بعد ارتفاع اإلصابات بكورونا ..احلظر اجلزئي يعود جمددا و  25ألف دينار غرامة ملن ال يرتدي الكمامة
استقرار أسعار الدوالر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر يف البورصة الر ٔييسية
يف بغداد ،امس السبت.وسجلت بورصة الكفاح
املركزية يف بغداد ،امس 145900 ،دينار عراقي
مقابل  100دوالر أمريكي ،وهي األسعار نفسها
التي سجلت يف بورصة الكفاح املركزية يف بغداد
خالل افتتاحها صباح الخميس املايض .واستقرت
أسعار البيع والرشاء ايضا يف محال الصريفة
باالٔسواق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع
 146250دينارا ً عراقياً ،بينما بلغت اسعار الرشاء
 145500دينار لكل  100دوالر امريكي.

األنواء تنفي تعرض البالد ملوجة برد
أو أمطار هذا األسبوع

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
نفت الهيئة العامة لألنواء الجوية تعرض البالد ملوجة برد أو تساقط ثلوج خالل هذا
األسبوع.وقال مدير إعالم الهيئة ،عامر الجابري ،يف ترصيح صحفي :إن «املؤرشات
التي قدمتها الهيئة حتى يوم الثالثاء املقبل تؤكد أن األجواء طبيعية ودرجات الحرارة
مقاربة ملعدالتها وال تشهد تغيريا وال توجد مؤرشات لتأثر البالد بموجة برد أو امطار
خالل هذه االسبوع».وأضاف الجابري أنه «حتى اآلن ال توجد تقارير صادرة عن قسم
التنبؤات الجوية يف الهيئة تشري اىل تأثر البالد بموجة ثلوج او امطار خالل الفرتة
القليلة املقبلة» ،الفتا اىل أن «هناك تنسيقا من قبل شعبة االقمار الصناعية يف الهيأة
مع املركزين االمريكي واالوربي».وأشار اىل أن «االجواء ستشهد تقلبا حتى منتصف
شهر آذار املقبل سواء عىل مستوى االمطار وموجات الربد ،وباإلمكان تعرض البالد
للمنخفض السيبريي».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7427 :االحـد  14شباط 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7427 Sun 14 Feb 2021

أكدت أن التعليم يف املدارس واملعاهد والكليات سيكون إلكرتونياً

اللجنة العليا :إغالق املتنزهات واملساجد ومنع جمالس العزاء مع فرض غرامة  5ماليني للمخالفني
املوافقات من الجهات املختصة”.وأضاف:
“كما قررت إغالق مراكز املساج والتجميل
واملتنزهات واملس�اجد والحس�ينيات كافة
مل�دة أس�بوعني ،مع فرض غرامة خمس�ة
ماليين للمخالفين ،كذل�ك ق�ررت من�ع
اقام�ة الفواتح ومجالس العزاء ،وحفالت
االفراح يف قاعات املناس�بات وغلقها من
 15ش�باط اىل اش�عار اخر”.ولفت اىل أنه
“س�يكون التعلي�م يف امل�دارس واملعاه�د
والكليات الحكومية واالهلية الكرتونيا ً من
يوم  18شباط باستثناء املراحل النهائية
لطلبة كلي�ات الطب”.ويف الس�ياق ذاته،
اعلنت وزارة الصحة ،امس السبت ،فرض
غرام�ة عىل كل م�ن ال يرت�دي الكمامة.
وقال الناطق باس�م وزارة الصحة سيف
البدر يف بيان مقتضب ،إنه “س�يتم فرض
غرام�ة  25ألف دينار عىل كل من ال يرتدي
الكمامة”.

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت اللجن�ة العلي�ا للصحة والسلامة
الوطني�ة ،ام�س الس�بت ،اع�ادة الحظ�ر
الجزئ�ي اعتبارا م�ن الخمي�س املقبل من
الس�اعة الثامن�ة مس�اء لغاية الخامس�ة
صباح�ا ،وفيم�ا ق�ررت اغلاق املتنزهات
واملس�اجد والحس�ينيات مع فرض غرامة
 5ماليين للمخالفين ،اك�دت ان التعلي�م
يف امل�دارس واملعاه�د والكلي�ات س�يكون
الكرتونياً.
وذك�ر بي�ان للجنة تلقت�ه “ال�زوراء” :إن
“اللجن�ة العليا قررت فرض حظر للتجوال
م�ن الثامن عرش من الش�هر الجاري ،يبدأ
من الثامنة مسا ًء ولغاية الخامسة صباحاً،
وملدة أسبوعني” ،مبينا ً أن “اللجنة استثنت
الصحة والق�وات األمنية والدوائر الخدمية
ومحلات بيع الخضار م�ن حظر التجوال،
باإلضاف�ة إىل االعالميين بعد اس�تحصال

املالية النيابية تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشفت اللجنة املالية النيابية عن ابرز تعديالتها
عىل مرشوع قانون موازنة  ،2021وفيما حددت
اهم الخالفات بني املركز واالقليم ،رجحت اقرار
مرشوع القانون املوازنة خالل االسبوع الجاري.
وق�ال عضو اللجن�ة ،النائب شيروان مريزا ،يف
حديث لـ”ال�زوراء” :ان مجلس النواب لم يعيد

أبرز تعديالتها على موازنة  2021وحتدد أهم اخلالفات بني املركز واإلقليم
مشروع قان�ون موازن�ة  2021اىل الحكوم�ة.
الفت�ا اىل :ان اللجن�ة املالي�ة ،خلال اجتماعها
االخير مع رئيس ال�وزراء ،عرض�ت التعديالت
التي اجرتها عىل املوازنة عىل الحكومة.واضاف:
ان التعديالت الت�ي اجريت عىل املوازنة تتضمن
تخفي�ض النفق�ات م�ن  164تريلي�ون دين�ار
اىل  127تريليون�ا ،وكذل�ك تخفي�ض االي�رادات

والعج�ز امل�ايل ،فضال ع�ن تغيري س�عر برميل
النف�ط م�ن  42دوالرا للربمي�ل اىل  45دوالرا.
مؤكدا رفض املادة الخاصة باالستقطاعات من
املوظفني.واوض�ح :ان املوظفين واملتقاعدي�ن
سيتسلمون رواتبهم كاملة دون استقطاعات.
الفت�ا اىل :ان قانون رضيبة الدخل هذا راجع اىل
الحكوم�ة وليس موجودا يف املوازنة ،والحكومة

له�ا الحق يف تطبيقه من عدمه .واش�ار اىل :انه
تم تخفيض نفقات الرئاسات الثالث والوزارات
بنسب ترتاوح بني  20%واقل ،واحيانا اكثر كل
حس�ب الوزارة والجهة ،بهدف ضغط النفقات
غري الرضورية وزي�ادة االيرادات وتقليل العجز
املايل.

تفاصيل ص2

الزوراء يقفز للوصافة مؤقتا بفوز صعب على اربيل والديوانية يكسر حنس التعادالت

ص6

كل يوم معلومة  ..ما القصة احلقيقية لعيد احلب الـ«فالنتني» ؟

ص 10

الكاظمي يؤكد ُمض ّي حكومته يف حماربة
الفساد «رغم الضغوطات الكبرية»
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي ،ام�س الس�بت ،مُ ّ
ضي
حكومت�ه يف خط�وات محارب�ة
الفساد «رغم الضغوطات الكبرية»،
يف وقت أشاد سفراء دول مجموعة
االتصال االقتصادي برئاس�ة أملانيا
واالتح�اد األوروب�ي والبن�ك الدويل
بأهمي�ة تل�ك الخطوات.وذك�ر
املكت�ب االعالم�ي لرئي�س مجلس
الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء» :ان
رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،اس�تقبل س�فراء دول
مجموع�ة االتص�ال االقتص�ادي
الداعمة للعراق ،واس�تعرض خالل
اللق�اء ،آخ�ر التط�ورات املتعلّق�ة
بالخط�وات الحكومي�ة يف مج�ال
االصلاح االقتص�ادي ،واكتم�ال
إع�داد الورقة اإلصالحي�ة البيضاء،
وتضمين املفاهيم املتعلق�ة بها يف
قان�ون املوازن�ة اإلتحادي�ة العامة
املع�روض اآلن أمام مجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ،بحسب
البي�ان ،على أهمي�ة اإلج�راءات
الحكومي�ة بمعالج�ة املش�اكل
املزمنة التي يعان�ي منها االقتصاد
العراقي ،وارتباطها بالفساد وسوء

اإلدارة .وق�ال الكاظمي :إن الورقة
اإلصالحية تحمل رؤية مس�تقبلية
نح�و بناء اقتص�اد عراقي متطوّر،
ينش�ط اإلنتاج املحيل يف القطاعات
الصناعية والزراعية وغريها ،ويوفر
ف�رص العم�ل ،ويس�تثمر طاقات
الع�راق البرشي�ة واملادي�ة بالوجه
األمث�ل .الفتا اىل مُ ّ
ضي الحكومة يف
خطوات محاربة الفساد عىل الرغم
م�ن الضغ�وط الكبرية الت�ي تعيق
ه�ذا املل�ف نتيجة تضرر مصالح
من بقي يعتاش على موارد الدولة
بشكل غري رشعي لسنوات طويلة.
وشدد عىل رضورة تفعيل مُ خرجات
املؤتم�رات الدولية التي عقدت بهذا
الصدد ،ألجل أن تتحوّل اىل خطوات
ملموسة تصب يف مصلحة االقتصاد
العراق�ي ،وتوفري الحي�اة الكريمة
للمواطن.وأش�اد س�فراء دول
مجموعة االتصال اإلقتصادي ،التي
ترتأس�ها أملانيا واالتحاد األوروبي،
اضاف�ة اىل البن�ك ال�دويل ،بأهمي�ة
الخط�وات التي تتخذه�ا الحكومة
لتنفي�ذ اإلصلاح ،كما اعرب�وا عن
اس�تعدادهم للعمل وفق األولويات
الت�ي يحددها العراق لدعم مسيرة
االصالح وجهود مكافحة الفساد.

بعد تسجيل  2190إصابة جديدة و 7وفيات

نقابة الصحفيني العراقيني تقيم املؤمتر االنتخابي لفرعها يف كربالء

إصابات كورونا يف العراق تتخطى عتبة
الـ  641ألفا والشفاء تالمس  606آالف

حبضور الالمي  ..حسني الشمري يفوز برئاسة فرع النقابة يف كربالء

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
الس�بت ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق ،فيم�ا اك�د
تس�جيل  2190اصابة جديدة و  7حاالت
وفي�ات وش�فاء  1158حالة.وذك�رت
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس:
 ، 38411ليصبح عدد الفحوصات الكلية:

 ،6192076مبين�ة انه تم تس�جيل 2190
اصابة جديدة و  7حاالت وفيات وش�فاء
 1158حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت
الشفاء الكيل ، )94.4%( 605980 :بينما
عدد حاالت االصابات الكيل ، 641628 :أما
عدد الح�االت التي تحت العالج، 22484 :
يف حين ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املرك�زة ، 271 :وع�دد ح�االت الوفي�ات
الكيل. 13164 :

املرور تقرر إيقاف العمل يف جممعات
التسجيل لثالثة أيام

بغداد /الزوراء:
قررت مديرية املرور العامة ،امس السبت،
ايق�اف العم�ل يف مجمع�ات التس�جيل
بجمي�ع املحافظات لثالثة أي�ام ابتدا ًء من
اليوم االحد.وقال قس�م العالقات واإلعالم
للمديري�ة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
“مديرية املرور العامة تعتذر عن استقبال
املراجعين يف مجمع�ات التس�جيل ،حيث
سيتم ايقاف العمل يف مجمعات التسجيل يف
بغداد واملحافظات ملدة ثالثة أيام ابتدا ًء من
اليوم االحد املصادف  ٢٠٢١/٢/14ولغاية

يوم الثالثاء املصادف  ،٢٠٢١/٢/16وذلك
لوجود صيانة خ�ارج ارادة مديرية املرور
تجري م�ن قبل الرشك�ة االملانية املجهزة
للمشروع الوطن�ي ،حي�ث هنال�ك جهد
فني كبري بين مديريتنا والرشكة املجهزة
إلكمال الصيان�ة ب�أرسع وقت”.واضاف
انه “بإمكان املواطنني الذين لديهم تس�لم
سنوية منجزة او تس�لم ملصق او تثبيت
لوح�ات مطبوعة فقط املراجعة ملجمعات
التس�جيل لتس�لم س�نوياتهم او تثبي�ت
لوحات مركباتهم”.

تركيا تسلم أول شحنة من صهاريج
لنقل الوقود إىل العراق

انقرة /متابعة الزوراء:
ب�دأت تركي�ا ،امس الس�بت ،تس�ليم أول
ش�حنة من صهاري�ج لنق�ل الوقود عىل
متن القط�ارات ،تم�ت صناعتها يف والية
قوجة إييل (ش�مال غرب) ،لصالح رشكة
خطوط س�كك الحدي�د العراقية.واحتوت
الش�حنة األوىل على  50صهريج�ا م�ن
بين  400تصنعه�ا رشك�ة “كري�وكان”
الرتكي�ة ،لصال�ح رشك�ة خطوط س�كك
الحديد العراقية ،بهدف نقل نفط العراق.
وبحضور وزي�ر الصناع�ة والتكنولوجيا
الرتك�ي ،مصطفى وران�ك ،انطلقت هذه
الش�حنة بعد تحميلها عىل ش�احنات إىل

العراق.وأشار رئيس مجلس إدارة الرشكة،
تكين أوره�ان ،إىل أن “رشك�ة الس�كك
الحديدي�ة العراقي�ة تقوم حالي�ا بتنفيذ
مشروع لتحويل نقل النف�ط من الطرق
الربية إىل الس�كك الحديدية” ،موضحا أن
“رشكته تهدف لتس�ليم  100صهريج إىل
العراق لغاية نهاي�ة العام الجاري”.وقال
أورهان“ :قررت رشكة الس�كك الحديدية
العراقي�ة امليض قدم�ا يف تنفيذ مرشوعها
بالتعامل مع رشكتنا ،ونقوم حاليا بشحن
أول  50صهريج ،وسيس�تمر إنتاجنا لها
حتى  400صهريج ،وس�تتواصل عمليات
التسليم حتى نهاية عام .”2022

اخلطابي يشيد باألجواء الدميقراطية للمؤمتر االنتخابي ويثين على دور الصحفيني يف احملافظة

الصحفيني فرع كربالء املُقدس�ة ،مشيدا باالجواء
الديمقراطي�ة للمؤتم�ر .وش�دد الخطابي ،خالل
حض�وره املؤتمر االنتخاب�ي الذي اقامت�ه نقابة
الصحفيني الختيار رئيس واعضاء النقابة ،عىل ان
رشيح�ة الصحفيني كانت وم�ا زالت من الرشائح
املهم�ة يف املجتم�ع والت�ي ضحت كثريا يف س�بيل
إيص�ال الخبر واملعلوم�ة الصحيح�ة اىل املجتمع
.واض�اف :ان التضحي�ات مس�تمرة للصحفيين
س�واء يف فرتة ما قبل داع�ش والفتنة الطائفية او
خالل فترة داعش االرهابية وتلته�ا فرتة جائحة
كورونا.

كربالء /الزوراء:
فاز الزميل حسين الش�مري برئاس�ة فرع نقابة
الصحفيين يف محافظة كربالء يف االنتخابات التي
ج�رت ،أم�س الس�بت ،بحض�ور وإرشاف نقي�ب
الصحفيين العراقيين ،رئيس اتح�اد الصحفيني
العرب ،مؤيد الالمي ،وفيما اش�اد محافظ كربالء،
نصيف الخطاب�ي ،باالجواء الديمقراطية للمؤتمر
االنتخاب�ي ،اثنى على دور الصحفيين يف تغطية
االح�داث يف املحافظة.وذكر مكتب محافظ كربالء
يف بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان محاف�ظ كربلاء
املقدس�ة ،نصي�ف جاس�م الخطاب�ي ،حضر اىل
املؤتمر االنتخابي النتخ�اب رئيس واعضاء نقابة

تفاصيل ص3

إثيوبيا تدعو السودان إلخالء أراضيها واحرتام الواليات املتحدة تطرح لقاح كورونا
يف الصيدليات
القانون الدولي
إثيوبيا /متابعة الزوراء:
دع�ت إثيوبيا جارتها الس�ودان إىل إخالء “األرايض
اإلثيوبي�ة” ،على ح�د تعبريها ،واحترام القانون
ال�دويل ،معتبرة أن “الخرط�وم ه�ي الس�بب يف
التوت�رات ،بينم�ا ال ت�زال إثيوبي�ا تؤم�ن بأهمية
الحوار”.وذكرت ش�بكة “فانا ب�ي يس” اإلثيوبية،
الت�ي أش�ارت إىل قول املتح�دث باس�م الخارجية
اإلثيوبي�ة دينا مفتي ،إن “قوات الس�ودان تخطت
الح�دود ،وأنها نهبت ممتل�كات املواطنني”.ولفت
املتح�دث إىل :أن ترصيح�ات مفت�ي ج�اءت خالل
مؤتم�ر صحفي افترايض حضره مجموعة من

اإلعالميين املحليني والدوليين العاملني يف جنوب
السودان ملناقشة عدد من القضايا ،أبرزها التوترات
بني إثيوبيا والس�ودان بس�بب الن�زاع عىل مناطق
حدودية بني البلدين”.وأوضح مفتي أن “العالقات
بني الشعبني اإلثيوبي والسوداني جيدة” ،مضيفا:
“لكن السودان تس�بب يف حدوث الخالف”.وتابع:
“إثيوبيا حاه�زة للحوار يف أي وقت مع أي دولة”،
مضيفا“ :نتطلع إىل حلول دبلوماس�ية بشأن سد
النهضة”.وأك�د رئي�س الحكوم�ة الس�ودانية أن
موقف الخرطوم ثابت بش�أن ع�دم الدخول يف أي
حرب مع إثيوبيا.

واشنطن /متابعة الزوراء:
ب�دأت الصيدليات يف أنح�اء الواليات املتحدة
تطعي�م املواطنني بع�د حصولها عىل مليون
لق�اح أرس�لتها إدارة الرئي�س ج�و بايدن،
يف م�ؤرش جدي�د عىل تس�ارع وتيرة حملة
التطعي�م يف البلاد.ويف يوم بارد يف بيثيس�دا
على أط�راف العاصم�ة واش�نطن ،كان�ت
مجموعات من كبار الس�ن يصلون بش�كل
مس�تمر لتلقي جرعة أوىل من لقاح موديرنا
يف صيدليتهم املحلية “يس يف إس”.وبدأ نحو
 6500م�ن الصيدلي�ات واملتاج�ر التي تبيع

األدوية ،تطعي�م املواطنني بالجرعة األوىل يف
إطار رشاك�ة فيدرالية ،ويتوقع أن يتوس�ع
الربنامج ليش�مل  50ألف موقع.واعترب ذلك
طريق�ة لتخفيف العبء ع�ن دوائر الصحة
الحكومي�ة م�ع تس�هيل تلق�ي لقاح�ات
األنفلون�زا يف أماكن مث�ل صيدليات “يس يف
إس” و”راي�ت إي�د وول غرينز”.وبعد بداية
عشوائية تتسارع حملة التطعيم يف الواليات
املتح�دة ،حي�ث تلقى  35.8مليون ش�خص
حت�ى اآلن جرعة أوىل على األقل من اللقاح،
ما يمثل  10باملئة من عدد السكان.

بنا ًء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة

السودان ..توقيف  30قياديا من حزب البشري بتهم متويل اإلرهاب

الخرطوم /متابعة الزوراء:
أوقف�ت رشط�ة والي�ة القض�ارف
بالس�ودان  30شخصية بني القياديني
يف نظام الرئيس املعزول عمر البشير،
بن�اء عىل مذك�رة صادرة ع�ن النيابة
العامة.وقيدت النيابة العامة إجراءات
قانوني�ة بح�ق عنارص نظام البشير

بموج�ب م�واد م�ن قان�ون مكافحة
اإلره�اب وغس�يل األم�وال ،إضافة إىل
مادتني من القان�ون الجنائي املتعلقة
بتقوي�ض النظ�ام الدس�توري وإثارة
الح�رب ض�د الدولة.وأص�درت النيابة
العام�ة يف والي�ة القض�ارف أوام�ر
القبض ،بن�اء عىل خط�اب صادر من

لجن�ة التفكي�ك وإزالة التمكين التي
تتهم أنصار النظام السابق بالتحريض
على عمليات نه�ب وإحراق س�يارات
ومق�رات حكومي�ة يف والي�ات دارفور
وكردف�ان األس�بوع املايض.وأش�ارت
مص�ادر عدلي�ة إىل أن أوام�ر التوقيف
صادرة بحق  56من قادة نظام البشري

يف الوالي�ة الرشقي�ة ،لك�ن الرشط�ة
أوقف�ت حت�ى اآلن  30منه�م فق�ط،
منهم  11شخصا سلموا أنفسهم قبل
توقيفهم.وبدأت الس�لطات السودانية
يف العاصمة الخرطوم والواليات األخرى
حمل�ة اعتقاالت ،قالت إنها “س�تطال
جميع عنارص النظام السابق بناء عىل

خط�اب صادر من لجنة التفكيك”.من
جهت�ه ،نفي “حزب املؤتم�ر الوطني”
املحلول ،تورط عنارصه يف أعمال النهب
والتخري�ب التي طالت محالت تجارية
ومق�رات حكومية بم�دن عديدة ،من
بينها الفارش ونياال والجنينة واألبيض
وأم روابة.
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رجحت إقرارها داخل جملس النواب خالل األسبوع احلالي

املالية النيابية تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كشفت اللجنة املالية النيابية عن ابرز
تعديالتها عىل مرشوع قانون موازنة
 ،2021وفيما حددت اهم الخالفات بني
املركز واالقليم ،رجحت اقرار مرشوع
القانون املوازنة خالل االسبوع الجاري.
وقال عضو اللجنة ،النائب شريوان
مريزا ،يف حديث لـ»الزوراء» :ان مجلس
النواب لم يعيد مرشوع قانون موازنة
 2021اىل الحكومة .الفتا اىل :ان اللجنة

أبرز تعديالتها على موازنة  2021وحتدد أهم اخلالفات بني املركز واإلقليم

املالية ،خالل اجتماعها االخري مع رئيس
الوزراء ،عرضت التعديالت التي اجرتها
عىل املوازنة عىل الحكومة.
واضاف :ان التعديالت التي اجريت عىل
املوازنة تتضمن تخفيض النفقات من
 164تريليون دينار اىل  127تريليونا،
وكذلك تخفيض االيرادات والعجز املايل،
فضال عن تغيري سعر برميل النفط من
 42دوالرا للربميل اىل  45دوالرا .مؤكدا
رفض املادة الخاصة باالستقطاعات من

املوظفني.
واوضح :ان املوظفني واملتقاعدين
سيتسلمون رواتبهم كاملة دون
استقطاعات .الفتا اىل :ان قانون رضيبة
الدخل هذا راجع اىل الحكومة وليس
موجودا يف املوازنة ،والحكومة لها الحق
يف تطبيقه من عدمه.
واشار اىل :انه تم تخفيض نفقات
الرئاسات الثالث والوزارات بنسب
ترتاوح بني  %20واقل ،واحيانا اكثر

مقرتح إلجراء انتخابات الربملان وجمالس احملافظات يف املوعد نفسه

القانونية النيابية لـ  :التعديل الثالث لقانون
االنتخابات سيعرض يف الفصل التشريعي اجلديد

الزوراء /يوسف سلمـان:
بعد أن صوّت مجلس الوزراء عىل تحديد تأريخ
 2021/10/10موعدا لالنتخابات املبكرة  ،قررت
اللجنة القانونية النيابية االستمرار بمناقشة
تعديل قانون انتخابات مجالس املحافظات
خالل االجتماعات القادمة ،وطالبت لجنة
االقاليم النيابية بتقديم مقرتحاتهم بشأن تعديل
القانون.
كما كشفت اللجنة القانونية عن مقرتح جديد
لتعديل موعد انتخابات مجلس املحافظات
ودمجها مع انتخابات مجلس النواب اىل رئاسة
الربملـان إلدراجه كقانون عىل جدول أعمال
الجلسات املقبلة لقراءته القراءة األوىل ،واشارت
اىل أن هذا التعديل يسمح بإجراء انتخابات
مجالس املحافظات بنفس يوم انتخابات الربملان
أو بعدها بعرشة أيام.
وقال عضو اللجنة ،النائب صائب خدر،
لـ»الزوراء» :ان «اللجنة القانونية ناقشت مع
لجنة االقاليم مقرتح قانون لتعديل قانون
انتخابات مجالس املحافظات ،ومنها اجراء
انتخابات مجالس املحافظات أما يف الوقت نفسه
مع انتخابات مجلس النواب أو بعدها بعرشة
ايام» .مشريا اىل ان «رئاسة الجمهورية تعمل عىل
مقرتح تعديل لقانون االنتخابات ،ويف حال جاء
من الرئاسة فسيتم دمجه مع هذا املقرتح».
واضاف ان «هناك تعديالت اخرى بخصوص

التسجيل البايومرتي والعد والفرز اليدوي،
وجميع االمور التي طالبت بها اللجنة القانونية
والتي لم تدرج بقانون انتخابات مجلس
النواب» ،مبينا ان «اللجنة بصدد رفع القانون اىل
رئاسة الربملان ليقرأ قراءة اوىل ،ويبقى عىل هيئة
الرئاسة تحديد املوعد يف الجلسات املقبلة «.
يأتي ذلك بعد ان اكدت اللجنة القانونية
النيابية ان املواد املقرتح تعديلهـا يف قانون
االنتخابات الجديد لن تؤثر يف موعد اجراء
االنتخابات ،وال عىل االجراءات الفنية املتعلقة
بعمل املفوضية .
وقال عضو اللجنة ،النائب حسن فدعم،
لـ»الزوراء» ،مؤخرا :ان « اللجنة القانونية
النيابية اجتمعت مع املفوضية التي أبدت حاجتها
لتعديل بعض فقرات القانون لتتناسب مع
االجراءات الفنية داخل املفوضية ،بسبب تناقض
بعض املواد يف القانون الذي صوتنا عليه « .مبينا
ان» قانون االنتخابات يتضمن دوائر متعددة
وترشيحا فرديا مع مواد اخرى تتحدث بعضهـا
عن توزيع القوائم وترتيب االسماء داخل القائمة
االنتخابية ،وهي مواد زائدة يفرتض رفعها
باعتبار انه ال توجد قوائم انتخابية لنخوض
برتتيب اسماء املرشحني يف القائمة «.
واكد عضو اللجنة القانونية ان « املواد املعدلة
لن تؤثر ال عىل موعد اجراء االنتخابات ،وال عىل
االجراءات الفنية للمفوضية «.

صندوق اإلسكان يوضح آلية القروض اجلديدة

بغداد /الزوراء:
َ
أوضح صندوق اإلسكان اآللية الجديدة ملنح القروض
للمواطنني الراغبني ببناء وحداتهم السكنية أو
إضافة بناء إليها .وبني مدير عام الصندوق التابع
لوزارة اإلعمار واالسكان والبلديات ،ضياء موجد
عبد الله :أن الحد األعىل ملبلغ القرض هو  75مليون
دينار ،يسدد عىل مدى  20عاماً.
وقال عبد الله يف حديث صحفي :إن «مبالغ القروض
مختلفة بحسب املناطق واألقضية ،فالحد األعىل
للقرض يف بغداد ومراكز املحافظات هو  75مليون
مجهورية العراق
رئاسة جملس الوزراء
		
ديوان الوقف الشيعي
		
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار

دينار ،ويف أطراف بغداد  60مليون دينار ،وأطراف
املحافظات  50مليون دينار ،بينما أصبحت مدة
القرض  20عاما ً بعد أن كانت  15عاماً».
وبني أنه «سيقع عىل عاتق صندوق االسكان،
حرصاً ،عمليتي البناء وإضافة البناء ،بينما يقع
عىل عاتق املرصف العقاري رشاء وحدات سكنية يف
املجمعات االستثمارية بمبلغ يصل إىل  125مليون
دينار ،وخارج املجمعات بمبلغ قرض  100مليون
دينار ،عىل أن تستقطع فائدة العمولة االدارية
بقيمة  5باملئة وتؤخذ ملرة واحدة».

العدد363:
التاريخ2021/2/7:

شعبة االمالك املوقوفة
اعالن
تعلن مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية عىل العقار املدرج ادناه (ايجار
سنوي) ،فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار
خالل مدة سبعة ايام من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرسمية مستصحبني معهم التأمينات
القانونية البالغة  %20من القيمة املقدرة وصورة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وتأييد
املختار مصدق ،وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه عىل ان يتحمل من ترسو
عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية ويدفع بدل ايجار سنوي دفعة واحدة بعد مرور سبعة
ايام من تاريخ االحالة القطعية ،عىل ان تجري املزايدة العلنية الساعة (العارشة) صباحا يف مقر
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار.

م.ر مهندسني
احمد كريم عبد الجبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
قسم العقود

العدد2087:
التاريخ2021/2/11:

م /تنويه
إلحاقا ً بإعالننا املرقم  1623يف  2021/2/2الخاص بإعالن املناقصة
 2021/9/4املتعلق بمرشوع رشاء آليات واملعدات التخصصية املطلوبة
ملديرية طرق وجسور واسط ،ورد يف االعالن بأن الكلفة التخمينية
للمرشوع هي ( )6,675,000,000ستة مليار وستمائة وخمسة
وسبعون مليون دينار عراقي ،والصحيح هي ()6,225,000,000
ستة مليار ومائتان وخمسة وعرشون مليون دينار...
لذا اقتىض التنويه..
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

كل حسب الوزارة والجهة ،بهدف
ضغط النفقات غري الرضورية وزيادة
االيرادات وتقليل العجز املايل .مرجحا
اقرار املوازنة يف مجلس النواب خالل
االسبوع الجاري بعد االنتهاء من بعض
االمور الخالفية ،السيما بني املركز
واقليم كردستان.
وحول االتفاق بني املركز واقليم
كردستان ،قال مريز :ان الجانبني اىل
اآلن لم يتوصال اىل اي اتفاق بشأن حصة

االقليم من املوازنة .مؤكدا :ان النواب
الكرد يف اللجنة املالية وككتل كردستانية
تتفق مع النص الذي جاء من الحكومة.
واشار اىل :ان الكرد ليست لديهم اي
مشكلة بأي تعديالت او مقرتح إلنهاء
الخالفات بني املركز واالقليم رشط ان
تكون وفق االطر الدستورية ،بحيث
تضمن لالقليم واملركز تسليم االلتزامات.
مبينا :ننتظر نواب الكتل يف الربملان
االتحادي ملا يقررونه لكي تتم مناقشة

املوازنة واقرارها ،رشط ان يكون وفقا
للدستور.
وتابع :ان النص الحكومة يف املوازنة كان
يتضمن تسليم اقليم كردستان  250الف
برميل نفط اىل املركز كإيرادات وليس
كمواد نفط .الفتا اىل :ان الكرد ليست
لديهم اية مشكلة يف تسليم هذه الكمية
اىل رشكة سومو سواء أكانت ايرادات او
كمية نفط.
وشدد عىل رضورة انهاء الخالفات بني

املركز واالقليم جذريا لتجاوز االتهامات
التي تتهم االقليم بتصدير النفط دون
الرجوع اىل الحكومة االتحادية.
يشار اىل ان اللجنة املالية النيابية عقدت،
االسبوع املايض ،اجتماعا مع الحكومة
برئاسة رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،ملناقشة التعديالت التي جرت
عىل مرشوع قانون موازنة  ،2021فيما
وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من
اربعة اعضاء ملناقشة التعديالت.

تقارير
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نقابة الصحفيني العراقيني تقيم املؤمتر االنتخابي لفرعها يف كربالء

حبضور الالمي ..حسني الشمري يفوز برئاسة فرع نقابة الصحفيني يف كربالء

3

اخلطاب��ي يش��يد باألج��واء الدميقراطية للمؤمت��ر االنتخابي ويث�ني على دور
الصحفيني يف احملافظة

كربالء /الزوراء:
فاز الزميل حسين الش�مري برئاسة
فرع نقاب�ة الصحفيين يف محافظة
كربلاء يف االنتخاب�ات الت�ي ج�رت،
أمس السبت ،بحضور وإرشاف نقيب
الصحفيين العراقيني ،رئي�س اتحاد
الصحفيين الع�رب ،مؤي�د الالم�ي،
وفيما اش�اد محافظ كربالء ،نصيف
الخطاب�ي ،باالج�واء الديمقراطي�ة
للمؤتم�ر االنتخاب�ي ،اثن�ى عىل دور
الصحفيين يف تغطي�ة االح�داث يف

املحافظة.
وذكر مكتب محاف�ظ كربالء يف بيان
تلقته “ال�زوراء” :ان محافظ كربالء
املقدس�ة ،نصيف جاس�م الخطابي،
حرض اىل املؤتم�ر االنتخابي النتخاب
رئي�س واعض�اء نقاب�ة الصحفيين
فرع كربالء املُقدسة ،مشيدا باالجواء
الديمقراطية للمؤتمر .
وش�دد الخطاب�ي ،خلال حض�وره
املؤتمر االنتخاب�ي الذي اقامته نقابة
الصحفيين الختيار رئي�س واعضاء

النقاب�ة ،عىل ان رشيح�ة الصحفيني
كانت وما زالت من الرشائح املهمة يف
املجتمع والتي ضحت كثريا يف س�بيل
إيصال الخرب واملعلومة الصحيحة اىل
املجتمع .
واض�اف :ان التضحي�ات مس�تمرة
للصحفيين س�واء يف فترة م�ا قبل
داعش والفتنة الطائفية او خالل فرتة
داعش االرهابي�ة وتلتها فرتة جائحة
كورون�ا ،وتؤك�د ه�ذه التضحي�ات
أهمية رس�الة واهداف هذه الرشيحة

يف إحباط إش�عال الفت�ن التي يريدها
البعض وتضلي�ل املجتمع باملعلومات
املظللة .
وتق�دم املحاف�ظ بالش�كر والتقدير
لرئي�س واعض�اء النقابة الس�ابقة،
مهنئا يف الوقت نفسه رئيس واعضاء
النقاب�ة الذي�ن تم انتخابهم ،مش�يدا
باللجنة املركزية والتي تمثلت بنقيب
الصحفيني ،مؤيد الالم�ي ،ومن معه
يف اللجن�ة الت�ي اج�رت االنتخاب�ات
تح�ت اج�واء مليئ�ة بالديمقراطي�ة

والروح الكبرية ما بني رئيس واعضاء
ف�رع نقابة كربلاء للدورة الس�ابقة
م�ع رئيس واعض�اء النقاب�ة للدورة
الجديدة.
وانطل�ق ،ام�س الس�بت ،املؤتم�ر
االنتخاب�ي لف�رع نقاب�ة الصحفيني
يف محاف�ظ كربلاء تح�ت ش�عار
“بتضحي�ات ش�هدائنا وعط�اء
صحفيينا” الذي اقيم يف قرص الثقافة
والفنون يف محافظة كربالء املقدس�ة
بحض�ور وإرشاف نقي�ب الصحفيني

العراقيين مؤي�د الالم�ي ،واعض�اء
مجل�س النقاب�ة ،النتخ�اب رئي�س
وأعضاء الهيئة اإلدارية.
وأس�فرت النتائ�ج ع�ن فوز حسين
العليان الش�مري رئيس�ا لفرع نقابة
كربلاء ،فيما ف�از بعضوي�ة النقابة
للهيئة اإلداري�ة كل من :ضياء مزهر
 ٤٦صوت�ا ،ماجد الخي�اط  ٤٣صوتا،
طارق جعفر  ٣٣صوتا ،وسن البلداوي
 ٢٩صوت�ا ،يف حين ان االحتياط كان
فارس كريم وأركان فاضل.

ورشح لرئاس�ة الفرع كل من توفيق
الحب�ايل وحسين الش�مري وغان�م
عب�د الزه�رة ،فيم�ا رش�ح لعضوية
الهيئ�ة االداري�ة كل م�ن عب�د االمري
الكنان�ي ،ضي�اء املوس�وي ،ط�ارق
الطريف ،ماجد الخياط ،حسن املحنى،
فارس الحسناوي ،احمد املرشفاوي،
غ�زوان الس�عيدي ،احم�د التميمي،
خال�د الخفاج�ي ،محم�د العصفور،
محم�د الصواف ،عيل الج�راح ،اركان
الخفاجي .

بعدما شهدت تقلبات يف عهد ترامب

العالقات بني الواليات املتحدة وتركيا متوترة يف ظل إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن
واشنطن /متابعة الزوراء:
بعدما شهدت تقلبات يف عهد الرئيس
السابق دونالد ترمب ،تبدو العالقات
بني الوالي�ات املتحدة وتركيا متوترة
يف ظ�ل إدارة الرئي�س األمريكي جو
بايدن ،لك�ن املواجهة قد تزداد حدة
بين الدولتني م�ع أنهم�ا حليفتان،
وف�ق تقري�ر لوكال�ة الصحاف�ة
الفرنسية.
وبع�د أكثر م�ن ثالثة أس�ابيع عىل
دخول�ه البي�ت األبي�ض ،ل�م يتصل
بايدن بالرئي�س الرتكي رجب طيب
إردوغ�ان حت�ى اآلن .كم�ا أن وزير
الخارجية األمريك�ي أنتوني بلينكن
ل�م يتص�ل بنظيره الرتك�ي مولود
تش�اوش أوغل�و ،وف�ق م�ا ذكرت�ه
وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن املؤكد أن الحوار بني واش�نطن
وأنقرة لم يكن بأفضل حاالته خالل
الس�نوات األربع املاضية ،وقد شهد
أزمات حادة وغري مسبوقة.
لك�ن ترم�ب وإردوغ�ان «كان�ت
تجمعهما عالقة شخصية حميمة»،
بحس�ب الباح�ث س�تيفن كوك من
مجل�س العالق�ات الخارجية .وهي
«صداق�ة» لم يك�ف الديمقراطيون
عن توجيه اللوم بسببها إىل امللياردير
الجمهوري.
وقال الباح�ث غاليب داالي يف مقال

نشره معهد بروكينغ�ز لألبحاث إن
الرئي�س األمريك�ي الس�ابق «حمى
تركي�ا م�ن العديد م�ن اإلج�راءات
العقابية املحتملة.
لكن�ه عندم�ا ق�رر يف نهاي�ة واليته

معاقب�ة تركي�ا لحيازته�ا صواريخ
«إس  »400 -الروس�ية وف�ق م�ا
يقتيض القانون األمريكي ،فعل ذلك
بعد مقاومة طويلة.
وأث�ار بلينك�ن اهتم�ام العدي�د من

أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريني
خالل جلس�ة تثبيته يف منصب وزير
الخارجي�ة م�ن خلال حديث�ه عن
تركيا باعتبارها «رشيكا ً اسرتاتيجيا ً
مزعوم�ا ً ال يترصف يف ن�واح كثرية

كحليف».
وبالفعل ،ين�ادي أعضاء الكونغرس
م�ن اليمين واليس�ار باعتماد خط
أكثر تش�دداً .وكت�ب  54من أعضاء
مجلس الشيوخ األمريكي من جميع

األطي�اف إىل الرئي�س باي�دن ه�ذا
األس�بوع يدعون�ه إىل اعتم�اد نربة
أقوى مع نظريه الرتكي فيما يتعلق
بملف حقوق اإلنسان.
وق�ال الباح�ث س�تيفن ك�وك إن
«تركيا تقوم بحملة قمع ،والصمت
األمريكي يف ه�ذا الصدد كان الفتاً».
ول�م يس�تبعد حص�ول تحس�ن يف
العالق�ات بين البلدين ،لكنه ش�دد
على أن�ه «ينبغي أن ال تك�ون هناك
توقعات كبرية» يف هذا اإلطار.
وأش�ار إىل أن «تركي�ا والوالي�ات
املتحدة لديهما مصالح مختلفة وال
تتشاركان القيم نفس�ها» ،مضيفا ً
«يمك�ن للبلدي�ن العم�ل س�ويا ً يف
بعض القضاي�ا ،ولكن لم يعد هناك
يشء يربط بينهما فعلياً» .فالقضايا
التي تثير اختالف�ات بينهما كثرية
بالفعل.
وكان باي�دن يف الس�ابق ق�د وصف
نظام إردوغان بأنه «مستبد».
إضافة إىل ذلك ف�إن مصري املقاتلني
األكراد يف س�وريا ،حلفاء واش�نطن
يف محاربة تنظي�م «داعش» والذين
تصفه�م أنق�رة بـ«اإلرهابيين» ال
يزال معلقاً.
وأدت األزم�ة الرتكي�ة  -اليوناني�ة
يف رشق البح�ر املتوس�ط إىل توت�ر
العالقات بني تركيا وبقية دول حلف

شمال األطليس.
كما أن اإلجراءات الجنائية األمريكية
ضد «خل�ق بنك» ،أحد أكرب املصارف
الرتكي�ة ،النتهاك�ه العقوب�ات
املفروضة عىل إيران ،ال تزال تش�كل
أيضا ً عقبة أمام تحس�ن العالقات.
لكن القضي�ة االستراتيجية األكثر
إلحاحا ً تبقى مش�كلة نظام الدفاع
ال�رويس «إس  .»400 -وقد أش�ارت
أنقرة التي تقول إنها تريد تحسين
العالقات ،إىل أنها مس�تعدة يف سياق
املفاوض�ات لع�دم تش�غيل ه�ذه
الصواريخ املثرية للجدل.
وقال�ت الخارجي�ة األمريكي�ة إن
صواري�خ «إس  »400 -ته�دد أم�ن
تكنولوجيا حلف شمال األطليس.
وقالت غونول تول ،من معهد الرشق
األوسط يف واش�نطن «هذا موضوع
صع�ب الحل» ألن «الرئيس إردوغان
ال يس�تطيع الرتاج�ع» دون فقدان
ماء الوجه.
وأضافت «لكن�ه إذا فعل ذلك ،أعتقد
أن حكومة الواليات املتحدة ستكون
أق�ل اس�تياء ،وس�تتخذ مقارب�ة
واقعية» ،معتبرة أن بعض املقربني
م�ن باي�دن ق�د يدفعون�ه إىل اتخاذ
موقف «أكثر مرونة» يف حال تمكنوا
م�ن «التعاون م�ع تركي�ا يف األمور
التي تهم األمن القومي».
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أمانة بغداد تطلق مشروعا لتطوير ضفيت
نهر دجلة
بغداد /الزوراء:
اطلقت امانة بغداد مرشوعا لتطوير ضفتي
نهر دجلة يف جانبي الكرخ والرصافة،
ابتدا ًء من جرس املثنى شماالً حتى جرس
الدورة جنوبا.وافاد مصدر يف قسم االعالم
باالمانة ان «الحملة انطلقت بمشاركة
قيادة عمليات بغداد ووزارة املوارد املائية
وبدعم من رئيس الوزراء» .واضاف :ان
اعمال التطوير تشمل رفع التجاوزات عىل
محرمات النهر والقيام بحملة لتنظيفه من
النباتات الضارة والنفايات والحد من ظاهرة
رمي امللوثات من قبل املستشفيات واملصانع
والفنادق واملخلفات الثقيلة ،اضافة اىل

تنفيذ حملة تشجري لتضفي جمالية عىل
العاصمة بغداد .ويتضمن املرشوع ايضا
تنفيذ واجهات نهرية تليق بمكانة العاصمة
وتطوير مشهدها الحرضي والنهوض
بواقعها الخدمي .واكد املصدر ان «الفائدة
الرئيسة لهذا املرشوع تكمن بتوظيف
ضفاف النهر املهملة واملهجورة وتحويلها
اىل متنفس ووجهة ترفيهية وثقافية عامة
تمتد لعرشات الكيلومرتات ،من خالل تحويل
ضفة النهر اىل مدرجات بدال من طريقة
الرصف الحالية التي أبعدت النهر عن
املواطنني ،وتشجري ضفتيه بالكامل لتصبح
رؤية جديدة لبغداد».

اهلجرة تعلن بناء  500وحدة سكنية
لألسر النازحة

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين بناء  500وحدة سكنية واطئة الكلفة ،مؤكدة وجود
اتفاق لغلق مخيم الجدعة يف مدينة املوصل.وقالت وزيرة الهجرة ،فيان فائق ،يف حديث
صحفي :ان «الوزارة ستعمل عىل بناء تلك الدور بالتعاون مع املنظمات وستخصص
لالرس التي ال تستطيع العودة اىل مناطق سكناها بسبب الخالفات العشائرية» .واضافت
ان «املجمع السكني سيكون فقط لالرس املوجودة يف مخيم الجدعة» ،موضحة «االرس
املوجودة يف هذا املخيم غالبيتها من عنارص عصابات داعش االرهابية».وكشفت فائق
عن «وجود اتفاق عىل غلق مخيم الجدعة يف ناحية القيارة الذي يضم  1300ارسة بعد
تنظيم آلية اعادة النازحني اىل مناطقهم ودورهم بعد تجاوز جميع املعوقات التي تحول
دون عودتهم خالل االيام القليلة املقبلة».وكانت الوزارة قد أعلنت يف ،شهر ايلول املايض،
إغالق مخيم الجدعة السادس التابع لناحية القيارة جنوب محافظة نينوى ،بعد مغادرة
الدفعة األخرية من االرس النازحة التي كانت تسكنه ،عائدة إىل مناطق سكناها األصلية
بعد أن قضت قرابة أربعة أعوام فيه.

مبناسبة يوم الشهيد ..االتصاالت تصدر
طوابع بريدية لشخصيات دينية

بغداد /الزوراء:
أصدرت الرشكة العامة للربيد والتوفري،
إحدى تشكيالت وزارة االتصاالت ،وضمن
خطتها السنوية للنصف األول من العام
 ،2021مجموعة طوابع بريدية تمثل
رموز لشخصيات عراقية دينية مهمة
خلدها التأريخ بمناسبة يوم الشهيد.
وذكرت ،امس السبت ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «االصدار ملا
تمتعت به من فكر وعلم وبمختلف
املجاالت الدينية والسياسية واالقتصادية
وما تميزت به من تأثري اجتماعي كبري بني
طبقات وفئات الشعب العراقي املختلفة .

وقد صدرت الطوابع بثالث فئات نقدية
بقيمة (  ) 1500دينار لكل طابع وشملت
:طابع الشهيد محمد باقر الصدر (ق .
س) ،وطابع الشهيد محمد صادق الصدر
(ق  .س) ،طابع الشهيد محمد باقر
الحكيم (ق  .س).
وبينت :صمم الطابع من قبل شعبة
الطوابع الربيدية وتمت طباعته يف مطبعة
الربيد العراقي وسيتم تسويقه من خالل
مكاتب خدمة هواة الطوابع خالل األيام
املقبلة ،وتم إصدار الطوابع من خالل
التنسيق والتعاون مع جامعة اإلمام
الصادق وتيار الحكمة.

األحوال املدنية :تسلم معامالت دائرة
الكرادة الشرقية خالل الدوام املسائي
بغداد /الزوراء:
دعت مديرية االحوال املدنية اىل تسلم معامالت املواطنني لدائرة احوال الكرادة الرشقية
خالل الدوام املسائي.وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه« :نسب مدير
عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة بأن يكون تسلم معامالت املواطنني لدائرة احوال
الكرادة الرشقية من الساعة الثانية ظهرا ً ولغاية الساعة السابعة مسا ًء بدالً عن الدوام
الصباحي يف نفس مكان دائرة احوال بغداد الجديدة الكائنة يف مجمع سوق الثالثاء
سابقاً» .وتابعت أن «ذلك يطبق ابتدا ًء من اليوم االحد املوافق  ،١٤/٢/٢٠٢١وذلك لحني
اكمال البناية الجديدة لدائرة احوال الكرادة الكائنة يف شارع ابي نؤاس».
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
اعالن
اىل املتهم الهارب :عيل هادي هاشم الحسيني
اقتىض حضورك امام هذه املحكمة إلجراء محاكمتك حول التهمة املس�ندة إليك وفق
اح�كام امل�ادة /1/393أ من قانون العقوبات وبداللة مواد االشتراك  47,48,49منه
وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وش�عبة الكوفة ملكافحة
االجرام وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم .2021/8/2
الرئيس
حليم نعمة حسني
العدد2021/116:
التاريخ2021/2/1:
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الصحة تلوح باإلغالق العام وتعلن استعدادها ملوجة «كورونا» الثانية
بغداد /الزوراء:
لوحت وزارة الصحة ،امس السبت ،بإعادة
االغالق العام معلنة استعدادها للموجة الثانية
من الوباء.
وذكرت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه
«يف الوقت الذي تتصاعد فيه نسب اإلصابات
ً
منذرة بموج ٍة ثانية من
بفريوس كورونا
الجائحة قد تكون اقىس من االوىل ،وقد أشارت
ً
محذرة
بياناتنا املتكررة طيلة األيام املاضية
املواطنني من االستمرار بالتهاون باالجراءات
الوقائية ،إال انه ولالسف الشديد أصبح عدم
االلتزام والتهاون يمثل ظاهرة عامة اتسعت
لتشمل التجمعات النخبوية والرسمية
واملؤتمرات الجماهريية والنقابية واالحتفاالت
الكبرية بدون االلتفات اىل خطورة تلك التجمعات
عىل اتساع التفيش الوبائي وتبعاته الخطرية
عىل صحة املواطنني.
وبني انه «من مسؤوليتنا الوطنية ومهامنا
بموجب قانون الصحة العامة النافذ نكرر
تحذيرنا للمواطنني كافة واملؤسسات الرسمية
والنخب املثقفة واالعالمية يف بلدنا الحبيب
بااللتزام التام باالجراءات الوقائية ،وعدم اقامة
اي تجمعات برشية مهما كانت دواعيها ،إذ ان
الوضع الوبائي بات خطريا ويحتمل استمرار
تصاعد االصابات فيما اذا استمر التهاون
باالجراءات الوقائية وعدم االصغاء للبيانات التي
تصدر من وزارة الصحة وقرارات اللجنة العليا
للصحة والسالمة الوطنية».

واكدت وزارة الصحة «انها اعدت حزمة من
االجراءات الوقائية التي تساعد عىل قطع
سلسلة انتقال العدوى وتقليل نسب االصابات
اذا تم االلتزام بها ،ويف حال استمرت االصابات
باالرتفاع نتيجة لعدم تنفيذ هذه االجراءات
ستضطر وزارة الصحة للتوصية بالحظر
الصحي الشامل والغلق التام لكل مرافق الحياة
الحيوية ذات التجمعات البرشية لحماية النظام
الصحي من االخفاق يف استيعاب العدد املتزايد
من االصابات والوفيات وحماية املواطنني من
تبعات الجائحة».
واضافت ان «مسؤولية السيطرة عىل هذا

الوباء ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها،
بل مسؤولية الجميع ،وان االلتزام باالجراءات
الوقائية لهو الطريق االقرص للسيطرة عىل
الوباء» ،مشرية «ولطمأنة شعبنا االبي فإن
وزارة الصحة اكملت كل االستعدادات الالزمة
ملواجهة املوجة الثانية من الوباء ،وذلك بتعزيز
قدراتها العالجية والتشخيصية لذا تهيب
باملواطنني الكرام االرساع اىل مراجعة مؤسساتنا
الصحية يف حال ظهور اعراض مرض الكورونا
وعدم التاخري حتى ال تتفاقم الحالة وعندها
يصعب انقاذها.
وتابعت «نكرر دعوتنا للقنوات االعالمية

واملؤسسات الدينية ومنظمات املجتمع املدني
ورؤساء العشائر للمشاركة الفاعلة وتحمل
مسؤولياتها الوطنية والرشعية لحث املواطنني
لاللتزام باالجراءات الوقائية ،ونتقدم بالشكر
واالمتنان لكل الكوادر الطبية والصحية واالدارية
من افراد جيشنا االبيض البطل وهم يواجهون
هذا الوباء الوبيل ويقدمون الخدمات الصحية
للمرىض الراقدين يف اصعب الظروف ،ونؤكد
عىل االستعداد والجاهزية التامة لتقديم كافة
الخدمات للمواطنني الكرام واملرىض االعزاء».
من جانب متصل ،أبدت عضو خلية األزمة
النيابية ،وفاء حسني الشمري ،امس السبت،
قلقها ازاء ارتفاع اإلصابة بفريوس كورونا مع
احتمال تسجيل إصابات بالفريوس املتجدد الذي
لم يعلن عنه ،فيما أكدت إمكانية عودة الحظر.
وقالت الشمري يف ترصيح صحفي :إن “هناك
مخاوف من ارتفاع عدد اإلصابات بني املواطنني”،
مبينة ان “هناك امكانية لعودة الحظر يف حالم لم
يلتزم املواطنني باإلجراءات الوقائية الالزمة».
وأضافت أن “خلية األزمة النيابية تتابع عن
كثب التطورات املتعلقة بفريوس كورونا ،فضال
عن متابعة وصول اللقاح إىل العراق” ،مشرية إىل
أن “هناك مخاوف من قبلنا عن عودة انتشار
فريوس كورونا بسبب تهاون املواطنني».
وكانت وزارة الصحة أكدت ،الجمعة ،أنها لم
تسجل اية إصابة بالساللة الجديدة لفريوس
كورونا ،لكنه يعد أمرا ممكنا ومتوقعا ،واتخذنا
إجراءات ملنع دخول الساللة الجديدة.

طالبت بإعطاء لقاحات كورونا للمالكات الرتبوية والطلبة

الرتبية النيابية تدعو إىل إجياد بدائل يف حال جرى تعليق الدوام
بغداد /الزوراء:
دعت لحنة الرتبية النيابية،
السبت ،اىل ايجاد بدائل يف
جرى تعليق الدوام.
وذكرت ،امس السبت ،يف
تلقت «الزوراء» نسخة
«تتابع لجنة الرتبية بقلق

امس
حال
بيان
منه:
بالغ

ارتفاع نسبة اإلصابات بفايروس
كورونا واالنعكاسات السلبية
الخطرية التي خلفها هذا الوباء
وبالخصوص يف قطاع الرتبية
والتعليم ،فقد تأثر بشكل واضح
وكبري حيث لم يحصل التالميذ
والطلبة عىل عدد األيام املطلوبة

إلكمال املناهج واملقررات الدراسية
يف السنة املاضية ،وبالتايل فقد
الطالب الكثري من املواد العلمية
التي يحتاجها يف املستقبل خصوصا
يف االختصاصات العلمية.
وطالبت لجنة الرتبية النيابية «من
اللجنة العليا ووزارة الصحة النظر

اإلطاحة بـ 13داعشيا يف نينوى
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس السبت ،عن
القاء القبض عىل  13عنرصا بتنظيم “ داعش”
االجرامي يف محافظة نينوى.
وذكرت وكالة االستخبارات يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أنه “استنادا ً ملعلومات
استخباراتية دقيقة من قبل املصادر تمكنت
مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية
استخبارات نينوى يف وزارة الداخلية من إلقاء
القبض عىل  13ارهابيا بمناطق متفرقة من
محافظة نينوى مطلوبني وفقا ألحكام املادة

 4ارهاب النتمائهم لعصابات داعش االرهابي
ولعملهم بما يسمى فرقة الفرقان والرشطة
الالاسالمية واملعسكرات العامة وفرقة ذات
الصواري بصفة عسكر وامنيني وعنارص اسناد
تحت كنى واسماء مختلفة».
وأشار البيان اىل أنه “ومن خالل التحقيقات
معهم اعرتفوا بانتمائهم لتلك العصابات
االجرامية واشرتاكهم بعدة عمليات ارهابية ضد
القوات االمنية قبل عمليات التحرير” ،مبينا أنه
“تم تدوين اقوالهم باالعرتاف واتخذت بحقهم
اإلجراءات القانونية”.

االستخبارات تقبض على أحد اإلرهابيني يف األنبار
بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية ،امس
السبت ،عن القاء القبض عىل االرهابي كاتب
عطيه لطيف حسني املوايل يف محافظة االنبار.
املديرية قالت يف بيان تلقته «الزوراء» :انه «وفق
معلومات استخبارية دقيقة وبكمني محكم
يف منطقة كريم الدلة قاطع مسؤلية ف3ملش

اعالن
اىل املتهم الغائب  /ش.م حيدر محمد حنتوش بريس
محل العمل  /مديرية رشطة محافظة النجف االرشف
واملنشآت
العنوان /محافظة النجف االرشف /حرية /الرضوية
بما انك مته�م وفق احكام املادة  28من قانون املخدارت
رق�م  50لس�نة  2017وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقتىض
تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة
قوى االم�ن الداخيل املنطقة الرابعة خلال مدة اقصاها
ثالث�ون ي�وم اعتبارا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن يف
مح�ل اقامتك وتجيب على التهمة املوجه�ة ضدك وعند
عدم حضورك س�وف تج�رى محاكمتك غيابيا اس�تنادا
الحكام املواد  65و  68و  69من قانون اصول املحاكمات
الجزائية لقوى االمن الداخيل.
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

جمهورية العراق
العدد/47:ج2021/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
التاريخ2021/2/3:
محكمة جنح العباسية
اعالن
اىل املتهم الهارب :حسني عيل عودة
بناءا عىل الش�كوى املقامة ضدك من قبل املشتكي مازن
ع�ادل منصور ..ولتع�ذر تبليغك ملجهولي�ة محل اقامتك
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا ع�ن طري�ق صحيفتني
محليتين بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم املحاكمة
املصادف  2021/3/3الساعة التاسعة صباحا ويف حالة
ع�دم حضورك س�تجرى املحاكم�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
وفق احكام املادة  2/459من قانون العقوبات رقم 111
لسنة  1969املعدل وحسب االصول.
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

جمهورية العراق
العدد/2547:ب2020/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/2/9:
محكطمة بداءة النارصية
إعالن
اىل املدعى عليهم (غازي عيىس جرب)
بنا ًء على الدعوى البدائية املرقم�ة اعاله واملقامة ضدك
م�ن قب�ل املدع�ي (رج�ب عبدالل�ه مزيع�ل) بخصوص
الدعوى املقامة ضدك يف ه�ذه املحكمة وملجهولية محل
اقامتك تقرر تبليغك اعالنا ً بواس�طة صحيفتني محليتني
على موعد املرافع�ة املواف�ق  2021/3/4ويف حالة عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا ً س�تجري
املرافعة بحقك غيابيا ً ووفق االصول.
القايض
جواد حسني نايف

جمهورية العراق
العدد760:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية التاريخ2021/1/17:
إعالن
اىل /املدعى عليها /دنيا عيل مجبل
ملقتضي�ات حس�م الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله
واملقام�ة م�ن قب�ل املدع�ي (س�تار جبار س�بتي)
واملتضمن�ة طلب�ه إثب�ات نس�ب الطف�ل (كاظ�م)
وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك إعالنا ً بواسطة
صحيفتين محليتني بالحضور ام�ام هذه املحكمة
وخالل ثالثة ايام من التاريخ التايل لنرش هذا االعالن،
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنه قانونا ً
سوف تستكمل املحكمة اجراءاتها بحقك غيابياً.
القايض
مرتىض سليم خصاف

 ، 38وبإرشاف شعبة استخبارات وأمن فق10
وضابط استخبارات ملش  38تم إلقاء القبض
عىل االرهابي كاتب عطيه لطيف حسني املوايل
تولد 1976اسم االم تركية مجبل وفق املاده 4
ارهاب».
واضاف البيان انه «تم تسليمهم اىل مديرية االمن
الوطني االنبار بوصل تسلم اصويل».

جمهورية العراق

النقل تنجز تأهيل معرب تل كوجك
وخطوط السكك لرفع كفاءتها

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النقل /الرشكة العامة لسكك حديد العراق ،امس السبت ،تأهيل معرب تل كوجك
الذى يتقاطع مع جامع براثا وخطوط السكة.
وقال مدير عام الرشكة ،طالب جواد كاظم الحسيني ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه
«يف ضوء توجيهات وزير النقل ،نارص حسني بندر الشبيل ،تواصل مالكات الهندسة املدنية
العمل ليال ونهارا ً وبجهود استثنائية حيث انجز العمل بوقت قيايس بالتعاون مع مديرية املرور
العامة كون هذا املعرب يعد تقاطعا حيويا ويسبب اختناقات مرورية» .واضاف الحسيني أن
«السعي متواصل لتذليل كل املعوقات يف العمل لتحسني خطوط السكة وتطوير واقع الرشكة
ً
خدمة للصالح العام».
بكل قطاعاتها الخدمية لضمان انسيابية حركة القطارات

شرطة البصرة تعتقل متهمني برتويج املخدرات

بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة البرصة ،امس السبت ،عن القاء القبض عىل متهمني اثنني برتويج املخدرات
يف املحافظة.
القيادة قالت يف بيان ورد «للزوراء» :ان «مفارز سيطرة الخليج العربي يف محافظة البرصة
تمكنت من القاء القبض عىل متهمني اثنني بحوزتهما مادة مخدرة» .واضاف البيان انه «تمت
إحالتهما اىل الجهات املختصة التخاذ االجراءات القانونية».

جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل

العدد2021/117:

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف

بموضوعية ومراعاة املستوى
التعليمي للتالميذ والطلبة عند
اتخاذ اية قرارات تخص معالجات
ارتفاع نسبة اإلصابة ،وان تكون
هناك بدائل حقيقية عند اتخاذ
خطوة تعليق الدوام ،خصوصا ان
وزارة الرتبية اعطت موعدا محددا

مجلس القضاء االعىل

العدد2021/118:

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

التاريخ2021/2/1:

اعالن
اىل املتهم الهارب :عيل هادي هاشم الحسيني

اقتضى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة إلج�راء
محاكمت�ك حول التهمة املس�ندة إلي�ك وفق احكام
املادة /1/393أ من قان�ون العقوبات وبداللة مواد
االشتراك  47,48,49منه وملجهولي�ة محل اقامتك
تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وش�عبة الكوفة
ملكافحة االجرام وهذه املحكم�ة بالحضور امامها
صباح يوم .2021/8/2
الرئيس
حليم نعمة حسني
جمهورية العر اق
		
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/2/2:
		
محكمة بداءة الشطرة
إعالن
عطفا ً عىل قرار محكمتنا س�تبيع هذه املحكمة يف املزاد العلني العقار
تسلسل  712/ 27الرساي
والعائد للرشكاء عيل ساجت حميد ورشكاؤه
املدعية /عيل ساجت حميد
املدعى عليهم /حسن عجيل زغري
واملكتسب الدرجة القطعية فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة
خلال مدة ( )15يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل للنشر يف الصحف املحلية
مس�تصحبني معهم هويات األحوال املدنية وش�هادة الجنسية العراقية
وتأمينات قانونية بنس�بة  %١٠من القيم�ة املقدرة للعقارعند وضع اليد
ان لم يكن من الرشكاء ويتحمل املشتري أجور اإلعالن والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبدالله
االوصاف-:
عرص�ة فارغة من البناء واملش�اتل تق�ع يف مدينة الدواية اعىل ش�ارع
الدواية الرئييس
القيمة املقدرة  /خمسة وسبعون مليون وتسعمائة وخمس وثمانون
الف دينار
الشاغل /
العدد/889 :ب2021/

محكمة جنايات النجف

المتحانات نصف السنة».
ودعت اىل :ان تكون االولوية يف
إعطاء اللقاحات عند وصولها
إىل الكوادر الرتبوية والطلبة من
أجل املحافظة عىل استقرار دوام
املدارس وعدم االعتماد عىل التعليم
اإللكرتوني أو تعطيل الدوام.

التاريخ2021/2/1:

اعالن
اىل املتهم الهارب :احمد محمد حسن هادي علوش
اقتضى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة إلج�راء
محاكمت�ك حول التهمة املس�ندة إلي�ك وفق احكام
امل�ادة  298/289من قانون العقوب�ات وملجهولية
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا يف مح�ل اقامتك
وهيئ�ة النزاه�ة /مكت�ب تحقيق النج�ف االرشف
وه�ذه املحكم�ة بالحض�ور امامه�ا صب�اح ي�وم
.2021/8/3
الرئيس
حليم نعمة حسني

جمهورية العراق
العدد2021/123:
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف االتحادي�ة
التاريخ2021/2/3:
محكمة جنايات النجف
اعالن
اىل املتهم الهارب :حيسن مراد حبال الجحييش
اقتىض حضورك امام هذه املحكمة إلجراء محاكمتك
حول التهمة املس�ندة إليك وف�ق احكام املادة 1/56
من قانون العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك تقرر
تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وشعبة الوفاء ملكافحة
االجرام وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم
.2021/8/4
الرئيس
حليم نعمة حسني
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة/633:ت2021/
التاريخ2021/2/10:
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف الس�يارة املرقم�ة ( 1600اج�رة) ن�وع
(ش�وفرليت صالون) الل�ون (برتقايل) املودي�ل ( )2007العائدة للمدين
(عيل عبد نور خلف) لقاء طلب الدائن (ازهار عبد االمري عبيد) واملدرجة
اوصافها ادناه فمن له رغبة بالرشاء الحضور يف تمام الساعة (الرابعة)
عصرا يف الي�وم الع�ارش من الي�وم التايل للنشر يف الصح�ف املحلية يف
مع�رض (الع�ذاري) الواقع يف (الش�ارع الحويل /مقابل حي ميس�ان)
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة عشرة باملئة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية وهوية االحوال املدنية ،هذا وان الثمن يدفع
نقدا والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات
 -1النوع :شوفر ليت
 -2املوديل2007 :
 -3االطارات :تالفة
 -4البطارية :التوجد
 -5بدن السيارة :رضر يف الدعامية فقط
 -6زجاج السيارة :سليم
 -7دواخل السيارة :جلد ذات لون رصايص
 -8القيمة املقدرة )4,060,000( :اربعة مليون وستون الف دينار.
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التجارة تعلن متديد فرتة تسلم الرز
من اجملارش األهلية

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة ،امس السبت،
أن اللجن�ة املركزي�ة للتس�ويق يف
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب
قررت تمديد فرتة تصنيع الشلب من
( )٢٥ي�وم اىل ( )٤٠يوما للمجارش
االهلية التي تم التعاقد معها.
وقال مدي�ر عام الرشك�ة ،املهندس
عبد الرحم�ن الجويبراوي ،يف بيان
تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة من�ه :أن
“اللجن�ة ارت�أت ان زي�ادة الكميات
املسلمة للمجارش االهلية املتعاقدة
خلال االي�ام االوىل للتعاقد والتي تم
خالله�ا رف�ع معدل كميات الش�لب
م�ن ( ) ٢٥٠طن�ا اىل ( )١٠٠٠ط�ن
كدعم للمجارش التي تتقدم للتعاقد
مع الرشك�ة لتصنيع ال�رز بموجب
نس�بة االس�تخالص التي حددت بـ

(.”)٥٨.٥
وبين الجويبراوي ان “اللجن�ة
املركزية للتس�ويق قررت تمديد مدة
االنج�از املح�ددة ب�ـ ( )٢٥اىل ()٤٠
يوم�ا ك�ون أن من الصعوب�ة انجاز
تصني�ع ( )١٠٠٠طن بجودة عالية،
وان تمدي�د م�دة التصني�ع يس�مح
بإنتاج رز مثايل نموذجي”.
ولف�ت اىل “مواصل�ة املج�ارش
الحكومي�ة واالهلي�ة تصني�ع ال�رز
املحلي لرف�د مف�ردات البطاق�ة
التمويني�ة وتجهي�ز املواطنين
بالحصة االوىل”.
واض�اف الجويبراوي أن “ف�رع
النجف واصل تجهيز وكالء الغذائية
بالحص�ة األوىل من ال�رز املحيل من
مجرشة ابو صخري الحكومية وبلغت
الكمية املجهزة ( )٢١٣طنا”.

كربالء تتصدر احملافظات بإنتاج
العسل الطبيعي

بغداد /الزوراء:
حققت مديرية زراعة كربالء املركز االول عىل املحافظات بإنتاج العس�ل الذي
وصل اىل أكثر من  130طنا ،بزيادة  80طنا مقارنة بالعام املايض .
وقال مدير الزراعة ،املهندس رزاق الطائي ،يف بيان اطلعت عليه “الزوراء” :ان
“مديرية الزراعة أخذت عىل عاتقها منذ س�نوات دع�م النحالني وزيادة خاليا
النح�ل ،م�ا أدى اىل زيادة انتاج العس�ل خالل الس�نوات املنرصم�ة” ،مبينا أن
“انتاج العام املايض بلغ نحو  80طنا ،يف حني بلغت انتاجية املوسم الحايل أكثر
من  130طنا ،لتحقق بذلك كربالء املركز االول عىل املحافظات العراقية”.
وأض�اف الطائي ان “هذه االنتاجية جاءت من خالل وجود  18ألف خلية نحل
يق�وم برعايته�ا  504نحالني بينهم  431نحاال مجازا” ،مشيرا اىل أن “معدل
انت�اج الخلي�ة الواح�دة بلغ س�بعة كيلوغرام�ات للمناحل الخاص�ة وثمانية
كيلوغرامات للمناحل الحكومية”.
وأوضح أن “مديرية الزراعة خصصت  100علبة من العس�ل توزع مجانا عىل
املرىض املصابني بفريوس كورونا”.

www.alzawraapaper.com

أكدت أن هنالك من يريد تدمري اقتصاد البلد

االقتصاد النيابية تشخص خمالفات هليأة االستثمار يف منح أراضي حميط املطار
بغداد /الزوراء:
ش�خصت لجنة االقتصاد واالس�تثمار
النيابي�ة وبمتابع�ة حثيثة م�ن اللجنة
الفرعي�ة لالس�تثمار وج�ود مخالفات
وه�در للمال العام ش�اب قي�ام االدارة
الس�ابقة للهيئة الوطنية لالس�تثمار يف
اراض ضمن محي�ط مطار بغداد
من�ح
ٍ
ال�دويل اىل رشكات اجنبي�ة ومحلي�ة،
وآخرها مايعرف بمشروع بدور بغداد
الس�كني الذي تمت احالت�ه عىل احدى
الشركات االس�تثمارية وبرعاي�ة م�ن
مسؤولني الهيئة السابقة.
وذك�رت اللجن�ة ،ام�س الس�بت ،يف
بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة من�ه:
ان “هيئ�ة االس�تثمار الوطني�ة قامت
اراض بمس�احة ()1600دونم
بإحال�ة
ٍ
ضم�ن محي�ط مطار بغ�داد ال�دويل إىل
تل�ك الرشكة مس�تغلة انش�غال الدولة
بمكافحة جائح�ة كورونا وضمن فرتة
حكوم�ة ترصي�ف األعم�ال الس�ابقة،
وذلك باس�تدراج عروض غير حقيقية
ت�م فتحه�ا يف ي�وم عطلة رس�مية هو
 14تم�وز م�ن الع�ام  ،2020ومنح�ت
رخصة اس�تثمارية خالل اسبوع واحد
دون ان تق�وم باس�تحصال موافق�ات
الجه�ات القطاعي�ة وه�ي بح�دود 16
جه�ة ،بضمنه�ا امان�ة بغداد وس�لطة
الطيران املدن�ي ،ودون ان يكون هنالك

افراز لتلك االرايض ،كما ان البناء االفقي
يتطلب استحصال موافقة اللجنة العليا
للتصميم االساس.
واكد البيان” وجود قرار نيابي رقم  30يف
 2تموز 2019/طالب الحكومة بإيقاف
منح رخص استثمارية لالرايض الواقعة
ضمن محيط مطار بغ�داد الدويل لحني
التحقق من اللجنة النيابية املختصة”.

بغداد /الزوراء:
كش�ف عض�و لجن�ة االم�ن والدفاع
النيابية ،النائب كاطع الركابي ،امس
السبت ،عن تعميم شامل حيال ملف
التهريب يف البالد من املنافذ الحدودية
الشمالية.
وق�ال الركاب�ي يف ترصي�ح صحفي:
انن�ا” نع�د حماي�ة املنت�ج الوطن�ي
س�واء اكان يف القط�اع الزراع�ي او
الصناعي اولوية لبناء اقتصاد يسهم
يف خلق توازن ويعطي مس�احة اكرب
لتوفري فرص العمل بما يس�اعد عىل
امتصاص البطال�ة وخفض معدالت
الفق�ر الح�اد ،خاص�ة ان اغ�راق
االسواق باملستورد له تداعيات سلبية
بشكل عام”.
واض�اف الركاب�ي ان” لجن�ة االم�ن
والدف�اع النيابية خلال لقائها قادة
املنظوم�ات االمني�ة العلي�ا يف البلاد
وجه�ت تعميما ش�امال وتأكيدا عىل
رضورة االهتم�ام بمل�ف املناف�ذ
الش�مالية والرشقية للعراق من اجل

وتابع�ت “رغ�م طل�ب لجن�ة االقتصاد
واالستثمار النيابية ايقاف اجراءات منح
االرايض السكنية ضمن حدود التصميم
االساس ببدل رمزي ملخالفة ذلك احكام
املادة (/9سادسا) من قانون االستثمار
رق�م  13لس�نة  2006املع�دل وتم�ت
مفاتحة كل من رئي�س مجلس الوزراء
واالمان�ة العامة ملجلس الوزراء والهيئة

الوطني�ة لالس�تثمار مس�ؤولية العمل
بالنظ�ام رق�م  6لس�نة  2017املخالف
ألح�كام قان�ون االس�تثمار ،ودعت اىل
تعديله واعلمت جميع هيئات االستثمار
وعق�ارات الدولة وامان�ة بغداد وجميع
الجهات القطاعية ،وان استمرار العمل
ب�ه يعني ضياع اص�ول الدول�ة بمبالغ
زهيدة وهدر للمال العام يقدر بعرشات

املليارات من الدوالرات”.
واس�تدرك ان�ه “كل من دي�وان الرقابة
املالي�ة االتح�ادي أي�د بكتاب�ه املرق�م
12205يف  2020/9/28ص�واب
تش�خيص لجنتنا بوجود خلل بالنظام،
وان�ه يتع�ارض م�ع أح�كام قان�ون
االس�تثمار رقم  13لسنة  2006املعدل،
فضال عن تأييد مجلس الدولة”.
الفت�ا اىل ان “لجنة االس�تثمار الفرعية
قام�ت بمفاتحة مكتب رئي�س الوزراء
ووزارة الداخلي�ة ووزارة املالي�ة وامانة
بغداد وهيئ�ة النزاهة االتحادية وطلبت
إيق�اف االج�راءات ،لك�ن دون أي
استجابة”.
ولفتت اللجنة “عىل مايبدو ان هنالك من
يريد تدمري االقتصاد العراقي!! ونتفاجأ
اليوم بقيام وزير الداخلية بوضع حجر
االس�اس للمرشوع بدون حضور ممثل
من الهيئة الوطنية لالس�تثمار رغم كل
م�ا تم ذك�ره م�ن مخالفات وش�بهات
فس�اد وهدر للمال العام ش�ابت احالة
املرشوع ،إذ ان قيم�ة األرض الحقيقية
تبل�غ ( )8ترليون�ات دين�ار عراق�ي تم
تقديرها بنس�بة ( )2%م�ن قيمتها يف
رسق�ة للم�ال الع�ام يف وض�ح النهار،
وعىل مرآى ومس�مع من رئاسة الوزراء
ومجلس القضاء وهيئة النزاهة وديوان
الرقابة املالية ورئاسة مجلس النواب”.

إطالق  20ألف وحدة يف بسماية بأسعار خمفضة وقروض ميسرة
بغداد /الزوراء:
َ
كش�فت رئيس�ة الهيئة الوطنية لالستثمار ،سهى
النج�ار ،ع�ن اصدار مصرف الرافدي�ن التعليمات
بخصوص رشاء وحدات س�كنية يف مجمع بسماية
حس�ب توجيهات رئي�س الوزراء بإطلاق  20ألف
وحدة س�كنية خالل العام الحايل واملقبل لحل أزمة
السكن.
وقالت النجار يف حديث صحفي :ان “رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي وجه هيئة االس�تثمار الوطنية
بإطالق تلك الوحدات الس�كنية بمرشوع بس�ماية
بأسعار مدعومة وقروض ميرسة لحل ازمة السكن
للمواطنني”.
واضاف�ت ان “هذا التوجيه يأتي عقب قرار مجلس
ال�وزراء بتخفيض الدفع�ة املقدمة على الوحدات
بجميع مساحاتها مع تمديد مدة القرض”.
واشارت رئيس�ة الهيئة الوطنية لالس�تثمار اىل ان
“مصرف الرافدي�ن ب�ادر بدعم املشروع واصدار

التعليمات ومن املتوقع ان يلحقه مرصف الرش�يد
ومرصف  .”TBIمبينة ان “التس�جيل سيكون عن
طري�ق مكتب الهيئ�ة يف معرض بغ�داد واملصارف
الحكومية الثالثة املذكورة اعاله”.
واش�ارت اىل ان “الدفعات القديمة كانت ما بني 18
  42مليون دين�ار ،واآلن انخفضت ما بني 11 - 7ملي�ون دينار” ،موضح�ة ان “مدة الق�رض حاليا
 25عام�ا ،بع�د ان كانت  15عاما ،كما ان القس�ط
الش�هري س�يبقى ثابتا ويرتاوح بين  380الفا اىل
 450الفا”.
واوضحت ان “الش�قق يتم تس�ليمها خلال العام
الح�ايل والع�ام املقب�ل” .ولفت�ت النج�ار اىل ان
“مجموع الش�قق يف مجمع بس�ماية يبلغ  35الف
وحدة ترتاوح مساحاتها بني  100اىل  140مرتا”.
واكدت ان “الهيئة تعمل حاليا مع جميع املحافظات
على اع�ادة احياء مشروع امللي�ون وح�دة والتي
ستطرح باسعار مدعومة وبرشوط ميرسة”.

الزراعة :التصحر يعطل تنفيذ املشاريع اجلديدة
بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة الزراع�ة ان س�بب تعطيل
تنفي�ذ املش�اريع الجديدة يعود إلتس�اع
رقع�ة التصح�ر يف عموم البالد ،بس�بب
غي�اب التخصيص�ات يف ظ�ل غي�اب
القوانين التي تدعم املش�اريع الزراعية

والتشجري.
وقال وكيل وزارة الزراعة ،مهدي س�هر
الجب�وري ،يف حديث صحفي :ان “هناك
مش�كالت كثرية تواجه ظاهرة التصحر
نتيجة وجود مساحات شاسعة وكثبان
رملية تقابلها قل�ة التخصيصات املالية

الكشف عن تعميم حلماية املنتج
احمللي من تهريب املنافذ الشمالية

مواجهة اي محاوالت للتهريب واغراق
االس�واق ،لك�ن لالس�ف ل�م نلم�س
اي اهتم�ام رغ�م دع�وات مس�ؤويل
وزارت�ي الزراع�ة والصناعة املتكررة
ووضوعهما رزنامة محاصيل ومواد
ممنوعة من االسترياد لحماية املنتج
الوطني”.
واض�اف الركابي ان” هن�اك تباطئا
من قبل بع�ض املس�ؤولني يف املنافذ
والس�يطرات يف مواجه�ة مل�ف
التهري�ب وادخال املحاصيل املمنوعة
م�ن االس�ترياد ،داعي�ا اىل رضورة
ان تك�ون هن�اك وقفة لدع�م املنتج
الوطني ودع�م االقتصاد العراقي الن
اغراق االسواق باملستورد سيدفع اىل
رضر بالغ ل�كل القطاعات ،وخاصة
الزراع�ة التي تمتص ج�زء كبري من
البطالة يف البالد”.
ويعان�ي الع�راق م�ن مل�ف تهريب
البضائع واملحاصيل من بعض املنافذ
الحدودي�ة م�ا ادى اىل رضر بالغ عىل
املزارعني.
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الت�ي وقف�ت عائق�ا ام�ام االس�تمرار
بمش�اريع الواحات التي كانت موجودة
قب�ل الع�ام  2014او الب�دء بمش�اريع
جديدة اخرى”.
ون�وه ب�أن “ال�وزارة زادت املس�احات
املزروعة يف املناطق الصحراوية وسقيها
ع�ن طري�ق املي�اه الجوفي�ة باالب�ار او
املرش�ات بعد اضافة نح�و مليون دونم
يف تلك املناطق كاالنبار وكركوك وصالح
الدي�ن والنج�ف وكربلاء واملثن�ى ،مما
جعل تلك املساحات لتكون حزاما ً اخرض
يخفف الكثبان الرملي�ة ،االمر الذي من
ش�أنه خفض الغب�ار مقارن�ة باالعوام
املاضية”.
وانتق�دت لجن�ة الزراع�ة وااله�وار
النيابية ،يف وقت سابق ،غياب االجراءات
الحكومي�ة ملكافحة التصحر ،وكش�فت
ع�ن ان اكث�ر م�ن  70باملئة هي نس�بة
الجف�اف يف املحافظ�ات الوس�طى
والجنوبية ،واش�ارت اىل ان السياس�ات
الخاطئ�ة الت�ي تنتهجها إي�ران وتركيا
بقط�ع املي�اه ع�ن العراق رفعت نس�ب
خطر زيادة التصحر.

الرافدين يعلن استمراره مبنح
السلف والقروض

بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين اس�تمراره يف منح القروض والسلف والتسهيالت املرصفية
االخرى للمواطنني واملوظفني .
واوض�ح املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه” :ان ”
االخير اطلق خدمات�ه املرصفية املتنوع�ة للمواطن واملوظف من قروض وس�لف
شخصية”.
مشريا اىل انه “بإمكان الزبائن مراجعة فروع املرصف للحصول عىل تلك املنتجات
املرصفية”.

إنتاج حنو  2500مقمق يومياً من الغاز املصاحب يف شهر واحد

سومو :حنن اجلهة الوحيدة املخولة بتصدير النفط اخلام ومنتجاته يف العراق
بغداد /الزوراء:
اوضح�ت رشكة تس�ويق النف�ط “س�ومو” للرأي
الع�ام واملهتمين بالش�أن النفط�ي بأنه�ا الجهة
الوحيدة والحرصية املخولة قانونيا بتصدير النفط
الخام واملنتجات النفطية العراقية كافة.
واك�دت الرشك�ة ،ام�س الس�بت ،يف بي�ان تلق�ت
“ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان تصدي�ر منت�وج زيت
الوق�ود العراقي يف ه�ذه املرحلة يك�ون عرب املنفذ
الجنوب�ي من الخزان�ات العائمة حرصا (& POLA
 )EVGENIA Iالرأس�ية يف منطق�ة املخطاف عند
املي�اه اإلقليمي�ة العراقي�ة يف الخلي�ج العربي ،وان
اإلعالن عن بيع ش�حنات من ه�ذا املنتوج من قبل
جهات أخرى عىل إنها ش�حنات عراقية املنشأ فهي
غري قانونية ،وتتحمل هذه الجهات كامل املسؤولية
القانوني�ة ك�ون هذه الش�حنات مهربة يحاس�ب
عليها القانون العراقي .
وتابع�ت “بهذا الصدد تنفي رشكة تس�ويق النفط
قيامه�ا باإلعالن عن بيع ش�حنة م�ن منتوج زيت
الوقود عراقي املنشأ عرب االرايض الرتكية ،وستقوم

بإتخاذ كل االج�راءات القانونية تجاه كل من يثبت
تورطه يف بيع شحنات زيت الوقود عىل انها عراقية
املنشأ عرب أي منفذ كان”.
من جانب اخر ،أعلنت وزارة النفط العراقية ،امس

السبت ،أن إنتاج الغاز املصاحب خالل شهر كانون
األول املايض بلغ  2500مقمق باليوم .
وقال�ت الوزارة يف احصائية لها نرشت عىل موقعها
الرس�مي ،واطلع�ت عليه�ا “ال�زوراء” :إن “إنتاج

الغاز املصاحب من قبل الرشكات النفطية يف عموم
العراق لشهر كانون االول املايض بلغ  2505مقمق
بالي�وم” ،مبين�ة أن “املح�روق بل�غ  1302مقمق
باليوم”.
وأضافت أن “انتاج رشكة نفط الش�مال والوس�ط
م�ن الغ�از املصاح�ب بل�غ  350مقمق�ا بالي�وم
واملحروق منه بل�غ  108مقمق باليوم ،يف حني بلغ
انت�اج الغاز املصاح�ب من نفط البصرة وذي قار
وميس�ان  2155مقمق�ا باليوم واملح�روق 1194
مقمقا باليوم”.
واش�ارت ال�وزارة اىل ان “انت�اج العراق م�ن الغاز
الج�اف بلغ  1194مقمق�ا يومياً ،فيم�ا بلغ إنتاج
الغاز السائل  5709أطنان يومياً”.
وتفي�د التقديرات األولية ل�وزارة النفط بأن العراق
يمتل�ك احتياطي�ا ً يق�در بنح�و  132تريليون قدم
مكع�ب من الغ�از ،حي�ث أن نحو  70%م�ن الغاز
العراق�ي ه�و غ�از مصاح�ب الس�تخراج النف�ط
ملعالجت�ه ،ويحل الع�راق يف املرتبة ال�ـ 11بني دول
العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

الرياضي

أصفر وأمحر

احتاد الطائرة يعاقب العب نادي البحري
امين علي مسلم

بغداد /متابعة الزوراء
أصدر االتحاد العراقي بكرة الطائرة ،جملة من القرارات االنضباطية الخاصة بالدوري املمتاز.
وقال رئيس االتحاد جميل العبادي ان “االتحاد العراقي املركزي للكرة الطائرة يف اجتمع امس السبت لبحث
مجري�ات مباري�ات دوري أندي�ة العراق للدرج�ة املمتازة التجم�ع االول والتي تجري مباريات�ه يف محافظة
الس�ليمانية”.واوضح ان “االتح�اد اص�در جملة قرارات منه�ا بعض حرمان ايمن عيل مس�لم العب النادي
البحري مباراة واحدة وبغرامة مالية مقدارها  ٥٠٠٠٠٠دينار خمس�مائة الف دينار وس�تكون العقوبة اشد
يف حالة تكرارها”.وبني ان “االتحاد قرر توجيه عقوبة االنذار اىل الالعب س�يف حسين  ،،ورضورة الكف عن
الترصفات والحركات املرفوضة”.
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اليوم مخس مباريات يف ختام املرحلة االوىل

الزوراء يقفز للوصافة مؤقتا بفوز صعب على اربيل والديوانية يكسر حنس التعادالت

بغداد /صالح عبد املهدي -متابعة
الزوراء
عدسة /عيل نارص
ارتقى فريق الزوراء اىل وصافة الرتتيب
العام للدوري العراقي املمتاز بكرة
القدم ،بتغلبه عىل اربيل بهدفني لهدف
امس السبت.
واقيمت املباراة عىل ملعب الشعب الدويل
لحساب منافسات االسبوع التاسع
عرش.
وافتتح النوارس التسجيل اوال عن طريق
احمد فاضل يف الدقيقة  ،39لينتهي
الشوط االول عىل هذه النتيجة.
ويف الشوط الثاني عدل اربيل الكفة عن
طريق حيدر قارمان يف الدقيقة  ،51قبل
ان يضيف عالء عبد الزهرة الهدف الثاني
يف الدقيقة .56
وبهذا الفوز اصبح رصيد النوارس 36
نقطة يف املركز الثاني ،بينما توقف
رصيد اربيل عند النقطة  19يف املركز
الخامس عرش.
وخطف الديوانية فوزا قاتال عىل ضيفه
السماوة ،بهدف دون مقابل ،مساء
امس السبت ،عىل ملعب اإلدارة املحلية
يف الديوانية ورغم أن السماوة أغلق
املنافذ بشكل جيد ،واعتمد عىل الهجوم
املرتد ،إال أن املحرتف األرجنتيني ،ماكيس
رولون ،تمكن من خطف هدف يف وقت
قاتل ،بالدقيقة  ،87لتنتهي املباراة بفوز
مهم للديوانية.
ورفع الديوانية رصيده بهذا الفوز إىل
النقطة  ،23يف املركز التاسع ،بينما
تجمد رصيد السماوة عند النقطة  ،17يف
املركز السابع عرش.
ويف مباراة أخرى ،اقتنع فريقا القاسم
وضيفه النجف بأنصاف الحلول ،حيث
تعادال ( )1-1عىل ملعب الكفل.
وتقدم القاسم بواسطة مصطفى مؤيد،
العب النجف ،بالخطأ يف مرماه بالدقيقة
 ،31لكن النجف أدرك التعادل ،عرب قائده
طاهر حميد يف الدقيقة .58
ورفع النجف رصيده إىل النقطة  ،31يف
املركز الرابع ،كما رفع القاسم رصيده
إىل النقطة  ،17يف املركز السادس عرش.
وحسم التعادل ( )1-1أيضا مباراة

نفط ميسان وضيفه زاخو ،عىل ملعب
ميسان األوملبي.
وتقدم نفط ميسان عرب ركلة جزاء،
سجل منها قائد الفريق أحمد سعيد ،يف
الدقيقة  ،24إال أن الضيوف حصلوا أيضا
عىل ركلة جزاء ،ترجمها محمد جواد
لهدف التعادل ،يف الدقيقة .39
ورفع زاخو رصيده إىل النقطة ،29
يف املركز السادس ،بينما رفع نفط
ميسان رصيده إىل النقطة  ،28يف املركز
السابع.
مباريات الجولة
وتستكمل اليوم
االخرية من مرحلة الذهاب لدوري الكرة
املمتاز باقامة خمس مباريات اربع
منها يف مالعب العاصمة واالخرى يف
النجف االرشف بانتظار اية مستجدات
قد تتسبب بتغيري جدول ترتيب فرق
الدوري فرتفع فريقا وتهوي بآخر ،
وهذه قراءة يف مباريات اليوم بالرقم
والكلمة :

ملعب الشعب الدويل يواجه الرشطة
الوصيف تحديا جديدا عندما يلتقي
الصناعات الكهربائية الذي يقبع يف قعر
جدول الرتتيب منذ ستة ادوار والساعي
للخروج بنتيجة ايجابية قد تسعفه يف
تحسني مركزه السيما وان الفريق مازال
منتشيا بانتصاره يف الجولة املاضية
عىل ضيفه اربيل بهديف العائد من الزوراء
مصطفى محمود مع االعرتاف بصعوبة
تلك التطلعات اذا عرفنا ان الفريق مازال
هو االضعف هجوما بني فرق الدوري
بثمانية اهداف فقط وان منافسه هو
االقوى دفاعا بتسع كرات دخلت مرماه
الغري  ،وتبدو كفة الرشطة هي الراجحة
يف ضوء مايمتلكه من عنارص تتمتع
باملهارة والخربة عززها بثالثة اسماء
لها مكانتها عىل املستطيل االخرض
ونعني عيل حصني ومحمد داود
والربازييل رافائيل دي سيلفا  ،ويقود
املباراة الحكم محمد رياض .

يف الساعة الثانية ظهرا وعىل اديم

ويف التوقيت ذاته سيكون ملعب التاجي

الشرطة  -الصناعات الكهربائية

النجمة اللبناني مينع احرتاف
العبه ماهر صربا يف الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
ً
عرضا مغر ًيا من إحدى أندية
تلقى النجمة اللبناني،
املقدمة يف الدوري املمتاز ،للتعاقد مع املدافع ماهر صربا.
وأكدت مصادر يف النجمة بأن طلب ماهر صربا ،جاء عىل
سبيل اإلعارة ملرحلة اإلياب فقط.
وواصل« :النادي ينافس عىل لقب الدوري ،وال يوجد أي
نية للتخيل عن أي من الالعبني خالل املرحلة القادمة».
وأكد« :النادي دفع جميع مستحقات العبيه املادية خالل
األشهر املاضية وال يوجد أي تعثرات مالية».
وأتم« :إدارة النجمة تحاول توفري األجواء املناسبة
الستكمال املنافسة عىل لقب الدوري اللبناني».

اعالمنا الرياضي
احتفل االستاذ اياد الصالحي رئيس القسم الريايض
يف صحيفة املدى بعيد ميالده الذي صادف اول امس
الجمعة ...نتمن�ى للصالحي العم�ر املديد والتألق
املهني والنجاح والتوفي�ق يف خطواته املقبلة ،كما
نتمن�ى للزميل علاء محمد مدير املكت�ب االعالمي
لنادي القوة الجوية والذي صادف ايضا عيد ميالده اول
امس الجمعة ،النجاح والتوفيق يف حياته ومشواره املهني..
***************
الزمي�ل حميد املظهور اعلن انتصاره عىل فايروس كورونا الذي رضبه
قب�ل م�دة زمنية ليس�ت بالقليل�ة ،و ق�دم املظهور
ش�كره وتقديره الكبريين للمؤسس�ات االعالمية
والصحفي�ة والرياضية ولكل من س�أل واتصل
واستفرس عن وضعه اثناء االزمة الصحية التي
جعلت�ه طريح الف�راش الكثر من عشرة ايام..
تمنياتن�ا لالعالم�ي القدي�ر ان يعود اىل ممارس�ة
عمله املهني من جديد باقرب فرصة ممكنة.
********************
الصحفي الريايض املعروف اس�وان جواد ش�بيب نجل
مؤس�س ن�ادي االتح�اد البصري اج�رى تداخلا
جراحي�ا ناجحا االس�بوع املايض بع�د ان تعرض
لكرس يف عظ�م الرتقوة ..خال�ص االمنيات للزميل
شبيب بالشفاء العاجل والعودة القريبة ملعشوقته
صاحبة الجاللة..

النفط – نفط البصرة

مرسحا للديربي التقليدي الذي يجمع
النفط بضيفه نفط البرصة تحت قيادة
الحكم الدويل يوسف سعيد  ،سيدخل
النفط مباراة اليوم بهدف الحصول
عىل النقاط الثالث التي قد تذهب به اىل
مركز افضل من السابع رغم ان الفريق
سيفتقد اىل هدافه الدويل البارز محمد
داود االمر الذي يمنح نفط البرصة
جرعة اضافية للعودة اىل معقله بنتيجة
ايجابية يعزز بها النقاط العرش التي
حصدها تحت قيادة مدربه الجديد عماد
عودة والتي اسعفته بمغادرة مناطق
الخطر وكاد ان يضيف اليها نقطة
اخرى يف املباراة االخرية امام الرشطة
لوال ركلة الجزاء الخاطئة التي ادت اىل
خسارته  ،واذا كان النفط قد حافظ
عىل معظم العبيه يف املريكاتو الشتوى
فان نفط البرصة قد عزز خطوطه
بمجموعة من الالعبني ابرزهم املحرتف
اللبناني حسني رشف الدين الذي تالق
يف خط الدفاع بشكل الفت وهناك ايضا
التوغويل بنيامني اكور القادم من امانة
بغداد واحمد داود مهاجم زاخو وحيدر

رحيم العب وسط الطلبة .

امانة بغداد – الكرخ

ويف ملعبه يستقبل امانة بغداد عارش
الالئحة بـ  21نقطة ضيفه الكرخ
الذي يسبقه بمركز واحد عىل بعد نقطة
واحدة وهذا مايجعل املباراة ساخنة
بني الفريقني اللذين شهدت صفوفهما
املزيد من عمليات الحذف واالدخال ابان
فرتة االنتقاالت الشتوية حيث يدخل
امانة بغداد املباراة متسلحا باستقطاب
املهاجم عبد الخالق طارق القادم من
الطلبة مع زميله حارس املرمى احمد
ثمني وكذلك انسجام املحرتف اللبناني
احمد قدور مع التشكيل اىل جانب
استعادة خدمات محرتفه العاجي
ساديا اوليفر بلو الذي عوقب بالطرد
يف مباراة الفريق امام النجف يف الجولة
رقم  17وهي االوىل له خالل رحلته مع
اسود العاصمة  ،وعىل الطرف االخر
بدا فريق الكرخ اكثر تطورا منذ قدوم
مديره الفني الجديد ثائر احمد اىل جانب
االفادة من خدمات الثالثي الجديد حسن

حمود القادم من نفط ميسان وبمعيته
العب الصناعة صالح مهدي والعب
نفط البرصة حيدر فائق  ،ويقود املباراة
الحكم مصطفى مهنا .

نفط الوسط  -امليناء

ويحتضن ملعب النجف االوملبي اقوى
مباراة اليوم تلك التي ستجري بني
نفط الوسط رابع الالئحة بـ  30نقطة
وضيفه امليناء الثاني عرش بـ  20نقطة
واقل مايقال عن هذه املباراة انها تمثل
رصاع افكار تدريبية بني عبد الغني شهد
وعادل نارص وكالهما التحق بفريقه يف
وقت متاخر من عمر الدوري  ،سيدخل
نفط الوسط املباراة مفتقدا لخدمات
الثاني سجاد رعد ونبيل صباح بسبب
تراكم البطاقات وهو السبب ذاته الذي
يبعد ثنائي امليناء حمزة عدنان وحسني
يونس  ،واذا بدت غيابات الطرف املضيف
ليست بذلك التاثري الكبري فان غيابات
الضيف ستكون مؤثرة للغاية السيما
وان االول يمثل قوة دفاعية ال يستهان
بها فيما يتصدر الثاني الئحة هدايف

الفريق وله سبعة اهداف  ،وستضبط
اللقاء صفارة الحكم احمد كاظم .

الطلبة – الكهرباء

اخر مباريات النصف االول من الدروي
سيحتضنها ملعب الشعب الدويل يف
الساعة الثامنة اال ربعا وستجمع
بني الطلبة املضيّف والكهرباء الضيف
بقيادة الحكم الدويل محمد سلمان ،
ومن املؤكد ان الطلبة بقيادة املدرب
املجتهد حسن احمد سيحاول تعويض
نتائجه السلبية التي اطاحت به اىل
املركز قبل االخري مستفيدا من التغيريات
االدارية التي بدا انها انعكست ايجابا
عىل وضع الفريق بينما يرنوا الكهرباء
اىل استغالل االنحدار الطالبي لتحسني
موقعه الحادي عرش يف الالئحة رغم
ان توليفته ستفتقد لخدمات الثنائي
املحرتف يومبي جاكوب ومونجي
غوستاف بيد ان املدرب عباس عطية
يراهن عىل كفاءة العنارص البديلة وعىل
وجود اكثر من العب مؤثر يف مقدمتهم
الهداف محمد ابراهيم .

اختتام املعسكر التدرييب ملنتخبات املبارزة يف سوريا
بغداد /الزوراء
اختتم املعسكر التدريبي واملعايشة
الفنية ملنتخباتنا باملبارزة والذي اقيم يف
العاصمة السورية دمشق وجاء بارشاف
املدربني العراقيني املعتمدين لدى االتحاد
وشارك يف املعسكر قرابة السبعون الع ًبا
والعبة ،املعسكر جاء ضمن برامج اعادة
تاهيل منتخباتنا بعد فرتة التوقف بسبب
جائحة كورونا كما ان املعسكر الذي امتد
لثمانية ايام جاء بالتعاون والتنسيق مع
االتحاد السوري ،وتضمن محارضات
نظرية وتدريبات ميدانية صباحية
ومسائية ،فضالً عن خوض نزالت مع
العبي املنتخب السوري الشقيق.
واختتم املعسكر ببطولة فرقية سيطر

املنتخب العراقي عىل معظم نتائجها،
وكان االتحاد العراقي للمبارزة قد قدم
شكره ملعايل وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال لدعمه منتخباتنا الوطنية
وحرصه الكبري عىل اقامة هذا املعسكر
ملا له من جوانب فنية ستنعكس عىل
مستويات الالعبني ،كما قدم االتحاد
العراقي للمبارزة الشكر لالشقاء يف
االتحاد السوري عىل حسن الضيافة
واالستقبال وتقديم كل ما يمكن من
شأنه انجاح املعسكر.
ومن الجدير بالذكر ان االتحاد العراقي
للمبارزة لديه مشاريع توقيع مذكرات
تفاهم مع بعض الدول من ضمنها
سوريا الشقيقة.

منتخب الركيب يفوز على السودان
وخيسر امام سوريا ومصر
القاهرة /محمد الجزائري
احتل منتخبنا الوطني لسباعيات الركبي املركز الثالث يف ترتيب املجموعة االوىل للبطولة
العربية بنسختها السادسة املقامة حاليا يف االسكندرية .وحقق منتخبنا فوزا واحدا فيما
خرس يف مباراتني تمام سوريا ومرص ليحتل املركز الثالث يف املجموعة التي تصدرها املنتخب
املرصي واحتل وصافتها املنتخب السوري فيما تذيل املنتخب السوداني قائمة الرتتيب .واقيمت
مباريات االدوار النهائية امس السبت عىل ملعب االكاديمية البحرية يف االسكندرية .

حسن امحد :النحس وراء نكبة االنيق ولقاء الكهرباء مفتاح العودة من جديد
بغداد /متابعة الزوراء
أرجع مدرب الطلبة ،حسن أحمد،
خسائر الفريق األربع املاضية لسوء
التوفيق ،راجيا أن يبتسم الحظ له يف
مواجهة اليوم أمام الكهرباء بالجولة 19
من الدوري املمتاز.
وقال أحمد ان فريقنا جيد فنيا وأحدثنا
كثري من التعديالت عىل أسلوب اللعب
وهناك تطور واضح عىل األداء ،لكن
النحس يرافقنا وسوء الطالع وراء
إهدار كثري من الفرص وبالتايل تكبدنا
الخسائر».
وأضاف« :مواجهة الكهرباء ليست
سهلة ،لكننا نراهن عىل فريقنا ونثق

بإمكانات العبينا ،رشط أن يكون الحظ
بجانبنا».
وأوضح أن الجميع عازم عىل استعادة
التوازن ،من خالل هذه املباراة ،مشددا
عىل أن وضع الفريق الحايل ال يالئم
تاريخ الطلبة.
وتابع« :الظروف التي مر بها النادي
أثرت بشكل كبري عىل استقرار الفريق،
وهناك عزوف من الالعبني ،لكننا نراهن
عىل إعادة شخصية الفريق وانتشاله
قاع الدوري».
ويقرتب نادي الطلبة من التعاقد مع
محرتفني من سوريا والكامريون ،خالل
فرتة االنتقاالت الشتوية ،لتعزيز صفوف

الفريق يف الدوري املمتاز.
وقال بهاء كاظم ،املدرب املساعد للطلبة،
«الجهاز الفني اطلع عىل الكثري من
السري الذاتية لالعبني ،وتابع عددا من
املحرتفني إلبرام صفقتني خالل املريكاتو
الشتوي».
وأضاف« :الجهاز الفني أبدى قناعته
التامة بالدويل السوري السابق عالء
الشبيل ،والعب آخر كامريوني ،ومن
املؤمل أن يتم إنجاز الصفقتني بشكل
رسمي خالل األيام املقبلة».
يشار إىل أن الطلبة يحتل املركز التاسع
عرش (قبل األخري) يف جدول الرتتيب،
برصيد  15نقطة.
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أنشيلوتي حيسم موقف كالفريت ليوين وخاميس من مواجهة فوهلام
يلتق�ي إيفرت�ون مع ضيف�ه فولهام يف
الدوري اإلنجلي�زي املمتاز ،اليوم األحد،
دون هداف�ه دوميني�ك كالفيرت لوين،
لكن امل�درب كارل�و أنش�يلوتي يأمل يف
أن يصب�ح املهاج�م جاه�زا ملواجه�ة
مانشستر س�يتي وليفربول األس�بوع
املقبل.
وغادر املهاجم اإلنجليزي ،الذي سجل 20
هدف�ا يف  30مباراة مع النادي واملنتخب
هذا املوسم ،امللعب خالل الفوز امللحمي
 5-4على توتنه�ام هوتس�بري يف كأس
االتحاد يوم األربعاء املايض بعد إصابته
بشد يف عضالت الفخذ الخلفية.
ووصف أنش�يلوتي ه�ذه اإلصابة بأنها
“مش�كلة طفيفة” ،لكنها كافية إلبعاد
املهاج�م عن مواجه�ة الي�وم ،إىل جوار
الح�ارس ج�وردان بيكف�ورد ال�ذي لم
يتعاف بعد من إصابة يف أحد ضلوعه.
وم�ن األخبار الجي�دة إليفرت�ون عودة
خامي�س رودريجي�ز وأندري�ه جومي�ز

بع�د غيابهم�ا عن الفوز على توتنهام،
كما يمك�ن ألنش�يلوتي الدف�ع بالوافد

بوكيتينو :نيمار تعرض لضربة مؤملة

استبعد ماريسيو بوكيتينو ،مدرب باريس سان جريمان ،أن يكون
س�بب إصابة العبه الربازيلي نيمار هو أس�لوب حياته ،بل ضغط
املباريات لوقت طويل من املوس�م ،وذلك حسبما أفاد خالل مؤتمر
صحفي قبيل مواجهة نيس ،أمس السبت ،يف الدوري الفرنيس.
وق�ال امل�درب األرجنتين�ي“ :لم يصب نيم�ار فق�ط ،أصيب كذلك
(أنخل) دي ماريا والعبون يف فرق أخرى .يجب التوقف عن الرتكيز
عىل بعض الالعبني دون سواهم .تعزى اإلصابات باألساس إىل حدة
املنافسة .لعبنا تسع مباريات قوية يف  40يوما”.
وأكد بوكيتينو أن الش�تاء هو موس�م اإلصابات عادة ،وأن جائحة
كوفيد -19تساهم يف ذلك أيضا ،حيث “ال تؤثر فحسب عىل فريقنا،
بل زادت من مستوى اإلصابات بسبب ضغط املباريات القوية”.
وأض�اف“ :نيم�ار أحد أفضل الالعبين يف العالم وم�ن الطبيعي أن
تس�لط عليه األضواء .تق�ال عنه الكثري من األم�ور ،لكنني أعرفه
أكث�ر اآلن وأعلم أنه محترف بحق ،يعمل بتواض�ع وبالتزام تجاه
النادي”.
وأت�م“ :تع�رض لرضب�ة مؤمل�ة ،لكنه فت�ى صلب وناض�ج ،حني
تتعرف إليه تدرك طبيعته البرشية .نش�عر باألسف من أجله ،هناك
أشخاص محيطون به سيساعدونه عىل العودة أقوى إىل الفريق يف
أقرب وقت ممكن”.
وأعل�ن الن�ادي البارييس  ،إصاب�ة نيمار يف عضلة الق�دم اليرسى،
ليغيب أربعة أسابيع من بينها مباراة برشلونة يف دوري األبطال.

الجدي�د جوش�وا كين�ج الذي غ�اب عن
مب�اراة ال�كأس منتص�ف األس�بوع

استقالة موري رئيس اللجنة املنظمة
ألوملبياد طوكيو

َ
اس�تقال رئيس اللجن�ة التنظيمية ألوملبياد
طوكيو  2020يوشيرو موري ،عىل خلفية
ترصيح�ات أدىل به�ا يف وق�ت س�ابق ض�د
النساء.
قال موري يف اجتماع ملجلس طوكيو 2020
واملجلس التنفيذي ُعقد ملناقشة ترصيحاته:
“تس�ببت ترصيحاتي غري الالئق�ة بالكثري
من الفوىض ...أتمنى أن أستقيل من منصب
الرئيس اعتبارا ً من اليوم”.
وتابع“ :األهم أن ُتقام االلعاب األوملبية بدءا ً
من تموز/يوليو ،ال يجب أن تصبح القضية
أن يكون تواجدي هو العائق لفعل ذلك”.
ويحوم الش�ك ح�ول هوية الش�خص الذي
س�يخلف موري يف منصبه الرفيع ،علما ً ّ
أن
األخري كان اختار شخصية رياضية سابقة
وإداري�ة معروف�ة لخالفت�ه ه�و س�ابورو
كوابوتيش ( 84عاماً).
وب�دا ّ
أن عملي�ة تب�ادل الس�لطة بات�ت
محسومة ،حيث أجرى كوابوتيش العب كرة
القدم الس�ابق العديد من املقابالت لوسائل
إعلام محلية تح�دث خاللها ع�ن الخطط
التي يريد بداية تنفيذها يف عمله الجديد.
لكن رسعان ما تصاعدت األصوات املعارضة
لهذا االختي�ار ،منددة بهيمنة موري عىل ما

يحصل وإمس�اكه بزمام األمور بالرغم من
استقالته.
وأف�ادت صحيف�ة “أس�اهي ش�يمبون”
صباح�ا ً ّ
أن�ه “داخل اللجن�ة املنظمة ،هناك
بعض األصوات التي تعرب عن قلقها”.
وتصدرت التصحريات والتغريدات املعارضة
لتعيين كوابوتيش موقع

نقل مباراة إياب دور الـ 32بني أرسنال وبنفيكا إىل اليونان

ت ّم نقل مباراة اإلياب من دور الـ 32من مسابقة الدوري
األوروبي (يوروبا ليغ) بني أرسنال اإلنكليزي وبنفيكا الربتغايل
التي كانت مقررة أصالً عىل ملعب اإلمارات يف لندن إىل اليونان،
بحسب ما أعلن االتحاد األوروبي.
وستقام املباراة عىل ملعب يورغيوس كارايسكاكيس الخاص
بنادي أوملبياكوس يف  25شباط/فرباير ،علما ً ّ
أن مباراة الذهاب
نقلت يف وقت سابق من لشبونة إىل روما بسبب تداعيات

فريوس كورونا ،بعد قرار اململكة املتحدة حرص السفر
من الربتغال وإليها بالرحالت الرضورية ،وأوقفت رحالت
الطريان بني البلدين.
وسبق لالتحاد القاري أيضا ً ان نقل مباراة مانشسرت يونايتد
اإلنكليزي ومضيفه ريال سوسييداد اإلسباني يف الدور ذاته
إىل ملعب محايد وتحديدا ً “أليانز ستاديوم” الخاص
بنادي يوفنتوس اإليطايل يف مدينة تورينو يف
 18الحايل ،وليس يف سان سيباستيان
بسبب منع الضيوف القادمني من
إنكلرتا دخول إسبانيا.
ونقلت كذلك مباراة الذهاب يف
الدور ذاته بني مولده النروجي
وضيفه هوفنهايم األملاني يف
 18شباط/فرباير الحايل إىل
فياريال يف إسبانيا ،بسبب
منع حكومة أوسلو دخول
غري املقيمني إىل البالد ،إثر
االجراءآت املتحدة للحد من
تفيش كوفيد.-19

أرتيتا :نعاني يف عام غريب ولن أحبث عن أعذار
أكد ميكيل أرتيتا ،مدرب آرسنال ،أن فريقه يجد
صعوبة يف تحقيق سلسلة من النتائج اإليجابية
يف الدوري اإلنجليزي املمتاز ،إذ يمنعهم العديد من
العوامل من االعتماد عىل تشكيلة أساسية ثابتة.
ويحتل آرسنال املركز  11يف الدوري بعد  23مباراة
خرس منها  ،10وهو عدد املباريات نفسه التي
خرسها املوسم املايض.
وحصل العبو الفريق عىل  5بطاقات حمراء هذا

املايض ملش�اركته يف البطولة مع فريقه
السابق.
وقال امل�درب اإليطايل“ :ع�اد لنا أندريه
جومي�ز وخامي�س وجوش�وا كينج ويف
األس�بوع املقبل نعتقد أن آالن س�يعود،
لذلك الفريق س�يكون جاهزا للمباريات
املقبلة”.
وتاب�ع“ :خامي�س عىل ما ي�رام .تدرب
خلال اليومين املاضيني وب�ات جاهزا
ملباراة الغد .ال توجد مشكلة”.
وغي�اب كالفيرت لوين يعن�ي إمكانية
منح كينح أول مش�اركة أساس�ية مع
الفري�ق منذ انضمام�ه من بورنموث يف
الي�وم األخري يف فرتة االنتقاالت الش�هر
املايض.
وس�يخوض إيفرت�ون أس�بوعا صعب�ا
بع�د مب�اراة فولهام ،حيث سيس�تقبل
مانشستر س�يتي يوم األربع�اء املقبل،
تليها رحلة إىل أنفيل�د ملواجهة ليفربول
يف قمة مرسيسايد.

م�ن جهة أخرى ،تع�رض منزل اإليطايل
كارلو أنشيلوتي ،املدير الفني إليفرتون،
يف مدين�ة ليفرب�ول ،للس�طو م�ن قبل
لصوص ملثمني.
ً
ووفقا ملوقع “ليفربول إيكو” الربيطاني،
ف�إن الحادث وق�ع يف منزل أنش�يلوتي
باملريسيسايد.
وقالت رشطة املريسيسايد“ :تمت رسقة
خزنة يف عملية س�طو .تم استدعاؤنا يف
الس�اعة  6.35مسا ًء ،لإلبالغ عن دخول
رجلين إىل عق�ار يف  Hall Road Eastيف
حوايل الساعة  6.30مسا ًء”.
وأضاف�ت“ :وص�ف الجن�اة بارت�داء
مالب�س س�وداء مقاومة للم�اء ،وربما
عليها كتابة بيضاء ،باإلضافة إىل أقنعة
سوداء ..لكن لم يصب سكان املنزل بأي
رضر”.
وذكر موقع “ليفربول إيكو” أن أنشيلوتي
لم يكن متواج ًدا أثناء السطو ،لكن ابنته
أخافت اللصوص حتى هربوا.

املوسم ،بينما أثرت اإلصابات وغياب
املهاجم بيري إيمريك أوباميانج
ألسباب شخصية أيضا عىل
استعدادات الفريق ،لكن أرتيتا قال
إنه ال يبحث عن أعذار.
وأضاف املدرب اإلسباني للصحفيني
قبل استضافة ليدز يونايتد ،الذي
يتفوق بفارق نقطة واحدة عن
آرسنال اليوم األحد“ :هذا هو الوضع.
يجب أن نتكيف ونملك العبني آخرين
يمكنهم أداء املهمة”.
وتابع“ :يف أوقات معينة تحتاج لبعض
الثبات يف التشكيل .ترى كافة األندية
الناجحة ،تشكيلتهم األساسية ثابتة
ويملكون االنسجام والتماسك واألداء
الجماعي .لم نتمكن من القيام بذلك”.
وواصل“ :إنه السياق الذي نعمل فيه حاليا ،إنه
كوفيد -19وعام غريب لم يسبقه فرتة إعداد،
فضال عن الكثري من العوامل األخرى”.
ويستعيد آرسنال الحارس بريند لينو واملدافع
ديفيد لويز بعد إيقاف مباراة واحدة لطردهما
أمام ولفرهامبتون واندرارز ،لكن يستمر غياب
كل من توماس بارتي (مصاب يف عضالت الفخذ
الخلفية) وكريان تريني (إجهاد أسفل الساق).

“تويتر” يف الياب�ان ،يف وق�ت أرصت وزيرة
الدول�ة ل�دورة طوكي�و األوملبي�ة س�ايكو
هاشيموتو ّ
بأنه “لم يتم حسم أي يشء”.
ً
وتأت�ي اس�تقالة م�وري ( 83عام�ا) بع�د
أس�بوع من إثارته لحفيظة الكثريين ودفع
بمئات املتطوعني إىل االنس�حاب بعدما قال
ّ
إن النساء يتحدثن كثريا ً يف االجتماعات.
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مانشسرت يونايتد مرتدد بشأن مصري كافاني

كش�ف تقرير صحفي بريطاني ،عن تطور جديد بش�أن وضع
األوروجوياني إدينسون كافاني ،مهاجم مانشسرت يونايتد.
ً
ووفق�ا لصحيفة “م�اركا” اإلس�بانية ،فإن عق�د كافاني مع
يونايت�د ينتهي يف الصيف املقب�ل ،مع إمكانية التمديد ملوس�م
آخر.
وأش�ارت إىل أن عمر كافاني ( 34عامً ا) أصاب مسؤويل يونايتد
بالرتدد بش�أن تفعيل بن�د التمديد.وأوضحت أن بوكا جونيورز
يراق�ب موق�ف كافان�ي ،ويرغ�ب يف الحصول على خدماته يف
الصيف املقب�ل ،خاصة أن خوان ريكيلم�ي نائب رئيس النادي
عىل اتصال دائم مع مهاج�م يونايتد.يذكر أن كافاني انضم إىل
الشياطني الحمر يف الصيف املايض خالل صفقة مجانية ،عقب
انتهاء عقده مع باريس سان جريمان.

سيميوني :سنواجه تشيلسي
يف أي مكان يريدونه

أك� َد األرجنتين�ي دييج�و س�يميوني ،م�درب أتلتيك�و مدريد،
جاهزية فريقه ملواجهة تش�يليس”يف أي م�كان وأي وقت وأي
يوم يرغبون به” ،ضمن منافس�ات ال�دور ثمن النهائي لدوري
األبطال.وج�اءت ترصيح�ات امل�درب األرجنتيني يف إش�ارة إىل
مواجهة تش�يليس ذهابا عىل ملعب محايد يف بوخارست وإيابا
على ملعب خصمه.وقال املدرب األرجنتيني“ :ال أعتقد أن إبداء
ال�رأي أمر مهم ،وذل�ك ألن الرأي الذي س�نقوله أو نقرتحه لن
يؤث�ر يف الواقع”.وأض�اف“ :نعي�ش يف لحظ�ة عاملي�ة معقدة
ويصعب علينا التمكن من املنافس�ة والقيام بعملنا واالستعداد
واالس�تمتاع بما نمتلكه وهو اللعب يف أي مكان وأي وقت وأي
يوم يريدونه .ال توجد مشكلة”.
ونظ�را للقي�ود التي فرضته�ا إس�بانيا عىل دخ�ول املواطنني
الربيطانيني ألراضيها بسبب الساللة الجديدة لفريوس كورونا
املس�تجد (كوفيد )-19الت�ي ظهرت يف بريطاني�ا ،فلن يتمكن
البلوز من دخول العاصمة اإلسبانية لخوض ذهاب ثمن نهائي
دوري األبطال أمام الروخيبالنكوس.
وبن�اء عليه تم نقل املباراة إىل بوخارس�ت (املجر) لتقام يف 23
فرباير/شباط الجاري ،بينما ستقام مباراة اإلياب يف لندن.

هازارد يطمئن ريال مدريد قبل دوري األبطال

أفا َد تقرير صحفي إس�باني ،بوج�ود حالة طمأنينة لدى الجهاز
الطبي لري�ال مدريد ،تجاه إصابة البلجيك�ي إيدين هازارد ،نجم
املرينجي ،بعدما استجاب للعالج رسي ًعا.
وعاد ه�ازارد للتدريب داخ�ل صالة األلعاب الرياضي�ة ،وكذلك عىل
أرضية امللعب ،واقرتب من استعادة جاهزيته وخوض املباريات.
وبحس�ب موقع “ديفينس�ا س�ينرتال” اإلس�باني ،فإن أطب�اء ريال
مدريد س�عداء بمدى اس�تجابة هازارد للعالج ،ويعتقدون أن

عودت�ه لن تأخذ ً
وقتا طويلاً  ،ويمكن أن يبدأ زين الدين زيدان يف إرشاكه
تدريج ًيا ،خالل املباريات املقبلة.
ويعترب ريال مدريد يف أمس الحاجة لهازارد خالل الفرتة املقبلة ،وتحديداً
قب�ل لقائي أتاالنت�ا يف ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ،الش�هر الجاري،
خاصة مع موجة اإلصابات التي رضبت الفريق.
ويس�تعد ريال مدريد ملواجهة فالنس�يا ،اليوم األحد ،عىل ملعب ألفريدو
دي ستيفانو ،ضمن مباريات الجولة  23لليجا.

مفكرة الزوراء
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إصدار جديد يرصد صورة الديكتاتور اإلسباني
“فرانكو” يف “صحافة الشمال” باملغرب
الرباط/متابعة الزوراء:
تضيف الباحثة عائشة الحسناوي
منش�ورا جدي�دا إىل املكتب�ات
املغربي�ة والعربية ،يف مجال تحليل
املضامين اإلعالمي�ة التاريخي�ة،
عنونته بـ”ص�ور الجنرال فرانكو
يف الصحافة الصادرة شمال املغرب
خالل فرتة الحرب األهلية اإلسبانية
.1936-1939″
وصدر هذا املؤلف ضمن منشورات
املندوبية السامية لقدماء املقاومني
وأعضاء جيش التحرير ،وتطرق إىل
موضوع الحرب األهلية اإلس�بانية
“م�ن زاوي�ة غاب�ت يف الدراس�ات
واألعم�ال األكاديمي�ة املغربية عىل
قلتها”.
ووفق الورقة التقديمية للمنش�ور
الجدي�د فإن�ه “يتن�اول بال�درس
والتحلي�ل والتوثي�ق امت�دادات
الحرب األهلية اإلسبانية يف املنطقة
الش�مالية الخاضع�ة للحماي�ة
اإلس�بانية يومه�ا ،م�ن زاوي�ة
اإلس�هام اإلعالم�ي واالنقس�ام
الفكري واإليديولوجي الذي شهدته
الصحافة املكتوبة بالشمال املغربي
إبان تلك الفرتة”.
وكان هذا االنقسام بسبب “موقفها
املتباي�ن ،واملتض�ارب أحيان�ا ،من
قائ�د الح�رب الجن�رال فرانك�و،
الذي اختل�ف حوله اإلعلام الدويل
بصفة عام�ة ،وانقس�م يف موقفه
بين املتصارعني بإس�بانيا؛ أي بني

فرانك�و والجمهوري�ة اإلس�بانية
الثانية ،تفاعال مع الظرفية العاملية
التي كانت منقس�مة خالل الفرتة
نفس�ها بني األنظمة الديكتاتورية
الفاش�ية واألنظم�ة ذات الخلفية
الشيوعية” ،وفق الورقة ذاتها.
ويزي�د املص�در ذات�ه“ :الح�رب
كان�ت انفج�ارا كبيرا للتناقضات
الفكرية بني اإلس�بانيتني ،إسبانيا
فرانكو وإسبانيا الجبهة الشعبية،
وه�ي تناقض�ات يمك�ن اختزالها
يف الصراع بين اإليديولوجيتين
الفاش�ية والش�يوعية ،وه�و م�ا
كانت منطقة الحماية اإلس�بانية،
ومنطق�ة طنج�ة الدولي�ة ،مجاال
لنشر مفاهيم�ه ومبادئ�ه عبر
مختلف وسائل اإلعالم”.
ويف مقدمة وس�ائل اإلعلام كانت
“الصحاف�ة املكتوبة التي ش�هدت

بدوره�ا تح�والت عميق�ة ،إذ كان
م�ن الطبيع�ي أن تتأث�ر صحاف�ة
ش�مال املغ�رب باإلعلام ال�دويل،
وتتخذ مواقف مختلفة من الجنرال
فرانك�و ،الذي ج ّر منطقة الحماية
اإلس�بانية بس�اكنتها ومؤهالته�ا
وقدراته�ا إىل حرب ال دخل للمغرب
واملغارب�ة فيه�ا” ،حس�ب الورقة
املذكورة.
وتعبر املندوبية الس�امية لقدماء
املقاومني وأعض�اء جيش التحرير
عن أمله�ا يف أن يس�هم “نرش هذا
الكت�اب األكاديم�ي الرصين يف
إشفاء غليل كل شغوف ومتعطش
لإلطلاع على أبرز مالم�ح الوضع
الصحف�ي باملنطق�ة الخليفي�ة،
وكيفية االس�تثمار يف ه�ذه املنابر
املستجدة من أجل تحقيق األهداف
واملقاصد املسطرة”.

احلكومة اجلزائرية ترفض وصف الصحفي
درارني بـ”معتقل رأي”
الجزائر/متابعة الزوراء:
رفض�ت الحكوم�ة الجزائري�ة وص�ف الصحفي خالد
درارني ،املوقوف يف الس�جن ،وعدد كبري من الناشطني
يف الحراك الش�عبي بأنهم “معتقلو رأي” ،مثلما تشري
إليه�م التقارير وبيانات الهيئات الحقوقية واملنظمات
الدولية.وقال املتحدث باس�م الحكوم�ة وزير االتصال
الجزائري عمار بلحيمر ،يف حوار نرشه موقع صحيفة
“زاد إكسبريس”  ،إن�ه “ال وج�ود لس�جناء رأي يف
الجزائر” ،ردا ً عىل س�ؤال حول قضي�ة الصحفي خالد
درارني ،املوقوف يف الس�جن منذ م�ارس/آذار املايض،
والذي تثري قضيته الكثري من الجدل يف البالد وخارجها.
وداف�ع بلحيمر عن موقف الس�لطات يف هذه القضية،
ً
قائلا إن�ه “ال يج�ب لدوافع خفية الخلط بني س�جن
صح�ايف لجنح�ة الرأي والطاب�ع املق�دس للعدالة عند
ارتكاب جنح�ة ،حتى وإن كانت م�ن طرف صحايف”،
وأض�اف أن “الرئي�س عب�د املجي�د تبون ي�ويل أهمية
أساسية لحرية الصحافة ،وللصحايف حقوق وواجبات
مضمون�ة ومحمي�ة بالقان�ون ،لك�ن عندم�ا يرتكب
جنح�اً ،فإنه ُيحاكم وي�دان كأي مواط�ن يتعدى عىل
القانون ،فليس هناك من هو فوق القانون”.
وتنظر املحكمة العليا ،يف  25فرباير/ش�باط الحايل ،يف
ملف الصحف�ي املعتقل خالد درارني ،بعد الطعن الذي
تقدم�ت به هيئة الدفاع ضد حك�م إدانة يف حقه ،كان
قد أصدره مجلس قضاء العاصمة الجزائرية ،يف ش�هر
س�بتمرب/أيلول امل�ايض ،يقضي بالس�جن النافذ ملدة
س�نتني ،عن تهمتي التحريض عىل التجمهر واملساس
بالوحدة الوطنية.
وكان الصحف�ي خال�د درارن�ي اعتقل يف الس�ابع من
م�ارس/آذار امل�ايض ،عندم�ا كان بص�دد تصوي�ر
وتغطي�ة تظاه�رات الحراك الش�عبي ،ووجه�ت إليه
ته�م التحريض عىل التجمهر وتهديد الوحدة الوطنية،

واشنطن/متابعة الزوراء:
ً
واح�دة من
ق�د تك�ون «نيوي�ورك تايم�ز»
أب�رز الصح�ف يف العال�م يف تغطي�ة قضايا
حقوق اإلنس�ان والثقاف�ة والعرق والجنس
ّ
لك�ن التعام�ل م�ع هذه
عبر صفحاته�ا.
القضاي�ا ،داخ�ل أروق�ة الصحيف�ة ،يبين
ً
خللا يف طريق�ة اإلدارة وانقس�ام كبري بني
صحفييها والعاملني فيها ،وهو ما تكش�ف
تقرير تح ّدثت فيه
عنه شبكة «يس أن أن» يف
ٍ
مع  8موظفني م�ن الصحيفة من دون ذكر
أسمائهم.
فمنذ ديس�مرب /كانون األول املايض ،أعلنت
الصحيف�ة مغادرة  3م�ن صحافييها ،اثنان
ُ
واش�تهرا بعملهما فيها ،ما فتح
منه�م برزا
األب�واب على وس�عها النتق�ادات داخليّ�ة
وخارجيّة يف التعامل البنيوي مع الصحافيني
ومواضيعه�م ويف نظام املحاس�بة والعقاب
داخله�ا ،تحدي�دا ً يف م�ا يتعلّ�ق بالعنرصيّة
صفحات
واملهنيّة .كما فتحت هذه الحوادث
ٍ
للصراع الداخلي بين مجموع� ٍة تدع�و إىل
وض�وح أكبر يف املنهجي�ة والتعام�ل م�ع
ٍ
الصحفيني عندما يرتكبون أفعاالً تحتاج إىل
عقاب ،وبين آخرين ي�رون ّ
أن يف الصحيفة
«ثقافة إلغاء» ،هذا عدا عن انتقاد الجمهور
لها وألدائهاّ .
كل ذلك ،أ ّدى إىل اش�تباكات بني
املوظفين ،بينه�ا علنيّ�ة وأخرى مس�ترتة،
وأخ�رى س�احتها «فيس�بوك» و»تويتر»،
بحسب «يس أن أن».
وأثار اإلعالن ،االس�بوع املايض ،عن مغادرة
اثنني من الصحفيين البارزين يف «نيويورك
تايم�ز» مس�تويات «غير مس�بوقة م�ن
االنقسام والجدل» داخل غرفة األخبار ،حيث
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وحكم عليه بالسجن لعامني.
وإضاف�ة إىل درارني ،يتواجد الصحفي س�عيد بودور
ره�ن التوقيف ،بتهمة إحباط ال�روح املعنوية للجيش
الت�ي ت�م تكييفه�ا عىل أس�اس جنح�ة إهان�ة هيئة
نظامي�ة ،وبحس�ب محامي�ه عب�د الغني ب�ادي ،فإن
بودور أوقف عىل خلفية حمله لصور كتب عليها شعار
“ال للحكم العس�كري” خالل إح�دى تظاهرات الحراك
الش�عبي يف مدين�ة وهران غرب�ي الجزائ�ر ،وملطالبته
قائد الجيش الراحل ،أحمد قايد صالح ،بعدم التدخل يف
الشأن السيايس ،بينما ترجح هيئة الدفاع أن السلطات
تريد االنتقام من السعيد بودور لكونه ساهم يف التبليغ
عن قضايا فساد .وس�يحال إىل املحاكمة يف الثاني من
مارس/آذار املقبل.
ويف س�ياق آخر ،كش�ف وزير عن قرار الحكومة إعادة
تفعيل صندوق دعم الصحافة ،املجمد منذ عام ،2014
خالل الس�نة الحالية ،بهدف مس�اعدة وسائل اإلعالم
املس�تقلة عىل تج�اوز صعوباتها املالي�ة التي تعقدت
أكثر بسبب أزمة فريوس كورونا الجديد .كما سرتاجع
خالل ه�ذا العام مضامني قانون اإلعلام لتكييفه مع
بنود الدس�تور الجديد وتنظيم الصحاف�ة اإللكرتونية
وسوق اإلش�هار ،مشيرا ً إىل أن “تطهري قطاع مفلس
وملغم يتطلب وقتا ً ومثابرة معاً”.

وسائل اإلعالم البولندية تثور على خلفية
فرض ضريبة على اإلعالنات
وارسو/ا.ف.ب:
حظ�رت وس�ائل اإلعلام البولندي�ة
املس�تقلة ،الوص�ول إىل محتواه�ا
باتفاق مشرتك احتجاجا عىل مرشوع
لفرض رضيبة على اإلعالنات تقول
إن من شأنه تهديد وجودها.
وين�ص املشروع ال�ذي ناقش�ته
الحكوم�ة ،عىل أن يخض�ع جزء من
الدخل الناتج ع�ن اإلعالنات لرضيبة
جدي�دة تهدف ،من بين أمور أخرى،
إىل مكافحة جائحة كوفيد.-19
وكتبت صحيفة “غازيتا فيبورتشا”
اليومي�ة على صفحته�ا الرئيس�ية
يف موقعه�ا اإللكرتون�ي“ :يف ه�ذه
الصفح�ة ،يمكنكم رؤية محتوياتنا.
إذا نجح�ت خط�ط الحكوم�ة ،قد ال
يعود باستطاعتكم ذلك”.
وحذت حذوها  50وسيلة ومجموعة
إعالمي�ة ،من بينها سلس�لة القنوات
التلفزيوني�ة “ت�ي يف إن” التابع�ة
لرشك�ة “ديس�كوفريي” األمريكية،
ومحطات إذاعي�ة منها “زيت” و”آر
إم إف” إضافة إىل مواقع إخبارية من
أبرزه�ا“أونيت.ب�ل”و”دبليو.ب�ل”.
ول�م تك�ن إال محط�ة “ت�ي يف ب�ي”
العام�ة الت�ي تحول�ت يف الس�نوات
األخيرة إىل جهاز دعائي للمحافظني
القوميين يف الس�لطة ،متاحة يف كل
أنحاء البالد.
وكتب�ت إذاع�ة “زيت” على موقعها
اإللكرتون�ي“ :ال توج�د دول�ة ح�رة
ب�دون إعالم مس�تقل .ال حرية بدون
حرية االختيار”.

وقال�ت س�فارة الوالي�ات املتح�دة
يف بولن�دا“ :اإلعلام الح�ر ه�و حجر
الزاوي�ة للديمقراطي�ة .الوالي�ات
املتحدة ستدافع دائما عن استقاللية
وسائل اإلعالم”.
وتصف وسائل اإلعالم املعنية الرضيبة
الجدي�دة بأنها “ابت�زاز” وتعترب أنها
ستؤدي إىل “إضعاف ،بل حتى تصفية
بعض املجموعات اإلعالمية”.
وس�تطال الرضيبة التي ق�د ترتاوح
بني  2و 15يف املائة من حجم مبيعات
اإلعالنات ،كل الشركات التي تحقق
جزءا م�ن دخلها م�ن اإلعالنات ،من
بينه�ا املجموعات العاملي�ة وعمالقة
اإلنرتن�ت وكذل�ك دور الس�ينما
ورشكات اإلعالنات الخارجية.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش
مورافيتس�كي أخيرا إن الرضيب�ة
ج�زء من جهود عىل مس�توى أوروبا
من أجل فرض رضائ�ب عىل عمالقة

التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك.
وأوض�ح الناط�ق باس�م الحكوم�ة
بيوتر مولر األربعاء“ :س�تطاول هذه
الرضيبة كل رشكات اإلنرتنت العاملية
واملجموع�ات الخاص�ة الكبرية ،لكن
أيض�ا التلفزي�ون الع�ام البولندي”.
وأض�اف للتلفزي�ون الع�ام “ت�ي يف
ب�ي إنف�و” أنه�ا رشكات “غنية جدا
ويمكنه�ا تحمّ�ل تقاس�م دخله�ا
بطريقة تضامنية”.
ووفق�ا للحكوم�ة ،س�يذهب نص�ف
العائ�دات الناتجة ع�ن هذه الرضيبة
إىل الصن�دوق الوطن�ي للصح�ة
وملكافحة آث�ار الوب�اء ،باإلضافة إىل
صندوق لحماية اآلثار أو إىل مشاريع
ثقافي�ة ،موضحة أن ه�ذا النوع من
الرضائ�ب موجود يف العديد من الدول
األوروبية.
لك�ن بخلاف ذلك ،تشير الوس�ائل
اإلعالمي�ة إىل أن الرضيب�ة س�تكون

لصال�ح عمالق�ة اإلنرتن�ت الذي�ن
يخضع�ون لرضائ�ب أق�ل ووس�ائل
اإلعلام العام�ة الت�ي تس�تفيد م�ن
إعانات حكومية كبرية.
من�ذ توليه الس�لطة يف الع�ام ،2015
س�يطر ح�زب العدال�ة والقان�ون
القومي املحافظ عىل وس�ائل اإلعالم
العامة وهو أمر اس�تنكرته املعارضة
الليربالية واملراقبون الدوليون.
وقال حزب العدالة والقانون إن هناك
رضورة “الستعادة الهوية الوطنية”
لوس�ائل اإلعالم يف ه�ذا البلد ،املتهمة
بخدم�ة مصال�ح أجنبي�ة خصوص�ا
األملانية.
يف بداي�ة ديس�مرب /كان�ون األول،
اشترت رشك�ة النف�ط البولندي�ة
العمالقة “ب�ي كي�ه إن أورلني” التي
تديرها الدول�ة ،مجموعة “بولس�كا
ب�رس” الت�ي تمل�ك  20صحيف�ة
يومي�ة إقليمية من الرشك�ة األملانية
“فريالغسغروبه باساو”.
ورف�ض مكت�ب مكافح�ة االحت�كار
البولن�دي أخيرا طل�ب االندماج بني
املجموعة اإلعالمي�ة “أغورا” وإذاعة
“زي�ت” ،يف خطوة وصفها العديد من
املراقبني بأنها “سياسية”.
ويف تقريره�ا العامل�ي ح�ول حري�ة
الصحاف�ة للع�ام  ،2020ش�ددت
منظمة “مراسلون بال حدود” عىل أن
“الخطاب الحزبي وخطاب الكراهية
ال ي�زاالن القاع�دة يف وس�ائل اإلعالم
الحكومي�ة ،الت�ي تحول�ت إىل ناطقة
باسم الدعاية الحكومية”.

بالغ يتهم وزير السياحة واآلثار املصري بالتنمر على الصحفيني
القاهرة /متابعة الزوراء:
تق�دم الصحف�ي املصري يف
“األهرام” ع�ادل األلفي ببالغ
إىل النائ�ب الع�ام املستش�ار
حم�ادة الص�اوي  ،ه�و األول
م�ن نوعه ض�د وزير مرصي،
تضم�ن اتهام�ات لوزي�ر
السياحة واآلثار خالد العناني
بانته�اك حق�وق اإلنس�ان
والتنم�ر على الصحفيين ،يف
الواقع�ة الت�ي أث�ارت غضب
ال�رأي الع�ام املصري ،خالل
نوفمرب/ترشين الثاني املايض،
املعروفة إعالميا ً بـ”أزمة وزير
الس�ياحة واآلثار والصحفيني
يف سقارة”.
وتضم�ن البلاغ مطالب�ات
بمحاس�بة الوزي�ر بتهم�ة
“الس�ب والق�ذف” ،و”من�ع
ح�ق املواط�ن يف املعرف�ة”،
و”اس�تغالل النف�وذ يف إرهاب
الصحفيني” ،عرب “استعراض
ق�وة الس�لطة الوظيفي�ة
واإلساءة والحط من شأنهم”،
و”التعام�ل بنوع م�ن التمييز
بني املواطنني ويف القلب منهم
الصحفيون ،بم�ا ينذر بخطر
بالغ على حقوق اإلنس�ان يف
املجتمع والدولة املرصية”.
كانت مجموعة من الصحفيني

املرصيني ،الذين يمثلون صحف
“األهرام” و”وكالة أنباء الرشق
األوس�ط” و”الجمهوري�ة”
و”روز اليوس�ف” و”الوف�د”
و”النه�ار” و”البواب�ة ني�وز”
و”امل�ال”
و”البورص�ة”
و”الفج�ر” و”مصراوي”،
تقدمت بشكاوى عدة إىل نقابة
الصحفيني بعد الواقعة ،والتي
عىل إثرها قرر مجلس النقابة
باإلجم�اع تحويل املستش�ارة
اإلعالمية للوزير نيفني العارف
إىل لجن�ة التحقي�ق يف النقابة
كونه�ا عض�وة يف النقاب�ة،
وتفويض النقيب ضياء رشوان
باس�تكمال اإلجراءات الواجبة
لح�ل األزم�ة .إال أن التفويض

لم يسفر عن جديد.
كم�ا طالب�وا رئي�س مجل�س
النواب حنفي الجبايل وأعضاء
املجل�س ،بصفته�م الرقابي�ة
عىل أعمال السلطة التنفيذية،
باتخ�اذ اإلج�راءات الالزم�ة،
واستدعاء الوزير لالستجواب،
الس�تبيان م�دى صالحيت�ه يف
منصبه ،وتشكيل لجنة عاجلة
لتقصي الحقائ�ق ،لـ”حماية
املجتم�ع وضمير الش�عب
الصحافة”.
وطال�ب مجل�س نقاب�ة
الصحفيين وزير اآلث�ار خالد
العنان�ي باتخ�اذ خط�وات
واضحة بناءة نحو إنهاء أزمة
مح�رري اآلث�ار ،بم�ا يضمن

االنقسامات تعصف بـ ”نيويورك تاميز”

«يتص�ارع» املوظف�ون بعضه�م مع بعض
وحتى عبر «فيس�بوك» و»تويتر» .ويدور
االنقس�ام حول أس�ئلة هامّ ة :ما هو أفضل
إجراء يمك�ن اتخاذه عندما يواجه صحفيو
«نيوي�ورك تايم�ز اتهام�ات بانتهاك بعض
املبادئ األساس�ية الت�ي تتبناها الصحيفة؟
ومل�اذا ال تتخذ قيادة الصحيفة قرارا ً بش�أن
أفضل مس�ار للعم�ل يف أي حال�ة معينة ثم
تلتزم ب�ه بمجرد اتخ�اذه؟ ال توج�د إجابة
واح�دة تناس�ب الجمي�ع ،لك�ن االفتقار إىل
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الشفافية من كبار املس�ؤولني يف الصحيفة
حول كيفية اتخاذ مثل هذه القرارات أحبط
املوظفين وأضع�ف معنوي�ات قط�اع كبري
من غرفة األخبار ،حس�بما ق�ال العديد من
العاملني فيها .كما أثار تساؤالت حول قيادة
الصحيفة وم�دى اس�تعدادها ملواجهة مثل
هذه التحدي�ات ،فقال أحد املوظفني لـ»يس
أن أن»« :إنها كارثة حقيقية».
والصحفيان اللذان استقاال أخريا ً هما دونالد
جي ماكني�ل جونيور وآندي ميلز ،ولكالهما

قص�ة منفصل�ة ع�ن اآلخ�رّ ،
ّ
لكنهم�ا أثارا
مس�تويات متش�ابهة من الجدل والغضب.
فماكنيل ،وهو مراس�ل الصحة والعلوم منذ
فترة طويلة وبرز نجمه أثناء تغطيته لوباء
كورون�ا ،غادر الصحيفة بعد أس�بوعني من
كش�ف «ذا دييل بيس�ت» أن�ه أدىل بتعليقات
عنرصية أثن�اء عمله مرش�دا ً للطالب خالل
ع�ام  2019ضم�ن رحلة إىل البيرو .وكانت
الصحيف�ة أعلنت ّ
أنها عاقبته س�ابقاًّ ،
لكن
احتجاج�ات داخلية وتس�اؤالت ع�ن نوعية
ٍ

ع�دم تكرار ما ح�دث .وطالب
املجل�س يف البيان الذي أصدره
الخمي�س ،عق�ب اجتماع�ه
برئاسة النقيب ضياء رشوان،
وزارة اآلثار باحرتام الصحافة
وح�ق الصحفيين يف القي�ام
بدوره�م يف نق�ل املعلوم�ات
واألخب�ار إىل املواط�ن،
باعتباره�م عين�ه التي تراقب
س�لطات الدول�ة املختلف�ة.
وأعل�ن املجل�س رفض�ه أي
تج�اوز بحق محرري ش�ؤون
اآلثار ،مؤكدا ً أن النقابة راعت
يف كل ردود أفعاله�ا الس�ابقة
اعتبارات الحفاظ عىل املصالح
القومية املرصية.
خلال كش�ف س�قارة األثري
يف  14نوفمرب/ترشي�ن الثاني
امل�ايض ،أه�ان الوزي�ر خال�د
العنان�ي محرري أخب�ار اآلثار
املرصية الذين قالوا ،يف مذكرة،
“أثن�اء قيامن�ا بمه�ام عملنا
الصحف�ي يف تغطي�ة فعاليات
مؤتم�ر صحف�ي لإلعلان عن
كشف أثري يف سقارة ،فوجئنا
بعدم وج�ود مقاعد مخصصة
للصحفيين داخ�ل الخيم�ة
املخصص�ة لإلعلان ،يف واقعة
فري�دة م�ن نوعها ل�م تحدث
يف تاري�خ الصحافة م�ن قبل.

العقاب أدت إىل مغادرته بعدها بأيام.
أما ميل�ز ،وهو صحفي املدون�ات الصوتية
الذي كان له دور فعال يف إنش�اء «ذا دييل»،
فق�د غادره�ا بعدم�ا تبين أن بودكاس�ت
«الخالف�ة» ،ال�ذي أنتج�ه ،تش�وبه عي�وب
خطيرة ،أي ّ
أن�ه مختل�ق و ُبني على رواية
مقات�ل وهم�ي م�ن تنظيم «داع�ش» .وقد
أدى الكش�ف عنه�ا إىل إع�ادة الرتكي�ز عىل
املزاعم السابقة بس�وء السلوك التي اعرتف
بها واعت�ذر عنها .الصحيفة كانت قد نحّ ت
مذيع�ة الربنام�ج روكمين�ي كاليماتشي،
الحاصل�ة عىل جائزة «بوليت�زر» العريقة 4
مرات ،ع�ن ملف اإلرهاب ال�ذي تتابعه منذ
س�نوات ،والتي اعتذرت عن تلك األخطاء يف
الربنامج الصوتي الذي حصد جوائز أيضاً.
وعلى الرغ�م م�ن اختلاف القضيّتين ،إال
ّ
أن القاس�م املشترك بينهم�ا ه�و دراي�ة
صحيفة «نيويورك تايمز» املس�بقة بسلوك
الصحفيني ،وم�ع ذلك أبقتهم�ا ودعمتهما
إىل حين انفجرت القضيتان بش�دة فتخلّت
عنهما .فقد كانت الصحيفة عاقبت ماكنيل
على س�لوكه ع�ام  ،2019فيم�ا كانت عىل
دراية بس�وء س�لوك ميلز عندما ب�دأ العمل
فيه�ا ع�ام  .2016وبعدم�ا واج�ه ماكني�ل
وميلز تدقيقا ً جديدا ً عىل أفعالهما السابقة،
وظهور معلومات جديدة من الرأي العام ،لم
ً
مرتاحة لوقوفها إىل جانبهما،
تعد الصحيفة
فغ�ادرا عبر االس�تقالة .ل�ذا ،كان التغيير
ً
نقاش�ا
الظاهر بمثابة وقود ملا أصبح اليوم
محتدما ً يجتاح الصحيفة.
وح�ول هذا الج�دل ،قال�ت املتحدثة باس�م
الصحيف�ة إيلين ميريف ل�ـ»يس أن أن»:

وحني اس�تفرسنا من مسؤويل
املكت�ب اإلعالم�ي يف ال�وزارة،
ال�ذي ترتأس�ه الزميل�ة نيفني
العارف ،كانت املفاجأة الكربى
أن أماك�ن الصحفيني موقعها
خل�ف كاميرات القن�وات
الفضائي�ة ووكاالت األنب�اء
العاملية”.
وأضافوا“ :خرجت مجموعة من
الصحفيني للحديث واالستفسار
م�ن الوزي�ر ومكتب�ه اإلعالمي
حضر الوزي�ر إىل حي�ث يق�ف
الصحفيون خارج خيمة املؤتمر
ً
الصحف�ي متجهم�ا ً
ومنفعلا
بش�دة ،مرددا ً كلم�ات وعبارات
تحم�ل إهان�ة ش�ديدة ،وق�ال
(أن�ا ص�ارف عليكم ملي�ون إال
ربع علش�ان أجيبك�م هنا ،أنتوا
جايني تش�تغلوا وال تقعدوا ،هو
ده أس�لوبنا وهي دي طريقتنا،
واللي م�ش عاجب�ه مش�وفش
وش�ه تاني) ،ثم توج�ه بحديثه
إىل مستشارته اإلعالمية ،مؤكدا ً
عليها عدم دعوة الصحفيني مرة
أخ�رى ،مك�ررا نف�س العبارات
الس�ابقة م�رات ع�دة ،وعندما
اعرتضنا ،رد “اللي مش عاجبه
مش�وفش وش�ه تاني ،أنا وزير
بقايل  5سنني ،وفاهم كل حاجة،
مش هتعرفوني شغيل”.

«بالنس�بة إىل مثل هذه الحاالت ،فإن مهمة
قيادتن�ا ه�ي التحقيق بش�كل كامل ملعرفة
ما ح�دث بالضبط وم�ا ينبغ�ي فعله حيال
ذلك .غالب�ا ً ما تظهر معلوم�ات أو مخاوف
جدي�دة بعد أن تصبح ه�ذه الحاالت علنية.
نح�ن نعمل عىل ه�ذه القضايا كما نفعل يف
صحافتنا ،ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا،
مع الرتكيز عىل الحقائق ،وسياسات الرشكة
وقيمه�ا (االس�تقالل والنزاه�ة واالحرتام)
مركزيّة يف قراراتنا».
لكن االفتقار إىل الش�فافية يف هذه املس�ألة
لم يه�دئ التوت�رات داخلياً ،وس�اهم غياب
التفاصي�ل امللموس�ة يف خلق بيئ�ة يتوصل
فيه�ا العديد م�ن املوظفني إىل اس�تنتاجات
تس�تند إىل أج�زاء م�ن املعلوم�ات .إذ تعتقد
مجموعة م�ن الصحفيني داخ�ل «نيويورك
تايم�ز» أن املغادرين يمثالن رم ًزا ملا يس�مى
«ثقاف�ة اإللغ�اء» يف الصحيف�ة ،حيث تلبي
اإلدارة م�ا يصفونه بـ»أقلي�ة من املوظفني
«املس�تيقظني» الذين أثاروا مخاوف بش�أن
ماكنيل وميلز» .ويشير هؤالء املوظفون إىل
رسالة ورد أن  150من زمالئهم وقعوا عليها
يطلبون فيها م�ن اإلدارة العليا إعادة تقييم
سلوك ماكنيل .لكن املوظفني الذين يشكلون
الجناح املعارض يف الصحيفة يرفضون بشدة
هذه التس�مية ،ويؤكدون أن رسالتهم دعت
ببس�اطة إىل املس�اءلة وطالبوا بالش�فافية
بشأن كيفية اتخاذ القرارات الرئيسية .كما
رفض املوظفون رواية «إلغاء الثقافة» التي
س�ادت ،وقالوا إن التغطي�ة اإلعالمية كانت
مرك�زة للغاية على ترصف�ات ماكنيل لعام
 2019وليس عدم ندمه الحقاً.
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فقيه الطني ورحلة البحث عن اخللود
أ.د .جناح هادي كبة
فقي ٌه الطين للروائي واثق الجلب�ي رواية صادرة عن
دار الشؤون الثقافية  /بغداد ( )2019بحدود ()191
صفحة من القطع املتوسط والرواية يستبطن الكاتب
فيه�ا االنس�ان ال�ذي يبحث ع�ن الخلود ع�ن طريق
الحكمة كاآلتي
العن�وان :فقيه الطني ،م�ن الفقه يف اللغة
(الفه�م للشيء والعل�م به وفه�م األح�كام الدقيقة
واملس�ائل الغامض�ة وه�و يف األص�ل مطل�ق الفه�م
وغل�ب إس�تعماله مخصوص�ا بعل�م الرشيع�ة ،عن
(الوكيبيديا)
والروائ�ي يضغط بعب�ارة (فقيه الطين) يف أكثر من
موضع يف الرواية ومقصده أن يواري به عن االنسان
الفاهم لليشء والعالم به والذي يعرف األحكام الدقيقة
واملس�ائل الغامض�ة للحياة السياس�ية واالجتماعية
والثقافية بوصف الطني أس�اس خلق االنسان حسب
التنزيل الس�ماوي لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين
يجد فقيه الطني وال سيما يف مجتمعه العراقي؟ الذي
تناهبته ش�تى املح�ن واآلالم وال س�يما بعد االحتالل
االمريكي لبلده العراق ،الس�ارد يحمل مصباحه مثل
ديوجني اليوناني يف النهار باحثا عن فقيه الطني الذي
يراه س�يحقق اآلم�ال ويعيد الح�ق اىل نصابه ،إنه ال
يي�أس من أن يجده فقد وج�ده يف آثار حضارة وادي
الرافدين التي علمت البرشية القراءة والكتابة بلوحات
الطني ووج�ده حني (تذكر ديوجانس الرواقي البابيل
ال�ذي أصبح رئيس املدرس�ة الرواقية يف أثينا وكان له
حواريون ينقلون حكمته ،كان�ت هريوفيل الكلدانية
إبنة برعوثا (بريوس�س) النبي�ة األوىل يف العالم ترهق
مغارات�ه وق�رأ كيف أن طالي�س كان تلمي�ذا صغريا
لحكماء العراق من الكلدان) ص.53
ثم يتس�اءل السارد عن واقعه املؤلم يف عراق الرافدين
الي�وم (أين�ك يا ن�ور الطني وطين الن�ور  ..خذه بال
رحمة اىل ذلك العالم  ..اغس�له من جديد عىل ش�اطئ
الفرات  ..ليعود بأعني جديدة) ص ،53وبهذا االسلوب
الش�ائق يطوّع الروائي بواس�طة الراوي الضمني او
ال�ذات الثاني�ة التاريخ فال يش�عر املتلقي بفجوة بني
املتخيل السردي والتاريخي  ،بل يقرأ املتلقي التاريخ
بسر ٍد يوقظ حواس�ه ويجعله يتعاط�ف مع تاريخه
ليغري واقعه الذي ال يرى فيه غري اآلالم ( فقد رأى قبح
النوارس وهي تلتهم ما يلقى إليها من فتات الخبز من
البعض وهناك من يس�تجدي فوق هذا الجرس) ص9

اليقظان يف الغايف
ال يختفي ول ُه
ِ
ُ
الـحل َم يـوما ً بني اكتايف
مـذ خـبأ
ـل فـي شـف ِة الـنعناع أغنيةً
مُ ـذ َح َ
ِ
األشجار صفصايف
القت عىل رئ ِة
ِ
ٌ
أجـنـحة
تـنـازعـتني إلـــى ُلـقـيـاك
طارت إليك وزارت َنب َعك الصايف
ُ
وحـني عـادت لِرتويني اب ِتسامتها
َ
ُ
أعينها من ضو ِئك الخايف
نسخت
ُ
ُ
َ
الـمُ
شتاق خـبز د ٍم
بـيـني وأروقـة
ِ
أريـاف
طـيـن
بـنـيت تـنـورَه مــن
ِ
ِ
ٌ
أمـنية
وكـلما نـضجت فـي الـروح
رأتـك حـلما ً وعـافت كـل أطـيايف
فـإن تـلمست وَجـها ً فـوق حا ِئطها
َ
ـظرة الـشايف
رقـيب َن
يــراك دون
ٍ
فذاك بعض انصهاري حني َحمّلَني
محرابك الدايف
شتا ُء ِحض ِنك من
ِ
ـش ُ
مـحاس ُنه
ـقت فـردا ً اذا ُعـدت
ِ
َع ِ
ـضع َ
َ
آالف
عـلـى الـمـحبني زادوا ِب

مصطفى سليمان
(م�ي زي�ادة) مثقف�ة موس�وعية
ذات أس�لوب عرب�ي ناص�ع البيان،
سليم البنيان .كانت تتقن عدة لغات
إتقان�ا ً كامالً كالفرنس�ية واألملانية
واإليطالي�ة واإلنكليزي�ة محادث�ة
ً
وترجمة عن بعضهاً.
وقراءة وتأليفا
وكانت تعشق العربية عشقا ً صوفيا ً
تجىل يف كتبها العديدة.
وأريد هنا أن أُبرز جانبا ً من جوانبها
اللغوية يف الدفاع ع�ن اللغة العربية
والتعري�ض بم�ن يس�تهزئ بلغتنا
ً
مفضلا عليه�ا اللغات
ويجافيه�ا،
األجنبية.
كان�ت يف مجل�س ض� ّم مجموعة
من املثقفني ،وح ّدثتهم عن لقاء مع
إيطايل صاحب مكتبة للكتب األجنبية
يف لبن�ان ،وكيف انفرجت أس�اريره
عندما عل�م أنها تتحدث اإليطالية يف
بلد تسوده اللغة الفرنسية.
وكان�ت تتمن�ى أن يتعل�م العرب
لغته�م ويتحدث�وا به�ا لطالوته�ا
وحالوته�ا ،وأن يعت�زوا به�ا
اعتزازاآلخري�ن بلغاتهم.فانبرى
أح�د الحارضين متهجّ ما ً عىل اللغة
العربي�ة « الخش�نة الح�روف «! .
وأنقل كالمها حرفيا ً من كتابها بني
الج ْزر واملد :
« ...إال أن أحده�م ،وهو من الطراز
الحدي�ث ،فتح فاه فتحة أنيقة تليق
ً
قائلا  »:لفظ
بالق�رن العرشين(!)
العربي�ة صعب علينا؛ فهناك حروف

خش�نة (مح�اوالً إتق�ان اللف�ظ)
الـــ....عني والـــ...حاء والـــ...
خاء ،ي�ا إلهي! كل هذا يم ّزق الحلق،
فضالً عن ثقله عىل الس�مع» .تتابع
م�ي  « :وطف�ق حرضت�ه يتكل�م
الفرنس�اوية جاعالً الراء منها غينا ً
ّ
غنا ًء «.
ّ
وتعقب عىل ميوعته وجهله بأنها
كانت تحضر يف الجامعة املرصية
م�ع املفك�ر اللبنان�ي الش�هري د.
ً
شبيل َ
محارضة عن فلسفة
ش�م ِّيل
أرس�طو باللغ�ة العربي�ة .ومضت
مصغ
عرشدقائق والدكتور ش�بيل
ٍ
َطني
باهتمام ودهشة وسألها « :أ و ٌّ
هذا املحارض أم أجنبي؟ فقالت له:
إن�ه املس�ترشق اإلس�باني الكونت
دي كالرزا .فزادت دهشته وتعجُّ به
من نطق�ه العرب�ي الفصي�ح وقد
لف�ظ كلمة ( الطبيعة ) يف فلس�فة
أرسطو ثالث مرات يف جملة واحدة

بفصاحة عربية ناصعة!
وتس�تهزئ بميوع�ة ذل�ك املتش� ِّدق
 « :لغة خش�نة .يا إله�ي إنها تم ّزق
الحل�ق»! وتق�ول للع�رب « :يا بني
أم�ي! تعلموا ما ش�ئتم م�ن اللغات
ولكن ال تنسوا لغتكم «.
ّ
ذكرتن�ي م�ي زي�ادة ،عندما كنت
يف قس�م الدراس�ات األدبي�ة العليا
بجامعة دمشق ،بمحارضة لرئيسة
قس�م اللغ�ة العربي�ة يف جامع�ة
بوخارس�ت مع زوجه�ا األكاديمي
الذي يتقن العربية أيضاً،
وق�د عّب�رّ ت ع�ن افتنانه�ا بلغتنا
وإعجابها بالقدرة التعبريية للحرف
ً
مستش�هدة بالعبق�ري
العرب�ي
الخلي�ل ب�ن أحم�د الفراهي�دي يف
معجم�ه الفريد بني معاجم العالم؛
ْ
إذ ّ
رتب�ه عك�س الرتتي�ب األبج�دي
بدءا ً من عمق قاع الحلق يف الجهاز
الصوت�ي وه�و حرف العين ،الذي

رس ٌم وطين

كاألسطوانة ) ص121
والنخلة ليس�ت وحدها وهما وإنم�ا الصوت والنخلة
كالهم�ا وهم ( أراد منها االس�تزادة واراد من الصوت
اإلجابة لكنه لم يظفر بيشء) ص123
وهكذا انتزع كوجيتو الذات (الصوت) وكوجيتو اآلخر
( النخلة) ليتعلق بفقيه الطني.
ويأت�ي الفصل الثالث بوحدة موضوعية مع الفصلني
الس�ابقني يف بح�ث ال�راوي الضمني ع�ن الحكمة يف
الوج�ود مح�اورا الروائي نفس�ه عىل لس�ان الراوي
الضمني ب�دال من الرتكيز عىل فقي�ه الطني والصوت
كم�ا يف الفصلين الس�ابقني ،ولم ينفع�ه البحث عن
الحكم�ة عن طريق انكبابه يف البحث عنها عن طريق
وبقي أسير منضدته وأوراقه وقلمه (حياته
الكتابة
ّ
عط�اء م�ن غير مقاب�ل وبال ثم�ن يستش�عر خطر
اإلندحار االخري) ص.159
لكن أمل�ه ورصاعه م�ع الحياة ظف�ر بمبتغاه وهو
مكب على البحث والكتابة ( كأن الل�ه أنبت له ذراعا
فق�ام بتوزي�ع البحث حول الح�رف األخري كمجارف
السيول ...حتى مات التعب ورحل الجهد فربز الحرف
شادخا قلبه ومالئا توابيت صدره بالهناء) ص191
وهك�ذا تأت�ي خاتم�ة الرواي�ة إنس�يابية م�ع رحلت�ه
الكلكامش�ية يف البحث عن الحكم�ة يف الوجود فالخلود
ال يكتش�فه اال ذوو البصيرة بالعل�م طويل�و األن�اة يف
التفكري رغ�م املصاع�ب والعراقيل الت�ي تواجههم كما
جاء يف مقصد الرواية  ،وال بد من أن أشير اىل ان الرواية
هي رواية نص وليس�ت رواية اطروح�ة رغم انها رواية
مونولوجي�ة كان للس�ارد الضمن�ي او ال�ذات الثاني�ة
الي�د الطوىل يف تحري�ك االحداث وتوظي�ف التداعي الحر
او املونول�وج او الديال�وج وباس�لوب ال يخل�و من ذات
الس�ارد وثقافته بالرتاث الرافديني وبالفلسفة القديمة
والحديث�ة كالفلس�فة اليونانية واالسلامية وفلس�فة
سارتر وكامو وديكارت ونيتشة وشوبنهاور واالساطري
الرافدينية ط ّعم بها اس�لوبه الذي يكث�ر فيه من التأمل
بالوجود واالنس�ان واس�تكناه الحقائ�ق بانزياح أدبي
جميل فقلما تجد يف اسلوبه التقريرية وللسارد قدرة عىل
االطالة م�ن دون تكلف او اس�تخدام للزخارف اللفظية
يتضافر يف بناء اسلوبه املبنى مع املعنى بإيجاز وتكثيف
بخاصة توظيفية للجمل فعباراته وجمله قصرية لكنها
مضغوطة املعن�ى وان تجربته يف توظي�ف الحوار تبتعد
ع�ن النمط التقليدي فكانت ش�خوصه  /فقيه الطني /
الصوت  /النخلة ،موظفا إياها بأسلوب االليغوريا.

هل لغتنا جترح احللوق؟

ال خيتفي

معتصم السعدون

( .عراقه ركلة جزاء ضائعة بني أقدام الحيتان الناس
فيه أيادي سبأ  ..الضائع األوحد هنا هو من  ..يحب ..
الناس تنئ تحت وطأة الفقر والكبت ) ص. 28
ويس�تمر التداعي الحر لدى الروائي باسلوب ال يخلو
م�ن مس�حة فلس�فية ليخت�م الفص�ل االول ( فقيه
الطين) س�بح بحم�د الله فه�و (لم يصدق�ه أحد إال
صديق�ه أحمد الص�وت الذي لكزه ليبح�ث عن فقيه
الطني لم يتغري ولم يكرب بل كان صوتا واحدا ليكشف
له عن بداية اس�م فقيه الطني الذي لم يكن اسطورة)
ص 58-57
لكن ماذا يقصد الروائي بـ(أحمد الصوت الذي لكزه)
؟ ان�ه النداء الذي يصدر من داخله ليواري هواجس�ه
وقلق�ه وآمال�ه وأف�كاره يف العثور على فقيه الطني
فيقي�م يف الفصل الثاني الذي بعن�وان (مادبة بابلية)
ح�وارا بينه وبني ه�ذا الص�وت إلس�تكناه الحقائق
ومعرف�ة الوجود واآلخ�ر (هو :ايها الص�وت الذي لم
يفارقني...هل آلالمي من نهاية ؟ هل سترتكني يوما
؟ من أنا ومن أنت ومن هو ؟ إذا عرفت كأنني لم اعرف
واذا ل�م أعرف وكأنني قد عرف�ت بأنني لم أعرف ..لم
تعد الحقيقة تهمني أريد أن اطمنئ) ص48

وه�و ...يحم�ل اإلنس�ان العراقي كأج�داده يف وادي
الرافدين اإلجابة عن اسئلة املعرفة واستبطان الحكمة
ومعرف�ة الوجود حتى لو ضحى بنفس�ه كما ضحى
آداب�ا الرافدان�ي بالخلود وكرس جن�اح الريح وتحدى
ّ
(أحس
اآلله�ة ويبقى االنس�ان العراقي س�عيدا فقد
بالظفر وهو يهم بطرح أسئلة جديدة ) ص102
ولكي يسلسل الروائي الوحدة املوضوعية جاء الفصل
الثان�ي مرتابط�ا بحلقات مع الفص�ل األول فاذا كان
الس�ارد يبحث ع�ن معرفة يراها مثال أعىل لإلنس�ان
عن طري�ق فقيه الطني فإن الفصل الثاني أكد اهمية
الحكمة من كل انواع املعرفة لتكون مثال اعىل لإلنسان
(الص�وت ... :ما ج�دوى بحثك عن الحكمة إذا ً ؟ هو :
س�لم
ألرى م�ا بعدها  ..وألنها أعىل املراتب فال بد من
ٍ
طويل بعدها) ص108
ويس�تمر الروائي باملحافظة عىل الوحدة املوضوعية
بين الفص�ل األول والثان�ي ع�ن طريق االسترجاع
فيجعل النخلة بديال للحوار عن فقيه الطني يف البحث
ع�ن الحكمة  ،ولك�ن تبني له خط�اه (ان تلك النخلة
وه�م ...وهل م�ا زلت تبح�ث عن فقي�ه الطني؟ هو
م�ن  ..يحمل الحكم�ة بأنامله وت�دور حكاياتنا معه
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علي جمبل املليفي

ّ
املدون َ
قياثر
ون بال
أن ينام
ٍ
بالوطن وال ُ
َ
تراه
تسمع
وأن
ِ
ُ
َ
الرواة عىل شظايا من رما ٍد
يشتبك
وأن
ُ
رضب امل ُد ِن باليتامى
حاصل
هو
ِ
َ
َ
ُ
الفواني�س لت َ
ُ
ُ
زيح البالغة عن
تحتاج
وقتها
الظهرية
َ
َ
ً
َ
ُ
أن تمشي وقلبك يح ِف� ُر خندق�ا بني رسايا
العشائر
هو ْ
رس ٌم وطني
تؤمن بلي ٍل َ
َ
نزف نهار َُه
أن
َ
ُ
وتؤثث األطفال
بالدروع وأناشي ِد املوتِ
ِ
ٌ
قنص وطني
هذا
�ث يف عاه ِت َ
أن ُ
تمك َ
َ
الدمع يف
م�ن
قدين
ع
�ك
ِ
ِ
طابع بريدي
ٍ
وتقتني اسمك من فضالتِ اللغ ِة
َ
وتغس َل ق َ
بمياه مستعمل ٍة
رب أم ِّـ َك
ٍ
ِ
هو أيضا رس ٌم وطني
ٌ
واقف بال مصابيح
ها أنذا
ِّ
أصف ُف الظال َم
َ
منادي�ل ُ
قي بها على قارع ِة
على ش�ك ِل
ألل َ
اآللهة
َ
َ
السومريني
مداخن
وأحش َو
ُ
بحزم ٍة من ِجياع
َ
َ
ألترك الوقت بال ضما ٍد
بيان القبيل ِة
من
ِ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
األنهار
رب
ع
ه
ذيع
ت
وهي
ِ
َ
الراحلون
أيها
ً
خذوني حتى لو عالمة للتعجّ ِب
ً
داللة ملوتى مهاجرين
أو
َ
لقد َّ
الحرائق
ديباجة
قلبي
مل
ِ
و ُزكا َم القصائ ِد

فار ًسا للثقافة والعدالة

جرح حل�ق املتحذل�ق الناعم! وهو
املعجم املعروف بمعجم العني.
ليت ذل�ك املتحذل�ق الناعم الحلق
يع�رف نظري�ة التقليب الس�دايس
للج�ذر املعجمي العربي م�ن إبداع
الخلي�ل .فقد حرص اللغة باملنطوق
منه�ا ،وبم�ا ل�م ُي َ
نط�ق ب�ه بع� ُد.
َ
ً
أي يبق�ى الب�اب مُ شرْ ع�ا للتطوير
اللغوي عبر التاريخ .مثل :رضب-
برض -ضرب -رضب -ربض -برض.
وال يمك�ن ألي ج�ذر أن يخرج عن
هذا التقليب السدايس.
وهكذا تنش�أ اللغات عبر التداول
اللغ�وي وتط�وُّر ال�دالالت الت�ي
يصوغه�ا املعج�م التاريخ�ي عبر
تط�ور العقل اللغ�وي والحاجة إىل
مفردات جديدة تلبي حاجة التعبري
اإلنس�اني .فاللغة لم تنشأ بمعجم
كامل متكامل بل هي وليدة النشوء
البدائ�ي واالرتقاء وال ح َّد الرتقائها
مع املحافظة على أصولها الذاتية.
ق�ارن م�ع الالتيني�ة الت�ي مات�ت
وصارت لغة الهوتية كنسية فقط.
عقدة الخواجة تحتل ألسنة بعضنا،
وعقوله�م ،وحناجره�م ...وه�م
يجهلون أرسار العربية؛ فيتخذونها
سخرية وهزءاً؛ أليس اإلنسان عدو
ما يجهل؟
حلْ ُقن�ا( الخش�ن!) ينط�ق كل
حروف اللغات وال يُجْ رَح .أما حلوق
املتحذلقني الناعمة فحروفنا شوك
تجرح أوتارها!.

لست أدري هكذا ولدت ...
للمؤلف املبدع حسن علي مراد
عرض  :احملام والصحفي عرفان الداوودي
صد َر لألديب والكاتب املعروف
حسن عيل مراد كتابه املوسوم
( لست ادري هكذا ولدت).
ورغ�م ان توصيف�ه رئي�س
ملحكم�ة الكم�ارك يف أربي�ل
وق�اض للنزاه�ة يف محكم�ة
الجنح وقاض ملحكمة جوازات
السفر يف عاصمة كوردستان
أربي�ل إىل جان�ب بحوث�ه يف
موضوع�ة (الش�يزوفرينيا
واملسؤولية الجزائية يف القانون
العراقي) وإرشافه عىل العديد
من البح�وث القانونية ) ففي
مج�ال اختصاص�ه القانوني
ً
ون�ارصا للحق والعدل
فق�د صال وج�ال يف عمله يف محاك�م الجنايات مداف ًعا
لفرتة طويلة .
اال ان حس�ه اإلعالم�ي والصحفي الذي مارس�ه يف مقتبل حيات�ه مازال يأخذ
ً
واضحا من خالل مؤلفاته القيمة وهذا احدها مؤلفه (لس�ت ادري هكذا
حي ًزا
ولدت) الذي كتبه بأس�لوبه الرش�يق وأبدع بإضافة هذا املؤلف إىل واحة العلم
واألدب واملعرفة والثقافة .
لنظ�ل ننتظر مايجود به قلمه م�ن إضافات يف مجال التأليف نتمنى ان تكون
ً
وقوفا عندها إنما
حارضة وداعمة ملسيرة الثقاف�ة واألدب يف العراق .ولي�س
ننتظ�ر كتابات�ه يف ميدان القض�اء والبح�وث القانونية وهو املب�دع والعارف
بميدانه وهو فارسها بكل جدارة واقتدار .

حروفية النفي والنهي وست الءات يف حضرته !

الشاعرة التونسية خرية مباركي يف قصيدتها  «:على َع ْر ِش بال ِطها املُعَ ّظ ِم»
أمحد فاضل
( دراسة حروفية )
مع إيماءة افتتانها بالحروف ،سعت
مباركي توظيف نفيه�ا ونهيها يف هذا
النص املبني عىل :
Negative capability
والت�ي تعني الق�درة الس�لبية ،وهي
العب�ارة الت�ي اس�تخدمها الش�اعر
اإلنكلي�زي ج�ون كيتس ع�ام 1817
 ،لشرح ق�درة أعظـ�م الش�عراء
شكس�بري يف متناوله لحروف لغته ،
التي ميزته يف العديد من مرسحياته
الش�عرية الرتاجيدي�ة ،ه�ذا املصطلح
ت�م اس�تخدامه م�ن قب�ل الش�عراء
والفالسفة لوصف القدرة عىل إدراك
الحقائق والتعرف عليها ،هذه القدرة
هي نفس�ها التي مكن�ت مباركي أن
تق�ف وتدل�و بأحرفه�ا ،تخاطب من
تس�بب بأوج�اع املئ�ات مم�ن عش�ن
عواطفهن املش�دودة – هن�ا الذكورية
ال محالة – يف رسدية شعرية مبتدأها

أداة االس�تفهام « ماذا « التي س�وف
تفتح لنا مغاليق وخفايا نصها « عىل
عرش بالطها املعظم « :
مَ َ
ُ
َ
بالطها
ْش
ر
ع
على
األزل
�اذا لو أنا َبك
ِ
ِ
املُ ّ
عظم؟
وال النافي�ة ،التي س�يكون تكرارها يف
جمل مختلفة دليالً عىل تلك الرسدية :
ال يشء ُي َع ُ
َ
مني ..
ادل صفا َء
الياس ِ
ُ
ِّ
واس َ�م الح�ج إىل
والَ يش َء ُيعي�د مَ ِ

فح ِتها َّ
َ
ص َ
اصع ِة ..
الن ِ
َ
ُ
هالَّ
َ
سألت املر َ
َاكب امل َسا ِفر ِة
ُ ْ َ ُ
َ
يون
وأنت
تقتلع ُعش�بة الخل�و ِد مِ ْن ُع ِ
ُ
ير ْ
يس *
وز ِ
أ ِ
ً
َ
ُ
ألحاظ امل َسا ْء ؟؟؟
لهمُ ها نورا من
ِ
وت ِ
ال شيَ َء يَجْ َع ُل ُ
العم َر عمري ِْن
ُ
ّياح ُ
ْ
حزين ..
لحن نشي ٍد
وشغف الر ِ
يف مح�اورة م�ع الش�اعرة اإليطالية
أنتونيلا أني�دا ،ه�ي م�ن أش�هر

الشاعرات هناك قالت:
« أكت�ب لتكثي�ف الواق�ع ويف نف�س
الوق�ت لتقويض�ه  ،كم�ا تفع�ل إمييل
ديكنس�ون عندما تقول « ،أحرض يل
غروب الش�مس يف فنج�ان « ،معجزة
هذه القصي�دة هي تفكك العالقة بني
املرئي واملحس�وس أعيد تخيلهما من
خـلال املنظ�ورات واملقايي�س التي
بني عليها النص الش�عري « ،تحيلنا
كلماته�ا تل�ك إىل سلس�لة اعرتاف�ات
قام�ت الش�اعرة مبارك�ي بتوصيفها
وكأنها تنطق بعرشات النساء ،حينما
يوجهن اللوم للذكورية الجاحدة:
َ
وطنك ..
كانت
أخطأت الطريقَ
َ
ولكنك
ُ
تتقاذفها نس�م ُ
ُت َ
َات َك
ثلج
هت مثل كر ِة ٍ
املوسميّةُ
َ
املواجع يف الصباحات
وأنت ترمّ �م دثار
ِ
املقفرة
َ
ُتعان ُد
الغياب بالحُ ضور ِ..
ُ
بالغياب ..
ر
الحضو
د
وتراو
َ
ِ
َ
ات َّ
رع َش ُ
سعف َك َ
النجْ مات،
لن ُت

ول�ن ُتر َّق َ
ُ
اليمام�ات الت�ي تب� ّد ُل
ي�ك
ْ
بالعاب ْ
أغ َ
رين ..
صانها
ِ
س� ْهم ِه منكَ
كا َد كيوبيد* يش� ِف ُق عىل َ
..
�كامل َ
في�الَظلّ َ
ُ
َ
ناجيه�ا
ت
أن�ت
و
تين
ِ
بعد ج ْدب امل َ
واسم !!
ِ
ِ
وم�ع اس�تخدامها ألدوات النف�ي
والنه�ي  ،نتع�رف هنا على التوظيف
الرائ�ع والجمي�ل لبع�ض اس�ماء من
خلدته�م األس�اطري  :كيوبيد  ،زيوس ،
آريس  ،جميعا ً اس�تحرضتهم مباركي
ليكونوا حجة ومرضب مثال :
�ك ُح ُ
اع َ
تس�توط ُن َو َد َ
ض�ورا ً يف ِع� ّز
ِ
اللّقاء..
خجالً
ُ
هذا األفق يتوارى َ
وداع َ
�ك وهو ْ
يغ� ُزو َحجَّ َت َك
وقار
أم�ا َم
ِ
ِ
األخرية
يف مُ فْترَ َق ُ
الف ُ
صو ِل
ِ
ُ
ّ
ناع ٌم يقرتف ال َو َد َ
ٌ
والنر َْج ُ
اع
سر
ّصاص ِ
يرت ِع ُ
ش من َهدِيرهِ الليلُ
َ
ِ
وي�أىس ْ
م�ن خش�وع املُ َت َنر ِْج َس�اتِ يف
محراب َك ..
ِ

وعندم�ا تتوق�ف نح�و رس�م التاريخ
كأنش�ودة دائمة يف صفحات�ه التي لن
يطويه�ا النس�يان  ،م�ع م�ا تعوده
لحروفية نفيه�ا ونهيها حيث تقول يف
خواتيم القصيدة :
امل َ ُ
التار ُ
َّ
يخ ..
واقف ال يمْحُ وها
ِ
التار ُ
َ
يخ ُت َسلْ ِط ُن ُه األسما ُء ..
وال َّ ِ
الت ُ
ُ
َّ
جداول الضرّ ب ..
اريخ اس ٌم تخلّ ُده
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
وتعلي� ِه ِقس�مة ِزي�وس* فيِ عدال� ِة
َ
املَرَايا..
ُ
ُ
والجهاد ال يطفئ الكبائ َر
ي�س* ْ
فآر ْ
يس َتس�لِ ُم أمَ �ا َم ش�هق ِت َك
ِ
َ
املعنى ..
رار
املباغت ِة ب ِف ِ
ْ
ول�ن ُي ْغ�د َِق َ
ص َ
باح� ُه عَل�ىَ ش�فاهِ
الرّاحلني..
نج والَ َ
فلا اللَّ ُ
َ
َ
الفجْ ُ�ر يلفحُ � ُه
ي
ي�ل
ِل�يِ
الضج ُر ..
صور ِة ّ
يب ُ
البت ُ
والت من ُ
َ
س َت ِغ ُ
النساء ..
* كيوبي�د :يف امليثيولوجي�ا الروماني�ة
هو ابن اإللهة فينوس .اش�تهر بحمله
السهم .
* زي�وس  :ه�و ال�ذي يحك�م آله�ة

جب�ل األومل�ب ،وقوت�ه يف حكمه لقوى
الطبيعة.
*آري�س:إل�هالح�رب.
ن�ص الش�اعرة خيرة مبارك�ي هذا
ُ ّ
�م « ،
ْش
ِ
« على َع�ر ِ
بالطه�ا امل َعظ ِ
اس�تعاري  « :ج�اء مقـارن�ة بين
شيئني  -رجل وامرأة  ، -ومن أجل
املس�اعدة يف رشح فك�رة أو إظه�ار
أوج�ه التش�ابه املخفي�ة في�ه  ،عىل
عك�س التش�بيه ال�ذي يس�تخدم «
مث�ل « ( أنت تتألق مثل الش�مس ! )
فإن االس�تعارة هنا ال تستخدم هاتني
الكلمتني عىل س�بيل املثال  ،يف س�طر
مش�هور من رومي�و وجولييت روميو
يعلن :
«جولييت هي الشمس « .
وه�و حرويف كما قدمن�ا  ،وتوضيفي
 ،ويف كل ن�ص م�ن نصوصه�ا نجد أن
الش�اعرة ملتزم�ة بالتجديد  ،تس�عى
دائم�ا أن تك�ون لنصوصه�ا وق�ع يف
نف�وس م�ن يقرأها  ،تترك حيزا ً من
الحرية والتوقف أزاء معانيها .

واحة
العدد 7427 :االحد  14 -شباط 2021

No: 7427 Sun 14 Feb 2021

alzawraanews@yahoo.com
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حنو مستقبل افضل...هلا

ّ
إن الرج�ال س�يجدون صف�ات مختلفة
عند النس�اء .ومع ذلك ،هناك العديد من
الصفات التي س�يجدها جمي�ع الرجال
تقري ًبا جذابة يف امل�رأة ،يوجد الكثري من
الصفات التي يفضل الرجل أن يجدها يف
رشيك�ة حياته ،فغال ًبا ما ينجذب الرجل
يف البداي�ة إىل امل�رأة الجميل�ة ،ولك�ن ال
يكون الجم�ال كافيا ً الس�تمرار العالقة
بينهما لذلك س�نذكر أهم الصفات الذي
يتمن�ى الرجل وجودها يف رشيكة حياته
 .1.امرأة ذات شغف
إن امتالك ش�غف يف الحي�اة إىل جانب
الش�خص الذي تحبّه هو ميزة جذابة
ً
إزعاجا
لكل ام�رأة .ال يوجد يشء أكثر
للرج�ل من امرأة محتاجة له يف جميع
أوقاته�ا ،ل�ذا ف�إن إظه�ار أن لدي�ك
اهتمام�ات أخ�رى بجانبه س�يجعله
يش�عر براح�ة أكرب .سيرى ً
أيضا أنك
ش�خص أكثر إثارة لالهتمام مع مزيد
من العمق لش�خصيتك .سيجعله هذا
عىل األرجح يريد أن يأخذ الوقت الكايف
للتعرف عىل املزيد عنك.
 .2روح الدعابة
يساعد الشعور بروح الدعابة عىل جعل
ً
مرحا ،ويظهر للرجل أن
العالقة أكث�ر
ً
هادئا يف شخصيتك .ال يجد
لديك جان ًبا
الرجال املرأة الغاضبة جذابة .إنه ألمر
أكث�ر جاذبية أن يقيض ً
وقتا مع امرأة

ما القصة احلقيقية لعيد احلب؟

صفات يتمنى كل زوج وجودها يف املرأة

يمكنه�ا غال ًبا رؤي�ة الجانب املضحك
لألشياء ،ويمكنها الضحك عىل نفسها
بني الحني واآلخر.
لس�ت بحاجة إىل أن تكون�ي كوميدية
حتى تتمتع�ي بروح الدعاب�ة .مجرد
القدرة عىل الشعور بالراحة والضحك
ورؤية الجانب املضحك من املواقف.

 .3املرأة املغامرة
املرأة التي لديه�ا حس املغامرة جذابة
للغاي�ة لجمي�ع الرج�ال تقري ًب�ا .إن
الش�عور باملغامرة يجعل الرجل يفكر
يف كل األش�ياء املمتع�ة التي يمكن أن
تفعلوها معاً.
 .4ذات الشخصية املستقلة

حيث أن الرجل ال يحب املرأة التي يكون
وجوده�ا مث�ل عدمه ،ولك�ن ينجذب
بش�كل رسيع إىل املرأة الذي يكون لها
تأثير يف حياته وحياة اآلخرين ،وبذلك
يخاف الرج�ل أن يفقد مثل هذه املرأة
وال يستطيع العيش بدونها.
امل�رأة املحرتمة لنفس�ها..وتعترب هذه

الصفة من أهم الصف�ات التي يحبها
الرج�ل يف امل�رأة حي�ث يق�در الرج�ل
كث ً
ريا احرتام املرأة لنفس�ها وتقديرها
لكيانها ،مم�ا يجعل الجميع يحرتمها
رغمًا عنهم.
 .5الحياء
الغم�وض أمر مثري للغاية وس�يجعل
الرجل يرغب يف معرف�ة املزيد عنك إذا
كان مهتمًا.
إن�ه ألم�ر رائ�ع أن يك�ون الرج�ل ال
يزال يكتش�ف أش�ياء جدي�دة ومثرية
لالهتم�ام عنك ،يس�اعد ه�ذا يف إبقاء
األش�ياء مثيرة لالهتمام ،وس�يعتقد
ً
أيض�ا أن هن�اك عمقا ً يف ش�خصيتك.
إن ع�دم إخب�ار كل يشء عن نفس�ك
عىل الفور يظهر ً
أيض�ا أنك واثقة من
نفس�ك بدرجة كافية حتى ال تشعري
بالحاج�ة إىل إخب�اره ب�كل األش�ياء
الرائعة عنك.
 .6املرأة الذكية
غال ًبا ما تكون املرأة التي تتمتع بدرجة
جيدة م�ن الذكاء أكثر جاذبية للرجال
حي�ث يمكنها إج�راء محادث�ة جيدة
ومحفزة ولديها الفطرة الس�ليمة .إن
إبداء رأي حول مواضيع الساعة يظهر
ً
ً
نطاقا أوس�ع من
أيضا للرجل أن لديك
االهتمام�ات وال تخشى التعبير عن
وجهة نظرك.

طبيبك يف بيتك

 4مشروبات تنهي مشكلة الشعر املتقصف

هن�اك العدي�د م�ن املرشوب�ات الت�ي
تس�تطيع أن تخلصك من الشعر املتقصف
فاليك�م بعض املرشوب�ات الطبيعية الغنية
بالفيتامينات واملع�ادن الصحية التي تغذي
الشعر وتساعد عىل محاربة التقصف:
الحليب:
فهو مرشوب غني بالربوتني يحارب ضعف
وتس�اقط وتقص�ف الش�عر ،لذل�ك البد من
تن�اول ما ال يقل ع�ن  45جراما من الحليب
يومي�ا .رشاب الخضروات :الخضروات

الطبيعي�ة الغني�ة بعنصر البيوتين مث�ل
الطماطم والخس والس�لق والج�زر مفيدة
لنمو الشعر ،والقضاء عىل التقصف.
عصري الفواكه:
الفاكهة غنية بالعنارص األساسية التي تمد
الشعر بالغذاء وتحارب شيخوخة البصيالت
مثل عصري التفاح والربتقال واملوز والبطيخ،
كم�ا أن عصري جوز الهند مفيد جدا لتقوية
الشعر بالنسبة للسيدات الحوامل تحديدا.
املياه املعدنية:

وه�ي تمثل عنرص الرتطيب لخصل الش�عر
ليس�تطيع الحف�اظ على مظه�ره ،ولذلك
يج�ب تناول ما ال يقل عن  6أكواب من املاء
يوميا لضمان الحصول عىل الرتطيب الكاف
لشعرك.
شاي عشب ذيل الحصان:
وه�و مع�روف بتأثيره القوي على تحفيز
نمو الش�عر وزيادة كثافته بفضل احتوائه
عىل عنصر الكربيت ال�ذي يعمل عىل عالج
بصيالت الشعر.

سلوكيات

الدقائ�ق ،أال تجلس أم�ام التلفزيون ،أو ترد
عىل مكاملات العمل.
 - 4السماح للتكنولوجيا بالسيطرة
يف كثري من األحيان ،يمكن للوالدين السماح
للتكنولوجيا بالس�يطرة عىل وقت أطفالهم؛
ألنه�م ه�م خاضع�ون له�ا ،أنتم�ا بحاجة
لتصف�ح أجهزتكم�ا الذكي�ة؛ ولك�ن عندما
يتعلق األم�ر بقضاء الوقت م�ع أطفالكما،
اتركا التكنولوجيا يف الخ�ارج .واصنعا وقتا ً

ممتع�ا ً من خالل القيام بأنش�طة مختلفة،
والتحدث والتواصل معهم .لن يتذكر األطفال
آخر هاتف حصلت عليه .س�يتذكرون كيف
شعروا عندما قضوا ً
وقتا معك.
 5رسم أهداف األطفاليريد اآلب�اء ما هو األفضل ألطفالهم ،لكنهم
يف بع�ض األحي�ان ق�د يفق�دون منظورهم
لحقيق�ة أن م�ا تعني�ه كلم�ة “أفض�ل”
بالنس�بة ألطفالهم .س�واء كان األمر يتعلق

بالطموح�ات املهنية أو األنش�طة الرياضية
أو التفاعلات االجتماعي�ة ،ب�دالً م�ن ذل�ك
اتركوا مس�احة ألطفالكم ملعرف�ة رغباتهم
الخاصة.
 - 6اس�تخدام نه�ج “مقاس واحد يناس�ب
الجميع”
يف كثير م�ن األحي�ان ،يفترض اآلب�اء
احتياج�ات الطف�ل ،من دون أن يس�ألوا إذا
كان�ت مصممة ل�ه ً
وفق�ا الحتياجاته ،مثل
توفري أدوات التكنولوجيا ،التي تعترب مفيدة
لبع�ض األطفال لكنها تضر بمن يواجهون
صعوب�ات يف التنظيم العاطفي والس�لوكي.
علي�ك أن تفهم الفروق الفردي�ة لكل طفل،
لتدرك حاجياته.
 7عدم السماح لألطفال بارتكاب األخطاءذل�ك ألنهم يري�دون األفض�ل ألطفالهم مع
حمايته�م .رغم أنه من امله�م أحيانا ً تركهم
يفشلون .فهي أفضل طريقة للتأكد من أنهم
ق�ادرون عىل التعام�ل مع األخط�اء ،بإزالة
الغبار عن أنفسهم والوقوف من جديد.
 8الرصاخ
الصراخ ليس مفي ًدا أب ًدا .فقد يبدو لآلباء أن
رف�ع الصوت يمك�ن أن يس�اعد األطفال يف
العودة إىل رش�دهم ،إال أنه “يس�بب القلق”
لهم فقط ،وتتسع الفجوة بينك وبينهم.

لطلة ابهى.....

مكياج عيون ذهبي ناعم وجذاب،
وزع�ي ظلال العي�ون البي�ج،
ضع�ي ظلال العي�ون الذهبي�ة
على عظم�ة الحاج�ب ،ح�ددي
الجف�ن العلوي باأليالينر األس�ود

واجعليه ممدودا ً اىل خارج العني.
كما بإمكان�ك جعل ظالل العيون
مس�حوبة بأس�لوب الس�موكي
عن�د زاوي�ة العين الخارجي�ة.
ضعي طبقات عدة من املاس�كرا

الس�وداء للحص�ول على رموش
طويلة وكثيفة .أما أحمر الشفاه
فاعتمديه بالل�ون األحمر القوي
امل�ات .وأنه�ي مكياج�ك بوض�ع
الربونز عىل الخدين للحصول عىل
طلة متوهجة بشكل طبيعي.
مكي�اج عي�ون ترابي م�ع الروج
األحمر امليتاليك
بالنس�بة اىل تغطي�ة البشرة،
طبقي كريم األساس بلون قريب
اىل لون برشتك ووزعيه عىل برشة
وجه�ك بالتس�اوي ،باس�تخدام
فرش�اة كري�م األس�اس ،وضعي
الكونس�يلر تحت العني .ولتثبيت
مكي�اج البشرة ،اس�تخدمي
القلي�ل من اللوس باودر ،وطبقي
فوق�ه كمي�ة قليل�ة م�ن البودرة
املضغوط�ة .طبق�ي ظ�ل العين
بالل�ون البن�ي الفات�ح كقاع�دة
أساس�ية ملكياج العني ،وذلك عىل
الجف�ن العل�وي ،م�ن ث�م ضعي
فوقه الظل البن�ي األغمق ،وبعده

كيفية الوقاية من اجللطات الدماغية؟
تحت�ل أمراض القل�ب والجلط�ات الدماغية مرتبة
متقدم�ة يف العال�م م�ن حيث ع�دد الوفي�ات ،عىل
الرغم من وجود كافة مس�تلزمات عالجها .ويعود
س�بب ذل�ك اىل انخف�اض مس�توى الوع�ي الع�ام
ونق�ص املعلوم�ات بش�أن ه�ذه األم�راض .يقول
طبي�ب األعص�اب أندري�ه االش�ييف ،إن املهم عند
حدوث الجلط�ة الدماغية ،مراجع�ة الطبيب خالل
فرتة ال تزيد عن أربع س�اعات ،ك�ي يتمكن الخبري
من تقديم املس�اعدة الرضوري�ة ملنع حدوث نتائج
وخيم�ة .طبع�ا م�ن املهم ج�دا معرف�ة األعراض
األساس�ية للجلطة الدماغية :ضعف يف أحد جانبي
الجس�م وفق�دان اإلحس�اس ،اضط�راب ال�كالم
والبرص يف جانب واحد أو يف كليهما ،فقدان التوازن
عند السري ،الدوران أو صداع شديد ،كما أن املصاب
بالجلط�ة الدماغية عاجز عن االبتس�ام وال يمكنه
املحافظ�ة على الذراعين ممدودتني .لذل�ك ينبغي
ف�ورا ،عند ظه�ور مؤرش واحد على األقل من هذه
املؤرشات االتصال باإلس�عاف الفوري لنقل املصاب
اىل املستشفى.
بعد الجلطة الدماغية
يقول الخرباء ،رغم معرفة الكثريين لهذه األعراض،
ومن ضمنهم حتى الذين س�بق أن أصيبوا بالجلطة
الدماغي�ة ،ال يرسع�ون إىل الطبي�ب ،لذل�ك يح�ذر

الخبراء م�ن أن املرض لن يش�فى م�ن دون عالج
وإن تأخ�را ملدة دقيق�ة قد تك�ون نتيجته وخيمة.
وتق�ول الخبرية س�فيتالنا غلوخوفس�كايا إن أحد
أس�باب تطور الجلطة الدماغي�ة هو ارتفاع ضغط
ال�دم ،لذلك يجب ،حتى عىل الش�باب ،قياس ضغط
ال�دم بص�ورة منتظم�ة ودوري�ة ،ف�إذا تبين أنه
مرتفع ( 140/90مل�م عمود زئبق) يجب مراجعة
الطبي�ب .كما ينصح األطباء برضورة التخلص من
الوزن الزائد ،وممارسة الرياضة وعدم تناول املواد
الغذائي�ة املالح�ة واإلكث�ار من تن�اول الخرضوات
والفواكه.

املطبخ ..

كبة البطاطا يف الفرن

خطوات لعمل مكياج جذاب ليوم احلب
إذا كنت يف صدد التحضري إلطاللة
ممي�زة خالل يوم الح�ب ، 2021
نرصد ل�ك يف هذا املق�ال خطوات
لعمل مكي�اج جذاب لي�وم الحب
تس� ّهل علي�ك طريق�ة وض�ع
مس�تحرضات املكي�اج وتخول�ك
الحصول على مكياج مثايل وطلة
يف منتهى الجمال والرومانسية.
مكي�اج عي�ون ذهب�ي م�ع روج
أحمر
لتحصلي على تغطي�ة مثالي�ة
للبشرة ،طبق�ي كريم األس�اس
بل�ون قريب اىل ل�ون برشتك ،من
ث�م ضعي الكونس�يلر بلون أفتح
قليالً إلخفاء كافة الشوائب حول
منطق�ة العينين .ولتثبيت كريم
األس�اس ،اس�تخدمي الب�ودرة
الح�رة ،واح�ريص على الرتكي�ز
على وس�ط الوجه لتجن�ب ملعان
البرشة .وأخيراً ،طبق�ي البالش
عىل تفاحة الخدين ومديه باتجاه
األذن وخط الحنك .ولتحصيل عىل

يف الق�رن الثالث امليلادي ،تعرضت
اإلمرباطوري�ة الروماني�ة للغ�زو
م�ن قبل الق�وط ،ويف الوق�ت ذاته،
انترش م�رض الطاعون أو الجدري،
ما أس�فر عن وفاة  5آالف ش�خص
يوميا من بينهم الكثري من الجنود.
وعق�ب تزاي�د ع�دد املوت�ى ،زادت
الحاج�ة إىل الجن�ود لقت�ال الق�وط
الغ�زاة ،وكان االعتقاد الس�ائد بأن
أفضل املقاتلني ه�م العزاب ،فحظر
اإلمرباط�ور ،كلودي�وس الثان�ي،
الزواج التقليدي عىل الجنود.
وتمك�ن اإلمرباط�ور م�ن قم�ع
الخصوم�ات الداخلي�ة الناجم�ة
عن اغتي�ال اإلمرباط�ور غالينوس،
من خلال تألي�ه مجلس الش�يوخ
الرومان�ي لإلمرباط�ور غالين�وس
وجعل�ه ُيعب�د إىل جان�ب اآلله�ة
الرومانية األخرى.
واضط�ر املواطن�ون لعب�ادة اآللهة
الروماني�ة ،واعتبر الذي�ن رفضوا
عبادة اآللهة “غري وطنيني” وأعداء
للدولة ،كما استهدفت االضطهادات
يف تل�ك الفترة على وج�ه التحديد
املس�يحيني ،بإجباره�م عىل التخيل
عن معتقداته�م أو مواجهة عقوبة
املوت.
وخلال الق�رون الثالث�ة األوىل
للمس�يحية ،مورس عىل املسيحيني
الكثري من أشكال االضطهاد ،فألقي
بهم أحياء يف امل�اء املغيل ،أو قطعت
ألس�نتهم ُ
وعذبوا بط�رق أفظع من
ذلك ،كما تم تدمري الكثري من الكتب
والس�جالت التاريخي�ة والكتاب�ات
املسيحية.
وألن العدي�د م�ن الس�جالت ق�د تم
إتالفها ،فإن تفاصيل حياة القديس
فالنتني تعد شحيحة جدا ،وال يعرف
عنها س�وى القليل ،وكان�ت تنتقل
م�ن جيل لجي�ل حتى ت�م طباعتها

عام . 1260
وكان القدي�س فالنتين إم�ا كاهنا
يف روما ،أو أس�قفا يف تريني بوسط
إيطالي�ا ،وق�د خاط�ر بإغض�اب
اإلمرباط�ور بدفاع�ه ع�ن ال�زواج
التقلي�دي ،وق�ام بتزوي�ج الجن�ود
رسا يف الكنيس�ة ،وثنيين كان�وا
أم مس�يحيني .وعندم�ا طال�ب
اإلمرباط�ور كلوديوس املس�يحيني
بالتخيل ع�ن معتقداته�م ،والعودة
لعب�ادة األصن�ام ،رف�ض القدي�س
فالنتني ذلك األمر ،فتم إلقاء القبض
عليه ،وحكم عليه باملوت.
وبينم�ا كان فالنتين يف س�جنه
منتظ�را تنفيذ حكم اإلع�دام ،طلب
من�ه س�جانه “ ”Asteriusالدع�اء
البنته الكفيفة ،فاستعادت برصها
بأعجوبة ،ما جعل والدها يتحول إىل
املس�يحية جنبا إىل جنب مع العديد
من اآلخرين.
وق�ام فالنتني قب�ل إعدام�ه بكتابة
رس�الة إىل ابنة السجان التي وقع يف
حبها ،ووقعها قائال “من عاشقك”.
وتع�رض فالنتني للضرب بالعيص
والحج�ارة لقتل�ه ،لك�ن املحاول�ة
فش�لت ولم يمت فالنتني ،فقطعت
رأسه خارج “بوابة فالمينيا” إحدى
بوابات روما القديمة ،يف  14فرباير/
شباط  269م.
ويف ع�ام  496ميلادي ق�ام الباب�ا
غالس�يوس بتعيني ي�وم  14فرباير
“يوم القديس فالنتني”.
وبدأ األدباء منذ العصور الوس�طى
م�ن قبيل ،جيفري تش�ورس ،بربط
يوم القدي�س فالنتني بالحب ،إىل أن
أصبح يف نهاية املطاف خالل القرن
الـ 18أح�د التقاليد اإلنجليزية التي
يتم خاللها تبادل الزهور والحلويات
وإرس�ال بطاقات املعاي�دة بـ”عيد
الحب”.

نصائح طبية

األخطاء الشائعة يف تربية األطفال
لي�س رسا ً أن األبوة واألمومة هي واحدة من
أصعب الوظائف عىل اإلنسانية ،ومهما كان
الوالدان حذري ِْن ،فإنهما سيرتكبان أخطاء
يف تربية أبنائهما ،عن دون قصد ،حيث يجب
عليهما تجنب بعض الس�لوكيات الواضحة،
هذا املوضوع يع�رض لبعض هذه األخطاء،
حيث يق�ول لكما  ...ليس مهم�ا ً أن ترتكب
األخط�اء ،املهم أن نتعلم عدم تكرارها .لذلك
يج�ب ان نض�ع الخط�وط العريض�ة ألكثر
األخطاء شيوعا ً يف تربية األطفال.
 - 1عدم القيادة بالقدوة
ق�د يكون لدى أحد الوالدين أفضل النصائح،
الت�ي يوجهانه�ا لطفلهم�ا ،ح�ول كيفي�ة
التعامل مع اآلخرين ،لك�ن ليس من املنطق
أن تقول البنك تعليماتك ببس�اطة ،دعه يجد
نصيحتك يف سلوكك.
 2زرع الخوف يف قلوبهم
الجزء الكبري يف تربية اآلباء هو تعليم الطفل
أن لألفعال عواقب .واألفضل أن تدعه يتعامل
م�ع ه�ذه العواقب بنفس�ه .بهذا س�يصبح
رجالً مستقالً ذات ًيا.
 3عدم قضاء وقت معهمعلي�ك قضاء من  10إىل  20دقيقة من الوقت
الجي�د كل ي�وم م�ع طفل�ك .فه�ذا يجعل�ه
يدرك أن�ه مهم يف حياتك .ح�اول خالل هذه
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ظ�ل العني بالل�ون البني املحروق
املائ�ل اىل الب�وردو .امزجي ظالل
العيون عند زواية العني الخارجية
بأسلوب الس�موكي الناعم .وعند
مدمع العني ،استخدمي ظل العني
باللون الروز غولد الالمع والذهبي
الالم�ع ،وامزجيهم�ا بإتقان .أما
تحت العني ،فاس�تعميل تدرجات
األلوان الرتابية التي وضعتها فوق
العني .حددي داخل العني بالكحل
األس�ود ،م�ن ث�م م�دي األيالينر
األس�ود عىل كامل الجفن العلوي
وحتى خارج العني ،عىل أن يكون
ً
مجنح�ا ً
قليلا .وأخيراً ،ضع�ي
الرم�وش االصطناعي�ة .بعده�ا،
ارسمي حدود شفتيك باستخدام
قلم تحديد الشفاه باللون األحمر
الداكن .طبقي البالش الزهري أو
الخوخي على عظمت�ي الخدين،
وم�رري الهاياليتر على منطقة
الجبين بالقرب م�ن العني ،وعىل
الذقن.

املقادير :
الكعك املطح�ون 4 :مالعق كبرية
(قرشلة)
الزبدة 4 :مالعق كبرية
البطاط�ا 6 :حب�ات (متوس�طة
الحجم ،لعجينة البطاطا)
مل�ح :ملعق�ة صغيرة ونص�ف
(لعجينة البطاطا)
الفلفل األسود :ربع ملعقة صغرية
(املطح�ون،لعجين�ةالبطاط�ا)
البيض 1 :حبة (لعجينة البطاطا)
الزيت النباتي :ملعقتان كبريتان
(للحشوة)
البصل 2 :حبة (مفروم ،للحشوة)
لح�م مف�روم 400 :غرام�ا ً
(للحشوة)
م�رق دج�اج 2 :مكع�ب
(للحشوة)
ملعقت�ان
صنوب�ر:
كبريت�ان (محم�ص،
للحشوة)
الفلف�ل األس�ود :رب�ع
ملعق�ة صغيرة (املطحون،
للحشوة)

به�ارات مش�كلة :ملعقة صغرية
(للحشوة)
طريقة التحضري
 .1تده�ن صينية الفرن بملعقتني
كبريتني من الزب�دة املذوّبة ُ
وترش
الصينيّ�ة بملعقتين كبريتني من
الكعك املطحون ث�م توضع جانبا ً
(م�ع االحتفاظ بالكميّ�ة املتبقية
منالزب�دةوالكع�كاملطح�ون).
ُ .2تس�لق البطاط�ا يف امل�اء إىل أن
تنضج ث�م ُت ّ
وتترك جانبا ً
صف�ى ُ
ّش�رّ
ُ
ك�ي تبرد ُ
وته�رس ث�م
وتق
ُتم�زج البطاط�ا املهروس�ة م�ع
امللح ،والفلفل ،والبيض ثم توضع

جانباً.
ق�در و ُيقلى
ُ .3يحمّ�ى الزي�ت يف
ٍ
البص�ل مل�دة دقيقتني ث�م ُيضاف
اللح�م املف�روم ويقلب على النار
مل�دة  5دقائ�ق إىل أن يصب�ح ّ
بني
اللون.
ُ .4تض�اف مكعب�ات املرق�ة
والصنوب�ر والبه�ارات ُ
وتحرّك إىل
أن تمت�زج كل املكوّنات ثم توضع
جانباً.
ّ
ُ .5ت�وزع نص�ف كمي�ة البطاطا
املهروسة يف صينية الفرن املجه ّزة
س�ابقا ث�م ُت�و ّزع الحش�وة فوق
البطاطا وتليها الكميّة املتبقية من
البطاطا املهروسة عىل الوجه.
ُ .6ت�رش الكمي�ة املتبقي�ة من
الكع�ك املطحون عىل الوجه
ُ
وتس�كب فوق�ه الكمي�ة
املتبقي�ة م�ن الزب�دة
املذوبة.
ف�رن محمّى
ُ .7يخب�ز يف
ٍ
مس�بقا مل�دة  20إىل 25
دقيق�ة إىل أن يصب�ح الوجه
ذهبي اللون.
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صــــورة و حــــدث

حدث يف مثل هذا اليوم
- 1946إزاحة الستار عن إنياك ،وهو أول حاسب
إلكرتوني متعدد األغراض يف جامعة بنسلفانيا.
تأميم بنك إنجلرتا.
- 1949إعدام يوسف سلمان يوسف وثلة من رفاقه من
مؤسيس الحزب الشيوعي العراقي.
انعقاد أول اجتماع للكنيست اإلرسائييل.
 - 1956الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف ينتقد
سلفه جوزيف ستالني ويندد بجرائمه أمام مؤتمر
الحزب الشيوعي السوفييتي.
 - 1958العراق واألردن يتحدان يف اتحاد قومي أطلق
عليه االتحاد العربي الهاشمي.
 - 1979متطرفون يختطفون السفري األمريكي يف
ً
الحقا يف
أفغانستان أدولف دوبس الذي لقي حتفه
معركة بني الرشطة وخاطفيه.
 - 1982إرضاب عام شامل يف الجوالن السوري املحتل
ً
رفضا لقرار الكنيست االرسائييل بضم هضبة الجوالن
وفرض القوانني اإلرسائيلية عليها.
 - 2002دولة البحرين تتخذ اسم مملكة البحرين ،وتغري
لقب الحاكم من أمري إىل ملك.
 - 2005اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري
بتفجري سيارته يف بريوت.

 - 2006حراس املسجد األقىص يفشلون محاولة
تسلل أربعة من املتطرفني اليهود إىل املسجد يف ساعات
متأخرة من الليل ،حيث كانوا يحفرون يف مقربة الرحمة
محاولني الوصول إليه.
 - 2009اإلمارات العربية املتحدة ترفض إصدار تأشرية
دخول لالعبة كرة املرضب اإلرسائيلية شاهار بري لتشارك
يف بطولة سوني ايريكسون املقامة يف إمارة دبي.
 - 2011بدء االحتجاجات الشعبية يف البحرين.
 - 2015العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تشهد عدة
هجمات تخلف  3قتىل بينهم املشتبه فيه ،و 5جرحى
أثناء ندوة بحضور السفري الفرنيس وصاحب الرسوم
املسيئة للرسول محمد.
- 2018جاكوب زوما يستقيل من منصبه كرئيس
لجنوب أفريقيا بعد ضغوط من الربملان الجنوب
أفريقي.
ً
شخصا وإصابة  14آخرين يف حادثة إطالق نار
مقتل 17
يف مدرسة مارجوري ستونمان داغالس يف بلدة باركالند
ِبفلوريدا.
 - 2019مقتل ُ 46ع ً
نرصا عىل األقل من ُقوَّات األمن
ّ
انتحاري عىل مقرُب ٍة من بولواما يف
تفجري
الهنديَّة يف
ٍ
املنطقة التي ُتديرها الهند من كشمري.

قصة وعربة

يوم لك و يوم عليك
غني ،
تزوّج�ت ام�رأة من تاج�ر ّ
له محل كبري يبي�ع فيه القماش
ّ
ج�دا ،
واملالب�س وكان بخيلا
وذات يوم اشترى الرجل دجاجة
 ،وطل�ب من زوجت�ه أن تطبخها
ليتن�اول جزءا منها عىل العش�اء
 ،وبينم�ا كان الزوج�ان يتناوالن
طعام العش�اء س�معا طرقا عىل
الباب ....
فتح ال�زوج الب�اب ،فوجد رجال
فقيرا يطلب بع�ض ّ
الطعام ألنه
جائ�ع  ،رفض ال�زوج ان يعطيه
ش�يئا وص�اح به وقال ل�ه كالما
قاس�يا وطرده  ،فقال له السائل
 :س�امحك الله يا س�يّدي  ،فلوال
الحاجة الشديدة والجوع ّ
الشديد
 ،ما طرقت بابك!.
لم ينتظر الرجل أن يكمل ّ
السائل
كالم�ه  ،وأغل�ق الب�اب بعنف يف
وجهه  ،وعاد إىل طعامه ،
قال�ت الزوجة  :ملاذا أغلقت الباب
هكذا يف وجه ّ
السائل ؟.
فقال الزوج بغضب  :وماذا كنت

تريدين ان افعل ؟.
فقال�ت  :كان م�ن املمك�ن ان
تعطيه قطعة من ال ّدجاجة  ،ولو
اخذ جناحيها يس ّد بها جوعه ! ..
قال الزوج  :أعطيه جناحا كامال
؟! أجنن�ت ؟! .قالت الزوجة  :إذن

 ،قل له كلمة طيّبة !.
وبعد أيام ذهب التاجر إىل متجره
 ،فوج�د أن حريقا ق�د أحرق كل
القم�اش واملالب�س  ،ول�م يترك
ش�يئا  ،ع�اد الرج�ل إىل زوجت�ه
حزين�ا وق�ال له�ا  :لق�د جع�ل

الحريق املحل رمادا  ،وأصبحت ال
أملك شيئا ...
قال�ت الزوج�ة :ال تستس�لم
لألح�زان ي�ا زوج�ي واصرب عىل
قض�اء الله وقدره  ،وال تيأس من
رحمة الله  ،ولسوف يعوّضك الله

خريا  ،لك�ن الرجل ق�ال لزوجته
 :اس�معي ي�ا امرأة  ،حت�ى يأتي
هذا الخير اذهبي إىل بي�ت أبيك؛
فأنا ال أس�تطيع اإلنفاق عليك !.
وطلّق ال�زوج زوجته  ،ولكن الله
أكرمه�ا فتزوّجت م�ن رجل آخر
كري�م يرحم ّ
الضعف�اء  ،ويطعم
ّ
املس�اكني  ،وال ي�رد محروما وال
سائال .
وذات يوم بينما كانت املرأة تناول
العش�اء مع زوجه�ا الجديد ّ ،
دق
الب�اب فنهض�ت املرأة لترى من
ّ
الطارق ورجع�ت وقالت لزوجها
ّ
 :هناك سائل يشكوا شدة الجوع
ويطلب ّ
الطعام فقال لها زوجها
ّ
 :أعطيه إحدى هاتني الدجاجتني
 ،تكفينا دجاجة واحدة لعشائنا ،
فلقد أنعم الله علينا  ،ولن نخيّب
رج�اء من يلجأ إلينا  ،فقالت  :ما
أكرمك وما أطيبك  ،يا زوجي !.
أخذت الزوجة الدجاجة لتعطيها
ّ
السائل ،
ثم عادت إىل زوجها لتكمل العشاء

والدموع تمأل عينيها !...
الحظ ال�زوج عليها ذل�ك  ،فقال
له�ا يف دهش�ة  :م�اذا يبكي�ك يا
ّ
فقالت:إنني
زوجتي العزي�زة؟...
أبكي من ش� ّدة حزني ! .فسألها
زوجها عن ّ
الس�بب فأجابته  :أنا
الس�ائل ال�ذي ّ
أبكي ألن ّ
دق بابنا
من�ذ قلي�ل  ،وأمرتن�ي أن أعطيه
ال ّدجاجة  ،هو زوجي األول !.
ث� ّم أخ�ذت املرأة تحك�ي لزوجها
ّ
قص�ة ال�زوج األول البخيل الذي
أه�ان الس�ائل وط�رده دون أن
يعطيه شيئا وأسمعه كالما الذعا
قاسيا ...
فق�ال له�ا زوجه�ا الكريم:ي�ا
السائل الذي ّ
زوجتي  ،إذا كان ّ
دق
بابنا هو زوجك األول فأنا ّ
السائل
األول !.
س�بحان الله االيام تدور يوما لك
و يوم�ا علي�ك فال تس�تقوى بما
مع�ك الي�وم فس�بحان العاط�ى
الوه�اب اذا لم تحس�ن الترصف
فيما اعطاك اخذه منك.
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غزل عراقي

حاجين�ي بنظرت�ك وافته�م شتريـــــــد
وخلي رم�وش عين�ك هي�ة تس�ألنــــي
ب�س ح�رك رم�ش وآن�ه اع�رف املقص�ود
وس�ولف بالرتي�ده عن�ك وعنـــــــــــــي
صوت�ك م�ن تس�ولف حق�ي اذوب�ن بيــ�ه
ماجن�ك تس�ولف جن�ك اتغنــــــــــ�ي
نظرات�ك طالس�م مالهـــــــــــ�ن ع�راف
س�اعة ارتخ�ي بيه�ن وس�اعة تكتلن�ي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وحـ�دي
*ليـ�ش
و ج�اي اض�وگ الش�وگ رجفـ�ة
َ
الصـ�دگ
إن�ت
ب�س
لي�ش
و
صدفـ�ة
والن�اس
عليمـ�ن ج�اي تـس�ال ع�ن االحـ�وال
الحم�د لل�ه بغيابـ�ك حـي�ل تـعب�ان
الحسره البي�ه ابج�ي ومح�د يش�وف
مث�ل حسرة الص�وره ابي�ت عـمي�ان

هل تعرف
1أن نوع الغنم الذي يزودبالحليب الالزم لصنع الجبنة
الفرنسية الشهرية ( روغفورت)
ال يرشب املاء إال نادرا
ويقترص يف إرواء ظمأه عىل املاء
املوجود يف الحشائش التي يأكلها.
 2أن البعوض يفضل لدغ الناسذوي البرشة البيضاء والشعر
األشقر.

 3أن شجرة الفلني تحتاج إىلعرش سنوات من أجل تكوين
طبقة
فلني واحدة.
 4أن الطباشري التي تستخدم يفالكتابة عىل السبورات تستخدم
من الجص الفرنيس.
 5أن الساعة يخف وزنها عندماينحل زنربكها

F

من الفيسبوك

acebook

اختبارات شخصية

اختربي مثانية تصرفات إذا فعلها الرجل فاعلمي أنه حيبك

بع�ض الترصّ فات ّ
تؤك�د للمرأة حب الرجل وإعجاب�ه الكبريين ،وثمّة
بعض األمور التي قد تثبت لها بشكل أو بآخر مدى تعلّقه بها.
 .1سيشعر باالرتباك حني تكونني موجودة
ما إن تدخلني اىل غرفة ما والرجل موجو ٌد بها فستش�عرين ّ
بأنه ارتبك
ّ
وأنه ال يس�تطيع إكمال عمله أو ّ
منطقي
حتى طعامه ،وذلك تفسير
ّ
أنه ال يستطيع الكالم ّ
أنه معجب بك ،ستشعرين أيضا ً ّ
عىل ّ
وأنه يبتسم
كثرياً.
 .2يتلعثم
حني تش�عرين ّ
بأن الرجل يتلعثم بال�كالم وهو يكلّمك أو ينىس الكثري
فإن ذلك ّ
يؤكد ل�ك ّ
م�ن التفاصي�ل ّ
أنه يحبّك فإذا نسي كلمة أو جملة
وغيرّ كلمات وأحرفا ً فتأكدي من ّ
أنه ال يستطيع الرتكيز حني يراك.
 .3يتغ ّزل بأصغر التفاصيل يف شكلك
إذا لبس�ت ردا ًء جدي�دا ً أو انتعلت ح�ذا ًء مغايرا ً فس�يالحظ الرجل إن
ألنه س�يجد ّ
كان يحبّ�ك ّ
أنك مميّزة مهما فعلت وكيفما غيرّ ت ش�كلك
ّ
وسيتغنى بجمالك.

 .4يعاملك بطريقة مختلفة
من الطبيعي أن تشعري ّ
بأن الرجل يعاملك بطريقة مختلفة عن غريك

خصوص�ا ً حني تكونين معه يف مجموع�ة أو فريق ومع�ك الكثري من
الصديقات فسيتبينّ لك الفرق بالتأكيد.
 .5ينظر يف عينيك ّ ..
إن النظر يف عيني املرأة يجعل الرجل يخجل إن كان
يحبّه�ا بالفعلّ ،
إن تعلّقه بها يجعله ُيبقي نظره عليها دائما ً وال يزيله
مطلقا ً خصوصا ً إن كان معجبا ً جدا ً بها.
 .6ال يخرج من اجتماع قبلك ..إذا كان الرجل زميلك يف العمل وكنتما يف
اجتماع مشرتك ،فلن يخرج قبلك أبدا ً إذا كان معجبا ً بك ،وسيبحث عن
ٍ
طريقة للبقاء معك أو حيث أنت موجودة ألطول فرت ٍة ممكنة.
 .7يجد أعذارا ً سخيفة لريسل لك الرسائل ..قد يرسل لك الرجل رسائل
ال معن�ى لها من املمكن أن يقول ل�ك مرحبا ً أو كيف الحال وذلك فقط
لكي يحصل منك عىل إجابة أو يرى اس�مك عىل هاتفه إن كان بالفعل
يحبّك.
بأنك تجدي�ن الرجل دائما ً
 .8يجل�س دائم�ا ً بالقرب منك ..إذا ش�عرت ّ
جالس�ا ً بقربك أينما ذهبت وحيثما كن�ت فذلك ّ
يؤكد لك ّ
ٌ
معجب بك
أنه
ويفعل املستحيل ليقرتب منك.

أبــــــــراج

كلمات متقاطعة
الحمل

تش�عر أن األمور من حولك تسير برسعة غري
عادية .يجب عليك أن تتمسك بمنهجك وطريقتك
الت�ي تتبعها دائما يف حياتك .خذ الوقت الكايف لجمع
املعلوم�ات والحقائق التي تحتاجها قبل اتخاذ أي قرار
أو تنفيذ أي خطة.

الثور

تري�د أن تبتعد عن أماك�ن التجمعات وتضع
ح�دودا بينك وبين اآلخرين .اس�تغل ما لديك
م�ن مواهب بطريقة عملية اآلن ،وإن لم تش�عر
أن�ك مبدع أو ممي�ز بدرجة كافية ،عليك أن تحس�ن
استغالل هذه املهارات واملواهب.

الكلمات االفقية
 1+2من األسماء التي أطلقتهاالع�رب على املحي�ط األطليس -
عبدة النار
3مدين�ة أملانية  -ضمري متصل وثب 4للنداء  -يف الوجه 5من أسمائه “ هيرص أبو ُلبد”ُ 6غلظ ِ -نعم (م)
 7االنتفاخ  -سهل االنقياد 8أول م�ن لج�أ إىل االختب�اريف اختي�ار املتقدمين للوظائ�ف
الحكومية
ّ 9تمنى  -مسافات (م)
 10نظر من خالل ثقب الباب -أقوى مضخة يف الوجود

الكلمات العمودية
 1مدين�ة عراقي�ة -متشابهان
 2حرف نداء للندبة  -برر 3ظه�ر  -خ�رق يف السترونحوه على قدر العني ُينظر
فيه
ّ
 4فك  -قضبان النخلة 5أصل�ح البن�اء  -للنهي -للجر
 6أنواع و أصول  -يرشدحام
 7عاصمة إفريقية ِ - 8رمز جربي  -الحذاء 9ملكي  -متشابهان 10قس�مة غير عادل�ة -وعاء

الجوزاء

القلق الذي ش�عرت به خلال الفرتة املاضية
قد يجعلك ترغب الي�وم يف قضاء بعض الوقت
يف التس�وق لرشاء بعض األغ�راض عىل الرغم من
أنها غري رضورية .ربما تقوم بذلك بس�بب رغبتك يف
نس�يان كل م�ا يزعجك .كن حذرا م�ن رشاء أغراض ال
تحتاجها لكي ال تندم عىل رشائها فيما بعد.

السرطان

ال يس�تطيع زملاؤك يف العم�ل أن يفسروا
أس�لوبك الغريب ،وربما يظنون أنك ش�خص
س�اذج عىل الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك
الحقيقي�ة .ال تتحدث كثريا بل دع ترصفاتك وأفعالك
تثبت لهم الحقيقة بوضوح.

األسد

أنت محظوظ جدا هذا اليوم ،فربما يتحس�ن
وضعك املادي بش�كل كبري مما يجعلك تشعر
بالس�عادة .تزداد ثقتك يف نفس�ك بفض�ل الدعم
الذي يقدمه لك بعض األصدقاء .قد يحدث سوء فهم
بينك وبني الزمالء يف العمل ،ولكنه سيكون موقفا عابرا
ولن يؤثر يف مزاجك.

العذراء

تضطر ه�ذا اليوم أن تواجه بع�ض القضايا
الصعب�ة الت�ي تجعلك تش�ك يف كل تحركاتك.
تتفاقم اليوم بعض املشاكل التي تتعلق بعالقاتك
خاص�ة إذا انس�حبت منه�ا دون إيجاد حل�ول لها.
انس�حابك قد يجعل من حولك يش�عرون بعدم الراحة.
ننصح�ك ب�أن تتواصل مع من حول�ك بوضوح لتوطيد
العالقات من جديد.

الميزان

تش�تاق اليوم لرؤية شخص ما وربما تفكر يف
اتخاذ قرار جديد بش�أن عالقتكم�ا .ربما تفكر
يف الزواج من هذا الش�خص .ح�اول أن تتخذ قرارك
برسع�ة فالحبيب يف انتظار س�ماع هذا الخرب .لس�ت
متأكدا من حقيقة مش�اعره؟ اس�أله وتأكد بنفسك قبل
اتخاذ قرار مثل هذا.

العقرب

وضع�ك املايل جي�د إىل حد ما ،وهذا التحس�ن
بفض�ل العقد ال�ذي وقعته مع أح�د الرشكاء
خلال الفترة املاضية .ت�ود أن تش�ارك يف بعض
املش�اريع التي تتعلق بالفن وباإلبداع وبالتكنولوجيا
الحديثة .كن مستعدا فانت مقبل عىل فرتة صعبة.

يف عام  1912مت جلب أقدم (فحل خنيل) من
البصرة اىل كاليفورنيا بامريكا تكفي لتلقيح
 400خنلة  ،بعد  100عام من نقل النخيل
اليها اصبحت والية كاليفورنيا والية التمور

القوس

فكرة الس�فر ال ت�زال تراودك منذ أي�ام .ربما
تكرس كل الحواجز وتقرر فجأة أنت واألصدقاء
الس�فر ملكان مختلف وغريب .ابحث عن األماكن
الت�ي ترغ�ب يف زيارتها مع أصدقائ�ك .ربما تجد أن
كل الطرق مس�دودة ،ولكن يمكنك اس�تغالل طاقتك يف
مساعدة من حولك.

الجدي

تنتظر الي�وم أحد الزمالء يف منزل�ك ،ولذلك ربما
تضيع معظم الوق�ت يف التنظيف والرتتيب .ربما
تخت�ار اليوم أجمل مالبس�ك ملقابلة هذا الش�خص.
يمكنك أن تزرع بعض النباتات الجديدة مع تزيني األرائك
بالوسائد امللونة.

الدلو
التط�ورات املفاجئ�ة التي ط�رأت عىل حياتك
خلال هذه الفرتة قد تجعل�ك عىل اتصال دائم
ببعض األشخاص .ربما تستضيف مجموعة من
األصدق�اء أو قد تفك�ر يف التخطيط لحف�ل ما .عىل
الرغم من أن هذا الحفل قد يجعلك مشغوال طوال اليوم،
ولكن ستشعر بالبهجة والسعادة يف النهاية.

الحوت

تق�وم باألعمال املنزلية اليوم دون إحس�اس
بالتع�ب أو اإلره�اق .تق�رر الي�وم تطبي�ق
برنام�ج جديد للعم�ل من خالله .ك�ن حذرا وال
تتخط الحدود املس�موح بها .أنت محب لجو اإلثارة
واملغامرات والتشويق ولكن انتبه فربما يكون طريقك
محفوفا باملخاطر.
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كوك�ب
إىل
وﻣـﻦ أﺑﺮز اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
فضائي�ة عربي�ة الستكش�اف
اﻟﴩﻛـﺔ ﺟـﺎء  Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
الكواكب.
ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ
وبه�ذه الهدي�ة احتفل�ت دب�ي
 5000م ،وﺗﺒـﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
املكتب
باملهمة الفضائية ،وأطلق
ﻣـﻊ أﺟﻬـﺰة اﻟﺘﺤﻜـﻢ واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اإلم�ارات
لحكوم�ة
اإلعالم�ي
 40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
اﻷرﺿﻴﺔ
مطارات
ج�وازات
مع
بالتع�اون
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
العام�ة
دب�ي
للإدارةﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
التابع�ة إﱃ 130
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﻜﻮارث
اﻟﺤﻮادث أو
لإلقام�ةأﺛﻨﺎء
اﻟﺠﺮﺣﻰ
ختم
األجانب
وش�ؤون
اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
ﰲ
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔوحربه.
املريخ
إﻳﺼﺎل
ﻋﻤﻠﻴﺎت
وﰲ
إﻟﻴﻬـﺎ،
اﻟﻮﺻﻮل
وُض�ع الختم عىل ج�وازات
وق�د
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻹﺳﻌﺎف
وﻣﻌﺪات
عرب
القادمني
اإلمارات
اﻟﺪواء زوار
سفر
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
املريخ”
بـ”حبر
مط�ارات دب�ي
 ENIXأﻳﻀـﺎ درون  Veerاﻟـﺬي
املصن�وع م�ن مزي�ج يحاك�ي
زود ﺑﻤﻌـﺪات ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
التكوين�ات الجيولوجية لكوكب
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗـﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
املري�خ ولونه�ا األحم�ر ُكتب�ت
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷرﺿﻴﺔ،
اإلمارات...
عبارة ”:لقد وصلت إىل
وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
مع
املريخ”،
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس«.تص�ل إىل
واإلم�ارات
وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
وتصميم
“”09.02.2021
تاريخ
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
األمل.
ملسبار
خاص
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.

تطبيق “بامبل” يحقق نجاحات مذهلة
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حق�ق تطبي�ق “بامب�ل” نجاحات مذهل�ة ،بعد طرح�ه يف بورصة
ناسداك.
وحققت أس�هم تطبي�ق “بامبل” للمواعدة ،ارتفاع�ات كبرية ،فور
طرحها يف بورصة ناسداك ،وذلك يف ظهورها األول يف السوق.
وبلغ س�عر تداول الس�هم  76دوالرا ،مرتفعا لنحو  % 77عن سعر
ذﻛﺮت
ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
االكتتاب.
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
املؤس�س
الرشيك
وولف
اﺗﻬﺎﻣﺎتويتني
ﻳﻮاﺟﻪدخول
النجاح يف
وتس�بب
ذلكﺑﻮك ﻗﺪ
ﻓﻴﺲ
اﻷﻣﺮ أن
إن
أﻏﺴﻄـﺲ
هريدﺑـﻮك ﰱ
ﻓﻴـﺲ
وﻗـﺎل
ﻣـﺎرك 1.5مليار
تجاوزت
اﻟﺮﺋﻴـﺲ ثروة
العاملي ،بص�ايف
امللياديرات
اﻻﺣﺘﻜﺎر
ناديﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
للتطبي�قﺧﺎﺻﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى
ﺑﺤﻠﻮل
وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
أﻗـﺮب
ﰱ
ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
ﻧﻮﻓﻤﱪ/للسهم.
آخر إغالق
حسابات
وفق
دوالر
أن
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
أﻓﺎدت
إذ
،
اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﴩﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻦ
ﻛﺠﺰء
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺠـﺎرة
ووصل�ت القيمة الس�وقية اإلجمالية لرشكة “بامب�ل” ،التي يتم
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
تداولها تحت مسمى “بي إم بي إل” ،إىل ما يقرب من  8.2مليار
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
األويل.
اﻤﻟﺪﻋﻮن العام
ﻛـﺎن الطرح
دوالر بعد
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
ويتني ً
إن هريد
وولف
ﻧﻴﻮﻳﻮرك 2014عىل
ﻣﻦيف عام
“بامبل”
تطبيق ﺟﻴﻤﺲ
وأطلقﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺳﺎﺑﻘـﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،يدوﻗﺎل
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
تبلغ ﻋﻦ
ﺑﺤﺜﺎ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺗﺒﺤـﺚ
ﻛﺎﻧـﺖ
مؤسيس
وهيﰱمن
،31
من العمر
التي كانت يف ذلك الوقت
املناف�س ﺣﺴﺒﻤﺎ
“تيندر” ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
كما تعد
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ“بامبل”،
الرئييس لتطبيق
تطبيق
ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
حاليا أصغر مدير تنفيذي يقود رشكة كربى إىل البورصة.
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
تطبيق
يميزه أنه
املواعدة ،وما
تطبيقات
“بامبل” ﰱمن
ويعد
اﻤﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
واﻹﻋﻼﻧـﺎت
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ،
ﻣـﻦ إﻋـﺪاد
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
املبادرة.
النساء دور
اﻷﺧﺮﻴةفيه
تأخذ

paáÌãÃmيطور ميزة جديدة
(واتسآب)
لحل أزمته
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ما زال نجاح حلقات املوسم الثاني من
املسلسل األكثر مشاهدة «عروس بريوت»
مستمرا ً حتى بعد انتهاء عرض حلقاته قبل
ّ
جسد بطولته ظافر
أيام؛ فاملسلسل الذي
العابدين وكارمن بصيبص وتقال شمعون
وجو طراد ومحمد األحمد وآخرون من نجوم
الدراما العربية ،ال يزال يحتل ترند وسائل
التواصل االجتماعي ،فهل هذا سيؤثر عىل
مصري املسلسل؟
خالل نهاية الشهر الحايل ،ستكشف إدارة
محطة الـأم بي يس عن القرار النهائي تجاه
تصوير موسم ثالث من مسلسل «عروس
بريوت» بعد النجاح القوي ملوسميه األول
والثاني ،لكنها تراجعت عن قرارها بعد
متابعة آراء الجمهور عرب وسائل التواصل
االجتماعي ،ومطالبتهم بموسم ثالث من
الثاني قبل
حلقات املوسم
أﻳﺎم،بعد
املسلسل
إﻟﻴﺴﺎ
اﻹﺣﺴﺎس
انتهاء ﻣﻠﻜﺔ
ﻧـﴩت
ﻗﺒﻞ
قبل
ستجتمع
املحطة
إدارة
أن
علم
أيام.فقد
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
تقديم
ﺑﻴـﺪتجاه
قرارها
الحايل لتتخذ
نهاية الشهر
ّﺪة،
ﻣﻀﻤ
ﻟﺘﻈﻬـﺮ
إﻧﺴﺘﻐـﺮام
ﻋـﲆ
موسم جديد من املسلسل ،أم ستكتفي بنجاح
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
موسميه األول والثاني.
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
جدير بالذكر أن مسلسل «عروس بريوت»
ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ
ﻗﺪ
اﻤﻟـﺎﴈ«،عروس
اﻟﻌـﺎم الرتكي
املسلسل
مأخوذ من

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
مسلسله
يستعد
طرادﰲالذي
جو
ذﻛﺮت
لتصويرﺣﻴـﺚ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
اﻟﻔـﱰة
إﻟﻴﺴـﺎ
ﻗﺮأﺗﻬﺎ فلديه
اﻟﺘـﻲالعابدين
اﻟﺮواﻳﺎت ظافر
وعاملرة» .أما
«عالحلوة
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
إﺣـﺪى
ﰲ
السينمائية،
من املشاريع
العديد
وسيطل أن
رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ
اﻟﺮاﺣـﻞ
«عايزة
مسلسل
أحداث
ضمن
رشف
ضيف
ً
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
أتطلق» لهند صربي عرب شاشة منصة
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
نتفليكس العاملية ،أما محمد األحمد فيستعد
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ
لبطولة مسلسل «معا ً للموت» أمام دانييال
ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
اﻟﻔﻜﺮة
وﻳﺒﺪو أن
وماغي بوغصن.
رحمة
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

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

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ظاهرةﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺗﻜﻮن
ﺗﺄﺗﻲعىل الفرح
تبعث
وﻫﺬهظاهرة
الكتب
طباعة
انتشار
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
ً
ً
والرسور ،وأن يكون قلم املبدع كريما سخيا يف العطاء فهذا
إسطنبول» الذي قدمه الرتكي أوزجان دينيز
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
مصدر فخر واعتزاز ،ففي جميع األحوال الب ّد أن يكون اإلبداع
ﺻﺤﺘﻬﺎشخصية
ﻋـﲆآنفري يف
اﻟﺠﻤﻬﻮروآصيل
شخصية فارس
ﺑﺼﻮرة
يفﻟﺘﻄﻤﱧ
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
املؤرش الحقيقي لقلم الكاتب ،فالنصوص هي التي تأخذ برقاب
وﻫـﻲوحقق
مواسم
من ثالثة
وهو يتكوّن
ثريا،
ﺗﻘﻮد
واﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ
ﻣﻠﻴﺌـﺔ
ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮاﺣـﺔ واﺳﻌﺎد اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ ان ﺗﻌﻢ
أصحابها نحو مرافئ النجاح أو مهاوى الفشل ،والقلم املبدع
نجاحا ً
عرضه.
كبريا ً وقت
ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
دراﺟﺘﻬـﺎ
اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ ،ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
الرصني وحده القادر عىل سحب صاحبه العتالء عرش الريادة
من أبطال مسلسل
»ﺑﻨﺤﺐبدأ كل
صعيد آخر،
عىل
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
اﻟﺤﻴﺎة«.
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ
والسيادة .
جديدة،
أعمال
عىل
باالتفاق
بريوت»
«عروس
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ
,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
يف اآلونة األخرية انترشت حاالت اإلسهال الحاد لدى بعض
حيث بدأت كارمن بصيبص بالتحضري
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ١٩٤٦اول ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ”
ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ملسلسلها الدرامي الجديد «الربيئة» ،وكذلك
الكتاب ،وأخذت أقالمهم تقذف ما يف جوفها لتنثره عىل رؤوس
اﺑﻦ اﻟﴩق ” ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن ،ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
املتلقني ،ومع صدور كل كتاب تجد فيه دالالت واضحة ال لبس
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ” اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻐﺪاد ” ،ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ اﺛـﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮم
فيها وال غموض عىل ّ
ﰲ من
األدنى
صاحبه ال
أن
اﺣﺪ
الحدﺳﻤﺮ
يمتلكﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ﻳﺠﻠﺲ
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ ،وﻛﺎن
مستعينا ً
منهمﻣﻊ ّ
اإلبداع ،إال ّ
بكل
عمله
يمارس
ظل
البعض
أنﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ
ﰲً
معتقدا
الزائفة،
الشهرة
تدفعه
ﺑﻌﻨﻮان ”التي
والوسائل
األساليب
ّ
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
ﻛﺎﻣﺮان
إىلاﺧﺮاج
اﻓﻨﺪي“
ﺳﻌﻴﺪ
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
وقعت رشكتا أناذر فيوترش ُيذكر أن للمؤلف العديد من عن مفاجأة قريبا ً بتوقيع ممثل السعودية ،كذلك ستشارك
ّ
الذي
املطبوع
ووفرة
الكتب،
كثرة
طريق
عن
يتحقق
أن
هدفهوﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
،١٩٥٨
وأوكسجني ميديا عقد رشاكة النجاحات يف األعوام األخرية أمريكي من نجوم هوليوود الفنانة القديرة هالة صدقي يف
يضع الكاتب
الوهم الذي
ومنساقا ً وراء
القارئ،
اﻏﻠـﺐ إىل
يقدمه
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ
واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ
اﻗﺮﺑﺎء
أحد األدوار الرئيسة املهمة.
اسرتاتيجية إلنتاج عدد من يف سوق السينما والدراما مثل ليشارك يف العمل.
ّ
فالسيايس
واحدة،
سكة
الفاشل عىل
السيايس
الفاشل
ﻋﺪد
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺑﺤﺪود ٢٠
اﻻﻗﺮﺑﺎء
ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد
معﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
األفالم السعودية واملرصية« ،عوالم خفيّة» للفنان الكبري أما عن األدوار الرئيسة ،فقد وقد رصّ ح املنتج أحمد عصام:
باألبواق التي
ترصيحاته
بكثرة
فشله
الفاشل
اﻟﻮاﻟﺪ،
واالستعانةﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ ﺗﺤﻔﺰ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ان ﺑﺪأ
يربر وﻣﺎ
اﻟﺤﻀـﻮرن
لتحجز مركزا ً متقدما ً يف شباك عادل إمام« ،فوق مستوى جرى التوقيع مع النجم أن أحداث الفيلم تدور يف إطار
ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
دﺑﻲ \
وتروّ
اغتصبه
حرام
مال
لقاء
البائرة
ملقوالته
ج
املدي
له
تكيل
املجيد الرهيدي؛ كوميدي اجتماعي ،وسننافس
ﻣﺮاﻋـﺎة عبد
وأﻋﺘﻘـﺪ أنالسعودي
عهد»« ،لدينا
اﻟﺰوراء :الوطن العربي يف الشبهات»« ،خيانة
التذاكر يف
وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻟـﻢ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺻﻮرة ﻛﺘـﻒ اﻟﻮاﻟﺪ ،وﻫﻲ ﺻـﻮرة ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
يستطيع
ال
به
يقوم
ما
كل
يف
وهو
األرملة،
وجيب
اليتيم
فم
من
املوسم املقبل بني كبار املنتجني أقوال أخرى»« ،سكر زيادة» أحد أهم النجوم السعوديني به يف دور العرض الصيف املقبل
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت ﺿﺤـﻚ اﻻﻗﺮﺑﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﻮر،
أن يلغي الفشل عنه مهما كان العطاء سخيا ً
العربية .اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ،
ومهما كان
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.يف األعوام األخرية يف مرص والسعودية وباقي أنحاء
اﻟﻔﱰةالساحة
و»الديزل» .أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ عىل
سوقإنالسينما
يف
اﻤﻟﻮﻗﻒ
ﻣﻦ ﻫﺬا
وﺑﻘﻲ اﻟﻮاﻟﺪ واﻗﻔﺎ ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ
اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
ﻳﺨـﺺ
ﻣـﺎ
ﰲ
اﻟﻄﺎﺋـﻲ،
وأﺷـﺎرت
واﻟﺘﻲ
ﻛﻮروﻧـﺎ
ﺟﺎﺋﺤﺔ
آﺛـﺎر
ﻣﻦ
ﺗﺘﻌـﺎﰱ
ﺑـﺪأت
ً
وأفاد اإلعالمي واملنتج السعودي ،ومن املقرر أن يخرج الفيلم والذي درس التمثيل واإلخراج الوطن العربي.
عىل اإلبداع،
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎالقدرة
دورال يمتلك
ﻛﺎﻧﺖالذي
الكاتب
وكذلك
الرصاخ قويّا،
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻓﻴﻪ..
اﻟـﺬي وﻗﻊ
اﻤﻟﺤﺮج
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻧﺼﻮص
اﻟﻘﺎدﻣﺔ:
ﻋـﲆ
أﻟﻘـﺖ
ﻟﻌﺪدالعديد من وأضاف :أن مضمون الفيلم
وشارك يف
مرص
وﺻﻠﺘﻨﻲ يف
ﻟﻘﺪ أديب،
عادل
اﻟﺤﻴـﺎة ،القدير
ﻣﺠـﺎﻻت املخرج
ﻛﻞ التعاقد
جرى
ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎأنه
أحمد عصام،
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎمؤلفاته
وال كثرة
ورطته،
اﻣﺎﻛﻦ من
ﺑﻐـﺪادينقذه
يستطيع أن
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺗﺠﺬب
الناقد ﻣﻨﺎﻃﻖ
فالاﻏﻠـﺐ
ﰲ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻳﺘﻢ
واﻟﺘـﻲ
واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ
اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ
ﻣـﻦ
واﻷﻓﻼم
اﻟﺪراﻣﻴﺔ
اﻷﻋﻤـﺎل
ﻣﻦ
اﻟﻜﺜﺮﻴ
وﻋﻄﻠـﺖ
ٌ
مع املؤلف املوهوب أمني جمال ويعكف كل من املخرج واملنتج األعمال السينمائية والدرامية يربز جماليات القيم والعادات
طريق الرواة
ﻣﻦعن
اﺑﻮاﺑﻬﺎإلينا
ﻣﺸﻬﺮةوصلت
وﻫﻲنصوص
فهناك
النجاح،
تقوده
اﻟﺼﺒﺎح
ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﺮاﺣﺔ،
إىل ﻣﻦ
ﺑﺴﺎﻋﺎت
اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ،
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
ﻇﺮوفوالسعودية ،األصيلة يف األرسة العربية،
ﺿﻤـﻦمرص
واملرسحية يف
الرئيسة من
سيناريو الفيلم ،ليكون عىل تسكني األدوار
لكتابة
ونجاحها
انتشارها
رس
تحمل
كانت
ولكنها
كتبها،
من
نعرف
ال
ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،ووﺻﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﻤﺠـﺮد
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ
وﺳﺄﻋﻠـﻦ
أﻛﺜـﺮ،
ﻣﻼﺋﻤـﺔ
ﻓﻴﻤﺎ
:
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ
اﻟﺪراﻣﺎ
ﺗﺄﺛـﺮ
ﻋـﻦ
وأﺿﺎﻓﺖ
ً
ً
ً
ّ
من
أفرادها
وتماسك
وحميمية
تلفزيونيا
برنامجا
حاليا
م
د
ويق
مرص
من
األول
الصف
نجوم
مرص
يف
للرشكتني
إنتاج
أول
كتبوا رواية
ﺟﻬﺎز املبدعني
الكثري من
وديمومتها ،وأمامنا
اﻻﺳﻒ
الذينﻓﻤﻊ
الكباراﻟﻴﻮم،
اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ
ان ﺗﺤﺠـﺰ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ
ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ
ﻳﺘﻌﻠـﻖ
تفاعليا ً
يحمل اسما ً
ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ التلفزيون خالل حبكة درامية متميزة.
أﻧﻬﺎ شاشة
ﻋﲆ:عىل
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت وس ُيعلَن
والسعودية ولبنان،
مؤقتا ً «.»9-9
وظلت
واملال،
والشهرة
االنتصار
خاللها
فحققواانمن
واحدة
دور
اﻏﻠﺐ
اﻏﻠﻘﺖ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ
اﺟﻮاء
ﺳـﺎدت
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
حتى اليوم
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎأذهاننا
عالقة يف
واﻧﻄﻔﺄت .اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ اﻏﻠﺒﻬﺎ
اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
املطبوعات،
ﺑﻌﺾمن
الهائل
ﻣﺆﺧﺮاالكم
ظاهرة هذا
لسنا
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻤﻟﺤﺎل
ﻓﺘﺤﺖ
تحليلﻟﻠﺨﺮدة..
بصددﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
ﺑﺴﺒﺐ
ﻃﻮﻳﻠﺔ
منﻓﱰة رﻛﻮد
وليس ﺑﻌﺪ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺻﺎﻻت ﻋﺮض
”اﻤﻟﻮﻻت“
التوغل يف
اختصاصنا
وبذورها،
جذورها
وبحث
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻘﺪﻳـﺮي
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
اﻻوﺿـﺎع
ﻓﺈن قصيدة
كتبوا
وﺑﺤﺴﺐللذين
واالجتماعي
النفيس
الرتكيب
معرفة
االجراءات اإلحرتازية خالل التصوير
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.مسلسل «قارئة مع العلم أن
يومنياﱃ تصوير
انتهى
ﻣﻴﻮلقبل اﻟﺤﻴﺎة
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ
ﻣﻮﺟﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﴍﻛـﺎت
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ
ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
الكتابة رغم
مواصلة
انقطعوا عن
واحدة ثم
أو رواية
واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ يتيمة
الفنجان» من بطولة النجمة اللبنانية ورد الخال كانت دقيقة جداًّ ،
يخضع
كان
بأكمله
الفريق
وأن
ﴍﻛﺎت
ﺧـﻼل اﴍاك
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻧﻬﻀـﺔ
الذي اﻗﺎﻣـﺔ
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق
الظاهرة ،ورصد
توصيف
ولكننا بصدد
حققوه،
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ« النجاح
يعيشون يف
لفحوص الـPCR
وأﺻﺒﺤﺖ كل
أحمد فهمي،
وزميلها باسم
ﺗﻨﺎﻓﺲ
واملمثلاﻟﻨﺎس
مغنيةاﻫﺘﻤﺎم
ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة
ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
والجميع وﺳﻴﻜﻮن
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ،
اثنني ﻣﺜﻞ
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
أحددور
اﻓﺘﺘﺎح
مخلفاتها،ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
الكاتب ،فهو حر
بوجه
الوقوف
ﻹﻋﺎدةحق
فليس من
مكان واحد منذ شهر وأسبوع ،و ُ
اختالطهم
منع
ي
تلقته
الذي
العرض
أن
نواعم
وعلمت
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
ﰲ
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺷﺎﺷـﺎت
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﺗﻠﻚ
ﻛﺎﻧﺖ
ان
ﺣﻘـﺎ
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ
ﻋﻠﻴﻬﺎ او
ولكننا نملك
يكتب؟
يكتب؟ وملن
ﺳﻴﻨﻤﺎ وملاذا
دوريكتب؟
ﺑﻨﺎءكيف
يكتب،
فيما
الجميع.
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲسالمة
بأحد ،حفاظا ً عىل
فيلمزاملنتجة
ورد الخال من رشكة إيغل
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺴﻠﺴﻼت
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﺷﺎﺷـﺔ
ﰲ
ﻋﻠﻴﻪ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف
أن
الوحيدﺑﻤﺒﻲ“
الطريق”ﺑﻤﺒﻲ
وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻻﻓﻼم ،عىل ّ
لهذا العمل القى قبوالً؛ خصوصا ً أنها ُيذكر أن النجمة ورد الخال تؤدي حاليا ً
ﺑﻌﺪ إىل
للوصول
أن
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪةوالتأكيد
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊيف القول،
الحق
بطولة
ﻟـﻢ
ﺟﺪﻳـﺪة
وأﻓـﻼم
اﻧﻌﻜـﺎس
ﻧـﺮى
أن
اﻤﻟﻬـﻢ
ﻣـﻦ
وأن
ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻻﻋﺒـﺎ
ﺳﺘﻜـﻮن
أﻧﻬﺎ
أﻋﺘﻘـﺪ
ﻻ
وﻟﻜـﻦ
ﻣﻦ ﺣﻴﺎة
اﺗﻌﺲ
ُ
”ﻤﻟﺒﻲ“.املطبوع ،وال غزارة اإلنتاج ،وال
وليس كثرة
اإلبداع،
اﺻﺒﺤﺖهو
النجاح
شاشة
ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ عىل
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ُيعرض
خانم» الذي
مسلسل «هند
العربيةﻣـﻦ ﻗﺒﻞ،
كانت تبعد نفسها عن األعمالﺗﻌـﺮض
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﺸﺎﺷﺔ
السعي املحموم لصناعة شهرة مزيفة لديوان شعر او رواية
مواطنها يورغو شلهوب؛ وهو
الجديد إىل جانب
دراما ﻫﻨـﺎك
املشرتكة وال تزال تؤمن بصناعةﻗﺎﻟـﺖ:
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
من املسلسالت اللبنانية الطويلة (ستني حلقة).
لبنانية خالصة وتصديرها إىل العالم.
فاقدة لعنرص ابداعها .
املسلسل الجديد مؤلف من عرش حلقات ،أما عن مشاركة الخال يف املوسم الرمضاني،
النفخ يف الجورب املثقوب ال يحقق إبداعا أيها السادة ،فرسعان
ٌ
صعب هذه السنة بفعل تأخر
سيناريو إياد الصالح وإخراج محمد فيبدو أن األمر
ما يرفع الغطاء عنه ليصبح مدعاة للسخرية والتندر .
ما
لفرتة
بعضها
وتأجيل
الدرامية
جمعة ،وقد يبدأ عرضه قريبا ً عىل تصوير األعمال
إىل اللقاء...
بعد لقاح كورونا الذي يصل لبنان الشهر املقبل.
منصة شاهد.
ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“ وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
ترسمها رشكة
الودية
عىل الرغم من الصورة
تقديمها ..يف
ﻛﻞ قبل
كبرية
داﺋﻤﺎودراسة
تحضريات
وﺟﻬﺎيلزمها
الحفالت
هذه
التيإﻗﺎﻣـﺔ
ﻋـﻦ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ
ﻣﺎ
ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا
ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ
”اﻟﺴﻘـﺎ
ﻣﺜـﻞإليها،
املنتسبني
النجوم
روتانا يف تعاونها مع
اﻟﺠﻮﻧﺔ“ّ .دمت وقتها.
الحفالت التي ُق
بعض
منقلبة عىل
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
إشارةﻋﻨﻬﺎ
ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ
ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﺣﺪث ﰲ
ً
يبدو أن الحال بني الرشكة وبني
مطالبة كل رشكات اإلنتاج
وقبل أيام ،غرّدت الزغبي
النجمة الذهبية نوال الزغبي
التي تملك أغنياتها عدم «تصفري» األرقام أو جعلها
ليس عىل ما يرام.
«صفر مشاهدات» بعد إعادة نرش الكليبات عىل
فقد علم من مصادر خاصة
موقع يوتيوب بحسب الزغبي.
أن حالة من الربود يف
واملعروف أن الزغبي تعاونت يف مسريتها الفنية
التعاون بني الزغبي وروتانا
مع رشكتني فقط هما روتانا وصوت الفن للمنتج
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
بدأت قبيل انتشار فريوس
محسن جابر ،وهذا بالطلبع يعني أن رسالتها
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
كورونا يف آذار /مارس املايض،
موجهة إىل رشكة روتانا ألن أغانيها املنتجة من
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
واحد من أسبابها هو أن رشكة
قبل صوت الفن لم تغيرّ ها األرقام وبقيت كما هي
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
َ
تسع إلقامة حفلة خاصة
روتانا لم
منشورة منذ سنوات.
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
ُ
بالزغبي عىل املنصات أو ما عرف وقتها
وربما تكون نوال الزغبي عاتبة عىل رشكة روتانا،
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
بحفالت «االونالين» ،وقد ّ
نفذت الرشكة
يف وقت خرجت زميلتها إليسا ويبدو أنها ستتجه إىل
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
حفالت إلليسا والفنانة نجوى كرم ومجموعة
أنغامي ملا تحققه املنصة الغنائية من سعة انتشار،
أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ﻣﻌـﻪ
من نجوم الخليج ،وبدا ذلك واضحا ً لدى الزغبي
وكذلك األمر بالنسبة إىل النجمة نانيس عجرم التي تتعاون
ﻛﺒﺮﻴة.
إﻧﺘﺎج
وﴍﻛﺔ
ﺷـﺎﻫﻦﻴ
وﻣﺤﻤﺪ
أﻣﻦﻴ
وﻧﴪﻳـﻦ
اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ
رﺟﺐ
وﻣﺤﻤﺪ
ﻋـﺰ
أﺣﻤﺪ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ
عندما ظهرت يف برنامج بداية «كورونا» عىل شاشة أم
يف مجمل إصداراتها مع رشكة «أنغامي» تماماً ،كما هي حال
تي يف مع املقدم اللبناني محمد قيس ،وانتقدت الحفالت الخاصة
الفنان راغب عالمة الذي دخل أنغامي التي تملك أعىل نسبة محتوى
التي تقدم أثناءها عىل محمالت ومنصات التواصل االجتماعي ،وقالت إن فني عربي يف العالم العربي.

«تسعة تسعة» فيلم جيمع جنوم الوطن العربي وجنماً عاملياً

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

ورد اخلال بطلة «قارئة الفنجان» خالل أيام

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

نوال الزغيب وروتانا ..عتب وبرود يف التعامل

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

„ÔjÀç€a@ﬁaÏاملراسة الفوري األداة الذكي�ة ث�م تثبيته
يس�تعد تطبيق
(واتسآب) للتخلص من مشكلة ببيانات جديدة ،وال يخترب
قديمة عانى منها التطبيق لفرتة (واتس�آب) دع�م التش�غيل
طويل�ة ،حيث إن هذه املش�كلة املتزام�ن للتطبيق على أجهزة
تتعلق باس�تخدام التطبيق عىل متعددة فحسب ،بل يخترب أيضا
عميل ويب متكامل ال يحتاج إىل
أكثر من جهاز يف وقت واحد.
يمنح الفلرت مؤثرات برصية وصفتها نرسين يشار إىل أن نرسين طافش شاركت مؤخرًا يف
الذكي.
بالهاتف
اتصال
التطبيق
وتوصل القائمني على
طافش بـ «الجمال الطبيعي» ،حيث نرشت بطولة مسلسل «الوجه اآلخر» الذي تم عرضه
بجهاز
التطبي�ق
ربط
ت�م
واآلن
اإلصدار
ويف
لحل لهذه املش�كلة،
فيديو استعرضت فيه مالمح وجهها ،وكتبت « :عىل شاشة  ،cbcوهو من بطولة ماجد املرصى،
وجود
وأثناء
هاتف،
ورقم
معني
برنامج
م�ن
التجريب�ي الجديد
أنتم حلوين كيف ما كنتم بس إذا حبيتو تلعبو وندى موىس ،وهبة األباصريي ،ومادلني طرب،
اﻟﺰوراء :االهتم�ام به�ذه املي�زة يف االختب�ار التجريب�ي
 ، /2.21.30ت�م
بالفالتر صار فيكون هأل تستخدمو الفلرت وعماد رشاد ،وكارولني عزمي ،ومهند حسني،
دﺑﻲ
املشكلة كتس�جيل الخروج من املبك�ر ،س�تتلقى اإلص�دارات
الخاص فيني ،الجمال الطبيعي بواسطة قصة ماجد املرصي ،تأليف فداء الشندوييل
سميح النقاش ،وإنتاج سينرجي.
وإخراج
طافش».
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،نرسين
ﺑﻬـﺬه دعمًا
(واتس�آب)
املتصل
الجه�از
أﺗﺎﺣـﺖعلى
الحس�اب
ﺑﻐﺪاد ؟
ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ ،ﻋﺎﺋﺪ اﱃ
اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ
منﻻ اﺑﺼـﻢ
املس�تقرةأﻧـﺎ
اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن -
اﻟﺪاﺋﻤـﺔ
اﻹﻗﺎﻣـﺔ
ﺑﻌـﺪ أن
هذا
الحق،
وقت
يف
أجه�زة
لعدة
(واتسآب).
بحساب
واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ  -اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج
واﻤﻟﻄﺮب
محدد
موعد
اإلعالن عن
ﻋﺎﻟـﻢ ولم
فق�ط
الخ�روج من�ه
ويمك�ن
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
اﻷرض
ﺗﻀﺎرﻳﺲ
اﻟﻐﻨﺎءيتم ﻧﺘﻴﺠﺔ
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ
اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر
ﻓﺮﺻـﺔ
الخاصية
التطبيق من
إزال�ة
طري�ق
ع�ن
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
الجديدة.ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ
لتفعيل ﻣﺒﺎﴍ
ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ
اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟـﺬوق اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة • ﻃﻤﻮﺣﻚ إذن؟
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ أﺳﻠﻮﺑـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
كعادتها تثري اإلعالمية ،حليمة بولند ،الجدل من حني آلخر،
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم ﻛﺒﺮﻴ.
أعلن�ت رشكة “غوغل” األمريكي�ة إجراء اختبارات على ميزة أصبحت
وخاصة باستعراضها ممتلكاتها الثمينة ،وآخر ما قامت به
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
بولند هو نرشها مقطع فيديو وهي تشرتي هاتفا ً جديدا ً مميزا ً
تتوافر يف العديد من التطبيقات الش�هرية املوجودة عىل الهواتف الذكية.
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
املكتب
لنسخة
الوضع املظلم
إضافة ميزة
وﺗﻌﻠﻢحاليا
“غوغل”
وتخترب
بمناسبة عيد الحب.
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎتذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
سطح وﻫﻢ
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ،
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ
أﴎارﻫـﺎ،
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
درس
ً
بحث
خلفية
ستتحول
تفعيلها
حال
يف
والتي
بها،
الخاص
البحث
هاتف حليمة بولند صنع من الذهب خصيصا لها من عيار 24
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
الحكيم ﺳﺘﺠﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺟﺬورك؟
عمار ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ
ﻓﺈﻧﻨﻲ •
ملحرك ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
راﺳﺨﺔ ﰲ
ﻓﺎروق ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚالسيد
“غوغل”
داك�ن
ل�ون
“غوغ�ل”
ومن األملاس ،وظهر يف الفيديو نقش اسم حليمة بولند عىل ظهر
امليزةﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
اختب�اراتوﻏﺮﻴ
أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ
جدا.وتجري اﻋﺘﻘﺪ
ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ
رمادي ُﺑﻌـﺪ
ﺟﺮى ﻋﻦ
اﻟﺤـﻮارإىلاﻟﺬي
ﰲ ﻫـﺬا
فريج”،
“ذا
موقع
موظف�ي
من
اثنان
رصدها
والتي
ضي�ق،
نطاق
على
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ،امأﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
ﰲ
اﻷﺧﺮﻴ
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ،
ﺑـﻞ
ﺟﺎﻣﺪة
ﺣﺎﻟـﺔ
ﻟﻴـﺲ
اﻟﻐﻨـﺎء
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
ﺑﻐﺪاد
ﰲ
اﻟﻐﻨﺎء
ﺳﺎﺣﺔ
ﻋﲆ
ﻃﺮأت
اﻟﺘﻲ
وأﴎار
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،
اﻟﻘﺎدم
ﺟﺪﻳـﺪه
ﻋﻦ
ﻣﺤﺴـﻦ
الهاتف.
لدينا جتربة س��ابقة مع حظر التجوال س��واء اجلزئي
“تويرت”.
واﻟﺘﻲ عىل
“ ،”9to5Googleوبعض املستخدمني
موقع
وكذلك
اﻟﺤﻀﺎرة .
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
موقعﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺤﴫت
ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﻨﺎء
وتحدثت بولند يف مقطع الفيديو ،عن مواصفات الهاتف وسعره،
الشامل ..
اﻟﻌﺮب؟
اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ
ﻣﻊ
ذﻟﻚ
وﺑﻤﺎ
•
ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
رﺑﻤﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺨﻠﻴـﺞ
ﺑﻠﺪان
ﰲ
ﺑﺎﻟﺬات
ﻫﻨـﺎ
اﻵن؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﰲ
إﻗﺎﻣﺘﻚ
ﺗﺸﻜﻞ
وﻣﺎذا
•
؟
ﺗﻌﻘﺐ
ﻣﺎذا
•
املظلم”
“الوضع
فيه�ا
يظهر
التي
األوىل
امل�رة
ليس�ت
هذه
أن
إىل
يش�ار
وقالت حليمة »:املفاجأة ،هذا هاتف ذهب عيار  24وحولينه كله
خصوصا
االجتماعي
والتواصل
للتزاور
فرصة
احلظر
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪوفر
-
ﻗﺪرة
ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﲆ
اﻟﻠﺤـﻦ
أﺿﻊ
ﻷﻧﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ،
ﺣﻘﻘﻨﺎ
وﻛﻠﻤﺎ
واﻟﻠﻬﺠﺔ،
واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎدات
اﻟﺒﻠﺪ
أوﺿﺎع
ﻓﻘﻂ،
اﺳﺘﻘـﺮار
وإﻗﺎﻣﺔ
ﻫﺠﺮة
ﻫﻲ
أﻧﻬﺎ
ﻣﻊ
ﺣﺰﻧﻬﺎ
ﰲ
أﴎار
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
ﻳﻜﻮن
أن
ﺟﻤﻴﻞ
لبحث “غوغل” عىل سطح املكتب ،إذ أبلغ موقع “ ”9to5Googleالشهر
أملاس ..شوفوا الجمال والتفاصيل األنيقة والحلوة».
االصابات .
ﺳﻮفادى
الشعبية مما
املناطق
التوقيت.وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا يف
ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
تضاعفاﻤﻟﻄـﺮب أو
ﻧﻌﺰزاىل أداء ﻫـﺬا
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
اﻻﻧﺘﺸـﺎر
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
“الوضعاﻟﻴﻮم
رصدوادﻻﻻت
وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﻮروﺛﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
وﻗﺒﻞ يفذﻟﻚذلك
املظل�م”
األش�خاص
امل�ايض أن بعض
وأضافت« :أنا طالبته باسمي ذهب عيار  ،24يف ذهب عيار ،21
التجوال
ﺳﺎﻛﻨﻲيف منع
الس��يطرة
املظلم،رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ -
ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء
عج��زت القوات االمنية عن )ﻳﺎ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا
ﺳﻨﻮات
دﺑﻲ
ﰲ
ﺷـﺠﻮن
ذو
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﰲ
واﻟﺤﺰن
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..أن تطبيق (تويرت) للتواصل االجتماعي يتوافر فيه الوضع
يذكر
وعيار  ،18ويف مطيل ذهب ،ويف أملاس أنا طالبته أملاس .وكله
اليت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﺷـﺘﻬﺮت
وﻗﺪ
اﻤﻟﺎﺟﺪ،
راﺷـﺪ
؟
ﻣﺆﻤﻟﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻞ
ﻣﺤﺴﻦ
وﻣﻬﻨﺪ
اﻟﻐﺮﺑﺔ
•
وﻫﺬا
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ،
اﻤﻟﺤﻄـﺎت
ﻋﱪ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ
كم�اﻃﺒﻌﺖ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
الس��يارات
على
مقتص��را
احلظر
وبقي
لالش��خاص
“وورد”
مس�تندات
لجعل
إج�راءات
مايكروس�وفت
رشكة
تخترب
بأسعار مختلفة يبدأ من  900دينار إىل  10آالف دينار حسب
ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
واﺧﺘﻼف
ﺑﻐﺪاد
ﻋـﻦ
واﺑﺘﻌﺎدي
وﻣﺮارﺗﻬﺎ
اﻟﻐﺮﺑـﺔ
اﻟﺤﺼﺎر
ﻓـﱰة
ﺧﻼل
ﺑﻐﺪاد
ﰲ
ﻣﻨـﻪ
ﻧﻌﺎﻧﻲ
ﻛﻨـﺎ
ﻣﺎ
اﻟﺤﺰﻳﻦ..
اﻟﻄﻌﻢ
ﻫﺬا
ﺳﻮى
ﻳﺘﺬوق
ﻻ
التنقل الفايروس بطبيعة احلال.
مظلمة بالكامل عند تفعيل تلك امليزة يف الربنامج.
الطلب».
حسام الحاج
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

نسرين طافش تطلق فلرتا جديدا على Instagram

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

محرك بحث غوغل يبدأ اختبار ميزة جديدة

آن األوان ان نتف��ق على بن��اء دول ٍة واحدة
وأمة واحدة ومصاحل موح��دة عليا ،وهوي ٍة
وطني ٍة جامعة  ،نقوى يف ظلها مجيعا وننعم
باالستقرار واألزدهار واالحرتام.

حليمة بولند تستعرض هاتفها اجلديد من
الذهب واألملاس

