وزير اخلارجية يف روما رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
للقاء بابا الفاتيكان
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
توجه وزير الخارجيّة فؤاد حسني ،امس السبت،
إىل العاصمة اإليطالية روما يف زيارة رسمية
يلتقي خاللها بابا الفاتيكان.وقال املُتح ّدث
باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّ اف يف بيان
تلقته «الزوراء» :إن «وزير الخارجيّة توجه إىل
العاصمة اإليطالية روما ،لعقد جولة لقاءات
وحوارات مهمة مع املسؤولني هناك ،يف دولة
الفاتيكان ،ويف الدولة اإليطالية».واشار اىل ان
«حسني سيلتقي بابا الفاتيكان ،ويبحث معه
مخرجات زيارته إىل العراق».
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يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أمانة جملس الوزراء لـ

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

 :توجيهات صدرت إىل ثالث وزارات وسلطة الطريان جللب العالقني يف اهلند

لحج�ر جمي�ع الوافدي�ن دون استثن�اء
من اج�ل سالمته�م وسالم�ة املواطنني
العراقيني.ولفت اىل :انه كان هناك توجيه
اىل وزارة الصح�ة التخ�اذ االج�راءات
والتدابري الالزم�ة الستقبالهم ووضعهم
يف االماك�ن املخصص�ة وتهيئ�ة اماك�ن
لحجره�م .مؤك�دا :ان جمي�ع الوافدين

سيخضع�ون لق�رارات اللجن�ة العلي�ا
للصح�ة والسالمة الوطنية للحفاظ عىل
سالمة املواطنني.وك�ان مدير عام دائرة
الصح�ة العام�ة ،رياض عب�د االمري ،قد
ذكر ،يف وقت ساب�ق :ان “تهيئة االماكن
الستقبال املواطنين القادمني من الهند
جارية من قب�ل دوائر صحة املحافظات

لنقلهم اليها”.واضاف ان “هذه االماكن
مختلف�ة بعضه�ا تابع�ة اىل ال�وزارات
واخ�رى للعتب�ات املقدس�ة” ،مبينا :ان
كل محافظة هيأت املكان املخصص من
اجل حجر الوافدين ملدة  14يوما”.واشار
اىل ان “ه�ذا يعد اجرا ًء احرتازيا للحيلولة
دون انتقال الساللة الجديدة من فريوس

يف عيدهم  ..عمال العراق يعانون املتاعب واملصاعب وال قانون حلمايتهم

كورون�ا اىل املجتمع العراق�ي”.ويف وقت
ساب�ق ،وجه�ت وزارة الخارجي�ة ن�دا ًء
للعراقيني العالقني يف الهند.وقال املتحدث
باس�م الوزارة ،احم�د الصحاف ،يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :إن “سالمتكم اولوية
قص�وى للحكوم�ة العراقي�ة وسنكون
عندكم بالقري�ب العاجل وبالتنسيق مع
وزارة الصح�ة ووزارة النق�ل واللجن�ة
العليا للصحة والسالمة الوطنية ،ووفقا ً
إلج�راءات الصح�ة والسالم�ة الوطنية
العليا”.وكان رئيس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،ق�د وج�ه ،يف وق�ت ساب�ق،
بإجلاء امل�رىض العراقيين العالقين يف
نيودلهي.وقال السفري العراقي يف الهند،
فلاح الساع�دي ،يف ترصي�ح ساب�ق:
إن “الكاظم�ي وج�ه بإجلاء امل�رىض
العراقيني العالقني يف نيودلهي”.وأضاف
أنه “النمتلك معلوم�ات محددة بإصابة
عراقيني بالساللة الهندية ،ولكن لدينا 6
وفيات بعد إصابتهم بفريوس كورونا”.
ولفت إىل أنه “يوجد لدينا نحو ألف عراقي
يرغ�ب بالعودة إىل بغداد”.وسجلت الهند
يف االي�ام االخيرة ارتفاعا كبيرا يف عدد
االصاب�ات والوفي�ات بفيروس كورونا
بعد ظه�ور الفريوس املتحور ،ما ادى اىل
انهي�ار النظام الصحي يف الهند.ووجهت
الحكوم�ة الهندي�ة ن�داء استغاث�ة اىل
املجتمع الدويل نتيج�ة فقدان سيطرتها
اىل االصاب�ات ،وقدم�ت ع�دد م�ن الدول
املساعدات االغاثية اىل دولة الهند.

العراق يسجل تراجعا بإصابات ووفيات كورونا وحاالت الشفاء تواصل االرتفاع
“سامسونج” تزيل تفاحة أبل من عرش اهلواتف النقالة

االخرية

يف اليوم العاملي للعمال

الرئاسات الثالث تهنئ شرحية العمال
وتدعو إىل ضمان حقوقهم التقاعدية

قطاع�ات اإلنت�اج الصناع�ي والزراعي
والس�ياحي والخدمات ،وع�دم االعتماد
كليا ً على النفط ،وضمان حق العراقيني
يف حياة ح�رة كريمة”.م�ن جهته ،ذكر
رئي�س الوزراء ،مصطف�ى الكاظمي ،يف
تغريدة له بمناس�بة عيد العمال تابعتها
“الزوراء” “ :عيد العمال العاملي ،مناسبة
لن�ا كعراقيين ،لتجديد عه�د العمل من
أجل العراق ،وإعالء قيمة العمل كوسيلة
بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جمي ًعا..
كل عام وعمّال العراق بخري.

تفاصيل ص2

لليوم الثاني  ..احلظر يدفع الدوالر
لالستقرار

بغداد /الزوراء:
توقف�ت البورصة الرئيسي�ة يف سوقي
الكفاح والحارثي�ة بالعاصمة العراقية
بغ�داد ،ع�ن الت�داول نتيج�ة الحظ�ر
الشام�ل الذي تم تطبيق�ه خالل الفرتة
املاضي�ة من يوم�ي الجمع�ة والسبت.
وق�ال مص�در إن البورص�ة الرئيسي�ة
يف س�وق الكف�اح والحارثي�ة ببغ�داد
توقف�ت ع�ن الت�داول نتيج�ة تطبي�ق

الحظر الشامل.وأضاف أن أسعار البيع
والشراء استق�رت يف مح�ال الصريفة
باالٔس�واق املحلية الت�ي فتحت البعض
منه�ا ابوابها يف بغ�داد ،حيث بلغ سعر
البي�ع  148250دين�ارا عراقي�ا ،بينما
بلغ�ت اسع�ار الشراء  147250دينارا
لكل  100دوالر امريكي.واش�ار املصدر
اىل ان البورص�ة يف اربيل لم تشهد امس
تداوال ايضا لوجود عطلة رسمية فيها.

بعد تنازله عن متديد واليته

رئيس الصومال يكلف رئيس الوزراء
بإجراء انتخابات

مقديشو /متابعة الزوراء:
أعل�ن الرئي�س الصوم�ايل ،محم�د عبد
الل�ه محم�د ،التنازل رسميا ع�ن تمديد
واليته مل�دة سنتني ،وكلف رئيس الوزراء
بمسؤولي�ة تنظي�م انتخاب�ات وف�ق
اتفاقي�ة  17سبتمرب.وواف�ق مجل�س
الن�واب الصوم�ايل باإلجم�اع ،ام�س
السب�ت ،عىل إلغاء تمديد فترة الرئاسة
ملدة عامني إضافيين ،والتي أثارت جدال
بع�د املوافقة عليه�ا الشه�ر املايض ،يف
خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة يف
العاصم�ة مقديشو.ويف بث مبارش ،نقل
التلفزي�ون الصومايل عملي�ة التصويت،
التي ج�اءت بعد وقت قصري من خطاب
ألقاه الرئيس محمد عبد الله محمد أمام
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بغداد /الزوراء:
هنأت الرئاس�ات الثالث ،امس الس�بت،
رشيح�ة العم�ال العراقيين بمناس�بة
عي�د العم�ال العامل�ي ،فيم�ا دع�ت اىل
رضورة ضم�ان حقوقه�م التقاعدي�ة.
وقال رئيس الجمهوري�ة ،برهم صالح،
يف تغريدة له تابعته�ا “الزوراء” :ان “يف
ي�وم العمال العاملي نحيي بإجالل نضال
ُبن�اة الوطن”.وأض�اف :أن”االنتص�ار
لحقوقه�م يك�ون بإصلاح االقتص�اد
وتحقيق التنمية واالعمار بتوفري فرص
العم�ل عرب تكافؤ الفرص واس�تنهاض

بغداد /الزوراء:
دعا عضو يف حقوق االنسان العراقية ،امس السبت ،مفوضية االنتخابات اىل تمديد
تحديث بطاقات الناخب البايومرتية إلعطاء الفرصة ألكرب عدد من الناخبني للمشاركة
يف االنتخابات.وقال قال عضو مفوضية حقوق االنسان ،فاضل الغراوي ،يف بيان  :ان
املشاركة االنتخابية الواسعة ستساهم يف حماية الصوت االنتخابي وتعزز الحقوق
السياسية للناخب.واضاف الغراوي :اننا ندعو مفوضية االنتخابات اىل تمديد موعد
تحديث البطاقة البايومرتية للناخبني من أجل املساهمة يف تحقيق مشاركة واسعة يف
االنتخابات .ولفت إىل :أن عزوف الناخبني كان بسبب عدم الثقة بالعملية السياسية
وما تؤول إليه نتائج االنتخابات والحاجة املاسة إلعطاء فرصة للناخبني يف املشاركة
يف االنتخابات لتحقيق التغيري االيجابي بما يكفل األمن االنتخابي للناخب.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزوراء /حسني فالح:
كش�فت االمانة العامة ملجل�س الوزراء
ع�ن اج�راءات الحكوم�ة للتعام�ل م�ع
العراقيين العالقني يف الهن�د بعد انهيار
النظ�ام الصح�ي هن�اك نتيج�ة تفشي
الوب�اء ،وفيما اعلنت ص�دور توجيهات
اىل وزارات الخارجي�ة والصح�ة والنق�ل
وسلطة الطريان املدني لجلب العراقيني،
اكدت تخصي�ص اماكن لخضوع جميع
الوافدين من الهند اىل الحجر الصحي.
وقال املتحدث باسم االمانة العامة ،حيدر
مجي�د ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :انه بعد
ارتف�اع املوقف الوبائ�ي يف الهند وانهيار
النظام الصحي هناك وصلت مناش�دات
كثيرة م�ن املواطنني العراقيين لغرض
تسهيل قدومه�م اىل العراق.واضاف :ان
الحكوم�ة ووزارة الخارجية عىل تواصل
مستمر م�ع السفارة العراقي�ة يف الهند
لالطالع عىل اوض�اع املواطنني العراقيني
سواء املقيمين او املواطنني الذين كانوا
يف رحلات عالجي�ة .الفت�ا اىل :ان اغل�ب
العراقيني يف الهند كانوا برحالت عالجية.
واش�ار اىل :ان هناك تواصال مستمرا بني
االمانة العام�ة ووزارة الخارجية ملعرفة
اع�داد العراقيني .مبينا :انه صدر توجيه
من رئيس ال�وزراء اىل وزارات الخارجية
والنق�ل والصح�ة ،باالضاف�ة اىل سلطة
الطيران املدني ،من اج�ل تسيري رحالت
استثنائي�ة خاصة إلع�ادة العراقيني من
الهند ،فضال عن تخصيص اماكن معينة

مفوضية حقوق اإلنسان تدعو لتمديد
مدة حتديث بطاقة الناخب

الربمل�ان ،وقال فيه إن�ه طلب من رئيس
وزرائه اتخاذ االستع�دادات لالنتخابات.
وقال بيان صدر عن الرئاسة الصومالية
إن “رئيس الوزراء لدين�ا سيقود عملية
االستعدادات وتنفيذ العملية االنتخابية،
بما يف ذل�ك الرتتيبات األمني�ة الرئيسية
لالنتخاب�ات لضمان إج�راء االنتخابات
يف ج�و سلم�ي ومستقر”.وأعلن محمد
حسني روبيل ،رئي�س الوزراء الصومايل،
يف وق�ت ساب�ق معارضته لق�رار تمديد
والية الرئيس محم�د فرماغو.وأصدرت
واليت�ان حليفت�ان سابقت�ان للرئي�س
الصوم�ايل بيانا مشرتكا يدع�و أيضا إىل
إلغ�اء تمديد والية الرئي�س ،التي انتهت
قبل شهرين.

الصحة :مل نرفع أية توصية بشأن
احلظر إىل اللجنة العليا
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت،
ع�دم رفعها أي�ة توصيات بش�أن الحظر
يف الفترة املقبل�ة للجن�ة العلي�ا للصح�ة
والسالمة الوطنية حتى اآلن ،فيما كشفت
ع�ن أن أغلب الزعام�ات الدينية يف العراق
تلق�ت التطعي�م باللق�اح املض�اد للوباء.
وق�ال مدير دائرة الصح�ة العامة ،رياض
عبد األمري ،يف ترصيح صحفي :إن «وزارة
الصحة لم ترفع حت�ى اآلن أية توصية إىل
اللجن�ة العليا للصحة والسلامة الوطنية
بش�أن الحظ�ر يف األي�ام املقبل�ة وربم�ا
ال تتواف�ق اللجن�ة العلي�ا م�ع توصي�ات
وزارة الصح�ة ،ويبق�ى الق�رار النهائ�ي
م�ن صالحي�ة اللجنة».وأض�ا ،أن «هناك
مناقش�ات داخ�ل وزارة الصح�ة بش�أن

املوضوع واجتماع اللجن�ة العليا لم يعقد
بعد».وبشأن مبادرة السيد مقتدى الصدر
بأخذ اللقاح وتفاعل املواطنني معها ،قال
عب�د األمير إن «هناك تواف�دا ً واضحا ً من
الش�باب على مراك�ز التلقي�ح خاصة يف
النجف وبعض املحافظات وأعداد امللقحني
ازدادت» ،كاش�فا ً عن أن «أغلب الزعامات
الديني�ة يف العراق أخذت اللقاح».ولفت إىل
أن «تجهيز الع�راق بكميات من اللقاح ما
زال محدودا حاله حال أغلب دول العالم»،
مبينا ً أن «كثريا ً من الدول تش�كو من قلة
التجهيز م�ن الرشكات املصنعة».وأش�ار
إىل أن «إقب�ال املواطنين على اللق�اح يف
الع�راق يوازي الكميات الت�ي تصل إليه»،
معربا ً عن أمل�ه «بزيادة وجبات اللقاح يف
األسابيع املقبلة».

صادرات اخلام العراقي ألمريكا
ترتفع حتى الـ 270ألف برميل
بغداد /الزوراء:
ش�ددت لجنة النفط والطاق�ة الربملانية عىل
رضورة الغاء العقود النفطية مع الرشكات
األجنبية ،ملا فيها من ارضار اقتصادية كبرية
على العراق .وفيم�ا أعلن�ت إدارة معلومات
الطاق�ة األمريكي�ة ارتفاع ص�ادرات النفط
العراقية للواليات املتحدة االمريكية ،إىل 270

أل�ف برمي�ل يوميا ،خالل األسب�وع املايض،
أكدت أن متوسط االستريادات األمريكية من
النفط الخام خالل األسبوع املايض من تسع
دول بلغ�ت  5ماليني و 728ألف برميل يوميا
مرتفع�ة بمق�دار ملي�ون و 235ألف برميل
باليوم عن األسبوع الذي سبقه.

تفاصيل ص5

بعد الطارمية..داعش يهاجم كركوك وسقوط شهداء من اجليش والبيشمركة

الكاظمي يوجه مبالحقة ومطاردة منفذي هجوم الطارمية االرهابي
بغداد /الزوراء:
وج�ه القائد العام للق�وات املسلحة ،مصطفى
الكاظم�ي ،ام�س السب�ت ،قي�ادة العملي�ات
املشرتك�ة بمالحق�ة ومطاردة منف�ذي هجوم
الطارمي�ة ال�ذي راح ضحيته عدد من ش�هداء
الجيش بينهم ضباط ،فيما ش�ن تنظيم داعش
االرهابي هجم�ات متفرقة عىل مواقع للجيش
والرشط�ة االتحادي�ة والبيشمرك�ة يف بغ�داد

وكركوك.وق�ال الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام،
اللواء يحي�ى رسول يف ترصي�ح متلفز ،تابعته
«الزوراء» :إن «العم�ل اإلرهابي الذي استهدف
منتسبين�ا ليل�ة الجمعة لن يم�ر دون عقاب»،
مبينا ً أن «القائد العام للقوات املسلحة مصطفى
الكاظم�ي وج�ه قي�ادة العملي�ات املشرتك�ة
بمالحقة ومطاردة منف�ذي الهجوم».وأضاف،
أن «القوات األمنية نفذت سابقا ً عمليات عدة يف

قضاء الطارمية ،والقطعات العسكرية ما زالت
موجودة هناك ،والت�زال هناك بقايا من داعش
يف الطارمية».وتابع الناطق باسم القائد العام،
أن «القوات األمنية تحقق رضبات موجعة ضد
عن�ارص داع�ش يف الطارمية ،وتعتم�د يف أكثر
عملياته�ا على الجه�د االستخباري».وأف�ادت
خلية اإلعالم االمني مساء الجمعة ،باستشهاد
 4مقاتلين بالجيش بانفجار عبوة ناسفة عىل

عجلته�م يف الطارمية.وذك�رت الخلي�ة يف بيان
تلقت�ه «ال�زوراء» :ان « الق�وات األمنية تجري
عملية تفتيش بحثا عن عنارص إرهابية أقدمت
على تفجري عب�وة ناسفة يف قض�اء الطارمية
ش�مايل العاصمة بغداد عىل عجل�ة همر تابعة
للف�وج  3الل�واء  59الفرق�ة السادس�ة جيش
عراقي».

تفاصيل ص3

اهلند :تسجيل أكثر من  400ألف إصابة بكورونا خالل الـ 24ساعة املاضية

نيودلهي /متابعة الزوراء:
يف رق�م يش�كل س�ابقة يف العال�م،
أعلن�ت وزارة الصح�ة الهندي�ة ،امس
الس�بت ،تس�جيل أكث�ر م�ن  400ألف
إصابة جديدة بفيروس كورونا ،خالل

الساعات الـ 24املاضية.وقالت الوزارة
إن�ه تم إحصاء  401أل�ف و 993إصابة
جدي�دة ،مما يرفع العدد اإلجمايل لهذه
الح�االت يف الهن�د إىل أكث�ر م�ن 19.1
مليونا.وبل�غ عدد الوفيات  3523خالل

الس�اعات الـ 24املاضية ،لريتفع بذلك
الع�دد اإلجمايل للذي�ن أودى كوفيد19-
بحياته�م إىل  211ألفا و 853ش�خصا.
وه�ذه امل�رة األوىل منذ تفشي فريوس
كورون�ا الت�ي يكسر فيها بل�د حاجز

الـ 400ألف إصاب�ة جديدة يوميا ،مما
يشير إىل حجم املأس�اة التي تعيش�ها
الهن�د البال�غ عدد س�كانها نح�و 1.3
ملي�ار نس�مة.وأمام ه�ول مأس�اة
فريوس كورونا ،لم يبق أمام السلطات

الهندية س�وى االس�تعانة بالجيش ،إذ
فتحت مستش�فيات عس�كرية أبوابها
يف محاول�ة للس�يطرة على أكبر أزمة
إنسانية تشهدها البالد.

تفاصيل ص2

خالل حمادثات فيينا
عن تشريعات
االقتصاد النيابية تكشف لـ
طهران :التوصل إىل اتفاق لرفع العقوبات القوانني املرحلة إىل الدورة النيابية املقبلة
عن األفراد والكيانات

طهران /متابعة الزوراء:
ق�ال كبري املفاوضين النوويين اإليرانيني،
مساع�د وزير الخارجي�ة ،عباس عراقجي،
إن طه�ران توصلت خالل محادث�ات فيينا
إىل اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية األفراد
والكيانات.ونقل موقع”  ”RTعن عراقجي
قوله “توصلنا إىل اتفاق لرفع العقوبات عن
غالبية األفراد والكيانات واملفاوضات حول
بقيتهم التزال متواصلة” ،مضيفا أنه “وفق
التفاه�م الذي ت�م التوصل إلي�ه حتى اآلن،
ينبغ�ي رفع كل العقوب�ات يف مجال الطاقة
واملص�ارف واملوان�ئ والسيارات”.وأش�ار

عراقج�ي إىل أن “مفاوض�ات فيينا وصلت
ملرحل�ة النض�ج وأصبحت أكث�ر وضوحا”،
الفت�ا إىل أن “مباحث�ات فيين�ا تسري ببطء
لكنه�ا تمضي قدما”.وأوض�ح أن “عملية
التف�اوض تباط�أت قليلا بسب�ب دخ�ول
مرحلة كتابة النص�وص يف بعض املجاالت،
لكنه�ا تميض إىل األمام”.وب�دأت املحادثات
النووي�ة اإليراني�ة الشهر امل�ايض يف فيينا،
حيث يلتقي باقي أط�راف االتفاق النووي،
وه�ي إي�ران وروسي�ا والصين وفرنس�ا
وبريطانيا وأملانيا ،يف فندق بينما يقيم الوفد
األمريكي يف فندق آخر.

الزوراء /يوسف سلمان :
صادق�ت رئاس�ة مجل�س الن�واب على االم�ر النيابي
الخ�اص بتعدي�ل تسمي�ة لجن�ة املصالح�ة والعشائر
النيابي�ة اىل لجنة اجتث�اث البعث النيابي�ة .كما قررت
هيئ�ة الرئاس�ة ،بموجب االم�ر النيابي ال�ذي تداولته
اللج�ان املعني�ة ،اضافة  10ن�واب اىل عضوي�ة اللجنة
الجدي�دة الت�ي ستكون برئاس�ة النائ�ب االول لرئيس
الربملان ،وتتوىل متابعة كل االجراءات املتعلقة باجتثاث
البع�ث وتفعيل القوانني الناف�ذة بذلك.باملقابل كشفت
لجنة االقتصاد وش�ؤون االستثم�ار النيابية عن جانب
م�ن حزمة ترشيعات القوانني الت�ي سرتحل اىل الدورة
النيابي�ة املقبلة.وقال�ت مق�رر اللجنة ،النائ�ب ميثاق
الحام�دي ،ل�ـ” ال�زوراء “ :ان “مجل�س النواب مىض

إلكم�ال جمي�ع الترشيع�ات األساسي�ة خلال الدورة
االنتخابي�ة الحالية ،مث�ل قانون االنتخاب�ات ،وقانون
املحكمة االتحادية ،وقانون املوازنة العامة وحل الربملان
قبل موعد االنتخابات “ ،واش�ارت اىل حزمة ترشيعات
القوانين االقتصادي�ة واألمني�ة والقوانين املتعلق�ة
بحقوق الشهداء.واضافت ان “ حزمة الترشيعات مثل
مقترح تعديل قانون االستثم�ار وسلطة الفاو وهيئة
التعدين والعشوائيات ،وكذلك القوانني الخاصة ببعض
املؤسس�ات االمني�ة والقانوني�ة واالكاديمية ،سرتحل
اىل الدورة الترشيعية املقبل�ة ،ألنها بحاجة اىل الدراسة
والتخطي�ط ،باإلضاف�ة إىل وض�ع الحل�ول املناسب�ة
للعقبات القانونية واالدارية”.

تفاصيل ص2

اجليش األفغاني يعلن بدء انسحاب القوات األجنبية من بالده

البنتاغون :احلرب الكربى القادمة ستكون خمتلفة متاما وال تشبه “احلروب القدمية”

واشنطن /متابعة الزوراء:
أعل�ن قائ�د الجي�ش األفغان�ي ،امس
السب�ت ،أن الق�وات األجنبي�ة ب�دأت
عملي�ة االنسح�اب م�ن بلاده ،بع�د
تدخله�ا عسكري�ا يف ه�ذا البل�د ع�ام
 2001على رأس تحال�ف دويل لط�رد
تنظي�م القاع�دة م�ن معاقل�ه بع�د

اعت�داءات  11أيلول/سبتمرب الدامية.
ج�اء ذل�ك بعدم�ا ش�دد وزي�ر الدفاع
األمريك�ي ،لويد أوست�ن ،يف أول كلمة
سياسي�ة مهمة له ،على أن بالده عىل
استعداد لرصاع محتم�ل يف املستقبل،
ال يشبه كثريا “الحروب القديمة” التي
استهلك�ت وزارة الدفاع لفرتة طويلة.

واعتبر وزي�ر الدفاع األمريك�ي ،لويد
أوستني ،أن الوالي�ات املتحدة يجب أن
تستع�د لن�زاع محتم�ل يف املستقبل ال
يشب�ه “الح�روب القديمة”.وجاء هذا
التقيي�م يف أول خطاب ب�ارز ألوستني
ح�ول سياس�ات البنتاغ�ون خلال
رئاس�ة جو بايدن ،من املقرر أن يلقيه

يوم الجمع�ة يف جزر هاواي األمريكية
حيث مقر قيادة الق�وات األمريكية يف
منطقة املحي�ط الهادئ ،ونقلت وكالة
“رويترز” مقتطف�ات منه.وحس�ب
النص املتوف�ر لدى “رويرتز” ،يتضمن
خط�اب أوستني الدع�وة إىل االستفادة
من التقدم التكنولوجي وتكامل أفضل

للعملي�ات العسكري�ة ح�ول العال�م،
و”لفه�م أرسع واتخاذ ق�رارات أرسع
وعمل أرسع”.وجاء يف خطاب أوستني:
“طريق�ة خوضن�ا الح�رب الكبرى
القادم�ة ستكون مختلف�ة تماما عما
قمنا به خالل الحروب األخرية”.

تفاصيل ص3
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الرئاسات الثالث تهنئ شرحية العمال وتدعو إىل ضمان حقوقهم التقاعدية

بغداد /الزوراء:
هنأت الرئاسات الثالث ،امس السبت،
رشيحة العمال العراقيني بمناسبة عيد
العمال العاملي ،فيما دعت اىل رضورة
ضمان حقوقهم التقاعدية.
وقال رئيس الجمهورية ،برهم صالح ،يف
تغريدة له تابعتها «الزوراء» :ان «يف يوم
العمال العاملي نحيي بإجالل نضال ُبناة
الوطن».
وأضاف :أن»االنتصار لحقوقهم يكون
بإصالح االقتصاد وتحقيق التنمية
واالعمار بتوفري فرص العمل عرب
تكافؤ الفرص واستنهاض قطاعات
اإلنتاج الصناعي والزراعي والسياحي
والخدمات ،وعدم االعتماد كليا ً عىل
النفط ،وضمان حق العراقيني يف حياة
حرة كريمة».
من جهته ،ذكر رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،يف تغريدة له بمناسبة عيد
العمال تابعتها «الزوراء» « :عيد العمال
العاملي ،مناسبة لنا كعراقيني ،لتجديد
عهد العمل من أجل العراق ،وإعالء قيمة
العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء
ننشدها جمي ًعا ..كل عام وعمّال العراق
بخري ..اليد التي تعمل هي وحدها

القادرة عىل بناء غ ٍد أفضل».
وأضاف« :العمل من أجل الوطن ،يبني
رصوحا ً ويحمي املستقبل».
كما أكد رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،أن الحكومة تعمل عىل تطوير
قانون الضمان االجتماعي ،مشددا ً
عىل أن مكافحة الفساد من أولويات
الحكومة.
وقال الكاظمي ،خالل زيارته ولقائه
العاملني يف مرشوع مبنى البنك املركزي
بمناسبة يوم العمال العاملي حسب بيان
ملكتبه اإلعالمي تلقته «الزوراء»« :أهنئ
جميع العمال العراقيني بيومهم هذا ،
وأتمنى لهم وألرسهم الصحة والسالمة
والعافية وأشكر جهودكم الجبارة،
السيما أنكم اليوم مستمرون بالعمل
إلكمال هذا املعلم الحضاري الكبري
الذي صممته إحدى مفاخر العراق زها
حديد».
اىل ذلك ،ذكر رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس ،يف تغريدة له تابعتها
«الزوراء» « :يف عيد العمال العاملي تحية
تقدير اىل عمال العراق وسواعدهم
املخلصة التي تنجز العمران وتحقق
االنتاج بغية النهوض بالوطن وصناعة

املستقبل».
واضاف الحلبويس « :نتطلع اىل دور جديد
للعمال يف تحقيق التنمية واالزدهار».
من جهته ،أكد وزير العمل والشؤون

االجتماعية ،عادل الركابي ،أن احرتام
حق العمال يكون عرب ترشيع قانون
التقاعد والضمان االجتماعي.
وقال الركابي يف بيان تلقته «الزوراء»:

املصادقة على تعديل تسمية جلنة املصاحلة والعشائر إىل اجتثاث البعث

عن تشريعات
االقتصاد النيابية تكشف لـ
القوانني املُرحلة إىل الدورة النيابية املقبلة

الزوراء /يوسف سلمان :
صادقت رئاسة مجلس النواب عىل االمر
النيابي الخاص بتعديل تسمية لجنة
املصالحة والعشائر النيابية اىل لجنة
اجتثاث البعث النيابية .
كما قررت هيئة الرئاسة ،بموجب االمر
النيابي الذي تداولته اللجان املعنية ،اضافة
 10نواب اىل عضوية اللجنة الجديدة التي
ستكون برئاسة النائب االول لرئيس
الربملان ،وتتوىل متابعة كل االجراءات
املتعلقة باجتثاث البعث وتفعيل القوانني
النافذة بذلك.
باملقابل كشفت لجنة االقتصاد وشؤون
االستثمار النيابية عن جانب من حزمة
ترشيعات القوانني التي سرتحل اىل الدورة
النيابية املقبلة.
وقالت مقرر اللجنة ،النائب ميثاق
الحامدي ،لـ» الزوراء « :ان «مجلس

النواب مىض إلكمال جميع الترشيعات
األساسية خالل الدورة االنتخابية الحالية،
مثل قانون االنتخابات ،وقانون املحكمة
االتحادية ،وقانون املوازنة العامة وحل
الربملان قبل موعد االنتخابات « ،واشارت
اىل حزمة ترشيعات القوانني االقتصادية
واألمنية والقوانني املتعلقة بحقوق
الشهداء.
واضافت ان « حزمة الترشيعات مثل
مقرتح تعديل قانون االستثمار وسلطة
الفاو وهيئة التعدين والعشوائيات ،وكذلك
القوانني الخاصة ببعض املؤسسات
االمنية والقانونية واالكاديمية ،سرتحل
اىل الدورة الترشيعية املقبلة ،ألنها بحاجة
اىل الدراسة والتخطيط ،باإلضافة إىل
وضع الحلول املناسبة للعقبات القانونية
واالدارية» ،مبينة ان « قوانني اخرى مثل
الخدمة املدنية وتعديل قانون التقاعد

املوحد تعتمد عىل رؤية الحكومة ماليا
واقتصاديا للميض بترشيعها يف املرحلة
الحالية «.
اىل ذلك ،اكدت لجنة العمل والشؤون
االجتماعية والهجرة واملهجرين النيابية
التزامها بإكمال اقرار قانون التقاعد
والضمان االجتماعي للعمال لكي تضمن
حقوقهم القانونية .
وحثت اللجنة ،يف بيان صحفي ،الحكومة
عىل رضورة مراعاة الوضع املعييش
للعمال ودعمهم ،وان تضع نصب عينها
رشيحـة العمال يف قراراتها النهم رشيحة
مهمة يف املجتمع وبجهودهم يبنى البلد.
كما دعت جميع االتحادات واملنظمات
النقابية العمالية اىل ممارسة عملهم
بكل جدية لحماية حقوق العمال والدفاع
عنهم .
باملقابل اكدت لجنة الخدمات وشؤون
ماض
االعمار النيابية ان مجلس النواب
ٍ
بإقرار القوانني التي تشجع القطاع
الخاص وتلبي طموحات العاملني.
واشار عضو اللجنة النائب ،برهان
املعموري ،اىل أهمية أن يأخذ العامل
العراقي مكانته الحقيقية يف املجاالت
الخدمية واالنتاجية لدفع االقتصاد املحيل
إىل االمام ،وصوال اىل دعم ورعاية كل أبناء
الطبقة العاملة يف العراق .
وأضاف ،يف بيان صحفي :إننا « اليوم
بأمس الحاجة لتفعيل القطاع الخاص
باعتباره رشيكا أساسيا لنهضة العراق»،
مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه أن يسهم
يف حماية العامل وتقديم الضمانات التي
تكفل العيش الكريم .

بعد تسجيل  5167إصابة و 33حالة وفاة

العراق يسجل تراجعا بإصابات ووفيات كورونا وحاالت
الشفاء تواصل االرتفاع
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت ،املوقف
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،وفيما اكدت تسجيل  5167اصابة جديدة
و 33حالة وفاة وشفاء  7295حالة ،حددت دائرة
صحة الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات حسب
املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد
الفحوصات املختربية ليوم امس ،38287 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية ،9376388 :مبينة انه تم
تسجيل  5167اصابة جديدة و 33حالة وفاة وشفاء
 7295حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل949341 :
( ،)%88.7اما عدد حاالت االصابات الكيل،1070366 :
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج ،105527 :يف
حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة،571 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل ،15498 :الفتة اىل ان عدد
امللقحني الكيل.351680 :
من جهتها ،أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة،
التوزيع الجغرايف لإلصابات وحاالت الشفاء الجديدة
لفريوس كورونا.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء» :إن «املؤسسات
الصحية سجلت اليوم يف جانب الرصافة  818إصابة
جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل»  551 :حالة
خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية  /قطاع
الرصافة  37حالة من خالل الرصد الوبائي /قطاع
بغداد جديدة  13حالة من خالل الرصد الوبائي /
قطاع النهروان  81حالة من خالل الرصد الوبائي
/قطاع الشعب  48الرصد الوبائي حالة من خالل/
قطاع الصدر  16الرصد الوبائي حالة من خالل /
قطاع البلديات الثاني  69حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع املدائن  17حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع االعظمية  144حالة من خالل
الرصد الوبائي /قطاع االستقالل  27حالة من
خالل الرصد الوبائي /قطاع الشعب  48حالة من

املأساة تتفاقم بعد تسجيل رقم مفزع

اهلند :تسجيل أكثر من  400ألف إصابة بكورونا خالل
الـ 24ساعة املاضية

نيودلهي /متابعة الزوراء:
يف رقم يشكل سابقة يف العالم ،أعلنت
وزارة الصحة الهندية ،امس السبت،
تسجيل أكثر من  400ألف إصابة جديدة
بفريوس كورونا ،خالل الساعات الـ24
املاضية.
وقالت الوزارة إنه تم إحصاء  401ألف
و 993إصابة جديدة ،مما يرفع العدد
اإلجمايل لهذه الحاالت يف الهند إىل أكثر
من  19.1مليونا.
وبلغ عدد الوفيات  3523خالل الساعات
الـ 24املاضية ،لريتفع بذلك العدد
اإلجمايل للذين أودى كوفيد 19-بحياتهم
إىل  211ألفا و 853شخصا.
وهذه املرة األوىل منذ تفيش فريوس
كورونا التي يكرس فيها بلد حاجز
الـ 400ألف إصابة جديدة يوميا ،مما
يشري إىل حجم املأساة التي تعيشها
الهند البالغ عدد سكانها نحو  1.3مليار
نسمة.
وأمام هول مأساة فريوس كورونا،
لم يبق أمام السلطات الهندية
سوى االستعانة بالجيش ،إذ فتحت

مستشفيات عسكرية أبوابها يف محاولة
للسيطرة عىل أكرب أزمة إنسانية
تشهدها البالد.
وهي خطوة تأتي بعد تزايد ما بات
يسمى يف الهند بطوابري األكسجني،
مئات من الناس يقفون بالساعات
للحصول عىل اسطوانة أكسجني ،قد
تنقذهم أو تنقذ أحد أقربائهم من
الفريوس ،يف وقت التزال غرف العناية
املركزة غري قادرة عىل استقبال املزيد
من املرىض.
وال يوجد أطباء متاحون أو مستعدون
لعالج مرىض كورونا يف الوقت الحايل.
كما أن نتائج اختبار «بي يس أر» التي
من املفرتض أن تكون متاحة بعد 24
ساعة ،لن تحصل عليها إال بعد ثالثة أو
أربعة أيام ،ومن دون تلك النتائج ،فإن
األطباء ليسوا مستعدين لعالج املرىض.
ويف خضم ذلك ،ال تزال االرقام الصحية
مُ فزعة ،إذ باتت البالد تسجل كل يوم
أرقاما قياسية ،كما قفز عدد الوفيات
اليومية الناجمة عن الفريوس ملا
يتخطى الثالثة آالف حالة.

أرقام أرعبت العالم وأجربته عىل تقديم
العون للبلد املنكوب صحياً ،لتحط
طائرة شحن أمريكية يف العاصمة
نيودلهي تحمل مساعدات طبية ،تشمل
أكثر من أربعمئة أسطوانة أوكسجني،
إىل جانب مليون من معدات الفحص
الرسيع لفريوس كورونا ،إضافة إىل
معدات املستشفيات األخرى.
كما وعدت عدة دول من بينها فرنسا

«بمناسبة األول من ايار عيد العمال
العاملي  ،نتقدم بأحر التهاني اىل الطبقة
العاملة يف العراق والعالم بعيدهم السنوي
ونعرب عن مشاعر االعتزاز بتاريخ هذه

الطبقة وتضحياتها يف خضم مسريتها
النضالية الوطنية ،متعهدين يف االرصار
عىل املطالبة بالحقوق والحريات لهذه
الرشيحة املهمة واملكافحة من أجل
ديمومة قضيتها عىل أساس الحرية
والعدالة واالنصاف».
وأضاف أن «األهداف هنا يجب أن تسري
باتجاه تعزيز مكانة الطبقة العاملة
وتفعيل دورها الحيوي يف تطوير
االقتصاد الوطني وإعادة اإلعمار مع
رضورة احرتام حق العمال العراقيني
بحياة كريمة عرب ترشيع القوانني
الكفيلة برفع مستواهم املعييش ومنها
قانون التقاعد والضمان االجتماعي،
فضالً عن السعي الجاد لحماية الحريات
النقابية مرشعة بقوانني تنسجم مع
مثيالتها يف بلدان العالم».
واشار اىل أن « قوة اقتصاد البلد
ومناعته مرهونتان بحصول العمال عىل
حقوقكم».
أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب،
حسن الكعبي ،أن مجلس النواب عازم
عىل سن ترشيعات تصب يف حماية
العمال.
وقال الكعبي يف بيان تلقته «الزوراء»:

«أتقدم بخالص التهاني وأطـيب
األمنيـات إىل رشيحة العمال الكرام يف
العراق وكل العاملني يف القطاع العام
والخاص داعيا ً املوىل القدير أن يمدهم
بمزيد من النجـاح والتوفيق يف أعمـالهم
عـىل الصعيد املـهني والشخيص مع
موفور الصحة والنجاح» .
وتابع الكعبي :إن «رشيحة العمال
هم العمود األساس يف تحقيق النمو
واالزدهار للبلدان  ،فهم بناة أوطانهم
والضمان الحقيقي ملستقبل أجيالنا
القادمة» ،مؤكدا ً أن «مجلس النواب
عازم عىل سن الترشيعات التي تصب يف
حماية هذه الرشيحة املهمة  ،واملساهمة
يف رفع مستواها املعييش».
وشدد عىل «رضورة أن ُتمارس هذه
الطبقة العاملة دورها الريادي يف إعمار
البالد وتقديم الدعم اىل القطاع الخاص
 ،وأن تأخذ الحكومة عىل عاتقها تفعيل
القوانني النافذة السيما قانون العمل
والوقوف عىل مشاكلهم وإنصافهم
والحد من استغاللهم من حيث تدني
األجور وضمان توفري فرص عمل أوسع
للشباب  ،وإلزام الرشكات االستثمارية
بنسب تشغيل العمالة املحلية».

وأملانيا وأيرلندا ،إضافة إىل أسرتاليا،
باملساعدة ،إىل جانب ذلك ،تخوض
ً
معركة أخرى تتمثل بتوفري
السلطات
لقاحات ملئات املاليني من السكان ،فالهند
ال تملك حاليا ً مخزونات كافية ملواجهة
هذه املوجة الفتاكة من الجائحة ،ما
دفع عددا ً من مراكز التطعيم يف مدينة
مومباي إىل إغالق أبوابها لثالثة أيام
بسبب نقص اللقاحات.

خالل الرصد الوبائي /مستشفى كمال السامرائي
 4حاالت /البلديات األول  95حالة من خالل الرصد
الوبائي  267/حالة خالل مراجعتهم للمؤسسات
الصحية  32/حالة يف مدينة الصدر 15/حالة يف
شارع فلسطني 22 /حالة يف الشعب 8 /حاالت يف
املدائن 16/حالة يف الحسينية  20/حالة يف منطقة
االعظمية 16 /حالة يف منطقة الكرادة 22 /حالة يف
منطقة العبيدي  31 /حالة يف البلديات 36 /حالة يف
منطقة بغداد الجديدة  9/حاالت يف منطقة االمني
 12/حالة يف منطقة الزعفرانية 8 /حاالت يف منطقة
الزوية 6 /حاالت يف منطقة املشتل  12 /حالة يف
منطقة النهروان  5/حاالت يف منطقة الكمالية 7/
حاالت يف منطقة الغدير .
وأضافت أن «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع إىل
 144773تويف منهم  ،1644ومتبقي قيد العالج
».11757
وذكرت الدائرة أن «صحة الرصافة سجلت اكتساب
1427شخصاً ،الشفاء يف عموم املؤسسات الصحية
التابعة لصحة الرصافة ،وتوزعت حاال تالشفاء

الجديدة ضمن املناطق التالية» 231 :حالة شفاء
يف منطقة مدينة الصدر 24 /حالة شفاء يف جانب
صحة الكرخ 92 /حالة شفاء يف منطقة النهروان
138/حالة شفاء يف منطقة البلديات  57/حالة
شفاء يف منطقة االمني 116/حالة شفاء يف منطقة
بغداد جديدة 95 /حالة شفاء يف حي الزعفرانية
 32 /حالة شفاء يف منطقة الراشدية  41 /حالة
شفاء يف منطقة حي النرص  86 /حالة شفاء يف
منطقة شارع فلسطني 118 /حالة شفاء يف منطقة
الشعب  43/حالة شفاء يف منطقة الحسينية 79/
حالة شفاء يف منطقة االعظمية  34/حالة شفاء
يف منطقة حي زيونة  45/حالة شفاء يف منطقة
بوب الشام  22/حالة شفاء يف شارع املغرب /
43حالة شفاء يف منطقة الحبيبية 39 /حالة شفاء
يف منطقة جرس دياىل 35 /حالة شفاء يف منطقة
زيونة 26 /حالة شفاء يف منطقة حي النضال 31 /
حالة شفاء يف منطقة حي القاهرة .
وأفادت أن «العدد الرتاكمي للحاالت التي اكتسبت
الشفاء ارتفع إىل  131372حالة شفاء».
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أكد أن التهديدات اليت تطلقها دول املصب “غري جمدية”

بعد الطارمية..داعش يهاجم كركوك وسقوط شهداء من اجليش والبيشمركة

إثيوبيا :مزاعم مصر غري عقالنية وحتركات
السودان مدمرة بشأن سد النهضة

الكاظمي يوجه مبالحقة ومطاردة منفذي هجوم الطارمية االرهابي

إثيوبيا /متابعة الزوراء:
أطل�ع وزي�ر الدول�ة اإلثيوب�ي للش�ؤون
الخارجية ،رضوان حسني ،الدبلوماسيني يف
بالده عىل م�ا قال إنها “األسب�اب الرئيسية
الت�ي عرقل�ت املحادث�ات م�ن املزاع�م غري
العقالنية ملرص وتحركات السودان املدمرة”
فيما يخص سد النهضة.
وش�دد على أن املجتم�ع ال�دويل يج�ب أن
يتفهم أن جميع مخ�اوف السودان قد تمت
معالجتها بالش�كل املناسب ،بينما استمرت
مصر يف ط�رح مطالباته�ا غير العقالنية
بحماية معاه�دات الحقبة االستعمارية من
خلال التزيين باملطالبة بأسم�اء ومطالب
مختلفة ،بحسب وكالة األنباء اإلثيوبية.
وأش�ار الوزير إىل أن إثيوبيا تأمل يف أن تؤدي
العملي�ة الت�ي يقودها االتح�اد األفريقي إىل
ح�ل مربح للجانبني يأخ�ذ يف االعتبار رفض
البلاد التوقي�ع على اتف�اق يح�رم األجيال

القادمة من حقوقها يف التنمية.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة
اإلثيوبية دينا مفتي إن االتفاقات التاريخية
لتقاس�م مياه الني�ل التي تتمس�ك بها دول
املصب (مصر والسودان) “غري معقولة وال
يمكن قبولها”.
وأض�اف مفت�ي يف إحاط�ة للصحفيين أن
“التهديدات الت�ي تطلقها دول املصب بشأن
سد النهضة غري مجدي�ة” ،مضيف أن بالده
تعول على استئناف مفاوضات سد النهضة
برعاية االتحاد األفريقي.
وأضاف “أصبح من الواضح أن هناك مؤامرة
إلفش�ال جهودن�ا وتقويض وجودن�ا ذاته،
لذلك علينا جمي ًع�ا املثابرة والقيام بدورنا”،
مشيرا إىل أنه تح�دث يوم أم�س إىل الجالية
اإلثيوبية يف كندا إلطالعهم عىل آخر تطورات
سد النهضة وحالة املفاوضات والعمل الذي
يتعني القيام به”.

بدأ جنمه يلمع يف اإلعالمني العربي والغربي

ص ّدام خليفة حفرت ..هل يكون قائد
ليبيا املستقبلي؟

لندن/متابعة الزوراء:
(ص�دام خليف�ة حفرت) ه�و أحد ابن�اء املشري
خليف�ة حفتر ،القائ�د الليب�ي املع�روف الذي
يحظ�ى بدع�م رويس وعرب�ي وغرب�ي يف ليبيا
بوج�ه الجماعات االخ�رى املسلحة واالرهابية
وغريها ،يف ليبيا املنقسمة.
صدام خليفة حفرت ،عسكري ش�اب متحمس
ويع�ده البعض قائ�دا مستقبلي�ا لليبيا او عىل
االق�ل للج�ش الليب�ي ،وهو يحظ�ى  -بحسب
املعلومات الت�ي ادلت بها بعض وسائل االعالم
االجنبي�ة  -بدعم القبائ�ل الجنوبية والرشائح
الشعبي�ة يف ليبي�ا ،ويحاول من�ذ توليه الفرقة
الرابعة بس�ط االمن والنظ�ام يف مناطق نفوذ
الجي�ش الليبي يف مواجهة الجماعات املتشددة
واالرهابية.
ب�دأ اسم ص�دام حفرت يط�رح مؤخ�را يف اكثر
من صعيد ،وهناك م�ن يرى أن ذلك يجعل منه
اسما قويا يف بورصة اسماء ليبيني مرش�حني
للقيادة املستقبلية ،وهن�اك الكثري من االخبار
والتقاري�ر التي تنشر تباعا عن�ه يف الصحف
واملجلات ووسائل االعلام الغربية واالمريكية
والعربي�ة مث�ل “الريبابليك�ا” االيطالي�ة
و”افريك�ا انتليجن�س” الفرنس�ة و”ف�ري
بيك�ون” االمريكية وغريها ،حتى ان الصحافة
االرسائيلية تطرق�ت إليه ،ووصفته بانه يعمل
عىل بس�ط االمن والنظام يف ليبيا ،وهو يحظى
بحس�ب الصحاف�ة االرسائيلي�ة برعاية ودعم
أجهزة مخابرات دولي�ة ،منها ايطاليا وفرنسا
والوالي�ات املتحدة ،إضاف�ة اىل الدعم اإلماراتي
لوالده خليفة حفرت.
قال�ت مص�ادر ليبية مطلعة إليلاف ان صدام
حفرت اصبح هدفا لبعض املعارضني له ولوالده،
ينرشون اخب�ارا غري دقيقة وغير واقعية عن
تحركاته ،وعن لقاءات ادعى البعض انه شارك

فيه�ا يف عواص�م عربي�ة وغربي�ة م�ع اجهزة
استخب�ارات م�ن دول ال تربطه�ا بليبي�ا اي
عالقات.
واشار مصدر خبري يف شؤون ليبيا إىل ان سهام
سي�ف االسالم الق�ذايف ،نج�ل الرئي�س الليبي
الراحل معمر القذايف ،بدأت تصوب تجاه صدام
حفرت ألنه يمل�ك دعما من القبائ�ل الجنوبية،
وهو االن من االشخاص الذين يقررون يف ليبيا
اذ ان اخب�ارا تم تداولها تشير اىل انه هو الذي
سه�ل تشكيل حكومة الوف�اق الليبية برئاسة
عبد الحمي�د دبيبه ،وعندما ح�اول هذا االخري
تغيير بعض التفاهمات ،عط�ل صدام االعالن
ع�ن تشكي�ل الحكوم�ة حتى ت�م االتفاق عىل
تشكيلة الوزراء التي ارادها هو.
كذل�ك يتح�دث العارف�ون بش�ؤون ليبي�ا انه
وراء تعطي�ل موازن�ة حكومة دبيب�ه يف الفرتة
االخرية.
يذك�ر يف هذا السياق ان صحفا عاملية ووسائل
اعلام مرئي�ة ومسموع�ة ومكتوب�ة تطرقت
مؤخ�را اىل صدام حفتر ،االمر ال�ذي يشري اىل
االهمي�ة التي يتمت�ع بها يف السياس�ة الليبية
الجدي�دة ،خاصة أن ليبيا مقبلة عىل انتخابات
يف اواخر العام الحايل ،وهناك أطراف كثرية تريد
االستفادة من هذه االنتخابات ،خاصة مواليي
تركي�ا من االخ�وان املسلمين الذي�ن يكيلون
االتهامات لص�دام ولوالده م�ن منطلق العداء
ومحاولة االقصاء ،بحسب مصادر ليبية.
اىل ذلك ق�ال مصدر استخباري غربي ان صدام
حفرت ش�اب متحمس ويمل�ك مقومات القائد
العسكري وهو االن عىل طريق التعلم يف مجال
السياس�ة الذي ال يرحم اح�دا ،وعليه ان يكون
مستعدا التهامات بالخيانة واتهامات اخرى يف
شتى املجاالت وتلفيق اخبار وتقارير وشائعات
ال نهاية لها ،عىل حد قوله(.املصدر/ايالف)

بغداد /الزوراء:
وج�ه القائد العام للق�وات املسلحة ،مصطفى
الكاظم�ي ،ام�س السب�ت ،قي�ادة العملي�ات
املشرتك�ة بمالحق�ة ومطاردة منف�ذي هجوم
الطارمي�ة ال�ذي راح ضحيته عدد من ش�هداء
الجيش بينهم ضباط ،فيما ش�ن تنظيم داعش
االرهابي هجم�ات متفرقة عىل مواقع للجيش
والرشط�ة االتحادي�ة والبيشمرك�ة يف بغ�داد
وكركوك.
وق�ال الناطق باسم القائد الع�ام ،اللواء يحيى
رس�ول يف ترصيح متلفز ،تابعته “الزوراء” :إن
“العمل اإلرهاب�ي الذي استهدف منتسبينا ليلة
الجمعة ل�ن يمر دون عقاب” ،مبينا ً أن “القائد
العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي وجه
قي�ادة العمليات املشرتك�ة بمالحقة ومطاردة
منفذي الهجوم”.
وأض�اف ،أن “الق�وات األمني�ة نف�ذت سابق�ا ً
عملي�ات ع�دة يف قضاء الطارمي�ة ،والقطعات
العسكري�ة م�ا زالت موج�ودة هن�اك ،والتزال
هناك بقايا من داعش يف الطارمية”.
وتاب�ع الناطق باسم القائد الع�ام ،أن “القوات
األمني�ة تحقق رضب�ات موجعة ض�د عنارص
داع�ش يف الطارمية ،وتعتم�د يف أكثر عملياتها
عىل الجهد االستخباري”.
وأف�ادت خلية اإلعلام االمني مس�اء الجمعة،

باستشهاد  4مقاتلين بالجيش بانفجار عبوة
ناسفة عىل عجلتهم يف الطارمية.
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء” :ان
“ الق�وات األمني�ة تجري عملي�ة تفتيش بحثا
عن عن�ارص إرهابية أقدمت على تفجري عبوة
ناسف�ة يف قض�اء الطارمية ش�مايل العاصمة
بغ�داد عىل عجلة همر تابعة للفوج  3اللواء 59
الفرقة السادسة جيش عراقي”.
وأضاف�ت ،ان “االنفج�ار أدى إىل استشه�اد 4

مقاتلني  ،كمعلومات أولية عن الحادث “.
م�ن جهت�ه ،أفاد مص�در أمني مس�ؤول امس
السبت أن الحصيلة النهائية للهجوم الذي شنه
تنظيم داعش ش�مايل العاصمة بغ�داد بلغت 8
ضحاي�ا ومصابني م�ن عنارص ق�وات الجيش
العراقي.
وق�ال املصدر :بأن حصيلة الهجوم الذي ش�نه
التنظيم املتشدد ليلة الجمعة يف قضاء الطارمية
انتهت عند سق�وط خمسة ضحايا ،وهم ثالثة

ضباط ،وجنديان.
وبّي�نّ املص�در أن ثالثة جن�ود آخري�ن أصيبوا
بالهج�وم ،وه�م يتلق�ون العلاج اللازم يف
املستشفى.
ويف سياق اخر ،أفاد مصدر أمني ،امس السبت،
بسق�وط ضحاي�ا م�ن البيشمرك�ة والرشطة
االتحادية بهجمات لداعش عىل مواقع للرشطة
اإلتحادية وقوات البيشمركة يف كركوك.
وقال املصدر :أن الهجوم األول استهدف مواقع
للفرق�ة الثالث�ة الرشط�ة االتحادي�ة يف ناحية
الرياض جنوب غربي كرك�وك ،بينما استهدف
الهج�وم الثان�ي اللواء  11رشط�ة االتحادية يف
قضاء الحويجة.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن ضحايا.
ويف وق�ت متزام�ن أفاد مصدر أمن�ي ،بسقوط
أكثر ضحايا م�ن البيشمركة إثر هجوم مكثف
لتنظيم داعش عىل نق�اط للقوات الكردية عىل
حدود محافظة كركوك.
وق�ال املص�در :أن الهج�وم استه�دف نق�اط
البيشمرك�ة يف مرتفع�ات قرب قض�اء دبس يف
كرك�وك بالتحدي�د قرب بل�دة الت�ون كوبري-
بردى.-
وأض�اف أن الهج�وم أسفر عن وق�وع ضحايا
وجرح�ى م�ن البيشمرك�ة ،وأن االش�تباكات
مستمرة .

يف ضوء ترشح أكرب عدد يف تاريخ البالد

ما أسباب اإلقبال الكبري على الرتشح النتخابات الرئاسة السورية ؟
دمشق /متابعة الزوراء:
يف الوقت الذي يستعد فيه السوريون
النتخ�اب رئي�س الجمهوري�ة ،بلغ
ع�دد املتقدمني الراغبني يف الرتش�ح
ً
شخصا ،يف سابقة هي األوىل من
51
نوعها.
وانته�ت األربع�اء امل�ايض ،انته�ت
فرتة تقديم طلبات الرتشح لخوض
انتخاب�ات رئاس�ة الجمهوري�ة،
وبل�غ ع�دد طالبي الرتش�ح ،خالل
الفترة الت�ي ب�دأت يف  16نيسان/
أبري�ل الج�اري 51 ،ش�خصا بينهم
 7سي�دات ،ويتعين على الراغب يف
خوض االنتخابات الرئاسية املرتقبة
الحص�ول على تزكي�ة  35نائبا من
نواب الربملان السوري البالغ عددهم
.250
وقال مراقبون إن ترش�ح هذا العدد
الكبري لالنتخابات ال يعني شيئا ولن
يمثل أي فارق ،حيث سيتم استبعاد
م�ن ال تنطب�ق عليه�م الشروط،
ول�ن تتخط�ى األع�داد النهائي�ة 8
مرشحني.
ومن أبرز من قدموا أوراق ترشحهم
لخوض املعركة االنتخابية ،الرئيس
الحايل بشار األسد ،ومحمود مرعي،
األمين العام للجبه�ة الديمقراطية
املعارض�ة ،أمين عام هيئ�ة العمل
الوطن�ي الديمقراط�ي ،عض�و وفد
معارض�ة الداخ�ل املف�اوض يف
جنيف.
ومن بني املرتشحني  7سيدات ،وهذه

ليست املرة األوىل التي ترش�ح سيدة
نفسه�ا يف االنتخاب�ات الرئاسية يف
سوريا.
ويحتاج طالب الرتشح إىل  35صوتا
من أعضاء مجل�س الشعب ليصبح
مرتشحا لخوض االنتخابات ،ويحق
للعضو إعطاء صوته ملرش�ح واحد
فقط حيث بدأ األعضاء بعد يوم من
تلقي مجلس الشعب طلبات الرتشح
بإعطاء أصواتهم ملرشحيهم ضمن
صندوق اقرتاع.
وبع�د انتهاء أعضاء مجلس الشعب
م�ن اإلدالء بأصواته�م يح�ول
الصن�دوق إىل اللجن�ة الدستوري�ة
العلي�ا ليتم ف�رز األص�وات وإعالن
النتائج وبعد ذلك تعطي اللجنة مدة
خمسة أيام لطالبي الرتشح للطعن
بنتائ�ج التصويت ،ويتم النظر فيها
والبت بها من قب�ل اللجنة ويف حال
ثبتت أحقية أحد الطاعنني بالرتشح
يقبل ترشحه.
ق�ال الدكتور أسامة دن�ورة الخبري
السيايس واالسرتاتيجي السوري إنه
عندما تم وضع دستور عام ،2012
ووضع قان�ون االنتخاب�ات العامة
الذي بن�ي عليه (القان�ون  /5لعام
 ،)2014عم�ل املرشع�ون والخرباء
الدستوريون على تقليص الرشوط
الرضورية املطلوبة للرتشح ملنصب
ً
رغبة
الرئي�س إىل الحد األدنى ،وذلك
منه�م يف صياغ�ة نص�وص تفت�ح
أب�واب الرتش�ح أمام أكبر عدد من

الرشائ�ح املجتمعي�ة ودون تميي�ز،
فلم يشترط الدست�ور وال القانون
حصول املرش�ح على تواقيع بضع
مئات من املواطنني الداعمني له.
وأض�اف دن�ورة ل�ـ “سبوتني�ك”،
أن�ه يف قان�ون االنتخاب�ات العامة،
ويف ب�اب “التعاري�ف” ،ت�م تعريف
املرشح عىل أنه“ :كل مواطن يرغب
برتش�يح نفس�ه ملنص�ب رئي�س
الجمهوري�ة ،”....الفت�ا إىل أن واقع
األم�ر يشير إىل أن�ه قب�ل الحصول
على تأيي�د  35عض�وا ً م�ن أعضاء
مجلس الشعب ،فإن طلب الرتشيح
ال يعد مقب�والً ،ولذل�ك والحال كما
سلف ،يعترب املرش�ح قب�ل نيل دعم
أعضاء مجلس الشعب مرش�حا ً من
قب�ل نفسه وحس�ب ،أو أنه “طالب
للرتشيح” ،وبالتايل فإن ترشيحه ال
يك�ون مقبوالً بعد لخ�وض السباق
الرئايس.
وتاب�ع أنه بن�ا ًء عىل قاع�دة الـ 35
عض�وا ً مؤي�دا ً من مجل�س الشعب
ف�إن السب�اق الرئ�ايس نظري�ا ً
س�وف يقتصر بالح�د األعلى عىل
 7مرش�حني ،وقد ال يتج�اوز العدد
َ
مرش�حني اثنني (وه�و الحد األدنى
املقبول دستورياً) وذلك وفقا ً لحجم
التأيي�د ال�ذي قد يحظى ب�ه أي من
املرشحني ،والذي ربما يتجاوز الحد
األدنى ( 35عض�واً) بكثري ،وبالتايل
ك�اف لك�ي يبلغ عدد
ال يبق�ى عدد
ٍ
املرش�حني املقبولين ح�ده األقىص

( ، )7باعتب�ار ان القانون ال يسمح
لعض�و مجلس الشعب بمنح تأييده
ألكثر من مرشح واحد.
ومضى بقول�ه“ :ولذل�ك وتأسيسا ً
على ما سبق ،فإن الع�دد الحقيقي
للمرش�حني (املبدأيين) ال يعرب عن
املرشحني الحقيقيني أو املقبولني أو
الجديني ،وال عالق�ة له عىل اإلطالق
بع�دد املرش�حني الذي�ن سيكونون
طرف�ا ً يف التناف�س ضم�ن السباق
الرئايس”.
يف السياق ذاته ،اتفق املحلل السيايس
السوري ،فريد سعدون ،مع دنورة،
يف أن األعداد الكبرية التي ترش�حت
النتخاب�ات الرئاس�ة السوري�ة ،ال
أهمي�ة لها على اإلطلاق ،وتأتي يف
سياق الربوباغندا اإلعالمية ،ال غري.
ويف حديث�ه لـ “سبوتني�ك” ،أكد أنه
بحسب ه�ذه الرشوط ،ل�ن يتجاوز
عدد املرتشحني لرئاسة الجمهورية
السوري�ة  8مرتش�حني فق�ط،
ً
مرش�حا ال
ووص�ول عددهم إىل 51
يتعل�ق بالجدية أو تواف�ر الصفات
املطلوب�ة ،فلا قيمة له�ذه األرقام،
وال تشكي�ل أي معادل�ة يف لعب�ة
االنتخابات الرئاسية.
وي�رى سع�دون أن “املرش�حني
منقسم�ون بين راغب�ي الرتش�ح
م�ن أجل الشه�رة اإلعالمي�ة فقط،
دون أي أه�داف سياسية ،والبعض
اآلخر برتتيبات مع الدولة للحصول
عىل منافسين لرئاسة الجمهورية،

من أجل تحقيق مب�دأ الديمقراطية
املطلوبة” ،عىل حد قوله.
وأش�ار إىل أن األزم�ة الحقيقية هي
“ع�دم نظ�ر الجماهير يف سوري�ا
لالنتخاب�ات الرئاسية بشكل جدي،
األغلبي�ة غري مبالني يف ظل الظروف
املعيشية الكارثية يف سوريا ،وتردي
األوض�اع وزي�ادة مع�دالت الفق�ر
والنزوح”.
وحدد مجلس الشعب السوري موعد
االنتخاب�ات الرئاسي�ة ،يف  26أيار/
ماي�و املقب�ل ،يف داخ�ل سوريا ،ويف
 20من�ه للسوريني القاطنني خارج
البلاد .وفترة رئاس�ة الجمهورية
تبلغ  7سنوات.
وبحس�ب الدست�ور الس�وري ،فإن
الراغ�ب يف الرتش�ح ملنص�ب رئاسة
الجمهوري�ة يج�ب أن يك�ون ق�د
أت�م األربعين م�ن عم�ره ،ويتمتع
بالجنسي�ة السوري�ة بال�والدة من
أبوين متمتعين بالجنسية بالوالدة
أيض�ا ،بجانب أال يكون متزوجا من
غري سورية.
وم�ن بني الشروط أيض�ا أن يكون
مقيم�ا يف سوري�ا م�دة ال تق�ل عن
عشر سن�وات إقامة متصل�ة عند
تقدي�م طلب الرتش�ح ،وه�و األمر
الذي يجع�ل من الصعب عىل أي من
املعارضين التق�دم للرتش�ح حيث
بدأت األزم�ة السورية قبل نحو 10
سنوات وأجربت املاليني عىل النزوح
إىل الخارج.

اجليش األفغاني يعلن بدء انسحاب القوات األجنبية من بالده

البنتاغون :احلرب الكربى القادمة ستكون خمتلفة متاما وال تشبه “احلروب القدمية”
واشنطن /متابعة الزوراء:
أعلن قائ�د الجي�ش األفغاني ،امس
السب�ت ،أن الق�وات األجنبي�ة بدأت
عملي�ة االنسح�اب م�ن بلاده ،بعد
تدخله�ا عسكري�ا يف ه�ذا البلد عام
 2001على رأس تحال�ف دويل
لط�رد تنظي�م القاعدة م�ن معاقله
بع�د اعت�داءات  11أيلول/سبتمبر
الدامية.
ج�اء ذلك بعدما ش�دد وزي�ر الدفاع
األمريك�ي ،لويد أوستن ،يف أول كلمة
سياسية مهمة له ،عىل أن بالده عىل
استعداد لرصاع محتمل يف املستقبل،
ال يشبه كثيرا “الح�روب القديمة”
الت�ي استهلك�ت وزارة الدفاع لفرتة
طويلة.
واعترب وزير الدف�اع األمريكي ،لويد
أوستني ،أن الواليات املتحدة يجب أن
تستعد لنزاع محتم�ل يف املستقبل ال
يشبه “الحروب القديمة”.
وجاء هذا التقييم يف أول خطاب بارز
ألوستني حول سياس�ات البنتاغون
خلال رئاسة جو باي�دن ،من املقرر
أن يلقيه يوم الجمعة يف جزر هاواي
األمريكي�ة حيث مقر قي�ادة القوات
األمريكية يف منطقة املحيط الهادئ،
ونقلت وكالة “رويترز” مقتطفات
منه.
وحسب النص املتوفر لدى “رويرتز”،
يتضم�ن خطاب أوستين الدعوة إىل
االستف�ادة من التق�دم التكنولوجي
وتكامل أفض�ل للعمليات العسكرية
حول العال�م ،و”لفهم أرسع واتخاذ

قرارات أرسع وعمل أرسع”.
وج�اء يف خطاب أوستين“ :طريقة
خوضن�ا الح�رب الكبرى القادم�ة
ستكون مختلفة تماما عما قمنا به
خالل الحروب األخرية”.
ويعترف أوستين الذي ك�ان يشغل
عددا من املناص�ب القيادية الرفيعة
يف الجي�ش األمريك�ي ،بأن�ه خلال
الج�زء األكبر م�ن فترة السن�وات
ال�ـ  20األخرية ،ك�ان “يخوض آخر
الحروب القديم�ة” ،و”تلقى دروسا
لن ينساها أبدا”.
ويق�ول أوستين يف خطاب�ه“ :ليس
بوسعن�ا أن نتكه�ن باملستقبل .وما
نحتاج�ه ه�و الرتكيب�ة الصحيح�ة
للتكنولوجي�ا وعقائ�د عملي�ات
والق�درات ،وكل يشء مرتبط بشكل
متشاب�ك ،حت�ى يك�ون موثوق�ا به
ومرنا وهائال إىل درجة تدعو الخصم
للتفكري مرة أخرى”.
وأكد أن تفادي النزاع سيعني “توفري
األفضلي�ات لن�ا ووض�ع معضلات
أمامهم”.
ولم يذكر النص أي خصوم محددين
أو خطوات مح�ددة ،كما لم يتضمن
توقع�ات بوقوع أي ن�زاع محدد ،بل
بسط رؤية عريضة لقيادة البنتاغون
الجدي�دة لأله�داف الت�ي ستسع�ى
لتحقيقها خالل فرتة رئاسة بايدن.
الجدي�ر ذك�ره أن الوالي�ات املتحدة
التي من املقرر انسحابها الكامل من
أفغانست�ان السب�ت ،كان�ت تدخلت
عسكري�ا يف ه�ذا البل�د ع�ام 2001

على رأس تحال�ف دويل لطرد تنظيم
القاعدة م�ن معاقله بع�د اعتداءات
 11أيلول/سبتمرب الدامية.
فف�ي الساب�ع م�ن ترشي�ن األول/
أكتوبر  ،2001أي بعد أقل من ش�هر
م�ن اعت�داءات  11ايلول/سبتمبر
التي أسفرت ع�ن نحو  3آالف قتيل،
أطلق الرئيس األمريكي جورج دبليو
ب�وش عملي�ة “الحري�ة الدائمة” يف
أفغانست�ان ،بعدم�ا رف�ض نظ�ام
طالبان تسليم زعيم تنظيم القاعدة
أسامة بن الدن ،ويف غضون أسابيع،

أطاحت قوات دولية بقيادة الواليات
املتحدة بحركة طالبان.
ونرشت أمريكا حوايل ألف جندي عىل
األرض يف ترشي�ن الثاني/نوفمبر،
قبل رفع عديده�م إىل عرشة آالف يف
العام التايل.
ويف ع�ام  ،2008ق�رر الرئيس بوش
إرسال تعزي�زات لتنفيذ اسرتاتيجية
فعالة ض�د تم�رد طالب�ان ،وأواخر
ع�ام  ،2009خلال األش�هر األوىل
م�ن والي�ة الرئي�س ب�اراك أوبام�ا،
ارتف�ع ع�دد الجن�ود األمريكيين يف

أفغانست�ان إىل نح�و  68الفا ،أما يف
كان�ون األول/ديسمرب ،أرسل أوباما
 30ألف جندي إضايف وأكد أن القوات
األمريك�ي ستب�دأ باالنسح�اب بع�د
 18ش�هراً .والهدف ك�ان وقف تمرد
حرك�ة طالب�ان وتعزي�ز املؤسسات
األفغانية.
إىل أن بل�غ يف منتص�ف  ،2011ع�دد
الجن�ود األجان�ب يف أفغانست�ان
أكثر م�ن  150ألفا بينه�م  100ألف
أمريكي.
ُ
بعده�ا ،قت�ل زعيم تنظي�م القاعدة

أسامة ب�ن الدن ،مدبر اعتداءات 11
ايلول/سبتمبر  2001ليل�ة األول
إىل الثان�ي م�ن أيار/ماي�و  2011يف
عملية للق�وات األمريكية الخاصة يف
باكستان حيث كان مختبئا.
ويف  31كانون األول/ديسمرب ،2014
أنه�ى حلف ش�مال األطليس مهمته
القتالية يف أفغانست�ان ،إال أنه أبقى
 12ألف�ا و 500جن�دي أجنب�ي عىل
أراضيه�ا ،بينه�م  9800أمريك�ي يف
البلاد لتدري�ب الق�وات األفغاني�ة
والقي�ام بعمليات مكافحة اإلرهاب،
وفقا ً لوكالة رويرتز.
فيما سج�ل الوضع األمن�ي تدهورا
واضحا مع توسع تمرّد طالبان وقد
أصبح تنظيم داعش أيضا ناشطا ً يف
البالد يف مطلع العام .2015
إىل ذل�ك ،أعل�ن الرئي�س األمريك�ي
دونال�د ترم�ب يف 21آب/اغسط�س
 ،2017أن القوات األمريكية ستبقى
يف أفغانست�ان حت�ى إش�عار آخ�ر،
وأرسل تعزيزات من آالف الجنود.
كم�ا ألق�ى الجي�ش األمريك�ي يف
نيسان/أبري�ل  ،2017أكبر قنبل�ة
غري نووية استخدمه�ا عىل اإلطالق
يف عمليات�ه القتالي�ة تع�رف ب�ـ”أم
القنابل” ،مستهدف�ا مواقع لتنظيم
داع�ش تض�م ش�بكة م�ن األنف�اق
والكه�وف يف الشرق ،م�ا أسفر عن
مقتل  96إرهابياً.
ويف منتص�ف ترشي�ن الثان�ي/
نوفمبر من الع�ام نفس�ه ،وصل 3
آالف جن�دي لدعم الق�وات املنترشة

يف البلاد ليضاف�ون اىل  11ألف�ا
متواجدي�ن يف البالد ،إال أن الهجمات
الدامية تضاعفت خصوصا ً تلك التي
تسته�دف الق�وات األفغاني�ة ،كم�ا
وكثفت الوالي�ات املتحدة من جهتها
الرضبات الجوية ضد املتمردين.
فقد بدأت يف صيف  ،2018واش�نطن
وممثل�ون ع�ن طالب�ان محادث�ات
رسية طالبت فيه�ا الواليات املتحدة
م�ن طالب�ان من�ع استخ�دام البلد
كملاذ آم�ن للجماع�ات اإلرهابي�ة
بينها القاعدة ،ثم توقفت املحادثات
مرات عدى جراء هجمات استهدفت
قوات أمريكية.
ويف  29ش�باط/فرباير  2020وقعت
الوالي�ات املتح�دة وحرك�ة طالب�ان
اتفاقا تاريخيا ن�ص عىل االنسحاب
الكام�ل للق�وات األجنبي�ة بحل�ول
أيار/ماي�و  ،2021مقاب�ل ضمانات
أمنية وتعهدات م�ن طالبان باجراء
مفاوض�ات م�ع حكوم�ة كاب�ول
وخفض أعمال العنف.
إىل أن أعل�ن الرئي�س األمريك�ي جو
باي�دن يف  14نيسان/ابري�ل ،2021
انسح�اب  2500جن�دي أمريك�ي ال
يزال�ون يف أفغانست�ان بحل�ول 11
أيلول/سبتمبر يف الذكرى العرشين
العت�داءات أيلول/سبتمبر ،2001
ويف  29م�ن الشه�ر نفسه ،بدأ حلف
ً
األطلسي انسحابا ً
منسق�ا لوحدات
مهمة “الدعم الح�ازم” التي يشارك
فيه�ا يف املجم�ل  9600جندي�ا ً و36
دولة.
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جلنة االتصاالت :الرخصة الرابعة للهاتف
النقال سرتى النور قريبا

بغداد /الزوراء:
اكد عضو لجنة االتصاالت النيابية ،النائب
اقبال اللهيبي ،امس السبت ،ان الرخصة
الرابعة للهاتف النقال يف العراق سرتى
النور قريبا.
وقالت اللهيبي يف حديث صحفي :ان”
لجنتها تدعم مرشوع طرح رخصة رابعة
للهاتف النقال يف العراق ،وهناك جهود
تبذل حاليا من قبل وزارة االتصاالت يف
هذا االتجاه من اجل دفعه لالمام نظرا
للفوائد االقتصادية املتعددة» .الفتا اىل «ان
الرخصة سرتى النور قريبا”.
واضافت اللهيبي ان” طرح رخصة
للهانف النقال تدار حكوميا سيخلق

مميزات متعددة ابرزها رخص الكلفة
ودفع الرشكات االخرى ملبدأ التنافسية
االيجابية التي تسهم يف تحسني االداء
وخفض الكلفة ،باالضافة اىل انها ستدر
امواال لخزينة الدولة باعتبار قطاع
االتصاالت من القطاعات االكثر نشاطا
ليس يف العراق فحسب بل دول العالم”.
واشارت اىل ان” طرح الرخصة الرابعة
يحتاج بعض الوقت لكن هناك دعما
نيابيا لالرساع بتحقيقه يف اقرب فرصة
ممكنة”.
وتوجد يف العراق  3رشكات مسيطرة عىل
قطاع الهواتف النقالة وهي تغطي جميع
مناطق البالد.

ضبط دراجات معدة للتهريب وإتالف حلوم
غري صاحلة يف أم قصر
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الصحة تعلن تهيئة أماكن حلجر القادمني من اهلند وتكشف إجراءاتها األخرى
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة ،امس السبت ،تهيئة أماكن
لحجر املواطنني القادمني من الهند حيث ستكون
مدة الحجر  14يوما مع اخذ مسحات  PCRلكل
وافد ،مبينة أن أي وافد تثبت إصابته بفريوس
كورونا تقوم الجهات الطبية بحجر املصاب
داخل احدى املؤسسات الصحية.
وقالت عضو الفريق الطبي الساند يف الوزارة،
ربى فالح :إن «هناك مسحة أخرى سيتم اخذها
للمحجورين غري املصابني بعد سبعة أيام من
حجرهم فيما سيتم اخذ مسحة ثالثة لهم بعد
أسبوع اخر وإذا ظهرت سالبة أيضا فسيصار
إىل حجرهم أسبوعا ً ثالثا ً يف منازلهم مع بقاء
املتابعة الطبية لهم من كوادر الوزارة «.
وبينت «إذا ظهرت بعدها الفحوصات سالبة
أي غري مصابني فسيتم التعامل معهم كغري
مصابني بالفريوس الهندي لكن يبقى عليهم
االستمرار بالوقاية الصحية من لبس الكمامة
والتباعد االجتماعي».

وكان رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
وجه بتسيري رحالت الخطوط الجوية العراقية،
إلجالء املواطنني العراقيني العالقني يف الهند،
وإعادتهم ساملني إىل أرض الوطن.

من جانب متصل ،تداولت مواقع التواصل
االجتماعي ،امس السبت ،وثيقة تقيض بإغالق
مراكز الشفاء يف عموم البالد ،حيث افادت
ان وزارة الصحة والبيئة اصدرت قرارا بعدم

استخدام املستشفيات الكرفانية الخاصة لعالج
املصابني بفايروس كورونا حفاظا عىل سالمة
املرىض والعاملني من خطر الحرائق .وبينت
الوثيقة التي اطلعت عليها «الزوراء» ان اعماما
قد وجهه الوكيل الفني للوزارة هاني موىس بدر
اىل جميع الدوائر يف العراق برضورة عدم استخدام
املستشفيات الكرفانية التي تم تشييدها من قبل
الوزارة او الجهات املتربعة التي تخلو من رشوط
السالمة املهنية ومستلزمات الدفاع املدني ،وذلك
للحفاظ عىل ارواح املرىض الراقدين والعاملني يف
املستشفيات من خطر الحرائق املحتملة.
يذكر ان العتبتني الحسينية والعباسية وهيئة
الحشد الشعبي ورجال االعمال قد تربعوا لبناء
مستشفيات خاصة لعالج املصابني بكورونا
بعيدا عن املستشفيات الحكومية وملواجهة
الجائحة بشكل افضل ،فيما لم يصدر املكتب
االعالمي لوزارة الصحة اي تعليق بخصوص
الوثيقة املتداولة حاليا سواء تأكيد ما جاء يف
مضمونها او نفي صحتها.

التعليم توافق على إطالق برامج الدراسات العليا يف ختصصني
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيأة املنافذ الحدودية ان «معلومات من جهاز املخابرات الوطني العراقي ضبطت
دراجات هوائية معدة للتهريب».
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه امس :ان «منفذ ميناء ام قرص الشمايل
تمكن من احباط محاولة تهريب حاويتني داخل الحرم الكمركي تحتويان عىل دراجات
هوائية مستعملة ال يسمح باستريادها التزاما بالضوابط والتعليمات.
واضاف ان «عملية الضبط تمت استنادا ً إىل املعلومات الواردة من جهاز املخابرات
الوطني العراقي وبالتنسيق مع الجهات املعنية ،تمت إحالة املضبوطات وفق محرض
اصويل اىل الجهات القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة».
بينما أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس السبت ،اتالف ( )٥٤٠طن مواد غذائية ( لحوم
 +مقطعات دجاج ) غري صالحة لالستهالك البرشي يف كمرك ام قرص الشمايل.
وذكرت الهيئة ببيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «الهيئة العامة للكمارك عن اتالف
( )٥٤٠طن مواد غذائية ( لحوم  +مقطعات دجاج ) غري صالحة لالستهالك البرشي يف
مركز كمرك ام قرص الشمايل».
ً
مبينة ان «عملية االتالف تمت بعد اكتمال كل اإلجراءات القانونية وبمشاركة ممثيل
دائرة صحة ام قرص وهيئة املنافذ الحدودية وممثل عن بلدية ام قرص وبمساندة رشطة
الكمارك «.

األمن النيابية :اخلندق احلدودي أمر مهم
لقطع إمدادات الدواعش

بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية،
امس السبت ،أن إنشاء خندق عىل طول
الحدود مع سوريا أمر مهم وخطوة
باالتجاه الصحيح من أجل قطع
االمدادات عن الدواعش من سوريا.
وقال عضو اللجنة ،سعران األعاجيبي،
يف ترصيح صحفي :إن “العمليات
املشرتكة أعلنت البدء بحفر خندق عىل
طول الحدود مع سوريا ملنع تسلل (
داعش) اىل العراق ،وهي خطوة مهمة
ويف االتجاه الصحيح”.
وأضاف األعاجيبي أنه “ال يزال الوضع

داخل البلد يحتاج اىل أمن خارجي ،أي
حماية الحدود مع كل دول الجوار”،
مبينا ً انه “إذا لم تؤمن الحدود فال
يمكن أن يستتب األمن يف العراق”.
وأشار إىل أن “عصابات داعش اإلرهابية
انتهت تنظيميا ً وقياديا ً وال يمكن أن
يكون لها موطئ قدم يف العراق ،لكنها
تعمل بشكل مفارز وأوامرهم تتداول
فيما بينهم وال توجد قيادة مركزية،
ولكن حتى يتم قطع اإلمدادات من
داخل سوريا ،سوف يتم حفر هذا
الخندق الذي يمكن تأمينه بأسالك
شائكة”.

القبض على  11تاجر خمدرات يف العاصمة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية القاء القبض عىل  11متهما ً بتجارة املواد املخدرة وضبطهم
بالجرم املشهود يف العاصمة بغداد.
وذكرت املديرية العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف وزارة الداخلية ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن «قسم مكافحة مخدرات الرصافة ،ألقى القبض عىل
( )11متهما ً بتجارة املواد املخدرة وضبطهم بالجرم املشهود ،وبحوزتهم مواد مخدرة،
إضافة إىل أدوات التعاطي وأسلحة نارية متعددة».
وأكدت أنه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم وفق أحكام املادة ()28
مخدرات».

بغداد /الزوراء:
وافق وزير التعليم عىل إطالق برامج
الدراسات العليا يف تخصص إيكو
القلب وتخصص التمريض
واكد وزير التعليم العايل والبحث
العلمي ،الدكتور نبيل كاظم عبد
الصاحب ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه امس :أن وزارة التعليم
ماضية باستكمال البنى التحتية يف
جامعتي ذي قار وسومر والكليات
واملعاهد التقنية ،ويعلن املوافقة

عىل إطالق برامج الدراسات العليا
يف تخصص إيكو القلب وتخصص
التمريض.
وأكد وزير التعليم :أن زيارة وفد
وزارة التعليم العايل اىل ذي قار والذي
ضم مستشار الوزارة الدكتور عالء
عبد الحسن عطية ومدير الدائرة
اإلدارية واملالية الدكتور أسعد غني
جهاد ومدير دائرة اإلعمار واملشاريع
الدكتور حيدر مكية جاءت ضمن
توجيهات السيد رئيس مجلس

الوزراء األستاذ مصطفى الكاظمي
ملتابعة وزيارة املحافظات كافة.
الفتا اىل أن محافظة ذي قار تحظى
بأولوية حكومية قصوى والسيما
أن مؤسسات التعليم العايل يف هذه
املحافظة يمكن أن تسهم إسهاما
فاعال يف دعم املحافظة والنهوض
بمشاريعها وتقديم الرؤى واملعالجات
التي تصب يف خدمة املجتمع.
وأعلن الوزير اتفاق املجتمعني
بحضور رئيس مركز النارصية للقلب

البيشمركة تصدر بيانا حول هجوم كركوك:
سنرد بقوة
بغداد /الزوراء:
اصدرت وزارة البيشمركة يف حكومة اقليم كردستان،
امس السبت ،بيانا حول الهجوم االرهابي الذي
تعرضت له خنادق قوات البيشمركة يف محور بردي
بمحافظة كركوك.
وذكرت الوزارة يف البيان الذي تلقت «الزوراء» نسخة
منه« :نتيجة وجود ثغرات امنية بني قوات بيشمركة
كردستان والجيش العراقي ،اقدمت مجاميع داعش
االرهابية عىل مهاجمة خندق تابع للواء  10املشاة يف
مرتفعات (زوركزراو) التابع للمحور الخامس ،قوات
البيشمركة تمكنت من دحر الهجوم واجبار االرهابيني
عىل الفرار».واضاف البيان« :نعلن من هنا بأن قوات
البيشمركة عىل اهبة االستعداد دائما ،وتلك االعمال

الوحشية لالرهابيني لن تخرب اوضاع املواطنني
واالمن واالستقرار املوجود يف اقليم كردستان».
وتابع « :حذرنا مرات عديدة من مخاطر االرهابيني يف
املناطق التي تعاني من وجود ثغرات امنية ،مع االسف
استغالل االرهابيني لالوضاع هو بسبب تلك الثغرات
االمنية املوجودة بني قوات البيشمركة والجيش
العراقي ،ولهذا نؤكد ان تلك املناطق تحتاج اىل قوات
مشرتكة وتنسيق شامل مع الجيش العراقي».
وقال البيان« :نعلم االرهابيني بأن قوات البيشمركة
سيكون لها رد قوي عىل هذا الهجوم االرهابي،
ونطمنئ ابناء شعب كردستان بأن قوات البيشمركة
ستستمر يف حماية واالمن واالستقرار يف اقليم
كردستان».

الكشف عن تفاصيل االخنفاض الكبري يف
منسوب سد دوكان
بغداد /الزوراء:
أكد مدير سد دوكان يف محافظة السليمانية،
كوجر جمال ،امس السبت ،انخفاض منسوب املاء
يف السد لحوايل أكثر من  5مرت ،بسبب قلة األمطار.
وقال جمال يف ترصيح صحفي :إن “األمطار التي
شهدها العام الحايل كانت أقل من نصف ماسقط
منها العام املايض والتي ساهمت برفع مستوى

املاء ،ولكن قلة األمطار أدت إىل هذا االنخفاض
الذي سيلقي بظالله عىل حركة الزراعة”.
وأضا ،أن “أكثر مليون ونصف دونم يف مناطق
السليمانية وشمال أربيل ستتأثر بهذا االنخفاض”.
وتابع جمال أنه “خاطبنا وزارة املواد املائية من
اجل إيحاد الحلول الرسيعة لهذا املوضوع الذي
سيؤدي إىل أرضار جسيمة عىل املواطنني”.

شرطة البصرة تعتقل  48مطلوبا بتهم خمتلفة
بغداد /الزوراء:
تمكنت قوة أمنية من أفواج طوارئ رشطة البرصة،
امس السبت ،من القبض عىل  48مطلوبا ً وضبط
عددا ً من العجالت والدراجات النارية يف مناطق
مختلفة من املحافظة.وذكرت وزارة الداخلية يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «أفواج طوارئ
رشطة البرصة تمكنت يف اليومني املاضيني من

إلقاء القبض عىل ( )٤٨متهما مطلوبني بقضايا
جنائية مختلفة بضمنهم متهمني برتويج املواد
املخدرة ،والقبض عىل ( )٣مشتبه بهم».
وأضافت انـه «تم ضبط نصف غرام من مادة
الكرستال املخدرة مع انبوبة تعاطي مع عدد
من االطالقات ،و( )١١عجلة مخالفة للتعليمات
والقواعد املرورية ،و( )١٣٦دراجة نارية».

مقرتحات نيابية إلنهاء العام الدراسي احلالي لطلبة املراحل غري املنتهية

بغداد /الزوراء:
جددت لجنة الرتبية والتعليم
النيابية ،الجمعة ،توصيتها بإلغاء
الدوام الحضوري يف املدارس،
واالكتفاء بالتعليم اإللكرتوني،
فيما طرحت مقرتحات إلنهاء
العام الدرايس الحايل.
وقال عضو اللجنة ،عباس
الزاميل ،يف ترصيح تابعته
«الزوراء» :إنه “عىل اللجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية،
ووزارة الرتبية ،وكل املعنيني،
إلغاء الدوام الحضوري واالكتفاء
بالتعليم االلكرتوني وترتيب
أوضاع العالم الدرايس الحايل،
نتيجة اإلصابات األخرية بني
صفوف الطلبة ،والشعور بخطر
تفيش الوباء بشكل اليمكن
السيطرة عليه”.
وأوضح الزاميل ان “وزارة الرتبية

لديها صفوف غري منتهية ،وتم
إجراء امتحانات نصف السنة
ونهاية الكورس األول ،وبالتايل
يمكن االعتماد عليها وإنهاء العام
الدرايس الحايل لهذه املراحل”،

مضيفاً“ :أما الصفوف املنتهية،
وهي السادس االبتدائي والثالث
املتوسط والسادس االعدادي
والطلبة الخارجيون ،فقد تم
إجراء امتحاناتهم التمهيدية،

ونحن بحاجة اىل اختبار آخر”.
وبني ان “طلبة السادس االبتدائي
وكذلك الثالث املتوسط ،باإلمكان
اعتماد درجة نصف السنة ،أو
هناك خيار آخر ان يكون لطلبة

الثالث املتوسط امتحان وزاري”.
ودعا وزارة الرتبية إىل “ترتيب
اوراقها باتجاه انهاء العام
الدرايس وفق املعطيات الحالية
واألخذ بعني االعتبار عدد
اإلصابات العالية وتفيش الوباء
عىل مستوى العالم بشكل مخيف
جدا” ،مؤكدا ً ان “وزارة الرتبية
أمام مسؤولية كبرية جداً ،ونحن
لنا ثقة بالوزارة لوجود تجربة
سابقة والجميع مع حياة
الطلبة”.
وأضاف أن “لجنة الرتبية تويص
بتعليق الدوام الحضوري والبقاء
عىل االلكرتوني ،للحفاظ عىل
سالمة الطالب ،لحني اتخاذ
وزارة الرتبية قرارات بشأن العام
الدرايس الحايل” ،مؤكدا ان “لجنة
الرتبية لديها تواصل مع الوزارة
وهي تتبنى هذا املوضوع”.

عىل مقررات مشرتكة مع املحافظة
هي اآلتي :املوافقة عىل إطالق برامج
الدراسات العليا عىل مستوى الدبلوم
يف تخصص إيكو القلب وتخصص
التمريض ..تشكيل لجنة مشرتكة
بني الجامعات والصحة لتحقيق
التكامل النوعي الذي يخدم محافظة
ذي قار ..دعم كلية طب األسنان
يف جامعة ذي قار وإنشاء بناية
تخصصية بكلفة مشرتكة بني التعليم
واملحافظة ..االتفاق عىل إقامة مؤتمر

بني الجامعات واملحافظة للوقوف عىل
احتياجات وتطلعات الشارع وبلورة
ورقة عمل تنفيذية بهذا االتجاه..
دعم مرشوع األقسام الداخلية
الجامعية وبناء واستكمال  16قاعة
يف جامعة سومر ضمن املشاريع
املستمرة لتنمية األقاليم وامليض
بمشاريع كليات الجامعة التقنية
الجنوبية يف ذي قار وحسم بعض
امللفات البلدية املتعلقة باألرايض بني
املحافظة والجامعات.

املباشرة حبملة كربى ملنع تكرار
حوادث احلرائق

بغداد /الزوراء:
كشفت مديرية الدفاع املدني ،امس السبت ،عن انطالق حملة كربى يقودها رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ملنع تكرار حوادث الحرائق.
وقال مدير عام الدفاع املدني ،اللواء كاظم بوهان ،بحسب الوكالة الرسمية :إن «هناك حملة
كربى يقودها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي ملنع
تكرار حوادث الحرائق عرب إزالة املخالفات» ،الفتا ً اىل أن «جميع وزارات الدولة وامانة بغداد
ودوائر البلدية معنية بهذه الحملة».
وأضاف أن « الحريق االخري الذي حدث يف مخزن للزيوت كان مشيدا ً عىل ارض متجاوز عليها،
ومبنيا من الصفيح ومخزوناته خطرة جدا ويف مكان خطر» ،مؤكدا ً أن « الدفاع املدني رصد
وجود الكثري من املخازن التي تحتوي عىل مواد خطرة موجودة يف وسط املناطق السكنية
ببغداد».
ودعا بوهان «دوائر البلدية اىل القيام بواجباتها إلزالة املخازن من املناطق السكنية بقوة
القانون» ،مشددا ً «عىل رضورة تضافر جميع الجهود ملنع تكرار حوادث الحرائق».
ولفت اىل أنه « بعد حادث مستشفى ابن الخطيب ،بدأت املؤسسات تستشعر بالخطر وتستجيب
لوصايا الدفاع املدني ،وأن هناك تنسيقا ً عاليا ً ولجانا ً مشرتكة بني الدفاع املدني ووزارات ودوائر
الدولة ملساعدتها يف تجاوز ما موجود من مالحظات».

اإلطاحة مبسؤول األوكار يف صحراء
جزيرة األنبار
بغداد /الزوراء:
أفادت مديرية االستخبارات العسكرية،
امس السبت ،بإلقاء القبض عىل املسؤول
عن األوكار يف صحراء جزيرة األنبار.
وذكرت املديرية ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أنه «بعملية نوعية تأتي مكملة
ملهامها يف مالحقة الخاليا النائمة لداعش
وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة
عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة
االستخبارات العسكرية يف الفرقة السابعة

واستخبارات الفوج االول لواء املشاة االيل
 ٣٠من القاء القبض عىل احد عنارص الخاليا
النائمة واملسؤول عن االوكار وتجهيزاتها يف
ناحية الرمانه بمنطقة البو حردان بصحراء
جزيرة االنبار» .
وأضافت أن «شقيقته وأوالدها كانوا ممن
يعملون بما يسمى ديوان ( الحسبة )
التابع اىل داعش» ،مبينة أن «املعتقل هو من
املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق
أحكام املادة  ٤إرهاب».

العدد/242 :ب2021/
التأريخ2021/4/20 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعـــــالن
ُ
ستبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل  9185/110جزيرة
وخالل ثالثون يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي
اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا ً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء
الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة  %10بصك
مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء
علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم
• االوصاف-:
 -1العقار يقع يف مدينة النارصية حي سومر خلف مدرسة النسور وهو عبارة عن دار مكونة
من ساحة امامية يف مقدمة الدار واربعة غرف ثالثة منها داخل الدار وواحدة خارجية ومطبخ
واستقبال وكلدور صغري ومجموعة صحية مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومفروش
بالبورسلني ومطيل باالصبغ ومجهز بالكهرباء واملاء ويوجد سلم خارجي مؤدي اىل الطابق االول
املكون من غرفتني وساحة مكشوفة ومجموعة صحية مبني من البلوك ومسقف بالشيلمان
عموم العقار قديم.
 -2مساحة العقار  200م.2
 -3القيمة املقدرة للعقار سبعة وتسعون مليون دينار فقط.
 -4الدار مشغولة من قبل املدعى عليه الرابع ويرغب بالبقاء مستأر بعد البيع.
مالحظة-:
النرش يف صحيفتني محليتني.

أسواق ومجتمع
العدد 7479 :االحد  2ايار 2021

خفيف البصرة ينخفض والثقيل
يسجل ارتفاعا

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت أسعار خ�ام البرصة الخفي�ف ،قبل إغالقه الجمع�ة ،بالتزامن مع
انخف�اض الخامات األخرى لربنت والخام االمريكي ،فيما ش�هد خام البرصة
الثقيل ارتفاعا.
وانخفض نفط البرصة الخفيف املصدر آلسيا إىل  66.07دوالرا ً للربميل بمقدار
 1.63دوالر ،أو بنسب�ة  2.41%عن ي�وم الخميس املايض ،فيما سجلت أسعار
خام البرصة الثقيل  63.79دوالرا للربميل بارتفاع بلغت نسبته .2.75%
وسج�ل الخ�ام العربي الخفي�ف  67.25دوالرا للربميل ،وسج�ل مزيج مربان
اإلمارات�ي  65.85دوالرا للربميل ،فيما سجل مزي�ج سهران الجزائري 65.45
دوالرا للربميل ،وبل�غ سعر بوني الخفيف النيجريي  64.99دوالرا ،وجرياسول
االنغويل  65.73دوالرا.
وكان�ت أسع�ار النفط العاملية انخفضت ليغلق خام برن�ت عىل  66.66دوالرا،
وخام غرب تكساس األمريكي عىل  63.48دوالرا.

الرافدين يعلن استمراره بتوزيع
رواتب مديريات الرتبية

بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدي�ن ،امس السبت ،رصف رواتب موظفي مديريات الرتبية
يف بغداد وعدد من املحافظات.
وق�ال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلق�ت “الزوراء” نسخة منه :انه “تم
دفع رواتب موظفي مديريات الرتبية بعد وصول اش�عارات الصكوك الخاصة
بهم”.
مشريا ً إىل أن “الرصف تم عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني ،وبإمكان املوظفني
تسلم رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من شبكة فروعنا املنترشة يف بغداد
واملحافظات او منافذ الرصف الخاصة”.

النقل تبدأ خطوات تعظيم
مواردها املالية

بغداد /الزوراء:
اعلنت الرشكة العامة لسكك الحديد العراقية ،امس السبت ،عن نقلها ()1220
ح�وض م�ن املشتق�ات النفطية عىل ثلاث مح�اور لحساب الرشك�ة العامة
للمنتجات النفطية خالل شهر نيسان.
وقال مدير عام الرشكة ،طالب جواد كاظم الحسيني ،يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة منه :انه من الرضورة إيجاد عدة منافذ تسويقية لتعظيم املوارد املالية
للرشك�ة ورفع طاقة نقل م�ادة النفط االس�ود ،ومتابعتن�ا املستمرة لحركة
انسيابي�ة سري قط�ارات نقل النفط االس�ود من منصات التحمي�ل اىل مواقع
التفري�غ بواسطة االح�واض التخصصية عرب املوان�ئ العراقية رصيف رقم 9
لحساب وزارة النفط ،دعما ً لالقتصاد الوطني وتعظيم موارد السكك”.
واوضح�ت “نقله�ا ( )1220حوض من املشتقات النفطي�ة عىل ثالثة محاور
لحساب الرشكة العامة للمنتجات النفطية خالل شهر نيسان”.

دعوة إلنشاء شركة السترياد املواد
الغذائية وطرحها يف األسواق

بغداد /الزوراء:
دع�ت لجنة العمل والشؤون االجتماعية الحكومة بوزاراتها املالية والتخطيط
والـزراعـ�ة إلنشاء ش�ــركة وطنية السترياد املواد الغذائي�ة وطرحها فــي
األسواق لضبط األسعار وعدم ارتفاعها.
وقـ�ال عضو اللجنة ،أسع�د العبادي ،يف ترصيح صحف�ي“ :إن عىل الحكومة
ووزارات التخطي�ط والزراع�ة واملالي�ة ان تـتـجـ�ه إلنــشــ�اء ش�ـركـة
وطـنـيـ�ة قــادرة عـلـ�ى اسـتـيـراد املــواد الغذائي�ة وطرحها باألسواق
بشكل مـدعـوم وخلق عنرص املنافسة مع التجار”.
وتاب�ع أن” ارتف�اع سع�ر الدوالر اث�ر سلب�ا يف األرس الفقرية ،وهن�اك اآلالف
مـــ�ن األف�راد واألرس لـ�م تسجله�م وزارة العم�ل ضم�ن ش�بكة الحماية
االجتماعي�ة” ،مشيرا ً إىل أن“وص�ول األم�وال إىل الطبقات الفقيرة سيعالج
أوضاعه�م االجتماعية ولو بج�زء بسيط جداً ،وننتظر الشروع بتنفيذ آليات
املوازن�ة لتشمل جميع األرس الفقرية ضمن ش�بكة الحماية االجتماعية ،وهو
العهد الذي اتخذته الـلجـنة فــي دعـــم شـبـكـة الرعاية االجتماعية بعد
التواصل مع وزارة العمل “.

خالل أسبوع ..البورصة العراقية
تتداول أسهم بـ 4مليارات دينار

بغداد /الزوراء:
أعل�ن سوق العراق للأوراق املالية ،ام�س السبت ،ت�داول  51رشكة أسهم
بقيم�ة مالية بلغت أربعة ملي�ارات دينار األسب�وع املايض.وذكر السوق يف
تقري�ر اطلعت علي�ه “الزوراء” :أن “عدد الرشك�ات املتداولة أسهمها خالل
األسب�وع املايض بعد تنظيمه لخمس جلسات بلغ  51رشكة فيما لم تتداول
اسه�م  33رشكة بسبب ع�دم تالقي اسع�ار اوامر الرشاء م�ع اوامر البيع
فيم�ا يستمر توقف  19رشكة لعدم تقدي�م االفصاح من أصل  103رشكات
مدرجة يف السوق”.وأضاف ان “عدد األسهم املتداولة لألسبوع املايض بلغ 4
ملي�ارات سهم بانخفاض بلغ  69%عن االسبوع املايض بقيمة مالية بلغت
 3ملي�ارات دينار بانخفاض بل�غ  90%عن األسبوع املايض من خالل تنفيذ
 1998صفقة”.وأش�ار التقرير إىل أن “مؤرش األسعار املتداولة  ISX60أغلق
يف آخ�ر جلسة له عىل  594.42نقط�ة مسجالً انخفاضا بنسبة  0.28%عن
إغالقه يف األسبوع الذي سبقه”.ولفت إىل أن “أسهم املشرتاة من املستثمرين
غير العراقيني بلغ  111مليون سهم بقيمة مالي�ة بلغت  464مليون دينار
م�ن خالل تنفيذ  124صفقة ،فيما بلغ�ت األسهم املباعة من غري العراقيني
يف الس�وق  103ماليني سهم بقيمة مالية بلغت  187مليون دينار من خالل
تنفيذ  64صفقة”.
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حراك برملاني على ضرورة إلغاء العقود النفطية مع الشركات األجنبية
بغداد /الزوراء:
شددت لجنة النفط والطاقة الربملانية
على رضورة الغ�اء العق�ود النفطية
م�ع الرشك�ات األجنبية ،مل�ا فيها من
ارضار اقتصادي�ة كبرية على العراق.
وفيما أعلن�ت إدارة معلومات الطاقة
األمريكي�ة ارتف�اع ص�ادرات النف�ط
العراقية للواليات املتح�دة االمريكية،
إىل  270أل�ف برمي�ل يومي�ا ،خلال
األسب�وع امل�ايض ،أك�دت أن متوسط
االستيرادات األمريكي�ة م�ن النف�ط
الخام خالل األسبوع املايض من تسع
دول بلغ�ت  5ماليني و 728ألف برميل
يومي�ا مرتفعة بمق�دار مليون و235
أل�ف برميل باليوم ع�ن األسبوع الذي
سبقه ،والذي بلغ  4ماليني و 493ألف
برميل.
وق�ال عض�و لجن�ة النف�ط والطاقة
الربملانية ،امس السبت ،النائب محمود
ج�واد ،يف ترصيح صحف�ي :ان “نوابا
م�ن كت�ل سياسي�ة مختلف�ة ،عملوا
خالل الفترة املاضية عىل صيغة قرار
برملاني أو ترشيع قانون جديد ،يهدف
اىل إلغاء العقود النفطية مع الرشكات
األجنبية ،ملا فيها من ارضار اقتصادية
كبرية عىل العراق ،خصوصا ً ان رشوط

تل�ك العقود ،لصال�ح الرشكات وليس
لصالح العراق”.
وبين جواد ان�ه “م�ن رضورة وجود
عقود نفطي�ة ،تضمن مصالح العراق
ولي�س مصال�ح الرشك�ات األجنبية،
لك�ن الح�راك الربملان�ي مستم�ر من
أج�ل هذا األم�ر ،لكن يبق�ى األمر بيد

الحكوم�ة فهي الجهة الت�ي تربم تلك
العقود من الرشكات االجنبية”.
م�ن جه�ة متصل�ة ،أعلن�ت إدارة
معلوم�ات الطاق�ة األمريكي�ة ،امس
السب�ت ،ارتف�اع ص�ادرات النف�ط
العراقية للواليات املتح�دة االمريكية،
إىل  270أل�ف برمي�ل يومي�ا ،خلال

اإلفصاح عن نسب إجناز املشاريع احملالة
للقطاع اخلاص

بغداد /الزوراء:
أفصحت لجن�ة االقتص�اد واالستثم�ار النيابية،
الجمعة ،ع�ن نسب إنجاز املشاري�ع التي أُحيلت
للقطاع الخاص.
وقالت عضو اللجنة ،ندى شاكر ،بحسب الوكالة
الرسمي�ة :إن “رئيس�ة هيئ�ة االستثم�ار أكدت
أن هن�اك الكثري من املشاريع احيل�ت اىل القطاع
الخاص ،وحصلت عىل امتيازات اإلجازة واألرايض
واإلعف�اء الجمركي ،ولكن ب�دون ان يكون هناك
ُّ
أي انجاز حقيقي” ،مشرية اىل ان “أغلب املشاريع
املحالة لهذا القطاع للقطاع ترتاوح نسب إنجازها
بني الصفر و 35%فقط ،رغم ان الحكومة تعطي
التسهيالت كاف�ة اىل القطاع الخاص من األرايض
واإلعفاء الجمركي وتسهي�ل املعامالت الروتينية
وغريها”.وأضافت ش�اكر أن “جميع دول العالم
تحقق انجازات كبيرة يف القطاع الخاص بسبب
وج�ود مفاوض ومراقب حكومي جيد ،وان هناك
مشاريع ضخمة أسن�دت اىل القطاع الخاص ولم
يحقق ه�ذا القطاع اي�ة نتائ�ج ألن التنفيذ يكاد
يكون معدوماً”.وتابع�ت“ :يبدو أن املشاريع يتم

أخذها من قبل أن�اس متنفذين يف الحكومة أو يف
األح�زاب السياسية ،ويحصلون على االمتيازات
م�ن دون تنفيذ” ،مضيفة ان�ه “لو أنجز القطاع
الخ�اص عمله بصورة صحيح�ة الزدادت فرص
العم�ل وانخفض مستوى البطال�ة ،وألسهم هذا
القط�اع بإنشاء الطرق وامل�دارس واملستشفيات
والوحدات السكنية واملصانع”.
وبيَّن�ت أن “املجمعات السكنية التي يتم إنجازها
م�ن القطاع الخ�اص قليل�ة  ،وأسعارها غالية ال
تتناس�ب م�ع سع�ر األرض التي اخذه�ا القطاع
الخاص باملجان” ،مشددة عىل “رضورة أن يكون
هناك مفاوض ومراق�ب حكوميني قويني ملتابعة
إنج�ازات املشاري�ع الت�ي تنفذ من قب�ل القطاع
الخاص”.وأكدت شاكر “أهمية حصول الحكومة
عىل امتي�ازات مثل بناء م�دارس أو مستشفيات
أو إكساء الط�رق مقابل التسهيالت التي تقدمها
اىل القط�اع الخ�اص ،ومنها من�ح قطعة األرض
واالعف�اءات الجمركي�ة وغريها م�ن االمتيازات
الحكومي�ة الت�ي يج�ب ان تقابل بامتي�ازات من
القطاع الخاص”.

جلنة االقتصاد :قانون الضمان االجتماعي
يسهم بإنهاء أزمة التعيينات
بغداد /الزوراء:
اعتبرت لجن�ة االقتص�اد
واالستثم�ار النيابي�ة ،ام�س
السب�ت ،قان�ون الضم�ان
االجتماع�ي اح�د االس�س
االقتصادي�ة ،مبين�ة ان ترشيع
القانون يسه�م يف انهاء اعتماد
الشباب عىل القط�اع الحكومي
يف التعيينات.
وقالت عضو اللجنة ،ندى شاكر
جودت ،يف ترصي�ح صحفي :ان

“جمي�ع االزم�ات والتظاهرات
الحالي�ة يف العراق ترج�ع لعدم
وجود فرص تعين�ات يف القطاع
الحكوم�ي فضال ع�ن الخدمات
“.واضافت ج�ودت ان “ترشيع
قانون الضمان االجتماعي الذي
يمن�ح القطاع الخ�اص حقه يف
التقاعد يسهم يف اعتماد الشباب
على القط�اع الخاص ب�دال من
العام”.
مبين�ة أن “تل�ك الفق�رات

ستك�ون بمثاب�ة اح�د االس�س
االصالحي�ة لالقتص�اد الع�راق
وتنهي ازمة كبيرة يعاني منها
ماليني املواطنني” .وكان أعضاء
بمجل�س النواب أك�دوا ،يف وقت
ساب�ق ،اهمية قان�ون الضمان
االجتماعي والتقاع�د للعمال يف
القطاع الخاص ،مشريين اىل ان
القانون سيضمن حقوق املاليني
من املواطنني العاملني يف القطاع
الخاص.

األسبوع املايض.
وج�اء يف تقرير للإدارة أن “متوسط
االستيرادات األمريكي�ة م�ن النف�ط
الخام خالل األسبوع املايض من تسع
دول بلغ�ت  5ماليني و 728ألف برميل
يومي�ا مرتفعة بمق�دار مليون و235
أل�ف برميل باليوم ع�ن األسبوع الذي

سبقه ،والذي بلغ  4ماليني و 493ألف
برميل”.
وأوضح التقري�ر أن “الواليات املتحدة
است�وردت النف�ط الخام م�ن العراق
بمعدل 270ألف برميل يوميا ،مرتفعة
عن األسب�وع الذي سبق�ه والذي بلغ
معدله  34ألف برميل يوميا”.
ولفت إىل أن “أكث�ر اإليرادات النفطية
الٔمريكا خلال االٔسبوع املايض جاءت
من كن�دا وبمعدل بلغ  3ماليني و492
ال�ف برميل يوميا ،تليها املكسيك التي
بلغت كمية االستيرادات منها بمعدل
 608ألف برميل يوميا ،تليها السعودية
الت�ي بلغت االستيرادات منها بمعدل
 480أل�ف برمي�ل يومي�ا ،وكولومبيا
بمعدل  294ألف برميل يوميا”.
وتاب�ع تقري�ر إدارة معلومات الطاقة
األمريكية أن “كمي�ة االستريادات من
النف�ط الخ�ام م�ن االك�وادور بلغت
بمع�دل  225ألف برمي�ل يوميا ،تليها
روسي�ا التي بلغت االستيرادات منها
بمع�دل  169ألف برمي�ل يوميا ،تليها
نيجرييا التي بلغ�ت االستريادات منها
بمع�دل  119ألف برميل يوميا ،وتليها
الربازيل الت�ي بلغت االستريادات منها
بمعدل  71الف برميل يوميا”.

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
فاصوليا خرضاء
باقالء
باميا
الجزر
قرنابيط
لهانة
البصل

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
رمان
كيوي
كريب فروت
العنب

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 750دينار
 2500دينار
 500دينار
 5000دينار
 1000دينار
 1000دينار
 500دينار
 500دينار

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1500دينار
 1000دينار
 1500دينار
 1000دينار
 1500دينار
 500دينار
 750دينار
 2000دينار
 1250دينار
 1250دينار
 2500دينار

خبري :جيب تفعيل االستثمار خلفض الفقر
والبطالة بني الشباب
بغداد /نينا:
اكد الخبري يف الشأن االقتصادي ،صفوان قيص،
اهمية تفعي�ل دور االستثمار املحيل واالقليمي
وال�دويل بإزالة جميع العقب�ات امامه لخفض
معدالت الفقر والبطالة بني الشباب.
وق�ال قصي يف ترصي�ح للوكال�ة الوطني�ة
العراقية لالنباء /نينا ”:/يف ظل توجه حكومي
يتنام�ى باتج�اه خلق ف�رص عمل م�ن خالل
القط�اع الخ�اص النظام�ي ،الب�د م�ن تفعيل
دور االستثمار املحلي واالقليمي والدويل ،وهذا
يتطل�ب ازال�ة جمي�ع العقب�ات ام�ام ذلك “،
مشيرا اىل “اهمية اعطاء ضمان�ات حكومية
إلمكانية استرداد رأس املال بالقيمة الدوالرية
لالستثمار ،باالضافة اىل تحديد خارطة دقيقة

للف�رص االستثمارية يف جمي�ع القطاعات ويف
جميع انحاء العراق” .
واش�ار اىل  ”:ان الشب�اب العراقي يتطلع اليوم
للعمل والبد من استيعاب هذه الطاقات بشكل
يمك�ن االقتص�اد العراقي من اخ�ذ مكانته يف
املنطق�ة وعامليا ،م�ع رضورة التح�رك لجذب
االستثم�ار م�ن مختل�ف مناش�ئه وتفعي�ل
املشاركة مع قطاع التأمين الدويل للمساهمة
يف ازالة املخاطر التي يفكر بها املستثمرون “.
وتاب�ع ان “ الع�راق يتمت�ع بإمكاني�ة عالي�ة
لج�ذب ه�ذه االم�وال ويف كل القطاع�ات ،كل
ذل�ك سينعك�س على دخ�ول الع�راق اىل عالم
التنويع االقتصادي ،ويسهم يف االستقرار املايل
وتخفيض معدالت الفقر والبطالة “.

أعلنت استعادة العراق مكانته يف صدارة الدول املنتجة للتمور

الزراعة متنع دخول الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا من منافذ اإلقليم
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراعة ،ام�س السبت،
عدم السم�اح بدخول ال�ذرة الصفراء
العلفية وكسبة فول الصويا املستوردة
م�نمناف�ذاقلي�مكردست�ان.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
“الزوراء” نسخة منه امس :إن “تقرر
ع�دم السم�اح بحركة نق�ل حموالت
الكميات املست�وردة من مادتي (الذرة
الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا)
املستوردة عن طري�ق اقليم كردستان
وبأسعار أقل م�ن الكميات املستوردة
بواسطة املوانئ يف البرصة الفيحاء”.
وأكدت الوزارة ان “الكميات املستوردة
ع�ن طريق املناف�ذ الحدودي�ة التابعة
للحكوم�ة االتحادي�ة مشمول�ة
برضائ�ب يعود ريعه�ا إىل وزارة املالية
االتحادي�ة ،مما يجع�ل أسعارها عند
عرضه�ا يف األسواق املحلي�ة أعىل من
مثيالتها املستوردة ،ع�ن طريق اقليم
كردست�ان ،كونه�ا التخض�ع لنف�س
النظ�ام الرضيب�ي ،وبالت�ايل يفقدها
الق�درة على املنافس�ة العادل�ة م�ع
الكمي�ات املستوردة ع�ن طريق اقليم
كردستان”.
وبحس�ب البي�ان ،فقد “ق�ررت وزارة
الزراع�ة وخدم�ة للصال�ح الع�ام
وباعتبارها الجهة القطاعية املختصة،
ع�دم السم�اح بحركة نق�ل حموالت

الكمي�ات املست�وردة م�ن مادت�ي
(الذرة الصف�راء العلفية وكسبة فول
الصويا) م�ن اقليم كردستان إىل باقي
محافظ�ات العراق ،ابت�دا ًء من تاريخ
 ،١/٥/٢٠٢١ع�دا الحم�والت املع�ززة
بإجازة استيراد اصولية ص�ادرة عن
الرشكة العامة للمع�ارض والخدمات
التجاري�ة العراقية (إح�دى تشكيالت
وزارة التجارة االتحادية) حرصاً”.

من جانب اخر ،أعلنت وزارة الزراعــة
اسـتع�ادة الع�راق مكانت�ه السابقة
بص�ورة تدريجي�ة بص�دارة ال�دول
املـنـتـجـ�ة لـلـتـمـ�ور وتص�دره
املـرتـبـ�ة الـرابـعـ�ة ،مـؤكـ�دة
بـلـوغ إنتاجه املحيل  735الف طن.
وقـ�ال املتحدث باسم ال�وزارة ،حميد
َّ
ناي�ف ،يف حديث صحفي :ان “الـبـالد
استكملت عملية تصدير اخر وجـبـة

مـن محص�ول التم�ور لـلعام املايض
إىل الخ�ارج برق�م يـقـ�رب مـن 600
الف طـن مـن مختلف األنواع” ،معلنا ً
“تص�در البلاد املرتب�ة الرابعة ضمن
التسلسل العاملي للدول املنتجة.
وك�ان العـ�راق يحت�ل املرتـب�ة االوىل
عاملي�ا بإنت�اج التمور حت�ى منتصف
سبعينيات القرن املايض ،برقم تجاوز
امللي�ون و 500الف ط�ن ،وبعدد نخيل

تج�اوز  33مليونا ،بينم�ا تراجع هـذا
الرقم خـالل تسعينيات القرن املايض
إلـى املرتبة التاسعة ليكون  200الـف
طـن ،وتناقصت باملقابل اعـداد نخيله
إىل اقل من تسعة ماليني.
وأوض�ح نايـ�ف ان “ل�وزارة الزراعة
ال�دور السان�د بتعايف بساتين النخيل
التي وص�ل عددها حاليا إىل  17مليون
نخل�ة ،باعتماد قـ�رار من�ع استرياد
مادت�ي التم�ور والدب�س خــلال
الـعـ�ام  ، 2019مـا قــ�دم دافـعـا
كبيرا للفلاح الـعـراقـ�ي لالهتمام
بتلك البساتني وتنميتها”.
واش�ـار إىل أن “الـ�وزارة رفعت سعر
رشاء التم�ور مـن الفالحني إلـى 700
الـ�ف دين�ار للطن بدال م�ن  200الف
دينار ،اضاف�ة إىل الـدعـم اللوجستي
املتمث�ل بمكافحة افـ�ات الـنـخـيـل
ورش املـبـيـدات بـصـورة دوريــة”،
مبين�ا أن “حـجـ�م االسـتـهـلاك
املحلي ملـ�ادة التم�ور يبل�غ  150إىل
 200ال�ف طن سنويا ،وهـو مـا دعـا
الـــ�وزارة إلـ�ى تـصـديـ�ر الكمية
املتبقية من االنتاج».
وتاب�ع املتح�دث باس�م الـ�وزارة
أن”تصدي�ر التم�ور ت�م إىل دول
الهن�د وتركي�ا وسوري�ا واالمــ�ارات
وبنغالديش ،فضال عن بعض األسواق
االوروبية واألمريكية”.

الرياضي

أصفر وأمحر

العراق خيسر امام نيوزلندا يف
بطولة مهارات سلة الناشئني

بغداد /متابعة الزوراء
خسر املنتخب العراقي أمام نظريه النيوزلن�دي يف بطولة العالم للمهارات االساسية لفئة
الناشئني.
وق�ال رئيس االتحاد حسين العميدي إن “منتخب الناش�ئني لتحدي امله�ارات االساسية،
خرس امام منتخب نيوزلندا بفرق  4ثواني”.
وأوضح ان “منتخبنا للناشئني تفوق عىل نيوزلندا بفارق النقاط لكنه خرس بفارق الوقت”،
مبينا ً ان “ العراق سبق وان تغلب عىل منغوليا ونيوزلندا يف الدور االول من البطولة”.
يذكر ان نتيجة اللقاء كانت تشري اىل تغلب العراق بواقع .139-143
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منتخبات مشال افريقيا ستتنافس على اللقب

يونس حممود :طريق اسود الرافدين يف بطولة العرب لن يكون مفروشا بالورود

بغداد /متابعة الزوراء
أكد نجم الكرة العراقية السابق يونس
محمود ،ان مشوار املنتخب الوطني
العراقي يف كأس العرب لن يكون سهالً.
وقال محمود “لقد تحمّست وأنا أتابع
القرعة تضع منتخب العراق مع منتخب
البلد املستضيف قطر يف مجموعة واحدة،
حيث يزخر سجل املواجهات السابقة بني
الفريقني بمباريات مثرية ،ما َيعد بمباراة
أخرى مرتقبة بني الفريقني ضمن
منافسات املجموعة األوىل”.
وأضاف محمود“ ،نجح كال الفريقني يف
إحراز لقب كأس آسيا بمنتخبات شابة،
وسيتطلع كل منهما إىل إبراز إمكاناته
أمام الجمهور من أنحاء العالم قبيل
استضافة قطر ألول نسخة من املونديال
يف الوطن العربي”.
وتابع “بالطبع لن يكون من السهل
انتقال كال الفريقني عرب األدوار التالية
من منافسات البطولة ،حيث سيتطلب
ذلك مواجهة أفضل منتخبات يف املنطقة،
خاصة منتخبات شمال إفريقيا التي
يشارك عدد من العبيها يف أهم دوريات
كرة القدم األوروبية”.
ومن جانبه وصف مدرب فريق الزوراء
بكرة القدم رايض شنيشل ،أن قرعة
بطولة كأس العرب وضعت العراق يف
مجموعة متوازنة اىل جانب منتخب قطر
باإلضافة اىل الفائزين من مباراة البحرين
والكويت والصومال وعمان.
وقال شنيشل إن» القرعة وزعت الدول
املشاركة حسب قوة الفرق ومجموع
العراق جيدة ومتوازنة ومن املمكن ان
يتأهل العراق اىل االدوار النهائية» ،مبينا ً
أن « البطولة ال تخلو من الصعوبة ولكن
املنتخب العراقي لطاملا كان صاحب
بصمة يف هذه املنافسة».
وتابع شنيشل ان» البطولة ستكون عىل
مستوى عا ٍل النها ستقام تحت رعاية
الفيفا» ،الفتا ً اىل أن» الفرق املرشحة
للمنافسة هي املغرب والجزائر ومرص
والسعودية والعراق وقطر كون هذه
الفرق صعبة خصوصا ً فرق املغرب
العربي و لكن بعد انتهاء الدور االول
ستبان مالمح البطولة «.

جلنة الصاالت تقرر ايقاف الدوري
املمتاز بسبب املنتخب

مؤكدا ً أن «مشاركة العراق بالبطولة
سرتفع من جاهزيته لالستحقاقات
املقبلة باالضافة اىل اتضاح الصورة أمام
املدرب للوقوف عىل التشكيلة املثالية
ومدى قدرتها عىل تقديم صورة ناصعة
عن الكرة العراقية».
وأعلنت اللجنة املنظمة لبطولة كأس
العرب «قطر  ،»2021جدول مباريات
البطولة التي سوف تنطلق اعتبارا من
 30ترشين ثاني املقبل وحتى  18كانون
االول عىل  6من مالعب مونديال قطر
.2022
وسوف تفتتح البطولة بلقاء يجمع بني
منتخب قطر مع الفائز من منتخبي
الكويت والبحرين يوم  30ترشين ثاني
املقبل ،ويف نفس املجموعة يلعب أيضا

ليث حسني :اندية الدرجة االوىل
عانت كثريا من االزمات املالية
بغداد /متابعة الزوراء
كشف رئيس نادي الخطوط الريايض ونجم املنتخب الوطني السابق
ليث حسني عن معاناة ناديه الذي ينشط يف أكثر من لعبة عىل مستوى
املسابقات املحلية .
وقال حسني  ،إن» جميع األندية العراقية تعاني من أزمة مالية خصوصا ً
َّ
دوري مظاليم» ،مبينا ً أن» نادي
اندية دوري الدرجة األوىل بوصفه
ُّ
دوري الدرجة االوىل بكرة
الخطوط يشارك بالعديد من األلعاب أهمها
القدم و الدوري املمتاز بكرة السلة وهذه الدوريات وغريها بحاجة اىل
تمويل  ،االمر الذي دفعنا لتقليص بعض األلعاب يف لنادي».
واضاف حسني ان» الضائقة املالية ليست جديدة عىل االندية ،فنادي
الخطوط يعاني للموسم الثالث عىل التوايل ،وحتى الرشكات الراعية
لن تقدم رعاية للنادي كونه من اندية الدرجة االوىل وهذه تعد مشكلة
كبرية خصوصا ً أن الفريق يقدم ادا ًء جيدا ً رغم التخصيص املايل القليل
وال توجد عدالة يف توزيع االموال املخصصة بني الوزارات «.
وتابع حسني « :نأمل ان يقر قانون االندية رسيعا ً لكي يتم تخصيص
االرايض واالموال ويتم التصويت عىل قرار مجلس الوزراء الذي ينص
عىل تخصيص ملياري دينار لالندية» ،مشريا ً اىل أنه» مع اقرار قانون
االندية الذي يضمن استقاللها ويعطي فرصة لالخرين الثبات وجودهم
يف خدمة الرياضة العراقية».

اعالمنا الرياضي
أكد وزي�ر الشب�اب والرياضة
عدن�ان درج�ال أن املرحل�ة
املقبلة ستشهدا انفتاحا كبريا
بين الوزارة واالتح�اد العراقي
للصحاف�ة الرياضي�ة ،للعم�ل
وفق برام�ج وخطط من خالل
تفعي�ل اتفاقي�ة التع�اون،
بالشكل الذي يعطي لصحافتنا
الرياضية تأثريا يف الخارج.
ج�اء ذلك خلال أستقبال الوزير درج�ال يف مكتبه وف�د الهيئة االدارية
لالتح�اد العراقي للصحافة الرياضية ،مبينا ان موضوع رواد الصحافة
الرياضي�ة ه�و م�ن ضم�ن اهتمام�ات ال�وزارة الدراجه�م يف قان�ون
الرياضيين االبطال وال�رواد كاستحقاق كونهم جزء م�ن النجاح الذي
تحقق لرياض�ة العراق ،ونعمل عىل تعديل القان�ون ليشمل الصحفيني
الرياضيين وسنبادر اىل دعم وانعاش الصحاف�ة التي تأثرت بالطارئني
كون االعالم رشيك اساس يف كل عمل ومفصل من مفاصل املجتمع.
واضاف :املسؤولي�ة التي تقع عىل عاتقكم اصلاح املنظومة االعالمية
وابع�اد الطارئني خدم�ة للصالح العام ،سنعمل بنس�ق واحد بعيدا عن
املصالح الشخصية بعد ان رسخنا القناعة لدى االخوة الخليجية بقدرة
العراق عىل تنظيم خليجي  25بشكل مميز وسيتم تشكيل لجنة اعالمية
كبرية للبطولة التي تنتظرها الجماهري.

منتخب العراق مع الفائز من لقاء عمان
والصومال.
ثم يقام يف نفس اليوم  30ترشين ثاني
املقبل منتخب تونس مع الفائز من
موريتانيا واليمن ،كما سيواجه منتخب
اإلمارات نظريه السوري وذلك يف إطار
مباريات املجموعة الثانية.
أما الجولة األوىل من املجموعة الثالثة
سوف تلعب يوم  1كانون أول املقبل،
حيث تلتقي السعودية مع الفائز من
األردن وجنوب السودان ،واملباراة الثانية
تجمع بني املغرب مع الفائز من فلسطني
وجزر القمر.
ويف املجموعة الرابعة سيلتقي منتخب
مرص مع الفائز من لبنان وجيبوتي،
وتلعب الجزائر مع الفائز من ليبيا

والسودان ،يوم  1كانون أول املقبل.
وتحصل جميع الفرق املشاركة يف البطولة
عىل راحة من املباريات يوم  2كانون
أول ،وتقام مباريات الجولة الثانية من
البطولة يومي  3و 4كانون أول.
ويلعب يوم  3كانون االول منتخب سوريا
مع تونس ،ومنتخب اإلمارات مع الفائز
من اليمن وموريتانيا ،وكذلك قطر مع
الفائز من مباراة عمان والصومال،
ومنتخب العراق مع الفائز من البحرين
والكويت.
ويف املجموعة الثالثة تلعب املغرب
مع الفائز من لقاء األردن مع جنوب
السودان ،وكذلك الفائز من لقاء فلسطني
وجزر القمر مع السعودية ،ويف املجموعة
الرابعة يلعب منتخب مرص مع الفائز من

ليبيا والسودان وكذلك الجزائر مع الفائز
من لقاء لبنان وجيبوتي يوم  4كانون
االول.
ويلعب يوم  6كانون االول ،منتخب قطر
مع العراق والفائز من مباراة عمان مع
الصومال مع الفائز من لقاء الكويت
والبحرين باملجموعة األوىل ،ويف املجموعة
الثانية تلعب تونس مع اإلمارات وكذلك
سوريا مع الفائز من موريتانيا واليمن.
ويف املجموعة الثالثة تلعب املغرب مع
السعودية ،والفائز من لقاء األردن
وجنوب السودان ،ويف املجموعة الرابعة
يلعب منتخب مرص مع الجزائر ،والفائز
من لبنان مع جيبوتي يلتقي مع الفائز
من جنوب السودان وليبيا يوم  7كانون
االول.

بغداد /الزوراء
أعلنت لجنة كرة الصاالت يف الهيأة
التطبيعية توقف مسابقة الدوري
املمتاز اىل إشعار آخر ،بسبب خوض
منتخبنا الوطني لكرة الصاالت
مباراتني أمام تايلند يف امللحق اآلسيوي
املؤهل اىل كأس العالم.
ومن انطلق معسكر املنتخب األول
امس السبت يف محافظة النجف
األرشف ،يعقبه معسكر خارجي
وتأمني مباريات ودية يف دبي مع
منتخبات اإلمارات ولبنان وفيتنام،
ومن املؤمل ان تكون اإلمارات أرضا

لخوض امللحق املونديايل للمنتخبات
األربعة ( العراق  -تايلند  -فيتنام -
لبنان ) .
ويسعى الجهاز الفني يف املعسكر
التدريبي لتحضري الالعبني فنيا
وبدنيا وخططيا ،ودراسة نقاط القوة
والضعف يف املنتخب التايلندي ،وتحقيق
االنسجام الرسيع بني الالعبني.
ويواجه منتخبنا الوطني نظريه
التايلندي يف مباراتني فاصلتني يف
العرشين والخامس والعرشين من
شهر أيار الحايل لتحديد املنتخب
املتأهل إىل مونديال كأس العالم.

املسابقات تغري مواعيد املباريات
املؤجلة للدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
قررت لجنة املسابقات يف الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي بكرة القدم ،تغيري موعد
املباريات املؤجلة لفريقي القوة الجوية والرشطة بعد انتهاء مشاركتهما االسيوية.
وقال املتحدث باسم اللجنة قحطان املالكي إن “لجنة املسابقات قررت تغيري مواعيد
ً
مراعاة
ليوم واحدٍ”.واوضح ان “القرار جاء
املباريات املؤجلة يف دوري الكرة املمتاز
ٍ
إلجراءات السفر الخاصة بفريقي القوة الجوية والرشطة ،حيث ستقام مباريات
الفريقني ايام الثالثاء واالربعاء والجمعة والسبت املقبلة”.يذكر ان مشاركة
الفريقني بدوري أبطال آسيا انتهت بشكل رسمي اول امس الجمعة.

بنيان :رؤساء االحتادات اخلليجية يدعمون مطلبنا برفع احلظر عن مالعبنا
بغداد /الزوراء
ُ
رئيس الهيأة التطبيعية لالتحاد
عق َد
العراقي لكرة القدم ،إياد بنيان،
مؤتمرا ً صحفيا ً مشرتكا ً مع وزير
الشباب والرياضة ،عدنان درجال يف
قاعة العالقات الدولية بوزارة الشباب
والرياضة ،حرضه األمني العام
للتطبيعية محمد فرحان ومجموعة من
الالعبني الدوليني السابقني ،والعديد من
الصحفيني واإلعالميني العاملني بمختلف
وسائل اإلعالم ..املؤتمر جاء يف خطو ٍة
لتوضيح حيثيات زيارة الوفد العراقي
لدول الخليج قبيل التصويت عىل منح
العراق حق استضافة النسخة الخامسة
والعرشين لبطولة الخليج.
َ
ُ
رئيس الهيأة التطبيعية ،إياد بنيان،
وقال
يف املؤتمر :كانت لقاءات الوفد العراقي
ً
مبنية
مع رؤساء االتحادات الخليجية
عىل املطالبة برفع الحظر عن مالعبنا

وليس الدخول بمفاوضات الحتضان
خليجي  ،٢٥عىل اعتبار ان االتحادات
الخليجية داعمة بقوة مللف البرصة
لتضييف البطولة ،وجاءت إجابات
رؤساء االتحادات بأنها مساندة لقرار
رفع الحظر ،بما يؤكد نجاح جهود
الوفد العراقي ،السيما من وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال الذي كان له
الدور املهم يف هذا االستحقاق.
َ
وأضاف بنيان :ان البطولة أصبحت
حقيقية ،وعلينا العمل منذ اآلن بطريقة
احرتافية منظمة تعكس قدرة العراقيني
عىل النجاح بتنظيم خليجي.٢٥
ومن جهته ق ّدم وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال شكره الجزيل لرؤساء
االتحادات الخليجية عىل دعمهم الواسع
للعراق بعد احتضانه خليجي ،٢٥
وسعيهم لرفع الحظر الدويل عن املالعب
العراقية.

مهند علي :سوء نتائج القيثارة اخلضراء يف اسيا احزنين كثريا
بغداد /متابعة الزوراء
اعرب نجم املنتخب الوطني ومهاجم
السيلية القطري ،مهند عيل عن حزنه
من خروج ناديه السابق الرشطة من

دوري أبطال آسيا.
وقال عيل« :سوء النتائج لنادي
الرشطة ،أمر احزنني جدا ً يف البطولة
األسيوية».

وأضاف «كنت أتمنى تواجدي يف
صفوف الفريق لتحقيق االنتصارات
وأفراح االمة الرشطاوية».
وودع فريق الرشطة بطولة دوري
أبطال آسيا بخسارة أمام استقالل
طهران اإليراني  1-0يف ختام دور
املجموعات
وتعد هذه الخسارة هي الخامسة
للرشطة يف املجموعة ،ولم يفز سوى
عىل الدحيل  1-2يف الجولة املاضية.
وسجل هدف استقالل طهران الوحيد
الالعب شيخ دياباتي يف الدقيقة 14
من ركلة جزاء.
وبدأ استقالل طهران املباراة بهجمة
رسيعة ،أضاعها الالعب شيخ دياباتي،
ثم رد عليه العب الرشطة مازن فياض
الذي سدد الكرة وأبعدها حارس مرمى
الفريق اإليراني.
وسجل االستقالل هدف التقدم يف

الدقيقة  14من ركلة جزاء ،عرب
دياباتي ،وأضاع الالعب نفسه ركلة
جزاء ثانية يف الدقيقة .20
يف املقابل أضاع العبو الرشطة
فرصا عدة واعدة ،منها تسديدة فهد
اليوسف ،وأخرى بأقدام محمد داود
ليضيع الفريق االخرض فرصة التعديل
قبل نهاية الشوط األول.
ويف الشوط الثاني حاول الرشطة
العودة للمباراة ،فسدد أمجد عطوان
كرة مرت بجوار القائم ،ومرر محمد
قاسم كرة جميلة ملحمد داود سددها
األخري فاصطدمت باملدافع وتحولت إىل
الركنية.
وأهدر العب االستقالل مهدي قائدي
أخطر الفرص ،حيث تألق أمامه
الحارس أحمد باسل.
وبمرور الوقت بدا الرشطة مجهدا
بدنيا ،ويف املقابل لجأ مدرب استقالل

طهران إلجراء  3تغيريات مبكرة من
الشوط الثاني بعد أن أرشك سعيد
مهري وبابك مرادي وأميري أرسالن
بدال من داريوش شاجايان وأراش
رضا وشيخ دياباتي ،فأنعش فريقه.
أما مدرب الرشطة فأجرى تغيريين
فقط ويف وقت متأخر من املباراة حيث
أرشك جاسم محمد وعمار غالب بدال
من مازن فياض وأمجد عطوان.
وتواصلت التبديالت فأنهى االستقالل
باقي تغيرياته يف الدقائق العرشة
األخرية.
الرشطة اتضح عليه اليأس واستسالمه
إىل الخسارة بحكم أنه بات خارج
البطولة وبالتايل اكتفى بمحاوالت
خجولة عن طريق محمد داود ومحمد
قاسم وسعد عبد األمري بينما أمن
فريق االستقالل فوزه دون استنزاف
طاقته.
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البطوالت األوروبية لكرة القدم

ليسرت يكتفي بالتعادل أمام ساوثهامبتون واليبزيك يتأهل اىل نهائي كأس أملانيا
فرط ليسرت سيتي بفرصة تضييق الخناق عىل مانشسرت
يونايتد الثاني وقطع ش�وط كبري نح�و ضمان مقعده
املوس�م املقبل يف دوري أبطال أوروبا ،وذلك بتعادله مع
مضيف�ه ساوثهامبت�ون  1-1رغم النق�ص العددي يف
صفوف األخري منذ الدقيقة الع�ارشة يف افتتاح املرحلة
 34من الدوري اإلنكليزي.
وكانت الفرصة قائمة تماما ً أمام فريق املدرب اإليرلندي
الشم�ايل برن�دن رودجرز لتحقي�ق فوزه الثال�ث تواليا ً
وتعزي�ز مرك�زه الثال�ث واالبتعاد  10نق�اط عن وست
ه�ام الخام�س ،ووضع يونايت�د الثاني تح�ت الضغط
من خالل تقلي�ص الفارق معه اىل نقطتين ،وذلك قبل
مبارات�ي األخريي�ن غدا االثنني مع برينلي واليوم األحد
مع ليفربول حامل اللقب توالياً.
لكنه لم يستغل النقص العددي يف صفوف مضيفه الذي
اضطر الكمال اللقاء بعرشة العبني منذ الدقيقة  10بعد
ط�رد مدافعه الدانماركي ياني�ك فسرتغارد ،لكي يجدد
تفوقه عليه بع�د أيام معدودة عىل الفوز عليه يف نصف
نهائي كأس إنكلرتا .0-1
ب�ل ورغم التفوق العددي ،وجد ليسرت نفسه متخلفا ً يف
الدقيق�ة  61من ركلة جزاء نفذها جيمس وورد براوز،
قب�ل أن ينقذ اإليرلن�دي جوني إيفانز املوق�ف بإدراكه
التعادل يف الدقيقة  ،68مانحا ً فريقه نقطته الـ.63
وبانتظار ليسرت مواجهات ش�اقة من اآلن وحتى نهاية
املوس�م تجمعه بمانشسرت يونايتد بالذات خارج أرضه
يف املرحل�ة السادسة والثالثني ،وخصمه يف نهائي كأس
إنكلترا تشيلسي يف املرحل�ة التي تليها وخ�ارج أرضه
أيضاً ،قب�ل أن يسدل الستار على املوسم يف ملعبه ضد
توتنهام.
ويف الجه�ة املقابلة ،لم يخرج ساوثامبتون نفسه بهذه

النقط�ة م�ن دائرة خط�ر الهبوط اىل الدرج�ة األوىل ،إذ
يتق�دم بفارق  10نقاط عن فوله�ام الثامن عرش الذي
سيجعل الفارق سبع نق�اط يف حال فوزه أمس السبت
عىل مضيفه وجاره تشيليس.
اليبزيك يتأهل اىل نهائي كأس أملانيا
ـ وضع البديل السويدي إميل فورسربغ فريقه اليبزيغ
يف نهائ�ي كأس أملاني�ا لك�رة الق�دم للم�رة الثاني�ة يف
تاريخه ،وذل�ك بتسجيله هدف الفوز عىل فريدر بريمن
 2-1يف الوقت بدل الضائع من الشوط اإلضايف الثاني يف
نصف النهائي.
وبعدم�ا عج�ز الفريق�ان ع�ن الوص�ول إىل الشباك يف
الوق�ت األصلي ،اعتق�د اليبزي�غ أنه حس�م بطاقته إىل
النهائ�ي الثاني يف تاريخه بعد ع�ام ( 2019خرس أمام

ريال مدريد مُيدد عرض راموس

يحاف�ظ ريال مدريد ،عىل عرضه ،من أج�ل تجديد عقد سريجيو راموس ،قائد
الفريق امللكي.وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد يف الصيف املقبل ،ويستطيع
ً
مجانا اآلن مع أي فريق.
الالعب التوقيع
ً
ووفقا لصحيفة ماركا اإلسبانية ،فإن ريال مدريد مدد عرضه الخاص بتجديد
عق�د راموس ،لك�ن دون تغيري صيغته.وأش�ارت إىل أن الع�رض يحمل تاريخ
انته�اء صالحية يف ش�هر م�ارس/آذار املايض ،لك�ن تم تمدي�ده بسبب قيمة
راموس وما يمثله للنادي امللكي.
وأوضح�ت أن راموس ال يزال يتمس�ك بالتجديد ملدة عامني ،بينما يعرض ريال
مدريد عق ًدا لعام واحد فقط.وذك�رت الصحيفة اإلسبانية أن خفض الراتب يف
العقد الجديد ليس أمرًا رئيس ًيا بالنسبة لراموس.

باي�رن ميونيخ صفر ،)-3بتقدمه يف الدقيقة  93بهدف
للكوري الجنوبي هوانغ هي تشان الذي دخل يف الثواني
األخرية من الوقت األصيل.
لك�ن بريم�ن رف�ض أن يستسلم وأبقى على حظوظه
ببل�وغ النهائي الح�ادي عرش يف تاريخ�ه املتوج بستة
ألقاب (آخرها عام  ،)2009بإدراكه التعادل عرب البديل
أيض�ا ً ليون�اردو بيتنك�ورت يف الوقت ب�دل الضائع من
الشوط اإلضايف األول (.)105+1
وبقيت النتيجة عىل حاله�ا وبدا أن الركالت الرتجيحية
ستكون الحك�م بني الفريقني ،قبل أن ينجح فورسربغ
الذي دخل يف الدقيقة  114بدالً من الفرنيس كريستوفر
نكونك�و ،يف حس�م األم�ور لصال�ح اليبزي�غ بخطف�ه
ه�دف الفوز يف الدقيق�ة األوىل من الوقت ب�دل الضائع

يتوق�ع األملان�ي يورج�ن كل�وب ،مدرب
ليفرب�ول ،استم�رار مانشستر سيتي،
فريق املدرب بي�ب جوارديوال ،يف التفوق
عىل الجميع املوسم املقبل.
وسيط�ر ليفربول عىل البطولة يف املوسم
امل�ايض وت�وج بلقبه�ا ،لك�ن سيت�ي
سيستعيد اللقب مطل�ع األسبوع الحايل
إذا فاز عىل كريستال باالس أمس السبت
وف�از ليفربول على مانشستر يونايتد
اليوم األحد.
وقال كل�وب ،يف مؤتمر صحفي“ :األمور
تزداد صعوبة دائما ألن مانشسرت سيتي
ال يتوقف أبدأ .هذا واضح .فهو لم يتوقف
ولن يتوقف”.
وأض�اف“ :ط�وال عامين متتاليين كنا
خلفه مبارشة .ويف عام واحد تقدمنا عليه
لكنن�ا ال نتوقع حدوث ه�ذا ثانية طوال
األعوامالعشرةاملقبل�ةعلىالت�وايل”.
وأشار كلوب إىل أن املنافسة عىل اللقب يف

“سك�اي سب�ورت أملاني�ا” أن الباي�رن قد يقبل
ً
عرضا
بمغادرة صاحب ال�ـ 32عامً ا حال تلقيه
بقيم�ة  52مليون إسرتليني ه�ذا الصيف ،وذلك
إلنع�اش خزائن�ه بأموال تعوضه ع�ن الخسائر
الت�ي تكبدها من�ذ جائحة كورونا.وأش�ارت إىل
احتمالي�ة انتقال أفضل الع�ب يف العالم إىل ريال
مدري�د ،رغ�م امتالك األخير املهاج�م الفرنيس
ً
هدف�ا خالل 40
كري�م بنزيما ،ال�ذي سجل 28

املوسم املقبل ربم�ا تصبح أكثر صعوبة
بالنسبة لفريقه ،نظرا لكثرة الفرق التي
ستدخ�لرصاعاملنافس�ةعلىاللق�ب.
وتاب�ع“ :اآلن مانشستر يونايت�د يعود
م�ن جديد .ومن الواض�ح أن تشيليس يف
حالة جيدة أيضا ولديه فريق من الطراز

مباراة هذا املوسم.
يأت�ي ذل�ك يف ظ�ل ارتب�اط الن�ادي امللك�ي
ً
أيضا بالتعاقد م�ع إيرلينج هاالند ،مهاجم
بوروسي�ا دورتمون�د ،مقابل ح�وايل 154
ملي�ون إسرتليني.ويف ظ�ل صعوبة توفري
الن�ادي اإلسباني هذا املبل�غ الضخم لضم
هاالن�د ،ف�إن ليفاندوفسكي يبق�ى خيارًا
ً
مطروحا بالنسبة له يف املريكاتو الصيفي.

توجه لصرف النظر عن مزاعم دياكابي بتعرضه إلهانات عنصرية
يتوجه قايض التحقيق يف االتحاد اإلسباني لكرة القدم اىل رصف النظر
عن مزاع�م العنرصية التي دفعت املدافع الفرنسي لفالنسيا مختار
دياكاب�ي إىل الخروج من امللعب يف مب�اراة الدوري املحيل ضد قادش،
وذل�ك بسبب نق�ص األدلة.وقال قادش يف بي�ان“ :يف حكم مؤلف من
ثماني صفحات ،خلص خ�وان أنطونيو الندابرييا أونسويتا اىل أنه ال
يمك�ن إثبات إهانة (خوان) كاال العنرصية التي ُيزعم أنها وجهت اىل
مدافع فالنسيا مختار دياكابي”.وتابع قادش“ :يجب تطبيق افرتاض
البراءة إذا ،بعد تقييم غير متحيز لألدلة ،ال يمكن إثبات أن الجريمة
قد ارتكبت عىل وجه اليقني .وهذا اليقني غائب يف هذه الحالة”.وقرار
ق�ايض التحقيق يف االتحاد اإلسباني ج�اء مطابقا ً ملا صدر يف التاسع
من الشهر الحايل عن رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم التي أفادت
بأنها لم تجد أي دليل عىل إهانة عنرصية تعرض لها الالعب الفرنيس
يف الراب�ع م�ن نيسان/أبريل.وترك العبو فالنسي�ا أرضية امللعب بعد
قرابة نصف ساعة عىل انطالق املباراة ضد مضيفهم األندليس قادش
يف املرحل�ة التاسعة والعرشين من الدوري حين كانت النتيجة ،1-1
بعد مزاعم إهانة عنرصية تعرض لها دياكابي عىل يد كاال.واستخدم
فالنسيا تويرت بعد توقف املباراة لتوضيح ما حصل يف اللقاء الذي عاد
واستكمل�ه بعد قرابة ربع ساعة من التوقف ثم خرسه  1-2يف الوقت
القات�ل ،كاش�فا ً أن مدافعه دياكابي كان ضحي�ة إلهانات عنرصية،
مضيف�اً“ :كل دعمن�ا لدياكابي .ال للعنرصي�ة”.ويف بيان صادر عنه
بع�د اللقاء كشف فالنسيا أنه ُخ رِ َ
ي بني استئن�اف املباراة أو التعرض
لعقوبة ،ما أجربه عىل العودة مجددا ً اىل امللعب.
وتوق�ف دياكابي عن اللعب يف الدقيق�ة  31وسار غاضبا ً باتجاه كاال
قب�ل أن يتب�ادال الرصاخ ،ثم أش�ار الفرنسي اىل الحك�م بأنه سيرتك
أرضية امللعب ولحق به زمالؤه.
وبع�د توقف لقرابة ربع ساعة ،عاد العب�و فالنسيا اىل أرضية امللعب
لك�ن م�ن دون دياكابي ال�ذي بقي يف غرف�ة املالبس وت�م استبداله

اعالم الكرتوني

سان جريمان يرد على طلب البورتا

يسع�ى خوان البورتا رئيس برش�لونة ،وراء ترمي�م الفريق بالعديد
من الصفقات القوية خالل الفرتة املقبلة ،لتدشني مرحلة جديدة له
عىل رأس النادي الكتالوني.
وم�ن ضم�ن الصفقات التي يأم�ل البورتا إبرامها ،إع�ادة الربازييل
نيم�ار دا سيلفا إىل الكام�ب نو مرة أخرى؛ حي�ث أجرى االتصاالت
األوىل من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جريمان.
وينته�ي عقد نيمار مع باريس يف صي�ف  ،2022ولم يوافق الالعب
الربازييل عىل التجديد حتى اآلن.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية ،إن نيمار عاود الظهور
عىل طاولة برش�لونة ،وبات الهدف األول للنادي الكتالوني ،من أجل
تقوي�ة الفريق.وأش�ارت إىل أن البورتا بدأ بالفعل آلي�ة التوقيع مع
الالعب الربازييل ،الذي ال يزال مستع ًدا للعودة إىل كامب نو.
وأوضح�ت أن البورتا أجرى االتصاالت األوىل مع سان جريمان حول
نيمار ،لكن ال�رد جاء سلب ًيا.ولفتت إىل أن برش�لونة يعترب الصفقة
قابلة للتطبيق ،وأن نيمار يمكن أن يعود إىل البارسا مقابل رقم أقل
مم�ا طلبه سان جريم�ان يف املفاوضات السابق�ة ،ألن عقد الالعب
الربازييل ينتهي يف عام .2022

تصرف والد ميسي حيسم مستقبل جنله

كلوب :األمر اجليد أننا نواجه السييت مرتني فقط يف املوسم

ليفاندوفسكي يعود حلسابات ريال مدريد

يبدو أن املهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي
يف طريق�ه إلنهاء مش�واره مع باي�رن ميونيخ
بنهاي�ة املوسم الح�ايل ،لخوض تجرب�ة جديدة
خ�ارج أملانيا.وحاف�ظ ال�دويل البولن�دي على
مست�واه املميز ه�ذا املوسم ،إذ نج�ح حتى اآلن
يف تسجي�ل ً 43
هدف�ا خلال  37مب�اراة ،لكن�ه
يفك�ر يف الرحيل قبل عامني على انتهاء تعاقده
مع بطل أوروب�ا والبوندسليجا.وذكرت ش�بكة

للش�وط اإلضايف الثان�ي بعد تمريرة رأسي�ة من هوانغ
(.)120+1
ويلتق�ي اليبزي�غ يف النهائي الفائز م�ن مواجهة أمس
السب�ت بني بوروسي�ا دورتمون�د وهولشتاين كيل من
الدرج�ة الثانية ال�ذي جرّد باي�رن ميونيخ م�ن اللقب
وأقصاه من الدور الثاني بركالت الرتجيح.
فوز سلتا فيغو عىل ليفانتي
ـ ف�از سلتا فيغو عىل ضيفه ليفانتي بثنائية نظيفة يف
افتتاح الجولة  34من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وأح�رز ه�ديف سلتا فيغ�و براي�س ميندي�ز وأوغوستو
سوالري يف الدقيقتني  51و.74
وص�ار رصيد سلتا فيغ�و  44نقطة يف املرك�ز التاسع،
فيم�ا توق�ف رصي�د ليفانتي عن�د  38نقط�ة يف املركز
الثاني عرش.
بينيديتو ّ
يجنب مرسيليا الهزيمة أمام سرتاسبورغ
ـ ّ
جن�ب البدي�ل األرجنتين�ي داري�و بينيديت�و فريق�ه
مرسيلي�ا الهزيمة ،وذلك بإدراكه التعادل  1-1يف الوقت
القاتل أمام الضيف سرتاسب�ورغ يف افتتاح املرحلة 35
من الدوري الفرنيس.
وب�دا مرسيليا يف طريقه لتلق�ي الهزيمة ،بعد تخلفه يف
الدقيقة  73بهدف الرصبي ستيفان ميرتوفيتش.
لك�ن بينيديت�و نج�ح وبع�د ثلاث دقائق على دخوله
كبدي�ل لبوبكر كام�ارا يف إنقاذ نقط�ة بإدراكه التعادل
يف الدقيق�ة  ،86رافع�ا ً رصيد الفري�ق املتوسطي إىل 56
نقط�ة يف املرك�ز السادس بفارق األه�داف مؤقتا خلف
النس صاحب املركز الخامس.
يف املقابل ،رفع سرتاسبورغ رصيده إىل  38نقطة بفارق
سبع نق�اط مؤقتا عن املركز الثام�ن عرش الذي يهبط
صاحبه إىل الدرجة الثانية.
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بهوغو غيامون.
ويف تقرير املباراة ،قال الحكم دافيد
ميديي أن دياكابي أعلمه بأن كاال
نعت�ه بـ”نغرو دي ميردا” ،أي
“الزنجي اللعني” ،مضيفا ً بأن
أحدا ً من الحكام لم يسمع ما
تفوه به كاال الذي أرص بأنه
ل�م يق�م باهان�ة دياكابي
ً
عنرصي�ا بحسب م�ا أفاد
مدربه ألفارو سريفريا.
لك�ن رابط�ة ال�دوري
قال�ت إن�ه “بع�د تحليل
العن�ارص ،لم يتم العثور
على أي دلي�ل يف أي من
الوسائ�ل املتاحة لرابطة
ال�دوري اإلسبان�ي على
أن الالعب خ�وان توريس
روي�س (خ�وان ك�اال)
أه�ان مخت�ار دياكاب�ي
باستخدام املصطلحات
املزعومة”.
وكشف�ت رابط�ة
الدوري انها استعانت
برشك�ة خارجي�ة
لتحلي�ل الص�ور
ا لتلفز يو ني�ة
و ا لتسجيلا ت
الصوتي�ة وامل�واد
وسائ�ل
م�ن
التواصل االجتماعي.
وقالت إذاعة “كوب” إن
امليكروفونات التقطت صوت كاال
يق�ول لدياكاب�ي“ :تب�اً ،اتركني
وشأني” ،ثم اعتذر قائالً“ :آسف،
ال تغضب”.
لكنه�ا ذك�رت أن املحققين
ل�م يعث�روا على أي دلي�ل عىل
استخدام كاال ألي مصطلحات
عنرصية.

األول ..ل�ذا ف�إن األمور ل�ن تصبح أكثر
سهولة”.
وواص�ل“ :بالتأكيد ستك�ون هناك فرق
أخ�رى مثل ليستر سيتي ،ال�ذي يقوده
مدرب غاية يف الذك�اء ،ولديه فريق قمة
يتعامل مع مواقف مختلفة”.
وأردف“ :وكذل�ك ال ينبغ�ي استبع�اد
توتنه�ام هوتسبير أو آرسن�ال ،كما أن
وست هام يونايتد يف حالة رائعة .فكيف
إذن ستكون األمور أكث�ر سهولة؟ األمر
الجيد بالنسب�ة ملانشسرت سيتي هو أنك
تواجهه مرتني فقط يف كل موسم”.
وأوض�ح أن تركي�زه حالي�ا منصب عىل
املواجهة املقبلة أمام مانشسرت يونايتد،
وعلى تحقيق الفوز فيم�ا تبقى لفريقه
من مباريات حتى نهاية املوسم.
وختم“ :يف املوسم املقبل ،سنبذل قصارى
جهدن�ا من جدي�د .لكنن�ا اآلن نركز عىل
مباراة اليوم األحد”.

كشف تقرير صحفي ،عن تطور جديد بشأن مستقبل األرجنتيني
ليونيل مييس ،نجم برش�لونة.وينتهي عقد مييس مع برش�لونة
يف الصي�ف املقبل ،ولم يعل�ن الالعب عن موقفه م�ن االستمرار
حت�ى اآلن.وحسب صحيف�ة ليكيب ،فإن ميسي قريب ج ًدا من
التجديد والبقاء مع برش�لونة لفرتة جديدة.وأشارت إىل أن خوان
البورتا رئيس برش�لونة ،وخورخي مييس وال�د الربغوث ،تحدثا
بالفعل ،ووضعا أسس املفاوضات املستقبلية حول بقاء ليونيل.
وأوضحت الصحيفة أن مييس ينتظر اآلن ،الحصول عىل العرض
الرسم�ي من برش�لونة للتجديد.وقالت إن مييس ش�عر بسعادة
بالغة بحصد لقب كأس ملك إسبانيا ،باإلضافة إىل إيمانه بالجيل
الجديد يف برش�لونة مثل بيدري وفرينكي دي يونج وأنسو فاتي
ورونال�د أراوخو وفرانسيسك�و ترينكاو.باإلضافة إىل ذلك ،فإن
ميسي يعرف نواي�ا البورتا ،الذي يري�د تقوية الفري�ق وإدخال
بعض األسماء املهمة مثل نيمار نجم باريس سان جريمان.

إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا يف اسطنبول مؤكدة
أك�د االتحاد األوروبي لكرة الق�دم يويفا لوكالة فرانس
ب�رس أن نهائ�ي مسابق�ة دوري األبطال املق�رر يف 29
أيار/مايو ،س ُيقام يف اسطنبول رغم موجة تفيش جديدة
لفريوس كورونا يف تركيا ما أدى إىل إغلاق ثال�ث للبلاد.
وأرص “يويفا” عىل أن املب�اراة النهائية ستبقى يف املدينة
الرتكي�ة بعد ادعاءآت م�ن راديو مونتي كارلو “أر أم يس”
بأن النهائي س ُينقل اىل فرنسا ،يف وقت تحدثت صحيفة “دييل
مي�ل” الربيطانية عن توجه لنقل مك�ان املباراة.وقال االتحاد
الق�اري لوكال�ة فرانس برس إن هن�اك تطمينات م�ن السلطات
الرتكية بأن اإلغالق الذي بدأ الخميس املايض ومن املقرر أن يستمر
حت�ى  17أيار/مايو “لن يكون له أي تأثري عىل املباراة” التي
ستقام على ملعب أتات�ورك األوملب�ي بحضور “عدد
محدود من املتفرجني”.وأضاف أنه “سيواصل
العم�ل عن كثب مع االتحاد الرتكي لكرة
الق�دم والسلطات املحلي�ة والوطنية
لتنظيم املباراة بأمان”.وش�هدت
تركيا ارتفاع عدد الوفيات يوميا ً

جراء فريوس كورونا اىل حوايل  ،350وهو أعىل من عدد موجتي التفيش
الع�ام املايض.وأعلنت الدولة الت�ي يبلغ عدد سكانها  84مليون نسمة،
ع�ن  37312إصابة جديدة االثنني املايض وهو الرق�م األعىل يف أوروبا،
لكن�ه ال يزال أقل مما حصل يف وقت سابق من الشهر الحايل حني وصل
العدد اليومي اىل قرابة  60ألف حالة إيجابية.

مفكرة الزوراء
مورينيو جيلد منتقديه بسالح مئوي
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للحد من انتشارها في االعالم والمنصات الرقمية

تضييق الخناق على التطرف داخل الشبكة العنكبوتية

قانون أوروبي إلزالة احملتوى اإلرهابي خالل ساعة
بروكسل/متابعة الزوراء:
سيتعين على منص�ات ش�بكة اإلنرتن�ت حذف
الدعاي�ة لإلره�اب م�ن مواقعه�ا اإللكرتونية يف
غض�ون ساعة م�ن اكتشافه�ا بموج�ب قانون
وافق عليه الربملان األوروبي األربعاء.
وك�ان التصويت الربملان�ي هو الخط�وة األخرية
الالزم�ة للسماح بدخ�ول القانون حي�ز التنفيذ،
على الرغم من أنه م�ن غري املق�رر أن يتم تنفيذ
ذل�ك اإلج�راء قبل ع�ام .وسوف يتعل�ق بالوثائق
املنشورة داخل االتحاد األوروبي.
وق�ال باتريك جاكي عضو الربمل�ان األوروبي من
بولندا ،إن القانون سيثبت أنه أداة عظيمة ،وأشار
إىل أن ش�بكة اإلنرتنت غالب�ا ما تستخدم من قبل
اإلرهابيني الذين يحاولون نرش رسائلهم
وقالت يلفا يوهانس�ون وزيرة الشؤون الداخلية
باالتح�اد األوروب�ي إن تمري�ر القان�ون “يوجه
رضبة قوية لإلرهابيني”.
وك�ان املرشع�ون ق�د وافق�وا بالفعل على ذلك
اإلجراء يف ديسمرب املايض .ولن يطلب من مشغيل

النظ�ام األس�ايس مراقب�ة جمي�ع املحتويات أو
تثبيت الفالتر ،ولكن سيطلب منهم إزالة العنارص
أو حظره�ا عند اإلش�ارة إليها .وسيت�م السماح
باستثن�اءات للمحتوى الذي ت�م إنشاؤه ألغراض
فنية.وتق�ول رشك�ات مث�ل فيسب�وك وغوغ�ل
إنه�ا تزيل بالفع�ل املحتوي�ات مح�ل االعرتاض
واملرفوضة يف غض�ون دقائق من نرشها ،قبل أن
تسنح الفرصة ألي ش�خص لرؤيت�ه أو الشكوى
منه�ا .وين�ص القان�ون أيض�ا على استثناءات
للمشغلني األصغر حجما أو غري التجاريني.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحمل الحركة المسؤولية الكاملة

اعتداء عناصر من حركة محاس على
صحفية لعدم ارتدائها احلجاب

غزة/متابعة الزوراء:
طالب�ت جهات حقوقي�ة ونقابي�ة بالتحقيق
يف اعت�داء عن�ارص م�ن حرك�ة حم�اس على
الصحفية رواء أبومرش�د يف غ�زة أثناء قيامها
بعملها ،بسبب عدم ارتدائه�ا الحجاب.ونقلت
نقابة الصحفيني الفلسطينيني عن أبومرش�د،
أنها أثناء عملية تصوير يف منطقة جحر الديك
رشق املحافظ�ة الوسط�ى حرض عنرصان من
الضب�ط امليداني التابعني لحركة حماس وقاما
بمنعه�ا وزميلته�ا م�ن التصوي�ر ومص�ادرة
الهات�ف الخاص بزميلته�ا واحتجازهما لحني
وص�ول الرشطة النسائي�ة بالرغم من كشفها
لهما عن طبيع�ة عملهما الصحفي.وأش�ارت
أبومرش�د إىل أنه�ا بع�د تواصلها م�ع داخلية
غ�زة تم السماح لهم�ا بمغادرة املك�ان وأثناء
تسليمها بطاقته�ا تلفظ عليها عنرص الضبط
بكلمات جارحة بسب�ب مظهرها العام ،وعدم
ارت�داء الحج�اب ،وال�ذي قابلت�ه باالستنك�ار
والرف�ض ،فما ك�ان منه إال أن ب�دأ يف االعتداء
الهمجي عليها بغصن شجرة ما تسبب بجراح
يف كاف�ة أنحاء جسمه�ا ،نقلت على إثرها إىل
املستشف�ى وحررت تقري�را طبيا بما تعرضت
له من اعتداء ،حيث تقدمت بشكوى بالحادثة
إىل داخلية غزة.
واستنك�رت نقاب�ة الصحفيني ه�ذا “االعتداء
الهمج�ي وغير املقبول من عنصر أمني تابع
لحرك�ة ‘حماس’ بح�ق صحفية مشه�ود لها
بعمله�ا الصحفي وتغطيته�ا الدائمة ملسريات
العودة”.وحمل�ت النقاب�ة حرك�ة حم�اس
املس ٔوولي�ة الكامل�ة عن ه�ذا االعت�داء املشني
وغير االٔخالق�ي ،وطالبتها باالعت�ذار علنا لها
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وإعادة االعتبار للصحفية.
وأف�ادت وزارة الداخلي�ة املرك�ز بأنه�ا لحظة
وص�ول الشك�وى إليها عملت على الفور عىل
إطالق رساح مرش�د من مك�ان الحادث ،وأنها
وجهتها لتقديم ش�كوى للنيابة العامة التخاذ
املقتضى القانوني.ونرشت أبومرش�د تدوينة
على حسابه�ا يف فيسب�وك قال�ت فيه�ا إنه�ا
تأخ�رت بنشر التفاصي�ل بسب�ب انتظاره�ا
للجه�ات الرسمي�ة ،وزارة الداخلية ،الترصف
بالطريق�ة القانوني�ة وطلب�وا منه�ا أال تقوم
بنشر التفاصيل إىل حني معرف�ة اسم املعتدِي
واالنته�اء م�ن التحقيق.وتابع�ت “أروي ليس
تربيرا لشخصي ا ٕنما توضيح�ا لحدث تمحور
عىل أساس شكيل أو لبايس ،غري الالئق ،عىل حد
ق�ول املعتدِي ،والذي هو سب�ب دعا أحد رجال
الضبط الستخدام جذع ش�جرة ورضبي إىل أن
ترك عالمات واضحة وم ٔوملة عىل جسدي”.
وأكد مركز امليزان لحقوق اإلنسان بأن الحادث
يع�د انتهاك�ا خطيرا للح�ق يف الكرام�ة ويف
السالمة الجسدية والحرية الشخصية املكفولة
بموجب العهد ال�دويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسي�ة ،وقان�ون العقوب�ات الفلسطيني
و ُيشكل تجاوزا خطريا لعمل الجهات النظامية
املكلفة بإنفاذ القانون.ودع�ا املركز وبناء عىل
الشك�وى التي تقدم بها للنياب�ة العامة موكال
عن الضحية ،النائب العام إىل فتح تحقيق جدي
وعاجل يف الحادث ،واتخ�اذ املقتىض القانوني،
احرتاما ملبدأ سي�ادة القانون وحماية الحريات
الشخصي�ة وص�ون الحري�ات العام�ة ،ومنعا
لحدوث أي أحداث مشابهة يف املستقل ،تحقيقا
ملقاصد القانون وحفاظا عىل السلم األهيل.
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السعودية تطلق مبادرات حتدي لـ”اكتشاف األخبار الزائفة”

ساهم�ت جائح�ة كورون�ا يف
انتش�ار واسع لألخب�ار الزائفة
ً
خصوصا
طيلة السن�ة املاضية،
عىل مستوى منص�ات التواصل
االجتماعي ،حيث تم تداول ونرش
معلومات خاطئة ومضللة حول
الفريوس ،وتعدى األمر يف بعض
األحي�ان إىل مشاركتها ونرشها
م�ن قبل وسائل إعلام تقليدية
م�ن دون التأك�د م�ن صحتها،
ما جع�ل أرضار األخبار الزائفة
واإلش�اعات تتج�اوز الفريوس
نفسه.
وم�ع ازدي�اد وتيرة تنامي هذه
الظاه�رة وتداعياته�ا على
مختل�ف األصع�دة ،سارع�ت
الكثري من ال�دول إىل سن قوانني
لردع ن�ارشي ومروج�ي األخبار
الزائفة ،يف حني ش�ددت منصات
التواصل االجتماعي من إجراءات
التحق�ق م�ن األخب�ار املنشورة
بمواقعها ،كم�ا تم إطالق العديد
من املبادرات م�ن قبل املنظمات
واملؤسسات اإلعالمي�ة املختلفة
وحت�ى حكومات بع�ض الدول،
منها اململك�ة العربية السعودية
الت�ي عملت على تشجيع وتبني
مبادرات محاربة األخبار الزائفة
ومجابه�ة مروجيه�ا ،وه�و ما
تسلّط شبكة الصحفيني الدوليني
الضوء عليه يف هذا املقال.
مب�ادرة هيئ�ة مكافح�ة
اإلشاعات
جهود مكافح�ة األخبار الزائفة
يف اململك�ة العربي�ة السعودي�ة
ل�م تك�ن ولي�دة الي�وم ،فف�ي
العام  2012ت�م إطالق مرشوع
هيئ�ة مكافح�ة اإلش�اعات،
وه�و مشروع مستق�ل هدفه
التصدي لألخبار الزائفة والفتن
واحتوائه�ا ،باالعتم�اد على
أساليب وتطبيقات الكشف عن
الص�ور والفيديوه�ات املفربكة
والتح�ري حول األخب�ار املزيفة

واملضللة ،كما يعم�ل القائمون
عىل هذا املشروع ،الذي سلطت
عليه شبكة الصحفيني الدوليني
الضوء يف مقال سابق عىل فضح
ن�ارشي األكاذي�ب الت�ي تهدف
إىل إث�ارة الرأي الع�ام من خالل
نرش الوعي وتوضي�ح الحقيقة
باملصادر الرسمية.
هيئ�ة مكافحة اإلش�اعات التي
تتواج�د على مست�وى أغل�ب
منص�ات التواص�ل االجتماع�ي
إىل جان�ب موقعه�ا اإللكرتوني،
تحوز عىل أكثر من مليون متابع
على صفحته�ا بموق�ع تويتر،
أصبح�ت مص�درا موثوقا تعتمد
علي�ه الكثير م�ن املؤسس�ات
اإلعالمية السعودي�ة والخليجية
لنقل األخبار الصحيحة ونفي أو
توضيح البعض منها.
مرشوع تح�دي اكتشاف األخبار
الزائفة
أعلنت وزارة اإلعلام السعودية
ش�هر مارس/آذار امل�ايض عن
إطلاق مبادرة تح�دي اكتشاف
األخبار الزائفة يف وسائل اإلعالم
ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي
واملنص�ات الرقمي�ة املختلف�ة
والح�د م�ن انتشاره�ا ،وه�ي
مب�ادرة موجه�ة لإلعالميين
جان�ب
واألكاديميين،إىل
الباحثين يف مج�االت اإلعلام
املختلف�ة وطلاب الجامعات يف
التخصصات التقنية واإلعالمية،

كم�ا حدد تاري�خ  14أيار/مايو
 2021كآخ�ر أج�ل للتسجي�ل
واملشاركة يف هذه املبادرة.
البح�ث ع�ن حل�ول ابتكاري�ة
ملحاربة األخبار الزائفة
تسع�ى وزارة اإلعالم السعودية
من خلال اطالقها لهذه املبادرة
إىل تحقي�ق العديد م�ن األهداف
أهمها:
 1ايجاد حلول ابتكارية تقنية،ترشيعي�ة وتوعوي�ة للح�د من
انتش�ار األخب�ار الزائف�ة ،م�ن
خالل من�ح الفرص�ة للمهتمني
بهذا املج�ال لتقديم مشاريعهم
وأفكارهم.
 2تطوير وتنفيذ اسرتاتيجياتجدي�دة ملتابعة املحت�وى املزيف
بش�كل مستم�ر ،خصوص�ا
على مست�وى مواق�ع التواصل
االجتماع�ي الت�ي تعتبر مكانا
خصبا النتشار األخب�ار الزائفة
واملضللة.
 3تقدي�م الدع�م للمتخصصنيوالرشك�ات التقني�ة الناش�ئة
وتشجيعه�ا مرافقته�ا إليج�اد
حلول تقني�ة للنهوض بمستوى
اإلعلام يف اململك�ة العربي�ة
السعودية.
 – 4التوعي�ة بخط�ورة األخب�ار
الزائفة وما يرتتب عنها ،وتقديم
توجيهات عملية وعلمية لكيفية
التعام�ل م�ع األخب�ار الزائف�ة،
وكذلك تحسيس املجتمع بتجنب

مشاركتها.
كم�ا ت�م تحدي�د أربع�ة معايري
أساسية لقبول املرشوع وهي:
 1أن يك�ون املشروع مرتبطابشكل مبارش بفكرة التحدي.
 2أن يساه�م املرشوع املقرتحيف ح�ل ومعالج�ة ظاه�رة نرش
األخبار الزائفة وترويجها.
 3أن تك�ون فك�رة املشروعحديث�ة ومبتك�رة ،ول�م يسبق
العمل عليها.
 4أن تك�ون الفك�رة واقعي�ةوقابلة للتطبيق.
يرى األستاذ ط�ه درويش ،مدير
مرصد مصداقية اإلعلام “ أكيد
“ التاب�ع ملعهد اإلعالم األردني أن
هذه املبادرة املبتكرة قد تسحب
البس�اط م�ن تح�ت املنص�ات
الرقمي�ة التي تعم�ل عىل ترويج
األخب�ار الزائف�ة ونرشه�ا ،كما
تساه�م يف رف�ع درج�ة الوع�ي
بمخاطره�ا وانعكاساته�ا يف
مختل�ف املج�االت ،لكنها تبقى
غري كافية ،مقدما بعض الحلول
العملي�ة الكفيل�ة بالتص�دي
لألخبار الزائفة والتي تتلخص يف
أربعة محاور أساسية وهي:
 1إعط�اء أهمي�ة بالغ�ة ملجالالرتبي�ة اإلعالمي�ة واملعلوماتي�ة
ونرشه�ا وإدراجه�ا يف املنظومة
التعليمية باملدارس والجامعات،
وه�و م�ا يسه�م دون ش�ك يف
تحصين الشب�اب واكسابه�م

امله�ارات الالزم�ة للتعام�ل مع
وسائل اإلعلام عموما ،والتمييز
بين اإلش�اعة والخبر الزائ�ف
ورف�ع درجة الوع�ي يف مكافحة
الشائع�ات والح�د م�ن انتش�ار
األخبار الزائفة.
 2اتاح�ة املعلوم�ات العام�ةلجمه�ور املتلقين م�ن خلال
ضم�ان ح�ق الوص�ول على
املعلوم�ة وتزويده�م باألخب�ار
الصحيح�ة والدقيق�ة يف الوقت
املناس�ب حت�ى ال يفسح املجال
لتسلل األخبار الزائفة.
 3التأكي�د على رضورة التزامالصحفي واملؤسسات اإلعالمية
باملعايير املهني�ة واألخالقي�ة
الت�ي تجسده�ا مواثيق الرشف
الصحف�ي ومب�ادئ أخالقي�ات
اإلعالم.
 4ح�ث املؤسس�ات اإلعالمي�ةعلى إنش�اء أقس�ام تعن�ي
بعملي�ة التحق�ق م�ن صح�ة
امل�ادة اإلعالمية ،وه�و ما يعزز
مصداقيته�ا ويح�د م�ن نق�ل
األخبار الزائفة وانتشارها.
تجري�م نشر وتروي�ج األخبار
الزائفة
دول عدي�دة سارع�ت إىل س�ن
قوانني للتص�دي لألخبار الزائفة
ومعاقبة املروجين لها ،كما هو
الح�ال يف السعودية حيث نرشت
النياب�ة العام�ة ش�هر ش�باط/
فرباير م�ن السن�ة الجارية عرب
حسابه�ا عىل تويتر تحذيرًا من
جريم�ة نشر وتروي�ج األخبار
الكاذبة ،التي تم تصنيفها ضمن
الئحة “الجرائ�م الكربى املوجبة
للتوقي�ف” ،ملوح�ة بعقوب�ات
ش�ديدة ملن يثبت تورطه يف “بث
الشائع�ات ونشر املعلوم�ات
واألخب�ار الكاذب�ة وكل م�ا من
شأنه تضليل املجتمع أو املساس
بأمنه الصحي واملجتمعي أو إثارة
طمأنينة أفراده وسكينتهم”.

بسبب وضعه الصحي

الصحفي املغربي عمر الراضي يعلق إضرابه عن الطعام
الرباط/متابعة الزوراء:
ق�رر الصحف�ي املغرب�ي عم�ر ال�رايض ،تعلي�ق اإلرضاب
املفت�وح عن الطع�ام الذي يخوضه ،من�ذ  9إبريل /نيسان
الج�اري ،إىل جانب الصحفي سليمان الريسوني ،احتجاجا ً
عىل اعتقالهما.
وكشف إدريس الرايض ،والد الصحفي املعتقل عمر الرايض،
ّ
أن األخري قرر تعليق إرضابه عن الطعام بشكل مؤقت ،عىل
إثر زي�ارة الطبيب له ،نظرا ً لآلثار الخطرية التي طرأت عىل
صحته ،وتدهورها بشكل كبري يف اليومني املاضيني.
وق�ال والد ال�رايض ،يف تدوينة له على صفحته الشخصية
بموقع التواصل االجتماعي “فيسبوك”ّ ،
إن هذا القرار يأتي
بعدم�ا استشار الصحفي املعتق�ل عائلته بهذا الخصوص،
و”نزوالً عند رغبتها ،وكذلك استجابة ملناش�دات عدد كبري
من الشخصيات السياسية والحقوقية والجمعوية”.
وأوض�ح املصدر ذاته ّ
أن ه�ذا التعليق ،الذي بدأ مفعوله من
الجمع�ة ليس نهائي�اً ،متمسكا ً باالستم�رار يف الدفاع عن
حقه الدستوري يف محاكمة عادلة ،واملتابعة يف حالة رساح
بجميع الوسائل املتاحة.
ويأتي تعليق الصحفي الرايض إلرضابه عن الطعام ،بعد 3

أيام عىل إرج�اء محكمة االستئناف ،بمدينة الدار البيضاء،
محاكمته إىل  18مايو /أي�ار املقبل ،بعد انسحابه ورفضه
ملحاكمت�ه عن بعد ،بطريقة تقنية التناظر املرئي من قاعة
بسجن عكاش�ة بالدار البيضاء ،يف وقت كان ينتظر أن تتم
محاكمته حضورياً ،وهو ما لم يتحقق.
وفيما برّرت النيابة العامة عدم إحضار الرايض إىل املحكمة
بالوض�ع الوبائي املرتبط بتفيش فيروس كورونا ،اعتربت
هيئة دفاعه ق�رار املحاكمة عن بعد “غري قانوني ويخالف
املسط�رة الجنائي�ة” التي تعتبر أن املحاكم�ات يتعني أن

تكون حضورية.
والقت جميع طلبات اإلفراج املؤقت ،التي تقدمت بها هيئة
دفاع الرايض ،الرفض من قب�ل محكمة االستئناف بمدينة
الدار البيضاء ،رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية
ودولي�ة بوقف اعتقال�ه ومتابعته يف حال�ة رساح ،احرتاما ً
لقرينة الرباءة ،مع توفري كل رشوط املحاكمة العادلة.
ويتاب�ع الصحفي املغرب�ي بتهمتي “هتك ع�رض بالعنف
واالغتصاب” ،و”تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية ّ
املس
بسالمة الدولة الداخلية ،ومبارشة اتصاالت مع عمالء دولة
أجنبية بغاية اإلرضار بالوضع الدبلومايس للمغرب” يف 27
إبريل /نيسان الحايل.
ونفى الرايض ،يف  4يوليو /تموز املايض ،اتهامات الحكومة
املغربي�ة ل�ه بـ”االرتباط بضاب�ط اتصال لدول�ة أجنبية”
و”املس بسالمة الدولة” ،كاش�فا ً أنه يتعرض ،منذ أسابيع
ع�دة ،إىل “حمل�ة تشهري وش�تم وقذف موجه�ة ومنظمة
يقودها ع�دد من املواق�ع اإللكرتونية” ،واعتبر اتهامه يف
هذه القضية “انتقاما ً منه” بسبب تقرير منظمة “العفو”
الدولي�ة الذي تحدث عن اش�تباه تع�رض هاتفه لالخرتاق
بربنامج إرسائييل.

اعتبرت أن إدارة باريس قد استهدفتها

وكالة األناضول تنكر حق الرد الفرنسي على هجماتها اإلعالمية
باريس/متابعة الزوراء:
تعتبر وكالة األناض�ول ووسائل إعالم
تركية تغطيتها املكثف�ة لإلسالموفوبيا
الفرنسي�ة وانتقاده�ا املستم�ر
للسياس�ات الفرنسي�ة حق�ا بموج�ب
حرية التعبري واإلعلام ،لكنها يف املقابل
ترفض ال�رد الفرنيس عىل ه�ذا التقرير
وتصفه باالستهداف املبارش لها ،يف حني
يلت�زم الطرفان الصمت ح�ول األسباب
الحقيقية للحرب اإلعالمية بينهما.
وأبدت وكالة األناضول الرتكية الرسمية
انزعاجه�ا مم�ا أسمت�ه استه�داف
املؤسسات الفرنسي�ة لها بعد سيل من
التقاري�ر اإلعالمية الت�ي هاجمت فيها
باريس وقالت إنها مجرد “نقل الضغوط
التي يتعرض له�ا املسلمون واألتراك إىل
الرأي العام العاملي ،عرب أخبار وتعليقات
أعدتها ضمن إطار حرية الصحافة”.
واختصرت وكال�ة األناض�ول ووسائل
اإلعلام الرتكي�ة األخ�رى املقرب�ة م�ن
الحكوم�ة أسب�اب الح�رب اإلعالمي�ة
بالق�ول إن “نتيج�ة انتق�اد السياسات
التمييزية واملعادية لإلسالم التي شهدت
تزاي�دا يف اآلونة األخيرة ،تفضل فرنسا
استه�داف وسائل اإلعلام العاملية التي
تتناول هذه القضايا”.
واعتبرت أن “إدارة باري�س ،املدافع�ة
ع�ن حرية التعبير يف جمي�ع املنصات،
استهدفت األناضول عىل خلفية إعدادها
أخبارا ع�ن التطورات األخرية يف فرنسا،

أج�رت خالله�ا لق�اءات م�ع الضحايا
وتتبع�ت الخط�وات امللموس�ة الت�ي
اتخذتها املؤسسات املعنية“.
لكن يف األش�هر األخرية بلغ�ت العالقات
الفرنسي�ة الرتكي�ة مستوي�ات غير
مسبوق�ة م�ن التوتر يف خض�م الحرب
الكالمي�ة بين زعيم�ي البلدي�ن .إذ ل�م
يتوقف الرئيسان عن إطالق ترصيحات
نارية وجه بها كل من أردوغان وماكرون
سهام انتقاداته لنظيره بطريقة تبتعد
يف أحيان كثرية عن تقاليد وبروتوكوالت
الدبلوماسية.
وتتخط�ى أسباب الح�رب اإلعالمية بني
البلدي�ن م�ا زعمت�ه األناض�ول بش�أن
اإلسالموفوبي�ا الفرنسي�ة ،لتتض�ح يف
تض�ارب املصالح الفرنسي�ة الرتكية يف
ملفات سياسي�ة إقليمية ،أبرزها النزاع

على مناب�ع الطاق�ة يف رشق املتوسط
والدور العسكري الرتكي يف ليبيا.
وبل�غ التصعي�د مستوى غير مسبوق
عندم�ا دعا الرئي�س الرتكي رجب طيب
أردوغ�ان الفرنسيين للتصوي�ت ض�د
رئيسه�م مانويل ماكرون يف االنتخابات
القادم�ة ،الت�ي م�ن املتوق�ع أن يسعى
خاللها ماكرون لوالية ثانية.
وق�ال أردوغان لصحفيين يف إسطنبول
بع�د مشاركته يف إحدى صلوات الجمعة
يف كاتدرائية آيا صوفيا السابقة التي تم
تحويله�ا إىل مسج�د يف يوليو  ،2020إن
“ماك�رون مشكلة بالنسب�ة إىل فرنسا.
مع ماكرون ،تعيش فرنسا فرتة خطرة
جدا .آمل أن تتخلص فرنسا من مشكلة
ماكرون يف أقرب وقت ممكن”.
وأج�ج أردوغ�ان التوت�ر ض�د ماكرون

عقب االعتداءات اإلرهابية التي شهدتها
فرنس�ا يف أكتوب�ر امل�ايض ،عندم�ا قام
متط�رف بقط�ع رأس م�درس التاريخ
صاموي�ل بات�ي عق�ب عرض�ه رسوما
كاريكاتورية عن النبي محمد (ص) عىل
طالبه ضم�ن درس عن حري�ة التعبري،
وقي�ام متطرف آخر بعد أي�ام بالهجوم
بسكين على كنيس�ة نوت�ردام بمدينة
نيس جنوب البالد وأسقط ثالثة قتىل.
وتنق�ل وكال�ة األناض�ول الترصيحات
املهاجم�ة لفرنس�ا إضاف�ة إىل الرتكي�ز
املكث�ف على األح�داث الت�ي تتعل�ق
باإلسالموفوبي�ا واإلج�راءات الفرنسية
بخصوص املسلمين ،قائلة إنها “وكالة
أنب�اء دولي�ة ،تقوم بإيص�ال املعلومات
للرأي الع�ام العاملي ضم�ن إطار حرية
التعبير واستن�ادا إىل مب�ادئ النشر
املوضوع�ي” ،يف حين أنه�ا ال تخف�ي
اللهجة الحادة يف هذه التقارير.
وأف�اد رئي�س مجل�س إدارة وكال�ة
األناض�ول مديره�ا الع�ام رسدار ق�ره
غوز “أث�ارت هذه املمارسات الكثري من
االنتق�ادات ،وعىل هذا املنوال أدت وكالة
األناض�ول واجبها يف إيص�ال املعلومات
الصحيحة للرأي العام عىل أكمل وجه”.
وتابع “قد يثري محتوى وكالة األناضول
بشأن التميي�ز واإلسالموفوبيا حفيظة
بعض الحكومات”.
وذه�ب إىل الق�ول إن على ه�ذه
الحكوم�ات تجن�ب التحري�ض على

التميي�ز واإلسالموفوبي�ا ،وتنظي�م
لوائح ديمقراطية ح�ول املواضيع التي
تتضمنها أخب�ار األناض�ول عوضا عن
مهاجمتها.
وتاب�ع أن كافة وسائل اإلعلام العاملية
وليست األناضول فقط ،تابعت عن كثب
املمارس�ات التي جرت باس�م مكافحة
اإلرهاب ومرشوع قانون “االنفصالية”
أثناء مرحلة املصادقة من قبل الجمعية
الوطنية الفرنسية.
لكن حديث قره غ�وز تجاهل أن تغطية
وسائ�ل اإلعلام الرتكية له�ذه األحداث
وتداعياتها يف مختلف دول العالم تفوق
أيا م�ن وسائل اإلعلام الدولية األخرى،
وهو ما أثار الغضب الفرنيس.
كم�ا انتق�دت األناض�ول بي�ان اللجنة
املشرتك�ة بني ال�وزارات ملن�ع الجريمة
والراديكالي�ة ( )CIPDRالتابعة لوزارة
الدول�ة لش�ؤون املواطنين يف فرنس�ا،
التي قالت في�ه إن منشورات األناضول
“هاجمت فرنسا”.
وبدا انزعاجها واضحا من برنامج بثته
محطة “فران�س ”5الفرنسية العامة يف
 23م�ارس امل�ايض بعن�وان “السلطان
أردوغان الذي يتحدى أوروبا” ،قالت فيه
إن األناضول “أنتج�ت أخبارا كاذبة عن
فرنس�ا” و”قامت ب�كل يشء إلظهارها
كمعادية لإلسالم”.
ووج�ه الرئيس الفرنسي تحذيرا ألنقرة
بش�أن التدخ�ل الرتك�ي يف االنتخاب�ات

الرئاسية الفرنسية العام املقبل ،متهما
إياها بنرش األكاذيب عرب وسائل اإلعالم
التي تسيطر عليها الدولة.
ودعا ماكرون خلال مقابلة مع منصة
“ب�روت” اإلعالمية عرب اإلنرتنت ،نظريه
الرتكي أردوغان إىل التحيل بـ”االحرتام”،
موضحا “مجتمعاتنا ت�زداد عنفا وهذا
مرده أيض�ا إىل أن القادة يشكلون مثاال
على العنف وأظن أن الح�روب الكالمية
بين القادة السياسيين ليست الوسيلة
الناجعة”.
ويعتبر اإلعالم الرتك�ي أن لدي�ه كامل
الح�ق بانتقاد املؤسس�ات والسياسات
الفرنسي�ة ومهاجمته�ا يف كل مناسبة،
ويف نف�س الوقت يسح�ب هذا الحق من
اإلعالم الفرنيس عند التعامل باملثل ،حيث
دع�ا رئيس دائ�رة االتص�ال يف الرئاسة
الرتكية فخرالدي�ن ألطون فرنسا لوقف
استهداف “وكال�ة األناضول” والرتويج
لإلسالموفوبيا عرب أجهزة الدولة ،زاعما
أن باري�س تواصل سياسته�ا القمعية
تج�اه املسلمني يف املؤسس�ات اإلعالمية
أيضا.
الرئي�س الفرنسي وجه تحذي�را ألنقرة
بش�أن التدخ�ل الرتك�ي يف االنتخاب�ات
الرئاسية الفرنسية العام املقبل ،متهما
إياها بنرش األكاذيب عرب وسائل اإلعالم
التي تسيطر عليها الدولة
وق�ال ألط�ون عرب تويتر “مل�اذا ُتزعج
أخب�ار وكال�ة األناضول فرنس�ا؟ نحن

نس�أل ..ه�ل ه�ذا ه�و فهمك�م لحرية
الصحافة؟”.
غير أن متابعني اعتبروا أن خلف هذه
املزاع�م والترصيح�ات بين الطرفين
وإذك�اء ن�ار الع�داء بين أردوغ�ان
وماكرون ،هناك رغبة لدى كل منهما يف
زيادة شعبيته داخليا.
وقال�ت أسلي أيدينتاسب�اس الزميلة يف
املجلس األوروبي للعالقات الخارجية يف
ترصيح�ات سابقة لصحيفة واش�نطن
بوست “وجد كل من ماكرون وأردوغان
يف اآلخ�ر الع�دو املث�ايل .ه�ذا الرتاش�ق
الكالمي يخدم مصالح كل من الزعيمني
بش�كل غري�ب ،على املست�وى الداخيل
وعلى مست�وى التأثري ال�ذي يسعى كل
منهما لعرضه خارجيا”.
واعتبر الدكت�ور إي�ان ليسر املدي�ر
التنفيذي ونائب رئيس صندوق جريمان
مارش�ال أن لجوء أردوغ�ان لالنتقادات
الدبلوماسي�ة الالذع�ة لي�س باألم�ر
الجدي�د ،إذ أن لدي�ه نزع�ة “الستخدام
خطاب�ه الشخيص كجزء م�ن سياسته
الخارجية”.وأض�اف “التوت�ر الفرنيس
الرتكي ناج�م جزئيا ع�ن الشخصية…
يف بع�ض النواحي ،يأخ�ذ أردوغان هذا
الخلاف بش�كل ش�خيص ،م�ع زي�ادة
ضيق�ه بالغ�رب وموق�ع تركي�ا في�ه،
وي�رى يف فرنس�ا وقيادته�ا تمثيال لكل
ما يكرهه يف أوروبا ،حضاريا وسياسيا
وجيوبوليتيكيا”.
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الشاعرة املصرية سيدة فاروق األسيوطي:
اإلبداع فتح لي الباب للبوح واجلرأة

مرافئ ثقافية

حوار  /أشرف قاسم
الزوراء  /خاص
الشاعرة املرصية سيدة فاروق األسيوطي
ول�دت بمحافظ�ة بن�ى سوي�ف /مرص
 ،1967حصل�ت على دبل�وم فن�ى قسم
زخرفة وإعالن وتنسيق  ،1985وليسانس
دار العل�وم جامعة القاهرة  ،1996تكتب
الشعر العامي
رئي�س ن�ادى األدب ببن�ى سوي�ف م�ن
2000إىل 2002
وم�ن 2004إىل  2006واآلن رئي�س النادي
املركزي ملحافظة بنى سويف ،وعضو أمانة
مؤتم�ر أدب�اء مصر دورة ،2013-2012
وعض�و اتح�اد كت�اب مصر ،كرم�ت من
مؤتمر أدباء مرص – عن األديبات 2014
وكرم�ت م�ن مؤتم�ر القاه�رة الكبرى
وش�مال الصعيد ع�ام ،2015كما كرمت
من هيئة قصور الثقاف�ة  ،2016صدرت
لها عدة أعمال منها:
ديوان(كراكي�ب)  ،1999ودي�وان (اس�م
بالقل�م الرص�اص ) ع�ام  ،2000وديوان
(جناح عصفور) عام  ،2001وديوان (ملا
قالوا دا ولد) عام  ،2002وديوان (تمرينات
مؤمل�ة عىل الف�رح) ع�ام  ،2009وديوان
(شوية عضم ف قفة)عام  ،2011وديوان
(ممكن تديني اجازة م�ن الذكرى؟) عام
 ،2014ودي�وان (كأنه ضيف ومر)،2015
وديوان (اش�تعل الشيب يف الروح) 2017
وهو الديوان الفائز بالجائزة املركزية من
هيئة قص�ور الثقافة ،وديوان (تختار إيه
عنوان لحيات�ك)  ،2019ودي�وان (طرفة
عين)  ،2021ولها تح�ت الطبع قصص
لألطف�ال (لعب عي�ال /أسئل�ة فاروق/
حياة الورود)
نشرت ىف العدي�د من الصح�ف واملجالت
(مجل�ة الشع�ر -أدب ونق�د –املس�اء-
السوايفة -األنباء)

حضرت العديد من املؤتمرات واملهرجانات
األدبي�ة بكافة أنحاء مصر -كما ذكرت ىف
(موسوع�ة الشع�ر العام�ي –ببلوجرافي�ا
الشع�ر العامي املرصي  -الشع�ر النسائي
ألحم�د ع�ادل القضابي  -تج�ارب نسائية
متمي�زة للكاتب عيد عب�د الحليم -مقاالت
عن شعر العامية املرصية للكاتب والشاعر
محم�ود الحلوان�ي وغريها م�ن الدراسات
النقدية)
أحبت ش�عر العامية ألنه يصل ويعرب عن
الطبق�ات االجتماعي�ة وخاصة البسطاء
منا.
ح�ول تجربته�ا وأهم محطاته�ا كان لنا
معها هذا اللقاء:
* الشاعرة سيدة فاروق صوت شعري ذو
خصوصية ،كان�ت البداية يف بني سويف،
هل نستعيد معا مالمح تلك البداية؟
 نعم البداية ببني سويف ولآلن الزلت أتعلمببن�ي سوي�ف ،أحبب�ت تترات املسلسالت
ج ًدا وخاصة مسلسل األي�ام وسيد حجاب

نهاد احلديثي
من�ذ الصغر نقرأ عن س�وق عكاظ الذي يتسابق
في�ه الشعراء بقصائد املدي�ح او الهجاء ووصف
ح�ال الع�رب يف الجاهلية  ،وحفظن�ا جزءا كبريا
من قصائد املعلقات السبع ألبرز واعظم ش�عراء
الع�رب  ،وهي قصائد تحاكي الق�وة والشجاعة
 ،الك�رم والضياف�ة  ،الح�ب والغ�زل العذري00
ال�خ ،وحفظنا للمتنبي والحمداني وهم يتحدون
الطغ�اة  ،وبعد امتداد العمر قرأنا لشعراء املهجر
وه�م يصف�ون معاناتهم وعش�ق الوطن ،وكان
الجواه�ري اذا كت�ب قصي�دة يهتز الع�راق كله،
واث�ار ن�زار القبان�ي عق�ول النق�اد بقصائ�ده
الوطني�ة ت�ارة ،وبقصائد الحب والغ�زل العذري

جلوء  ...شاعري
فاضل عزيز فرمان

اقرتبي أكثر مني  ...تعرفيني
وضعيني مرة ً
ما بني عينيك ِ
وكفيك ِ
ويف بستان أحالمك يوما ً  ...خبئيني
...............
و اتركيني ......
مثل طفل ٍ
راكض ٍ بني السواقي
والينابيع التي تمأل عينيك
أنا العطشان طول العمر
ياساقيتي
ال تحرميني
...................
أن�ا أحت�اج إل�ئ إغف�اءة الطف�ل بظل ِ
الياسمني ِ
واللمسة
الهمسة
وإلئ
ِ
ِ
يا ملهمتي
ال تخذليني
..................
أنا ط ٌ
ري من طيور املاء
قد حط ّ
عىل شاطئ عينيك أخريا ً
طالبا ً
منك ِ
لجوءا ً
فاقبليني !!

واألغاني لعب�د الرحمن األبن�ودي ،رسقني
اللح�ن والكلم�ة الجميل�ة رشح ىل أب�ى ما
ً
غامضا َّ
عيل ،دفعني بحب ش�ديد لحب
كان
الق�راءة وحب املوسيق�ى والسينما ،صالح
أب�و سيف خاصة ،ك�ان يرشح ىل كل كبرية
وصغيرة ىف الفيل�م ،التصوي�ر واإلض�اءة،
املوسيقى التصويري�ة أداء املمثلني ،أحببت
الف�ن ب�كل ص�وره حت�ى الرق�ص بألوان
مالبسه وإيقاعاته.
* الصدق والعفوية أهم ما يميز شخصيتك،
ينعكس هذا عىل شعرك ،ويظهر جليا يف كل
ن�ص تكتبينه ،كيف تتش�كل القصيدة بني
يديك؟
 ترج�م كل ه�ذا العشق كالمً �ا ومشاعرَ،انجذبت بش�دة للكتابة باللهج�ة العامية،
لهجة أم�ي وجريان�ي ،لهجة الح�ارة التي
أنتمي إليها وتنتمي يل ،ففتحت باب أفكاري
ببساطة وعفوية بن�ت البلد التي تبوح وال
تخىش أي يشء
* ربم�ا كان�ت ثيمت�ا الحنين والفقد هما

واملمن�وع تارة اخرى  ،وه�ؤالء الشعراء وغريهم
من امثال السياب ومحمود درويش وعبد الرزاق
عبد الواحد هزوا الضمري العربي واالنساني ليس
عىل املنابر وبالقاع�ات املغلقة فحسب بل وصل
ش�عرهم للعق�ل العربي ولم يج�د احــدا نفسه
مهزوم�ا امام احداث العالم النهم كانوا يحملون
هم�وم ام�ة  ،وهموم�ا فكرية وادبي�ة اكثر مما
ل�دى الجيل الحايل!! 0000واألن اين الشاعر الذي
يحاكي الوجدان العربي ب�كل مآسيه وهمومه؟
والجي�ل الالحق يعتقد ان قرض الشعر مسألة يف
غاي�ة البساطة  ،ونرى نقص�ا يف التكوين الثقايف
للشاع�ر ،املتنب�ي بمعرفت�ه حري العق�ول ،وابو
نؤاس كان فكره فلسفيا ً  ،وعنرتة وامرؤ القيس

املالم�ح األب�رز يف نص�وص سيدة ف�اروق،
ويتجلى ه�ذا يف ديوانيك»ش�وية عض�م يف
قفة ،ممكن تديني إجازة من الذكرى» ،ملاذا
هذا الشعور الدائم باالفتقاد؟
ُ
كبرت وكبرت السنين وش�ابت ،ورحل
-

حمل�وا الحكمة والشجاعة  ،والي�وم انظروا من
يشرتي ديوانا للشعر املركون عىل رفوف املكتبات
او نراه مفرتشا يف سوق املتنبي.
فلا نريد للشعر ان يفق�د قراءته املنربية بسبب
دوران عجل�ة املطابع  ،وال نري�د للشعر ان يفقد
قدرت�ه الخطابي�ة  ،وال نري�د للشع�ر ان يق�رأ
كالقصة او الرواية  ،واننا نرى ش�عراء يسبحون
يف شبر م�اء ويظنون انه�م يسبح�ون يف بحر،
والعبقري�ة تصنع نفسه�ا  ،ونراه�ا تنبثق مثل
شجرة يف الصحراء او صخرة تنفجر من نبــع.
انن�ا نبحث ع�ن مهرجانات للشع�ر تلقى فيها
قصائ�د تتغلغ�ل يف ذه�ن املتلق�ي  ،ونبحث عن
التجدي�د  ،والشع�راء يتبعه�م الغ�اوون  ،ويكاد
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املرأة قطب الشعر اآلخر
راوية الشاعر امنوذجا
علوان السلمان

األحب�ة واألصدق�اء والجيرة والعرشة ،كل
يوم جديد بفقد جديد ،شبنا وشابت السنني
فعذبتنا بالفراق فنزفناه شعرًا.
* أنت إحدى املشاركات بقوة يف خلق مناخ
ثق�ايف ج�اد يف بني سوي�ف ،وه�ذا يجعلنا
نتوجه إليك بالسؤال عن وضع املرأة بشكل
ع�ام يف صعي�د مصر ،وامل�رأة املبدعة عىل
وجه الخصوص؟
ً
أحيان�ا،
 ىف الصعي�د تختل�ط املسمي�ات«بن�ت بميت راجل» ،وأب حن�ون زي حن ِّية
األم بأوالدها البنات ،ىف الصعيد أقوياء رغم
رقته�ن ،التي يخفينها ك�ي ال يطمع من ىف
قلب�ه م�رض ،ىف الصعيد بن�ات كالجبال ال
تلني وال تنكسر ،لكننا بطعم رقة فراش�ة
تختبئ وراء الشجر خجالً
* هل الق�ت تجربتك اإلبداعي�ة ما تستحق
من الدرس النقدي؟
 اإلب�داع فت�ح ىل الب�اب للب�وح والجرأة يفط�رح ما يختب�ئ ىف الذات دونم�ا كسوف،
لكنني ككاتبة أش�عر أن الحركة النقدية ال
تسيرمع�يب�لالتالح�قم�اأكت�ب.
ً
قسطا
أتمنى أن تلقى تجربتي املتواضعة
أكرب من التحليل والنقد.
كتب�ت الكثري والكثير ،الشعر نزف كبري
ب�وح لل�ذات ولألحالم ومحط�ات عديدة
من الفقد والحنني
* ما الجديد لديك خالل الفرتة املقبلة؟
 اآلن أختب�ئ ىف لع�ب العي�ال اتمن�ى انً
بعضا من لعبى،
يمنحني القص لألطفال
ً
بعض�ا من طفول�ة جميلة طامل�ا عشتها
بجدي�ة وحزم وش�دة ،اآلن أه�رول إليهم
أستم�د منه�م الف�رح والحيوي�ة ،كتابة
القص�ة املوجهة للطفل عامل�ي السحري
الذى أعشق�ه وأولد له م�ن جديد ،أتمنى
أن أكون م�ن جنياته وفراش�اته ،لنلعب
سو ًي�ا أن�ا وأبنائ�ي وأحفادي م�ن جديد
لعبة الحياة.

ش�عر الي�وم ال يتبعه احـ�د!! ولو ع�رف السبب
بطل العجب0

للشاعرة..الشع�ر طاق�ة متفجرة  ...لطاملا فهمت�ه بهذه الطريقة
فهو ضوء يكرس ظلمتك  ..ويراقص عود ثقابك يحيل املمكن اىل زمن
محرتق ويمنح االفكار لون التشكيل الالمرئي يف عناقيد الدماغ...
الشعر ..كائن يجيد التع�ري خلف الذاكرة ليهب الشعرية سخونتها
الالمسماة...
الخيال..قميص شهي
تحته ينام الف يوسف
فالشاع�رة تغوص يف اعماق اللغة وايقاعاتها والصور وتفجرياتها
متوخي�ة ارشاك املستهلك (املتلق�ي) يف رؤيتها الت�ي تعتمد منظورا
متكئا عىل ممكنات التخييل الذي يحقق االقرتان بني املشهد الصوري
والحالة النفسية..
ونح�ن ن�رى ان الشعر ف�ن لغوي يعتم�د املوجودات من االش�ياء
لتجسيد معن�ى بطريقة جمالية باضفاء الخي�ال الذي يتأسس عىل
سع�ة االفق وقوة الرؤية..للكشف عن الخصوب�ة الشعرية التي هي
طاقة تخييلية خالقة يف جوهرها..
ُ
القليل مِ ْن الرجا ِل
(مسلة)
كـــ أبي
ً
ْ
حضارة
فم النسا ِء
يصنعون مِ ن ِ
ُ
ُ
اللسان
فيكون
مس َ
ّ
لة رياحني
والكث ُ
ري منهم
كــــــ َ
أنت
يجعلوهن دمى
ً
بالفراغ
محشوة
ِ
ُ
فتكون األفكا ُر
َ
متاحف للفوىض
فالشاع�رة تشتغ�ل يف بناء نصها عىل العم�ق التصويري من خالل
التم�ازج بني الحيس والذهني بتشكيل بصري يتحرك وحركة الذات
وتحوالتها الشعورية فتقدم نصا (محمال بقدر من الحساسية) عىل
حد تعبري هربرت ريد..وهي تعرب عن ذاتها االنساني والذات الجمعي
االخ�ر فتعكس القيمة الحقة للروح االنسانية برتكيزها عىل جمالية
السي�اق ليك�ون خطابها محقق�ا لوظيفت�ه االنفعالي�ة باستخدام
الطاقات الحسية والعقلية والعاطفية عرب سبك ش�عري يفجر اللغة
باستثمار خصائصها بوصفها مادة بنائية لصور ايحائية تتكئ عىل
املجاز واالستعارة والرمز للتعبري عن لحظة التوهج..
احيانا ً
ُ
تكون املرايا
أكثر من انعكاس لـــ شك ٍل ما
لـــ فكر ٍة ما
عدم ما
لـــ ٍ
املرايا مقابر كبرية
لـــ رفات دهشة
لـــ حماقة تك ُ
رب
َ
أتسع جس ُد الرؤية
كلما
لـلطعنات
فالشاعرة تعتم�د التكثيف واالختزال الجميل ..لتقدم نصا مستفزا
يكشف عن ق�درة فنية متناسبة واالنعكاس�ات الوجدانية ..بانتقاء
الفاظه�ا املوحي�ة الخالق�ة لصوره�ا البرصي�ة التي تع�د من اهم
خصائص التعبري الشع�ري ..والتي تعتمد عىل الحركة وتشكلها بما
يناس�ب الداللة الوجدانية لخلق لوحات تعبريي�ة مشهدية باسلوب
جم�ايل يف بنيته�ا املؤط�رة بوح�دة موضوعي�ة قائم�ة على رسدية
شعرية...

النوارس

مجال نوري

أودع الف�راغ آخر آهاته وحرشجاته وهو
يتوسل أنابيب االوكسجني لكي تنقذه من
مخالب االختناق ،كان يسمع الرصخات
والتأوه�ات القادمة م�ن الغرف األخرى
تصاحبها حركة دائب�ة للمرافقني الذين
استنفروا كل ما بوسعهم لتذليل العقبات
ودح�ر الي�أس ال�ذي خي�م على املك�ان
بنصاله الجارحة ..يف البدء كان يستخدم
جوّال�ه ويزج�ي وقت�ه يف مراسلة بعض
األصدق�اء ويف تمام الساعة العارشة يبدأ
اجمل مشوار معها حي�ث تواصلت معه
وأكدت له بأنها لن تتخىل عنه ولن ترتكه
فريسة للمرض ..ولم تعدم وسيلة يف بث
روح املقاوم�ة يف أعماق�ه ومؤازرته عىل
تعزيز مناعته يف مواجهة الفايروس..
 ل�م تضع�ف يوم�اً ..كن�ت قوي�ا ً علىالدوام.
 األم�ر يختل�ف اآلن ..النح�ول يدمر كلمقاومتي ويزعزع ارادتي..
 أعلم انني ما زلت احبك بجنون رغم كلما حصل ..اصمد قليالً من أجيل..
 سأب�ذل م�ا بوسع�ي لكي أك�ون جلدا ًومتماسكاً..

هطلت أشعة الشمس وهي تقصم جانب
الرسير املح�اذي للنافذة بينما تناهت اىل
مسامع�ه زقزق�ة العصافير املحتشدة
عىل أش�جار اليوكالبتوس الباسقة وهي
تواجه نسمات الصباح العليلة..

 سأك�ون مع�ك كل مس�اء ..نتح�دثونهذي ،ولكن األهم أن تعتني بنفسك..
 وج�ودك م�ن جدي�د يمنحن�ي طاق�ةاضافية..
 -هل ما زلت تكتب هذياناتك..؟

 بالتأكي�د ..معظمه�ا توث�ق اللحظاتاملرشق�ة التي عشناها ..ال ب�د ان نواجه
هذه الكارثة بما نملك من أسباب البهجة
والتحدي..
 -تسعدني كثريا هذه الروحية االيجابية

وارصارك عىل الكتابة أيضاً..
 أتمن�ى بص�دق أن أمل�س أنامل�كالجميلة..
تده�ورت حال�ة املري�ض املج�اور وبذل
االطباء م�ا بوسعهم ولكن دون جدوى..
اسرتخ�ت أش�عة الشم�س على نص�ف
مساحة الغرفة وأزاحت الرؤية والوضوح
ال�ذي ك�ان يتلبسه وهويتطل�ع بكدر إىل
شآبيب األشجار املتمايلة خارج النافذة..
ك�ان يتنفس بصعوبة وعانى ما عانى يف
األي�ام القليلة املاضية بع�د أن نقلوه إىل
املستشفى وسحبوا منه جوّاله الشخيص
ال�ذي لم يعد ق�ادرا ً على استخدامه ..ال
ب�د أنها أدرك�ت اآلن رس انقطاعه وربما
تطلع�ت إىل البوست�ات الت�ي نرشه�ا
اصدقائه وهم يلتمس�ون دعوات الناس
إلنقاذ ما تبقى من روحه...
أدرك تمام�ا ً بأنه أصب�ح كنسمة خرجت
من ركود الغرف�ة وتسللت بيرس من بني
ظالل أش�جار اليوكالبت�وس ويف طريقه
سم�ع نشيجه�ا ينبع�ث م�ن غرفته�ا
العلوي�ة وكأنها أدركت من دون األخرين
عزمه على التحليق عاليا ً مث�ل النوارس
التي كان يعشقها.

حول النقد االدبي
مصطفى سليمان
النق�د األدب�ي فن�ون ومذاهب
فهناك النقد االنطباعي والذاتي
والتأثري ،....والنقد املوضوعي
املنهج�ي والبنيوية....واملذهب
التاريخي والنفيس واللغوي...
وعندم�ا يحب الناقد ش�اعرا أو
فيلسوف�ا أو كاتب�ا ....يتوج�ب
علي�ه الحيادي�ة يف التعامل مع
النص ومع ما يتعلق بحياة املبدع
أيضا من خلال مصادر موثقة
وموثوق�ة وليس�ت متحاملة أو
حاق�دة فكري�ا أو عقائدي�ا أو
دينيا أو شخصيا.....
ادعى الق�ايض الناقد اآلمدي يف
كتاب املوازنة بني الطائيني( أبي
تم�ام والبحرتي) أن�ه سيكون

ناقدا قاضيا عادال
ولكن�ه نسي القض�اء والع�دل
ومال كثريا إىل البحرتي ونال من
أبي تمام يف كثري من القضايا...
ال قي�ود على النق�د الح�ر
املوضوع�ي املتسل�ح بمنهجية
البح�ث العلم�ي والتوثيق دون
حب أو بغض.
أحب ش�عر أدونيس جدا وكنت
خطط�ت وتقدمت لني�ل رسالة
ماجستير عن ( الحلم الشعري
عند أودونيس ورست يف الرسالة
شوطا بعيدا وحال دون إتمامها
سف�ر الغربة واالغتراب يف بالد
الله الواسعة سعيا للرزق.
ومع ذلك نشرت مقاالت نقدية
ع�ن ش�عر أدوني�س تغض�ب
محبيه.

وم�ا زل�ت أح�ب ش�عره  .وال
أحب بع�ض أفكاره يف دراساته
النقدي�ة وبخاص�ة رسالت�ه

لني�ل الدكت�وراه ( الثاب�ت
واملتح�ول .)....وال عالق�ة يل
بشخصه.

وأح�ب الكثير م�ن إبداعات�ه
الشعري�ة وأنقد م�ا ال يستقيم
مع منهجي النقدي التطبيقي
املعل�ل .وطبعا ال يمكن للناقد أن
يكون مث�ل الروبوت أصم مجردا
من الذوق الشخيص والتأثري ...
طبعا دون مبالغة ممجوجة.
وأحب ش�عر الجواهري ونقدت
بعض أش�عاره وآرائ�ه النقدية
...وكل هذا منشور .
كم من املفكري�ن والباحثني....
مج�دوا األنبي�اء والفالسف�ة
والشع�راء واألدباء....والكت�ب
السماوي�ة ب�ل وال�ذات اإللهية
األسطورية منذ عصور الوثنية
مرورا بالديان�ات التوحيدية....
فلم يتوافق�وا حتى عىل اإليمان
بالله تعاىل ...

قيل :
وعني الرضا عن كل عيب كليلة
ولك�ن عين السخ�ط ُتب�دي
املساويا
وقي�ل  :حب�ك الشي َء ُبعم�ي
صم.
و ُي ِ
ال مجال للح�ب والكره يف النقد
بشرط أن يثب�ت الناق�د صحة
أحكامه النقدية.
أرسط�و ك�ان تلمي�ذ أفالطون
وكان أفالطون يقول إن أرسطو
عقل متجسد بهيئ�ة إنسان....
وذلك إعجابا به.
وم�ع ذلك نقد أرسط�و فلسفة
أستاذه نقدا شديدا.
وملا كان�وا يعاتبونه على هذا ،
كان يق�ول :أفالطون عزيز لدي
 .لكن الحقيقة أعز .
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سلوكيات

حنو مستقبل افضل...هلم
الشخصي�ة املتشائم�ة ٌّ
رش البد منه
ً
يف حي�اة أي ش�خص ،وغالب�ا م�ا
تصادفه�ا يف العم�ل ،أو يف حيات�ك
صديق ،أو قريب.
االجتماعية ،مث�ل
ٍ
ه�ذه الشخصي�ة تنشر طاقته�ا
السلبي�ة عىل الجمي�ع ،وهي ال تؤثر
يف حالت�ك النفسي�ة فق�ط ،بل وعىل
وضعك املادي أيضاً!
ه�ذا م�ا أك�ده الكات�ب توماس يس
كوريل بعد دراست�ه العادات اليومية
لألثري�اء ملدة خمس سن�وات ،حيث
أوض�ح أن هن�اك صنفا ً واح�دا ً من
البرش يكرهونه ،ويتجنبون صداقته،
وهو “املتشائم”.
ويرشح ك�وريل يف كتاب�ه “Change
”Your Habits, Change Your Life
أن األثري�اء العصامي�ون انتقائيون
بش�دة ح�ول األش�خاص الذي�ن
يوجدون برفقتهم.
ويقول“ :يحرص األثرياء دائما ً عىل
البحث عن األشخاص الذين يملكون
هدفا ً واضحا ً لحياته�م ،واملتفائلني
بطبعه�م ،وذوي النظ�رة اإليجابية

املكوّنات لتحضري العجينة:
دقيق  -كيلوغرام
سكر  -رشة
زيت  -ربع كوب
خمرية  -ملعقة صغرية
ماء دافئ للعجن  -بحسب الحاجة
لتحضري الحشوة:
لحم مفروم فرما ً ناعما ً  500 -غرام
بصل مفروم فرما ً ناعما ً  500 -غرام
فليفلة خرضاء مفروم فرما ً ناعما ً 1 -
بقدون�س مف�روم فرم�ا ً ناعم�ا ً  -ربع
كوب
معجون طماطم  -ملعقة كبرية

بعد الطالق ..كيف تربني ابنك؟

ابتعد عن املتشائم لتصبح ثرياً
للحي�اة بش�كل ع�ام ،واملتحمسني
لها”.
وأش�ار ك�وريل إىل أن  86%م�ن
األثري�اء ،الذي�ن درس يومياته�م،
يميلون إىل األشخاص ذوي التفكري
الناج�ح ،بينم�ا يحاول�ون تجن�ب
األشخاص السلبيني.
ويفسر ك�وريل مالزم�ة األثري�اء
للمتفائلين دائماً ،بأن “النجاح عىل
امل�دى الطويل من املمك�ن تحقيقه
عندم�ا تك�ون لديهم نظ�رة عقلية
إيجابية”.
وم�ا يدع�م نظرية توم�اس كوريل،
االستنتاج�ات املماثل�ة الت�ي وصل
إليه�ا الصحف�ي نابلي�ون هيل بعد
إجرائ�ه بحوث�ا ً عىل أكث�ر من 500
مليونري عصامي ،حيث كتب أنه “ال
أم�ل يف أن يحقق الشخ�ص النجاح
م�ا دام يص�د الن�اس بشخصيت�ه
السلبية”.
ويخل�ص توم�اس ك�وريل يف كتابه
إىل رضورة تجن�ب املتشائمني ألنهم
سيعيقونك عن متابعة نجاحك.

املطبخ ..

طريقة عمل الفطائر الرتكية

ملح  -بحسب الرغبة
فلفل أسود مطحون  -بحسب الرغبة
قرفة مطحونة  -بحسب الرغبة
ّ
شطة  -بحسب الرغبة
طريقة العمل
 لتحضير العجين�ة ،ضع�ي يف وع�اءعمي�ق ً
كل م�ن الدقي�ق ،املل�ح ،السكر،
الزيت ،الخمرية واملاء.
 أخلط�ي املكونات جي�دا ً حتى تحصيلعىل عجينة متماسكة.
 ّغطي العجين�ة واتركيها جانبا ً لحوايل
ساعة حتى تتخمّر ويتضاعف حجمها.
 -لتحضير الحش�وة ،اخلط�ي يف وعاء

متوسط الحجم ً
كل م�ن اللحم ،البصل،
الفليفلة ،البقدونس ،معجون الطماطم،
امللح ،القرفة ،الفلفل والشطة.
 اخلط�ي املكونات جي�دا ً حتى تحصيلعىل خليط متجانس.
 قطعي العجينة اىل كرات كبرية الحجم،افرديها بواسطة شوبك بشكل مستطيل
ثم ُ
صفيها يف صينية فرن.
 و ّزع�ي الحشوة يف وس�ط ّكل منها ثم
اغلقي اطرافها بواسطة يديك.
 أدخيل الصينية اىل فرن محمى مسبقا ًعىل حرارة  1800درجة مئوية واتركيها
حتى تنضج الفطائر.

سر االعشاب..؟؟؟

 5عالمات تدل على حاجة اجلسم للفيتامينات واملعادن ...ال تهملوها!
جس�م اإلنسان ه�و أذكى وأعقد
آل�ة يف الك�ون ،فعندم�ا تك�ون
بحاجة إىل يشء يظهر عىل ش�كل
أع�راض معين�ة تشير إىل نقص
ه�ذا الفيتامني أو ذاك ،لذلك يدرك
الشخص ب�أن عليه تغيري نظامه
الغذائي.
توج�د حالي�ا حمي�ات غذائي�ة
مختلفة وكثيرة ،وعند مراعاتها
إىل جان�ب نم�ط حيات�ي غير
صحيح ،فإنها تسبب نقصا جديا
يف املع�ادن والفيتامينات الالزمة
للجسم .وقد حدد الخرباء خمس
عالم�ات تشير إىل نق�ص ه�ذه
الفيتامينات واملعادن.
تشققات يف زوايا الفم
تشير ه�ذه التشقق�ات إىل أن
الجس�م بحاج�ة إىل الحدي�د،
والزن�ك ،وفيتامين�ات  В3, В2و
 .В12نق�ص ه�ذه الفيتامينات
يعاني منه النباتيون ،ألن الجسم
ال يحصل عىل الكمية الالزمة من
الحدي�د والزن�ك .لذل�ك يجب عىل
الشخ�ص تن�اول لح�وم الطيور
وسمك السلمون والبيض .كما أن
الفول السوداني والبقوليات تفي
بالغرض .يزداد امتصاص الحديد

بمساع�دة فيتامين  ،Cال�ذي
يساعد أيضا يف مكافحة العدوى.
لذل�ك فإن جم�ع هذه امل�واد مع
خرضاوات مثل بروكويل والفلفل
األحمر والقرنبيط رضوري.
البثور وحب الشباب وما شابهها
دلي�ل على نق�ص األحم�اض
الدهني�ة وفيتامين�ات  Aو .D
لذل�ك يج�ب التقلي�ل م�ن تناول
الده�ون املحول�ة والرتكي�ز عىل

تناول الدهون الصحية املوجودة
يف سم�ك السلمون والرسدين ويف
املكسرات مث�ل الج�وز والل�وز.
للحص�ول عىل فيتامين  Aيجب
تن�اول الخضروات الورقي�ة
والحزر والبطاطا الحلوة والفلفل
األحمر .هذه املواد تعطي الجسم
بيتا كاروتني الذي يحوله الجسم
إىل فيتامني .A
الطف�ح الجل�دي على الوج�ه

وتساقط الشعر
ه�ذا دلي�ل على نق�ص فيتامني
 B7بيوتني .يع�رف البيوتني بأنه
الفيتامين الرئي�س للشعر .مع
أن جس�م اإلنس�ان يحاف�ظ عىل
مخ�زون فيتامين�ات A، D، E،
 Kاملذيبة للده�ون ،إال أن معظم
فيتامين�ات املجموع�ة  Bتحتاج
إىل تجدي�د مستواه�ا باستمرار.
لذلك يجب تناول سمك السلمون

واألفوك�ادو والفط�ر والقرنبيط
وامللف�وف وف�ول الصوي�ا
واملكسرات واألثم�ار وامل�وز
والبيض.
تخدر ووخز يف األطراف
دليل عىل نق�ص فيتامينات B9،
 .B6، B12هذه املشكلة مرتبطة
باألعصاب الطرفية التي نهايتها
قريب�ة م�ن الجل�د .األع�راض
املذك�ورة أعاله قد تك�ون ناتجة
ع�ن القل�ق واالكتئ�اب والتع�ب
وخلل يف التوازن الهرموني .لذلك
ينصح الخرباء اإلكثار من تناول
السبان�خ والهلي�ون والبنج�ر
والفاصوليا ولحم الطيور.
تشنج�ات يف عضل�ة الس�اق
والورك
تك�رر ه�ذه التشنج�ات دلي�ل
مب�ارش على نق�ص املغنيسيوم
والكالسي�وم والبوتاسي�وم .كما
قد يكون سببه�ا اإلرهاق نتيجة
التدريب�ات الرياضي�ة العنيف�ة،
ما يسبب التع�رق وفقدان نسبة
عالي�ة م�ن املع�ادن الرضوري�ة
للجس�م .لذل�ك م�ن الضروري
تن�اول امل�وز والل�وز والبن�دق
وبروكويل والسبانخ.

لطلة ابهى

كيف جتعلني جسمك ينتج الكوالجني طبيعياً؟
الكوالجني من الربوتينات األساسية للحفاظ
عىل ليونة البرشة وش�بابها ما يجعله مكونا ً
بارزا ً يف معظم مستحرضات العناية بالبرشة
ومحاربة الشيخوخة.
ويف موضوعن�ا الي�وم سنعرّف�ك إىل بع�ض
ّ
تحفز بشكل ملحوظ إنتاج
الفيتامينات التي
الكوالجني والتي يمكنك الرتكيز عليها.
 الفيتامني Aيلع�ب ه�ذا الفيتامين دورا ً فع�االً يف عمليّة
ّ
يحس�ن إىل ح ّد بعيد
تجديد خالي�ا الجلد كما
أنسجة البرشة ،م�ا يرفع تلقائيا ً نسبة إنتاج
الكوالجني .ويسهل الحص�ول عىل الفيتامني
 Aم�ن خالل العدي�د من امل�واد الغذائية التي
تعترب الخرضوات والفواكه عىل غرار املانجو،
الج�زر ،املشم�ش والسبانخ م�ن أهمّها تبعا ً
إلحتوائها على البيتاكاروتني .وتكمن أهميّة
البيتاكاروتين يف تحوّل�ه إىل الفيتامين A
بمجرّد دخوله إىل الجسم.
 -الفيتامني C

يساه�م الفيتامين  Cوه�و ف ّع�ال يف إنت�اج
الكوالجين والح ّد م�ن عالم�ات الشيخوخة

والقض�اء عليه�ا من خالل محارب�ة الجذور
الح�رّة .يمكن االستفادة م�ن هذه الفيتامني
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عبر الرتكيز عىل أغذي�ة معيّنة كالحمضيات
ً
مثلا كالليمون ،الجواف�ة والبابايا إضافة إىل
األفوكادو.
 الفيتامني Eيعم�ل ه�ذا الفيتامني بش�كل ف ّع�ال تحفيز
إنت�اج الكوالجني وإعادة بنائ�ه ،كما يحافظ
على رطوبة البرشة وليونته�ا وحمايتها من
ّ
ويتمتع بدور ملح�وظ يف الح ّد من
الجف�اف.
الجذور الح�رّة وعالمات الشيخوخة الناجمة
خصوصا ً عن التعرّض ّ
املكثف ألشعة الشمس.
وتعترب املكرسات ،الخرضوات الورقيّة إضافة
إىل ثم�ار البح�ر والحبوب الكامل�ة من املواد
الغذائية الغنيّة بالفيتامني .E
باالضافة اىل ه�ذه الفيتامينات التي ذكرناها
ّ
ف�ان االحم�اض الدهنية ه�ي رضورية
ل�كِ ،
ايض�ا ً لتحفيز انت�اج الكوالجين ،وتجدينها
خصوص�ا ً يف االسم�اك الت�ي تحت�وي نسبة
عالي�ة من االوميغا  3ال�ذي يساعد كثريا ً عىل
اعادة بناء انسجة الجلد.

قد يرغب أح�د الزوجني أو كالهما
يف الطالق حتى يتخلص من معاملة
اآلخ�ر السيئ�ة له .وعندم�ا تنتهي
العالق�ة الزوجية قد يخرس كالهما
بع�ض إيجابيات الحي�اة األرسية،
لك�ن يبق�ى األبن�اء ه�م الخ�ارس
األكبر .فتص�دع األرسة ل�ه أبع�د
األثر على األطف�ال الذين سريثون
علّل نفسي�ة واضطرابات عاطفية
خطرية إن لم ينتب�ه الوالِدان لتاليف
آثار االنفصال منذ بداية وقوعه.
لذل�ك علين�ا ان نتعلم كي�ف يمكن
االحتف�اظ بأبن�اء أسوي�اء بع�د
الطالق من خالل هذه السطور.
يشع�ر الطف�ل أو املراه�ق بع�د
انفص�ال والدي�ه بع�دم األم�ان
ويفتق�د للج�و األرسي ،األمر الذي
يسب�ب ل�ه بعض�ا ً م�ن الضغ�وط
النفسي�ة مث�ل االحس�اس بالفقد
والخوف ،والشعور بالغرية خاصة
عندم�ا ي�رى أصدق�اءه يعيش�ون
حياة طبيعية مع كال الوالدين وهو
يعيش مع أحدهم ويفتقد لآلخر.
من أهم اآلث�ار النفسية والعضوية
الت�ي يعان�ي منه�ا األبن�اء ج�راء
انفص�الأبويه�م:
• ارتف�اع ح�دة القل�ق والتوت�ر
لديه�م م�ن أن يحرم�وا م�ن حب
األبوي�ن ،أو الخوف م�ن عدم تلبية
احتياجاتهم.
• تع�رض األطف�ال أو املراهقني إىل
االكتئاب واإلحباط الشديدين بسبب
عدم وع�ي األبوين باحتياجاتهم يف
ه�ذه الفرتة ،أو بسب�ب لجوئهم إىل
األسالي�ب السلبي�ة يف االنتقام من
بعضهم مستخدمني األبناء يف ذلك.
• التع�رض الضطراب�ات سلوكي�ة
وعاطفية نتيجة لشعورهم بالذنب
واعتقاده�م بأنه�م سب�ب ه�ذا

االنفصال.
• الشعور بعدم الرغبة يف رؤية أحد
الوالدي�ن ،خصوصا ً الذي تركهم أو
ال�ذي استخدمه�م كتهدي�د أو أداة
للضغط عىل الط�رف األخر ،أو من
تع�رض لإلهان�ة أو التعني�ف م�ن
ِقبله.
• استخ�دام بع�ض السلوكي�ات
الخاطئ�ة مث�ل الك�ذب ،الرسق�ة،
العنف ك�ردة فعل عىل ما يشعرون
به من نقص.
كيف نقدم للمجتمع أطفال أسوياء
بعد االنفصال؟
• إخض�اع الوالدي�ن بع�د الطلاق
ملقايي�س نفسية وتهيئ�ة جيدة يف
أساليب التعامل مع األطفال بشكل
يضمن لهم حياة نفسية مستقرة.
• الح�رص على احت�واء األبن�اء
واعطاءهم كل الحب واالهتمام من
ِقبل الوالدين.
• عمل جلسة حوارية مع األبناء يتم
التوضيح لهم فيها بأن الطالق ليس
كارثة وأن الله خلقنا مختلفني ،وأن
الخلاف قد يح�دث يف مختلف أمور
الحياة والبد من استمرارها.
• رضورة احترام وج�ود األبن�اء،
والتأك�د من ع�دم إقحامه�م يف أي
خلاف والحرص على أن يشاهدوا
مظاه�ر االحرتام بين أبويهم وذلك
حتى تتم عملية نموهم بشكل سليم
على املست�وى النفسي ،السلوكي،
االجتماعي ،والجسدي.
• الوع�ي الجي�د بحق�وق الطف�ل
من الحضان�ة ،الرعاي�ة ،االهتمام،
التعليم والقدوة الجيدة.
• الح�رص على ارشاك األبن�اء يف
أنشط�ة لتفري�غ أي مشاعر سلبية
لديه�م ،والتأكد من تعزيز وجودهم
ودعمهم يف تقدير ذاتهم.

دراسات حديثة

اعطس ..وإال واجهت مشكالت صحية خطرية
ح�ذر باحثون يف دراس�ة حديثة
م�ن أن اإلحج�ام ع�ن العط�س
ق�د ي�ؤدي إىل تم�زق يف الحلق أو
يف طبل�ة األذن ،حت�ى يف بع�ض
الح�االت الن�ادرة إلح�اق رضر
باألوعية الدموية الدماغية.
وأشار الباحثون يف هذه الدراسة
إىل أن تعطي�ل العطس من خالل
س�د األن�ف أو إغالق الف�م يمثل
حركة خطرية يجب تفاديها.
ولدعم ه�ذه الترصيحات ،رضب
الباحث�ون مثاال ع�ن حالة رجل
يف الرابع�ة والثالثين م�ن العمر
أدخل إىل قسم طوارئ مستشفى
يف ليسرت بإنجلترا مع انتفاخ يف
الرقبة وآالم حادة يف الجسم.
وق�ال املري�ض إن�ه ك�ان يشعر
ب�آالم يف الرقب�ة بعدم�ا ح�اول
من�ع عطس�ة م�ن خلال س�د
األنف وإغالق الف�م ،وفق معدي

الدراسة.
وأك�دت ص�ورة أش�عة ه�ذه
الشبه�ات ،إذ إن ضغ�ط اله�واء
ال�ذي نش�أ عن�د قم�ع الرج�ل
للعطس�ة تسبب بتمزق يف أسفل
الحلق.
وعول�ج الرج�ل ،ال�ذي يواج�ه
صعوب�ة يف التكل�م أو املض�غ،
باملض�ادات الحيوي�ة ،كما تلقى

الطع�ام باستخ�دام مج�س.
وخرج من املستشفى يف غضون
أسبوع.
وأش�ار مع�دو الدراس�ة إىل أن
اإلحج�ام عن العط�س قد يلحق
أيضا ً األذى بطبلة األذن ويتسبب
بمش�كالت رئوية ،حتى يف بعض
الح�االت النادرة تمزق يف األوعية
الدموية الدماغية.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

أضرار وفوائد املكيفات على األطفال

ال يخلو بيت من املكيفات بسبب
طبيعة األجواء يف البيئة العربية،
ولكن كث�ر الحديث عن األرضار
التي تلحق بالصغار والكبار من
املكيفات التي البد منها:
•ال يوج�د رضر حقيق�ي مثبت
م�ن استخ�دام املكي�ف على
األطفال إذا تم االستخدام ضمن
الرشوط املناسبة.
•إال أن بع�ض املكيف�ات إذا ل�م
تنظف ويجرى لها صيانة بشكل
دوري ق�د ترتاك�م به�ا بع�ض
البكتريي�ا مث�ل “ليجيونيلا”
التي قد تسب�ب الصداع والتعب
وارتفاع درجة الحرارة والسعال
وآالم العضلات عند الطفل وقد
ت�ؤدي اىل إلته�اب رئ�وي عن�د
بعض األطفال.
•علما ً أن املكيفات الحديثة فيها
الكثري من الخصائص الصحية.
•ال تسبب مكيفات الهواء الربو
( األزمة الصدرية )
•ال تسب�ب نوب�ات الرب�و عن�د
ً
عادة.
مرىض الربو
ً
•وعىل العكس تماما ،فاملكيفات
الحديثة تنقي الهواء من الغبار

وغب�ار الطلع وبع�ض الجراثيم
إال إذا كان املكي�ف مهمالً كثريا ً
وال يخض�ع للصيانة والتنظيف
ال�دوري فق�د يحم�ل يف الهواء
الكثري من الغبار والجراثيم التي
تهيج حساسية القصبات.
•ال تساع�د املكيف�ات عىل إزالة
الدخان من املن�زل عىل العكس
من ذلك.
•فقد تساه�م املكيفات يف نرش
امل�واد الكيميائي�ة يف املك�ان
ل�ذا ال ينص�ح أب�دا ً بالتدخني يف
غرف�ة مكيف�ة ،أو يف أي غرف�ة

يف املن�زل ،فالتدخين السلب�ي
يزي�د احتم�االت إصاب�ة طفلك
بمتالزمة موت الرضع املفاجئ
وتزي�د من نوب�ات الرب�و ومن
احتمالي�ة ح�دوث التهاب�ات
الجهاز التنفيس.
•إذا أراد ال�زوج أو حت�ى األم
ممارس�ة ع�ادة التدخين (
سجائر أو ش�يشة) فعليهما أن
يخرج�ا من املن�زل ألن التدخني
يف غرف�ة أخرى قد ينشر املواد
الكيميائي�ة السام�ة ،والت�ي
يستنشقها الطفل.
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صــــورة و حــــدث

كلمات متقاطعة

الحمل

مهيناً :يتحدث هذا اليوم عن مرشوع العمر ،كما يقال،
وتسعى لتوقيع اتفاقات تحصل من خاللها عىل قروض
ميرسة
عاطفياً :يوم ميضء يف حياتك ويجعلك تقرتب أكثر ممّن تحب،
وخصوصا ً بعدما وجدته إىل جانبك يف أوقات محنتك
ّ
تشنج األعص�اب ،أن�ت واقع تحت
صحي�اً :تشك�و ه�ذا الي�وم
ضغوط نفسية مصدرها العمل أو حياتك العاطفية

الثور

مهني�اً :تطور جدي�د يف العمل يفت�ح أمامك األبواب
ويأتيك بمساعدات يق ّدمها بعض الزمالء املخلصني
عاطفي�اًّ :
توقع فرصا ً جديدة ونجاحا ً وتطوّرات ممتازة
وأحالما ً رومانسية وعالقات مميّزة ج ّدا ً
صحي�اً :ي�وم من الراح�ة يعيد األم�ور إىل نصابها على الصعيد
الصحي

الجوزاء

 - 1813الق�وات الفرنسي�ة بقي�ادة نابلي�ون
بونابرت تھزم القوات الروسية والربوسية.
 1876إنش�اء صن�دوق الدين بمصر وذلك بعدعجز الخديوي إسماعيل عن سداد أقساط ديون
بالده املستحقة للبنوك األوروبية.
 - 1879الزعيم العمايل بابلو إيغليسياس يؤسس
حزب العمال االشرتاكي اإلسباني.
 - 1911دخ�ول الق�وات الفرنسي�ة مدينة فاس
املغربي�ة وذل�ك إلجھ�اض الثورة التي ش�ھدتھا
املدين�ة مع عدد من امل�دن املغربية احتجاجا عىل
الظلم والتعسف الذي يمارسه الفرنسيني.
 - 1933الزعي�م النازي أدول�ف ھتلر يقرر حظر
كافة النقابات العمالي�ة يف أملانيا باعتبارھا بؤر
للشيوعيني وذلك بعد شھور قليلة من وصوله إىل
الحكم عرب االنتخابات.
 - 1935تدشين ناطح�ة السح�اب األمريكي�ة
إمباير ستيت يف مدين�ة نيويورك ،وكانت البناية
ذات الطواب�ق املئ�ة واثنين أعىل بناي�ة يف العالم
آنذاك.
 - 1941إعلان بريطاني�ا الح�رب على الع�راق
لوقوف�ه إىل جانب أملانيا يف الحرب العاملية الثانية
وتعرف بالحرب األنجلو-عراقية.
 - 1945القوات السوفيتية تعلن سقوط برلني يف
نھاية الحرب العاملية الثانية.
 - 1951تأميم النفط يف إيران.

مهني�اً :أن�ت على موع�د ه�ذا الي�وم م�ع بع�ض
االستحقاقات غري املنتظرة ،ولو أنه يفتح بابا ً جديدا ً
يف مجالك املهني أو االستثماري أو املايل
عاطفي�اً :يق ّدم لك الرشيك نصيحة ممت�ازة بشأن ما يجب
القيام لتربز أكثر أمامه وتحصل عىل دعمه املتواصل لك
صحي�اً :إياك الح�وادث والكسور والوق�وع وحافظ عىل حذرك،
تستعيد نشاطك ابتدا ًء من هذا اليوم

السرطان

مهني�اً :تنرش أفكارا ً أو تستفي�د من ظروف مميّزة،
وتقوم بسفر يكون له أثر يف أعمالك املستقبلية
عاطفي�اً :إذا كنت وحيدا ً تلتق�ي نصفك اآلخر ،ويتم ذلك
حني تكون برفقة أصدقاء لك متزوّجني
صحياً :تجنب كبت عواطفك العميقة ألن الغضب املكبوت يمكنه
أن يتسبب بتشنج عصبي وجسدي

األسد

حدث يف
مثل هذا
اليوم

مهني�اً :متغيرات إيجابية ح�اول أن تستفيد منها،
األج�واء ممي�زة وتستعيد مكانت�ك وتعامل اآلخرين
بلطف
عاطفياً :تنتابك رغبة كبيرة يف أن تكون محبوبا ً ومرغوبا ً
به وتبذل كل ما وسعك لتنال إعجاب املحيطني بك
صحي�اً :املثاب�رة عىل الحرك�ة ه�ي الطريقة املثلى للحفاظ ىل
حيويتك

العذراء

مهنياً :ي�وم جديد يف تزول في�ه املشكالت وتتخلص
من سوء تفاهم كاد يتحول إىل نزاع
عاطفياً :تلجأ إىل إحداث تغيري ش�امل وكامل يف مظهرك
ً
عملا بنصيحة الرشيك ليك�ون مظهرا ً معارصا ً
الخارجي
وعمليا ً
صحي�اً :أنت تضج بالحيوية وتمأل املنزل ساعة وجودك ،حافظ
عىل وضعك هذا ّ
ألن العائلة بحاجة إليك دائما ً بقربها

الميزان

مهني�اً :ابتعد ع�ن التوتر واالنفعال ق�در املستطاع،
فهذا اليوم يحمل إليك املتاعب والهموم
عاطفي�اً :إذا كان عامل الثقة مفقودا ً بينك وبني الحبيب،
فالشك حارض دائما ً ليدمر العالقة
صحي�ا :الحف�اظ عىل الوزن املطل�وب مهم جداً ،وه�ذا يساهم
براحة ذهنية صافية

العقرب

مهنياً :تطرأ عراقي�ل ،لكن اآلمال تزدهر ،ويشري هذا
اليوم إىل بداية جيدة وخالقة وإىل بداية مرشوع يبرص
النور
عاطفي�اً :اح�ذر املبالغ�ة يف مشاعرك تج�اه الرشيك ،وكن
معتدالً يف ترصفك معه لئال تفسد األمور
صحي�اً :عليك عدم اإلف�راط يف رشب العصير واملرشوبات التي
ّ
السكر
تحتوي عىل نسبة عالية من

القوس

مهنياً :تخ�رج بأفكار مثرية لإلعجاب ،املهم ان تأخذ
بعين االعتب�ار كل التفاصيل وأال تذه�ب نحو إهمال
ميسء اليك
عاطفياً :تعيش تقاربا ً مع أحدهم يطلب منك الحب ويمنحك
املزي�د من الشغف ،فتبادله باملث�ل وتتأجج املشاعر أكثر فأكثر.
صحي�اً :تتغلب على جميع املش�كالت الصحية وت�زداد نشاطا ً
فتشعر بطاقة كبرية وبالرغبة يف الخروج من البيت والتنزه

الجدي

مهنياً :ال تتحدث ع�ن مشاريعك الجديدة أمام بعض
الحاسدين ألنهم لن يشجعوك ،بل سيحبطونك للتخيل
عنها ،وأنت معرّض للحسد وتحقق إنجازات كربى
عاطفي�اً :تك�ون االجواء معاكس�ة فيبتسم ل�ك الحظ وقد
تنش�أ عالقة عاطفي�ة ورومانسي�ة وتعيش قص�ة حب وسط
اج�واء الف�رح واالنسجام.صحياً :قد ال تستطي�ع النوم وتتأزم
وضعية أعصابك بسبب قلة الراحة

الدلو

مهني�اً :يتيح ه�ذا اليوم أمامك فرص�ا ً مالية مميزة،
تنك�بّ عىل دراسة ميزانية او تتلقى مبلغا ً من املال او
تبارش عملية تصحيح وترميم
عاطفي�اً :يوم مناس�ب لشؤون الحب ،وت�زداد اإلثارة بينك
وبني الرشيك ،فتترصّ ف معه بكثري من العفوية
صحي�اً :كل م�ا أنت بحاج�ة إليه هو اله�روب أو تمضية عطلة
األسب�وع يف مك�ان بعي�د عن التوت�ر والتشن�ج ج�رّاء األعمال
والواجبات اليومية

الحوت

مهني�اً :يتحدث هذا اليوم ع�ن بداية رحلة او مسرية
مغايرة ملا عرفته حتى اآلن
عاطفي�اً :ال تتناقش مع الرشي�ك يف ترصفات لم تصدر
عن�ه ،ومج�رد الشك فيه ق�د تكون له عواق�ب وخيمة عىل
العالقة
صحياً :الحزن يؤدي غالبا ً إىل مشكالت صحية متعددة ،واالبتعاد
عن ذلك يكون بعيش حياة هادئة وسعيدة

 - 1952انطالق الطائرة “كوميت “ -1وھي أول
طائرة مدنية نفاث�ة يف التاريخ من مطار ھيثرو
يف لندن.
 1953تنصي�ب املل�ك حسني ملكا على األردنليت�وىل الحكم رسمي�ا بعد أبيه املل�ك طالل الذي
تنازل عن الع�رش يف  11أغسطس  1952بسبب
املرض.
تنصيب امللك فيصل الثاني ملكا عىل العراق وذلك
بعد انتھاء مدة وصاية خاله األمري عبد اإلله التي
دامت  14سنة.
 - 1963حكوم�ة حزب البعث تعلن تأميم جميع
املصارف ورشكات التأمني يف سوريا.
 - 1972اختطاف طائ�رة سابينا رحلة  572من
قبل الجبھة الشعبية لتحرير فلسطني.
 - 1980تنفيذ عملية الدبويا بقيادة عدنان جابر
عىل مستوطنة كريات أربع يف الخليل بفلسطني.
 - 1986انتخ�اب سني�ان حسان�ي رئيس�ا
ليوغوسالفيا ،وكان بذلك أول رئيس مسلم لھا.
 - 1991أمني عام األمم املتحدة خافيري برييز دي
كويالر ينشئ لجنة لتخطيط الحدود بني الكويت
والعراق وذلك تنفيذا لقرار مجلس األمن رقم
 687الصادر يف  5أبريل .1991
 - 2011الرئي�س األمريكي باراك أوباما يعلن أن
بالده قامت بقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن
الدن يف عملية عسكرية قرب إسالم آباد.

قصة وعربة

قصة الطبيب المحسن

ك�ان احد االطب�اء يحب الخري
للناس ويفرح لفرحهم ويحزن
لحزنه�م ويحس�ن اىل الفقراء
ويطع�م املساكين ،ولقد احب
االحس�ان حبا ً
ً
كثيرا حتى انه
كان يتص�دق بكثري م�ن ماله
عىل املحتاجني وكان يخصص
معظ�م اوقاته لعلاج املرىض
من الفقراء بغري أجر .
ويف ي�وم من االي�ام دعي هذا
الطبيب املحسن لزيارة عامل
مريض يف بيته فذهب يف الحال
اليه وسأله عن حاله وصحته
فوج�د العامل املسكني يعاني
أل�م الفقر والج�وع والتعطل
ولشدة فقره عجزعن االنفاق
على بيت�ه وارست�ه ،فأث�ر
الح�زن يف نفس العامل وقلبه
تأثيرا ً ش�ديدا ً حت�ى ضعفت
صحته ون�ام يف الفراش وبعد
ان فح�ص الطبي�ب املري�ض
تأك�د تم�ام التاك�د ان الرجل
لي�س بمريض مطلق�ا ً وليس
يف حاج�ة اىل ال�دواء ولكن�ه
يف حاج�ة ش�ديدة اىل الطعام
والغ�ذاء الن�ه فقير وال يجد
طعام يومه .

أفقي
1نبتة عشبية جبلي�ة توضع لتزكية
الشاي أو للعالج  oقوام
2فضة سائلة  oأرشد  oنصف فارغ
3طائر اسطوري يحيا بعد احرتاق o
كثري جدا
4إمارة عربية
5ماكن�ة تحرك ما نركبه ب�را وبحرا
وجوا
6انخف�اض درجة الح�رارة  oنصف
راية  oالعزوة واملكانة العائلية
7اح�د الوالدي�ن  oصباح�ك مثل�ه o
يابسة
8نب�ات طي�ب يف السلط�ة  oمنطقة
متنازع عليها يف جنوب مرص
9قبول حسن
10مثل عرب�ي قديم يق�ال يف توافق
اثنني يف الشكل أو الشخصية

غزل عراقي
شتس��ـــولف بعــــ��د وي خـــاط��ري املكس��ـــــور؟!
ّ
إتكس��ـــــر بي��ا س��الفـــــه جتبّــــــــــــره...؟
جــــام
صفــــ��ره جفـــ��وف إديــــ��ك وحجيــــك املس��مــوم
لـــ��ون أصفــ��ر طلــ��ع والريـــــ��ح إجـــــ��ت صفــره
عس��ــــاهــه إبخــ��ت گلبــــ��ي املـــاع��رف يختــــار
والعــرفنــــ��ي بيــــك بحظــــــــ��ه وبعمــــــــــــره
هس��ـــــه تـــري��د تــــرجــــ��ع مــن بعـــــ��د مــاراح
عمـــ��ري وش��ــد متــــــاع��ه وتيهــ��ت عمــــــــــره
بيـــافش��لــة جـــــ��رح؟ ياعاطفــــــــه أتلگـــــاك؟!
أگلــ��ك ثـــلج بعــــ��دك صــــــــ��ارت اجلمــــــــــره

من الفيسبوك

تأل�م الطبي�ب الرقي�ق القلب
كل االل�م لح�ال ه�ذه االرسة
املسكين�ة وخ�رج حزين�ا ً
وطل�ب م�ن ام�راة العامل ان
ترافق�ة وتأتي مع�ه ليحرض
لها ال�دواء الرضوري لزوجها
املسكين ،ذهب�ت امل�رأة م�ع
الطبي�ب اىل عيادته ويف الحال
اعطاها ال�دواء اللازم وكان
صندوقا ً ذا حجم صغري ووزنا
ثقيلا وأمره�ا اال تفتح�ه اال
يف منزله�ا ،فسألت�ه الزوج�ه
ع�ن طريقة استعم�ال الدواء

فأجابه�ا الطبيب املحسن ” :
إنني كتبت طريقة االستعمال
يف ورق�ة ووضعته�ا داخ�ل
الصن�دوق ونصحه�ا ان
تفتح�ه يف بيتها امام زوجها،
فتحت الصندوق امام زوجها
فوجدت�ه مليئ�ا بقط�ع م�ن
النق�ود ووج�دت يف الصندوق
ورقة كتب عليها ” يؤخذ منه
كلما دعت الحاج�ة ” وكانت
ه�ذه النق�ود كل م�ا كسب�ة
الطبيب يف ذلك اليوم .
رأي الفقير ه�ذه النق�ود

فف�رح كثيرا ً ورست زوجته،
ويف الح�ال ذهب�ت اىل السوق
واشرتت حاجتها من الطعام
وبعد اي�ام ع�ادت الصحة اىل
زوجها وظهرت عليه عالمات
الصح�ة والعافي�ة ،ذه�ب
الرج�ل اىل الطبي�ب وش�كره
عىل ش�عوره النبيل واحسانه
الكريم وكانت االرسة تتحدث
عىل الدوام بفضل هذا الطبيب
عليه�ا واحسان�ه اليها ،وملثل
هذا فليعمل العاملون ويف مثل
هذا فليتنافس املتنافسون.
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6من االطراف  oاستحسنه
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قصة مثل

تنبل أبو رطبة

مشاكل وحلول

يتعجب أني استعجله ليخطبين!!

أحب شا ًبا منذ  4سنوات ،وكنا قد افرتقنا
ملدة سنتني ،وبعدها رجعنا ،وقال يل إنه
ينوي الحالل ،وحكى مع أمه وخاله ،ولكن
عندما أسأله :ملاذا حتى اآلن لم تتقدم
أمك لخطبتي ،خاصة أنه مىض شهر عىل
معرفتها بقصتنا؟! يقول يل« :هي تعرف
متى تأتي عندكم» .أنا ال أحب أن أتكلم
بالتليفون من وراء ظهر أهيل ،لهذا ال أتكلم
َّ
عيل.
معه ،مع أني أحبه برغم أنه يكذب
آخر مرة قال إن أمه طلبت منه أن يعطيها
رقم تليفون أهيل .واآلن مضت أسابيع وأنا
حائرة من ترصفاته .حكيت معه وهو يرى

أنه ملا أناقشه باملوضوع ،يقول يل :ملاذا أنا
مستعجلة عىل الخطبة؟
الحل والنصائح:
 1هذا الصرب الذي عش ِته طيلة  4سنوات لميكن يف صالحك!!
 2ألنه أصبح معيارًا لطاقتك عىلالصربملاذا؟
 3كيف؟ ألن أربع سنوات عىل استمرارقصة من دون اتفاق عميل؛ يعني فرتة
خطوبة أو حتى قراءة فاتحة ،ليست فرتة
مقربة ،بل عىل العكس هي خطرية؛ ألنها
تجعل من الفتاة صي ًدا سهالً للتسويف

واملماطلة ،وتجربة إقامة عالقة مفتوحة
من بعض الشباب السيئ ،ال ترتبط بأي
التزام أخالقي ،بل هي فقط مجرد وعد
بالكالم!!
 4هذا هو حال هذا الشاب معك ،أما ملاذاً
موقفا صارمً ا
يفعل ذلك؟ فألنكِ ال تتخذين
تدافعني فيه عن كرامتك ،خاصة أنكما
افرتقتما ،وعدتِ إليه من دون رشوط أو
تحديد تاريخ معني إلعالن الخطوبة!
 5هل هناك فتاة عاقلة تصدق أن أ ّم شابستتصل بوالدتها هاتف ًيا لتخطبها؟!
 6حريتك من ترصفاته سببها ليستترصفاته ،بل أوهامك التي ترسم لكِ آماالً
ليست موجودة إال يف رأسك كأمنية تتمنني
تحقيقها ،أما الواقع فواضح ج ًدا!!
 7الواقع يقول إن هذا الشاب يتالعببعواطفك وسذاجتك ،فترصيف بشجاعة،
واقطعي عالقتك به ،وإذا ّ
ألح يف االتصال؛
فأرسيل له أح ًدا من طرفك (الخال أو العم)
يقول له إن عليه أن يطرق األبواب ويترصف
كرجل شهم؛ يريد السرتة ورشيكة حياة
تستحق منه االحرتام قبل الحب!!
 8هذا يعني أن تحرتمي نفسك ،وتكتفيبحبه من بعيد ،إىل أن تكتشفي أنه ال
يستحق الحب ،ويف هذه الحالة ستكونني قد
ُ
صنتِ نفسكِ وكرامتكِ ؛ وهي األهم!!

يرضب للشخص الكسول الذي تعوّد عىل البطالة وعاش عالة عىل غريه
من الناس
أصله:
أن رجلا كان له ول�د كسول  ،وك�ان كلما يحاول إصالحه وإرش�اده ،
ي�زداد كسال وبلادة  ،حتى تعب الرجل ّ
ومل وي�أس من إصالحه وسلم
أم�ره إىل الل�ه تعاىل  .ويف ذات ي�وم قرر الرجل أن يرس�ل إبنه إىل مجمع
التنابل�ة ليعيش بينهم ويصبح واحدا منه�م  ،فرييح ويسرتيح  .وكان
التنابلة آنذاك يعيشون يف بستان كبري يف إحدى ضواحي بغداد  ،ينامون
في�ه طيل�ة يومهم  .فإذا جاع�وا أكلوا مما يتساق�ط عليهم من رطب ،
ّ
أحسوا بالظم�أ رشبوا من ماء
م�ن النخيل املوجودة يف البست�ان  ،وإذا
الساقية  .ذهب الرجل إىل ش�يخ التنابلة ورشح ل�ه األمر وسلّم له ولده
الكسول  .فرحب ش�يخ التنابلة بالتنبل الجديد وقال له  (( :ش�وف بابا
روح نام هناك يم الساكية  ..وملا توكع يمك رطبة من النخلة أكلها وإذا
عطشت إرشب من م�اي الساكية  ..وإنت ما مطلوب منك أي عمل هنا
))  .فانبطح الولد عىل األرض  ،قرب الساقية  ،يف إنتظار سقوط الرطب
بالق�رب منه  ،وبعد مدة وجيزة سقط�ت رطبة بالقرب من رأسه  ،فلم
يكلّ�ف نفسه عناء إلتقاطه�ا ووضعها يف فمه  ،فق�ال بكالمه البطيء
املتثائب  (( :رحم الله والديه اليل يخليّ الرطبة بحلكي ))  .فسمع شيخ
التنابل�ة ماقاله التنبل الجديد فضحك منه واستدعاه إليه  ،وقال له (( :
ك�وم ولك كوم روح ألب�وك كول له  :آني تنبل ونص  ..و ماأحتاج أعيش
وي�ه التنابلة حتى أتعلّم منه�م ))  .ثم علم الناس بحكاية ذلك الصبي ،
وعجبوا من كسله وضحكوا من فعله  ،فقالوا فيه (( تنبل أبو رطبة ))
وذهب ذلك القول مثال
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كشف املوزع املوسيقي سريوس تعاونه
الجديد مع برنس الغناء العربي الفنان ماجد
املهندس يف عملني ضمن ألبوم الربنس للعام
 2021ليحمل العمل األول اسم «الفاتنة»،
من ألحان أحمد الهرمي وتوزيع سريوس،
فيما حمل العمل الثاني اسم «مسكني» وهو
من كلمات فيصل الشعالن وألحان محمد
الطويحي وتوزيع سريوس ،ومن املتوقع
طرح األلبوم صيف هذا العام .2021
و ُيعد املوزع املوسيقي سريوس ركنا ً أساسيا ً
يف كل األعمال الغنائية لنجوم الخليج وفرض
اسمه من خالل النجاحات التي تحققت يف
األعمال كافة التي نفذها من خالل األفكار
املوسيقية التي أسهمت يف االرتقاء باألغنية
الخليجية واضعا ً بصمته التي أصبحت عالمة
فارقة يف التوزيع املوسيقي عىل املستوى
أﻳﺎم ،والعربي.
الخليجي
ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
ﻗﺒﻞ

أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة،
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن،

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
ﺧﺎص
ﺑﺈﻋﻼن
إﻟﻴﺴـﺎ
دراﻣﻲ
ﻟﻌﻤـﻞ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ
ﺗﻔﻜـﺮﻴ
وﻫﻨـﺎ
,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر كشفت وسائل إعالم مرصية املركزة بمستشفى عادية
ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع
وﻣﻦ
إﻋﺠﺎب
اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ
إﻟﻴﺴﺎكما
عزل،
مستشفى
وﻳﺒﺪو أن وليس
سمري غانم،
ﻋـﻦاملرصي،
ﺑـﺮﻴوتالفنان
أن
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
اﻷﻳـﺎم
ﺧـﻼل
إﻟﻴﺴـﺎ
ﺗﺤﴬﻫـﺎ
أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.
الصحية
ﺿﻤﻦ حالته
ﻧﺮاﻫﺎوبدأت
اﻤﻟﻤﻜﻦ أنيقال،
قد نقل إىل املستشفى ،عقب

تدهور احلالة الصحية للفنان مسري غامن

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
سامسونجاﻟﺪروﻧﺎت
ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﻋﻦ
الكورية
ﻋﺪةرشكة
أزاحت
ﻋﻤﻠﻴﺎت
األمريكي�ة ﰲ
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم
من
“أبل”
اﻟﺘﻲ ِفس�تها
منا
اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻹﻧﻘـﺎذ واﻟﺒﺤـﺚ
للهواتف
الرشكات املنتجة
صدارة
الذكية.أﺑﺮز اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
وﻣـﻦ
كانالي�س اﻟﻘـﺎدر
رشكة Eleron-7
اﻟﴩﻛـﺔ ﺟـﺎء
ألبحاث
وقال�ت
“إنارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
سامس�ونج
الس�وق:
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
م،
5000
استحوذت عىل  22%من املبيعات
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اﻟﺘﺤﻜـﻢ
أﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
الربع
الذكية يف
للهوات�ف
العاملية
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
األول م�ن العام الج�اري ،2021
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
و بحس�ب بيانات كاناليس ،فإن
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
سامسونج ش�حنت  76.5مليون
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
هاتف ذكي يف الربع األول”.
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
إعالن
بالتزامن
وج�اء
م�عﻋﻠﻴﻪ ﰲ
اﻻﻋﺘﻤﺎد
ذل�كوﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.

الرشكة الكوري�ة ،زيادة أرباحها
الفصلي�ة يف قط�اع الهوات�ف
املحمول�ة  66%بفض�ل مبيعات
قوية لفئتها املتميزة من الهواتف
الذكية جالكيس إس .21
يف حين حل�ت “أب�ل” يف املرك�ز
الثان�ي بحص�ة س�وقية قدره�ا

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
حققتها وﰲ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬـﺎ،
ش�حن
من خالل
،15%
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻟﺪواء وﻣﻌﺪات
يف
اﻹﺳﻌﺎف آيف�ون
ملي�ون هات�ف
52.4
 .2021اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
األول من
الربع
 Veerاﻟـﺬي
درون
أﻳﻀـﺎ
ENIX
كورب
ش�اومي
رشكة
وحقق�ت
ﺗﻮﺛﻴـﻖ
أداءﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
عىل
فصيل
أفض�ل
الصيني�ة
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺪﻗـﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
اإلطلاق حي�ث زادت ش�حناتها
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺒﺎﴍة
ملي�ون
ﻣﺮاﻛﺰ إىل 49
بمق�دارإﱃ62%
GPS
ﻣﺜﻞ
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
وأﻧﻈﻤـﺔ
هاتف ،لرتتفع حصتها الس�وقية
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
املركز
إىل  ،14%تؤهله�ا الحتالل
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
الثالث عامليا.
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
وبنظرة أوس�ع ملبيع�ات الهواتف
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
الذكي�ة يف أول ثالث�ة أش�هر م�ن
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
بمع�دل 27%
نم�ت
،2021ﻣﻦفق�د
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﺳﺎﻋﺔ
ﻷﻛﺜﺮ

إىل  347مليون وحدة ،مس�تفيدة
م�ن فتح االقتصاد الصيني ورفع
إجراءات اإلغالق والعزل العام بعد
الجائح�ة وتطبي�ق حملة تطعيم
رسيع�ة يف الوالي�ات املتح�دة،
وه�و م�ا زاد آم�ال االنتع�اش
االقتصادي.

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺟﺘﻤﻌﺖ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
يقوماﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ
كبريةﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أفضل ميزات
لواحدة من
ﻋﲆبرتقية
الحالية
الفرتة
(واتسآب) يف
ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﺨﻤﻴﺲ،
اﻧﻔﺮاد،
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
الذاتيﺑﻮك
وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ
للرسائل.
ﺗﺤﻘﻴﻖأو التدمري
الرسائل”
“إخفاء
ﻳﻮمميزة
التطبيق؛
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
اﻤﻟﺪﻋﻮن
ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
حذفاﻟﻌﺪل
سيتم وزارة
إذا كانﻣﻦ ﻗﺒﻞ
واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ أسبوع
الرسائل بعد
اختيار ما
قريبا
ﻛـﺎنامليزة
وستتيح
ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻣﻦ
ﺟﻴﻤﺲ
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
إن
ـﺎ
ﺳﺎﺑﻘ
وﻗﺎل
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
أو  24ساعة فقط ،حيث تشري أحدث اإلصدارات التجريبية من التطبيق
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ
ﻋﻦإىل ﻛﺎﻧـﺖ
الجديد مليزة
التحديث
عالمات على
إس”
لنظام�ي آندروي�د و”آي أو
ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
اﻟﺘﻰ
لجميع اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
املستخدمني
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔقريبا
والتي ستتوفر
املحدثة،
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔالذاتي
ﺗﻬﺪﻳﺪاتالتدمري
رسائل
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ذﻛﺮتانتهاء االختبار.
عند
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن أو ًﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
ويف وقت س�ابق من هذا األسبوع ،تم أيضا رصد إشارات إىل وجود خيار
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
 24س�اعة بواسطة املحققني يف  ،WABetaInfoو يف البداية ،كان ُيعتقد
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

(واتسآب) يحدث ميزة “إخفاء الرسائل”
بطريقة مبتكرة

أن خيار اختفاء الرس�ائل بعد يوم سيحل محل خيار االحتفاظ بها ملدة
أسبوع ،ولكن يبدو اآلن أنه سيتم منحك خيارًا بني االثنني.

paáÌãÃmجديد لمساعد جوجل
تحديث
يسهم في نطق األسماء الفريدة

@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
أعلنت جوجل ،عمالق محركات مس�اعد جوج�ل االفترايض
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
البح�ث يف العالم ،ع�ن تحديث واملستخدمني ،والتحديث متاح
7�Ç@äbèﬂحال ًي�ا على مكبرات الصوت
جدي�د ملس�اعدها االفترايض
الواليات
يف
جوج�ل
من
الذكية
 Google Assistantيس�هم يف
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
ليش�مل
وسيتوس�ع
املتح�دة
التعرف عىل األس�ماء ونطقها
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹á€bÉ€a@Ô
الهوات�ف الذكي�ة والشاش�ات
بشكل أفضل.
ويس�اعد التحدي�ث الجدي�د يف الذكية يف املستقبل القريب.
التع�رف عىل األس�ماء الفريدة وقال�ت الرشك�ة إن املس�اعد
ونطقه�ا باإلضاف�ة إىل فه�م سيستمع إىل نطق املستخدمني
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
س�ياق املحادثة التي يشاركها لألس�ماء ويتذكره�ا دون
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
تسجيل صوت املستخدم ،امليزة
املستخدمون.
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
اإلنجليزية
وتطبق جوج�ل نظام تمثيالت متاحة حال ًيا باللغة
التش�فري ثنائ�ي االتج�اه فق�ط ولك�ن جوج�ل تخطط
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
م�ن املح�والت ( )BERTللتوس�ع لتش�مل لغات أخرى
لتحسين ج�ودة املحادث�ة بني قري ًبا.

تدهور وضعه الصحي بعد أيام
من نقل زوجته املمثلة دالل
عبد العزيز إىل املستشفى جراء
إصابتها بفريوس كورونا.
وأشارت إىل إن سمري غانم
تعرض لوعكة صحية ،حيث
يعانى من خلل يف وظائف
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
إثرها العناية
اﻹﻧﺘﺎجعىل
ﻟﴩﻛـﺎت ودخل
ﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ الكىل،
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

تتحسن ،ومن املقرر أن ينزل
إىل غرفة عادية بعد يومني.
وكانت وسائل إعالم مرصية
قد تناقلت أنباء عن إصابة
الفنان سمري غانم بفريوس
كورونا ،بعد أيام قليلة من
إصابة زوجته الفنانة دالل عبد
العزيز بالفريوس.

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

دﺑﻲ \ اﻟﺰوراء :
ﻗﺎﻟـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
خروج فريق الربنامج ليكشف لها الخدعة.
املعتاد يف الحلقات السابقة من برنامج
بخالف
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
النجمة ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد ويف حلقات سابقة ،شاركت نور يف
انفردت
نجوم»،
«خمس
املقالب
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ
أﺗﻤﻨـﻰ أن
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ
ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ استدراج صابر الرباعي وهيفاء
الحلقة
مقلب
ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ بتدبري
ﻳﺘﻌﻠـﻖ اللبنانية
نور
اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
ضحيتهاﺗﻘﻠﻴـﻞ
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ
وهبي يف مضمار سباق السيارات،
نجمة
اﻟﻮﻗﺖكانت
اﺳﺘﻐـﻼلالتي
الـ18
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
ﻧﺼـﻮر
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ
وكذلك نوال الزغبي يف نزهة نيلية
موقف
الجندي يف
الجماهري نادية
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
انتهت بحريق ،إضافة إىل حلقة
محرج تصبح فيه متهمة برسقة
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
نادية الجندي التي قدمتها نور
مجوهرات
ثمينة.ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو
ﻋﻤﻠﻴـﺔ
نجوم
فريق
باقي
بدون
وحدها
نور
تستدرج
أن
الحلقة
فكرة
ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﻏـﺮﻴ
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ
ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ
الربنامج.
ملتجر
الجماهري
نجمة
ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
مجوهراتﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ«
ﻻﺳﻴﻤـﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣﺴﻠﺴـﻼت
اﻤﻟﺜﺮﻴ
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
وﻏﺮﻴﻫﺎ،
مسلسل
حاليا ً يف
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ«نور
ثمأن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ وتشارك
ملصلحته،
إعالن
ﻧﻮﻋﻴـﺔ لتقديم
فخم
ّ
ﰲ
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺷﺎﺷـﺎت
وﻣﻦ
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ
واﻗـﻊ
ﻣـﻦ
ت
ﻏـﺮﻴ
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﺗﻠﻚ
ﻛﺎﻧﺖ
ان
ﺣﻘـﺎ
«ضل راجل» مع النجوم يارس
تمثل واحدة من فريق الربنامج
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز،
جالل ،نريمني الفقي ومحمود عبد
دور زبونة ترسق خاتما ً من املاس
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻣﻮﺟﻮد وتقدم
ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎصالح،
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮنأحمد
ﻓﺸﺎﺷﺔواملخرج
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،املغني
اكتشاف اختفائه
اﻟﺠﻤﻬﻮر وعند
باهظ الثمن،
وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
رﻏﺒـﺎت
واﻟﻜﺜﺮﻴون
يقودها حسها اإلنساني إىل
طبيبة
دور
فيه
وعىل
الجندي،
لنادية
االتهام
أصابع
تتوجه
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
تقديم يد املساعدة ألب يبحث عن حق ابنته التي
عكس املتوقع لم تكن نجمة الجماهري ضحية سهلة،
بل أظهرت تماسكا ً ولياقة بدنية للدفاع عن سمعتها ،حتى ترقد يف املستشفى بعد تعرضها لجريمة.

نور اللبنانية تنفرد بنجمة اجلماهري يف «مخس جنوم»
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ال شيء يضاهي حب
الوطن

›Ó‹Ç@Âè´@á»é
سعدﻛﻠﻨﺎحمسن
خليلان
ﻳﺴﻌﻰ اﱃ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
واالحساسﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺗﻜﻮن
باالنتماء للوطن
وﻫﺬهبه،
”ﺑﻤﺒﻲ“،للتعلق
خفي يدركنا
احساس
الوطن
حب
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ شعور فطري ينمو ويكرب مع تقدمنا بالعمر ،واحساسنا بأن اليشء
هو
اﺳﻌﺎد
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻛﺒﺮﻴة
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﻃﺮﻳﻖ انه حب
ﻋﲆروابيها..
وترعرعنا يف
ﻃﻔﺮات ترابها
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔخلقنا من
االرض التي
ﺧـﻼلدفء
يضاهي
ﺧﻠﻖ
قلوبناﻣﻦ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
ﺧﻼليكثر..
وما زال
فاستقر يف
ﻃﺮقومن االباء
واﻳﺠﺎداالجداد
تناقلناه من
فطري
ﺗﻌﻢ
ان
اﱃ
ﻳﺴﻌـﻰ
اﻟﺬي
اﻟﻔﺮد
واﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
الكالم ان هناك شعارا رفعه حزب اممي ،ويقول هذا الشعار « الدين
ورباط
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻓﺒﻌﺪ ان
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
واﻟﻔﺮﺣﺔ«،ﻟﻪ
اﻟﺴﻌﺎدة
الوطن
ﻛﺎنيف حب
راسخة
ﻧﺤﻦ،قواعد
هذاإﻻالشعار
فقد وضع
والوطن للجميع
لله
ﺑﺪأت الدين لله
حيث اعترب
ومنارصة
ﺗﺄﺳﻴﺲالبهرجة
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ لهﰲبعيدا عن
اﻟﺪول واالخالص
والدفاع
ﺑﺪاﻳﺎت
الدين،ﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﺻـﺎﻻت
يشء مقدس
اﻧﺘﺠﺖفهو
أما الوطن
وجل.
الباري عز
قربة اىل
طقوسه
وحده
اﻟﺮﺷﻴﺪ
ﴍﻛﺔ
ﺣﻴﺚ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺮب
نؤديﺑﻌﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻋﺮاﻗﻲ بها
ﻓﻴﻠﻢالتي يعتز
القصص
غريه ،ومن
االرشاك به
ال يمكن
الرتاث”
ﺑﻌﻨﻮان
 ١٩٤٦اول
عبادة ﻋـﺎم
اﻤﻟﴫﻳﺔاوﺧﻼل
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
ﻓﻴﻠﻢحقله
املحصول يف
ﻧﻴﺎزيمشغوال بجني
الذي كان
ﻟﻠﻤﺨﺮجالرويس
ذلك الفالح
الرويس قصة
اﺧﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ
اﻤﻟﴫي
اﻟﴩق ”
اﺑﻦ
الحتالل
بجيشه الجرار
متوجها
بونابرت
الذي كان
يف الوقت
ﻳﻮم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﺛـﺎرة ﻋﻦ
اﻻﻛﺜﺮ
نابليون ﻟﻜﻦ
الغازيﺑﻐﺪاد ”،
اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ”
ﰲ الذي
الرويس
ترصف
نابليون مستغربا
الفرنيس
الغازي
فوقف
بالده،
اﺣﺪ
الفالحﺳﻤﺮ
ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ
وﻛﺎن
اﺑﻲ،
اﺧﱪﻧـﺎ
ما
بكل
الفرنيس
القائد
وطلب
مروره
اثناء
اهتماما
يعره
ولم
له
يلتفت
لمﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
واستفرس منه
الفالح الرويس
باستدعاء
وغطرسة
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ غلو
عرف عنه من
ﻋﺎم
ﻛﺎﻣﺮان ﺣﺴﻨﻲ
ذلكاﺧﺮاج
اﻓﻨﺪي“
ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ”
ﺗﻠﻚ
عن اسباب تجاهله ،فقال له انت غازي والغزاة اليستحقون التحية واالهتمام
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
بهم ،فغضب نابليون من جرأة الفالح ،وأمر حاشيته بوضع وشم عىل ساعده
اﻏﻠـﺐ اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ
مكتوب عليه اسم نابليون ،وقال له هذه عقوبتي لك لكي يبقى اسمي مطبوعا
ﻋﺪد
ذراعهﻣﻦ
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ
االسم٢٠
ﺑﺤﺪود
الفالحﻋﺪد
ﺷـﻜﻞ
اﻟﻮاﻟﺪ،
يفﻓﻴﻪ
بمنجله،
بقطع
اﻻﻗﺮﺑﺎءوشم
وفور وضع
ﺣﺘﻰفقام
وذاكرتك،
ذراعك
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ذلكﺑﺪأ
وﻣﺎ ان
اﻟﺤﻀـﻮرن
الروحية يعرب
ﺗﺤﻔﺰبهذه
الرويس..
الشجاع للفالح
الفعل
نابليون من
فتعجب
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺻـﻮرة
وﻫﻲ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻛﺘـﻒ
ﺻﻮرة
إﻻ
ﺗﻈﻬﺮ
ﻟـﻢ
وﻣـﻦ ﺛﻢ
الرشيف عن حبه واخالصه للوطن ،ومن املشاهد التي يقف امامها
املواطن
اﻟﺤﻀﻮر،
زيارتيﻣﺤﻂ
ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﺳﺨﺮﻳﺔوفد صحفي
موسكو ضمن
اﻻﻗﺮﺑﺎء،عند
ﺿﺤـﻚما حدث يل
اﺛﺎرتوانبهار
ﺑﺎﺋﺴﺔبدهشة
املواطن
اﻤﻟﻮﻗﻒ
ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻻﻣﻞ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
سنواتواﻗﻔﺎ
عرشاﻟﻮاﻟﺪ
وﺑﻘﻲ
حيث شاهدت
الصفر،
ﺑﺨﻴﺒﺔتحت
ﻳﺤﺲمئوية
الحرارة ٣٠
وكانت درجة
قبل
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
دور
ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻴﻪ..
وﻗﻊ
اﻟـﺬي
اﻤﻟﺤﺮج
جنديا روسيا يقف منتصبا وهو يحمل سالحه يف ذلك الجو الشديد الربودة،
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺗﺠﺬب
اﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻐـﺪاد
ﰲ
زميلتي سناء
فاخربتني
الرويس،
الجندي
ترمز اىل
ﻣﻨﺎﻃﻖلعبة
اﻏﻠـﺐنصبا او
وتصورته
اﻟﺼﺒﺎح
تصورت،ﻣﻦ
كمااﺑﻮاﺑﻬﺎ
ﻣﺸﻬﺮة
حقيقيوﻫﻲ
جندياﻟﺮاﺣﺔ،
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺎت اصل إليه
فصممت ان
وليس لعبة
النقاش انه
مسافة طويلة
واجتزت
باليقني
اﻟﻠﻴﻞ،الشك
ﻣﻦألقطع
الثلوج
ﺳﺎﻋﺎت وشدة
بعد املسافة
رغم
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻻﻣﺮ
ووﺻﻞ
ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺣﺘﻰ
اﻟﻴﻮم ،ايلّ
ﺟﻬﺎزحتى ُّ
برمشة عني
انتباهه فأومأ
لفت
اتمعن فيه
ﺗﺤﺠـﺰامامه
حتى وصلت
اﻻﺳﻒ
ﻓﻤﻊ
اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ
وبدأتﻋﱪ
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ
ان
اﻏﻠﺐ يقني
فأصبحت عىل
فأصاب كبد
ﺳـﺎدتلعبة،
انسان وليس
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،انه
خفية تشري
دور
الحقيقةاﻏﻠﻘﺖ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ
اﺟﻮاء
ﺑﻌﺪ ان
الربودة إلداء
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،القارص
وسط هذا الجو
يقف
وليس نصبا
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎحقيقي
بأنه جندي
اﻏﻠﺒﻬﺎ
واﻏﻠﻘـﺖ
اﻧﻮار
واﻧﻄﻔﺄت
اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
بروحه الوطنية
اعجابا
التحية
فأديت له
بإخالص
العسكري
واجبه
ﻟﻠﺨﺮدةٍ ..
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻤﻟﺤﺎل
ﺑﻌﺾ
ﻓﺘﺤﺖ
وتفان،ﻣﺆﺧﺮا
ﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
عىل
فاملفروض
بإخالص
واجبه
الجندي
هذا
يؤدي
ومثلما
بالواجب
واخالصه
”اﻤﻟﻮﻻت“ ﺻﺎﻻت ﻋﺮض ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة رﻛﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ
وان اليكون
مسؤولية املكلف
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔان يكون
اﻻوﺿـﺎعمكلف بواجب
كل عراقي
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
بها،ﻓﺈن
ﺗﻘﺪﻳـﺮي
بقدروﺑﺤﺴﺐ
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
محط سوء تقدير مثلما حصل يف مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
عرشات االشخاص بسبب االهمال يف الواجب ،حيث ان الواجب امانة يف
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق اﻗﺎﻣـﺔ ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﴍاك ﴍﻛﺎت
اعناق الرجال ..فتحية لكل مخلص وضع حب الوطن امام عينيه اليساوم
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻓﺘﺘﺎح دور
ﻹﻋﺎدة
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺟﺮاءيتسامى مع
ﺑﻌﺪمقدسا
واجبا
واالخالص له
واعترب الوطن
االنسانية،
عىل مبادئه
دﺧﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻴﻬﺎ او
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪالني اقول
والتنتقدوني
ﺗﺘﻴﺢتلوموني
الله ،فال
ﺳﻴﻨﻤﺎعبادة
دور فروض
ﺑﻨﺎءتأدية
الديني يف
واجبه
أن
ﺑﻌﺪ
ﺑﻤﺒﻲ“
”ﺑﻤﺒﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻟﺘﻜﻮن
اﻻﻓﻼم،
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊاملجردة البعيدة عن التأويل والتنظري والتسطري ،اقولها برصاحة فإن
الحقيقة
”ﻤﻟﺒﻲ“.جابر يف احدى اغانيه « املضيع ذهب
ﺣﻴﺎةسعدون
ﻣﻦالفنان
اﺗﻌﺲقال
اﺻﺒﺤﺖٍل ،وكما
الوطن غا
ابسوك الذهب يلكاه  ٠٠بس املضيع وطن وين الوطن يلكاه « ،فيا اخوتي هذا
وطننا وهو وطن الجميع ،فلنتالحم ونتحد لبنائه.

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

الفنانة اإلماراتية التشكيلية جناة مكي تبدع
بـ  35عمالً فنياً مضيئاً
الزوراء  /دبي:
استضاف عايشة العبار آرت غالريي
يف دبي ،أول أمسية خاصة باإلضاءة
الفسفورية للفنانة التشكيلية
اإلماراتية د .نجاة مكي ،محتضنا ً ما
يزيد عىل  35عمالً فنيا ً متنوعا ً بني
اللوحات التشكيلية بأشكال مختلفة
واملنحوتات واملجسمات ،بحضور
مجموعة من الفنانني التشكيليني
ومسؤولني بهيئة دبي للثقافة ومحبي
الفنون.
وأبدعت الفنانة التشكيلية بلوحات
استخدمت فيها تقنية األلوان املضيئة
بالظالم ،والتي تعد من أوائل الفنانني
اإلماراتيني الذين اعتمدوا عىل هذه
التقنية الفنية منذ عام  ،1987وإحدى
تقنيات الفن الحديث التي تعد مكلفة
ماديا ً لخصوصية األلوان واملواد

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

(تليجرام) يفجر مفاجأة لمستخدميه
الشهر المقبل

املستعملة ورضورة استخدامها بحذر
شديد.
ولفتت مكي إىل أن األمسية تعد األوىل
لها بهذا الشكل املتخصص واملتكامل،
والتي أقيمت عىل هامش معرضها
الفني االنفرادي «أكتب باأللوان» الذي
يستضيفه عايشة العبار آرت غالريي
حتى نهاية يونيو املقبل بمنطقة
القوز بدبي.
وقالت مكي «أذكر أول معرض فني
شاركت فيه بهذه التقنية كان يف
نادي الوصل بدبي عام  ،1987منذ ذلك
الحني وتستهويني األلوان الفسفورية
وتقنية استخدامها بأعمايل كثرياً،
ال سيما أن الرؤية البرصية للوحة
فيها تختلف عن بقية أنواع الفنون
واألعمال ،كما أنها تمنح الفنان أبعادا ً
أخرى للعمل الفني الذي نراه بالظالم

أمحد العوضي يعلن مسابقة من أحداث
مسلسله «اللي ما لوش كبري»

ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة
عرب
مسابقة
العويض
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،أحمد
أطلق الفنان
مختلفة».
والنور بصور
ﻋـﻦ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
وﺟﻬﺎ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ
اﻗﱰب أﺣﻤﺪ
ﻣﺜـﻞعىل
األعمال
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ تلك
وحرصت مكي يف
.Facebook
ﻣﻬﺮﺟـﺎن
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ
بموقعإﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ
الرسميةأن ﻳﻌﻮد
صفحتهﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ
تنويع النمط والوسط الفني املستخدم ،حيث أعلن العويض مسابقة لجمهوره
فتارة عملت عىل لوحات فنية مربعة من أحداث مسلسله «اليل ملوش كبري»،
الشكل ،وأخرى دائرية ومثلثة كذلك ،وسأل املتابعني« :يا ترى مني رضب نار عىل
كما عملت عىل قماش تم فرشه عىل الخديوي».
األرضية ،ولوحات مربعة مصغرة ،إىل
وأضاف العويض« :فكر وجاوب عىل السؤال
جانب الشبكة املضيئة وغريها العديد.
ﰲ سحب،
معانا
هتدخل
واإلجابات الصحيحة
ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔبأمسية
ﻛﺸﻔـﺖالالفتة
ومن بني األعمال
سلسلة
هيكسب
وسط ﻋﲆ أﺣﺪاث والفائز
ﻇﻬﻮرﻫﺎاملضيئة
النيون تلك الشبكة
الخديويﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور
ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن
ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف
وحوش
ﻧﻮﻋﻴـﺔ يا
شاركونا يال
هدية،
وخالد
ياسمني عبد
اﻟﺬي إىل
«13مكي
أشارت
العويضاﻤﻟﺎﴈ
وأحمدرﻣﻀـﺎن
العزيزأﺧﺮﯨـﻲ
اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة
وﺗﺠﺴﺪ إﱃ
اﻟﺮﻋﺐ
ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ
ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ
حيث»ﻳﻮم
قاعة الغالريي،ﻓﻴﻠﻢ
الكون».
الحكايات
أن الشبكة كناية
ودينا
العزيز
عبد
ودنيا
السيد
وإيمان
الصاوي
ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
ﻣﻮﻋﺪعنﻃﺮﺣﻪ
أن
بالذكر
الجدير
لألبناء،
األم
ترويها
ﻛﺒﺮﻴةمن
ﻧﺠﻤﺔ وهو
الفنانني،
من
وعدد
رياض
وعايدة
فؤاد
الشعبية التي اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ
وهي عنرص موجود
مالوش
مسلسل «اليل
مصطفى
وإخراج
ياسني
عمرو
ﻣﻔﺎﺟﺄةتأليف
ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
محمودﻗﺎﻣﺔ
ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ
ﻣﺜـﻞ
وﺳﻴﻜـﻮن
بكلاﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ
الثقافات اإلنسانية ،مشرية
بطولة
من
كبري»
فكري.
ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
7
منحتها نوعا ً
إىل أنها
أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ﻣﻌـﻪ
مختلفا ً من اإلضاءات
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.
املختلفة مثل األثر

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

الذي ترتكه الحكايات
سواء بمخيلتنا منذ
الطفولة أو القيم
األخالقية والرتبوية
فيها ،كما أن
الشبكة كناية
عن ترابط
ا لثقا فا ت
ا إل نسا نية
مع بعضها
ا لبعض ،
و أ ن
ا لحكا يا ت
ال تنتهي.

جنالء بدر :أحبث عن الدراما الصعبة

قالت النجمة نجالء بدر يف مداخلة تليفزيونية :إنها وافقت عىل تقديم
عملني يف املاراثون الرمضاني هذا العام يعرضان يف توقيت واحد ألن
العملني ال يمكن أن يتم رفضهما ،فالعمل األول هو مسلسل «بني السما
واألرض» ،ويشارك يف بطولته مجموعة من النجوم الكبار
وإخراج مخرج مهم مثل ماندو العدل ،والعمل الثاني من
إخراج املخرج محمد سامي والذي يعد من أهم املخرجني
يف الوسط الفني وبطولة نجمان لهما اسم كبري يف عالم
الفن مثل أحمد السقا وأمري كرارة وهو «نسل األغراب»،
باإلضافة إىل أن الدورين مختلفني تماما والعمل األول
 15حلقة فقط ،ورغم صعوبته إال أنها قبلت التحدي،
حيث بحثت عن الدراما الصعبة وعن املجازفة ،الفتة
إىل أن الصعوبة كانت يف تصوير معظم املشاهد داخل
ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
املصعد وسط عدد كبري من النجوم ،واعتربت هذه
 اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎجالتجربة جديدة عليها وتعلمت منها الكثري.
اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
أما عن تكرارالتعاون مع املخرج محمد سامي،
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
فقالت إنه مخرج متميز ويمتلك مفردات النجاح
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
ويعرف كيف يقدم للجمهور الوجبة الشهية التي
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
يبحث عنها ،باإلضافة انه يقدم مدرسة اخراجية
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
مختلفة يستطيع بها يقدم الفنان بشكل مختلف
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
ومميز تجعل اي فنان يتمنى التعاون معه لو بمشهد
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
واحد.
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
مسلسل «نسل األغراب» من أضخم إنتاجات الدراما
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
التليفزيونية يف رمضان  ،2021ويجمع النجمني أحمد
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
السقا وأمري كرارة للمرة األوىل يف الدراما.
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ومسلسل «بني السما واألرض» يعرض يف  15حلقة،
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
بطولة كل من :هاني سالمة ،درة ،يرسا اللوزى،
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
سوسن بدر ،نجالء بدر.
اﻟﺤﻀﺎرة .
وسبق ان تم تقديم الرواية يف فيلم يحمل االسم
نفسه ،بطولة كل من :هند رستم وعبد السالم
النابليس وعبد املنعم إبراهيم ومحمود املليجي،
ومن إخراج صالح أبوسيف ،وتطرق إىل شخصيات
من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة
تتقابل ألول مرة يف مصعد كهربائي بأحد املباني يف
القاهرة.

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

يعد تطبيق املراس�لة الفوري (تليجرام) هو أحد تطبيقات املراسلة التي
الكثري:من املس�تخدمني الجدد ،ومع زيادة عدد املستخدمني،
اكتس�بت /اﻟﺰوراء
دﺑﻲ
طرح تطبيق املراسلة املستند للسحابة العديد من امليزات الجديدة بهدف
وسلسة.
مستخدم
ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
غامرةاﻻوﱃ
اﻟﺪاﺋﻤـﺔ
تجربةاﻹﻗﺎﻣـﺔ
تقديمأﺗﺎﺣـﺖ
ﺑﻌـﺪ أن
الفيديو
مكامل�ات
ميزة
عىل
للحص�ول
بالكامل
التطبي�ق
يس�تعد
واآلن 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
واﻤﻟﻄﺮب
لرشكة
التنفيذي
الرئي�س
حي�ث
انتظارها،
ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎرطال
الجماعي�ة الت�ي
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
اﻷرض
ﺗﻀﺎرﻳﺲ
أعلن ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻐﻨﺎء
ﻋﺎﻟـﻢ
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ
س�يحصل
التطبيق
إص�دار  iOSمن
ﻳﺘﻤﺘـﻊع�ن أن
اﻧـﻪ،Pavel
Durov
(تليج�رام)
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ
ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ
ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
ﺑﺠـﺬورهخططت
ويف البداية،
الش�هر املقبل،
الفيديو
وﻣﻮﻫﺒـﺔدعم
عىل
اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
اﻤﻟﻌـﺮوف
الجماعيةاﱃ ذوق
ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ
ملكاملاتﻗـﺎدرة
ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ
إذن؟
ﻃﻤﻮﺣﻚ
•
اﻟﺤﻴﺎة
ﰲ
ﺳﻮاء
اﻟﻌﺎم
واﻟـﺬوق
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺳﻮف
ﺑﺪأت
اﻟﺘـﻲ
اﻵن
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺑﺎﺗﺠـﺎه
ﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر،
املايض.
العام
امليزة
لطرح
الرشكة
العم��ال مبناس��بة عيده��م حصل��وا عل��ى مجيع
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
اﻟﺴﺎﺣﺔ .
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
عرب ﻳﺠﺪ
اإلعالنﺣﻴﺚ
ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ،
قناته الرسمية
ﺗﺠﺘﺎح عىل
نصية ،نرشها
رسالة
ﺑﺮوﻛﺴﻞهذا
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔDurov
ﰲ وأصدر
ﺑﺎﻟﴚء يف
ﻟﻴﺲ ليس
عدي��دةﻫﺬالكن
ﺧﻼﻟﻬـﺎومعه��ا
حقوقه��م
اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
امتيازات وﻃﺒﻴﻌﻲ
أﺳﻠﻮﺑـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
ﻣﻨﻬﺎ؟
واﺣﺪ
وأﻧﺖ
•
ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﻦ
واﻻﻧﻄﻼق
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
ﻓﺮﺻﺔ
(تليجرام) ،حيث كتب“ :س�نضيف ُبع ًدا للفيديو إىل محادثاتنا الصوتية
الجماعية،ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم ﻛﺒﺮﻴ.
ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ
ﻛﻨﺖ
ﻧﻌـﻢ،
اﻟﺬﻳﻦ
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
ﺟﻴـﻞ
ﻣﻦ
ﻣﺤﺴﻦ
ﻣﻬﻨـﺪ
اﻟﻔﻨـﺎن
يف ماي�و ،مما يجعل (تليجرام) منصة قوية ملكاملات الفيديو
الواقع بل يف بيانات رئاس��ات الثالث وتغريدات
املكتبإﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
اﻟﻐﻨـﺎء
وﻣﻨﺬ
والتش�فري،ﻋﺬﺑﺎ،
الشاش�ة،ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا
اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻣﻨﺤـﻮا
سطح
أﺻﺎﻟـﺔودعم
الضوضاء،
وإلغاء
مش�اركة
ﻣﻄﺮب؟
أو
اﻹﻋﻼم
وﺳﺎﺋﻞ
واﻫﺘﻤـﺎم
وﻟﻮج
ﻋﲆ
ﺗﺴﺎﻋﺪه
اﻟﺘـﻲ
اﺷﻬﺮ
ﻳﺪ
وﻋﲆ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ،
دراﺳﺔ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻐﻨﺎء
أن
ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﻤﻴﺰا
ﺻﻮﺗﺎ
ﻓﻜﺎن
،
اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﺣﺒﻪ
ﺻﻐﺮه
السياس�ين يف هذا اليوم ،اهلل يبارك بهم يعرفون
والجه�از اللوح�ي  -كل م�ا يمك�ن أن تتوقع�ه م�ن جهاز حدي�ث أداة
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎدرس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
مؤتمرات الفيديو ،ولكن مع واجهة مس�تخدم عىل مستوى
الطبقة
رﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪمعاناة
عليها ..ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
مغلسنيﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ
الكادحة بس ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺟﺬورك؟
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ
ﻓﺈﻧﻨﻲعبد• ﻟﻜﻦ
ﻓﺎروق ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
الواحد
(تليجرام) ،اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚسروة
اتصال”.
والتشفري،
الرسعة
ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
عىلﻌـﺪ
ابقﻋﻦ ُﺑ
ﺟﺮى
اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
ﰲ ﻫـﺬا
تطبيقني
لتقديم
تخطط
(تليجرام)
أن
عن
اإلبالغ
تم
األخرية،
اآلون�ة
ويف
والواحدةأﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
التواليﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ،
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ
اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ،
ﺑـﻞ
ﺟﺎﻣﺪة
ﺣﺎﻟـﺔ
ﻟﻴـﺲ
اﻟﻐﻨـﺎء
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
ﺑﻐﺪاد
ﰲ
اﻟﻐﻨﺎء
ﺳﺎﺣﺔ
ﻋﲆ
ﻃﺮأت
اﻟﺘﻲ
وأﴎار
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،
اﻟﻘﺎدم
ﺟﺪﻳـﺪه
ﻋﻦ
ﻣﺤﺴـﻦ
احلمد هلل ،البطولة اخلامسة على
ً
س�تطلق
الويب ،ووفق
جديدي�ن
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
،DroidMazeﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺰﻳﻦ�.ا لتقرير صادر عنواﻟﺘﻲ اﻧﺤﴫت
عىل اﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي
اﻟﻐﻨﺎء
والثالث�ين يف تارخينا العريق واجمليد ..ش��كرا لكل
و(تليجرام)
(تليج�رام)
الرشك�ة ؟قري ًب�ا تطبيقني عىل الوي�ب -
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ • وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
 WebKإﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ
وﻣﺎذا ﺗﺸﻜﻞ
•
• ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ
ﻷﻧﻨﻲمنأﺿﻊرؤساء
املسبوقة
ساهم يف
اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
غريﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ،
اإلجنازات -
هذهوﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ
واﻟﻠﻬﺠﺔ،
منواﻟﺒﻴﺌﺔ
 .WebZﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار ﰲ ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ  -ﻫﻲ ﻫﺠﺮة وإﻗﺎﻣﺔ اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
 ﺟﻤﻴﻞ أنﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
وخاصةأو ذاك،
ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب
ﻧﻌﺰزفينأداء
ﺳﻮف
ومسؤولنيﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
امللصقاتوﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ
ودعمﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
مجلدات اﻟﻴﻮم
مثلﰲ دﻻﻻت
وﻏﺎرﻗـﺔ
ﻣﻮروﺛﺔ
وتأت�ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
مجاهري
وطيب
وإطار
والعبني
الدردش�ة
مي�زات
التطبيقات مع
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﰲ
ﺟﺬورﻧﺎ
ﻗﺪراﺗﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﰲ
رﻏﺒﺔ
ﺟﺪا
ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺳﻨﻮات
دﺑﻲ
ﰲ
ﺷـﺠﻮن
ذو
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﰲ
واﻟﺤﺰن
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..
والبحث وخيارات جديدة أخرى ،ومع ذلك ،فإنها تفتقر إىل بعض امليزات
الدولة الرتجية..
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﻋﱪ
ﴎﻳﻌﺎ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر
واﺻﺒﺢ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
اﻤﻟﻮاﻃﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻃﺒﻌﺖ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
املهم�ة املطلوب�ة للمناطق التي ق�د تدخل يف وضع اإلغلاق مرة أخرى
منذ س��نة  1919والرتج��ي يكتب وينح��ت امسه يف
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
اﻟﺤﺰﻳﻦ..
اﻟﻄﻌﻢ
ﻫﺬا
ﺳﻮى
ﻳﺘﺬوق
ﻻ بسبب فريوس (. : )COVID- 19
القدم
تاريخ كرة
نبيل معلول
التونسية • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف
واﻟﺠﻤﻬـﻮر
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟

تغريدات

وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.

