ارتفاع أسعار الدوالر يف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر يف اسواق
البورصة الرئيسية واالسواق املحلية ،امس
الثاثاء ..وسجلت بورصة الكفاح 125.600
الف دينار مقابل  100دوالر امريكي ،يف حني
سجلت االسعار ليوم االثنني  125.150الف
دينار لكل  100دوالر.أما سعر الرصف يف
االسواق املحلية فقد ارتفع ايضا حيث كان:
سعر البيع 126.000 :الف دينار لكل 100
دوالر.أما سعر الشاء 125.000 :الف دينار
لكل  100دوالر.

خلية األزمة تصدر ِعدة قرارات منها
إغالق املوالت واملتنزهات غري امللتزمة

16
صفحة

بغداد /الزوراء:
اصدرت خلية االزمة الصحية يف وزارة الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا العديد من القرارات،
مبينة ان من بينها اغاق املوالت واملتنزهات غري امللتزمة باالجراءات الصحية.وقالت وزارة الصحة
يف بيان تلقت « الزوراء» نسخة منه ان «لجنة االمر الديواني  ( 217خلية االزمة الصحية ) يف وزارة
الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا اتخذت العديد من القرارات» .وادناه نص القرارات:
 -1توجه بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق املدارس الحكومية واالهلية التي ال تلتزم
بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوما باالسبوع،
وكذلك االلتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي.
 -2غلق كل املحات واملتنزهات واملقاهي واملوالت التي التلتزم بالتعليمات الصحية.
 -3عى كل الوزارات والدوائر لالتزام بالشوط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها
واملراجعني بفايروس كورونا.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

العدد 7378 :االربعاء  2كانون االول 2020

السعر  500دينار

No: 7378 Wed 2 Dec 2020

خالل جلسة نقاشية نظمها الربملان لـ”قانون اجلرائم املعلوماتية”

الكعيب :قانون مكافحة اجلرمية االلكرتونية سيشرع حلماية أمن املواطن وحفظ خصوصيته

الالمي :لن تكون هناك عقوبات جزائية مشددة باستثناء جرائم االبتزاز االلكرتوني ومنتهكي اخلصوصية
الزوراء /يوسـف سلمـان:
نظـم مجلـس النواب جلسـة نقاشـية
بعنوان “قانـون الجرائم املعلوماتية بني
النـص الحكومي والتعديـات النيابية”،
برعايـة النائـب االول لرئيـس مجلـس
النواب حسـن الكعبي ،وحضـور نقيب
الصحفيـني العراقيـني ،رئيـس اتحـاد
الصحفيني العرب ،مؤيد الامي ،ورؤساء
اللجان النيابية املختصة وممثيل مجلس
القضـاء االعـى ،وهيئة املستشـارين يف
رئاسـة الوزراء ،ومجلس الدولة وشبكة
اإلعـام العراقي (رئيـس مجلس االمناء
ورئيـس الشـبكة) ،وممثـيل وزارات
الداخليـة واالتصـاالت والثقافة ،وجهاز
االمـن الوطنـي ومستشـارية االمـن
القومـي وبعثة األمم املتحـدة وعدد من
االكاديميني واالعاميني .
واكـد نقيـب الصحفيـني العراقيـني،
رئيـس اتحـاد الصحفيني العـرب ،مؤيد
الامي ،اهمية الحفاظ عى خصوصيات
املواطنـني وعـدم املسـاس بأمـن البلـد
يف التعديـات الجديـدة لقانـون الجرائم
املعلوماتيـة .فيمـا تعهـد النائـب االول
لرئيـس مجلس النواب ،حسـن الكعبي،
بأن قانون الجرائـم املعلوماتية بتعديله
رّ
سـيشع لحمايـة املواطـن
النيابـي
وحفـظ خصوصيته وتأمـني معلوماته
االلكرتونية.وقـال الامي ،يف ترصيحات

صحفيـة ،عقب مشـاركته يف الجلسـة
النقاشـية حول مسـودة قانون الجرائم
املعلوماتية :ان” نسخة  2011من قانون
الجرائـم املعلوماتيـة هـي األسـوأ بـني
تشيعـات القوانني النها تكمـم االفواه
وتتسـبب بحبـس عـشات املواطنـني،
وفـرض غرامـات ماليـة عـن تفاصيل
بسـيطة ،وهذا امـر غري مقبـول قطعا
“.واضـاف ان “ التعديـات التي اجريت
عـى مسـودة القانون من شـأنها انهاء

بعض االشـكاالت السـابقة التـي كانت
محل خاف ،خصوصا منها التي تخالف
حرية الرأي والتعبري ضمن املادة  38من
الدستور وتتعارض مع التزامات العراق
باالعان العاملي لحقوق االنسـان 1948
والعهـد الـدويل” .مبينـا ان “ التعديات
املقرتحـة حتـى اآلن جيـدة ،وهنـاك
تعديـات اخرى سـتضاف قريبـا ،الننا
نؤكـد رضورة الحفاظ عـى خصوصية
املواطنني وعوائلهم وعدم املساس بأمن

البلد بنش وثائق امنية وسيادية وابتزاز
االخريـن الكرتونيـا “ .وتابـع بالقـول:
“اطلعنـا اليـوم عـى مسـودة تعديات
جديدة اعدها الربملان ،ولم تطرح سابقا
عـى الجمهـور والنقابـات واملنظمات،
تتضمـن إلغاء نصـوص سـابقة كانت
موجودة يف مسـودة القانون لعام 2011
 ،منهـا الحبس الشـديد والسـجن املؤبد
والغرامات العاليـة “.واعلن الامي ان “
نقابة الصحفيني العراقيني قدمت ورقة

عدنان محد :مستقبل الكرة العراقية جمهول والفوضى تعم املشهد الرياضي

النفط :إيراداتنا للشهر املاضي بلغت
أكثر من  3مليارات دوالر

بغداد /الزوراء:
اعلنـت وزارة النفط ،امس الثاثاء ،ان
االحصائيـة االولية لايـرادات النفطية
املتحققـة للشـهر املايض بلغـت اكثر
من  3مليـارات دوالر.وذكـرت الوزارة
يف بيـان تلقته “الـزوراء” :ان مجموع
الصـادرات وااليـرادات املتحققـة
لشـهر تشين الثاني املايض ،بحسـب
االحصائيـة االولية الصادرة عن رشكة
تسـويق النفـط العراقيـة “سـومو”،
كاآلتـي :حيث بلغت كميـة الصادرات
من النفط الخام ( )81مليونا و()262
ً
برميـا ،بإيرادات بلغت
الفا و( ) 376
قرابـة ( )3مليـارات و( )394مليونـا

و ( ) 988الـف دوالر.واشـارت اىل :ان
مجموع الكميات املصـدرة من النفط
الخـام لشـهر تشيـن الثانـي املايض
من الحقول النفطية يف وسـط وجنوب
العـراق بلغـت قرابـة ( )78مليونـا
و( )190الفـا و ( )444برميـا  ،أما من
حقـول كركوك عـرب مينـاء جيهان فقد
بلغت الكميات املصدرة مليونني و( )819
ألفا و(  ) 169برميا والكميات املصدرة
إىل االردن بلغـت (  )252الفـا و()763
برميـا .واوضحـت :ان املعـدل اليومـي
الـكيل للصادرات بلـغ مليونني و( )709
الـف برميـل ،بينما معدل سـعر الربميل
الواحد بلغ (  ) 41.778دوالرا .

الداخلية تعلن اعتقال عصابة
“البنكو” يف بغداد
بغداد /الزوراء
اعلنـت وزارة الداخليـة اعتقـال
عصابـة متخصصـة برسقة عجات
“البنكو” يف بغداد.وقالـت الوزارة يف
بيان تلقـت “ الزوراء” نسـخة منه:
انه “حسب توجيهات وزير الداخلية
عثمـان الغانمي بماحقة العصابات
اإلجراميـة التي تحـاول العبث بأمن
املواطنـني ،فقـد تمكنـت مفـارز
مكافحـة اجـرام بغداد مـن القبض
عـى عصابة خطـرة تمتهـن رسقة
العجات الحديثة نوع “ كيا  -بنگو”

مـن خـال اسـلوب إجرامـي منظم
وغـري معهود”.واضافـت ان “هـذه
العملية جاءت بعد متابعة مسـتمرة
وتشـكيل فريـق مختـص نجـح يف
القبـض عـى أفـراد هـذه العصابة
التـي تبني أن اثنني من عنارصها من
اربـاب السـوابق” ،مشـرية اىل انهم
“اعرتفوا برسقة العديد من العجات
من النوع نفسه” .ولفتت الوزارة اىل
انه “تم تصديـق اقوالهم باالعرتاف،
واتخذت بحقهم االجراءات القانونية
اصولياً”.

برلني /متابعة الزوراء:
قتل  4أشـخاص بينهم طفلة ،وإصابة
 15آخرين جراء عملية دهس يف مدينة
“تريـر” األملانية ،حيث صدمت سـيارة
مارة يف طريق للمشاة.واكدت املعلومات
أن السـلطات اعتقلت السائق الذي قام
بالعملية ،مشـرية إىل أن الشطة دعت
السـكان إىل تفادي املنطقـة التي وقع
فيها الحادث.فيما نقلت وسـائل إعام
محليـة عن شـهود عيـان ،أن سـيارة
من طـراز رينج روفر سـوداء اندفعت
عى طـول شـارع للمشـاة يف املنطقة

املذكـورة برسعـة تزيد عـن  70كلم يف
السـاعة.بدورها ،كشفت الشطة عى
حسـابها عى تويـرت قائلـة“ :اعتقلنا
شـخصا وحجزنـا سـيارة” ،وأضافت
أن “مابسـات الحـادث ال تـزال غـري
واضحـة”.يف السـياق أيضـاً ،تحدثـت
صحـف أملانية عن أن منفذ العملية هو
بريندف ،وهـو أملاني أصـيل وليس من
أصول مهاجـرة ،ويبلغ مـن العمر 51
عاماً ،مؤكـدة أن دوافعه غري معروفة.
إىل ذلـك ،أكـد عمدة املدينـة أن الحادث
تسبب بوقوع قتى وجرحى.

مقتل  4وجرح  15آخرين حبادث
دهس يف أملانيا
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ومنتهكـي الخصوصيـة واملسـاس
بأعـراض االخرين “.باملقابـل ،اكد نائب
رئيـس مجلس النـواب حسـن الكعبي:
ان “مشوع قانـون الجرائم املعلوماتية
بتعديله النيابـي املقرتح بعنوان (قانون
رّ
مكافحة الجريمة االلكرتونية)
سيشع
لحماية أمن املواطن وحفظ خصوصيته
وتأمني معلوماتـه االلكرتونية بعيدا عن
املخاطر من اية جهة كانت” .مشـريا اىل
ان “مجلـس النواب لـن يميض بتشيع
قانون ال يحمي الفرد العراقي واملجتمع
مـن التهديـدات االلكرتونيـة “.واضاف
ان “الهـدف مـن اقامة هذه الجلسـات
النقاشـية هـو تقريب وجهـات النظر،
واملشـاركة يف انضـاج مسـودة القانون
للخـروج بتشيع رصني يوفـر الحماية
لـارسة واملجتمع العراقـي” .مبينا “ان
تشيع هـذا القانون بات رضورة ملحة
لحمايـة املواطـن والدولـة يف آن واحد”.
متحدثـا عـن دور الفريـق االستشـاري
للنائـب األول يف اعـادة صياغة مشوع
القانون الحكومي ،فضا عن التعديات
النيابية التي اجريت عى النص الحكومي
ومـدى موائمتها مع الدسـتور واملعايري
الدولية والحقوق والحريات.

وينهـي حـاالت االبتـزاز االلكرتونـي،
مع وجـود حريـة رأي وتعبـري حقيقي
بموجـب النصـوص الدسـتورية املـادة
 38اوال وثانيـا واالعـان العاملي لحقوق
االنسـان ،سـنعمل عـى تضمينهـا يف
القانـون بصيغتـه النهائيـة “.واوضح
ان “القانـون يخـص عمـوم املواطنـني
واليقتـرص عـى الصحفيني فقـط ،ولن
تكون هنـاك عقوبات جزائية مشـددة،
باسـتثناء جرائـم االبتـزاز االلكرتونـي

عمل خاصة بتعديات ومقرتحات تتعلق
باالبتـزاز االلكرتونـي ،وعـدم املسـاس
بأعـراض املواطنـني وخصوصياتهـم
وعدم نـش وثائق رسية امنيـة ،واكدنا
عـى حريـة الـرأي والتعبـري عـى وفق
املادة  38من الدسـتور ،والتـزام العراق
بالعهد الـدويل واالعـان العاملي لحقوق
االنسـان”.واضاف الامــي “ :نريـد
قانونا يحمي املواطنني وخصوصياتهم،
ويحفـظ الوثائـق الرسية ألمـن الدولة

نص مشروع قانون جرائم املعلوماتية
يف الصفحات الداخلية

شادي اخلليج لـ «الزوراء»:غنيت يف عاصمة النور والثقافة والعلوم بغداد فأضاءت لي الدنيا

االخرية

أكد وجود  16مهمة للمجلس وال يقتصر عمله على التعيينات فقط

رئيس جملس اخلدمة لـ
الزوراء /حسني فالح:
أكـد رئيس مجلـس الخدمة االتحـادي ،محمود
التميمـي ،ان املجلس لم يبدأ عمله بشـكل فعيل
وانمـا ينتظر اقـرار قانونـي املوازنـة والخدمة
املدنية ،فيما اشـار اىل وجود  16مهمة للمجلس
وال يقتـرص عملـه عـى التعيينـات فقط.وقال
التميمي يف حديث لـ»الزوراء» :ان مجلس الخدمة

 :ننتظر إقرار قانوني املوازنة واخلدمة املدنية ليباشر اجمللس عمله الفعلي
االتحادي مكـون من رئيس ونائـب و 9اعضاء.
مبينـا :ان عمله ال يقترص فقط عـى التعيينات
وانما هناك  16مهمة له ،منها التوظيف والتعيني
والهيئـات الوظيفيـة واألوصـاف الوظيفيـة
وغريها.واضاف :ان املجلس لم يبدأ عمله بشكل
فعيل فهـو ينتظر اقـرار املوازنة وكذلـك قانون
الخدمـة املدنيـة .الفتـا اىل :ان القانـون رشع يف

عـام  2009إال ان املجلـس لـم يظهـر ككيان إال
يف عـام .2019واشـار اىل :ان عدم اقـرار املوازنة
كان حجر عثرة امام عمل املجلس لهذه السـنة.
مؤكدا :ان املوازنة سـتعطي الصاحية القانونية
للتحرك عى امللفات كافـة ،واعادة توزيع املهام
من مؤسسـات الدولـة وحرصها مـرة اخرى يف
مجلس الخدمة .وتابع :انه من الناحية البشية

متعلق باملوازنة لكي نتمكن من النقل والتنسيب
والتعيـني ،وكذلك مـن الناحية اللوجسـتية فإن
املجلس بحاجة اىل رصف االموال إلنشاء واكمال
بنـاه التحتيـة وتجهيـزه باالخـص بالجانـب
االلكرتوني ،الن املجلس يف رؤيته إلدارة هذا امللف
سيعتمد بالكامل عى االتمتة.

تفاصيل ص2

أكد استمرار احلوارات حلل مشكلة الرواتب

وزير الثقافة يعلن تأجيل جلسة املوازنة إىل السبت املقبل ويؤكد استمرار «خطورة» كورونا يف العراق

بغداد /الزوراء:
أعلـن املتحـدث باسـم رئيـس مجلـس
الـوزراء ،وزيـر الثقافة ،حسـن ناظم،
أمـس الثاثاء ،تأجيل الجلسـة الخاصة
مناقشـة املوازنة املالية لعـام  2021إىل
يوم السـبت املقبـل ،وفيما لفـت إىل أن
الحوارات مسـتمرة إليجاد حل ملشـكلة

الرواتب ،شـدد عى أن مخاطر انتشـار
كورونـا مازالت شـديدة يف العراق.وقال
ناظم يف املؤتمر الصحفي االسبوعي الذي
تابعتـه «الـزوراء» :إن مجلـس الوزراء
تنـاول ،يف جلسـته أمس ،االسـتعدادات
الجاريـة إلنجـاح االنتخابـات املقبلـة،
وأجـل مناقشـة موازنـة  2021إىل يوم

السبت املقبل ،مبينا :ان رئيس الحكومة
مصطفى الكاظمي دعا خال الجلسـة
إىل ابعـاد الجانـب اإلنسـاني وقضيـة
الرواتب عن الرصاعات السياسـية ،كما
دعا وزارة النفط إىل ايجاد بديل ملوضوع
ً
فضـا عـن دعوته إىل
الغـاز املسـتورد،
جلسة خاصة لتناول املشكات يف برنامج

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثاثاء ،املوقف الوبائي
اليومـي لفريوس كورونا املسـتجد يف العـراق ،وفيما اكدت
تسـجيل  2218اصابـة جديـدة و  48حالـة وفاة وشـفاء
 1896حالة ،حددت دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغرايف لاصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف وثيقة
تلقتها «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس:
 ،29601ليصبـح عـدد الفحوصـات الكليـة،3512920 :
مبينـة انـه تم تسـجيل  2218اصابـة جديـدة و  48حالة

وفاة وشـفاء  1896حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الـكيل ،)%87.3( 484570 :اما عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،554767بينمـا عدد الحاالت التي تحـت العاج،57891 :
يف حني عدد الحـاالت الراقدة يف العناية املركزة ،274 :وعدد
حـاالت الوفيات الكيل.12306 :مـن جهته ،اعلن مدير عام
صحة بغداد الرصافة عبد الغني السـاعدي ،تسـجيل 113
اصابـة جديدة بفريوس كورونا بينها  75اصابة شـخصت
خال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

تفاصيل ص2

نص جلسة جملس الوزراء ص2

أوروبا حتدد “موعد احلسم” ملصري
لقاحي “فايزر” و”موديرنا”

بعد تسجيل  2218إصابة و  48حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ 555ألفا
والشفاء أكثر من  484ألفا

وزارة الكهرباء.وأشار ناظم ،وهو وزير
الثقافة أيضـاً ،إىل :أن الحوارات ما زالت
مسـتمرة إليجـاد حل ملشـكلة الرواتب.
مضيفاً :أن مجلـس الوزراء قرر تخويل
املـرصف الصناعي التعاقـد مع ما يراه
مائماًباملجـال املرصيف.وتابـع املتحدث
باسـم الكاظمـي :أن منحـة الطـوارئ

املخصصـة للنازحـني العائديـن طوعا
ستطلق قريباً .وبشأن فريوس كورونا،
قال حسن ناظم :إن رشاء لقاح كورونا
يشـرتط توفـري الحدمـات اللوجسـتية
لنقلـه .محذرا ً مـن أن مخاطر انتشـار
الفريوس يف الباد ما زالت شديدة.

بغداد /متابعة الزوراء:
قالت وكالة األدوية األوروبية إنها سـتعقد
اجتماعـا يف  29ديسـمرب /كانـون االول،
من أجـل اتخاذ قرار بشـأن كفاية بيانات
سـامة وفعالية لقاح “كوفيد ،”-19الذي
طورته رشكتا “فايزر” و”بيونتك” ،تمهيدا
العتماده.وأشارت الوكالة ،يف بيان ،إىل أنها
سـتتخذ يف  12يناير /كانون الثاني ،قرارا
بشأن املوافقة عى لقاح تجريبي لفريوس
كورونا املستجد طورته رشكة “موديرنا”.
وذكرت الوكالة املسؤولة عن تنظيم دخول

األدويـة إىل االتحـاد األوروبـي ،أنهـا بدأت
بالفعـل “مراجعة متجـددة” للقـاح بنا ًء
عى البيانات املخربيـة التي قدمتها رشكة
“موديرنا” ،سـابقا ،وسـتقوم اآلن بتقييم
البيانات حول مـدى فعالية اللقاح يف إثارة
استجابة مناعية ومدى كفاءته الستخدامه
يف جميـع أنحاء أوروبا.وقالـت الوكالة إنه
“إذا كانـت النتائج قوية بما يكفي للتأكيد
عى الجودة والسامة والفعالية” ،فيمكنها
املوافقـة عـى اللقـاح يف االجتمـاع املقرر
عقده يف  12يناير /كانون الثاني.

تنفيذا التفاق وقف إطالق النار يف إقليم ناغورني قره باغ وحميطه

ألول مرة منذ حنو ثالثة عقود ..أذربيجان تستعيد آخر األراضي احملتلة من أرمينيا

باكو /متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع يف أذربيجان ،أمس
الثاثاء ،أن وحدات من الجيش دخلت
إقليـم التشـني ،وهو الثالـث واألخري
مـن األرايض التـي سـلرّمتها أرمينيـا
بعد انسـحاب قواتهـا منهـا؛ تنفيذا
التفـاق وقـف إطـاق النـار يف إقليم
ناغورنـي قـره بـاغ ومحيطـه ،الذي
رّ
وُقع يف التاسـع مـن نوفمرب/تشين

الثاني املايض برعاية روسية.ونشت
وزارة الدفاع بأذربيجان صورا لدخول
آليات عسـكرية أذربيجانية للمنطقة
الواقعة عى الحدود مع أرمينيا للمرة
األوىل منذ  28عامً ا.وكان إقليم التشني
ومثلـه إقليمـا آغـدام الذي ُسـلرّم يف 20نوفمرب/تشيـن الثانـي املـايض،
وكالبجار الذي ُسـلرّم يف  25من الشهر
نفسه -يشـكل منطقة عازلة تحيط

بإقليم قره باغ منـذ انتهاء حرب أوىل
بـني أذربيجـان أرمينيا عـام .1994
وسـيطرت القـوات األذربيجانية عى
 4أقاليـم أخرى خال  6أسـابيع من
املعارك الشسـة التي بدأت مع نهاية
سـبتمرب/أيلول املـايض ،وأسـفرت
عـن آالف القتى.وانتـش نحـو ألفي
جنـدي رويس عى طـول خط الجبهة
لضمـان وقف إطاق النـار والحفاظ

عـى مم رّر يربط بني أرمينيا وقره باغ.
كما أعلنت وزارة الدفاع األذربيجانية
وصول فرق من خرباء الجيش الرتكي
ملسـاعدة وتدريب الفرق األذربيجانية
عـى إزالة األلغـام من املناطـق التي
كانـت اسـتعادتها مـن أرمينيـا منذ
 27سـبتمرب/أيلول املايض.وتمكـن
جيـش أذربيجـان من تحريـر  5مدن
و 4بلـدات و 286قريـة ،قبـل أن تقر

أرمينيـا بالهزيمة.وبعـد معـارك
ضاريـة ،اسـتمرت نحـو  4أسـابيع؛
أعلن الرئيـس الرويس فاديمري بوتني
يف العـارش من نوفمرب/تشين الثاني
املـايض توصل أذربيجـان وأرمينيا إىل
اتفـاق لوقف إطاق النـار ،ينص عى
اسـتعادة أذربيجـان السـيطرة عـى
أقاليمهـا املحتلـة :آغـدام وكالبجـار
والتشني ،قبل نهاية العام الحايل.
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جملس الوزراء يلزم املالية والنفط والكهرباء بتقديم حل نهائي للمشاريع احليوية

الكاظمي :مصرون على املضي قدماً إلجناح االنتخابات املبكرة يف موعدها احملدد

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
ارصار الحكومة عىل امليض قدما إلنجاح االنتخابات
ّ
املبكرة يف موعدها املحدد ،فيما وافق مجلس الوزراء
عىل قيام وزارات املالية والنفط والكهرباء بتقديم
حل نهائي للمشاريع الحيوية العاجلة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء تلقته
«الزوراء» :ان مجلس الوزراء ،عقد جلسته االعتيادية
برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
بحث خاللها جملة من القضايا واملوضوعات املدرجة
ضمن جدول األعمال.
وأكد الكاظمي ،خالل الجلسة ،توجيهاته للوزراء
بحشد جميع اإلمكانات املتاحة والعمل ،لخدمة أهايل
ذي قار يف الجوانب الصحية والخدمية والزراعية
والصناعية ،فضال عن اإلعمار والبلديات .
وتطرّق اىل االستعدادات الجارية إلنجاح االنتخابات
النيابية املقررة يف السادس من حزيران القادم ،وأكد
إرصار الحكومة وحرصها ،عىل امليض قدما ً إلقامة
االنتخابات يف موعدها وضمان نجاحها.
كما وجّ ه الوزارات كافة بتذليل كل العقبات
أمام احتياجات مفوضية االنتخابات ،وتجنيبها
البريوقراطية والروتني ،ودعم جهدها إلنجاح عملها.
واستمع املجلس اىل إيجاز ق ّدمه وزير الصحة عن

جهود أجهزة الدولة املعنية يف مواجهة جائحة
كورونا ،أشار فيه اىل تصاعد نسبة التشايف اىل ،%87
والذي تحقق بفعل توسعة قدرة االستيعاب الرسيرية،
وتوفري العالجات والعمل الجاد عىل تحسني خدمات
القطاع الصحي ،حيث أدى ذلك اىل تراجع كبري يف
نسبة الوفيات ،مؤكدا تأمني وزارة الصحّ ة التمويل
الالزم لرشاء اللقاح ،حاملا تقر منظمة الصحّ ة
العاملية فاعليته.
كما أكد وزير الصحة أن مخاطر انتشار فريوس
كورونا مازالت شديدة ،داعيا املواطنني واملؤسسات
كافة اىل االلتزام بإجراءات الوقاية ،وعدم التساهل
يف تنفيذها.
واشار البيان اىل انه وبعد أن نظر املجلس يف
املوضوعات وامللفات عىل جدول أعماله ،اتخذ
القرارات اآلتية:
أوال /إقرار توصيات فريق العمل املؤلف بموجب
األمر الديواني  32لسنة ،2020بشأن إكمال بيانات
موظفي الدولة ،بحسب اآلتي:
• االستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي يف
الجهاز املركزي لإلحصاء بوزارة التخطيط ،وكذلك
عملية جمع البيانات وحث الوزارات والجهات
الحكومية عىل تزويد الجهاز املشار إليه بالبيانات
املطلوبة ،والعمل عىل إنشاء نظام موحد للرواتب،

يشتمل جميع وحدات اإلنفاق ،وترفع بواسطته
الرواتب ألكرتونياً ،اىل منصة الرواتب املوجودة يف
وزارة التخطيط ،ويصدر كتاب التمويل ألكرتونيا ً
ّ
املنصة اىل وحدة اإلنفاق ،ويرسل اىل وزارة املالية
من
إلطالق الرصف مع وجود(باركود) يف كل كتاب ،أو
أي طريقة أخرى.
ّ
منصة أو تطبيق يعمل عىل الهواتف الذكيّة،
• إنشاء
يتم من خاللها جمع بيانات املوظفني بعد إدخالها
من قبلهم وتدقيقها من دوائرهم ،ويتم اعتماد بيانات

أكد وجود  16مهمة للمجلس وال يقتصر عمله على التعيينات فقط

رئيس جملس اخلدمة لـ  :ننتظر
إقرار قانوني املوازنة واخلدمة املدنية
ليباشر اجمللس عمله الفعلي
الزوراء /حسني فالح:
أكد رئيس مجلس الخدمة
االتحادي ،محمود التميمي ،ان
املجلس لم يبدأ عمله بشكل فعيل
وانما ينتظر اقرار قانوني املوازنة
والخدمة املدنية ،فيما اشار اىل
وجود  16مهمة للمجلس وال
يقترص عمله عىل التعيينات فقط.
وقال التميمي يف حديث
لـ»الزوراء» :ان مجلس الخدمة
االتحادي مكون من رئيس ونائب
و 9اعضاء .مبينا :ان عمله ال
يقترص فقط عىل التعيينات وانما
هناك  16مهمة له ،منها التوظيف
والتعيني والهيئات الوظيفية
واألوصاف الوظيفية وغريها.
واضاف :ان املجلس لم يبدأ عمله
بشكل فعيل فهو ينتظر اقرار
املوازنة وكذلك قانون الخدمة
املدنية .الفتا اىل :ان القانون رشع
يف عام  2009إال ان املجلس لم
يظهر ككيان إال يف عام .2019
واشار اىل :ان عدم اقرار املوازنة
كان حجر عثرة امام عمل املجلس
لهذه السنة .مؤكدا :ان املوازنة
ستعطي الصالحية القانونية
للتحرك عىل امللفات كافة ،واعادة

توزيع املهام من مؤسسات الدولة
وحرصها مرة اخرى يف مجلس
الخدمة.
وتابع :انه من الناحية البرشية
متعلق باملوازنة لكي نتمكن من
النقل والتنسيب والتعيني ،وكذلك
من الناحية اللوجستية فإن املجلس
بحاجة اىل رصف االموال إلنشاء
واكمال بناه التحتية وتجهيزه
باالخص بالجانب االلكرتوني ،الن
املجلس يف رؤيته إلدارة هذا امللف
سيعتمد بالكامل عىل االتمتة،
والحركة مع املؤسسات الحكومية
تكون من خالل نظم الكرتونية
كي يتم حرص الثغرات والفجوات
املوجودة يف هذه املؤسسات.
ولفت التميمي اىل :ان املجلس
سيبارش عمله بشكل فعيل وعىل
وفق املهام املنوطة به بعد اقرار
قانوني املوازنة العامة والخدمة
املدنية .
من جهته ،أفصحت اللجنة
القانونية النيابية عن مصري
مرشوع قانون الخدمة املدنية
الذي ال يزال خارج اجندة جدول
اعمال جلسات مجلس النواب
حتى اآلن .

وقال عضو اللجنة ،النائب حسني
العقابي ،يف ترصيح صحفي :ان
قانون الخدمة املدنية يمثل خالصة
القدرات الوظيفية واالدارية
ملؤسسات الدولة العراقية تمتد
لـ  100عام .مشريا اىل :ان امليض
بالقانون يحتاج اىل جهود ترشيعية
مكثفة إلقراره قريبـا.
واضاف :ان مرشوع القانون
موجود بعهدة اللجنة املالية
النيابية منذ الدورة السابقة
وحتى اآلن ،لكن يف الشهر املايض
طلبنا اعادته من اللجنة املالية
اىل اللجنة القانونية النه قانون
تنظيمي يتعلق بهيكلية دوائر
الدولة ومراكزها القانونية .مبينا:
ان االرساع بترشيع القانون اصبح
رضورة حتمية الن مجلس الخدمة
االتحادي تشكل رسميا ،وينتظر
هذا القانون لتنظيم مفاصل عمله
بانسيابية.
وقرر مجلس النواب تأجيل
التصويت عىل مرشوع قانون
الخدمة املدنية االتحادي ،اواخر
شهر كانون االول من العام املايض،
لغرض انضاجه وعرضه للتصويت
الحقا مرة اخرى .

البطاقة الوطنية عند توفريها للموظف كخيار أوّل،
والعمل عىل توفريها اىل جميع املوظفني كأسبقية يف
إصدار البطاقات ،واإليعاز اىل وزارة الداخلية لتوفري
ذلك ،ويرتك للجنة الخيار البديل يف حالة تأخر إصدار
البطاقة ملوظف ما.
• تأليف لجنة من مكتب رئيس الوزراء ،واألمانة
العامة ملجلس الوزراء ،ووزارات (التخطيط ،الصناعة
واملعادن ،واالتصاالت) ،باإلضافة اىل ديوان الرقابة
املالية االتحادي ،لتنفيذ ما ثبّت آنفاً ،وتكون هذه

اللجنة برئاسة الجهاز املركزي لإلحصاء.
• تحديد جهة ملتابعة عمل الفريق املذكور آنفاً ،يف
وزارة التخطيط ،وإشعار مجلس الوزراء بسري تق ّدم
عمله.
• إلزام الوزارات بإرسال أسماء موظفيها من الذين
لم يتم إصدار رقم وظيفي لهم اىل وزارة الداخلية.
ثانيا /تخويل املرصف الصناعي التعاقد مع من يراه
مالئما ً يف املجال املرصيف ،عىل أن يجري تحديد أعداد
املتعاقدين وأجورهم بنا ًء عىل اقرتاح من مجلس
إدارة املرصف ،وموافقة وزارة املالية ،رشيطة عدم
املطالبة بالتعيني عىل املالك الدائم.
ثالثا /قيام وزارات املالية والنفط والكهرباء بتقديم
حل نهائي لكل املشاريع الحيوية العاجلة ومتوسطة
األمد ،وخصوصا مشاريع الصيانة لرشكات ،جي
اي ،سيمنس ،إضافة إىل توفري الدعم املايل لرشاءاإلضافات لضمان استخدام الوقود السائل بدل نقص
الوقود الغازي.
رابعا /املوافقة عىل تعديل الفقرة ( )1من قرار
مجلس الوزراء ( 92لسنة  ،)2020لتصبح بحسب
اآلتي:
 قيام وزارة الزراعة ببيع كمية ( )700ألف طن منمادة الشعري العلفي املوجود يف مخازن الرشكات
التابعة لوزارة الزراعة يف محافظة نينوى بالحالة

التي هي عليها اىل الجمهورية اإلسالمية يف ايران،
بسعر ( )125دوالرا /طن ،ويكون التسديد لصالح
وزارة املالية من حساب رشكة الغاز اإليرانية لدى
املرصف العراقي للتجارة ( ،)TBIلتسديد مستحقات
الفالحني املسوقني ملحصول الشعري.
خامسا /إقرار املحرض رقم ( )17والتوصيات الخاصة
باألمر الديواني ( 45لسنة  )2018املرافقة ربط كتاب
وزارة التخطيط ذي العدد و.س ،931/2/1/.املؤرخ
يف  ،2020/12/1الخاصة بمشاريع املستشفيات.
سادسا /املوافقة عىل ما يأتي:
 -1تخويل وزير املالية السيد عيل حيدر عبد األمري
عالوي ،صالحية توقيع اتفاقية فرض تمويل
مشاريع الصيانة السنوية املتعددة (املرحلة الرابعة)،
الذي تنفذه رشكة ،جي-اي ،األمريكية لصالح
وزارة الكهرباء ،وبضمانة وكالة ضمان الصادرات
الربيطانية  ،UKEFاستنادا اىل أحكام املادة ( )2من
قانون االقرتاض املحيل والخارجي لتمويل العجز املايل
لعام  2020رقم ( 5لسنة  ،)2020واملادة (/2ثانيا
العجز/3/ك) من قانون املوازنة العامة االتحادية
لجمهورية العراق للسنة املالية .2019
 -2رشوط التمويل للقرض املثبتة يف كتاب
وزارة املالية ذي العدد د ع ،7482 /5/املؤرخ يف
.2020/11/23

بعد تسجيل  2218إصابة و  48حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ 555ألفا والشفاء أكثر من  484ألفا
غداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
الثالثاء ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  2218اصابة
جديدة و  48حالة وفاة وشفاء
 1896حالة ،حددت دائرتي صحة
الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس،29601 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،3512920مبينة انه تم تسجيل
 2218اصابة جديدة و  48حالة
وفاة وشفاء  1896حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)%87.3( 484570 :اما
عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،554767بينما عدد الحاالت التي
تحت العالج ،57891 :يف حني عدد
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة:
 ،274وعدد حاالت الوفيات الكيل:
.12306
من جهته ،اعلن مدير عام
صحة بغداد الرصافة عبد الغني
الساعدي ،تسجيل  113اصابة
جديدة بفريوس كورونا بينها
 75اصابة شخصت خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته
«املؤسسات
ان
«الزوراء»:

الصحية يف جانب الرصافة سجلت
امس 113 ,اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 75 :حالة
خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية :قطاع االستقالل 5
حاالت  /قطاع الرصافة 26
حالة /قطاع بغداد الجديدة 11
حالة /قطاع البلديات االول 9
حاالت  /قطاع الشعب  9حاالت/
قطاع املدائن  14حالة /قطاع
النهروان حالة واحدة .
واشار اىل ان  38حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية:

مدينة الصدر  16حالة محلة
,527 ,544 ,521 ,560 ,555
 ،553 ،550الكيارة ،الدسيم/
الكرخ حالتني يف الكاظمية/
االعظمية  3حاالت محلة / ,314
الشعب  5حاالت حي اور،359 ،
حي سومر /شارع فلسطني 3
حاالت محلة  /502 ,506االمني
 3حاالت محلة /733 ,735
السعدون حالة واحدة محلة
 /103الزعفرانية حالتني محلة,
 / 964 ,962بغداد الجديدة حالة
واحدة محلة /717 ,املشتل حالة

واحدة محلة  / ,729الغدير حالة
واحدة محلة .706
واضاف الساعدي :انه «تم
نقل جميع املصابني اىل الحجر
الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة
الخاصة بالعزل» ،مشريا اىل ان
«العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع
اىل  70940تويف منهم  1400فيما
اكتسب الشفاء  67896ومتبقي
قيد العالج .»1644
ودعا الساعدي املواطنني اىل
«االلتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق

التباعد االجتماع لحمايتهم من
االصابة وتقليل تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ،
املوقف الوبائي لها مع اعداد
و عناوين الحاالت املشخصة
يف مخترباتها بمرض فريوس
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء
والوفيات لغاية الساعة العارشة
من ليلة االثنني واملعلن عنها امس
الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته
«الزوراء» نسخة منه :ان عدد
االصابات  367موزعة كاآلتي :أبو
دشري  /1أبو غريب  /55اإلسكان
 /1االعالم  /24البياع  /7التاجي
 /19الرتاث  /2الحارثية /1
الحرية  /15الخطيب  /4الدورة
 /43الرحمانية  /9السيدية
 /8الشالجية  /1الشعلة /3
الصالحية  /1الطارمية /18
العامرية  /8العطيفية  /3العالوي
 /3الغزالية  /10القادسية /5
الكاظمية  /21اللطيفية /3
املحمودية  /9املعالف  /2املكاسب
 /2املنصور  /14املواصالت /2
الوشاش  /8الريموك  /8جكوك
 /2حي الجهاد  /12حي الخرضاء
 /6حي العامل  /15حي العدل
 /5حي الفرات  /7سبع البور /4
ناحية الرشيد  /1سكنة جانب
الرصافة  ،5مبينة ان عدد الشفاء:
 ،370بينما الوفيات.1 :
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أريزونا وويسكونسن تصدقان على فوزه وترامب يتحسر

االنتخابات التشريعية يف الكويت

بايدن يقرتب من البيت األبيض
وخيتار كبار مستشاريه االقتصاديني

محالت الكرتونية وغياب للوالئم يف ظل جائحة كورونا

واشنطن/متابعة الزوراء:
اخت�ار الرئي�س األمريك�ي املنتخ�ب ج�و
بايدن عددا من الس�يدات لانضمام لفريقه
للسياس�ة االقتصادي�ة ،من بينهم رئيس�ة
مجلس االحتياطي االتحادي السابقة جانيت
يلني كوزيرة للخزانة ،ليفرد الساحة للتنوع
وللرتكيز عىل التعايف من جائحة كورونا.
ويستلزم األمر موافقة مجلس الشيوخ عىل
تعيني عدد من هؤالء املستش�ارين القادمني
من مؤسس�ات أبحاث ليربالية والذين سبق
لهم العمل مع إدارات ديمقراطية .وسيكون
هدفه�م وضع سياس�ات يمكن أن تس�اعد
األفراد واملؤسس�ات ع�ىل التعايف من جائحة
كورونا الت�ي أودت بحياة ما يقرب من 267
ألف نسمة بالواليات املتحدة وأفقدت املايني
أعمالهم.
وقال باي�دن يف بيان “الفريق يش�به أمريكا
ولدي�ه جدية يف تحقيق اله�دف وأعىل درجة
م�ن الكف�اءة وعقي�دة ال تحي�د يف آف�اق
أمريكا… سيكون الفريق مستعدا من اليوم
األول للعمل من أجل كل األمريكيني”.
وتوق�ع الفري�ق االنتق�ايل أن يق�دم باي�دن
أعضاء فريقه االقتصادي الجديد رسميا يوم
امس الثاثاء.
م�ن جان�ب آخ�ر ص ّدق�ت واليت�ا أريزون�ا
وويسكونس�ن ي�وم االثنني عىل ف�وز بايدن
فيهما ،وهو ما يزي�د من تقويض محاوالت
الرئيس دونالد ترامب لدحض خسارته أمام
بايدن يف انتخابات الثالث من نوفمرب ترشين
الثاني من خال الرتويج ملزاعم با س�ند عن
حدوث تزوير.
والتصديق عىل نتائج الفرز ليس إال مس�ألة
ش�كلية إلضف�اء الصف�ة الرس�مية ،لكنها
اكتسبت داللة خاصة هذا العام نظرا ملزاعم
ترامب عن حدوث “تاعب” لصالح بايدن.
ومعظ�م الوالي�ات الحاس�مة التي ف�از بها
باي�دن ،بم�ا فيه�ا بنس�لفانيا وجورجي�ا،
ص ّدق�ت من قبل ع�ىل نتائجه�ا .وباإلضافة
إىل نتائج الواليات التي ليس�ت النتيجة فيها
مح�ل نزاع ،ضم�ن بايدن أصوات�ا يف املجمع
االنتخابي تكفيه للفوز بالرئاسة.
محاولة التعجيل بعقد جلس�ة إلقرار تعيني
يلني
رأس�ت يلني ( 74عاما) مجل�س االحتياطي
االتحادي (البنك املركزي األمريكي) من عام
 2014إىل  2018ورأست مجلس املستشارين
االقتصاديني يف إدارة الرئيس بيل كلينتون.
وع�ىل تويرت ،أب�رزت التحديات الت�ي تواجه

الواليات املتحدة“ :للتعايف ،علينا أن نس�تعيد
الحل�م األمريكي – مجتمع يمك�ن أن يعمل
فيه كل فرد بما يناس�ب إمكانياته وأن تسع
فيه أحامه أبناءه .كوزيرة للخزانة ،سأعمل
يوميا عىل إعادة بناء ذلك الحلم للجميع”.
وقال رون وايدن كبري الديمقراطيني يف لجنة
املالية بمجلس الش�يوخ إن جلسة التصديق
ع�ىل تعيني يلني يجب عقدها قبل تويل بايدن
الرئاس�ة رس�ميا يف  20يناير كانون الثاني،
مثلم�ا حدث م�ع س�تيفن منوتش�ني وزير
الخزانة الحايل.
وق�ال واي�دن يف بي�ان “حني يك�ون مايني
العاملني ب�ا عمل دون خط�أ منهم وتكون
قطاع�ات االقتص�اد تكافح بق�وة ،ال يكون
هناك سبب يدعو للتأخري”.
ولم يُج�ب بعد ميتش مكونيل زعيم الغالبية
الجمهوري�ة يف مجل�س الش�يوخ ،والذي لم
يعرتف بعد ببايدن رئيس�ا منتخبا مثل حال
كثري من الجمهوريني باملجلس ،عىل أس�ئلة
تتعلق بعقد جلس�ات قبل التنصيب الرسمي
يف  20يناي�ر كان�ون الثاني .وأش�ار زماؤه
إىل أن مرش�حي بايدن ق�د يخوضون طريقا
صعبا للتصديق عىل تعيينهم.
اختيارات بفريق االقتصاد
وق�ال بايدن إن�ه سريش�ح وايل آدييمو نائبا
ليلني يف الخزانة .وكان آدييمو نائبا ملستشار
األم�ن القومي يف عهد الرئيس ب�اراك أوباما
ثم توىل رئاسة مؤسس�ة أوباما التي ترشف
ع�ىل التخطيط ملكتبة الرئي�س الديمقراطي
السابق.
وتم ترش�يح نريا تان�دن ،املدي�رة التنفيذية
ملرك�ز التقدم األمريك�ي لألبحاث ،لرئاس�ة
مكت�ب اإلدارة واملوازن�ة .وس�اعدت تان�دن
إدارة أوبام�ا يف وض�ع برنام�ج أوبام�ا كري
للرعاي�ة الصحية الذي س�عى الجمهوريون
لتنحيته جانبا.
وس�تكون تان�دن أول س�يدة ملون�ة تق�ود
مكتب اإلدارة واملوازن�ة إذا تم التصديق عىل
تعيينها.
واخت�ار باي�دن سيس�يليا راوس ،وه�ي
اقتصادي�ة تدي�ر كلية برنس�تون للش�ؤون
العامة والدولية ،لرئاسة مجلس املستشارين
االقتصادي�ني .وكان�ت عض�وا يف املجلس يف
عهد أوباما يف الفرتة من  2009إىل .2011
وس�تنضم للمجل�س هي�ذر ب�ويش ،وه�ي
اقتصادية شاركت يف تأسيس مركز واشنطن
للنمو املنص�ف وتركز يف عملها عىل الفوارق
االقتصادية.

الكويت/أ ف ب:
تنظ�م الكوي�ت الس�بت املقب�ل
انتخاب�ات ترشيعي�ة يف غي�اب
اللق�اءات الحاش�دة والوالئ�م
الفاخ�رة والخي�م الفخم�ة التي
تميز ع�ادة الحمات االنتخابية يف
الب�اد ،بعد أن حظرت الس�لطات
التجمع�ات خوف�ا م�ن تف�ي
فريوس كورونا املستجد.
ولطاملا ارتبطت الوالئم بالحمات
االنتخابي�ة يف الكوي�ت ،وكان�ت
تقدم أطباقا متنوعة مثل الخراف
املش�وية واألرز والحلوى بش�كل
أسبوعي.
ّ
وتتمت�ع دول�ة الكوي�ت بحي�اة
سياسية نشطة اىل حد ما تختلف
عمّ�ا يحص�ل يف ال�دول الخليجية
النفطي�ة األخرى .ولديه�ا برملان
منتخ�ب يتمت�ع بصاحي�ات
ترشيعية.
وكانت كل من هذه الوالئم تجمع
املئات وكان مرش�حو االنتخابات
يحرصون فيها عىل إظهار كرمهم
واهتمامهم بالناخبني.
ويقول فهد محم�د املطريي الذي
يمل�ك مطعم “طيبة” يف محافظة
ّ
يح�رض والئم
الجه�راء إن�ه كان
لعدد يرتاوح بني خمسة اىل ثمانية
مرشحني يف كل دورة انتخابات يف
الدائرة االنتخابية الرابعة.
ولكن�ه ل�ن يق�وم ه�ذه ال�دورة
بتحضري أي وليمة.
ويضي�ف لوكال�ة فران�س ب�رس
“عادة كنا نقوم بتحضري الخراف
املش�وية واألرز لوالئ�م العش�اء
طيلة فرتة الحملة االنتخابية التي
كانت تمتد إىل نحو ش�هرين ،لكن
كورونا نسف كل يشء”.
ويق�ول رئي�س اتح�اد املطاع�م
الكويتية فه�د األربش إن الوليمة
الواحدة كانت تكلف مبلغا يرتاوح
م�ا بني ثاثة آالف إىل س�بعة آالف
دينار كويتي ( تس�عة آالف دوالر

حت�ى  22أل�ف دوالر) ،وكان عدد
الحض�ور يص�ل إىل نح�و ألف�ي
شخص يف مناطق يقيم فيها أفراد
أكرب قبائل الباد.
وس�جلت الكويت حت�ى اآلن أكثر
م�ن  142أل�ف إصاب�ة بف�ريوس
كورونا املس�تجد حتى اآلن و875
وفاة.
– “الخارس األكرب”-
وه�ي أول انتخاب�ات ترشيعي�ة
تنظ�م يف الكوي�ت منذ ت�ويل أمري
الباد الجديد الشيخ نواف األحمد
الجاب�ر الصب�اح مقاليد الحكم يف
 29أيلول/سبتمرب املايض.
ويرى األربش أن املطاعم ورشكات
الضيافة التي تقوم بنصب الخيام
وتوف�ر خدم�ة القه�وة العربي�ة
والتمور ستكون الخارس األكرب يف
هذه الدورة االنتخابية.
ويضيف “هذا املوس�م كان يعترب
مح�ركا أساس�يا له�ا يف الظروف
الطبيعية”.
وخلت شوارع الكويت من مظاهر
االنتخاب�ات العادية س�وى بعض

الافت�ات االنتخابي�ة يف ع�دد من
الشوارع والطرق.
ولم تس�مح الس�لطات الكويتية
بفتح مقرات يف الدوائر االنتخابية
الخم�س أو تنظيم أي مهرجانات
خطابية خش�ية تفي الفريوس،
بينما لجأ املرش�حون واملرشحات
إىل االعتماد عىل وس�ائل التواصل
االجتماع�ي واإلع�ام خ�ال
حماتهم االنتخابية.
ويلج�أ مرش�حون إىل مخاطب�ة
الناخبني عرب تغريدات عىل “تويرت”
أو تس�جيات فيدي�و قصرية عىل
منصات مثل “سنابشات” ،بينما
يق�وم آخ�رون باللج�وء إىل البث
املبارش عىل “انستغرام” أو تنظيم
ندوات انتخابي�ة بتقنية االتصال
املرئي.ويلج�أ آخرون إىل وس�ائل
اإلع�ام مث�ل الصح�ف الورقي�ة
واإللكرتونية وقن�وات تلفزيونية
محلية لعرض إعانات للمرشحني.
وت�رتاوح أس�عار اإلعان�ات ب�ني
ع�رشة آالف دين�ار كويت�ي إىل
خمسني ألفا لشهر كامل ،بحسب

رئي�س االتح�اد الكويت�ي لإلعام
اإللكرتوني فيصل الصواغ.
ويضي�ف “يس�تخدم الكويتي�ون
وس�ائل التواصل االجتماعي التي
س�محت لهم بإيص�ال أصواتهم،
ووف�رت لهم فرصة االس�تماع إىل
أفكار واضحة من املرشحني”.
وتتن�وع القضاي�ا الت�ي يتناولها
مرشحو االنتخابات الترشيعية يف
الكويت وأهمها مكافحة الفس�اد
وح�ل قضي�ة البدون (أش�خاص
من عديمي الجنس�ية يعيشون يف
البادية) وتطوي�ر التعليم وتوفري
ف�رص عم�ل للش�باب والس�كن
باإلضاف�ة إىل حري�ة التعب�ري
وغريها.
– مصاريف أقل –
ويش�ري كثريون إىل أن القيود التي
فرضتها الحكومة س�توفر الكثري
م�ن املال عىل املرش�حني الذين لم
يضطروا ه�ذه املرة إىل اس�تئجار
مقرات انتخابي�ة أو تنظيم والئم
أو تجمعات انتخابية.
ويش�ري املرش�ح يف الدائ�رة

االنتخابية األوىل املحامي عيل العيل
إن “متوسط ما ينفقه املرشحون
يص�ل إىل مئ�ة ألف دين�ار كويتي
( 327ألف دوالر)”.
ويق�ول “صحي�ح أن كورونا ّ
وفر
علين�ا مصاري�ف لفت�ح مق�رات
انتخابية وتنظيم مهرجانات ،لكن
اإلنف�اق زاد ع�ىل وس�ائل اإلعام
االلكرتوني�ة والتقليدي�ة الت�ي
أصبحنا نذهب إليه�ا بينما كانت
تأتي إىل مقراتنا يف السابق”.
وبحسب العيل ،فإن “هذه الظروف
االس�تثنائية التي حرصت الحملة
االنتخابية يف وسائل اإلعام ،تعزز
ف�رص ف�وز املرش�حني الش�باب
الذي�ن كان�وا ع�ىل تواص�ل م�ع
الناخبني خال الس�نوات املاضية
عرب مواقع التواصل االجتماعي”.
وترى أس�تاذة الفلسفة يف جامعة
الكويت ش�يخة الجاسم املرشحة
عن الدائرة االنتخابية األوىل “قلّت
املصاري�ف .أنا لس�ت محتاجة إىل
مقر انتخابي ودعوات عشاء”.
ولكنه�ا توض�ح أنه�ا بحاجة إىل
املزيد للجهد “للرتويج ألنفس�نا”،
موضح�ة أنه�ا تفضل اس�تخدام
توي�رت وانس�تغرام للتواص�ل
م�ع الناخبني.وتضي�ف “س�احة
االنتخاب�ات الترشيعي�ة هذه املرة
هي مواقع التواصل االجتماعي”،
موضح�ة أن  70يف املئ�ة م�ن
العمل يتم عن طريقها.وبحس�ب
الجاسم ،فإنه حتى يف حال لجوئها
إلج�راء مقاب�ات ع�رب وس�ائل
اإلعام م�ن قن�وات تلفزيونية أو
صحف ورقية ،عليها أن تبثها عىل
حس�اباتها عىل مواق�ع التواصل
االجتماعي “وإال ال أحد يستطيع
رؤيته�ا أو متابعتها”.وتضي�ف
“اعتاد الكويتيون األمور الرسيعة
ومتابعة ما يثريهم” ،مش�رية إىل
أن  30%من العمل املتبقي “نعتمد
فيه عىل عاقاتنا االجتماعية”.

إصاب��ة رئيس حركة محاس يف قط��اع غزة حييى
السنوار بفريوس كورونا وحالته الصحية جيدة
غزة /متابعة الزوراء:
أعلن�ت حركة حم�اس ،عن إصاب�ة رئيس
الحرك�ة يف قط�اع غ�زة ،يحي�ي الس�نوار،
بفريوس كورونا ،مؤكدة أن حالته الصحية
جيدة.وقدمت منظمة الصحة العاملية ،يوم
األحد املايض 15 ،جه�از تنفس اصطناعي
ملستش�فيات غ�زة وس�ط ارتف�اع يف أعداد
حاالت اإلصابة بف�ريوس كورونا ،ما يمثل
اختبارا للنظام الصحي يف القطاع.
وج�اءت منح�ة األجهزة التي تس�تخدم يف

الرعاي�ة الفائق�ة ،والتي مولته�ا الكويت،
بع�د أس�بوع من ق�ول مستش�اري صحة
عام�ة محلي�ني ودولي�ني إن مستش�فيات
القطاع يمكن أن تواجه قريبا وضعا صعبا
قد يفوق طاقتها االستيعابية.
وجابت س�يارات اإلس�عاف التابعة لوزارة
الصحة واللجنة العليا لإلس�عاف ،ش�وارع
محافظ�ات قط�اع غ�زة ،مس�اء الس�بت
امل�ايض ،به�دف توعوي�ة وح�ث املواطنني
عىل االلتزام بالقواع�د للوقاية من فريوس
كورونا.

محدوك يقطع الطريق على مهادني البشري

شخصيات داخل جملسي السيادة والوزراء ختشى أن يطاهلا التدقيق
اخلرطوم/متابعة الزوراء:
حس�م رئي�س الحكوم�ة الس�ودانية
عبدالل�ه حمدوك ،الجدل الدائر بش�أن
مصري لجنة إزالة التمكني ،ونفى وجود
أي اتجاه إىل حلّها ،بعد أن تشكلت عقب
اإلطاحة بنظ�ام عمر البش�ري ،وقطع
الطري�ق عىل محاوالت عدي�دة ملهادنة
فلول البشري التي تسعى إىل االستفادة
من ارتباكات سلطة غابت عنها الرؤية
الواضحة يف معالجة إزالة التمكني.
وأكد حم�دوك ،وج�ود خط�ة لتطوير
عم�ل اللجن�ة بم�ا يضم�ن كفاءته�ا
لتفكي�ك دول�ة الحزب الواح�د لصالح
دول�ة الوط�ن” ،واعتربه�ا م�ن أب�رز
إنجازات ثورة ديس�مرب ،ووفرت أمواال
أس�همت يف توف�ري التموي�ل ال�ازم يف
مجاالت مختلفة.
وحق�ق حدي�ث حم�دوك جمل�ة م�ن
األهداف السياس�ية يف الوق�ت الراهن،
أهمها اس�تعادة صورت�ه الثورية التي
كان�ت ح�ارضة يف أذه�ان املواطن�ني
عندم�ا ج�رى التواف�ق ع�ىل اختي�اره
رئيس�ا ً للوزراء ،قبل أن تش�هد املرحلة
االنتقالية ارتباكات ،وصعودا وهبوطا
عىل مس�توى االلتزام باملسار الثوري،
ويف القلب منه الوثيقة الدستورية التي
جرى إدخال تعديات مهمة عليها.
وهدف يف حديثه للتلفزيون السوداني،
إىل تمت�ني الثق�ة بين�ه وب�ني لج�ان
املقاومة الش�عبية التي هددت بالنزول
إىل الش�ارع مج�دداً ،حال ت�م االقرتاب

من عم�ل اللجن�ة أو أقدمت الس�لطة
االنتقالية عىل مزيد من اإلجراءات التي
ته�دف إىل التق�ارب مع فل�ول النظام
الس�ابق ،بالتزامن مع اقرتاب تش�كيل
حكومة جديدة ُيتوقع أن يأتي حمدوك
عىل رأسها أيضا.
ورب�ط متابع�ون بني اس�تهداف لجنة
إزال�ة التمك�ني لق�وى محس�وبة عىل
النظ�ام الس�ابق وب�ني إق�دام أطراف
مختلفة داخل الس�لطة االنتقالية عىل
موارب�ة الباب أم�ام االنفتاح عىل قوى

إس�اموية يف الس�ودان للمش�اركة يف
املرحل�ة الجديدة من الف�رتة االنتقالية
التي ب�دأت م�ع توقيع اتفاق الس�ام
مع الجبهة الثورية ،تزامنا ً مع تصاعد
ن�ربة لرتويج خط�اب للتعامل مع من
يعرفون ب�”املعتدلني” من رموز نظام
البشري.
وكش�ف القيادي�ان املحس�وبان ع�ىل
تيار الثورة داخ�ل لجنة إزالة التمكني،
وج�دي صال�ح وص�اح من�اع ،ع�ن
تعرضهم�ا لضغ�وط من قب�ل أطراف

يف مجلس الس�يادة والحكومة لتقديم
اس�تقالتيهما ،وواجه�ا اتهام�ات
بالفساد للتشكيك يف القرارات الصادرة
عن اللجنة.
وتضم لجنة إزالة التمكني يف عضويتها
خم�س قي�ادات تابعة لق�وى الحرية
والتغي�ري ،ويرتأس�ها عض�و مجل�س
الس�يادة الفريق ي�ارس عطا ،وممثلني
عن وزارات مختلفة ،عىل رأسها الدفاع
والداخلي�ة والع�دل وممثل�ني وق�وات
الدع�م الرسي�ع ،وجه�از املخاب�رات

العام�ة ،وتش�كلت الس�رتجاع األموال
واألرايض الت�ي اس�تولت عليه�ا أرسة
البش�ري ومجموعة من املحسوبني عىل
نظامه.
وق�ال املحل�ل الس�يايس الس�وداني
مرتىض الغ�ايل ،إن ترصيحات حمدوك
أعادت الطمأنينة إىل قطاعات واس�عة
من املواطنني وقوى سياس�ية أضحت
لديه�ا قناع�ة ب�أن مؤسس�ات الفرتة
االنتقالية تعمل ضد عمل اللجنة ،وثمة
ش�خصيات داخ�ل مجل�ي الس�يادة
وال�وزراء تخ�ى م�ن امت�داد أي�ادي
اللجنة لتطال التفتيش يف قضايا فساد
تورطوا فيها بفعل وجودهم يف هياكل
نظام البشري.
وأضاف  ،أن شبكة الفساد يف السودان
واس�عة وممت�دة وضم�ت سياس�يني
ونافذين وقيادات بمؤسسات الرشطة
والجي�ش ،وأف�راد ج�رى تعيينه�م
يف وظائ�ف غ�ري مس�تحقة بهيئ�ات
رس�مية ،واستفادت ش�خصيات عدة
م�ن تخصيص النظ�ام البائد لعقارات
ورشكات وأسهم ملقربني منها ،وإن لم
يكونوا يف دائرة ح�زب املؤتمر الوطني
الحاكم.
وق�ال إن حم�دوك أنقذ نفس�ه مبكرا
م�ن الدخ�ول يف م�أزق التهدئ�ة م�ع
املس�تفيدين من فساد النظام السابق،
فق�د كان هن�اك تص�ور خاط�ئ بأن
الليون�ة أو املهادنة مع ه�ؤالء تضمن
تمرير املرحلة االنتقالية دون صدامات

مبارشة ،لكنه أعاد تموضعه بالوقوف
إىل جان�ب القوى الثوري�ة التي ترفض
طريق�ة إدارة الف�رتة الراهن�ة ،لذل�ك
فترصيحات�ه موجه�ة مب�ارشة إىل
رم�وز النظام الس�ابق واملوالني له من
القيادات العسكرية.
ول�دى البع�ض م�ن املراقب�ني قناع�ة
بأن لجن�ة التمكني تلق�ت دفعة قوية
لاس�تمرار يف عملها من خ�ال الدعم
الس�يايس الذي تلقته ع�رب ترصيحات
حم�دوك ،أو ع�ىل املس�توى الش�عبي
املرح�ب به�ا ،م�ا يفت�ح الب�اب أمام
اإلعان عن وقائع فس�اد جرى الرتيث
يف اإلفص�اح عنه�ا ،خوفا ً م�ن حدوث
هجوم جديد عىل عمل اللجنة.
وراج�ت معلوم�ات أخريا ح�ول اتجاه
اللجن�ة لإلفصاح عن وقائع فس�اد يف
جه�از األم�ن الش�عبي ،وه�و الجهاز
الرسي للحركة اإلس�امية السودانية،
بجانب ميليش�يات أخ�رى تتبع نظام
املع�زول ،فض�ا ع�ن ت�ورط رم�وز
إس�امية يف تمويله�ا ،وس�يتم اتخ�اذ
قرارات حاس�مة بش�أنها خال الفرتة
املقبلة.
ورغم االنتقادات املوجهة لعمل اللجنة
عىل مستوى األخطاء التي ارتكبتها يف
تحديد منهجي�ة عملها وعدم تركيزها
ع�ىل القضاي�ا الك�ربى للتمك�ني يف
القطاعات االقتصادية ،إال أنها تمكنت
من اس�رتداد العرشات من املؤسس�ات
الحكومي�ة ،واس�رتدت ع�ددا ضخم�ا

م�ن األرايض وعقارات اس�تولت عليها
عنارص تابعة لنظام البشري بطرق غري
مرشوعة.
وأك�د املحام�ي والقي�ادي بالح�زب
الش�يوعي ،كمال الج�زويل ،أن اللجنة
تكاد تك�ون األث�ر الوحي�د الباقي من
ثورة ديس�مرب ،والحف�اظ عليها يمثل
حفاظا عىل مكتس�بات الث�ورة ،وأنها
تحتاج إىل مزيد م�ن الدعم ،ما يجعلها
قادرة ع�ىل القيام بأدواره�ا ،رشيطة
أن ال يك�ون ذل�ك عىل حس�اب تعميق
الربط بينها وجهات قضائية يمكن أن
تلغ�ي الصفة الثورية التي تصبغ عمل
اللجنة.
وأوض�ح ،أن اللجن�ة تحت�اج إىل زيادة
عدد األعضاء العامل�ني فيها بما يدعم
تحركها يف مسارات مختلفة بتوقيتات
رسيع�ة ،وبحاجة أيضا إىل تواصل جاد
م�ع ال�رأي الع�ام ،يف ظ�ل االتهام�ات
الت�ي تواج�ه عملها ،بش�أن كل تحرك
تق�وم به تجاه فلول البش�ري ،بحيث ال
ترتك ثغرة يمكن أن يجري اس�تغالها
لرضب مصداقيتها يف الشارع.
ورفض الجزويل فكرة اس�تبدال اللجنة
بمفوضي�ة ملواجهة الفس�اد ،مش�ددا
ع�ىل رضورة أن تقب�ع الهيئتان تحت
مظل�ة واحدة مع منحهم�ا صاحيات
تس�اعد ع�ىل بن�اء دول�ة ديمقراطية
مدني�ة حديث�ة ،بدالً من دول�ة الحزب
الواحد التي ظلت مهيمنة عىل مفاتيح
األمور ملدة ثاثة عقود متواصلة.
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اهلجرة تعلن موعد إطالق منحة
الطوارئ للنازحني
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان
فائق جابرو ان األيام املقبلة سيتم إطالق
منحة الطوارئ للنازحني.
وقالت وزير الهجرة ايفان جابرو ،يف
ترصيح صحفي :عن «انتهاء ملف
املخيمات والنازحني يف محافظات كركوك
ودياىل وصالح الدين» ،مشددة عىل أنه «يف
الشهر املقبل ستبدأ خطة اغالق املخيمات

وإعادة النازحني الطوعية يف املوصل
واألنبار».
من جانبه ،أفاد مدير عام دائرة الفروع
يف الوزارة ،عباس جهاكري ،بأن هناك
«نحو  ٦آالف عائلة نازحة متواجدة يف
محافظتي نينوى واألنبار» ،موضحا ً أن
« 2٦مخيما ً متبقية يف محافظات إقليم
كردستان وبواقع  37ألف مواطن نازحا ً
يقطنون يف تلك املخيمات».

العمل تطلق محلة توعوية ملناهضة العنف
ضد األطفال

بغداد /الزوراء:
اطلقت هيئة رعاية الطفولة يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالتعاون مع عدد من
املؤسسات والوزارات ومنظمات املجتمع املدني ،امس الثالثاء ،حملة توعوية ملناهضة
العنف ضد االطفال بعنوان (اطفالنا املنا نحميهم النؤذيهم) والتي ستستمر ملدة ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم.
وذكرت مدير مكتب هيئة رعاية الطفولة ،غادة الرفيعي ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»:
ان “وزير العمل رئيس هيئة رعاية الطفولة عادل الركابي وجه برضورة التحضري
واالعداد الجيد للحملة لنرش التوعية الالزمة لتدارك املخاطر التي باتت تهدد امن املجتمع
من خالل وسائل االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة ومواقع التواصل االجتماعي».
وجاءت هذة الحملة نتيجة لتزايد حاالت العنف ضد االطفال ولتوجيه رسائل ومطالبات
اىل الجهات املعنية للوقوف عىل اسباب هذة الضاهرة ووضع الحلول واملعالجات للحد
منها.

ضبطت منتحلة صفة حمامية متلبسة بتعقيب معامالت

النزاهة تستقدم مسؤولني سابقني إلضرارهم باملال العام يف دياىل
بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس الثالثاء،
ِّ
بحق مسؤولني اثنني
استقدام
عن صدور أمري
ٍ
ً
سابقني يف محافظة دياىل؛ استنادا إىل أحكام
العراقي.
املا َّدة ( )340من قانون العقوبات
ِّ
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “دائرة التحقيقات يف الهيئة ،ويف معرض
حديثها عن أمري االستقدام يف القضيَّتني اللتني
َّ
حققت فيهما الهيئة ،وأحالتهما إىل القضاء،
ُ
أفادت بإصدار محكمة تحقيق بعقوبة امل َّ
ختصة
ِّ
بحق املدير
استقدام
بالنظر يف قضايا النزاهة أمر
ٍ
العا ِّم لرشكة دياىل العامَّ ة للصناعات الكهربائيَّة
سابقاً؛ لقيامه بتنفيذ عقود تجهيز موا ّد أول َّي ٍة
َّ
مخالف
خاص ٍة بإنتاج محوالتٍ كهربائ َّي ٍة بشك ٍل
ٍ
للضوابط”.
وأضاف البيان أن “املحكمة أصدرت أيضا ً أمر
ِّ
سابق يف مجلس محافظة
عضو
بحق
استقدام
ٍ
ٍ
ٍ
دياىل؛ لقيامه بإيهام مجلس محافظة دياىل
بإعادة موجوداتٍ كانت بذمَّ ته إىل ساحة
مجلس محافظة دياىل عىل أنها تعرَّضت لحادث
احرتاق” ،مبينا أنه “أعاد موجوداتٍ أخرى غري
ٍ
التي كانت بذمَّ ته».

ضبط هويات مزورة يف تقاعد األنبار تعود
ملواطنني من صالح الدين
بغداد /الزوراء:
اعلن مدير دائرة تقاعد محافظة االنبار،
انس ياسني عبد الهادي ،امس الثالثاء،
عن ضبط  ٦هويات مزورة يف الدائرة
املعنية من قبل مزورين من محافظة
صالح الدين .
وقال عبد الهادي يف ترصيح صحفي:
إن “قوة امنية من دائرة االمن الوطني،
وبالتنسيق مع مديرية تقاعد االنبار،
تمكنت من اعتقال  ٦اشخاص من اهايل
محافظة صالح الدين كانوا يرمون اصدار

بطاقة املاسرت كارد “.
واضاف ان” القوة وبالتنسيق مع الدائرة
املعنية احالت املزورين اىل القضاء» ،مبينا
ان” لجان مختصة من دائرة تقاعد االنبار
تقوم بعمليات تدقيق لكافة املتقاعدين
لبيان موقفهم واحالة كل من يثبت تالعبه
بمعامالت املتقاعدين اىل القضاء».
وأوضح عبد الهادي « ان اللجان املختصة
مستمرة يف عملها لحني االنتهاء من كشف
عمليات التزوير والتالعب يف معامالت
املتقاعدين واحالتهم اىل القضاء “.

إحباط تهريب خمدرات بواسطة مالبس
نسائية يف مطار أربيل
بغداد /الزوراء:
أحبطت قوات األمن {اآلسايش} امس الثالثاء محاولة تهريب أكثر من  ٦كغم من املواد
املخدرة عرب مطار أربيل الدويل اىل الخارج.
وقالت مديرية مكافحة املخدرات التابعة ملديرية األسايش يف أربيل ببيان :ان منتسبي
األمن يف مطار أربيل الدويل ضبطوا امس  ٦كيلوغرامات و 400غرام من املواد املخدرة
نوع {ترياق} مخبئة داخل فرشتني للجلوس ،ويف مالبس نسائية».
وأوضح البيان :ان املخدرات «كان يُراد تهريبها عرب رشكة للنقل اىل خارج البالد».

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف ترشين الثاني
الجاري عن صدور أمر استقدام بحق رئيس
هيئة االستثمار يف محافظة دياىل ،مشرية إىل أن
األمر صدر استنادا ً إىل أحكام املا َّدة ( )340من
قانون العقوبات؛ وذلك عىل خلفيَّة منح إجاز ٍة
أرض بمساحة ()15
استثمار َّي ٍة عىل قطعة
ٍ
دونما ً خالفا ً للضوابط والتعليمات.

من جانب متصل ،كشفت دائرة التحقيقات يف
ُّ
تمكنها من
هيئة النزاهة ،امس الثالثاء ،عن
ضبط مُ َّتهم ٍة أقدمت عىل انتحال صفة محامي ٍة؛
بغية تعقيب معامالتٍ يف مُ َّ
ؤسساتٍ حكوم َّي ٍة يف
محافظة البرصة.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن “الدائرة ،ويف معرض حديثها عن تفاصيل

بغداد /الزوراء:
كشف مستشار محافظ االنبار
للشؤون االغاثية ،مازن ابو ريشة،
امس الثالثاء ،عن االلية املتعبة
يف عودة االرس النازحة اىل مناطق
سكناها املحررة .

وقال ابو ريشة يف ترصيح صحفي:
إن “االلية املتبعة يف عودة االرس
النازحة تتضمن املوقف االمني لكل
االرس التي تروم العودة اىل مناطق
سكناها املحررة باإلضافة اىل
التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية

التي تقوم بتقديم الدعم املادي
لألرس النازحة حال عودتها اىل
مناطقها املحررة من خالل ترميم
منازلهم املترضرة ودفع ايجار ألرس
يف حال عدم امتالكها منزل ولفرتة
محدودة “.

واضاف ان” االلية املتبعة تمنع
ارغام االرس النازحة عىل العودة
اىل مناطقها مهما كانت االسباب
وان تكون العودة طوعية  ،مبينا
ان” وزارة الهجرة واملهجرين
تعهدت بإطالق منحة الطوارئ

إلرس النازحة التي مازالت خارج
مناطقهم وتكون االولية لهذه الفئة
يف خطوة تهدف اىل رفع املستوى
املعييش إلرس التي تعيش يف وضع
مادي صعب للغاية نتيجة تفجري
منازلهم من قبل عنارص داعش”.

الثقافة تعلن وجود مبادرة لتأهيل دار الوالي حمافظة بغداد تكشف عن إنشاء 151
يف العاصمة
مدرسة منتصف العام املقبل

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الثقافة والسياحة واالثار وجود
مبادرة لتأهيل دار الوايل يف بغداد خالل املرحلة
املقبلة بمبلغ يصل اىل مليون دوالر.
وقال مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ عىل االثار
يف الوزارة ،اياد حسن عبد الحمزة ،يف ترصيح
صحفي :انه «تم االتفاق مع املوسيقار نصري
شمة عىل تسلم موقع دار الوايل ،وتخصيص املبالغ
الالزمة إلعادة تأهيل هذا املعلم الرتاثي املهم».
واضاف ان «دائرته سترشف عىل مرشوع اعادة
التأهيل وستساعد يف منح الجهة املعنية بصيانة

هذا املعلم ،املرتسمات وجداول الكميات ،فضال عن
الحفاظ عىل خصوصية املكان».
وشيدت الدار قبل اكثر من  200سنة عىل الطراز
البغدادي السائد يف ذلك العهد عىل الجانب الرشقي
لنهر دجلة يف املنطقة املحاذية لبناية وزارة الدفاع
املعروفة يف منطقة امليدان والباب املعظم ،وتعد
هذه املنطقة الجزء الشمايل من بغداد القديمة،
ويطلق اكثر البغداديني القدامى عىل هذه الدار
بيت الوايل ،علما انها تعد جزءا من بناية القشلة
املعروفة حاليا ،اذ تعاقب عىل سكن هذه الدار
العديد من الوالة العثمانيني املعروفني.

تطهري قريتني من تنظيم داعش مشال خانقني
بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،امس الثالثاء ،عن تأمني
قريتي محمد عباس و املردان شمال خانقني يف
محافظة دياىل.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن “قطعات اللواء  28للحشد
الشعبي طهرت ،اليوم ،قريتي محمد عباس و

املردان شمال خانقني يف دياىل وتومنهما من تسلل
داعش ،فيما تواصل قطعات اللواء تقدمها وفق
الخطط املرسومة ملالحقة فلول داعش شمال
رشق دياىل».
وأطلق الحشد الشعبي ،يف وقت سابق ،من امس
الثالثاء ،عملية تطهري ومالحقة فلول داعش
ضمن مناطق شمال رشق دياىل.

القبض على عصابة تبتز املواطنني يف كركوك
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس الثالثاء،
القبض عىل عصابة تبتز املواطنني بذريعه
صدور مذكرات قبض بحقهم يف محافظة
كركوك.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
بمديرية استخبارات كركوك يف وزارة الداخلية
تمكنت من القاء القبض عىل عصابة مكونة
من أربعة متهمني يف محافظة كركوك يقومون
بابتزاز املواطنني ومساومتهم بدفع مبالغ
مالية من خالل تهديدهم بوجود مذكرات قبض

بحقهم وفق احكام املادة  4إرهاب».
وأضاف البيان أنه “تم القاء القبض عليهم بعد
نصب كمني محكم لهم بالجرم املشهود اثناء
قيامهم باستالمهم مبلغ ( )10000دوالر من
أحد االشخاص الذي كان سيكون ضحية لهم،
كما ضبطت صور قيود وسنويات وبطاقة
سكن فارغة وسندات عقار مزورة كانت
بحوزتهم».
وتابع انه “تم تصديق اقوالهم قضائيا باالعرتاف،
وقرر السيد قايض التحقيق توقيفهم وفق املواد
( 45٦و28٩و  )2٩8ق ع واتخاذ االجراءات
القانونية بحقهم”.

املوارد املائية :األمطار أمنت حاجة البلد إىل الشتاء املقبل
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة املوارد املائية ،امس الثالثاء ،ان
االمطار امنت حاجة البلد اىل الشتاء املقبل.
وقال املتحدث باسم وزارة املواد املائية ،عون
عبد ذياب ،يف ترصيح صحفي« :نحن سعداء
بسقوط هذه االمطار ونحتاج اىل كل قطرة
كون العراق يعد من املناطق الجافة وحتى نسب
االمطار يف الشتاء ليست بالكمية املطلوبة».
واضاف ان «االمطار يف العراق تركزت خالل
السنوات الثالث املاضية يف الجانب الرشقي
والجنوب وهو يشء إيجابي ،لدينا مسطحات
مائية مثل هور الشويجة رشق محافظة واسط
وهذا الخزان استقبلنا به كل مياه السيول
القادمة من ايران كون العراق يف وا ٍد وتنحدر
لها املياه ونستثمرها بإعادته اىل نهر دجلة
بفتحتيننظامتني {ام الجري والنشامة} وترفد
نهر دجلة بهذه املياه».
وتابع «قللنا يف الصيف اطالقات سد املوصل
وسامراء اىل اقل كمية لعدم حاجة الجنوب
للمياه ،وهورالحويزة ارتفعت مناسيبه يف
وقت وصل لحد صعب جداً» ،مؤكدا ان «انعاش

عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُ َّ
ذكر ٍة قضائ َّي ٍة،
ُّ
أفادت
بتمكن مالكات مديريَّة تحقيق الهيئة
يف محافظة البرصة من ضبط املُ َّتهمة متلبسة
أثناء تعقيبها معامالتٍ يف إحدى الدوائر الرسميَّة
يف املحافظة ،وبعد املراقبة والتتبُّع وعجز املُ َّتهمة
عن إثبات صفتها كمحامي ٍة ،ت َّم ِّ
االتصال بنقابة
املحامني – فرع املحافظة؛ لالستعالم عن انتماء
املُ َّتهمة إىل النقابة ،التي فندت ذلك”.
ُ
َّ
وأضاف البيان أن “التحقيقات األوليَّة مع املتهمة
أفضت إىل إقدامها عىل انتحال هذه الصفة؛ بغية
تحقيق مآرب شخص َّي ٍة بتعقيب معامالتٍ من
خالل الوكاالت التي ُ
ض ِب َطت بحوزتها والتي
كان املراجعون يمنحونها لها ،كونها محامية،
الفتة إىل عرض املُ َّتهمة عىل الجهات القضائيَّة
املُ َّ
ختصة صحبة املربزات املضبوطة يف العمليَّة؛
بغية اتخاذ اإلجراءات القانونيَّة بحقها”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر ترشين
ُّ
َّ
هم
األول املايض عن تمكن املديريَّة من ضبط مُ ت ٍ
ضابط يف إحدى املُ َّ
ؤسسات األمنيَّة،
ينتحل صفة
ٍ
َّات
ي
بعمل
ويقوم
نصب واحتيا ٍل عىل املواطنني،
ٍ
وأخذ مبالغ ماليَّة منهم؛ لقاء إنجاز معامالتهم
خالفا ً للقانون.

األنبار تكشف اآللية املتبعة يف عودة النازحني إىل مناطقهم احملررة

اعتقال إرهابي انتحاري يف نينوى
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة الداخلية ،امس الثالثاء ،عن من القاء القبض
عىل إرهابي انتحاري يف محافظة نينوى.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “مفارز وكالة االستخبارات
املتمثلة بمديرية استخبارات نينوى يف وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض عىل
ارهابي واملكنى (ابوجهاد) املطلوب وفق احكام املادة 4ارهاب النتمائة لعصابات داعش
اإلرهابية».
وأضاف البيان أن “اإلرهابي عمل بمايسمى كتيبة ابو عبيدة الجراح (لالنغماسيني)
انتحاري يف عصابات داعش اإلرهابية” ،مبينا أنه “تم اتخاذ بحقه االجراءات القانونية
اصوليا إلكمال أوراقه التحقيقية”.
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رائعة جيدة ونأمل استمرار االمطار «.
واوضح انه «ال توجد لدينا قدرة عىل انشاء سد
مائي من بغداد اىل البرصة ألسباب طوبوغرافية
كون املنطقة يف السهل الرسوبي» .مؤكدا ً ان
«امللوحة لم تصعد يف شط العرب والوضع
مستقر فيه واالمطارعززت من مناسيب
االهوار وتحسني نوعية املياه فيها «.
وتابع ان «اليوم األربعاء هناك منخفض جوي
يف واسط وبابل والديوانية والنجف لكن األمطار
ستكون أخف من السابقة ،وتوقعاتنا يف الشهر
املقبل تشري اىل ان منخفضات وهو أمر ايجابي
يف تعزيز الخزين املائي وسيكون موقفنا سليما
يف تأمني كافة االحتياجات للموسم الشتوي
الحايل واملوسم املقبل».
االهوار مسألة حساسةومهمة».
وبني ان «املياه ال تذهب اىل الخليج ما عدا نهر
الكارون الذي يقع يف أقىص جنوب البالد لعدم
وجود خزانات باملنطقة ونستغل املياه بشكل
جيد ونبني خزينا جيدا يف سدودنا».

واشار اىل ان»الخزين املائي جيد ويؤمن اإلرواء
الشتوي الحايل والصيف املقبل واصبحنا
مطمئنني لنواجه اي شح العام املقبل واالمطار
االخرية أمنت لنا ارواء مساحات واسعة من
مزارع الحنطة والشعري وكميات ونوعية املياه

وبني انه «ال يمكن نسيان الجفاف حتى يف
الفيضانات العامرة ،وتوقعاتي ان تكون هناك
سنوات جفاف ،ويجب الدفاع عن حقوق العراق
املائية والحصول عليها والعمل بجد لذلك،
ولالسف كنا نأمل الوصول الىاتفاقات مع الدول
الجارة ولكن حتى اآلن لم يحصل ذلك».

بغداد /الزوراء:
كشفت محافظة بغداد عن احالة  151مدرسة إلنشائها ضمن اقضيتها الستة ،والتي سيتم
تسلمها منتصف العام املقبل.
وقال نائب محافظ بغداد عيل العيثاوي يف حديث صحفي إن «الرتبية قطاع كبري ومهم خاصة يف
العاصمة» ،مشريا اىل «وجود نقص كبري يف االبنية».
وأضاف أن «املحافظة تحيل سنويا عددا ال بأس به من االبنية املدرسية والتي يمكن ان تقيض
عىل النقص الحاصل عىل مدى السنوات املاضية بهدف القضاء عىل ظاهرة االزدواج يف االقضية
الستة التابعة لها» ،موضحا ان «طراز االبنية املدرسية سيكون حديثا ووفق ما تؤكد عليه
الجهات االممية املختصة بالشأن الرتبوي».
وبني  :وبحسب الخطة الخمسية ( )2022 - 2018فإنه يجب توفري االبنية الكافية الستيعاب
اعداد التالميذ التي يمكن ان تتزايد خالل تلك السنوات وتحسني املناخ التنظيمي والبيئة
الدراسية االمنة والصحية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية ،والتي تقدر بثالثة االف مدرسة لفك
االزدواج والنمو الطبيعي واالكتظاظ ،من خالل اصدار الترشيعات الالزمة لتمليك وتخصيص
االرايض ألغراض املشاريع الرتبوية بدون بدل مايل ،والزام املحافظات بزيادة نسب التخصيصات
للمشاريع الرتبوية من تخصيصاتها املالية املستحصلة من برامج تنمية االقاليم املختلفة،
وتشجيع مساهمة القطاع الخاص يف بناء املدارس االهلية واملعاهد املهنية لتلبية احتياجات
السوق املحلية وفق الرشوط القانونية والعلمية.

احلشد يعلن تأمني حزام املقدادية
الشمالي بالكامل
بغداد /الزوراء:
اعلن الحشد الشعبي ،امس الثالثاء ،عن تأمني
حزام املقدادية الشمايل يف قاطع محافظة
دياىل ،مشريا اىل وجود  3اطواق متداخلة لرصد
تنظيم “ داعش” اإلجرامي.
وقال الناطق باسم محور دياىل للحشد
الشعبي ،صادق الحسيني ،يف ترصيح
صحفي :إن “مفارز الحشد الشعبي وبقية
التشكيالنت االمنية الساندة انجزت مهمة
تامني حزام املقدادية (45كم شمال رشق
بعقوبة) ضمن القاطع الشمايل ابتداء من
قرية الخيالنية وبقية القرى القريبة منها

والتي كات تشكل خارصة رخوة بسبب نشاط
خاليا داعش والتسلل الدائم اليها واستهداف
املدنيني والنقاط االمنية».
واضاف الحسيني ان “الحزام االمني والذي
يتألف من  3اطواق متداخلة لرصد اي
محاوالت تسلل لتنظيم داعش االرهابي
سيمنع اي خروقات يف ثاني اكرب مدن دياىل يف
اشارة منه اىل قضاء املقدادية».
ولفت إىل أن “خطة الحشد الشعبي تأتي
من اجل درء مخاطر االرهاب عن  150الف
نسمة ،ومنع اي محاوالت لزعزعة االستقرار
االمني”.

ضبط أدوية بشرية حبوزة مسافرين
أجانب يف كمرك البصرة
بغداد /الزوراء:
تمكنت الهيئة العامة للكمارك ،امس الثالثاء ،من ضبط ادوية برشية بحوزة مسافرين اجانب
يف كمرك مطار البرصة.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «مركز كمرك مطار البرصة قام
بضبط ادوية برشية متنوعة صحبة مسافرين اجانب الجنسية يرومون ادخالها للبالد خالفا
للضوابط والتعليمات النافذة».واضافت انه «تم اتخاذ األجراءات القانونيه الالزمة بحقها».
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العراق الثالث بني أكثر الدول
استرياداً من تركيا الشهر املاضي
بغداد /متابعة الزوراء:
احتل الع�راق املرتبة الثالثة بني أكثر
الدول اس�تريادا من تركيا يف ترشين
االول ،حس�ب بيانات هيئة االحصاء
الرتكية.
وقالت الهيئة ان “الصادرات الرتكية
ارتفع�ت يف ترشي�ن األول امل�ايض،
بنسبة  5.6باملئة مقارنة مع الفرتة
نفس�ها من الع�ام  ،2019لتبلغ 17
مليارا و 329مليون دوالر”.
واضاف�ت ان “حص�ة الصناع�ات

التحويلي�ة م�ن الص�ادرات بلغت يف
أكتوب�ر  94.8باملئ�ة ،فيم�ا بلغ�ت
حصة الزراع�ة والث�روة املائية 3.3
باملئة ،وحص�ة قط�اع التعدين 1.5
باملئة”.
واشارت اىل ان “أملانيا احتلت املرتبة
األوىل يف قائمة الدول املس�توردة من
تركيا يف ترشين االول املايض ،بمليار
و 620ملي�ون دوالر ،تلتها بريطانيا
بمليار و 495مليون دوالر ،ثم العراق
ب� 966مليون دوالر”.

اقتصادي :العراق يكرر مليوني برميل
نفط يوميا وال جيين منها شيئا
بغداد /الزوراء:
ب�ني الخب�ري االقتصادي ،راس�م العكيدي ،ام�س الثالثاء ،أن نح�و مليوني
برميل نفط يتم تكريرها يوميا التذهب إيراداتها اىل خزينة الدولة.
وقال العكيدي يف ترصيح صحفي :إن “ العراق يتمتع بموارد كثرية ومهمة
وه�و اليعان�ي من ازم�ة مالية ب�ل ازم�ة ادارة وتخطيط وق�رارات جريئة
تعيد مس�ار االقتصادي الوطن�ي اىل وضعه الطبيعي م�ن خالل تجاوز كل
الس�لبيات التي برزت بعد  ، 2003ومنها وجود القوى املتنفذة املتحكمة يف
بعض مفاصل االيرادات الوطنية ومنها املنافذ الحدودية”.
وأض�اف أن “نحو مليوني نفط تكرر يوميا يف الع�راق التذهب إيراداتها اىل
خزين�ة الدولة ب�ل اىل وزارة املالي�ة كمخصصات وتغطية نفق�ات رغم ان
اس�عار الوقود يف الب�الد هو االعىل عىل مس�توى املنطقة ،ما يس�تدعي ان
يكون هناك خيار يف اعادة تلك االموال للخزينة بشكل مبارش”.
واش�ار العكي�دي اىل ان “اقتصاد الع�راق اذا لم تكن هن�اك حلول منطقية
وجذرية سيبقى يف دائرة ازمات متعاقبة ،وهذا االمر له خطورته”.

الرافدين يعلن إجراءاته القانونية
حبق متلكئي قروض السيارات
بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،امس
الثالثاء ،ع�ن اجراءاته القانونية
ض�د متلكئي قروض الس�يارات
وذلك للحفاظ عىل املال العام.
وقال املكت�ب االعالمي للمرصف
يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء”
نس�خة منه :ان “امل�رصف اتخذ
االج�راءات القانوني�ة واالدارية
بحق املقرتض�ني املتلكئني الذين
تخلفوا عن تس�ديد م�ا بذمتهم
م�ن اقس�اط ش�هرية لق�روض
السيارات ،فضال عن حجز رواتب

الكفالء”.
واك�د امل�رصف “وج�ود لج�ان
ملتابعة تنفيذ الرشوط القانونية
التي من شأنها استحصال ديون
املرصف ،واجراء جوالت ميدانية
عىل الفروع ملتابعة ذلك”.
وأش�ار البي�ان اىل أن�ه “تم نرش
الوجبة االوىل من اسماء املتلكئني
لقروض الس�يارات ع�ىل الرابط
-https://www.fac
اآلت�ي:
،/book.com/rafedainbank
وسيتم الحاق االسماء االخرى يف
وجبات الحقة”.

www.alzawraapaper.com

محلت احلكومة املسؤولية الكاملة لتأخر الرواتب

االقتصاد النيابية تدعم مبادرة البنك املركزي وتدعو إىل التعاون إلجناحها
بغداد /الزوراء:
رجح�ت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار
النيابي�ة ب�أن تس�اهم مب�ادرة البن�ك
املرك�زي العراق�ي الخاص�ة بإق�راض
املشاريع السكنية والخدمية والصناعية
والزراعي�ة يف تحري�ك الس�وق العراقية
وتوجيهها بالشكل الذي يساهم يف زيادة
االس�تثمارات املحلية .فيما اكدت ان اي
تأخري يحص�ل يف توزيع الرواتب بالفرتة
املقبل�ة تتحمل�ه الحكوم�ة ورئيس�ها
بالدرجة االساس لعدم ارسالهم املوازنة
اىل مجلس النواب حتى اللحظة .عىل حد
تعبريه.
وقال النائب احمد سليم الكناني ،رئيس
لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة،
ام�س الثالثاء ،يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نس�خة من�ه :ان “البنك املرك�زي اطلق
مبادرت�ه يف ظروف اقتصادية اس�تثناية
ومعق�دة كم�ا ح�دد املص�ارف وآلي�ات
ال�رصف الت�ي يتم من خالله�ا منح تلك
القروض للفائات املش�مولة” ،مبينا انه
“يج�ب ان تراف�ق آليات من�ح القروض
آلية مراقب�ة فعالة وواضح�ة ،وال تقبل
اللبس والتأويل يف رصف تلك االموال من
قب�ل املقرتضني ملش�اريع يمكن ان تعود
بالفائ�دة لالقتصاد الوطن�ي واملواطنني
عىل حدا سواء”.

بغداد /الزوراء:
أك�د املستش�ار امل�ايل لرئي�س ال�وزراء ،مظه�ر
محمد صال�ح ،امس الثالثاء ،أن تنفيذ االتفاقية
الصيني�ة مرهون بموازنة العام  ،2021مبينا ً أن
تنفي�ذ االتفاق العراق�ي الصيني قائ�م وبجدية
واستعداد كبري من الحكومة.
وق�ال صال�ح يف ترصي�ح صحف�ي :إن “تنفي�ذ
االتفاق العراقي الصيني قائم وبجدية واستعداد
كب�ري م�ن جان�ب الحكوم�ة ،ولكن�ه مره�ون
باملش�اريع االس�تثمارية التي ينبغ�ي اعتمادها
عىل حس�اب االتفاق آنفاً ،وتحديد التخصيصات

جلنة الزراعة تأسف لإلخفاق بصرف مستحقات املزارعني
بغداد /الزوراء:
دع�ا رئيس لجن�ة الزراع�ة واملياه
واالهوار النيابية ،س�الم الشمري،
امس الثالث�اء ،الحكومة إىل احرتام
املزارع�ني والعم�ل ع�ىل إط�الق
مستحقات املزارعني دون انتقائية
 ،مبين�ا أن الحكوم�ة ل�م تطل�ق
مس�تحقات املزارعني رغم تضمني
ترلي�ون و  800ملي�ار يف قان�ون
االقرتاض االخري .
وقال الشمري يف ترصيح صحفي:
إن�ه “س�بق وان طالبن�ا ب�رصف
مس�تحقات املزارعني لعام ٢01٩

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوي�ة
املرقم�ة  5108الصادرة
م�ن نقاب�ة الصحفي�ني
العراقيني ،بإس�م (سالم
تكلي�ف عبدالحس�ن)،
فمن يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار.

الحكومة اىل ارس�ال املوازن�ة اىل الربملان
حتى اآلن ه�و تقصري واضح منها وهي
م�ن تتحمل اي تأخ�ري برواتب املوظفني
يف الع�ام املقب�ل” ،مبين�ا ان “الربمل�ان،
وقبل ترشيع قانون تمويل العجز وقبله
قان�ون االق�رتاض ،فق�د طالبن�ا م�رارا
وتكرارا الحكومة بإرسال املوازنة لكنها
لالسف ارسلت موازنة العام  2020ليوم
واحد ثم س�حبتها وحى اللحظة ما زالت
تسوف موازنة العام .”2021
واض�اف الخفاج�ي ان “املعلومات التي
لدين�ا بأن مجلس ال�وزراء حتى اللحظة
لم يناقش املوازنة وه�ي باالصل تحتاج
اىل اكث�ر م�ن عرشي�ن يوم�ا وتحت�اج
اىل ارب�ع جلس�ات متتالي�ة يف مجل�س
ال�وزراء ملناقش�تها بش�كل تفصييل مع
ال�وزارات والهيئات قبل التصويت عليها
وارس�الها اىل مجلس الن�واب” .الفتا اىل
ان “اي تأخ�ري قد يحص�ل بالرواتب فأن
الحكومة ورئيس�ها يتحملون املسؤولية
عنه�ا بش�كل كام�ل وكان املف�رتض
بالحكومة ورئيس�ها ان يحس�نوا ادارة
الدولة والتعامل مع موارد البلد بالش�كل
الذي يوفر رواتب املوظفني واالحتياجات
االساس�ية ،وع�دم االكتف�اء بطل�ب
الق�روض دون اي تعظيم م�وارد الدولة
غري النفطية”.

مستشار حكومي :تنفيذ االتفاقية الصينية مرهون مبوازنة 2021

العامل�ة بالب�الد ،اىل جانب نرش ثقاف�ة التعامل االلكرتوني
والترسيع يف انجاز املعامالت والقضاء عىل الروتني والفساد
امل�ايل الناتج ع�ن التعامل النقدي ،اىل جانب س�هولة اصدار
التقاري�ر واملحافظة عىل حقوق املقرتض من خالل انش�اء
محفظة لكل مقرتض لدى الصندوق”.

 ٢0٢0 ،لك�ن م�ع ش�ديد األس�ف
الحكومة لم تلتف�ت التفاتة نوعية
له�ذا القط�اع امله�م” ،مبين�ا أن
“قط�اع الزراع�ة يش�كل اكثر من
 % ٦5م�ن محافافظ�ات العراق إذ
ان أغلب املحافظ�ات العراقية هي
زراعية”.
وأض�اف أن “لجنة الزراعة النيابية
فوجئنا بعدم تس�ديد مس�تحقات
املزارعني وع�دم ديمومة املحاصيل
االس�رتاتيجية ،وهناك مستحقات
بذم�ة الحكوم�ة منذ ع�ام ، ٢01٤
 ٢01٦ ، ٢015للمحافظات الغربية

واض�اف رئي�س لجن�ة االقتص�اد
واالستثمار انه “يجب ابعاد هذه املبادرة
عن املضاربني يف املال العام ممن يدعون
انه�م رجال اعم�ال ومس�تثمرون كون
هناك تجارب س�ابقة يف هذا املجال ادت
اىل هدر كب�ري يف املال العام واس�تغاللها
من قب�ل منتفعني همهم الوحيد تحقيق
الرب�ح ع�ىل حس�اب تنمي�ة االقتص�اد
العراق�ي ،وجعل�ه اكثر فعالي�ة ملواجهة
االزمات االقتصادية”.

واك�د الكنان�ي ان “لجنت�ه م�ن جانبها
س�تقوم بدوره�ا الرقاب�ي لضم�ان
انجاح هذه املبادرة وتوجيهها بالش�كل
الصحي�ح” ،داعي�ا “البن�ك املرك�زي اىل
التعاون واعالم اللجنة بتفاصيل املبادرة،
حي�ث تمتل�ك اللجن�ة ع�دة مقرتح�ات
ويمكن ان تساهم يف تقويم هذه املبادرة
وآليات مراقبتها”.
من جهت�ه ،اكد عض�و لجن�ة االقتصاد
واالس�تثمار الربملانية عن ائتالف النرص،

النائب ف�الح الخفاجي ،ام�س الثالثاء،
ان اي تأخ�ري يحصل يف توزي�ع الرواتب
بالف�رتة املقبل�ة تتحمل�ه الحكوم�ة
ورئيس�ها بالدرج�ة االس�اس لع�دم
ارسالهم املوازنة اىل مجلس النواب حتى
اللحظة .عىل حد تعبريه.
وق�ال الخفاج�ي يف حدي�ث صحفي :ان
“اس�تكمال مجل�س الن�واب للموازن�ة
بشكل انموذجي يحتاج اىل فرتة شهر اىل
ش�هر ونصف تقريبا ،بالت�ايل فإن تأخر

النية تتجه ابتدا ًء حنو النهوض بالبنى التحتية التعليمية

اإلعمار :مشروع اجلباية االلكرتونية لقروض اإلسكان
سينطلق يف 2021
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة ،الثالثاء،
ان مرشوع الجباية االلكرتونية لقروض صندوق االس�كان
سينطلق يف عموم العراق نهاية العام املقبل.
وق�ال مدير القروض يف صندوق االس�كان التاب�ع للوزارة،
احمد هاش�م ،يف ترصيح صحف�ي :ان “الصندوق ويف اطار
العمل وفق برنامج الحوكمة االلكرتونية الذي اولته الوزارة
اهمية بالغ�ة ،فقد اطلق مرشوع الجباي�ة االلكرتونية من
خالل البنك املركزي ضم�ن خطة ألتمتة العملية االقراضية
كافة واعتماد البطاقة االئتمانية املرخصة من البنك املركزي
والغاء جميع التعامالت النقدية مستقبال”.
وأض�اف هاش�م أن “العمل باملرحل�ة االوىل من املرشوع بدأ
مطلع ش�هر ترشين االول املايض يف بغداد وبشكل تدريجي،
بينما س�يتم اكتمال املرشوع نهاية العام املقبل  2021ليتم
تطبيقه يف جميع محافظات البالد”.
ولفت هاش�م اىل ان “م�رشوع الجباي�ة االلكرتونية يهدف
اىل التخفيف عن كاهل املواطنني كون ذلك االجراء س�يغني
ع�ن حض�ور املق�رتض اىل مق�ر الصن�دوق او فروع�ه اذ
بامكان�ه التس�ديد الكرتونيا م�ن خالل بطاقت�ه االئتمانية

No: 7378 Wed 2 Dec 2020

والش�مالية” ،مبين�ا أن لجنت�ه
“طالب�ت الحكومة بكتب رس�مية
تس�ديد التزامات املزارعني من اجل
تعظي�م إي�رادات امل�وارد للنهوض
بقطاع الزراعة للوصول إىل االكتفاء
الذاتي يف جميع مفاصل الزراعة”.
ولفت الشمري إىل أن “تأخر رصف
مستحقات املزارعني سيلحق رضرا
اقتصاديا ومعيشيا يف ظل األوضاع
الصعب�ة للمزارع�ني” ،مؤك�دا أن
“جميع املزارعني ملتزمني بتسديد
مس�تحقات مالي�ة لل�رشكات
واملكاتب الزراعية”.

املركزي يبيع  180مليون دوالر
يف مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي ،امس الثالثاء ،عن بيعه أكثر من  180مليون
دوالر ،وبمشاركة  37مرصفا.
وبلغ�ت مبيعات البنك ،يوم ام�س 180 ،مليونا واكثر م�ن  173155الف
دوالر غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ  1190دينار لكل دوالر.
وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزي�ز االرصدة يف الخ�ارج عىل ش�كل حواالت
واعتمادات ،والت�ي غطاها البنك بالكامل بس�عر رصف بلغ  1190دينار
ل�كل دوالر واحد ،قد بلغ�ت اكثر من  160ملي�ون دوالر .أما اجمايل البيع
النقدي فكان اكثر من  19مليون دوالر .فيما بلغت اجمايل املبيعات الكلية
.180.315.097فيم�ا ل�م تتق�دم أي من املص�ارف ال�بالغ�ة  37مرصفا
املشاركة يف مزاد العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

السنوية لتلك املشاريع ،ما يتطلب إدراج تمويلها
يف قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املقبلة
 ،2021ك�ي تق�رتن بمصادق�ة مجل�س النواب
م�ن خالل ترشي�ع قانون املوازن�ة العامة للعام
املقبل”.
وأض�اف أن “الني�ة تتج�ه ابتدا ًء نح�و مرشوع
النهوض بالبن�ى التحتية املادي�ة التعليمية ،أي
إنش�اء الوح�دات املدرس�ية ،الت�ي تعد ج�ز ًءا ال
يتجزأ من االس�تعداد للنهوض بالتنمية البرشية
لإلنسان العراقي”.
وأوض�ح صال�ح أن “هن�اك نقص�ا ً يف األبني�ة

املدرسية ال يقل عن  9إىل  10آالف بناية مدرسية
يف مختل�ف مناطق العراق ،ومن ثم فإن مرشوع
األبني�ة املدرس�ية املزم�ع تنفي�ذه عىل حس�اب
االتف�اق العراق�ي الصيني ،يق�ع ضمن النهضة
الوطنية بالتعليم وبناء اإلنسان وتوفري الرشوط
املوضوعية لذلك البناء”.
وكان وزي�ر التخطيط ،خالد بتال النجم ،قد أكد،
يف وقت س�ابق :أن “االتفاق العراقي -الصيني ال
يزال س�ارياً ،وخالل األيام املقبلة ستكون هناك
إج�راءات لتفعيل بنود ه�ذا االتفاق ،الذي توقف
بسبب جائحة كورونا.
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الرياضي

أصفر وأمحر

ازمة قلبية تودي حبياة االمني املالي
السابق لنادي القوة اجلوية

بغداد /متابعة الزوراء
اعلـن نادي القـوة الجوية ،وفاة االمني املايل للنادي السـابق رياض ابراهيـم البزاز اثر ازمة
قلبية.
وذكـر النـادي يف بيان ان “الهيئـة االدارية لنادي القـوة الجوية الريايض ،تتقـدم بالتعازي
الحـارة لعضو املكتب االعالمي حيدر رياض ولعائلته بفقدان والدهم املرحوم الراحل رياض
ابراهيم البزاز االمني املايل السابق للنادي اثر سكتة قلبية”.
وكان البزاز من الذين خدموا النادي للعديد من السنوات السابقة.
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االنضباط تعاقب عزت وجبار

الديوانية جيرب النفط على تقاسم نقاط مباراتهما بالدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
فرض التعادل االيجابي  1-1كلمته
عىل مباراة النفط والديوانية التي
احتضنها ملعب «الساحر احمد
رايض» امس الثالثاء لحساب مباريات
االسبوع السادس من الدوري املمتاز
بكرة القدم.
ونجح النفط يف تسجيل اول اهداف
املباراة يف الدقيقة الثامنة عن طريق
الالعب موىس عدنان.
واستطاع الديوانية ان يعدل النتيجة
عن طريق الالعب عبد الله خلف يف
الدقيقة .78
وتقاسم الفريقان نقاط املواجهة،
حيث وصل النفط اىل النقطة التاسعة
يف املركز الثالث ،بينما حل الديوانية يف
املركز الثامن برصيد  8نقاط.
ْ
قررت لجنة
ومن جهة اخرى
االنضباط يف الهيأة التطبيعية ،امس
َ
معاقبة مرشف فريق أمانة
الثالثاء،
بغداد ،احمد عزت املوسوي ،والعب
فريق القوة الجوية ،حسني جبار،
عىل خلفية أحداث مباراة الفريقني
التي اقيمت ضمن مباريات الجولة
الخامسة يف ملعب كربالء الدويل.
وجاءت العقوبة بعد مناقشة مرشف
املباراة ،ونصت عىل إيقاف مرشف
فريق أمانة بغداد ،احمد عزت
املوسوي ،وعدم مرافقة فريقه ألربع
مباريات ،وتنفذ العقوبة اإلدارية
الخاصة بلجنة االنضباط بالتعاقب
مع العقوبة الفنية لحكم املباراة
استنادا َ ألحكام املادة  52من الئحة
االنضباط ،وتنفذ من الدور السابع،
فيما تقر َر إيقاف العب القوة الجوية،
حسني جبار ،اربع مباريات ابتدا ًء
من الدور السادس للمسابقة ،وذلك
استنادا َ للمادة  50/5من الئحة
االنضباط».

اللجنة الفنية حتد ُد شروط منح
إجازات تراخيص األكادمييات
بغداد /الزوراء
عقدت اللجنة الفنية والتطوير يف
الهيأة التطبيعية اجتماعا ً برئاسة
الدكتور شامل كامل ،ومدير
الدائرة الفنية الدكتور قاسم
لزام ،ومدير قسم الجذور الدكتور
ناجي كاظم ،ومدير قسم تطوير
الشباب النخبة ،كريم فرحان،
ومقرر اللجنة الدكتور وسام
صليوة ،لبحثِ عدد من القضايا،
منها رشوط منح اجازات تراخيص
االكاديميات الرياضية ،إضافة اىل
إصدار تعليمات وضوابط الرتشح
للدورات التدريبية اآلسيوية.
َ
وقال مقرر اللجنة ،الدكتور وسام

عودة :رواتب الرياضيني االبطال
والرواد ستصرف قريبا

وصدر القرار باألغلبية قرارا ً قابالَ
لالستئناف ضمن املدة القانونية البالغة
سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار.
وتواجه كرة القدم يف العراق أزمة كبرية
نتيجة الوضع الصحي واالقتصادي
العام الذي تعيشه البالد يف ظل جائحة
كورونا.
ومنذ انطالق الدوري املمتاز يف الـ25
من ترشين االول املايض ،تواصل

رحياوي :نقاط مواجهة نفط
ميسان مفصلية للسفانة

بغداد /متابعة الزوراء
وصف املدرب املساعد لفريق امليناء عمار ريحاوي مواجهة نفط
ميسان اليوم االربعاء بملعب الفيحاء ضمن الجولة  6من الدوري
العراقي بأنها مباراة مهمة.
وقال ريحاوي بعد البداية املتعثرة املتوقعة لفريقنا نتيجة اإلعداد
املتأخر الذي سبق انطالق الدوري بأيام معدودة فقدنا عدة نقاط
لكن الوضع اختلف تماما بعد الفوز عىل نفط البرصة يف ديربي
الجولة املاضية».
وتابع« :مباراة نفط ميسان مهمة ألن املنافس متطور ويستكمل
حضوره املميز بنتائجه يف املوسم الجاري ،لكننا نسعى الستثمار
االستقرار النفيس بعد تحقيق أول فوز ،ونتطلع ملزيد من االنتصارات
السيما أن املباراة يف ملعبنا».
وأكد« :العبو امليناء يسعون إلثبات قدراتهم وأن الفوز يف املباراة
املاضية لم يكن محض صدفة بل جاء باستحقاق».
وشدد عىل أن «نقاط مباراة نفط ميسان مفصلية ألنها ستعيدنا
لوضعنا الطبيعي لهذا نركز عىل رضورة حسمها لصالحنا».
يشار إىل أن امليناء يحتل املركز  17برصيد  4نقاط فقط من الجوالت
الخمس املاضية.

علي حامت يغادر احلجر الصحي
ويستعد للعودة اىل العراق
بغداد /متابعة الزوراء
اعلن العب املنتخب الوطني
بكرة السلة عيل حاتم،
مغادرته الحجر الصحي يف
العاصمة البحرينية املنامة.
وقال حاتم إنه “فور وصويل
مع وفد املنتخب الوطني اىل
البحرين ،خضعت للحجر
الصحي بسبب اصابتي
بفريوس كورونا بحسب
الفحص البحريني”.
واضاف “قبل التوجه اىل
البحرين اجرينا فحوصا ً طبية
يف تركيا واثبتت عدم اصابتي

صليوة :ان االجتماع تمخض
عن إصدار عد ٍد من التعليمات
والضوابط التي تخص الرتشح
االسيوية
التدريببة
للدورات
بعد مصادقتها من قبل الهيأة
التطبيعية.
َ
وأضاف :تمت مناقشة آلية
ورشوط منح االجازات والرتاخيص
لالكاديميات عىل وفق ميثاق
ووضع
اآلسيوي،
التعاون
اسرتاتيجية للتعاون مع وزارة
الشباب والرياضة بشأن ملف
االكاديميات الرياضية ،وذلك
لتطوير القاعدة االساسية لكرة
القدم.

بالفريوس لكن ال اعلم ملاذا
اشارت السلطات البحرينية
اصابتي بالفريوس”.
وبني بالقول“ ،قبل قليل
غادرت الحجر الصحي بعد
سلبية نتائج الفحوص
الطبية ،وسأتجه فورا ً اىل
العاصمة بغداد”.
يذكر ان الالعبني عيل حاتم
وذو الفقار فاهم وحسان
عيل ،غابوا عن صفوف
التصفيات
يف
املنتخب
االسيوية بسبب اصابتهم
بفريوس كورونا.

اللجنة العليا للصحة والسالمة منع
الجماهري الرياضية من الحضور اىل
املالعب.
ورغم تأكيدات من قبل خلية االزمة
النيابية بعودة الجماهري تدريجيات
اىل املدرجات مع بداية كانون االول
الجاري ،إال ان السلطات لم تصدر أي
قرار يخص عودة الجماهري للمالعب.
ويف مشهد يتكرر مع انطالق كل

موسم ،النقل التلفزيوني يتعقد عاما ً

بعد آخر بسبب املفاوضات بني اتحاد
الكرة سابقا ً والتطبيعية حاليا ً مع
القنوات الناقلة وعىل وجه الخصوص
الرياضية العراقية.
ومرت املفاوضات بمنعطف جديد هذا
العام حني قامت الهيئة التطبيعية
ببيع حقوق النقل التلفزيوني اىل
رشكة االضواء ،لتأخذ عىل عاتقها

املفاوضات مع القنوات الراغبة
بالنقل.
وبسبب مطالب الرشكة التي تصل اىل
مبلغ  22الف دوالر للمباراة الواحدة،
تعثرت املفاوضات بني القناة العراقية
الرياضية للنقل التلفزيوني ،حيث
وصفت القناة الرقم بـ»املبالغ فيه»
مقارنة بالسنوات االخرى حني كان يصل
سعر املباراة اىل  10ماليني دينار عراقي.

بغداد /متابعة الزوراء
أعلنت وزارة الشباب والرياضة إنجاز قوائم املنح املالية للرياضيني األبطال
ّ
لشهري ترشين الثاني وكانون األول ،مشرية إىل أنها بانتظار رصفها
والرواد
خالل األيام القليلة املقبلة يف حال توفر التخصيص املايل.
وقال املدير العام لدائرة الرتبية البدنية والرياضة أحمد عودة إن الوزارة
حريصة عىل تأمني منح الرياضيني األبطال والرواد كاستحقاق طبيعي
نظريا ً ملا قدموه من خدمات جليلة للرياضة العراقية.
وأضاف أن قسم الرواد يف الدائرة يقوم مع بداية كل شهر بتسليم القائمة إىل
الدائرة املالية من أجل الرشوع برصفها عند توفر التخصيص املايل الخاص
بها من وزارة املالية ،وبالتايل فإن التأخري يف الرصف بعض األحيان هو
خارج حدود مسؤوليات الوزارة ويكون بسبب تأخر توفر التخصيص املايل
من الجهات املسؤولة عنه.
وبني عودة أن الدائرة تواصل ترويج املعامالت الخاصة بالرواد من املستحقني
وفق الرشوط التي وضعت يف قانون منح الرياضيني االبطال والرواد.

عدنان محد :مستقبل الكرة العراقية جمهول والفوضى تعم املشهد الرياضي
بغداد /متابعة الزوراء
رأى مدرب املنتخب العراقي السابق
عدنان حمد ،أن العمل الريايض يف البالد
«صعب جدا» ،وفيما أشار إىل صعوبة
تأهل العراق إىل نهائي كأس العالم ،عزا
ذلك إىل «الفوىض» التي ترضب املشهد
الريايض يف العراق.
وقال حمد إنه «ليس بإمكاني تقييم
مدرب املنتخب العراقي الحايل (رسيتشكو
كاتانيتش) لكن عمله هو من يقيمه،
لكني أقول بان العمل يف العراق صعب
جدا السيما فيما يخص اقامة مسابقات
الدوري وهو الجانب األهم الكتشاف
املدرب لالعبني ،وضعف االندية ومشاكل
الالعبني املغرتبني الذين يلعبون خارج
العراق يف اندية اوربية متطورة».
و بشأن مستوى الالعب املغرتب ،أجاب
مدرب املنتخب السابق أن «لدينا العبني
عىل مستوى عال يمثلون اندية كبرية
علينا االستفادة منهم مثل جيستن
مريام واحمد ياسني واسامة رشيد
ويارس قاسم والقائمة تطول ،وانصح
بحل خالفات املدرب مع بعض الالعبني
املغرتبني الذين ابعدوا من املنتخب ،وانا
برصاحة اجهل تفاصيل االبعاد ،كون
املرحلة املقبلة يف التصفيات املزدوجة
حاسمة وصعبة جدا وبحاجة لالعبني
عال».
عىل مستوى ِ
وعن توقعاته ببلوغ العراق لنهائيات
كأس العالم ،قال حمد «مازلنا بعيدين

عن التنافس ،السيما وان املنتخبات
االسيوية تطورت جدا ،قد تحدث نتيجة
ايجابية معينة يف بعض املباريات وهذا
ممكن يف كرة القدم  ،لكن بشكل عام
أرى صعوبة يف بلوغ منتخبنا الوطني
لكأس العالم ،ألن الكرة العراقية
تأخرت عن الكرة العاملية وحتى عن
االسيوية بسبب األوضاع الصعبة التي
يواجهها البلد والتي ألقت بظاللها عىل
الكرة العراقية بالرغم من امتالكنا
ملواهب تفوق دول كثرية لكنها بحاجة
لدعم ورعاية وتخطيط وهذا لالسف
غري موجود يف الظرف الراهن».
وبني أن «هناك أسبابا عديدة أهمها
الفوىض التي تعج يف الوسط الريايض
وضعف ادارة االندية ،وتصور حتى
النقل التلفزيوني أصبح غري متاح
للمشاهدين ،واالهم من ذلك؛ إهمال
دوريات الفئات العمرية والبطوالت
املدرسية والجامعية وامور كثرية تجعل
كرتنا ترتاجع بشكل كبري».
وتابع حمد« ،وهنا البد من العمل
باحرتافية يف كل مفاصل الكرة
العراقية ،وان ذلك يحدث فقط يف حال
استقرار البلد يف كل مجاالت الحياة ،يف
حني نرى البلدان االخرى تطورت بشكل
رسيع بعد أن بدأت تعمل بشكل صحيح
عىل عكس قادة الرياضة العراقية
الذين اليقودون بشكل صحيح علما ً
ان ذلك ليس باليشء الصعب عليهم»،

مشددا عىل رضورة «االستقرار
اإلداري والتخطيط الصحيح والبد ان
نتعلم ثقافة االحرتام ونبتعد عن اثارة
املشاكل التي تؤثر بشكل سلبي كبري
عىل كرتنا».
وأشار إىل أن «مستقبل الكرة العراقية
اصبح مجهوالً بسبب ضعف اإلدارات
والخالفات والتخطيط العشوائي
لقادة الرياضة الذين نراهم اليوم يف
تخبط كبري ونرى منهم امورا ً مخجلة،
كما تابعنا ماحدث قبل واثناء وبعد
انتخابات املكتب التنفيذي للجنة
االوملبية العراقية ناهيك عن االندية
التي ال تحاول ان تساعد وتطور
نفسها وتعتمد عىل املنح البسيطة من
الوزارات التي ال تلبي الطموح» ،الفتا
إىل أن «العراق ومنذ عدة سنوات ال يقيم
دوريات للفئات العمرية بشكل احرتايف
منتظم ،ولهذا من الصعب ان تظهر
عال بامكانها
أجيال عىل مستوى
ٍ
مقارعة الفرق االسيوية والعاملية التي
تطورت كثريا عىل الرغم من امتالكنا
للمواهب وبشكل كبري.
وعن تقييم عمل إدارة الهيئة التطبيعية
التحاد الكرة؛ رأى حمد أن «اإلخوة يف
التطبيعية حاولوا تسيري عمل االتحاد
لكن الرتاكمات السابقة والرتكة الثقيلة
التي تسلموها جعلت عملهم ليس
سهال ،إذ واجهوا صعوبات ومعرقالت
كثرية أهمها الجانب املايل الذي يعترب

الجانب األهم يف نجاح اي مهمة ،كما
ان االخوة يف التطبيعية يتعاملون مع
اندية غري مستقرة وتعاني من مشاكل
كثرية ،فضال عن املشاكل التي تعصف
يف عمل اللجنة االوملبية ووزارة الشباب
والرياضة اللتان تعتربان هرما وأساس
الرياضة العراقية».
وحول دور وسائل اإلعالم يف دعم

املنتخبات الوطنية ،أكد املدرب احمد أن
«االعالم يتحمل جزءا ً مهما وأساسيا
يف دعم منتخباتنا الوطنية فهو يسهم
بشكل كبري يف تطوير الكرة ومشاركات
منتخباتنا» ،داعيا «وسائل اإلعالم
إىل أن يكون دورها فعاال وإيجابيا يف
دعم فرقنا يف كل املحافل الدولية التي
نشارك بها».

عصام محد  :اإلجهاد يقلقنا قبل مواجهة احلدود
بغداد /متابعة الزوراء
أوضح مدرب أمانة بغداد عصام حمد أن صفوف
الفريق مكتملة قبل مواجهة اليوم أمام الحدود
ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري
املمتاز والتي ستقام يف ملعب بغداد ،لكن ما يقلقه
فقط هو اإلجهاد البدني.

وقال حمد الفريق جاهز ملواجهة اليوم أمام الحدود
وصفوفنا مكتملة ،ومعنويا نحن بأفضل حال بعد
إثبات الذات أمام القوة الجوية وخطف  3نقاط
مهمة من املواجهة ،ما يقلقنا فقط اإلجهاد البدني
بعد مباراة شهدت جهدا كبريا يف الجولة املاضية
ولم نحصل عىل الراحة الكافية وسنخوض مباراة

أخرى».
وبني« :لجنة املسابقات مطالبة بمراجعة جدول
املباريات فالوحدات التدريبية مهمة لكننا كمدربني
ال نستطيع أن نخوض سوى وحدة تدريبية فعلية
واحدة بني مباراة وأخرى وهذا املوضوع يؤثر بشكل
كبري عىل الفرق».وأشار« :الحدود فريق جيد ويضم

عنارص مميزة وال يمكن االستهانة به عىل اعتبار أن
فريقنا خارج من الفوز عىل الجوية بل عىل العكس
سنواجهه بكل جدية لتحقيق ثالث نقاط ستكون
مهمة لرفع رصيدنا».
يشار إىل أن رصيد أمانة بغداد يبلغ  6نقاط فيما
يبلغ رصيد الحدود  4نقاط.
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فوهلام يهزم ليسرت وحيرمه من مشاركة توتنهام وليفربول الصدارة
حرم فولهام مس�تضيفه ليس�ر سيتي
من مشاركة توتنهام وليفربول الصدارة
بفوزه علي�ه  2-1يف عقر داره يف الجولة
العارشة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وكانت الفرص�ة قائمة أمام بطل 2016
ك�ي ينض�م اىل توتنه�ام وليفرب�ول يف
الصدارة بع�د تعثر األخريي�ن بتعادلهما
مع تش�يليس (صفر-صف�ر) وبرايتون
( )1-1األحد والسبت املاضيني تواليا.
لك�ن فري�ق امل�درب اإليرلندي الش�مايل
برندن رودجزر مني بهزيمة ثانية توالياً،
بع�د التي تعرض له�ا يف املرحلة املاضية
أم�ام ليفرب�ول صف�ر ،-3والرابعة هذا
املوس�م ليبقى رابعا ً بف�ارق ثالث نقاط
ع�ن الص�دارة ونقط�ة خل�ف تش�يليس
الثال�ث.ويف املقابل ،حق�ق فولهام فوزه
الثاني فقط هذا املوسم ،فرفع رصيده اىل
 7نقاط وترك منطق�ة الهبوط بصعوده
اىل املركز السابع عرش.
وهي الهزيم�ة األوىل لليس�ر عىل أرضه
ضد فوله�ام يف جمي�ع املس�ابقات منذ
 2004ح�ني خ�رس صف�ر -2يف الدوري
املمت�از يف آخر لق�اء ب�ني الفريقني عىل
صعيد “بريمريليغ” حتى ( 2018تعادال
منذ حينها  1-1وفاز ليسر .)3-1
وكان ليس�ر الطرف األفض�ل يف البداية
وهدد مرمى ضيفه يف أكثر من مناس�بة
أبرزه�ا يف الدقيقة  19حني أصاب القائم
ع�ر البلجيكي يوري تييلمان�ز إثر ركلة
ح�رة ،ث�م العارض�ة بع�د متابع�ة م�ن

الفرنيس ويسي فوفانا.
لكن الهدف جاء من الجهة األخرى خالفا ً
ملجري�ات اللع�ب ع�ر أديم�وال لوكمان
بع�د هجمة مرتدة رسيع�ة وتمريرة من
الكامريوني أندريه-فرانك زامبو أنغيسا
)30(.
وتعقدت األمور بالنسبة ألصحاب األرض
ح�ني احتس�بت ضدهم ركلة ج�زاء بعد
االحت�كام اىل حكم الفيديو املس�اعد “يف
أيه آر” إثر خطأ من النمسوي كريستيان

فوخس عىل الجامايكي بوبي ديكوردوبا
ريد ،فانرى لها الرتغايل إيفان كافالريو
بنجاح  )38(.وبقيت النتيجة عىل حالها
حتى صافرة نهاية الشوط األول ،لينهي
فوله�ام النص�ف األول م�ن مب�اراة يف
الدوري املمت�از متقدما بهدفني نظيفني
خ�ارج ملعبه للمرة األوىل منذ نيس�ان/
ابريل  2012ضد بولتون (فاز 3-صفر)،
وذلك بحسب “أوبتا” لإلحصاءآت.
وبدا ليسر عاجزا يف بداية الشوط الثاني

ع�ن الوص�ول اىل مرمى ضيف�ه اللندني
للحص�ول ع�ىل فرصة تقلي�ص الفارق،
وذلك حتى الدقيقة  86حني أشعل البديل
هاريف بارنز اللقاء بتسديدة من منتصف
منطق�ة الجزاء إث�ر تمريرة رأس�ية من
جايم�ي فاردي.لكن فوله�ام صمد أمام
هجم�ات مضيف�ه وعرف كي�ف يتعامل
م�ع الضغط يف الدقائ�ق األخرية ،ليخرج
يف نهاي�ة املط�اف منترصا.وكان ليس�ر
س�يخرس املرك�ز الرابع بف�ارق األهداف

عن أستون فيال لو نجح األخري يف تحقيق
ف�وزه الرابع من أصل أرب�ع مباريات له
يف ال�دوري حتى اآلن خ�ارج أرضه ،لكن
عقدته استمرت يف أرض وست هام ،حتى
بع�د أن انتقل األخري م�ن “أبتون بارك”
اىل “لن�دن س�تاديوم” ،وذلك بخس�ارته
 1-2بهدفني س�جال يف الثواني األوىل من
الش�وطني األول والثان�ي ع�ر اإليط�ايل
أنجيلو أوغبونا ( )2وجارود بوين (،)46
مقاب�ل ه�دف لج�اك غريلي�ش )25(.
وس�يطر الضي�وف ع�ىل املب�اراة تماما
م�ن دون نجاعة أم�ام املرم�ى وأهدروا
فرص�ة التع�ادل م�ن ركلة ج�زاء بعدما
س�دد أويل واتكنز يف العارض�ة ( ،)74ثم
حرم األخري م�ن هدف آخر يف الوقت بعد
الضائع بعدم�ا ألغي بداعي التس�لل إثر
االحت�كام اىل حكم الفيديو املس�اعد “يف
أي�ه آر”.وبعجزه عن تحقيق الفوز األول
يف ملعب منافس�ه اللندني منذ نيس�ان/
أبري�ل  2011وبتلقي�ه الهزيم�ة األوىل
للموسم خارج ملعبه والرابعة باملجمل،
تجمد رصيد أس�تون فيال عند  15نقطة
يف املركز العارش ،فيما صعد وس�ت هام
اىل املركز الخامس بعدما رفع رصيده اىل
 17نقط�ة ،متقدما بف�ارق األهداف عىل
كل من س�اوثمبتون (خرس األحد املايض
أمام مانشس�ر يونايتد  2-3بعد أن كان
متقدما 2-صف�ر) وولفرهامبتون (فاز
األح�د املايض ع�ىل أرس�نال  2-1خارج
ملعبه).
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اعالم الكرتوني

معاناة إيكاردي تتجدد قبل قمة
مانشسرت يونايتد

أعلن نادي باريس س�ان جريمان ،غي�اب  4العبني عن مباراته
أم�ام مانشس�ر يونايتد ،الي�وم األربعاء ،يف الجولة الخامس�ة
لدوري أبطال أوروبا.وأشار النادي البارييس يف بيان رسمي ،إىل
أن املهاجم األرجنتيني ماورو إيكاردي ش�عر بألم أعىل س�اقه
اليمنى ،وسيتم تحديد مدة غيابه عن املالعب خالل  48ساعة.
ول�م يهنأ إيكاردي بعودت�ه يف املباراة األخرية ض�د بوردو ،بعد
إصاب�ة أبعدته عن املالعب لش�هرين.وأضاف البي�ان ،أن بابلو
سارابيا شعر بألم عضي خالل مران أمس ،وسيتم تحديد فرة
غياب�ه خالل يومني.ولفت إىل أن خوان برينات يواصل برنامجه
التأهي�ي ،بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي ،بينما تحس�نت
حالة جوليان دراكسلر وبدأ يف التدرب مع الفريق.

معاناة تورينو تتواصل

هاميلتون يصاب بفريوس كورونا
أصي�ب بط�ل العال�م يف الفورم�وال 1
الريطان�ي لوي�س هاميلت�ون بفريوس
كورونا املستجد.
وذك�ر حس�اب فورموال  1ع�ىل توير أن
هاميلت�ون س�يغيب ع�ن س�باق جائزة
البحري�ن الكرى نهاية هذا األس�بوع يف
الجولة قبل األخرية للموس�م ،بعد اختبار
إيجابي ل� .Covid-19
وأكد بيان مرس�يدس أن لويس ُيعزل اآلن
ً
وفقا لروتوكوالت Covid-19.
و ج�اء يف البي�ان“ :خضع لوي�س لثالثة
اختب�ارات األس�بوع امل�ايض وج�اءت
النتيج�ة س�لبية يف كل م�رة ،آخرها كان
بعد ظهر األحد يف حلب�ة البحرين الدولية
كجزء من برنام�ج االختبارات املوضوعة
لس�باقات نهاي�ة عطلة األس�بوع .ومع
ذل�ك ،فق�د اس�تيقظ صب�اح أول أم�س
االثنني مع ع�وارض خفيف�ة وتم إبالغه
يف نف�س الوق�ت أن أحد الذي�ن كان عىل

احتكاك بهم قب�ل وصوله إىل البحرين قد
ثبتت إصابته الحقاً”.
وتاب�ع“ :لذل�ك ،أج�رى لوي�س اختب�ارا ً
إضافي�ا ً وج�اءت النتيج�ة إيجابي�ة .تم
تأكيد ذلك عن طريق إعادة االختبار .يقوم
لويس اآلن بعزل نفسه وفقا لروتوكوالت
+كوفي�د -19+وإرش�ادات هيئة الصحة
العام�ة يف البحرين .بعيدا ع�ن العوارض
الخفيفة ،فهو يتمتع بصحة جيدة”.
وختم“ :يرس�ل له الفري�ق بأكمله أطيب
تمنيات�ه بالش�فاء الرسيع .س�نعلن عن
خططن�ا للس�ائق البديل م�ن أجل عطلة
نهاية هذا األسبوع يف الوقت املناسب”.
وق�ال االتحاد ال�دويل يف بي�ان“ :بامكان
فيا ،الفورموال  1ومرس�يدس التأكيد أنه
خالل اختبارات ال�+بي يس آر +اإلجبارية
قبل س�باق جائزة صخري الكرى ،جاءت
نتيجة لويس هاميلتون إيجابية بفريوس
+كوفيد.”-19

وأض�اف“ :وفقا ً لروتوك�والت +كوفيد-
 19+وإرش�ادات هيئ�ة الصحة العامة يف
البحرين ،وضع نفس�ه اآلن يف العزل وتم
اعالم من كان عىل اتصال به”.
وأش�ار البي�ان اىل أن “اإلج�راءآت الت�ي
وضعه�ا االتح�اد ال�دويل للس�يارات
والفورموال  ،1ستضمن عدم وجود تأثري
أوس�ع عىل ح�دث نهاية هذا األس�بوع”
ال�ذي يش�كل املرحل�ة السادس�ة عرشة
قب�ل األخرية من هذا املوس�م ال�ذي توج
هاميلت�ون ومرس�يدس بلقبي�ه عن�د
السائقني والصانعني.
ويأت�ي االع�الن ع�ن اصاب�ة هاميلت�ون
بالف�ريوس بعد اح�رازه األح�د املايض يف
البحري�ن أيض�ا ف�وزه الخام�س توالي�ا
والح�ادي عرش هذا املوس�م ،مؤك�دا أنه
يستحق تماما احراز اللقب العاملي للمرة
الس�ابعة يف مس�ريته ومعادل�ة انج�از
األسطورة األملانية ميكايل شوماخر.

لوف يبقى يف منصبه مدرباً ملنتخب أملانيا
أعل�ن االتحاد األملاني لك�رة القدم أن يواكيم
لوف الذي كان مهددا ً باإلقالة بسبب النتائج
الس�يئة ،س�يبقى مدربا ً لل��”مانش�افت”
وس�يقوده يف كأس أوروبا  2020املؤجلة إىل
 2021جراء وباء كورونا.
وأك�د االتح�اد يف بي�ان أن “رئاس�ة االتحاد
األملان�ي قررت باإلجماع خ�الل اجتماع عر
الفيدي�و أول أم�س االثن�ني ،أن تواص�ل مع
املدرب يواكيم لوف الطريق الصعبة للتجديد
الت�ي ب�دأت يف آذار/م�ارس  ،”2019وذل�ك
يف خت�ام اجتم�اع قمة بني كبار املس�ؤولني
وامل�درب املتواج�د يف منصب�ه من�ذ الع�ام
.2006
وقدمت هيئة الرئاس�ة الت�ي كان مقررا ً أن
تلتئ�م ي�وم الجمع�ة امل�ايض لتقرير مصري
ل�وف ،قراره�ا وانح�ازت إىل رأي “لجن�ة
التوجيه ومدي�ر املنتخب�ات الوطنية أوليفر
بريهوف” ،وفق بيان االتحاد.
والتقى املسؤولون الخمسة الكبار يف االتحاد

صب�اح أول أم�س االثنني مع ل�وف الذي بدا
أنه تخطى نس�بيا ً الهزيم�ة التاريخية يف 17
ترشي�ن الثاني/نوفم�ر بسداس�ية نظيفة
أمام إس�بانيا ضمن منافس�ات دوري األمم
األوروبي�ة ،وه�ي األق�ى للماكين�ات منذ
الع�ام .1931وأوضح االتحاد أنه “خالل هذا
االجتم�اع ،أبلغ ل�وف املش�اركني بتحليالته
ومفاهيم�ه ومش�اريعه” ،مضيفاً“ :خلص

أعض�اء اللجنة التوجيهي�ة باإلجماع
إىل أن الج�ودة العالي�ة لعم�ل فري�ق
املدرب�ني ،والعالقة الس�ليمة بني املدرب
والفريق ،واملفهوم الواضح للمسار
املتبع حتى اآلن والذي سيتواصل،
هي حجج مررة”.
ولفت االتحاد إىل أنه “ال يمكن
وال ينبغ�ي اس�تخدام مباراة
منفصل�ة كمقي�اس ل�أداء
الع�ام للمنتخ�ب واملدرب”،
يف إش�ارة إىل الهزيم�ة يف
إسبانيا.
وتاب�ع“ :يج�ب أن
يبق�ى نظرن�ا منصب�ا ً إىل
االس�تعدادات لليورو العام
املقبل .لدينا قناعة راسخة
ب�أن يواكيم ل�وف وفريقه
من املدربني سينجحون ()...
رغم الوضع الصعب للجميع”.

اعتزال العب االرتكاز األسرتالي أندرو بوغوت
أعل�ن العب االرتكاز األس�رايل أن�درو بوغوت الذي احتفل الس�بت
امل�ايض بعيد ميالده الس�ادس والثالث�ني ،اعتزاله كرة الس�لة بعد
احراف�ه  15عاما ً يف املالعب قادت�ه إىل حراز لقب الدوري األمريكي
للمحرفني عام  2015مع غولدن ستايت ووريرز.
وكشف الالعب األسرايل الذي التحق بالدوري األمريكي عام 2005
م�ع ميلووكي باك�س بعد كان الخي�ار رقم واح�د يف ال�”درافت”
املخص�ص النت�داب األجانب والعب�ي الجامعات وحت�ى الثانويات
األمريكي�ة اىل “ ،”nbaأن تفيش فريوس كورونا املس�تجد الذي أدى
إىل إيقاف موس�م كرة الس�لة ألش�هر عدة ،منحه الوق�ت للتفكري
بمستقبله يف اللعبة.
وأفاد بوغوت أنه “لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار ،لكني أعتقد

أن�ه الق�رار الصحيح .أت�رك عالم كرة الس�لة
بمفع�ول فوري” ،كاش�فا ً أنه اضط�ر مؤخرا ً
الج�راء عمليتني جراحيتني من أجل معالجة
أوجاع مزمنة.
وتاب�ع“ :العام�ان األخريان كانا قاس�يني
ع�ي :يف بع�ض األيام عن�د الصب�اح ،كان
العم�ل البس�يط املتمث�ل بالنه�وض م�ن
أو
الرسي�ر أو الذه�اب بمف�ردي اىل التمارين
الذهاب اىل مباراة ،بمثابة تحديات حقيقية”.
وأش�ار الع�ب االرت�كاز ال�ذي يبل�غ طول�ه  2,13م ،اىل أن هدفه
األس�ايس كان املشاركة مع منتخب بالده يف أوملبياد طوكيو 2020
ال�ذي أرجىء حت�ى الصيف املقبل بس�بب تفيش ف�ريوس كورونا
املستجد ،لكن فضل اآلن أن يعطي األولية لصحته.
وأوضح“ :ال يمكنني املواصلة حتى  2021إن كان عىل الصعيدين
الجسدي أو الذهني نظرا ً لحالتي البدنية”.
ويأتي هذا اإلعالن بعد س�تة أشهر من قرار بوغوت بعدم التجديد
مع فريق س�يدني كينغز املش�ارك يف دوري كرة الس�لة األس�رايل
والذي وقع معه لعامني يف  ،2018بعد  13عاما ً يف الدوري األمريكي
للمحرف�ني حي�ث داف�ع ع�ن أل�وان ميلووك�ي باك�س (2005-
 )2012وغولدن س�تايت ووريرز ( 2012-2016و )2019وداالس
مافريك�س ( )2016-2017وكليفالند كافالي�ريز ( )2017ولوس
أنجليس ليكرز (. )2017-2018
وعىل صعيد املنتخب الوطني ،خاض بوغوت األلعاب األوملبية ثالث
مرات وشارك يف كأس العالم مرتني.

تواصل�ت معاناة تورينو يف املوس�م الحايل م�ن الدوري اإليطايل
بتعادل�ه مع ضيفه س�امبدوريا  2-2يف املرحلة التاس�عة التي
شهدت فوز بارما عىل مضيفه جنوى .2-1
وحص�د تورينو نقط�ة واحدة رفعت رصيده إىل س�ت نقاط يف
املرك�ز الثام�ن عرش مقاب�ل  11نقط�ة لس�امبدوريا يف املركز
الح�ادي عرش.وتعادل تورينو للمرة الثالثة هذا املوس�م مقابل
انتص�ار وحيد وخم�س هزائم ،فيما تعادل س�امبدوريا مرتني
مقابل ثالث�ة انتص�ارات وأربع هزائم.وس�جل أندري�ا بيلوتي
وس�واليو ميت�ي ه�ديف تورين�و يف الدقيقت�ني  25و 77وتكفل
انطونيو كاندريفا وفابيو كوالياريال بتسجيل هديف سامبدوريا
يف الدقيقت�ني  54و.63ويف املب�اراة الثاني�ة ،س�جل اإليف�واري
كوايس جريفينيو هديف الفوز لبارما يف الدقيقتني العارشة و47
وتكفل إلدور ش�ومورودوف بالهدف الوحيد لجنوى يف الدقيقة
.50ورفع الفوز رصيد بارما إىل تس�ع نقاط يف املركز الس�ادس
عرش ،فيما بقي جنوى يف املركز قبل األخري بخمس نقاط.

فتح حتقيق ضد كافاني

بدأت تحقيقات بشأن منشور عىل وسائل التواصل
االجتماع�ي كتب�ه إدينس�ون كافاني مهاجم
مانشس�ر يونايتد.وكان أح�د املتابعني من
أصحاب البرشة الس�مراء أش�اد باملهاجم
األوروغويان�ي ع�ر تطبي�ق إنس�تغرام
للتواصل االجتماع�ي ،ورد عليه كافاني
بعبارة“ :ش�كرا أيها الزنجي” ،قبل أن
يقوم الالع�ب بح�ذف العبارة.وذكرت
تقاري�ر إخبارية أن االتح�اد اإلنكليزي
لكرة الق�دم فتح تحقيقا حول الحادثة
خاصة يف ظل تشددها ملكافحة العنرصية.

تجدر اإلش�ارة إىل أن الكلمة نفس�ها كان لويس سواريز استخدمها
عام  2011عندما كان العب�ا لليفربول وذلك لدى حديث مع باتريس
إيفرا العب مانشسر يونايتد حينذاك ،وتلقى سواريز عقوبة اإليقاف
ثمان�ي مباري�ات.يف املقابل أصدر كافان�ي بيانا مش�ركا مع ناديه
مانشس�ر يونايتد اعتذر فيه عن املنش�ور.وذكر كافاني أن الرسالة
التي نرشه�ا عقب املباراة أمام س�اوثهامبتون كان�ت بمثابة تحية
لصدي�قُ ،
وش�كر للتهنئة التي قدمها مضيفا أن آخ�ر ما يريد القيام
به هو اإلس�اءة ألي شخص آخر وموضحا أنه حذف الرسالة لكي ال
يتم تفسريها بش�كل خاطئ.أما مانشسر يونايتد فأكد حسن نوايا
العب�ه األوروغوياني وما يدل عليه حذفه للمنش�ور ،وأكد النادي أنه
وبجميع مكوناته ملتزم بمكافحة العنرصية.

حكمة فرنسية تدير مواجهة يوفنتوس ودينامو كييف
باتت الفرنس�ية س�تيفاني فرابارت ،عىل
أعت�اب دخول التاريخ كأول حكمة ملباراة
يف دوري أبط�ال أوروب�ا للرج�ال ،حي�ث
س�تدير مواجه�ة يوفنتوس ض�د دينامو
كييف ،اليوم األربعاء ،بالجولة الخامس�ة

م�ن دور املجموعات.فراب�ارت صاحب�ة
ً
سابقا مباريات
خرة أوروبية ،حيث قادت
بال�دوري األوروب�ي والس�وبر األوروب�ي.
وسيعاون فرابارت يف املباراة الحكام هشام
زاكران�ي ومه�دي رحموني ،وكري�م عابد

مفكرة الزوراء

س�يكون الحكم الرابع ،وبنوا ميلوت حكم
الفيديو.يُذك�ر أن يوفنتوس حس�م بالفعل
عب�وره إىل ثمن النهائي بجانب برش�لونة،
حيث يتفوق ب�� 8نقاط عىل دينامو كييف
قبل مباراتني من نهاية دور املجموعات.
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14

قراءة يف رواية عباس احلداد

ياسر العطية
()1
تمتد أح�داث الرواية مكانيا من بغداد ،
الكرادة  ،س�جن الرضواني�ة ،إىل ناحية
القاسم ،الحلة  ،بابل .
وتمت�د زماني�ا م�ن / 2003 / 1991
ون�زول دبابات ب�وش بأط�راف مدينة
النج�ف األرشف  ( ،وبفجور ارعن رمت
الطائرة حمولته�ا الحاقدة يف مكان ما
من قلب العاصمة بغداد ) !
بع�د ألي يف بحث�ه عن ( قاع�دة ) أطلق
برناردش�و مقولت�ه الش�هرة ( :
الالقاع�دة هي القاعدة الذهبية ) ! وألن
املنه�ج يعني � الطري�ق إىل �  � ...وبعد
جهد أيقنت أن ( الالمنهج  ،النقدي ،هو
املنه�ج الذهب�ي )  ،بل كث�ر مما يكتب
عى وفق املنهج األكاديمي ليس س�وى
كتابة أنطباعية ال عالقة لها بأي منهج
 ،بحسب الناقد باقر جاسم محمد .
يبدأ الكاتب عب�اس الحداد روايته فتاح
ف�ال  /ذات ال (  ) 214صفحة برسدية
امل�وت � لكي يتف�رغ لرسدي�ة الحياة ،
عام�دا إىل تقديم الحدث ع�ى ما قبله :
( عندما وضع جس�د س�عاد � املس�تلم
لرقدته األبدية عى دكة املغتسل  / ...ما
الذي أماتها ؟ أستغفر الله  )...ص . 9
فيم�ا توج�ه أض�واء ال�رسد بحيادية ،
ألكتش�اف األش�ياء وتقديمه�ا للقارئ
بعفوية ..وال صوت � بدء � للمقموعني

واملنتهك�ة حقوقه�م  ،بم�ا فيه�ا حق
الحياة !
إذ الجالدون هم الرواة .
تتع�رض ( رشيفة ) والدة ( س�عدون )
للع�ار مرت�ني  ،خيانة زوجه�ا وهروب
ولده�ا وتخلي�ه ‘ن أحالم�ه وس�طوته
وركض�ه وراء قائ�ده ال�ذي تخط�ت
اس�ماؤه أس�ماء الله الحس�نى ! فيما

ي�روي ق�ول أم�ه يف أبي�ه  ( :أال تخاف
الل�ه يا رج�ل ؟ أبنك صار بطول�ك ) ...
ص  / 39وألنس�نة األش�ياء  ،يح�اور
البطل عقربي الس�اعة  ،خالل القصف
الوحيش لبغداد بطائرات األرعن بوش :
( حمدت الله أنهما مجرد عقربي ساعة
ال لس�انني سليطني لهما  ،ينقالن تعبي
وتذمري لرؤسائي ) ص . 30

( )2
يوظ�ف الس�ارد ( املفارق�ة ) بني حدي
املمك�ن واملس�تحيل  ،يف رصاع الواق�ع
املفروض عى إنسان وادي الرافدين منذ
آالف الس�نني  ،وبرؤية الراوي العليم ( :
رتل طويل من قوات الحرس الجمهوري
 ،مدج�ج باألس�لحة باتج�اه الق�رص
الجمه�وري  ،وقد غاب�ت عالمة النرص
من أيدي الجنود املتعبني ) � هذه قبالة
 ( :أرتفع من محل صغر لبيع الفالفل ،
صوت مطرب يردد بحماس  ،فوت بيها
وعالزلم خليها  ،هذا أبو الحسنني حارض
بيها  )..ص  15مع ثيمة إشكالية أخرى
متوارثة كاملرض العيص عى الش�فاء :
( الخون�ة والعمالء بدأوا يتس�للون عر
الح�دود ) ص . 17ألن انت�اج القصص
القصرة يف�ي حتما ً إلنت�اج األعمال
الروائي�ة  ،ولعل البح�ث النقدي الدقيق
موص�ل القارئ إىل الخي�ط الفاصل بني
( املتوالي�ة القصصية � والرواية )  ،وما
تفرزه طبيع�ة الرسد والتقان�ة الفنية
لكل منهم�ا ،لقد زينت مش�اهد الرسد
ص�ور إنس�انية  ،وش�خصيات ثانوية
� لكنه�ا مفعمة بحميميته�ا وتأثرها
االجتماع�ي  ،عالقة باملت�ن القصيص ،
ألده�اش املتلقي ولفت نظ�ره إىل كثر
م�ن التناقضات واالزدواجية يف س�لوك
األش�خاص وطبائعه�م البرشي�ة ( :
ابتسمت الصبية نورا بدفء  ،وعانقتني

طوي�ال كمن يريد أن ينىس فاجعة اليتم
) ص . 47
هل الخر والرش طارئان ؟
أم أن اإلنس�ان ذاته وعاء مفتوح لهما ،
وال قوة له عى ردهما ؟
تتح�رك ش�خوص الح�داد ع�ى أرض
الواق�ع � حقيقي�ة � ومتخيلة � تاركة
للق�ارئ دوره الصع�ب وامللتب�س يف
التفري�ق ب�ني ( س�عدون ) املج�رم
السفاح قاتل الشباب  ،وبني ( اإلنسان
) س�اعة هروبه وأمه من بغداد إىل بابل
 ،تساؤالت كبرة وحرة مبعثها السلوك
وتمظهرات األشخاص يف حياتهم  ( :آه
ي�ا وجعي  ،متى ينتهي هذا الكابوس ؟
س�جني الذي دخلته بمحض إرادتي ...
اليوم أنا الس�جان وأن�ا الضحية ) ص
. 88
()3
وللجن�س يف الكتاب�ة األدبي�ة حي�ز ،
باعتباره واقعا ً حياتيا ً  ،تترسب رسياته
يف القص�ة والقصي�دة والرواي�ة � عى
اختالف مس�توياتها  ،وقد وجد األدباء
ضالته�م الالزمة للج�ذب واالدهاش يف
تل�ك ( التوابل واملقب�الت ) من املمنوع
واملسكوت عنه  ،واختلفوا يف ( رسدهم
االيروتيكي ) بقصدية استعادة الجسد
املخطوف واملكبل بالتابوهات املتوارثة
 ،تل�ك املتمثل�ة بالس�لطة الذكوري�ة
واملجتمعي�ة الراس�خة يف عس�فها

وقيوده�ا  ،والجن�س كثيم�ة رسدي�ة
تن�درج م�ع س�واها يف تاثي�ث الن�ص
ومعالجة مش�اهده  ،ولتدلل عى قدرة
الكاتب الفنية واملوضوعية  ،وقد اتسمت
اش�تغاالت ( عباس الحداد ) باالختزال
واأليحاء الالف�ت واملمتع للمتلقي  ،من
خالل ازدواجية الشخصيتني ( سعدون
) الرجل العاش�ق ل ( ن�ورا ) واملختبئ
بثياب امرأة تعمل ( فتاح فال ) مع أمها
� وحبيبته ( نورا ) املتيمة بصديقتها (
سعاد ) .وترصفاته العجيبة !
تقول ( نورا )  ( :أوصدت الباب الصغر
ج�دا  ،أبع�دت العب�اءة عن جس�مي ،
ونزعت عن�ي ثوبي  ،فبان ثدياي وهما
يرتجان بوله أمامها ) ص . 90
ومع التح�ول االجتماعي املفاجئ الذي
أفرزته الظروف السياس�ية بعد 2003
 /وغي�اب الكثري�ن أو انخراطه�م يف
الوضع الجديد بكل مظاهره وشعاراته
 ،وأثناء زيارته الخاطفة لشقة يف بغداد
 ،وعثوره عى صديقه يعقوب يف مسجد
الصحابي عمار بن يارس .
( )4
يعقوب  ( :هذا مفتاح ش�قة الجادرية
 ،ال تق�ل أن�ك نس�يت العن�وان  /قالت
الحورية � متحدية  ،بغنج ( سنرى ) /
بعد جولتني من الع�راك الدامي  ،نامت
الحورية عى بطنها كقتيل ) ص .141
ترتائى للجالد صور ضحاياه بأشخاص

اِعتِ ٌ
كاف و أَمَل

القصة العربية القصرية و صراع البقاء

اجملموعة القصصية (أجنحة من مشع) لألديب املغاربي (املصطفى الصغوسي)
عباس عجاج.
ش�أنها ش�أن فنون الرسد األخ�رى ,و جدت
القصة القصرة نفس�ها تس�ر بخط�ى ثابتة
نح�و التأصيل ,لتتناغم م�ع متطلبات العرص,
و حاج�ة القارئ ,و تفرض نفس�ها إىل جانب
الرواية كأحد وسائل التعبر عما يدور يف الذات
اإلنس�انية ,و ترجمة ذلك إىل سبك حكائي يلبي
حاجة القارئ إلشباع رغباته للنظر إىل لقطات
خاطف�ة ع�ن الوض�ع اإلنس�اني والطبيع�ة
البرشي�ة ,و مح�اكاة الواقع ,و رس�م تخيالته
الغرائبية و العجائبية.
«حكاي�ة يمك�ن قراءتها يف جلس�ة واحدة»,
هك�ذا يصفها (آالن ب�و) ببس�اطة ليضع لها
حدا للتمييز بينها و بني الرواية ,فهي ذلك الفن
النث�ري األدب�ي ال�ذي ظهر يف منتص�ف القرن
التاسع عرش ،وأخذ طريقه لالزدهار يف بدايات
القرن العرشين.
متأث�را باألدب الغرب�ي ,و جد الكاتب العربي
نفس�ه منبهرا بما يس�طره األدب الرويس من
مالح�م خال�دة يمتد طوي�ال إىل أق�ى القارة
الغربي حيث القص�ص الفرنيس و اإلنجليزي,
عبورا للمحيط الذي رافق ثورة هائلة يف أعمال
الطباع�ة و النرش يف أمري�كا ,و اإلقبال الكبر
ع�ى نهم الق�راءة لدى املتلقي ,و قد س�اهمت

الرتجمة م�ن جانب و تبادل البعث�ات ,و أدباء
املهج�ر من جانب آخ�ر يف التأث�ر باالتجاهات
األدبية الغربية كالرومانسية والواقعية.
و م�ع مطل�ع القرن العرشي�ن ظهرت بوادر
الكتاب�ة القصصي�ة العربي�ة ع�ى ي�د روادها
الع�رب أمث�ال  :العراقي محمود أحمد الس�يد,

و اللبناني�ان ميخائي�ل نعيمة و ج�ران خليل
ج�ران ,و الفلس�طيني غس�ان كنفان�ي ,و
املرصي�ان محم�د تيم�ور ويوس�ف إدري�س,
و الس�وري زكري�ا تام�ر ,املغرب�ي مصطف�ى
الغرباوي ...و غرهم.
و كان�ت القص�ة القص�رة يف بداياتها أقرب

شكال للرواية القصرة ,قبل أن تتحدد مالمحها
الفني�ة ,و قبل أن تحصل ع�ى هويتها األدبية
كنص رسدي له خصائص�ه و معايره الفنية
و أش�كاله القصصي�ة ,و ق�د س�اهم ظه�ور
الصحافة وانتش�ار الجرائ�د واملجالت يف خلق
متغ�ر طرأ عى الحقل الثق�ايف وحركة ثوابته،
ولعب دورا أساسيا يف نشأة القصة القصرة.
و إذ تع�د ف�رتة الس�بعينيات و الثمانيني�ات
من القرن امل�ايض هي فرتة ازده�ار هذا الفن
و انتش�اره من خالل االصدارات القصصية ,و
اإلقب�ال الصحفي عى نرش منج�زه اإلبداعي,
مع تطورها من حيث الرسد ،والحوار ،والبداية،
والحبك�ة ...،ال�خ ,و قدرته�ا ع�ى التعبر عن
الواقع ،وقد اس�تخدم كت�اب القصة القصرة
يف تل�ك الفرتة من القرن العرشين أس�لوبا ً فنيا ً
متقدما ً يف كتاب�ة ورسد القصة القصرة ،كان
بمثابة التأصيل لهذا الفن.
و القصة القصرة كغرها من الفنون األدبية
تتأث�ر بإف�رازات الع�رص ,و متطلبات�ه ,فنجد
بأن األلفية الثالثة قد ش�هدت ب�روزا ملحوظا
لف�ن أدبي آخر ,أال و هو ف�ن القصة القصرة
ج�دا ,الذي يحاكي رسعة العرص ,و ما تفرضه
العوال�م االفرتاضي�ة ،و املتغر ال�ذي طرأ عى
ذائقي�ة املتلق�ي يف الق�راءة املختزل�ة ,وتوجه

ع�دد كبر من كتابه�ا لتجربة الف�ن الجديد و
التس�ابق نحو وض�ع بصمته�م الكتابية عى
خارط�ة ف�ن القصة ,و م�ن جانب آخ�ر ايالء
املؤسسات املعنية بالشأن األدبي مكانة قيمية
للرواية عى حس�اب القصة القصرة ,فنلمس
اهتماما أكثر يف اقامة األمايس الثقافية املعنية
بدراسة االصدارات الروائية يفوق ما تحظى به
مثيالتها القصصية ,ناهيك عن الجوائز املادية
الضخمة التي يخصصها املعنيون باملسابقات
للشأن الروائي ,دون القصيص.
كم�ا أن توجه العديد من دور النرش للكس�ب
املادي عى حس�اب القيمة النوعية للمنجز أثر
سلبا عى األدب بشكل عام ,و القصة القصرة
خاصة ,إال أن كل تلك املعوقات و املستجدات لم
تغلق الستار أمام ثبات الرسد القصر كحاجة
ملحة لدى الق�ارئ العربي ,و الكتاب الذي بني
أيدينا للقاص املصطف�ى الصغويص دليل حي
ع�ى ما ل�دى الكات�ب العرب�ي م�ن امكانية و
مهارة تقنية تشر إىل قدرة القاص العربي عى
خلق نصوص قصصي�ة تحاكي ذوق و حاجة
القارئ العرب�ي ,و أن الكاتب العربي قادر عى
رس�م خارطته األدبية دون الحاجة لاللتحاف
بمعط�ف غوغ�ول ,أو ح�رص قدمي�ه يف حذاء
همنفوي.

لعبة الكراسي

ق

صة
قصرية

أمحد أبو دياب
واحد ..اثنان ..ثالثة ،ابدأ!
ثم ّ
صفقت املعلمة رسي ًعا مثلما يفعل الس�احر قبل أن
ّ
يؤدي الحركة املدهش�ة ،ومدت راحتيها لألطفال وهما
مفتوحتان ومتباعدتان كشارة لالنطالق.
خمس�ة أطف�ال برعاي�ة معلمته�م ،يتس�ارعون
ويتصارع�ون للفوز باملقاعد بعد إقصاء واحد منهم يف
نهاية كل دورة ،ثم يخرجون كرس ًيا ليصبح يف كل مرة
ع�دد الكرايس أقل دومً �ا من ع�دد املتصارعني عليهم،
إىل أن يقف األمر ع�ى اثنني من الالعبني وكريس واحد،
يفوز به واحد منهم�ا يف آخر دورة ،يصبح هذا الالعب
هو الفائز باللعبة كلها ألنه من صمد حتى الختام ،فاز
بكريس يف كل مرة ثم نال الكريس وحده يف النهاية.
موسيقى
ابتدأ األطفال يف الدوران حول الكرايس ببطء تتس�ارع
وترت�ه ،واملوس�يقى ت�زداد حدته�ا إىل أن أصبح�ت
ً
عادال
جنوني�ة ،ظهر العنف يف الدورة األوىل ،ظهر األمر
بع�ض اليشء أثن�اء البداية ،الرصاع ممت�ع وبه بعض
امل�رح ،كل واحد م�ن التالميذ مش�غول بالفوز بكريس

اآلن وتركي�زه يف الك�ريس ال يف زمالئ�ه ،حت�ى أنهم ال
ينش�غلون بما س�وف تحمله الجول�ة الثانية ،انقضت
اللّفة األوىل بتوقف املوسيقى فجأة وخرج تلميذ بعد أن
ً
كرس�يا من الحلقة والعدد نقص
خرس الرصاع ،أبعدوا
إىل أربع�ة يتصارعون ع�ى الكرايس الثالث�ة يف الجولة
الثانية.
كأنه َخرس
ّ
تمش�وا به�دوء ث�م ب�دأت الهرول�ة إىل الج�ري ،كانت
املوس�يقى كمن يرصخ فيهم أن أرسعوا ،خالل الجري
س�قط ول�د بعد أن أصاب�ه الدوار نتيج�ة الجري حول
نفس�ه يف دائرة فل�م يكم�ل ،وبذلك اعت�روه خارسًا،
أخرجوه وخرج معه كريس أراحوه عليه خارج الدائرة
ليس�تعيد وعيه وأنفاسه عى مهل ،لكن الكريس خارج
الدائرة ال يجعل صاحبه من الفائزين كمن هم داخلها،
زاد التوت�ر بنق�ص األع�داد والكرايس ،ترق�ب الجميع
الدورة الثالثة.
اتفاق مؤقت
ثالثة اآلن ينظرون بعش�م إىل الكرسيني املتبقيني ،بدأوا
الجولة الجديدة ورس�موا دوائر كث�رة غر مرئية عى

األرض بدورانه�م ،نظ�ر واحد منهم إىل اآلخ�ر ،بعدها
وح�ني قاربت الجولة عى االنتهاء ،أزاحوا الثالث بعنف
ب�دا عفو ًي�ا يف اللفات األخرة املتس�ارعة ،وفاز االثنان
بكرس�يني بعد أن أخرجوا زميلهم الثال�ث الذي تآمروا
عليه ،كانت نظراتهم سلمية متحابة إىل لحظة انطالق
الجولة الرابعة واألخرة.
الفائز
جولة الحس�م جاءت ،اش�تعل املكان وض�ج بالرصاخ
والتشجيع لكال املتسابقني ،املوسيقى انترشت يف الجو
وط�اروا خلفها ،ب�دوا وكأنهم يطاردون املوس�يقى يف
دورانه�م الوهمي ،جروا أكثر فأكث�ر ،النظرات صارت
ت�يش بما يعتم�ل يف نفس كل واحد منه�م ،لو تركتهم
املعلمة ً
قلي�ال لربما تركوا الجولة جان ًبا وحس�موا أمر
ً
الكريس بالع�راك ،من يوقع الثاني أرضا هو من يفوز،
لكن قواعد اللعبة لم تتضمن ذلك ،استمر الجري لغاية
انتهاء الصوت الذي يف الخلفية ،فجأة رمى واحد منهم
نفسه عى الكريس وفاز ،لم يلحظ أحد أنه يف دورانه قد
رضب رجل الكريس بمقدمة حذائه رضبة خفيفة بدت
عفوية كاصطدام غر مقصود ،بهذه الرضبة ع ّدل من

حقيق�ني  ،ويذه�ب يف تفس�ر حرك�ة
الباب مذاهب ش�تى  ( :أردت أن أرصخ
 ،من هناك ؟ انفتح الباب بهدوء مميت
وع�ال يف الغرفة م�واء قطة تائهة ) ص
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الشخوص وسلوكهم املزدوج  ،يحيل إىل
تاويالت سايكولوجية وتأمل يف نزعتي
الخ�ر والرش الكامنت�ني يف ذات واحدة
 ،تق�ول بلقيس ( س�عدون زوجي كان
يحقق بس�جن الرضواني�ة ؟  /بعد أن
رأت ذلك وس�معته عى شاش�ة التلفاز
 /س�عدون العاشق الذي يفيض لسانه
بكلمات الحب والغزل ؟ ) .
أم�ا الفص�ل األخ�ر م�ن الرواي�ة
املعن�ون ب( ال�راوي ) يب�ث ما يش�به
االعرتاف والتس�ليم للنهايات املحتومة
لش�خصيات الرواي�ة س�يما البطل من
خالل الحوار مع عزرائيل املكلف بقبض
األرواح وفقا ملقتضيات اإلرادة املطلقة
ل�رب الس�موات واألرض  ،وأحكام�ه
العادلة ..
أن قراءة رواية ( فتاح فال ) والسياحة
بني س�طورها وم�ا تنط�وي عليه من
التفصي�الت الغائ�رة هن�ا وهن�اك هي
غر القراءة عنها  ،فثمة أفكار وأحداث
وأمكن�ة وح�وارات  ،ال يمك�ن جمعها
يف ربق�ة واح�دة  ،إذ ال ب�د م�ن ( تعدد
الق�راءات ) واختالفه�ا لعم�ل إبداعي
بحجم ( فتاح فال ) .

ً
قليال لناحية س�وف يجلس منها
وضع الكريس فأماله
عند توقف املوسيقى.
يف الوقت ذاته
اجتم�ع الكرايس ليبحثوا عن لعب�ة يقتلون بها الوقت،
فك�روا يف لعب�ة لهم وحده�م ،ثم اق�رتح أحدهم لعبة
الب�رش ،يكون األم�ر أكثر تس�لية ملّا يتدخ�ل يف اللعبة
ط�رف آخرّ ،
نصت قواعد اللعبة عى اآلتي؛ كل الكرايس
تتنافس يف كل دورة موس�يقية ،الكريس الذي سيخرج
نهاية كل دورة يُحس�ب م�ن الفائزين ،إىل نهاية اللعبة
حيث يك�ون الخارس هو من يتبقى مع ش�خص فيتم
الجلوس عليه.

امساعيل خوشناو
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ديوان «أسفار املتاه» من بالغة التشكيل إىل بالغة املضمون .
د /موسى بن حداد
م�ن يقرأ ديوان «أس�فار املتاه» تصيبه
الدهش�ة ويخرق أفق توقعه من الوهلة
األوىل ،ملس�ات س�حرية ،وفي�وض م�ن
ن�وم العق�ل والقلب
الجم�ال وال�دفء ُت ِ
مع�ا ،فتنق�اد الج�وارح وراء الس�طور
تقرأها سطرا فسطرا وقصيدة فقصيدة
دون توقف .ديوان «أسفار املتاه» يقوم
عى تش�كيالت فنية ال ح�رص لها وعى
معزوف�ات إيقاعي�ة متنوع�ة ترتف�ع
وتنخف�ض ..تمتد وتقرص حس�ب ريتم
املوق�ف واللحظة».أس�فار املتاه» يمثل
بالغات متماهية فيما بينها ،مقطوعات
وجم�ل ت�رتاوح ب�ني بالغ�ة املضامني،

وبالغ�ة التش�كيل ،وبالغ�ة اللغ�ة،
وبالغة ال�رؤى ،وخصوصية األس�لوب،
وحواري�ة البناء ،وتن�وع اإليقاع ،وتعدد
الصي�غ الصورية،والتن�اص ،والرم�ز،
والتش�خيص ،واالنزي�اح ،والتجس�يد،
والح�وار ،وسرياليةالحلم،واألس�طرة،
والغائ�ب والح�ارض ،واملمك�ن والكائن
واملسترشف،واالنس�تالجيا ،والف�الش،
والدينامية ،والزخم الشاعري ،وفردانية
التوظيف املعجمي....
م�ن يقف عى نصوصه�ا يف هذا الديوان
يش�عر أنه يفقد معها ذات�ه ،ويتقمص
ذوات هذه النصوص من خالل التفعيل
اآليل ألداة التخيي�ل ،فينتق�ل من الواقع

إىل تهويم�ات املخيل�ة ،ليس�افر ع�ر
محط�ات ال حرص لها تعرفه عى عوالم
المتناهية.
«س�ليمة
الدكت�ورة
الش�اعرة
مسعودي»أس�لوبها يف الكتاب�ة عجيب
ينب�ض بنوع من األل�ق الذي يربك برص
الق�ارئ قب�ل حواس�ه ،إذ وه�و يتأمل
نصوصه�ا الش�عرية املضغوطة معنى،
املدهش�ة تش�كيال ،املفعم�ة بالتكثيف
واالخت�زال أحيان�ا وبالبس�ط يف أحايني
أخ�رى .نصوص ي�رتدد صداها ليالمس
الزواي�ا واألركان الس�طحية والعميق�ة
لل�ذات م�ن بداي�ات تش�كل وعيه�ا إىل
اللحظة التي يقرأ فيها هذا الديوان.

نصوص شعرية /قصائد صورية تعالج
ال�ذات والجماع�ة والوج�ود ..املعل�وم
واملجه�ول ،الكائ�ن وم�ا ه�و يف حك�م
اإلمكان ،نصوص /صور رسدية مفعمة
بالش�اعرية القص�وى ت�روي حكايات
الطفولة والش�باب وحكايات البرشبد ًءا
من طه�ر الطفول�ة إىل راهنية اللحظة،
تشوبها بالغتي السؤال والجواب بشكل
متواتر وفق رؤي�ة متعددة األبعاد تقوم
لي�س عى فلس�فة واحدة بل فلس�فات
تعكس ضم�ن أتونه�ا بالغ�ات تفيض
بفاعلي�ة التأثر والتعدد وروح الش�عر
الخالصة.
إن الق�ارئ الحذق يدرك أن�ه أمام كتابة

ليس�ت ككل الكتاب�ات ،كتابة مفتوحة
تس�تعيص ع�ى التحدي�د واإلفه�ام،
وأس�لوب ي�رتاوح ب�ني اإللغ�از الفائق
والوض�وح أحيان�ا يف تركي�ب س�لس
عجيب ،إنك حني تق�رأ نصوص الديوان
إنم�ا تق�رأ ذات�ك يف كل حاالته�ا ،تق�رأ
الوجود يف كل تناقضاته وتوافقاته.
إنه�ا قصائد/ص�ور ش�عرية غاي�ة يف
اإلح�كام والراع�ة تس�تند إىل كيمي�اء
التخيي�ل املفح�م ،وبراع�ة املوهب�ة،
وعذوبة املوس�يقى ،تدهش�ك هندس�ة
تشكيلها وقوالبها الصياغية ،وهذا إنما
دلي�ل مثبت عى موهبة ش�اعرة أتقنت
لعب�ة الكتابة ووع�ت أبجدياتها ،تصدر

نصوصه�ا عن حس عميق ،ورؤية فنية
محكمة ،وبصرة نافدة ،وخيال دينامي
فياض.
الش�اعرة «مس�عودي س�ليمة» قولبت
قصائده�ا بعص�ا الخي�ال ،وروح
الواقع،وس�ريالية الحل�م ،وش�اعرية
اإليق�اع وديناميت�ه ،وانزي�اح اللغ�ة،
فكان�ت النتيج�ة بالغ�ة ش�عرية رحبة
تق�وم عى التعدد ،واالنش�طار ،والتوالد
املستمر ،وعى فلسفة متعددة األبعاد.
يمك�ن الق�ول :إن الش�اعرة والناق�دة
الجزائرية «سليمة مس�عودي» ال تمثل
اإلبداع بشعرها فقط وال بنقدها وحده؛
إنه�ا تمث�ل بكتاباته�ا مرشوع�ا فكريا

فلس�فيا يتخطى كل الح�دود ،يلملم يف
ثناياه من كل يشء بطرف.
م�ن أراد أن يق�رأ اإلنس�ان والك�ون
واملأمول...ويتعرفهم ،عليه بهذا الديوان
فإن فيه ما ال يخطر عى بال...بداية من
العن�وان الرئيس إىل عناوين القصائد إىل
مضامينها ،فعال تجربة إبداعية غاية يف
البهاء ،جديرة باملتابعة واملدارسة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً:الح�وار هو الطريقة املث�ى لتصل إىل قرارات
صائب�ة تع�ود علي�ك بالنفع ع�ى الصعيدي�ن املادي
واملعنوي
عاطفياً :يقنعك الرشيك بوجهة نظره إىل بعض األمور ،فعليك
أن تميض معه وقتا ً أطول لتصل إىل النتائج الجيدة
صحي�اً :قد تنفعل ألس�خف األمور بعدما يس�تدرجك إىل ذلك
أشخاص تافهون .ألم تتعلم من دروس املايض؟

الثور

ّ
َ
متحف ًظا وال
وابق
مهني�اً :حاذر اي مواجهة ه�ذا اليوم
تتخ�ذ الق�رارات التي يمك�ن أن توقعك يف مش�اكل أنت
بغنى عنها
عاطفي�اً :عالق�ة قديم�ة تعود لتظه�ر تدفع�ك إىل التفكري يف
االس�تقرار والزواج وإنش�اء عائل�ة وتمضية أجم�ل األوقات مع
الرشيك
صحي�اً :ح�اول أن ال تكبت غضب�ك وأحزانك بل ع�رب عنها حتى لو
اضطررت إىل رفع صوتك وكأنك تفقد السيطرة عى نفسك

الجوزاء

مهني�اً :يطرأ أمر غ�ري متوقع فكن ح�ذرا ً وابق يف حال
ترقب حتى تنجيل األمور تماما ً
عاطفي�اً :يفت�ح هذا الي�وم صفح�ة عاطفية اكث�ر روعة
جماالً .قد تعرف بداية قصة رومانسية أو حالًّ ملشكلة عاطفية
سابقة
صحياً :تجد حلوالً ملش�اكلك الصحية الت�ي تعانيها منذ مدة طويلة
بفضل عالج بسيط

السرطان

مهني�اً :ل�ن يخف الوه�ج املهني ه�ذا الي�وم ،ويدعوك
طارئ م�ا ‘ىل الترصف بجدي�ة اكثر وع�دم االتكال عى
الحظ والصدف
عاطفي�اً :تذكر أن للرشيك حقا ً عليك ومكانة مهمة يف حياتك،
فتب�ادر إىل االتصال به وإظهار األس�ف بعد اعرافك أخريا ً بأخطائك
تجاهه.صحي�اً :حماس�تك تبع�ث فيك الطاق�ة اإليجابين�ة وتمدك
بالصح�ة لكن توقع مع هذا النش�اط أن يلي�ه التعب واإلرهاق .خذ
قسطا ً من الراحة كي تسرد طاقتك

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

مهني�اً :مرشوع س�فر تكتس�ب م�ن خالل�ه مهارات
إضافي�ة وتتعرف إىل خربات ومجاالت جديدة عن طريق
شخص من خارج محيطك املهني
عاطفياً :يفتح هذا اليوم صفحة عاطفية جديدة ،ويحمل إليك
الحب واإلعجاب واللقاءات االستثنائية ومغامرة ما لن تنساها
صحي�اً :باإلجم�ال صحتك هذا اليوم جيدة لك�ن عليك تجنب التوتر
قدر املستطاع

العذراء

مهنياً :ال تتدخل يف مسائل ال تعنيك ،رياح التغيري
بدأت تعصف ،وتنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه
عاطفياًّ :
تلطف األجواء مع الرشيك بعد الغضب الذي
رافقك يف األيام املاضية لئال تدفعا الثمن
ّ
تخصص وقتا ً كافيا ً للراحة من عناء
صحياً :م�ن األفضل أن
العمل ومشاكله

الميزان

مهني�اً :تتلقى عرضا ً مغريا ً ّ
يغ�ري مجرى حياتك ،لكنك
تردد قليالً بانتظار توضيح بعض النقاط العالقة
عاطفياً :تجد نفسك مهتما ً باألعمال اإلنسانية والنشاطات
الخريية ،وتعيش حي�اة عاطفية غنية باملفاجآت الرومنس�ية
والشغف
صحياً :قد تشعر ببعض التعب الجسدي عى األرجح يكون مصدره
نفسيا ً

العقرب

مهنياً :تحت�اج لتقوم ببعض التصحيح�ات والتعديالت
عى وضعك املايل ،لجهة التوفري واالستثمارات
عاطفياً :يش�ري هذا اليوم اىل مصالح�ة مع امرأة يف املحيط
كما اىل رومنسية تنشأ يف املجال املهني
صحي�اًّ :
ركز ع�ى األطعمة الغني�ة باألحماض الدهنية األساس�ية
األوميغا  :3مثل الس�لمون والرسدين والهارينغ ،فهي تس�اعد عى
تقوية جهاز املناعة وتحارب االلتهابات

القوس

مهنياً :قد تطالك بعض االنتقادات ،لكنها يف الواقع
ّ
املقرصين
موجهة لبعض الزمالء
عاطفياً :التهدئة مع الرشيك مطلوبة بقوة ،واملرحلة
املقبلة تكون أفضل بالتأكيد عى هذا الصعيد
صحياً :يستحس�ن مراجعة الطبيب عند اللزوم ،لكن ال داعي
إىل القلق والخوف

الجدي

مهنياً :ربما مررت بفرة تدريبية تخرج منها اآلن
بنتائج ما ،وهذا ما يكون واضحا ً ابتدا ًء من اليوم
عاطفي�اً :يحمل هذا اليوم م�ا يؤجج الوهج العاطفي
ويجعلك منفتحا ً وال يعرّضك لبعض املشاكل
صحياً :إلجأ اىل االنفراد بنفسك عند الرورة لكي تستجمع
قواك الصحية والجسدية

الدلو

مهني�اً :قد تحدث بع�ض التغريات يف عمل�ك ،ما يضعك
أمام بعض املشاكل التي ال بد من حلها
عاطفياً :يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي حا ّر وبتمتني بعض
الرواب�ط ،ومالحقة بعض العالقات الت�ي ال تنفعك ال تؤدي اىل
اي نتيجة
صحياً :وضعك الصحي عى خري ما يرام ،ولكن قد تش�عر بالحاجة
إىل القيام بأمور كثرية

الحوت

مهنياً :قد يثري هذا اليوم بعض املش�اكل املهني أو
مع بعض املقرّبني حتى منتصف الشهر املقبل
عاطفياً :سعيك الدائم عن التطوّر يف العالقة العاطفية
ل�ه غري نقطة إيجابي�ة ،وهذا يكون موض�ع ترحيب من
قبل الرشيك
صحياً :تقوم ببعض الخطوات الصحية الناجحة وتشعر عى
أثرها بأنك حققت إنجازا ً كبريا ً.

 - 1922التوقي�ع ع�ى معاهدة العقري بني س�لطنة
نجد واململك�ة العراقية والكويت والتي تم بموجبها
ترسيم حدود الدول الثالث.
- 1925بينيتو موسوليني بتبني الفاشية يف إيطاليا
لتحل محل الديمقراطية.
مرص تتنازل عن واحة الجغبوب لليبيا  ،مقابل ليبيا
تتنازل عن السلوم ملرص.
 - 1942تش�غيل أول مفاعل نووي يف العالم بمدينة
ش�يكاغو األمريكية بإرشاف العالم اإليطايل إنريكو
فريمي.
 - 1947وق�وع معارك بني العرب واليهود يف القدس
عقب صدور قرار تقسيم فلسطني.
 - 1950الجمعية التأسيس�ية يف ليبيا تنتخب األمري
محمد إدريس السنويس ً
ملكا عى اململكة الليبية.
 - 1956في�دل كاس�رو يص�ل إىل كوب�ا ع�ى متن

قارب بع�د حوايل عام قضاه يف املنفى بني املكس�يك
والواليات املتحدة.
 - 1957ب�دء العم�ل يف أول محط�ة نووي�ة لتولي�د
الطاقة الكهربائية يف الواليات املتحدة.
 – 1979االس�تفتاء ع�ى دس�تور الجمهوري�ة
االسالمية االيرانية.
 2007ثالث�ة زالزل ت�رب مدين�ة تربي�ز مرك�زمحافظة آذربايجان الرشقية.
 2009مقر القوة البحرية يف جزيرة سريي االيرانيةيعلن اإلفراج عن البحارة الربيطانيني الخمسة الذي
كانوا ق�د اعتقلوا بس�بب دخوله�م املي�اه االيرانية
بشكل غري قانوني.
 - 2010االتح�اد الدويل لكرة القدم  /فيفا يعلن عن
فوز روسيا بتنظيم بطولة كأس العالم  ،2018وفوز
قطر بتنظيم بطولة كأس العالم .2022

امحد عرابي

اختبارات شخصية

غزل عراقي
ماضل دمع بالجفن ال ضل حچي الينگال
خلصن سنني العمر حميل بغيابك مال
محتاج حيل وصرب ُبعدك بعد لو طال
كليش بغيابك ِعكس كليش بغيابك عال
حد منجله الفالح من سعفه صوفر حال
جان الريوّي السعف شافه السعف چتال
حتى الليايل صفت مابيها راحت بال
وينك سألني الجفن وچم دمعه دز مرسال
ريّه ونفسها اختنگ رحت ونسيمك شال
والسمچه رادت عذب مايروي صم رمال
والعاشت بنص نهر فوگاها هد الفال
تعبني لوم البرش حسبوني واحد ظال
خلصت حروف اللغه وما بيت يهالل

شخصيات من التاريخ
أحم�د عراب�ي (و 31 .م�ارس  - 1841ت 21 .س�بتمرب  ،)1911هو
زعيم وشخصية وطنية وقائد عسكري مرصي ،يف الجيش الخديوي.
ق�اد عراب�ي ع�ام  1879تم�ردا ً تطور إىل ث�ورة عامة ض�د حكومة
الخديوي توفيق التي كانت تخضع للهيمنة الربيطانية-الفرنس�ية.
أصب�ح وزي�را ً للجهادية وبدأ بإص�الح االدارات العس�كرية واملدنية
يف م�رص ،لك�ن املظاهرات التي ش�هدتها اإلس�كندرية ع�ام 1882
لك�ن القصف والغزو الربيطاني أط�اح بعرابي وحلفائه تحت وطاة
االحتالل الربيطاني.
التح�ق عرابي بالجيش يف  6ديس�مرب  ،1854ونظرا ً إلجادته القراءة
والكتاب�ة عني كاتب�ا ً بدرجة أمني بل�وك باألورط�ة الرابعة من آالي
املش�اة األول ،ث�م رقي مالزما ً ع�ام  .1858ملا ت�وىل الخديوي توفيق
الحك�م رُق�ي عرابي إىل رتب�ة أمرياالي (عمي�د حالياً) ع�ام ،1879
وجعل�ه ياورانا ً له ،وعينه أمريااليا ً عى آالي املش�اة الرابع بالقاهرة،
وظل يشغل هذا املنصب حتى قيام الثورة العرابية.
ق�ام أحم�د عراب�ي يف  9س�بتمرب  1881بمظاهرة عابدي�ن وطالب
فيه�ا بعزل رياض باش�ا رئيس الوزراء ،وتش�كيل مجل�س النواب،
وزي�ادة ع�دد الجيش ،وكان م�ن نتائجه�ا قبول املطالب الس�ابقة
وأهمه�ا س�قوط وزارة رياض ،وتأليف وزارة محم�د رشيف الثالثة
( 14سبتمرب  2 1881-فرباير  )1882وعني البارودي ناظرا ً للحربية
فيها.
ُعني عرابي وزيرا ً للحربية يف عهد نظارة محمود سامي البارودي (4
فرباي�ر  17 1882-يوني�و  ،)1882ولكن رسعان م�ا توالت األزمات
وتعاقب�ت األح�داث ،بعد تقدي�م الدس�تور ملجلس ش�ورى النواب،

رأيس
1مدمن (معكوسة)  oيعتاد عى أمر ما
2صبي  oمتقن عمله لدرجة االعجاب
3م�ا تكتبه أو ترس�مه (معكوس�ة)  oش�اعر
م�رصي عروبي م�ن دواوينه :الب�كاء بني يدي
زرقاء اليمامة
4طريقان  oتفيد تفسري املعنى واالستطراد.
5ساعد  oكلمة تطلق عى أي يشء.
6اغنية لع�يل حميدة اواخ�ر الثمانينات جعلته
يربع عى عرش الكاسيت  oتقال للحمار.
7تسبب يف جعله غري قادر عى الحركة  oالوزن
8اتس�بب يف بعث�رة ال�يشء الواح�د  oالص�وت
املالئكي وسفرية لبنان إىل النجوم
9جس�م مس�تدير  oزه�ور نتمناه�ا لبعضن�ا
صباحا.
10ال�ة موس�يقية جلدي�ة  oينتج ع�ن تفريغ
الش�حنات الكهربي�ة يف الغي�وم  oيعي�ش عى
اليابسة

أفقي
1سندباد األغنيه العربية
2غ�ري ممه�د وصع�ب
االستخدام (معكوسة)
3لقب أم كلثوم الفني
4لق�ب جورج وس�وف
الفني
5نب�ات ال�ذرة البيض�اء
يس�تخدم كبديل لألرز o
حزم
6ال تقلها ألحد والديك
7العندليب األسمر
8أمري الغناء العربي
متنط�ط
9حي�وان
(معكوس�ة)  oيدخر او
يجعل اليشء متاحا.
اله�وى
10مط�رب
والشباب

من الفيسبوك

F

acebook

وتدخل وكييل إنگلرة وفرنسا ،وطالبا الخديوي بإقالة الوزارةُ ،
ونفي
أحم�د عرابي م�ن القطر املرصي ،اس�تقالت وزارة محمود س�امي
وش�كلت نظارة جديدة كان عرابي ناظرا ً للحربية فيها ،واضطربت
األمور خاصة يف ظل وجود األس�طولني اإلنگليزي والفرنيس يف مياه
اإلسكندرية ،فحدثت مذبحة اإلسكندرية ( 11يونيو .)1882

الثنائي األكثر رومانسية بنظرك يكشف قيمتك بنظر زوجك
تس�اعد بع�ض االختب�ارات
عى كش�ف ما يفك�ر به الزوج
وم�دى تقدي�ره لزوجت�ه .ويف
هذا االختب�ار يمكن الزوجة أن
تعرف قيمتها بنظر زوجها من
خالل اختيار الثنائي الذي ترى
أنه األكثر رومنسية.
الثنائي 1
إذا رأي�ت أن ه�ذا الثنائ�ي هو
األكث�ر رومنس�ية ،فاعلمي أن
زوج�ك يحرص عى أن تتمتعي
باالس�تقاللية .فهو يرفض أن
يفرض عليك قواعد صارمة وأن
يجعلك تشعرين باالختناق .ويف
املقابل يقوم بكل ما يف وس�عه
لكي يجعل عالقتكما تسري عى
خري ما يرام.
الثنائي 2
ي�رى زوج�ك أن�ك صديقت�ه
املفضلة ّ
وأنك املرأة القوية التي
تس�اعده عى تحقي�ق النجاح.
كما ي�درك تمام�ا ً ّ
أن�ك تلفتني
نظ�ره إىل األم�ور املهم�ة يف
حياتكما ّ
وأن�ه يمكنه االعتماد
علي�ك ملس�اعدته ع�ى ح�لّ
املشكالت.
الثنائي 3

قصة مثل

حاميها حراميها

زوجك هو القائ�د يف حياتكما.
فهو يرى أنه أكثر قدرة منك عى
أخذ الق�رارات .ولهذا ال يس�ند
إليك دورا ً مهم�ا ً يف يومياتكما.
ً
إال ّ
تمام�ا أنك األكثر
أنه يعرف
قدرة عى تهدئته عندما يش�عر
بالغضب.
الثنائي 4
يحرص زوجك عى حمايتك من
أي أذى ق�د تتعرض�ني ل�ه عى
املس�توى الصح�ي أو النفيس.
وه�و يش�عر بأن�ه املس�ؤول

عن توف�ري كل وس�ائل الراحة
لك .وله�ذا يرى الكث�ريون ّ
أنك
تعيش�ني العالق�ة الزوجي�ة
املثالية.
الثنائي 5
إذا رأي�ت أن ه�ذا الثنائ�ي هو
األكثر رومنس�ية ،فهذا يشري
إىل أن زوج�ك يح�رص ع�ى
تمضية الوقت برفقتك .ولهذا
يفض�ل أحيانا ً ع�دم الخروج
برفق�ة أصدقائ�ه ملش�اهدة
برنامج تلفزيوني معك .فأنت

تمنحين�ه الش�عور باالرتياح
أكث�ر م�ن ّ
أي ش�خص آخ�ر.
وه�ذا م�ا ال ي�ردد يف كش�فه
أمام الجميع .الثنائي 6
زوج�ك رومنيس لكن�ه ال يجيد
التعبري عن مشاعره .تعتقدين
أن�ه ال يحب�ك أحيان�اً .وه�ذا
غ�ري صحي�ح .فه�و يفعل كل
م�ا بوس�عه ليجعلك تش�عرين
بالف�رح .إذا ً انتبه�ي إىل كل ما
يق�وم به من أجل�ك وال ّ
تركزي
عى الكالم فقط.

هل تعلم
هل تعلم أن عقل اإلنس�ان ال
يس�تطيع التفك�ري والركيز
بش�كل متواص�ل أكث�ر م�ن
خمس وأربعني دقيقة كأقىص
ح�د يف الوض�ع الطبيعي ،أما
لو س�اد التوت�ر والقلق؛ فلن
يس�تطيع الركي�ز أكث�ر من
خمس عرشة دقيقة؟

ه�ل تعل�م أن الذب�اب يك�ره
الل�ون األزرق ويتجنبه؟ لذلك
تدهن جدران غ�رف األطفال
به�ذا الل�ون ،حت�ى ال يعك�ر
الذباب نومهم.
هل تعلم أن وزن الطفل الذكر
عند ال�والدة أك�رب حجما ً من
وزن الطف�ل األنثى يف الوضع

الطبيعي املعتاد؟
ه�ل تعل�م أن املعكرون�ة ال
ت�زرع؛ وإنم�ا يت�م إنتاجه�ا
وصناعتها من حبوب القمح؛
كمثل أنواع أخرى من الحبوب،
منها :الش�عريية ،والفريكة،
والربغ�ل أيض�اً؟ وأن أش�هر
ال�دول إنتاجا ً للمعكرونة هي

إيطاليا؟
ه�ل تعل�م أن الكلية تغس�ل
نفس�ها س�تة وثالث�ني م�رة
يف الي�وم ال�ذي يتن�اول في�ه
اإلنس�ان املرشوبات الغازية؟
لذا أنصحكم بعدم اإلكثار من
تناول تلك املرشوبات حفاظا ً
عى أبدانكم.

من سالف العرص واألوان أيام الحكم العثماني  .اتفق اثنان من العثمانيني
القدوم اىل بغداد لزيارة مقام الشيخ عبد القادر الگيالني وأكيد اخذوا معهم
مبلغ من املال ويف ذاك الزمن عدد من اللريات العثمانية وعند وصولهم اىل
بغداد صادفوا واحد (نصاب) اخذ فلوسهم وهرب ركضوا وراه ويف الطريق
صادفوهم الجاندرمة (( يعني الرشطة )) كمشوهم وراحو بيهم ..
للمستنطق (( الحاكم )) مصطلحات عثمانية ,وصلوا للمستنطق وحچوا
القصه گال لهم خيل احچي ويه السارق عى انفراد وأخذه إىل غرفة وغاب
شويه عنهم يف هذا الوقت كان رجل بغدادي أصيل گاعد باملجلس ويراقب
االحداث بعدها طلع الحاكم ومعه الحرامي وصاح بالزوار انتم كذابني هذا
السارق ما معه يشء من املال .
عندها انتفض البغدادي وقال لهم خلوني إني احچي وياه بلكن ألني
خاطره همني أخذه عى انفراد وحجى ويا گاله يا رجل خطيه ذول ناس
زوار وغرباء والله خطيه رجعلهم مالهم وأنا أعطيك لرية ذهب حالل
والحالل أحى من الحرام شتكول يا ابن الحالل كاله والله ما اكدر كله
البغدادي ليش رد السارق وكله والله مدري شكول لك ذول الجند رمه اذا
ترجع اللريات نقتلك وهذا الحاكم َ
يكيل إذا تعرف أعدمك والله يا عمي اشو
حاميها حراميها واني حرت شنو أسوي وأتمنى ارجع مالهم كاله خذ
الحالل ورجع الحرام والله يحميك من كل الرش ان شاء الله ..وسمع كالم
البغدادي الطيب ورجع لهم مالهم ....
ومن يومها صار مثل يردد عى كل رجل له سلطة ويخون رشف مهنته.

اﻷﺧﻴـﺮة
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«·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ
(ناسا) ترسل أول رائد فضاء سيقيم
@Ú‡‡óﬂ@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
 6أشهر في الفضاء
àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
انطل�ق رائ�د فض�اء يف وكال�ة
ﻋﻦ ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت
الفضاء األمريكية (ناس�ا) يدعي
اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬـﺎ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
األرض
فيكت�ور جلوفر إىل م�دار
اﻹﻧﻘـﺎذ واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ.
إكس
(س�بيس
مت�ن مركبة
عىل
اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
وﻣـﻦ أﺑﺮز
ف�رتة
وخ�الل
دراج�ون)،
ك�رو
اﻟﴩﻛـﺔ ﺟـﺎء  Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
تحملإﱃ(
املركبة التي
وجيزة
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ
رست إﱃ
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ
ﻋﲆ
فضاء
وﺗﺒـﺎدلثالثة
جلوفر)م،برفق�ة
رواداﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
5000
الفضاء
محطة
بأم�ان يف
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اﻟﺘﺤﻜـﻢ
آخرينأﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
الدولية .ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
اﻷرﺿﻴﺔ
فضاء
ﻟﻬـﺬا أول
(جلوف�ر)
رائ�داﻟﻄﺮﻴان
اﻟـﺪرون
يع�دﻳﻤﻜـﻦ
ﻛﻤﺎ
إقامة
يك�ون له
ﺑﴪﻋـﺔيُتوقع
أس�ود
ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
ﺗﺼـﻞأنإﱃ 130
يف
ممت�دة مل�دة
أش�هر1.5
س�تةأﻛﺜـﺮ ﻣﻦ
ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن
وﻧﻘـﻞ
مؤخرا ً
ق�امﺳﺎﻋﺎت
الفضائي�ة،ﻣﻦ 3
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ
ﻛﻠﻎ،
املحط�ة
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
وﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.
االفتتاحي
الفيديو
مقط�ع
بنرش

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
نالحظ األثر األزرق للغالف الجوي
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
الرقيق للكوك�ب ونظام الطقس
اﻟﺪواء وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
طائ�رة
امللت�ف ف�وق املحي�ط ،و
وﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
الفضائية
للمحط�ة
ENIXطي�ار
بدون
 Veerاﻟـﺬي
أﻳﻀـﺎ درون
الخلفية.
يف
تدورﺑﻤﻌـﺪات ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
زود
أول
(جلوفر) ،هي
مهم�ة
وتعترب
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗـﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
(Crew
رحل�ة
ملركب�ةاﻷرﺿﻴﺔ،
تش�غيليةاﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ
يعني
مم�ا
الفضائي�ة،
)Dragon
وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
فيها
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس«.األوىل
أنه�ا امل�رة
يت�ماﻟﺪرون
الت�يﻟﻬﺬا
وﻳﻤﻜـﻦ
()SpaceX
كبس�ولة
اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
اس�تخدامأﺻﻌﺐ
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ
إجراء
ب�دالًإﱃمن
وﰲمهمة
يف
 30درﺟﺔ
نش�طة،ﺗﺼﻞ
درﺟﺎت ﺣﺮارة
ودخلت
ﺗﺤﺖكما
االختبارات
الس�ابق ،ﺣﻤﻮﻻت
اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ
ﻣﺌﻮﻳﺔ
يف
التاري�خ
()SpaceX
كبس�ولة
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠـﻎ،
وزﻧﻬـﺎ إﱃ 1
ﻳﺼـﻞ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﺳﺎﻋﺔ
أيار /ﻣﻦ
ﻷﻛﺜﺮ
أصبحت رشكة
عندما
مايو

الخاص به من املركبة التي نقلته استكش�اف الفض�اء أول رشكة
إىل امل�دار ،عىل بعد ح�وايل ( )250تجاري�ة ترس�ل رواد فضاء حول
ً
ميال ف�وق األرض.واظهر مقطع مدار األرض.ونستطيع األن النظر
فيديو م�ن خالل ناف�ذة املركبة ،للفض�اء الخارج�ي م�ن منظور
أفض�ل نقط�ة ل�أرض يف الفراغ رواد الفض�اء ،ورؤي�ة الحي�اة
األس�ود م�ن الفض�اء ،يف منظ�ر الدقيقة لهذا العالم وهو ما يطلق
يحبس األنف�اس حيث يمكننا أن عليه تأثري النظرة العامة.
ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أكثر هدو ًءا
بتصمي�م
هليكوبرت
األمريكي
الجي�ش
يط�ور
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ
ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
طائ�راتاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎتطائرات
ﺑﻮكضجي�ج
دون
البضائع
للمراقب�ة
ليس�هل
ﺗﺤﻘﻴﻖ
تش�غيلهاﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ،
اﻧﻔﺮاد،
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻓﻴﺲ
ونق�لوواﺟـﻪ
واﻤﻟﺪﻋﻦﻴمحتمل
 eVTOLكحل
تقنية
التقليدية ،إذ
ركزﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
الهليكوبرتاﻤﻟﺪﻋﻮن
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
وزارة اﻟﻌﺪل
عىلﻗﺒﻞ
الجيش ﻣﻦ
ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ
ملشكلةﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن
وﻗﺎل
طائرات ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
املستقبلية الطائرات
الهليكوبرت
لتش�به
الضوضاء،
اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
الطائ�راتﻋﻦ ﻛﺎﻧـﺖ
مركبات إقالع
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱع�ن
الهليكوبرت عبارة
طيار.وتع�د
ب�دون
وهبوط ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺘﻰ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
مبارشة
الهواء
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔترتفع يف
ﺣﺴﺒﻤﺎيعنى أنه�ا
رأس�ية( ، )VTOLمما
التصميم ً
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ
ذﻛﺮت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
هذااﻟﺸﺒﻜـﺎت
ﻋـﲆ
الطريقة ،ﺗﻨﻄـﻮى
أيضا
ويس�تخدم
بنفس
وتنزل مرة أخرى
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن
اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ
اﻟﺠـﺪول
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ
طيار.ووفقا
ﺧﺪﻣـﺎتبدون
الطائراتأوالتجارية
ﻳﺘﻐﺮﻴ ،من
والعديد
للمس�تهلكني
اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو
واﻹﻋﻼﻧـﺎت
تحت�وي
الهليكوب�رت
اﻤﻟﺮاﺣﻞالطائ�رات
ح�ني أن
 ،gsxchangeيف
مل�وق
ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ،
إﻋـﺪاد
اﻹﻧﱰﻧﺖ.
ﻋﱪ
أو
اﻤﻟﺤﻤﻮل
اﻟﻬﺎﺗﻒ
ً
ﻣـﻦكبري ج�دا ينتج عنه ضوضاء عالي�ة ،فإن الطائرات
اﻷﺧﺮﻴةدوار
ع�ىل
ب�دون طي�ار لديه�ا ع�دة دوارات صغرية تقلل من مس�توى
الضوض�اء ،ويتطل�ع الجي�ش األمريكي إىل ه�ذا النوع من
التصميم لطائ�رات الهليكوبرت املس�تقبلية ،والتي تحتوي
عىل منص�ة  VTOLالكهربائية مع دوارات متعددة أصغر.
ووفق�ا لبيان الجيش األمريكى الصحفى ،س�يؤدى ذلك إىل
إنت�اج صوت مختلف عما اعتدنا عىل س�ماعه من طائرات
الهليكوبرت ،إذ تم إجراء دراس�ة لتأكيد أن  eVTOLس�تنتج
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
ضوضاء مختلفة ،مع مالحظة أن الدوارات املكدسة قد تقلل
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
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جديدة من تسال توفر الوصول
ميزة
عن بُعد لكاميرات سيارتك بأي وقت

عىل الرغم من أن وضع الحراسة يف سيارات تسال قد يكون مفي ًدا ،إال أنه
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
ال يوف�ر الكثري من اإلحصاءات من كامريات الس�يارة حتى لحظة وقوع
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
ح�ادث ،فم�اذا لو كنت ترغ�ب ىف إلقاء نظرة خاطف�ة يف أي لحظة؟ هذا
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€أداة
ما تفكر تس�ال ىف فعله بالظبط ،إذ كش�ف تقرير أن الرشكة ستدمج

يجتمع النجمان محمد سعد ودينا الرشبيني
يف إعالن واحد إلحدى الرشكات الكربى ،حيث
صورا الثنائي مشاهد اإلعالن األيام املاضية
ىف مدينة  6أكتوبر ،وألول مرة يجتمع محمد
سعد اللمبي مع دينا الرشبينى يف عمل واحد.
وكانت آخر أعمالها «لعبة النسيان» سيناريو
وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق
وبطولة أحمد داود ،إنجي املقدم ،محمود
قابيل ،أسماء أبو اليزيد ،عيل قاسم ،رجاء
الجداوي ،أحمد صفوت والطفل آدم وهدان
ويذكر أن دينا الرشبيني شاركت يف رمضان
املايض بمسلسل «زي الشمس».
أما النجم محمد سعد يحرض لفيلم جديد
يجمع بينه وبني النجم الكبري يحيى الفخرانى
«الصحبة الحلوة» من إخراج ساندرا نشأت،
ومن سيناريو الكاتب الكبري وحيد حامد،
الوقت
لبدء التصوير
أﻳﺎم،تحديد
ﻗﺒﻞ يتم
ولم
اﻹﺣﺴﺎسيف إﻟﻴﺴﺎ
موعدﻣﻠﻜﺔ
ﻧـﴩت
الحايل.
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
وكانت آخرأعمال محمد سعد فيلم «محمد

ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
حسني» ،للمخرج محمد عىل وتأليف رشيف
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
عادل ،وشارك يف بطولته كل من مى سليم
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة ،دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
اﻟﴪﻃﺎن،
اللبنانيةﺑﻤﺮض
إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
اﻷﻳـﺎم
السورية ﺧـﻼل
ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ
ونجاحاتك!
بأعمالك
مباركة للفنانة
إليسا رسالة
الفنانة
وجهت

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ
وسمري صربى ،ودينا محسن ويزو ،وبيومى
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
اﻟﺮاﺣـﻞ
ومحمد ثروت.
فؤاد
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

الحديثأنعن
نادين
اآلالم ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
ﻣﺮاﻋـﺎة
بمجردوأﻋﺘﻘـﺪ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
تلك
خالل
لها
تعرضت
التي
ﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ضمن
ستكشف
كما
الفرتة،
أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
األماكن ﰲالتي
الحلقة
ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
وأﺷـﺎرتعناﻟﻄﺎﺋـﻲ،
البالغة
لإلصابات
تعرضت
ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
وﺻﻠﺘﻨﻲ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ
ﻣـﻦ وجهها،
يف
وستعرضواﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ
خاصة
فيديوهات
الحلقة
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
حرصيا ً
داخل منزلها
ﻣﻼﺋﻤـﺔمن
يف اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
وﺳﺄﻋﻠـﻦ
أﻛﺜـﺮ،
الحادث حيث
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎتأثناء
األرشفية
ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ.
كلأنمكان
الدماء يف
يف ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
ﺗﺆدﻳﻬﺎ
ﻳﺠﺐ
تظهر رﺳﺎﻟﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ
املنزل.
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
ﻳﺤﻤـﻮانادين
ذلك ،بدأت
إىل
بالتحضرياتﻋﲆ أﴎﻫﻢ
نجيموﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻟﻜﻲ
منصة
شاشة
عرب
األوىل
الدرامية
لتجربتها
األوىل
وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻗﺮﻳﺒـﺎ«،صالون
تحمل عنوان
اإللكرتونية
وﺳﺘﻌﻮد
التيﺳﺘﺰول
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
شاهدﻏﻤﺔ
ﺑـﺄن
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .الشخصية التي تجسدها
زهرا» ،اﱃوهو اسم
اﻟﺤﻴﺎة

ضمن األحداث.
وقد حددت الرشكة املنتجة
شهر مارس املقبل كحد
أقىص لعرض حلقات
املسلسل الذي ينتمي
القصرية،
للدراما
حيث تدور أحداثه
يف  15حلقة درامية
فقط وينتمي لنوعية
الدراما «الاليت كوميدي»،
ومن املقرر أن يشارك سامر
إسماعيل بطولة املسلسل ،حيث
يجتمع بنادين للمرة األوىل بعد نجاحه يف
تجربته الدرامية األخرية يف مسلسل «املنصة»
ﻗﺒﻴﻞالنهار.
ومعتصم
مكسيم
مع
ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ
خليلﺟﺎءت
واﺿﺤﺔ
ﻣﻮﺟﺔ

إليسا تبارك لـ أصالة على أغنيتها «الفرق الكبري»

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻛﺜﻴﺮااألليمة على الشاشة
جتربتها
اﻟﺠﻤﻬﻮرعن
نادين نسيب جنيم تتح ّدث

أصالة عىل أغنيتها «الفرق الكبري» ونرشتها عىل صفحتها الخاصة
عىل احد مواقع التواصل االجتماعي وعلقت كاتبة  :وأنت قلبك ماهو
قلبك ليتك تحب بضمري! ألف مربوك هاألغنية اليل كلها مشاعر
وأحاسيس وشعر بيوجّ ع! مربوك حبيبتي! الفرق الكبري كمان

ستطل نادين نسيب نجيم عرب
للمرة\ األوىل،
اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ
من
مكتبي
مالك
اإلعالمي
مع
خاصة
حلقة
ﻗﺎﻟـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ
عرب
العريض»
بالخط
«أحمر
برنامجه
خالل
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن
مساء
أي»
يس
بي
«إل
اللبنانية
القناة
شاشة
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ
املأساوي
شهورﻛﻞمن الحادث
اليوم ،بعد
ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة،
مرور ﻋـﲆ
ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ
أﻟﻘـﺖ
انفجار
«« 2020
اﻟﻜﺜﺮﻴلهﻣﻦبطلة
تعرضت
الذي
إثر واﻷﻓﻼم
اﻟﺪراﻣﻴﺔ
اﻷﻋﻤـﺎل
وﻋﻄﻠـﺖ
بريوت.
مرفأ
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
ستكشف
عرضها اليوم،
املقرر
الحلقة
ومن
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ
اﻟﺪراﻣﺎ
ﺗﺄﺛـﺮ
خاللﻋـﻦ
وأﺿﺎﻓﺖ
قبل
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ خاصة
نجيم عن صور
ﻳﺘﻌﻠـﻖنسيب
نادين
لهاﻳﺘـﻢ
أﺗﻤﻨـﻰ أن
ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ
العمليات
إلجراء أوىل
اﺳﺘﻐـﻼلغرفة
دخولها
ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد
العمليات ،ﰲ ﻇﻞ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤـﺎﱄ
ّضها
ر
تع
فور
أشهر
قبل
لها
خضعت
التي
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻈﺮوف،
ﻷن د ث
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك،للحا
وستهشد
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ
لحلقة
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞا إﱃ أﺟﻞ
ع
ﺗﺘﻐﺮﻴ مو
د
ﻣﻴﻮل
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن

وكانت إليسا قد حققت انجازا جديدا بعد ان تم اختيارها من أبرز
املؤثرين يف العالم عىل تويرت يف الئحة ضمت أهم نجوم العالم مثل
تايلور سويفت وشاكريا وكريستيانو رونالدو روانالدو والرئيس
االمريكي السابق دونالد ترامب

منى زكي توقف تصوير مسلسلها املقرر عرضه
يف رمضان املقبل

هامش
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مت حذف هذه الرسالة
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مصطفى
اﱃ ان
محزة ﻳﺴﻌﻰ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﻻ ﺗﺄﺗﻲ
وﻫﺬه
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺣﻴﺎﺗﻪ
تعرفهم ..يمنحك
اﻟﺴﻌﺎدة ال
تعرفهم وقد
”ﺑﻤﺒﻲ“ ،قد
بوك أصدقاء
الفيس
ﺗﻜﻮنعليك
يقرتح
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
فرصة مشاهدة وسماع «ياما للشام» لصباح فخري أو «تحت
اليوتيوب
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
التفاحة» لفهد بالن أو «يا ماخذات الولف» لسورية حسني .أما الواتساب
ﺧﻠﻖ
ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
التواصل آﻓﺎق
مواقعﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
بني ﻃﺮق
واﻳﺠﺎد
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
الفايرب ،وبدأ
أقىص
اإلجتماعي..
الجفن»
فقد «شك
ﺗﻌﻢ
ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ ان
اﻟﻔﺮد اﻟﺬي
والسياسية
للنخب الفكرية
واﺳﻌﺎد يقدم
ﻟﺮاﺣـﺔ وال يزال
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ «تويرت»
ﻇـﺮوفرشسة مع
منافسة
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎن
صارﻓﺒﻌﺪ
ﻧﺤﻦ،
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ
واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ
اﻟﺴﻌﺎدة
التداول
وسيلة
انهو
الواتس
والنقاشات..
الحوارات
واسعة من
مساحة
كونه ال يزال
ﺻـﺎﻻت واألشد
وربما الرسي
الخاص،
والتبادل والكالم
ﺑﺪاﻳﺎت
خصوصيةﺑﺪأت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ
اﻟﺪول
قيام رشكات
اﻧﺘﺠﺖ من
ﺣﻴﺚالشكاوى
بعد كثرة
يعد آمنا
الهاتف لم
بالتشفري..
مشموال
اﻟﺮﺷﻴﺪ
ﴍﻛﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺮب
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ
املراقبة.
ﻋـﺎمتشاء اىل
هواتف من
الهاتف
ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ”
 ١٩٤٦اول
بإخضاعﺧﻼل
النقالاﻤﻟﴫﻳﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
وأقصد
حرصا،
النخب
مع
كثرية
رشاكات
تعقد
أن
بإمكانك
الواتس
بواسطة
اﺑﻦ اﻟﴩق ” ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
«اإلنتلجنسيا»،
اﺛـﺎرة هي
املقابل للنخبة
بالنخب
ﻳﻮم
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
عامليا اﻻﻛﺜﺮ
العراقي ..ﻟﻜﻦ
ملفهومنا ﺑﻐﺪاد ”،
طبقااﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ”
والوزراء
النواب
تعني
عراقيا
واألذكياء..
واملفكرين
املثقفني
طبقة
أي
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ ،وﻛﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻤﺮ ﰲ اﺣﺪ
تتم
ممن
املستويات
هذه
يوايل
ومن
املثقفني
األعمال
ورجال
والصحفيني
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
إعالمي
يمتلك صفة
واحد منا
اﻓﻨﺪي“كل
الكروبات..
وربما”مئات
عرشات
إضافته يف
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
ﻛﺎﻣﺮان
اﺧﺮاج
ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻌﻨﻮان
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
أو نائب أو وزير أو مدير عام أو محلل سيايس ،وأحيانا إسرتاتيجي ورجل
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
أعمال يمكن أن يجد نفسه يوميا عند الصباح حيث يحمد القوم الرسى
اﻏﻠـﺐ اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ
مضافا اىل عدة كروبات دون أن يسأله أحد ،أو محذوفا غري مأسوف عليه
أخر.ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد اﻻﻗﺮﺑﺎء ﺑﺤﺪود  ٢٠ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد
ﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﻟﺪ،
كروبات
ﻓﻴﻪعدة
من
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
ﺗﺤﻔﺰ
ﰲ
واﻻﻗﺮﺑﺎء
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺑﺪأ
ان
وﻣﺎ
اﻟﺤﻀـﻮرن
اليوجد يف العادة سبب واضح لإلضافة سوى إنك طبقا لتوصيف من يضيفك
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺻـﻮرة
اﻟﻮاﻟﺪ،أنوﻫﻲ
ﺻﻮرة ﻛﺘـﻒ
تملك،إﻻ
ﺗﻈﻬﺮ
من ﺛﻢ ﻟـﻢ
وﻣـﻦ
لإلضافة»
تقول «شكرا
املجاملة ،سوى
ومن باب
النخبة ..ال
جزء
اﻟﺤﻀﻮر،
ﺳﺨﺮﻳﺔ
ﻣﺤﻂ
ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
ﺿﺤـﻚ
اﺛﺎرت
ﺑﺎﺋﺴﺔ
وتعود اىل النوم إذا كنت فتحت هاتفك يف الصباح الباكر ..بعد أسابيع تجد
اﻤﻟﻮﻗﻒ
ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻻﻣﻞ
ﺑﺨﻴﺒﺔ
ﻳﺤﺲ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
وﺑﻘﻲ اﻟﻮاﻟﺪ
يحذفك صديق
أحيانا
أزالك»..
«فالن
الشهرية
واﻗﻔﺎللعبارة
محذوفا طبقا
نفسك
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
رقما ﻛﺎﻧﺖ
يبقىﻓﻴﻪ..
تعرفه،وﻗﻊ
اﻤﻟﺤﺮجالاﻟـﺬي
وأحيانا يكون
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎيزيلك..
دور حتى حني
بالنسبة لك
إفرتايض
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
اﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻐـﺪاد
سبباﻏﻠـﺐ
ﰲ
أنك لم تعلق
مربر اإلزالة
ﺗﺠﺬبيكون
تنتم ،بينما
وإن لم
ﻣﻨﺎﻃﻖنخبة،
إضافتك كونك
اﻟﺼﺒﺎح
ﺳﺎﻋﺎت
عريضا فطريا
ﻣﻦطويال
اﺑﻮاﺑﻬﺎخربا
ﻣﺸﻬﺮةأو تنرش
وﻫﻲمباركة»
اﻟﺮاﺣﺔ«،جمعة
ﻣﻦلو تكتب
ﺑﺴﺎﻋﺎتحتى
منذ شهر
«منقول».
يافطة
الفطايرية
معاني
بكل
ووﺻﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﻠﻴﻞ،
تحتﻣﻦ
ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺳﺎﻋﺎت
ﺣﺘﻰ
قرار يتيحه
إتخاذ
عنه» تود
نخبة و»بالك
فبوصفك
يحصل العكس،
اﻻﺳﻒ
ﻓﻤﻊ
اﻟﻴﻮم،
اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ
ﺟﻬﺎز
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ
أحياناﺗﺤﺠـﺰ
ان
تضغط
وما أن
املجموعة..
وهي
العديدة
ﺑﻌﺪبنيانخياراته
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،من
لك الواتس
دور
اﻏﻠﺐ
اﻏﻠﻘﺖ
مغادرةﻓﻘـﺪ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
اﺟﻮاء
ﺳـﺎدت
أستاذ؟ هل
ملاذا خرجت
«األدمن» معاتبا ..
اﺑﻮاﺑﻬـﺎيدخل عليك
املغادرة حتى
عىل زر
اﻏﻠﺒﻬﺎ
واﻏﻠﻘـﺖ
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،
واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
اﻤﻟﺤﺎلحيال ذلك ال
املقام»؟..
ﻓﺘﺤﺖ«قد
نحن لسنا
ﻟﻠﺨﺮدة ..هل
مؤذية بحقك؟
واﺻﺒﺤﺖكلمة
سمعت منا
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺾ
ﻣﺆﺧﺮا
ﻣﺨﺎزن
لكن غالبا
رﻛﻮد عذر..
البحث عن
أجل مداراة
ﺻﺎﻻتومن
”اﻤﻟﻮﻻت“تخجل..
تملك اإل أن
ﺑﺴﺒﺐ
ﻃﻮﻳﻠﺔ
تبدأﻓﱰة
خجلكﺑﻌﺪ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻋﺮض
أو
مجال»
عندي
ما
«والله
إما
يكون
العذر
املغادرة..
قرار
من
أقبح
ما يكون
اﻻوﺿـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ..وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
«طلعت بالخطأ وتكدر ترجعني» ،ومن هذه البلتيقات ..حني تعود نادما
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
تنام عليك الطابوقة يف هذا الكروب ألنك لن تستطيع املغادرة مرة أخرى..
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق اﻗﺎﻣـﺔ ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﴍاك ﴍﻛﺎت
الواتس ورطة يف اإلضافة ويف اإلزالة وما بينهما ..فالبد من نقاش أو إبداء
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﺟﺮاء
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎأنﺑﻌﺪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
ألن للمشاركة
تسكت
دور ال تملك
اﻓﺘﺘﺎحأم ال..
ﻹﻋﺎدة مجديا
ﻋﺮﺑﻴﺔ إن كان
برصف النظر
رأي
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺗﺘﻴﺢ
ﺟﺪﻳﺪة
ﺳﻴﻨﻤﺎ
دور
ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻴﻬﺎال او
يقاوم ،خصوصا حني تهطل عليك الاليكات وباقات الورود بشتى
إغراء
أن
طريق ﺑﻌﺪ
عنﺑﻤﺒﻲ“
”ﺑﻤﺒﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻟﺘﻜﻮن
اﻻﻓﻼم،
النومي
للجاذبية
قانونا
اكتشفت
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪةوكأنك
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ وأنواعها
أشكالها
”ﻤﻟﺒﻲ“.
ﺣﻴﺎة
ﻣﻦ
اﺗﻌﺲ
اﺻﺒﺤﺖ
بدل التفاحة التي خبصنا بها نيوتن ،ونام تحتها فهد بالن سنتني..
حامض
لكن لكل يشء ثمنه ..أحيانا تتورط بكتابة يشء إما تجده يف كروب آخر
أو غري مناسب أو بالغلط ،فليس أمامك سوى إستخدام أهم ميزة منحها
الواتس لرواده ،وهي ميزة الحذف املمهورة بعبارة تبقى حرسة بقلوب
املتابعني ممن لم يسرتقوها يف غفلة منك «تم حذف هذه الرسالة».

اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز،
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
وتفرغها لعدد
ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ،٤2
الدويل للدورة
السينمائي
زكي،ﻗﺒﻞ،القاهرة
ذكر مصدر خاصة أن املمثلة املرصية منى
واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﻣﻮﺟﻮد
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﻓﺸﺎﺷﺔ
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
واللقاءات الخاصة هناك.
ﻫﻨـﺎكمن الندوات
ﻗﺎﻟـﺖ:الجديد
طلبت من القائمني عىل مسلسلها
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
«تقاطع طرق» والذي من املقرر عرضه إشارة إىل أن مسلسل «تقاطع طرق» من تأليف
يف شهر رمضان املقبل  ،2021أن تأخذ وإخراج تامر محسن ،ويشارك املمثلة منى زكي
إجازة خاصة من املسلسل من أجل البطولة املمثلون محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد
تكريمها املقرر بعد أيام يف مهرجان رجب وعائشة بن أحمد.
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
اﻟﺴﻘﺎ
وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.
ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ
للعاماﻗﱰب
لبنان ﻟﻜﺎن
”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرةأدنى ﻋـﱪ
ﻣﻮﻗـﻊالتي كنا
الكتفﻋﲆالداعمة
ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎوكانا
وSAL
اﺑﺘﻌﺪ ذلك من دون
سيسعون إىل
داعمينا
األطفال يف
رسطان
أعلن مركز رسطان األطفال يف مركز
مجددا ً
ﻋﻤﻠﻴـﺔّ ،
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
الثنائي ﻣـﻦ
اﻟﺴﻘﺎ
أﺣﻤﺪ
وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻟﻘﺎء ﻟﻪ..
للنهوضﰲ ﻛﻞ
إليهاﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ
بحاجةداﺋﻤﺎ
وﺟﻬﺎمن ”اﻟﺴﻘـﺎ
ﻋـﻦُذكر ّ
والوقوف إىل
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ أوّل
ريما وSAL
اﻗﱰبوكان
شك.
أطفال مُ صابني
إﻗﺎﻣـﺔخمسة
أن
. 2020ي
لبنان تسلّمه مبلغ  260ألف دوالر
ّ
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔي ﻣﺜـﻞ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
املركز ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ
ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ
دون ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد
ﻣﻬﺮﺟـﺎنمن ﻟﻮﺟﻪ
جانبﻣﻬﺮﺟﺎن
استجابتهما ﺣﺪث ﰲ
اﻟﺠﻮﻧﺔ“.املركز إىل فقيه:
أطفالنا».وتوجّ ه
استجاب».إﱃوشكر
ُعالجهم املركز
بالرسطان
أمريكي ،وهو عبارة عن الحصيلة
ّ
ّ
التي ُخ ّ
أي كلفة عىل أهلهم ،سيستفيدون من الفوريّة التي جاءت مبارشة من القلب« ،ريما ،سفريتنا العزيزة ،مرّة أخرى يربز
صصت للمركز نتيجة حملة
الت ّ
ّ
تمسكك بمُ همّتنا والتزامك
ربعات التي أُطلقت من خالل هذا الدعم.وأصدر املركز بيانا ً جاء فيه :وحرّكت نجوما ً عامليّني نذكر من بينهم تفانيك ومدى
ّ
خصص للحملة بأخذها إىل آفاق جديدة .بعد انفجار
جمعيّة  Global Citizenالعامليّة «عندما أخذنا عىل عاتقنا مسؤوليّة دعم « »The Weekndالذي
اللبناني.
تحت عنوان  Global Aid Forجميع األطفال املُصابني بالرسطان يف مبلغا ً كبريا ً أضف إىل كثر من أصحاب بريوت كنتِ محور االنتشار
ّ
 Lebanonعقب انفجار مرفأ لبنان يف ّ
أي مُ ستشفى كان ،لم يكن لدينا القلوب الطيّبة الذين حوّلوا بوقوفهم إىل ريما ،لطاملا تم ّيزتِ وهذه املرّة أكثر من
ولكنﻋﻦ ّ
ّ
ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ .السبّاقة إىل الوقوف
مىض ،كنت
وقت
أي
رصخة
القضيّة إىل
أطفالنا هذه
كنا نملك جانب
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔلتنفيذ
ﻛﺸﻔـﺖالالزمة
بريوت يف الرابع من آب.وكان املُنتج املبالغ
ﴍف
وﺿﻴﻮف
ﺗﴫﻳﺤـﺎت
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ
ذلك.ﻣﺮاد
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ
ً
ً
ّ
مُ
قلبك.
عىل
جدا
عزيزة
ّة
م
ه
عن
دفاعا
ترضب
«عندما
وأضاف:
العالم.
سمعها
األطفال
عالج
بأن
نؤمن
ا
كن
اإليمان.
ّ
العاملي وسيم  SALصليبي قد ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
»ﻳﻮم ّ «13
أطلق الحملة ملُساعدة املُ ّ
ومن أجل
أجل لبنان
اليوم من
الواحدة إﱃ لقد
األزمات،
ﺗﺤﺪﻳﺪباملركز
ﻳﺠﺮيلحق
اﻟﺬي الذي
بالترضر
ﻓﻴﻠﻢيتأثر
ترضرين لن
اﻤﻟﺎﴈ
رﻣﻀـﺎن
أﺧﺮﯨـﻲ
وقفتِﻣـﺮة
اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ
العائلةوﺗﺠﺴﺪ
أفراداﻟﺮﻋﺐ
يتكئﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ
ﻣﺸﻮﻗـﺔ
ﻋﻬـﺪ«،من
»ﺧﻴﺎﻧـﺔنشكرك
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞيّة ،ولهذا
ﺳﻴﺪةعىلﻣﻦريما اإلنسان
وﻫـﻲاتكأنا
»أﺣﻼم«اليوم
عىل بعض.
ﺧﻼﻟﻪ بعضهم
واثقني بأن
يحضنهم،
الطبي الذي
بدعم من زوجته ريما فقيه سفرية ﻣﻮﻋﺪ ّ
القلب».أﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺿﺤـﺔ
ﺷـﺨﺼﻴﺔ
وكناﺧﻼل
اﻟﻌﺮض
ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

رميا فقيه تكمل مسريتها يف مساعدة أطفال لبنان

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

الصوت الشجي الذي بلغت شهرته فوق السحاب

غري امسي وأطلق لقبا فنيا أتاح لي االنتشار عربيا
الفنان محد الرجيب ّ

تجس�س ،والتى قد تصل للس�يارات الكهربائية ،لتوفر إمكانية الوصول
„ÔjÀç€a@ﬁaÏإىل كامريات الس�يارة ،ويمكن من خاللها تتبع الس�لوك
املب�ارش عن بُعد
املش�بوه قبل حدوث أي يشء ،أو ببس�اطة التحقق من الظروف املحيطة
بس�يارتك.وليس م�ن املعروف فقط كيفية عمل ذلك ،ع�ىل الرغم من أنه
من املحتمل أن تستخدمه لعمليات دورية بدالً من املشاهدة بدون توقف،
ف�إن تدفق كامريا الس�ائق اآليل يتطل�ب  30ميجا باي�ت يف الدقيقة ،ولن
يجهد الهاتف بش�كل خطري مع اتصال  LTEأو. 5Gوقد يكون اس�تخدام
البيان�ات كاف ًيا لطلب اش�رتاك بيانات مميز ،عىل الرغ�م من أن ذلك غري
من ألحان غنام الديكان ،األوىل «حايل حال»
دبي  /الزوراء  /ظافر جلود:
مضمون.ليس م�ن املؤكد موعد وصول تحديث الكام�ريا الحية ،يف حالة
الفنان عبد العزيز خالد العبد العزيز املفرج ،للشاعر عبد الله محمد العتيبي ،والثانية
عدم إلغاؤه من األساس.وعىل الرغم من ذلك ،إذا ظهرت امليزة ،فقد تمنح
املعروف باسم شادي الخليج من مواليد سدرة العشاق من كلمات مبارك الحديبي
تس�ال ميزة عىل املنافسني ،ويف حني أن فرص القبض عىل لص أو مخرب
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
حي الكويت  21مارس  ، 1939ويف سنة ثم شكل الثالثي شادي الخليج ،العتيبي،
ضئيل�ة للغاية ،فقد ال يكون هذا هو الهدف ،بقدر أن يوفر عامل املراقبة
 1958زار عبد العزيز املفرج مركز الفنون والديكان ثالثيا ناجحا يف عدة أعمال
الدائمة راحة البال ومجموعة إضافية من الحماية.
اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ ،ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
ﻣﺮ ﺑﻪ
اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ
وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ،
وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ
الشعبيةاﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن
الوفاء،
مواكب
صدى التاريخ،
غنائية مثل:
االجتماعية
الشؤون
التابع لوزارة
اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ  -اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج
أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ
وﺗﻼﻗﺢقوافلﻛﻤـﺎ
اﻟﴪﻳﻊ
منﻓﺮﺻﺔ
العديدﻳﺘﻴﺢ
التقى ﺳﻮف
وهناك وﻫـﺬا
واﻟﺸﻤﺎل
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب
قالدة
أﻧﻬﺎأنا اآلتي،
األيام،
السور،
ﻟﻼﺗﺼﺎلحديث
الفنانني
والعمل،
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
أﻧﺎس ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ .الصابرين ،الزمان ﻋﲆ
واﻟﺘﻘﺪم
ﺑﺸﻜﻞ حمداﻷﻓﻜﺎر
ﻏﺮﻴعاشق
وأوبريت
العربي،
ﺑﴚء الذي
الرجيب
عيىس
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲمنﺗﺆﺛﺮبينهم
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﺧﻄﻮة ﻣﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ
إقناعه • ﻫﻞ
استطاعاﻤﻟﻘﺎم
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء
األغاني
العرشات من
ﻣﺤﺴﻦ؟كما غنى غريها
ﻣﻬﻨﺪ الدار.
اﻟﺘﻮﺟﻪبعدﻋﻨﺪتردد
اﺧﺘﻠﻒالغناء
باحرتاف
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
الناجحة ،اﻟﻔﻨﻴﺔ
والوطنيةاﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ
ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ
اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي
ﻳﺤـﻂ
املجتمعﺣﻴﻨﻤـﺎ
اﻟﺮﻳﻔﻲ،نظرة -اﻟﻔﻨـﺎن
تعاون مع
العاطفية
الدونية
الكويتي
اﻟﻠـﻮن بسبب
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ كبري
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻃﻤﻮﺣﻚ إذن؟
الشعراء •
مناﻟﺤﻴﺎة
ﺳﻮاء ﰲ
واﻟـﺬوق
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻳﺘﺄﺛﺮ
للمشتغل يفﺳﻮف
اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن
أبرزهم الشاعر
كان من
قرر اﻟﻌﺎمالعديد
ولذلك
الفني،
العمل
آنذاك
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪً
على اهلدف
االقبال
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
قدمأنلهاﺻـﻞ
الذي -
الفايزﻫﺬه
ﻳﺴﺘﺸـﻒ
الرجيب تغيري أو
اﻟﺴﺎﺣﺔ .
محاســةﺗﺠﺘﺎح
احياناوﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
«مذكرات
أوبريت
وﻋﻠﻴـﻪ أنمحمد
واﻟﻐﻨـﺎء،عليه
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰلقبا فنيا
اسمه وإطالق
بحار» .اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
ﺧﻼﻟﻬـﺎ أﺳﻠﻮﺑـﻪ
وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
التفويضوأﻧﺖ
•
ﺟﺪﻳﺪ.
بأغنية من
اﻟﻌﻼﻗـﺔ الغناء
وهو شادي الخليج ..بدأ
تذكر دائما
هلل ..
نسينا
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ُت
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﻛﺒﺮﻴ.
اﻟﻴﻮم
هذاﻟﻴﺲ
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻮﺻﻠﺖ
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ
ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد
معه لجريدة الزوراء
القصري
الحوار
ﻫـﺬه يف
أحمداﱃباقر
وألحان
أحمد العدواني
كلمات
اجملهود
بعــد
وﻣﻨﺬأمــرك
تســلم
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ أن
ﺑـﺄن يلاﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
بغداداﻟﺠﻤﻴﻊ
والعلومﻳﻌﻠـﻢ
ﻛﻤﻠﺤﻦ
ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ
واملهنية.ﻣﺤﺴﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ
وﻛﻴﻒ
ﻫﻲ •
ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن
ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ
إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
هللاﻟﻐﻨـﺎء
أﺻﺎﻟـﺔ
وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ،
الغنائية
مسريته
اﻟﻨﺎﺟﺢ عن
يكشف فيه
حسني» .
درﺳﻨﺎ خليل
وعنوانها «يل
الشعبني العراقي والكويتي  ،محبة
فأضاءت
والثقافة
النور
بالحضور،ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ
ﻋﺮاق
ﻣﻄﺮب؟
أن أو
اﻹﻋﻼم
واﻫﺘﻤـﺎميفوﺳﺎﺋﻞ
ﻋﲆ وﻟﻮج
شادي اﻟﺘـﻲ
حصلﻳﺪ اﺷﻬﺮ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ
دراﺳﺔ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا
صحتك ؟
نسأل عن
البدء البد
شهادة •
ﺗﺴﺎﻋﺪهعىل
الخليج
املوسيقى والطرب ،قضيت أياما ممتعة
تغص
الدنيا ،نعم كانت القاعة
لديه
دائما
اﻟﻐﻨﺎء وجل
والسعيﺑﻌﺪ..أنفهو عز
واﻟﺘﴫﻓﺎت
مئات مناﻟﻘﺘﻞ
واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ
ﺣﻴﻨﻤـﺎ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
واﻟﻘﻨﻮات
درس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﺧﺘﺎرتعرضت
وكنت قد
من املعهد  -الحمد لله أنا بخري -اآلن،
املوسيقية
ﻣﺜﻞ الرتبية
بكالوريوس
مع الفنانني العراقيني ،ليا ٍل يرن فيها
واﻟﺪﻣـﺎروالكبار
الشباب
اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔالباب
اﻟﻨﺼـﻮص وعند
سهير القيسي
اخلطة األفضل ..
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ الﻟﻠﺒﻌـﺾ
يرومونﺑﺤﻴﺚ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ
ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ
جلطة وخضعتﻗﺮﻳﺒﺔ
ﺟﺬورك؟
ﺳﺘﺠﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
للرتبية • ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ
ﻓﺎروق ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ،
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
باملستشفى،
للعالج
القاهرة،ﻋﻦ اىل
املوسيقية يف
العايل
اﻟﺬﻳـﻦالعود وانغام املحبة والعالقات األخوية .
يسمح،
اﻣﻨﺢ لكن املكان
الدخول،
ً
ﻳﻤﺜﻠـﻮن
وحينما اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ
وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ،
ﺗﻄﻮﻳـﺮا
ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ،
 1967ﻤﻟـﺎذا
اﻟﻐﻨﺎء -
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻦ ﺑُﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ
تشهد
ﺟﺪﻳﺪة عام
روﺣﺎبشكل
اﻟﺠﺬور..الصحية
ﻟﻬﺬهحالتي
واآلن
رﺑﻤﺎ يف
بالعمل
بعد ﻻعودته
والتحق يف
ﻋﻤـﺮه • نعود لرسد الذات ،مسرية شادي الخليج
ﺑﻠـﺪا عيل
الصعب
ﻫﻲوكانﻻ من
حرضت،
احب حسني اجلســمي صوتا وموهبة
ً
الرشطة اﻟﺴﻨـﻦﻴ
اﻷﻏﻨﻴﺔ آﻻف
أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ
اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ،
ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة
والتعليم،ﻟﻴـﺲ
الرتبية اﻟﻐﻨـﺎء
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
بوادرﰲ مُ برشة
ملحوظا ،وهناك
السلمﺑـﻞ تقدمً ا
وتدرج يف
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪادوزارة
وصعدتﻣـﻦيف واألضواء والنجاح ؟
فتدخلت
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎالدخول
وعقلية
اﻟﺤﻀﺎرة .
سيارتهماﻷداء.
ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ
ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ
واﻗﺼﺪ أوﻻ
اﻟﻌﺮﺑـﻲ،
وظيفة ﺟـﺪا
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ
ذكيةﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺤﴫت
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.واداء وشخصية واﻟﺘﻲ
املناسبة كل
واشكر بهذه
صحتي ،
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊلعودة
موجه فني
ﻣﺤﺪودﻳﻦ .حتى وصل إىل
ووطينﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ الوظيفي
الخلفي للقاعة  -ولدت يف حي القبلة بتاريخ  21مارس
ودخلنا من الباب
ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ
وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ
رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﺎﻟﺬات
ﻫﻨـﺎ
ﺗﺸﻜﻞ إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ
حيت النخاع •
• ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ ؟
الكويت
والجماهري• يف
الفنانني
ﺑﻠﺪانمؤسيس
كانﰲأحد
املوسيقية..
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟عام للرتبية
اﻟﻌﺮب؟كانت ليلة بطعم خاص ،بغداد قبلة العام  ،1939وأطلق الفنان الراحل حمد
والوطن ،
واختيارات
وﻣﺎذاملصر
وعشقه
اإلبداع ﻣﺴﺘﻮى
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ
سأل -
ﺣﻘﻘﻨﺎ
رسهاواﻟﻠﻬﺠﺔ،
واﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
الفنانني اﻟﻌﺎدات
أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ
عني .
وﻛﻠﻤﺎممن
العربي
أمني
الكويتيني ثم
 ﺟﻤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار ﰲ ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ  -ﻫﻲ ﻫﺠﺮة وإﻗﺎﻣﺔ اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ،جمعيةالرجيب عيل لقب «شادي الخليج» بسبب
ﻗﺪرةوالنور .
والحضارة
فينذﻟﻚلكن
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﻮروﺛﺔ فنية
وبماذاﱄ دﻳﺎﻧﺎ
ذاك ،ﻟﻘﺪ•ﻏﻨـﺖ
اﻤﻟﻄـﺮب أو
 1979أداء
ﺳﻮف ﻧﻌﺰز
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ
وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا
أﻗﻤﺖ
ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
وعطاءوﻗﺒﻞ
عبقرية اﻟﻴﻮم
وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ دﻻﻻت
غنائيا
ﻫـﺬافاصال
قدمت
يف عام
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والطرب األصيل ،كنا حني ذلك ومنذ صغري الفن ،والتقيت العام 1956
واملوسيقى
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..وحس انساني واميان املخلص وخيتار
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اﻟﺤﺼﺎر عاد -يف 28
ﻓـﱰةسنة ثم
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل 11
نقيم  .األسبوع الثقايف والفني الكويتي بالفنان محمد التتان الذي سمع صوتي
سرحان
مبليون
تويتات قصرية لكنها
العراق ،وﻫﻞ أﻧﺖ
اﻷوﺿﺎع ﰲيف اﻟﻌﺮاق ..
ﻛﻴﻒيفﺗﻘﺮا
أﺧﺮﻴا ..
يوميا •
اﻟﻈﺮوف
اﻟﻌـﺮاق
وﺗـﺮك
اﻤﻟﻜـﺎن
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
كلمة.أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ
هالةواﻗﻌﺎ ؟
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ
عاصمة
غنيت
مدهشا،
ﺑﻌـﺪذلك
واﻟﺠﻤﻬـﻮركان
بأغنيتني -
محمد
العظيم
فرقة عبد
بمرافقة
الحضور مدهش أنها محبة وأعجب به ،فطلب مني زيارة مركز الفنون

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

شادي اخلليج لـ  :غنيت يف عاصمة النور والثقافة والعلوم بغداد فأضاءت لي الدنيا
ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ :اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة

تغريدات

الشعبية التابع لوزارة الشؤون االجتماعية
والعمل ،ألن املركز كان بحاجة إىل شباب
كويتيني ذوي موهبة صوتية ..فزرتهم
يف املركز العام  1958والتقيت من خالله
مجموعة من الفنانني من بينهم حمد
الرجيب ،سعود الراشد ،أحمد باقر ،أحمد
الزنجباري ،عبد الحميد السيد ،والنهام
راشد الجيماز.
• وبدأت مرحلة االنطالقة والشهرة؟
 أعد يل الفنان أحمد باقر العام 1960لحنا ً ألغنية «يل خليل حسني» ،من كلمات
الشاعر أحمد العدواني ،وتم تسجيل اللحن
مع الفرقة املوسيقية الجديدة التابعة
إلذاعة الكويت وبعض الفنانني من مركز
الفنون الشعبية ،وتعد تلك األغنية البداية
الحقيقية النطالقة شادي الخليج.
• الدراسة يف مرص ؟
 التحقت باملعهد العايل للرتبية املوسيقيةيف مرص مع نهاية العام  ،1960وعىل
الرغم من ذلك لم تؤثر الدراسة كثريا ً عىل
نشاطي الفني ،ولم اتوقف عن الغناء ،بل
قدمت مجموعة من األغنيات العاطفية
والوطنية ،من أبرزها أغنية بعنوان «ال يا
قلبي».
• وسبب انقطاعك؟
• انقطعت  11عاما ً عن الغناء ،ويف العام
 1976قررت العودة لتقديم أعمال عاطفية
إىل جمهوري.

