قصف تركي مكثف يستهدف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مناطق حدودية يف دهوك
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
ّ
شنت الطائرات واملدفعية التابعة للجيش الركي ،فجر
امس السبت ،قصفا مزدوجا مكثفا استهدفت به عددا
من القرى شمال قضاء زاخو التابع ملحافظة دهوك يف
إقليم كردستان.وقال مصدر :ان القصف استهدف ٨
قرى يف بلدتي «باتيفا» و»دركار» شمال قضاء زاخو.
واضاف :ان الهجمات إستهدفت مواقع مسلحي حزب
العمال الكردستاني ،فيما تصاعدت اعمدة الدخان من
املواقع التي تعرضت للهجمات .وكثفت تركيا مؤخرا ً
قصفها الجوي واملدفعي عىل مناطق حدودية داخل
إقليم كوردستان منذ عدة اشهر ،وتقول أنقرة إنها
تستهدف مقاتي حزب العمال الكوردستاني.

االتصاالت :تشغيل مسار جديد لالنرتنت
تالفياً ألي قطع

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
ال تزال وزارة االتصاالت مستمرة يف عملها بتشغيل املسار الجديد والبديل عن مسار مأمون
 املركز الضوئي .OMCوذكر املتحدث باسمها ،رعد املشهداني ،يف بيان تلقت «الزوراء»نسخة منه :أن «وزارة االتصاالت تؤكد عىل رضورة إيجاد مسار بديل ملركز إدارة املشاريع
لتاليف التوقفات الناتجة عن قطع الكابالت الضوئية للمسار الرئييس إثر أعمال دوائر أمانة
بغداد ،حيث قامت مالكات مركز صيانة الكابل الضوئي وإدارة املشاريع ( ) OMCباستحداث
مسار جديد وبديل لي (مأمون  -مركز الضوئي  .) OMCوأوضح مدير مركز صيانة الكابل
الضوئي،عمار كريم الحمداني :أنه تم استحداث مسار بديل وجديد (مأمون  -مركز الضوئي
 ) OMCتنفيذا ً ألوامر وزير االتصاالت وبالرسعة املمكنة ،حيث إن املالكمات الهندسية
والفنية استنفرت جهودها لغرض توفر املسار الجديد والذي سيؤمن استمرارية الخدمة،
وعدم توقفها يف حالة القطع ،وقد تم ربط وتشغيل املسار الجديد وهو يعمل بصورة جيدة.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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وزير املالية :تعديل سعر الصرف قرار سياسي وحيظى بتأييد القوى السياسية والربملانية
الزوراء/مصطفى العتابي :
أكد وزير املاليية ،عي عالوي ،ان تعديل
سيعر الرصف هو قرار سيايس للقيادة
العراقيية ،ويحظيى بتأيييد القيوى
السياسيية والربملانيية والفعالييات
االقتصادية التي شياركت مع الحكومة
يف نقاشيات مطولية للتوصيل اىل هيذا
االجيراء ،وفيميا اعلين ان تغير سيعر
اليرصف سييحصل مليرة واحيدة ،ولن
يتكيرر مسيتقبال ،قيرر البنيك املركزي
العراقيي ،رسيمياً ،تعديل سيعر رصف
العملية األجنبيية (اليدوالر األمركيي)
لتكون  145ألف دينيار مقابل كل 100
دوالر.
وقال وزير املالية ،عي عالوي ،يف بيان
تلقتيه “اليزوراء” :انيه ال يخفى عىل
ابناء شيعبنا حجم االزمة االقتصادية
العامليية التيي نجميت عين تداعيات
جائحية كورونيا وهيزت اقتصاديات
معظيم دول العاليم ،ويف بلدنيا فيأن
االزمية املاليية الناتجية عين الراجع
الحياد يف االييرادات النفطيية ارتبطت
ايضيا بوجيود اختيالالت هيكليية يف
االقتصياد العراقي لم تتيم معالجتها
جدييا ،وتيم ترحيلهيا مين مرحلة اىل
اخرى .واضاف :انه عىل هذا االسياس
اصبيح واضحيا للعيان اهميية اجراء
اصالحات عاجلية يف مختلف املجاالت
واملحياور االقتصاديية ،ومنها سيعر
رصف العملية .مؤكيدا :انيه رغيم ان

هذا القيرار هو احد القرارات الصعبة،
ولكننيا مضطريين التخياذه لكونيه
يعالج جانبا كبرا من االزمة ،ولتجنب
الحياالت املشيابهة التيي تعرضت لها
دول اخرى ،ولضمان حماية االقتصاد
العراقيي وتفعييل نشياطه وتحقييق
قفزة اصالحية شجاعة ،واجراء تنمية

حقيقية بمعونة ومشياركة الجميع،
حكومية وقيوى سياسيية وفعاليات
اقتصاديية واجتماعية.واشيار اىل :ان
قيرار تعدييل سيعر الرصف سييكون
ملرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبالً،
وسيتعمل الحكومية ،باالضافية اىل
البنيك املركيزي ،عيىل تثبييت السيعر

الجدييد الذي ينسيجم ميع متطلبات
االصيالح ،فيميا سيتعمل الحكومية
بشيكل فيوري عيىل دعيم القطاعات
املتيرضرة والرشائيح الفقيرة عيرب
اجيراءات تتضمن زييادة مخصصات
الرعاية االجتماعيية يف املوازنة العامة
مين اجل تعويض االرتفياع املحتمل يف

اسعار بعض السلع املستوردة.وتابع:
كما اننيا وجهنا املصيارف الحكومية
بزيادة معدالت سيعر الفائدة تشجيعا ً
للمواطنين لالحتفياظ بمدخراتهم يف
هذه املصارف ،واالستفادة من الفائدة
املرتفعية املقدمة اليهيم .واوضح :ان
تعديل سيعر الرصف هو قرار سيايس
للقيادة العراقية ويحظى بتأييد القوى
السياسيية والربملانيية والفعالييات
االقتصادية التي شاركت مع الحكومة
يف نقاشيات مطولية للتوصيل اىل هذا
االجراء ،باالضافية اىل الجهات الدولية
املختصة ،ومنها صنيدوق النقد الدويل
اليذي وعيد بتخصييص مباليغ كبرة
ملواجهية انعكاسيات الجائحية عيىل
الفئيات الهشية ،وهي جيزء مهم من
برناميج االصيالح الحكوميي فيميا
يتعليق بجوانب االصالحيات والتنمية
االقتصاديية .وميى بالقيول :كميا
اعدت وزارة املاليية ورقة مفصلة عن
االسيئلة التي من املمكن ان تسأل عن
تغير سعر الرصف يف البالد .مؤكدا :ان
االقتصاد العراقي سوف يزداد فاعلية
ميع دخيول االصالحيات االقتصادية
حيز التنفيذ ،وان ال صحة للتفسرات
الخاطئية املتشيائمة التيي يحميل
بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة
االصالح ،ومنع احيداث نقلة نوعية يف
مجاالت الصناعة والزراعة والتنمية.

تفاصيل ص2

القضاء الكوييت يسمح للصحافة واإلعالم بانتقاد املسؤولني

ص8

واتساب يتوقف عن العمل على ماليني اهلواتف الشهر املقبل

االخرية

السيد الصدر :البنك املركزي والبنوك
األخرى أسرية الفساد واملفسدين
بغداد /الزوراء:
اكيد زعييم التييار الصيدري ،السييد
مقتدى الصدر ،امس السبت ،ان البنك
املركزي والبنوك االخرى اسرة الفساد
واملفسيدين ،داعيا الحكومة والربملان
اىل السيعي إلنهياء ذلك .وقال السييد
الصيدر يف تغرييدة ليه عيىل «تويير»
تابعتهيا «اليزوراء» :ان البنك املركزي
وكل البنيوك االخرى اسيرة الفسياد
واملفسيدين ،ويجيب عيىل الحكومية
والربملان السيعي بالطرق التخصصية
إلنهياء ذليك وتحريرهيا فورا.وتابع:
وال يكفيي (تعويم العملة) فقد يكون
ذلك سيالحا ذا حدين فيخيرج العراق

من ازمة ليقع بأشيد منها ،واملترضر
الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته.

التعليم تعلن املباشرة بتسجيل الطلبة
املقبولني يف كلياتها
بغداد /الزوراء:
بيارشت الجامعيات العراقية بتسيجيل
طلبتهيا الجيدد املقبولين ضمين قنياة
القبول املركيزي للعام اليدرايس الحايل.
وذكرت دائرة العالقيات واإلعالم بوزارة
التعلييم العيايل والبحث العلميي يف بيان
تلقيت «الزوراء» نسيخة منيه :أنه “يف
هذا السيياق اسيتقبلت جامعية نينوى
منذ ساعات الصباح األوىل من يوم امس

السبت الطلبة املقبولن يف كلياتها ،حيث
أكمليت لجيان االسيتقبال املسيتلزمات
الالزمية لغيرض التسيجيل وتوجييه
الطلبة السيتكمال متطلباتهم».وأشيار
البيان إىل أن “رئييس الجامعة ،الدكتور
أسيامة املشهداني ،رحب بالطلبة وأوعز
بتقديم التسيهيالت املمكنية يف إجراءات
التسجيل عىل وفق الضوابط والتعليمات
النافذة”.

خالد جاسم يفوز برئاسة االحتاد العراقي للصحافة الرياضية

رئيس جلنة الرياضة الربملانية يشيد بدور الصحفيني الرياضيني

الالمي :الصحافة الرياضية هلا دور بارز يف تغطية األحداث الرياضية العراقية والدولية
بغداد  /نينا  /الزوراء:
أكي َد نقييب الصحفيين العراقيين،
رئييس اتحياد الصحفيين العيرب،
مؤييد الالميي ،أن الصحافية الرياضية
لهيا دور بيارز يف تغطيية االحيداث
الرياضيية العراقيية والدوليية ،وفيميا
اشياد رئيس لجنية الرياضة والشيباب
الربملانيية ،النائيب عبياس علييوي،
بيدور الصحفيين الرياضيين ،فياز
الزمييل خاليد حاسيم بمنصيب رئيس
االتحياد العراقي للصحافية الرياضية.
َ
وقال الالميي ،خالل املؤتمير االنتخابي
لالتحياد العراقي للصحافية الرياضية:
نعتيز كثيرا بالصحفيين االختصاص،

ومنهيم الصحفييون املختصيون
بالجانب الرييايض ،وعددهم ما يقارب
َ
.وأوضيح :اعتدنيا إجراء
 ٢٠٠صحفيي
انتخابات يف فيروع نقابة الصحفين يف
بغداد واملحافظيات بأجواء ديمقراطية
وعىل وفق ما نص عليه الدستور .وأثنى
الالمي عيىل عمل الصحفين الرياضين
واالتحياد العراقيي للصحافية العراقية
السيابق ،حييث ليم نسيمع فسيادا او
عمال سييئا فيه .مشيرا اىل :ان مؤتمر
اليوم (أمس) جاء لغرض انتخاب إدارة
جديدة لالتحاد.من جانب ِه ،أشيا َد رئيس
لجنية الرياضية والشيباب الربملانيية،
النائيب عباس عليوي ،بدور الصحفين

جملس الوزراء يؤجل التصويت على املوازنة
والكاظمي جيري زيارة خاطفة لألردن

بغداد /الزوراء
أجل مجلس الوزراء اسيتكمال التصويت عىل
ميرشوع قانون موازنة  2021اىل اليوم االحد،
فيما بحيث رئيس مجلس اليوزراء مصطفى
الكاظميي ،اميس السيبت ،مع املليك االردني
عبيد الله الثانيي ،العالقات الثنائية ووسيائل
التعايف مين آثار جائحة كورونيا عىل اقتصاد
البلدين.وذكير مكتيب رئيس اليوزراء يف بيان
تلقتيه “الزوراء” :ان رئييس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،اجرى زيارة عمل رسيعة
للمملكة األردنية الهاشمية ،والتقى امللك عبد

الليه الثاني بن الحسين يف العاصمة األردنية
عمّان.واضياف :ان الجانبن تباحثا يف مجمل
العالقيات الثنائيية والقضاييا ذات االهتميام
املشيرك ،ال سييما يف مواجهية التحدييات
االقتصاديية الراهنية ،ووسيائل التعيايف من
آثيار جائحية كورونيا عيىل اقتصياد البلدين
الشقيقن.ويف سيياق اخر ،ذكر مكتب رئيس
اليوزراء يف بييان تلقته “اليزوراء” ان مجلس
الوزراء عقد جلسية اسيتثنائية امس السبت
ملناقشية املوازنة ،فيميا قرر املجليس تاجيل
استكمال التصويت عليها اىل اليوم االحد.

السودان ..تعزيزات عسكرية تصل إىل احلدود
مع إثيوبيا لتحرير “األراضي املغتصبة”
الخرطوم /متابعة الزوراء:
أعلن الجيش السيوداني ،امس السيبت ،وصول
تعزيزات عسيكرية كبيرة إىل واليية القضارف
عىل الحيدود مع إثيوبيا رشقي البالد اسيتعدادا
لتحرير “األرايض املغتصبة”.وقالت وكالة األنباء
الرسيمية (سيونا)“ ،واصلت القوات املسيلحة
السيودانية تقدمها يف الخطيوط األمامية داخل
الفشيقة إلعادة األرايض املغتصبية والتمركز يف
الخطوط الدولية وفقا التفاقيات العام .”1902
وأضافت “أرسيلت القيوات املسيلحة تعزيزات
عسيكرية كبيرة للمناطق األماميية بالرشيط
الحدودي”.ومحلية الفشقة هي إحدى املحليات
الخميس املكونية لواليية القضيارف بيرشق

َ
الرياضين.وأكيد علييوي ،يف كلمية ليه
خالل مؤتمر االتحاد العراقي للصحافة
الرياضيية ،أهميية التعاون بين لجنة
الرياضة والشباب الربملانية والصحفين
واالتحياد العراقي للصحافية الرياضية
يف مجيال ترشييع القوانين الخاصية
بالرياضية العراقيية ،ومنهيا قانونيا
اللجنة االوملبية واالتحيادات الرياضية،
مثنيا عيىل عمل االتحاد السيابق .وفا َز
الزمييل خاليد حاسيم بمنصيب رئيس
االتحياد العراقيي للصحافية الرياضية
بحصوليه عيىل  ١٣٥صوتيا مين اصل
 ١٤٢خيالل االنتخابات التي جرت بمقر
نقابية الصحفيين العراقيين ،اميس

السيودان ،وعادة ما تشيهد هجمات دموية من
قبل مليشييات إثيوبية ،تتهيم الخرطوم أديس
أبابيا بدعمها.وبحسيب الوكالية السيودانية
“اسيتقبلت قيادة الفرقة الثانية مشياة ،امس،
قافلة الدعم واملؤازرة التي قدمتها قبيلتي البنى
عامير والحباب بواليتي كسيال والقضيارف ...
وشملت القافلة العديد من املواد الغذائية وصكا
مالييا بمبليغ خمسيمائة أليف جنيه”.وأكدت
القبيلتان ،بحسيب املصدر نفسه“ :وقوف أهل
اليرشق مع الجييش السيوداني لصيد العدوان
الغاشيم اليذي يسيتهدف األرض والعيرض،
واسيتمرار عمليات االسيناد واملؤازرة حتى يتم
تسلم أرايض الفشقة كافة”.

املالية النيابية تكشف لـ
الزوراء /حسن فالح:
كشيفت اللجنية املاليية النيابيية عين
تفاصييل اجتماعها ميع محافظ البنك
املركيزي بشيأن انهيار العملية املحلية
مقابيل اليدوالر ،وفيميا عيزا النائيب

السيبت ،بحضيور نقييب الصحفيين
العراقيين ،رئييس اتحياد الصحفيين
العرب ،مؤيد الالمي.وفيا َز عدنان لفتة
بمنصب نائب رئييس االتحاد بحصوله
عىل  ١٠٦اصوات ،ويوسيف فعل ألمانة
الرس بحصوله عىل  ١٢٥صوتا .كما فا َز
 ٨مين الزمالء بعضويية الهيئة االدارية
لالتحاد ،وهم :
سييف املالكي ١١٨صوتا ،عمار سياطع
 ١٠٠صيوت ،مؤنس عبدالليه  ٩٩صوتا،
جعفر العلوجي  ٨٨صوتا ،ميثم الحسني
 ٨٧صوتا ،سمر السعد  ٧١صوتا ،جمعة
ثامر  ٦٣صوتا ،بالل زكي  ٥٧صوتا.

تفاصيل اخرى ص6

تفاصيل اجتماعها مع حمافظ البنك املركزي بشأن انهيار العملة احمللية

السيابق والخبير االقتصيادي ،رحييم
الدراجي ،اسيباب ارتفاع سيعر رصف
اليدوالر اىل ترسيب موازنية  2021قبل
التصويت عليها ،حيدد ثالثة معالجات
لتخفييض سيعر الرصف.وقيال عضو

اللجنية املاليية النيابيية ،النائب ناجي
ردييس ،يف حدييث لي”اليزوراء” :ان
اللجنية املاليية اسيتضافت محافيظ
البنيك املركزي لبحث موضيوع ارتفاع
سيعر رصف اليدوالر الكبير واملفاجئ

يف االسيواق املحلية .مبينا :ان املحافظ
اكد ان االرتفاع سيببه الحكومة وليس
البنيك املركزي.واضاف :أن الدوالر يأتي
من مبيعيات النفط العراقية الذي ينزل
يف صنيدوق تنميية العيراق يف الواليات

املتحدة األمريكية ،وبالتايل مالك الدوالر
الحقيقيي هيو وزارة املالية ،وهي التي
تبيع اليدوالر إىل البنك املركزي باعتباره
محاسب الحكومة.

تفاصيل ص2

واشنطن تتهم روسيا بالوقوف وراء اهلجمات اإللكرتونية اليت استهدفت إداراتها
واشنطن /متابعة الزوراء:
اتهميت الخارجيية األمركية روسييا بالوقيوف وراء
الهجميات اإللكرونيية التي رضبيت إدارات وهيئات
أمركية مؤخرا.وقال وزيير الخارجية ،مايك بومبيو،

إنه مين الواضيح أن روسييا مسيؤولة عين الهجوم
اإللكروني الكبر الذي طال وكاالت حكوميّة أمركيّة
ً
وأهدافا يف كل أنحياء العاليم ً
أيضا.واكد بومبيو
عي ّدة
لربنامج “ذي مارك ليفن شو”“ :اآلن يمكننا أن نقول

بشكل واضح جدا إن الروس” يقفون وراء ذلك الهجوم.
وأضياف“ :كانت هنياك جهود كبرة السيتخدام جزء
من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أسيايس
داخل أنظمة الحكومة األمركية”.وكان بومبيو أشار،

االثنن ،إىل تورط موسكو يف هذه الهجمات ،مؤكدا أن
الحكومة الروسيية قامت بمحاوالت متكررة الخراق
شبكات الحكومة األمركية.

تفاصيل ص3

أكد عدم مسؤوليته عن أي آثار جانبية

رئيس الربازيل :لقاح فايزر ميكنه أن ينبت حلية للنساء وحيول شخصا إىل متساح

برازيليا /متابعة الزوراء:
شين الرئييس الربازييي ،جايير
بولسيونارو ،هجوميا ً عيىل اللقاحات
ً
قائيال إنه
املضيادة لفيروس كورونا،
“يف العقيد الذي يتيم إبرامه مع رشكة
فايزر ،تقول بوضوح تام :نحن لسينا
مسيؤولن عن أي آثار جانبيية  ...إذا
تحوّلت إىل تمساح ،فهذه مشكلتك”.
وأضياف بولسيونارو ،خيالل كلمية

ألقاهيا يف بورتيو سييغورو شيمال
رشقيي الربازييل“ :إذا صيار شيخص
ميا سيوبرمان أو نبتيت الميرأة لحية
أو بيدأ رجيل يتحدث بصوت نسيائي،
فال عالقية لهم بذلك”.وجيرى اختبار
اللقياح اليذي طورته رشكية “فايزر”
األمركيية ورشكة “بيونتيك” األملانية
يف الربازييل ألسيابيع ،وبيدأت اململكة
املتحدة والواليات املتحدة اسيتخدامه.

وعىل الرغم من معارضة بولسيونارو،
قيررت املحكمية العلييا يف الربازييل
الخميس جعيل التطعيم ضد “كوفيد-
 ”19إلزاميياً ،لكن مين دون أن يكون
قرسياً ،يف ثاني أكثر دول العالم ترضرا ً
بعيد الوالييات املتحيدة ،بنحيو 185
أليف وفاة.وهيذا يعنيي أن السيلطات
لن تكون قيادرة عىل اسيتخدام القوة
إلجبار شخص عىل أخذ اللقاح ،ولكنها

ستكون قادرة عىل فرض غرامة عليه
أو منعيه من الذهياب إىل أماكن عامة
معينية .وأكد جايير بولسيونارو :أن
“اللقياح ،بمجيرد اعتمياده مين قبل
وكالة أنفيسا الصحية ،سيكون متاحا ً
ليكل مين يرييده ،ولكننيي لين أتلقى
اللقاح” ،مضيفاً“ :البعض يقول إنني
ّ
السيذج
أعطي مثاالً سييئاً ،ولكن عىل
واملعتوهن الذيين يقولون ذلك ،أجيب

ُ
أصبيت بالفعل بالفروس ولدي
بأنني
أجسام مضادة ،فلماذا آخذ اللقاح؟”.
وتجاهل الرئيس الربازيي عىل ما يبدو
حياالت اإلصابة ميرة ثانيية بفروس
كورونيا املسيتجد يف جمييع أنحياء
العاليم ،بميا يف ذلك الربازييل .وأصيب
بولسونارو بالفروس يف يوليو املايض،
وتعياىف بعد  20يوما ً من دون أن تظهر
عليه أعراض شديدة.
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رمسياً ..البنك املركزي يعلن خفض قيمة الدينار إىل  1450مقابل الدوالر

وزير املالية :تعديل سعر الصرف قرار سياسي وحيظى بتأييد القوى السياسية والربملانية
الزوراء/مصطفى العتابي :
أكد وزير املالية ،عيل عالوي ،ان تعديل سعر
الرصف هو قرار سيايس للقيادة العراقية،
ويحظى بتأييد القوى السياسية والربملانية
والفعاليات االقتصادية التي شاركت مع
الحكومة يف نقاشات مطولة للتوصل اىل هذا
االجراء ،وفيما اعلن ان تغيري سعر الرصف
سيحصل ملرة واحدة ،ولن يتكرر مستقبال،
قرر البنك املركزي العراقي ،رسمياً ،تعديل
سعر رصف العملة األجنبية (الدوالر األمريكي)
لتكون  145ألف دينار مقابل كل  100دوالر.
وقال وزير املالية ،عيل عالوي ،يف بيان تلقته
«الزوراء» :انه ال يخفى عىل ابناء شعبنا حجم
االزمة االقتصادية العاملية التي نجمت عن
تداعيات جائحة كورونا وهزت اقتصاديات
معظم دول العالم ،ويف بلدنا فأن االزمة املالية
الناتجة عن الرتاجع الحاد يف االيرادات النفطية
ارتبطت ايضا بوجود اختالالت هيكلية يف
االقتصاد العراقي لم تتم معالجتها جديا ،وتم
ترحيلها من مرحلة اىل اخرى .
واضاف :انه عىل هذا االساس اصبح واضحا
للعيان اهمية اجراء اصالحات عاجلة يف مختلف
املجاالت واملحاور االقتصادية ،ومنها سعر
رصف العملة .مؤكدا :انه رغم ان هذا القرار
هو احد القرارات الصعبة ،ولكننا مضطرين
التخاذه لكونه يعالج جانبا كبريا من االزمة،
ولتجنب الحاالت املشابهة التي تعرضت لها
دول اخرى ،ولضمان حماية االقتصاد العراقي
وتفعيل نشاطه وتحقيق قفزة اصالحية
شجاعة ،واجراء تنمية حقيقية بمعونة
ومشاركة الجميع ،حكومة وقوى سياسية
وفعاليات اقتصادية واجتماعية.
واشار اىل :ان قرار تعديل سعر الرصف
سيكون ملرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبالً،

وستعمل الحكومة ،باالضافة اىل البنك املركزي،
عىل تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع
متطلبات االصالح ،فيما ستعمل الحكومة
بشكل فوري عىل دعم القطاعات املترضرة
والرشائح الفقرية عرب اجراءات تتضمن زيادة
مخصصات الرعاية االجتماعية يف املوازنة
العامة من اجل تعويض االرتفاع املحتمل يف
اسعار بعض السلع املستوردة.
وتابع :كما اننا وجهنا املصارف الحكومية
بزيادة معدالت سعر الفائدة تشجيعا ً
للمواطنني لالحتفاظ بمدخراتهم يف هذه
املصارف ،واالستفادة من الفائدة املرتفعة
املقدمة اليهم .
واوضح :ان تعديل سعر الرصف هو قرار
سيايس للقيادة العراقية ويحظى بتأييد القوى
السياسية والربملانية والفعاليات االقتصادية
التي شاركت مع الحكومة يف نقاشات مطولة
للتوصل اىل هذا االجراء ،باالضافة اىل الجهات
الدولية املختصة ،ومنها صندوق النقد الدويل
الذي وعد بتخصيص مبالغ كبرية ملواجهة
انعكاسات الجائحة عىل الفئات الهشة ،وهي
جزء مهم من برنامج االصالح الحكومي
فيما يتعلق بجوانب االصالحات والتنمية
االقتصادية .
ومىض بالقول :كما اعدت وزارة املالية ورقة
مفصلة عن االسئلة التي من املمكن ان تسأل
عن تغيري سعر الرصف يف البالد .مؤكدا :ان
االقتصاد العراقي سوف يزداد فاعلية مع
دخول االصالحات االقتصادية حيز التنفيذ،
وان ال صحة للتفسريات الخاطئة املتشائمة
التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة
حركة االصالح ،ومنع احداث نقلة نوعية يف
مجاالت الصناعة والزراعة والتنمية.
ويف السياق نفسه ،ذكر البنك املركزي العراقي

يف بيان تلقته «الزوراء» :انه خالل األشهر
األخرية من هذا العام ،جرت مداوالت مكثفة
مع رئيس الوزراء ووزير املالية والسلطة
الترشيعية ،بشأن الوضع االقتصادي عموما ً
واألزمة املالية التي تمر بها املالية العامة
بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه
والتحديات االقتصادية والصحية.
واضاف :ان مجلس إدارة البنك املركزي عقد
عددا ً من االجتماعات استضاف يف بعضها
وزير املالية للغرض نفسه.
ويود البنك املركزي العراقي أن يبني ما ييل:
 -1إن التشوهات الهيكلية يف االقتصاد العراقي
هي التي أفقرت املالية العامة وقي ّدت قدرة
اإلصالح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة
املالية .فليس مصادفة أن يكون الوضع املايل
بهذا السوء ،وال هو وليد السنة الحالية أو
التي قبلها ،ولكنه تأصل لألسف منذ أكثر من
عقد ونصف بسبب قيادة السياسة لالقتصاد
وتغليب التفكري السيايس وأولويات السياسيني

عىل الفكر االقتصادي وأولويات التنمية
وقواعد العالقة بني السياسة االقتصادية من
جهة والسياستني املالية والنقدية من جهة
أخرى ،فتخلفت السياسة املالية عن أداء
أدوارها ،وانشغلت السياسة النقدية برتميم
مخرجات السياسة املالية املرتبكة.
 -2إن تبعية السياسة االقتصادية واملالية
لطموحات السياسيني ومشاغلهم ،أودت
بآخر النماذج املقبولة لإلدارة املالية يف
العراق ،وحرصت دور تلك اإلدارة بتوزيع
املوارد النفطية عىل متطلبات إدامة الحياة
كالرواتب واملتطلبات التشغيلية ،ولم تتص َد
وزارة املالية ألدوارها وموقعها الريادي يف
الشأن االقتصادي ،فضال عن كونها افتقرت
إىل العديد من املعلومات االقتصادية واملالية
التي يمكن أن ّ
تسهل عليها وعىل متخذ القرار
يف الدولة توجيه األهداف قصرية ومتوسطة
األمد ،األمر الذي يستدعي التوجه الفاعل لبناء
قواعد بيانات اقتصادية ومالية تسهل اتخاذ

القرارات وتخدم التنبؤات.
 -3بسبب هذهِ األحوال مجتمعة ،لم يكن أمام
البنك املركزي إال التدخل يف أكثر من مناسبة،
لدعم املالية العامة وإنقاذ متطلبات االنفاق
العام الحرجة ..غري أن ذلك ال يعني أن هذهِ
التدخالت تبقى مفتوحة بال ضوابط وال
نهايات.
 -4من جانب آخر ،يتفهم البنك املركزي
املصاعب التي تواجه نوايا اإلصالح التي
تتجه الحكومة للقيام بها ،ولكن ذلك ال
يمنع من رهن أية خطوات يمكن أن تقوم
بها السلطة النقدية بخطوات فاعلة إلجراء
اإلصالحات التي تمس حتما ً مؤسسات
السلطة املالية ،وخصوصا ً مؤسسات
الجباية الفاعلة ،الكمارك والرضائب،
ومؤسسات الجباية العامة األخرى ،وأن
يجري ترشيق االنفاق وترشيده ،وكل ذلك
يعتمد عىل اإلرادة السياسية ملؤسسات
الدولة العليا التي تدعم توجهات السلطة
املالية لتحقيق ذلك،
ويتطلب األمر توجه الحكومة لدعم الفئات
الهشة التي ستتأثر حتما ً بشكل مبارش،
خصوصا ً بأي إجراء لتغيري سعر الرصف.
 -5سيكون للسلطة الترشيعية دور مهم يف
دعم توجه البنك املركزي لتعديل سعر رصف
العملة األجنبية ،إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا
القرار قد يجعلنا مضطرين التخاذ قرارات
صعبة قد تضع العراق يف حالة مشابهة ملا
تعرضت إليه دول مجاورة.
كما يتوجب التأكيد هنا بأن هذا التغيري
(التخفيض) يف قيمة الدينار العراقي سيكون
ملرة واحدة فقط ،ولن يتكرر ،وسيدافع البنك
املركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من
احتياطاته األجنبية التي لم تزل بمستويات

رصينة تمكنه من ذلك.
 -6إن األزمة املالية التي تعرض لها العراق
بسبب جائحة كورونا وما أسفرت عنه
من تدهور أسعار النفط وتراجع اإليرادات
النفطية ،أدى ذلك إىل حدوث عجز كبري يف
املوازنة العامة واضطرار وزارة املالية إىل
االقرتاض من املصارف وإعادة خصمها لدى
البنك املركزي وبمبالغ كبرية ،لغرض دفع
الرواتب وتلبية االحتياجات اإلنفاقية األخرى
املتعلقة بالخدمات املقدمة للمواطنني ،كما أن
االستمرار بسعر الرصف الحايل ،الذي ال يتناسب
بجميع األحوال مع معدالت أسعار الرصف
لدى الدول األخرى أصبح يشكل عائق كبري
إلجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية
لإلنتاج املحيل ،األمر الذي دفع البنك املركزي
إىل التفكري الج ّدي باالستجابة ملتطلبات تمويل
املوازنة بسعر الرصف الذي يتيح توفري املوارد
الكافية لتغطية هذه االحتياجات وضمان
انسيابية دفع الرواتب واملتطلبات الحرجة
لإلنفاق الحكومي ،وحرصا ً من البنك عىل
تفادي استنزاف احتياطياته األجنبية ،والتي
تمثل الرافعة املالية األساسية لالستقرار
النقدي يف العراق ،وحرصه عىل اسناد املالية
العامة ،باعتباره مستشار الحكومة واملسؤول
عن مسك حساباتها.
وتأسيسا عىل ما تقدم ،فقد قرر البنك املركزي
العراقي تعديل سعر رصف العملة األجنبية،
وكما ييل:
 1450دينار لكل دوالر سعر رشاء العملة
األجنبية من وزارة املالية.
 1460دينار لكل دوالر سعر بيع العملة
األجنبية للمصارف.
 1470دينار لكل دوالر سعر بيع العملة
األجنبية للجمهور.

الدراجي يعزو ارتفاع سعر الدوالر إىل تسريب املوازنة وحيدد ثالثة معاجلات لتخفيضه

املالية النيابية تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كشفت اللجنة املالية النيابية عن
تفاصيل اجتماعها مع محافظ البنك
املركزي بشأن انهيار العملة املحلية
مقابل الدوالر ،وفيما عزا النائب
السابق والخبري االقتصادي ،رحيم
الدراجي ،اسباب ارتفاع سعر رصف
الدوالر اىل ترسيب موازنة  2021قبل
التصويت عليها ،حدد ثالثة معالجات
لتخفيض سعر الرصف.
وقال عضو اللجنة املالية النيابية،
النائب ناجي رديس ،يف حديث
لـ»الزوراء» :ان اللجنة املالية

استضافت محافظ البنك املركزي
لبحث موضوع ارتفاع سعر رصف
الدوالر الكبري واملفاجئ يف االسواق
املحلية .مبينا :ان املحافظ اكد ان
االرتفاع سببه الحكومة وليس البنك
املركزي.
واضاف :أن الدوالر يأتي من مبيعات
النفط العراقية الذي ينزل يف صندوق
تنمية العراق يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وبالتايل مالك الدوالر
الحقيقي هو وزارة املالية ،وهي التي
تبيع الدوالر إىل البنك املركزي باعتباره
محاسب الحكومة.

تفاصيل اجتماعها مع حمافظ البنك املركزي بشأن انهيار العملة احمللية

وأوضح :أن وزارة املالية ،ومنذ
شهرين ،امتنعت عن بيع الدوالر
من أجل رفع سعره اتجاه الدينار
العراقي لسد عجز املوازنة العامة،
وتحقيق بعض العمليات التنموية
حسب ما ترى الحكومة ،وبالتايل أن
مربرات البنك املركزي بأن ارتفاع
سعر الرصف هو قرار حكومي ،ولم
يكن قرارا ً صادرا ً من البنك املركزي.
واشار إىل :أن مجلس الوزراء حتى
هذه اللحظة لم يصوت عىل املوازنة
العامة .مؤكدا :أن اللجنة املالية لم
تتسلم شيئا ً رسميا ً من الحكومة بهذا

بعد تسجيل  1307إصابات جديدة و 10حاالت وفاة

العراق يسجل تراجعا كبريا يف عدد وفيات
كورونا والشفاء تتجاوز  519ألفا

بغداد /متابعة الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة،
امس السبت ،املوقف الوبائي
اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 1307اصابات جديدة و10
حاالت وفاة وشفاء  1914حالة،
حددت دائرتا صحة الرصافة
الجغرايف
التوزيع
والكرخ
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس،31510 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،4112751مبينة انه تم
تسجيل  1307اصابات جديدة
و 10حاالت وفاة وشفاء 1914
حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)%89.0( 519005 :أما
عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،583118بينما عدد الحاالت
التي تحت العالج ،51433 :يف
حني عدد الحاالت الراقدة يف
العناية املركزة ،184 :وعدد
حاالت الوفيات الكيل.12680:
من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغداد الرصافة ،عبد الغني
الساعدي ،تسجيل  51اصابة
جديدة بفريوس كورونا ،بينها
 31اصابة شخصت خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته

«الزوراء» :ان «املؤسسات
الصحية يف جانب الرصافة
سجلت ،أمس 51 ،اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل:
 31حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية :قطاع
النهروان  6حاالت  /قطاع املدائن
 6حاالت /قطاع االستقالل
 3حاالت  /قطاع الرصافة 9
حاالت .
واشار اىل :ان  20حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحي
 3حاالت يف كل من املناطق
التالية مدينة الصدر والزعفرانية
والشعب  /وحالتني يف كل
من منطقة النعريية واالمني
والبلديات  /وحالة واحدة يف
كل من املناطق التالية الطالبية
واالصالح والكرخ والحبيبية
وبغداد جديدة.
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  72473تويف منهم
 1413فيما اكتسب الشفاء
 ، 70347واملتبقي قيد العالج
.« 713
ودعا الساعدي املواطنني اىل
«االلتزام بإجراءات الوقاية
االجتماع
التباعد
وتطبيق

لحمايتهم من االصابة وتقليل
تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ
املوقف الوبائي لها مع اعداد
وعناوين الحاالت املشخصة
يف مخترباتها بمرض فريوس
كورونا املستجد مع اعداد
الشفاء والوفيات لغاية الساعة
العارشة من ليلة الجمعة واملعلن
عنها ،امس السبت.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان عدد االصابات
 256موزعة كاآلتي :أبو دشري
 /2أبو غريب  /36اإلسكان /6
االعالم  /8البياع  /8التاجي /2
الحارثية  /2الحرية  /11الدورة
 /36الدولعي  /1الرحمانية /1
السيدية  /9الشالجية  /4الشعلة
 /7الصالحية  /3الطارمية /7
العامرية  /9العطيفية /12
العالوي  /1الغزالية  /5القادسية
 /5الكاظمية  /4املحمودية
 /17املعالف  /1املنصور /4
املواصالت  /2الوشاش /1
الريموك  /4اليوسفية  /3حي
الجامعة  /3حي الجهاد /12
حي العامل  /14حي العدل
 /2حي الفرات  /1شارع
حيفا  /2صدر اليوسفية /3
ناحية الرشيد  /2سكنة جانب
الرصافة  /4محافظة االنبار .2
واضافت :ان عدد الشفاء،339 :
بينما الوفيات.2 :

الشأن.
من جهته ،ذكر النائب السابق يف
اللجنة املالية والخبري االقتصادي،
رحيم الدراجي ،يف حديث لـ»الزوراء»:
ان البنك املركزي يتحمل مسؤولية
ارتفاع سعر الرصف الدوالر باعتباره
هيئة مستقلة ،كما ان الحكومة
ال يسمح لها ان تتدخل بالسياسة
النقدية واملالية للبنك املركزي.
واضاف :ان السياسة املالية داخل
البنك املركزي سياسة خاطئة ادت
اىل احتكار نافذة بيع العملة اىل
جهات معينة ،ما ادى اىل صعود

الدوالر بصورة غري طبيعية .مبينا:
ان املواطن العراقي هو الخارس االكرب
من هذا االرتفاع ،وكذلك خزينة الدولة
غري مستفيدة منه ،أما الفائدة فقط
اىل اصحاب الدكاكني والبنوك االهلية
التابعة لجهات سياسية معروفة.
واوضح :ان الترسيب الذي حصل
بموضوع املوازنة ،وقد تم ذكر بند
بخصوص بيع الدوالر ،ادى اىل ارباك
السوق ،واىل تشجيع املضاربني
بالدوالر اىل رفع سعره بشكل غري
طبيعي .الفتا اىل :ان الحكومة تتحمل
مسؤولية ترسيب املوازنة قبل اقرارها

واالرباك الذي حصل يف السوق.
واشار اىل :ان املعالجات يمكن ان
تكون من خالل ايقاف االسترياد
العشوائي ملدة اسبوع ،مع ضخ
كميات كبرية من الدوالر اىل السوق
املحيل ،الن البنك املركزي يبيع يوميا
بحدود  230مليون دوالر ،يفرتض 20
مليون ينزل اىل السوق و 210ماليني
تذهب اىل الخارج لغرض االستريادات.
وتابع :كما عىل البنك املركزي ان يعزز
منافذ بيع العملة ويمنع االحتكار
اىل البنوك االهلية .مبينا :ان هناك 3
بنوك حكومية لديها عرشات الفروع،

وزارة النقل
اعالن رقم ()10777
الشركة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم :االمالك والعقارات

فيمكن للبنك املركزي اعطاء صالحية
لهذه البنوك ببيع الدوالر ،ويمكن
بهذه الطريقة ان يرجع الدوالر اىل
وضعه الطبيعي.
ولفت اىل :ان هناك إرصارا عىل ارضار
املواطن العراقي ،واضعاف القدرة
الرشائية للمواطن ،وتدمري السوق
العراقية ،وكساد البضائع داخل
السوق ،وبالتايل قد تؤدي اىل ارضار
قد تؤثر حتى علىفي طبيعة اداء
الحكومة العراقية .مرجحا استمرار
ارتفاع سعر الدوالر اىل مستويات
كبرية.

العدد10777 :
التاريخ 2020/12/17:

بالنظر لعدم حصول راغب بالضم
ُ
تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط واملشيدات
املدرجة ادناه يف محافظة ( بغداد) يف اليوم ( الخامس عرش) تبدأ من اليوم التايل لنرش
االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013املعدل .
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ ( )5000دينار غري
قابل للرد
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة العارشة يف مقرالرشكة اعاله و ان يقدم املزايد كتاب يؤيد
براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل ( الرشكة العامة الدارة النقل الخاص ) وهوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية او ( البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن ( النسخة االصلية)
ودفع التأمينات القانونية البالغة  %20مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق و كذلك
يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة  %2وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني
علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل

مدة االيجارملدة سنة واحدة  ...يدفع عىل شكل قسط واحد .

كريم هاشم حسني الجابري
املدير العام
رئيس مجلس االدارة
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تقرير نيابي % 17 :نسبة اجناز املنهاج الوزاري

الربملان يوجه باستضافة الوزراء املذكورين يف
تقرير جلنة مراقبة تنفيذ الربنامج احلكومي
الزوراء /يوسف سلم�ان:
انه�ت لجنة مراقب�ة تنفي�ذ الربنامج
الحكوم�ي والتخطي�ط االس�رتاتيجي
النيابية عرض تقريرها نصف السنوي
يف جلس�ة ،ام�س الس�بت ،ووجه�ت
رئاس�ة مجل�س الن�واب باس�تضافة
ال�وزراء املذكوري�ن ضم�ن التقري�ر
الخاص للجنة مراقبة تنفيذ الربنامج
الحكومي والتخطيط االس�رتاتيجي يف
جلسات الربملان املقبلة .
كم�ا ارج�أت رئاس�ة مجل�س النواب
االجتم�اع املش�رتك لق�ادة الكت�ل
السياس�ية واعضاء اللجنة القانونية
النيابي�ة والن�واب ممث�ي الكت�ل
واملحافظ�ات ،ال�ذي كان مقررا عقده
ظهر امس الس�بت ملناقش�ة مرشوع
قان�ون املحكمة االتحادي�ة ،اىل موعد
اخر سيحدد الحقا .

وق�ررت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة
االس�تمرار بمناقش�ة قانون املحكمة
االتحادية ودراسة التعديات املقرتحة
من رؤساء الكتل .
اىل ذلك ،كشفت اللجنة املالية النيابية
ع�ن الدوائ�ر واملؤسس�ات الحكومية
التي لم تقدم حس�ابات ختامية حتى
اآلن ،وح�ذرت انها س�تطلب رس�ميا
حجب الرواتب عن هذه الدوائر يف حال
عدم ارسال تلك الحسابات .
وقالت عض�و اللجنة ،النائ�ب ماجدة
التميم�ي ،يف مؤتم�ر صحف�ي تابعته
“الزوراء” :ان “ دي�وان الرقابة املالية
ارسل كتابا رس�ميا اىل مجلس النواب
يف  11 /25محت�واه ع�ن الحس�ابات
الختامي�ة ،وابلغن�ا ان هن�اك دوائ�ر
ووزارات ال ترسل حساباتها الختامية،
والنع�رف موقفها لنتمك�ن بالتايل من

جرد املوقف املايل للعراق “ .واشارت اىل
ان “ ديوان الرقابة املالية ارسل تأكيدا
اىل االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء عن
دوائ�ر حكومية واخ�رى دوائر تمويل
ذاتي لم تقدم حساباتها الختامية “.
واضاف�ت ان “ الدائ�رة الت�ي احتل�ت
املرتب�ة االوىل بع�دم تقديم حس�ابات
ختامية هي دائ�رة صحة ذي قار منذ
 ، 2009ويف�رتض ان تقدم حس�ابات
لغاي�ة  2019باعتباره�ا س�نة مالية
منتهية ،وتليها دائرة صحة واسط لم
تقدم حسابات منذ .“ 2010
واكدت عضو اللجنة املالية النيابية ان
“ع�دم تقديم هذه الدوائر حس�اباتها
سيعطل كل الحسبات الختامية للدولة
العراقية “ .مطالبة االرساع بإرسالها،
وإال س�نطلب يف اللجن�ة املالية حجب
الرواتب عن هذه الدوائر .

واشنطن تتهم روسيا بالوقوف وراء اهلجمات
اإللكرتونية اليت استهدفت إداراتها
واشنطن /متابعة الزوراء:
اتهم�ت الخارجي�ة األمريكية روس�يا
بالوق�وف وراء الهجم�ات اإللكرتونية
التي رضب�ت إدارات وهيئات أمريكية
مؤخرا.
وق�ال وزير الخارجي�ة ،مايك بومبيو،
إن�ه من الواضح أن روس�يا مس�ؤولة
عن الهج�وم اإللكرتون�ي الكبري الذي
ط�ال وكاالت حكوميّ�ة أمريكيّ�ة ع ّدة
ً
وأهدافا يف كل أنحاء العالم ً
أيضا.
واكد بومبيو لربنامج “ذي مارك ليفني
ش�و”“ :اآلن يمكنن�ا أن نقول بش�كل
واض�ح جدا إن ال�روس” يقفون وراء
ذلك الهجوم.
وأض�اف“ :كان�ت هناك جه�ود كبرية
الستخدام جزء من برنامج معلوماتي
لط�رف ثالث لدس رمز أس�ايس داخل
أنظمة الحكومة األمريكية”.
وكان بومبيو أش�ار ،االثنني ،إىل تورط
موس�كو يف هذه الهجم�ات ،مؤكدا أن
الحكومة الروس�ية قام�ت بمحاوالت
متك�ررة الخ�رتاق ش�بكات الحكومة
األمريكية.
وكانت وحدة األمن الس�يرباني بوزارة
الداخلي�ة األمريكي�ة ح�ذرت ،يف وقت
س�ابق ،م�ن أن االخ�رتاق يمثل خطرا
كب�ريا ع�ى الحكوم�ة الفيدرالي�ة
والقطاع الخاص.
وق�ال أعض�اء بالكونغ�رس ،يف وقت
س�ابق ،إن إدارة دونالد ترمب عرضت
تفاصيل حول حملة القرصنة األخرية
ضد الحكومة األمريكية.
وقال الس�يناتور ،دي�ك دوربني ،عضو
مجلس الشيوخ – إلينوي“ :ظل البيت
ً
صامتا تقري ًبا ،حيث تكشفت
األبيض
كل ه�ذه الحقائق يومً ا بع�د يوم ،وال
أس�تطيع أن أفه� َم مل�اذا ل�م يتح�دث
القائ� ُد الع�امُ للواليات املتح�دة بقوة
ض�د الروس ،لتورطهم يف هذا االنتهاكِ
األمني الس�يرباني؟ ملاذا لم يُش ِّبه هذا

بغزو افرتايض للواليات املتحدة ،عندما
ٍ
ُ
يتعل�ق األم� ُر بأمننا القوم�ي؟ أعتقد
َ
نك�ون حازمني منذ
أن�ه كان يجب أن
َ
وصادقني مع الشعب األمريكي
البداية
ً
أيضا بش�أن طبيعة هذا التهديد ،لكن
بدال من ذلك التزم الرئيس الصمت”.
وذك�رت مجموعة مايكروس�وفت ،يف
وق�ت متأخر من الخميس ،أنها أبلغت
أكث�ر م�ن أربع�ني عمي�ا اس�تهدفوا
بالربام�ج الض�ارة التي يق�ول خرباء
األم�ن ،إنه�ا ق�د تس�مح للمهاجمني
بالوصول با قيد إىل األنظمة الحكومية
الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية
واملرافق األخرى.
وتس�تخدم مايكروس�وفت برمجيات
“أوري�ون” ،وه�ي برمجي�ات إلدارة
الش�بكات تس�تخدم عى نطاق واسع
من إنتاج رشكة “سوالرويندز” ،والتي
اس�تخدمت يف الهجمات التي يش�تبه
بأنه�ا روس�ية ع�ى وكاالت حيوي�ة
أمريكية وأهداف أخرى.
وتوع�د الرئيس األمريكي املنتخب ،جو
باي�دن ،بمعاقب�ة من نف�ذوا هجمات
إلكرتونية عى الحكومة األمريكية.
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باي�دن تح�دث عن خ�رق بعي�د املدى
لألم�ن الس�يرباني ت�م الكش�ف عنه،
متعه�دا باتخاذ إج�راءات رسيعة للرد
بمجرد توليه منصبه الشهر املقبل.
الرئي�س املنتخ�ب ق�ال إن فريق�ه
سيجعل مس�ألة االخرتاق السيرباني،
أولوية قصوى وس�يفرض “عقوبات
كبرية” عى األطراف املسؤولة عن مثل
هذه الهجمات اإللكرتونية.
وكان�ت مجل�ة “بوليتيك�و” Politico
األمريكي�ة عن تع�رض دائ�رة الطاقة
األمريكي�ة وإدارة األم�ن القوم�ي
الن�ووي ،الخ�رتاق يف إط�ار الهجم�ة
الس�يربانية التي تح� ّدث عنها الرئيس
املنتخب بايدن.
بوليتيك�و ،أضاف�ت أن هن�اك دالئ�ل
تؤكد اخرتاق القراصنة لش�بكة دائرة
الطاقة األمريكية وإدارة األمن القومي
النووي ،التي تدير األسلحة النووية.
القراصن�ة  -حس�ب املعلوم�ات -
تمكن�وا م�ن الوص�ول إىل ش�بكاتهم
كجزء من هجم�ة إلكرتونية ضخمة،
وذلك نقا عن مسؤولني تحدثوا ملجلة
“بوليتيكو”.

الرئيس اجلزائري يبحث عن متنفس يف تونس
تونس/متابعة الزوراء:
يبح�ث الرئيس الجزائ�ري عبداملجيد
ّ
متنف�س يف مواجهة هزة
تب�ون ع�ن
االعرتاف األمريكي بمغربية الصحراء،
إضاف�ة إىل إع�ان املغ�رب تطبي�ع
العاقات مع إرسائيل وهي التطورات
التي عمقت عزل�ة الجزائر التي ترص
عى مواصلة دعم جبهة البوليساريو
رغم أزماتها الداخلية.
وأعل�ن الرئي�س الجزائ�ري الخميس
خال اتصال مع نظريه التونيس قيس
سعيد ،عزمه زيارة تونس بعد تماثله
للشفاء التام.
وأف�اد تبون خال االتص�ال بأن “أول
مكامل�ة هاتفية ل�ه (بع�د التعايف من
املرض) أرادها أن تك�ون مع الرئيس
التون�يس” .معربا عن عزم�ه “زيارة
تونس يف أقرب اآلجال بعد تماثله التام
للشفاء” ،دون تحديد موعد.
وترب�ط تون�س والجزائ�ر عاق�ات
تاريخي�ة قوي�ة إال أن الس�لطات
الجزائري�ة تب�دو متخوّفة م�ن تأثري
دول كربى كفرنسا والواليات املتحدة،
التي ساءت عاقتها بهما مؤخرا ،عى
املوقف التونيس.
ورغ�م أن الرئي�س الجزائ�ري كان
يعت�زم زيارة تونس قبل أش�هر وهي
الزي�ارة الت�ي تأجلت بس�بب إصابته
بفاي�روس كورون�ا ،إال أن مراقب�ني
يرجحون أن تكون التطورات األخرية
يف املنطق�ة مح�ور زيارت�ه القادم�ة
إىل البل�د يف محاولة لف�ك العزلة التي
طوقت الجزائر.
ومن غري املس�تبعد أن تحاول الجزائر
الت�ي تجد نفس�ها يف مأزق اس�تمالة
املوق�ف التونيس يف س�ياق مكابدتها
إليجاد حلفاء يدعمونها يف الدفاع عن
الجبهة االنفصالية ،خاصة بعد البيان
ال�ذي أصدرت�ه الخارجية التونس�ية
للن�أي بتون�س ع�ن ترصيح�ات
لسياس�يني ودبلوماس�يني س�ابقني
دافعوا عن تطبيع الرباط مع تل أبيب
وحمّلوا الجزائر مس�ؤولية االنقسام

املغاربي بسبب دعمها لانفصاليني.
وي�رى متابع�ون أن الجزائر قد تفهم
ن�أي الخارجي�ة التونس�ية بنفس�ها
عن تل�ك الترصيحات بمثاب�ة انحياز
لها ضد املغرب ،باإلضافة إىل الس�عي
يف اس�تثمار موقف الرئي�س التونيس
الراف�ض للتطبيع ،لك�ن الدبلومايس
التون�يس الس�ابق عبدالل�ه العبي�دي
يس�تبعد اتخ�اذ تونس خط�وة كهذه
متوقعا حفاظها عى الحياد.
وأض�اف العبي�دي “ ،لي�س بإم�كان
تونس أن تتخذ موقفا يف صالح طرف
ض�د آخ�ر ..كل م�ا يف األم�ر أنه�ا قد
تحاول أن تق�رّب بينهما قدر اإلمكان
وإن كان صعبا خال هذه الفرتة”.
ويق�ول وزي�ر الخارجي�ة التون�يس
الس�ابق أحم�د وني�س ،ال�ذي أثارت
ترصيحات�ه جدال خال األيام املاضية
وحرك�ت العاق�ات ب�ني الخارجيتني
التونس�ية والجزائري�ة“ ،س�تكون
قضية التطبي�ع وقضية ليبيا واألزمة
االقتصادي�ة يف تون�س واألزم�ة
السياس�ية والدس�تورية يف الجزائ�ر
ومستقبل املغرب الكبري أهم املواضيع
التي سيقع تداولها”.
وأضاف ونيس “ ،هناك جدل يف تونس
بش�أن تط�ور العاقات ب�ني إرسائيل
واملغرب ،وأعتقد أن البعض من الرأي
الع�ام يؤمن أن ق�رار املغرب للتطبيع

م�ع إرسائيل لم يكن يقص�د التطبيع
ّ
تش�نها
وإنم�ا يقص�د الح�رب الت�ي
الجزائ�ر ض�د اململكة املغربي�ة والتي
وصلت إىل ح�دود غري مقبولة .ويجب
أن يقع توضيح هذه املواقف الشعبية
والحكومية بني تونس والجزائر”.
وبحس�ب وني�س “فإن املغ�رب اتخذ
ق�رارا صعب�ا وق�رارا م�رّا ال من أجل
التطبي�ع لك�ن ليش�ري إىل خط�ورة
الح�رب الت�ي يقاومها منذ  45س�نة
وهي حرب تشنها الجزائر ضد الرباط
بكل وضوح”.
وي�رى وزي�ر الخارجي�ة األس�بق أن
“م�ا اضط�ر املغرب إىل ه�ذه الخطوة
الدبلوماس�ية ليس التحمس للتطبيع
بق�در م�ا هو صيان�ة لوح�دة الرتاب
املغربي ووحدة السيادة املغربية”.
وأض�اف “املغ�رب ضم�ن الي�وم أن
دولة قارة العضوي�ة يف مجلس األمن
س�تحمي ّ
أي مب�ادرات عدائي�ة ضده
بخص�وص قضي�ة الصح�راء وه�و
بمثاب�ة التزام وتطم�ني له بخصوص
وح�دة تراب�ه ،ما من ش�أنه أن يخدم
امليزان االس�رتاتيجي يف املغرب الكبري
ألن املغ�رب ل�م يع�د مه�ددا يف وحدة
ترابه وكيانه كما كان الحال عليه منذ
 45سنة”.
ّ
وع�ربت نخب رس�مية وسياس�ية يف
الجزائ�ر ع�ن انزعاجها م�ن التحول
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الافت يف املوقف األمريكي تجاه النزاع
القائم حول إقلي�م الصحراء ،وتوحي
تلميح�ات وردت عى لس�ان أكثر من
مس�ؤول يف الجزائ�ر ،إىل أنها تتجه إىل
تحقيق توازن النف�وذ يف املنطقة عرب
االنفت�اح أكثر ع�ى رشكاء تقليديني
لها كروسيا والصني.
ويش�ري التوتر يف الترصيح�ات ،الذي
صاحب اإلع�ان األمريكي واإلجراءات
املغربية السابقة لفتح معرب الكركرات،
إىل أن الجي�ش الجزائري يجد نفس�ه
يف ورط�ة حقيقية ال يس�تطيع فيها
أن يح�دد إن كان التصعي�د من خال
البوليس�اريو سيكون خياره األفضل،
أم الس�كوت انتظارا لفرصة سياسية
أخرى.
ويق�ول املحل�ل الس�يايس باس�ل
الرتجم�ان ،وه�و تون�يس م�ن أصل
فلسطيني“ ،هناك الكثري من القضايا
اإلقليمي�ة التي تواج�ه البلدين ومنها
قضايا اإلرهاب املتم�دد يف ليبيا ومايل
وجنوب الصح�راء والتهدي�دات التي
تواج�ه أم�ن املنطق�ة واس�تقرارها،
لك�ن هن�اك أيض�ا قضايا اس�تج ّدت
بع�د توقيع اتفاق الس�ام بني املغرب
وإرسائي�ل واعرتاف الوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة بالس�يادة املغربي�ة ع�ى
الصحراء وهذا يق�ود لفتح باب توتر
خطري بني دول املنطقة”.
وتوقع الرتجمان ،أن “تتضمن الزيارة
س�بل إيجاد حلول لهذه القضايا التي
تش�كل تهدي�دا لألمن واالس�تقرار يف
املنطق�ة خاص�ة وأن الجزائ�ر الت�ي
تشعر أنها مستهدفة يف أمنها القومي
تس�عى إليجاد رؤى مشرتكة تونسية
جزائرية لعدم ج� ّر املنطقة إىل أزمات
ال داعي لها”.
وتاب�ع “الجزائ�ر تستش�عر خط�را
كب�ريا عى أمنه�ا القوم�ي وتعترب أن
الق�رار األمريكي هو قف�ز عى نتائج
ومقررات األمم املتحدة حول موضوع
الصحراء واالس�تفتاء ال�ذي اقرتحت
إجراءه لتقرير املصري”.

مرصد دار اإلفتاء املصرية حيذر من تنفيذ “داعش” لعمليات “إرهابية” يف أعياد امليالد
القاهرة/د ب أ:
َّ
ح�ذر مرص�د الفت�اوى التكفريي�ة واآلراء املتش�ددة
التابع لدار اإلفتاء املرصية امس السبت من الدعوات
“اإلرهابي�ة” لتنظيم “داعش” الت�ي تحث عنارصها
وذئابه�ا املنفردة عى ش�ن هجمات يف أعي�اد املياد،
حيث دعا التنظيم يف رسالة عرفت باسم “الغلظة عى
الكفار” إىل ش�ن هذه الهجمات يف أعياد املياد املقبلة
بعد أيام.
وق�ال املرصد  ،يف بي�ان صحفي الي�وم عى صفحته
بموقع التواصل االجتماعي ” فيسبوك”  ،إن “التنظيم
اعت�اد عى نرش مثل هذه الدع�وات التي تهدف إىل بث
الرعب بني املجتمع�ات األوروبية يف مثل تلك األوقات،
حيث س�بق أن دعا التنظيم عنارصه إىل شن هجمات
إرهابية يف إس�بانيا ،ووثق ذلك يف إصدار له تحدث فيه
عنارصه باللغة اإلسبانية”.
وأش�ار إىل أن “التنظي�م ع�ادة م�ا يب�ث مث�ل ه�ذه
الدع�وات بهدف بث الحم�اس يف نفوس عنارصه ،وال
س�يما ما يعرف ب� “الذئاب املنفردة” منهم وبخاصة

يف املجتمع�ات الغربي�ة ،إال أن توقي�ت إص�دار ه�ذه
التهديدات يختلف عن األعوام الس�ابقة بس�بب تنفيذ
التنظي�م لثاث عملي�ات إرهابية اس�تهدفت اًّ
كا من
فرنس�ا والنمس�ا يف ترشي�ن األول /أكتوب�ر وترشين
ً
انطباعا
الثاني /نوفمرب من هذا العام ،وهو ما يعطي
ب�أن التنظيم عاد م�رة أخرى إىل االعتم�اد عى ذئابه
املنفردة يف تنفيذ عمليات إرهابية باستخدام األسلحة

الخفيفة أو الدهس وغريها”.
وأك�د املرصد يف بيانه أن “القض�اء عى تنظيم داعش
يف منطق�ة م�ا ،ال يعني القضاء نهائياًّ�ا عليه ،خاصة
أن التنظي�م له عن�ارص تتبعه من كاف�ة املجتمعات،
وه�و م�ا يعن�ي أن التنظيم ق�ادر عى ش�ن هجمات
مروع�ة يف أي مكان ،خاصة مع ما يعرف ب� “ظاهرة
العائدون من داعش” الذين يش�كلون تهدي ًدا مستمراًّا
ملجتمعاتهم ،خاصة أن الكثري من التقارير والدراسات
أك�دت أن عنارص منهم ال يزال�ون عى صلة بالتنظيم
وأفكاره”.
ووف�ق البيان “ ،يس�عى التنظيم يف الوق�ت الحايل إىل
الع�ودة مرة أخرى مع تزايد قوته يف معاقله التقليدية
بالعراق وس�ورية ،وتصاعد عملياته بش�كل ملحوظ
يف الق�ارة األفريقي�ة ،مما ق�د يعطي دفع�ة معنوية
لعن�ارصه يف املجتمع�ات الغربي�ة بتنفي�ذ هجم�ات
إرهابي�ة محتمل�ة ،وه�و ما أكدت�ه تقاري�ر أوروبية
صدرت يف األشهر املاضية تحدثت عن أن التنظيم قادر
عى أن ينفذ عمليات إرهابية يف أوروبا”.

تصر على مواقفها خبصوص االزمة القربصية

تركيا ال تزال متارس سياسة االبتزاز واملناورة باطالق تصرحيات متناقضة
أنقرة/ميدل ايست اوناين:
ترص تركي�ا عى اتخاذ مواقف أكثر تش�ددا
بخصوص ملف رشق املتوس�ط وذلك بسبب
ترض
العقوبات األوروبية املخففة والتي لم
ِ
ع�ددا م�ن الدول املت�ررة م�ن االنتهاكات
الرتكية عى غرار اليونان.
ويف ه�ذا الصدد ش�دد ف�ؤاد أوقط�اي ،نائب
الرئي�س الرتك�ي ،الجمعة ،ع�ى أن باده ال
تخىش العقوب�ات ،مؤك�دا أن زمن الرضوخ
قد وىل.
جاء ذلك خال كلم�ة ألقاها أوقطاي ،خال
جلس�ة للربملان ،خصصت ملناقشة مرشوع
ميزانية الحكومة املركزية للعام .2021
وأضاف قائا “اليوم هناك دولة تركية تقول
كلمتها ،وترس�م طريقها بنفس�ها ،وتس�ري
ً
مضيفا “ودائمًا ما كنا مع
فيه مع أخوتها”،
الح�وار والدبلوماس�ية ،ال العقوبات أحادية
الجانب”.
ً
قائا “نؤمن ب�أن منطقتنا
وتابع أوقط�اي
والعالم وال س�يما يف تلك الفرتة التي تش�هد
جائح�ة ف�ريوس كورونا املس�تجد(كوفيد-
 ،)19بحاج�ة إىل التع�اون املس�تدام ال
ً
مضيف�ا “وس�نواصل االلت�زام
الحص�ار”،
بالفطرة السليمة يف إطار مصالح أمتنا كما
كانت عادتنا”.
وزاد قائ�ا “ال خ�وف لدينا م�ن العقوبات،
فق�د انقىض هذا الزم�ان ووىل ،واليشء الذي
س�يعود باملكس�ب ،ه�و صداق�ة تركي�ا ال
العقوبات ،أي دولة تسعى إىل تهميش تركيا
سيتقلص نطاق تحركاتها يف املنطقة”.

وتاب�ع اوقط�اي “أن ب�اده “س�تلقن الذين
يمارسون القرصنة يف املتوسط درسا ،سواء
كان ذلك عاجا أم آجا”.
وأردف أوقط�اي قائ�ا “وأن�ا أدي�ن بش�دة
مجد ًدا قرارا العقوب�ات غري العادل الذي اتم

اتخاذه ،كما أود أن أش�يد مرة أخرى باإلرادة
القوية الت�ي أبداها مجلس�نا(الربملان) ضد
تلك العقوبات”.
واكد نائ�ب الرئيس الرتكي ارصار تركيا عى
مواقفها يف ما يتعلق باالزمة القربصية.

والتهدي�د لي�س بالجدي�د ع�ى تركي�ا حيث
وجهت الرئاس�ة الرتكية تحذيرات ملن يفكر
يف اس�تهداف س�فن التنقيب وقام�ت تركيا
بحراس�ة تلك السفن عرب قطع بحرية رشق
املتوسط يف استعراض للقوة.

وتمارس تركيا دائما سياسة املناورة واالبتزاز
حي�ث يطلق بعض الق�ادة ترصيحات تدعو
للحوار فيما يطلق ق�ادة اخرون ترصيحات
متناقضة عنوانها االبرز التهديد والوعيد.
ويف ه�ذا الص�دد اك�د الرئي�س الرتكي رجب
طيب إردوغان الجمعة للمستش�ارة األملانية
أنغيا مريكل أنه يريد فتح “صفحة جديدة”
مع االتحاد األوروبي ،وفق ما أفادت الرئاسة
الرتكية.
وقالت الرئاسة يف بيان إنه خال اجتماع عرب
الفيديو مع مريكل“ ،رصّ ح الرئيس إردوغان
أن تركيا تريد فتح صفحة جديدة يف عاقاتها
م�ع االتح�اد األوروبي ،وش�كر املستش�ارة
ملس�اهماتها البن�اءة وجهوده�ا لصال�ح
العاقات بني تركيا واالتحاد األوروبي”.
وأضافت الرئاس�ة أن “هناك فرصة جديدة”
لتعزي�ز العاقات ب�ني تركيا واالتح�اد لكن
بعض ال�دول تحاول “خلق أزم�ة” لتخريب
هذه “األجن�دة اإليجابية” ،م�ن دون تحديد
الدول املقصودة.
وأكد إردوغ�ان أن دور تركي�ا “بناء” متهما ً
اليونان برفض التفاوض.
ودع�ا إىل مراجعة االتفاق امل�ربم عام 2016
بني االتحاد وتركيا ح�ول املهاجرين ،معتربا ً
أن ه�ذه املراجعة س�تكون “مفت�اح أجندة
إيجابية مع أوروبا”.
وتم التوصل إىل هذا االتفاق بعد أزمة الهجرة
التي ش�هدتها أوروبا عام  ،2015مع وصول
أكثر من مليون مهاجر إىل دول االتحاد.
وكان زعماء االتحاد األوروبي اتفقوا يف قمة

االسبوع املايض عى إعداد عقوبات محدودة
ع�ى أفراد أتراك بش�أن الخاف م�ع اليونان
وق�ربص ع�ى استكش�اف الطاق�ة ،لكنهم
أرج�أوا بحث أي خطوات أكرب حتى مارس/
آذار.
وتتض�ارب مطالب تركيا واليونان العضوين
يف حلف ش�مال األطليس بشأن نطاق الجرف
القاري لكل منهما والحقوق يف موارد الطاقة
املحتملة يف رشق البحر املتوسط.
وتث�ري أعم�ال التنقي�ب غ�ري القانونية التي
تحريه�ا تركي�ا يف مياه رشق املتوس�ط منذ
أش�هر ع�دة ،توت�را ً م�ع االتح�اد األوروبي
الذي اكتفى مرار بالتلوي�ح والتهديد بنظام
العقوب�ات دون اتخاذ خطوات صارمة لردع
االنتهاكات الرتكية.
ومسألة فرض عقوبات عى تركيا مدرجة يف
حسابات أوروبا منذ أشهر ،لكنها بقيت حربا
ع�ى ورق ،فيما يب�دو أن االتح�اد األوروبي
يخىش التصعيد مع أنق�رة التي تهدد بورقة
الاجئني.
وال يتفق جميع أعضاء االتحاد األوروبي عى
ج�دوى العقوبات ،إذ يخ�ىش البعض من أن
تصعي�د املواجهة قد يحمل حكومة اردوغان
مجددا عى السماح لطالبي اللجوء بمغادرة
تركيا لدخول االتحاد األوروبي.
وت�أوي تركي�ا لديه�ا نح�و  4ماي�ني الجئ
س�وري ويس�تثمر اردوغان بورقة الاجئني
للضغط عى أوروبا وابتزازها ،وذلك للتغطية
عى انتهاكاته يف مياه رشق املتوس�ط ومنع
أي عقوبات أوروبية عى باده.
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الداخلية واحلشد الشعيب تنسقان للحد
من سرقة اآلثار

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة لآلثار والرتاث ،امس
السبت ،عن وجود تنسيق مع وزارة
الداخلية وهيئة الحشد الشعبي لحماية
االثار من عمليات النبش العشوائي
والنهب.
وقال مدير اعالم الهيئة التابعة لوزارة
الثقافة واالثار ،حاكم الشمري ،يف ترصيح
صحفي :ان “التنسيق جاء خالل زيارة
وفد من هيئة الحشد الشعبي اىل املتحف
العراقي لتقديم دعمه للحفاظ عىل اثار
البالد من عصابات “ داعش” االرهابية
والتأكيد عىل قيادات ومقاتيل الحشد
الشعبي ودورهم املشهود يف الحفاظ عىل
املواقع االثرية ومساندتهم يف اعادة القطع
االثرية التي رسقت عىل ايدي ظالميي “

داعش” لتمويل عملياتهم من رسقة االثار
وبيعها واملتاجرة بها».
وأضاف الشمري أن “هناك تنسيقا مع
وزارة الداخلية لبحث آليات عمل حماية
املواقع االثرية من خالل مديرية حماية
االثار فيها ،لحماية املواقع االثرية يف
بغداد واملحافظات».
وأوضح أن “املواقع االثرية تحتاج اىل
متابعة مستمرة ورصد املحاوالت التي
تستهدف رسقة االثار عن طريق النبش
العشوائي او الرسقة املنظمة ومعالجتها
عىل وفق قانون االثار والرتاث رقم 55
لسنة  ،2002مؤكدا أنه “سيتم العمل عىل
مكافحة التهريب والحد من الرسقات من
خالل متابعة رجال الرشطة املختصني
بحماية االثار والرتاث”.

الدفاع النيابية :العراق يتجه إىل روسيا
والصني لتسليح قواته األمنية
بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة االمن والدفاع النيابية ،امس السبت ،عن نية الحكومة االستفادة من
االموال املوقوفة يف بعض الدول ،وكذلك النفط لعقد اتفاقيات لتنويع مصادر السالح.
وقال عضو اللجنة ،بدر الزيادي ،يف ترصيح صحفي :ان “لدى الحكومة خطة لتنويع
مصادر السالح باتجاه أية دولة كانت مثل روسيا والصني وفرنسا وكوريا واوكرانيا،
وهي خطط جيدة ستنفذ من املبالغ املتوقفة سابقا يف هذه الدول”.
واضاف الزيادي ان “هناك عقودا ً عديدة لرشاء السالح من الصني ،اضافة اىل اتفاقيات
لرشاء طائرات بمبالغ كبرية سيستفاد منها بتسليح الجيش” ،مشريا اىل ان “هناك
العديد من الدول التي ترغب بتسليح الجيش العراقي بطريقة (سالح مقابل النفط)
وهي خطوة جيدة لتطوير قدرات القوات املسلحة».
ويف ما يخص قانون الجرائم االلكرتونية ،بني الزيادي ان “اللجنة ستعقد ورشة عمل
كبرية االسبوع املقبل ملناقشة القانون مع العديد من املؤسسات املعنية ومنظمات
املجتمع املدني املحلية والدولية».
واوضح ان “القانون تم تعديله باملجمل بنسبة  95باملئة بشكل قانون جديد يتالءم مع
املجتمع ويخدم املواطن ومؤسسات الدولة ،وسيحول للتصويت عليه يف مجلس النواب
خالل املدة املقبلة».
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إحباط حماوالت تهريب عجالت وأدوية يف أم قصر األوسط والشمالي
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس السبت،
احباط محاولة تهريب  4عجالت دون املوديل يف
منفذ ميناء أم قرص األوسط.
وذكر بيان للهيأة انه «بنا ًء عىل املعلومات
الواردة إىل هيأة املنافذ الحدودية منفذ ميناء
ام قرص األوسط يف محافظة البرصة من جهاز
املخابرات الوطني العراقي تفيد بوجود حاويتني
تحتوي عىل مواد ممنوعة من االسترياد».
مبينة ان «االوىل تحتوي بداخلها عىل ()4
عجالت دون املوديل والتي ال يسمح باستريادها
التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة ومعدة
للتهريب ،والثانية تحتوي عىل مواد زراعية
مرتوكة».
واضاف انه «تم عىل إثرها تشكيل لجنة من
الجهات ذات العالقة والكشف عىل الحاوية
من قبلهم وتأكد صحة املعلومات الواردة ،وتم
ختم الحاويتني بالختم الكمركي واحالتها وفق

محرض اصويل اىل مركز رشطة الكمارك التخاذ
االجراءات القانونية الالزمة بحقها».
بينما اعلنت هيئة الجمارك ،امس السبت،

احباط محاولة تهريب أدوية برشية يف ميناء أم
قرص الشمايل.
وذكر بيان للهيأة انه «تم احباط محاولة تهريب

أدوية برشية يف ميناء أم قرص الشمايل».و
أضاف انه «تمت إحالتهما اىل القضاء التخاذ
االجراءات القانونية بحقهما».
من جانب متصل ،اعلنت هيئة الجمارك ،امس
السبت ،ضبط شاحنتني محملتني بشحنة
دجاج مجمد مخالفة للضوابط عند مداخل
مديرية جمرك املنطقة الشمالية.
وذكر بيان للهيأة انه «بجهود حثيثة تقوم
بها الهيئة العامة للجمارك من اجل الحد من
عمليات التهريب ،أعلنت الهيئة ،امس السبت،
عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب يف
مديرية جمرك املنطقة الشمالية مفرزة كركوك
وبمساندة رشطة الجمارك ،بضبط شاحنتني
محملة بدجاج مجمد عند الطريق الرابط
(كركوك  /سليمانية ) مخالفة للضوابط و
التعليمات النافذة».
وأضاف انه «تمت إحالتهما اىل القضاء التخاذ
االجراءات القانونية بحقهما».

الكهرباء تؤكد :حمطات جديدة ستدخل إىل املنظومة الوطنية قريباً
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الكهرباء ان محطات
جديدة ستدخل إىل املنظومة
الوطنية قريباً ،مبينة أسباب
تراجع تجهيز الكهرباء.
وقال املتحدث باسم الوزارة،
أحمد موىس ،يف حديث صحفي:
إن «الوزارة وجهت دعوات لبعض
الرشكات العاملية يف موضوع

العثور على خنادق وأعتدة لعصابات داعش
يف سامراء

الجباية االلكرتونية» ،الفتا ً إىل أن
«الوزارة عاكفة عىل دراسة تلك
العروض التجارية والفنية املقدمة
بغية اإلحالة ،وأن التوجيهات
لوزارة
الصادرة
الحكومية
الكهرباء بامليض يف مرشوع الجباية
االلكرتونية ،وربما ستميض بهذا
املرشوع السنة املقبلة».
واضاف موىس أن «املنظومة

الوطنية فقدت  6000ميغا واط
بسبب تخفيض تجهيز الغاز
اإليراني األمر الذي انعكس سلبا ً
عىل ساعات تجهيز الكهرباء»،
مبينا ً أن «العديد من الوحدات
التوليدية التي دخلت قيد الصيانة
الدورية واالضطرارية بهذا التوقيت
من السنة بغية االستعداد الستقبال
فصل الصيف لكون هناك زيادة

جهاز األمن الوطين يعلن نتائج عملية
(رعد الليل)
بغداد /الزوراء:
اعلن جهاز األمن الوطني ،امس السبت ،رشوعه
بتنفيذ عملية (رعد الليل).
وذكر اعالم الجهاز يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن «العملية أطاحت بشبكة إرهابية
قامت بالعديد من االعمال اإلجرامية» .مضيفا
أنها «أسفرت عن تفكيك إحدى مفارز العبوات

الناسفة يف ديوان الجند والعاملة يف قاطع شمال
بغداد ضمن ما يسمى والية العراق اإلرهابية
ِوأشار البيان اىل أنه «تم القبض عىل خمسة
عنارص إرهابية يف قضاء الطارمية» ،الفتا اىل أنه
«تم تدوين أقوالهم اصولياً ،وإحالتهم اىل الجهات
القانونية املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة
بحقهم».

عىل الطلب».
وأشار إىل أن «الوزارة لديها
محطات جديدة سيتم ادخالها
للمنظومة كمحطة الجالسية
والنارصية املركبة والسماوة
املركبة ،وأيضا ً هناك محطات
ثانوية ستدخل إىل الخدمة قريبا ً
لفك االختناقات ،وأيضا زيادة يف
ساعات التجهيز».

مؤكدا ً أن «انخفاض الغاز أثر
بشكل كبري يف عمل محطات اإلنتاج،
وقد طرح املوضوع عىل رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ،وقد
وجه وزارة النفط بتعويض الوقود
السائل ،إال ان هذا التعويض ومن
خالل اطالقات الوقود السائل من
كاف لتشغيل
قبل وزارة النفط غري
ٍ
املنظومة بشكل متكامل».

حقوق اإلنسان النيابية تنتقد القوانني
اخلاصة بالنازحني

املثنى %15 :من سكان احملافظة يعيشون يف
العشوائيات
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع ،امس السبت ،عثور
القوات األمنية يف مدينة سامراء عىل
متفجرات وقذائف تعود لتنظيم داعش
االرهابي
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن «قيادة عمليات سامراء
وخالل القيام بعمليات استباقية يف
املنطقة الواقعة خلف منشأة املثنى

تمكنت من العثور عىل قذيفة  155ملم
عدد ( ،)4فتيل تفجري عدد ( ،)3٨بطل
اوكسجني مع علم داعش ،مطفئة حريق
تم إتالفها تحت السيطرة».
وأضاف البيان أنه «تم العثور عىل مضافة
لعنارص داعش اإلرهابي تحتوي عىل
أعتدة وظروف فارغة وخنادق وصاروخ
كاتيوشا ودروع وروبن ماء تم اتالفها
تحت السيطرة».

اإلطاحة بإرهابي شارك بعمليات تفجري
عديدة يف بغداد
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة
الداخلية ،امس السبت ،تمكنها من القاء القبض عىل إرهابي نصب وفجر عبوات ناسفة
يف بغداد.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن «مفارزها املتمثلة بمديرية
استخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض عىل احد
االرهابيني يف منطقة حي العامل يف بغداد واملطلوب وفق احكام املادة  4ارهاب النتمائه
لعصابات داعش االرهابية لعمله يف مايسمى قاطع شمال بغداد».
وأضاف البيان أنه «من خالل التحقيقات االولية معة اعرتف بأنه من املشرتكني بعمليات
نصب وتفجري العبوات الناسفة يف منطقة الغزالية بعامي 2011و ،2012واشرتك
بعمليات ارهابية ضد القوات االمنية واملواطنني يف وقت سابق».
وأشار البيان اىل أن «االرهابي تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه».

بغداد /الزوراء:
َ
كشفت مديرية التخطيط يف املثنى ،امس السبت،
عن حاجة املحافظة إىل  20ألف وحدة سكنية لحل
أزمة السكن ،بينما أشارت إىل أن  % 15من سكانها
يعيشون يف املناطق العشوائية.
وقال مدير التخطيط يف املحافظة قابل حمود يف
بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن “أزمة السكن تعد

من أكرب مشكالت املحافظة يف الوقت الحارض».
وأضاف حمود أن “املسح امليداني الرسمي أثبت أن
املحافظة تحتاج إىل عرشات اآلالف من الوحدات
السكنية يف عموم املناطق ملواجهة تلك املشكلة».
وأشار إىل أن “الحل يكمن يف استغالل مبادرة املدن
الجديدة ،فضال عن إقراض املواطنني إلنشاء دور
سكنية برشوط ميرسة”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت االستخبارات العسكرية ،اليوم السبت،
القبض عىل أربعة اشخاص متهمني باالرهاب يف
كركوك واالنبار.وذكر بيان لالستخبارات تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن «مفارز االستخبارات
العسكرية يف الفرقة الثامنة ألقت القبض عىل اثنني
من االرهابيني يف ناحية شوان بكركوك» واضاف أن
«مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة
العارشة ألقت القبض عىل اثنني من اإلرهابيني يف
الكرمة باألنبار» .وأشار البيان إىل أن «املعتقلني
من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق
أحكام املادة  4إرهاب».
من جهته ،افاد قائممقام الرطبة بمحافظة االنبار
عماد الدليمي ،امس السبت ،بأن القوات االمنية
تمكنت من اعتقال  3من بقايا خاليا ارهابي داعش
بعملية امنية استباقية يف املناطق الغربية .

وقال الدليمي يف ترصيح صحفي :ان ” القوات
االمنية رشعت بحملة امنية استباقية واسعة
النطاق استهدفت مناطق مختلفة من صحراء
قضاء الرطبة غربي االنبار ،تمكنت من خاللها من
اعتقال  3من بقايا خاليا ارهابي داعش دون وقوع
أي مقاومة تذكر “.
واضاف ان” معلومات استخباراتية مكنت
القوات االمنية من اعتقال املطلوبني املتورطني
بعمليات ارهابية ،موضحا ان” القوات االمنية
نقلت املعتقلني وسط اجراءات امنية مشددة اىل
احدى املراكز االمنية للتحقيق معهم ومعرفة بقية
اختباء عنارص الخاليا النائمة للتنظيم االجرامي
واماكن تواجدهم “.يشار ان القوات االمنية تقوم
بني الحني واالخر بعمليات امنية استباقية لتعقب
بقايا خاليا ارهابي داعش يف مناطق صحراء االنبار
الغربية “.

اعتقال عدد من اإلرهابيني املطلوبني يف
كركوك واألنبار

دياىل تغلق  30صيدلية وهمية حتوي عشرات األطنان من األدوية
بغداد /الزوراء:
كشف مدير إعالم صحة دياىل فارس
العزاوي ،امس السبت ،عن امتالء مخازن
الدائرة من األدوية املصادرة من الصيدليات
الوهمية.
وقال العزاوي يف حديث صحفي« :إن فرق
التفتيش الصحية بالتنسيق مع الجهات
األمنية ذات العالقة نجحت يف ضبط نحو 30
صيدلية وهمية احتوت عىل كميات كبرية
من األدوية تصل اىل عرشات األطنان تم
نقلها إىل مخازن الدائرة لحسم مصريها».
مؤكدا « ان املخازن امتألت بالكامل».
وأضاف «أن دائرته قدمت مقرتح لالستفادة
من األدوية الصالحة لالستهالك يف دعم
املؤسسات الصحية ،خاصة وأن بعضها
أدوية باهظة الثمن يمكن أن تنقذ حياة
الكثريين» ،الفتا إىل «أن أمر التحكم بها
خاضع للقضاء ووزارة الصحة ،ونأمل أن
يكون هناك قرار عاجل من أجل االستفادة
منها».

ويف وقت سابق ،كشفت دائرة صحة
محافظة دياىل ،الخميس ،عن ضبط
صيدلية وهمية تحوي أكثر من طن من
األدوية رشق قضاء بعقوبة يديرها معاون

طبي وتم اعتقاله.
وقال مدير إعالم صحة دياىل ،فارس
العزاوي :إن فريقا من قسم التفتيش -
شعبة تفتيش ومراقبة املؤسسات الصحية

غري الحكومية باالشرتاك مع مفارز
األمن الوطني ومكتب مكافحة الجريمة
االقتصادية ،قام بزيارة تفتيشية إىل منطقة
حي املصطفى ملتابعة املؤسسات الصحية
غري الحكومية والوقوف عىل عملها ومنها
الصيدليات والعاملني فيها.
وأوضح العزاوي :أنه تم خالل الزيارة
ضبط صيدلية وهمية تحتوي عىل أكثر
من طن من األدوية واملستلزمات الطبية
مخالفة للضوابط والتعليمات الصحية،
كونها تعمل بدون موافقات رسمية
أصولية من الجهات ذات العالقة .مؤكدا:
أنه جرى إغالق الصيدلية وضبط األدوية
ومصادرتها وفقا للضوابط القانونية
املعمول بها.
وبني العزاوي :أن الصيدلية التي تم ضبطها
يديرها معاون طبي يف مستشفى بعقوبة،
حيث تم تشكيل لجنة تحقيقية التخاذ
اإلجراءات القانونية بحقه ووفقا للتعليمات
والضوابط الصادرة بهذا الخصوص.

بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة حقوق االنسان ،امس السبت ،ان القوانني الخاصة بالنازحني ليست باملستوى
املطلوب.
وقالت اللجنة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه «يف ذكرى اليوم العاملي للمهاجرين
تستذكر لجنة حقوق االنسان النيابية جريمة التهجري القرسي التي أرتكبتها عصابات داعش
االرهابية بحق أبناء شعبنا الصابر الذي واجه املحن والصعاب من قبل فلول االرهاب الذي ارتكب
شتى الجرائم بحق االنسانية».
وطالبت اللجنة من الحكومة «العمل عىل ايجاد السبل الكفيلة لتحسني األوضاع االنسانية
لهم وتأمني متطلبات العودة الطوعية ،خاصة ان االوضاع األنسانية والصحية واالقتصادية
والنفسية باتت تمثل عبئا عىل حياة النازحني يف املخيمات أضافة اىل املهاجرين املتواجدين يف
دول الجوار».
وأكد البيان أن «ترشيع القوانني الخاصة بالنازحني ليست باملستوى املطلوب وعىل الحكومة
والجهات املعنية النظر اىل أوضاعهم وتأمني متطلباتهم للعودة الطوعية ،وتقديم التعويضات
لهم وحمايتهم وفق القوانني التي تضمن حقوقهم وتقدم لهم الدعم االنساني».

القبض على عصابة تتاجر بالعجالت
غري األصولية يف النجف
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات
االتحادية ،امس السبت ،إلقاء القبض عىل
عصابة تتاجر بالعجالت غري األصولية يف
محافظة النجف.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن «مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
بمديرية استخبارات النجف يف وزارة الداخلية،
تمكنت من القاء القبض عىل عصابة مكونة
من اربعة متهمني يف مركز املحافظة».

وأضافت الوكالة :أن املتهمني «يتاجرون
ببيع العجالت غري االصولية التي تدخل اىل
البالد بصورة غري قانونية وبالجرم املشهود
وبحوزتهم عجلتني ولوحات تسجيل وسنويات
ً
مختلفة جميعها مزورة».

وتابعت« :كما ضبطت مبلغ مزيف من املال
بحوزة احدهم من فئة خمسة االف دينار
عراقي ومسدس نوع كلوك» ،مشرية إىل
«اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتهمني
واملواد املضبوطة».

نينوى تلغي العمل بالتصاريح األمنية
يف دوائرها
بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة نينوى ،امس السبت ،عن اصدار أمر اداري بإلغاء التصاريح يف جميع
الدوائر األمنية تنفيذا لقرار مجلس األمن الوطني ،بينما تم افتتاح طريق حيوي يربط
املوصل باربيل.
وقال محافظ نينوى ،نجم الجبوري ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إنه “وجه كتابا
رسميا اىل الدوائر األمنية يف املحافظة ،يقيض بتفعيل العمل بقرار مجلس األمن الوطني
رقم  31لسنة  2019الخاص بإلغاء العمل بالتصاريح األمنية يف نينوى.
الجدير بالذكر ان الدوائر الحكومية يف املحافظة كانت تعمل بنظام التصاريح األمنية،
وسط استياء شعبي من قبل سكان املحافظة الذين طالبوا عرشات املرات بإلغاء تلك
التصاريح ،وذلك عىل الرغم من صدور أمر من مجلس األمن الوطني يف وقت سابق
بإلغاء العمل بها.
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اللجنة املالية :مشروع املوازنة
املسرب غري رمسي

بغداد /الزوراء:
وص�ف الخب�ري االقتص�ادي ،باس�م
انطوان ،امس السبت ،خطوة خفض
اس�عار الدينار امام الدوالر بالنكسة
االقتصادية ،مبينا ان تلك الخطوة هي
ضمن الورق�ة البيضاء الت�ي اعدتها
حكومة الكاظمي والتي س�تضاعف
عدد الفقراء بشكل فوري.
وق�ال انطوان يف ترصيح صحفي :ان
“الورق�ة البيضاء الت�ي اعلنت عنها
الحكومة يف وقت سابق تمت ترجمتها
اىل ارق�ام خال موازن�ة  ، 2021وتم
خفض سعر الدينار فيها بنحو 25%

 ،فضا عن تخفيض الرواتب وزيادة
الرائب”.
واضاف أنه “اذا ما طبقت ما تس�مى
بورق�ة البيض�اء والتي هي س�وداء
للمواطن�ني ،ف�إن ع�دد الفق�راء يف
العراق س�يتضاعف فورا ،فضا عن
زي�ادة التضخم لنح�و  30%وانيهار
كبري لاقتصاد”.
وأش�ار انط�وان اىل ان “ع�دم تنويع
املصادر االقتصادية وعجز الحكومة
عى تقدي�م موازن�ة مضغوطة فيها
النفقات ستجلب الكثري من االزمات
عى العراقيني”.

استئناف العمل مبشروع ماء
النهروان يف بغداد
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات العامة ،امس الس�بت ،استئناف
العمل بمرشوع املاء يف منطقة النهروان بالعاصمة بغداد.
وقال مدير عام املديرية العامة للماء ،نجم الحيايل ،يف بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة منه :إن “مديرية املاء استأنفت تنفيذ اعمال مرشوع ماء النهروان
يف بغداد ،ضمن مشاريعها االستثمارية بنسبة انجاز تبلغ نحو .”75%
وأوض�ح الحيايل أن “الطاقة االنتاجية للمرشوع تبلغ  4000م 3بالس�اعة،
ويخدم حوايل  300الف نسمة من أهايل ناحية النهروان ،ويجري العمل حاليا
يف املرشوع عى وفق ما مخطط له وضمن املواصفات الفنية املطلوبة”.

اقتصادي :مقرتح رفع سعر الدوالر
مقصود هلذين السببني

بغداد /الزوراء:
أكد الخب�ري االقتصادي ،عبد الرحمن
املشهداني ،امس السبت ،ان ترسيب
مس�ودة املوازن�ة بضمنه�ا مق�رتح
رف�ع س�عر رصف ال�دوالر مقصود،
ول�ه غايت�ان ،مرجحا ارتفاع س�عر
الرصف للس�نة املقبلة ليصل اىل 160
الف دينار بالسوق املحلية اذا ما وافق
الرملان عى مقرتح الحكومة .
وقال املش�هداني يف ترصيح صحفي:
ان ” ترسي�ب مرشوع قانون املوازنة
واملتضم�ن مق�رتح الحكوم�ة برفع
س�عر رصف ال�دوالر مقص�ود ،وله

غايت�ان ،األوىل جس نبض الش�ارع،
والغاية الثانية اس�تفادة للمضاربني
واملتنفذين من فرق السعر ” .
وأضاف ان ” رفع سعررصف الدوالر
سيحمل املواطنيني وأصحاب الدخول
املح�دودة أعب�اء كب�رية ،وس�ير
بحالتهم االقتصادية ،وذلك من خال
ارتفاع أس�عار املواد الغذائية وغريها
من السلع الرورية”.
ورج�ح املش�هداني “ارتف�اع س�عر
الرصف للس�نة املقبلة ليصل اىل 160
الف دينار بالسوق املحلية اذا ما وافق
الرملان عى مقرتح الحكومة ”.

الكشف عن ثالثة أسباب تؤخر
إرسال موازنة  2021إىل الربملان
بغداد /الزوراء:
كش�ف عضو اللجن�ة املالية النيابية ،ماجد الوائيل ،امس الس�بت ،ع�ن وجود ثاثة
اس�باب رئيسة اخرت ارسال موازنة  2021من الحكومة اىل الرملان.وقال الوائيل ،يف
حوار اطلعت عليه “الزوراء” :ان “املس�ألة االوىل هي س�عر رصف الدوالر يف السوق
العراقي�ة ،اذ ان�ه ضمن السياس�ة النقدية التي س�تتبعها الحكومة خ�ال املرحلة
املقبل�ة لحل جزء من املش�كلة املالية واالقتصادية يف البلد هو رفع س�عر الرصف”،
مش�ريا ً اىل ان “مهمة البنك املركزي العراقي هي الس�يطرة عى اس�عاره يف الس�وق
كون�ه متحكما ً بأس�عار الرصف س�واء يف بيعه للمصارف او رشائه من االس�واق».
واضاف ،ان “املسألة الثانية هي تخفيض نسبة العجز يف املوازنة قدر االمكان بعد ان
رفضت الكتل السياس�ية ارسال املوازنة من دون اجراءات لتخفيض نسبة العجز”،
واصفا ً اياها بال�”عالية جدا».واوضح الوائيل ان “اليشء االس�ايس الثالث هو املادة
الت�ي تخص مس�تحقات اقليم كردس�تان ،اذ إن اجتم�اع االربعاء امل�ايض مع وفد
حكوم�ة االقلي�م كان ممهدا ً لوضع مادة يف قانون املوازن�ة كانت موجودة يف قانون
تموي�ل العجز ،إال ان ذلك يحتاج اىل اج�راءات من الطرفني ،ناهيك عن االيرادات غري
النفطي�ة كاملناف�ذ والرائب والبلديات ،بعد الس�يطرة عى االي�رادات النفطية من
خال مخاطبة رشكة تسويق النفط “سومو” لتحديد كميتها ،رغم ما موجود فيها
من متعلقات كتعاقدات الرشكات وغريها».واش�ار عضو اللجنة املالية اىل “جاهزية
املوازنة إلرسالها اىل مجلس النواب بعد حسم تلك النقاط االساسية الثاث”.
محكمة بداءة الغراف

العدد/1٢8:ب٢018/
التاريخ٢0٢0/1٢/17:

إعان
عطف�ا ً عى الق�رار الصادر من هذه املحكم�ة بالع�دد /1٢8ب ٢018/وبتاريخ ٢018/9/30
املتضمن ازالة شيوع العقار املرقم  11٢/40الغراف الواقع يف مدينة الغراف محلة حي الجامع
ً
يوم�ا اعتبارا ً من اليوم الثاني لنرش االعان فعى
واملوص�وف باملزايدة العلنية أدناه ملدة ثاثون
الراغبني بالرشاء مراجعة محكمة بداءة الغراف يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا ً مستصحبني
معهم التأمينات القانونية البالغة  %10من قيمة العقار املقدرة بصك والبالغة ()76,000,000
ستة وسبعون مليون دينار فقط أن لم يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري
االحال�ة القطعية وفق االصول مع العلم ان الدفع نقدا ً والداللية عى املش�رتي واذا صادف يوم
االحالة عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا ً لذلك.
القايض
االوصاف-:
رقم العقار  1٢٢/40الغرافاملساحة ( ٢00م )٢درجة العمران جيدةالشاغل /الرشيك مشتاق فلسطني حمزةاملشتمات :استقبال وصالة وغرفتني وصحيات وحديقة امامية

www.alzawraapaper.com

كشفت عن تفاصيل اتفاق ملعاجلة سعر الصرف بعدة إجراءات

االقتصاد النيابية حتذر من تداعيات فقدان الدينار جزءا من قيمته يف األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
قال عضو اللجنة املالية ،النائب أحمد الصفار ،إن ترسيب املوازنة أثر يف وضع
السوق ويف نفسية املواطن.
وذكر الصفار يف حديث صحفي :ان “مرشوع املوازنة املرسب غري رس�مي ،وال
أحد يعرف من وراء ترسيبه ،وما هو الهدف من ترسيبه ،وما هو املقصود من
عملية الترسيب”.
وأضاف الصفار أن “اللجنة املالية اجتمعت بمحافظ البنك املركزي ،وأن هناك
بعض اإلجراءات التي سيتخذها البنك”.
وأش�ار إىل أن “اللجن�ة متواصل�ة يف متابعة األمر ،وبانتظ�ار وصول مرشوع
املوازنة حتى يكون لديها الرأي الخاص يف هذا الشأن”.

خبري :ورقة احلكومة اإلصالحية
ستضاعف التضخم والفقر
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بغداد /الزوراء:
ح�ذرت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار
النيابي�ة م�ن تداعي�ات س�عر رصف
الدينار العراقي مقابل الدوالر وفقدان
الدين�ار جزءا م�ن قيمته يف األس�واق
املحلي�ة ،معت�رة ان رقاب�ة الدول�ة
االقتصادية غائبة .وفيما أكدت أن احد
مقرتح�ات الحكوم�ة أن يكون س�عر
رصف الدوالر  145ال�ف دينار للورقة
الواح�دة مقاب�ل رف�د عج�ز املوازن�ة
بنسبة  ،% ٢٥أضافت أن ارتفاع سعر
الرصف س�يولد ارتفاعا غري مس�بوق
داخ�ل االس�واق املحلي�ة واملت�رر
الوحيد هو املواطن البسيط.
ولفت التميمي اىل أن “أسعار املنتجات
الغذائي�ة وغريها من املواد األساس�ية
ستس�تمر باالرتف�اع م�ع ارتف�اع
الدوالر”.
من جانب متصل ،كش�ف عضو لجنة

االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة ،عبد
الس�ام املالك�ي ،ام�س الس�بت ،عن
تفاصيل االتفاق بش�أن خفض س�عر

الدوالر من قبل البنك املركزي العراقي،
مبين�ا ان محاف�ظ البن�ك املرك�زي
العراقي وعد برصف مبالغ من الدوالر

خفض السعر امام الدينار.
وقال املالكي يف ترصيح صحفي :ان ”
ارتفاع سعر الرصف يصب يف مصلحة

املصارف املش�اركة بمزاد بيع العملة،
وان اللجنة اتفقت م�ع محافظ البنك
املرك�زي بمعالجة س�عر الرصف من
خال اتخاذ عدة اجراءات”.
وأض�اف املالك�ي ان “محاف�ظ البنك
املرك�زي تعهد بضخ كميات كبرية من
ال�دوالر ملعالجة س�عر ال�رصف ،وانه
طم�أن اللجنة املالي�ة بزي�ادة املبالغ
املمنوحة للمص�ارف وفتح منافذ بيع
العملة”.
وتاب�ع ان “املركزي ليس معنيا بوضع
اآللي�ات الخاص�ة بقان�ون املوازن�ة
وهو مخول بمتابع�ة ملف االقرتاض،
وانه لن نس�مح بالتعرض لاحتياطي
النق�دي للع�راق ،وع�ى الحكوم�ة
اتخاذ إجراءات اصاحية ولن نس�مح
للحكومة باستقطاع رواتب املوظفني،
والحكوم�ة ال تمتل�ك صاحي�ة
التخفيض”.

ذي قار تشهد محلة واسعة إلجناز املشاريع الزراعة تعلن جناحها بإنتاج بذور اخلضر
اهلجينة حمليا
اإلسرتاتيجية
بغداد /الزوراء:
أك�د محافظ ذي ق�ار ناظم الوائيل ،امس الس�بت،
أن املحافظ�ة تش�هد حمل�ة كب�رية من املش�اريع
االس�رتاتيجية ،ش�ملت جمي�ع م�دن وأقضي�ة
املحافظة.وقال الوائيل ،بحس�ب الوكالة الرسمية:
إن “هن�اك حملة كبرية يف املحافظ�ة ،وهي تنظيم
وترتي�ب داخ�ل امل�دن ،وتوج�د مش�اريع يف مجال
املج�اري واملاء والكهرباء ،وس�ائر األعمال األخرى
يف كل امل�دن واألقضية”.وأض�اف أن “املحافظ�ة
تمكنت من إدراج مش�اريع جدي�دة ،تتمثل بتأهيل
ش�وارع مدينة النارصي�ة عموماً ،بم�ا ال يقل عن
 10شوارع رئيسة ،س�تتم إعادة تأهيلها وترتيبها
بشكل أنيق”.
مبين�ا ً أن “كلف�ة ه�ذا امل�رشوع تبل�غ  15مليار
ً
مرشوع�ا مهما ً يتمثل
دينار ،إضاف�ة إىل أن هنالك
بإيجاد طرق رئيس�ة رابط�ة يف املحافظة ،كطريق
(سبينة) مع (طريق أور) ،وكذلك طريق الجامعة،

وطري�ق س�وق الش�يوخ القديم بقيم�ة  15مليار
دينار أيضاً”.
وأش�ار إىل أن “هنالك مش�اريع أخرى تم إدرجها،
وهي عبارة عن  14مليارا ً ملدينة الش�طرة ملشاريع
امل�اء واملجاري ،وتأهيل ش�وارعها ،و 5مليارات إىل
قضاء الرفاعي ،وكذلك  5مليارات إىل قضاء س�وق
الش�يوخ ،وملي�ار دينار إىل قضاء الغ�راف ،ومليار
إىل قض�اء الدواي”.وأكد أن “جميع هذه املش�اريع
أق�رت م�ن وزارة التخطي�ط ،وخال ف�رتة وجيزة
س�وف يعلن عنها ،ويب�ارش بالعمل فيه�ا” ،مبينا ً
أن “املش�اريع التي تم تأخري اإلعان عنها ،أو التي
أعلن�ت ول�م ُتحال عى أح�د املقاولني خ�ال العام
 ،2019وه�ي مش�اريع تزيد ع�ن  80مرشوعاً ،تم
إعانها جميعا ً حالياً ،وهناك تنافس عليها ،وقسم
منه�ا تمت إحالته اآلن ،وخال ف�رتة يبارش العمل
فيها”.وب�ني أن “هنال�ك  50مدرس�ة كونكريتية،
تمت مبارشة العمل فيها من أجل إنجازها”.

صادرات العراق النفطية ألمريكا تهبط
إىل الصفر مرة أُخرى
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاق�ة األمريكي�ة ،امس
السبت ،ان صادرات النفط العراقية للواليات املتحدة
إنخفض�ت اىل الصف�ر م�رة اخرى خال االس�بوع
املايض.وقال�ت االدارة يف تقري�ر له�ا اطلعت عليه
“الزوراء” :ان “متوسط االستريادات االمريكية من
النفط الخام خال االس�بوع املايض من سبع دول
بلغت  4.816مايني برميل يوميا منخفضة بمقدار
 1.067برميل يوميا عن االسبوع الذي سبقه”.
واضاف�ت ان “امري�كا ل�م تس�تورد أي برميل من
النفط الخام من العراق خال االسبوع املايض ،بعد
ان اس�توردت  109آالف برمي�ل يوميا يف االس�بوع
الذي سبقه”.
واش�ارت اىل ان “اكث�ر االي�رادات النفطية ألمريكا

خال االس�بوع املايض ج�اءت من كن�دا وبمقدار
 3.530ماي�ني برمي�ل يوميا ،تلتها املكس�يك التي
بلغ�ت كمية االس�تريادات منه�ا  580ال�ف برميل
يومي�ا ،ثم كولومبيا وبكمية بلغت  286الف برميل
يوميا  ،واالك�وادور وبكمية  168الف برميل يوميا
“.
واش�ارت اىل ان “كمية االس�تريادات االمريكية من
النف�ط الخام م�ن الرازيل بلغ�ت  137الف برميل
يومي�ا ،فيم�ا انخفض�ت ايض�ا االس�تريادات من
الس�عودية لتص�ل اىل  73ال�ف برمي�ل يوميا ومن
نيجرييا بمقدار  42الف برميل يوميا”.
واعلن�ت ادارة معلوم�ات الطاق�ة األمريكي�ة يف5 ،
كانون االول املايض ،ان صادرات العراق من النفط
ألمريكا انخفضت اىل الصفر خال اسبوع .

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الزراعة كرس احت�كار الرشكات
العاملية يف مجال انتاج بذور الخر محليا.
وذكر الناطق الرس�مي للوزارة ،حميد النايف،
يف بي�ان صحفي :إن “املاكات البحثية يف دائرة
البستنة ،احدى تشكيات وزارة الزراعة ،قامت
بإنت�اج بذور الباميا الهجين�ة (عبري) الخاصة
بالزراع�ة املحمية والتي ال يوجد لها منافس يف
الرشكات العاملية”.
واضاف أن “سعر املغلف الواحد من هذه البذور
هو  50الف دينار ،فضاً عن انتاج بذور الخيار
الهج�ني (مجد) الخاص بالزراعة املحمية وهو
املناف�س القوي للب�ذور األجنبية ،وبس�عر 35
الف دينار للمغلف الواحد”.
واش�ار اىل “انت�اج محص�ول الق�رع الهجيني
الكوس�ة وال�ذي اطل�ق عليه (الطي�ب والركة
) والخ�اص بالزراعة املحمية وس�عر املغلف ال
يتجاوز  15الف دينار ،باالضافة اىل انتاج بذور

البامي�ا (بت�رية) الخاصة بالزراعة املكش�وفة
ويبلغ سعر املغلف  7االف دينار”.
واوض�ح ان “هذه الب�ذور كان�ت محتكرة من
قب�ل رشكات البذور االجنبي�ة يف حني اصبحت
اآلن منتج�ة محلي�ا” ،مؤك�دا ان “ذل�ك يأت�ي
ضمن مس�اعي الوزارة وباحثيها بإنتاج بذور
واس�تنباط اصن�اف محلي�ة مائم�ة للظروف
البيئية السائدة”.
وتابع“ :فضا عن تعظي�م موارد الدولة ودعم
املزارعني والفاحني بالب�ذور والتقاوي املحلية
والتي تضاهي بل تتفوق عى البذور املستوردة
م�ن الخ�ارج” ،واصفا جه�ود الباحث�ني التي
حققت هذه االنجازات “باملهمة واملتميزة والتي
من شأنها املساهمة يف تطوير زراعة محاصيل
الخ�ر وزيادة انتاجيتها كم�ا ونوعا من اجل
الوص�ول اىل االكتف�اء الذاتي الت�ام ،فضا عن
تصدير الفائض منه�ا اىل خارج الباد من اجل
زيادة الدخل القومي للباد”.

شكلت جلنة حتقيقية خبصوص ملف السكن

جلنة اخلدمات تتوقع إلغاء عشرات املشاريع اخلدمية يف البلد
بغداد /الزوراء:
اك�دت لجنة الخدمات النيابية أن ارتفاع س�عر
رصف ال�دوالر س�يقود لتوقف ج�زء كبري من
املشاريع الخدمية يف الباد .وفيما أعلنت تشكيل
لجن�ة تحقيقية عليا من اعضاء اللجنة ملتابعة
تلكؤ مشاريع اإلس�كان ،كشفت عن وجود ما
يقارب  22مرشوعا سكنيا يشوبه الفساد.
وقالت عضو لجنة الخدمات النيابية ،منار عبد
املطلب ،امس الس�بت ،يف ترصيح صحفي :ان”
رفع سعر الدوالر وخفض قيمة الدينار العراقي
ام�ر لي�س باله�ني وانعكاس�اته االقتصادي�ة
س�تكون مؤمل�ة يف العراق بس�بب ضعف قدرة
الحكوم�ة عى توفري البدائ�ل لحماية قطاعات
واسعة من تداعياته السلبية”.
واضاف�ت عبد املطل�ب ان” رفع س�عر رصف
الدوالر س�يقود الكثري من الرشكات واملقاولني
اىل ايق�اف مش�اريعهم ،خاص�ة ان بعضه�م
مضط�ر لرشاء م�واد اولي�ة مس�توردة باتت
كلفتها اعى مع ارتفاع الدوالر ،وهذا امر يجب
االنتب�اه ل�ه” .مؤكدة “ان�ه اذا كانت الحكومة
تح�اول م�ن خ�ال رف�ع ال�دوالر امتص�اص
الكتل�ة النقدي�ة وايقاف تهريب ال�دوالر ،لكن
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

باملقابل س�يقود قرارها اىل انتكاس�ات اخرى
يف رفع اس�عار املواد اخ�رى ،وخاصة املتعلقة
باملشاريع”.
واش�ارت عبد املطل�ب اىل ان” قرار الحكومة يف
رفع سعر رصف الدوالر اذا صح انها تبنته فعليا
سيكون غري صحيح يف ظل االزمة الراهنة التي
يعاني منه�ا العراق” .مؤك�دة “رضورة ايجاد

العدد/٢٥71 :ب٢019/
التأريخ٢0٢0/1٢/17 :

اع�����ان
ستبيعُ محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل  10631/110جزيرة وخال
ثاثون يوما ً اعتبار من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثاثون عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه
ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا ً يف قاعة محكمة الب�داءة فعى الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان
والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنس�بة  %10بصك مصدق مع رسم تسجيل
العقار بنسبة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عى املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم
•االوصاف-:
 -1العق�ار يق�ع يف مدين�ة النارصية حي الش�هداء وه�و عبارة ع�ن دار قديمة ايلة للس�قوط مكون
م�ن صالة واس�تقبال وكلدور وغرفتني ومطبخ ومجموعة صحية و االرضية من االس�منت مس�قف
بالكونكري�ت ومجه�ز باملاء والكهرباء ويوجد بناء يف اعى الدار لم تتمك�ن املحكمة الوصول اليه كونه
مغلق ساعة الكشف وغري مشغول من احد .
 -٢القيمة املقدرة للعقار ثمانون مليون دينار فقط.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
قسم العقود

بدائل اخرى لزيادة السيولة لدى الدولة لايفاء
بالتزاماتها املالية”.
وتشهد اس�واق العراق ارتفاعا مطردا يف سعر
رصف ال�دوالر االمريكي م�ع ترسيب مضامني
املوازنة للعام  2021قبل ايام”.
من جهته ،أعلن رئيس لجنة الخدمات النيابية،
ولي�د الس�هاني ،امس الس�بت ،عن تش�كيل

لجنة تحقيقية عليا من اعضاء لجنة الخدمات
ملتابعة تلكؤ مش�اريع اإلس�كان ،كاش�فا عن
وج�ود مايقارب  22مرشوعا س�كنيا يش�وبه
الفساد.
وق�ال الس�هاني يف ترصي�ح صحف�ي :ان 22
مرشوعا سكنيا خصصت لها مايني الدوالرات
اغلبها متلكئة ومتعث�رة ،وأصبحت عبئا كبريا
عى املواطن والحكومة.
وأض�اف أن�ه “خ�ال تواصلن�ا املس�تمر م�ع
املحافظ�ني وجدن�ا تعث�را واضح�ا لع�رشات
املش�اريع الخدمية يف املحافظات ،كما الحظنا
أن أغلب املشاريع هي مشاريع وزارية”.
وأشار السهاني إىل أن “أغلب املشاريع محالة
منذ سنوات طويلة ولم تنجز لغاية اآلن” ،الفتا
اىل ان “مشاريع السكن املحالة من الحكومات
الس�ابقة مشاريع عرجاء من حيث املقاولة أو
االستثمار”.
وأوض�ح أن “هن�اك م�ا يق�ارب  22مرشوع�ا
س�كنيا اغلبها متلكئة” ،مؤكدا “تشكيل لجنة
تحقيقية داخل لجنة الخدمات واإلعمار ملتابعة
امللف وتش�خيصه بالش�كل الصحي�ح ووضع
املعالجات القانونية”.

العدد8160:
التاريخ٢0٢0/1٢/17:

م /تنويه
إلحاق�ا ً بكتابنا ذي الع�دد  76٢1يف  ٢0٢0/1٢/9واملتضمن االعان عن املناقص�ات (٢0/8/9٢(,)٢019/8/1٢1
 )٢019/1٢/8٢(,)19ن�ود أن تب�ني بأن رقم املناقصة ( )٢019/8/9٢قد ورد خط�أ يف االعان أعاه  ..لذا اقتىض
التنويه ..مع التقدير.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الرياضي

أصفر وأمحر

مظفر جبار :احلكم أفسد مباراة الديوانية

بغداد /متابعة الزوراء
هاجـم مـدرب الحدود ،مظفر جبار ،حكم مبـاراة فريقه أمام الديوانية ( ،)1-1أحمد عسـكر،
مبديا اسـتغرابه مـن إدارة نفس الحكم  ٣مباريات لفريقه ،خالل الجوالت التسـع املاضية من
الدوري املمتاز.
وقـال جبار إن عسـكر وطاقمه أفسـدوا املباراة ،ولـم يكونوا منصفني باملرة ،بـل أنهم «حكام
هواة».وتابـع« :منـذ بداية املباراة ،أوغل يف احتسـاب األخطاء بحقنا ،وقيـد الالعبني من خالل
البطاقات الصفراء ،وزادها باحتساب هدف الديوانية ،حيث تغاىض عن خطأ ملصلحتنا».
وواصـل« :الغريب أن الحكم أغفـل ركلة جزاء واضحة لنا ،بعد ملس الكرة يـد مدافع الديوانية،
مصطفى ناظم ..وزاد قراره غرابة ،أن الكرة كانت داخل منطقة الجزاء والفرصة متاحة ،لكنه
أنهى املباراة قبل أن يسدد العبنا الكرة».
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انتخابات الزمن الصعب

الصحفيون الرياضيون العراقيون ينتخبون ادارة السنوات االربع املقبلة
بغداد /الزوراء
أقيمت ظهر امس السبت انتخابات االتحاد العراقي للصحافة
الرياضية يف مقر نقابة الصحفيني بحضور نقيب الصحفيني
العراقيني مؤيد الالمي ورئيس لجنة الشباب والرياضة عباس
عليوي ونائب رئيس لجنة الشباب والرياضة ديار برواري وعدد من
رؤساء االتحادات الوطنية وجمع من الشخصيات الرياضية فضال
عن حضور  142من اصل  190عضوا يمثلون الهيئة العامة لالتحاد
العراقي للصحافة الرياضية.
واسفرت النتائج عن فوز الزميل خالد حاسم بمنصب رئيس االتحاد
العراقي للصحافة الرياضية بحصوله عىل  1٣٥صوتا من اصل .142
وفاز الدكتور عدنان لفتة بمنصب نائب رئيس االتحاد بحصوله
عىل  10٦اصوات وحصد الزميل يوسف فعل عىل منصب امانة الرس
بحصوله عىل  12٥صوتا .
كما فاز ثمانية من من الزمالء بعضوية الهيئة االدارية لالتحاد
وهم كال من سيف املالكي الذي حصل عىل 11٨صوتا وعمار ساطع
الذي فاز بـ  100صوت ومؤنس عبدالله عقب حصوله عىل 99
صوتا وجعفر العلوجي الذي حصد  ٨٨صوتا وميثم الحسني بـ
 ٨٧صوتا وسمري السعد الذي حصل عىل  ٧1صوتا وحصد جمعة
الثامر  ٦٣صوتا واخريا بالل زكي الذي فاز بـ  ٥٧صوتا فيما فاز
بمنصب عضو االحتياط كال من كاظم الطائي بـ  4٦صوتا وعادل
العتابي بـ  4٥صوتا ومهدي العكييل بـ  44صوتا فيما لم يفلح كل
من الزمالء جاسم العزاوي وكريم قحطان واحمد مطرود يف الحصول
عىل االصوات املطلوبة للفوز بأحد مقاعد العضوية او االحتياط حيث
حصد العزاوي عىل  40صوتا وقحطان نال  ٣9صوتا ومطرود الذي
حصل عىل  ٣٣صوتا.

أولسان هيونداي حيرز لقب
دوري أبطال آسيا

حرة مباشرة

انتخابات ذر الغبار
أم نفضه ؟
د.هادي عبد اهلل

اعالن القائمة االولية ملنتخب الركيب استعدادا للمشاركة يف البطولة العربية
بغداد /محمد الجزائري
اعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للركبي
بقيادة املدرب مصطفى عبد القائمة االولية
للمنتخب الذي سيشارك يف البطولة العربية
لسباعيات الركبي السادسة التي ستقام يف
االسكندرية للمدة  14 -11من شهر شباب
املقبل .
وقال مصطفى عبد انه تم استدعاء 21
العبا للقائمة االوىل بعد متابعته ملنافسات
دوري ليفون التي افرزت عن ظهور خامات
شابة جيدة استطاعات ان تحجز مكانها
يف املنتخب .واضاف ان القائمة ستقلص اىل

 12العبا قبل املغادرة اىل االسكندرية ،حيث
سيتم دخول املنتخب يف معسكر داخيل
واخر خارجي بعد االتفاق مع لجنة الركبي
التي وافقت عىل املنهاج الذي قدم لهم من
قبل الجهاز الفني.
مؤكدا ان ثقته كبرية بالعبيه يف تحقيق
نتائج جيدة رغم قرص فرتة االعداد اال ان
ارصار وعزيمة الالعبني ستكون لها اثار
كبرية يف تخطي الصعاب .
وضمت قائمة املنتخب  9العبني من فريق
الحدود ( رسمد عبد وعمر طارق وحسني
عدنان وحيدر عباس ومصطفى احمد

فياض وانس فالح ومهند عبد الكريم
ومحمد صادق احمد وعيل انور ) وثالث
العبني من فريق امام املتقني ( حسني منذر
والحسن محمد وحسني حامد ) واربعة
العبني من الجنسية ( رسول شايع وعيل
قاسم واحمد شهاب وسالم رضا ) وايمن
محسن (الطف) وعزيز حيدر وسيف حقي
(عني تمر ) وباقر محمد وحسن عيل
(الصحة والبيئة).
يذكر ان الجهاز الفني للمنتخب يتالف من
مصطفى عبد مدربا يساعده املدرب سالم
كاطع .

بعـد طـول انتظار وجـوالت من القيـل والقال جـرت انتخابـات االتحاد
العراقي للصحافة الرياضية امس السـبت التاسع عرش من كانون االول
– ديسـمرب -يف ظروف غاية يف الصعوبة اذ يطوق فايروس كوفيد  19كل
رغبة صادقة يف التطلـع لعمل جاد نحو بناء حقيقي ومما يضاعف هذه
املصيبـة انهيار املعنويات الجمعي اذ يكتوي الشـعب من رشقه اىل غربه
ومن شـماله اىل جنوبه بنار الفسـاد املشـتعلة منذ اكثر من سبعة عرش
عاما من غري ان يجرؤ احد من اهل الحل والربط عىل محاسبة املفسدين
يف ارض العـراق وهم بارزون للعالم كله التخفى منهم خافية عىل قريب
او بعيد اال ان رسا ما يجعلهم يف مأمن والبلد كله يف عني الخطر .
ذلـك هو االطـار الذي جرت فيـه االنتخابات التي قد التعنـي الكثري حني
نعلـم ان عدد الصحفيني الرياضيـني العراقيني ربما اقل من مئتني وحتى
ان زاد عىل مئتني فما هي قيمته لنسـبة عـدد مظلومي العراق وقد زادوا
عىل االربعني مليون تقريبا .
يف الحسابات التقليدية التعني شيئا اال انها يف الحسابات املهنية والوطنية
قد تعني الكثري جدا اذا اسـتطاعت االدارة املنتخبة ان ترفع شعار العراق
اوال رياضـة واعالمـا  ,وان تتحىل بالجـرأة لجعل الرياضـة وجماهريها
وجلهم من الشـباب السوط الذي يلسـع ظهور الفاسدين وذلك بتسخري
كل االمكانيات لكشـف املفسـدين ليس يف املجال الريايض فحسـب بل يف
كل املجاالت الن الشـأن الريايض صار اليوم  ,شـأنا سياسـيا واقتصاديا
واجتماعيا وصحيا وكل هذه الشـؤون انما هي ابواب مفتوحة لالعالمي
الريايض ليساهم بكفاءة يف انقاذ الوطن من مصائبه .
هذا هو االفق الواسـع الشاسـع الذي نأمل ان تحلق فيه االدارة الجديدة
بعـد ان أغلفـت كورونـا بكوفيدها اللعـني ابواب وكالة التسـفري وكذلك
بوابـات النشـاطات الرياضية فضال عن بوابات اخالقيـات املهنة يف اكثر
من مهنة .
هـل تسـتطيع االدارة الجديدة التـي نالت الثقة والنشـك يف أهليتها لهذه
الثقـة ان تكون بهذا املسـتوى من القـدرة عىل تحمل املسـؤولية ام انها
ستواصل رقدة من سبقها حيث طال الرقود حتى نيس الناس يف هذا البلد
وجـود اتحـاد لالعالم الريايض  ,والبد من التنويـه باننا النلقي اللوم عىل
أحد بجسـمه واسمه او بلحمه وشحمه وانما هي الظروف التي استسلم
لسطوتها الكثريون وقد حان الوقت ملقاومتها .
البد ان يكون لالتحاد مقر يزار ,فيه موظف او اكثر عىل الرغم من عاصفة
االزمة املالية التي سـببها خونة االمانة لكن نقابة الصحفيني قادرة عىل
ان تجـد حـال  ,كما البد من فتـح صفحة جديدة يف التعامـل مع االوملبية
يوم يكشف الله سبحانه وتعاىل غمتها  ,تعامل يضمن للصحفي الريايض
احرتامه وكرامته بالتصدي ملن يعمل عىل افساد الذمم .
والشك ان هناك افكارا اخرى يمكن ان تقال وتطرح ولكن حسبنا االشارة
اىل ثقل املسـؤولية وحدودهـا الحقيقية ..ولنا الثقـة بزمالئنا ان يكونوا
اهال لها  ,واال سـتبقى انتخابات امس عملية ذر الغبار يف العيون وليس
نفض الغبار عن كنوز الضمائر وجواهر القدرات.

درجال ومحودي يشكّالن جلنة إلعادة االنتخابات األوملبية
بغداد /متابعة الزوراء
توج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ،بلقب دوري أبطال آسيا ،للمرة
الثانية يف تاريخه ،بعدما تغلب  1-2عىل بريسبوليس اإليراني ،امس
السبت ،يف مباراة نهائية مثرية ،أقيمت عىل ستاد الجنوب بالدوحة.
افتتح مهدي عبدي قرة التسجيل لصالح بريسبوليس يف الدقيقة ،4٥
ثم أدرك جونيور نيجراو التعادل ألولسان هيونداي يف الثواني األخرية
من الوقت املحتسب بدل الضائع للشوط األول.
وبعد  9دقائق من بداية الشوط الثاني ،أضاف جونيور نيجراو الهدف
الثاني للفريق الكوري من رضبة جزاء ،لريفع الالعب رصيده إىل ٧
أهداف يف البطولة اآلسيوية متساويا مع عبد الرزاق حمد الله العب
النرص السعودي ،يف صدارة قائمة الهدافني.
وتوج أولسان هيونداي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية ،حيث
فاز باللقب يف عام  ،2012بينما أخفق بريسبوليس يف التتويج األول.
وشهدت املباراة ،حضور الجماهري بنسبة  %٣0من سعة ستاد
الجنوب.

برشلونة يتعثر جمددا بالتعادل
مع فالنسيا
بغداد /متابعة الزوراء
سقط برشلونة يف فخ التعادل
اإليجابي بنتيجة ( )2-2خالل
مواجهة فالنسيا ،عىل ملعب
كامب نو مساء امس السبت،
ضمن الجولة الـ 14من الدوري
اإلسباني «ليجا».
وسجل لربشلونة مييس يف

الدقيقة ( )4+4٥ورونالد أراوخو
( ،)٥2بينما سجل لفالنسيا
مختار دياخابي ( )٣0وماكيس
جوميز (.)٦9وبهذا التعادل يرفع
برشلونة رصيده إىل النقطة 21
يف املركز الخامس بجدول ترتيب
الليجا ،ويرتقي فالنسيا إىل املركز
الـ 12ويف رصيده  1٥نقطة.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
أعلن رئيس اللجنة االوملبية الوطنية
العراقية رعد حمودي عن إتفاق تم
تحريره يف العاصمة العمانية مسقط
خالل االجتماع الرباعي الذي ضمّ ه
شخصيّاً ،ووزير الشباب والرياضة
عدنان درجال وممثل اللجنة األوملبية
الدولية وممثل املجلس األوملبي
االسيوي.
جاء ذلك يف حديث أدىل به حمودي
اىل املكتب االعالمي للجنة األوملبية
الوطنية العراقية مؤكدا ً «ان االتفاق
ألزم اللجنة األوملبية العراقية باعادة
مجمل العملية االنتخابية التي جرت
مؤخرا ً بكافة مفاصلها» ،بما يف ذلك
إعادة إنتخاب «الشخصيات املميزة»،
«وممثيل االتحادات غري األوملبية»،
«وممثيل الرياضيني األوملبيني»،
«وممثلة اللجنة النسوية».
وأوضح حمودي «ان إعادة تلك
ستؤدي
األنتخابية
املؤتمرات
باألساس اىل إعادة إنتخابات املكتب
التنفيذي بسبب السماح بمشاركة
شخصيات منتهكة للميثاق األوملبي
والقانون والنظام الداخيل للجنة
األوملبية العراقية وقرارات اللجنة

يف

املؤتمرات

األوملبية الدولية
االنتخابية األخرية».
وبني رئيس اللجنة األوملبية «ان
بنود إتفاق مسقط تضمنت ،ومن
مبدأ الحياد يف االجراءات األنتخابية
املقبلة ،أن يتم االتفاق عىل تسمية
لجنة مؤقتة من ثالثة شخصيات
محايدة يتفق عىل أسمائها حمودي
ودرجال تتوىل إدارة العمل وتهيئة
متطلبات العملية األنتخابية وتحديد
مواعيدها وفقا ً للقانون والنظام
الداخيل لألوملبية العراقية ،وامليثاق
األوملبي وقرارات اللجنة األوملبية
الدولية».
وشدد حمودي عىل «ان اللجنة املؤقتة
ستدقق األهلية القانونية لجميع
أعضاء الجمعية العامة واملرشحني
لعضويتها ،وتتمتع بالصالحيات
الكاملة بابعاد ّ
أي شخص ال تنطبق
عليه رشوط عضوية الجمعية العامة
الرتكابه جناية أو جنحة مخلّة
بالرشف ،أو إنتهك مدوّنة الخلق
الريايض للجنة األوملبية الدولية
ومدوّنة الوكالة الدولية ملكافحة
املنشطات».
ولفت أيضا ً اىل ان إتفاق مسقط ألزم

اللجنة الثالثية املؤقتة ،وبوضوح
كامل ،عىل التقيّد بـ»تنفيذ نص املادة
(  ) 9الفقرة (  ) 2من النظام الداخيل
للجنة األوملبية الوطنية العراقية
والخاصة بعدم السماح بالعمل يف
اللجنة األوملبية العراقية لكل شخص
إرتكب إنتهاكا ً ملدوّنة الخلق الريايض
أو إرتكب إنتهاكا ً ملدوّنة مكافحة

املنشطات ،وبحسب ما ورد يف نص
إتفاق مسقط».
ً
ّ
وبني رئيس اللجنة األوملبية أيضا ان
االتفاق ألزم اللجنة الثالثية بانجاز
مهامها املوكلة إليها بأقل من تسعني
يوما ً عىل «ان تتقيّد إجراءاتها املقبلة
بتفادي كل املسببات التي أدت اىل
إعادة االنتخابات».

وختم حمودي حديثه قائالً «ان إتفاق
مسقط تضمن تشكيل لجنة قانونية
خماسية تنحرس مهمتها باالرشاف
عىل إدارة املؤتمرات االنتخابية فقط»
متمنيا ً «التوفيق للجميع يف منافسة
أخالقية وعملية إنتخابية تخرج
الحركة األوملبية العراقية من الحرج
الذي يطويها».
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مورينيو :فوز كلوب جبائزة األفضل؟ ..فليك مسكني توج بـ 5بطوالت فقط
س�خر الربتغايل جوزي�ه مورينيو ،مدرب
توتنه�ام ،م�ن حص�ول األملان�ي يورجن
كلوب ،م�درب ليفربول ،عىل جائزة أفضل
مدي�ر فن�ي يف حفل األفض�ل ،الذي نظمه
االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا”.
وق�ال موريني�و ،يف ترصيح�ات أبرزته�ا
صحيفة “دييل مي�ل” الربيطانية“ :األحق
بجائ�زة األفض�ل فليك م�درب باي�رن أم
كل�وب؟ أعتقد أن الفرص�ة الوحيدة لفوز
فلي�ك إذا وج�د ل�ه باي�رن بطولت�ني أو 3
جديدة كي يفوز بها”.
وأضاف“ :إذا فاز فليك ب� 7ألقاب يف موسم
واح�د ،ربم�ا يحصل عىل الجائ�زة .أعتقد
أن�ه فاز فقط ب�دوري األبط�ال ،والدوري
األملان�ي ،وكأس أملاني�ا ،وكأس الس�وبر
األوروبي ،وكأس السوبر األملاني .لقد فاز
ب�� 5بط�والت فقط ،بما يف ذلك املنافس�ة
األكرب عىل اإلطاق”.
وأتم“ :فليك مس�كني .أعتق�د أن الفرصة
الوحيدة لبايرن هي أن يعثر له عىل لقبني،
أو  3ألقاب أخرى ،ملعرفة إذا كان بإمكانه
الفوز بالجائزة”.
فليك يعرتف بإحباطه
� أظهر هانز فليك ،مدرب بايرن ميونيخ،
رد فعل�ه ألول م�رة بعد خس�ارته جائزة
أفضل م�درب يف العالم لعام  ،2020خال
حفل جوائز الفيفا السنوي.
وكان امل�درب األملان�ي األوف�ر ً
حظ�ا لنيل
الجائزة ،لكنه خرسه�ا يف النهاية لصالح
مواطنه يورجن كلوب ،مدرب ليفربول.
وظهر فلي�ك يف مؤتمر صحف�ي ،للحديث
لوس�ائل اإلعام ويف مس�تهل املؤتمر ،أكد

فلي�ك ،س�عادة الجمي�ع داخ�ل البافاري
بتتوي�ج روب�رت ليفاندوفس�كي بجائزة
أفض�ل الع�ب ،باإلضاف�ة لف�وز مانوي�ل
ً
مضيف�ا“ :الثنائي
نوير بأفض�ل حارس،
يس�تحق ذلك بعد اإلنجازات التي تحققت
هذا العام”.
واعرتف فلي�ك بإحباطه بعد ضياع جائزة

أفض�ل م�درب من ب�ني يديه ،حي�ث قال:
“عندم�ا تدخل القائم�ة النهائي�ة ،فأنت
بالطبع تكون راغ ًب�ا يف الفوز ،لكن كلوب
وفريقه يستحقان هذه الجائزة ً
أيضا”.
وعند سؤاله عن مدى أهمية جوائز الفيفا،
أجاب“ :الفوز بدوري األبطال أكثر أهمية
بالنسبة يل ،يجب أن نفكر فيما حققناه يف

لشبونة فقط”.
جائزة جلوب سوكر
� تحتض�ن مدينة دبي حفل توزيع جوائز
جلوب س�وكر الس�نوي لعام  ،2020يوم
 27ديس�مرب /كانون األول الجاري ،الذي
سيش�هد وجود مجموعة كب�رية من أبرز
وأشهر نجوم العالم.

ويقام الحفل داخل فندق أرماني بالتعاون
م�ع مؤتمر دب�ي الري�ايض ال�دويل ،الذي
سيش�هد توزي�ع جوائز عدي�دة بمختلف
الفئات.
وم�ن املنتظ�ر اإلعان ع�ن هوي�ة الفائز
بجائ�زة أفضل م�درب لع�ام  ،2020التي
يتناف�س عليه�ا الثنائ�ي األملان�ي هان�ز
فلي�ك (باي�رن ميونيخ) ويورج�ن كلوب
(ليفربول) ،إىل جانب اإليطايل جيان بيريو
جاسربيني مدرب أتاالنتا.
وال يتف�وق أي م�درب آخر ع�ىل فليك من
ناحية اإلنجازات واأللق�اب التي تحققت
يف  ،2020لك�ن يب�دو أن الفوز بالبطوالت
ل�م يعد العام�ل الوحيد الضام�ن للجوائز
الفردية عىل أي حال ،خاصة بعد املفاجأة
التي أحبطت املدرب األملاني يف حفل الفيفا
لجوائز “األفضل”.
وربما ي�رى املصوتون ع�ىل جوائز جلوب
س�وكر أن هن�اك م�ن هو أحق م�ن فليك
بالجائزة ،س�واء جاس�برييني ،الذي قدم
نتائ�ج اس�تثنائية م�ع أتاالنتا ع�ىل مدار
املوس�م املايض ،أو كلوب ال�ذي قاد الريدز
للتتوي�ج بلق�ب الربيمريلي�ج األول يف
تاريخه.
وم�ا لم تكن هناك أي مفاجآت ،فإن فليك
س�يتوج بجائ�زة جل�وب س�وكر ألفضل
مدرب يف العام الجاري.
ويأم�ل م�درب باي�رن ميوني�خ يف حصد
جائ�زة جل�وب س�وكر ألفضل م�درب يف
 ،2020لتعويض خس�ارته جائزة الفيفا،
الت�ي أصي�ب بخيبة أم�ل بعدم�ا فقدها،
حسبما رصح يف الساعات املاضية.

اعالم الكرتوني

ريفر بليت يبلغ نصف نهائي
كوبا ليربتادوريس

ريفر بليت األرجنتيني يبلغ نصف نهائي كوبا ليربتادوريس للمرة
الرابع�ة تواليا ً بعد أن ج�دد الفوز عىل ناس�يونال األوروغواياني
 0 - 2 ( 2 - 6ذهاب�ا ً ) ضارب�ا ً موع�دا ً م�ع بامل�رياس الربازييل يف
املرب�ع الذهبي.يف مواجه�ة إياب الدور ربع النهائ�ي التي أقيمت
ع�ىل ملعب غ�ران باركيو س�ينرتال يف العاصم�ة األوروغوايانية
مونتفيديو رضب ريفر بليت بقوة واكتس�ح ش�باك مس�تضيفه
ناس�يونال بسداسية س�احقة أحرزها كل من جورج كاراسكال
يف الدقيق�ة  28ونيك�والس دي ال ك�روز يف الدقيق�ة  45وبرون�و
زوكولين�ي يف الدقيق�ة .50ويف املنعطف األخري م�ن اللقاء تمكن
رفائيل س�انتوس بوري من تسجيل ثاثية للفريق األرجنتيني يف
الدقائ�ق ( 67و 73و ،)80فيم�ا أحرز أصحاب األرض هدفني عن
طريق كل من إيرتون كوجو يف الدقيقة  45وسانتياغو رودريغيز
يف الدقيقة .54

الربازيلي دانيت يؤكد مواصلة
مسريته مع نيس

هاميلتون يف طريقه لتمديد عقده مع مرسيدس
يبدو أن الساعات القليلة املقبلة ستشهد
تجدي�د االرتب�اط ب�ني فريق مرس�يدس
وس�ائقه الربيطان�ي لوي�س هاميلتون
املتوج هذا املوسم بلقبه السابع يف بطولة
العالم للفورموال واحد ،وذلك استنادا ً إىل
تغريدة عىل تويرت ألبطال العالم.
وتح�دث الفري�ق األملان�ي يف تغريدت�ه
املتأخرة الت�ي نرشها الس�اعة العارشة
مس�اء ،عن “إعان” س�يصدر “قريباً”،
مش�ريا اىل رغبة هاميلتون بتمديد عقده
من خال صورة لألخري مع ترصيح جاء
في�ه“ :أخط�ط للبقاء هنا الع�ام املقبل.
أريد البقاء هنا العام املقبل”.
وتابع“ :أعتقد أننا كفريق ،ما زال أمامنا
الكث�ري للقي�ام به مع�ا ً وتحقيق�ه معاً،
إن كان يف رياض�ة (فورم�وال واح�د) أو
خارجها بشكل أكثر”.
وسبق ملدير مرس�يدس النمساوي توتو
وول�ف أن أعل�ن ُب َعيد تتوي�ج هاميلتون

باللق�ب العامل�ي الس�ابع يف مس�ريته
ومعادلته الرقم القيايس املس�جل باسم

األملان�ي ميكاي�ل ش�وماخر بع�د ف�وزه
بس�باق جائ�زة تركي�ا منتصف الش�هر

واين روني فخور بتعاقد ابنه كاي مع مانشسرت يونايتد

ق�ال مهاجم املنتخب اإلنكليزي لكرة القدم الس�ابق واين روني إنه “أب
فخور” بعد أن اتبع ابنه األكرب كاي خطاه بالتوقيع مع فريقه الس�ابق
مانشسرت يونايتد .ونرش الهداف التاريخي ليونايتد الذي انضم إىل فريق
“الشياطني الحمر” يف سن املراهقة من إيفرتون عام  ،2004صورة عىل
وس�ائل التواصل االجتماعي لتوقي�ع ابنه البالغ من العمر  11عاما عىل
عقد مع ناديه الس�ابق .وأك�د روني الذي يلعب حالي�ا يف دربي كاونتي

خ�ال مؤتم�ر صحف�ي“ :نعم أن�ا أب فخ�ور .لقد كان يعم�ل بجد،
وكان م�ن الواضح أنه ذه�ب معنا إىل الواليات املتح�دة ملواصلة كرة
القدم” .وأضاف“ :لقد خضع لفرتة التجارب مع مانشس�رت يونايتد
وأعج�ب املدربون به .لق�د ّ
وقع عىل العقد ،لذا أنا س�عيد من أجله”.
وكان قائد منتخب إنكلرتا الس�ابق قد حقق مس�رية متألقة مدة 13
عاما يف أولد ترافورد ،س�جل خالها  253هدفا يف  559مباراة وحطم
رقم األس�طورة بوبي تشارلتون يف كانون الثاني/يناير  .2017وكشف
رون�ي الذي لع�ب أيضا لن�ادي إيفرتون ويف ال�دوري األمريكي
م�ع دي يس يونايتد ،أن�ه كان أمام ابنه
كاي العديد من األندية لكنه اختار
مانشس�رت يونايت�د “كان لديه
خيارات أخ�رى ،أندية أخرى
ليذه�ب إليه�ا لكن�ه ق�رر
أن�ه يري�د التوقي�ع م�ع
مانشس�رت يونايت�د،
لق�د كان ق�راره
وليس قراري”.

مفكرة الزوراء

امل�ايض قب�ل ث�اث مراح�ل ع�ىل ختام
املوس�م ،أن املفاوض�ات م�ع الس�ائق
الربيطاني س�تبدأ يف “األيام املقبلة” من
أجل تجديد عقده.
وينتهي عق�د هاميلتون هذا العام ،لكنه
أكد بع�د تتويجه باللق�ب العاملي رغبته
بالبق�اء يف الفري�ق األملاني ال�ذي يدافع
ع�ن ألوان�ه منذ  2013وت�وج معه بطا
س�ت مرات ،بينها ألقاب املواسم األربعة
األخرية.
ويف مقابلة له مع هيئة اإلذاعة الربيطاني
“بي بي يس” يف منتصف الش�هر املايض،
اعترب وول�ف أن العودة إىل مق�ر الفريق
م�ع لق�ب عامل�ي س�ابع “ال يس�مح لك
بالتح�دث عن عقد .ل�ن يكون ذلك عادال
بحق اإلنجاز الذي تحقق .س�نمنح األمر
بضعة أيام ،ثم سنبدأ الحديث بشأنه”.
وتاب�ع“ :عاقتن�ا تتج�اوز األعم�ال،
إنه�ا عاقة صداق�ة ،عاقة ثق�ة .نحن

ال نس�تمتع به�ذا الي�وم (عندم�ا يحني
الوقت) من التفاوض ألنها ستكون املرة
الوحيدة من دون أهداف مشرتكة (أي أن
كل فريق يحاول الحصول عىل مكاس�ب
لصالح�ه) .الصفقة األفضل س�تحصل
عندم�ا يغادر كل من الطرفني وهو ليس
راضيا بالكامل”.
وعقب الس�باق األخري للموس�م األحد يف
أبوظبي حيث حل ثالثا ،أعرب هاميلتون
أن تصل املفاوضات مع مرسيدس بشأن
تمديد عقده اىل نهايتها السعيدة قبل عيد
املياد.
وهاميلت�ون لي�س املؤث�ر الوحي�د الذي
ينتهي عق�ده هذا العام مع مرس�يدس،
ب�ل األمر ذات�ه ينطبق عىل وول�ف ،لكن
الرجل�ني فض�ا س�ابقا تأجيل مس�ألة
املفاوضات مع الفري�ق األملاني من أجل
الرتكي�ز ع�ىل رصاع لقب�ي الصانع�ني
والسائقني.
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أعل�ن املدافع الربازييل دانتي الذي يتع�اىف من جراحة يف ركبته،
اس�تمرار مغامرته يف صف�وف نادي نيس الفرن�ي إىل ما بعد
نهاي�ة عق�ده الح�ايل يف  30حزيران/يونيو املقب�ل من دون أن
يحدد فرتة تجديد العقد.
وقال دانتي ( 37عاماً) عىل حس�ابه ع�ىل تويرت“ :لم أكن أحلم
بهدية افضل يف عيد املياد”.
وأضاف مدافع بايرن ميونيخ األملاني ومنتخب الربازيل سابقاً:
“أعدكم بأنني سأبذل جهودا اضافية لكي أعود أقوى”.
وكان مس�ؤولو النادي الجنوبي أعربوا عن رغبتهم يف استمرار
دانتي يف صفوف الفريق “عىل أرضية امللعب أو يف الخارج”.
وانتقل دانتي اىل نيس يف آب/اغسطس  2016وخاض يف صفوفه
 160مباراة وسجل  6أهداف ونجح يف  7تمريرات حاسمة.

أجويرو :األمر صعب وال أعرف كيف تتحول إصابيت
تحدث األرجنتيني سريجيو أجويرو ،مهاجم مانشسرت
س�يتي ،ع�ن حالت�ه أثن�اء التع�ايف م�ن اإلصاب�ة هذا
املوسم.
وق�ال أجوي�رو ،يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيفة “ذا
ً
أحيانا تكون
ص�ن” الربيطاني�ة“ :“ :األم�ر صع�ب.
ركبت�ي جي�دة ويف أحي�ان أخ�رى تكون س�يئة بعض
اليشء .ال أعرف كيف يتغري الشعور بني يوم وآخر”.
وأض�اف املهاج�م األرجنتين�ي“ :أفعل كل ما يف وس�عي

ملس�اندة الطاق�م التأهييل والطبي ملس�اعدتي عىل التحس�ن،
لكنني أحتاج إىل القليل من الوقت”.
وكان بي�ب جواردي�وال ،م�درب مانشس�رت س�يتي ،قد رصح
الجمعة“ :بعد املباراة املاضي�ة لم يتمكن أجويرو من التدرب،
وكذل�ك الح�ال أمس (أم�س االول) ،أما الي�وم (أمس) فتدرب
بص�ورة جي�دة ..لكن�ي ال أع�رف ع�دد الدقائق الت�ي يمكنه
خوضها” .وأضاف املدرب اإلس�باني“ :األمر ال يتعلق بالركبة،
بل بمشكلة أخرى ،إال أنه تدرب”.

روسيا بإمكانها املشاركة يف مونديال اليد
أك�د االتح�اد ال�دويل
لك�رة الي�د لوكال�ة
فران�س ب�رس أن
ا ملنتخ�ب
ا ل�ر و يس

“ سيسمح
باملش�اركة” يف
ل�ه
بطولة العالم املقررة مطلع العام املقبل يف
مرص ،يف ظل “ظروف محددة يجري العمل
عليها حالياً”.

وس�يكون مونديال  2021املقرر يف الفرتة
م�ن  13إىل  31كانون الثاني/يناير املقبل،
أول بطول�ة دولية تق�ام بعد قرار محكمة
التحكيم الرياضية (“كاس”) اس�تبعاد
روس�يا ملدة عامني من املش�اركة يف
البط�والت الدولي�ة الكربى بس�بب
التنش�ط املمنهج للدولة الروس�ية
وال س�يما بش�أن الغش الذي حدث
خ�ال األوملبياد الش�توي ع�ام 2014
يف س�وتيش والتزوي�ر يف بيان�ات مخت�رب
موسكو.
ور ًدا ع�ىل س�ؤال لوكال�ة فران�س ب�رس،
أوضح�ت محكمة التحكي�م الرياضية من
جهتها أن املنتخب الرويس يمكنه املشاركة
“تح�ت عل�م محاي�د” .وش�ملت عقوب�ة
املحكم�ة التي تنته�ي يف  16كانون األول/
ديسمرب  ،2022استبعاد روسيا من أوملبياد
طوكيو الصيف املقبل واألوملبياد الش�توي
يف الص�ني ع�ام  ،2022يف ح�ني منح�ت

الفرصة أمام الرياضي�ني الروس الذين لم
يسبق معاقبتهم بس�بب تناول املنشطات
أو أمضوا فرتة العقوب�ة املفروضة عليهم
بس�ببها ،للمش�اركة تح�ت عل�م محايد.
وتش�ارك روس�يا ،ع�ىل غ�رار بولن�دا ،يف
مونديال م�رص ببطاقة دع�وة ،وأوقعتها
القرع�ة يف املجموع�ة الثامن�ة إىل جان�ب
كوريا الجنوبية وس�لوفينيا وبياروس�يا،
فيما تلع�ب بولندا يف املجموع�ة الثانية اىل
جانب الربازيل واسبانيا وتونس.

املكسيكي برييز بدالً من ألبون يف ريد بول

س�يدافع الس�ائق املكس�يكي س�ريخيو برييز عن أل�وان فريق ري�د بول يف
بطول�ة العالم لفورم�وال واحد اعتبارا ً م�ن عام  2021إىل جان�ب الهولندي
ماكس فريش�تابن وذلك بدالً من التاياندي أليكس ألب�ون كما أعلن الفريق
النمساوي.
وشارك برييز يف صفوف رايسينغ بوينت يف املوسم الذي أسدل الستار عليه االحد
امل�ايض ،ونجح يف تحقيق باكورة انتصاراته يف س�باقه الرق�م  190وتحديدا ً يف 6
كانون األول/ديسمرب الحايل خال املرحلة ما قبل االخرية من بطولة العالم.
وكان بريي�ز ح�را يف التعاق�د م�ع اي فري�ق يختار بع�د ان فقد مقعده يف س�يارة
رايس�ينغ بونيت (س�يصبح اس�م الفريق اس�تون مارتن املوس�م املقبل) لصالح
األملان�ي سيباس�تيان فيتل بطل العال�م أربع مرات والذي ترك ف�رياري بعد خمس
سنوات يف صفوف فريق “الحصان الجامح”.
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اعتقال سياسي مكسيكي على
خلفية قتل صحفية مشهورة
نيومكسيكو /متابعة الزوراء:
بع�د م�ا يقرب من  4س�نوات عى مقتل صحفية يف ش�مال املكس�يك ،تم إلق�اء القبض عى
سيايس محي لالشتباه يف تورطه يف الجريمة.
وق�ال بيان من مكتب املدعي العام املكس�يكي ،إنه ق َّدم معلومات عن الصحفية مريوس�الفا
برياتش إىل الجناة.
وقتلت مراسلة صحيفة ال جورنادا ،البالغة من العمر  54عامً ا ،بالرصاص يف سيارتها خارج
منزلها يف مدينة تشيواوا يف  23آذار /مارس .2017
وتلقت قبل ذلك تهديدات بس�بب تقاريرها عن تورط سياس�يني يف الجريمة املنظمة يف والية
تش�يواوا.ويف آب /أغس�طس املايضُ ،حكم عى زعيم يف عصابة مخدرات لوس ساالزار ،الذي
يُزعم أنه أمر بقتل برياتش ،بالسجن ملدة  50عاما.
وكان الس�يايس من حزب العمل الوطن�ي املحافظ -والذي اعتقل مؤخرًا -كان رئيس�ا لبلدة
تشينيباس يف تشيواوا.
وبحسب التحقيق الذي أجراه مكتب املدعي الخاص لحقوق اإلنسان ،فقد زود املسؤولني عن
القتل بمعلومات عن برياتش .وتعد املكس�يك ،التي تش�هد ارتكاب ما يقرب من  100جريمة
قتل يف اليوم ،واحدة من أخطر دول العالم خارج مناطق الحرب بالنس�بة للصحفيني ،وغال ًبا
ما يكون الضحايا مراسلني يغطون الجريمة املنظمة.

رفض نقابي لتوجه احلكومة املصرية
تعديل قانون يسمح حببس الصحفيني

القاهرة/متابعة الزوراء:
ْ
أعرب�ت ش�عبة املصورين الصحفي�ني ولجن�ة الحريات يف نقاب�ة الصحفي�ني املريني عن
صدمتهما البالغة بعد تريح املتحدث الرس�مي باسم مجلس الوزراء املري .إذ كشف هذا
األخ�ري ّ
أن الحكوم�ة تنوي تعديل مادة يف قانون العقوبات «تس�مح بالحبس مدة ال تقل عن
عام وغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد عى مائتي ألف أو بإحدى هاتني العقوبتني يف
حالة تصوير أو إذاعة الجلسات يف املحاكم».
ّ
وع�رب عدد كبري من النقابيني عن رفضهم وقلقهم لتعديل هذه املادة ،إذ رأوا يف حال تطبيقه
«كارث�ة تن�ال من روح الع�دل الذي تعت�رب العالنية من دعائم�ه ألنها تكرس ثق�ة الناس يف
القض�اء ،وكذلك ترب حرية النرش والح�ق األصيل للمواطن يف املعرفة ،وتتعارض مع مواد
الدس�تور املري واإلعالن العاملي لحقوق اإلنس�ان والعهد الدويل الخ�اص بالحقوق املدنية
والسياسية».
ورأت الش�عبة ولجن�ة الحريات من خالل بيان مش�رتك صدر اليوم ام�س الجمعة ،أن «هذا
التريح غري مفهوم وال مقبولّ ،
ومثل صدمة يف الوسط الصحفي وبني املصورين عى وجه
الخص�وص بما حمله من عقوبة قاس�ية ،فجميعنا يعلم أن القان�ون يجيز التصوير والعمل
الصحف�ي دون قي�ود إال فيما يتعلق باألماكن واملنش�آت التي تحت�اج إىل تريح خاص قبل
التصوير ،وعليه فال يمكن القبول أبدا ً بأن تؤدي الصورة الصحفية بصاحبها إىل الحبس ملدة
عام أو الغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه».
وقال�ت إن التعديل الذي تنوي الحكومة وضعه يف قانون العقوبات «يش�كل حصارا ً آخر عى
عمل املصورين الصحفيني ،والغريب أن يأتي هذا بعد القيود التي فرضها ما يسمى بتريح
التغطي�ة الصحفي�ة؛ وه�و التريح ال�ذي ص ّعب من عم�ل املصورين؛ وجعله�م معرضني
لالستهداف والحبس رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة».
وطالبت ش�عبة املصورين الصحفيني ولجنة الحريات بالنقاب�ة ،الحكومة بالرتاجع الفوري
عن هذا التعديل الذي يزيد من الحصار املفروض عى مهنة الصحافة ،ويخالف الدستور الذي
يضمن حرية العمل الصحفي ويلغي الحبس يف قضايا النرش ،ويجعل الصحفيني واملصورين
معرض�ني لعقوب�ات مخيفة وغري منطقي�ة ،األمر الذي س�يؤدي إىل تراج�ع دور الصحافة،
والصورة الصحفية تحديداً ،يف تقديم الحقائق واملعلومات الصحيحة إىل املواطنني..
ويقبع عى األقل  29صحف ًيا يف الس�جون املرية ،وفقا ملنظمة مراس�لون بال حدود ،بينما
يرتف�ع العدد ملا يق�رب من  80صحف ًيا وإعالم ًيا يف تقدي�رات حقوقية محلية ،تحيص جميع
العاملني يف مجال الصحافة واإلعالم من النقابيني وغري النقابيني.
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رفض شكوى نائب سابق ضد إحدى الصحف يف قضية “تسريبات خيمة القذايف”

القضاء الكوييت يسمح للصحافة واإلعالم بانتقاد املسؤولني
الكويت /متابعة الزوراء:
أعط�تِ النياب�ة العام�ة الكويتي�ة الضوء
األخ�ر للصحاف�ة واإلع�الم بتن�اول
السياس�يني بالنق�د حتى لو كان قاس�يا
ون�رش تفاصي�ل ع�ن القضاي�ا الت�ي يتم
التحقي�ق فيه�ا معه�م ،يف خط�وة أثارت
ترحيبا وإشادة يف الكويت باعتبارها تمثل
انتصارا لحرية الصحافة واإلعالم.
وق�ررت النياب�ة العام�ة الكويتي�ة حفظ
الش�كوى املقدم�ة م�ن النائ�ب الس�ابق
مب�ارك الدويل�ة ضد إح�دى الصحف التي
نرشت تفاصي�ل القبض علي�ه والتحقيق
معه يف قضية “ترسيب�ات خيمة القذايف”،
يف حك�م جدي�د يرس�خ مبدأ حري�ة النرش
وإبعاد ش�بهة “تش�ويه الش�خصيات” يف
التحقيقات التي تنرشها الصحافة.
ووصف�ت وس�ائل إع�الم محلي�ة الحك�م
القضائ�ي الجدي�د بأن�ه يص�ب يف خان�ة
االنتص�ار للحري�ات عموم�ا ،وحري�ة
الصحافة عى وجه الخصوص.
وكان النائ�ب الع�ام املستش�ار رضار
العسعويس قد أصدر قرارا يف يوليو املايض
بضبط وإحضار مب�ارك الدويلة ،القيادي
الب�ارز يف جماع�ة اإلخ�وان املس�لمني يف
الكوي�ت ،واملنش�ق ش�كليا ع�ن التنظي�م
وه�و يقي�م حالي�ا يف تركيا ،ع�ى خلفية
الترسيبات ،وتم توجي�ه أكثر من تهمة له
إحداها بث أخبار كاذبة.
وقال�ت النياب�ة العامة ،بحس�ب ما نقلته
صحيفة “الس�بق” الكويتية ،إن “الشاكي
أقر يف الجناية املُشار إليها بمقابلة الرئيس
الليبي الس�ابق معمر الق�ذايف ،والذي أبدى
رغبة يف حشد بعض قبائل الجزيرة العربية
للثورة ع�ى أنظمة الخلي�ج القائمة ،كما
أقر بتدوين التعليقات املنشورة يف حسابه
بموق�ع توي�رت تعقيب�ا ع�ى الترسيب�ات
الخاصة بتلك املقابلة”.
وأضافت أن هذا األمر الذي “ألزم الصحيفة
املش�كو بحقها ووس�ائل إع�الم أخرى إىل
سرب أغوار تلك الواقعة املُبهمة ونرش أنباء
ما أقدم�ت عليه أجهزة األمن من إجراءات
قانونية وما تضمنته من تفاصيل كشفت
رسيرتها ‘الترسيبات’ وشغلت الرأي العام
املُتحف�ز وبما يتواف�ق مع رس�التها التي
ُتمارس�ها برصد األحداث وف�ك الغوامض
وتصويب املُؤاخذات ومُ كاش�فة الجمهور
بأهم القضايا يف مراحل التحقيق املختلفة

الصحف ال تحاسب وال ُتدان
وتبصريهم بما ْ
يستغلق أفهامهم”.
واس�تبعدت النيابة العامة مظنة اإلس�اءة
إىل الش�اكي ،مؤكدة “أن حري�ة الصحافة
واإلع�الم من ص�ور حرية ال�رأي والتعبري
األكث�ر أهمي�ة واألبل�غ أث�را الت�ي كفلها
الدستور يف مادته رقم .”37
وأكدت أن “انتقاد السياس�يني والناشطني
يف الحقل العام مهما َج َف ْت لغته أو اشتدت
مُ فرداته أو قست مضامينه ،يظل مُ تمتعا
بالحماية التي كفلها الدستور لحرية الرأي
والتعبري والصحافة”.
وأش�ارت النيابة إىل الحق يف الحصول عى
املعلومات وإط�الع الجمهور عى القضايا
التي تش�غل ال�رأي العام والس�يما بوجود
مواق�ع التواصل االجتماعي التي ش�كلت
أرضية خصبة لنرش الش�ائعات والتضليل
يف حال حجب املعلومات.
وقالت يف القرار إن “حرية الصحافة يؤمَّ ن
من خاللها أفضل الفرص التي تكفل تدفق
اآلراء واألنباء واألحداث واألفكار ونقلها إىل
القط�اع األعرض من الجمه�ور ،ويتوخى
دوم�ا أن تكرَّس بالصحاف�ة قيم جوهرية
يتصدره�ا أن يك�ون النقاش الع�ام الذي
يدور ف�وق منابرها بديال ع�ن الصمت أو
الهمهم�ة أو االنغالق أو التس�لط ،ونافذة
إلطالع الجمهور عى الحقائق التي ال يجوز
حجبه�ا أو تش�ويهها ،ومدخ�ال لتعمي�ق
معلوماته�م م�ن دون طم�س أو تلون أو
مُ خاتلة يف ع�ر أُذن الحت�كار املعلومات
فيه بالزوال واستحال الحجر عليها بعد أن
تنوعت مصادرها بتغول وس�ائل التواصل

االجتماع�ي وتنوع منابرها وس�وء طوية
بعضها”.
ويعترب هذا القرار تأكيدا لقرار آخر مشابه
صدر يف نهاية نوفمرب املايض ،حيث قضت
محكمة كويتية بعدم إدانة الصحف يف حال
نرشه�ا أخب�ارا حقيقية ،حت�ى إن ذكرت
أس�ماء املسؤولني املعنيني باألمر وغريهم.
وأص�درت قرارا برباءة رئيس تحرير إحدى
الصحف من تهمة نرش اسم مهندس ،كان
قد طالب أحد النواب بمحاسبته من خالل
سؤال برملاني.
وقال�ت محكم�ة الجناي�ات إن الصح�ف
ال تحاس�ب وال ُت�دان يف ح�ال ن�رش أخبار
رس�مية ،حتى لو نرشت أس�ماء أشخاص
فيه�ا ،فه�ي ل�م تتهم أح�دا وإنم�ا كانت
ناقل�ة للحقائق ،فيما اعت�رب رجال قانون
ه�ذا الحكم بمثاب�ة انتصار جدي�د لحرية
التعبري.
وعل�ق محام�ون وقانونيون ع�ى الحكم
بأن�ه يوضح أن ن�رش األس�ماء يف األخبار
الصحافية ال يعد تش�ويها للس�معة ،وأن
نقل األخب�ار املوج�ودة باألدل�ة ليس فيه
تقص�د ،بل هو نقل للحقيق�ة ،وهو الدور
املنوط بوسائل اإلعالم القيام به خصوصا
يف تلك القضايا التي تشغل الرأي العام.
وإذا كانت الصحف ق�د حققت انتصارا يف
ه�ذا املجال ،إال أن�ه ال تزال هن�اك عقبات
تواج�ه قط�اع املطبوع�ات والن�رش ،ق�د
تس�ببت برتاج�ع الكويت مرك�زا واحدا يف
مؤرش حرية الصحافة الصادر من منظمة
“مراس�لون بال حدود” لعام  2020وحلت

يف املركز ال� 109عامليا من أصل  180دولة،
حيث تخض�ع املطبوع�ات لرقابة صارمة
من قبل اللجنة التابعة لوزارة اإلعالم.
ويقول متابعون لقوانني النرش يف الكويت،
وفق�ا للقوان�ني الس�ابقة كان�ت الكت�ب
محظورة إىل أن يذهب مؤلفوها إىل املحكمة
إلثب�ات عك�س ذل�ك ،أم�ا اآلن فالتعدي�ل
صحح هذه الخطوة غ�ري املنطقية ،حيث
يقع العبء يف القانون عى عاتق الشخص
ال�ذي ي ّدعي أنه ترر من محتوى الكتاب
بدال من املؤلف.
وكان مجلس األمة قد ناقش يف أغس�طس
امل�ايض ،تقرير لجن�ة الش�ؤون التعليمية
الربملاني�ة ع�ن االق�رتاح بقان�ون تعدي�ل
بعض أح�كام القانون  2006 /3يف ش�أن
املطبوع�ات والن�رش .وقضت امل�ادة األوىل
م�ن هذا القانون باس�تبدال املادة ( )7من
قان�ون املطبوع�ات والنرش لرتف�ع رقابة
وزارة اإلعالم املس�بقة عى ما يستورد من
مطبوعات إىل البالد عى أن يكتفي بإشعار
يرسله املستورد إىل وزارة اإلعالم عرب كتاب
ّ
يبني فيه اسمه وبيانات املطبوع من عنوان
واسم املؤلف وعدد النسخ املدخلة ويتحمل
املستورد وحده املس�ؤولية القانونية عما
يحمل هذا املطبوع من أفكار وآراء.
وج�اءت امل�ادة الثاني�ة من ه�ذا القانون
بتعدي�ل ع�ى امل�ادة الت�ي تح�ر األمور
املحظ�ور نرشه�ا فأع�ادت صياغ�ة البند
( )3منه�ا لتجع�ل العقوب�ة واقع�ة ع�ى
م�ن يخدش اآلداب العام�ة أو يحرض عى
مخالفة القوانني وارتكاب الجرائم وإن لم
تقع الجريمة املحرّض عليها.
كم�ا أضافت ه�ذه املادة بن�دا يحظر فيه
نرش ما يث�ري الفتن الطائفية أو القبلية أو
األفكار التي يك�ون بناؤها عى العنرية
والتحق�ري بني فئ�ات الب�رش أو التحريض
عى عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.
ووافق مجلس األمة ع�ى االقرتاح بقانون
بتعدي�ل بعض أح�كام قان�ون املطبوعات
والنرش ،بما يش�مل صون حرية الصحافة
والطباع�ة والن�رش وضبطه�ا والحف�اظ
عليها.
ويف تعقيب�ه عى إقرار القانون ،قال رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم “نبارك للكتاب
واملثقف�ني واملفكرين إق�رار القانون ،وإن
كان التعديل ليس بمستوى الطموح ،لكنه
يمثل قاعدة ملناخ فكري أكثر حرية”.

مستوطنون يطلقون الرصاص جتاه صحفيني ويعتدون
على فلسطينيني يف الضفة
فلسطني /متابعة الزوراء:
أطل�ق مس�توطنون النار ع�ى صحفيني
فلس�طينيني ،يف أثن�اء تغطيتهم مس�رية
فلس�طينية رافضة لالس�تيطان ،يف قرية
املغ�ري (ش�مال رشق رام الل�ه) ،وس�ط
حماية جنود االحتالل للمستوطنني.
وأف�اد ش�هود عي�ان ،ب�أن ع�ددا م�ن
املس�توطنني بحماي�ة جن�ود االحت�الل

أطلقوا الرصاص الحي تجاه الصحفيني،
وهاجم�وا املواطن�ني الذي�ن خرج�وا يف
مسرية.
وتتعرض املغري بش�كل دائ�م لهجوم من
قب�ل املس�توطنني بحماي�ة م�ن جي�ش
االحت�الل ،به�دف االس�تيالء ع�ى أرايض
القري�ة ،ويهاج�م مس�توطنو «جبعيت»
املقام�ة ع�ى أراضيه�ا املزارعني بش�كل

متواص�ل يف منطقتي عني س�امية ومرج
الذهب.
ويف وق�ت س�ابق ،ام�س األول ،هاج�م
مستوطنو «معاليه ليفونا»« ،خان اللبن»
يف قري�ة اللبن الرشقي�ة (جنوب نابلس)،
وعاثوا فيه فسادا.
ويش�هد الخان اقتحامات يومية من قبل
املس�توطنني ،بحماي�ة جن�ود االحت�الل

به�دف االس�تيالء علي�ه ،ليت�م ربطه مع
املس�توطنات املحيط�ة .كذل�ك ،هاج�م
مس�توطنون مس�لحون الجمع�ة ،ع�ددا
م�ن من�ازل املواطن�ني يف مس�افر يط�ا
(جن�وب الخليل) ،بحماية جيش االحتالل
اإلرسائي�ي ،واقتح�م جن�ود االحت�الل
ع�دة ق�رى ،وهاجموا ع�ددا م�ن منازل
املواطنني.

خالل فرتة وجيزة ويف ظل وعود حكومية بالتحقيق

 5صحفيني يف أفغانستان يلقون حتفهم يف عمليات تفجري وظروف غامضة
كابول/متابعة الزوراء:
خالل فرتة وجيزة ،لقي  5صحفيني يف أفغانستان
حتفه�م ،حيث قتل  3منه�م يف عمليات اغتيال
وتفجري س�يارات ،بينما قت�ل اثنان هما محمد
صدي�ق وفردي�ن أمينى يف ظ�روف غامضة ،يف
ّ
ظل وع�ود حكومية بالتحقي�ق يف قضيتيهما.
تل�ك األح�داث أث�ارت ذع�را ً وقلق�ا ً بالغ�ني يف
صفوف اإلعالميني والصحفيني .وبينما توعدت
السلطات الرس�مية باالنتقام من الجناة ،ترى
النقاب�ات الصحفية أن وعود الحكومة ليس�ت
إال مج�رد حرب ع�ى ورق وأن عمليات اإلغتيال
محاول�ة إلس�كات أص�وات اإلعالمي�ني الذين
يعملون يف أقىس وأشد أحوال الحرب.
وش�كل قتل الصحفية مالل�ه ميوند ،الخميس
امل�ايض ،وم�ن بعده قت�ل فري�دون أميني يوم
الجمع�ة صدم�ة كبرية للكثري م�ن اإلعالميني.
فقد قتلت الصحفية إثر تعرض سيارتها لكمني
مسلحني يف منطقة كوالي عربان يف قلب مدينة
جالل أباد إىل الرشق ،ما أدى إىل مقتل س�ائقها
أيض�اً ،يف جريمة تبناها تنظي�م «داعش» .ويف
صالة جنازته�ا ،وعد حاكم اإلقليم ضياء الحق
أمر خيل باعتقال الضالعني يف الجريمة ،مؤكدا ً
أن�ه أمر الس�لطات األمني�ة بالتح�رك الرسيع
والوص�ول إىل الجن�اة الذي�ن قام�وا باغتي�ال
الصحافية مالله ميوند التي تنحدر أصولها إىل
قبائ�ل خوجياني القاطن�ة يف منطقة تورابورا
عى سفح الجبل األبيض.
وخالل أقل من  24س�اعة ،أعلن الحاكم نفسه
اعتق�ال قتلة ميوند وأنهم اعرتف�وا بالجريمة،
مش�ددا ً عى أنه س�يتابع قضاياهم يف املحكمة
حتى معاقبته�م .لكن اإلعالمي�ني ينظرون إىل

ه�ذا اإلع�الن بنظرة ش�ك ويطلب�ون محاكمة
ً
فع�ال تم القب�ض عليهم
الجن�اة علن�ا ً إذا كان
واعرتف�وا بارت�كاب الجريمة .ويف ه�ذا الصدد،
ق�ال الصحفي رحم�ت الله زيارم�ل يف مؤتمر
صحفي عقد الجمعة املاضية ّ
إن قضية اعتقال
قتلة ميوند إذا كانت حقيقة وليس�ت مرسحية
فع�ى الس�لطات أن تحاكمه�م علن�اً ،والحكم
باإلع�دام ه�و الطريق الوحيد لتوف�ري الحماية
لباقي اإلعالميني.

بينم�ا قال رئي�س قناة «إنع�كاس» التي كانت
ميون�د تعمل فيه�ا ،زمل�ي لطيف�ي ،إن قضية
االغتي�االت ال تق�ف عن�د ه�ذا الح�د ب�ل حياة
الكث�ري م�ن اإلعالمي�ني معرضة للخط�ر ،وإن
عددا ً منهم تلقوا تهديدات بالقتل بالفعل .فيما
ق�ال رئي�س إدارة اإلع�الم والثقاف�ة املحلية يف
ننجرهار روح الله خوجياني يف املؤتمر ذاته إن
الجماعات املس�لحة تقوم باغتيال الصحفيني
وإن لدى االس�تخبارات قائم�ة فيها العديد من

أسماء الصحفيني الذين قد تجعلهم الجماعات
املسلحة هدفاً.
وأث�ارت قضي�ة اغتي�ال ميون�د ردود أفعال يف
األوس�اط املختلف�ة الداخلي�ة والدولي�ة .فق�د
ق�ال الرئي�س األفغان�ي أرشف غن�ي ،يف بيان،
ّ
إن الصحفي�ني يف أفغانس�تان يقوم�ون ب�أداء
واجبهم يف ظروف صعبة وقاس�ية واالغتياالت
يف صفوفه�م جريمة نك�راء ،معتربا تلك جناية
يف ح�ق الحرية .كما دان رئي�س املجلس األعى

الوطن�ي عب�د الل�ه عبدالل�ه القضي�ة ،مطالبا ً
الس�لطات األمني�ة برسع�ة التح�رك ملعاقب�ة
مرتكبي الجريمة.
ودان�ت نقاب�ات اإلعالمي�ني املختلف�ة قضي�ة
اغتيال ميوند واالغتياالت يف صفوف اإلعالميني
ً
متهمة الحكومة األفغانية بالفشل
بشكل عام،
يف توف�ري الحماي�ة الالزمة له�م ،والوصول إىل
قضاياه�م .كما دانت الس�فارة األمريكية لدى
كاب�ول والبعث�ة األممية يف أفغانس�تان يوناما
واالتحاد األوروبي قضية اغتيال مالله ميوند.
وبع�د يوم واحد م�ن الجريمة ،وج�د اإلعالمي
فريدون أميني يف ضواح�ي العاصمة كابول يف
وضع حرج بع�د أن قطعت رقبت�ه بآلة حادة،
وبعد نقله إىل املستش�فى لقي حتفه .الداخلية
األفغاني�ة ق�ررت أن ذلك انتحار ق�د أقدم عليه
اإلعالم�ي نتيج�ة «ضغوط�ات نفس�ية» ،لكن
نقابات الصحفيني عدت القضية قضية اغتيال
غامضة ودعت إىل إج�راء تحقيق فيها .ويقول
اإلعالم�ي عب�د الحمي�د  ،إن هن�اك الكثري من
التس�اؤالت حيال قضية مقتل أميني وال بد من
إجراء تحقيق فيها قبل البت فيها بأنها إنتحار
أم ال ،مؤكدا ً أن عمليات قتل الصحفيني األخرية
أم�ر مقلق وال ب�د من اتخ�اذ إج�راءات الزمة
وصارمة حيال ذلك.
وقبل مقت�ل ميون�د وأميني ،قت�ل الصحفي
إلياس داع�ي يف إقليم هلمند ،وهو املش�هور
بجرأت�ه والعم�ل يف مكان الح�رب يف الجنوب
األفغان�ي .وتوق�ى داعي يف ال� 12من ش�هر
نوفبمر/ترشين الثاني املايض نتيجة انفجار
قنبلة مغناطيسية ألصقت بسيارته يف مدينة
لش�كر كاه مرك�ز اإلقليم .وادع�ت الداخلية

األفغانية يف ال� 11من الشهر الجاري أي بعد
ش�هر من حادث قتله أن مرتكبي الجناية قد
ألقي القبض عليهم.
وقب�ل هذه الجريمة ،أي يف الس�ابع من ش�هر
نوفمرب/ترشين الثاني امل�ايض ،قتل الصحفي
يم�ا س�ياووش يف حادث مماثل لح�ادث داعي
م�ع اثنني من رفاقه يف قلب العاصمة األفغانية
كاب�ول .حينها أيضا ً ك�ررت الحكومة وعودها
بإجراء التحقيق ومعاقبة الضالعني.
ووفق لجنة الحماية ع�ن حقوق اإلعالميني،
فإن�ه خالل العام الج�اري قتل  10صحفيني
يف أفغانس�تان حتى اآلن ،بينما مجموع عدد
الصحفيني الذين قتلوا خ�الل  19عاما ً يصل
إىل  ،133كم�ا أصي�ب أكث�ر م�ن ه�ذا العدد
بجراح .ويق�ول مس�ؤول إدارة الحماية عن
حق�وق الصحفي�ني ،صدي�ق الل�ه توحيدي،
إن االس�تهدافات األخرية يف ح�ق الصحفيني
واالغتياالت الغامض�ة لها تأثريات كبرية ،وال
س�يما عى العم�ل اإلعالمي فنح�ن نعمل يف
خط الن�ار األول ونرفع صوت الحرية ،ويبدو
أن هناك جهات ال يرضيها عملنا وبالتايل هي
تس�تهدف هذا الصوت ،وهذا له آثار نفس�ية
كبرية عى اإلعالميني يف بالدنا.
ويضي�ف توحيدي بأن «هناك جهات تس�عى
م�ن أجل أن يتبع اإلعالميون سياس�اتها وأن
ال يقولوا الحقائق لذا تس�تهدف كل صوت له
وزن مثل يما س�ياوش وإلياس داعي ومالله
ميون�د ،وهو يف حقيقة األم�ر قمع ما يتطلع
إليه الشعب األفغاني ،ألنه يرغب يف معرفة ما
يدور من خيوط اللعبة ،واإلعالميون يقومون
بهذا العمل».
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الشاعرة واإلعالمية اللبنانية أمل ناصر يف ضيافة الزوراء
حوار  /حممد رشيد الدفاعي
مبدع�ة م�ن بل�د األرز( لبن�ان قلب
الع�رب) ،أك�دت حضوره�ا املتمي�ز
يف الس�احة الثقافي�ة واألدبي�ة بكل
جدارة من خالل أعمالها اإلبداعية يف
مجال الشعر واالعالم وإعداد الربامج
اإلذاعية وكتابة القصص  ،نش�أت يف
أرسة س�ليلة األدب والده�ا االدي�ب
الدكت�ور وجيه ن�ارص ( رحمه الله)
كتب�ت العديد من القصائ�د الجميلة
الت�ي دخل�ت يف قلب املتلق�ي منها (
وانترص الحب ) و( ارادني خرس�اء )
و( س�رية الحب) والكث�ري  ،ضيفتي
ه�ي الش�اعرة واإلعالمي�ة اللبنانية
املبدع�ة أمل ن�ارص  ،كانت معي عرب
هذا الحوار:
* كي�ف تق�دم أم�ل نارص نفس�ها
للقارئ ؟
ّ
قاصة
أمل نارص :شاعرة ،إعالمية،
ومع ّدة برامج إذاعية يف مجال الثقافة
والدراما التمثيلية .
كتبني الش�عر منذ نعوم�ة أظفاري
فصار مني ورصت منه .دخلت عالم

اإلعالم والكتاب�ة الصحفية منذ ربع
قرن وما زلت
حت�ى اآلن أعمل يف ه�ذا املجال حتى
أصبحت أتنفس شعرًا وإعالمً ا..
* أه�م منجزات�ك كش�اعرة وأب�رز
محطاتك كإعالمية؟
اه�م منجزات�ي الش�عرية حتى اآلن
ثالث�ة دواوي�ن ش�عر كتبته�ا بحرب
القلب:

دي�وان «رصخ�ة ام�رأة» باللغ�ة
الفصحى،
ّ
«غن�ي مع�ي للح�ب» باللغة
دي�وان
املحكيّة،
دي�وان « دق�ة قلب» باملحكي�ة ً
أيضا
تحت الطبع حال ًيا.
ومجموعة قصصي�ة بعنوان « الحب
املحرّم» و «حقيقة رجل».
وم�ن أب�رز محطات�ي كإعالمي�ة

برنامج�ي األخ�ري « كالم َع الب�ال»
الذي استضيف فيه شعراء من لبنان
ً
نجاحا
والعال�م العربي ،وقد حق�ق
وانتش�ارًا واس ًعا  ،إضافة اىل عرشات
الربام�ج الثقافي�ة والدرامي�ة الت�ي
اعددتها وق ّدمتها يف إذاعة لبنان.
* ماه�ي مواصف�ات اإلعالمي�ة
الناجحة ،وهل الجمال عامل مساعد
لذلك؟

االعرتاف
ثبات نايف
ُ
صع�دت اىل الحافلة هذا الصب�اح  ،عجبت
عندم�ا
لشدة الزحام فيها  ،كان بشكل غري عادي فال ادري
من اين صعد كل هؤالء الركاب الذين لم يسبق يل ان
صادفتهم ...فانا منذ س�نني طويل�ة التزم بموعد
ثاب�ت اغادر فيه بيتي يف الصباح الباكر واصل بعد
دقائ�ق من امليش الرسيع اىل الش�ارع العام  ،انتظر
مدة وجيزة تأتي بعدها الحافلة التي تصل يف موعد
ثابت اغادر فيه اىل الش�ارع العام ايضا لتقلني مع
عدد م�ن االشخاص اىل م�ركز املدينة حيث نتف�رق
جميعا كل يف اتجاه نحو مكان ع�مله ...
ثم�ة أُلفة نش�أت بيننا كالتي تنش�ا بني مجموعة
من البرش ال رابطة تجمعهم س�وى وجودهم تحت
ظروف معينة يف مكان واحد...
كان عددن�ا اقل من العدد الذي تس�توعبه الحافلة،
ل�ذا اعتاد كل منا الجلوس يف م�كان ثابت وائتلفنا
مع سائقها الرجل الطيب الذي كثريا ما كان ينتظر
ْ
من يتأخ�ر منا فكنا نش�كره عىل حس�ن ترصفه
هذا  ،وكان هو بدوره يرصح علنا عن س�عادته يف
صحبتنا ..ويثني عىل حبنا للعمل وااللتزام بأوقاته
الرس�مية املح�ددة ...وكث�ريا ما كنا نالطف�ه اثناء
مرورنا قريبا منه يف الصعود والنزول فكان يضحك
ملن يحييه بالقول

صباح الخري يا س�ائق الحافلة واحد واحد واحد...
مش�ريا اىل لوحة التسجيل الرس�مية وكانت قراءة
الرقم بهذه الطريقة تثري نوعا من الحديث الطريف
بيننا وبينه
ام�ا الذي حدث يف هذا اليوم  ،فان الحافلة مزدحمة
بالركاب الذي�ن يحدقون يف وجهي بطريقة مبهمة
ورح�ت ب�دوري انقل ب�رصي بينه�م  ،واذ هممت

هن�اك ع�دة مواصف�ات لإلعالمي�ة
الناجح�ة ،أوله�ا أن تك�ون ذات
ثقافة واس�عة  ،ثان ًيا أن يكون لديها
رسع�ة بديهةً ،
ثالث�ا عليها أن تكون
ّ
وتتح�ىل باللياقة وبعيدة
موضوعيّة
كل البعد عن التكلف والنفاق.
واألهم أن تكون ذكية وخفيفة الظل
ً
صوت�ا جذا ًبا حت�ى يتقبلها
وتمل�ك
الجمهور.
أمّ �ا جم�ال الش�كل فه�و رضوري
حت ًما يف اإلعالم املرئي لتكتمل صورة
اإلعالمية الناجحة.
* م�ا ه�و دور الرج�ل يف رحلت�ك
الشعرية واالعالمية؟
ال تستوي الحياة إال بوجود الرجل..
خلقن�ا الله س�بحانه رج�ال وامرأة..
هي الدنيا!..
أما بالنس�بة يل فالرجل ه�و املُلهم،
والصدي�ق ،والرفي�ق والحبي�ب..
والحي�اة ال تحل�و إال ب�ه ومعه ..هو
األهم ..فإن غاب عني أتخيّله!..
* ملن تكتب أمل نارص ؟
أكتب أوال لنف�يس ..ثم إىل جمهوري

الحبيب ..وأشعر دائ ًما أنني لم أكتب
بعد ما أريد قوله..
* لكل مب�دع مثل أعىل تأثر به  ،بمن
تأثرت؟
مثيل األعىل هو والدي األديب الدكتور
وجي�ه نارص رحمه الل�ه ،هذا الرجل
االس�تثنائي العيصّ عن الوصف ،ترك
يف نف�يس ً
إرث�ا أدب ًي�ا ال ينض�ب وقد
تأثرت به كث ً
ريا وأحاول بحول الله أن
أسري عىل خطاه كما أراد.
وتأثرت ً
أيضا بالش�اعر الكبري املبدع
األس�تاذ جورج ش�كور الذي علّمني
املثاب�رة وكانت له أي�ا ٍد بيضاء يف كل
ما كتبته شعرًا ونثرًا وما زال استاذي
حت�ى اليوم أطال الل�ه بعمره وم ّده
بالصح�ة والعافية ،هو فخ�ر لبنان
والعالم العربي.
* كي�ف توفق�ني ب�ني الكتاب�ة
واالعالم؟
االع�الم والكتابة وجهان لعملة واحدة،
ً
كث�ريا وأجد
اإلع�الم عم�يل ال�ذي أحبّه
نفيس به ،والش�عر عش�قي وش�غفي
ومالذي ،يس�كنني فأس�كبه ح ً
ربا عىل

مصطفى علوش
الرواية عمل يش�به شغل السحرة ،إما أن
يأخذك إلي�ه منذ الصفح�ة األوىل وإما أن
ترتك املكان وتهرب إىل أي يشء آخر.
كان ي�وم أحد من ش�هر كانون األول عام
ُ
أطلق�ت
 2020وكان ع�ىل اإلس�رتاحة..
رساح الرواية من مكتبتي الصغرية وبدأت
القراءة.
والروايات التي تبقى طويالً يف الذاكرة هي
تلك التي تثري األس�ئلة يف روح القارئ ،أو
لعله�ا تخلق يف روح الق�ارئ عاصفة من
ُ
شعرت
األس�ئلة الصعبة والجديدة .وهنا
كق�ارئ أني أمام ن�ص مش�غول بتقنية
عالية املستوى من الرسد وارتباط األفكار،
فكل الش�خصيات يف الرواي�ة كانت تفتح
األبواب للقارئ وتقدم له الحلوى والقهوة
ليتاب�ع الق�راءة ولكنه�ا كان�ت بالوق�ت
نفس�ه ش�خصيات مش�وهة ومحطمة،
معزول�ة ومنعزلة ..لي�س فقط صطوف
مش�وه ومريض نفس�يا ً إنما والدته التي
أنجبته بعد أن ت ّم اغتصابها يف ليلة عابرة،
حيث س�افر زوجه�ا إىل القرية ليزور أمه

ُ
فوجئ�ت ب�ه امامي إن�ه هو بعين�ه كما
بالن�زول
ْ
اس�تقرت صورته يف
رايت�ه اخ�ر م�رة والقل كم�ا
ذاكرتي حسن الطلعة انيق الهندام حاولت التوقف
ومحادثت�ه اال ان ال�ركاب اطلق�وا رصاخ�ا عاليا ،
وهم يحثونني عىل النزول محتجني بانزعاج بان ال
وقت لديهم واعمالهم الكث�رية بانتظارهم احرتت
ْ
واس�تأت منهم تفويتهم فرصة لقاء
كيف اترصف
ُ
ق�ررت محادثت�ه يف تلك
تمنيته�ا ده�را طوي�ال اذ
اللحظة واالعرتاف له بحب عظيم مال نفيس ولكن
ما ع�رف عنه من كثرة زيجات�ه جعلني اؤجل ذلك
يف امل�ايض وما زلت اذكر قصة غرام�ه بتلك الفتاة
الش�قراء الوحيدة يف محلتنا واليتيمة االبوين كنت
ارقبه�ا وه�ي تنتظره كل ي�وم متش�اغلة بكنس
رصي�ف الزقاق ام�ام دارها والح�ظ بتعجب كيف
تجمع االوس�اخ يف مكان معني ويف غفلة عن عيون
املارة تعيد بعثرتها ثم تبدا بكنسها مرة اخرى ومن
غري ملل حتى يظهر امامه�ا يف اول الزقاق وعندئذ
ترفع راس�ها وتنصب قامتها باعتدال وكنت الحظ
عينيها تومضان بربيق يفضح س�عادتها فرتس�م
عىل ش�فتيها ابتسامة ساحرة نزيدها ارشاقا وهو
يتباطا يف س�ريه ليفيض اليها بكلم�ات غزل (كما
كنت اح�دس)  ...هكذا كان املش�هد الثالثي يتكرر
 ..هو وهي وان�ا ...حتى جاء اليوم الذي وقف فيه

لش�خصياتها الذه�اب إىل أق�ى حد من
الوضوح والنمو املشوه .فصطوف اشتغل
أخ�ريا ً يف ثالج�ة الجثث يف املش�فى ،وكان
منطقيا ً البد أن يذهب يف تشوهه إىل لحظة
قادم�ة يضاجع فيها جث�ة امرأة ماتت يف
ليلة عرس�ها  ..هن�ا تماما ً يأتي الس�ؤال
من قلب الرواية :وكم عدد الذكور يف هذه

الورق وتختال روحي به وتفرح.
عالقت�ي م�ع القل�م وطي�دة ،ه�و
صديقي الحمي�م واملخلص دائما وال
غنى يل عنه..
* ماذا تعني لك لبنان؟
لبنان؟ آه يا لبنان!..
لبن�ان حبي األب�دي ووطن�ي الحبيب،
هويت�ي الت�ي أفخ�ر به�ا ..لكن�ه اآلن
وجع�ي ولهي�ب قلب�ي ..ك�م اتمنى أن
يعود كما كان ..وكيل أمل بأنه س�يعود
ب�إذن الل�ه ..نحن ش�عب عني�د ،نحب
الحي�اة ،وال نع�رف الي�أس مهما فعل
سادة القهر!..
* ماه�ي طموحاتك وأحالم�ك التي
تتمنني تحقيقها؟
طموح�ي لي�س ل�ه ح�دود ،ليس يل
جناحان وتراني أطري!..
عىل امل�دى القريب اتمنى بع�د انتهاء
ه�ذه الجائح�ة أن أدخ�ل عال�م
التليفزي�ون ككاتبة دراما ،وعىل املدى
البعي�د أتمنى أن يكون ل�دي نا ٍد ثقايف
يجم�ع كل مثقف�ي وش�عراء لبن�ان
والعالم العربي.

غرباء وزهور
ُ
وفكرت يف تلك اللحظة يف االقرتاب
قبالته�ا وحدثها
منهم�ا والتنص�ت اليهم�ا إال انه ان�رصف برسعة
بينما غابت هي داخل الدار
حاول�ت اللح�اق به لكنن�ي ت�رددت عندما خرجت
فتات�ه ملتفة بعباءتها وتبعت�ه عىل عجل واختفيا
برسعة عن ناظري ...
ل�م ارهما بعد ذلك اليوم وس�معت يف م�ا بعد انهما
تزوج�ا وكان ذل�ك اخ�ر زواج له يف حيات�ه ...هل
نس�يته..؟؟ اب�دا لقد بق�ي حبه يف اعم�اق قلبي
وكتم�ت رسي يف نف�يس ول�م يع�رف به اح�د وها
ه�و بعد س�نني طويلة امامي من�ذ لحظات وكنت
س�اقول ش�يئا ولكن الغرباء ضيعوا ع�يل الفرصة
فقد تعالت اصواتهم بل رصاخهم حتى خيل ايل ان
الحافلة تهتز تح�ت قدمي أما هو فلم يعرفني وله
الحق يف ذلك فقد تغ�ريت مالمحي ومالت التجاعيد
وجهي وابيض ش�عري كله وم�ع ذلك قررت اعالن
حبي ل�ه االن ومددت يدي ألطوق�ه بذراعي واطبع
قبل�ة عىل جبين�ه ام�ام ال�ركاب لكنه�م دفعوني
بأيديهم ودفعني هو االخر بكلتا يديه فاملني واذاني
ففاضت دموعي ودهشت ألمره اذ لم يسمعني وانا
اصيح بأعىل صوتي....
احبك احبك ...
لكن صوتي ضاع وتالىش يف ظالم الغرفة الدامس

رجل املرايا املهشمة للبنى ياسني
طفل يبحث عن احلنان قرب جثة
ليقتحم بيتها صاحب مشغل النجارة ،أبو
نعيم ويغتصبها.
ال أري�د الدخول م�ن الرواي�ة إىل املجتمع
الرشقي ألقول إن الرواية رصدت تشوهات
الرج�ال ،والذك�ورة املريض�ة هن�ا ،إنم�ا
س�أبقى مع تل�ك الش�خصيات ألحاورها
وأس�ألها مل�اذا ل�م تخرج من تش�وهاتها
وأمراضها وعزلتها؟ مل�اذا تركتها الكاتبة
تخنقن�ا يف لحظ�ات وتبكين�ا يف لحظ�ات
أخرى؟ ملا جعلت صطوف الطفل ينام مع
أمه وهي ميتة ..هن�ا تماما ً يف هذا املكان
ُ
ش�عرت ب�أن الرواية يجب أن
من الرواية
تتحول إىل فيلم..
فصط�وف هذا النائم مع جث�ة باحثا ً عن
حن�ان فق�ده ،وكان يريده ،يش�به آالف
البرش الضائع�ون يف متاهات الحياة بحثا ً
عن أمان أو س�عادة أو متعة ..يف لحظات
ُ
شعرت أني أنا هنا تماما ً مثل
القراءة هذه
صطوف تدث�رت بالحياة كله�ا فخذلتني
ألكتشف أن بعض العمر يشبه الجثة.
كاتب�ة الرواي�ة لبن�ى ياس�ني ،ل�م تكتف
بذل�ك إنما ذهب�ت أبع�د من ذل�ك ،تركت
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الكرة األرضي�ة الذين يضاجعون نس�اء،
ّ
هن جثثا ً يف مش�اعرهن تجاه الرجال ..؟
وال ج�واب اآلن ..فكثري من البرش املرىض
ال يدركون أنهم مرىض..
صطوف ،بطل الرواية الذي حملت به أمه
دالل بع�د حادثة اغتصابه�ا ،دفع فاتورة
إنتق�ام أم�ه م�ن مغتصبها ،فتح�ول إىل
إنس�ان مش�وه بس�بب األ ّم التي عاملته
كس�جان يف البيت وتركته ينم�و يف زاوية
البيت ،وأس�دلت عليه ستارة ،تركته ينمو
كمج�رم أو كمغتص�ب ،وهن�ا تأتي هذه
الش�خصية لتذكرنا بمجتمع�ات مريضة
نم�ا فيه�ا البرش ع�ىل طريق�ة صطوف
الطفل ،وكان ملعظم أفرادها زوايا مهملة
يف بيوت تلك املجتمعات ،كأن الرواية تنرش
وتفضح املرض لتقول لنا جميعا ً تفضلوا
هذا هو أنتم ،هذا هو نحن ،هذا هو أنتن..
بالوقت نفس�ه قال�ت لنا نح�ن نعيش يف
مجتمعات ب�ال مظالت حماية اجتماعية،
نعيش بدون مظالت حماية وعالج نفيس،
نحن هكذا..
ه�ل أبالغ هن�ا يف توصي�ف الرواية ضمن

عالقته�ا م�ع املجتمع ،وقص�دي هنا كل
تش�وه موج�ود يف املجتمع�ات البرشي�ة
وخاص�ة مجتمعاتنا الرشقي�ة؟ هل أبالغ
إن قلت أن كل عالقة إنس�انية قائمة عىل
العنف هي اغتصاب بمعنى ما ..؟ ربما ..
يكتش�ف صط�وف يف املقط�ع األخري من
الرواي�ة أن وجهه ليش مش�وها ً كما كان
يعتقد ،وإنما روحه كانت مشوهة ..وبني
ش�كل الوجه وشكل الروح ضاع عمره يف
الخوف والرتقب والحرمان..
وح�ني رس�مت الكاتبة ش�خصياتها عىل
ه�ذا القدر من التش�وه والخ�وف املريض
والذعر كأنه�ا أرادت لنا القول أن الجانب
املتوزن من الحياة ،الجانب امليض ،النقي،
النفي�س يقع تمام�ا ً يف النقيض املعاكس
لكل هذه التشوهات.
رجل املرايا املهش�مة ...عمل روائي عبارة
ع�ن مزيج ش�خصيات محطم�ة وهاربة
ومش�وهة ..في�ه م�ن الرسد املش�وق ما
يس�تحق الق�راءة ،وفي�ه م�ن التعري�ة
والفضح النفيس واالجتماعي ما يستحق
التوقف عنده مطوالً.

عبد العزيز احليدر

وحدكما....
يتكأ كتف عىل كتف
معلقني بنادق قديمة
متآكلة الفوهات
الرياح التي تغوصان يف دهاليزها تمتص أية زهرة
قصيدة...
رشاع ...
كل املتساقط
تجران بعض
لعبتكم�ا القديمة يف تبادل األصاب�ع ....وتدوير الوجه
جهة الجبل
ل�ن تنفع يف ن�زع زهرات الخ�وف ..أو روائح النس�اء
البهيات يف فساتني السهرات
تلك التي تجتاح أوراقكما
تقلب صفحاتكم عىل صورة واحدة
صورة لقارب مقلوب يف شاطئ دغيل أشعث
مغرب مثل روحيكما...الهائمتني يف س�حابات تظنونها
بيضاء .....بال أية رتوش
غ�دا لن تجل�س نس�اءكم املوش�حات بالس�واد حول
صورك�م الت�ي تعت�زون بتلمي�ع زجاجه�ا بمنادي�ل
تخفونها يف قلوبكم الذابلة يف حرب تصنعونه من تبادل
جلودكم وأظافركم التي تس�تطيل كل دقيقة لتصل إىل
أماكنها يف الشقوق
الغد هو رجل ...
شجرة...
حذاء جندي ....
رسالة متهرئة قديمة محفوظة بعناية خانقة
الغ�د يؤدي مثل ما ترون إىل األمس...قدماه ال تصل إىل
س�طح األرض والزهور املتساقطة ال احد منكما قادر
عىل التقاطها
الحبيبات دمى
قلوبكم...مثل قمصانكم قدت من كل الجهات
الخطيئة ترش ذرورا طفوليا
عىل رؤوسكم الحليقة
الب�كاء ال يلي�ق بكتبك�م املحرتق�ة الت�ي ال تحت�اج
للمراجعة
وربما أنتما تشكالن أرجوحة من الوهم
املرتاقص
وزهرة ذابلة عىل اإلسفلت
أصبح كل ما نعرفه
ال���................ربما

اصل الكالم..قراءة يف كتاب :صراع اللغة العربية من اجل البقاء لكاظم حممد النقيب
عال احلساني
ان اللغ�ة العربية هي أم اللغ�ات حيث انها لغة
الق�رآن الكري�م وملا فيها م�ن فصاحة األلفاظ
وبالغ�ة العب�ارات وس�حرها فهي به�ذا تكون
اصال لكالمنا كما انها هويتنا وبالنسبة لكاظم
محم�د النقيب فقد تح�دث يف كتابه هذا عن ما
عانته هذه اللغة الواس�عة العلوم واملعارف من
اجل ان ي�دوم بقائها عىل مر الزم�ان وبالفعل
ح�دث ذلك بعدم�ا انترصت عىل س�ابقاتها من
اللغات اما بالنس�بة للرصاع فه�و موجود منذ
االزل وهذه هي الطبيعة االنسانية وهذه سنة
الكون والس�نن ثابت�ة بطبيعتها من غري تبديل
وال تحوي�ل وان االنس�ان مهما اكتش�ف منها
فه�و قليل بالنس�بة اىل ما اودع�ه الله عز وجل
من قوانني كوني�ة ويعد الرصاع بني اللغات من
ضمن هذه القوانني وألس�باب عدة نذكر منها
ن�زوح بلد اىل بلد اخر ينطق اهل�ه بلغة مغايرة
او وج�ود عالق�ة ثقافي�ة تجاري�ة ب�ني بلدين
مختلفني يف اللغة...الخ.
ومع ه�ذا بقيت اللغ�ة العربية صام�دة وكتب

لها البق�اء وكان من جملة اللغات التي انهارت
ام�ام اللغة العربية الهندية االوربية والس�امية
الحامي�ة والطوراني�ة واليمني�ة واآلرامي�ة ألن

الع�رب كانوا ارقى حضارة من بقية الش�عوب
ام�ا اللغات الت�ي صمدت ام�ام اللغ�ة العربية
فه�ي الفارس�ية واالس�بانية والرتكي�ة وه�ي
لغ�ات ال تنتم�ي اىل فصيلة اللغ�ة العربية ومع
التق�دم والتط�ور ابتعد املس�لمون ع�ن دينهم
وقرآنه�م وبالت�ايل ضع�ف تواصلهم م�ع اللغة
العربي�ة وأصبحت اللغة االكثر عطاء هي اللغة
املسيطرة ومن اجل ذلك تأسست مجاميع اللغة
العربية يف دمش�ق ومرص والع�راق كان الهدف
منها الحفاظ عىل س�المة اللغ�ة العربية والتي
كان م�ن اوائل محدثيها يع�رب بن قحطان ابو
اليم�ن وه�م العرب العارب�ة اما اس�ماعيل بن
ابراهيم تكلم بها ألنه نش�أ معهم فهو واوالده
الع�رب املس�تعربة كم�ا تح�دث النقي�ب ع�ن
نظري�ات تخص كيفي�ة تكوين اللغ�ة العربية
منها ان اللغة العربية بوضع واضع ومنها ايضا
انها حاجة برشية لقضاء مقاصد االنسان وقد
تكون�ت م�ن مجموعة الف�اظ كان ل�كل منها
معناه الخاص كم�ا ان هناك من يرى ان اللغة
العربية هي ام لكل اللغات ومنهم االب انستاس

الكرميل والشيخ محمد احمد مظهر والذي نرش
يف مجلة الديانات عرش مقاالت بهذا الخصوص
كم�ا يذك�ر النقي�ب ان رس بقاء اللغ�ة العربية
الفصح�ى ه�و الق�ران الكري�م وال�ذي حافظ
عليه�ا اىل يومنا ه�ذا ومن جهة اخ�رى تحدث
النقي�ب عن الرصاع غ�ري الطبيع�ي للغات من
اجل بقائها فه�ي روح االمة وعمودها الفقري
وعلين�ا حمايته�ا ومعرفة ما يدب�ر ضدها من
مكائ�د عىل س�بيل املثال سياس�ة الترتيك التي
فرضته�ا الدول�ة العثماني�ة حتى ع�ىل العرب
من مواطنيها لك�ن املدارس املتواجدة يف االزهر
والنج�ف ودمش�ق اس�تطاعت ان تحافظ عىل
اللغ�ة العربية وييل الترتيك سياس�ة الفرنس�ة
الت�ي فرضت ع�ىل الجزائ�ر وس�وريا واملغرب
ولبنان وتونس باحتالل فرنس�ا لهم لكن اللغة
العربي�ة بقي�ت صامدة نظ�را لتمس�ك العرب
املس�لمني بالقرآن الكري�م وكان من بني املكائد
الت�ي دبرت ض�د اللغة العربية دع�وة االوربيني
التخاذ العامية بدال من اللغة العربية الفصحى
حينما ادركوا انهم ال يس�تطيعون القضاء عىل

البالد العربية بواسطة االسلحة فاخذوا يدعون
االمة االسالمية اىل العامية ليفرقوها عن دينها
ورشيعته�ا ألن القرآن الكريم والس�نة النبوية
الرشيف�ة كانتا باللغ�ة العربية الفصحى ولكن
ب�اءت كل محاوالته�م بالفش�ل وبقي�ت اللغة
العربي�ة صامدة ألنها الوس�يلة الوحي�دة التي
يتفاهم من خاللها الع�رب يف كل زمان ومكان
واىل جان�ب الدعوة اىل العامية تم�ت الدعوة اىل
الكتابة باألحرف الالتينية بواسطة مسترشقني
غربيني تلته�ا محاوالت لتيس�ري النحو العربي
حيث ق�ررت وزارة املعارف املرصية ذلك والفت
لجنة متخصصة للقيام به�ذا االمر مكونة من
طه حس�ني واحمد ام�ني وابراهي�م مصطفى
وغريه�م وكان املجم�ع اللغ�وي ق�د وافق عىل
ذلك والفت الكتب يف مس�ألة التيسري منها نحو
التيس�ري ألحمد عبد الس�تار الج�واري والنحو
الجدي�د لعب�د املتع�ايل الصعي�دي وه�م بهذا ال
يحييون اللغة العربية انما يقطعون صلة االمة
بماضيها وتراثها الفكري وهذا امر غري مقبول
اطالق�ا ه�ذا وان من بني العوام�ل التي حاولت

القض�اء عىل اللغة العربية هي ظاهرة الش�عر
الحر حيث يرى البع�ض امثال الجاحظ واحمد
النجف�ي وغريهم�ا ان الش�عر الحقيق�ي ه�و
الش�عر الذي يكون موزونا مقفى وان الش�عر
الحديث(الح�ر) هو عبارة عن مؤامرات اجنبية
الهدف منها القضاء عىل اللغة العربية الفصحى
باالخص بعدما استخدم بعض الشعراء عبارات
ركيك�ة وغري اخالقي�ة يف قصائدهم ومن جهة
اخ�رى كان�ت هن�اك دع�وة اىل تطوي�ر االدب
العرب�ي برتجم�ة االدب االجنب�ي بم�ا فيه من
االداب املاجنة والروايات البوليس�ية وهذا األمر
اكثر خطرا عىل اللغة العربية ألنه بعيد كل البعد
عن الرقي والتقدم ناهيك عن الدعوات اىل ايجاد
لغة عاملية واحدة وهذا اسلوب اخر من اساليب
االس�تعمار حيث تس�ابق العلم�اء من مختلف
البل�دان االوربي�ة يف انش�اء لغة عاملي�ة وكانت
هذه اللغة هي لغة(اسربانتو)ولكن جميع هذه
املحاوالت باءت بالفشل واذا كان البد من ايجاد
لغة عاملية واحدة فهي اللغة العربية ألنها اغنى
اللغات ولها القابلية عىل البقاء واالستمرار.
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سلوكيات

حنو مستقبل افضل...هلا

نصائح لتقييم عالقاتك بشكل حيادي
تك�ون البداية اإليجابية ل�كل عام جديد
عندما نضع أنفسنا يف مواجهة رصيحة
م�ع الذات نقيم فيها أنفس�نا وعالقاتنا
س�واء بخالقنا أو عالقاتن�ا االجتماعية
املختلف�ة م�ع رشي�ك حياتن�ا وأبنائن�ا
وأهلن�ا وأصدقائن�ا وزمالئن�ا يف العم�ل
وجرياننا وكل من تربطنا بهم عالقة ولو
كانت رسمية.
قب�ل هذا العام ندع�وك من خالل بعض
النصائ�ح الت�ي نوجهه�ا إلي�ك لتقييم
عالقاتك بشكل حيادي ومواجهة نفسك
بسؤال رصيح حول عالقاتك :هل أعيش
بمبدأ أنكرس أنا والعالقة تدوم؟
تخربنا التميمي بأن النساء يف عالقاتهن
ينقسمن إىل قسمني كما ييل:
القس�م األول :أنك�رس أنا لكي ال أش�عر
بالذنب من انكس�ار الطرف اآلخر ،فهو
متعلق بي ويحبني وال يستطيع العيش
بدون�ي ،وأنا أرى مصلحتي ومس�تقبيل
يف م�كان آخ�ر بعي�دا ً عن�ه ،ولكنني لن

أس�تطيع تركه فق�د يم�وت أو يمرض
وتتوقف حياته.
القس�م الثان�ي :أنك�رس أن�ا؛ ألنن�ي ال
أس�تطيع العي�ش ب�دون ه�ذه العالقة،
ف�ال أرى حياتي ب�دون هذا الش�خص،
وال أس�تطيع العيش بدون�ه ،ولن أكون
س�عيدة وهو بعيد عني ،ولن أجد مثله،

لذل�ك س�أتحمل أي يشء مهم�ا كان
وأتن�ازل ع�ن كل يشء وأنك�رس وأقب�ل
بذل�ك فق�ط ألعيش مع هذا الش�خص،
فأنا أضعف من أن أتركه .
والحقيق�ة أن القس�مني يعيش�ان يف
عالقتهم�ا دور التضحي�ة ،وتم�ر بهما
األع�وام عام�ا ً بع�د ع�ام دون تق�دم

يذكر س�وى تقديم املزيد م�ن التنازالت
والتضحية.
واجهي نفسك بما ييل:
هل تتنازلني عن مخططاتك ومستقبلك
وتتنازل�ني عن س�عادتك؟ ه�ل تتنازلني
ع�ن كرامتك وقيمك وحقوقك ويف أوقات
كثرية ع�ن إنس�انيتك فق�ط لتحافظي
ع�ى تل�ك العالق�ة وتبقيه�ا يف حياتك،
فتنكرسي أنت وتعيش العالقة؟
تتأملني أنت لكي ال تنتهي العالقة ،فأنت
تري�ن أنك ل�ن تتحميل العواق�ب نهائياً،
ولك�ن اعلمي جي�دا ً بأنها لن ت�دوم لك،
فهي هشة وأساس�ها ضعيف وأركانها
بالي�ة وأن�ت منك�رسة وال يوج�د م�ن
يحميه�ا وينميها ،وس�يأتي اليوم الذي
تنكرس فيه تلك العالقة ،وقتها ستفيقني
من غفلتك وتعيشني بمبدأ “أنا أوالً”.
ونتحدث عن الح�ل لعالقات ناجحة مع
الذات والغ�ري ،حيث نقول :إنها ليس�ت
بأنانية ب�ل بداية الحي�اة؛ ألن الله تعاىل

عندما أنزل القرآن الكريم فإنه يخاطبك
أن�ت أوالً (افعل  -اس�مع ِّ -
صل  -اذهب
 ال تفع�ل  -انتبه  -احذر  ...الخ) وكلهاأوام�ر تخاطبك أن�ت قب�ل أي يشء ،أي
أنت أوالً ،ثم يأتي من بعدك ،لذلك عييش
بمبدأ ينكرس ما ينكرس مادام يس�تحق
االنكسار ،فأنا بخري ولن أنكرس من أجل
أي مخل�وق وأي عالق�ة تؤذيني ،وقويل
كفى للمزيد من العالقات التي تأكل من
حياتك.
وليك�ن حديث�ك وواقعك م�ع رشكائك
ً
أه�ال
يف عالقات�ك املختلف�ة كالت�ايل:
وس�هالً بك يف حياتي س�أنمي عالقتي
بك وسأس�قيها ب�كل خ�ري ،ولكن لن
أك�رس نفيس ألجلك ،أنا س�أكون قوية
أوالً ألج�ل نفيس ،وإذا كن�ت حقا ً تريد
أن أبقى يف حيات�ك ،فال تنتظر مني أن
أك�رس نفيس ألحافظ عليك؛ ألنني بكل
حزم س�أختار نف�يس أوالً وأبدأ عامي
الجديد قوية واثقة.
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مقادير ملفوف الباذنجان:
 2حبة باذنجان كبرية
 2طماطم
 1بصل كبري
 300غ لحم مفروم
كوب بقدونس مفروم
كوب زيت للقيل
½ 1كوب ماء
 3ملعقة كبرية معجون طماطم
ملعقة صغرية فلفل أسود
ملعقة صغرية ملح
 6فص ثوم مهروس
عرصة حامض
طريقة عمل ملفوف الباذنجان :
ّ .1
قطع�ي الباذنج�ان طولي�ا ً ث�م تبّليه
بامللح.
 .2يف مقالة عى النار ّ
سخني الزيت.
َ .3ق ّيل الباذنجان بالزيت.

 .4يف هذه األثناء قومي بتقطيع البصل.
 .5بع�د احم�رار الوج�ه الس�فيل م�ن
الباذنجان اقلبيه عى الوجه اآلخر.
 .6بع�د تحم�ري الباذنجان م�ن الجهتني
ّ
وصفيه عى مناش�ف
ارفعي�ه من الزيت
ورقية.
 .7بنفس املقالة ّ
قيل البصل حتى يتحول
للون الذهبي.
 .8يف ه�ذه األثن�اء ّ
قطع�ي الطماط�م
مكعبات.
 .9بع�د أن يذب�ل البص�ل اضيفي نصف
كمي�ة الث�وم وقلّب�ي حت�ى يذب�ل الثوم
أيضا ً.
 .10اضيف�ي اللح�م وقوم�ي بالتقلي�ب
جيدا ً.
 .11اضيف�ي ملعقة مل�ح وملعقة فلفل
وقوم�ي بالتقلي�ب واترك�ي اللحم حتى
ينضج.

 .12يف هذه األثناء ّ
قطعي الفلفل الحار.
 .13لتحضري الصلصة :يف وعاء عى النار
ّ
سخني الزيت.
 .14اضيف�ي الطماطم وقومي بالتقليب
حتى تذبل.
 .15بع�د نض�ج اللحم باملق�الة اضيفي
البقدون�س وحرّك�ي تحريك بس�يط ثم
ارفعي املقالة من عى النار.
 .16يف الوعاء عى الطماطم اضيفي باقي
الثوم والفلفل الحار وقومي بالتقليب.
 .17اضيفي معج�ون الطماطم وقومي
بالتقليب.
 .18اضيف�ي املاء بالدريج م�ع التقليب
مع مراعاة الحصول عى صلصة ثخينة.
 .19انتظري حتى بداية الغليان.
 .20اضيف�ي عص�ري الحام�ض م�ع ½
ملعق�ة من امللح و½ ملعق�ة من الفلفل
األسود ،وانتظري حتى الغليان ثم ارفعي

الوعاء من عى النار.
 .21اح�يش الباذنجان بخلي�ط اللحم ثم
ضعيه بصينية الفرن.
 .22اسكبي الصلصة عى الوجه.

إليك ما حيتاج إليه طفلك
ِ
منك فعالً
ِ

هل تفكرين دائما ً فيما يحتاج إليه طفلك منكِ ؟ قد تستمعني أحيانا ً

ملقولة أنكِ أكثر ما يحتاج إليه الطفل يف حياته ،وقد تلجئني إىل الكثري
من األنشطة لتملئي حياته بالتجارب ،وتظنني أن التحفيز واالنشغال
ه�و ما يحتاج إليه ،أو األغراض املادية الفاخرة والباهظة والكثرية،
لكن هناك  4أشياء رضورية يحتاج إليها طفلك منكِ حقا ً.
 - 1طفلك يحتاج إىل طمأنته وتشجيعه وفهمه
قب�ل أن يحت�اج طفل�ك إىل االش�راك يف األنش�طة الرياضي�ة ،فهو
بحاجة إىل طمأنت�ه إىل أنكِ تحبينه وتتقبلينه حتى إن تعثر أو تباطأ
أو انس�حب ،وقبل أن يكون بحاج�ة إىل تعليم فاخر ،فهو بحاجة إىل
التش�جيع ليحقق أفض�ل نتائجه ويثبت إمكانيات�ه ،وقبل أن يكون
بحاجة إىل الكثري من األغراض واملالبس واأللعاب ،فهو بحاجة إىل أم
تفهمه وتس�تطيع إقناعه أن قيمته نابعة من داخله ،ال من مظهره
أو مما يمتلكه.
 - 2طفلك يحتاج إىل الدعم عندما يتعثر
أكثر من أي يشء آخر؛ يحتاج طفلك إىل وجودك إىل جواره والحصول
ع�ى الدعم منكِ  ،عندما يتعثر أو يش�عر بالح�زن ،طفلك بحاجة إىل
الدعم املستمر منكِ  ،سواء كان حزينا ً أو سعيدا ً ويحتاج إىل مشاركة
أسباب فرحته.
 - 3يحتاج طفلك إىل الشعور باألمان
مثلما تؤمّ نني املنزل والسيارة لحماية طفلك والحفاظ عى سالمته،
يحتاج يف املقابل إىل الش�عور باألمان العاطفي ،يحتاج إىل أن تكوني
إىل جواره دائما ً تقدمني له الدعم النفيس وتوفرين له األمان.
 - 4طفلك يحتاج إىل الحب غري املرشوط
الحب غري املرشوط هو املجال الذي تتفوق فيه األمهات ،وهو تقديم
الح�ب والقب�ول لطفلك يف كل األوقات واألحوال ،أن يش�عر بحبك له
وقبولك له عندما ينجح أو يتعثر أو يفرح أو يحزن.
حبك لطفلك هو األكثر تأثريا ً عى ش�خصية طفلك ومس�تقبله ،وال
يمكن اس�تبداله بأي يشء آخر ،فال يمكن ليشء أن يحل مكان حبك
له.

سر االعشاب..؟؟؟

نصائح طبية

املغنيسيوم ...ملاذا حتتاج هذا املعدن أكثر من غريه؟
يع� ّد املغنيس�يوم واحدا م�ن أكثر
املع�ادن الغذائي�ة تنوع�ا ،ويع�د
رضوريا بالنس�بة ألجزاء كثرية يف
الجس�م ،كما أنه يساعد عى إتمام
مئات التفاعالت الكيميائية.
معظ�م الدراس�ات تش�ري إىل أن
غالبية األش�خاص معرضة لخطر
نقص املغنيسيوم بسبب مجموعة
متنوع�ة من العوام�ل ذات العالقة
مع نمط الحياة اليومي.
كم�ا يمك�ن أن تجعل�ك بع�ض
األمراض أو الحاالت الصحية ،بما يف
ذلك مرض السكري من النوع  2أو
إدمان الكح�ول ،عرضة النخفاض
مستويات املغنيسيوم”.
وكان بح�ث أج�ري ما ب�ني 2013
و 2016يف الوالي�ات املتح�دة وجد
أن  48باملئ�ة م�ن األمريكي�ني ال
يحصل�ون ع�ى م�ا يكف�ي م�ن
املغنيسيوم يف وجباتهم الغذائية.
ولهذا الس�بب ،أصبح�ت مكمالت
املغنيس�يوم ش�ائعة يف مج�ال
التغذية مؤخرا ،حيث يويص العديد
م�ن الخ�رباء به�ا للمس�اعدة يف

 .23إذا كان هن�اك مزيد من اللحم يمكن
أن ترشيه عى الوجه.
 .24ادخ�يل الصينية عى درجة  180ملدة
من  15-20دقيقة.
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الحص�ول عى نوم مريح وتخفيف
التوتر والقلق.
ويف هذا الصدد ،ذكرت اختصاصية
التغذية ،آمي غورين ،أن متطلبات
املغنيس�يوم تختل�ف من ش�خض
آلخر بناء عى عمره ونوعه وعوامل
صحية أخرى (مث�ل الحمل) ،لكن

متوس�ط التوصية هو حوايل 300
مغم يوميا.
وأضافت “املغنيسيوم مهم للعديد
م�ن جوان�ب الصح�ة .يش�ارك يف
أكث�ر م�ن  300تفاع�ل كيميائ�ي
ومهم لصحة العظام ويحافظ عى
اس�تقرار مستويات السكر يف الدم

ويس�اعد عضالت�ك وأعصابك عى
العمل بشكل صحيح ويحافظ عى
ضغط الدم يف مستويات صحية”.
كما يعتقد أن مستويات املغنيسيوم
تؤثر ع�ى العقل وامل�زاج والصحة
العاطفي�ة ،لك�ن أن ه�ذا األمر ما
يزال يحتاج دراسات معمقة.

لطلة ابهى.........

أضرار الكمامة على بشرتك واحللول األنسب
بات من الطبيع�ي ارتداء الكمام�ة خارج املنزل
لف�رات طويل�ة ،للحماي�ة من انتش�ار فريوس
(كورون�ا) ،إال أننا ال نعلم إىل متى سيس�تمر هذا
اإلجراء االح�رازي ولكن من جانب أخر تس�بب
هذه األقنعة الواقية من الفريوسات آثارا ً جانبية
غري مرغوب فيها للبرشة.
هذه اآلثار تجعل ارتداء الكمامة أمرا ً غري محتمل،

تعريف عى أبرزها:
 - 1تهيج الجلد :يؤدي ارتداء قناع الوجه إىل تراكم
الزي�وت واألوس�اخ والع�رق عى الب�رشة ،وهذه
األم�ور مجتمعة تس�بب تهيج الجل�د واحمراره
وحتى اإلصاب�ة بالطفح الجل�دي أو تفاقم حب
الش�باب ،ويكمن الحل بإرتداء القناع الصحيح،
إن اختي�ار قناع�ا ً مصنوعا ً م�ن القطن والفالتر

الطبيعية وليس من األقمش�ة الصناعية ،يسمح
بمرور الهواء بش�كل أفضل م�ن وإىل القناع ،مع
الح�رص ع�ى غس�ل القناع بع�د كل اس�تخدام
لتنظيف�ه وتطه�ريه م�ن األوس�اخ العالق�ة به،
برشت�ك بالغس�ول
باإلضاف�ة إىل رضورة غس�ل
ِ
املالئ�م له�ا وترطبيه�ا قب�ل نصف س�اعة (30
دقيق�ة) من ارت�داء القناع ،ويفض�ل عدم وضع
املكياج تحت القناع أيضا ً إلبقاء مسامات البرشة
بأفضل ح�ال ،خذي راحة م�دة ( )15دقيقة كل
( )4س�اعات من ارتداء القناع لتسمحي لبرشتكِ
بالتنف�س ،عندما يك�ون ذلك آمنا ً اغس�يل يديكِ
جيدا ً ثم أزييل قناعكِ لبعض الوقت.
 - 2جف�اف الش�فاه وتش�ققها :تعترب الش�فاه
املتشققة من اآلثار الجانبية الشائعة التي يسببها
ارت�داء قناع الوج�ه ،ويمكن حلها باالس�تخدام
املستمر ملرطب الشفاه أسفل القناع.
 - 3حروق الشمس وعالمات التان غري املتساوية
عى الوجه :لألس�ف الشديد يتس�بب ارتداء قناع
الوجه خالل ساعات النهار يف األماكن الخارجية
إلصابت�ك بح�روق الش�مس يف املناط�ق التي ال
ِ
يغطيه�ا قناع الوج�ه ،ويمكن حلها باس�تخدام
واقي ش�ميس ع�ايل الحماية للب�رشة ،خاصة يف
األماكن التي ال تغطيها الكمامة.

أيهما أفضل :حبات الفلفل أم الفلفل املطحون؟
إىل جانب نكته�ة املميزة يتمتع الفلفل بفوائده
الصحية فهو معروف بدوره الفعال يف تنش�يط
ال�دورة الدموي�ة فضال عن أنه مض�اد طبيعي
للبكتريي�ا ،لكن اختبار أجرته مؤسس�ة معنية
بتقيي�م املنتج�ات ح�ذرت من مخاط�ر بعض
أنواع الفلفل فما سبب ذلك؟
يعد مس�حوق الفلفل من التوابل الكالس�يكية
املس�تخدمة يف تحض�ري الكث�ري م�ن األطباق.
وللحص�ول ع�ى نكه�ة الفلف�ل كامل�ة يجب
اس�تخدام حبات الفلفل ،فنكه�ة الفلفل تركز
بش�كل مكث�ف يف قرشته ع�ى عك�س الفلفل
املطحون ،فنكهته غري مركزة وتتالىش رسيعا.
وهو ما أكدته دراس�ة أجرتها مؤسسة “فارن
تيست” واملعنية بتقييم املنتجات.
وإن مؤسس�ة “فارين تيست” توصلت إىل هذه
النتاج بعد أن اختربت  14نوعا من حبات الفلفل
غري املطحونة وستة أنواع من الفلفل املطحون.
وأظهرت نتائج االختب�ار أن حبات الفلفل غري
املطحونة ،سواء كانت باهظة الثمن أو رخيصة
أفض�ل بكثري م�ن الفلفل املطح�ون .فضال عن
أن هن�اك أنواعا م�ن الفلفل املطح�ون تحتوي
ع�ى كمية عالي�ة من املواد امللوث�ة ،ما يفقدها
نكهتها.
حبات الفلفل هي األفضل!
وتؤث�ر ه�ذه امللوثات ع�ى فوائ�د الفلفل ،وعى
رأس ه�ذه امللوث�ات الزي�وت املعدني�ة .إذ أثبت
القائمون عى هذا االختبار وجود زيوت معدنية
مش�بعة يف الفلفل ما يعزز تراكمها يف الجس�م.
ومن غري املمكن تجن�ب آثار هذه املواد حتى لو
كان�ت بكميات قليلة ،إذ م�ن املمكن أن تحتوي
عى مواد مرسطنة .وعى الرغم من أن استخدام
الفلف�ل يف الطعام يك�ون بكمي�ات قليلة ،فإن
تأث�ري هذه الزي�وت عى الصحة يك�ون ضعيفا

ج�دا ،لكن خرباء الصحة ي�رون أنه من األفضل
عدم وجود هذه الزيوت املعدنية يف األطعمة.
وال تقترص مخاطر الفلفل املطحون عى وجود
الزيوت املعدنية فحسب ،بل أثبت القائمون عى
هذا التقييم ،وجود أن�واع من الفلفل املطحون،
والتي تم تعريضها لكميات عالية من اإلش�عاع
املؤين دون اإلش�ارة لذلك .وتقوم رشكات إنتاج
الفلف�ل به�ذه العملي�ة للقضاء ع�ى الجراثيم
املوج�ودة يف الفلفل .فضال ع�ن أن هناك بعض
رشكات إنت�اج الفلف�ل املطح�ون تق�وم بعالج
حب�ات الفلفل قب�ل طحنه�ا بأكس�يد اإلثيلني
عوض�ا ع�ن اإلش�عاع املؤي�ن ،ويف كال النوعني
اكتش�ف الخ�رباء تراكم امل�واد امللوث�ة ،إذ أثبت
القائمون عى هذا االختبار وجود كميات عالية
من بقايا املبيدات ،يفوق الحد األقىص املسموح
به.

وم�ن األفض�ل حف�ظ الفلف�ل يف م�كان جاف
وب�ارد وبعيدا ع�ن مكان الطهي ،والس�بب هو
أن األبخ�رة الت�ي تتش�كل أثناء الطه�ي ،تؤدي
إىل تش�كل العف�ن بداخ�ل حبات الفلف�ل .ومن
األفضل طحن الفلفل عند الحاجة الس�تخدامه.
علم�ا أن نكه�ة الفلف�ل تتأثر بالح�رارة ،فهي
تتالىش تماما عن�د اس�تخدام الفلفل املطحون
يف الطه�ي .لذا فإن الحصول ع�ى نكهة الفلفل
بش�كل تام يكون باس�تخدام حب�ات الفلفل يف
الطهي ،وعند االنته�اء من الطهي ينصح برش
الفلفل املطح�ون ،للحصول ع�ى نكهة الفلفل
املميزة .وجدير بالذك�ر أن االختبار الذي أجرته
مؤسسة “فارن تيست” أظهر أن طحن الفلفل
بشكل جيد ،ممكن باس�تخدام طاحونة يدوية
أو كهربائية عى أن يراوح طول الطاحونة بني
 13و 27سنتيمرا.

دراسات حديثة

الشعور بالالمباالة يف سن األربعني داللة على مرض خطري!
توص�ل باحث�ون إىل أن الش�عور
بع�دم التحفي�ز والالمب�االة يف
ّ
س�ن األربع�ني يمك�ن أن يك�ون
من األعراض الدال�ة عى احتمال
املعاناة م�ن مرض األلزهايمر أو
الخرف.
ويف هذا الس�ياق قال املرشف عى
الدراس�ة الربوفيس�ور جيم�س
روتاغ ،من قس�م علوم األعصاب
الرسيري�ة يف كامربي�دج إن ه�ذا
يختل�ف ع�ن االكتئ�اب ويرتبط
بعملية تسطيح وفقدان لالهتمام
بكل يشء.
وش�ملت الدراس�ة ح�وايل 304

أش�خاص م�ن الذي�ن يتمتعون
بصح�ة جي�دة ويحمل�ون جينا ً
يمكن أن يس�بّب الخرف الجبهي

الصدغي.
وتب�ني أن بع�ض ه�ؤالء يعانون
م�ن الالمب�االة أكث�ر م�ن أف�راد

آخرين يف أرسه�م ،وأن هذا ازداد
ً
مقارنة بأولئك
يف غض�ون عامني
الذين ّ
يتس�مون بخريطة جينية
طبيعية.
ووجد الخرباء أن هذا قد يدل عى
احتم�ال االصابة بمرض الخرف،
وخصوصا ً يف أوس�اط األشخاص
الذين ت�راوح أعماره�م بني 45
و 65عاما ً.
ويف ه�ذا الص�دد قال�ت مؤلف�ة
الدراسة األوىل ،مورا مالبيتي ،من
كامربي�دج“ :الالمب�االة هي أحد
أكثر األعراض شيوعا ً لدى مرىض
الخرف الجبهي الصدغي”.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :ابتع�د عن النقاش�ات التي ال تج�دي نفعاً،
وركز عىل ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل!
عاطفياً :إذا كنت ال تش�عر باالستقرار مع الرشيك ،يجب
أن تبادر إىل البحث عن األسباب لئال تقع يف املحظور
صحياً :تبدأ برؤية الحي�اة من منظار إيجابي .تفاءل بالخر
فرتتاح نفسيا ً وصحيا ً

الثور

مهنياً :ق�د تعرتضك بعض املطبّات يف العمل ،لكن
ذل�ك لن يح�ول دون قيامك باملهم�ات املوكلة إليك
كما يجب
عاطفي�اً :كن جاهزا ً لتلبية طلبات الرشيك ،حتى لو كان
بعضها يدخل يف إطار الرشوط التعجيزية يف نظرك
صحياً :ح�اول قدر اإلمكان تناول الحليب الطبيعي واألجبان
القليلة الدسم

الجوزاء

مهنياً :عليك أن تس�تمع إىل نصائح اآلخرين ،فهم
أكث�ر خربة من�ك يف كيفي�ة إدارة األم�ور للخروج
بنتائج إيجابية
عاطفياً :االرتياح س�يّ د املوقف يف العالقة بالرشيك ،وهذا
جيّد قياسا ً بما كانت تمر به عالقتكما يف السابق
صحياً :اعمل بروية وه�دوء وترصف بوعي تجد أن أعصابك
تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح

 – 1522س�قوط جزي�رة رودس يف أيدي العثمانيني
بعد حصار دام ستة أشهر.
 - 1803الفرنسيون يسلمون نيو أورلينزولويزيانا
إىل الواليات املتحدة التي قامت برشائها.
 - 1973اغتي�ال رئي�س ال�وزراء اإلس�بانيلويس
كاري�رو بالنك�و وذلك بتفج�ر س�يارة مفخخة يف
العاصمة مدريد.
 - 1982يارس عرفات ومعه ما يقارب األربعة آالف
مقاتل فلس�طيني يغ�ادرون مدين�ة طرابلس وذلك

حدث يف مثل
هذا اليوم

السرطان

مهني�اً :ق�رارات مصري�ة حازم�ة ،تجد نفس�ك
مضط�را ً إىل اتخاذها يف ظروف صعبة ،وهذا تكون
له ارتدادات
عاطفي�اً :عالق�ة قديمة قد تع�ود إىل الواجه�ة بعد فراغ
ملح�وظ ،لك�ن يستحس�ن توضيح الص�ورة حت�ى ال تندم
مجدداً.صحي�اً :مرافق�ة األصدق�اء أو املقرب�ني يف رح�الت
ترفيهية تضمن لك عافيتك وحيويتك

األسد

مهنياً :أنشطتك املتعددة تمنحك القوة يف مواجهة
اآلخري�ن ،لكن يستحس�ن أال تض�ع كل رصيدك يف
مواجهة واحدة
عاطفياً :كن عادالً مع الرشيك وامنحه مزيدا ً من الوقت،
فهو ساعدك كثرا ً ويستحق منك بعض التضحية
صحياً :حاول أن تجعل حياتك أكثر تناغما ً لتنال الراحة التي
تستحقها جراء كثرة انهماكاتك املهنية

العذراء

مهني�اً :طباع�ك املتقلبة لن تس�اعدك كث�راً ،لذا
علي�ك تبديل أولوياتك لبل�وغ أهدافك التي حددتها
لنفسك
عاطفي�اً :ح�اول ان تك�ون رصيح�ا ً م�ع الرشي�كّ ،
ألن
الحقيق�ة س�تظهر عاجالً أم آجالً ،وكما يق�ال “حبل الكذب
قصر” .صحياً :يوم ممتاز لتجديد نشاطك ولزيادة حيويتك،
وتستطيع ممارسة الرياضة لتحسني دورتك الدموية.

الميزان

مهني�اً :ربما يجعل�ك هذا اليوم ترتاج�ع أو ترتدد
قليالً أمام مرشوع مايل فكرت فيه يف أوائل الس�نة،
لكن�ك تنوي عىل تنفي�ذه .عاطفياً :املزاجي�ة لن تنفع
م�ع الرشي�ك ،والطباع الحادة يمكن أن ت�ؤدي إىل فتور يف
العالق�ة بينكما ،وعندها تب�دأ الخالفات .صحي�اً :ابتعد عن
اإلره�اق وال تح�اول أن توفق بني جمي�ع املعطيات ألنك غر
قادر عىل الرتكيز وأنت يف هذه الحالة.

قصة مثل

أحسن ماتگلها كش  ...اكسر رجلها

يرضب للش�خص الذي يأخ�ذ األمور بالحزم
ويتجن�ب الح�رة وال�رتدد يف جمي�ع أفعاله
وأعماله .
أصل�ه :أن ضيفا نزل عىل رجل يف بيته ،فق ّدم
الرجل ل�ه طعاما ،وفاكه�ة ،وحلوى وجلس
مع�ه ي�أكالن ويتس�امران ،وكان للرج�ل
دجاجة كبرة تصول يف البيت وتجول  .وكان

الرج�ل ق�د احتفظ ببعض الطع�ام يف ناحية
 ،خش�ية أن يك�ون الطع�ام الذي ي�أكل منه
الضي�ف اليكفيهم�ا ،فكان�ت الدجاجة تأتي
إىل ذل�ك الطعام فتنقر في�ه فيطردها الرجل
ب�أن يصيح بها ( :ك�ش  ..كش!)  .عىل عادة
بع�ض الناس يف طرد الطي�ور أو غرها  .وال
تكاد الدجاجة تبتعد قليال حتى تعود فتقرتب

هل اتزوج ممن يصغرني بتسع سنوات؟
أن�ا فتاة عمري  ،37آنس�ة ع�ىل قدر من الجم�ال ويف مركز مرموق
والحم�د لله وعائلة كريم�ة ،تق ّدم يل الكثر ولك�ن لم يحدث نصيب
،اآلن تق ّدم يل ش�اب يصغرني ب� 9س�نوات ويعمل يف مجال له عالقة
بعميل ،وهو طموح ومجتهد وملس�ت تمس�كه بي ،وأنا أجد ارتياحا ً
وتفاهما ً بيننا.
أرسته وافقت عىل الزواج ،ووالدته أبدت قلقها من موضوع اإلنجاب
بس�بب الس�ن ،كما أنن�ي أعىل ماديا ً وه�و يخيش أن يق�ول الناس:
طمع�ان يف أم�وايل .هل أواف�ق عليه ،أم أن مرور الس�نوات س�يغر
م�ن نظرته يل وأندم عىل هذا االختيار؟ علما ً بأن عقله يس�بق عمره

العقرب

مهني�اً :ال تقدم ع�ىل أي مغامرة مهني�ة ،الوضع
الحايل يف غر مصلحتك ،لك�ن األيام القليلة املقبلة
تحمل إليك أوضاعا ً جيدة.
عاطفي�اً :تتخل�ص م�ن بع�ض االضط�راب يف العالق�ة
بالرشيك ،وتعود الثقة الكاملة بينكما.
صحياً :البقاء بصحة جيدة سببه الرياضة اليومية وخصوصا ً
يف ساعات الصباح.

الجدي

مهني�اً :كفاءتك تثر إعج�اب الجميع ،فأنت قادر
عىل تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة.
عاطفي�اً :ال تف�رّط يف الح�ب الذي بنيته م�ع الرشيك
بسبب نزوة عابرة ،فهو أكثر من يتف ّهم أوضاعك.
صحياً :التعرّض ألش�عة الش�مس الربيعية م�ؤذ ،ويزيد من
نسبة االرضار التي قد تصيب برشتك.

الدلو

مهنياً :يبدأ الحظ املعاكس بالرتاجع ما يجعلك تعيد
النظر يف بعض املشاريع التي اعتقدتها نهائية.
عاطفياً :عالقة جديدة بش�خص من خارج محيطك،
لكن التخلّص من الرشيك السابق ليس سهالً.
صحياً :حاول أن تبتعد قدر املس�تطاع عن الحرارة املرتفعة،
فهذا أفضل لصحتك.

الحوت

مهنياً :يبدأ كل ما يعاكسك بالرتاجع لكنه يضاعف
التحذير من القيام بمغامرة غر محسوبة النتائج
والعواقب.
عاطفياً :بحث أس�باب الخالف مع الرشيك يمنحك مجاالً
اك�رب لقول الحقيقة .صحياً :تنجح يف املحافظة عىل حيويتك
ّ
متبعا ً القواعد األساس�ية لحسن اس�تدراك املشاكل الصحية
التي قد تصيبك.

من الطعام ثانية فتلتقط منه  ،فيعود الرجل
فيطردها بقوله  :كش (فزهك) الضيف وقال
للرجل ( :تايل وياك ؟)  ..تظل الدجاجة تروح
وتجي وان�ت بمكانك تصيح  :كش (أحس�ن
ماتگلها كش  ..اكرس رجلها) فتعجّ ب الرجل
من ح�زم صاحبه الضيف وحس�ن معالجته
لألمور وذهب ذلك القول مثال.

مشاكل وحلول

مهني�اً :تعي�د النظر يف بع�ض القرارات وأس�لوب
العيش ،وال تؤجل شيئا ً ّ
ألن العيون تسلط عليك.
ّ
تفض�ل االبتعاد عن صخب الحياة العاطفية
عاطفياً:
واالكتفاء ببعض األصدقاء املقربني منك لثقتك بهم.
صحي�اً :خص�ص أوقات�ا ً للراح�ة والتمتع بأمور مس�لية يف
الحياة.

القوس

بعد اإلجتياح اإلرسائييل للبنان.
 - 1989الواليات املتحدة ترسل قواتها إىل بنما وذلك
إلزاحة رئيسها مانويل نورييغا.
 - 1995ق�وات حلف ش�مال األطل�ي  -الناتو تبدأ
باالنتشار يف البوسنة والهرسك وذلك إلحالل السالم
بع�د الح�روب الدموية الت�ي جربت ب�ني العرقيات
الرصبية والكرواتية واملسلمة.
 - 1999مقاطعة ماكاو تعود إىل الس�يادة الصينية
وذلك بعد استعمار برتغايل دام  99سنة.

ويتحمل املسؤولية.
النصائح والحلول:
انا لست ضد فارق العمر بني الزوجني ،سواء أكانت الزوجة أو الزوج
األصغر أو األكرب ،املهم أن لكل حالة زوجية قوانينها الخاصة ،ولهذا
علي ِك أن تفهمي ش�خصية وعقلية الشاب الذي سرتتبطني به ،ومن
جان�ب آخر يف كل األحوال علي�ك أن تقبيل بدور األم يف املرحلة املقبلة
من حياتكما.
وكما ذكرنا يف حلول سابقة ،أنبّه إىل أن اإلنجاب مسألة مهمة وعليك
التفك�ر باإلنجاب الرسيع واملتتابع يف الس�نوات الثالث املقبلة بإذن
الله؛ كي تتكون عائلة تساعدكما عىل تقبل الحياة رغم ما يمكن أن
يحدث يف بعض املحطات!
أق�ول هذا ألن الغيب يف عل�م الله وحده ،وال أحد ي�دري أو يدرك عن
تقلب القلوب ،ولكن ليس معنى هذا أن يتغر الرجل ألنه أصغر عمرا ً
من زوجته ،ولكن ربما تتغر عقليتك أنت أيضا ً مع العمر ،وتشعرين
بالنضج فيما يكون هو يف أوج الرجولة وعنفوانها.
له�ذا نبه�ت وأنبّ�ه إىل األمومة لتك�ون الحضن واملرج�ع يف العالقة
طويل�ة األمد؛ فهل أنت قادرة عىل أن تكوني أما ً يف كثر من مواقف،
قد تبدو لك مع األيام سخيفة أو مزعجة أو حتى مرفوضة ،وسببها
ُس�نة الحي�اة وحصيلة الخربة والعم�ر؟ إذا كنت مس�تعدة وواعية
فاس�تخري الله وأقدمي واحريس س�عادتك بالصرب واإليمان ،وإن
كنت خائفة من ردود أفعالك مستقبالً إذا واجهتكما خالفات بسبب
فارق العمر؛ فرتيثي وأعيدي النظر..

ليلة بال وجودك مر طعمها يصر
وما احسبها جي غايب ضوه الكمره
واحس ميت برد واني بحظن تموز
ثلج فركاك ما يدىف بحضن جمره
رصت كلمة تعال بحنجرة مشتاك
كلما تعىل كلبك ينكلب صخره
تعال احفر بصدري وكيل شتشوف
راح تشوف ميت يحفر بكربه
جرح البيه منك مو جرح سجني
جرح كلمة اروح انساني باملره
لذلك جرحي ميت والجفن مشكوك
كل ما ارد اخيطه يكرس االبره

من الفيسبوك
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اسرار املصري من لون البشرة
يمكن كش�ف ارسار الشخصية
وخفاياه�ا وبع�ض طباعه�ا
التي يمك�ن ان تؤثر عىل الحياة
واملص�ر من خالل بعض دالالت
الجس�م وتفاصيل�ه وخطوطه
ً
مث�ال ل�ون
وأش�كاله .ومنه�ا
الب�رشة الذي يختل�ف بدرجاته.
فقد يكون بلون القمح او اسمر
ً
مائ�ال
او حنطي�ا ً او فاتح�ا ً او
اىل االحم�ر اوالصف�ر .ويمك�ن
االعتم�اد ع�ىل ه�ذه االل�وان
م�ن اج�ل معرفة بع�ض ارسار
الش�خصية وصفاته�ا التي قد
تنعكس بشكل سلبي او ايجابي
عىل املصر .
 1البرشة الشاحبة
يتس�م بعض االشخاص ببرشة
ش�احبة وه�و م�ا يمك�ن ان
يرتبط بالق�درة عىل التعبر عن
املش�اعر ،حزن�ا ً او فرح�ا ً م�ن
دون موارب�ة وال تموي�ه .ولهذا
يمكن ان يعاني من يمتلك هذه
البرشة م�ن بعض التعقيدات يف
حياته االجتماعي�ة التي يمكن
ان تتطل�ب املفاوض�ة والحنكة
واملرونة يف الكث�ر من االحيان.
كما انه قد يواجه بعض املشاكل
ألن الرصاح�ة تع ّد من الصفات
التي ال يحبها الجميع.
 2البرشة الحنطية
يدل هذا اللون عىل التمتع باملزاج
الجي�د يف الكث�ر م�ن االحي�ان

غزل عراقي

ماذا ينتظرنا يف عام 2021؟

اختبارات شخصية
وع�ىل الح�رص ع�ىل التفك�ر
بطريق�ة ايجابي�ة حت�ى يف ظل
الظروف االكثر صعوبة .كما انه
يش�ر اىل القدرة عىل حل العديد
من املش�اكل بطريق�ة عقالنية
ومنطقية بعيدا ً عن االنفعاالت.
وم�ن اب�رز صف�ات م�ن يمتلك
لون الب�رشة هذا ايض�ا ً امليل اىل
االعت�دال وع�دم املبالغ�ة يف اخذ
الخط�وات والق�رارات املفاجئة
فضالً عن عدم االستس�الم امام
العقبات والحواجز.
 3اللون االسمر الفاتح
يمك�ن ان يكش�ف ه�ذا الل�ون
التمت�ع بالق�درة ع�ىل تحم�ل
الصعوب�ات وع�ىل خ�وض
املغامرات الصعبة التي يمكن ان
تؤدي اىل تحقيق التغير الجذري

أفقي
1انص�ت  oصوتها مالئك�ي ولحنها
رحباني
2شاعر لبناني مهجري  oفوق العني
(معكوسة)
3كلمة تستخدم لالسهاب يف املعنى o
لقب اجتماعي انجليزي  oزهر يذكر
يف تحية الصباح
4حي�وان بح�ري يصنف م�ن أذكى
املخلوقات  oوحدة العملة اللبنانية
5متشابهان  oحب
6م�ا يئ�س وم�ا استس�لم  oالجن o
طرف
7سهل يف لبنان  oيسحب
8مخيم فلسطيني شهر يف لبنان
9اس�م مؤنث بمعنى الخفيفة اللينة
الهادئ�ة  oمدين�ة أثري�ة يف البق�اع
اللبناني مهمة
10دولة عربية اصل اس�مها بمعنى
لون اللبن لكث�رة الثلوج يف جبالها o
قرية يف قضاء املتن بجبل لبنان

عمودي
1وصل درجة عالية من حس�ن األداء
أو الصناع�ة  oنص�ف صاب�ر  oثلث�ا
جبل
2بمعن�ى طري�ق أو وس�يلة أو ألج�ل
يشء م�ا  oحال�ة اإلصابة بمكروب أو
عفونة يف الجسم
3عكس حل�و  oمطرب راحل صاحب
اغنية بنات املكال
4عروس املصاي�ف اللبنانية  – oقرية
لبنانية وقعت ضحية غدر املحتل
5اس�م ح�رف من ح�روف اللغ�ة – o
طاف يف املكان وبحث بنظره
6غر متزوج
7يضع�ون ش�يئا مك�ان يشء آخر o
متشابهات
8هز وخض  oثلثا سيد  oيقرأ لنفسه
أو لآلخرين
9كث�ر وفائ�ض  oيشب�ك األش�ياء
ببعضها
10قرية وقضاء يف البقاع اللبناني عند
جبل صنني oمتشابهان  oهجم

يف الحي�اة .كذل�ك ق�د يش�ر اىل
امليل اىل عدم خوض الش�جارات
والنقاشات الحادة واىل الطبيعية
املس�املة والهادئة .ومن املمكن
ان يعن�ي ل�ون البرشة االس�مر
الفاتح القدرة عىل تقديم العون
لكل من يطلب هذا او ال يطلبه.
 4البرشة املختلطة
ويعني ه�ذا انه�ا تب�دو احيانا ً
داكن�ة واحيان�ا ً اخ�رى فاتح�ة
الل�ون .وم�ن املمك�ن ان يعني
هذا التمتع بش�خصية مستقرة
وبذه�ن مت�وازن وبق�درة عىل
عدم التأثر بالضغوطات متعددة
املص�ادر وع�ىل الس�يطرة ع�ىل
التوت�ر والضغ�ط النفي .وهذا
يعترب من ابرز ارسار الشخصية
التي يمكن ان تؤثر عىل املصر .

 5البرشة املائلة اىل االحمر
م�ن املمك�ن ان تمي�ل الب�رشة
بلونه�ا اىل االحم�ر .وهذا يمكن
ان ي�دل عىل املرونة والقدرة عىل
التعامل مع املواقف الصعبة من
دون منطق او انفعال .كما يشر
اىل ان وج�وده يعترب مفتاح حل
االزم�ات ووضع ح�د للكثر من
املواقف الصعبة .فهو الشخص
الذي يعتمد علي�ه الكثرون من
اج�ل تقدي�م املس�اعدة له�م يف
الحاالت الحرجة .كما انه الخيط
ال�ذي ي�ؤدي غالب�ا ً اىل كش�ف
غموض بعض القضايا.
 6اللون االسمر الغامق
يمك�ن ان يرتب�ط ه�ذا الل�ون
بصفة ال�ذكاء والفطنة والقدرة
عىل الحوار واملفاضات من اجل
حل اكثر النزاع�ات تعقيداً .كما
انه يش�ر احيانا ً اىل الش�جاعة
وموهب�ة مواجهة املش�اكل من
دون موارب�ة او تخ�ف .وق�د
يعني الح�رص عىل عدم التدخل
يف ش�ؤون االش�خاص اآلخرين
وع�ىل ع�دم ف�رض الس�يطرة
عليه�م او اخ�ذ الق�رارات نيابة
عن�ه .فصاح�ب ل�ون الب�رشة
هذا يح�رص ع�ىل الحفاظ عىل
استقاللية اآلخرين وعىل تمتعهم
بح�ق التعب�ر ع�ن افكاره�م
بحرية وم�ن دون الخضوع ألي
تأثر خارجي.

يب�دأ مولود الج�وزاء بش�ق طريقه
بنفس�ه بع�د س�نوات م�ن العجاف
والضيق والعرس والحظوظ املتعثرة.
تبدأ موجة م�ن االنفراجات واليرس
والتوسع خالل األشهر األوىل ،وتزداد
حظوظه الجي�دة يف حزيران /يونيو
وت�رشق الشم�س ع�ىل أيام�ه من
جديد ويحقق أحالم�ه وينال مراده
ومبتغاه.
س�يبدو عام  2021عاما ً اس�تثنائيا ً

لربج الجوزاء  ،فتت�اح أمامه فرص
ذهبي�ة وتنتظ�ره مفاجآت تس�عد
قلبه ويعيش حياة مستقرة وهادئة
وتصبح ترصفاته حكيمة.
يس�تمر نجاح�ه يف العم�ل وحص�د
األرباح حتى نهاية العام.
يشع�ر بامللل لبعد الرشي�ك عنه فال
طاق�ة له عىل احتم�ال غيابه ،يعود
فيلتقي به من جدي�د ويجددان معا ً
عهد الوفاء واإلخالص.

سودوكـــو

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

اﻷﺧﻴـﺮة

ÂÇbÄÄÄé@ã�ﬂ
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لشركة (فيسبوك) للتجسس

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
اﻟﺪروﻧﺎت
ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻦ
إنتاج
ﻣﻦعىل
(فيسبوك)
ﻋﺪةرشكة
تعمل
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
اﻟﺘﻲ
املعلومات،
ثورية يف مجال
مشاريع
واﻟﺒﺤـﺚحاليا ً
عىلواﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻟﻌﻠﻤـﻲ
تطوير
اﻹﻧﻘـﺎذالرشكـة
وتعمل
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻲ
اﻟﺪروﻧـﺎت
وﻣـﻦ أﺑﺮز
للتحكـم بأفـكار العالـم،
أداة
 Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
باإلضافة ﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
تسـاعدهم
لتطوير أداة
الطويلة،ﺗﺼﻞ إﱃ
املنشوراتارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
وتعمل
بحذف
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
م،
5000
عىل تصغري الفجوة بني املشـاهري
ﻣـﻊ أﺟﻬـﺰة اﻟﺘﺤﻜـﻢ واﻤﻟﺤﻄـﺎت
واملتابعني من خالل تطوير تطبيق
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
يسـهل عمـل مقابـالت معهم من
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
خالل الهاتـف ،وهو ما سـبقتهم
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
إليه رشكة (تيك توك).
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
للرشكة،
التنفيـذي
وأعلـن
املديـر ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠﻎ،
تعمل
الرشكة
أن
زوركـربغ،
مارك
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ

حاليـا ً عىل تقنيـة جديـدة تتمثل
يف مستشـعر يتـم زراعتـه داخـل
املـخ لقـراءة اإلشـارات العصبية

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
مبارشة،إﻳﺼﺎل
أوامرﻋﻤﻠﻴﺎت
إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ
اﻟﻮﺻﻮل
وعىل
وتحويلهـا إىل
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف
اﻟﺪواء
للتحكم
استخدامها
األغلب سـيتم
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
الكمبيوترﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺒﺤﺚ.
مبارشة
بأوامر
بأجهزة
املخ.أﻳﻀـﺎ درون  Veerاﻟـﺬي
ENIX
من
ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
ً
ووفقـا لبازفيـد ،فـإن اجتمـاع
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
تضمـناﻟﺪﻗـﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
عـن
الكشـف
فيسـبوك
اﻷرﺿﻴﺔ،
اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ
يحمل اسم(،)TLDR
جديد
تطبيق
وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
والذي يعمـل فريق املطورين عليه
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
حاليـاً ،ويسـعى إىل تقديـم ميزة
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
تلخيـص املقـاالت واملنشـورات
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
مركزة،
الطويلـة يف هيئـة نقـاط
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
الذي
املسـتخدم
بحيث يوفر
وقت 1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
وزﻧﻬـﺎ إﱃ
ﻳﺼـﻞ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.ويحصـل
ﺳﺎﻋﺔالقـراءة،
يسـتغرقه يف
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ

عىل النقاط الرئيسـية األساسـية
يف املقال من دون الحاجة لقراءته
كله.

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc
واتسآب يتوقف عن العمل على
ماليين الهواتف الشهر المقبل

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
ﻓﻴﺲ ﺑﻮك
اﻷﻣﺮ أن
إن
عىل ﺑـﻮك
العملﻓﻴـﺲ
اﺗﻬﺎﻣﺎتا عنوﻗـﺎل
أﻏﺴﻄـﺲمما
مالينيﰱالهواتف
ﻳﻮاﺟﻪآب قري ًب
تطبيقﻗﺪواتس
سيتوقف
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
أن ﺧﺎﺻﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
2021ﻣـﺎرك
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى
دون الوصول
اﻟﺮﺋﻴـﺲعام
اﻻﺣﺘﻜﺎرسيدخلون
األشـخاص
الكثري من
يعني
ﻧﻮﻓﻤﱪ/
التطبيـقﻣﻤﻜﻦ
إىلأﻗـﺮب وﻗﺖ
ﰱ
ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ
يجـب ﺗﻤﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻖلديهم
ﺟﻠﺴﺔالذين
األشـخاص
تحذير
ﺑﺤﻠﻮلحيث
الشـهري،
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،
ﺗﴩﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
العملﻣﻦ
عن ﻛﺠﺰء
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺠـﺎرة
معهم يف
يتوقـف
التطبيق قد
أﻓﺎدت من أن
ذكيةإذأقـدم
هواتـف
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
العام املقبل إذا لم يقوموا بتحديث برامجهم.
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
بدء
يف
يرغبـوا
لـم
ما
أسـبوعني
أنه لـم
يعنـي
يتبقﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
اﻤﻟﺪﻋﻮن
وهـذاﻛـﺎن
ﺑﻴﻨﻤﺎ
وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
سـوى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ً
eth
موقع
فبحسب
متوافق،
جهاز
عىل
الدردشة
منصة
استخدام
ﺑﻘﻴﺎدة
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻟﴩﻛﺔ ً
القديمة من
الذكيـة
الهواتف
تتمكنﻋﻦبعـض
الربيطانـي ،فلـن
sun
ﺑﺤﺜﺎ
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ
ﻛﺎﻧـﺖ
ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺘﻰ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ
سيتوقف
الواتس
قالت إن
 ،2021حيث
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،عام
واتس آب يف
اسـتخدام
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ
اﻟﺸﺒﻜـﺎتتحديثه إىل
أيفون لم يتم
يسـتخدمون
لألشـخاص الذين
ذﻛﺮتالعمل
عن
iOSﻗﺪأوﻳﺘﻐﺮﻴ،
اﻟﺰﻣﻨﻰ
اﻟﺠـﺪول
أعىل.ﻣﻀﻴﻔﺔ أن أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
برنامج 9
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
وبحسـب ما ورد ،سـيتأثر مسـتخدمو أندرويد الذيـن ليس لديهم
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

أنظمة تشـغيل  4.0.3أو أحدث ،وإذا كان لديـك أيفون  4أو أقدم ،
فلـن تتمكن من التحديث إىل أحدث الربامـج ،وإذا كان لديك هاتف
قديـم ،فقد ترغب يف محاولة الرتقية إىل أحدث برنامج ممكن حتى
ال يتم اكتشافه يف العام املقبل.
فيمـا يحتـاج مسـتخدمو  Appleإىل االنتقـال إىل “اإلعـدادات” ثم
“عام” و “حول” ملعرفة إصدار الربنامج الذي يسـتخدمونه ،وعىل
أندرويـد ،تحتاج إىل االنتقال إىل اإلعدادات ثم “حول الهاتف” ،وبدالً
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
مـن ذلك ،قـد تحتـاج إىل الرتقية إىل هاتـف أحدث قليالً ،ويكشـف
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
جزء من موقع واتس آب عىل الويب عن أنظمة التشـغيل املتوافقة
معها ،فيما سـيتم تحذير7�Ç@äbèﬂ
املسـتخدمني الذين يحتاجون إىل الرتقية
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
يف التطبيق نفسه.

paáÌãÃm

«‹á€bÉ€a@Ô

ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa

علماء يكتشفون إشارة السلكية
تفتح نافذة على الكواكب الخارجية
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€

„ÔjÀç€a@ﬁaÏ

طرح النجم «سيف نبيل» أحدث أعماله
الغنائية الجديدة بعنوان «فدوه اروح اني»
عىل طريقة الفيديو كليب عرب كافة املتاجر
الرقمية.
وحصد العمل يف أوىل ساعات إطالقه عىل أكثر
من مليون مشاهدة عرب يوتيوب ،ومئات
آالف اإلستمتاع عرب مختلف التطبيقات
الرقمية.
«فدوه اروح اني» اغنية تحكي عن الحبّ
ورومنسية الحبّ  .وقد جسد املخرج الشاب
«حسني شعالن» األغنية ،بقصة تشبه الحلم،
اﻹﺣﺴﺎس كليب،
شاهد الفيديو
قلب كل
ملست
إﻟﻴﺴﺎ
ﻧـﴩتمنﻣﻠﻜﺔ
أﻳﺎم،
ﻗﺒﻞ
والخيال.
الرومنسية
من
لحظات
ليعيش
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
تبحث
ﺑﻴـﺪفتاة
ﻟﺘﻈﻬـﺮحول
الفيديو كليب
وتدور قصة
ّﺪة،
ﻣﻀﻤ
إﻧﺴﺘﻐـﺮام
ﻋـﲆ
حبّ
ﺛﺎﻧﻴـﺔقصة
بمخيلتها
حبيبها،
عن
ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
تعيشﻣـﺮة
ﺧﻀﻌـﺖ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ
اﻟﺘﻲالجسد
ﻳﺪﻫﺎ بلغة
الجمهور
رسمتها ،حيث
ﻛﺎﻧﺖ
أرست ﻣﻦ
ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه
ﺟﺮاﺣﻴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻤﻟـﺎﴈ،
أظهرتهاﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم
ﺧﻀﻌـﺖ
ﻗﺪ
وللمرة األوىل،
للمشاهدين.
التي

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔمحمد
رواﻳـﺔمن كلمات
اروح اني»
يذكر أن
واﻗﻌﻴﺔ
«فدوهوﻫﻲ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛
دراﻣﻲ
وﻫﻨـﺎ
ﻟﻌﻤـﻞ منري
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ توزيع
ﺗﻔﻜـﺮﻴ سيف نبيل،
الجبوري ،الحان
إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
ﻧﺎﻟﺖ
اﻟﻔﻜﺮة
وﻳﺒﺪو أن
عادل.
طيف
وماسرتيغ
جعفر
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

\=∑^@bË„Ï€@ÒbÓ®a
حرب جرثومية قادمة
›Ó‹Ç@Âè´@á»é
سعدﻛﻠﻨﺎحمسن
خليلان
ﻳﺴﻌﻰ اﱃ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
وأغلبها ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
وﻫﺬه
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﺣﻴﺎﺗﻪيفﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺗﻜﻮن
حروب قذرة ليس
الحديثة،
فالحروب
الحروب..
يشء جائز
كل
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞمبادئ بقدرما تحكمها مصالح واطماع الهيمنة عىل الشعوب ونهب
لها
اﺳﻌﺎد
الحقﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﻃﺮﻳﻖفأغلبها
والباطل،
ﻧﻮﻋﻴـﺔبني
ﻃﻔﺮات فاصل
حروبها خط
يوجد يف
ﺧـﻼل فال
ثرواتها،
ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﺧﻠﻖ
ﺧﻼل
ﻣﻦ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
آﻓﺎق
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻃﺮق
واﻳﺠﺎد
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
تستخدم ذرائع وحججا باطلة ووسائل قذرة لكسب الحرب وتحقيق
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
ﺗﻌﻢ
ان
اﱃ
ﻳﺴﻌـﻰ
اﻟﺬي
اﻟﻔﺮد
واﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
النرص عىل االعداء املفرتضني ،فال يوجد يف الحروب حد فاصل بني االيمان
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎن
ان
ﻓﺒﻌﺪ
ﻧﺤﻦ،
إﻻ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
ﻟﻪ
واﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻟﺴﻌﺎدة
وااللحاد ما دام هناك عدو املطلوب تركيعه عىل وفق ارادة املنترص..
ﺑﺪاﻳﺎت
ﺑﺪأت
ﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﺻـﺎﻻت
ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﰲ
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ
اﻟﺪول
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺤﻴﺎة«.وّر تحت ارشاف
»ﺑﻨﺤﺐالعمل املص
سيف يف
رقص
وعىل مدى العقود املاضية شهدت ساحات الحروب استخدام مختلف
اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ
ﺣﻴﺚ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﺤﺮب
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ
ﺧﺎص
إﻟﻴﺴـﺎ
ﺟﻤﻬﻮر
,ﻓﻮﺟـﻰء
ﺑﺈﻋﻼنخطوة
مراد» ،يف
«رائد
اللبناني
الراقص
ّ
استخدام القنابل
وصلت اىل
حتى
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔوالعيص
بالحجارة
االسلحة ،بدءا
انواع
استخدمت”
ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان
العامليةﻓﻴﻠﻢ
 ١٩٤٦اول
ﻋـﺎم
وحصلﺧﻼل
اﻤﻟﴫﻳﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﻟﻬـﺎ
الثانية يوم
الحرب
ذلك يف
الهيدروجينية،
ﰲ الجمهور.
شجعها
اﺧﺮ
ﻓﻴﻠﻢ
ﺗﺒﻌﻪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ،
ﻧﻴﺎزي
اﻤﻟﴫي
املتحدة ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻟﴩق ”
اﺑﻦ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن ،ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
اليابان
رضب
ضمنها
الغدر ،ومن
وسائل
االمريكية كل
الواليات
ﻳﻮم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﺛـﺎرة
” ،ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ
الحرب،ﺑﻐﺪاد
اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ”
اليابانيني،
ﻋﻦاالف
فيها
هيدروجينية قتل
بقنابل
املانيا يف
حليفة
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ ﰲ
ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ
اﺧﱪﻧـﺎ
التقليدية،
الحروب
املعتدية يف
خاضتها الدول
وﻛﺎنالتي
اﺑﻲ،املريرة
التجارب
وبعد
ﰲ
التفكريﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ
ﻣﻄﺎﻋـﻢبهااﺑﻮمنﻧﻮاس،
باستخدام
ﻓﻴﻠـﻢالدول
بدأت هذه
خسائراﻧﻪبرشية ،
وما لحق
باملفردات ،ويعد دارسو اللغات ،أن ما كتب يف
احتفل العالم باليوم العاملي للغة العربية ،إعداد برنامج أنشطة وفعاليات خاصة.
ﻋﺎم
الدولﺣﺴﻨﻲ
ﻛﺎﻣﺮان
ﺳﻌﻴﺪ
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔيفﺑﻌﻨﻮان
ﺗﻠﻚ
النامية من
اﺧﺮاجعليها
اﻓﻨﺪي“ اطلق
الدول التي
التعامل” مع
اسلوب جديد
اللغة
الذي صادف الثامن عرش من شهر ديسمرب ويف هذه املناسبة تجدر االشارة اىل ان
حجمه
يبلغ
العربية،
اللغة
عن
العربية،
اللغة
اﻟﻌﺮض
ﺣﴬ
اﻟﻮﻃﻨـﻲ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻋـﺮض
وﺣـﺎل
،١٩٥٨
خالل تنفيذ الحرب باالنابة ،واول تطبيقات هذا االسلوب هي محاولة
من كل عام ،هو اليوم الذي قررت فيه العربية ساعدت عىل نقل املعارف العلمية أضعاف ما كتب يف أي لغة أخرى ،نظرا ً
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻟﺬي
اﻤﻟﺸﻬﺪ
ذﻟﻚ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
وواﻟﺪﺗﻲ
واﻟﺪي
اﻗﺮﺑﺎء
اﻏﻠـﺐ
تركيع الشعوب ،وجرى ذلك خالل الحرب يف افغانستان وتبعها الحرب
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،إدخال اللغة والفلسفية اليونانية والرومانية إىل أوروبا يف ملكانة العربية النابعة أصال ،من كونها لغة
ﻋﺪد
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺑﺤﺪود ٢٠
احتضانﻋﺪد
خالل ﺷـﻜﻞ
من ﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﻟﺪ،
يفﻓﻴﻪ
مرتزقة غري
مسلحة
اﻻﻗﺮﺑﺎءمجاميع
عنارص او
العراق
العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل عرص النهضة .كما أتاحت إقامة الحوار بني القرآن الكريم ،كتاب املسلمني الذي كان له
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
وﻣﺎ ان ﺑﺪأ
اﻟﺤﻀـﻮرن
ترتكب فيها
قذرة
حروب
وزجها يف
وتسليحها
وتدريبها
نظامية،
الربيةﻫـﺬا
ﻣﺮاﻋـﺎة
وأﻋﺘﻘـﺪ أن
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ \
والبحرية
املسالك
عىل طول
الجمعية العامة ولجانها الرئيسية .الثقافات
املقررة يف
اﻷﻣـﺮ الدور األول والفعيل ،بالعمل عىل حفظ اللغة
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺻـﻮرة
وﻫﻲ
عن اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻛﺘـﻒ
ﺻﻮرة
ﺗﻈﻬﺮ إﻻ
وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻟـﻢ
فيها هذه
ترتكب
الشبهات،
بعيدة
حروب
واملذابح ،وهي
املجازر
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
وقد صدر هذا القرار بتاريخ  18ديسمرب عام لطريق الحرير من سواحل الهند إىل القرن ونرشها ،ثم تحولها بالتدريج ،عرب لغويني
اﻟﺤﻀﻮر،
ﺳﺨﺮﻳﺔ
ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
العنارص اﺛﺎرت
ﺑﺎﺋﺴﺔ
حروبا محددة
ﻣﺤﻂتخوض
نظامية
قوات غري
ﺿﺤـﻚكونها
جرائم مروعة
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
اﻤﻟﻮﻗﻒ
التي ﻣﻦ
الهجماتاﻻﻣﻞ
ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ
اﻟﻮاﻟﺪيف واﻗﻔﺎ
األفريقي.
.1973
ونحويني ومصنفني ،إىل لغة عاملية ،ما بني
ﻫﺬا لها مدن
تعرضت
ﻣﺘﺴﻤـﺮاوكانت
هجمات داعش،
وﺑﻘﻲحصل
مثلما
ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
ﺑـﺪأت
ّ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  ،وبعد ان
الحروب القذرة
دور هذه
االستهدافات يف
عراقية
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
هذهﻓﻴﻪ ..ﻛﺎﻧﺖ
ضمنوﻗﻊ
اﻤﻟﺤﺮجمناﻟـﺬي
اللغة العربية ،وفق ما يقول باحثون ،يعيش عىل سطح األرض أكثر من  7مليارات القرنني الثاني والسابع الهجريني.
كما ان
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
خالل ردة
الحروب من
ﺗﺠﺬب من
اﻣﺎﻛﻦ النوع
استخدام هذا
عالمات فشل
الحت
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐـﺪاد
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
حرف الضاد،
تتضمن
ﻣﻦالتي
العالم
الوحيدة يف
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وبينما ال يتجاوز عدد مفردات اللغة
حية .وتحتل
 710٢لغة
يتحدثون
واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ
واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ
إنساناﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ
واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ
اﻟﺪراﻣﻴﺔ
اﻷﻋﻤـﺎل
اﻟﻜﺜﺮﻴ
وﻋﻄﻠـﺖ
فعل مقابل،
الشعبي كر ِد
ﻣﺸﻬﺮةالحشد
شنتها قوات
التي
ﻣﻦالرشسة
املقاومة
فعل
اﻟﺼﺒﺎح
ﺳﺎﻋﺎت
اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ
وﻫﻲ
اﻟﺮاﺣﺔ،
ﺑﺴﺎﻋﺎت
ﺿﻤـﻦ حيث
عامليا من
الرابع
املركز
العربية
اللغة
نطقها،
يصعب
التي
الحروف
من
إذ يعد
ﻇﺮوف الفرنسية  1٥0ألفا ،والروسية  130ألفا،
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ،
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
جاهدة ،لتغيري
معها،
املتحالفة
ﻣﻦمن
لفها
ومن لف
ﺣﺘﻰامريكا،
بدأت
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻻﻣﺮ
الدولووﺻﻞ
اﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺳﺎﻋﺎت
ﺑﻤﺠـﺮد واإلنجليزية األكثر انتشارا ً عامليا ً  600ألف،
تعترب ثاني
بينما
أم،
كلغة
بها
املتكلمني
عدد
العربية
يتعلمون
الذين
األجانب
يواجه
إذ
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ
البايولوجية عىل
الحروب
باستخدام
ان النمط
هذا
اﻻﺳﻒ
اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ
تكنولوجياأﻣـﺎ
ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ.
املواجهة ﻋﱪ
منﻣﻘﻌﺪﻫﺎ
ﺗﺤﺠـﺰ
كثرية يف نطقه.
صعوبات
ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ وصل عدد مفردات اللغة العربية دون تكرار
حيث عدد
العالم ،من
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت انتشارا
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ أكثر لغة
ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ
يف ﻣﺸﺪدة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ.
ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ
ﻳﺘﻌﻠـﻖ
االستعمارية يف
الدول
لتوجهات
مواقف
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،لها
الدول التي
دور
اﻏﻠﻘﺖ اﻏﻠﺐ
ﻓﻘـﺪ
معاديةاﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
وطنيةاﺟﻮاء
ﺳـﺎدت
ﺑﻌﺪ ان
ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد إىل ما يزيد عىل  1٢مليون كلمة ،ما يعني ٢٥
بها.
الدول التي
ﺗﻘﻠﻴـﻞ الوعي
هو إذكاء
من هذا
الغرض
وان
تتحدثأن
رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ
اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ
اليومﻇﻞ
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ
اﺳﺘﻐـﻼل
مثلما
الغاشمة
إلرادتها
وإخضاعها
الدول
هذه
لرتكيع
منها
محاولة
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﺑﻮاﺑﻬـﺎ واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ اﻏﻠﺒﻬﺎ
لغاتﻣـﻦ
اﻟﺤﻴﻄـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن
ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎخالل
وتطورها من
وثقافتها
اﻟﺼﺤﻴـﺔاللغة
بتاريخ
اﻟﻮﺑﺎء ضعف عدد مفردات اللغة اإلنجليزية.
العالم،
ﻳﺄﺧـﺬوا أغزر
العربية ،من
ﻗﺒﻞ تعد اللغة
كورونا ..واشارت
ﻓﺘﺤﺖ وباء
ﻣﺆﺧﺮاوانتشار
ﻟﻠﺨﺮدة ..نرش
مؤخرا بعد
واﺻﺒﺤﺖالصني
حصل يف
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺤﺎل
ﻣﺨﺎزن
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
وبحسب خبري
نرش هذا
بضلوع امريكا
اتهامات
ﺑﺴﺒﺐ
الوباء،ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻓﱰة رﻛﻮد
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲيفﺑﻌﺪ
مؤكدة ﻋﺮض
غريﺻﺎﻻت
”اﻤﻟﻮﻻت“
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
يستهدف دوال،
جرثومي امريكي
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ كورونا
اﻻوﺿـﺎعرويس ،قال ان
بيولوجي
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن
سالحوﺑﺤﺴﺐ
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
نيكولني ،وجود
ﴍﻛـﺎتايغور
الخبري الرويس،
وايران ،واعلن
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اىل الصني
يف اشارة
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ
ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ
نجاحها يف
وذلك بعد
السينما،
ﻟـ الدراما أو
مستوى
تحدث
روحي،
ونقاء
لحظةﰲصفاء
يف
اﴍاك بالصني..
الجرثومية تحيط
إلنتاج
اﻗﺎﻣـﺔرسيا
آﻓﺎقامريكيا
مختربا
()٢٥
عىلﺑﺪأت
ريهامﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ
الفنانة وﻋـﻦ
ﺗﺘﺠﻪ إﱃ
رﻏﺒﺘﻪ
ورﺑﻤـﺎ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
»ﻣﻮﺟﺔ
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ
ﴍﻛﺎت
االسلحةﻣﻦ ﺧـﻼل
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ
ﻧﻬﻀـﺔ
ﻟﻔﺘـﺢ
قرياط»
«ربع
لحكاية
وبطولتها
أنا»
«إال
مسلسل
تتطلب
عمرية
ملرحلة
وصلت
بأنها
الغفور
عبد
ضد دول لها
بدأت
بايولوجية
ﻹﻋﺎدة فإن
ﻋﺮﺑﻴﺔالرواية،
صحت هذه
وإن
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﺟﺮاء
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎقدﺑﻌﺪ
حربادور
اﻓﺘﺘﺎح
اﺳﺘﺜﻤﺎر
حسن،
وأخرجها أحمد
كتبهاانأمني
تكون يف
النفسية ،وأن
عليها أن
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
الراحةواﻗـﻊ
تختارت ﻣـﻦ
ﻏـﺮﻴ
شفا كارثة
العالم عىل
ﺗﺘﻴﺢاصبح
ضوء ذلك
ﺳﻴﻨﻤﺎويف
دورامريكا،
ﺑﻨﺎءمن
عدائية
مواقف
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
جمال اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲالتيﺣﻘـﺎ
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻴﻬﺎ او
ﺷﺎﺷـﺔ فيلم
شخصيتها يف
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲتحضريات
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ حيث تبدأ
أفضل من اختيارات أعمالها،
استقرار نفيس
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﰲ
ﻋﻠﻴﻪ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف
الهيمنة
لرتسيخ
منها
محاولة
يف
الفجوة
لتعميق
نوايا
وجود
تؤرش
كونية
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻻﻓﻼم ،وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ ”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ أن
يناقش
ﺳﺘﻜـﻮنحيث
النجمة يرسا،
عيد» مع
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ «ليلة
الفني أيضاً.
نجاحها
حاسب
ﻣـﻦعىل
وحتى
اﻧﻌﻜـﺎس
ﻧـﺮى
أن
اﻤﻟﻬـﻢ
وأن
ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻻﻋﺒـﺎ
أﻧﻬﺎ
أﻋﺘﻘـﺪ
ﻻ
وﻟﻜـﻦ
التي يطلق عليها الدول العظمى التي
القوى
إلرادة
وتركيعها
الشعوب
عىل
اﺻﺒﺤﺖ اﺗﻌﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ”ﻤﻟﺒﻲ“.
منه ّ
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،أحداث الفيلم حكاية  6بطالت لكل ُ
َجّ
ن
الغفور
عبد
ريهام
النجمة
هت
و
وقد
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
بدأت يف مرحلتها شن حرب اخرى اكثر رضاوة ورشاسة من سابقاتها،
مختلفة ،إذ يناقش ظلم املرأة يف
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك حكاية
اﻟﻔﻨﻲحسابها بموقع
لجمهورها ،عرب
َنصيحة
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
وهي الحرب االقتصادية بعد التالعب بأسعار النفط وفرض الحصارات
املجتمع املرصي.
«انستقرام» ،حيث نرشت صورة لها بدون
االقتصادية يف محاولة إلذالل الشعوب ..ومهما كانت نوعية هذه الحروب
يشار إىل أن ريهام عبد الغفور دائما ً
مكياج برفقة كلبها حيث كانت مستلقية
فإن ارادة الشعوب هي االقوى وهي املنترصة حتما ،وان جالء وانسحاب
ما تحرص عىل الرتابط األرسى دائما ً يف
عىل ظهرها ،وأخذت تعلق قائلة« :يف مرحلة
وهزيمة هذه القوى بات قاب قوسني او ادنى ،وان التاريخ سيثبت آجال
حياتها الشخصية ،حيث نرشت صورة
عمرية معينة الواحد يختار راحته النفسية
أم عاجال صحة خياراته التي البد ان تكون هي االصلح واالنجح ملواجهة
عرب انستقرام ،تجمعها بعائلتها ،ويظهر بها
عىل حساب أي حاجة تانية» ،وأضافت عبد
القوىﻓـﺮﻴوس
ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن َ ّأﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ
اﻟﺘﻲ
الستعبادهاﻣﻬـﺎ
زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،
وﺗﻘـﻒ
اﻟﺼﻐﺮﻴ،عىل
وتوجيهها
الغاشمة
”ﻛﻮروﻧﺎ“ ارادتها
الظالمية ،وفرض
والدها الفنان الكبري أرشف عبد الغفور ،وعلقت
الغفور« :أنا حاليا ً مختارة أبقى مرتاحة أكرت ما
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا
اﺳﺘﻤﺮار ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
الغاشمة.
وفق ﻻإرادتها
عليها« :ربنا يخىل لنا أهالينا ويبارك يف صحتهم
أبقى ناجحة أو حتى مبسوطة».
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
وتعيش النجمة ريهام عبد الغفور نشاطا ً فنيا ً ونجاحا ً الفتا ً سواء وعمرهم يا رب».
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ ”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
حصدت االعالمية الكبرية مليس الحديدي الدورة  ،4٢كما كرمت اإلعالمى نشأت الديهي
تصدر املسلسل املرصي (جمال الحريم) الرتند عرب موقع التواصل االجتماعي جائزة أفضل اعالمية يف حفل توزيع جوائز عن مشواره اإلعالمي.
(تويرت) ،بعد عرض أوىل حلقاته ،حيث حظي بتفاعل الكثريون عرب وسائل دير جيست لعام  ،٢0٢0وذلك عن برنامج وبدأ حفل دير جيست بكلمة للفنان الراحل
السوشيال ميديا.يناقش املسلسل قضية الجن والعفاريت واملعاناة التي كلمة اخرية املذاع عىل قناة .on
محمود ياسني من أحد لقاءاته التليفزيونية
يمر بها األبطال مع هذا األمر مع محاولة التخلص منها ،باإلضافة إىل فكرة وحصد عدد من النجوم الشباب عىل جائزة السابقة ،وصفق للكلمة جميع الحضور،
الدراما هم،
الدجل والشعوذة ،والعالم السفيل ،وتدور أحداثه يف حقبتني من الزمن ،هما أفضل ممثلني شباب
الذي قدم يف
رامي صربي
أنور،ﻋﻦ وحرض املطرب
بداية وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﺗﴫﻳﺤـﺎت
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ
خالدﻣﺮاد
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ
ﻛﺸﻔـﺖيفاﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ماهر.
ﻇﻬﻮرﻫﺎزاهر،
العرص الحديث والقديم ،وقد تصاعدت أحداث العمل ،مع بداية عرضه ،أحمد داش ،لييل أحمد
ﻗﺼﺘﻪ وقام
ﺗﺪورتمام»،
اﻟﻔﻴﻠﻢمش
«حياتي
ﻋﲆ أﺣﺪاث الحفل
ماجد وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ﺣﻮل ﻓﻜﺮة
أغنية أن
ﺻﺤﻔﻴـﺔ
دنياﴍف
ﻛﻀﻴﻔﺔ
ﻳﺠﺮياملقام
حفلها
جيست
وكرمت إدارة دير
بتكريمه،
جيست
رئيس دير
ﺗﺤﺪﻳﺪ حسني
وإهدائه إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ
ﻣﺸﻮﻗـﺔ
«13يفاﻟﺬي
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم
ونجح يف جذب املشاهدين بصورة كبرية.
شاهني
إلهام
بالتجمع الخامس،
املؤسسة.
ﺧﻼل درع
أﻧﻬﺎكل
جوائز يف
تقدم
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ حيث
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞوالفنية،
ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ اإلعالمية
ﻣﻮﺿﺤـﺔ
ﻋﻬـﺪ«،
ﺧﻼﻟﻪ
اﻟﻌﺮض
النجمةﺑﺪور
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ
يبث حاليا عرب قناتي ( )mbcو( )dmcبطولة نور ،خالد سليم ،دينا فؤاد،
ﺗﻌﻮد عىل
حصولها
الفني
لقائمة
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،الفن
ترشيحات نجوم
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ وتأتي
وأفضل
ﻷﻧﻪ ممثل
أفضل
أهمها
وممثلة،ﻛﺒﺮﻴة
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ
تصنيف،ﻫﺬا
جوائز اﺧﺘﺎرت
أن دورﻫﺎ
ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ
ﻃﺒﻘـﺔ
بعدﺣﻴـﺚ
اﻤﻟﻘﺒﻞ،
عن مشوارها اﻟﻌﺎم
تجول»
عنإﱃفيلم
صالح عبد الله ،إيهاب فهمي ،إسالم جمال ،فراس سعيد ،رنا رئيس ،حازم جائزة أفضل ممثلة
وﻏﺮﻳﺐ لعام
ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔالنهائية
ﻟﻪ جيست»
ﻏﻴﺎب «دير
وأفضل
إخباري
ومذيعة،
واﻟﻌﺎﻟﻢ
موقعﻛﺒـﺮﻴة
وأفضل ﻓﻨﻴﺔ
ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ
مذيع ﻳﴪا
والتي ﻣﺜـﻞ
،٢0٢0ﻣﻔﺎﺟﺄة
وﺳﻴﻜـﻮن
«حظرﺑﻌـﺪ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ
السينمائي الدويل يف
القاهرة
مختلف
أن يف
تقدمها
ومطربة.
راديو
وأفضل
املجاالت قناة
مطربﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
وأفضلواﺣﺪة،
إﻻ ﻳـﴪا
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ
ﻛﻠـﻪ ﻻ
ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ
اﻟﻔﻴﻠـﻢ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ
ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ
سمري ،ومن إنتاج رشكة سينرجي ،ومن تأليف سوسن عامر ،ومن إخراج يف مهرجان 7
منال الصيفي ،والعمل ينتمي إىل نوعية الـ  4٥حلقة.
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.

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا

العامل حيتفل باليوم العاملي للغة العربية « لغة الضاد»

ريهام عبد الغفور :راحيت النفسية أهم من جناح أعمالي

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

تصدر املسلسل املصري «مجال احلريم» تكريم اإلعالمية مليس احلديدي والفنانة إهلام شاهني جبائزة من “دير جيست”
الرتند عرب تويرت

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

يامسني صربي حتتفل بعيد زواجها قبل موعده بـ 4أشهر

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

أقامت الفنانة املرصية ياسمني صربي احتفاال بعيد وتكريمها لها يف بيتها.
زواجها األول من رجل األعمال أحمد أبو هشيمة.
وكذلك حققت الفنانة املرصية ،ياسمني
املفارقة أن عيد زواجها من املفرتض أن يكون يف نيسان صربي ،أمنية طفلة ،خالل زيارتها ألحد
القادم ،حيث أقيم حفل زفافها يف أبريل من العام  .٢019مستشفيات رسطان األطفال يف العاصمة
وعىل حسابها بموقع التواصل االجتماعي «إنستغرام» املرصية القاهرة ،حينما طلبت الطفلة
نرشت ياسمني عرب خاصية القصص القصرية فيديو التي توجد يف املستشفى وتدعى «سلمى»
يظهر احتفالها.وظهر به قائمة عشاء لفردين مكون مقابلة ياسمني صربي ،ما جعل إدارة
من األسماك واملقبالت واملرشوبات ،وباقة ورود وصورة املستشفى تتواصل مع الفنانة بشكل
من حفل عقد قرانها.يذكر أن آخر أعمال ياسمني مبارش وأبلغتها عن رغبة الطفلة
اكتشـف علماء الفلك ألول مرة وقـال الباحث يف مرحلة ما بعد
صربي كان مسلسل «فرصة تانية»،وكانت ياسمني قد املعجبة بها ،وهو ما قابلته املمثلة بكل
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
إشـارة السـلكية محتملـة من الدكتـوراه (جيـك دي تورنـر)
قامت ببعض األعمال اإلنسانية ونرشتها عرب حسابها ترحاب ،بحسب ترصيحات مدير عام
كوكـب خارجـي بعيـد ،حيث من جامعـة (كورنيل)“ :نقدم
باملستشفى.
العالقات
أﻏﻨﻴﺔاملطر»
«سيدة
ﻣﻄﺮﺑﻦﻴمع
مقابلتها
«انستغرام» ،منها
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،عىل
اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
العامةاﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ
اﻟﺼﻌﺒـﺔ
وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ،
وﺷـﻌﺮاء
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ
ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه
اﻟﻌﺮاﻗـﻲأوىل
واحـدة مـن
االكتشـاف بأنه
هـذا
وصفـوا
التلميحـاتﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ
ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ،
اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ
واﻤﻟﻠﺤﻦ
واﻤﻟﻄﺮب
خـارج
كوكـب
الكتشـاف
العوالم
لفحص
جديدة
طريقة
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
ﻓﺮﺻـﺔ
اﻟﺘﻠﻮﻳﻦيفﰲحقل
الشمسـية
املجموعـة
الفضائية.
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
ﺑﺠـﺬوره
اﻤﻟﻌـﺮوف
اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق
علمـاءﻗـﺎدرة
وقـامﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ
وﻣﻮﻫﺒـﺔ
اإلشـارة من
وتأتي
(راديوي)،
ﻋـﲆالذيـن
الفلـك،
إذن؟
ﻃﻤﻮﺣﻚ
•
اﻟﺤﻴﺎة
ﰲ
ﺳﻮاء
اﻟﻌﺎم
واﻟـﺬوق
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺳﻮف
ﺑﺪأت
اﻟﺘـﻲ
اﻵن
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺑﺎﺗﺠـﺎه
ﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر،
كانـوا يجتاحـون سـماء الليل نظـام ( ،)Tau Bootesالـذي
هــم يعرفون ان الناس لن تعارض ألنهم خيافون
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
وكوكب
بمصفوفة تلسكوب (راديوي) ،يحتوي عىل نجم ثنائي
االغتياالت
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲوحشية من
أﺳﻠﻮﺑـﻪسلسلة
ابنائهم بعد
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰزعلى
ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ
ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻛﻨﺖنؤيـد
ونحـن
(الراديوي) إىل
بتتبـع
ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
نظريةﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ ﻫـﺬه
ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ
خارجـي،ﻧﻌـﻢ،
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ -
االندفـاع ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ
ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ
اﻟﻔﻨـﺎن
ﻛﺒﺮﻴ .املتظاهريــن
اســتهدفت
الــيت
واالختطافــات
نفسه.
الكوكب
من
االنبعاث
الشمالية.
العواء
كوكبة
اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
ﻣﻨﺤـﻮا
يتخذون قرارات
والناشطني والصحفيني ،لذا
جاياواردهانـا)
ﺻﻮﺗﺎإىل أن
األوليـة
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
(رايواﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ
وقـال اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن
األدلـة ،ﻓﻜﺎن
وتشـرياﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ
حتدد مصري الشعب بكل
سهولة!ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ
ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ
درس
الدكتـوراه
مـا بعـد
مستشـار
أﴎارﻫـﺎ ،وحيد
وﺗﻌﻠﻢمن كوكب
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰتنشأ
اإلشـارة
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
ﺟﺬورك؟
كالاﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ
ممتاز رﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪ
جمانة • ﻟﻜﻦ
جامعةاﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ
واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ
علـمﻫﻼل
واﻟﻌﺮﺑﻲ .وأسـتاذﻓﺎروق
راﺳﺨﺔ
الفلـك يف
اﻟﻌﺮاﻗﻲمزدوج
اﻟﻐﻨﺎءنجمي
ﺑﻮرﺻﺔنظام
يدورﰲحول
الدينار.
الستهداف
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻦ ﺑُﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
لـ(  ، )Tau Bootesوهي نجوم (كورنيـل)“ :إذا تـم تأكيد ذلك
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻷﺧﺮﻴ ﰲ
الثالثية اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء
ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ
جلنة
بتشكيل
اللجنة
قرار
املتابعة،
تنتمي إىل مـن خالل
دامجة
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
مالحظـاتﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
واﻟﺘﻲ اﻧﺤﴫت
للهيدروجـنياﻟﺤﺰﻳﻦ.
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻐﻨﺎء
الراديوي
االكتشـاف
الطيفي.
النوع
اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ
ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ •
اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ
هـذاوﻣﺎذا ﺗﺸﻜﻞ
فإن •
ﺗﻌﻘﺐ ؟
• ﻣﺎذا
احلقائق
لتقصــي
جلنة
اﻟﺨﻠﻴـﺞ مــن
منبثقــة
وإﻗﺎﻣﺔ عـىل
ﻫﺠﺮةجديـدة
نافـذة
االكتشـاف،
ﻳﻜﻮن هـذا
وإذا أنتأكـد
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
يفتـح  -ﻫﻲ
ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار ﰲ
 ﺟﻤﻴﻞللشــباب
موضوع
يمنحناوﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا يف
ستنتهيأو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب
منتخبناﻧﻌﺰز أداء
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف
اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
الكواكباﻟﻴﻮم وﻗﺒﻞ
فيها ﰲ دﻻﻻت
وﻏﺎرﻗـﺔ
ﻣﻮروﺛﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
ذﻟﻚ ما
الخارجية،
يتـم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔمـرة
فسـيكون أول
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
العوالمرﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا
جديدةﺳﻨﻮات
طريقة ﰲ دﺑﻲ
(راديـوي) ﺷـﺠﻮن
اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو
واﻟﺤﺰن ﰲ
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..
لفحص
انفجـار
اكتشـاف
علينــا
بنعمةاﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ
اهلل؟ انعــم راﺷـﺪ
ان ﻣﺆﻤﻟﺔ
كالعــادةﻛﺎﻧﺖ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ
ينبعث من كوكب بعيد جدا عن الفضائيـة التـي تمتـد بعيـدا
النسيان.ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..
الضوئية”.
نظامنا ؟الشميس.
خالد بيومي
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
السننيﻋﲆ اﻟﻌﺮاق.
لعرشاتواﻟﺤﺮب
نطاقذﻟﻚ واﻗﻌﺎ
• ﺑﻤﻌﻨﻰ

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

سريين عبد النور تكشف عن
جتربتها كمحقّقة يف «إن َت مني»

أطلّت الديفا سريين عبد النور يف ثاني حلقات برنامج «إنت
مني» عرب شاشة الـأم بي يس ،وهو أضخم برنامج ترفيهي
خالل عام  ،٢0٢0حيث كشفت عن أطرف املواقف خالل الحلقات
كما كشفت عن تفاصيل وكواليس خاصة بتجربتها الجديدة عرب
الـأم بي يس.
وكشفت سريين عبد النور يف كواليس التصوير الخاصة بحلقات
برنامج «إنت مني»  the masked singerأنها ليست التجربة األوىل
مع شاشة الـأم بي يس التي تثق بها كثريا ً وتثق بحرصها عىل تقديمها
يف أفضل صورة.
ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
وأكدت أن املهمة هذه املرة مختلفة ومسلية جداً؛ فالتمثيل يختلف
ﺗﺤﺘﺎج
اﻟﻌﺮاق
ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ
اﻟﺘـﻲ
اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ
 اﻷوﺿﺎععن الغناء ويختلف عن املهمة التي وجدت بها هذه املرة ،فهي
ﻫﺬا
ﰲ
اﻤﻟﺒﺪع
ﻋﻤـﻞ
أﺑﻨﺎﺋﻪ،
ﻛﻞ
وﺟﻬـﻮد
ﺗﻜﺎﺗـﻒ
اﱃ
ً
ولجنة التحقيق مكلفون بمعرفة من هو خلف القناع
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ً
مشرية إىل أن الهدف األول هو
بمساعدة الجمهور،
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
التسلية ،ولكن مهمة الوصول إىل الشخص
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ً
ً
املشهور خلف القناع ليس سهال أبدا ،فال
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
يمكن معرفة من هي الشخصية من خالل
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
صوته أو شكله أو حتى فيديو األدلة
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
املوضوع ،فهذا صعب لكنه ممتع جداً.
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
وكشفت سريين عبد النور أنها ترى
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
شاشة الـأم بي يس هي شاشة العرب
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
األوىل وتصل إىل كل البيوت ،وتشعر
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
معهم دائما ً باألمان والطمأنينة وأن
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
ً
ً
هناك فريقا كامال يحرص عىل تقديم
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
املحتوى بأفضل صورة.
اﻟﺤﻀﺎرة .
وبدا يف كواليس العمل املواقف
الطريفة بني فريق العمل ،وكانت
سريين هي األكثر ّ
تلقفا ً للمقالب
واملواقف الكوميدية من قبل
زمالئها ضمن كواليس التصوير
يف استديوهات الـأم بي يس يف
بريوت.

