الدوالر ينخفض قليال رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
انخفض سعر رصف الدوالر ،مجدداً ،أمس
االثنني ،يف العراق ..وبلغ سعر البيع يف بغداد
 1450دينارا ً والرشاء ب�  1385دينارا ً بعدما كان
صباح األمس عند  1430دينارا ً {سعر البيع}.
وأنخفض يف شمال البالد اىل  1385دينارا ً {البيع}
و 1365دينارا ً {الرشاء} ..ويف الجنوب انخفض
أيضا ً اىل  1390دينارا ً {البيع} و 1370دينارا ً
{الرشاء}.وكان سعر الدوالر صباح امس يف
محافظة البرة  14٢5ديناراً ،ويف أربيل 14٢0
ديناراً.

العراق يواجه برداً قارساً ابتدا ًء من اجلمعة

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
توقعت الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل أن يشهد العراق انخفاضا ً
يف درجات الحرارة ابتدا ًء من يوم الجمعة املقبل ،يصل عند عتبة الصفر املئوي.
وكتب محمود عبد اللطيف ،وهو رئيس منبئني جويني أقدم يف الهيئة ،عى حسابه
يف موقع التواصل االجتماعي فيسبوك« :ننوه إىل أن املرتفع الجوي الذي سيؤثر عى
البالد يوم الخميس املقبل ،هو مرتفع سايبري حيث تكون الرياح شمالية غربية
معتدلة الرعة ،ويكون انخفاض درجات الحرارة ملحوظا يوم الجمعة املقبل
لتكون درجات الحرارة يف املنطقة الشمالية تحت الصفر املئوي ببضع درجات».
وأضاف عبد اللطيف أنه «من املتوقع أن تسجل بغداد درجة حرارة صغرى (صفر
مئوي) ،ودرجات الحرارة الصغرى يف املنطقة الجنوبية (ستكون) أعى من الصفر
املئوي ببضع درجات».وتابع قائالً« :إننا نتوقع حالة تساقط أمطار وثلوج غدا
األربعاء يف املنطقة الشمالية خاصة األقسام الجبلية منها».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7391 :الثالثاء  22كانون االول 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7391 Tue 22 Dec 2020

الكعيب يدعو اىل حضور الكاظمي وعالوي وحمافظ البنك املركزي

محلة تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة يوم غد االربعاء لتدارك ازمة ارتفاع الدوالر وضمان قوت املواطنني
الزوراء /يوسف سلمان:
مع اس�تمرار تداعي�ات االزمة املالية
الراهنة الرتفاع س�عر رصف الدوالر ،
اطل�ق نواب كتل مختلفة حملة جمع
تواقي�ع  ،بدأت منذ مس�اء ليلة االحد
وم�ا زالت مس�تمرة حت�ى االن  ،عر
املنص�ة االلكرتونية الرس�مية ملوقع
مجل�س النواب  ،والتي تتضمن دعوة
مجلس النواب اىل عقد جلس�ة طارئة
( اس�تثنائية ) ظهر ي�وم غد االربعاء
بحض�ور كل م�ن رئي�س الحكوم�ة
مصطف�ى الكاظم�ي  ،وزي�ر املالية
عي ع�الوي  ،محاف�ظ البنك املركزي
العراقي مصطفى الجبوري.
وذلك ملناقش�ة اربعة ملفات رئيس�ة
وهي اس�باب انخفاض سعر الرف
وتصني�ف البنوك  ،السياس�ة املالية
املتبع�ة  ،اتفاقي�ات البن�ك املرك�زي
ووزارة املالية مع صندوق النقد الدويل
ال�رشوط وااللتزام�ات ،فش�ل االداء
الحكوم�ي وع�دم ق�درة الدول�ة عى
تنفيذ منهاجها الحكومي  ،حيث بلغ
ع�دد النواب املوقعني ع�ى طلب عقد
الجلس�ة الطارئ�ة حتى مس�اء امس
االثن�ني  85نائب�ا ع�ن كت�ل مختلفة
.واك�د الن�واب ان عدم الت�زام أركان
الحكوم�ة االقتصادي�ة بالحضور اىل
مجل�س الن�واب يعن�ي الته�رب من
املس�ؤولية املبارشة عن فش�ل األداء
الحكوم�ي بانقاذ االقتص�اد العراقي

املواد الغذائية تشهد ارتفاعا ملحوظا بعد ارتفاع سعر الدوالر
من االنهيار والدخ�ول بالنفق املظلم
ال�ذي يريد م�ن خالله اع�داء العراق
تجوي�ع الش�عب وتمزي�ق الوط�ن
.باملقاب�ل دع�ا النائ�ب االول لرئيس
مجلس النواب حسن الكعبي إىل عقد
جلسة طارئة بحضور رئيس مجلس
ال�وزراء ووزي�ر املالي�ة ومحاف�ظ

البنگ املرك�زي للوقوف عى تداعيات
االرتفاع املفاجئ لسعر رصف الدوالر
وتقدي�م الضمانات الالزم�ة لحماية
الطبق�ات الفق�رة وذوي الدخ�ل
املحدود  .اىل ذل�ك دعا تحالف الفتح ،
اعضاء مجلس النواب اىل اس�تجواب
رئيس الوزراء ووزير املالية ومحافظ

البن�ك املرك�زي ،وكذل�ك خ�روج
تظاهرات ش�عبية لوضع ح�د الدارة
الحكومة الس�يئة .وق�ال النائب عن
التحالف حسن س�الم ل�” الزوراء “،
ان “ ه�ذه الحكومة التصلح ان تقود
هذا الش�عب وهي تتخب�ط بادارتها ،
وبدال من ان تجد حلول ملش�اكل البلد

تخل�ق ازمات يدف�ع ثمنه�ا املواطن
“ ،مؤك�دا ان “ الحكوم�ة فاش�لة
وفاس�دة واالح�زاب التي ج�اءت بها
هي من تتحمل املس�ؤولية “.واضاف
 ،ان “ سياس�ة الحكوم�ة املتخبط�ة
م�ن خالل رف�ع س�عر رصف الدوالر
وتخفي�ض مخصص�ات املوظف�ني
هي بمثابة عقوبة لتجويع الش�عب ،
داعيا يف الوقت نفسه اعضاء الرملان
اىل اس�تجواب رئيس ال�وزراء ووزير
املالية ومحاف�ظ البنك وكذلك خروج
الش�عب العراقي بتظاهرات ش�عبية
س�لمية لوض�ع ح�د الدارة الحكومة
السيئة.يأتي ذلك بعد ان اكدت اللجنة
املالية النيابية ان اقالة (وزير املالية)
و (محاف�ظ البن�ك املرك�زي) وكل
املس�ؤولني ع�ن ازم�ة ارتفاع س�عر
رصف ال�دوالر  ،ليس�ت ببعيدة.ورأى
عضو اللجن�ة النائب ماج�د الوائي ،
يف تري�ح صحف�ي  ،ان “ الس�لطة
التنفيذية مازالت متكاسلة ومرتاخية
وتلجأ اىل قوت املواطن بشكل مبارش،
واول اج�راء اتخذت�ه هو رفع س�عر
رصف الدوالر ،ورسبت بشكل ال يخلو
من التقصر نس�خة غر رسمية من
املوازن�ة لتل�وح بسياس�ة تقش�فية
قاس�ية يدفع ثمنها املواطن “،مؤكدا
“ لن نس�مح بسياس�ة التجويع ولن
نسمح بمحاولة ارضاخ الشعب نحو
التطبيع”.

العراق يتفق مع لبنان على تزويده بالوقود وفق األسعار العاملية

ص5

درجال  :العراق سينظم بطولة خليجي  25بصورة تبهر اجلميع

ص6

الرافدين يعلن املباشرة بتوزيع
رواتب املوظفني

بغداد /الزوراء:
أعل�ن م�رف الرافدين ،أم�س االثنني،
املبارشة بتوزيع رواتب املوظفني لش�هر
كان�ون األول.وق�ال املكت�ب االعالم�ي
للم�رف يف بي�ان تلق�ت “ ال�زوراء”

نس�خة منه :إنه “تمت املبارشة برف
الرواتب للموظفني لدوائر التمويل الذاتي
واملركزي”.ودع�ا املكت�ب املوظف�ني إىل
“تس�لم رواتبهم يف اي مكان يتواجدون
فيه”.

تركيا والعراق توقعان اتفاق منع
االزدواج الضرييب

بغداد /الزوراء:
أعلنت مؤسسة اإليرادات الرتكية توقيع
اتفاقية منع االزدواج والتهرب الرضيبي
بني تركيا والعراق.وأوضحت املؤسس�ة
ع�ر موقعه�ا اإللكرتون�ي أن االتفاقية
ت�م التوقي�ع عليه�ا يف  17ديس�مر/
كان�ون االول الج�اري ،م�ن قب�ل وزير

الخزان�ة واملالي�ة الرتكي لطف�ي ألوان،
وم�ن الجان�ب العراقي وزي�ر التخطيط
خالد بت�ال النجم.وأضافت أن االتفاقية
ته�دف إىل جعل البلدين مركز جذب أكر
للمس�تثمرين ،مش�رة إىل أن االتفاقي�ة
س�تدخل حي�ز التنفي�ذ بع�د أن تصادق
عليها الدولتان.

اخلطوط اجلوية :ماضون بتخفيض
أسعار التذاكر
بغداد /الزوراء:
أك�دت الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة،
امس االثنني ،امليض بتخفيض أس�عار
التذاك�ر مراعاة للظ�روف االقتصادية
الحالية.وق�ال مس�ؤول العالق�ات
الخارجية للخط�وط الجوية العراقية،
حس�ني جلي�ل ،يف حدي�ث صحفي :ان
“الخط�وط الجوية العراقي�ة ماضية

بخف�ض أس�عار التذاك�ر بحس�ب
توجيه�ات وزي�ر النق�ل ومدي�ر عام
الرشك�ة من أج�ل التخفيف عن كاهل
املواط�ن العراقي”.وأض�اف جلي�ل ان
“الرشكة مس�تمرة باتج�اه تخفيض
أس�عار التذاكر الخارجية والداخلية”.
مبينا ً ان “تذاكر الس�فر اىل أوروبا تعد
من ارخص التذاكر”.

بغداد /متابعة الزوراء:
تراجع�ت أس�عار النفط ،أم�س االثنني،
مسجلة أكر هبوط خالل يوم واحد منذ
يوني�و امل�ايض ،إذ أذكت س�اللة جديدة
رسيعة االنتشار من كورونا يف بريطانيا
وتش�ديد القيود يف أوروبا مخاوف حيال
تع�ايف الطلب.وانخف�ض خ�ام “برنت”
بنسبة  5.45%إىل  49.41دوالرا للرميل،
بحلول الساعة  14:05بتوقيت موسكو،
يف ح�ني تراج�ع خ�ام “غرب تكس�اس
الوس�يط “األمريكي بنس�بة  5.87%إىل
 46.18دوالرا للرميل.وق�ال جيوفان�ي
س�تونوفو ،املحلل لدى “يو بي إس” :إن
“التقارير عن ساللة جديدة من فروس
كورون�ا أثرت ع�ى الش�هية للمخاطرة

والنف�ط ..القي�ود الجديدة ع�ى التنقل
يف جميع أنح�اء أوروبا ال تس�اعد أيضا
وس�يتأثر الطلب األوروبي عى النفط”.
وأض�اف “يتعني عى املس�تثمرين إدراك
أن الطري�ق إىل ارتفاع الطلب عى النفط
واألس�عار س�يظل وعرا”.تج�اوز خ�ام
برنت حاجز  50دوالرا األس�بوع املايض
للم�رة األوىل من�ذ مارس املايض وس�ط
تفاؤل ناج�م عن طرح لقاحات كوفيد-
.19لكن س�اللة جديدة م�ن كوفيد،-19
يقال إنه�ا أكثر قابلية لالنتقال بنس�بة
تص�ل إىل  70%ع�ن الس�اللة األصلي�ة،
دفعت الدول األوروبي�ة وإرسائيل وكندا
إىل إغ�الق حدوده�ا أم�ام القادمني من
بريطانيا.

هبوط أسعار النفط بنحو % 6

العراق يوقع مع شركة فايزر السترياد 1.5
مليون جرعة ضد كورونا

الزوراء/مصطفى العتابي :
اكدت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
تسجيل  1٢00اصابة جديدة و  13حالة
وفاة وش�فاء  1668حالة ،وفيما حددت
دائرت�ي صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناط�ق،
اعلن�ت وزارة الصحة ،توقيع العراق مع
رشك�ة فايزر الس�تراد ملي�ون ونصف
املليون جرعة ضد كورونا.وقال املتحدث
باس�م ال�وزارة س�يف الب�در يف تريح
صحف�ي  :إن «الع�راق وق�ع مع رشكة
فايزر الس�تراد مليون ونص�ف املليون
جرع�ة س�تصل مطل�ع الع�ام املقبل».
وأض�اف أن «الوضع الوبائ�ي يف العراق
جيد وهناك ارتفاع بنس�ب الش�فاء من
كورونا».ويف الس�ياق ذاته ،ذكرت وزارة
الصح�ة يف وثيقة تلقتها «ال�زوراء» :ان
ع�دد الفحوصات املختري�ة ليوم امس:
 ،35778ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،418٢466مبينة انه تم تسجيل 1٢00
اصاب�ة جديدة و  13حالة وفاة وش�فاء
 1668حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت
الش�فاء ال�كي ،)%89.3( 5٢٢637 :اما
عدد حاالت االصابات ال�كي،585345 :
بينم�ا عدد الح�االت التي تح�ت العالج:

 ،49998يف ح�ني ع�دد الح�االت الراقدة
يف العناي�ة املرك�زة ،18٢ :وع�دد حاالت
الوفي�ات الكي.1٢710:من جهته ،اعلن
مدير ع�ام صح�ة بغ�داد الرصافة عبد
الغن�ي الس�اعدي ،تس�جيل 41اصاب�ة
جديدة بفروس كورونا بينها  17اصابة
شخصت خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.وق�ال الس�اعدي يف بيان تلقته
«ال�زوراء» :ان «املؤسس�ات الصحي�ة
يف جان�ب الرصاف�ة س�جلت ام�س,
 41اصاب�ة جدي�دة بف�روس كورون�ا
موزعة كالت�ايل 41 :حالة خالل الرصد
الوبائ�ي للقطاع�ات الصحي�ة :قطاع
املدائ�ن  6ح�االت /قط�اع االس�تقالل
حالت�ني /قط�اع االعظمي�ة  4ح�االت
 /قط�اع الرصاف�ة  3ح�االت  /قطاع
البلدي�ات الثاني حالتني.واش�ار اىل ان
 ٢4حالة خالل مراجعتهم للمؤسسات
الصحي 5 :حاالت يف منطقة االعظمية
 3 /حاالت يف كل من الش�عب و ش�ارع
فلسطني  4 /حاالت يف منطقة الصليخ
 /حالت�ني يف كل م�ن البن�وك والثعالبة
وزيون�ة والك�رة  /وحال�ة واحدة يف
منطقة الغزالية .

تفاصيل ص2

 :احلكومة أجنزت  % 17.5من منهاجها الوزاري والربملان سيستضيف الوزراء املقصرين

جلنة نيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت لجنة التخطيط االسرتاتيجي
ومتابعة الرنام�ج الحكومي النيابية
ع�ن تفاصي�ل تقريرها بش�أن تقييم
أداء الحكومة الحالية ،وفيما أكدت أن
الحكومة أنجزت  %17.5من منهاجها

ال�وزاري والرملان سيس�تضيف عددا
من ال�وزراء املقرين ،أعل�ن تحالف
س�ائرون تكلي�ف لجن�ة التخطي�ط
االس�رتاتيجي إع�داد تقري�ر خ�اص
لتقييم عم�ل املحافظني.وق�ال عضو
لجنة التخطيط االس�رتاتيجي ،النائب

محمد البلداوي ،يف حديث ل�»الزوراء»:
ان التقرير الذي أعدته لجنة التخطيط
االس�رتاتيجي ومتابع�ة الرنام�ج
الحكومي حول تقيي�م عمل الحكومة
الحالية كان شامال ،حيث تضمن تقييم
م�ا تم تنفي�ذه م�ن املنهاج ال�وزاري

الذي قدم�ه رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي م�ع كابينت�ه الوزارية ،من
خالل اللقاءات وما اس�تنبطته اللجنة
من مراقبة وتدقي�ق وغرها.وأضاف:
ان�ه ت�م تحدي�د الفق�رات املوج�ودة
باملنه�اج وت�م تقييمه�ا ع�ى وف�ق

املعطي�ات الت�ي توصلت ل�دى اللجنة.
الفت�ا إىل :ان التقري�ر ظه�ر بص�ورة
واضحة وشفافة ،وطغى عليه الجانب
الفن�ي أكثر م�ن الس�يايس ،حيث اعد
بعيدا عن التجاذبات السياسية.

تفاصيل ص2

جملس الوزراء يصوت على مشروع قانون موازنة ٢٠٢١

استقطاع  % 40من رواتب الرئاسات و % 30من رواتب النواب والوزراء

الكاظمي :املوازنة لن متس رواتب املوظفني من الطبقتني اللتني تشكالن غالبية الشعب

بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،امس االثن�ني ،ان املوازنة لن
تم�س روات�ب املوظف�ني م�ن الطبقتني
اللت�ني تش�كالن غالبي�ة الش�عب ،فيما
اش�ار وزير العمل ع�ادل الركابي اىل ان
املوازن�ة تضمن�ت اس�تقطاع  %40م�ن
رواتب الرئاسات الثالث و %30من رواتب
النواب والوزراء.وصوت مجلس الوزراء،

امس االثنني ،عى مرشوع قانون املوازنة
العام�ة االتحادية للس�نة املالية .٢0٢1
وق�ال املكت�ب اإلعالمي لرئي�س مجلس
الوزراء يف بيان مقتضب تلقته «الزوراء»:
ان «مجل�س الوزراء ص�وّت عى املوازنة
العام�ة االتحادية للس�نة املالية ،٢0٢1
وذلك يف الجلسة االستثنائية التي عقدت
ام�س األثن�ني ،برئاس�ة رئي�س مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي».واس�تأنف

مجلس ال�وزراء ،امس االثنني ،جلس�ته
االس�تثنائية برئاس�ة رئي�س مجل�س
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي ملناقش�ة
موازن�ة .٢0٢1وقال الكاظمي يف مؤتمر
صحف�ي عقب تصويت مجل�س الوزراء
عى موازن�ة  ٢0٢1تابعته «الزوراء» :ان
املوازن�ة ل�ن تمس روات�ب املوظفني من
الطبقتني اللتني تشكالن غالبية الشعب،
الفت�ا اىل ان الط�رف املس�تهدف يف هذه

رغم تأكيد فوز منافسه رمسيا

ترامب يبحث كل اخليارات لقلب نتائج االنتخابات
قبل شهر من تنصيب بايدن

واشنطن /متابعة الزوراء:
ال يزال الرئيس األمريكي الخامس واألربعون ،دونالد ترامب،
يواصل البحث عن سبيل إللغاء نتائج االقرتاع قبل شهر من
نهاية واليته يف البيت األبيض ،رغم تأكيد فوز منافس�ه جو
بايدن رس�ميا.ورغم تصويت كبار الناخبني ،أمس االثنني،
ال�ذي أك�د ف�وز الديمقراط�ي جو باي�دن ،وفش�ل الجهود
القضائي�ة التي قام بها معس�كر ترامب إلدان�ة مخالفات
ش�هدها االق�رتاع ،يرف�ض املس�تثمر العق�اري الس�ابق
االستس�الم.وقللت املتحدث�ة باس�مهن كاي�ي ماكينان�ي،

م�ن أهمية تصويت كب�ار الناخبني ال�ذي ال يمثل وفقا لها
س�وى “خطوة يف املس�ار الدس�توري”ّ ،
وذكرت أنه لم يتم
ّ
الب�ت بعد يف كل القضايا املرفوعة أم�ام القضاء.ومع تزايد
الضغ�ط عليهم ،لم يعد الرئي�س واملقربون منه يرتددون يف
طرح أفكار جريئة عى غرار فرض القانون العريف ،وفق ما
أفادت وكالة فرانس برس .وقيل إن هذا الخيار نوقش خالل
اجتماع الجمعة ،ما أثار انتقادات واسعة يف صفوف النخبة
السياسية ،رغم نرش ترامب نفيا مقتضبا يف “تويرت”.

تفاصيل ص2

املوازنة ه�و الطبقات العليا.واضاف :ان
املوازن�ة عرضت ع�ى الكتل السياس�ية
وجميعه�ا كان�ت داعم�ة الج�راءات
الحكوم�ة ،مؤك�دا ان املوازن�ة لن تمس
س�وى رواتب الدرجات الخاصة والعليا.
وبش�أن قصف املنطقة الخرضاء اوضح
الكاظم�ي ،ان قص�ف املنطقة الخرضاء
يوم امس عمل ارهابي جبان ،الفتا اىل ان
الصواريخ التي اطلقت يوم امس وقعت

عى عراقيني واصابتهم.وتابع :لن نقبل
عى أي اعتداء عى البعثات الدبلوماسية
يف الع�راق ،مضيف�ا :اعتقلن�ا مجموعة
من املش�تبه بهم يف عملي�ة القصف يوم
امس.من جهته ،ق�ال وزير العمل عادل
الركاب�ي خالل املؤتمر :اس�تقطاع %40
م�ن رواتب الرئاس�ات الث�الث باملوازنة،
الفت�ا اىل اس�تقطاع  %30م�ن الروات�ب
الكلية للنواب والوزراء.

إصابات كورونا تتجاوز الـ 77مليونا والعامل
أمام إغالق جديد عقب ظهور ساللة جديدة

بغداد /متابعة الزوراء:
أف�ادت أح�دث اإلحص�اءات العاملي�ة املعلنة
ح�ول جائحة “كورون�ا” بأن ع�دد الوفيات
ج�راء الفروس بلغ نحو ملي�ون و 700ألف
وفاة ،فيما تق�رتب حصيلة املصابني من 77
مليون�ا و 185ألف إصابة ،تع�اىف منهم نحو
 54مليونا و 102ألف مريض.وعامليا تواصل
جائحة كورونا تفشيها يف  218دولة وإقليما
ومنطقة حول العالم ،وس�جلت دول العالم،
األحد ،تراجع�ا مقارنة باليوم الذي س�بقه،
يف عدد اإلصابات الجديدة املكتش�فة ،وكذلك

يف ع�دد الوفي�ات ،وس�جلت  546ألفا و772
إصاب�ة جديدة ،وأوقعت خالل ال� 24س�اعة
األخ�رة  7,978حال�ة وفاة.وج�اءت ه�ذه
األرق�ام يف وقت حظ�رت في�ه دول أوروبية
دخ�ول املس�افرين م�ن بريطاني�ا ،بع�د أن
أعلنت الحكومة الريطانية أن ساللة جديدة
من فروس كورونا أش�د عدوى خرجت عن
الس�يطرة.وعلقت أملاني�ا وفرنس�ا وإيطاليا
وهولندا وبلجيكا وأيرلندا والس�عودية ودول
أخرى الرحالت الجوية وسبل سفر أخرى.

تفاصيل ص2

بعد ظهور ساللة جديدة من فريوس كورونا

السعودية وسلطنة عمان والكويت تعلق مجيع الرحالت اجلوية وتغلق احلدود

الرياض /متابعة الزوراء:
أعلنت كل من السعودية وسلطنة عمان
والكوي�ت ام�س اإلثن�ني تعلي�ق كاف�ة
الرحالت الجوية وإغالق حدودها بسبب
ظهور ساللة جديدة من فروس كورونا
املس�تجد يف اململك�ة املتحدة.ونقل�ت

وس�ائل إع�الم ع�ن مص�در يف الداخلية
الس�عودية أنه “وحتى تتضح معلومات
طبية عن طبيعة ه�ذا الفروس ،ورغبة
يف اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة
العام�ة للمواطن�ني واملقيم�ني وضمان
س�المتهم فقد ق�ررت حكوم�ة اململكة

اتخاذ اإلج�راءات االحرتازية”.وتتضمن
اإلجراءات تعليق جميع الرحالت الجوية
الدولي�ة للمس�افرين  -إال يف الح�االت
االس�تثنائية  -مؤقتا ً ملدة أس�بوع ،قابلة
للتمدي�د أس�بوعا ً آخر ،ما ع�دا الرحالت
األجنبية املوجودة حاليا يف أرايض البالد،

فيس�مح له�ا باملغادرة.كم�ا ت�م تعليق
الدخول إىل الس�عودية عر املنافذ الرية
ً
مؤقتا ملدة أسبوع قابلة للتمديد
والبحرية
ً
أسبوعا آخر.يف غضون ذلك حذت سلطنة
عم�ان والكوي�ت ام�س اإلثن�ني ح�ذو
السعودية مع إعالنهما إغالق حدودهما.

وقالت وكالة األنباء العمانية “تقرر منع
الدخول إىل الس�لطنة والخروج منها عن
طري�ق مختلف املناف�ذ الريّ�ة والجويّة
والبحرية ابتداء من الساعة الواحدة من
صباح اليوم الثالثاء وملدة أسبوع”.
ِ
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األعرجي يؤكد استعداد العراق لزيارة
البابا فرنسيس املرتقبة

بغداد /الزوراء:
أكد مستشار األمن القومي قاسم األعرجي ،امس االثنني ،أن العراق عىل استعداد
تام لزيارة البابا فرنسيس املرتقبة.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي يف بيان تلقته «الزوراء» :إن
«مستشار األمن القومي ،قاسم األعرجي زار ،اليوم األثنني ،البطريركية الكلدانية
يف بغداد ،والتقى الكاردينال مار لويس ساكو ،بطريرك الكنيسة الكلدانية»،
الفتا إىل أن «األعرجي قدم التهاني والتربيكات إىل األخوة املسيحيني بمولد سيدنا
املسيح ،عليه السالم ،ورأس السنة امليالدية».
وأضاف ،أن «األعرجي أكد أن العراق عىل استعداد تام لزيارة البابا فرنسيس
املرتقبة ،وأن جميع مستلزمات إنجاح هذه الزيارة مهيأة ،مبينا أهمية هذه
الزيارة بالنسبة للعراقيني ،الذين يعتزون بجميع أطيافهم».
من جانبه أكد البطريرك مار لويس ساكو ،أن «زيارة البابا فرنسيس إىل العراق
سيكون لها معنى كبري بالنسبة للمسيحيني والعراقيني عموما ،وستكون رسالة
محبة وسالم وأخوة إىل جميع الشعوب املتطلعة للسالم».

وزير التخطيط يصف األزمة االقتصادية
احلالية بـ «األصعب يف تاريخ العراق»
بغداد /الزوراء:
دعا وزير التخطيط ،خالد بتال ،إىل
تأسيس سياسات اقتصادية ،تساعد عىل
نمو القطاعات اإلنتاجية ،وتنويع مصادر
التمويل ،فيما وصف األزمة االقتصادية
الحالية بـ «األصعب يف تاريخ العراق».
وقال بتال ،يف بيان عقب ترؤسه لالجتماع
الرابع لخلية املتابعة ،الخاصة بتحقيق
أهداف التنمية املستدامة  :٢٠٣٠إن
«االقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة يف
تاريخه ،وهي أزمة مركبة ،ومرتاكمة عرب
عقود طويلة من اإلخفاقات ،ناتجة عن
أحادية وريعية هذا االقتصاد ،ما جعله
يصل إىل طريق مسدود ،يتطلب اتخاذ
إجراءات عاجلة وفاعلة ،لتجاوز األزمة،
عرب التأسيس لسياسات اقتصادية،
تساعد عىل نمو القطاعات اإلنتاجية،
وتنويع مصادر التمويل».
ولفت الوزير إىل ان «التزامات العراق مع
املجتمع الدويل لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة ،وهذه االلتزامات تلقي

التزامات مهمة عىل جميع قطاعات
الدولة ،الحكومية منها والقطاع الخاص
ومنظمات املجتمع املدني ،واإلعالم».
مشريا إىل «دور الوزارات القطاعية يف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،التي
ً
أساسا لإلصالحات االقتصادية التي
تمثل
تعمل الحكومة عىل تحقيقها .عىل حد
قوله».
ودعا بتال إىل «اعتماد معايري التنمية
املستدامة يف إنشاء املجمعات السكنية،
والتي تعتمد عمليات العزل الحراري،
وبالتايل تقليل استهالك الطاقة الكهربائية،
مع االستمرار بتوعية املواطنني برضورة
ترشيد االستهالك للطاقة بنحو عام».
وشهد االجتماع ،وفقا للبيان ،مناقشة
عدد من القضايا املتعلقة بما تم تحقيقه
من أهداف التنمية املستدامة ،عىل
مستوى الوزارات ،واالستعدادات الجارية
إلعداد التقرير الطوعي الثاني ،فضال عن
مناقشة إطالق منصة املنتدى الوطني
للتنمية املستدامة.

الوفيات بلغت حنو مليون و 700ألف حالة

إصابات كورونا تتجاوز الـ 77مليونا والعامل
أمام إغالق جديد عقب ظهور ساللة جديدة
بغداد /متابعة الزوراء:
أفادت أحدث اإلحصاءات العاملية املعلنة حول جائحة «كورونا» بأن عدد الوفيات
جراء الفريوس بلغ نحو مليون و 7٠٠ألف وفاة ،فيما تقرتب حصيلة املصابني
من  77مليونا و 185ألف إصابة ،تعاىف منهم نحو  54مليونا و 1٠٢ألف مريض.
وعامليا تواصل جائحة كورونا تفشيها يف  ٢18دولة وإقليما ومنطقة حول
العالم ،وسجلت دول العالم ،األحد ،تراجعا مقارنة باليوم الذي سبقه ،يف عدد
اإلصابات الجديدة املكتشفة ،وكذلك يف عدد الوفيات ،وسجلت  546ألفا و77٢
إصابة جديدة ،وأوقعت خالل الـ ٢4ساعة األخرية  7,978حالة وفاة.

No: 7391 Tue 22 Dec 2020

تكليف جلنة التخطيط االسرتاتيجي إعداد تقرير خاص لتقييم عمل احملافظني

جلنة نيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشفت لجنة التخطيط االسرتاتيجي
ومتابعة الربنامج الحكومي النيابية
عن تفاصيل تقريرها بشأن تقييم
أداء الحكومة الحالية ،وفيما أكدت أن
الحكومة أنجزت  %17.5من منهاجها
الوزاري والربملان سيستضيف عددا
من الوزراء املقرصين ،أعلن تحالف
سائرون تكليف لجنة التخطيط
االسرتاتيجي إعداد تقرير خاص
لتقييم عمل املحافظني.
وقال عضو لجنة التخطيط
االسرتاتيجي ،النائب محمد البلداوي،
يف حديث لـ»الزوراء» :ان التقرير الذي
أعدته لجنة التخطيط االسرتاتيجي
ومتابعة الربنامج الحكومي حول
تقييم عمل الحكومة الحالية كان
شامال ،حيث تضمن تقييم ما تم

 :احلكومة أجنزت  %17.5من منهاجها الوزاري والربملان
سيستضيف الوزراء املقصرين
تنفيذه من املنهاج الوزاري الذي قدمه
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع
كابينته الوزارية ،من خالل اللقاءات
وما استنبطته اللجنة من مراقبة
وتدقيق وغريها.
وأضاف :انه تم تحديد الفقرات
املوجودة باملنهاج وتم تقييمها عىل
وفق املعطيات التي توصلت لدى
اللجنة .الفتا إىل :ان التقرير ظهر
بصورة واضحة وشفافة ،وطغى عليه
الجانب الفني أكثر من السيايس ،حيث
اعد بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وأشار إىل :ان الحكومة نفذت ما
نسبته  %17.5من برنامجها ،يف حني
معدل الحيود نحو  %8٢.5لم تتمكن
الحكومة من تنفيذها ،كما ان التقرير
أشار إىل ان رئيس الحكومة لم يرسل
تفسريا لربنامجه الحكومي معززا

اصابات كورونا بالعراق تتخطى عتبة الـ  585الفا والشفاء تتجاوز  522الفا

العراق يوقع مع شركة فايزر السترياد  1.5مليون جرعة ضد كورونا
الزوراء/مصطفى العتابي :
اكدت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
تسجيل  1٢٠٠اصابة جديدة و  1٣حالة وفاة
وشفاء  1668حالة ،وفيما حددت دائرتي صحة
الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق ،اعلنت وزارة الصحة ،توقيع
العراق مع رشكة فايزر السترياد مليون ونصف
املليون جرعة ضد كورونا.
وقال املتحدث باسم الوزارة سيف البدر يف
ترصيح صحفي  :إن «العراق وقع مع رشكة
فايزر السترياد مليون ونصف املليون جرعة
ستصل مطلع العام املقبل».
وأضاف أن «الوضع الوبائي يف العراق جيد وهناك
ارتفاع بنسب الشفاء من كورونا».
ويف السياق ذاته ،ذكرت وزارة الصحة يف وثيقة
تلقتها «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية
ليوم امس ،٣5778 :ليصبح عدد الفحوصات
الكلية ،418٢466 :مبينة انه تم تسجيل 1٢٠٠
اصابة جديدة و  1٣حالة وفاة وشفاء 1668
حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)%89.٣( 5٢٢6٣7اما عدد حاالت االصابات
الكيل ،585٣45 :بينما عدد الحاالت التي تحت
العالج ،49998 :يف حني عدد الحاالت الراقدة
يف العناية املركزة ،18٢ :وعدد حاالت الوفيات
الكيل.1٢71٠:
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة

أكثر تنسيقا ،يف أعقاب انتشار الساللة الجديدة بوترية يف لندن وجنوب رشقي
إنجلرتا.
وتواصل العديد من الدول حول العالم وخاصة بالقارة األوروبية بإجراءات
اإلغالق وتعليق الطريان وعدم استقبال األجانب القادمني من بريطانيا ،مع
استمرار ظهور ساللة جديدة من فريوس كورونا ،معدية أكثر من السالالت
األخرى ،مصدرها يف اململكة املتحدة.
إىل ذلك سجلت الدول العربية إىل حد اآلن  5ماليني حالة إصابة بكورونا تتصدرها
العراق واملغرب ثم السعودية ،رغم القيود املشددة التي فرضتها أغلب الدول يف
محاولة منها ملنع انتشار الوباء .ووفق تقارير وترصيحات رسمية من أغلب
الدول فأن املنطقة العربية انقسمت بني اللقاحني األكثر انتشارا اآلن وهما
اللقاح األمريكي األملاني «فايزر بيونتيك» واللقاح الصيني «سينوفارم».
فالسعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان واألردن ولبنان وتونس أعلنت نيتها
استخدام لقاح فايزر بيونتيك الذي تم استعماله بشكل طارئ يف كل من الواليات
املتحدة األمريكية واململكة املتحدة .فيما أعلنت السعودية أنها بدأت عملية
التطعيم ،بينما قالت دول أخرى إنها ستقوم بذلك خالل األشهر األوىل من .٢٠٢1
فيما بدأت كل من املغرب ومرص يف الحصول عىل أعداد من اللقاح الصيني يف
انتظار ترخيص استعماله .بينما تعهدت بلدان أخرى كالعراق والجزائر بتوزيع
اللقاح قريبا لكنها لم تحدد أي نوع.

عبد الغني الساعدي ،تسجيل 41اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  17اصابة شخصت خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء» :ان
«املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة سجلت
امس 41 ,اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل 41 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية :قطاع املدائن  6حاالت/
قطاع االستقالل حالتني /قطاع االعظمية

 4حاالت  /قطاع الرصافة  ٣حاالت  /قطاع
البلديات الثاني حالتني.
واشار اىل ان  ٢4حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحي 5 :حاالت يف منطقة
االعظمية  ٣ /حاالت يف كل من الشعب و شارع
فلسطني  4 /حاالت يف منطقة الصليخ  /حالتني
يف كل من البنوك والثعالبة وزيونة والكرسة /
وحالة واحدة يف منطقة الغزالية .
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
 7٢561تويف منهم  1414فيما اكتسب الشفاء
 7٠5٢4ومتبقي قيد العال ج .« 6٢٣
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام بإجراءات
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم من
االصابة وتقليل تفيش الوباء».
اىل ذلك حددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف الوبائي
لها مع اعداد و عناوين الحاالت املشخصة يف
مخترباتها بمرض فريوس كورونا املستجد مع
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العارشة
من ليلة االحد واملعلن عنها امس االثنني.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد
االصابات  ٣٠٢موزعة كاآلتي :أبو غريب /٣1
االعالم  /٢8البياع  /6التاجي  /7الرتاث /1
الحارثية  /1الحرية  /8الدورة  /٢٢الدولعي /٣
السيدية  /14الشالجية  /٣الرشطة الخامسة
 /1الشعلة  /8الصالحية  /4الطارمية /9
الطوبجي  /1العامرية  /9العطيفية /5
العالوي  /٣الغزالية  /٣القادسية  /4الكاظمية
 /11املحمودية  /6املنصور  /9املواصالت /9
الوشاش  /5الريموك  /5اليوسفية  /4حي
الجامعة  /1٣حي الجهاد  /٢٢حي الخرضاء
 /٣حي العامل  /1٠حي العدل  /11سويب /5
مج.االيادي  /1سكنة جانب الرصافة  ،8مبينة
ان عدد الشفاء ، ٢9٠ :بينما الوفيات.٣ :

بعد ظهور ساللة جديدة من فريوس كورونا

السعودية وسلطنة عمان والكويت تعلق مجيع الرحالت اجلوية وتغلق احلدود
الرياض /متابعة الزوراء:
أعلنت كل من السعودية وسلطنة
عمان والكويت امس اإلثنني تعليق
كافة الرحالت الجوية وإغالق
حدودها بسبب ظهور ساللة جديدة
من فريوس كورونا املستجد يف
اململكة املتحدة.
ونقلت وسائل إعالم عن مصدر
يف الداخلية السعودية أنه «وحتى
تتضح معلومات طبية عن طبيعة
هذا الفريوس ،ورغبة يف اتخاذ
إجراءات عاجلة لحماية الصحة
العامة للمواطنني واملقيمني وضمان

سالمتهم فقد قررت حكومة اململكة
اتخاذ اإلجراءات االحرتازية».
وتتضمن اإلجراءات تعليق جميع
الرحالت الجوية الدولية للمسافرين
 إال يف الحاالت االستثنائية  -مؤقتا ًملدة أسبوع ،قابلة للتمديد أسبوعا ً
آخر ،ما عدا الرحالت األجنبية
املوجودة حاليا يف أرايض البالد،
فيسمح لها باملغادرة.
كما تم تعليق الدخول إىل السعودية
ً
مؤقتا
عرب املنافذ الربية والبحرية
ً
أسبوعا
ملدة أسبوع قابلة للتمديد
آخر.

وجاءت هذه األرقام يف وقت حظرت فيه دول أوروبية دخول املسافرين من
بريطانيا ،بعد أن أعلنت الحكومة الربيطانية أن ساللة جديدة من فريوس كورونا
أشد عدوى خرجت عن السيطرة.
وعلقت أملانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا والسعودية ودول أخرى
الرحالت الجوية وسبل سفر أخرى.
وعقد اجتماع لالتحاد األوروبي اجتماعا لبحث كيفية التعامل مع األمر عىل نحو

بالسقوف الزمنية الالزمة للتنفيذ.
وأوضح :ان املعلومات تم استقصاؤها
من عدة مصادر ومناهج ومصادر
حكومية معتمدة ،بهدف تعديل مسار
الحكومة .مؤكدا :ان التقرير تضمن
أرقاما وفق نسب محددة وزعت
بشكل مهني بني املحاور املوجودة
ضمن املنهاج ،وخرج التقرير بخالصة
بهذه النسب اىل فاعلية الحكومة
خالل الفرتة املاضية ،وما هو موطن
النجاح واإلخفاق املوجودة.
وتابع :ان اللجنة أعطت ،خالل
التقرير ،التوصيات للحكومة ملعالجة
مواطن الخلل.
من جهته ،ذكر النائب عن تحالف
سائرون ،رياض املسعودي ،يف حديث
لـ»الزوراء» :ان التقرير الذي أعدته
لجنة التخطيط االسرتاتيجي كان

رقميا وليس سياسيا .مبينا :ان
التقرير كان رقميا من تاريخ من
 ٢٠٢٠/5/7اىل .٢٠٢٠/11/7
وأضاف :ان تقرير اللجنة كان بنا ًء
عىل ما طرح من قبل الحكومة من
برامج رقمية وتم تقييمها عىل الواقع،
وكانت املحصلة بأن املتحقق من
الربنامج هو  %17.5ونسبة الحيود
وعدم التطبيق بحدود  .%8٢.5مؤكدا:
ان هذا التقرير تم إعداده من قبل
لجنة متخصصة يف مجلس النواب.
وتابع :ولكي يستمع مجلس النواب
اىل الحكومة العراقية واىل الكابينة
الوزارية والجهات التي ذكرت لالطالع
عىل رؤيتهم عىل التقرير ،تم التوجيه
برضورة استضافة الوزراء للتحقق
من دقة ما ورد من أرقام ومعطيات .
ومىض بالقول :ان القناعات

املتولدة لدى أعضاء الربملان واللجان
املتخصصة بأن الحكومة العراقية لم
تكن ناجحة يف أدائها ،ولم تستطع
تحقيق األهداف التي وعدت بها،
خصوصا ورقة اإلصالح التي تأخرت
كثريا وتأخري إقرار املوازنة وتوفري
فرص العمل وتحسني الطاقة
الكهربائية.
وأشار إىل :ان القوى السياسية قد
طالبت لجنة التخطيط االسرتاتيجي
برضورة تقييم أداء املحافظني الن
املحافظني يعملون دون وجود مجلس
محافظة ملتابعة عملهم .مؤكدا:
انه تم تكليف اللجنة بذلك من قبل
رئاسة مجلس النواب ،وسيتم إعداد
تقرير خاص باملحافظني سواء أكان
تقريرا نصف سنوي او ربع سنوي أو
شهري.

يف غضون ذلك حذت سلطنة عمان
والكويت امس اإلثنني حذو السعودية
مع إعالنهما إغالق حدودهما.
وقالت وكالة األنباء العمانية «تقرر
منع الدخول إىل السلطنة والخروج
منها عن طريق مختلف املنافذ الربيّة
والجويّة والبحرية ابتداء من الساعة
صباح اليوم الثالثاء
الواحدة من
ِ
وملدة أسبوع».
وبحسب الوكالة فإن القرار يأتي
«بناء عىل ما أعلنت عنه السلطات
يف عدد من الدول من ظهور ساللة

جديدة من فريوس كورونا (كوفيد
 )19ووقاية ألفراد املجتمع من ش ّدة
عدواها ورسعة انتشارها».
وأضاف البيان أنه سيتم استثناء
الشحن
وسفن
«طائرات
والشاحنات» ،بينما ستستمر اللجنة
املكلفة بمتابعة وضع الوباء «يف
متابعة الوضع الوبائي للساللة
الجديدة من فريوس كورونا وستتخذ
القرارات املناسبة ً
وفقا لذلك».
وبعد ظهر اإلثنني ،أعلنت الكويت
عن تعليق رحالت الطريان التجاري
وإغالق منافذها الحدودية الربية

والبحرية اعتبارا من مساء اإلثنني.
وقال مركز التواصل الحكومي
الكويتي عرب تويرت «تعليق رحالت
الطريان التجاري من وإىل مطار
الكويت الدويل وإغالق املنافذ
الحدودية الربية والبحرية امس
اإلثنني حتى نهاية يوم الجمعة
املوافق  1كانون الثاني/يناير
.»٢٠٢1
وتسود حالة من القلق يف كافة أنحاء
أوروبا مع تفيش ما يبدو أنه ساللة
أكثر قدرة عىل االنتشار من فريوس
كورونا يف بعض أجزاء بريطانيا.

رغم تأكيد فوز منافسه رمسيا

ترامب يبحث كل اخليارات لقلب نتائج االنتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
واشنطن /متابعة الزوراء:
ال يزال الرئيس األمريكي الخامس واألربعون،
دونالد ترامب ،يواصل البحث عن سبيل إللغاء
نتائج االقرتاع قبل شهر من نهاية واليته يف
البيت األبيض ،رغم تأكيد فوز منافسه جو بايدن
رسميا.
ورغم تصويت كبار الناخبني ،أمس االثنني ،الذي
أكد فوز الديمقراطي جو بايدن ،وفشل الجهود
القضائية التي قام بها معسكر ترامب إلدانة
مخالفات شهدها االقرتاع ،يرفض املستثمر
العقاري السابق االستسالم.
وقللت املتحدثة باسمهن كاييل ماكيناني ،من
أهمية تصويت كبار الناخبني الذي ال يمثل وفقا
لها سوى «خطوة يف املسار الدستوري»ّ ،
وذكرت
أنه لم يتم ّ
البت بعد يف كل القضايا املرفوعة أمام
القضاء.
ومع تزايد الضغط عليهم ،لم يعد الرئيس
واملقربون منه يرتددون يف طرح أفكار جريئة
عىل غرار فرض القانون العريف ،وفق ما أفادت
وكالة فرانس برس .وقيل إن هذا الخيار نوقش
خالل اجتماع الجمعة ،ما أثار انتقادات واسعة يف
صفوف النخبة السياسية ،رغم نرش ترامب نفيا
مقتضبا يف «تويرت».
يجري تداول فكرة منح الجيش السلطة التنفيذية

والقضائية منذ مطلع كانون األول/ديسمرب يف
دوائر مؤيدي ترامب األكثر حماسا له ،ما سيسمح
وفقا لهم بتكليف املؤسسة العسكرية بتنظيم
اقرتاع رئايس جديد.
لم تستعمل الحكومة الفيدرالية القانون العريف
منذ الحرب العاملية الثانية .ووفق دراسة أجراها
«مركز برينان للعدالة» نرشت يف آب/أغسطس،
يتطلب ذلك حصول ترامب عىل موافقة من

الكونغرس.
وقال السيناتور الجمهوري ،ميت رومني ،عىل
شاشة «يس إن إن» األحد :إن «هذا لن يحصل»،
وبالتايل «لن يحقق كل ذلك أي نتيجة».
نفى ترامب الخرب األحد ،وكتب يف تغريدة «القانون
العريف = خرب زائف».
وفق جريدة «نيويورك تايمز» ،رفض أغلب
مستشاري الرئيس فورا فكرة فرض القانون

العريف.
ورفض كثريون منهم أيضا مقرتحا آخر للرئيس،
وهو تسمية املحامية املثرية للجدل سيدني باول
مدعية خاصة مكلفة بالتحقيق يف وجود إخالالت
انتخابية مستقبال.
منذ أسابيع ،تؤكد هذه املدعية الفيدرالية السابقة
البالغة  65عاما أنها كشفت مؤامرة عاملية إلفشال
دونالد ترامب ،دون أن تقدم أي دليل .وبعد تعاونها
مع فريق محامي الرئيس ،جرى إبعادها.
وقيل أيضا إنه جرت الجمعة مناقشة ّ
سن مرسوم
رئايس ملصادرة جميع أجهزة التصويت لفحصها،
وهي تمثل أدوات تزوير واسع النطاق وفق فريق
ترامب ،دون أن يقدم دليال.
من جهته ،يرفض معسكر بايدن الخوض يف ما
يعتربه جدال عقيما .ورصحت مسؤولة اإلعالم
املستقبلية للرئيس الديمقراطي جني بساكي األحد
عىل تلفزيون «فوكس نيوز» أنه «تجري كثري من
األمور يف البالد ( )...تشغلنا عن القلق ملا يحدث يف
املكتب البيضاوي».
وعلق مستشار األمن القومي السابق للرئيس
جون بولتون أن البعض يقولون إن «سلوك
ترامب يسوء مع اقرتاب  ٢٠كانون الثاني/يناير»،
لكن «ذلك خاطئ ،سلوكه هو نفسه ويتكرر بال
نهاية».
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روسيا وراوندا أرسلتا “مئات اجلنود”
إىل إفريقيا الوسطى

بانغي /أ .ف .ب:
أعلن�ت جمهوري�ة إفريقي�ا الوس�طى
ام�س االثنني أن روس�يا أرس�لت “عدة
مئ�ات” م�ن الجن�ود إىل أراضيه�ا بعد
ثاث�ة أيام م�ن بدء هج�وم تشنه ثاث
مجموعات مس�لحة تعتربه الس�لطات
“محاولة انقاب” ،قبل اقل من أس�بوع
عى انتخابات رئاسية وترشيعية.
ورصح املتحدث باس�م حكومة إفريقيا
الوس�طى انج�ي ماكس�يم كازاغ�ي
لوكالة فرانس برس أن “روسيا أرسلت
مئات من الرج�ال من القوات النظامية
ومع�دات ثقيلة” يف اط�ار اتفاق تعاون
ثنائ�ي .وأضاف أن “الروانديني أرس�لوا
أيضا مئات عدة م�ن الرجال املوجودين
بالفعل عى األرض وبدأوا القتال”.
وضم�ن س�ياق متص�ل ،أعلن�ت وزارة
الدف�اع الرواندي�ة ليل األح�د االثنني أن
روان�دا أرس�لت ق�وات إىل جمهوري�ة
إفريقي�ا الوس�طى حي�ث “اس�تهدف
املتم�ردون” بقي�ادة الرئي�س الس�ابق
فرنسوا بوزيزيه ،جنودها الذين يعملون
بتفويض من األمم املتحدة.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان إن “الحكومة
الرواندية نرشت قوة حماية يف جمهورية
إفريقيا الوس�طى يف إطار اتفاق دفاعي
ثنائ�ي” ،موضح�ة أن ه�ذه الخط�وة
ج�رت “ردا عى اس�تهداف وحدة قوات
الدف�اع الرواندي�ة التابع�ة لق�وة األمم
املتحدة لحفظ السام من قبل املتمردين
املدعومني من فرانس�وا بوزيزيه”.
ولم تذك�ر أي تفاصيل عن عديد القوات
أو مهمتهم أو تاريخ انتشارهم.
واكتف�ت ال�وزارة بالق�ول إن “القوات
الرواندي�ة ستس�هم أيض�ا يف ضم�ان
إج�راء انتخاب�ات عامة س�لمية وآمنة

مقررة األحد  27كانون األول/ديس�مرب
.”2020
وأش�ارت وزارة الدف�اع الرواندي�ة التي
اتصلت بها وكالة فرانس برس إىل بيانها
الصحفي.
ورواندا من الدول الرئيس�ة املساهمة يف
بعثة األمم املتحدة يف جمهورية إفريقيا
الوسطى (مينوس�كا) منذ انتشارها يف
 .2014وتض�م هذه البعثة نحو 11500
من جنود حفظ السام.
والكتيب�ة الرواندية يف البعثة مس�ؤولة
خصوص�ا ع�ن أم�ن رئي�س إفريقي�ا
الوس�طى فوس�تني أرش�انج توادي�را
وحماية القرص الرئايس.
وكان�ت املجموع�ات املس�لحة الث�اث
الكربى التي تس�يطر عى أكثر من ثلثي
أرايض جمهوري�ة إفريقي�ا الوس�طى،
بدأت التقدم عى الطرق الحيوية لتزويد
العاصمة بانغي بعد إعان اندماجها.
م�ن جه�ة أخ�رى ،اتهم�ت الحكوم�ة
فرانس�وا بوزيزي�ه الس�بت باالع�داد
“ملحاولة انقاب” وبأن�ه “ينوي بشكل
واضح السري مع رجاله” إىل بانغي ،لكن
حزبه نفى ذلك.
وبوزيزي�ه ت�وىل الس�لطة يف  2003قبل
اإلطاح�ة ب�ه يف  2013من قب�ل تحالف
املتمردي�ن ال�ذي أغ�رق الب�اد يف حرب
أهلي�ة .وق�د أعل�ن نفس�ه مرش�حا
لانتخاب�ات الرئاس�ية الت�ي تجري مع
االنتخاب�ات الترشيعي�ة األح�د ليصبح
املنافس الرئييس لرئيس الدولة.
لك�ن املحكم�ة الدس�تورية أبطل�ت
ترشيحه مشرية إىل أنه يخضع لعقوبات
تفرضها األمم املتحدة التي تتهمه بدعم
مجموعات مسلحة مسؤولة عن “جرائم
حرب” و”جرائم ضد اإلنسانية”.
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يف ظل تعثر املسارات السياسية

اخرتاق طفيف يف اجتماعات اللجنة العسكرية و تأجيل جلسة الربملان اللييب
طرابلس /متابعة الزوراء:
حقق�تِ اللجنة العس�كرية ()5+5
االثن�ني اخراقا طفيفا بالتوصل إىل
اتفاق بشأن التنسيق إلعادة افتتاح
الطريق الس�احيل الرابط بني رشق
الباد وغربها ،مرورا بمدينة رست.
وق�ال عضو وف�د الوف�اق باللجنة
العسكرية املشركة املختار النقاصة
غ�داة اجتم�اع م�ع نائ�ب رئي�س
املجل�س الرئايس أحم�د معيتيق إن
“األس�بوع الق�ادم س�يشهد البدء
يف تنفي�ذ بنود اتفاق فت�ح الطريق
الرابط بني مدينتي رست ومرصاتة
وتراج�ع جميع القوات إىل مس�افة
خمسة كيلومرات”.
وأكد النقاصة يف ترصيحات إعامية
أن “اللجنت�ني توصلتا إىل حل الكثري
م�ن النق�اط الت�ي كان�ت تعي�ق
الوصول إىل اتفاق بما فيها الحديث
عن وج�ود تحشيدات عس�كرية يف
منطقة رست والجفرة”.
وتابع أن “اللجنة العس�كرية لديها
إرصار ع�ى تطبي�ق اتف�اق جنيف
ومخرج�ات اجتماع�ات غدام�س
ورست”.
ويأتي هذا االخ�راق يف وقت تشهد
فيه مس�ارات التس�وية السياسية
تعثرا .وقد جرى االثنني تأجيل جديد
النعق�اد الجلس�ة العام�ة ألعضاء
الربملان الليبي يف غدامس.
وك�ان م�ن املف�رض أن تناق�ش
الجلس�ة انتخ�اب رئاس�ة جدي�دة

وتعدي�ل اللوائ�ح الداخلي�ة وإعادة
انتخاب اللجان ،لكن ما حال دونها
هو الرصاع بني األقاليم الثاثة عى
من يتوىل رئاس�ة الجلس�ة العامة،
وكذلك عى من يتوىل رئاسة الربملان
خلف�ا لعقيلة صال�ح ،حيث يرغب
ك�ل إقلي�م يف ترش�يح ش�خصية
تابعة له.وتضم اللجنة العس�كرية
املشرك�ة ضباطا رفيعي املس�توى
ممثل�ني ع�ن حكوم�ة الوف�اق

والقي�ادة العام�ة للجي�ش الوطني
الليب�ي بقيادة املشري خليفة حفر.
وكانت اللجنة وقع�ت اتفاقا لوقف
إط�اق النار الدائ�م يف  23أكتوبر يف
جني�ف برعاية بعثة األم�م املتحدة
للدعم يف ليبيا.
وكانت مخرج�ات اجتم�اع اللجنة
العس�كرية الليبية املشركة ()5+5
ق�د توصل�ت مؤخ�را ،إىل رضورة
إخراج املرتزق�ة واملقاتلني األجانب

وس�حبهم م�ن خط�وط التم�اس،
وفت�ح الطري�ق الس�احيل ،وتأمني
حرك�ة املواطن�ني املدني�ني ،وتبادل
األرسى ،وتس�ليم الجثام�ني،
واالس�تمرار يف محارب�ة الجماعات
املصنفة إرهابيا دوليا.
وعق�دت اللجن�ة  6ج�والت م�ن
االجتماعات 4 ،يف جنيف ،والخامسة
بمدين�ة غدام�س ( 565كلم جنوب
غرب طرابلس) ،والسادسة يف مدينة

رست ( 450كل�م رشق طرابل�س)
بني  10و 12نوفمرب املايض.
واملنطق�ة األوىل الت�ي س�يبدأ منها
تنفي�ذ االتف�اق ،تمت�د م�ن بواب�ة
بوقرين رشقي مرصاتة إىل منطقة
الوشكة غربي رست ،وذلك بأن تبدأ
اللجن�ة الفرعية والجه�ات املعنية
بنزع األلغام وترحيل املرتزقة.
وتض�م ه�ذه اللجن�ة  8ضباط من
الطرف�ني ،وس�تتوىل م�ع مراقبني
دولي�ني عملي�ة إخ�راج املرتزق�ة،
خال فرة س�يتم االتفاق عليها يف
االجتماع املقبل ،الذي لم يُحدد بعد،
وفق النقاصة.
وبحس�ب االتف�اق ،يج�ب إخ�راج
املرتزق�ة والب�دء يف ترحيله�م ،يف
املنطق�ة املمتدة من بوابة الس�ودة
جنوبي س�وكنة إىل بواب�ة بوقرين
رشقي مرصاتة ،ومنها إىل بن جواد
رشق�ي رست.وأزالت ق�وات تابعة
ملدين�ة مرصاتة وموالي�ة لحكومة
الوف�اق ،يف  21نوفم�رب امل�ايض،
عددا من الس�واتر الرابية بالطرق
الداخلي�ة الرابط�ة ب�ني القداحي�ة
ووادي زم�زم باتجاه الجفرة ،وهي
املنطقة الت�ي كانت توصف بالخط
األحمر الفاصل ب�ني الجيش الليبي
وق�وات حكومة الوف�اق ،يف انتظار
إزال�ة مكافح�ة الحواج�ز واأللغام
والفت�ح الت�ام والنهائ�ي للطرقات
الرابطة ب�ني رست وطرابلس وبني
مرصاتة ومدن الرشق الليبي.

وزير خارجية سوريا :االنتخابات الرئاسية ستجري مبوعدها
دمشق/متابعة الزوراء:
أك�د وزي�ر الخارجية الس�وري فيصل املق�داد أن االنتخابات
الرئاس�ية املقبل�ة املقرر إجراؤها منتصف  2021س�تجري يف
موعدها ،مشددا عى أنه لن يكون هناك ربط بينها وبني نجاح
عمل اللجنة الدستورية.
وقال املقداد حول إمكانية تأجيل االنتخابات الرئاسية يف حال
فش�ل اللجنة الدس�تورية بالتوص�ل إىل اتفاق“ ،م�ن الواضح
ج�دا أنن�ا جميعا س�نعمل عى أس�اس الدس�تور الحايل حتى
نض�ع دس�تورا جديدا ،وه�ذا أمر تعرف�ه اللجنة الدس�تورية
جيدا” ،مضيفا أن االنتخابات ستجري بحسب ما ينص عليها
الدستور الحايل.
وأكد املقداد “لن يكون هناك ربط بني عمل اللجنة الدستورية
الحالي�ة واالنتخاب�ات املقبلة التي يج�ب إجراؤها بالضبط يف
الوقت املحدد بموجب الدستور الحايل”.
وبالنس�بة لعمل اللجنة الدستورية أشار املقداد إىل إن “اللجنة
الدس�تورية جاءت كنتيجة ملخرجات مؤتمر س�وتيش ،ونحن
بالفع�ل اتخذنا اإلج�راءات الازمة للمس�اهمة يف إنجاح هذه
الجه�ود ،وش�كلنا الوف�د الوطن�ي” ،مضيفا “نح�ن نعلم أن
األش�خاص الذي�ن تم تعيينهم يج�ب أن يأخ�ذوا يف اعتبارهم

مصالح س�وريا ،التي يجب أن تكون مس�تقلة وذات س�يادة،
وأن تؤس�س دس�تورا يخ�دم س�امة أرايض ووح�دة الشعب
السوري”.
وأض�اف املق�داد “من املبك�ر اآلن الحديث عن نج�اح أو فشل
اللجن�ة الدس�تورية ،ولكننا نأم�ل نجاحها” متابع�ا “األزمة
تكم�ن يف هل الط�رف اآلخر لديه نفس املصلحة يف املس�اهمة
يف نج�اح عمل اللجنة الدس�تورية” ،وتابع “عى س�بيل املثال
اتفقن�ا عى عق�د جولة رابعة م�ن املفاوض�ات ،لكن الطرف
اآلخر لم يك�ن ملتزما بمواضيع وأجندة الجولة الرابعة ،كانوا
يناقشون قضايا أخرى ،ما يظهر أنهم غري عازمني عى العمل
يف اتجاه جيد”.وأردف وزير الخارجية السوري “العامل األهم
ال�ذي يضمن نج�اح عم�ل اللجنة الدس�تورية ه�و أن تكون
بقيادة س�ورية ،وتناق�ش القضايا بني الس�وريني ،وأن تأخذ
يف االعتبار مصالح الشعب الس�وري” متابعا “إذا ألزم الطرف
اآلخر نفس�ه بهذه املبادئ ،أعتقد سيمكننا الوصول إىل نتيجة
ما ،عدا ذلك ،املجموعات التي تسمي نفسها باملعارضة ستظل
تحت إرش�اد الدول األجنبية للتأثري عى الدس�توري السوري،
وهذا بالطبع لن يؤدي إىل دستور توافق عليه سوريا”.
يذك�ر أن الجول�ة الرابعة م�ن اجتماعات اللجنة الدس�تورية

الس�ورية املصغرة اختتم�ت أعمالها يف  11ديس�مرب الجاري
يف مدينة جنيف دون تحقيق نتائج ،س�وى االتفاق عى موعد
وبرنامج عمل الجولة الخامسة التي تعقد يف  25يناير.
ومن املقرر أن تجري انتخابات الرئاس�ة السورية يف منتصف
عام  ،2021لكن لم يعلن أي شخص ترشحه بعد لانتخابات،
بم�ا يف ذل�ك الرئيس الح�ايل بشار األس�د الذي ق�ال يف أكتوبر
امل�ايض إن�ه “من املبك�ر الحدي�ث ع�ن ترش�حه لانتخابات
الرئاسية املقبلة”.

إدارة بايدن تتوعد بالرد املناسب

الواليات املتحدة مرتبكة أمام “أم االخرتاقات” السيربانية

واشنطن /متابعة الزوراء:
خ�ال عش�اء خ�اص لكب�ار التنفيذيني يف
قط�اع األم�ن التكنولوج�ي بفندق س�انت
ريجيس يف سان فرانسيس�كو ،أبدى رئيس
وكال�ة األمن القوم�ي والقيادة الس�يربانية
يف الواليات املتح�دة تفاخره يف أواخر فرباير
امل�ايض بمدى تمكن مؤسس�اته من حماية
الباد من الجواسيس.
ويروي صحفي من روي�رز كان حارضا يف
ذلك العشاء ي�وم  26فرباير أن الجنرال بول
ناكاس�وني ،وهو املس�ؤول األول عن األمن
السيرباني يف الواليات املتحدة ،قال إن الفرق
األمريكي�ة “تفهم الخص�وم أكثر مما يفهم
الخصوم أنفسهم”.
ومع ذلك ،فقد كشف تسلس�ل زمني نرشته
رشك�ة مايكروس�وفت وأكث�ر م�ن ع�رشة
باحث�ني م�ن الحكوم�ة والقط�اع الخاص
أن�ه بينما ك�ان الجن�رال يلق�ي كلمته كان
متس�للون يزرعون برنامجا خبيثا يف شبكة
تابعة لرشكة برمجيات يف تكس�اس اسمها
“سوالر ويندز كورب”.
وبع�د انقض�اء م�ا يزي�د قلي�ا ع�ى ثاثة
أس�ابيع م�ن ذل�ك العش�اء ،بدأ املتس�للون
عملي�ة مخابراتي�ة كاس�حة اخرقت قلب
الحكوم�ة ومؤسس�ات عدي�دة يف الوالي�ات
املتحدة ومؤسس�ات أخرى يف مختلف أنحاء
العالم.
وانكشف�ت نتائ�ج تل�ك العملي�ة ي�وم 13
ديس�مرب الج�اري عندما ذك�رت رويرز أن
متس�للني يشتب�ه أنه�م روس اس�تطاعوا
النفاذ إىل الربيد اإللكروني الخاص بوزارتي
الخزانة والتجارة األمريكيتني.
ومنذ ذلك الحني ،يقول مسؤولون وباحثون
إنهم يعتقدون أن ما ال يقل عن ست وكاالت
حكومي�ة أمريكي�ة تعرضت لاخ�راق وأن
الربنامج الخبيث أصاب اآلالف من الرشكات
فيم�ا يبدو أنه�ا واح�دة من أك�رب عمليات
االخ�راقالت�يت�مالكش�فعنه�ا.
وقال وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو،
إن روسيا تقف وراء هذا الهجوم الذي وصفه
بأنه “خطر جس�يم” ع�ى الواليات املتحدة.

فيما نفت روسيا أن لها دورا يف الهجوم.
ويأت�ي الكشف عن الهج�وم يف وقت صعب
تتص�دى في�ه الحكوم�ة األمريكي�ة لف�رة
انتقالي�ة ب�ني رئيس�ني تشوبه�ا الخافات
وأزمة متفاقمة عى صعيد الصحة العامة.
كما يعكس الهجوم مستوى جديدا من حيث
تطوره ومداه ،إذ شمل وكاالت اتحادية عدة
وه�دد بإلح�اق رضر أكرب بالثق�ة العامة يف
البني�ة التحتي�ة األمريكي�ة يف مج�ال األمن
الس�يرباني مقارن�ة بأي عمليات تجس�س
إلكروني سابقة.
وال يزال جانب كبري من هذا الرضر مجهوال
حت�ى اآلن وكذل�ك الدافع واله�دف النهائي
وراء الهجوم.
وأوضح س�بعة مس�ؤولني بالحكومة أنهم
يجهل�ون إىل حد كبري ما هي املعلومات التي

ربما تعرضت للرسق�ة أو التاعب أو ما هو
املطلوب ملعالجة الرضر.
واس�تغرق ح�ل اللغز س�نوات يف آخ�ر مرة
ُيشتب�ه أن النظ�م االتحادي�ة األمريكي�ة
تعرضت فيها لاخراق من جانب املخابرات
الروس�ية ،وذلك عندما اس�تطاع متسللون
النفاذ إىل نظم الربيد اإللكروني غري الرسية
يف البي�ت األبي�ض ووزارة الخارجية وهيئة
األركان املشركة يف العامني  2014و.2015
وه�وّن الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب،
الس�بت ،من عملية االخراق وتورط روسيا
فيها وأرص عى أن األمور “تحت السيطرة”
وأن الص�ني ربم�ا تك�ون وراء العملية .كما
اته�م “إعام األخب�ار الزائف�ة” باملبالغة يف
مدى االخراق .غري أن مجلس األمن القومي
سلم بأن “حادثا سيربانيا خطريا” قد وقع.

وذك�رت صحيف�ة بوليتيك�و ،نق�ا ع�ن
مسؤولني ،أن وزارة الطاقة األمريكية واإلدارة
الوطنية لألم�ن النووي ،الت�ي تدير مخزون
الباد من األس�لحة النووية ،لديهما أدلة عى
أن متس�للني تمكنوا من اخراق ش�بكاتهما
اإللكرونية يف إطار حملة ضخمة.
وق�ال جون أوليوت املتحدث باس�م املجلس
“س�يكون هن�اك رد مناس�ب ع�ى أولئ�ك
املس�ؤولني عن هذا الترصف” .ولم يرد عى
س�ؤال عما إذا كان�ت لدى ترام�ب أدلة عى
تورط الصني يف الهجوم.
وق�د أص�درت عدة وك�االت حكومي�ة منها
وكال�ة األمن القوم�ي ووزارة األمن الداخيل
بيان�ات تقني�ة ع�ن الوض�ع ،فيم�ا امتنع
ناكاسوني عن التعليق.
وق�ال أعض�اء يف الكونغ�رس م�ن الحزبني

الجمه�وري والديمقراط�ي إنه�م يبذل�ون
جه�ودا كب�رية للحص�ول عى إجاب�ات من
الوزارات التي يرشف�ون عليها ومنها وزارة
الخزانة.
وكشف أح�د العاملني بمجل�س الشيوخ أن
رئيسه علم بتفاصيل عن الهجوم من وسائل
اإلعام أكثر مما أطلعته عليه الحكومة.
ووف�ق م�ا ه�و مع�روف حت�ى اآلن ،نجح
القراصن�ة يف اخ�راق الرس�ائل اإللكرونية
الداخلي�ة ل�وزارة الخزين�ة ووزارة التجارة
األمريكي�ة ،ويحتم�ل أنهم نف�ذوا إىل وزارة
الطاقة التي تدير الرسانة النووية.
م�ن جانبه أش�اد الرئيس ال�رويس فاديمري
بوتني ،بالجواس�يس الروس “الشجعان” يف
الذكرى املئوية لتأسيس جهاز االستخبارات
الخارجي�ة ال�رويس .الفت�ا إىل أن جه�از
املخاب�رات الخارجية يقوم بدور اس�تثنائي
لحماية الب�اد ،وذلك يف ترصيح�ات أدىل بها
بعد وق�ت قصري من اتهام البعض ملوس�كو
بوقوفها خلف هجوم ش�امل عى مؤسسات
الحكومة األمريكية.
وقال بوت�ني يف كلمة ألقاها أمام مقر جهاز
االس�تخبارات الخارجية يف موسكو “أتمنى
النج�اح لك�ل م�ن يداف�ع عن روس�يا وعن
ش�عبنا ضد التهديدات الخارجية والداخلية،
ويدافع عن سيادتنا ومصالحنا الوطنية”.
وتاب�ع “أع�رف جي�دا أن ه�ؤالء أش�خاص
مخلص�ون وش�جعان ي�ؤدون خدمتهم” يف
صف�وف جه�از االس�تخبارات الخارجي�ة
الذي خلف االس�تخبارات السوفييتية (كيه.
جي.بي).
ويف خ�روج ن�ادر ،وض�ع بوتني ال�ذي كان
عميا يف االس�تخبارات الس�وفييتية ،إكليا
من الزهور عند قاعدة النصب التذكاري الذي
تم تدش�ينه أمام مقر جهاز االس�تخبارات
الخارجي�ة ال�ذي يحتف�ل بالذك�رى املئوية
لتأسيسه هذا العام.
وق�ال “آم�ل يف أن تواص�ل االس�تخبارات
الخارجي�ة املشارك�ة بنش�اط يف الكش�ف
ع�ن التهدي�دات املحتملة لروس�يا والقضاء
عليها” .وأشار إىل أن “العمل الفعال ألجهزة

األم�ن م�ن خ�ال االسرش�اد بالقان�ون
واملصال�ح الوطنية ،كان دائما وس�يبقى ذا
أهمية خاصة بالنسبة إىل روسيا”.
انكشف�ت عملية االخراق األس�بوع املايض
عندم�ا كشف�ت رشك�ة فاي�ر آي األمريكية
لألمن الس�يرباني أنها تعرضت هي نفس�ها
لهجوم س�يرباني من النوع ذاته الذي يدفع
لها زبائنها املال ملنعه.
وبدا يف البداية أن الحادث كان يف أغلبه مصدر
حرج للرشكة ،غري أن اخراق رشكات األمن
أمر ل�ه خطورت�ه الخاص�ة ألن أدوات هذه
الرشك�ات غالبا م�ا تكون متصل�ة بأعماق
نظ�مالكمبيوت�رل�دىمشركيه�ا.
وقبل أي�ام من الكش�ف عن االخ�راق ،علم
باحث�و الرشك�ة أن أم�را غري ع�ادي يحدث
واتصل�وا برشك�ة مايكروس�وفت ومكت�ب
التحقيق�ات االتحادي ،وذلك وفق�ا ملا قالته
ثاثة مصادر كانت طرفا يف هذه االتصاالت.
وكان فحوى الرس�الة أن فاي�ر آي تعرضت
لحملة تجس�س سيربانية متطورة عى نحو
اس�تثنائي نفذتها دول�ة وأن مشاكلها ربما
تك�ون مجرد قمة جب�ل جليد يختفي تحتها
الكثري.
وق�ال مص�دران مطلع�ان إن ح�وايل س�تة
باحث�ني من فاي�ر آي ومايكروس�وفت بدأوا
التحقي�ق يف األم�ر .وتوصل�وا إىل أن أس�اس
املشكل�ة كان ش�يئا يلقي الرع�ب يف نفوس
املتخصص�ني يف األمن الس�يرباني ويتمثل يف
استخدام تحديثات برمجية يف تركيب برامج
خبيث�ة يمكنها أن تتجس�س ع�ى األنظمة
وترسّب معلومات وربما تحدث أنواعا أخرى
من االضطراب.
وسيتعني عى الرئيس األمريكي املنتخب جو
بايدن مواجهة املشكلة عند توليه الس�لطة
يف  20يناير القادم .وق�ال يوهانس أبراهام
املدي�ر التنفي�ذي لفري�ق باي�دن االنتق�ايل
للصحفيني ،إنه سيكون هناك “ثمن باهظ”
وإن اإلدارة القادم�ة “س�تحتفظ بحق الرد
يف الوق�ت ال�ذي تخت�اره وباألس�لوب الذي
تريده بالتنس�يق مع حلفائن�ا ورشكائنا يف
األغلب”.
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العدل تشمل أكثر من ( )100حدث
باإلفراج الشرطي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة العدل ،أمس االثنني ،عن
شمول  101حدث من نزالئها باإلفراج
الرشطي ملدة اربعة أشهر.
وذكر مدير عام دائرة إصالح األحداث
بالوزارة ،كامل أمني هاشم ،يف بيان اطلعت
عليه «الزوراء» :ان دائرته “استحصلت
املوافقة الالزمة ملجلس إدارة االحداث
بشأن اإلفراج لشهر ترشين االول والثاني
املاضيني وكذلك كانون األول الحايل ،فضال
عن شهري كانون الثاني وشباط من
العام املقبل”.
وأضاف هاشم ان دائرته “استحصلت
أيضا موافقة املجلس عىل ترشيح 99
حدثا ً للصنف املمتاز الذي ي ٔوهلهم لالٕفراج
الرشطي الحقا ً بعد اجتيازهم احدى

الدورات التأهيلية وثبوت حسن سلوكهم
بتوصية من الباحث االجتماعي ،إضافة
اىل مناقشة جميع الجوانب املهمة التي
تخص شؤون األحداث فنيا وإداريا
وقانونيا ،فضال عن طرح املواضيع ذات
الصلة بالعمل اإلصالحي”.
وكشف هاشم عن “االتفاق عىل تسهيل
اإلجراءات القانونية التي من شأنها
ترسيع عملية اطالق رساح املودعني،
والتأكيد عىل ضمان التواصل مع الجهات
القضائية ملا له من انعكاسات ايجابية يف
دعم العملية اإلصالحية بالبالد” ،منوها
«أن دائرته “تنفذ برنامج التأهيل ملرحلة
ما بعد اإلفراج من قبل منظمات إنسانية
دولية تعاونت مع الوزارة ما يتيح لهم
االندماج باملجتمع”.

الداخلية 2021 :عام تسلم امللف األمين
بغداد /الزوراء:
اكد املتحدث باسم وزارة الداخلية ،اللواء خالد املحنا ،امس االثنني ،أنه يجري العمل عىل
ملف إحصائيات الجرائم وحاالت االنتحار يف عام  2020وسيتم اإلعالن عنها خالل األيام
الثالثة املقبلة.
وقال املحنا يف حديث صحفي :أن «هناك استعدادات لتسلم وزارة الداخلية للملف األمني
يف عام  2021لكن اىل اآلن ال يوجد سقف زمني» .وأشار اىل أنه «ال توجد اي معوقات
واألمور تسري بصورة طبيعية».

نقابة الصيادلة توجه كتابا ببيع األدوية
بالدينار وليس بالدوالر
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أكدت استمرار التقديم على املنحة اجملانية حتى اخلميس املقبل

التعليم تعلن نتائج قبول األوائل من خرجيي املعاهد يف اجلامعات
ستتوىل إجراءات التسجيل وتدقيق استيفاء
الرشوط حسب الضوابط».
من جانب آخر ،أعلنت وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،أمس االثنني ،استمرار التقديم
إىل املنحة املجانية للقبول يف املجموعة الطبية
حتى الخميس املقبل.
وقالت دائرة العالقات واإلعالم بالوزارة يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي تعلن استمرار
التقديم إىل املنحة املجانية للقبول يف املجموعة
الطبية يف الجامعات والكليات األهلية اىل غاية
انتهاء الدوام الرسمي من يوم الخميس املوافق
.»24/12/2020
وأرفقت الدائرة اإلعالمية مع بيانها رابط بوابة
التقديم التايل.)www.pe-gate.org( :

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
أمس االثنني ،نتائج قبول الطلبة الــــ ()%10
األوائل من خريجي املعاهد للدراستني الصباحية
واملسائية للعام الدرايس .2020/2021
وقال املتحدث الرسمي للوزارة ،حيدر العبودي،
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ا ٕن «نتائج
قبول الطلبة الـ  % 10األوائل من خريجي
املعاهد الصباحية للعام الدرايس 2020/2021
تضمنت قبول  1605طالب ،فيما تضمنت
نتائج قبول الـ ( )%10األوائل من خريجي
املعاهد املسائية قبول  142طالبا للعام الدرايس
.»2020/2021
وأضاف أن «قبولهم يكون يف األقسام القريبة
أو املناظرة الختصاصهم الدقيق يف الكليات التي

استكمال  % 80من اإلجراءات الفنية املتعلقة بقطار بغداد املعلق
بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة الخدمات واالعمار
النيابية ،امس االثنني ،أنها تسعى
لحسم ملف مرشوع قطار بغداد
املعلق ،بأرسع وقت ممكن ،فيما
بينت استكمال  80باملئة من
اإلجراءات الفنية.
وقال رئيس اللجنة ،وليد السهالني،

يف حوار اطلعت عليه «الزوراء» :ان
“اللجنة اتفقت مع وزارة التخطيط
عىل ذهاب القروض التي تمنح للعراق
اىل املشاريع اإلسرتاتيجية بضمنها
قطار بغداد املعلق” ،مؤكدا ً “رفض
اللجنة تمويل أي مرشوع ثانوي من
تلك القروض».وأضاف ان “تمويل
املرشوع يعد من النقاط املهمة”.

وأضاف السهالني أن “الرشكة
الفرنسية التي أخذت عىل عاتقها
املرشوع معنية بشكل او بآخر بهذا
املوضوع ،ومن خالل متابعة اللجنة
مع الوزارة فإن هناك إجراءات
لترسيع انجاز كل ما يتعلق بهذا
املرشوع من ناحية التمويل».وعلل
السهالني أسباب تأخري تنفيذ

إعادة إرساليات وضبط بضاعة خمالفة يف أم
قصر والقائم

بغداد /الزوراء:
حددت نقابة الصيادلة ،امس االثنني،
عدة نقاط الستقرار السوق الدوائية يف
مقدمتها تخفيض الرسوم الجمركية
ودعم الصناعة الوطنية ،مؤكدة العمل عىل
جوالت ميدانية لرصد املخالفني للتسعرية
الدوائية املعتمدة ومحاسبتهم.
وقال املتحدث عضو نقابة الصيادلة،
مثنى الطائي :إن « الحفاظ عىل السوق
الدوائية وحماية املواطن من غالء األسعار،
يكون من خالل تنمية الصناعة الوطنية،
وتقليل الرسوم الجمركية والرضائب ،من
أجل تقليل كلف استرياد األدوية» ،مؤكدا ً
«استمرار الجوالت التفتيشية ،إضافة إىل
الرتكيز عىل أسعار األدوية ،للحيلولة دون
ارتفاعها».
وأضاف أن «النقابة تعمل جاهدة عىل

استقرار السوق الدوائية ،وثبات األسعار،
وعدم صعودها ،السيما أدوية األمراض
املزمنة ،وأدوية ذات االستعمال الطويل».
وأضاف أن «ضبط السوق الدوائية يكون
من خالل منافذ تداول األدوية سواء
من مكاتب رسمية تستورد األدوية من
الخارج ،أو املصانع الوطنية ،ومنافذ
التسويق األخرى مثل املذاخر لغاية
وصولها إىل الصيدليات ،وبالتايل نحن
نحاول ان تكون الكلف بالوترية السابقة
نفسها» ،مشددا ً عىل «أهمية االلتزام
بالتسعرية».
وأشار إىل «توجيه كتاب يف وقت سابق
إىل جميع منافذ بيع األدوية ،يشرتط أن
يكون البيع بالدينار وليس بالدوالر ،وعدم
رفع األسعار ،وسيحاسب املخالفون
حسب القانون».

نينوى تبدأ إعمار  600منزل يف املوصل
القدمية
بغداد /الزوراء:
َ
رشعت محافظة نينوى بإعمار  600منزل مدمر يف مدينة املوصل القديمة.
وقال محافظ نينوى ،نجم الجبوري ،يف ترصيح صحفي :رشعت املالكات
الهندسية والفنية يف بلديات نينوى بإعمار املنازل هي ضمن املرحلة الثامنة
من مرشوع اعمار املنازل املدمرة يف مدينة املوصل القديمة مركز محافظة
نينوى.
وأضاف :ان املالكات الهندسية حددت مدة انجاز اعمار هذه املنازل حتى
مطلع شهر نيسان املقبل .مشريا اىل :ان املالكات الهندسية يف بلديات نينوى
وبالتعاون مع رشكات وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة ،افتتحت
األحد أيضا خمسة معامل إنتاجية بعد الدمار الذي لحق بها جراء احتالل ايمن
مدينة املوصل من قبل ظالميي «داعش» قبل ان يتم تحريرها منهم.
مبينا :ان املعامل توزعت بني الطحني والسكر والزيوت النباتية وغريها.

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة العامة للكمارك ،امس االثنني ،إعادة
إصدار ( )٣إرساليات حديد مخالفة يف كمرك القائم
الحدودي قادمة من سوريا.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن «كوادرها يف كمرك القائم الحدودي وبالتعاون
مع الجهات الساندة بإعادة إصدار ( )٣إرساليات
حديد اىل الجانب السوري كونها غري مطابقة
للمعايري حسب كتاب الجهاز املركزي للتقيس
والسيطرة النوعية» .وأضاف البيان أن «اإلجراءات
تمت وفقا ً للتعليمات النافذة».
بينما اعلنت هيئة املنافذ الحدودية منفذ ميناء ام
الشمايل يف محافظة البرصة ،أمس االثنني ،ضبط
حاوية حجم  20قدما تحتوي عىل (ماكنة كارتون)
حسب ما تم ذكره يف املعاملة الجمركية واملنجزة

خالفا ً للضوابط والتعليمات من قبل لجنة الكشف
الجمركي التابع اىل مركز جمرك ام قرص الشمايل.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان «عملية الضبط تمت خارج الحرم الجمركي
عند سيطرة البحث والتحري بعد تدقيق معاملتها
الجمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبني أن
الحمولة الفعلية (ماكنة CNCمتكاملة ) ،وذلك
يعد تالعبا يف وصف البضاعة بغية التهرب من دفع
الرسوم الكمركية والرضيبية وفقا ً للضوابط».
وأضاف انه «تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محرض
أصويل مثبــت فيه لجنة الكشف املنجزة للمعاملة
الجمركية خالفا ً للضوابط ،وكذلك وكيل اإلخراج
الكمركي اىل قايض تحقيق محكمة ام قرص
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها وبحق
املقرصين».

النزاهة تضبط أصحاب شركتني وهميتني ملنح
القروض الفورية

بغداد /الزوراء:
أكدت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،أمس االثنني،
ضبطها أصحاب رشكتني وهميَّتني غري رسميتني
ملنح القروض الفورية يف محافظة نينوى ،مُ ب ِّي ً
نة
أن املُتهمني قاما باستغالل املتقاعدين وكبار
السن.
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة يف بيان تلقته
«الزوراء» :أن “مالكاتها يف مديريَّة تحقيق نينوى
َّ
تمكنت من ضبط ثالثة مُ َّتهمني يف رشكتني ملنح
رسمي؛ كونهما
القروض الفوريَّة بشك ٍل غري
ٍّ
غري مُ سجَّ لتني ،فضالً عن ممارستهم أعمالهم
بإجازات صادر ٍة عن االتحاد العام لنقابات
ٍ

العمال ال تخولهم ممارسة أعمال الصريفة ومنح
القروض” .
وأضافت إن “املُ َّتهمني يقومون باستغالل
املُتقاعدين وكبار السن من خالل استقطاع مبالغ
مال َّي ٍة كبري ٍة منهم عن طريق حجز بطاقات تسلُّم
ً
َّ
الخاصة بهم ،مُ
وضحة أن العمليَّة أسفرت
الراتب
ُ
َّ
ووصوالت بصحبة املتهمني”.
سجالت
عن ضبط
ٍ
ٍ
ضبط أصويلٍّ
وبيَّنت أنه “بعد تنظيم محرض
ٍ
وعرضه رفقة املُ َّتهمني عىل الس ِّيد قايض محكمة
التحقيق املختصة بقضايا النزاهة يف محافظة
نينوى ،قرَّر توقيف املُ َّتهمني الثالثة وفق أحكام
املادة ( )٣40من قانون العقوبات”.

القبض على شبكة لالجتار بالبشر يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات
االتحادية ،أمس االثنني ،إلقاء القبض عىل شبكة
لالتجار بالبرش بعمليتني منفصلتني يف بغداد.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن «مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
بمديرية استخبارات الجريمة املنظمة يف
وزارة الداخلية باالشرتاك مع مفرزة من جهاز
املخابرات الوطني ،تمكنت من إلقاء القبض عىل
عصابة مكونة من اربعة متهمني ،من بينهم

امرأة ضمن شبكة لالتجار بالبرش يف منطقة
الكرادة ببغداد وبالجرم املشهود أثناء قيامهم
ببيع احد األطفال».
وأضافت الوكالة أنه «بداللتهم من خالل
التحقيقات األولية معهم تم إلقاء القبض عىل
متهمني آخرين بعد نصب كمني محكم لهما
رشقي بغداد ،وهما من ضمن هذه الشبكة
ويقومان باستدراج ضحاياهم بذريعة العالج يف
محافظة اربيل ودولة الهند واملتاجرة بأعضائهم
البرشية».

املوارد املائية تكشف عن تفاصيل مفاوضاتها مع تركيا

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة املوارد املائية عن تفاصيل
مفاوضاتها مع تركيا بشأن تامني
الحصص املائية للعراق.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عون ذياب:
ان «هناك جدية من قبل الجانب الرتكي
لحسم ملف املياه مع العراق ،السيما بعد
ترصيحات الرئيس الرتكي يف محافل عديدة
وكذلك خالل زيارة رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي والرتكيز عىل رضورة حل ملف
املياه بالكامل ،وان ال يكون مصدرا
للمشاكل والعداء ،وإنما مصدرا للتقارب».
وأضاف ان «وزارة املوارد املائية تؤكد عىل
هذا التوجه ومعتمدته يف مفاوضاتها
للوصول اىل اتفاق يحدد من خالله حصص
العراق املائية السيما لنهر دجلة» ،الفتا اىل
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ان «هناك بروتوكوال يحدد فيه الحصص
املائية لرتكيا ،وطلبت تركيا وقتا لدراسته

من اجل الرد عىل الجانب العراقي».
وأشار اىل «وزير املوارد املائية طلب بأن ال

يطول أكثر من شهر» ،مرجحا «عقد لقاء
خالل منتصف الشهر املقبل سواء عن
طريق الدائرة املغلقة او زيارة وفد تركي
اىل العراق او وفد عراقي اىل تركيا للوصول
اىل اتفاق نهائي من اجل تقسيم الحصص
املائية املشرتكة بشكل عادل».
ولفت اىل ان «نظرة تركيا ومفاهيمها
بشأن املياه قد تغريت حيث كان يف السابق
ال تعرتف بحق دول املصب او املجتمعات
الساكنة يف اسفل األنهر بحصتها من املياه،
بينما حاليا اصبح تفكريها وفقا للمعايري
الدولية».
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
قرر ،يف وقت سابق ،تسمية وزير املوارد
املائية ممثالً عنه مللف املياه أسوة بالجانب
الرتكي

املرشوع اىل البريوقراطية اإلدارية»،
موضحا ان “الرشكة التي قدمت
عرضها للعراق هي نفسها التي
أنجزته يف اإلمارات».
ولفت اىل ان “القطار املعلق كان
بمسؤولية أمانة بغداد وعدم حسم
ملفه ادى إىل تحويله للمحافظة ،التي
تلكأت بانجازه هي األخرى كونه

يحتاج اىل مؤسسة مركزية قادرة
عىل االنجاز ،ما حدا باألخرية اىل
تحويل جميع امللفات واملخططات اىل
وزارة النقل التي أخذت عىل عاتقها
املرشوع وتشكيل لجنة برئاسة وكيل
الوزارة اإلداري» ،مشريا إىل ان “اللجنة
ستبذل قصارى جهدها لحسم امللف
خالل الدورة النيابية الحالية».

االتصاالت 2021 :سيشهد إدخال
مشروع الشبكة الضوئية للخدمة

بغداد /الزوراء:
أك َدت وزارة االتصاالت ،أمس االثنني ،ان مطلع العام املقبل  2021سيشهد إدخال مرشوع النفاذ
الضوئي للخدمة ضمن  15محافظة باستثناء اقليم كردستان.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة ،رعد املشهداني ،يف ترصيح صحفي ،عىل هامش مؤتمر
النفاذ الضوئي الذي عقد يف بغداد وحرضه عدد من املسؤولني االختصاص والرشكات املجهزة
لخدمة االنرتنت :ان “الوزارة كثفت جهودها النجاز مرشوع الـ « »FTTHوهو عبارة عن
منظومة اتصاالت متكاملة ستؤمن خدمة االنرتنت واالتصاالت اىل منازل املواطنني”.
وعرب املشهداني عن أمله بـ”انجاز املرشوع مطلع العام املقبل ،حيث ان املالكات الفنية
والهندسية ما زالت مستمرة بإكماله بأرسع وقت من اجل إدخاله فعليا اىل الخدمة يف عموم
املحافظات وبحسب الخطة التي أعدتها الوزارة بهذا الصدد”.
وأردف املشهداني ان “إدخال املرشوع سيتم ضمن  16محافظة باستثناء إقليم كردستان»،
منوها «ان بغداد تقسم لقسمني الكرخ والرصافة ويعد كل واحد منها محافظة بسبب الكثافة
السكانية”.

العثور على منحوتة نادرة يف دهوك وإنقاذ
«مملكة اشنونا” يف بهرز
بغداد /الزوراء:
أعلن مدير آثار دهوك ،حسن عبدي ،أمس
االثنني ،العثور عىل منحوتة تعود اىل ألف
عام ما قبل امليالد.
وقال عبدي يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»
نسخة منه :ان “املنحوتة النادرة تم العثور
عليها قرب قضاء سميل يعود تاريخها اىل
ألف عام قبل امليالد”.
وأضاف ان “املنحوتة تمثل كاهنا زردشتيا
او ملكا ارتفاعه مرت و 9سنتمرات وعرضه
 54سنتمرا بسمك  45سنتيمرا تعد منحوتة
نادرة ال مثيل لها يف العالم ،الفتا إىل العثور
عىل آثار أخرى للزردشتيني يف السابق
بمحافظة دهوك”.
وأكد ان “مديرية آثار دهوك تواصل
جهودها مع جامعات عاملية إلجراء املزيد
من البحوثات عىل املنحوتة املكتشفة”.
بينما أعلن مسؤول حكومي يف دياىل ،أمس
االثنني ،عن إنقاذ أراض اقدم مملكة يف
تاريخ وادي الرافدين.

وقال مدير ناحية بهرز(10كم جنوب
بعقوبة) نزار اللهيبي يف حديث صحفي:
ان” اكثر من  20ألف دونم زراعي يف قاطع
جنوب بهرز لم تصلها أي مياه لبدء املوسم
الشتوي ما هدد بكارثة تطال مئات األرس
التي تعتمد عىل الزراعة يف تأمني قوتها”،
الفتا اىل ان “الناحية بالتنسيق مع دائرة
املوارد نجحت يف تامني إيصال املياه وبدء
املوسم الزراعة”.
وأضاف اللهيبي ان” األرايض تقع ضمن
مناطق كانت منذ اآلالف السنني مولد
لحضارة مملكة اشنونا التاريخية وهي من
الحضارات القديمة جدا يف وادي الرافدين”،
مبينا أن “إنقاذ تلك األرايض أعاد األمل
ملئات االرس التي كانت يف وضع ال تحسد
عليه”.
وتعد أرايض جنوب بهرز موقعا لحضارة
عريقة تسمى اشنونا والتي امتد تأثريها
من دياىل اىل مناطق واسعة من بغداد يف
األلف األلف قبل امليالد .
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خمتص اقتصادي حيذر من تضخم كبري يف السوق
العراقي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدوالر

بغداد /نينا :
ح�ذر املختص يف الش�أن االقتصادي
حس�ني ش�اكر طهيلو  ،م�ن تضخم
اقتص�ادي كب�ري يف الع�راق نتيج�ة
ارتفاع سعر رصف الدوالر وانخفاض
قيمة الدينار العراقي .
وق�ال طهيل�و يف ترصي�ح للوكال�ة
الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء  /نينا /
 ”:ان الحكوم�ات ق�د تلج�أ اىل زيادة
س�عر ال�رصف االجنب�ي  ،فيم�ا اذا
كانت هناك طاق�ات انتاجية معطلة
 ،به�دف زي�ادة الص�ادرات ،ولك�ن
س�وف تت�رضر عملته�ا املحلي�ة يف
حالة عدم وجود سلع تصديرية ذات
جودة  ،وهذا ما نش�هده يف االقتصاد
العراقي بس�بب االعتم�اد عىل املورد
النفط�ي،اذ يعت�رب االقتصادي�ون ان
سعر الرصف املرآة التي تعكس مركز
الدولة التج�اري مع العالم الخارجي
وذلك من خالل العالقة بني الصادرات
واالستريادات””.
واكد انه  ”:بعد موافقة الحكومة عىل
رف�ع س�عر رصف ال�دوالر اىل 1450
دين�ارا ل  ،انخفض�ت قيم�ة العملة
املحلي�ة وبالت�ايل ح�دث انخفاض يف
الدخ�ل الحقيقي للمواط�ن العراقي
واج�ور العم�ال ،وس�يؤدي ذل�ك اىل
تضخم كب�ري يف االقتصاد العراقي ،و
بالتايل تدهور املستوى املعييش “.

وتابع املختص االقتصادي  ”:ان رفع
قيم�ة ال�دوالر هو اس�تهداف واضح
للمواط�ن العراق�ي وتغطي�ة ع�ىل
فش�ل الحكوم�ة يف مواجه�ة العجز
واس�تخدام املواط�ن درع�ا برشيا يف
مواجهة االزمة الحالية”.
ووفق�ا ً لقان�ون املوازن�ة االتحادي�ة
لع�ام  ، 2021فق�د تضمن�ت تثبيت
سعر رصف الدوالر عىل اساس 1450
دين�ارا وعجزا ً تج�اوز �  58تريليون
دين�ار عراق�ي ،كم�ا ت�م احتس�اب
االيرادات املخمن�ة من تصدير النفط
الخ�ام عىل اس�اس س�عر  42دوالرا ً
للربمي�ل ،وبمعدل تصدي�ر  3ماليني
و 250ال�ف برمي�ل يومي�اً ،بضمنها
 250ال�ف برمي�ل مصدرة م�ن اقليم
كردستان.

العمل متنح قرضا بقيمة  20مليونا
للمشاريع االبتكارية
بغداد /الزوراء:
َ
كش�ف وزير العمل والش�ؤون االجتماعية ،عادل الركاب�ي ،أمس االثنني،
عن منح قرض بقيمة  20مليونا للمش�اريع االبتكارية ،بينما اعلن إطالق
حمل�ة يف  4محافظ�ات لش�مول اكرب عدد م�ن العمال بقان�ون الضمان
االجتماعي.
وق�ال الركاب�ي ،يف ح�وار اطلع�ت علي�ه “ال�زوراء” :ان «اله�دف خ�الل
املرحل�ة املقبلة يكمن يف تحوي�ل وزارة العمل من وزارة مختصة بالرعاية
االجتماعي�ة اىل الرتكيز عىل ملفني مهمني ،األول يتضمن تدريب العاطلني
والخريجني عرب  37مركزا مهنيا يف بغداد ليكونوا مؤهلني فنيا ونفس�يا يف
ظل حماية قانونية يوفرها قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال»،
مشريا اىل ان «ذلك يتناغم مع مسح يجري يف كل منطقة لسوق العمل».
وأض�اف ان «املل�ف اآلخر يكمن يف ش�مول اكرب عدد من العم�ال بقانون
التقاع�د والضم�ان من خالل تكثيف الج�والت التفتيش�ية ملواقع العمل،
حي�ث انطلقت حملة تفتيش�ية يف أربع محافظات ش�ملت بغداد وكربالء
والبرصة وكركوك».
وتاب�ع وزير العمل والش�ؤون االجتماعية ان «الحمالت س�تكثف بش�كل
اكرب لش�مول اكرب عدد ممكن من العامل�ني بالقطاع الخاص ،باملقابل لن
تكل�ف الدولة أي مبال�غ مالية ،كما تركز الوزارة ع�ىل القروض ،وأبرزها
منح قرض بقيمة  20مليونا إلقامة املشاريع االبتكارية من قبل الشباب،
ً
فض�ال عن القروض الصغرية املدرة للدخل وبواقع  8ماليني دينار للقرض
الواحد» .الفتا اىل ان «الوزارة أطلقت دفعتني من تلك القروض ،وس�تطلق
خالل الشهرين املقبلني دفعات اخرى منها».
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العراق يتفق مع لبنان على تزويده بالوقود وفق األسعار العاملية
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النف�ط االتفاق مع لبنان
لبي�ع كمي�ات لها م�ن النفط األس�ود
خالل عام  .2021فيما كش�فت عن أن
رشكات النف�ط الهندي�ة كان�ت األكثر
رشا ًء للنف�ط العراق�ي خ�الل ش�هر
ترشين الثاني.
وقال وزي�ر النفط ،أمس االثنني ،خالل
لقائه بنظريه اللبناني ،ريمون غجر ،يف
مقر الوزارة ببغداد يف بيان صحفي :انه
“تم االتفاق عىل بي�ع كمية من النفط
األس�ود الفائ�ض ع�ن حاج�ة املصايف
العراقي�ة اىل لبنان خ�الل العام ،2021
وبكميات محدودة س�يتم اإلعالن عنها
الحقاً ،وفق أسعار النرشة العاملية”.
وأض�اف ان “ه�ذه الكمية م�ن النفط
األس�ود س�وف تغطي جزءا من حاجة
لبنان للوقود يف توليد الطاقة ،وتحقيق
الع�راق إليراد م�ايل ج�راء تصدير هذا
النوع من الوقود”.
م�ن جانبه؛ ق�ال وزير الطاق�ة واملياه
اللبناني ،ريمون غج�ر :إن “املباحثات
ش�ملت بح�ث توس�يع آف�اق التعاون
الثنائي بني البلدين الشقيقني” ،مؤكدا ً

أن “االتف�اق ع�ىل اس�ترياد كمي�ة من
وقود النفط األسود وفق أسعار النرشة
العاملية لتغطي�ة حاجة محطات توليد
الطاقة الكهربائية يف لبنان”.
وأوض�ح غج�ر أن “الجه�ات املعنية يف

الوزارتني س�تضع آليات تنفيذ االتفاق
الثنائي ،مثمنا دور األشقاء يف العراق يف
الوقوف مع الشعب اللبناني”.
وكان الوف�د اللبنان�ي قد وص�ل بغداد،
صباح أم�س االثنني ،ويض�م عددا من

املس�ؤولني يف وزارة الطاق�ة واملي�اه
والكهرباء.
بينم�ا أعلن�ت وزارة النف�ط العراقية،
أمس االثنني ،أن رشكات النفط الهندية
كانت األكثر رشا ًء للنفط العراقي خالل

شهر ترشين الثاني.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان صحف�ي :إن
“ال�رشكات الهندية كان�ت األكثر رشاء
للنف�ط العراق�ي خ�الل ش�هر ترشين
الثاني من بني الرشكات العاملية األخرى،
بواقع  7رشكات من أصل  29رشكة”.
وبين�ت أن “ال�رشكات الصينية جاءت
باملرتب�ة الثاني�ة بواق�ع  5رشكات،
تليه�ا ال�رشكات األمريكي�ة بواق�ع 4
رشكات ،ومن ثم جاءت رشكات كوريا
الجنوبي�ة وااليطالي�ة بواقع رشكتني،
ث�م ال�رشكات الرتكي�ة والروس�ية
والربيطاني�ة واإلس�بانية واألردني�ة
واليوناني�ة والفرنس�ية والياباني�ة
والهولندية – الربيطانية لرشكة واحدة
لكل منهما”.
وأش�ارت الوزارة اىل ان “ابرز الرشكات
الهندية التي اشرتت النفط العراقي هي
رشكات هندوستان ،وهميل برتوليوم،
فيم�ا كان�ت أب�رز ال�رشكات الصينية
برتوجاين�ا و ،cnoocأم�ا ال�رشكات
األمريكي�ة فه�ي رشك�ة اوكس�ون
موبيل ،وش�يفرون ،وااليطالية ايني ،و
الربيطانية .”BP

هامجت اإلجراءات األخرية بشأن رفع سعر صرف الدوالر

املالية النيابية :إصالحات احلكومة تضر باملواطن الكادح واملوظف البسيط
بغداد /الزوراء:
هاجم�ت اللجن�ة املالي�ة النيابية ،ام�س االثنني،
إجراءات الحكومة األخرية بشأن رفع سعر رصف
الدوالر ،مؤكدة أن تلك اإلجراءات نتائجها السلبية
س�تكون عىل حس�اب املواط�ن ال�كادح واملوظف
البسيط.
وق�ال مق�رر اللجن�ة ،أحم�د الصف�ار ،يف ح�وار
اطلعت عليه “ال�زوراء” :إن “عملية اإلصالح التي

اعتمدته�ا وزارة املالي�ة ،عملية ش�كلية نتائجها
الس�لبية س�تكون ع�ىل حس�اب املواط�ن الكادح
ً
الفت�ا اىل أن “ البنك املركزي؛
واملوظف البس�يط “،
مؤسس�ة مس�تقلة وال يج�وز التدخ�ل يف عملها،
وهي املس�ؤولة ع�ن اإلرشاف عىل النظ�م النقدية
وتحدي�د س�عر الرصف وتحدي�د الكتل�ة النقدية،
وقد أدى هذا الت�رصف من قبل الحكومة اىل زيادة
س�عر رصف ال�دوالر وإضف�اء أعباء كب�رية عىل

كاهل املواطن ،خاصة املوظف ،كون ارتفاع س�عر
الرصف س�يرتتب عليه تضخم وارتفاع يف مستوى
األسعار».
وبني الصف�ار أنه “توجد إصالحات أس�هل وأكثر
أمان�ا ً من ه�ذه الخطوة ،فل�و كان هنال�ك تركيز
ع�ىل اإليرادات العامة وتعظيمه�ا من خالل إعادة
األموال العراقية املجمدة واملهربة ،وتفعيل الجباية
بم�ا يتعل�ق باملناف�ذ الحدودي�ة وناف�ذة العمل�ة

والرضيب�ة والجم�ارك ،ل�كان األمر قد ح�ل إال أن
الحكوم�ة لجأت إىل تعويم العملة من دون االنتباه
اىل العواقب ،وهذه السياس�ة س�تؤدي اىل زيادة يف
أعداد البطالة والفقر».
وأش�ار الصف�ار إىل أن “مجل�س الن�واب يرف�ض
بش�دة هذه السياسة” .متوعدا ً بأنه يف حال إرسال
مرشوع املوازنة العامة بش�كل رس�مي اىل اللجنة
املالية “سيكون للجنة كالم وموقف يف حينها».

شكلت جلانا وفرقا ملتابعة أسعار البيض

الزراعة :رفع سعر صرف الدوالر فيه مردودات اجيابية لالقتصاد
بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة الزراع�ة ،االثن�ني ،س�عيها
للسيطرة عىل أسعار املنتجات الزراعية يف
االس�واق املحلية ،فيما اشارت اىل ان رفع
سعر رصف الدوالر فيه مردودات ايجابية
لالقتصاد العراقي.
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد النايف،
ان “وزارة الزراع�ة م�ن مهامه�ا توف�ري
املس�تلزمات الرضوري�ة لزي�ادة اإلنتاج
الزراعي كما ونوعا” ،مؤكدا “انها نجحت
يف تأم�ني املحاصي�ل الزراعية وباس�عار
ميرسة خالل ازمة جائحة كورونا”.
واض�اف ،ان “ال�وزارة تق�ف اىل جان�ب

املواط�ن وتس�عى اىل اطف�اء حال�ة عدم
االستقرار يف األس�واق املحلية ،اال ان ذلك
يحت�اج اىل تكاتف جه�ود جميع الجهات
ذات العالقة الس�يما األمنية ملنع اصحاب
النفوس الضعيفة من اس�تغالل الظروف
لرف�ع اس�عار املحاصي�ل واملنتج�ات
الزراعية”.
وعزا س�بب “ارتفاع اس�عار بيض املائدة
والدج�اج اىل ان املدخ�الت يف االنت�اج يتم
اس�تريادها من الخ�ارج بعمل�ة الدوالر،
مما تس�بب بارتفاع االس�عار” ،مش�ددا
ع�ىل”رضورة دعم منتج�ي الدواجن من
خالل تخفيض اجور الكهرباء واملشتقات

النفطي�ة والت�ي بدورها س�تنعكس عىل
االسعار”.
واش�ار اىل ان “رف�ع س�عر رصف الدوالر
مقاب�ل الدين�ار س�يكون ل�ه م�ردودات
ايجابي�ة عىل االقتص�اد العراق�ي لكونه
س�يقلل من االس�تريادات غري الرضورية
ويجع�ل االم�وال تذه�ب للمنت�ج املحيل،
عىل الرغم من القرار ج�اء متاخرا واربك
املواط�ن اال انه في�ه ايجابيات كثرية عىل
مستقبل االقتصاد”.
من جانب متص�ل ،أعلنت وزارة الزراعة,
امس االثنني ,تشكيل لجان وفرق ملتابعة
التوجي�ه ال�ذي أصدرت�ه الوزارة بش�أن

الحف�اظ ع�ىل اس�تقرار أس�عار بي�ض
املائ�دة ,مش�رية اىل ان منتج�ي الدواجن
س�يقومون باملحافظة عىل س�عر طبقة
البيض عىل ان تكون مناس�بة للمستهلك
وبسعر خمسة آالف دينار.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،حميد
الناي�ف ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان ”
التوجيه ال�ذي أصدره وزي�ر الزراعة اىل
منتجي الدواجن سيتم متابعته من قبل
ال�وزارة وذلك بتش�كيل لجان وفرق من
الوزارة وذلك للحفاظ عىل أس�عار بيض
املائدة ” .
وأض�اف ان “منتج�ي الدواج�ن التزم�وا

بتوجي�ه ال�وزارة ،وذل�ك بالحف�اظ عىل
استقرار بيع بيض املائدة وبسعر خمسة
آالف دين�ار للطبق�ة الواح�دة التي تصل
املواط�ن”  ,محذرا ” أصح�اب محال بيع
بي�ض املائدة من اس�تغالل موجة ارتفاع
املواد الغذائية ورفع أس�عار بيض املائدة،
وان الف�رق الجوال�ة س�تقوم بمراقب�ة
السوق املحلية ” .
يذك�ر ان وزي�ر الزراع�ة محم�د كري�م
الخفاج�ي اصدر توجيه�ا ،أمس االثنني،
ً
عاج�ال اىل كل منتج�ي الدواج�ن ألج�ل
املحافظ�ة ع�ىل اس�تقرار أس�عار بيض
املائدة.

شكر على تعزية
نائب نقيب الصحفيني يشكر املعزين باستشهاد جنله كرار جبار الشمري

الحمد لله الذي أعطانا فشكرنا ثم أخذه منا فصربنا وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أجرنا يف مصيبتنا وأخلف لنا خريا منها .
ً
دفاعا عن
كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير واالمتنان إىل جميع اإلخوة واألصدقاء والزمالءالذين عزونا وواسونا باستشهاد نجلنا كرار الذي نال وسام الشهادة
عراقنا العزيز وشعبه الشجاع وهو يشارك اخوته يف رد الهجمات اإلجرامية لتنظيم داعش االرهابي يف ساحة العمليات يف قاطع كركوك منطقة الحويجة .
أتق�دم بخالص الش�كر واالمتنان للزميل صاحب القلب الكبري الذي حزن من كل قلب�ه ملصابي األخ مؤيد الالمي رئيس االتحاد العام للصحفيني العرب نقيب
الصحفيني العراقيني والزمالء أعضاء مجلس النقابة وإدارتها  ،واألخوة محمد س�الم نائب رئيس مجلس إدارة ش�بكة اإلعالم العراقي وعالء الحطاب عضو
مجلس إدارة الش�بكة واملستش�ار القانوني القدير نعمة الربيعي  ،وبمزيد من االمتنان اس�جل شكري للزمالء رؤساء تحرير الصحف الوطنية السادة الكاتب
واإلعالمي البارز سعد البزاز رئيس مجموعة اإلعالم العراقي املستقل الذي تواصل معي حال ورود خرب االستشهاد من خالل األخ الكبري احمد عبد املجيد رئيس
تحرير صحيفة الزمان طبعة بغداد والصديق النقي باس�م الش�يخ الناطق باس�م نقابة الصحفيني العراقيني رئيس تحرير صحيفة الدستور والزميل الغيور
عبد الرس�ول األس�دي رئيس تحرير صحيفتي الرشق والعراق واإلخوة والزمالء يف قناة سكاي نيوز يف امريكا وجميع اإلخوة والزمالء يف الصحف والفضائيات
والوكاالت الوطنية والهيئة العامة لنقابة الصحفيني العراقيني  .والزمالء الصحفيني يف فروع النقابة باملحافظات .
كم�ا أتقدم بوافر الش�كر واالمتن�ان إىل ممثل املرجعية العليا يف النجف األرشف والس�ادة الدكتور عيل عبد الحمود مدير عام الدائ�رة اإلدارية واملالية يف وزارة
الثقافة والسياحة واآلثار والدكتور عيل عويد املدير العام يف وزارة الثقافة .
وأسجل شكري وامتناني للفريق ق خ الركن سعد حربية قائد املقر املتقدم للعمليات املشرتكة  /كركوك والضباط والقادة يف اللواء اآليل الثاني  /الفرقة اآللية
 /الف�وج الثاني الرشطة االتحادية وكل التقدير للضباط يف مركز تس�ليم الش�هداء يف مط�ار املثنى والدكتور محمد رضا العتب�ي قائممقام قضاء العزيزية
والدكتور مازن جاسم الحسني رئيس جامعة واسط والدكتور األستاذ الجامعي والزميل ماجد الخطيب والدكتور األستاذ احمد الراشد والسادة عميد وأساتذة
كلية الكاظم ع.
وشكري العايل للشيخ فيصل الجربا والشيخ شمخي الخمايس والشيخ دحام منصور الدلفي والشيخ عايد عويد التميمي والشيخ ابو الحسن البطيخ والشيخ
عيل عكال البطيخ والشيخ رعد البطيخ والشيخ حاتم رايض حسني الخالدي والشيخ مالك القراغويل والنائب حسني الفايز والدكتور فاضل الشوييل وجميع
ابناء العشائر يف واسط والعراق .
والخالص التقدير اشكر أهايل قضاء العزيزية الكرام الذين رافق عدد كبري منهم جثمان الشهيد إىل مثواه األخري .
وادعوا الله مخلصا ان اليريهم مكروها يف من يحبون  ،وان يديم عليهم نعمة الصحة والسالمة .

الرياضي

أصفر وأمحر

نادي الديوانية يرفض التفريط
خبدمات قائده مصطفى ناظم

بغداد /متابعة الزوراء
رفض نادي الديوانية الريايض ،التفريط بخدمات قائد فريقه الكروي مصطفى ناظم.
وق�ال رئيس النادي حس�ني العنك�ويش إن “ادارة نادي الديواني�ة ،رفضت عرض نادي
النجمة البحريني للتعاقد مع قائد فريق الديوانية مصطفى ناظم”.
واوضح أن “االدارة تسعى اىل بناء فريق تنافيس قادر عىل مقارعة الكبار ولتحقيق هذا
الهدف يجب الحفاظ عىل جميع الالعبني وتعزيزهم بالعبني اخرين”.
يذكر ان ناظم انتقل اىل الديوانية يف االنتقاالت الصيفية املاضية.
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وجه الدعوة النفانتينو لزيارة العراق

درجال  :العراق سينظم بطولة خليجي  25بصورة تبهر اجلميع
بغداد /محمد حمدي
أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال من العاصمة القطرية الدوحة
عن نية العراق بتقديم النسخة الجديدة
من بطولة خليجي  25يف البرصة
بطريقة مبهرة ،ال سيما يف ظل وجود
جماهري كبرية ستكون السبب األول
إلنجاح هذه البطولة التي تحتل مكانة
كبرية يف نفوس الجماهري العراقية
والخليجية.
وقال الوزير درجال يف ترصيح لقسم
اإلعالم واإلتصال الحكومي “ان العراق
وعىل أعىل املستويات ومعه الجماهري
يويل هذا امللف اهتماما ً كبريا ً مع
وصوله إىل الذروة اليوم ،وتعهد األخوة
يف اإلتحادات الخليجية بتشكيل لجنة
لزيارة العراق واإلطالع عىل املالعب
والخدمات املصاحبة لها  ،منوها ً ان
العالم مع مطلع عام  2021سيعيش
حالة العد التنازيل إلنحسار تاثري
جائحة كورونا ونهايتها ،األمر الذي
يبعث االطمئنان ،عىل أن البطولة التي
ستنطلق نهاية العام املقبل ستكون
جماهريية بإمتياز.
وتابع “ :البرصة تمتلك منشآت
ومالعب عىل أعىل مستوى ،إذ يوجد
“ملعب البرصة الدويل بسعة  65الف
متفرج و “ملعب الفيحاء” بسعة 10
آالف متفرج ،وسيكون “ملعب امليناء
األوملبي” بسعة  30الف متفرج من
ضمن املالعب التي تستضيف مباريات
البطولة وهو عىل وشك اإلكتمال
واإلنجاز ليكون إضافة كبرية ،ومن
طراز املالعب الحديثة جدا ً من ناحيتي
التصميم واإلمكانات.
وتعهد درجال :بتوفري جميع
إلنجاح
الرضورية
املستلزمات
البطولة من النواحي اإلدارية واألمنية
والتنظيمية وبأعىل املستويات ،بوجود

الفرق التطوعية والخدمات الساندة
التي سيتكفل بها الجهد الحكومي
والشعبي  ،مبينا أن الوزارة تسعى
إلنجاز املرحلة الثانية من املدينة
الرياضية يف البرصة ،وإكمال جميع
املنشآت والخدمات اإلضافية فيها .
اىل ذلك قامت لجنة تقييم ملف خليجي
 25بدراسة امللف الذي تقدم به العراق
إلستضافة البطولة املقبلة ،وذلك
يف اإلجتماع الذي عقد يف برج البدع
برئاسة الدكتور جاسم بن محمد
الشكييل رئيس اللجنة وحضور جميع
األعضاء سواء بشكل مبارش أمرمن
خالل تقنية اإلتصال املرئي.

النجم بشار رسن يقرتب من
االنضمام إىل نادي قطر
بغداد /متابعة الزوراء
اقرتب العراقي بشار رسن العب بريسيبوليس اإليراني ،من
االنضمام إىل نادي قطر القطري.
وأكد مصدر مقرب من الالعب أن بشار رسن أبدى موافقته
عىل االنضمام لفريق قطر.
ً
اتفاقا مع النادي القطري إلبرام عقد
وأشار إىل أن هناك
يستمر ملوسمني ونصف املوسم.
وأضاف« :االتفاق جرى أثناء تواجد بشار رسن يف الدوحة بعد
خسارة فريقه بربسببوليس يف نهائي دوري أبطال آسيا».
وواصل« :إدارة نادي قطر جلست بشكل فعيل مع الالعب وتم
االتفاق عىل تفاصيل العقد».
يشار إىل أن نادي قطر دخل يف مُ فاوضات مع رسن خالل
شهر ترشين األول املايض ،وأعلن رسن رحيله عن صفوف
فريقه بعد  3سنوات ،إال أن الالعب استمر مع الفريق حتى
نهائي دوري أبطال آسيا  2020والذي خرسه فريقه 1-2
أمام أولسان الكوري الجنوبي.

مبشاركة  150مصارعا ..السليمانية
حتتضن منافسات اندية املصارعة
احلرة والرومانية
بغداد /متابعة الزوراء
انطلقت صباح امس االثنني
عىل بساط نادي البيشمرگة
يف مدينة السليمانية بطولة
االندية العراقية للمصارعة
الحرة والرومانية املفتوحة
والتي تستمر ملدة يومني .
وقال هادي مهدي عضو اتحاد
املصارعة يشارك يف البطولة
 150من مصارعي العراق
يمثلون  13ناديا ً من بغداد
وميسان والبرصة والديوانية
وكركوك والسليمانية ودياىل
واملوصل.
واضاف ان املنافسات تقام

لفعاليتي الحرة والرومانية
وتستمر عىل مدار يومني،
الفتا إىل أن املنافسات تقام
صباحا ً ومسا ًء.
واشار اىل انه تمت عملية وزن
كل الالعبني املشاركني ،وكذلك
عقد املؤتمر الفني الذي ناقش
كل جوانب تنظيم البطولة.
وتابع أن البطولة تعد ضمن
منهاج االتحاد العراقي
للمصارعة لهذا املوسم
والهدف منها اختيار تشكيلة
املنتخب الوطني يف ضوء
النتائج التي سيخرج بها
الالعبني.

وعرضت اللجنة خالل اإلجتماع
ما تضمنه امللف من تفاصيل ،وما
إحتواه من معلومات تتعلق باملنشآت
الرياضية ،وبنا ًء عىل ذلك تقرر تشكيل
لجنة تفتيش منبثقة عن لجنة تقييم
امللف بزيارة تفقدية إىل العراق خالل
األيام القادمة بالتنسيق ما بني اإلتحاد
الخليجي والعراقي لكرة القدم.
وستطلع اللجنة يف الزيارة املزمع
القيام بها عىل استعدادات العراق
إلستقبال الحدث الخليجي الكبري،
من خالل زيارة املالعب املرشحة
ملنافسات البطولة ،للتأكد من
مطابقتها للمواصفات واملعايري الفنية

لالستضافة ،فضالً عن اإلطالع عىل
البنى التحية ،والتجهيزات اللوجستية،
وفنادق استضافة املنتخبات والوفود
املشاركة يف خليجي .25
وستقوم اللجنة عقب االنتهاء من
رحلة التفتيش برفع تقرير إىل املكتب
التنفيذي إلتحاد كأس الخليج العربي
يتضمن مالحظاتها وتوصياتها.
يذكر أن بطولة خليجي  25ستنطلق
خالل كانون أول ، 2021أو الشهر
الذي يليه «كانون الثاني « 2022
ويف سياق منفصل التقى وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال بالسويرسي
جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدويل

لكرة القدم  ، FIFAوبحضور نائب
رئيس الهيئة التطبيعية لإلتحاد
العراقي لكرة القدم الدكتور شامل
كامل .
وأكد الوزير درجال يف ترصيح لقسم
اإلعالم واإلتصال الحكومي إن اللقاء
كان إيجابيا ً ومثمرًا ،إذ تضمن بحث
عددا ً من امللفات التي تخص واقع كرة
القدم العراقية.
وأضاف  :قدمنا رشحا ً وافيا ً عن
البنى التحتية واملنشآت الرياضية
التي يمتلكها العراق ويسعى إلكمال
وإنجاز عد ٍد أخر منها خالل املدة
القليلة القادمة والتوجهات األخرية

الداعمة لنرش ثقافة كرة القدم
وتطويرها عرب إستقطاب الخربات
األجنبية وتوظيفها يف األكاديميات
واملدارس ،فضالً عن سعي العراق
إىل رفع الحظر املفروض عىل مالعبه
بصورة تامة ،وليس جزئيا ً بغية
إستضافة البطوالت الدولية  ،منوها ً
أن الجمهور العراقي يكن كل االحرتام
والتقدير ملواقف رئيس اإلتحاد الدويل
السابقة وإسهامه املبارش يف رفع
الحظر جزئ ًيا عن املالعب العراقية.
ووجه وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،دعوة خاصة إىل السيد
انفانتينو لزيارة العراق لإلطالع عن
كثب عىل البنى التحتية العراقية،
واالطالع عىل عشق الجمهور العراقي
لكرة القدم .
من جهته رحب رئيس اإلتحاد الدويل
مبتهجا ً بالدعوة التي وصفها بالكريمة
من العراق وجماهريه الرياضية واعدا ً
بتلبيتها يف القريب العاجل ،واإلسهام
بقوة لدى املكتب التنفيذي لإلتحاد
الدويل لكرة القدم من أجل رفع الحظر
التام عن املالعب العراقية  ،معر ًبا يف
الوقت نفسه عن سعادته يف حال تمت
آن واحد ،وقدم
الزيارة ورفع الحظر يف ٍ
شكره للوزير درجال مثمنا ً بصماته
الواضحة كشخصية رياضية تهدف
إىل نرش وتطوير كرة القدم ،واإلنفتاح
عىل العالم.
ومن جهة اخرى وقع وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال اتفاقية
رشاكة وتعاون مع أكاديمية أسباير
القطرية بهدف التطوير املشرتك
واالرتقاء بكرة القدم العراقية وعمل
اإلتحاد العراقي لكرة القدم .
وتم توقيع اإلتفاقية مع ،مدير عام
أكاديمية اسباير إيفان براڤو ،ونائب
مدير عام أكاديمية أسباير عيل سالم

عفيفة ،وبحضور نائب رئيس الهيئة
التطبيعية لإلتحاد العراقي لكرة القدم
الدكتور شامل كامل ممثل االتحاد ،
ونوار صادق مدير مكتب وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال.
وتضمنت إتفاقية الرشاكة والتعاون
الكثري من الجوانب املهمة التي تتعلق
بكرة القدم وكيفية تعزيز دورها
بني الجانبني بما يخدم اللعبة وسبل
اإلرتقاء بها وعمل وتعاون االتحادين
العراقي والقطري .
إذ أكد الوزير درجال أن االتفاقية
تركز عىل التعاون يف أكثر من مجال
فني وإداري لإلندية واملنتخبات
الوطنية وعمل االتحاد العراقي لكرة
القدم  ،وتبادل الخربات ،بما يف ذلك
تطوير املدربني وتنمية املواهب الشابة
والفئات العمرية ،واإلستفادة من
التجارب الناجحة واملتعددة لكرة القدم
القطرية يف أكاديمية أسباير املعروفة
بخربتها وإحرتافية عملها .
وأضاف الوزير درجال :أن اإلتفاقية
أوىل الخطوات عىل طريق إستثمار
عالقات الصداقة والتعاون املتميزة
بني البلدين بما يرتقي بكرة القدم
إىل آفاق أرحب وأسمى مستقبالً،
لتشتمل عىل مجاالت أكثر سيكون لها
الكثري من النتائج املثمرة عىل جميع
األصعدة ،والتي بدورها ستعزز النجاح
املستمر لكرة القدم يف العراق وقطر
عىل أن تشمل بقية األلعاب الفردية
والجماعية مستقبالً .
وختم الوزير درجال بالقول :لقد
حققنا خطوة مهمة عىل طريق
كرة القدم
إسرتاتيجية تطوير
العراقية وعمل اإلتحاد العراقي لكرة
القدم وتعزيز عالقته مع نظرائه من
اإلتحادات العربية ودخوله اإلحرتافية
والنوعية يف العمل .

اجلوية يستعيد مثانية العبني قبل مواجهة السماوة اليوم
بغداد /متابعة الزوراء
استعاد القوة الجوية خدمات ثمانية
العبني ،بعد أن غيبتهم اإلصابة لفرتات
زمنية متفاوتة.
وقال مدير املكتب اإلعالمي لنادي القوة
الجوية عالء محمد إن الفريق استعاد
محمد الباقر كاظم ومصطفى محمد
معن وحسن رائد ورشيف عبد الكاظم
وعيل حصني وحسني جبار ومحمد
قاسم نصيف وكرار نبيل.
وبني أن عودة الالعبني املصابني
ستشكل إضافة مهمة للفريق وستمنح
الجهاز الفني فرصة تنويع اللعب وفق
معطيات املباريات.
وأشار إىل أن الالعب حسني جبار الذي
تعرض لإلصابة يف الدور املايض أمام
نفط الوسط أثبتت الفحوصات سالمته

بشكل تام وشارك يف مران الفريق قبل
مواجهة السماوة.
يشار إىل أن القوة الجوية يحتل املركز
الثالث برصيد  15نقطة من املباريات
التسع املاضية.
ويف سياق متصل اجرى فريق السماوة
لكرة القدم اخر وحداته التدريبية
مساء امس االثنني عىل ملعب النفط
تحضريا ً ملواجهة القوة الجوية اليوم
الثالثاء ضمن مباريات الجولة العارشة
من دورينا  ،عىل ملعب الشعب الدويل
يف تمام الثامنة مسا ًء و شملت
الوحدة التدريبية تدريبات خفيفة
إلزالة أرق السفر و التحضري فنيا ً من
خالل تطبيق الواجبات املناطة من
قبل الكادر التدريبي لالعبيه  ،حيث
تكونت الوحدة التدريبية من عدة

مراحل شملت التمرين عىل الخطوط
الهجومية والداعية و كيفية التعامل
مع املباراة .
فيما سيغيب عن اللقاء كل من حارس
املرمى عباس طالب و املهاجم حسني
طعمة لإلصابة و عدم الجاهزية أجل
من التحاق املدافع مرشد حسني مع
زمالئ ِه يف مباراة القوة الجوية .
و شدد الكادر الفني عىل تطبيق
الواجبات املناطة لالعبني من أجل
الظهور بمستوى جيد و عدم التهاون
أمام جميع الخصوم التي تواجه
فريقه و اللعب بمستوى متصاعد
يف كل املباريات من أجل رفع سقف
طموحات فرسان البادية و التقدم
يف جدول ترتيب فرق الدوري الكروي
املمتاز .

البحراني يكشف تفاصيل مهمة عن تصميم الكأس ودرع الدوري

بغداد /متابعة الزوراء
كشف النحات العراقي ،احمد البحراني عن تفاصيل مهمة
بشأن تصميم الكأس ودرع الدوري العراقي.
وقال البحراني ،ان» املناقشات مستمرة مع الهيأة التطبيعية
بشأن الدراسة النهائية لتصميم الكأس أو درع الدوري العراقي
املمتاز ملوسم .»2021-2020واعلن البحراني عزمه ،تقديم
الدراسات االولية يف غضون  30يوماً ،ومناقشتها مع الهيأة

التطبيعية.
وبما يخص تكلفة التصميم ،اوضح بالقول» التكلفة يحكمها
نوع التصميم ومكان العمل» ،مرجحاً» تنفيذ التصميم يف
ايطاليا وبنفس املعمل الذي نفذ فيه كأس ايطاليا لكرة اليد
وكأس الخليج العربي وكأس امري قطر لكرة السلة وكرة
الطائرة».واشار البحراني اىل» تعامله مع املرشوع سيكون بكل
شفافية ومعنويا ً اكثر من كونه مادياً».

نادي الشرطة حيصد لقب بطولة اندية العراق للتايكواندو
بغداد /احمد الغراوي
اختتمت فعاليات بطولة أندية العراق
للمتقدمني بالتايكواندو والتي أقيمت يف
محافظة كربالء املقدسة وبمشاركة 86
فريق من مختلف محافظات العراق .
وجاءت نتائج الفرق العرشة األوىل يف
البطولة عىل النحو التايل ،يف املركز األول
جاء نادي الرشطة قبل صاحب املركز
الثاني نادي أمانة بغداد فيما نال املركز
الثالث نادي الكهرباء.

وتشارك يف املركز الرابع ناديا امليناء و
الجنسية بينما حل يف املركز الخامس
نادي البرصة وحقق نادي الكرخ املركز
السادس اما بقية املراكز فكان السابع
لنادي أعايل الفرات و الثامن لنادي
ميسان بينما جاء تاسعا ً نادي املرور و
العارش نادي غاز الشمال.
وتعد هذه البطولة هي االوىل بعد
التوقف االجباري بسبب جائحة كورونا
الذي شل الحركة الرياضية يف العالم،

ويف الختام وزعت الجوائز عىل الفرق
االوىل بحضور جميع اهل اللعبة
ونالت البطولة ثناء املشاركني ورضا
املراقبني ،
ومن املؤمل ان تشكل لجنة املنتخبات
اعضاء املنتخب العراقي الذي
تنتظره مشاركات مؤجلة يف بطوالت
عربية واسيوية وعاملية وقد تعاود
االستحقاقات عجلتها يف الوقت القريب
املقبل.
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ريال مدريد يواصل مسرية االنتصارات ويهزم إيبار
واص�ل ريال مدريد حامل اللقب عروضه
القوي�ة يف الف�رتة األخ�رة وف�از ع�ى
مس�تضيفه إيبار بثالثة أه�داف مقابل
هدف ضم�ن املرحلة الرابع�ة عرشة من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
الف�وز جع�ل الفري�ق امللك�ي يرتقي إىل
الوصاف�ة برصيد  29نقطة متس�اويا ً يف
النقاط مع جاره وغريمه أتلتيكو مدريد
املتصدر ومتأخرا ً عنه بفارق األهداف.
واس�تهل الري�ال املب�اراة بقوة مس�جالً
هدف�ني خاطف�ني ع�ن طري�ق نجم�ه
وهدافه الفرنيس كريم بنزيمة يف الدقيقة
السادس�ة والكروات�ي لوك�ا مودريتش
يف الدقيق�ة  ،13فيما أح�رز كيكي هدف
إيبار الوحيد يف الدقيقة .28
ويف الدقيقة الثانية من الوقت املحتس�ب
ب�دالً من ضائ�ع أحرز لوكاس فاس�كيز
الهدف الثالث للضيوف.
من جانبه ،تجمد رصي�د إيبار بذلك عند
 15نقطة يف املركز الرابع عرش.
ويدي�ن ري�ال بالف�وز اىل الفرن�يس كريم
بنزيمة الذي واصل تألقه تسجيال وتمريرا،
مخفف�ا املزيد م�ن الضغط ع�ن مواطنه
املدرب زين الدين زيدان الذي وجد نفس�ه
يف وضع ال يحس�د عليه الشهر املايض بعد
سلس�لة من ثالث مباريات من دون فوز،
ما دف�ع وس�ائل اإلعالم املحلي�ة للحديث
ع�ن التخيل عنه واالس�تعانة باألرجنتيني
ماوريس�يو بوكيتينو أو الهداف الس�ابق
للفريق راوول غونزاليس.

وبفوزه التاس�ع هذا املوسم ،أوقف ريال
سلس�لة م�ن خم�س مباري�ات متتالية
إليب�ار م�ن دون هزيم�ة ،وحق�ق فوزه
الرابع عى منافس�ه من�ذ الهزيمة املذلة
الت�ي تعرض له�ا أمام�ه بثالثية نظيفة

ع�ى أرض�ه يف ترشي�ن الثاني/نوفم�رب
 2018ح�ني مني بهزيمته الوحيدة ضده
م�ن أصل  13مواجه�ة بينهما حتى اآلن
يف “ال ليغا”.
وكان�ت البداية مثالية لري�ال الذي غاب

اعالم الكرتوني

عنه الربازييل فينيسيوس جونيور بسبب
امل�رض والبلجيك�ي إدي�ن ه�ازار لعدم
استعادته كامل لياقته البدنية ،إذ افتتح
التس�جيل من محاولته األوىل يف الدقيقة
السادسة عرب املتألق بنزيمة بعد تمريرة

متقن�ة م�ن الربازي�يل رودريغ�و ،رافعا
رصيده اىل  11هدفا يف جميع املس�ابقات
هذا املوسم.
وكم�ا ج�رت الع�ادة يف اآلون�ة األخرة،
تح�ول بنزيم�ة اىل دور صان�ع األلع�اب
وم�رر كرة الهدف الثان�ي بعدما تقدم يف
الجهة اليمنى وعكس الكرة اىل الكرواتي
لوك�ا مودريتش الذي أطلقه�ا جميلة يف
سقف الشباك )13(.
وم�ن خط�أ يف منتص�ف فريق�ه للوكاس
فاسكيس ،وصلت الكرة اىل كيكي غارسيا
الذي أطلقها لولبية رائعة مشارف املنطقة
اىل الزاوي�ة اليرسى العليا ملرمى البلجيكي
تيبو كورتوا ( ،)28معيدا أصحاب األرض
اىل أجواء اللقاء.
وبعد تدخل حكم الفيديو املس�اعد “يف أيه
آر” إللغ�اء ه�دف جميل لبنزيم�ة (،)36
بقي�ت النتيج�ة ع�ى حاله�ا م�ع دخول
الالعبني اىل اسرتاحة الشوطني.
وب�دأ إيب�ار النص�ف الثان�ي م�ن اللق�اء
بطريق�ة أفضل من ريال لكن األخر دخل
تدريجي�ا يف األجواء وه�دد مرمى مضيفه
لك�ن م�ن دون نجاع�ة ،قب�ل أن يس�مح
لألخ�ر بتهديده يف الدقائ�ق األخرة إال أن
القائد س�رخيو راموس ورفاقه أفلتوا يف
نهاية املطاف من التعادل وحسموا األمور
لصالحه�م به�دف ثالث يف الوق�ت القاتل
س�جله فاس�كيس بع�د أن تب�ادل الكرة
م�ع بنزيمة إث�ر هجم�ة مرت�دة رسيعة
)2+90(.

س�أذهب يف اتجاه�ات أخ�رى حي�ث لم
يكون االلتزام مثلما أريد”.
وبهذه الهزيمة تراجع توتنهام إىل املركز
الخام�س برصيد  25نقطة بفارق س�ت
نق�اط عن ليفربول املتص�در .ويلتقي يف
مباراته التالية مع ستوك سيتي يف كأس
رابطة األندية اإلنجليزية غدا األربعاء.
م�ن جهة اخ�رى قال مارس�يلو بيلس�ا
مدرب لي�دز يونايتد ،إن فريقه لن يتخى
ع�ن أس�لوب لعبه رغ�م الخس�ارة 6-2
خارج الديار أمام مانشس�رت يونايتد ،يف
الدوري اإلنجلي�زي ،لكنه بحاجة إلجراء
“بعض التعديالت لتجنب التعرض لهزائم
ثقيلة مماثلة”.
ونال ليدز إش�ادة كبرة عى أسلوب لعبه
املعتم�د ع�ى الطاق�ة والضغ�ط ،لكن�ه
انه�ار أمام يونايتد الذي أفلت من ضغط
منافسه بالتمريرات الرسيعة ،واستقبل
فريق بيلس�ا حتى اآلن  30هدفا ليصبح
أضعف دفاع يف الدوري.

وأبلغ بيلسا سكاي سبورتس بأن أخطاء
فريقه وراء الهزيمة الثقيلة.
وأوض�ح“ :اس�تفادوا م�ن تمريراتن�ا
الخاطئ�ة عندما حاولنا بن�اء الهجمات
وبه�ذه الطريقة صنعوا غالبية فرصهم،
إذا نجح الفريق املنافس يف فرض أسلوبه
فه�ذا يعن�ي أن املدرب املناف�س نجح يف
إبطال مفعولنا ،س�نصحح هذه األشياء
لكننا لن نتخى عن أسلوب لعبنا”.
وأضاف املدرب األرجنتيني أن التشكيك يف
أسلوب ليدز يحدث عند الهزيمة فقط.
ومىض قائال“ :عندما تخرس يكون هناك
تس�اؤالت ح�ول أس�لوب اللع�ب ،وحني
تنت�رص فإنك تتلقى إش�ادة علي�ه ،هذا
يشء علينا أن نتقبله”.
وبهذه الخس�ارة يحتل ليدز املركز  14يف
الدوري برصيد  17نقطة متقدما بس�بع
نقاط عى منطقة الهبوط.
ويلتق�ي لي�دز ع�ى أرضه م�ع برنيل يف
الدوري األحد املقبل.

مورينيو يشكك يف التزام بعض العيب توتنهام

ش�كك جوزيه مورينيو م�درب توتنهام،
يف التزام بع�ض العبيه بعد الهزيمة 0-2
أمام ليسرت س�يتي يف الدوري اإلنجليزي
املمتاز.
وحصل الفري�ق الزائر عى ركلة جزاء يف
الوقت املحتسب بدل الضائع من الشوط
األول ،بعد دفعة من املدافع سرج أورييه
يف ظه�ر ويس�يل فوفانا ،وس�جل جيمي
فاردي من عالمة الجزاء.
وأك�د فري�ق امل�درب برين�دان رودجرز،
انتص�اره بع�د ه�دف س�جله توب�ي
ألديرفرل�د مدافع توتنه�ام يف مرماه يف
الشوط الثاني.
وق�ال مورينيو إن أورييه يجب أن يكون
ع�ى دراية باملوقف ،لكنه ل�م يلق باللوم
عى املدافع يف املخالفة املتهورة.
وأبلغ املدرب الربتغايل ،سكاي سبورتس:
“س�أقول إنه خط�أ .علي�ك أن تعلم أين
أنت وأنك داخل منطق�ة الجزاء والالعب
يبتع�د ع�ن مرم�اك ب�دون أي ن�وع من

الخطورة”.
وتابع“ :سرج كان رائ ًعا أمام ليفربول،
وربما كان الالعب األفضل أمام ليس�رت،
لكن�ه ارتكب هذا الخطأ .ه�ل كلفنا ذلك
النق�اط الثالث؟ أعتقد أن من الظلم قول

ذلك”.
وق�ال موريني�و إن رغ�م أنه م�ن الظلم
القاء اللوم عى أورييه ،فإن هناك آخرين
يف الفريق لم يظهروا االلتزام املطلوب.
وأضاف“ :إذا كان عيل التحدث عن أفراد،

ميسي :الفرتة احلالية صعبة

ش�دد األرجنتين�ي ليونيل مييس ،نجم وقائد برش�لونة ،عى أنه مر
بوقت س�يئ للغاية يف الف�رتة املاضية ،بعد الخالف�ات التي نشبت
بينه وبني اإلدارة الراحلة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.
ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية ،بعض املقتطفات
م�ن ترصيحات مييس الت�ي أجراها مع الصحفي ج�وردي إيفول
ُ
س�تنرش يف  27ديس�مرب /كان�ون األول
بإذاع�ة “راك  ،”1والت�ي
الجاري.
ً
وقال مييس“ :أنا بخر ،لقد قضيت ً
سيئا للغاية ،بسبب نهاية
وقتا
املوس�م املايض وما حدث يف الصيف ً
أيضا” .وأضاف ليو“ :لكن اآلن

أشعر أنني بحالة جيدة ومتلهف ومتحمس للموسم”.
وكان برش�لونة قد خرج من النس�خة املاضية لدوري األبطال
بفضيح�ة مدوية ،بعد خس�ارته يف رب�ع النهائي أم�ام بايرن
ميون�خ ( ،)8-2قب�ل أن يدخ�ل الربغوث يف صدام م�ع اإلدارة،
ويعلن رغبته يف الرحيل.
واع�رتف مي�يس أن الوض�ع معق�د يف الن�ادي م�ن الناحي�ة
االقتصادية بسبب فروس كورونا ،وقال“ :أعلم أن النادي يمر
بوقت عصيب ،عى مستوى الفريق واإلدارة ،لكني أتطلع لحصد
األلقاب”.

مفكرة الزوراء
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أستون فيال يفتك بوست
بروميتش يف ميدانه

استعاد أستون فيال نغمة االنتصارات يف الربيمرليج ،بعدما
ع�اد من عق�ر دار وس�ت بروميتش ألبي�ون ،بانتصار كبر
( ،)3-0يف الجولة ال�.14
ويدي�ن “الفيالنز” بالفض�ل يف هذا الفوز للنج�م الهولندي،
من أصول مغربية ،أنور الغازي ،الذي تكفل بتسجيل هدفني
(األول) (والثالث من ركلة جزاء) يف الدقيقتني  5و.88
وأحرز النجم البوركين�ي ،برتراند تراوري ،الهدف الثاني يف
الدقيقة .84
وتع�رض الع�ب وس�ت بروميتش ،ج�اك ليفرم�ور ،للطرد
يف الدقيق�ة  ،37بع�د تدخل عنيف عى ج�اك جريلش ،نجم
أستون فيال.
وبه�ذا ،يعود أس�تون فيال لس�كة الفوز ،بعد تعث�ر الجولة
املاضية بالتعادل س�لبيا أمام برنيل ،ورفعت النقاط الثالث
رصيده للنقطة  ،22ليحتل املركز التاس�ع ،مع تبقي مباراة
مؤجلة له أمام مانشسرت سيتي.
ع�ى الجان�ب اآلخ�ر ،ل�م يشف�ع رحي�ل امل�درب الكرواتي
ُ
تحسن
س�الفني بيليتش ،وقدوم املخرضم سام أالردايس ،يف
نتائ�ج “الباجي�ز” ،ليتكبد الفري�ق خس�ارته الثالثة خالل
آخ�ر  5ج�والت ،متجمدا عند  7نق�اط يف املرتبة ال�( 19قبل
األخرة).

التسيو يتفوق على نابولي

ف�از فريق التس�يو عى ضيف�ه نابويل ،بهدف�ني دون رد ،يف
املباراة التي جمعتهما باألسبوع ال� 13يف الدوري اإليطايل.
وعى ملعب (األوليمبيكو) ،سجل هديف اللقاء كل من تشرو
إيموبييل يف الدقيقة  9ولويس ألربتو يف الدقيقة .56
به�ذا الف�وز ،رفع التس�يو رصي�ده إىل  21نقط�ة يف املركز
الثام�ن ،فيم�ا تجمد رصيد ناب�ويل عند  23نقط�ة يف املركز
الخامس.

ليل يستعيد الصدارة بتعادله مع باريس سان جريمان
اس�تعاد ليل ص�دارة ال�دوري الفرن�يس بتعادله عى
ملعب�ه “بيار م�وروا” مع حامل اللقب باريس س�ان
جرمان م�ن دون أهداف يف ختام الجولة السادس�ة
عرشة من املسابقة .وتوقفت انتصارات ليل املتتالية
عند ثالثة وسقط يف فخ التعادل للمرة السادسة هذا
املوس�م ،فرفع رصيده اىل  33نقط�ة بفارق األهداف
أم�ام ليون الفائز عى مضيفه نيس برباعية نظيفة يف
افتتاح املرحلة ،فيما تراجع باريس سان جرمان اىل املركز
الثال�ث برصيد  32نقطة .وخاض فريق العاصمة املباراة يف
غياب نجم�ه الربازييل نيمار دا س�يلفا لعدم تعافيه
من اإلصابة ،فيما أبقى املدرب األملاني توماس
توخي�ل النج�م اآلخ�ر كيلي�ان مباب�ي
عى دك�ة البدالء بس�بب معاناته
م�ن إصاب�ة عضلي�ة ارغمته
ع�ى الغي�اب ع�ن الحصة
التدريبية .وكان باريس
سان جرمان الطرف
األفض�ل يف املب�اراة
واالكثر استحواذا
ع�ى الك�رة
واندفاع�ا اىل
ا لهج�و م
و ك�ا د
يفتت�ح

التس�جيل يف مناسبات عدة أبرزها رأس�ية االملاني ثيلو كيهرر
إثر ركلة حرة جانبية انربى لها اإليطايل اليس�اندرو فلورنتيس
م�رت بج�وار القائ�م األيمن ( ،)18وأخ�رى للربازي�يل رافينيا
من مس�افة قريبة إثر تمريرة م�ن األرجنتيني أنخل دي ماريا
ارتطم�ت بالقائم األيم�ن  )25(.وأنقد الح�ارس مايك ماينان
مرم�اه من هدف محق�ق بتصديه لكرة بالكع�ب من املهاجم
االيطايل مويز كني إثر تمريرة عرضية من دي ماريا )41(.
وتابع ماينان تألقه عندما تصدى لكرة حاول مدافعه الربتغايل
جوزي�ه فونتي إبعادها من باب املرمى لكنها كانت يف طريقها
اىل الشباك قبل ان يتصدى لها عى دفعتني )45+2(.
ودفع توخيل بمبابي واألملاني يوليان دراكس�لر يف الدقيقة 77
مكان دي ماريا ورافينيا ،دون أن تتغر النتيجة.

هاميلتون يهزم جنم ليفربول
يف سباق شخصية العام

أخت�ر لوي�س هاميلت�ون
ش�خصية الع�ام الرياضية
يف اس�تفتاء هيئ�ة اإلذاع�ة
الربيطانية (بي.بي.يس) ،ليتوج
عام�ا ال ينىس أصب�ح خالله بطال
لسباقات فورموال  1للسيارات للمرة
السابعة.وتفوق هاميلتون ( 35عاما)
ع�ى جوردان هندرس�ون قائ�د ليفربول،
والفارس�ة هويل دويل ،اللذين احتال املركزين
الثان�ي والثال�ث عى الرتتي�ب ،لينال أك�رب جائزة
بريطانية سنوية يف الرياضة ،للمرة الثانية عقب فوزه
بها عام .2014
وأح�رز هاميلتون لقبه الرابع ع�ى التوايل يف فورموال
 1ه�ذا العام ،ليع�ادل رقم مايكل ش�وماخر القيايس
البال�غ  7ألقاب.وفاز ليفرب�ول بطل الدوري اإلنجليزي

املمت�از بجائزة فريق العام ،ون�ال مدربه يورجن كلوب
جائزة مدرب العام .وحصل ماركوس راشفورد مهاجم
مانشس�رت يونايتد ومنتخب إنجلرتا ،عى جائزة خاصة
لدوره يف حملة تقديم وجبات مجانية لتالميذ املدارس.

السلطة الرابعة
العدد 7391 :الثالثاء  22 -كانون األول 2020

«اإلعالم العربي» يستكشف
استعداد القطاع للتحول الرقمي
دبي /متابعة الزوراء:
تطرح فعاليات الدورة التاس�عة
عرشة ل�«منتدى اإلعام العربي»
يف دب�ي تس�اؤالت ح�ول ق�درة
العمل اإلعامي يف الوطن العربي
بمجاراة التحول الرقمي ،وس�ط
التحدي�ات التي تواج�ه أي تغري،
يف الوقت الذي ساهمت الوسائل
الجدي�دة يف حال�ة ع�دم اليق�ني
ل�دى املتلق�ي العربي .ويس�عى
«املنت�دى» يف جلس�اته الحوارية
املقام�ة ،وفق املفاهي�م الجديدة
«عن بع�د» ،إىل معرف�ة أمكانية
إيج�اد حل�ول واس�رتاتيجيات
ق�ادرة عىل املس�اعدة يف التحول
الرقمي ،وكيف يمكن االستفادة
م�ن عن�ارص الث�ورة الصناعية
الرابعة التي تعتمد بشكل أسايس
ع�ىل الرقمن�ة اإلبداعي�ة ،وه�ذا
بينم�ا يوص�ف العم�ل اإلعامي
باملهن�ة اإلبداعي�ة ،العتماده�ا
بشكل كبري ع�ىل اإلبداع الفكري
والق�درة عىل االتص�ال وصناعة
املحتوى املؤثر.
فعاليات «منتدى اإلعام العربي»
تنظ�م تح�ت رعاي�ة وبحض�ور
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس
مجل�س الوزراء حاك�م دبي يوم
 23ديس�مرب (كان�ون األول)
الج�اري افرتاضي�اً ،بمتابعة عن
بع�د م�ن أكثر  3آالف ش�خصية
من نخبة القيادات واملؤسس�ات
اإلعامية العربية والعاملية وكبار
الكت�اب واملفكري�ن ،واملثقف�ني

واألكاديميني واملهتمني بصناعة
اإلعام يف املنطقة العربية.
وتحت ش�عار «اإلع�ام العربي:
املس�تقبل ...رقم�ي» ،يبح�ر
املنت�دى بملف�ات آف�اق العم�ل
اإلعامي يف املنطقة خال املرحلة
املقبل�ة ،ويس�تعرض الحل�ول
واسرتاتيجيات التحول إىل البيئة
الرقمي�ة .وقال�ت من�ى امل�ري،
رئيس�ة «نادي دب�ي للصحافة»
رئيس�ة اللجن�ة التنظيمي�ة
للمنتدى ،يف ترصيح لها «نتطلع
للتع�رف ع�ىل رؤى وأفكار حول
عال�م رسي�ع التغ�ريات تنشغل
فيه شعوبنا بالعديد من القضايا
التي تط�ال املشهدين الس�يايس
ً
فض�ا عن املشهد
واالقتصادي،
الصح�ي ال�ذي تص�در األحداث
العاملي�ة بس�بب جائح�ة كوفيد
  19وانعكاس�ها ع�ىل مختل�فأوجه الحياة ومجاالتها بما فيها
املجال اإلعامي».
ه�ذا ،ويش�ارك يف «املنت�دى»
الدكت�ور مصطف�ى مدب�ويل
رئيس مجلس ال�وزراء املرصي،

والدكت�ور نايف الحجرف ،األمني
الع�ام ملجل�س التع�اون ل�دول
الخليج العربية ،وأس�امة هيكل
وزي�ر الدول�ة لإلع�ام يف مرص،
ومايكل فريدن�ربغ رئيس وكالة
روي�رتز لألنب�اء ،إىل جان�ب عدد
م�ن اإلعاميني الع�رب وقيادات
املؤسس�ات اإلعامي�ة العاملي�ة،
واملعني�ني بالش�أن اإلعام�ي يف
املنطقة.
كذل�ك يش�ارك الكات�ب واملفكر
األمريك�ي توم�اس فريدم�ان،
واإلعامي والكاتب السعودي عبد
الرحم�ن الراش�د ،ومرييل براون
الصح�ايف واملدير الس�ابق لكلية
اإلع�ام واالتص�ال الجماه�ريي
بجامع�ة مونتكل�ري األمريكي�ة،
واإلعامي�ة والكاتب�ة البحرينية
سوس�ن الشاع�ر ،والدكتور عيل
النعيم�ي رئي�س لجن�ة الدف�اع
والداخلي�ة والخارجية باملجلس
الوطن�ي االتح�ادي اإلمارات�ي،
والخب�ري الكويت�ي الدكتور فهد
الشليم�ي رئيس منت�دى الخليج
لألمن والسام.

حبس صحفي مصري  15يوماً على ذمة التحقيق
القاهرة/متابعة الزوراء:
أعل�ن رئي�س لجن�ة الحري�ات بنقاب�ة الصحفيني
املرصي�ة ،عمرو ب�در ،ظهور الصحف�ي عامر عبد
املنع�م يف نياب�ة أم�ن الدول�ة العلي�ا ،بعد ي�وم من
اعتقاله من قبل األمن.
وقال بدر عىل صفحته عىل فيس�بوك ،إن نيابة أمن
الدول�ة قررت حب�س عبد املنع�م  15يوما ً عىل ذمة
التحقي�ق ،بتهم�ة “نرش أخب�ار كاذب�ة ومشاركة
جماعة إرهابية يف تحقيق أهدافها”.
وكان ناش�طون مرصيون أفادوا ب�أن قوات األمن
ألق�ت القبض عىل الكاتب الصحفي املعارض عامر
عبد املنعم ،عقب اقتحام منزله فجر السبت املايض،
ع�ىل خلفية نرشه العدي�د من املق�االت التي تنتقد
سياس�ات الرئيس عبد الفتاح الس�ييس مؤخراً ،يف
إطار الهجمة التي تشنها الس�لطات املرصية بحق
الصحفي�ني والحقوقي�ني والناش�طني املعارضني،
ع�ىل الرغم م�ن املطالب�ات الدولية املتك�ررة ملرص
بشأن اإلفراج عن سجناء الرأي.
وش�غل عبد املنعم رئاسة تحرير املوقع اإللكرتوني
لجري�دة الشعب املرصي�ة ،الناطقة بلس�ان حزب
ً
فض�ا ع�ن منصب
االس�تقال (العم�ل س�ابقاً)،
مساعد رئيس تحرير الجريدة إبان صدور نسختها
الورقي�ة .كذلك ش�غل مناصب عدة س�ابقة ،منها
مدي�ر تحري�ر سلس�لة “رؤى مع�ارصة” الصادرة
عن “املركز العربي للدراس�ات اإلنسانية” ،ورئيس
تحري�ر وكال�ة األخبار اإلس�امية “نب�أ” ،وموقع
العرب نيوز (شبكة أخبار العرب).
وين�رش عبد املنع�م مقاالت منتظم�ة يف العديد من
املواقع واملنصات اإلخبارية ،مثل “الجزيرة مبارش”
و”املعهد املرصي للدراس�ات” و”رس�الة بوس�ت”
و”جري�دة األم�ة” و”بواب�ة الحري�ة والعدال�ة”
و”طريق اإلسام” .وتحظى مقاالته باهتمام بالغ
ب�ني رشائح القراء يف مرص ،ال س�يما م�ن متابعيه
عرب موقع التواصل االجتماعي “تويرت”.
وصوت الربملان األوروبي بأغلبية كبرية عىل مرشوع

ق�رار ،ملطالبة املؤسس�ات األوروبي�ة ب�”خطوات
جادة لوق�ف انتهاكات حقوق اإلنس�ان من جانب
الس�لطات املرصية ،والدعوة إلطاق رساح معتقيل
ً
فض�ا عن وق�ف القيود عىل
ال�رأي من الس�جون،
عم�ل منظم�ات املجتمع املدن�ي والعامل�ني فيها،
ووضع آلي�ة يف نهاية ش�هر يناير /كان�ون الثاني
املقبل للرصد واإلباغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان
يف مرص”.
وتشه�د موج�ة اس�تهداف الصحفي�ني املعارضني
للنظ�ام يف م�رص تصاع�دا ً من�ذ انق�اب  3يوليو/
تموز  .2013وحصد هذا االستهداف حياة الكثريين
منهم ،إما بقتلهم أثناء ممارس�ة عملهم يف تغطية
األحداث والفعاليات املعارضة ،أو اعتقالهم تعسفيا ً
من دون أس�باب ظاه�رة ،أو فصلهم عن العمل ،ال
ل�يء إال لكونهم معارضني للس�ييس ،أو ينتقدون
سياس�اته يف الغرف املغلقة ،أو عرب مواقع التواصل
االجتماعي.
وحس�ب صحفيني مقربني من عبد املنعم ،فإن قوة
م�ن جهاز األم�ن الوطن�ي التابع ل�وزارة الداخلية
اقتحم�ت منزل�ه يف حي اله�رم بمحافظ�ة الجيزة
فج�راً ،وحطم�ت محتوياته يف أثن�اء إلقاء القبض
علي�ه .يف حني ناش�دت أرست�ه نقي�ب الصحفيني
ضياء رش�وان ،واألعضاء يف مجلس النقابة ،رسعة
التح�رك خوفا ً ع�ىل حياته ،نظ�را ً ألن�ه يعاني من
بعض األمراض املزمنة.
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دراسة ترصد ضعف حضور النساء يف العمل الصحفي
الرباط/متابعة الزوراء:
أعل�ن ن�ور الدي�ن مفت�اح ،رئي�س
الفيدرالية املغربية لن�ارشي الصحف،
تفاصيل دراسة حديثة يقوم بإعدادها
املجل�س الوطن�ي للصحاف�ة ،تظه�ر
ضع�ف حض�ور النس�اء يف العم�ل
الصحفي مقابل هيمنة الذكور.
مفت�اح ،الذي كان يتح�دث خال ندوة
“الحماي�ة القانوني�ة واملؤسس�اتية
للصحفيات باملغرب” ،املنظمة من قبل
الهيئ�ة املغربية للصحفي�ات الشابات
واملنتدى املغرب�ي للصحفيني الشباب،
قال إن الدراس�ة التي س�تصدر قريبا،
وتعن�ى بأوض�اع الصحفي�ني عق�ب
إص�دار مدون�ة الصحاف�ة ،أوضح�ت
وج�ود  1014مؤسس�ة صحفي�ة ،من
ضمنه�ا فقط  509مؤسس�ات تحظى
باملاءم�ة القانوني�ة ،وفق�ط 100
مقاولة مهيكلة.
وأوض�ح املتحدث ذاته أن�ه خال العام
املايض تم منح  3170بطاقة صحافة،
م�ن ضمنه�ا  1072يف الصحاف�ة
اإللكرتوني�ة ،و 613يف الصحاف�ة
الورقي�ة ،م�ربزا أن  30باملئة فقط من
الحاصل�ني عىل البطاقة نس�اء ،بواقع
 735صحفي�ة ،مقاب�ل  70باملئ�ة من
الرجال.
أم�ا ع�ن الفئ�ات فأوضح مفت�اح أن
نسبة النساء يف صفوف املحررين بلغت
 40باملائ�ة ،مقاب�ل  60باملئ�ة رج�ال؛
وتنخفض هذه النس�بة عىل مس�توى
رئاس�ة التحرير ،الت�ي ال تمثل ضمنها
النس�اء س�وى  35باملئ�ة ،مقاب�ل 65
باملائة ذكور ،فيما نس�بة س�كرتريات

التحري�ر تبل�غ  31باملائ�ة ،مقابل 69
للذك�ور .أما مديرات النرش فا تتجاوز
نس�بتهن  11باملئ�ة ،مقاب�ل  89باملئة
للذكور؛ يف حني تنخفض نسبة النساء
أكث�ر يف مهنة التصوير ،إذ ال تتجاوز 7
باملئة.
من جانبها قالت ماجدة آيت الكتاوي،
منس�قة الهيئ�ة املغربي�ة للصحفيات
الشاب�ات“ :رصدن�ا مجموع�ة م�ن
الخروق�ات والتج�اوزات يف ح�ق
الصحفي�ات املغربيات ،وم�ن هنا جاء
التفك�ري يف مجموع�ة عم�ل ملناقش�ة
الحماي�ة القانوني�ة واملؤسس�اتية
للصحافيات”.
وأوضح�ت آي�ت الكت�اوي أن الهيئ�ة
املغربي�ة للصحفي�ات الشاب�ات تأتي
يف إط�ار الدف�اع ع�ن الصحفي�ات
املغربي�ات ووضعي�ة امل�رأة الصحفية

داخل املؤسس�ة اإلعامية ،مشددة عىل
رضورة إخ�راج ع�دد م�ن املشاريع إىل
أرض الوج�ود لضم�ان الحماي�ة لهذه
الفئة.
وتق�رتح الهيئ�ة تعدي�ل القوان�ني
والترشيع�ات املؤث�رة عىل عم�ل املرأة
يف قطاع اإلع�ام لتصبح أكث�ر مراعاة
الحتياجاته�ا ،وتحفي�ز املؤسس�ات
اإلعامية عىل نهج تمييز إيجابي تجاه
الصحفي�ات ،وتعزي�ز دور اإلعاميات
الصحفي�ات داخ�ل املؤسس�ات
اإلعامية.
وتحدث�ت حنان رح�اب ،نائب�ة رئيس
النقاب�ة الوطني�ة للصحاف�ة املغربية،
خ�ال مداخلة لها ،عن ك�ون الحماية
القانوني�ة للصحفي�ات ممكن�ة ،لكن
يج�ب التفري�ق ب�ني الحماي�ة أثن�اء
املمارسة املهنية وخارجها.

وتابع�ت رحاب“ :هن�اك مجموعة من
ّ
يعلن ع�ن االعتداء الذي
الصحفي�ات ال
يتعرض�ن ل�ه خوف�ا م�ن أن يخرسن
عمله�ن ،وبالت�ايل أصبحن�ا نطب�ع
م�ع مجموع�ة م�ن املمارس�ات داخل
املؤسسات اإلعامية ،األمر الذي زاد من
ح�دة االعتداءات ضد الصحفيات ،وهو
ما نراه عىل أرض الواقع مؤخرا”.
وأردف�ت املتحدث�ة ذاته�ا“ :يف املقاب�ل
هن�اك صحفي�ات عربن ع�ن رفضهن
ه�ذه املمارس�ات ،وتعرض�ن بع�د
ذل�ك للس�خرية والتنم�ر والتشه�ري،
واالنتق�اص واالبت�زاز ،أو خس�ارة
منصبه�ن أو عملهن ،ما يفرض وجود
رقم أخ�ر داخل املؤسس�ات للتبليغ
ع�ن االعت�داءات الت�ي تتع�رض له�ا
الصحفيات”.
م�ن جانبه�ا تحدث�ت حي�اة ندي�ي،
رئيس�ة هيئة “تطلعات نسائية” ،عن
العنف الذي تعرتض له النس�اء بشكل
عام ،ومنهن الصحفيات ،ومن صنوفه
التح�رش بس�بب الوضعي�ة املهني�ة،
مؤك�دة رضورة مناقش�ة العن�ف يف
مستويات أربعة.
ويف م�ا يرتبط بالبع�د الوقائي تحدثت
نديي عن وجود “عقليات ال تتقبل أن
تك�ون املرأة صحفي�ة “ ،وزادت“ :عىل
الثقافة الشعبية أن تتقبل الدور الجديد
للنساء” ،مشرية أيضا إىل البعد الزجري
بالق�ول“ :يج�ب أن تعت�رب الوضعي�ة
املهني�ة ظرف�ا م�ن ظ�روف التشدي�د
ضمن مختلف القوانني”؛ كما أوضحت
أهمي�ة املنهج العلمي يف عملية الرتافع
ورضورة املعرفة يف املجال.

تغطية كورونا يف  ...2021حتديات لإلعالم
واشنطن/متابعة الزوراء:
ال ي�زال كورون�ا يصي�ب املزيد م�ن الن�اس ويحصد
األرواح ،يف املقابل تظهر أخبار مبرشة من هنا وهناك
ّ
لك�ن العالم ال يزال
حول اللقاح ال�ذي طال انتظاره.
يحت�اج وقتاً ،فيما تكاد الدق�ة اإلعامية تصبح أكثر
إلحاح�اً ،كون األخبار الكاذب�ة والتضليل عن جائحة
كوفيد -19وإصاباته ولقاحه مستمرة باالنتشار من
دون قدرة عىل وضع ح ّد لها حول العالم ،خصوصا ً يف
ّ
ظل انتشار حرك�ات علنيّة ومجموعات عىل اإلنرتنت
ّ
تشك�ك بالف�ريوس وتدعو لع�دم تلقي اللق�اح ،كما
تضلّل بخصوص العلم عموماً .فكيف ينبغي لوسائل
اإلع�ام أن توازن بني ش�تاء كورون�ا القاتم واألخبار
املفعمة باألمل حوله؟
تنقل شبكة “يس أن أن” عن األستاذة يف جامعة نورث
كارولينا يف تشاب�ل هيل ،زينب توفيقجي تأكيدها أن
“الواقعية مهمة”.
وتوضح أن “األخبار الس�ارة جي�دة حقاً ،لكن هذا ال
يزيل التحديات التي ما زلنا نواجهها والشتاء الصعب
الذي ينتظرنا مع ارتفاع حاالت اإلصابة ،واملستشفيات
والعاملني يف مجال الرعاية الصحية املثقلني باألعباء،
لذلك أعتقد أنها مس�ألة واقعية يف كا األمرين ،الجيد
والس�يئ” .وترى خبرية األم�ن الداخيل واملحارضة يف
كلي�ة كيني�دي الحكومية بجامعة هارف�ارد ومحللة
“يس أن أن” ،جوليي�ت كاييمس�ايد ،أن�ه “إذا ك�ان
ع�ام  2020حلقة طويلة من البؤس ،فس�يكون عام
 2021منقس�ما ً إىل أكث�ر من شاش�ة” .وتوضح أنه
“يج�ب ع�ىل املراس�لني أن يس�تمروا يف الكش�ف عن
مأساة هذا الوباء واس�تجابة حكوماتنا ،ولكن أيضا ً
التقاط الضوء املتأللئ ،الذي سيكون أكثر إرشاقا ً عىل
مدار األش�هر مع تقديم لق�اح يف موجات” .وتضيف
أن “القص�ص الطبي�ة للم�رىض واألطب�اء واألجهزة
الصحية ،ش�خصية للغاية وحميمة .أما لوجستيات
سلسلة التوريد فهي ليست كذلك”.
وبينما يتم طرح اللقاحات ،سيظل مايني األمريكيني

يمرضون .قالت طبيبة الطوارئ واألس�تاذة بجامعة
ب�راون ،الدكت�ورة ميغ�ان ران�ي“ :علين�ا أن نجتاز
الشهرين املقبلني .علينا أن نس�تمر يف إرس�ال رسالة
مفادها أن هذا مرض حقيقي ،وهناك أشياء حقيقية
يمكنن�ا القي�ام بها ملن�ع انتش�اره” .وتابع�ت راني
“أنت�م بصفتكم وس�ائل إعام ،فإنك�م أفضل فرصة
إلعطاء رس�الة صحية عامة مفهومة ومتسقة ،ألن
حكومتنا الفيدرالية تس�تمر يف التعثر يف هذه املهمة،
مع استمرار العديد من حكومات الواليات يف الرتاجع
عن املهمة”.
يشري املؤس�س املش�ارك واملحرر التنفي�ذي يف املوقع
الطب�ي  ،STAT Newsري�ك ب�ريك ،إىل أن “كورونا لم
تك�ن أبدا ً قص�ة أحادية البعد .لعدة أش�هر ،ش�هدنا
تقدم�ا ً علميا ً تدريجي�ا ً بشأن اللقاح�ات والعاجات
حتى عندما شهدنا مأساة إنسانية عىل نطاق واسع.
لقد غطى الصحفيون بأمانة األمل واليأس” .ويشري
إىل أن�ه “يف ه�ذا الصدد ،تق�ع عىل عاتق املؤسس�ات

اإلخباري�ة ،هذا الشت�اء ،مس�ؤولية مواصلة فعل ما
كن�ت تفع�ل منذ بداي�ة ه�ذه األزمة ،تغطي�ة جميع
عن�ارص القص�ة” .ويوض�ح“ :ابحث�وا ع�ن ط�رق
الس�تعراض القصص البرشية املقنعة بحيث ال يغفل
الجمهور عن الخسائر الهائلة التي يلحقها الفريوس
بالبل�د .ابتك�روا طرقا ً تعكس الوع�د باللقاحات ،مع
تقديم تقاري�ر صارمة عن إطاقها .ه�ذه اللقاحات
هي أضواء حقيقية يف نهاية النفق ،لكنها ليست دوا ًء
س�حرياً .هناك أس�ئلة ملحة حول اللقاحات نفسها،
مث�ل امل�دة التي س�توفر فيه�ا املناع�ة ،وكذلك حول
كيفية توزيعها ومن سيحصل عليها أوالً”.
وأث�ار ب�ريك بع�ض األس�ئلة الرئيس�ة الت�ي تحتاج
مؤسس�ات األخبار إىل االستمرار يف معالجتها .القراء
واملشاه�دون بحاج�ة إىل إجابات عن االستفس�ارات
األساس�ية حول اللقاحات“ .الطري�ق أمامنا ال بد أن
يكون ش�اقاً ،ويجب عىل الصحفي�ني اتباعه” ،يقول
بريك.

فيسبوك تطور ميزة إلراحة القراء من عناء قراءة األخبار الطويلة
كاليفورنيا/متابعة الزوراء:
أعلن�ت رشكة فيس�بوك ع�ن تطوي�ر ميزة
جديدة للمقاالت ،ملس�تخدمي فيسبوك ومن
يواجهون مشكات يف قراءة املقاالت الطويلة
عىل فيس�بوك ،حيث تسمح تلك امليزة بقراءة
املق�االت يف وق�ت أق�ل دون الحاج�ة للعودة
للمقال األصيل .وإراحة القراء من عناء قراءة
األخبار الطويلة.
وذك�ر موق�ع بازفي�د األمريك�ي أن الرشكة
عرضت حديثا هذه املي�زة يف اجتماع داخيل.
كم�ا أنها تخطط إلضافة ميزات ،مثل :الرسد
الصوت�ي ،ومس�اعد للرد عىل االستفس�ارات
بشأن املقاالت.
وتح�اول الشبك�ة العماق�ة من�ذ س�نوات
تطوير خدماتها يف مج�ال األخبار ،ويف العام
املايض أطلقت قس�ما مخصصا لألخبار عىل
موقعها املسمى فيسبوك نيوز ،للمستخدمني
يف الوالي�ات املتح�دة .كم�ا تريد توس�يع هذا
الربنامج ليشم�ل دوال أخرى ،مثل ..الربازيل،
وأملانيا ،والهند.
وأث�ار اجتماع نهاية الع�ام لعماق الشبكات
االجتماعي�ة ،ه�ذا الع�ام العديد م�ن الجدل
والدع�اوى القضائي�ة املتع�ددة بخص�وص
مكافحة االحتكار.
وض�م االجتم�اع ع�ددا كب�ريا م�ن امل�دراء
التنفيذيني للرشك�ة بقيادة الرئيس التنفيذي
م�ارك زوكريب�رغ ،ووص�ف بعضه�م ع�ام

 2020بأن�ه عام صعب ،حي�ث نجت الرشكة
م�ن رد الفعل العنيف لقت�ل الرشطة لجورج
فلويد وبريونا تايلور وآخرين من األمريكيني
السود.
وق�ال قادة الرشك�ة إن الشبكة مضت قدما،
حيث أضافت ح�وايل  20ألف عامل جديد هذا
العام.وأف�اد رئيس التكنولوجيا يف فيس�بوك
ماي�ك رشوب�ر ،إن�ه م�ع وج�ود املزي�د م�ن
األشخاص حول العالم يف املنزل ،فقد شهدت
الرشكة استخداما قياسيا.
وأض�اف أن حرك�ة امل�رور ع�ىل مدار ش�هر
م�ارس امل�ايض كان�ت مشابهة لي�وم رأس
الس�نة الجديدة ،وهو عادة أكثر فرتات العام
ازدحاما عىل فيسبوك.
من بني التطورات التي روج لها رشوبر كانت
التزامات الرشكة بالذكاء االصطناعي ،والتي
غالب�ا ما يُنظ�ر إليها داخليا ع�ىل أنها الدواء
الشايف ألمراض الشبكة االجتماعية.
وأش�ار إىل أن مراكز بيانات فيس�بوك تتلقى
“أنظم�ة جدي�دة” م�ن ش�أنها أن تجعله�ا
أرسع من  10إىل  30مرة ،وتس�مح ل�”الذكاء
االصطناعي” ( )AIللفيسبوك بتدريب نفسه
بشكل أسايس.
وتاب�ع “إنه�ا يف الواقع األداة الرئيس�ة ،التي
نس�تخدمها حاليا يف اإلنت�اج ملحاربة خطاب
الكراهية واملعلومات املضللة ،وهي برصاحة
أصع�ب مشك�ات املحتوى الت�ي نواجهها”،

مشريا إىل أن موقع فيسبوك يكتشف اآلن 95
يف املئ�ة من الكام ،الذي يحض عىل الكراهية
عىل املنصة.
ويتوق�ع متابع�ون ح�دوث بع�ض األخطاء
يف تلخي�ص األخب�ار .فق�د يرتك�ب الذك�اء
االصطناعي أخطاء يف تحليل محتوى املقالة،
ثم يختار أجزاء مُ ْش ِكلَة من املحتوى اس�تنادا
إىل خوارزميات التدري�ب الخاصة به .وهناك
احتمال حتى لو كان ضئيا إلنشاء معلومات
مضللة ونرشها.
وس�تحتاج فيس�بوك أيض�ا إىل تدري�ب
خوارزميته�ا لتجنب أخذ اقتباس�ات أو جمل
خ�ارج الس�ياق م�ن املق�االت .ويمك�ن أن
يتعارض امللخص ،الذي يبدو غري إشكايل مع
املقالة أو املوضوع ،والعكس صحيح.
يف األسابيع األخرية ،تراجع موظفو فيسبوك
املغادرون ع�ن فكرة أن الذك�اء االصطناعي
يمك�ن أن يعال�ج مشك�ات تعدي�ل محتوى
الرشك�ة ،وكت�ب ني�ك إنزوت�ي ،يف مذك�رة
ال�وداع الخاص�ة به يف ديس�مرب “ل�ن ينقذنا
الذكاء االصطناعي” ،وأضاف ،بحسب املوقع
األمريك�ي بازفيد“ ،إن رؤية مارك زوكريبرغ،
التي توجه معظم أعمال النزاهة لدينا اليوم،
ه�ي الرؤي�ة الت�ي يت�م فيه�ا اإلرشاف عىل
الخط�اب الب�رشي من خ�ال روبوتات ..من
الواضح أن هذا هو الواقع املرير؛ لكنه متأصل
بعمق بحيث لم نعد ناحظه بعد اآلن”.
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قراءة يف نص (وأحرر البوح) للشاعرة البابلية
(حوراء الربيعي) من ديوانها (قربان على مذبح الصيت)
عبد احلسني الشيخ علي
إن قصيدة النثر ينظر أصحابها إىل جوهر
الشع�ر ويتعامل�ون مع�ه الم�ع قوانينه
التي تغريت تبع�ا الختلف الذائقة وإيقاع
الحي�اة كما أن الشاع�ر الحقيقي ال يقف
عند رشط�ي ال�وزن والقافية ب�ل تنطلق
رؤاه م�ن نق�اط تعبريية وفني�ة تخضع
ملوهب�ة الشعر  .يقول باش�لر عن تشكل
التعبري الشعري والص�ورة الشعرية (هي
بروز متوثب ومفاجئ عىل س�طح النفس
 ،ال تخض�ع الندفاع داخيل وليس�ت صدى
للم�ايض  ،فم�ن الصعب معرف�ه عىل أي
عمق يتم رجع األصداء وكيفية تلشيها).
إن ك�ل م�ا من ش�أنه أن يح�دث يف النص
تموج�ات وذبذب�ات باعتباره�ا جميع�ا
إذا اتس�قت وتناغم�ت ووظف�ت وجعلت
يف نس�ق أحدث�ت رضوب�ا من املوس�يقى
املقيسة عىل وفق النظام العرويض القديم
أو ع�ىل وفق أي نظام إيقاع�ي آخر جديد
ينبع من إيقاع الحياة أو إيقاع العمل دون
أن تكون له صورة مسبقة الصنع  .وبذلك
يشمل فهمنا ه�ذا جميع أنواع الشعريات
الصوتي�ة التي تلتزم يف صياغتها اس�لوب
األداء املوسيقي يف عنرصين رئيسني :هما
التناغم واالنسجام .
وبع�د تلك املقدم�ة وقبل الدخ�ول يف نص
الشاع�رة البابلية حوراء الربيعي ( وأحرر
البوح ) وج�دت هيكلية النص وبنيته من
حي�ث االيقاعي�ة املوس�يقية وكأنني اقرا
ش�عرا عموديا مقفى انها ليس�ت مبالغة
عىل االقل من جانبي وهذا ليس فرضا عىل
املتلق�ي او الناقد االخر ذلك الن الكاتبة لم
ترتك فراغات يف الجمل النثرية فهي حسب

قراءتي للنص قد جعلت�ه يف ثلث مقاطع
ح�ني البدء بالقراءة وليس بنفس واحد او
مقطع بمعن�ى ان كل مقط�ع من الثلث
مقاط�ع اوجدته الكاتب�ة وكتبتله وكأنها
كانت تس�تمع ملوس�يقى وهي تصوغ لنا
اروع القطع النثرية ،والفراغ الذي اقصده
هو الف�راغ الحيس وااليقاعي لكتلة النص
كبناء متكامل وهو وحدة املوضوع كبناء
هرم�ي للوصول اىل قمة اله�رم او الفكرة
من الن�ص  .وم�ن جانب اخ�ر مهم وهو
الجانب او العمق الشع�وري والقدرة عىل
توظي�ف الكلمات الذي تتمت�ع به الكاتبة
واملعرف�ة االدبية تعطينا انطباعا انها ذات
كفاءة وقدرة عىل رؤيتها املس�بقة قبل ان
تدلف يف الكتابة ومن بعد ذلك تندلق الصور
النثري�ة ،كما انني وجدته�ا تنهج منهج
رائعا من خلل التنس�يق بني اربع عوامل

مهم�ة وطرحه�ا كن�ص وه�ي  /الفكرة
 /الجم�ل النثرية  /االحس�اس العميق /
االيقاعية املوس�يقية ،وهذه ميزة ال اقول
ب�ان الكاتب�ة البابلية ( ح�وراء الربيعي )
تتفرد فيه�ا بل تميزت وبع�د تلك املقدمة
علين�ا ان ندخل الن�ص بقراءته كمقاطع
وكما اسلفنا .
ففي عن�وان الن�ص نجد ان هنال�ك قيود
تري�د ان تتح�رر منه�ا وقال�ت ( البوح )
ألنه�ا وجدت ان تل�ك الكلم�ة اعمق ما يف
داخ�ل الفرد م�ن وصف للشع�ور وهمها
ان تخرج�ه من قي�د ربما فرضت�ه البيئة
او املجتم�ع او انه�ا وج�دت ان ك�ل م�ا
حوله�ا ما ه�و اال قيود ال مس�وغ لها بل
ه�ي مصطنعة وليس�ت ذات داللة او ذات
منه�ج تحرضي يعط�ي فس�حة للتعبري
الطبيعي املجب�ول يف الفرد بمعنى الحرية

املنضبط�ة دون تأث�ريات خارجي�ة ،ففي
املقط�ع االول الذي يبدا بالنص وينتهي ب�
(وأشيع بكائي للرحيل بل زخرفة ) هنالك
حالة نفي لفح�وى العنوان فهنالك رصاع
تع�ب عنه ب (ال يص�ل إىل مفرتق الهمس
صوتي ) وه�ذا املفرتق الذي تريد الوصول
ل�ه ربما هو لديها مفت�اح ملغاليق التحرر
وعندما تجد ذلك صعبا رغم انها يف مقتبل
العم�ر ولديه�ا افكاره�ا النامي�ة والت�ي
ش�بهتها ( بالباع�م ) وكأنها تقول انا ما
زلت يف مقتبل العمر واواجه كل تلك القيود
املفرط�ة ملنعي من تحرري ف�ل ملجأ لها
س�وى الدمع لعل ان�رشاح او فرحة تزهر
حني البك�اء لتشيعه مع ك�ل رحيل وهي
مس�تغرقة يف م�ا تبقى من ام�ل يأتي من
السماء بل تكلف او تصنع (زخرفة).
يف املقطع االتي وهو الثاني يتحول الدمع
لديها اىل عويل وهنا نجد الشعور لديها قد
اخذ منحى اعىل يف مدى ارتفاع حدة الحزن
واالل�م ( مجد العوي�ل ) اذ انها وجدت ان
ثنائي�ة العويل ورائحة املطر حالة واحدة
تعب عن خلج�ات النفس ألنها رات ان يف
كل قطرة رحيل يستحق العويل يف بيئة ال
تعطي غريه لكنها يف نفس الوقت تتمنى
اله�روب او اعط�اء صبغ�ة تخرجها من
هذه القيود من خ�لل اصطناع اغنية او
انه�ا تحاول ايجاد طق�س مغاير للتحرر
م�ن ربقة القيود املكبلة لكل ما هو منايف
للتقاليد البالية املفرطة يف النكوص (ألبد
الوق�ت بس�حب م�ن غبط�ة ) يف انتظار
الربي�ع ال�ذي يغ�ري ك�ل فص�ول العم�ر
الخريفي�ة لكنه�ا ترى ان ك�ل هذا مجرد
امال فل سبيل لها اال ان تعلقها عىل حبل
التمن�ي (أعلق اآلمال عىل حب�ل التمني )

وه�ي صورة نثرية مع�بة جدا عن حالة
م�ن اإلحباط او يشء من ه�ذا القبيل الن
الواقع املجتمعي او التقاليد هي السائدة
متج�ذرة يف وه�م التقالي�د كأنها س�جن
عبثي ،ومن تلك العبارة (أعلق اآلمال عىل
حبل التمني ) يبدأ املقطع الثالث واألخري
يف النص حيث نج�د الشاعرة ترى ان كل
أمنياتها وأمالها رهن األيام املتدافعة نحو
املجه�ول الذي يعب�ث بأحلمه�ا وامالها
الغض�ة بفعل التكرار العبثي بس�بب تلك
التقالي�د العابرة للتاري�خ الغري متوافقة
م�ع تطلع�ات وطم�وح الف�رد بالتعبري
الفعيل يف واق�ع متجرد من تل�ك التقاليد
فهي الشابة الطموحة تفتح عينها فرتى
طموحاته�ا وأمالها متجه�ة إىل التهاوي
بس�بب املجتمع املنفعل واملتطرف س�لبا
لذلك نجد الشاعرة ق�د وجدت ان التحرر
هو مح�ض امنيات مقتولة س�لفا فتلوذ
بالذكري�ات وطفولته�ا البيئ�ة ذلك الن
الفك�ر املتن�ور غ�ري ق�ادر ع�ىل الصمود
امام االن�ا التي تتص�در املشهد من كافة
املرجعي�ات واأليديولوجي�ات التي تحمل
مقص قط�ع االحلم واآلم�ال التي تمثل
االرتقاء باإلنسان اىل حقيقة وجوده دون
قيد او رشط (فرايش يف أزمة نفسية ) تلك
العبارة تدل عىل ان التحرر تحول اىل ازمة
نفس�ية باحثة عمن ينتشله�ا ويحررها
م�ن تل�ك القي�ود وه�ي األنث�ى الشاب�ة
الطموح�ة التي وجدت نفس�ها يف خوف
من أي فعل تح�رري ربما يرتد عليها من
مجتمع موبوء بالتقاليد وكأنها تستغيث
بم�ن يزي�ح عنها ه�ذا الخ�وف او يحمل
عذاباته�ا لتتح�رر وترى الحي�اة بما هي
عليه دون قيد...

إيتالو كالفينو..صاحب القصص الصعبة !
سامر أنور الشمالي
ول�د الكات�ب اإليطايل (إيتال�و كالفينو) ع�ام  1923يف
كوبا ،ث�م عاد مع أرسته إىل ايطالي�ا وهو طفل صغري،
وقام برحلت كثرية إىل العديد من دول العالم يف شبابه.
وم�ع ذلك ظل املك�ان املحبب إلي�ه هو ايطالي�ا ،برغم
حسه اإلنساني بقيمة الحياة يف كل مكان.
تخرج (كالفينو) من جامعة (فلورنسة) قسم الزراعة.
وكان مهتم�ا بالسياس�ة ،فالتحق بالح�زب الشيوعي
اإليطايل وعم�ل يف صحيفة الحزب ،وك�ان يكتب املقال
الس�يايس إضافة إىل كتابته املق�االت األدبية ،والثقافية
عامة.
وقد ثبت�ت مكانة (كالفين�و) كأهم أدب�اء ايطاليا بعد
الحرب العاملية الثانية ،ومازالت مكانته محفوظة حتى
اآلن كأحد أهم األدباء اإليطاليني ،ومن األدباء املعروفني
عامليا.
ت�ويف (كالفينو) عام  1985تاركا مجموعة من األعمال
التي ترجمت إىل معظم لغات العالم ،ومنها العربية.
[كالفينو بني الصعوبة والسهولة]
األعم�ال القصصي�ة ل�� (كالفين�و) تتأل�ف م�ن أربع
مجل�دات .واملجلد األول من جزأي�ن ،وقد قام بالرتجمة
ع�ن اإليطالي�ة مب�ارشة املرتج�م (مع�ن مصطف�ى
الحسون) املعروف برتجماته الراقية عن األدب اإليطايل،
والن�ارش وزارة الثقافة الس�ورية .أم�ا املجلدات الثلث
املتبقية فحمل�ت العناوين التالي�ة( :الذاكرة الصعبة-
الحب الصعب -الحياة الصعبة).
ونلح�ظ ونحن نقرأ ه�ذه العناوي�ن إرصار (كالفينو)
عىل اس�تخدام مفردة (صعب���/ة) يف املجلدات األربعة
التي ضمنها قصصه ،يف ترصيح مبارش من املؤلف ذاته
أن أعماله صعبة .وس�بب ذلك أنه يرد عىل النقاد الذين
وصفو قصصه بأنها سهلة ،وبسيطة.
ي�رى (كالفينو) أن النق�د لم ينصف�ه ،وظلم قصصه،
له�ذا يقول( :إن الحقيقة التي تبدو بس�يطة ومبارشة
يف تل�ك اآلونة الت�ي كتبت فيها قص�ي األوىل ،ما تلبث

أن تس�تحيل إىل ح�وت أبيض غام�ض) .أي أن قصصه
تحمل الكثري من األشياء التي لم يرها النقاد ،فقد مروا
مرورا عابرا يف تجربت�ه القصصية ،لهذا لم يفهموا تلك
القصص.
[لعلها جولة صعبة]
إذا تركن�ا جانبا ما قاله النقاد ع�ن قصص (كالفينو)
وما قاله هو نفس�ه عن قصصه ،وقرأنا تلك القصص،
نكتش�ف أن (كالفينو) كان يكت�ب بعفوية غري معنية
بالتنظ�ري ،وصدق ال يأب�ه باملقولة النخبوي�ة ،ويبتعد
ع�ن التكل�ف ،معتمدا ع�ىل أفك�ار واضحة ،وأس�لوب
طيع رش�يق .لهذا كانت تلك قص�ص (كالفينو) قريبة
م�ن القارئ  -حتى غ�ري املثقف  -فتل�ك القصص غري
مثقل�ة بالرموز ،وال تتحم�ل التأويلت ،إنها ببس�اطة
تقدم حالة إنسانية يف لحظة مكثفة تعكس فيها حياة
برشي�ة كاملة ،وهذا رس جمال قصص (كالفينو) الذي
اس�تطاع أن يضع بصمت�ه الخاص�ة ،يف تاريخ القصة
اإليطالية عىل األقل ،وحسبه هذا اإلنجاز.
الشك أننا بعد قراءة قصص (كالفينو) نكتشف عشقه
للطبيع�ة بك�ل ما فيه�ا م�ن تفاصيل صغ�رية ،بل أن
قصص�ه تنبهنا إىل جماليات لم نكن نأبه إليها من قبل،
وه�ذه الجماليات ال تقترص عىل وص�ف لحاء الشجر،
وأوراق الزه�ور ،وأش�كال الصخور ،وصفاء الس�ماء،
ول�ون الشمس ،ب�ل تشمل أن�واع الحرشات ،وأش�كال
الطي�ور ،وطب�اع الحيوان�ات .وط�رق الصي�د .حت�ى
نخ�ال أن (كالفين�و) يصطحبن�ا يف بع�ض قصصه إىل
الغابات ،حيث نرى األشجار العملقة ،والصيادين وهم
يط�اردون األيائل والغزالن .كم�ا يصطحبنا يف نزهة إىل
البحر ،حيث نغوص عميقا ونرى األس�ماك( :اكتشفت
أنها لم يس�بق لها أن رأت س�مكة حزينة هكذا ،ها هي
ذي تمرر أصابعها عىل فم الس�مكة ،ع�ىل جلدها ،عىل
ذيلها ،وهاهي ذي ترى اآلن أنه يظهر عىل الجلد الفيض
ألوفا م�ن الكائنات البحرية الت�ي تعيش كطفيليات يف
جسد السمكة).
يخت�ار (كالفين�و) أبط�ال قصص�ه م�ن الرشيح�ة

االجتماعية الوس�طى ،كما يكتب ع�ن الفقراء ،فيكتب
ع�ن حياتهم املتواضعة ،وع�ن أحزانهم التي يعيشونها
بصم�ت ،وعن معاناتهم التي يرضون يريدون التخلص
منها ،ولكنهم يستسلمون لها بطمأنينة عندما يدركون
أن مجابهة القدر والحظ ليس بمقدورهم.
كما أن نس�بة كبرية من أبطاله من األطفال البؤس�اء،
ولكن ه�ؤالء األطف�ال يتجاوزون بؤس�هم دون عرس،
ويحاولون أن يعيش�ون حياتهم بالفرح الذين يقدرون
ع�ىل صنعه ،مهم�ا كان ضئي�ل( :ثم مد يده ليمس�ك
بالضفدعة ،لكن ماريا ش�هقت ،فقف�زت الضفدعة يف
املاء ،اآلن ها هو ليبوز يبحث عنها تحت املاء).
ويك�اد ك�ل أبط�ال (كالفين�و) أن يكون�وا طيبني ،وال
يفتق�دون إىل ال�باءة ،وح�ب الله�و وامل�رح .فحت�ى
اللص�وص يف أحد القصص ال يب�دو عىل محياهم الرش،
فهم يرسقون ألنه�م مجردا فقراء ال يملكون املال( :إال
أن األخ�ري الذي ك�ان قادرا عىل رفس�ه ،انخ�رط يلعق
الحلوى بدال من ذلك .ثم ضحك ،كانت الحلوى قد غطت

كل يشء ،وجه�ه ،قبعته ،ربطة عنق�ه ،ثم فر هارب).
ويف قصة أخرى يس�لم اللص نفس�ه للرشط�ي ألنه لم
يستطع البقاء يف مخبئه هادئا ألكثر من ساعتني بدون
س�جائر ،أم�ا الرشطي فلم يكن راغب�ا يف اعتقاله فلقد
كان مس�تمتعا يف رسير املرأة الت�ي زعمت أن اللص لم
يختبئ عندها.
[خاتمة غري صعبة]
نستطيع القول أن الكاتب الشهري (إيتالو كالفينو) هو
كاتب شعبي من الطراز األول ،وهذا ال يعني أن قصصه
م�ن النوع الذي يمكن قرأته دون عناء لتنىس فيما بعد،
بل تلك القصص تقرأ بيرس ولكن لتظل عالقة يف الذهن.
فق�ارئ تل�ك القص�ص ينتابه إحس�اس ان�ه يقرأ عن
ذات�ه ،وعن الناس الذين يعرفه�م .وهكذا يصبح أبطال
(كالفينو) جزء من عالم القارئ الذي ال يستطيع سوى
أن يحب قصص ه�ذا الكاتب الذي هو قريب من القراء
جميعهم ،مهما كانت الفروق الثقافية واإلقليمية التي
ينتمي إليها هؤالء القراء.
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الشاعرة السورية املغرتبة دارين زكريا يف«كان القمر طفالً»

أصفاد أمام حمكمة الذات الشعرية !
أمحد فاضل
أكث�ر م�ن أربعي�ن نصا ً ش�عري�ا ً حمل
كل منهم دافعه للتعبري عن مشاعر امرأة
مكبوت�ة  ،وذل�ك يف املجم�وع�ة الشعرية
«ك�ان القمر طفلً» ،للشاعرة الس�وري�ة
املغرتب�ة دارين زكريا الصادرة عن تأويل
للنرش والرتجمة يف الس�ويد . 2019
ومل�ا ك��ان الشع�ر ه�و إص�دار عاطفي
عظيم تسم�ح كتابته بالتعبري من خلل
الكل�م�ة املكت�وب�ة بغي�ة التخلص من
تلك املشاعر  ،فإننا هنا أم�ام ش�اع�رة
– ق�د ال تك�ون هي املقص�ودة هنا  ،ب�ل
هي ش�اهدة عىل عرشات القصص لنساء
ِع َ
شن تجربتها  -أرادت أن تضع املقصود
يف قصائ�ده�ا أم�ام محكمة ش�عرية ،
كانت مرافعتها بداي�ة نصها « الناقصة»
 ،الذي س�يكون مفتاحا ً ملا تريد أن تقوله:
« مني هو هذا الحوار الدائر
بني الحقيقة والعبث
مني هذا الضوء الشارد
للتعرف عىل الوجه اآلخر
لعتمة العدم»
وكأنها تدع « القواعد» هنا  ،و « املعايري»

تح�دد كيف س�تبدأ املحاكم�ة معه  ،عىل
ح�د تعب�ري الشاع�رة الكندي�ة إليزابي�ث
س�وان الت�ي تؤكد عليهم�ا يف كل إجراء
سبيله اآلخر املعني بالقضية
 ،ففي نصها « تساوي شغفني» تبدأ بوادر

تل�ك املحاكم�ة  ،حينما تق�ف  -الشاعرة ،
املرأة – لتقول ملن يسمعها :
أورأيت ...
هذه الهوة التي شاقت علينا
كم ُ
شقت أنفاس
الخطوات بني بيننا

أو كانت بقدر زمنني
ونصف مكان ؟
أم تساوي شغفني
ونصف التفاتة مواربة !
هنا غالبا ً ما يبدأ الشعر بالعاطفة وينتهي
برؤى عميقة عما يكمن يف
الصدور  ،للشاعر األمريكي البارز روبرت
فروست موقفا ً من هذا الفهم  ،يقول :
« الشع�ر يف أساس�ه هو العاطف�ة  ،يبدأ
بالبهجة وينتهي بالحكمة»،
وه�ذه الحكم�ة التي قصدها فروس�ت
تجل�ت هن�ا ل�دى الشاع�رة وه�ي تختار
كلماتها يف مرافعاتها الشعرية التي انطوت
ع�ىل معنى وداللة ما قصدته وقالته  ،كما
يف « نية مخفية» :
لكن  ...ما رس هذه القلدة
التي لم تلبسها يوما ً
وأنا أراها خيطا ً أسود
يتدىل منه ناب مغروز بحنكة
يف تفاحة عنقك !
ال بد أنها آثار نيتي املخفية
يف خنقك حينما تيقنت بأنك
نمري الوحيد ..

وتس�تمر املحاكمة لنتوقف أمام جانب من
قصيدة « مفارقة « :
لم تسمع التسجيل
أردت البوح :
علقت�يبالل�ون
األحمر لم تتغري
له يف نفيس حظوة
وقد غاب عنك
أن تهديني
وردة بيضاء
ترسد يل كل
غرية فقد
سرية رائبة النقاء ..
إن ه�ذه النص�وص الت�ي اس�توقفتنا
والتي تجردت من رومانس�يتها إىل األكثر
واقعية حي��ث تداخ�ل فيه�ا الخيال وهو
أحد أركانها  ،ولكي نفهمها بشكل أفضل
 ،يج��ب فه�م افرتاضاته�ا لتقدي�ر أصل
م�ا نعاني�ه عاطفي�ا ً واجتماعي�ا ً  ،ولقد
وجدت بني ثناياه�ا – أي القصائد – كيف
اس�تخدمت ش�اعرت�نا املأث�ور الدين�ي ،
والقوى اللواعية بدالً من دوافع الحبكة
التقليدي�ة الفردي�ة  ،كم�ا يف « عين�اك لو

أستطيعهما»:
َ
عيناك ..
تعويذة ذئب يوسف
رماها حني رجفة حنني رحل
عويلًعىل جبل تخصه
السماء بقبلتها السنوية
فابتله بنعمة ونقمة الجليد
ويبق�ى حكمها األخ�ري رهني بم�ا جاءت
نصوصه�ا من تشظ�ي علقته�ا يف الرجل
ُ
مكبل بأصف�اد خيبته  ،لتقول
ال�ذي يقف
له :
كلما شق الشوق
قلبي شقني
ُ
شقيت من تشاقي
َ
دم�كيففروع�ي
إنته�ت املرافع�ة  ،وانته�ى الحكم  ،لكن
املعني يبقى أسري قلبها  ،فمن خلل تلك
القصائ�د  ،يت�م تقديم مواق��ف مختلفة
من املعاناة  ،حيث تضمن معظمها دافعا ً
قويا ً لتأنيب من خذلها واستسهل عذاباتها
 ،بلغ�ة س�هلة وتأثريات صوتية ش�عرية ،
قدم�ت الشاع�رة خلله�ا رؤى عميقة ملا
يعنيه الوجود العاطفي يف قلوبنا .

10

واحة
العدد 7391 :الثالثاء  22 -كانون األول 2020

No: 7391 Tue 22 Dec 2020

alzawraanews@yahoo.com

طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلا

حذار أن تنعيت نفسك بـــ “التعيسة”!!
بالرغ�م م�ن كث�رة األح�زان الت�ي ق�د
تمري�ن بها ،فال يج�وز بحال أن تطلقي
عىل نفس�ك صفة تعيسة ،فهذه الصفة
تحم�ل الكثري م�ن املدل�والت التي قد ال
تدركينها ،واليوم نقدم لك األسباب التي
تجعل�ك تبتعدين عن إطالق هذه الصفة
عىل نفسك ،وهي:
يؤكد علم النف�س أن الفكر متى يقتنع
بفك�رة معيّن�ة يس�يطر عىل الجس�م،
ّ
ف�إن نطق�ك الدائ�م بعب�ارة “أن�ا
ل�ذا
تعيس�ة” ُتقن�ع عقل�ك الباطن�ي به�ا
وتجعل�ه يضع ح ّدا ً ال ب�ل نقطة نهائية
لراحتك واس�رتخائك ،ألحالمك وأفراحك
والستمتاعك بلحظات السعادة التي قد
تم� ّر يف حياتك ع�ىل اعتبار ّ
أنك يف أس�وأ
الح�االت النفس�ية التي قد يص�ل إليها
الكائن البرشي.
امل�رور بحاالت م�ن الغض�ب والحزن أو
امل�زاج الس�يئ ،ال يعني أب�دا ً أن تطلقي
عىل نفسك عبارة التعاسة التي تعني ّ
أنك
مجرّدة من ّ
كل مقومات الراحة النفسية

ّ
أنك لس�ت يف حض�ن عائلة ،لي�س لديك
أصدقاء ،أحالم�ك منتهية ،ال تحلمني ،ال
تفكرين وال تخططني وجسمك مستسلم
لحال�ة االكتئاب من�ذ ف�رتة طويلة ولم
تس�تطع ال املس�اعدة النفس�ية وال تلك
الطبية أن ُتخرجك منها.
إضافة إىل ما س�بق فإن استخدام عبارة
التعاس�ة قد يضعك أمام ّ
الناس يف حالة
من الجرب ومحاولة إن لم تكن مقصودة
من جهتك لتجاهل الخالق الذي يستطيع
أن ينشلك من القعر متى وضعت القليل
م�ن ثقت�ك بمشيئت�ه .وأي موق�ف قد
تمرّين فيه ح�ني تلجأي إىل هذه العبارة
ً
فع�ال م�ن مصائ�ب
أم�ام م�ن يعان�ي
الحي�اة الكربى ُ
وق ّدر ل�ه أال يعرف منها
إال الجان�ب القايس املظلم؟! لذا ال يجوز
أن تستس�لمي للتعاس�ة بهذه الرسعة،
ولتوصيف حالتك النفس�ية مهما كانت
صعبة ،تق ّدم لك اللغة عرشات العبارات
التي قد ُتشفي غليلك من دون أن تجرّك
إىل التطرّف وقطع األمل نهائيا ً.

لطلة ابهى....

 3مستحضرات جتنيب استعماهلا نهار زفافك
ينبغ�ي ع�ىل الع�روس تجن�ب ّ
أي
مس�تحرض يعرّض مكي�اج زفافها إىل
الزوال .وعليها أن تنتبه إىل أسس وضع
مكياجها.
إليك ه�ذه املس�تحرضات الثالث�ة التي
يجب ّ
تجنبها يف مكياج العروس:
 كريم األس�اس أو البودرة مع الواقيمن الشمس
املكوّنات الواقية من الشمس يف البودرة
والفاونديش�ن يمك�ن أن تعكس الضوء
عن�د التق�اط ص�ور يف أماك�ن مغلق�ة
باس�تخدام الف�الش ،ممّا ُيظه�ر بقعا ً
ّ
(املرطبات التي تحتوي عامل
عىل جلدك
حماي�ة  SPFليس�ت بمشكل�ة عندم�ا
ُت ّ
غطى بالفاونديشن) .ابقي آمنة بتجنب
ً
املكي�اج املتضمّن واقيا من الشمس (إذا

كان حف�ل الزفاف يف مك�ان مغلق) ،أو
ّ
مفضلة
إذا رغبت يف اس�تخدام صيغ�ة
واق م�ن الشمس.
لدي�ك ،وتحتوي عىل ٍ
اذكري ه�ذا للمصوّر ملعرف�ة ما يقول.
ّ
يتمكن من التقاط صورة تجريبية
فقد
و /أو تعديل نوع الفالش املس�تخدم يف
الداخ�ل .أم�ا إذا كان الزف�اف يف الهواء
الطل�ق ،ومعظ�م الص�ور س�تلتقط يف
الضوء الطبيعي ،فيجب أن تكوني قادرة
ع�ىل وضع ّ
أي مكياج بعامل حماية من
الشمس  SPFمن دون ّ
أي مشاكل.
 قلم العنيقد ي�دوم قلم العني املعت�اد طوال اليوم
يف ّ
ظل الظ�روف العادية .ولكن الرقص
ّ
والبك�اء والتقبيل أم�ور تتطلب اختيار
صيغة فائقة البقاء ،مثل القلم السائل،

أو األي الين�ر “الكي�ك” ،فه�و املفت�اح
لجعل عيني�ك تربز يف الصور .لذلك ،أنت
ال تريدين زواله ،بالتأكيد.
أحم�ر الشفاه الالمع والس�ائل GlossLiquid
ال يدوم هذا املس�تحرض لوقت الطويل،
وه�و غ�ري مناس�ب للتقبيل (ل�زج!)،
ّ
يتلطخ أو أن ينتقل
و ُيمكن بسهولة أن
إىل ّ
خ�دك أو الشع�ر ،إن علق�ت خصلة
ش�عر به .إن أردت ملعانا ً عىل ش�فتيك،
قومي بتطبي�ق لون طوي�ل البقاء مع
الرتبي�ت بمرهم أو غلوس ،يف الوس�ط.
فه�ذا ُيضيف وهم�ا ً بامت�ال ٍء أكرب ،مع
تقليل اللزوجة .وقد يكون عليك العثور
عىل أحمر شفاه طويل البقاء ذي ملسة
المعة أو “ساتانية”.

يف إطار رفع التوعية بأهميّة غس�ل اليدين لدرء خطر الفريوسات ،العادة
التي يتوافق عليها معظم األديان والثقافات ،خصوصا ً الديانة اإلسالميّة،
لناحي�ة الوض�وء قبل الص�الة ،وغس�ل اليدين قب�ل األكل وبع�ده ،وبعد
ً
فضال عن
اس�تخدام الحمّام ،وعند مالمس�ة الحذاء أو أية أس�طح قذرة،
رضورة غس�ل الجسم بعد املمارسة الجنس�يّ ة؛ العادة التي عند تطبيقها
ّ
ش�ك م�ن جملة من األمراض والفريوس�ات ،والس�يما
م�رارًا تقي بدون
كوفيد_ُ ،19
وتحافظ عىل صحّ ة اإلنسان.
تدخل امليكروبات والفريوسات والجراثيم الجسم ،وفق طرق عديدة ،أبرزها:
 الهواء :تدخل الجراثيم التي يحملها الهواء ،الجس�م ،عند االس�تنشاق،ً
ّ
السل.
محدثة اإلصابة باألمراض ،وال سيّما داء
فتلج الرئتني،
 الدم ،سواء خالل عمليّة نقل الدم أو مشاركة اإلبرة عينها يف العمليّة أولدغ الحرشات ،وال سيّما املالريا.
 املُمارس�ة الجنس�ية ،س�واء م�ن إف�رازات الرج�ل أو املرأة ،وال س�يّمافريوس  HIVالذي يتسبّب بنقص املناعة املكتسب (إيدز) ،والتهاب الكبد
الفريويس “يس” .Hepatitis C
 اإلفرازات ،كالبلغم واملادة املخاطيّة ،من خالل العطاس والسعال.لذلك يجب االنتباه للتايل:
 عند مُ الحظة أن اليدين متسختني أو مالمسة أي غرض أو سطح رطب،يجب غسل اليدين باملاء والصابون ،بدون االكتفاء باملحلول الكحويل.
 من الها ّم تعقيم اليدين عند التداول بالعملة الورقيّة.ً
خصوص�ا إذا كانت طويلة ،فهناك إمكانية
 العناي�ة باألظافر رضوريّة،أكرب أن ينشأ الفريوس أسفلها ويخرتق الجلد ليدخل الجسم.
 م�ن الع�ادات الحميدة ،املتبع�ة يف بعض املجتمع�ات العربيّة ،هي خلعاألحذي�ة قبل دخول املنزلَّ ،
ألن األحذية تحمل الجراثيم ،ويمكن أن تنقلها
إىل أرضيّ�ات املن�زل والس�جاد .ويتفاق�م األمر يف حضور أطف�ال يلعبون
ويجلسون عىل السجاد.
 بع�د غس�ل كف�ي اليدين وكعب�ي القدمني ،يج�ب تجفيفها جيّ� ًداَّ ،ألن
الرطوبة يف الجسم ،خصوصا ً مع ارتداء الجوارب ،وانتعال األحذية ،يمكن
أن تولّد الفطريات.
 ال ملشاركة املالبس ومفارش األرسّة واملناشف واألغراض الشخصيّة. يج�ب نه�ي األطفال ع�ن وضع أي غ�رض ،والس�يما األلع�اب ،داخلأفواههم.
 ّيرتت�ب ع�ىل الفرد ،الذي يق�وم بتنظيف املن�زل ،والحمامات خصوصاً،
وإف�راغ س�لّة القمامة أن يرتدي زوجني من القف�ازات ،وتعقيم يديه بعد
الفراغ من املهمّة وخلعهما.

نصائح طبية

تدبري منزلي

هكذا تنظفون بيتكم بواسطة “الطعام” ! ؟
نع�رض هنا بعض النصائح ل� “كيفية تنظيف البيت بمواد خام تكون عادة يف
الرباد ومع ّدة لألكل أو الرشب وذلك لتجنب املواد الكيماوية املرضة والنتائج غري
املرغوبة ملواد التنظيف.
نهاية الصدأ
أتريدون التخلص من الصدأ؟ خذوا حبة بطاطا ،قطعوها لقطعتني واغمس�وا
طرفها يف طبق مسطح مع ملح الطعام .بعد ذلك ،افركوا حبة البطاطا اململحة
باملواض�ع الصدئ�ة .إذا أصبح�ت حب�ة البطاطا خ�الل العملية طري�ة للغاية،
اقطع�وا الجزء الذي تس�تعملونه ،واس�تمروا يف العملية .تس�اعد البطاطا عىل
إزالة الصدأ بس�بب الحامض ال�ذي تحويه .هذا الحامض يك�ون أيضا يف مواد
التنظيف الصناعية املختلفة.
نهاية بقع الدهن يف الفرن
أتري�دون التخل�ص من الدهن؟ يمك�ن تنظيف الدهن مع حب�ة كريب فروت.
نقط�ع الكريب ف�روت إىل نصفني ونغم�س طرفه بامللح .نح�ك الكريب فروت
املغموس بالفرن الدهني أو حتى األطباق الدهنية ونتمتع برائحة زكية ونظافة
خالية من الدهن .تحتوي حبة الكريب فروت عىل مواد كيماوية تقتل الجراثيم
وتعق�م ،لذلك فالكثري م�ن املواد املعقمة املصنعة ُتس�تعمل أيضا فيها خالصة
الكريب فروت والتي ترتك رائحة زكية.
نهاية النوافذ املتسخة
أتري�دون نواف�ذ نظيف�ة؟ يمكنكم تحس�ني منظ�ر النوافذ يف البيت تحس�ينا
منقط�ع النظري بواس�طة البصل! قطعوها ألربعة أرب�اع وضعوا القطع يف دلو
فيه مياه دافئة .اتركوا البصل مغمورا يف املياه لنصف ساعة عىل األقل .سيقوم
الس�ائل الذي تبقى بعد أن أخرجتم منه البصل بتنظيف النوافذ ويجعلها برّاقة
المعة .حني يُقطع البصل يفرز مادة تهاجم بطبيعتها الجراثيم الدقيقة ولذلك
ينجح يف تلميع النوافذ.
نهاية املقايل املتسخة؟
أتري�دون مقايل المع�ة؟ ادهنوا طبقة كتشاب (صلص�ة الطماطم) رقيقة عىل
وج�ه املقالة واتركوها مغط�اة بالكاتشاب لنصف س�اعة .ينظف الحامض يف
داخل خل الكتشاب األوس�اخ جيدا يف كل جوانب املقالة النحاس�ية واملقالة غري
القابلة للصدأ.

نهاية البقع يف الحمام
ك�ل مغ�رم بالتنظيف يعلم أن الخ�ل يفعل العجائب .لكن ه�ل عرفتم أنه جيد
أيضا للحمام؟ لو مزجنا خال أبيض مع كمية مس�اوية من املاء ومزجناهما يف
قنين�ة رش ،يمكننا رش املزيج عىل كل جوان�ب الحمام (الزجاج أو البالط عىل
جوان�ب الحمام) وتنشيفها فورا بعد ذلك .يعرف عن حامض الخل بأنه مضاد
للجراثيم وحني يمزج باملاء يتحلل إىل مادتني كميتني تزيل كلتاهما البقع جيدا.
ال تستعملوا طريقة الخل مع مواد مثل الغرانيت أو الرخام ،أو الحديد والربونز
ألن تركيز الحامض سيرض بها.
نهاية األحذية املتسخة
ً
ً
وباهت�ا ،حاولوا فرك�ه بالجزء
متس�خا
إن ك�ان لديكم ح�ذاء جلدي أصبح
الداخ�ي م�ن قرشة املوز التي فيها ع�دة مواد تنظيفية طبيعي�ة .أزيلوا بقية
امل�وز بفوطة رطبة ،وهكذا س�تحصلون عىل نهاية براق�ة ألحذيتكم الجلدية
املجددة .البوتاس�يوم يف املوز هو أحد املواد الرئيسة التي ُتستعمل يف منتجات
تنظيف األحذية ألنه يتغلغل إىل األحذية الجلدية ويساعد عىل تقليل بقعها.

سر االعشاب..

فوائد الزعرت يف حماربة البكترييا والفريوسات
الزعرت من النباتات العطرية التي
تنم�و يف حوض املتوس�ط ،ومن
السهل أن تنمو يف حديقة منزلِك.
ً
طازج�ا أو
و ُيس�تخدم الزع�رت
ً
مجففا إلضافة النكهة إىل أطباق

الطع�ام ،كم�ا يمك�ن تحض�ري
الزعرت كرشاب منقوع.
تعرّيف يف اآلتي إىل الفوائد الصحية
للزعرت:
يمك�ن تحض�ري الزع�رت ع�ىل
ش�كل رشاب منق�وع ُينص�ح
برشبه ملعالج�ة مشاكل الهضم
والتهابات الجهاز التنفيس.
يحتوي الزعرت عىل الثيمول وهو
جزيء مض�اد طبيعي للبكترييا،
وكذلك ع�ىل الكارفاك�رول الذي
ّ
يحف�ز إنت�اج الس�ريوتونني
والدوبامني يف الدماغ :وبنا ًء عليه
ّ
فإن الزعرت مفيد لتحسني املزاج.
املض�ادة
الزع�رت
فوائ�د

استبعاد خطر الفريوسات
ممكن ...لكن كيف؟

للميكروبات
يف دراس�ة بولندي�ة أُجري�ت عام
 ،2011ت َّم إثب�ات َّ
أن زيت الزعرت
العط�ري األس�ايس فاع�ل يف
محارب�ة البكتريي�ا التي تس�بب
التهابات الجهاز التنفيس.
وهذا يف�رس مل�اذا ُينصح برشب

ش�اي الزع�رت يف حال�ة اإلصابة
بالتهاب الحلق .وعالوة عىل ذلك،
ويف دراس�ة أُجريت ع�ام ،2013
وج�دت َّ
أن زيت الزع�رت العطري
األس�ايس ،يحتوي ع�ىل خاصية
نشطة فاعلة يف محاربة البكترييا
املس�ؤولة ع�ن التل�وث الغذائي:

الزع�رت باإلضاف�ة إىل فائدت�ه
بإضاف�ة النكه�ة إىل الطع�ام،
فإنه يس�اعد ع�ىل املحافظة عىل
األطعمة ً
أيضا.
ً
ووفق�ا لألبح�اث الت�ي أجرته�ا
جامعة ليدزَّ ،
فإن الزعرت يساعد
عىل معالجة مشكلة حب الشباب
بمهاجمة البكترييا التي تسببها
. Propionibacterium acnes
وأثبتت دراسة أُجريت عام 2012
ع�ىل كريم يحتوي عىل نس�بة 3
يف املئة من زي�ت الزعرت العطري
األس�ايس ،فاعلي�ة ه�ذا الكريم
يف محارب�ة االلتهاب�ات الجلدية
الفطرية.
كما أثبت�ت دراس�ة برازيليةّ ،
أن
زي�ت الزع�رت العطري األس�ايس
يتمي�ز بخصائ�ص مض�ا ّدة
للفطريات ،ويساعد عىل محاربة
فطريات املبيضات يف الفم.

أمراض خمتلفة وراء تغري لون اجللد
الجلد م�رآة طبيعي�ة لصحتك ،وهو
من األعضاء املهمة يف الجس�م ،التي
يجب أن تلقى عناية كافية من حيث
الرتطيب وعدم التعرض للشمس.
والجل�د الطبيعي يحتوي عىل صبغة
تسمى امليالنني وقد تزيد هذه الصبغة
لدرجة عالية جدا أو منخفضة جدا،
ويتغ�ري بالت�ايل لون الجل�د  .وهناك
أنواع قليلة من األمراض تسبب تلون
الجل�د ،وهذا ي�ؤدي إىل تغيري يف لون
البرشة الطبيعية.
أسباب تلون الجلد
• املرض
معظم أس�باب تل�ون الجلد بس�بب
امل�رض ،فنج�د ع�ىل س�بيل املث�ال،
أم�راض الكبد تس�بب إصف�رار لون
الجلد (م�رض الصف�راء) ،ونجد أن
فقر الدم (األنيميا) يس�بب ش�حوب
ل�ون الجل�د ،والبه�اق يس�بب تلون
(تبقع) الجلد باللون األبيض.
• الحمل
هن�اك بق�ع جلدي�ة تصيب النس�اء
ذوي الب�رشة الداكن�ة اثن�اء الحمل،
وقد تتس�بب ه�ذه الحال�ة يف (فرط
التصب�غ يف الوج�ه) .ومن ثم تتحول
البرشة الداكنة إىل بقع .وتسمي أيضا
(كلف الحم�ل) ،ويف معظم األحيان ،
تس�قط طبقة الجلد املس�ببة للكلف
من نفس�ها مع االس�تحمام ودهان
الكريم�ات املغذية ،ويع�ود الجلد اىل
طبيعته بعد الوالدة.
• النظام الغذائي
يرتبط النظ�ام الغذائ�ي أو الريجيم
ال�ذي يعتمد ع�ىل طع�ام واحد دون
غ�ريه ،أو بع�ض األطعم�ة ،بتغي�ري

ل�ون الجلد  .وم�ن املالحظ أن بعض
األطعمة مثل الجرج�ري والبقدونس
تعم�ل عىل زي�ادة حساس�ية الجلد،
وتس�بب التلون مع التعرض ألشعة
الشمس .
اآلث�ار الجانبي�ة الس�لبية لبع�ض
األدوية:
بعض املضادات الحيوية قد تس�بب
فرط التصب�غ وتلون الجل�د ،وأيضا
عند تن�اول األدوي�ة التي تس�تخدم
لعالج التهاب املفاصل الروماتويدي.
بعض األدوي�ة الخاص�ة باملضادات
الحيوي�ة تس�بب حساس�ية وحكة
(هرش) ثم تلون أو بقع بالجلد.
أنواع من تلون عىل الجلد
• شحوب الجلد
يحدث ش�حوب للجلد (الجلد الباهت
أو الشاحب) عندما يكون هناك كمية
قليلة م�ن األوك�يس هيموغلوبني يف
الدم  .ويمك�ن أن يكون واضحا عىل

كل مناطق الجلد أو يف منطقة واحدة
محددة مثل األصابع .
• الحساسية واالحمرار
يف معظ�م األحي�ان يتح�ول ل�ون
الجل�د إىل الل�ون االحم�ر ،عندم�ا
يك�ون الشخص يعان�ي من الحمى،
والعدوى ،والطفح الجلدي ،و حروق
الشمس ،أو األكزيما ..فإنه عادة ما
يكون عالم�ة عىل وجود حساس�ية
(رد الفع�ل) ،والطف�ح الجل�دي ،أو
التهيج يكون نتيجة لذلك.
• الجلد الربتقايل
الجلد الربتقايل هو لون الجلد الشائع
عندما يس�تهلك الشخص مستويات
عالي�ة م�ن األطعمة والت�ي تحتوي
عىل الكاروتني (فيتامني أ) .
• الجلد األصفر
الريقان أو الصفراء هو العالمة األكثر
شيوعا ويرتبط بالجلد االصفر ،وهو
نات�ج من مشاك�ل يف الكبد  .وعندما

يت�م الكشف عن اللون األصفر ،فمن
األفضل والرضوري طلب املس�اعدة
الطبية.
• البهاق
هذا املرض ليس معديا ،ولكن يسبب
بق�ع بيضاء ع�ىل الجل�د .وهو ناتج
ع�ن م�وت الخالي�ا الصبغي�ة الت�ي
تعطي ل�ون للجلد املمي�ز .قد يكون
هذا املرض عالمة عىل وجود هرمون
أو مشكلة يف املناعة الذاتية .
• الندوب
بع�د إصاب�ة الجل�د بالحساس�ية
واإللته�اب ،وبع�د الع�الج ،قد يبقى
الل�ون الداكن بالجل�د  .كما قد يرتك
اإللته�اب بع�ض الن�دوب ،وملن�ع
الن�دوب م�ن تشوي�ه الجل�د ،يجب
ترطيب اإلصاب�ات والبقاء بعيدا عن
الشمس .
• الوردية
الوردي�ة ه�و امل�رض ال�ذي يس�بب
مسح الجلد  .وإما أن يكون الجلد ذو
األوعية الدموية املتسعة الطفيفة أو
بقع خشنة وعرة.
• عدم التوازن الهرموني
تظه�ر بق�ع داكن�ة ع�ىل الوج�ه أو
عىل املفاص�ل قد تك�ون ناجمة عن
إضط�راب الهرمون�ات  .وغالب�ا ما
يظهر ذلك يف النساء الحوامل .
• تليف الكبد
عىل الرغم من أن ج�ذور هذا املرض
يف الكب�د  ،فإن�ه يمك�ن أن يس�بب
مرض (العنكب�وت الجلدي) وتكون
األوعية الدموية ظاهرة بشكل يمثل
العنكبوت.

املطبخ ..

طريقة عمل كرات دجاج بالباربكيو
املقادير
 1كيلو دجاج مفروم

 2/3كوب بقسماط
 1بيضة

 1ملعقة صغرية شطة
 1بصل صغرية مبشورة
ملح و فلفل
 1/2ملعقة صغرية بابريكا
 2ملعقة كبرية زيت زيتون
 1كوب باربكيو صوص
خطوات التحضري
قومي بخلط الدجاج مع البقسماط و التوابل
جيدا و تشكل عىل شكل كرات دائرية
ضع�ي الزي�ت ىف طاس�ة تحم�ري ث�م ضعي
الك�رات املجهزة حتى تحم�ر من كل الجهات
ملدة  8دقائق
ضيف�ي ص�وص الباربكي�و و يطه�ى حت�ى
يقرص و يتجانس مع الكرات ثم تقدم بالهنا
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :ال ترتدد يف رأب الصدع بينك وبني الزمالء يف العمل،
ألن�ه ال يمكن�ك العم�ل وحي�داً ،وك�ن عىل حذر م�ن بعض
أصحاب النيّات املبيّتة.
عاطفياً :يتس�لّط الضوء عىل قدراتك اإلنس�انية ومدى استعدادك
للتضام�ن م�ع الحبي�ب الذي ب�دوره يتج�اوب معك مق ّدم�ا ً الدعم
واالهتمام والرعاية.
صحي�اً :االضطرابات الصحي�ة التي تظهر اليوم يج�ب أخذها عىل
محمل الجد ،ألنها قد تصبح دائمة.

الثور

مهني�اً :تق�وم بس�فر أو تم�ي مناس�بة مهم�ة مع
ّ
ويخف الضغ�ط هذا اليوم وتك�ون األعمال
األصدق�اء،
ناجحة ويف أوجها
عاطفياً :تبدو لك الحياة أكثر انقشاعا ً وتفاؤالً ،باس�تطاعتك
ّ
التحكم يف عواطفك والسيطرة عىل أحاسيسك ومزاجيتك
صحي�اً :طفح جل�دي يف اليدي�ن والذراعني ،لكن األمر ال يس�تدعي
القلق

الجوزاء

مهني�اً :قد تصطدم باملحيط لكنك ل�ن تعيش انفعاالت
ش�ديدة وتج�ارب قاس�ية ،وتق�دم عىل ما ل�م تفعله يف
السابق
عاطفي�اً :إذا أردت اتخاذ ق�رار مهم فليكن اليوم ثم اترك األيام
املقبلة للحياة الروتينية واهتم بالرشيك كما يجب وإال.
صحياً :حاذر الغضب ،فهو قد يجعلك غري قادر عىل اتخاذ القرارات
الصائبة.

السرطان

مهني�اً :احذر األخط�اء واملغالط�ات ،ال تنفعل إذا كنت
ترغب يف الحفاظ عىل الصورة التي أظهرتها لآلخرين.
عاطفياً :الرشيك ليس مضطرا ً إىل تحمل ردود أفعالك ،فهو
ق�دم الكثري لك وعليك أن تبادله باملث�ل رسيعا ً لئال يشعر بأنك
تخذله.
صحي�اً :ابتعد قدر اإلمكان عن املشك�الت واألزمات التي ال ناقة لك
فيها وال جمل ،فهي قد ترهق أعصابك وتثري توترك.

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

مهنياً :يحمل إليك هذا اليوم أخبارا ً طيبة ،ويتح ّدث عن
نجاح وتوسع وحظ ونفوذ يثري غرية الزمالء للتشبه بك
ال إليذائك
عاطفياً :امنح نفس�ك والحبيب فرصة أخرى بغية التوصل إىل
الحلول الناجعة بشأن العالقة املضطربة بعض اليشء
صحي�اً :ال ت�رت ّدد يف التوج�ه إىل عيادة الطبيب إذا كن�ت تشكو آالما ً
كبرية

العذراء

مهني�اً :تخ�وض مغام�رة ش�يقة تشعر خالله�ا بأنك
حقق�ت حلم�ا ً يراودك من�ذ الطفولة ،وترتك�ك يف حالة
صحية ممتازة
عاطفياً :تتعرّف إىل ش�خص يثري اهتمام�ك وتبدأ معه عالقة
صداق�ة قد تتط�ور الحقا ً اىل عالق�ة وديّة وتكون نس�بة النجاح
عالية ج ّدا ً
ً
ً
صحي�اً :تتمتع بصح�ة جيدا نادرا م�ا يطرأ عليه�ا مشاكل كبرية،
الرياضة مفيدة جدا ً لك.

الميزان

مهنياً :يس�ود جو من الفرح محيط عملك ،بعد النجاح
الذي حققته يف أحد املشاريع ،تابع عملك بنشاط ،واسع
وراء االفكار الخالقة واملبدعة
عاطفياً :تكون الهواجس املهنية الضاغطة مثقلة عليك فتظهر
بالتايل ال ش�عوريا ً بعدا ً أو غيابا ً عن الحبيب يجعله يغري نظرته إليك
أو عالقته بك
صحي�اً :التوت�رات العصبي�ة الزائدة ته�دد حيات�ك وتجعلك تعيش
مضطربا ً طوال هذا اليوم

العقرب

مهني�اً :تب�دأ الي�وم العمل بأج�واء جديدة وتح�اول أن
تنس�جم مع الزمالء إلنج�از مهمة دقيقة وتنجح يف ذلك
وتربز وتتقدم خطوة مهمة إىل األمام
عاطفي�اً :تكون إيجابي�ا ً يف ترصفك مع الحبي�ب وال تكثر من
االنتق�اد ،وتخف�ف م�ن مالحظاتك الس�طحية الت�ي تزعجه وتثري
اشمئزازه أحيانا ً
ّ
ُ
تقس عىل نفسك ما
تستغل طاقتك حتى أقىص درجة وال
صحياً :ال
يورطك يف مشاكل صحية كثرية

القوس

مهنياً :أجواء مريحة لط�رح أفكار متطورة أمام أرباب
العم�ل ،حاول االس�تفادة من ذل�ك وال تف�وّت الفرصة
الذهبية املتاحة أمامك اليوم.
عاطفي�اً :ق�د يكون تغ�ايض الرشيك عن ته�وّرك ،هو املرحلة
الهادئة قبل االنفجار ،وهنا يفرض الحذر نفس�ه والتفكري مليا ً يف
قد يستجد ويؤدي إىل األسوأ.
ّ
التشنج يف األعصاب ال�ذي ينتابك بني حني وآخر قد يصيبك
صحي�اً:
بالكآبة وبالشعور بعدم إيجاد الحل املناسب.

الجدي

مهني�اً :ال يجوز أن تبعث�ر الطاقة يف أم�ور أو مشاريع
س�خيفة ،بل علي�ك التق� ّدم مهنيّا ً حتى تالق�ي جهودك
تقديرا ً
َ
تحاش النزاع والجدال مع الحبيب ،فقد يتطوّر الوضع
عاطفياً:
س�لبيا ً ودراماتيكيا ً فيتأ ّزم من دون أي س�بب وجيه ويتهدم سقف
البيت الذي يجمعكما.
صحي�اً :تحيط بك طاقة س�لبيّة ّ
تؤثر يف طباع�ك وترصّ فاتك وتثري
أعصاب�ك.

الدلو

مهني�اً :ربم�ا تتوصل إىل تس�ويات كنت تعتق�د أن من
الصع�ب التوص�ل إليه�ا ،وتلتق�ي أش�خاصا ً متعددين
وتطلع عىل معلومات قد تذهلك.
عاطفياً :تختفي الهواجس وأسباب الغرية ويطمنئ بالك لسري
ّ
ّ
يتمسك بها حبيبك
وتغض النظر عن بعض الشوائب التي
األمور
صحياً :ال تلزم نفسك القيام بمجهود إضايف ،بل قم بما هو مطلوب
منك فقط.

الحوت

مهنياً :تم ّر بيوم غري جيد وقد تسمع بعض األخبار التي
تس�بب ل�ك اإلزعاج ،مع أن�ك كنت تتوق�ع أن يكون هذا
اليوم خاليا ً من املتاعب والهموم.
عاطفياً :كن أكثر جدية تجاه عالقتك العاطفية ،وكن أكثر ثقة
بمشاعر الحبيب وال تشكك فيها ،فهي صادقة حتى لو شعرت بأنه
يتجاهلك بعض اليشء.
صحياً :انتبه لعينيك من كثرة املطالعة أو الجلوس ساعات وساعات
أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر.

 - 1824قبائل األشانتي تهزم القوات الربيطانية يف
ساحل الذهب.
 - 1840بدأ االحتالل اإلنجليزي لنيوزيلندا.
 - 1879ق�وات الزول�و تهزم الق�وات الربيطانية يف
“معركة إساندلوانا” وذلك فيما عرف باسم “حرب
الزولو”.
 - 1899زعماء ست مستعمرات أسرتالية يلتقوا يف
ملبورن ملناقشة قيام االتحاد الكونفدرايل.
 - 1901تنصيب إدوراد الس�ابع ً
ملك�ا عىل اململكة
املتحدة بعد وفاة والدته امللكة فيكتوريا.
 - 1923زل�زال يف رأس ميندوس�ينو يف كاليفورني�ا
بق�وة  7.2ع�ىل مقي�اس ريخرت ،وهو أح�د أضخم
الزالزل يف الواليات املتحدة.
 - 1924تألي�ف أول وزارة عمالية يف اململكة املتحدة
برئاسة رامزي ماكدونالد.
 - 1941القوات الربيطانية تس�تويل عىل طربق من
القوات النازية يف الحرب العاملية الثانية.
 - 1970أول طائرة ركاب جامبو تحمل ركاب تحط
يف مط�ار هيثرو قادم�ة من نيوي�ورك وذلك يف أول
رحله لها.
 - 1979تفجري س�يارة مفخخه يف بريوت يؤدي إىل
اغتيال القائد الفلس�طيني عيل حسن سالمة وذلك

بع�د خروجه من منزل زوجته ملك�ة جمال الكون
جورجينا رزق.
 - 1984تقديم حاسب أبل ماكنتوش كأول حاسب
شخيص مزود بفأرة من خالل إعالن تلفزيوني تخلل
بطولة سوبر بول ال 18لكرة القدم األمريكية.
 - 1988زلزال يف املناطق الشمالية من أسرتاليا بقوة
 6.9عىل مقياس ريخرت شعر به يف ثلثي أسرتاليا.
 - 1989زل�زال يف طاجيكس�تان بق�وة  5.3ع�ىل
ً
شخصا وحدوث
مقياس ريخرت يؤدي إىل مقتل 274
إنهيارات طينية يف منطقة جيسار.
 - 1997مادلني أولربايت تتوىل رسم ًيا منصب وزير
الخارجي�ة يف الواليات املتح�دة لتصبح أول امرأة يف
تاريخها تتوىل هذا املنصب.
 - 1998املحكم�ة الدس�تورية الرتكي�ة تأم�ر بحل
ح�زب الرفاه اإلس�المي ومنع رئيس�ة نج�م الدين
أربكان من ممارس�ة أي نشاط س�يايس وذلك بعد
الف�وز الكبري ال�ذي حقق�ه الح�زب يف االنتخابات
البلدية والنيابية.
ً
رئيس�ا لبوليفيا،
 - 2006انتخ�اب ايف�و مورال�س
ويصبح بذلك أول اشرتاكي يفوز باالنتخابات.
- 2009الرئيس األمريكي باراك أوباما يأمر باغالق
معتقل جوانتانامو يف مدة أقصاها عام.

مشاكل وحلول

تزوج األوىل وهو صغري ويريدني أن أكون الثانية!
خطبن�ي منذ ف�رتة طويلة رج�ل متزوج
ت�زوج األوىل وعم�ره  ٢٣س�نة لكن�ه كان
يفك�ر يف التع�دد من�ذ زواج�ه ؛ خطبن�ي
وعم�ره  ٢٧وأخربن�ي أن�ه يحبني ج�دا ً..
ص�ددت عن�ه فأنا ال أح�ب التع�ارف من
مواق�ع التواص�ل ،لكنه أرص كث�ريا ً حتى
أخربن�ي عن زواج�ه وصدق نيت�ه وجعل
زوجته تكلمن�ي وتحاول إقناع�ي بفوائد
ال�زواج .لكني لم أدله ع�ىل أهيل وحظرته
من صفحتي ..فاجأني أنه سافر من بلده
إىل بلدي ليبحث عن�ي ،حتى وجدني وكلم
أمي وأهيل ،ووصل إىل أبي.
ما رأيكم يف زواجي منه وأنا ابنة  ٢٦سنة،
رضي�ت به لدينه وأخالقه ..ورشطت عليه
حفظ القرآن فحفظه ،هو دائما ً يحاول أن
يطلب رضاي ويفعل ما أريد ،لكني أخىش
م�ن مضاعف�ات التع�دد وتعلق�ه باألوىل؛
فه�ي زوجت�ه وصديقت�ه ،وأول من بدأت
معه حياته ولديه منها  ٣أبناء
ماذا أفعل ح�ني ينتابني الخوف وش�عور
تعلقه وقربه منها أكثر ،رغم أنه ال يقرص
مع�ي ويري�د رض�اي ورضا أه�يل .كيف
أتعامل معه ومع غريتي فطبعي فيه غرية
وحساسية كثرية؟
النصائح والحلول:
اس�أيل نفس�ك :مل�اذا أريد ال�زواج من هذا
الرجل ؟
ه�ذا الرجل ليس عليه ح�رج ،فهو صادق
يف قوله ،ورصي�ح يف ترصفه ،ومن البداية
ط�رق الب�اب ول�م يح�اول الدخ�ول م�ن
النافذة!

غزل عراقي
كبل من تعمى عيني تبرص بملكاك
هسه انته اجيت وعيني ما تشوفك
جانت تجوي جيتك تحرك االحساس
هسه احسايس مات بلزمت جفوفك
جنت املدرسه والكتب واالقالم
كتبت ذكرى حبنا بوحشة صفوفك
هسه انته وكعت وانهارت الحيطان
وبقايه حروف اسمي تداوي بحروفك
فهمتك الحب الينترص ع الخوف
ما كتلك عليه تسلهن سيوفك

من الفيسبوك
لكن ال أح�د غري الله يعلم م�ا يف الصدور
والرسائر..ولك�ن م�ا يجع�ل ه�ذا الواقع
بينكم�ا مشكلة هو امتحانك املتواصل له،
فأنت تذكرين أسباب قبولك له وهو نسبه
وتدينه وتتجاهل�ني زواجه ،وتفصلني بني
هذا الزواج وبني تدينه ،فالواضح أنه رجل
ال تكفيه امرأة واحدة ،وحس�ب قولك فهو
أخ�رب زوجت�ه األوىل وه�ي تواصلت معك
أيضا ً!
ك�ل هذا يجع�ل واقع تعدد الزوج�ات أمرا ً
عادي�ا ً بالنس�بة له ،لكنه ه�م وخوف لك،
وهذا أمر طبيعي ،ففطرة اإلنس�ان تغلبه
يف كث�ري م�ن املواق�ف ،وأهمه�ا مشاع�ر
التملك والتفرد بالحبيب.
جي�د أن تع�ريف نفس�ك ومشاع�رك ،فهذا
يس�اعدك عىل ضبطها وتحكي�م العقل يف
التعامل مع هذه الحياة املشرتكة إذا قررت
أن تكون�ي ج�زءا ً منها،أما إذا ل�م تكوني

واثقة فاس�أيل نفسك األس�ئلة اآلتية :ملاذا
أريد الزواج من هذا الرجل املعدد؟ هل ألني
أحبه وال أستطيع الحياة بدونه؟ هل ألني
متأكدة من حب�ه يل رغم زواجه؟ هل ألني
خائفة من العنوس�ة؟ هل ألني مؤيدة ما
حلله ال�رشع للرجل من تع�دد الزوجات؟
ه�ل ألن�ي مقتنع�ة أن بع�ض الرج�ال ال
تكفيهم امرأة واحدة حقاً؟
وإذا تزوجته هل أس�تطيع الس�يطرة عىل
غريتي؟ هل س�يبقى يحبني كما كان بعد
أن أنج�ب له بنني وبنات؟ وكيف س�تكون
عالق�ة أبنائ�ي بإخوته�م م�ن أبيهم؟ هل
س�أظل ع�ىل وفاق م�ع زوجت�ه األوىل؟ أم
سأنكد عليها وعىل نفيس ألني أغار منها؟
كل هذه األس�ئلة يج�ب أن تطرحيها عىل
نفس�ك وتواجه�ي إجابات�ك بشجاع�ة
وبعدها يك�ون القرار بال�زواج أو اختيار
طريق آخر.

اختبارات شخصية

من كسر اإلناء؟ إجابتك تكشف نقاط ضعفك وقوتك يف حميطك
يف هذا االختبار ُيطرح الس�ؤال:
من كرس اإلن�اء؟ ويمكن تحديد
الشخ�ص ال�ذي فع�ل ذل�ك أن
يكشف بعض صفات الشخصية.
لكن�ه يشري خصوص�ا ً إىل نقاط
القوة ونقاط الضعف التي تؤثر
عىل العالقة مع املحيط.
من كرس اإلناء؟
الطفل A
إذا رأي�ت أن الطف�ل  Aه�و من
ك�رس اإلن�اء ،فه�ذا يعن�ي ّأنك
عادة م�ا تكونني كب�ش فداء يف
ك�ل م�ا يج�ري يف محيطك من
أحداث .فأن�ت تتمتعني بالكثري
من الطيبة حت�ى أن اآلخرين ال
يالحظ�ون وج�ودك يف كثري من
األحي�ان .كما تش�ري إجابتك إىل
ّأن�ك تنتبه�ني إىل ك�ل التفاصيل
املرتبط�ة باآلخرين رغم أنهم ال
يبادلون�ك االهتمام يف الكثري من
األحيان.
الفتاة B

أفقي
1مدينة روس�ية تعرض�ت لكارثة نووية
 oحيوان صغ�ري يتحمل العطش أكثر من
الجمل
2له عالقة برأس الدولة  oمكان ذو سقف
خفيف التقاء الشمس
3دولة يف وسط آسيا فيها أطول سد يف العالم
وأكثر من  % 80من سكانها مسلمون
4اختالط األمر يف موضزع ما
5خصل�ة حس�نة  oتوج�د ع�ادة يف بناء
الجامع والجامعة وأحيانا الربملان
6توق�ف يف امليناء  oم�ادة تدخل يف بياض
األبنية
7تجده�ا يف البح�ر وق�د تحت�وي عىل ما
يتخذ كمجوهرات
8ارتف�اع يف جان�ب الطري�ق  oغشي�م o
عبودية
9ذو مكان�ة خاص�ة وذات اح�رتام o
متشابهان
10مك�ان مفت�وح يح�وي حي�اة برية o
قرص للمعلومات

يف ح�ال رأي�ت أن الفتاة  Bهي
املتهم�ة األوىل ،فه�ذا ي�دل ع�ىل
ّأن�ك دائم�ة االبتس�ام .وهو ما
يشك�ل نقطة قوة تجعلك محط
أنظ�ار اآلخري�ن ومحبته�م .إال
ّأنه يكشف ّأن�ك عادة ما تلومني
نفس�ك كلم�ا وق�ع يف محيطك
خطأ ما .كما يعني ّأنك تس�عني

دائم�ا ً إىل إح�الل العدال�ة يف
محيطك .فأن�ت ترفضني الظلم
لك ولآلخرين.
الصبي C
إذا كان�ت إجابت�ك ه�ي الصبي
 ،Cفيش�ري ه�ذا إىل أنك تفضلني
الصم�ت والبقاء بمف�ردك بدالً
م�ن ارتكاب األخط�اء .وهذا ما

ال يجعل�ك تحقق�ني التق�دم أو
تثبت�ني حض�ورك يف محيط�ك
االجتماع�ي كما يف مكان عملك.
أن هذا ّ
إال ّ
يدل يف املقابل عىل ّأنك
تتمتع�ني بالقدرة ع�ىل التحكم
بانفعاالت�ك والس�يطرة ع�ىل
توت�رك .ولهذا يشك�ل حضورك
أم�را ً مريحا ً بالنس�بة إىل الكثري
من األشخاص.
الفتاة D
إذا كان�ت الفت�اة  Dهي املتهمة
برأيك ،فهذا يشري إىل ّأنك تتمتعني
ّ
بحس املسؤولية وبالثقة بالذات
يف م�ا يتعلق ب�أداء املهمات وإن
كان�ت صعبة ج�داً .كم�ا يشري
هذا إىل ّأنه يمكنك إدارة اآلخرين
وقيادته�م .وه�ذا يشكل نقطة
ق�وة بالنس�بة إلي�ك .إال أنه�ا
تتحول إىل نقط�ة ضعف عندما
تشع�ر األخري�ات بالغ�رية منك
ويس�عني إىل وض�ع العقبات يف
طريقك.

رأيس
1عسكري يف س�لك تنظيم حركة
السيارات يف املدينة
2ش�خصية نس�ائية إجرامي�ة يف
الس�ينما املرصية  oياس�ني  oمن
الخروف
3مدين�ة م�ن مدينت�ني يابانيتني
القت عليها أمريكا قنبلة نووية
4اس�لوب أو أداة لتحقي�ق غرض
ما  oبداية ضوء النهار
5كتاب صغري (مبعثرة)  oكثري o
خاص بي
6م�ا يتس�ابق علي�ه العاملون يف
صناعة اإلعالم
7معاتبة  oاقعد
8حاسة من الحواس غري العادية
يف معرف�ة م�ا خل�ف األش�ياء
الظاهرة
9للس�ؤال  oمس�حوق متفج�ر
استخدمه يف األصل الصينيون
10ذات حرك�ة خفيف�ة وجمال o
فعل بمعنى تجعله قويا
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وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

اﻷﺧﻴـﺮة

ÂÇbÄÄÄé@ã�ﬂ

„@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáﬂ@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb
2020
كانون
الثالثاء
االول2020
اﻻول
22 25ﺗﺸﺮﻳﻦ
 7391اﻻﺣﺪ
العدد7351 :
اﻟﻌﺪد:

07810090003@@ ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ

No:7351
7391 Sun
Tue 2522 Oct
Dec2020
2020
No:
alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews
ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﺎﻛﺮ ﺧﺰﻋﻞ

جنمة عربية تنتج عمالً
@(pÎãÓiنتفليكس)
عربياً عرب
هند صربي ..أول
äaÏí@Ôœ@pb„˝«�a@ä
á� ónm@bèÓ€g

ﺑﻤﻘﺪار  ٤٤٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
بمقدار  444مليار دوالر

ع�ين على العالم
«·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ
باحثون أمريكيون يبتكرون ساعة
@Ú‡‡óﬂ@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
 àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€سنة
ذرية يمكنها العمل  14مليار

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
تم
ﻣﻦجديد
نـوع
يعمل
يمكـن أن
اﻟﺪروﻧﺎت
ﺟﺪﻳﺪة
ﻧﻤﺎذج
ﻋﻦ ﻋﺪة
الذرية
السـاعات
من
ابتـكاره
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻲ
مـا
سـنة ،أي
ملـدة
واﻟﺒﻴﺌﻲ.
مليـاراﻟﻌﻠﻤـﻲ
اﻹﻧﻘـﺎذ14واﻟﺒﺤـﺚ
الحايل
أﺑﺮز تقري ًبـا
يسـاوي
العمـرﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ
وﻣـﻦ
مـع
متناهيـة
بدقـة
للكـون ،ﺟـﺎء  Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
اﻟﴩﻛـﺔ
ألكثر
عىلإﱃعدم
الحفاظ
التأخريﺗﺼﻞ إﱃ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ
ﻋﲆ
من ُ
نرشته
وﺗﺒـﺎدل وفقا
رش ثانية،
ملا اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
5000ع م،
إذ
اﻟﺘﺤﻜـﻢالعلميـة،
“نيتـرش”
دوريـة
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
أﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
األمريكيون
اسـتخدم
العلمـاء 40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
اﻷرﺿﻴﺔ
تسـمى
غريبـة
ظاهـرة
اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا
ﻛﻤﺎ
ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
الكمي130،
التشـابكﺗﺼـﻞ إﱃ
ﺑﴪﻋـﺔ
تصبح
حيث
أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ ً
ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن
وﻧﻘـﻞ
1.5ا
ارتباط
مرتبطـة
الجسـيمات
ﻛﻠﻎً ،
لتصميـمﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ
السـاعات
وثيقـا،
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
الجديدة.إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
اﻟﻮﺻﻮل
هذا
الباحثـون أن
اﻟﺪواءأوضـح
كما
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف
يف
ﻛﻤـﺎيسـاعد
الكمـي
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
التشـابكاﻟﺒﺤﺚ.
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
ينطوي
درونالذي
أﻳﻀـﺎاليقني
تقليل عدم
 Veerاﻟـﺬي
ENIX
التي
الذرات
تذبذب
قياس
عليهﺑﻤﻌـﺪات ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
زود
الذرية
تسـتخدمها
السـاعاتوإرﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗـﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
ويمكن
إﱃ عىل
للحفـاظ
الوقـت ،اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻣﺒﺎﴍة
للمساعدة
السـاعة
اسـتخدام
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
ﺗﺤﺪﻳﺪ
وأﻧﻈﻤـﺔ
املظلمة”
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس«.عن
يف الكشف
“املادةﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
وﻳﻤﻜـﻦ
أنهـا
التـي ي
ُعتقـداﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻟﻈـﺮوف
املراوغـة،أﺻﻌﺐ
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ
 30درﺟﺔ
ﺗﺼﻞ إﱃ
ﺣﺮارة
وﰲ
أرباع
ثالثـة
مـن
درﺟﺎتأكثر
تشـكل
وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ،
ﻣﺌﻮﻳﺔ
دراسـة
باإلضافـة إىل
الكـون،
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠـﻎ،
إﱃ 1
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ
الوقت.
عىل
الجاذبية
تأثري
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.

علماء يحولون ثاني أكسيد الكربون
@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
في الهواء إلى وقود ومواد كيميائية

ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc

تعـاون مركز أبحاث أرجون مع مخترب سـالك لتطويـر طرائق التمثيل
FTCيف الهواء
الكربون
ﻟـﻢثاني
ﻧﻘﻼًتحويل
خالل
واﺷـﻨﻄﻦمن
االصطناعي
الضوئـي
ﺑﻮﺳﺖ
ﺻﺤﻴﻔﺔ
ذﻛﺮت
وﻣﻜﺘﺐ
أكسـيدﺑـﻮك و
ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ
للنباتات
سـهلة
العملية
وهذه
مفيدة،
أخرى
كيميائية
أرﺑﻌـﺔومـواد
ﻋـﻦوقـود
إىل
ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ
أﺷـﺨﺎص
ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
تمثيل
عرب عملية
الهواء
وﻗـﺎل من
أكسيد الكربون
التقاط
وأوراقها،
ثانياﺗﻬﺎﻣﺎت
ﻳﻮاﺟﻪ
لكنﺑﻮك ﻗﺪ
ﻓﻴﺲ
اﻷﻣﺮ أن
إن
أﻏﺴﻄـﺲ
ﺑـﻮك ﰱ
ﻓﻴـﺲ
محاكاتها.
العلماء
يصعب عىل
اﻻﺣﺘﻜﺎرصعبة
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ عملية
اصطناعي ما زال
ضوئي
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
ﻣـﺎرك
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
طرقـاﻧﻮﻓﻤﱪ/
الكيميائيـونﺑﺤﻠﻮل
أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ﰱ
ﺗﺤﻘﻴﻖالهواء
الكربون مـن
طـور
ﻟﺠﻨﺔ
أكسـيد ﰱ ﺟﻠﺴﺔ
ثانيﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ
اللتقـاط ﺗﻤﺖ
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
موادإذ أﻓﺎدت
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،
ﺗﴩﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
بعدﻣﻦ
ﻛﺠﺰء
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
التقاطه،
حتى
اﻟﺘﺠـﺎرةًيا ،لكن
أن معه إيجاب
تتفاعل
كيميائية
باستخدام
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ
ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
االصطناعي،
الضوئي
التمثيل
ﻋﲆيف عملية
واستخدامه
اﻟﺘﺠﺎرةا تحريره
يصعب غال ًب
ﺗﺤﻘﻴﻖ
مختربﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﺨﻤﻴﺲ،
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت
التابـع ﻓﻴﺲ
الوطني وواﺟـﻪ
األمريكية
ﺑﻮكالطاقـة
لوزارة
أرجـون
سـيتلقى
لذا
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
اﻤﻟﺪﻋﻮن
ﻛـﺎن
ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ
ثالثاﻟﻌﺪل
وزارة
عىلﻗﺒﻞ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔدوالرﻣﻦ
من وزارة
سـنوات
مدى
مليون
نحو 4.5
سـالك
ومخترب
ً
ﺟﻴﻤﺲ
الطاقةﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
الغاية.اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
وﻗﺎل هذه
تحقيق
ﻧﻴﻮﻳﻮركتهدف إىل
ﻣﻦ أبحاث
إلجراء
األمريكية،
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ
أكسيد ﻛﺎﻧـﺖ
ونقله إىل موقع
الغاز
الكربون حبس
وتشمل عملية احتجاز ثاني
سـريكزﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺘﻰ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
كيميائية
طرائق
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ تطويـر
املختربان م ًعا عىل
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ لذا
تخزيـن وعزله،
إن
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ
ذﻛﺮت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜـﺎت
ﻋـﲆ
ﺗﻨﻄـﻮى
ضوئيـة تمكن مـن التقاط ثاني أكسـيد الكربون مبارشة مـن الهواء،
أن
ﻣﻀﻴﻔﺔ
ﻳﺘﻐﺮﻴ،
ﻗﺪ
اﻟﺰﻣﻨﻰ
اﻟﺠـﺪول
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ
ﺧﺪﻣـﺎت
أو
ً
وتجمع بني عمليتي التقاط الغاز وتحويله كيميائيا إىل وقود.
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
أمـا الهـدف الرئيـس من هذا املـرشوع ،فهو تحسـني البيئة وتوسـيع
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
مصـادر الطاقة من خالل تحويل ثاني أكسـيد الكربون إىل وقود ومواد
كيميائيـة أخـرى ذات قيمة مضافـة مثل امليثانول ومشـتقات حمض
األكريليك ،فكالهما يستخدم ىف الصناعة الكيميائية لصنع البوليمرات،
ومنها الراتنجات والبالسـتيك واملواد الالصقة ،ويمكن ً
أيضا اسـتخدام
امليثانول كوقود لتوليد الكهرباء.

paáÌãÃm

شريحة إلكترونية تزرع في الدماغ
تتنبأ بنوبات الصرع قبل أيام

@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
7�Ç@äbèﬂ
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
طور فريق من العلماء رشيحة دمـاغ الكرتونية يمكنها أن تراقب
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
أيام ،ما
العصبـي ،والتي تتنبـأ بنوبات الرصع قبل عـدة
النشـاط
«‹á€bÉ€a@Ô

يسمح للمرىض بتجنب املحفزات ،فالجهاز متصل بقطب كهربائي
مغمور يف عمق الدماغ ،والذي يلتقط اإلشارات الكهربائية.
ووفقـا ملـا ذكرته صحيفـة “دييل ميـل” الربيطانية ،وجـد علماء
األعصـاب يف جامعـة كاليفورنيـا سـان فرانسيسـكو (،)UCSF
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
أن النظـام يمكنه تحذيـر املرىض عندما يكتشـف نوبة غري عادية
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
مقدمة
مـن النشـاط الكهربائي يف الدمـاغ ،والتي غال ًبا مـا تكون
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
للتشنجات أو الهلوسة أو فقدان الوعي.
الدراسة الدكتور فيكرام راو“ :عىل مدار أربعني عامً ا،
وقال باحث
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
ركزت الجهـود املبذولة للتنبؤ بالنوبات عـىل تطوير أنظمة اإلنذار
املبكر ،والتي يف أحسـن األحوال يمكـن أن تعطي املرىض تحذيرات
ثوان أو دقائق.
قبل حدوث النوبة ببضع
ٍ
هذه هي املرة األوىل التي يتمكن فيها أي شخص من التنبؤ بالنوبات
بشكل موثوق قبل عدة أيام ،مما قد يسمح ً
حقا لألشخاص بالبدء
يف التخطيط لحياتهم عندما يكونوا يف خطر مرتفع أو منخفض.
ويراقب الجهاز نشاط الدماغ باستمرار وهو قادر ً
أيضا عىل إرسال
نبضاتـه الكهربائية الخاصـة إىل الدماغ ،فثبت أن املـادة الرمادية
فعالة يف وقـف النوبات وتطبيع إشـارات الدماغ غري
االنشـطارية
اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ /
املنتظمة.

تستعد هند صربي لتجربتها الدرامية األوىل
عرب شاشة املنصة العاملية انتفليكس ،وهو
التعاون األول مع شاشة املنصة كأول
نجمة عربية تشارك يف إنتاج عمل عربي
عرب شاشة نتفليكس ،حيث تشارك هند
صربي كنجمة ومنتجة أيضا ً يف عملها
الجديد عرب املنصة.
ففي الجزء الثاني من مسلسل «عايزة
أتجوز» الذي حققت من خالله هند صربي
نجاحا ً جماهرييا ً واسعا ً وقت عرضه قبل
سنوات ،وكان أول تجربة كوميدية لها يف
الدراما الرمضانية ،قررت هند أن تقدم
الجزء الثاني من العمل بعنوان «عايزة
اتطلق» ،ولكنها لن تشارك به يف املوسم
الرمضاني الجديد كما تردد ،حيث علم أن
هذا املرشوع سيكون عرب منصة نتفليكس
قبل
اﻹﺣﺴﺎس له
التحضريات األوىل
بدأت بالفعل
إﻟﻴﺴﺎ
ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ
الذيأﻳﺎم،
ﻗﺒﻞ
الباجوري،
هادي
العمل
مخرج
أيام
معﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
أﺣـﺪث
ومن املقرر أن ينطلق العمل مع بداية
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة،
.2021
ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ
ﺧﻀﻌـﺖ ّ
عربت عن سعادتها
وكانت هند قد
مؤكدةﻛﺎﻧﺖ
ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ
اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ
ﻹزاﻟﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ
أنها
نتفليكس
ملنصة
بانضمامها
ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻤﻟـﺎﴈ،
اﻟﻌـﺎم
ﻟﻬﺎ
ﺧﻀﻌـﺖ
ﻗﺪ
ثقة كبرية لتكون أول نجمة عربية تنتج
عمالً عربيا ً
ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن،
إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ
شاشة املنصة.
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت عرب

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ
وأخرياً ،قررت الجهة املنتجة لفيلم «كرية
أن
ﻫﻴـﻞ
رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ
 2022لحني
املرشوع لعام
اﻟﺮاﺣـﻞتأجيل
والجن»
ﻣﺴﺤـﻮرا ً
وﺻﻮﺗﻬﺎ
ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن
األوضاع يف العالم بعد انتشار عدوى
هدوء
واﻗﻌﻴﺔ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛
ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔجمهور
رواﻳـﺔ عىل عدد
وﻫﻲالذي أثر
كورونا
فريوس
دراﻣﻲ
ﻟﻌﻤـﻞ
وﻫﻨـﺎ
جعل الجهة
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ما
ﺗﻔﻜـﺮﻴ السينمائي،
قاعات العرض
وﻣﻦ
إﻟﻴﺴﺎ
إﻋﺠﺎب
املنتجة أن
وﻳﺒﺪو
السينما
عودة
ﻧﺎﻟﺖ لحني
اﻟﻔﻜﺮةالقرار
تتخذ هذا
إىل
طبيعتها.ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن

يف املرآة
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مرة أخرى ..مَن هم

الفاسدون؟
›Ó‹Ç@Âè´@á»é
الزيدي
اﱃ ان
حييىﻳﺴﻌﻰ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
منوﻫﺬه
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ُ
ﺣﻴﺎﺗﻪعىل ّ
الخاطئة وغري
االجتماعية
الظواهر
ﻟﻮﻧﻬـﺎ ظاهرة
أنه
ﺗﻜﻮنالفساد
يعرف
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
ٌ
شخص من أفراد املجتمع ،أو جهة معينة من أجل
القانونية والتي يتبعها
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
تحقيق مكاسب ومصالح عىل حساب اآلخرين ،وبذلك فهي خروج عن
ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ
الذيآﻓﺎق
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻃﺮق
والعرفواﻳﺠﺎد
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
املواطنون.
يعيش فيه
املجتمع
السائد يف
القانون
عىل صعيد آخر ،تواصل هند صربي تصوير
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
ﺗﻌﻢ
ان
اﱃ
ﻳﺴﻌـﻰ
اﻟﺬي
اﻟﻔﺮد
واﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
والفسا ُد هو استغالل للمناصب الرفيعة وذات السلطة والسيادة يف
مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي
ﻣﻦ
أﻧﻐﺎم
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
دراﺟﺘﻬـﺎ
ﻣﻦ
هذااﻟﻌﺮاق
ﻛﺎن
سواءان
الغري،ﻓﺒﻌﺪ
ﻧﺤﻦ،
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ
واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ
االستغالل
أكان
وممتلكات
ومكاسب
اﻟﺴﻌﺎدةعىل منافع
الحصول
ﻣﻘﻄﻊالذي
أحمد عز
ﻋﲆأمام
مرتدة»
«هجمة
الجديد
ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﰲ
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ
اﻟﺪول
اﻟﺤﻴﺎة«.
»ﺑﻨﺤﺐ
لصالح شخص أم لصالح جهة معينة.
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ به إىل املنافسة الرمضانية بعد
ستعود
اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻧﺘﺠﺖيف ﴍﻛﺔ
ﺣﻴﺚ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﺤﺮب
سنواتﺑﻌﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﺧﺎص
ﺑﺈﻋﻼن
,ﻓﻮﺟـﻰء
بلدنا ..ونسمع
وفاسدين
فساد
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔوجود
نسمع عن
ونحن
منذ
شخصية
إﻟﻴﺴـﺎالعمل
ﺟﻤﻬﻮر خالل
وتجسد من
غياب،
القضاء”
ﺑﻌﻨﻮان
ﻋﺮاﻗﻲ
الحني ﻓﻴﻠﻢ
 ١٩٤٦اول
ﺧﻼل ﻋـﺎم
كباراﻤﻟﴫﻳﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
ﻣﻔﺎﺟـﺄة
تحاول ﻋـﻦ
التيﺑـﺮﻴوت
ﺷـﻮارع
ﻟﻬـﺎ
سيتم
واآلخر انه
والسياسيني بني
املسؤولني
أيضا من
إحدى الجهات
زوجةﰲالبطل
ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻰ،
القضاءﻧﻴﺎزي
اﻤﻟﴫي
اﺑﻦ اﻟﴩق
اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
ﺧـﻼل
ﺗﺤﴬﻫـﺎ
مرص.
إﻟﻴﺴـﺎ عىل
للتجسس
تجنيدها
العادل.
لينالوا جزاءهم
ﻟﻠﻤﺨﺮج إىل
الفاسدين”وتقديمهم
عىل
ﻳﻮم
اﺛـﺎرة
اﻻﻛﺜﺮ
” ،ﻟﻜﻦ
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ”
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ أكثر
ﻋﻦالعراقي إىل
الدينار
قيمة
انخفاض
ﺑﻐﺪادمن
اﻟﻘﺎﻫﺮة بلدنا
منذ أيام يف
وما حدث
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ ﰲ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ
مقابلوﻛﺎن
1450اﺑﻲ،
اﺧﱪﻧـﺎ
الفساد،
ﺟﻠﺴﺔوجود
ليحدث لوال
األمريكي ،ما كان
الدوالر
من
ﰲ
ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻓﻴﻠـﻢ
ﺳﻴﻈﻬﺮ
ﻧﻮاس ،اﻧﻪ
إدارةاﺑﻮ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ
السوق
ﻋﺮاﻗﻲإىلﺗﻢارتفاع
الذي أدى
البلد ،ﰲاألمر
االقتصادي يف
امللف
وسوء
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
ﻛﺎﻣﺮان
اﻓﻨﺪي“
ﺑﻌﻨﻮان ”
بشكلاﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
وحياتهم
املواطنني
اﺧﺮاجقوت
سلبا ً عىل
ﺳﻌﻴﺪبدوره
انعكس
ملحوظ ،والذي
اﻟﻌﺮض
ﺣﴬ
اﻟﻮﻃﻨـﻲ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻋـﺮض
وﺣـﺎل
،١٩٥٨
الكريمة بصورة مبارشة ،مما أضاف عبئا كبريا جديدا عىل حياتهم.
ومن ناحية أخرى ،كانت
تفوقت املمثلة املرصية ياسمني واحتلت صربي املرتبة الـ ،73أوزديمري وغريهن.
ﺳﻴﻈﻬﺮ
السابقنياﻟﺬي
ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
وواﻟﺪﺗﻲ
واﻟﺪي
من اﻗﺮﺑﺎء
اﻏﻠـﺐ
والالحقني قد
الفاسدين
بعض
خطابات
الواضح أن
لكن
ً
ً
متفوقة بذلك عىل كل من فيما أتت يف املرتبة الثالثة النجمة احتفلت صربي مؤخرا بعيد
صربي عىل الكثري من النجمات
ﻋﺪد
حولﺑﺤﺪود
اﻻﻗﺮﺑﺎء
ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ يقف
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔومَ ن
٢٠الفساد
حقيقة
ﻋﺪد العام
ﺷـﻜﻞالرأي
ﺣﺘﻰ تضليل
اﻟﻮاﻟﺪ ،ما يف
نجحت نوعا
العامليات ضمن قائمة  100النجمات مونيكا بيلوتيش املجرية بربارا بالفني ،ويف املرتبة زواجها األول من رجل األعمال
اﻟﻮاﻟﺪ،
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ ﺗﺤﻔﺰ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
والغريبوﻣﺎ
اﻟﺤﻀـﻮرن
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪةوبشكل
والفاسدين يف بلدنا،
يلعن الفساد
ﺑﺪأالكل
ان ان
أيضا
خلفه..
النجمةاﻷﻣـﺮ
ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
اﻟﺰوراء
دﺑﻲ \
الهندية ديبيكا املرصي أحمد أبو هشيمة وذلك
وأﻋﺘﻘـﺪ أنالثانية
وكارينا كابور
يف :العالم لعام  ،2020وتشارليز ثريون
أجمل وجه
وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻟـﻢ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺻﻮرة ﻛﺘـﻒ اﻟﻮاﻟﺪ ،وﻫﻲ ﺻـﻮرة ﻳﺘﻴﻤﺔ
علني.
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
اﻟﺤﻀﻮر،
ﻓﻜﺎﻧﺖيف ﻣﺤﻂ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
ﺑﺎﺋﺴﺔ
ﺳﺨﺮﻳﺔهم الفقراء
العراق؟ هل
الفاسدون
ﺿﺤـﻚ هم
اﺛﺎرتهو :مَ ن
والسؤال هنا
والتي تقيمها مسابقة «تي يس وكاميال كابيلو ونسليهان بادوكون ويف املرتبة األوىل قبل أربعة أشهر من التاريخ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
اﻤﻟﻮﻗﻒ
الذين ﻣﻦ
ﺑﺨﻴﺒﺔأماﻻﻣﻞ
واأليتام ﻳﺤﺲ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
اﻟﻮاﻟﺪأمواﻗﻔﺎ
وﺑﻘﻲ
ﻫﺬا من أجل
يعملون
واملتسولون،
املدقعون
والكادحون،
الفعيل.
هاندا أرتشيل.
الرتكية
النجمة
واﻟﺘﻲوبريانكا
أتاغول
.»tccandler
كاندلر-
اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
ﻳﺨـﺺ
وديميتﰲ ﻣـﺎ
شوبرااﻟﻄﺎﺋـﻲ،
وأﺷـﺎرت
آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ
ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ
ﺑـﺪأت
العيش
لقمة
الكريمة؟ﻓﻴﻪ ..ﻛﺎﻧﺖ دور اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟـﺬي وﻗﻊ
اﻤﻟﺤﺮج
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
ّ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎولو بيشء
مظاهر الفساد
نعرف
اﻣﺎﻛﻦبد أن
السؤال ال
عن هذا
اإلجابة
لكن قبل
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺗﺠﺬب
ﺑﻐـﺪاد
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
بسيط.
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
األحيان متقاربة
بعض
ووﺻﻞ يف
وقد تكون
ﻣﻦوّعة،
ﻣﺘﺄﺧﺮةومتن
ﺳﺎﻋﺎت مختلفة
للفساد مظاهر
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻻﻣﺮ
اﻟﻠﻴﻞ،
ﺣﺘﻰ
ﺑﻤﺠـﺮد
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ
وﺳﺄﻋﻠـﻦ
أﻛﺜـﺮ،
ﻣﻼﺋﻤـﺔ
ﻓﻴﻤﺎ
:
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ
اﻟﺪراﻣﺎ
ﺗﺄﺛـﺮ
ﻋـﻦ
وأﺿﺎﻓﺖ
يظهر الكليب باألبيض واألسود ،مع إضافة
طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أول
األشخاص
اﻟﻴﻮم ،بها
التي يقوم
السلوكيات
عبارة
املظاهر
ﺗﺤﺠـﺰوهذه
ومتشابهة،
اﻻﺳﻒ
ﻓﻤﻊ
أﻣـﺎ
عناﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺟﻬﺎز
ﻋﱪ
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ
ان
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
الوشاح الذي وضعته عىل كتفيها ،وهو
فيديو كليب من ألبومها امليالدي «Christmas
(الرشوة –
والسلطة..
نوعا ً من
يمتلكون
الذين
دور
املظاهر اﻏﻠﺐ
هذه اﻏﻠﻘﺖ
ومنﻓﻘـﺪ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
النفوذاﺟﻮاء
ﺳـﺎدت
ﺑﻌﺪ ان
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
األحمر.
الريش
من
لسنة»،
 ،»Caroleألغنية
ّ
االبتزاز(.
–
م
العا
املال
نهب
–
الواسطة
–
املحاباة
–
ّة
ي
املحسوب
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﺑﻮاﺑﻬـﺎ واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ اﻏﻠﺒﻬﺎ
ﻗﺒﻞ عربﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
سنةأﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
«منﻧﺼـﻮر
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ
اﻤﻟﺤﺎل يف الفساد،
العقاب سيقع
املوظف من
يأمن
محفوظ «عندما
يقول
األغنية من كلمات كارول سماحة،
«يوتيوب».
عىل
الرسمية
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻌﺾ
ﻣﺆﺧﺮا
ﻟﻠﺨﺮدة..
نجيب ﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
قناتهاﺷـﻬﺮ
دﺧـﻮل
بسيطا ً
العذاب».
الفقراء
ويسوم
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة رﻛﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ
سوءﻋﺮض
ﺻﺎﻻت
”اﻤﻟﻮﻻت“
ألحان Edward Pola & George
أجواء
جاء
الكليب
امليالد وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ
يعكسﻗـﺪ
ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا
أﻳـﺔ
ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ
ﻗـﺪ
شخصية أو
السلطة
استغالل
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔفهو سوء
اﻻوﺿـﺎعيف السياسة،
أمّ ا الفساد
فيها ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
تظهرإﱃ أﺟﻞ
ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو
ﻋﻤﻠﻴـﺔ
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
لغاياتﻓﺈن
ﺗﻘﺪﻳـﺮي
وﺑﺤﺴﺐ
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
 ،Wyleوتوزيع إيليو كاليس.
غنائيةﻳﺘﻢراقصة،
لوحة
يف
خاصة.
اﻟﻘﺎدﻣﺔمكاسب
لتحقيق
بعفويتها اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
كارولﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن
اﻷوﱃ
ﻇﻬﻮر
ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ
واﺿﺤﺔ
ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺘﻄﻠـﺐ
اﻤﻟﻮﺟﺔيضم
امليالدي
كارول
أن ألبوم
ﻣﻮﺟﺔيُذكر
الذي يرتكب
الفساد
ﻣﻦوهو
الكبري»،
«الفساد
اﻗﺎﻣـﺔأولها
ثالثة أنواع،
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
ﴍﻛﺎت
اﴍاك
ﺧـﻼل
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ
ﻧﻬﻀـﺔ
وللفسادآﻓﺎق
ﻟﻔﺘـﺢ
 9أغنيات ،وهي «من سنة لسنة»،
بني مجموعة
الفساد اليومي
الدولة،
ﻋﺮﺑﻴﺔ من
مستوى عا ٍل
عىل
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
وهواﺟﺮاء
الصغري»ﺑﻌﺪ
و«الفساداﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻓﺘﺘﺎح دور
ﻹﻋﺎدة
اﺳﺘﺜﻤﺎر
تعا
نفرح
«تعا
الشتي»،
«إيام
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ من
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
السيايس» وهو
و«الفساد
املنصب،
ﺳﻴﻨﻤﺎاستغالل
عرب سوء
اإلدارات
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ
العامّ ةدور
او ﺑﻨﺎء
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج يفﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺷﺎﺷـﺔزمان»،
«إرجع يا
«سانتا»،
نمرح»،
ا ملو سيقيني
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺴﻠﺴﻼت
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﰲ
ﻋﻠﻴﻪ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
تخصيص
عملية
يف
العلمية
والقواعد
والقوانني
بالسياسات
التالعب
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻻﻓﻼم ،وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ ”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ أن
«بآخر
حبيبي»،
بخري
وانت
عيد
«كل
والراقصني.
ﻟـﻢ
ﺟﺪﻳـﺪة
وأﻓـﻼم
اﻧﻌﻜـﺎس
ﻧـﺮى
أن
اﻤﻟﻬـﻢ
ﻣـﻦ
وأن
ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻻﻋﺒـﺎ
ﺳﺘﻜـﻮن
أﻧﻬﺎ
أﻋﺘﻘـﺪ
ﻻ
وﻟﻜـﻦ
للمشاريع.
املالية
املوارد
اﺻﺒﺤﺖ اﺗﻌﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ”ﻤﻟﺒﻲ“.
واﻟﻜﺜﺮﻴون
جايي»،ﻣﻮﺟﻮد
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ
إذا ً الفساد هو ّأال يحصل املواطن من الدولة عىل حقوقه ..وإذا حصل عىل
«ملك السالم»
الشارع»« ،ياسوع
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ وكان الفتا ً أن
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
األطفال).ﺑﻬﺎ.
(نشيد ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن
بعض ذلك ،فيكون قليال ج ًّدا ،أو عن طريق الرشوة الظاهرة أو الباطنة
كارول اختارت أن
واملحسوبيّة.
يخرج علينا بني الحني واآلخر أحد املسؤولني (مطمئناً) املواطنني ّ
بأن
الحكومة وأجهزتها ستلحق الهزيمة بالفساد والفاسدينّ ..
لكن املواطنني
لم يعودوا مغفلني ،ويعرفون مَ ن هم املسؤولون عن الفساد يف البلد.
”ﻛﻮروﻧﺎ“
اﻟﺘﻲ
اﻟﺼﻐﺮﻴ،
املواطنني،ﻣﻬـﺎ
عىلاﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،
زوﺟﺘـﻪ
وﺗﻘـﻒخافيا ً
رسقوا،
فالذين
لم يعد األمر
ﻓـﺮﻴوس الفساد
ﺟﺎﺋﺤﺔ موضوع
ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ إذا ً يف
اﺳﺘﻤﺮار
وظلموا،ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ
أﺣﻤﺪ
ﺗﴫف
اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر
ﺣﴬت
الدولة،
وبهيبة
ﺣﻔﻞ بالناس،
ﻣﻌﻪاألذى
وألحقوا
مواقعهم،
واستثمروا
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،
زوﺟﺘﻪ،
وﻛﺬﻟﻚ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
وﴐب اﻟﺴﻘﺎ
يالحقون
يوم ما
ﺿﺤـﻚيأتي
اﻤﻟﻔﺎﺟﺊمن أن
الحقيقيون ..وال بد
الفاسدون
اﻻﺣﱰازﻳﺔهم
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات هؤالء
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء
ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
قضائيا.
شاشة أم
إﺷﺎدةآيدول»
وﺿﻤﻦ«عراق
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.برنامج
بات يف حكم املؤكد قرار إنتاج
اﻟﺴﻘﺎ عىلﻟﻜﺎن
اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
نقول إىل الذين خانوا البلد ورشف املهنة والوظيفة واملسؤولية ،وشوهوا
استثمارات
الخاصة
الصفحات
بي يس ،ذلك بعدما نرشت
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
إﻗﺎﻣـﺔ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ
باملحطة ﻋﻤﻠﻴـﺔ،
اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ ”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
صورة الدولة ومؤسساتها ،ونزعوا الثقة من صدور املواطنني ،والذين
واالشرتاك
العراقية
أو طلبات خاصة تدعو
ﻣﻬﺮﺟـﺎن
املواهبﻣﺜـﻞ
فيهاﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
للتقدم ﻟﻮﺟﻪ
ﻗﺒﻞيفأن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
أوصلوا البلد إىل هو عليه اآلن ،والذين جوعوا الناس وأحبطوهم ،ونزعوا
الربنامج ،ويبدو أن السياسة الجديدة للمحطة إنتاج برامج ترفيه
ثقتهم بالدولة ومؤسساتها ،والذين اختلسوا األموال وبنوا القصور..
خاصة كما هي الحال اليوم يف تقديم» »The Masked Singerالذي
ال بد أن يأتي اليوم الذي ُتحاسبون فيه ،وتقفون امام محاكم القضاء
يُعرض منذ أسبوعني ،وفور إنهاء عرض الربنامج سيبدأ «عراق
املختصة.
ّ
متخصصة بقبول املشاركني عىل تطبيقات
آيدول» بعدما بدأت لجان
ونقول أيضا :هؤالء الفاسدون هم من يريد الشعب محاسبتهم
خاصة بني أم بي يس وهؤالء ريثما يجري قبولهم ودعوتهم للسفر إىل
ومحاكمتهم ،واسرتداد األموال التي نهبوها ،وإعادة االعتبار للمواطنني،
بريوت ،حيث قالت معلومات إن التصوير سيكون يف استديوهات أم بي
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
والهيبة للدولة ومؤسساتها ،وجعلهم عربة لكل من يحاول رسقة البلد،
يس بريوت.
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
واستغالل املواطنني .
الالفت أن لجنة التحكيم تضم للمرة األوىل عنارص فنية عراقية شابة ،منهم الفنان
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
أخريا ً فمن دون محاكمة الفاسدين ومحاسبتهم سيظل الحديث عن
سيف نبيل ،والفنانة رحمة رياض التي شاركت قبل سنوات يف برنامج ستار
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
أكاديمي وتمتعت بحضور وصوت برزت من خاللهما كمغنية عراقية وهي تدير
الدولة.
هيبة
اىل
تيسء
التي
العوامل
أبرز
من
الفساد
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ
إذا ً
أعمالها من بريوت عن طريق رشكة  Musci Is My Lifeالتي تتوىل أيضا ً إدارة
ومحاكمة
ومعالجة
منه،
بد
ال
أمر
جذوره
من
الفساد
اجتثاث
فإن
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
أعمال زميلها السوري ناصيف زيتون.
األموال
وإعادة
واألساسية
املرحلة
اﻟﻔﻴﻠـﻢهي
رموزه
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
بالبلد،واﺣﺪة،
للنهوضﻳـﴪا
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ
األوىل ﻛﻠـﻪ ﻻ
ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ
ﻳﻀـﻢ
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن
األولية تستغرق حوايل  7أسابيع؛ وهي
املعلومات
مدة «عراق آيدول» بحسب
ستبدو
ذلك
وبعكس
األهمية..
غاية
يف
أمر
الدولة
لخزينة
املرسوقة
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
التي تسبق موسم دخول رمضانُ ،
وعلم أن املقدمة العراقية ميس محمد وتعمل
ﻛﺒﺮﻴة.الشك يف جدية محاسبة
إﻧﺘﺎجعوامل
تزيد من
وقد
انتقائية،
أو
معزولة
األمور
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ
يف أم بي يس اكشن ستق ّدم برنامج املواهب الخاص بالعراق ،عىل أن يُعرض عىل
الفاسدين وتقديمهم للقضاء.
شاشة أم بي يس عراقية واملحطة األوىل.

عاملي
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ على
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔصربي تتفوق
يامسني
بلقبواﻗﻊ
ثريون ﻣﻦ
وتشارليزﻏﻴﺮت
بيلوتشي»ﻛﻮروﻧﺎ«
مونيكااﻟﻄﺎﺋﻲ:
ﻓﺎﻃﻤﺔ

اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا

ّ

كارول مساحة تعكس أجواء امليالد بلوحة غنائية راقصة

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

رمحة رياض عضو جلنة حتكيم
«عراق آيدول»

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ
اﻟﻐﻨﺎءالراحل «قاسم حممد» علمين تقنيات الصنعة املسرحية واإلخراج
الفنان

ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ
حممداﻟﻤﺴﺘﻤﻊ
ﺟﺪا ﻣﻦ
ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ :اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ
ﺟﺎﻣﺪةبالقلق والبحث عن الذات
املسرحيةﻏﻴﺮمتيزت
جتربيت
العامري:
املخرج

 وبالنسبة يل أنا شخصيا ً اشعر بمسؤولية أمام تاريخدبي  /الزوراء  /ظافر جلود:
شكل حضور املخرج املرسحي اإلماراتي الفنان محمد مرسح الشارقة الوطني العريق ،وتاريخ كل من تعلمت
عنه ﻣﺆﻤﻟﺔ،
وﻻﺗﺰال
الذيﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻌـﺮاق،
اﻟﺘﻲاللهﻣﺮ ﺑﻪ
وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ،
أﻏﻨﻴﺔ
وضعوﺷـﻌﺮاء
ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ
العامرياﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن
أسس
أخذت
املناعي
اﻟﺼﻌﺒـﺔعبد
منهم ،وأولهم
األوىل
بصماته
ﻣﻦ أن
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴمنذ
حضورا الفتا
اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
يديهﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ
أﺿﺎﻓـﺖ
املرسح ﻛﻤـﺎ
اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ
قدمهاﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ
واﻟﺸﻤﺎلالتي وﻫـﺬا
وتعرفت
التمثيلﻣﻦواإلخراج
أﻧﻬﺎ عىل
وتعلمت
ﻟﻼﺗﺼﺎلإنتاجية
ﻓﺮﺻﺔمنافذ
للمرسح عرب
اﻟﺠﻨﻮباألعمال
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ يف
الفنانﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
وكذلكاﻟﺨﺎرج
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ
ﻣﻦ ﻏﺮﻴ
ﻋﲆ أﻧﺎس
اإلماراتيﺟﺪﻳﺪ.
واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء
اﻷﻓﻜﺎر
ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
العراقي
الخشبة،
تفاصيل
عنرصا شابا منه إىل كل
املرسح
ليكسب
مختلفة،
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺧﻄﻮة
املرحوم وﻛﻞ
والشباب ،الكبري اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
اﺧﺘﻠﻒبنياﻟﺘﻮﺟﻪ
اﻤﻟﻘﺎميمد • ﻫﻞ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء
تقنيات
تعلمت منه
ﻣﻦ الذي
محمد
قاسم
أجيالﻋﻨﺪالرواد
الجسور
استطاع أن
.
ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻐﺮﺑﻲ
أﻟﺤﻦ
وﺗﻌﻠﻤﺖ
اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ
اﱃ
ﻓﺈﻧـﻪ
ﺑﻠـﺪ
أي
ﰲ
اﻟﺮﺣـﺎل
ﻳﺤـﻂ
ﺣﻴﻨﻤـﺎ
اﻟﻔﻨـﺎن
اﻟﺮﻳﻔﻲ،
اﻟﻠـﻮنعرف عنه ممثال لقب يف حينها بفارس الشاشة الصنعة املرسحية ومنهجية البحث يف الكتابة ،كذلك
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ كما
البعث��ات
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔم��رارا أن
اﻟﺪاﺋﻤﺔأكدن��ا
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔلق��د
إذن؟
ﻃﻤﻮﺣﻚ
•
اﻟﺤﻴﺎة
ﰲ
ﺳﻮاء
اﻟﻌﺎم
واﻟـﺬوق
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺳﻮف
ﺑﺪأت
اﻟﺘـﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن
اس��تهدافاﻷﻏﻨﻴﺔ
وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ
نظرا لتميزه بأداء األدوار الرومانسية ,كما لفت األنظار املرحوم املنصف السوييس وجواد األسدي وناجي الحاي
اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻣﻜﺎن ﰲ
وإبراهيم ﻛﻞ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ
رجباﺻـﻞ
وحسن  -أن
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه
بأدائه لألدوار أو
اﻟﺴﺎﺣﺔ .
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ
العراق وهيبة
ﺗﺠﺘﺎح مسعة
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪس��يعرض
الدبلوماس��ية
من
وغريهم
سالم
وحبيب غلوم
املركبة.
وصلتاﱃله.ﺟﻬﺪ
اﻟﺴﻬﻞماوﻳﺤﺘﺎج
ﺑﺎﻟﴚء
العظامﻫﺬا
املخرجنيوﻃﺒﻴﻌﻲ
املهرجاناتاﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
ﺧﻼﻟﻬـﺎ أﺳﻠﻮﺑـﻪ
وﻳﻌـﺰز
شارك الفنان اﻟﻌﻼﻗـﺔ
والتش��كيكﻣﻨﻬﺎ؟
الدول��ة للتس��اؤل• وأﻧﺖ واﺣﺪ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
لهم بكل
ﻟﻴﺲأدين
الذين
ﻣـﻦ من
العديد
العامري يف
أم��ام الرأي
ﻛﺒﺮﻴ.
اﻟﻴﻮم
ﻟﻴﺲ
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﻫـﺬه
اﱃ
ﺗﻮﺻﻠﺖ
أﻧﺎ
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ،
ﻣﻦ
ﻛﺜﺮﻴا
اﺳﺘﻔـﺎد
ﺟﻴﻞ
ﻧﺤﻦ
ﻛﺬﻟـﻚ،
ﻛﻨﺖ
ﻧﻌـﻢ،
اﻟﺬﻳﻦ
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ
املحلية والعربية والدولية ،ونالت مرسحياته العديد * لكن كانت لك ثنائية مع الكاتب املرسحي إسماعيل
س��اكين
اﻟﻐﻨـﺎءأرواح
أﺻﺎﻟـﺔيعرض
العاملي ،كما أنه
الع��ام
ﻫﻲ الله •؟وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
اﻟﻨﺎﺟﺢ
اﻟﻔﻨـﺎن
ﻃﺮﻳﻘﺔ
أن
ﺳﻨـﻮات،
ﻣﻨـﺬ
ﺑـﻞ
درﺳﻨﺎ
أﻧﻨـﺎ
اﱃ
إﺿﺎﻓـﺔ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
وﻣﻨﺬ
ﻋﺬﺑﺎ،
وﻃـﺮازا
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ
من الجوائز ،كما حاز عىل جائزة أفضل مخرج أكثر عبد
ومواط��ين املناطق احمليطة به��ا للخطر ،إن
ﻣﻄﺮب؟
ان أو
اﻹﻋﻼم
واﻫﺘﻤـﺎم
وﻟﻮج
يف ﻋﲆ
ﺗﺴﺎﻋﺪه
اﻟﺘـﻲ
وﻋﲆ ﻳﺪ
اإلخراجية متنوعة وقد تعاونت مع ّ
كتاب
تجربتي
وﺳﺎﺋﻞ -
اإلماراتي،
املرسح
تطور
واضحة
اﺷﻬﺮبصمة
مرة ,له
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،من
ميكن
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴمس��تنكرة
تصرف��ات فردية
درس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،هكذا
بعضواﻟﺘﻲ أراﻫﺎ
اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ
اﻟﻨﺼـﻮص
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
للتمثيلواﻟﻘﻨﻮات
باإلضافةﻣﺜﻞ
ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ،الوﻫﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ
عروضه،
نصوص
اﺧﺘﺎر كتب
ﺣﻴﻨﻤـﺎ ذاته
مختلفني ،وهو
مارس العمل يف اإلضاءة
واإلخراج
اﻣﻨﺢ
ﺑﺤﻴﺚ
اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ
ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻟﺘﺒﺪأ
ﻧﻔﴘ،
ﻣﻦ
ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﺟﺬورك؟
ﻋﻦ
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
ﺳﺘﺠﺪ
رﺑﻤﺎ
ﻟﻜﻦ
•
ﻓﺈﻧﻨﻲ
ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ،
ﻃﺎﻟﺐ
واﻟﺮاﺣﻞ
ﻫﻼل
ﻓﺎروق
واﻟﻌﺮﺑﻲ.
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء
اﻟﻌﺮاﻗﻲ السماح هلا بأن تعصف خبطوات البالد حنو
لذلك نحن ندخل يف ما يشبه ورشة عمل ونتفكر يف
والديكور وحصد جوائز عديدة عنها .
الحكيم
السيد عمار
ﻫﻲ
اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
وﻫﺬه
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ،
ﺟﺪﻳﺪة
روﺣﺎ
اﻟﺠﺬور..
ﻟﻬﺬه
ﺗﻄﻮﻳـﺮا
رﺑﻤﺎ
ذﻟﻚ،
ﺗﻌﺘﻘﺪ
ﻻ
ﻤﻟـﺎذا
اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻤﻮﺟﺔ
ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ
وﻏﺮﻴ
ﻟﻬﻢ
اﻣﺘﺪاد
أﻧﻨﺎ
اﻋﺘﻘﺪ
ﻣﻬﻨﺪ
ﻳﻜﺸﻒ
ُﻌـﺪ
ﺑ
ﻋﻦ
ﺟﺮى
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
كل صغرية وكبرية ونفعل ذلك منذ وقت ،وهي طريقة
الفنان املخرج محمد العامري ضيف «الزوراء « .
حتقيق األمان واإلستقرار.
اﻷﻏﻨﻴﺔ
أﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ
اﻷﺧﺮﻴ ﰲ
ﺑـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء
ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة
أليامﻟﻴـﺲ
اﻟﻐﻨـﺎء
لك
فهيﻣﻊتتيح
املرسح،
وخصوصا يف
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰجدا
عمل ملهمة
املرسحية ؟
الشارقة
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎتتحرض
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد* نبدأ ،ماذا
الكاظمي
يعترب السيد
ذﻟﻚ ﰲ
ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ
ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ
واﻗﺼﺪتختربأوﻻ
بشأنﺟـﺪا
األمرﻗﺮﻳﺐ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ
ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.ال أحد يس��تطيع انواﻟﺘﻲ
اﻷداء.إىل ما
وصوال
والخيارات
اإلمكانات
الكثري من
اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،أن
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊالجديدة
إقامة الدورة
اآلن لم يتضح
ﺑﻌﺪهوﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ  -حتى
البلد
اقتصاد
يش��هده
املسؤول الوحيد أمام• ما
اﻟﻌﺮب؟
اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ
ﻣﻊ
ذﻟﻚ
وﺑﻤﺎ
•
ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
رﺑﻤﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺨﻠﻴـﺞ
ﺑﻠﺪان
ﰲ
ﺑﺎﻟﺬات
ﻫﻨـﺎ
اﻵن؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﰲ
إﻗﺎﻣﺘﻚ
ﺗﺸﻜﻞ
وﻣﺎذا
• ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ ؟
أليام الشارقة املرسحية القادمة بسبب جائحة كورونا ،يلبي طموحك إىل التميز واالختالف ،والنصوص التي
ﻗﺪرة
ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﲆ
اﻟﻠﺤـﻦ
أﺿﻊ
ﻷﻧﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ،
ﺣﻘﻘﻨﺎ
وﻛﻠﻤﺎ
واﻟﻠﻬﺠﺔ،
واﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
اﻟﻌﺎدات
اﻟﺒﻠﺪ
أوﺿﺎع
ﻓﻘﻂ،
اﺳﺘﻘـﺮار
وإﻗﺎﻣﺔ
ﻫﺠﺮة
ﻫﻲ
أﻧﻬﺎ
ﻣﻊ
ﺣﺰﻧﻬﺎ
ﰲ
أﴎار
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
ﻳﻜﻮن
 ﺟﻤﻴﻞ أنان
جيب
احلكومة
هل��ا
يتعرض
اليت
فاهلجم��ة
حيث نأمل أن يشفى العالم منها رسيعا ،لدي عدد من اشتغلنا عليها نصوص مهمة وطازجة ومرتبطة بكل
ﺣﺪاد
دﻳﺎﻧﺎ
ﱄ
ﻏﻨـﺖ
ﻟﻘﺪ
ذاك،
أو
اﻤﻟﻄـﺮب
ﻫـﺬا
أداء
ﻧﻌﺰز
ﺳﻮف
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
ﻓﺈﻧﻨﺎ
اﻻﻧﺘﺸـﺎر
ﻫﺬا
وﺳﻴﻠـﺔ
أﻗﻤﺖ
إﻧﻨﻲ
ﺗﻌﺮف
وﻛﻤﺎ
ﺟﺪا،
ﺻﻌﺒﺔ
ذﻟﻚ
وﻗﺒﻞ
اﻟﻴﻮم
دﻻﻻت
ﰲ
وﻏﺎرﻗـﺔ
ﻣﻮروﺛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
هي
النها
من��ذ2003
الس��لطة
الحزاب
تتوجه
النصوص وهي يف مراحل التحضري وسأقدمها مع التجربة من دون سواها ..لقد كان التعاون بيني وبني
أسلوب ﻟﻠﻤﻄﺮب
ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء
إنني وبرفقة الفرقة الكاتب )ﻳﺎ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
الشارقة ﺟﺬورﻧﺎ
مرسحﻗﺪراﺗﻲ
هورﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻃﻮﻳﻠﺔكانﺟﺪا
ﺳﻨﻮات
دﺑﻲ
ﰲ
ﺷـﺠﻮن
ذو
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﰲ
واﻟﺤﺰن
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..
الورشة
قائما عىل
ﺳﺎﻛﻨﻲعبد الله
إسماعيل
ﰲ حيث
الوطني،
من أوصلت البلد اىل هذا االنسداد،فاذا
معتمداواﺳﻊ
اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ،
ﻛﺎﻧﺖ
يقرر ﻫﻞ
ﻣﺤﺴﻦ
االستعدادوﻣﻬﻨﺪ
وﻫﺬا أتم • اﻟﻐﺮﺑﺔ
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ،
ﻋﱪ
ﴎﻳﻌﺎ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر
واﺻﺒﺢ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
اﻤﻟﻮاﻃﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻃﺒﻌﺖ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
عىل
اﺷـﺘﻬﺮتكاملني
وﻗﺪشهرين
تستغرق
ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟ النصية التي
األيام.
إقامة
حينما
سنكون عىل
يعترب مسؤوال فمسؤول عن استالمه السلطة يف
.
ﻗﺎدﻣﺔ
أﺧﺮى
ﻣﺸﺎرﻳﻊ
وﻟﺪي
،
ﺟﺪا
واﺧﺘﻼف
ﺑﻐﺪاد
ﻋـﻦ
واﺑﺘﻌﺎدي
وﻣﺮارﺗﻬﺎ
اﻟﻐﺮﺑـﺔ
اﻟﺤﺼﺎر
ﻓـﱰة
ﺧﻼل
ﺑﻐﺪاد
ﰲ
ﻣﻨـﻪ
ﻧﻌﺎﻧﻲ
ﻛﻨـﺎ
ﻣﺎ
اﻟﺤﺰﻳﻦ..
اﻟﻄﻌﻢ
ﻫﺬا
ﺳﻮى
ﻳﺘﺬوق
ﻻ
َ
* حتى اآلن لم يتخل محمد العامري عن مرسح التداخل والتشابك بني رؤية الكاتب ورؤية املخرج من
وقت اخلطأ حيث ال يستطيع اجياد احللول.
أﻧﺖ
وﻫﻞ
..
اﻟﻌﺮاق
ﰲ
اﻷوﺿﺎع
ﺗﻘﺮا
ﻛﻴﻒ
..
أﺧﺮﻴا
•
اﻟﻈﺮوف
ﺑﻌـﺪ
واﻟﺠﻤﻬـﻮر
اﻟﻌـﺮاق
وﺗـﺮك
اﻤﻟﻜـﺎن
ﻟﻜﻞ
ﻣﻠﺘﻘﻰ
ﻛﺎﻧﺖ
دﺑﻲ
أن
ﻛﻤﺎ
اﻟﻌﺮاق.
ﻋﲆ
واﻟﺤﺮب
؟
واﻗﻌﺎ
ذﻟﻚ
ﺑﻤﻌﻨﻰ
•
الواحد
عبد
سروة
أجل الوصول إىل كتابة تنتمي وتتفتح عىل مناخاتي
الشارقة الوطني ؟

تغريدات

ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
 اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎجاﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
آﻻف
اإلخراجية.
وثيماتي
.
اﻟﺤﻀﺎرة
* للمرة الثانية تخرج خاليا من الجوائز يف مهرجان
املرسح العربي يف عمان؟
 املهم أن تكون حارضا يف مثل هذه املهرجاناتاملرسحية املهمة ،وبما إن هذا املهرجان يمنح جائزة
واحدة باسم سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي،
فإن ذلك يكفينا رشف الحضور واملشاركة ،وألف مبارك
للفرق الفائزة .
* هل ممكن أن نحدد بعضا من مميزات تجربتك ؟

 تجربتي املرسحية تميزت بالقلق والبحث عن الذات،حيث إني وجدت ضالتي باملرسح الذي يالئم إطالق
الخيال وتفريغ الطاقة ،حيث كان املرسح يمتعني
ويشدني إليه ،وكنت اجلس الساعات ارسم واكتب
وأطلق خيايل وافرغ طاقاتي الكامنة ،لكي استفيد منها
يف أعمايل .كما إني استقى إبداعي اإلخراجي من خالل
خربات ممن سبقوني يف التأليف واإلخراج بعد أن مثلت
تجاربهم مرحلة من مراحل تطور املرسح اإلماراتي.
* وماذا يمثل يف هذه املرحلة الفنان عبد الله املناعي ؟
 الفنان الكبري عبد الله املناعي انه أستاذتي ومعلميالذي علمني التمثيل واإلخراج والتأليف ،وعند مرسحية
(الشهادة) التي عرضت بإرشاف املناعي كان أول عمل
يل يف تصميم وتنفيذ اإلضاءة املرسحية ،هذا الفن املهم
يف املرسح .
* عنارص اإلبداع عند العامري يف روياه اإلخراجية؟
 إني اعتمد عىل رضورة تقديم الجديد واملبهر ،األمرالذي دفعني إىل تجاوز املرسح التقليدي ،والبحث
عن أسلوب إخراجي مختلف ،رغم عدم انتمائي إىل
مذهب إخراجي معني يتقيد برشوطه ،لقد كان همي
النهوض باملتعة البرصية يف العرض ،لذا كنت اهتم
بقراءة الفن التشكييل ومشاهدة الصور ،وأدمنت عىل
مشاهدة متحف الفنون ورؤية األفالم السينمائية،
والبحث يف الرتاث واالستماع إىل املوسيقى الشعبية،
لذلك تجد انني قد وظفت السينما يف أعمايل املرسحية
التي أخرجها.

