاول تحسن
الح�ال باالهتم�ام بنفس�ها
وأبنائه�ا وتعم�ل ع�ىل تقوي�ة
عالقة إيجابية له�م مع والدهم
وتحفي�ز ال�زوج لتجرب�ة أنواع
م�ن الع�الج النف�يس والروحي
بعيدا ً ع�ن األدوي�ة ،وتقربا ً من
الله وتع ّد صربها امتحانا ً صعبا ً
تس�عى أن تنجح به ليعزها الله
يف اآلخ�رة فتحص�ل ربم�ا ع�ىل
هناء الدنيا واآلخ�رة معاً ،فالله
ال يضيع أجر من أحس�ن عمالً،
فما بالك باألمهات؟

افقي
1مضيق يف الخليج العربي
2نظرن إليه بحدة  oفيضان
ما بعد املطر مثال
3طباخ  oمرجل
4واحدة
5ثلث�ا يع�ي  – oالنهاي�ة
الزم�ن  oانتف�اخ مريض يف
الجسم (مبعثرة)
6خ�ط وهم�ي يتس�اوى
عنده الليل والنهار
7احس بيدي  oألهي
8أعىل قمة يف أوروبا
9وض�ع الس�ائل يف املاكنة
بغرض صيانتها
10م�رة االحس�اس بالي�د
(معكوس�ة)  oمخزن بذرة
الحياة

F

acebook

سودوكـــو

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

أحسن ماتگلها كش  ...اكسر رجلها
طعام�ا  ،وفاكهة  ،وحلوى وجل�س معه يأكالن
ويتسامران ،وكان للرجل دجاجة كبرية تصول يف
البيت وتج�ول  .وكان الرجل ق�د احتفظ ببعض
الطع�ام يف ناحية ،خش�ية أن يكون الطعام الذي
ي�أكل منه الضيف اليكفيهم�ا  ،فكانت الدجاجة

تأتي إىل ذلك الطع�ام فتنقر فيه فيطردها الرجل
بأن يصيح بها  ( :كش  ..كش!) .عىل عادة بعض
الناس يف طرد الطيور أو غريها .وال تكاد الدجاجة
تبتع�د قليال حتى تعود فتقرتب من الطعام ثانية
فتلتقط منه ،فيعود الرجل فيطردها بقوله  :كش

( فزهك) الضي�ف وقال للرجل  ( :تايل وياك ؟) ..
تظ�ل الدجاجة تروح وتجي وانت بمكانك تصيح
 :ك�ش ( أحس�ن ماتگلها كش  ..اك�ر رجلها )
فتعجّ ب الرجل من حزم صاحبه الضيف وحس�ن
معالجته لألمور وذهب ذلك القول مثال.
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ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻋﻦ ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت
افرتاضية
اعلنت جوجل عن شبكة
اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬـﺎ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
جوجل
خاصـة ()VPN
بواسـطةواﻟﺒﻴﺌﻲ.
واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ
اﻹﻧﻘـﺎذ
من
إضافيـة
طبقـة
لتوفـري
One
اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
وﻣـﻦ أﺑﺮز
هواتف
عـىل
اإلنرتنت
عـرب
األمـان
اﻟﴩﻛـﺔ ﺟـﺎء  Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
من
األشـخاص
وحماية
أندرويـد،
ﺗﺼﻞ إﱃ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
wi-fi
القرصنـة عـرب
شـبكاتاﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
وﺗﺒـﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 5000م،
ميزة
وأصبحت
غرياآلمنـة،
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اﻟﺘﺤﻜـﻢ
العامةأﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
متاحـة
One
اﻷرﺿﻴﺔمـن
VPN
ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
جوجـل40
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
اﻟﻄﺮﻴان2
يسـتخدمون
الذيناﻟـﺪرون
لألشـخاصﻟﻬـﺬا
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ
قمت
أعـىل ،وإذا
ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
وخططإﱃ 130
تريابايت ﺗﺼـﻞ
ﺑﴪﻋـﺔ
جوجـلﻣﻦ 1.5
ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ
ﺣﻤـﻮﻻت
وﻧﻘـﻞ
One
خطـة
بمشـاركة
أفرادﺳﺎﻋﺎت
معﻣﻦ 3
ﻷﻛﺜﺮ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠﻎ،
العائلة
تريابايت
بسعة 2
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
وﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.
إضافيني)،
أشخاص
خمسة
(حتى

فيمكنهـم ً
أيضا تمكـني  VPNعىل
أجهزتهـم الخاصة دون أية تكلفة
إضافية.
ووفقـا ملوقـع ،timesnownews
سـيتم طرح  VPNمن جوجل One
يف الواليـات املتحـدة يف األسـابيع
جوجل
املقبلـة مـن خالل تطبيـق
ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً
ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ
وسيتوسـع
( Oneأندرويـد فقط)
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ/
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣـﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ
ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
iOS
ليشـمل املزيد من البلدان وإىل
اﻟﺪواء وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
األشـهر
اﻟﺒﺤﺚMac.
 Windowsو
و
ﻛﻤـﺎيفاﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
املقبلة.
 ENIXأﻳﻀـﺎ درون  Veerاﻟـﺬي
إنهـا
الرشكـة
وأوضحـت
بيـانﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻗـﺎدرةيفﻋـﲆ
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
احرتافية”
“جلسـات
بصدد
اﻟﺪﻗـﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
طرحﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
،VPN
Oneبدعم
بواسـطةإﱃجوجل
اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻣﺒﺎﴍة
الخميـس:
الرشكـة يـوم
وقالـت
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ
يمكنك
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس«Sessions.
“باستخدام
 ،Proاﻟﺪرون
وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا
اإلنرتنت
أﺻﻌﺐفردية عرب
جلسات
جدولة
اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ
ملعرفـة
مـع أحـد
جوجـل 30درﺟﺔ
خـرباءﺗﺼﻞ إﱃ
درﺟﺎت ﺣﺮارة
وﰲ
االفرتاضية
الشـبكات
وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
حول اﻟﺼﻔﺮ،
املزيـد ﺗﺤﺖ
ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﻛﻠـﻎ،أكثر ً
الخاصةوزﻧﻬـﺎ إﱃ
ﻳﺼـﻞ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖا
أمان
وكيفيـة1البقاء
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اإلنرتنت”.
عىل

سـتتوفر جلسـات ً Pro
أيضـا يف
األسـابيع املقبلـة لجميـع أعضاء
 2TBيف الواليـات املتحـدة واململكة
املتحـدة وكنـدا ،إذ تـم دمج VPN
يف تطبيـق جوجـل  ،Oneلذا أصبح
بضغطـة زر واحدة فقـط ،يمكنك
“االطمئنان ملعرفة أن اتصالك آمن
ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
من املتسللني”.
اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
ً
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل
ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc
صيني يصمم بدلة نفاثة يمكنها
الطيران على ارتفاع  200متر

أعلنت «مجموعة  »MBCعن إطالق
ّ
منصة «شاهِ د  »VIPمبارشة للماليني
ّ
من املتحدثني باللغة العربية يف الواليات
ً
واضعة بذلك يف
املتحدة األمريكية وكندا،
متناولهم مروحة واسعة من اإلنتاجات
العربية الرتفيهية الرائدة.
ّ
توفر «شاهِ د  »VIPنخبة من األفالم
واملسلسالت والربامج والعروض وغريها،
التي تضم أكثر من  25,000ساعة من
الرتفيه العربي النوعي ،وتشمل:
املسلسالت واألفالم واإلنتاجات األكثر
ً
ﻗﺒﻞ ً
أﻳﺎم،وتميزا ً
اﻹﺣﺴﺎسمنطقة
وجماهريية يف
شهرة
إﻟﻴﺴﺎ
ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ
األوسط .ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
الرشق ﺻﻮرﻫﺎ
أﺣـﺪث
ّﺪة،
دوران،ﻣﻀﻤ
لويس ﺑﻴـﺪ
ﻟﺘﻈﻬـﺮ
ﻋـﲆ
الرئيس
إﻧﺴﺘﻐـﺮامقال
هذا السياق،
يف
ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
التجاريﻣـﺮة
التنفيذيﺧﻀﻌـﺖ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ
ﺛﺎﻧﻴـﺔ :»VIP
لـ»شاهد
ﻛﺎﻧﺖ
«شاهداﻟﺘﻲ
منصةﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ
اﻤﻟﻴﺎه
ﻹزاﻟﺔ
ّ
 »VIPيف
ﺟﺮاﺣﻴﺔإطالق
«يأتي
ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻤﻟـﺎﴈ،
اﻟﻌـﺎم
ﻟﻬﺎ
ﺧﻀﻌـﺖ
ﻗﺪ
الشمالية اليوم ليمنح املشرتكني
أمريكا
اﻟﴪﻃﺎن،
ﺑﻤﺮض
إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
ُّ
التمتع بأفضل اإلنتاجات العربية
فرصة

ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
األفالماﻟﺤﻴﺎة«.
»ﺑﻨﺤﺐ
واملسلسالت والربامج
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎمن
ونخبة
ﺧﺎص
ﺑﺈﻋﻼن
إﻟﻴﺴـﺎ
ﺟﻤﻬﻮر
,ﻓﻮﺟـﻰء
والعروض ،ما سيجعلهم يشعرون بأنهم
ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ
أقرب إىل وطنهم وأهلهم ..ال شك يف أن
ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
واﻗﻌﻴﺔ
رواﻳـﺔ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛
ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔوكندا،
يف أمريكا
وﻫﻲواآلن
عاملياً،
املشرتكني
ّ
دراﻣﻲ
ﻟﻌﻤـﻞ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ
ﺗﻔﻜـﺮﻴ
وﻫﻨـﺎ مُ رتقب يؤرش إىل النوعية العالية
كما هو
وﻣﻦ
عربإﻟﻴﺴﺎ
إﻋﺠﺎب
والفريدةأن اﻟﻔﻜﺮة
وﻳﺒﺪو
للمحتوىﻧﺎﻟﺖ ّ
هذه
املتوفر
ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن
ّ
الرائدة».
املنصة

ﻣﻦ واﻗﻊ
»ﻛﻮروﻧﺎ«
اﻟﻄﺎﺋﻲ:
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ
الدين
ﺮت عز
ﻏﻴ مي
حرير» لـ
«خيط
ﻓﺎﻃﻤﺔمسلسل
األوىل من
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔاحللقات
انطالق
النمو املضطرد الذي نشهده يف أعداد

اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا

ّ

األحداث.
ويعد مسلسل «خيط حرير» العمل الرابع
الذي يجمع مي عز الدين واملخرج إبراهيم
فخر ،حيث قدما سويا ً مسلسل «حالة
عشق» عام  ،2015ومسلسل «رسايل» عام
 ،2018ومسلسل «وعد» عام  ،2016والثالث
مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد املالك.

انطلق عرض الحلقات األوىل من مسلسل عمليات الدعاية الخاصة بالعمل بعدما
«خيط حرير» للنجمة مي عز الدين ،عىل طرحت البوسرت الرسمي الثاني والذي
قناة  ONالساعة  ، 7.45ويعاد الساعة  1.30تصدرته مي عز الدين مرتدية فستان أسود،
اﻷﻣـﺮ
ﻫـﺬا
ﻣﺮاﻋـﺎة
وأﻋﺘﻘـﺪ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ \
ظهرت
والذي
أن األول
البوسرت
طرح
ظهراً ،بينما يعرض عىل قناة  Onوذلك بعد
صباحاً ،و1
ﻗﺎﻟـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ ﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
 Dramaالساعة  10مساء ويعاد الساعة  5عليه مي بالفستان األحمر ،إضافة إىل طرح
اﻟﻄﺎﺋﻲً ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔً اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
عن طبيعة
كشف
وأﺷـﺎرتالرسمي
آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ الربومو
عرصا.
صباحا ،و3
اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
ﻳﺨـﺺ
الذي ﻣـﺎ
اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ
ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ
ﺑـﺪأت
خالل
تقدمها مي
وﺻﻠﺘﻨﻲالتي
والشخصية
اﻟﺤﻴـﺎة ،االحداث
ﻣﺠـﺎﻻتللمسلسل،
سينرجي املنتجة
وتواصل
ﻟﻌﺪد
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻧﺼﻮص
اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ
رشكة ﻋـﲆ ﻛﻞ
ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ
أﻟﻘـﺖ
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
ّ
واﻹرﺷﺎد
نفردةرﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ
اﻟﻘﻴﻮد املُﻟﺪﻳﻬﺎ
اﻟﻮﻗﺖانةاﻟﺤـﺎﱄ
اﺳﺘﻐـﻼل
العربي ،حرصت من خاللها عىل الغناء بطريقة
ﺗﻘﻠﻴـﻞأغنيتها
الشابﰲّةﻇﻞانجي
الفن
طرحت
ّ
اﻟﻮﺑﺎء
ﻣـﻦ
اﻟﺤﻴﻄـﺔ
ﻳﺄﺧـﺬوا
ﺑـﺄن
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر
ﻗﺒﻞ
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
ﻧﺼـﻮر
ﻟﻜﻲ
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ
سلسة إلعطائها نكهة من موسيقى البلوز».
الجديدة بعنوان «عندي سؤال» من إنتاج
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن
اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ تجدر اإلشارة إىل ّ
أن هذا العمل ُ
صوّر عىل
رشكة».»Universal Music MENA
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ّ
أﺟﻞه ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد طريقة الفيديو كليب تحت إدارة املُخرج
تتوج
اللبنانيّة،
باللهجة
ﺗﺄﺟﻴـﻞ
سؤال» أو ﻳﺘﻢ
«عندياﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ
خالل
ﻇﻬﻮرمن
ﻗﺒﻴﻞأنجي،
شقيق
ﻣﻮﺟﺔشيّا،
أمري
ﺗﺘﻐﺮﻴ فراق
أن بعد
الحبيب
أنجي
من
ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
أﻧـﻲإىلأﺗﻮﻗـﻊ
خاللها ﻛﻤﺎ
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ،
اﻷوﱃ
اﻤﻟﻮﺟﺔ
وهوﺟﺎءت
واﺿﺤﺔ
مشهديّة مُ
رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ
اﻤﻟﻨﺼـﺎت عليها
بالحياة تطغى
ورﺑﻤـﺎكلمات
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ من
واألغنية
طويل،
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
فعمة »ﻣﻮﺟﺔ
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ
الياسإﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن
ﻣﺴﻠﺴـﻼت
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
اﻤﻟﺜﺮﻴ
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ«
ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ
العديد
وﻏﺮﻴﻫﺎ،تتضمّ ن
الراقصة التي
اللوحات
وتوزيع
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،خليل
وألحان رواد
جرجورة
»ﻛﻮروﻧـﺎ«صب ّ
وﻣﻦ
واﻗـﻊيّةاﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ
ﻏـﺮﻴ
ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ
ﺣﻘـﺎ ان
الالتينيّة.
الرقصات
عنارص
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ من
املاسرتينغ
ﻣـﻦ عمل
ت أمّ ا
ّاح،
عبّاس
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ يُذكر ّ
ُ
أن تاريخ إصدار أغنية «عندي
فلعمر صبّاغ.
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
ّ
ﻣﻮﺟﻮدواألغنية
ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ أنجي،
عيد ميالد
يتزامن مع
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ،سؤال»
آنجي« :إن اختيار
رﻏﺒـﺎتهذا
وعن
قالت أزﻣﺔ
العملوﺗﺄﺛـﺮﻴ
اﻟﺠﻤﻬﻮر
واﻟﻜﺜﺮﻴون
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﻓﺸﺎﺷﺔ
ﻫﻨـﺎك ّ
ٍّ
ّ
مُ
جميع التطبيقات املوسيقيّة،
عىل
اآلن
رة
توف
يل
د
تح
بمثابة
كان
األغنية
بهذه
الخاص
اللحن
ﻗﺎﻟـﺖ:
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
أنه مُ ختلف جدا ً عن ّ
خاصة ّ
ّ
ّ
الخاصة عىل تطبيق
أمّ ا الفيديو فعىل قناة أنجي
كل األلحان التي ق ّدمتها
ً
الالتيني والبوب . Vevo
سابقا» .وأضافت« :عندي سؤال ،مزيج من الجاز
ّ

الفنانة أجني تطرح أغنية «عندي سؤال»

«ما وراء الطبيعة» ..حبلة خاصة
للمكفوفني وضعاف السمع

مطر ساخن
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اجلنديل
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..أمحد
اﱃ ان
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
الفرزدقﻟﻮﻧﻬـﺎ
الشاعر ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺗﻜﻮن
ُ
تذكرت هذا
الرضس)،
وﻫﺬهمن قلع
”ﺑﻤﺒﻲ“،أعرس
يقول( :الشعر
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
القول وأنا أقارن بني كتابة الشعر وكتابة املقال السيايس يف عرصنا
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
هذا ،ولكي انتهج املوضوعية يف املقارنة ،أقول ان كتابة املقال يف عالم
ﺧﻠﻖ
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
يضطرب باآلراء املتناقضة ،والقناعات املختلفة ،وسطوة عبارات
ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮاﺣـﺔ واﺳﻌﺎد اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ ان ﺗﻌﻢ
التطرف ،وإشاعة القيل والقال ،وانتهاج لغة التخوين واالتهام،
اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ ،ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
وطغيان نربة التهديد والوعيد لهي أعرس من قلع األرضاس مجتمعة ،
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
وأكثر أملا إذا أراد الكاتب التعبري عن قناعاته بوضوح مستخدما الحجج
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ
التي تدعم تلك القناعات .
ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ”
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ١٩٤٦اول ﻓﻴﻠﻢ
ُ
ُ
ولست معنيا بسلم
لست أتحدث عن الخالف واالختالف وما بينهما،
اﺑﻦ اﻟﴩق ” ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
التباين يف املواقف ،وال اريد هنا توضيح الواضح  ،لكن املشكلة تكمن يف
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ” اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻐﺪاد ” ،ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ اﺛـﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮم
طريقة التوافق عىل االساسيات التي يفرتض ان تشكل قواسم مشرتكة
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ ،وﻛﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻤﺮ ﰲ اﺣﺪ
لدى الجميع ،والصعوبة تكمن يف الشعارات املرتفعة والسلوكيات
ﰲ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه
القناعة
ﻛﺎﻣﺮان وبني
القول والعمل،
ﺳﻌﻴﺪالطالق
خلف حالة
واأللم يلوذ
املتدنية،
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
بنياﺧﺮاج
اﻓﻨﺪي“
ﺑﻌﻨﻮان ”
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
املنطق،
تعرف
ال
التي
التربيرات
لغة
واعتماد
املسترت،
والفعل
الظاهرة
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
ترتبط بالعقل.
الحكمة ،وال
تقرتب من
وال
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ
وواﻟﺪﺗﻲ
اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي
اﻏﻠـﺐ
أكثر
وأعذارنا
أعذارا،
لها
نخلق
تحدث
التي
القبيحة
االفعال
من
الكثري
ﻓﻴﻪ اﻟﻮاﻟﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد اﻻﻗﺮﺑﺎء ﺑﺤﺪود  ٢٠ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪةالغيارى
املستور ،هبّ لك
واﻻﻗﺮﺑﺎءعن
رفع الستار
ﺑﺪأأردت
ان ما
وﻣﺎوإذا
أفعالنا،
قبحا من
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﰲ ﺗﺤﻔﺰ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺤﻀـﻮرن
االتهامات.
وسياط
التخوين
هراوات
بوجهك
حاملني ﺛﻢ ﻟـﻢ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺻﻮرة ﻛﺘـﻒ اﻟﻮاﻟﺪ ،وﻫﻲ ﺻـﻮرة ﻳﺘﻴﻤﺔ
وﻣـﻦ
ﺳﺨﺮﻳﺔ من أصعب
االتهامات تبدو
اﺛﺎرتضجيج
ﺑﺎﺋﺴﺔوسط
الكتابة
اﻟﺤﻀﻮر،
وتبادل ﻣﺤﻂ
الترصيحات،ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﺿﺤـﻚ اﻻﻗﺮﺑﺎء،
تجعل
كبديهيات
بها
واملسلم
الدقيقة
املفاصل
حول
والنزاع
األمور،
وﺑﻘﻲ اﻟﻮاﻟﺪ واﻗﻔﺎ ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻤﻟﻮﻗﻒ
دامت
ما
بوضوح
آرائه
طرح
يريد
عندما
أمره
من
حرية
يف
الكاتب
اﻤﻟﺤﺮج اﻟـﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ..ﻛﺎﻧﺖ دور اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻤﻟﻨﺘﴩة
التقاطع.
حد
اىل
مختلفة
املفصلية
الرؤى
اﻏﻠـﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐـﺪاد اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺬب اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﰲ
الظلم
ويلحق
،
اعتداء
اىل
املواطن
يتعرض
عندما
العالم،
دول
يف كل
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
لرفع الظلم
اﻻﻣﺮاملظلوم
بالدفاع عن
يهب
ﺳﺎﻋﺎتالناس،
بمجموعة من
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
الجميع ووﺻﻞ
ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺣﺘﻰ
بركان
فوهة
عىل
الواقف
واالسالمي
العربي
العالم
يف
عنه ،
ونحنﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
ﺗﺤﺠـﺰ
ان
تجد
،
حزنك
حدود
من
وتخرج
،
قلمك
خالل
من
االحتجاج
تريد
عندما
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ ان ﺳـﺎدت اﺟﻮاء اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ اﻏﻠﻘﺖ اﻏﻠﺐ دور
واﻏﻠﻘـﺖالكتابة،
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،الرتيث يف
اﻧﻮارويطلبون منك
بالحجارة،
يرشقونك
الخليفة
أقالم
اﻏﻠﺒﻬﺎ
واﻧﻄﻔﺄت
اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
والوطن والشعب
أعداء الله
يسمعك
ﻣﺨﺎزنخوفا من
واﺻﺒﺤﺖبنصيبك
والتمسك
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺤﺎل
ﻓﺘﺤﺖ
ﻟﻠﺨﺮدة..انﻣﺆﺧﺮا
ﻃﻮﻳﻠﺔيف نفسك
وتتعانق
والبكاء،
ﻋﺮضيف رأسك
ويختلط
املصيبة،
وتحدث
ﺑﺴﺒﺐ
رﻛﻮد
الضحك ﻓﱰة
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ
ﺻﺎﻻت
”اﻤﻟﻮﻻت“
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻘﺪﻳـﺮي
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
اﻻوﺿـﺎع
ﻓﺈن الفرزدق
رضس
وﺑﺤﺴﺐمن قلع
أكثر إيالما
والقبول وهي
الرفض
موجات
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
وجرير.
ﴍﻛﺎت
اﴍاك
ﺧـﻼل
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻧﻬﻀـﺔ
اﻗﺎﻣـﺔ
ﻟﻔﺘـﺢمنآﻓﺎق
عندما تكون
الرمال
رؤوسنا يف
نجيد دفن
أزماتنا اننا
وجوه
واحدة
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﺟﺮاء
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻓﺘﺘﺎح
اﺳﺘﺜﻤﺎر
دون ان نعلم
املواجهة
دورخوفا من
الحياة
ﻹﻋﺎدة عىل
ﻋﺮﺑﻴﺔظالمها
قد ألقت
االزمات
دﺧﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺟﺪﻳﺪة
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻨﺎء دور
ﻋﻠﻴﻬﺎ او
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪحاضنات
شأنه خلق
ﺗﺘﻴﺢالذي من
للخوف
املواجهة
يكمن يف
النجاح
ان رس
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻻﻓﻼم ،وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ ”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ أن
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
للعبودية والخنوع .
ﻣﻦ ﺣﻴﺎة
اﺗﻌﺲ
اﺻﺒﺤﺖ
”ﻤﻟﺒﻲ“.مخيف وخطري ،وال نملك إزاء ما
السيطرة أمر
حدود
خارج
الكتابة
يحدث غري الدعاء بأن يجعل أقالمنا خارج الحدود لكي نقول كلمة حق
يف زمن متهالك.
إىل اللقاء..

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

صيحة جديدة يف أزياء الرياضة تطلقها
(بيونسيه وأديداس)

ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“ وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
«العشب»
«العسل» و
وﻫﺬامن
خاصة
واألخرض»،
الكشف عن
أيام قليلة تفصل الجمهور عن مشاهدة أول مسلسل واألحداث الخارقة للطبيعة التي يحاول
بألوانﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
ﻋـﻦ إﻗﺎﻣـﺔ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ،
ﻣﺎ
ملسةﻟﻪ..
وأدخلتﻟﻘﺎء
ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ
بالعربي .ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ ”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ
من ﻣﻜﺎﻧﻪ
بيونسيهﻳﻌﻮد إﱃ
ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن
اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
الشورتات ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث
صمـم مبتكر صيني يُدعى ليو دونج شـنج بدلة نفاثة اسـتغرقت
العريضة إىل
البناطيل
ﻣﻬﺮﺟـﺎن كشفت
ﻣﺜـﻞوصفتها،
درامي مرصي يُذاع حرصياً عىل شاشة املنصة العاملية أرسارها طوال الوقت ومواجهتها .ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔكما
كالنظارات الشمسية،
األكسسوارات
عامني من العمل مقابل مئة ألف دوالر فقط ،وتشـبه البدلة النفاثة
نتفليكس من مسلسالت املنصة األصلية؛ وهو مسلسل ويجسّ د الدور أحمد أمني مذيع الربنامج الشهري عن مجموعة مالبس جديدة من الضيقة ،أطلت بيونيس بحيوية القبعات وحقائب خرص بألوان
أو جيـت بـاك التي عرضها يف مقطـع فيديو نرشتـه خدمة األخبار
«ما وراء الطبيعة» للمخرج عمرو سالمة وبطولة أحمد «بالتوه» الذي ُ
اشتهر بتقديمه أدوار الكوميديا ،حيث تصميمها تحمل إسم « »Dripمن خالل مجموعة من الصور متناسقة .وأشارت يف تعليقها أن
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
الصينية الرسـمية التابعـة للدولة أخرى صنعتهـا رشكة جرافيتي
فيها
أمني الذي كشف عن موعد عرضه عرب شاشة املنصة يخوض تح ّدياً درامياً جديدا ً بتقديمه هذه الشخصية أطلقتها من خالل ماركتها الخاصة إستعرضت
تصاميمها التشكيلة ستكون متوفرة عىل
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
إندسـرتيز ومقرهـا اململكة املتحـدة ،وهى تتكون مـن زوجني من
للمرة األوىل التي يقدم من خاللها عمالً بعيدا ً عن ايفي بارك ( )Ivy Parkبالتعاون التي ضمت تشكيلة واسعة من املوقع األلكرتوني ألديداس بداية من
بعد  10أيام فقط.
7�Ç@äbèﬂوخزان وقود يثبت عىل الظهر.
املحركات مثبتني عىل طريف كل ذراع
«البني»
باللونني
الرياضية
املالبس
ET
بحسب
أديداس،
مع
أكتوبر.
29
اليوم
الكوميديا.
تدور
الذي
املسلسل
حلقات
أسماء
عن
عمرو
وكشف
تغطية
وتستطيع البدلة النفاثة الطريان عىل ارتفاع  200مرت وكذلك
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
لالرتفاع
مسافة من خمسة إىل عرشة كيلومرتات ،ولكن ليو ال يعتزم
حلقاته يف ست حلقات درامية كل حلقة تحمل عنواناً ويقول أمني عن هذا العمل إنه لم يكن يتخيّل أن يؤدي
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹á€bÉ€a@Ô
ً
أكثر من ثالثة أمتار ألسباب تتعلق بالسالمة.
بداية من أسطورة البيت ،أسطورة لعنة هذا العمل ،وأن اختيار املخرج له فاجأه كثريا ً.ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
مختلفاً؛
واألمر املثري للدهشة أن املصمم استوحى الفكرة من شخصية الرجل
الفرعون ،أسطورة حارس الكهف ،أسطورة النداهة ،أما املخرج عمرو سالمة ،فيشري يف ترصيحاتهﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
الحديدي ،ويواجه ليو منافسـة شديدة يف سوق إنتاج البدلة النفاثة
إىل أن هذا املرشوع مسؤولية فنية وحلماﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
ً
أسطورة الجاثوم وأخريا أسطورة العودة للبيت.
فرشكة جرافيتي إندسـرتيز التي أسسـها ريتشارد براوننج (الرجل
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
يتعرّض الدكتور رفعت إسماعيل ،وهو دكتور يف كان يسعى إىل تحقيقه لشغفه وحبه الكبري
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
الحديـدى الحقيقي) يف العام  2017تصمم بدلة مشـابهة ،وحققت
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
العديـد من الرسعات املسـجلة عىل مدار السـنوات القليلة املاضية،
أمراض الدم بفرتة الستينيات للعديد من املواقف لسلسلة «ما وراء الطبيعة» للراحل أحمد خالدﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ومن املؤكد أنها أنفقت أكثر من مئة ألف دوالر يف هذا املرشوع.
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
توفيق ،الذي ازداد ارتباطه بها بعد التعرّف إليهاﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.
انضمت الفنانة أنجي املقدم ألرسة برئاسة تامر مريس ،حيث من املتوقع أن
قبل وفاته بفرتة.
مسلسل «االختيار  ،»2للنجمني كريم تقدم سينرجي عمال ضخما للغاية خاصة
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
واملسلسل سيكون أول عمل درامي
عبد العزيز وأحمد مكي ،املقرر عرضه ىف يف ظل وجود نجمني كبريين بحجم كريم عبد
مختلفة
لغات
لـ9
ُدبلج
ي
مرصي
موسم دراما رمضان املقبل ،والذي انطلق العزيز وأحمد مكي.
تصويره من منطقة التجمع الخامس ،وحقق الجزء األول من مسلسل «االختيار»،
عرب شاشة منصة نتفليكس؛
بالديكور الخاص بالعمل ،ومقرر أن نجاحا ً كبريا ً للغاية وقت عرضه ىف شهر
منها اإلسبانية والرتكية
تبدأ تصوير مشاهدها األوىل األيام رمضان املايض ،وتصدر نسب املشاهدة،
واألملانية
واإلنجليزية
وكذلك مواقع التواصل االجتماعي املختلفة،
القليلة املقبلة.
والفرنسية ،ومن
وأعلنت رشكة سينرجي عن كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السييس بهذا
املقرر أن يُرتجم
تقديم الجزء الثانى من مسلسل العمل خالل اليومني املاضيني خالل الندوة
إىل  32لغة يف
«االختيار» ،رمضان املقبل سيناريو التثقيفية للقوات املسلحة.
حوار هاني رسحان ،وإخراج وتناول مسلسل «االختيار» حياة أحمد صابر
أكثر من 190
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
بيرتميمى ،حيث يتناول العمل بطولة املنيس  -قائد الكتيبة  103صاعقة  -الذي
دولة حول
جديدة من بطوالت رجال القوات استشهد يف كمني «مربع الربث» ،بمدينة رفح
العالم.
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ ،ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟ املسلحة والرشطة الذين يضحون بالغايل املرصية عام  ،2017أثناء التصدى لهجوم
اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ  -اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ
الحفاظ عىل الوطن ،إرهابي يف سيناء ،وأظهر العمل العديد من
ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ أجل
والنفيس من
ﻫﺬا
ﰲ
اﻤﻟﺒﺪع
ﻋﻤـﻞ
أﺑﻨﺎﺋﻪ،
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
عىل أن ًيعرض املسلسل عىل قنوات الجوانب االجتماعية واإلنسانية يف حياة
ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
الرشكةﺟﺪا ،اذ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
للخدمات اإلعالمية البطل الشهيد.
املتحدة
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
إذن؟ من أجل
ﻃﻤﻮﺣﻚيلعب
اﻟﺤﻴﺎةوال •ميكن أن
مدرباﰲكبريا
واﻟـﺬوق ليس
سولشــاير
فقـدت رشكـة أبـل 450 ،مليـار الذي تـم اقتطاعه من قيمتها التي
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
دوالر مـن قيمتها السـوقية ،فيما بلغت أعىل مستوى لها عىل اإلطالق
األوىل.
املراتب
أﺳﻠﻮﺑـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
ﺧﻼﻟﻬـﺎ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
أصبحـت أول رشكـة أمريكيـة يف سـبتمرب ،يعادل أكثر من القيمة
ميكــن أن يكون أفضل
باإلمكانيــات
مانشســر
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
املتوفرة ﻛﺒﺮﻴ.
ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم
ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني السـوقية الكاملة لرشكـة “فيزا”،
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
هجومياﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻫﻲ قوي• وﻛﻴﻒ
اﻟﻨﺎﺟﺢ
اﻟﻔﻨـﺎن
،مــاأن ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات،
ﻣﻬﻨـﺪهو
والســبب
ميدان
وســط
ينقصه هو
دوالر يف أغسـطس املايض ،وبلغت وهي سـابع أكرب رشكـة يف مؤرش
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪتستعد رشكة صبّاح إخوان خالل الشهور
“إس آند بي  ،”500وأكرب من قيمة
أعىل مستوياتها يف سبتمرب.
املدرب.
اختيارات
درس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎتاملقبلة لتصوير وإطالق سلسلة أعمالتايالند.
بورصة
“سـبوتنيك”
ووفقـا لوكالـة
جتعل
فإمكانياته
امسا أكرب
بوغبا
حمدودةﻟﺘﺒﺪأ
ﻣﻦ ﻧﻔﴘ،
ﺟﺬورك؟من امسه ﻗﺮﻳﺒﺔ
أخذﻋﻦ
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
ﻓﺎروق ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ • ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪ
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ بني لبنان ومرص واملغرب ،من ضمنها
الروسية ،فإن فقد عمالق الهواتف يأتي الرتاجع يف الوقت الذي أعلنت
ذياب
طارق
المحلل
ً
علىﺟﺪﻳﺪة
روﺣﺎ
متوسطاﻟﻬﺬه
العباﺗﻄﻮﻳـﺮا
ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻦ ﺑُﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ
الفريق.
اﻟﺠﺬور ..عالة
واليوم كان
العمالقةﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪمنه
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ﻋﻤـﺮهمسلسل «خرزة زرقة» الذي انطلق تصويره
الذكية  450مليار دوالر من قيمتها فيـه رشكة التكنولوجيـا
ﻣـﻦ
اﻟﺴﻨـﻦﻴ
آﻻف
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻊ
أﺗﻌﺎﻣﻞ
أﻧﺎ
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ،
ﰲ
اﻷﺧﺮﻴ
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ،
ﺑـﻞ
ﺟﺎﻣﺪة
ﺣﺎﻟـﺔ
ﻟﻴـﺲ
اﻟﻐﻨـﺎء
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
ﺑﻐﺪاد
ﰲ
اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ
منذ أسبوعني يف لبنان ويستمر حتى منتصف
السوقية يعد انخفاضا قدره  ،19%عن مبيعـات “أيفون” التي جاءت
اﻟﺤﻀﺎرة .
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
واﻟﺘﻲ اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.
شباط املقبل.
وشـكلت املوجـة البيعيـة األخرية دون تقديـرات املحللـني ،كمـا لـم
اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴا اﻟﻌﺮب؟
وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ
قلب •
ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ
ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ
• وﻣﺎذا ﺗﺸﻜﻞ إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
• ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ ؟
املسلسل ينقل واقعا ً يعيشه لبنان بني عائلة
ﻣﻊ عام أّم
بشــكل
الثور
طيبة
قلتلكم على
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ياما
ألسهمها ،انخفاضا بنسبة  ،5.6%تقدم الرشكـة أي توقعات عن أداء
ﻗﺪرة
ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﲆ
اﻟﻠﺤـﻦ
أﺿﻊ
ﻷﻧﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ،
ﺣﻘﻘﻨﺎ
وﻛﻠﻤﺎ
واﻟﻠﻬﺠﺔ،
واﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
اﻟﻌﺎدات
اﻟﺒﻠﺪ
أوﺿﺎع
ﻓﻘﻂ،
اﺳﺘﻘـﺮار
وإﻗﺎﻣﺔ
ﻫﺠﺮة
ﻫﻲ
أﻧﻬﺎ
ﻣﻊ
ﺣﺰﻧﻬﺎ
ﰲ
أﴎار
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
ﻳﻜﻮن
 ﺟﻤﻴﻞ أنلبنانية وأخرى سورية تجمعهم الحياة يف
أكثـر مـن  120مليـار دوالر مـن الربع الجديد ،فيمـا بلغت عائدات
أداءّ
فينا مــ ّ
فينا
املخلوقات
ل
ك
صفــات
ن
البشــر
حننا
ﺣﺪاد
دﻳﺎﻧﺎ
ﱄ
ﻏﻨـﺖ
ﻟﻘﺪ
ذاك،
أو
اﻤﻟﻄـﺮب
ﻫـﺬا
ﻧﻌﺰز
ﺳﻮف
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
ﻓﺈﻧﻨﺎ
اﻻﻧﺘﺸـﺎر
ﻫﺬا
وﺳﻴﻠـﺔ
أﻗﻤﺖ
إﻧﻨﻲ
ﺗﻌﺮف
وﻛﻤﺎ
ﺟﺪا،
ﺻﻌﺒﺔ
ذﻟﻚ
وﻗﺒﻞ
اﻟﻴﻮم
دﻻﻻت
ﰲ
وﻏﺎرﻗـﺔ
ﻣﻮروﺛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
ّ
ظروف قاسية ،األمر الذي يجربهم عىل تحدي
الرشكة من “أيفـون” خالل الربع
الخسائر.
ﺳﺎﻛﻨﻲ ّ
ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
)ﻳﺎ
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو ﺷـﺠﻮن ﰲ دﺑﻲ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
اﻟﻀﻌﻦ(وفينا
القط
الثعلب فينا
الثــور وفينا الطري وفينا
الظروف ،خصوصا ً عندما يجمع الحب زين
وتبلـغ قيمـة “أبـل” اآلن  1.85الرابـع من العام املـايل  26.4مليار
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ
وعليا يف قصة شبه مستحيلة.
ﻣﺆﻤﻟﺔيّ؟ه ك ّ
تريليـون دوالر وال تـزال الرشكـة دوالر ،مقارنـة بالتوقعات البالغة
.
جلدا
بتغري
يوم
ل
احل
وفينا
العقرب
ّ
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..
«خرزة زرقا» يبرص النور منتصف شهر
األمريكية األكثـر قيمة ،لكن املبلغ  27.1مليار دوالر.
اصالة
الفنانة
أﻧﺖ
وﻫﻞ
..
اﻟﻌﺮاق
ﰲ
اﻷوﺿﺎع
ﺗﻘﺮا
ﻛﻴﻒ
..
أﺧﺮﻴا
•
اﻟﻈﺮوف
ﺑﻌـﺪ
واﻟﺠﻤﻬـﻮر
اﻟﻌـﺮاق
وﺗـﺮك
اﻤﻟﻜـﺎن
ﻟﻜﻞ
ﻣﻠﺘﻘﻰ
ﻛﺎﻧﺖ
دﺑﻲ
أن
ﻛﻤﺎ
اﻟﻌﺮاق.
ﻋﲆ
واﻟﺤﺮب
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟
ديسمرب املقبل عرب. OSN
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ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ
أجني املقدم تنضم ألبطال
«االختيار »2

أبل تفقد  450مليار دوالر من
السوقية
اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء
قيمتهاﺟﻴﻞ
ﻧﺤﻦ

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

قصة حب ممنوعة يف “خرزة زرقة”

