الدوالر يشهد ارتفاعا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
طفيفا يف البورصة احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر ،امس االثنني،
يف البورصة الرئيسية يف بغداد بشكل طفيف،
واستقرت يف إقليم كردستان.وقال مصدر ا ٕن
بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد
سجلت  148100دينار عراقي مقابل 100
دوالر أمريكي.واشار ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء
استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية
يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع  148500دينار
عراقي ،بينما بلغت اسعار الرشاء 147500
دينار لكل  100دوالر امريكي.

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس االثنني ،إلقاء القبض عىل ما يسمى «وايل الفلوجة»
بالتعاون مع االسايش يف االقليم.وذكرت خلية اإلعالم األمني يف بيان تلقته «الزوراء»:
انه «بمتابعة وارشاف ميداني من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون االستخبارات
والتحقيقات االتحادية ،تمكنت مفارز الوكالة وبجهد استخباري وفني من إلقاء
القبض عىل االرهابي املكنى (ابو عيل الجمييل ) ما يسمى وايل الفلوجة واملطلوب وفق
احكام املادة ( 4إرهاب ) النتمائه لعصابات داعش االرهابية».واضافت انه «اعرتف
خالل التحقيقات األولية معه بانتمائه اىل تنظم القاعدة عام  2005وعمل ضمن األوكار
الخاصة بايواء العنارص اإلرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية ،وكان محكوما ً
 15سنة وتم االفراج عنه سنه  2011وبعدها جدد ما تسمى بالبيعة لعصابات داعش
اإلرهابية ،وعمل ضمن أوكار االسلحة كما هرب اىل سوريا بعد عملية تحرير االنبار ،ثم
عاد ُ
وع نِّي بما يسمى نائب وايل املوصل وبعدها ُع نِّي بما يسمى وآيل الفلوجة».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7481 :الثالثاء  4آيار 2021

عرب

االستخبارات تطيح بـ «والي الفلوجة»

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7481 Tue 4 May 2021

خبري يوضح سبب اختيار داعش املناسبات الدينية لتنفيذ خمططاته اإلرهابية

 ..األمن والدفاع النيابية تقرتح حال لسد الثغرات األمنية يف بغداد وكركوك ودياىل

الزوراء /حسني فالح:
حذرت لجنة االم�ن والدفاع النيابية
م�ن اس�تمرار هجم�ات داع�ش
االرهاب�ي على النق�اط االمني�ة
والعس�كرية ،وفيم�ا اقرتح�ت حال
لسد جميع الثغرات االمنية يف بغداد
وكرك�وك ودي�اىل وبقي�ة املناط�ق،
اوض�ح خبير امن�ي س�بب اختيار
تنظي�م داع�ش االرهاب�ي ش�هر
رمضان واملناس�بات الدينية لتنفيذ
مخططاته االرهابية.
وق�ال عض�و لجن�ة االم�ن والدفاع
النيابي�ة ،النائ�ب ب�در الزي�ادي ،يف
حدي�ث لـ”الزوراء” :انه يجب س�د
جميع الثغرات االمنية التي حصلت
س�واء يف الطارمية ش�مايل بغداد او
محافظت�ي كركوك ودياىل من خالل
وض�ع الخط�ط االمني�ة املحكم�ة.
واض�اف :ان الح�ل االنج�ع لس�د
الثغ�رات االمني�ة يكون م�ن خالل
التعاون والتنسيق العايل بني القوات
االمنية االتحادية بمختلف صنوفها،
وق�وات البيش�مركة ،فضلا ع�ن
تفعيل الجهد االستخباراتي ،ومسك
االرض التي فيها فراغات ملنع حركة
داعش االرهابي.واوضح :أنه يف حال
تم التنس�يق املشرتك ما بني الجيش
والبيش�مركة والحش�د الش�عبي
املتواجد يف تلك املناطق فسيتم قطع
الطري�ق أمام مرور اية قوة ارهابية

ألي منطقة .من جهته ،ذكر الخبري
االمني ،فاض�ل ابو رغيف ،يف حديث
لـ”ال�زوراء” :ان�ه م�ع كل اطالل�ه
لشهر رمضان املبارك يحاول تنظيم
داع�ش االرهاب�ي ان يعي�د تنظيمه
ورص صفوف�ه وينف�ذ ما يس�ميه

بالغ�زوات .مبينا :ان س�بب اختيار
التنظيم املناسبات الدينية االسالمية
وش�هر رمضان لكي يجلب االنتباه
ويبني بأنه مازال موجودا ،وبإمكانه
ان ينف�ذ مخططات�ه االرهابي�ة
واالجرامي�ة ب�أي وقت.واضاف :ان

هناك مناط�ق تكاد تك�ون االخطر
يف الع�راق والت�ي يعتم�د التنظي�م
االرهاب�ي عليها يف تنفي�ذ هجماته
االجرامي�ة ،وهي املناطق املحصورة
ما بني كرك�وك وصالح الدين ،بينما
الودي�ان االخط�ر الثالث�ة هي وادي

انطالق أوىل الرحالت املخصصة إلجالء العراقيني من اهلند

املوت ووادي الزيتون اللذان يلتقيان
بوادي ثالث يسمى وادي ام الخناجر،
هنا يختبئ التنظيم ويتوارى ،فضال
ع�ن وادي الق�ذف ووادي ح�وران
وجزيرة الحسينات.واوضح :ان هذه
الثغرات يجري العمل عىل سدها من
قبل قيادة العمليات املشرتكة ،حيث
تقوم بعمليات عسكرية عند الحدود
العراقية الس�ورية البالغة  605كلم
م�ن جهة غ�رب نينوى.واش�ار اىل:
ان التحالف ال�دويل اآلن متوقف عن
توجيه الرضبات ،وه�ذا ايضا جعل
من التنظيم له سيبان اكثر وتسكع
اكث�ر وجعله ينفذ تلك الهجمات من
خالل تثغ�ره عرب مناط�ق رخوة او
مناطق فيها ثغرات.وشهدت منطقة
الطارمية ش�مال العاصم�ة بغداد،
يف وق�ت س�ابق ،انفج�ارا ً بعبوتين
ناس�فتني أوق�ع ش�هداء وجرح�ى
بصف�وف الق�وات األمني�ة ،أعقبته
اش�تباكات بني ق�وات البيش�مركة
وعصابات داعش اإلرهابية يف قضاء
الدب�س بمحافظة كركوك أس�فرت
ع�ن ش�هداء وجرح�ى بصف�وف
البيش�مركة.هذا واعلن�ت قي�ادة
العمليات املشتركة ،يف وقت سابق،
تنفيذ عمليات عس�كرية يف مناطق
جنوب كركوك وبعض مناطق دياىل
لتطهريه�ا من خالي�ا تنظيم داعش
االرهابي.

ميناء الفاو يرتقب (املطرقة العمالقة) للبدء بإنشاء اهلياكل اخلاصة
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الالمي يعزي السيد احلكيم بوفاة
الشيخ محيد معلة

بغداد /الزوراء:
ع ّزى نقي�ب الصحفيين العراقيني،
رئي�س اتح�اد الصحفيين الع�رب،
مؤي�د الالمي ،امس االثنين ،رئيس
تحال�ف عراقي�ون الس�يد ،عم�ار
الحكي�م ،بوفاة رئيس الهيئة العامة
لتي�ار الحكمة الش�يخ حمي�د معلة
الس�اعدي.وقال الالم�ي ،يف برقي�ة
تعزي�ة قدمه�ا اىل الس�يد الحكي�م
تلقت “ال�زوراء” نس�خة منها :انه
“ببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة
الش�يخ حميد معله القيادي يف تيار
الحكمة ،ورئيس الهيئة العامة لتيار
الحكم�ة الوطن�ي “.واض�اف :ان�ه
“وبهذه املناس�بة األليم�ة أتقدم إىل
س�ماحتكم بأحر التعازي واملواساة
القلبي�ة لفقدكم احد رجاالت التيار،

وال�ذي كانت له إس�هامات بارزة يف
املسار السيايس ضمن تيار الحكمة
الوطن�ي ،كما نأمل نق�ل تعازينا إىل
عائلة الفقيد وذويه ومحبيه مبتهلني
إىل الباري عز وجل ان يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

الجوية ،دون وقوع خس�ائر برشية أو
مادية.واضاف�ت ،ان الق�وات االمني�ة
رشعت بعملية امنية واس�عة مسنودة
بمعلومات اس�تخبارية دقيقة ،للبحث
عن املنفذي�ن ،الفتة اىل ان هذه األعمال
التي يراد منه�ا أضعاف قدرات القوات
األمني�ة العراقية لن تمر دون حس�اب
للعن�ارص االرهابي�ة التي تق�وم بهكذا
أفعال خارج�ة عن القانون وفق أجندة
ال تريد الخري للعراق واهله.

العراق سابع أغنى دولة عربيا
و  105عامليا يف 2021

بغداد /الزوراء:
ح�ل العراق يف املرتبة الس�ابعة عربياً،
ً
105عاملي�ا من أص�ل 140
وباملرتب�ة
دول�ة مدرج�ة بالج�دول يف قائم�ة
أغن�ى دول العال�م لع�ام  2021م�ن
حي�ث حصة الف�رد م�ن الناتج املحيل
اإلجمايل بحسب مجلة “”CEO World
األمريكية.وقال�ت مجل�ة “CEO

نقابة الصحفيني حتيي أرواح شهداء الصحافة
وتشيد جبهود األسرة الصحفية وتضحياتها

بغداد /الزوراء:
اش�ادت نقابة الصحفيين العراقيني ،امس
االثنين ،بجه�ود الصحفيين واإلعالميين
بالع�راق يف تغطية مع�ارك التحرير ،فضال
عن التصدي للجائح�ة ،فيما طالبت جميع
الجه�ات بضرورة توفري بيئة آمنة أوس�ع
للعم�ل الصحفي.وقال�ت النقاب�ة يف بي�ان
تلقت�ه “ال�زوراء” :انها “تش�ارك املنظمات
واالتح�ادات الصحفي�ة ح�ول العال�م
احتفاالتها بالي�وم العاملي لحرية الصحافة
ال�ذي تحل ذكراه يف الثالث م�ن ايار من كل
عام”.واش�ادت النقابة “بجهود الصحفيني
واإلعالميني يف الع�راق الذين كان لهم الدور
الكبري يف تغطية معارك تحرير املدن العراقية
من عصابات داعش ،ونقل الصورة املرشقة

لبط�والت الجيش العراق�ي والقوات األمنية
السائدة يف تلك املعارك ،فضال عن املساهمة
الفاعل�ة يف التص�دي للجائح�ة ومش�اركة
الجي�ش األبي�ض يف كل فعاليات�ه ملقارع�ة
ه�ذا الوب�اء الخطير والحد من تفش�يه”.
وحي�ت النقاب�ة “أرواح ش�هداء الصحافة
الذي�ن قدموا أرواحهم فداء لرس�الة الكلمة
الحرة والقلم الرشي�ف” ،مطالبة “الجهات
الرس�مية وغري الرسمية يف العراق برضورة
توفري بيئة آمنه أوسع للعمل الصحفي وبما
يمكن الصحفيني واإلعالميني ومؤسساتهم
اإلعالمي�ة م�ن تأدي�ة واجباته�م املهني�ة
والصحفي�ة على أكمل وجه لنق�ل الصورة
املرشق�ة لبالدن�ا ،وبما يليق ويتناس�ب مع
العراق وتاريخه الحضاري املرشق”.

 :الربملان سيقوم باستجواب الوزراء واملسؤولني يف اجللسات املقبلة

الزوراء /يوسف سلمان
تواصل االوساط النيابية حراكهـا لتحديد موعد
استجواب بعض الوزراء ومسؤولني حكوميني
يف الجلس�ات املقبلة ،بعد اس�تكمال االجراءات
الشكلية والقانونية املنصوص عليها يف النظام
الداخلي ملجل�س الن�واب .حي�ث اك�دت كتلة
تحالف الفتح النيابية ان مجلس النواب يعتزم
القي�ام بحمل�ة اس�تجوابات بحق املس�ؤولني

تب�دأ بوزي�ر املالي�ة عيل علاوي ،واش�ارت اىل
ان اس�تجواب املس�ؤولني ه�و لتقوي�م األداء
الحكوم�ي واقالة املقرصي�ن .وقال النائب عن
التحال�ف ،ثامر ذيبان ،لـ»الزوراء» :ان « هناك
حملة اس�تجوابات اخذت س�ياقها الترشيعي
والقانون�ي داخل الربملان قد تب�دأ بوزير املالية
عيل عالوي يتبعه وزراء ومسؤولون حكوميون
اخرون «  .واضاف ان « اس�تجواب املس�ؤولني

م�ن منتس�بي الداخلية والدف�اع اىل الخدمة يف
االع�وام املاضية ،ول�م يتبق غري املنتس�بني يف
الحش�د الش�عبي» ،مؤكدا ان «مجل�س النواب
صوت عىل املوازنة ،وم�ن ضمنها تخصيصات
مالية وضعت للحشد الشعبي من اجل انصاف
ه�ذه الهيئة واع�ادة املفس�وخة عقودهم من
منتسبيها «.

هو لتقوي�م األداء الحكومي وليس اس�تهدافا
سياس�يا او إلضع�اف حكومة رئي�س الوزراء
مصطفى الكاظمي كما يروج البعض» ،مبينا
ان « وزي�ر املالية فش�ل فشلا ذريع�ا يف ادارة
ال�وزارة خلال توليه لهذا املنص�ب  ،باإلضافة
اىل ف�رض اعب�اء مالي�ة جدي�دة على رشيحة
الفق�راء وذوي الدخل املح�دود «.واوضح ان «
الحكومة كانت قد اعادت املفس�وخة عقودهم

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  5068إصابة جديدة و 30حالة وفاة

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة
بلد اجلوية
بغداد /الزوراء:
اعلنت خلية االعالم االمني ،امس االثنني،
س�قوط اربعة صواريخ نوع كاتيوش�ا
على قاع�دة بل�د الجوي�ة بمحافظ�ة
صلاح الدين.وذك�رت الخلي�ة يف بيان
تلقته “ال�زوراء” :ان عن�ارص إرهابية
أقدم�ت يف الس�اعة  ٢٠٠٠م�ن مس�اء
امس االثنني عىل إطالق اربعة صواريخ
نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء
الخالص ،حيث سقطت عىل قاعدة بلد

حتالف الفتح لـ

يف اليوم العاملي حلرية الصحافة

 ”Worldاألمريكي�ة يف تقري�ر له�ا :إن
قطر جاءت باملرتبة األوىل كأغنى دولة
عربي�ة فيما ج�اء ترتيبه�ا  10عاملياً،
تلته�ا اإلمارات باملرتب�ة ال  26عامليا ً ،
فالكويت  39عامليا والبحرين 41عامليا ً
 ،،ثم الس�عودية  43عامليا ً ُ ،
وعمان 51
عاملياً ،وليحتل العراق املرتبة الس�ابعة
عربيا و  105عامليا.

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا يف العراق وعدد امللقحني يتجاوز الـ  376ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة ،امس
االثنين ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لفريوس كورونا املس�تجد يف العراق،
وفيم�ا اكدت تس�جيل  5068اصابة
جدي�دة و 30حال�ة وف�اة وش�فاء

 7351حال�ة ،ح�ددت دائ�رة صحة
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات
حس�ب املناطق.وذك�رت ال�وزارة
يف بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان ع�دد
الفحوص�ات املختربي�ة لي�وم امس:
 ، 37780ليصب�ح ع�دد الفحوصات

الكلي�ة ، 9445914 :مبين�ة ان�ه تم
تس�جيل  5068اصاب�ة جديدة و30
حال�ة وف�اة وش�فاء  7351حال�ة.
واضاف�ت :ان ع�دد حاالت الش�فاء
الكيل ، )%89.3( 964551 :بينما عدد
ح�االت االصابات الكيل، 1079998 :

ام�ا عدد الحاالت الت�ي تحت العالج:
 ، 99881يف حين ان ع�دد الح�االت
الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة، 555 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل،15566 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس:
 ، 18777ليصبح عدد امللقحني الكيل:

.376347م�ن جهت�ه ،اعلن�ت دائرة
صحة بغداد الرصافة تس�جيل 712
اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها
 615خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.

تفاصيل ص2

إيران تؤكد استعدادها إلجراء حمادثات مع بدءا من  22أيار ...الكويت متنع مواطنيها غري
السعودية على أي مستوى كان
املطعمني من السفر
طهران /متابعة الزوراء:
اكد املتحدث باس�م الخارجية االيرانية ،سعيد
خطيب زادة ،اس�تعداد ايران للحوار دوما مع
الدول الجارة ،ومنها الس�عودية بأي مستوى
وصيغ�ة كانت.وقال خطي�ب زادة ،يف مؤتمره
الصحف�ي االس�بوعي ام�س االثنين ح�ول
العالقات بني ايران والس�عودية والترصيحات
االخرية ل�ويل العهد الس�عودي :م�ن املؤكد ان
تغيري اللهج�ة والخطاب سيس�اعد كثريا عىل
خفض التوترات ،ولكن ما لم ينته ذلك اىل تغيري
السلوك فلن تكون له نتيجة عملية جادة ..نحن

مس�تعدون دوما للحوار بأي مستوى وصيغة
كان�ت مع الجيران ومن ضمنهم الس�عودية.
واضاف :اننا نعتقدان املنطقة وشعبي البلدين
سرييان نتيجة وثمرة مثل هذه الحوارات وهي
املزيد من السلام واالستقرار واالمن ..ال نظن
وجود ش�كوك ح�ول هذا االمر ل�دى الطرفني.
ويف الرد عىل سؤال وهو هل ان املفاوضات بني
اي�ران والس�عودية جارية يف الوق�ت الحارض،
وان مرص واالردن حارضتان فيها ايضا ،قال:
انني ال يمكنني ان اؤكد الخرب اساسا ،لذا ليس
ّ
لدي اي توضيح بهذا الصدد.

الكويت /متابعة الزوراء:
أصدرت الكويت ،قرارات جديدة بشأن سفر مواطنيها
خ�ارج حدوده�ا وس�ط انتش�ار جائح�ة فيروس
“كورون�ا” املس�تجد.وقرر مجل�س ال�وزراء الكويتي
عدم الس�ماح ملواطني البالد ومرافقيه�م ،من أقرباء
الدرجة األوىل والعمالة املنزلية ،بالس�فر خارج البالد،
ما لم يكونوا مطعمني بلقاح فريوس “كورونا” ،وذلك
بدءا من يوم الس�بت املوافق  22ماي�و /أيار الجاري،
بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.واستثنى مجلس
الوزراء الفئ�ات العمرية غري الخاضع�ة للتطعيم من

القرار.وش�مل القرار كذلك استمرار منع دخول البالد
لغري الكويتيني.وكانت اإلدارة العامة للطريان املدني يف
الكويت أعلنت ،يف ش�هر فرباير /ش�باط املايض ،منع
دخول املسافرين غري الكويتيني إىل البالد يف إطار جهود
الدول�ة ملكافحة تفشي مرض “كوفي�د .”19وأوضح
القرار أن الفئات املس�تثناة هي البعثات الدبلوماسية
والدبلوماسيني ،والكوادر الطبية الحكومية ،والكوادر
الطبية األهلية (حس�ب الكشوفات املعتمدة من وزارة
الصح�ة) ،وأق�ارب ه�ذه الفئات م�ن الدرج�ة األوىل
ومرافقيهم من العمالة املنزلية.

بعد تسجيل أكثر من  300ألف إصابة جديدة بالفريوس

إصابات كورونا يف اهلند ترتفع إىل حنو  20مليونا والوفيات تتخطى الـ 200ألف حالة

نيودلهي /متابعة الزوراء:
أعلنت الهند تس�جيل أكثر من  300ألف
حالة إصاب�ة جديدة بفيروس كورونا
لليوم الثان�ي عرش عىل التوايل ،ما يرفع
الع�دد اإلجم�ايل لإلصابات فيه�ا إىل ما
يق�رب م�ن  20ملي�ون إصابة.وجاء يف
بيان وزارة الصحة الهندية امس االثنني:
“ت�م تس�جيل  368147حال�ة إصاب�ة
جديدة خالل الساعات األربع والعرشين

املاضية ،وبلغ إجمايل اإلصابات بكورونا
يف الهند حتى اآلن  19.93مليون ،كما تم
تس�جيل  3417وفاة جديدة ناجمة عن
الفريوس ،وووصل العدد الكيل للوفيات
يف البلاد إىل .”218959ويقول خرباء يف
مجال الطب إن األعداد الحقيقية يف البلد
البالغ عدد س�كانه  1.35مليار نس�مة
قد تك�ون أعىل من الحصيلة الرس�مية
بخمس�ة أو عشرة أضعاف.وامتلأت

املستش�فيات ع�ن آخره�ا وتض�اءل
مخزون األوكس�جني ،وتج�اوز الوضع
الطاقة االستيعابية للمشارح ومحارق
الجث�ث يف الهند.وفرض�ت  11والية عىل
األقل ش�كال من أش�كال القيود ملحاولة
كب�ح انتش�ار الع�دوى ،لك�ن حكومة
رئيس ال�وزراء ،ناريندرا مودي ،مرتددة
يف فرض عزل عام عىل مس�توى البالد،
خش�ية التداعي�ات االقتصادية.ووق�ع

زعم�اء  13حزبا معارضا رس�الة تحث
مودي عىل تدشني حملة تطعيم وطنية
باملج�ان عىل الف�ور وإعط�اء األولوية
إلم�داد املستش�فيات ومراك�ز الصحة
باألوكس�جني.وأرجأت ع�دة والي�ات
هندي�ة توس�يع نط�اق حمل�ة تطعيم
البالغني التي كان من املقرر أن تبدأ يوم
السبت ،وذلك بس�بب نقص اللقاحات.
وتق�ول وزارة الصحة إن ل�دى الواليات

عشرة ماليين جرع�ة ،وإن مليون�ي
جرعة أخرى ستورّد خالل األيام الثالثة
املقبلة.وعىل الرغم م�ن أنها أكرب منتج
للقاحات يف العالم ليس لدى الهند منها
ما يكفي لتحصني سكانها ،مما يقوض
خطة لتكثيف وتوسيع برنامج التطعيم
ابت�دا ًء من يوم الس�بت ..وحصل حوايل
تس�عة باملئ�ة م�ن الس�كان فقط عىل
جرعة واحدة من لقاح كورونا.
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لتقويم األداء احلكومي وإقالة املقصرين

حتالف الفتح لـ  :الربملان سيقوم باستجواب الوزراء
واملسؤولني يف اجللسات املقبلة

الزوراء /يوسف سلمان
تواصل االوساط النيابية حراكهـا لتحديد موعد
استجواب بعض الوزراء ومسؤولني حكوميني
يف الجلسات املقبلة ،بعد استكمال االجراءات
الشكلية والقانونية املنصوص عليها يف النظام
الداخيل ملجلس النواب .
حيث اكدت كتلة تحالف الفتح النيابية ان مجلس
النواب يعتزم القيام بحملة استجوابات بحق
املسؤولني تبدأ بوزير املالية عيل عالوي ،واشارت
اىل ان استجواب املسؤولني هو لتقويم األداء
الحكومي واقالة املقرصين .
وقال النائب عن التحالف ،ثامر ذيبان،
لـ»الزوراء» :ان « هناك حملة استجوابات اخذت
سياقها الترشيعي والقانوني داخل الربملان قد تبدأ
بوزير املالية عيل عالوي يتبعه وزراء ومسؤولون
حكوميون اخرون « .
واضاف ان « استجواب املسؤولني هو لتقويم األداء
الحكومي وليس استهدافا سياسيا او إلضعاف
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كما
يروج البعض» ،مبينا ان « وزير املالية فشل فشال
ذريعا يف ادارة الوزارة خالل توليه لهذا املنصب

 ،باإلضافة اىل فرض اعباء مالية جديدة عىل
رشيحة الفقراء وذوي الدخل املحدود «.
واوضح ان « الحكومة كانت قد اعادت املفسوخة
عقودهم من منتسبي الداخلية والدفاع اىل الخدمة
يف االعوام املاضية ،ولم يتبق غري املنتسبني يف الحشد
الشعبي» ،مؤكدا ان «مجلس النواب صوت عىل
املوازنة ،ومن ضمنها تخصيصات مالية وضعت
للحشد الشعبي من اجل انصاف هذه الهيئة واعادة
املفسوخة عقودهم من منتسبيها «.
يأتي ذلك ،حيث افصحـت لجنة النزاهة النيابية
عن طلبات االستجواب التي استوفت كامل
الرشوط واالجراءات القانونية املتعلقة بها
بانتظار تحديد موعد جلسات االستجواب،
فيما اتهمت رئاسة مجلس النواب بتعطيل تلك
االستجوابات خالفا للدستور والقانون .
وذكر عضو اللجنة ،النائب صباح الساعدي ،يف
ترصيح صحفي :ان « هناك استجوابا مرتقبا
لوزير املالية عيل عالوي من قبل احد اعضاء لجنة
النزاهة النيابية « ،مبينا ان « رئيس الربملان هو
من عطل االستجواب منذ الفرتة السابقة كما
رصح بذلك علنا ،وكذلك غريه من االستجوابات

االخرى «.
واضاف ان « مجلس النواب لديه ثالثة استجوابات
جاهزة قانونا ومكتملة للعرض يف الجلسات
املقبلة  ،لكل من محافظ البنك املركزي ووزير
املالية ووزير التجارة  ،عن االزمات االقتصادية
واملالية التي يشهدها البلد ،والتالعب بأسعار
رصف العملة وتردي مفردات البطاقة التموينية
« ،مبينا ان «رئاسة الربملان ملزمة بتحديد
مواعيد جلسات االستجواب تباعا يف اقرب جلسة
ممكنة ،وكفى مماطلة ومجاملة لهؤالء الوزراء
واملسؤولني «.
وقدمت لجنة النزاهة النيابية طلبا رسميا اىل
رئاسة مجلس النواب إلدراج استجواب وزير
املالية عيل عالوي يف الجلسة املقبلة ،واشارت
اىل استكمال كل االجراءات القانونية واالدارية
املتعلقة بطلب استجواب وزير املالية ،حيث
حددت رئاسة مجلس النواب الجلسة االوىل من
شهر اذار املايض موعدا لالستجواب ،ثم اعلنت
هيئة الرئاسة ارجاء االستجواب بسبب عرض
قانون املوازنة العامة  2021الذي صوت عليه
مجلس النواب .

بعد تسجيل  5068إصابة جديدة و 30حالة وفاة

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا يف العراق وعدد امللقحني يتجاوز الـ  376ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االثنني ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،وفيما اكدت تسجيل 5068
اصابة جديدة و 30حالة وفاة
وشفاء  7351حالة ،حددت دائرة
صحة الرصافة التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس، 37780 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ، 9445914مبينة انه تم تسجيل
 5068اصابة جديدة و 30حالة
وفاة وشفاء  7351حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ، )%89.3( 964551 :بينما
عدد حاالت االصابات الكيل:
 ، 1079998اما عدد الحاالت
التي تحت العالج ، 99881 :يف
حني ان عدد الحاالت الراقدة يف
العناية املركزة ، 555 :وعدد حاالت

الوفيات الكيل ،15566 :الفتة اىل ان
عدد امللقحني ليوم امس18777 :
 ،ليصبح عدد امللقحني الكيل:
.376347
من جهته ،اعلنت دائرة صحة
بغداد الرصافة تسجيل  712اصابة
جديدة بفريوس كورونا بينها 615
خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان «املؤسسات الصحية
سجلت امس يف جانب الرصافة
 712اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل 615 :حالة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
 /قطاع الرصافة  77حالة من
خالل الرصد الوبائي  /قطاع بغداد
جديدة  104حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع النهروان  45حالة
من خالل الرصد الوبائي /قطاع
الصدر 57حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع البلديات الثاني 82
حالة من خالل الرصد الوبائي/

قطاع املدائن  33حالة من خالل
الرصد الوبائي /قطاع االعظمية
 31حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع االستقالل  15حالة من خالل
الرصد الوبائي /قطاع الشعب 101
حالة من خالل الرصد الوبائي/
البلديات االول  70حالة من خالل
الرصد الوبائي 97 /حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية /
11حالة يف مدينة الصدرموزعة
عىل املحالت  /الكيارة  /الزراعي
 /قطاع  / 1االورفيل /الحبيبية /
حي طارق  /جميلة  9 /حاالت يف
الشعب محلة /سبع قصور /حي
البساتني  / 367 /البنوك  /حي او
 9/حاالت يف منطقة بغداد جديدة
 11/حالة يف منطقة البلديات /
5حاالت يف كل من املناطق التالية /
األمني  /الزعفرانية  /االعظمية /
املدائن 4 /حاالت يف كل من املناطق
التالية  /زيونة  /الزوية  /املشتل
3 /حاالت يف كل من املناطق التالية
 /الصليخ  /الشيخ عمر  /الرشاد

/وحالتني يف كل من املناطق التالية
 /الدورة  /املنصور  /الكماليات.
واضافت :انه «تم نقل جميع
الحاالت اىل الحجر الصحي
لتلقي العالج وفق الربوتوكوالت
املعتمدة» ،مشرية اىل ان «العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل
 146260تويف منهم  1651لالسف
فيما اكتسب الشفاء 134467
حالة شفاء واملتبقي قيد العالج
.»10142
ودعت صحة الرصافة اىل «مراعاة
تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا
الحجم من اعداد الشفاء من خالل
االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس
الكمامات والرتكيز عىل التباعد
االجتماعي وعدم التهاون وتقدير
تلك الجهود».
وثمنت «الجهود التي تبذل من
قبل مالكات صحة الرصافة
ملعالجة مصابي فريوس كورونا
مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني
الفريوس».
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خالل لقائه مسعود بارزاني وجنريفان يف اربيل

احللبوسي يؤكد ضرورة العمل املشرتك
بني املركز واالقليم ملواجهة التحديات

بغداد /الزوراء:
التق�ى رئي�س مجل�س الن�واب محم�د
الحلب�ويس ،رئي�س الح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني ،مس�عود بارزان�ي ،ورئي�س
اقليم كردس�تان نجريفان بارزاني ورئيس
حكومة االقليم مرسور بارزاني كل عىل حدة
يف اربي�ل ،فيما اكد رضورة العمل املشترك
بني املركز واالقليم ملواجهة التحديات.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س مجل�س
الن�واب ،يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :أن
“الحلب�ويس ،التقى امس االثنين يف أربيل،
رئي�س الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني
مسعود بارزاني”.
وأض�اف البي�ان ،أن “اللق�اء بح�ث مجمل
األوضاع وآخر التطورات السياسية يف بغداد
وإقليم كردستان ،ومنها االنتخابات املبكرة
املقبل�ة ،ورضورة توفير األجواء املناس�بة
واس�تكمال جمي�ع املس�تلزمات إلجرائه�ا
وش�هد مناقش�ة عدد م�ن املواضي�ع ذات
االهتمام املشرتك”.
وأك�د الطرف�ان ،على “أهمي�ة التع�اون
ملواجه�ة التحدي�ات األمني�ة واالقتصادية
والسياسية”.
اىل ذل�ك ،أوض�ح املكت�ب االعالم�ي لرئيس
مجلس النواب يف بيان :أن “الحلبويس التقى
بارزاني يف أربيل وناقش�ا مجمل األوضاع يف
البالد واالنتخابات املبك�رة املقبلة والعالقة
بين بغداد وأربيل ،وخط�ر عصابات داعش
االرهابي�ة وتحركاتها ،والتنس�يق من أجل
تحقيق األمن واالس�تقرار ،اضافة اىل بحث

األوضاع يف املنطقة وعدد من املواضيع ذات
االهتمام املشرتك”.
وأض�اف البي�ان ،أن “اللق�اء أك�د رضورة
العمل الوطني املشترك بين جميع القوى
واملكون�ات يف البلاد ،ملواجه�ة التحدي�ات
وتخطي املش�اكل واألزم�ات والحفاظ عىل
وحدة الصف”.
وأع�رب الطرف�ان ،بحس�ب البي�ان ،ع�ن
أملهم�ا يف أن تلبي نتيجة االنتخابات املقبلة
تطلع�ات املواطنين يف تحقي�ق االس�تقرار
وحياة ومستقبل أفضل للمواطن”.
كم�ا ذكر املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس مجلس
الن�واب يف بيان :أن “الحلبويس ،التقى اليوم
مسرور بارزان�ي ،وج�رى ،خلال اللقاء،
بحث آخر مس�تجدات الوضع وتطوراته يف
العراق واملنطقة ،كما تم بحث االستعدادات
لالنتخاب�ات املبكرة املقبلة ،وإيجاد الس�بل
الكفيل�ة إلج�راء انتخاب�ات ح�رة ونزيه�ة
تضمن حقوق وتطلع�ات مختلف املكونات
العراقية”.
وأضاف البيان ،أنه “تم التأكيد عىل رضورة
حل املشاكل العالقة بني الحكومة االتحادية
وإقليم كردستان وفقا للدستور”.
وتاب�ع (أن) “ ،اللق�اء تن�اول املخاطر التي
يش�كلها اإلرهاب عموما ً وخاصة تهديدات
داع�ش يف مناط�ق عديدة من الع�راق ،وما
تمثله من تهدي�د حقيقي عىل حياة الناس،
إىل جانب التأكيد عىل أهمية التنسيق األمني
بني ق�وات الجي�ش والبيش�مركة ،وتوحيد
الجهود واإلمكانات للتصدي لإلرهاب”.

وزير اخلارجية يؤكد للبابا أهمية إحياء
املناطق األثرية يف العراق وإعمارها
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احتاد الصحفيني العرب يطالب حبماية الصحفيني خالل ممارسة عملهم
بغداد /الزوراء:
أش�اد االتح�اد الع�ام للصحفيين العرب،
ام�س االثنني ،باملواقف املرشف�ة للنقابات
واملنظم�ات الصحفي�ة يف ال�دول العربي�ة
دفاع�ا ع�ن حري�ة ال�رأي والتعبير ،فيما
طال�ب بتوفير الحماية للصحفيين اثناء
ممارسة عملهم.
وذك�ر االتح�اد يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”:
ان�ه يش�يد باملواق�ف املرشف�ة للنقاب�ات
واملنظم�ات الصحفية األعض�اء يف االتحاد
بالبلاد العربي�ة دفاع�ا ع�ن حري�ة الرأي
والتعبير ،كما يحذر من دخ�ول الصحافة
العربي�ة يف بع�ض البل�دان العربي�ة خالل
السنوات األخرية يف مراحل االختناق نتيجة
القيود املتشددة والعقوبات السالبة للحرية
ومصادرة بعض االتحادات الصحفية .
واض�اف :ان جرائ�م قت�ل الصحفيين او
احتجازه�م وخطفه�م خلال أداء عملهم
يش�كل جريمة ضد اإلنس�انية ،فضال عن

كونه�ا انتهاكا صارخ�ا للحري�ة واملبادئ
الديمقراطي�ة والقانون ال�دويل واتفاقيات
جنيف األربع .

وتابع :انه بمناسبة االحتفال باليوم العاملي
لحري�ة الصحافة وعي�د الصحافة العربية
يطال�ب االتحاد الع�ام للصحفيين العرب

االرساع بإطلاق حري�ة الصحاف�ة والرأي
والتعبري لتكون مقدم�ة حقيقية لإلصالح
الديمقراط�ي الش�امل وتطهير القوانين
والترشيعات العربية من العقوبات السالبة
للحرية واس�قاط عقوبة الحبس يف قضايا
النرش .
ومضى البي�ان :كذل�ك تدعي�م املنظم�ات
النقابي�ة للصحفيين واإلعالميين العرب
وكفالة حريتها ضمانا لحماية الصحفيني،
واعتبار جرائ�م القتل والخطف واالختفاء
القسري للصحفيين م�ن الجرائ�م ض�د
اإلنس�انية وتقديم مرتكبيه�ا للمحاكمة،
باالضافة اىل وض�ع قواعد صارمة لحماية
الصحفيين خلال أداء عمله�م خاصة يف
أوقات الحرب والرصاعات .
واك�د االتح�اد الع�ام للصحفيين العرب،
بحس�ب البيان ،انه س�يعمل ب�كل جد من
اجل عدم افالت منتهك�ي حرية الصحافة
واملعتدين عىل الصحفيني من العقاب .

العراق يصف تواجد القوات الرتكية داخل أراضيه بـ”غري املشروع”
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية العراقية،
استدعاء القائم بأعمال السفارة
الرتكي�ة احتجاج�ا على زي�ارة
وزي�ر الدفاع الرتك�ي إىل األرايض
العراقي�ة “دون تنس�يق” ،فيم�ا
وصف�ت التواج�د الرتك�ي “بغري
املرشوع”.
وذك�ر بيان لل�وزارة ،أن “وكيلها
األقدم ن�زار الخريالله ،اس�تدعى
ام�س االثنين القائ�م بأعم�ال
الس�فارة الرتكي�ة ل�دى بغ�داد
وس�لمه مذك�رة احتج�اج عربت
فيه�ا الحكوم�ة العراقي�ة ع�ن
اس�تيائها الش�ديد وادانته�ا من
قيام وزير الدفاع الرتكي خلوصی
أكار بالتواج�د داخ�ل أراضيه�ا
بدون تنس�يق أو موافقة مسبقة

م�ن قب�ل الس�لطات املختص�ة،
ولقائه قوات تركية تتواجد داخل
األرايض بصورة غري مرشوعة”.
ودانت ال�وزارة ،ترصيحات وزير
الداخلية الرتكي بش�أن نية بالده

إنش�اء قاعدة عس�كرية دائمة يف
شمال العراق.
ونق�ل البيان عن خير الله قوله،
إن “حكومة بالده ترفض بش�كل
قاط�ع الخروق�ات املتواصل�ة

لس�يادة العراق وحرم�ة أراضيه
وأجوائ�ه م�ن قب�ل الق�وات
العسكرية الرتكية ،وأن االستمرار
بمث�ل ه�ذا النهج ال ينس�جم مع
عالقات الصداقة وحس�ن الجوار
والقوانني واألع�راف الدولية ذات
الصلة”.
وش�دد وكي�ل وزارة الخارجي�ة
العراقي�ة ،على رضورة “تذكير
الج�ارة تركي�ا ب�أن الرك�ون إىل
الحل�ول العس�كرية أحادي�ة
الجانب ال يمكن أن يكون السبيل
الناجع لتسوية التحديات األمنية
املشرتكة”.
وتفق�د وزي�ر الدف�اع الرتك�ي،
خل�ويص أكار ،الس�بت ،قاع�دة
عس�كرية لبالده ش�مايل العراق،
فيم�ا أك�د أن تركي�ا عازمة عىل

إنه�اء اإلره�اب وتوفير السلام
للمنطقة.
وي�وم الجمع�ة امل�ايض ،أعل�ن
وزير الداخلية الرتكية ،س�ليمان
صويل�و ،ع�ن ني�ة أنقرة إنش�اء
قاعدة يف ش�مال العراق للسيطرة
على الوض�ع ق�رب حدوده�ا
الجنوبية.
وتنفذ القوات الرتكية يف السنوات
املاضي�ة عملي�ات مكثف�ة ض�د
املسلحني األكراد ،الذين تعتربهم
إرهابيين ،يف كل م�ن الع�راق
وس�وريا ،قائلة إن ذل�ك يأتي ردا
على هجم�ات نفذه�ا أو خطط
لش�نها عن�ارص “ح�زب العمال
الكردستاني” ،الذي تحاربه تركيا
عىل م�دار أكثر من  3عقود داخل
البالد وخارجها.

وفد تركي يتوجه إىل القاهرة يف أول زيارة منذ 2013
أنقرة /متابعة الزوراء:
أكدت وسائل إعالم تركية أن وفدا ً ديبلوماسيا ً
تركيا ً توج�ه إىل العاصمة املرصي�ة القاهرة
إلجراء مباحثات مع مس�ؤولني مرصيني ،يف
أول زيارة ملس�ؤولني أتراك منذ القطيعة بني
البلدين عام .2013
وقالت كالً من قن�اة  Haber Turkوصحيفة
جمهوريي�ت إن الوف�د الرتكي يرتأس�ه نائب
سدات أونال ،حيث من املقرر
وزير الخارجية ِ
أن يج�ري أونال والوفد املراف�ق له مباحثات
ح�ول ع�ودة العالقات بين البلدي�ن مع وفد
مرصي برئاسة نائب وزير الخارجية.
وكان�ت وكال�ة رويترز نقل�ت اإلثنين ع�ن
مستش�ار الرئي�س الرتك�ي إبراهي�م كال�ن

تأكي�ده أن وف�دا ً تركي�ا ً س�يزور القاه�رة
األس�بوع املقبل ،مشريا ً إىل أن املحادثات التي
ُ
س�تجرى بين البلدي�ن يمكن أن تس�فر عن
تعاون متجدد ،وتس�اعد يف الجه�ود املبذولة
إلنهاء الحرب يف ليبيا.
وأضاف كالن وهو املتحدث باس�م الرئاس�ة
الرتكي�ة ومستش�ار الرئي�س الرتك�ي رجب
طيب أردوغان ،أن هناك اتصاالت بني وزيري
خارجية البلدين ،وأن بعثة دبلوماسية تركية
ستزور مرص أوائل مايو.
وتابع :بالنظر إىل الحقائق عىل أرض الواقع،
أعتق�د أن م�ن مصلح�ة البلدي�ن واملنطق�ة
تطبيع العالقات مع مرص.
وأش�ار إىل أن التق�ارب مع مرص سيس�اعد

بالتأكي�د الوض�ع األمن�ي يف ليبي�ا ،مضيفاً:
“نعي تماما ً أن ملرص حدودا ً طويلة مع ليبيا،
وق�د يش�كل ذل�ك يف بع�ض األحي�ان تهديدا ً
أمنياً”.
بدوره املتحدث باس�م حزب العدالة والتنمية
عمر جليك قال يف مؤتمر صحفي اإلثنني قال
إنه تم “تأس�يس فريق من أجل الحديث عن
القضايا بيننا وبني مرص ،ستكون محادثاتنا
من أجل حوار سيايس بني البلدين ،ومن أجل
مس�ألة البحر املتوس�ط ،نحاول إيجاد آليات
جدي�دة للحدي�ث ع�ن القضاي�ا بينن�ا وبني
مرص”.
م�ن جه�ة ثاني�ة ويف إط�ار تحسين أنقرة
عالقاته�ا مع ال�دول العربية ذكرت وس�ائل

إعالم محلية أن السفري الرتكي لدى اإلمارات
العربي�ة املتح�دة توغ�اي تونجر ت�وىل مهام
منصب�ه اعتبارا ً من  1ماي�و ،مع بدء تواصل
تركيا مؤخرا ً مع اإلم�ارات ،يف خطوة جديدة
تهدف لتحسني العالقات بني البلدين.
وأج�رى وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي مول�ود
تش�اووش أوغلو مكاملة هاتفي�ة مع نظريه
اإلماراتي عبد الله بن زايد يف  22أبريل الفائت
لتبادل رسائل التهنئة بشهر رمضان املبارك،
وفقا ً لوزارة الخارجية الرتكية.
بحس�ب متابعين ج�اءت املكامل�ة الهاتفية
وس�ط جهود متبادلة لتطبي�ع العالقات بني
البلدين ،بع�د خالفات عدة أبرزها دعم أنقرة
لإلخوان والدور الرتكي يف ليبيا.

القرار قد يدفع األوروبيني إلعادة النظر يف دعمهم املالي هلا

السلطة الفلسطينية تعمد إىل ترهيب احلانقني على قرار تأجيل االنتخابات
بغداد /الزوراء:
بحث وزي�ر الخارجية ،فؤاد حسين ،مع البابا
فرانس�يس ،ام�س االثنين ،مخرج�ات زيارته
التاريخي�ة إىل الع�راق ،فيما اكد حسين اهمية
احياء املناطق االثرية يف العراق واعمارها.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة ،احمد الصحاف،
يف بيان تلقت�ه “الزوراء” :ان “وزي�ر الخارجيّة
فؤاد حسين التقى قداس�ة البابا فرنس�يس يف
ح�ارضة الفاتي�كان” ،مبين�ا ان�ه “نقل ش�كر
العراق�ي للزيارة
وتقدي�ر الحكوم�ة والش�عب
ّ
التاريخيّ�ة التي قام بها قداس�ته إىل العراق وتم
بحث مخرجاتها”.
واك�د حسين “أهميّة إحياء املناط�ق األثريّة يف
العراق وإعمارها سيما مدينة أُور يف النارصيّة”،

مشيرا اىل “رغب�ة الحكوم�ة العراقيّ�ة بدعوة
رشكات اإلعمار واالستثمار للعمل يف العراق”.
وعلى هام�ش زيارت�ه اىل روم�ا ،بح�ث وزي�ر
الخارجي�ة ف�ؤاد حسين م�ع نظيره يف دول�ة
الفاتي�كان پ�ول غاالغ�ر ،املش�هدين اإلقليمي
والدويل.
وقال املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة ،احمد
الصح�اف ،يف بيان تلقته “ال�زوراء” :إن “وزير
الخارجيّ�ة ف�ؤاد حسين التقى وزي�ر خارجيّة
دولة الفاتيكان پول غاالغر”.
وأض�اف أن�ه “ت�م بح�ث العالق�ات الثنائيّ�ة،
ومناقش�ة مخرج�ات زي�ارة قداس�ة الباب�ا
فرنس�يس إىل الع�راق ،وتط�ورات املش�هدين
اإلقليمي والدويل”.

وجه بتقوية مراكز الشرطة ورفدها بضباط حتقيق أكفاء

الغامني من املثنى :ضعف اجلانب األمين
لدى احلراس وراء هروب املوقوفني
بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي ،امس
االثنين ،أن هروب املوقوفني يف املثنى بس�بب
ضعف الجان�ب األمني ل�دى الح�رَّاس ،فيما
أك�د رضورة إبع�اد املؤسس�ة األمني�ة ع�ن
االنتخابات والدعاية االنتخابية ،وجه بتقوية
مراكز الرشطة ورفدها بضباط تحقيق أكفاء
.وقال الغانمي ،يف مؤتمر صحفي عقده امس
يف محافظ�ة املثنى تابعته “الزوراء” :انه “ت َّم
عقد مؤتمر أمني موس�ع ض َّم مفاصل وزارة
الداخلية يف أربع محافظات ،هي البرصة وذي
قار وميس�ان واملثنى” ،مبينا ً أن “املؤتمر َّ
أكد
التوصي�ة بإعطاء األس�بقية لألم�ن الداخيل
بالدرجة األوىل للحفاظ عىل املمتلكات العامة

والخاصة”.وأكد الغانمي عىل “تطبيق القانون
بش�كل جيد يف كل مفاصل املحافظات وبكل
جوانبها الس�يما حي�اة املواط�ن بتماس مع
قضاي�ا املخدرات والجرائم األخرى” ،مش�ددا ً
عىل “إبعاد املؤسس�ة األمنية عن االنتخابات
والدعاية االنتخابية وتبق�ى حيادية”.ووجه
وزي�ر الداخلي�ة بـ”تقوي�ة مراك�ز الرشطة
ورفده�ا بضباط تحقي�ق أكف�اء “ ،الفتا ً اىل
“رضورة التعام�ل الحس�ن م�ع املواطنين
لبناء أمن مس�تقبيل جديد “.وبش�أن هروب
موقوفني من س�جن الهالل ،اوضح الغانمي
جار حتى اللحظة”،
أن” التحقي�ق يف الحادثة ٍ
مبين�ا ً أن هناك ضعف�ا ً يف الجانب األمني لدى
الحرَّاس “.

رام الله/متابعة الزوراء:
تواج�ه الس�لطة الفلس�طينية
ضغوطا ش�ديدة تصاعدت وتريتها
بع�د ق�رار الرئيس محم�ود عباس
تأجي�ل االنتخاب�ات العام�ة ،حيث
ب�رزت أص�وات تطال�ب االتح�اد
األوروب�ي بوق�ف الدع�م امل�ايل عن
الس�لطة ،وه�و م�ا دفعه�ا عىل ما
يبدو إىل محاولة كت�م تلك األصوات
بالقوة خش�ية أن تتوسع حلقة من
يتبناها.
وأث�ارت املالحق�ات وعملي�ات
“الرتهيب” التي يتعرض لها نشطاء،
وبينه�م مرش�حون لالنتخاب�ات يف
الضفة الغربية ،اس�تنكارا واسعا يف
الداخل الفلس�طيني وأيضا من قبل
االتحاد األوروبي الذي دعا الس�لطة
الفلس�طينية إىل رضورة “احترام
حرية التعبري”.
وتع�رض ليل الس�بت األح�د منزل
الناشط واملرشح عن قائمة الحرية
والكرام�ة ن�زار بن�ات إىل هج�وم،
حي�ث عمد مس�لحون محس�وبون
على األجه�زة األمني�ة للس�لطة
الفلس�طينية إىل إطالق ن�ار وقنابل
صوت عىل املنزل.
وق�ال بنات ،يف مقط�ع مصور عىل
فيسبوك ،إن “مجموعة (بلطجية)،
بمرافق�ة األجه�زة األمني�ة ،قاموا
بإطلاق النار بكثاف�ة وكرس أبواب
البي�ت وإطلاق قناب�ل ص�وت”.
وكش�ف عن اس�تدعاء النائب العام
ل�ه قب�ل س�اعة م�ن الهج�وم (لم
يحددها).
وبن�ات ناش�ط مع�ارض للس�لطة
الفلس�طينية ومرش�ح يف قائم�ة
الحري�ة والكرامة لخوض انتخابات
املجلس الترشيعي التي كانت مقررة
ي�وم  22مايو الج�اري ،قبل صدور
مرس�وم رئايس بإلغائها األس�بوع

املايض دون تحديد موعد آخر لها.
وقب�ل الحادثة بس�اعات نرش بنات
عبر صفحته على فيس�بوك بيانا
موجه�ا ملمثيل االتح�اد األوروبي يف
فلس�طني ،يعلن فيه اعت�زام قائمة
الحرية والكرامة التوجه إىل املحاكم
األوروبية لطلب وقف الدعم املايل عن
السلطة بسبب إلغاء االنتخابات.
وجاء يف البيان أن القائمة ستتوجه
إىل املحاك�م األوروبي�ة ،خاص�ة
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
يف سرتاس�بورغ؛ وذل�ك الس�تصدار
قراري�ن ض�د ال�دول األوروبي�ة
املمولة للسلطة ،بهدف وقف الدعم
امل�ايل للس�لطة الفلس�طينية فورا،
وم�ن أج�ل فت�ح مل�ف التحقيق يف
األم�وال امله�دورة لدافعي الرضائب
األوروبيني من خالل ملفات الفساد
املايل والرسقة ،لكي يعرف املواطنون
األوروبيون أین تذهب أموالهم.
وذك�ر البيان أن هذا القرار جاء عىل
خلفي�ة تأجي�ل إج�راء االنتخابات
الترشيعي�ة ،ال�ذي وصف�ه بغير
الرشع�ي وغير الدس�توري .وبين
أن االتح�اد األوروبي يس�اهم ماليا
بدعم س�لطة غري رشعية وفاسدة،
وال تمث�ل تطلع�ات وآمال الش�عب
الفلس�طيني ويم�ول أيض�ا فس�اد
السلطة وقمعها.
وب�دا أن عملي�ة ترهي�ب الناش�ط
الفلس�طيني الهدف منها منعه من
عقد مؤتمر صحفي لعرض البيان،
ال�ذي قال يف وقت س�ابق إن الهدف
من محت�واه “ليس اس�تقواء بأحد
ضد السلطة ،وأنه من الغباء التفكري
به�ذا االتجاه ،ألن القضية سترفع
ضد ال�دول األوروبي�ة ،باعتبار أنها
تمول الفساد”.
وكان الرئيس محم�ود عباس أعلن
لي�ل الخمي�س امل�ايض ع�ن تأجيل

االنتخابات بذريع�ة رفض إرسائيل
إجراءه�ا يف الق�دس ،فيم�ا اعتبر
كثيرون أن الق�رار كان متوقع�ا
والغاي�ة من�ه اإلفلات م�ن نتيجة
انتخابي�ة قاس�ية قد يتع�رض لها
الرئي�س الفلس�طيني والحلق�ة
الضيق�ة املحيط�ة به ،الس�يما بعد
االنقس�امات التي عصف�ت بحركة
فتح األم.
وأث�ارت حادث�ة اس�تهداف من�زل
الناش�ط بن�ات ردود أفع�ال ع�دة،
وأعرب�ت ممثلية االتح�اد األوروبي
يف فلس�طني ،عن قلقها مما حدث،
داعي�ة الس�لطة الفلس�طينية إىل
“احرتام حرية التعبري”.
وقال�ت املمثلي�ة عبر تويتر إنه�ا
“تتابع بقلق الهجوم الذي استهدف
من�زل الناش�ط ن�زار بن�ات”،
وأضاف�ت “العنف ضد السياس�يني
واملدافعين ع�ن حق�وق اإلنس�ان
أم�ر غري مقب�ول” ،داعية الس�لطة
الفلس�طينية إىل ضم�ان “احترام
حري�ة التعبير وحماي�ة نش�طاء

حقوق اإلنسان”.
وأعرب االتح�اد األوروبي عن خيبة
أمل كبرية حيال تأجيل االنتخابات،
مطالب�ا الس�لطة الفلس�طينية
برضورة تحديد موعد جديد و”دون
تأخري”.
ويرج�ح مراقب�ون أن ينعكس قرار
عباس بتأجيل االس�تحقاقات سلبا
عىل عالقته باالتحاد األوروبي الذي
كان يأمل يف إجرائها من أجل تجديد
الرشعي�ات الفلس�طينية تمهي�دا
لع�ودة مفاوضات السلام ،ويقول
مراقب�ون إنه من غري املس�تبعد أن
يعي�د االتح�اد النظ�ر يف الدعم املايل
للس�لطة ،وه�ذا ما يفسر الهجمة
عىل قائم�ة الحري�ة والكرامة التي
تضغط بهذا االتجاه.
وتوال�ت ردود األفع�ال املس�تنكرة
بش�دة ملا تعرض له الناش�ط بنات،
واعتبرت قائمة املس�تقبل التابعة
لتيار اإلصلاح الديمقراطي بحركة
فت�ح ،أن “هذه الجريم�ة تدلل عىل
أن ه�ذه األجهزة وم�ن يقف خلفها

تتعم�د التنغي�ص على العملي�ة
الديمقراطي�ة ،الت�ي أفش�لتها عن
عم�د ،وأنه�ا ماضي�ة يف اس�تعداء
الشارع الفلس�طيني ،وتأليب الرأي
العام الذي ضاق ذرعا ً بممارس�اتها
وتجاوزاتها للقانون ولألخالق”.
وأع�ادت القائمة التذكير بجريمة
إطلاق الن�ار على من�زل وس�يارة
ومكتب املرشح عن قائمة املستقبل
حات�م ش�اهني ،مح�ذرة م�ن أن
االس�تمرار يف هذا النه�ج اإلجرامي
م�ن ش�أنه أن يعمق أزمة الس�لطة
ويزي�د م�ن حالة الف�وىض التي قد
تدفع الن�اس إىل محاولة الدفاع عن
أنفسهم بمختلف الوسائل.
ووصفت الجبهة الش�عبية لتحرير
فلس�طني ما ح�دث بالبلطجة التي
تس�توجب مالحق�ة املتورطني فيه
وم�ن أعط�ى الق�رار وح�رض عىل
ارتكاب�ه .وأعرب�ت قائم�ة القدس
ع�ن تنديده�ا باس�تهداف األح�رار
واملرشحني واألصوات الحرة الرافضة
للفساد ولتأجيل االنتخابات.

امن ومجتمع
العدد 7481 :الثالثاء  4آيار 2021

النزاهة 3 :سنوات حبس ملدير عقاري
الكرخ األوىل السابق

بغداد /الزوراء:
أصدرت محكمة جنايات الكرخ ،امس
االثنني ،حكما ً بالحبس ثالث سنوات عىل
مدير التسجيل العقاري يف الكرخ األوىل
السابق.
وكشفت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه عن
«صدور قرار حكم حضوري يقيض
بحبس مدير التسجيل العقاري يف الكرخ
األوىل السابق عىل خلفيَّة تالعبه بأحد
العقارات».
وذكر البيان ان «محكمة جنايات
الكرخ /الهيئة الثالثة أصدرت حكما ً
بالحبس ثالث سنوات عىل مدير
التسجيل العقاري يف الكرخ األوىل
السابق ،استنادا ً إىل أحكام املادتني
( )298 ،289من قانون العقوبات؛

وذلك عىل خلفيَّة تالعبه باوليات عقار
يقع يف منطقة(الداودي)» .مشريا ً إىل ان
«املدان تورط بالتالعب يف أوليات العقار
الذي تبلغ مساحته ( ۱۰اولك و  ۵۲مرت
سم) من خالل إكمال إجراءات التقرير
الخارجي للعقار ،وكذلك إجراءات رشح
بيع العقار يف السجل الدائمي يف دائرة
التسجيل العقاري ،الفتة إىل أن اضبارة
العقار يف التحفظ؛ كون املستمسكات
املقدمة من قبل املشرتين مزورة و ال
توجد فيها قيود».
وأضافت الدائرة إن» املحكمة و بعد
اطالعها عىل األدلة املتحصلة يف القضيَّة
وأقوال الشهود واملمثل القانوني،
توصلت إىل القناعة التامة بمقرصيَّة
املدان ،فقررت الحكم عليه استنادا ً إىل
مقتضيات املادتني الحكميَّتني».

الكهرباء تكشف عن الوصول بالطاقة
لـ  22ألف ميغاواط يف حزيران املقبل
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الصحة تعلن االقرتاب من إنهاء ملف التلوث اإلشعاعي يف البصرة
بغداد /الزوراء:
ضمــــن الجهــــود الحكوميــــة إلعالن
قريــــب بخلو محافظــــة البصــــرة تماما
مــــن التلوث االشــــعاعي ،تمكنــــت
الجهات املعنيــــة من ازالة امللوثــــات من
 16موقعا من اصل  26يف املحافظة.
وقال الوكيل الفني لشــــوون البيئة يف وزارة
الصحة والبيئة ،جاســــم الفالحــــي ،يف
حديث صحفي :ان “املواقع التي اعلن خلوها
من االشــــعاع يف البرصة ،هي  15موقعــــا
اضافة اىل الطريق امل ٔودي اىل حقول الرميلة
الشمايل ،فضال عن رفع االليات امللوثة يف
املحافظة وهي نتاج الحروب السابقة قبل وبعد
العام “.2003
وتضم البرصة  26موقعا ً ملوثا ً بمناطق عدة،
منها الدريهميــــة والهوير والرميلة وأبي
الخصيب والقرنة وجبل سنام والفاو.
وكشــــف عن “االنتهاء من تنظيفها وازالة
التلوثات مــــن قبل الجهة املختصة يف الوزارة
وبرتخيص من مركز الوقايــــة فيها” ،مؤكدا
“مطابقــــة هذه املواقع ملتطلبــــات
ومعايري االمانة املعتمدة عىل املســــتوى
الوطني والوكالة الدولية للطاقة الذرية” ..وتعمل
الفــــرق املختصة عىل قياس تلوثات نســــب
(أكاسيد اليورانيوم) يف املواقع املذكورة ،اضافة

اىل تلك التي تكدســــت فيها املخلفــــات
الحربية واالليات العسكرية والنفايات املشعة.
وبني الفالحــــي ان “اهم املواقع التي اعلن
خلوها من االشــــعاع يف البرصة هي :موقــــع
الزريجي بمنطقة الفيحاء ،والنشــــوة
يف منطقة كــــوت الخال ،والقرنة قرب
الجســــر االنبوبي ،ومنطقة قرب ســــياج
مطار البصــــرة ،والجانــــب االيمــــن
ملدخل حقــــول الرميلة الشمايل ،وقضاء ابي
الخصيب ،ومعسكر الشعيبة ،وســــكة القطار

بقضــــاء الزبري ،ومدخــــل الحي يف القبلة،
والقصور الرئاسية ،وموقع جرس  k4باتجاه
حقل الرميلة الشمايل”.
وذكــــر انه “تجــــري معالجة جميــــع
الرباميل امللوثة بشــــكل نهائي” ،الفتا اىل
انه ســــيتم تجميعها يف املوقــــع املقرتح
باالتفــــاق مع الحكومــــة املحلية يف
وافصح عن “نجاح الوزارة باتخاذ الخطوات
املناسبة التي اسهمت لســــنوات طويلة
بمعالجة التلوثات يف املحافظــــات

الجنوبيــــة كافة ،وتــــم بموجبها اعالن
خلــــو بعضها من التلوثات ،ومنهــــا :املثنى
وذي قار وميسان”.
يذكر أن املحافظات الجنوبية تعرضت
الســــتخدام أســــلحة تحوي (يورانيوم
مســــتنفذا) خالل حربي  1991و،2003
إضافــــة إلــــى أن القــــوات األمريكية
خلفت وراءهــــا آليات ومعدات ملوثة
إشــــعاعيا ،ما أدى إىل تلوث مساحات كبرية
من تلك املحافظات.
من جانب اخر ،أعلنت الرشكة العامة لتسويق
االٔدوية يف وزارة الصحة ،امس االثنني ،وصول
وجبات جديدة من اللقاح املضاد لفريوس كورونا
من انتاج رشكة فايزر.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «شحنة جديده من لقاح فايزر املضاد
لفيريوس كورونا املستجد وصلت إىل العراق
ضمن جدول التسليم االسبوعي املتعاقد عليه
مع رشكة فايزر وكما ستصل وجبات اخرى
بشكل دوري اسبوعي» .واكدت الرشكة العامة
لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية بأنه تم
توزيع الصناديق عىل اسطول الربادات املخصص
لنقلها ،حيث انطلقت تلك الربادات وبوقت واحد
اىل نقاط التلقيح يف كل محافظات العراق وبما
فيها اقليم كردستان.

الرتبية النيابية % 90 :من شهادات اخلارج غري حقيقية

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الكهرباء ،امس االثنني ،عن الوصول بالطاقة اىل  22الف ميغا واط يف
بداية حزيران املقبل ،بالتزامن مع دخول وحدات توليدية جديدة.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،أحمد موىس ،يف حديث صحفي :ان «التحسن الذي طرأ
خالل اليومني يف ساعات التجهيز يعود دخول وحدات توليدية جديدة يف محطات
واسط والهارثة والرميلة التي أعطت زخما اضافيا ً وطاقات اضافية للمنظومة،
فضال عن فك بعض االختناقات والذي نفذ جزء منه والباقي سينتهي مع بداية
حزيران املقبل».
وأضاف موىس «سنصل يف غضون االول من شهر حزيران املقبل اىل  22الف ميغا
واط» ،الفتا اىل ان «الطاقة املتوفرة حاليا ترتاوح ما بني  15اىل  16الف ميغا واط».
واشار موىس اىل ان «وزير الكهرباء اجرى مباحثات يف إيران يوم امس واليوم،
إلقناع الجانب االيراني ملعاودة ضخ الغاز بالنسب املتفق عليها سابقا».

العدل تفرج عن  413نزيالً خالل
الشهر املاضي

بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة اإلصالح العراقية التابعة
لوزارة العدل عن إطالق رساح ()٤١٣
نزيالً خالل شهر نيسان املايض لعام
.٢٠٢١
وقال بيان صادر عن الوزارة :إن دائرة
اإلصالح العراقية اتخذت كافة التدابري
واإلجراءات التي من شأنها ترسيع
وترية حركة التسفري وتأمني النزالء
إمام املحاكم.

وأضاف البيان :إن مالكات الدائرة
كل من التسفري ونقل النزالء واللجان
والحراسات
واآلليات
القانونية
والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات
تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية
متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات
القضائية والجهات ذات العالقة
للترسيع بإجراءات إطالق رساح
النزالء ،وحرصا منها عىل إتمام العمل
بالشكل األمثل.

بغداد /الزوراء:
أكـدت لجنة الرتبية والتعليم النيابية
ان غالبية الـشـهـادات املمنوحة
لطلبة الـدراسـات العليا مـن خـارج
الــعــراق غـيـر حـقـيـقـيـة.
وقال عضو اللجنة ،رياض املسعودي،
يف ترصيح صحفي :ان « 90باملئة من
الشهادات املمنوحة لطلبة الدراسات
العليا من خارج البالد بعد العام
 ،2003هي غري حقيقية وحصلوا

عليها مـن خـالل االمــوال وعـن
بعد ومـن جامعات غري معرتف بها”،
مؤكدا “حاجة التعليم االلكرتوني
املعتمد من وزارتـي الرتبية والتعليم
العايل ،اىل برامج تعليمية خاصة
تتناسب مع وضع كورونا ومع
التعليم عن بع».
وبني ان “العراق عانى طوال فرتة
الحروب التي مر بها عىل مر اعوام
طويلة ،من واقع تربوي مأساوي،

وجاءت جائحة كورونا لتزيد االزمة
سوءا يف البالد ،ما انعكس سلبا عىل
الواقع التعليمي يف مدارس وجامعات
البالد ،ما سيؤدي اىل تخرج اجيال
ضعيفة تعليميا”.
وبـني املـسـعـودي ان “االزمــة
الـى
تـحـتـاج
الـحـالـيـة
خـاصـة
سرتاتيجية
اعـداد
بـوزارتـي الرتبية والتعليم العايل
والبحث العلمي ملعالجة تراجع

الواقع التعليمي والرتبوي فـي
ظـل كـورونـا ،خاصة ان اغلب
الــدول عالجت االزمـة وجعلت
تأثريها يف الواقع التعليمي اقـل،
إال ان العراق فـي ظـل غـيـاب
الـتـربـيـة
سـتـراتـيـجـيـات
والـتـعـلـيـم يتجه نحو التجهيل
الـتـربـوي والـثـقـافـي”.
وذكـر ان “اللجنة تتابع التعايش مع
االزمة الحالية يف ظل اعداد حلول ملا

يعانيه الطلبة من مشكالت بالتعليم
االلكرتوني” ،الفتا الـى “حـاجـة
الـوضـع حـالـيـا الـى دراســة
طبيعة االسئلة االمتحانية واعداد
مناهج الكرتونية واعادة النظر
بطبيعة االخـتـبـارات التي يؤديها
الطلبة بـاملـدارس والجامعات،
خاصة بعد انخفاض مخرجات وزارة
الرتبية من مرحلة السادس االعدادي
اىل الجامعات”.

اهلجرة تبحث مع حمافظ أربيل أوضاع النازحني احلشد الشعيب يدمر نفقا إرهابيا
وتسهيل عودتهم
جنوب املوصل
بغداد /الزوراء:
بحثت وزيرة الهجرة واملهجرين ،إيفان فائق
جابرو ،امس االثنني ،مع محافظ اربيل ،أوميد
خوشناو ،مجمل أوضاع النازحني واملخيمات
التي يقيمون فيها ،وكيفية تشجيعهم عىل
العودة طوعيا إىل مناطقهم االصلية.
واكدت الوزيرة ،خالل زيارة تقوم بها اىل اقليم
كردستان ،ويف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أنه «تمت مناقشة تأمني االجراءات
الوقائية من فريوس كورونا اىل جانب تأمني
متطلبات السالمة باملخيمات» ،مضيفة
أن «وزارتها تبذل جهودها ملتابعة اوضاع
النازحني».
واشارت الوزيرة اىل «قيامها بزيارات ميدانية

لتلك املخيمات يف محافظات اقليم كردستان،
مثنية عىل دور اإلقليم حكومة وشعبا
باستقبال وايواء العوائل النازحة ورعايتها
وتقديم االحتياجات الرضورية لها».
وبينت جابرو ان «العمل بروح الفريق الواحد
واليد الواحدة سيكون له االثر الكبري يف عملية
تسهيل العودة الطوعية للنازحني ،اىل جانب
الجهود الدولية التي يجب ان تبذل اضعاف
ما كانت عليه يف السابق إلعادة النازحني اىل
مناطقهم االصلية».
من جانبه ،أوضح محافظ اربيل ان «حكومة
اإلقليم مستمرة يف توفري سبل الحياة الكريمة
للنازحني والالجئني ،رغم الظرف االقتصادي
العصيب الذي تمر به كردستان».

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الغراف
اىل الشخص الثالث اىل جانب املدعى عليه (احمد كامل زاجي)
تبليغ
بالنظر ملجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض حسب رشح القائم بالتبليغ تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني واسعتي االنتشار يوميتني عىل موعد املرافعة
يف  2021/5/9الساعة التاسعة صباحا بالدعوى املقامة من قبل املدعني (ضياء
كامل زاجي وجماعته) والتي يدعوك فيها للمرافعة ويف حال عدم حضورك
باملوعد املحدد سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفق القانون.
القايض
ساطع عبد االله عبد املنعم
رقم الدعوى/14:ب2020/

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/4/28:
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل /املدعى عليه وليد بطي سلمان
م/تبليغ
اقامت املدعية (منتهى دباشه واوي) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والتي تطلب
فيها ايقاف الوالية عنك وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ
لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح
يوم املرافعة املوافق  2021/5/20الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف
العدد/2696:ش2021/

جمهورية العراق
العدد/1462:ب2020/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/4/22:
محكمة بداءة النارصية
اعالن
اىل املدعى عليه خالد داخل راشد
بناءا ً عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة ضدكم من قبل املدعي (ميثم
سالم خلف) بخصوص (دين بذمتك البالغ خمسة ماليني دينار عراقي)
وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني
عىل موعد املرافعة املوافق  2021/5/18ويف حالة عدم حضوركم او ارسال
من ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابيا ووفق االصول.
القايض
حسني عبد حاتم

بغداد /الزوراء:
دمرت قوات اللواء  33يف الحشد الشعبي،
امس االثنني ،نفقا لعنارص تنظيم “ داعش”
االجرامي جنوب املوصل.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن “قوة من اللواء

 33بالحشد الشعبي تمكنت من تدمري نفق
لعنارص تنظيم “ داعش” االجرامي يف أطراف
قرية الطاسة جنوب املوصل”.
وأضاف البيان أن “ عنارص داعش كانوا
يستخدمون النفق للتنقل والتخفي يف تنفيذ
عملياتهم اإلجرامية جنوب املوصل”.

سامسونج أول شركة منذ تسع سنوات حتصل على
جائزة االلتزام املؤسسي من «»Energy Star

منحت وكالة حماية البيئة األمريكية رشكة سامسونج جائزة االلتزام املؤسيس االستثنائية
«إنريجي ستار»  ،ENERGY STARتقديرا ً اللتزامها طويل األمد ومتعدد املجاالت ،إلظهار
حرصها عىل الريادة والرشاكة مع « ،»ENERGY STARوجهودها للحد من تغري املناخ.
وتؤمن الرشكة أن معالجة أزمة املناخ تتطلب من الرشكات اتباع نهج شامل ،يف حني تم
إنشاء هذه الجائزة الفريدة واملرموقة لتكريم الرشكات التي تغطي إنجازاتها الرتاكمية
واملتفوقة يف مجال كفاءة الطاقة عىل كامل نطاق برنامج « »ENERGY STARالتابع
لوكالة حماية البيئة األمريكية .ويف العام  ،2021كانت سامسونج الرشكة الوحيدة التي
تفوز بهذه الجائزة ،علما ً أنها تم منحها آخر مرة منذ تسع سنوات.
وتم تقديم جائزة االلتزام املؤسيس تقديرا ً للعالقة القوية واملفيدة القائمة بني سامسونج
والربنامج ،ما أدى إىل حصولها عىل ثمانية من جوائز التميز املستدام كأفضل رشيك للعام
منذ  .2013وقال كي إس تشوي ،الرئيس واملدير التنفيذي لرشكة سامسونج لإللكرتونيات
يف شمال أفريقيا« :إن سامسونج تلتزم باإلسهام للحد من تغري املناخ من خالل منتجاتنا
وممارساتنا وعملياتنا ،خاصة يف مجال كفاءة الطاقة .ونفخر بحصولنا عىل هذه الجائزة
االستثنائية واملرموقة ،يف الوقت الذي نلتزم فيه بمواصلة رفع مستوى كفاءة الطاقة
كجانب مهم يف الجهود الرامية ملعالجة تغري املناخ».
ومن خالل التحسينات املستمرة يف الكفاءة ،والتغيريات املتواصلة يف عمليات التوزيع
والتصنيع واإلصالح وإعادة التدوير ،تعمل سامسونج عىل تقليل تأثري األجهزة املستخدمة
من قبل العمالء .ومنذ العام  ،2009أسهمت جهود تحسني كفاءة منتجات سامسونج يف
تجنب نحو  270مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،وذلك من خالل استخدام
منتجات الرشكة .وتصل هذه التخفيضات إىل أكثر من ضعف كمية انبعاثات غازات الدفيئة
التي كانت مطلوبة لتصنيع تلك املنتجات خالل نفس الفرتة الزمنية .ويف العام  ،2020كان
لدى سامسونج  303نماذج تم تطويرها عىل قاعدة « ،»Energy Starبما يف ذلك %100
من األجهزة اللوحية والغساالت التي تتم تعبئتها من األمام وجاليات الصحون ،و %86
من الثالجات ،و  %78من الغساالت التي تتم تعبئتها من األعىل ،و  %54من أجهزة تجفيف
املالبس ،والتي حصلت جميعها عىل االعتماد من « .*»Energy Starوعالوة عىل ذلك ،تعمل
سامسونج عىل تطوير كفاءة الطاقة من خالل املنتجات املبتكرة املتطورة ،ومنها منتجات
التربيد من الجيل التايل التي حصلت عىل جائزة التكنولوجيا الناشئة ألجهزة الضغط
املتقدمة يف العام .2020
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سوق العراق لألوراق املالية
يغلق مرتفعا

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لالوراق املالية ،امس االثنني ،مرتفعا
بنسبة (.)0.46%وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية
لي�وم امس كما ييل :بل�غ عدد االس�هم املتداول�ة ()29.482.204.599
سهما ،بينما بلغت قيمة االسهم ( )29.482.204.599دينارا.
واغلق مؤرش االس�عار  ISX 60يف جلس�ة امس على ( )589.22نقطة
مرتفع�ا بنس�بة ( )0.46%ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ
( )486.51نقطة.
وتم تداول اسهم عدة رشكات من اصل ( )103رشكة مدرجة يف السوق،
واصب�ح ع�دد الشركات املوقوفة بقرار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم
التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )19رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق ()26
ملي�ون س�هم بقيمة بلغ�ت ( )59ملي�ون دينار من خلال تنفيذ ()31
صفقة عىل اسهم ( )6رشكات.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق
( )6ماليين س�هم بقيم�ة بلغت مليون�ي دينار م�ن خلال تنفيذ ()6
صفقات عىل اس�هم رشكتني.يذكر ان س�وق العراق للأوراق املالية قد
اس�تخدم انظمة الت�داول االلكرتون�ي وااليداع املركزي من�ذ عام 2009
ويس�عى ألطلاق نظ�ام التداول عبر االنرتني�ت للمس�تثمرين ,وينظم
خمس جلس�ات تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس ,ومدرج فيه 105
رشكة مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة
والزراعة والتامني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

مزاد العملة يصعد
لـ 178مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
عاودت مبيعات البنك املرك�زي العراقي من العملة الصعبة لالرتفاع مرة
اخرى ،امس االثنني ،بعد عدة أيام من الرتاجع املستمر يف املبيعات.
وذك�ر مص�در أن البنك املركزي العراقي ش�هد خالل م�زاده لبيع ورشاء
العملات االجنبية امس ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة  9.88باملئة لتصل اىل
 178مليونا و 947الفا ً و 783دوالراً ،غطاها البنك بس�عر رصف أس�اس
بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر ،مقارنة بيوم األحد ،حيث بلغت املبيعات 162
مليونا ً و 293ألفا و 279دوالراً.
وذهبت املشتريات البالغة  149مليونا ً و 447ألف�ا و 783دوالراً ،لتعزيز
األرص�دة يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتم�ادات ،فيما ذه�ب املبلغ
املتبقي البالغ  91مليونا و 500ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در اىل أن  32مرصفا ً ق�ام بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف
الخ�ارج ،و 18مرصف�ا ً لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة ،و 16رشك�ة رصافة
مشاركة.

الذهب يتنفس الصعداء بفعل كورونا
وسندات اخلزانة األمريكية
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النفط :إقرار اخلطة االستثمارية لشركة غاز البصرة بكلفة  3مليارات دوالر
بغداد /الزوراء:
اعل�ن وزير النف�ط اطالق اس�تثمارات
كبيرة تص�ل اىل  3ملي�ار دوالر لتطوير
صناعة واس�تثمار الغ�از يف رشكة غاز
البرصة دعما لالقتصاد الوطني ،لتنفيذ
مجموع�ة مش�اريع تس�تهدف زي�ادة
االنت�اج م�ن ( )1000مقم�ق بالي�وم
اىل ( )1400مقم�ق وص�والً اىل الطاق�ة
الكلي�ة  2400مقم�ق من خلال تنفيذ
مشاريع الس�تثمار وانتاج الغاز الجاف
للفترة( ،)2021-2025مشيرا اىل ان
نس�بة الزيادة يف االنتاج التي س�تتحقق
( 40باملائ�ة) ،ج�اء ذل�ك خلال املؤتمر
الصحف�ي ال�ذي عقدت�ه وزارة النف�ط
إلقرارالخط�ة االس�تثمارية الكبرى
لرشكة غاز البرصة .
وقال وزي�ر النفط ،احس�ان عبدالجبار
اس�ماعيل :ان خطة استثمار  3مليارات
دوالر لتنفيذ مجموعة مش�اريع لصالح
رشك�ة غ�از البرصة يع�د انج�ازا كبريا
يسجل بالدرجة االساس لدعم الحكومة.
مؤك�دا ح�رص ال�وزارة والحكومة عىل
التوجه باالقتصاد الوطني نحو االقتصاد
املس�تدام ،من خالل اطالق االستثمارات
يف قطاع الغاز والطاقة.
واضاف الوزير :ان الخطط املس�تقبلية
قريب�ة امل�دى س�تعزز م�ن الصناع�ات
التكريري�ة او التحويلي�ة والصناع�ات
البترو كيمياوي�ة ،ومشروع نبراس

للبرتوكيمياويات هو احد اهم املشاريع
التي س�تنفذ بفضل توفر الغاز .واصفا ً
الوض�ع الح�ايل لرشك�ة غ�از البصرة
باملمت�از ،نأمل من رشكائن�ا بذل جهود
اس�تثنائية ووض�ع االستراتيجيات
التي ت�ؤدي اىل تطوير وزي�ادة الطاقات
املستثمرة .
واش�ار الوزير ان الوزارة لديها مشاريع
اخرى الس�تثمار الغاز يف محافظات ذي

مشريا اىل ان املرشوع الرئييس هو برصة
(  )NGLبمرحلتين للوص�ول اىل انت�اج
1400مقم�ق لدعم ش�بكة الغاز الجاف
الوطني�ة وايض�ا املس�اهمة يف زي�ادة
كميات الغاز السائل املنتج.
وق�ال مدي�ر ع�ام رشكة غ�از الجنوب،
حمزة عبدالباقي :انه وبالدعم املس�تمر
واالسناد من السيد وزير النفط وبالرغم
من االوض�اع االقتصادي�ة والصحية تم

قار وميسان وحقل املنصورية ومرشوع
ع�كاز واالتف�اق مع رشكة توت�ال الذي
يعد من اهم اتفاقات عام  ، 2021والذي
من املؤمل ان يدخل حي�ز التنفيذ نهاية
هذه العام.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز ،حامد
يونس :ان الخطة املستهدفة يف استثمار
الغ�از هي خطة خمس�ية الس�تثمار 3
ملي�ارات دوال ر مل�دة خم�س س�نوات.

االستعانة بشركات عاملية ملعاجلة مشاكل تنفيذ املشاريع العمالقة

بغداد /الزوراء:
بح�ث وزير التخطيط ،خال�د بتال النجم،
ام�س االثنني ،مع س�فري دول�ة االمارات
العربي�ة املتح�دة ل�دى الع�راق ،س�الم
الزعاب�ي ،العالقات الثنائية بني البلدين يف
مختلف املجاالت وسبل تطويرها.
واكد وزير التخطيط ،خالل اللقاء بحسب
بي�ان لل�وزارة تلق�ت “الزوراء” نس�خة
من�ه :ان “ال�وزارة تتجه نحو االس�تعانة
برشكات استش�ارية عاملي�ة متخصصة
لالستفادة منها يف وضع االليات املناسبة
للتعاق�د ومعالج�ة جميع املش�اكل التي
تواج�ه تنفيذ املش�اريع العمالق�ة ،التي
تبلغ كلفها  ٥٠٠مليون دوالر فأكثر”.
وبين ان “دولة االم�ارات العربية املتحدة
لديه�ا خربة جي�دة يف هذا املج�ال ،بدليل
م�ا تش�هده ه�ذه الدول�ة م�ن نهض�ة
تنموي�ة وتط�ور علمي كبري ”،مشيرا يف
الوق�ت نفس�ه اىل “امكاني�ة االس�تفادة
م�ن تجربة االم�ارات يف تحقيق الحكومة

االلكرتونية”.
من جانبه ،اكد السفري االماراتي استعداد
دول�ة االم�ارات العربية املتح�دة ،للمزيد
من التع�اون ،وتقديم مالديها من خربات
وامكانات لدعم جهود الحكومة العراقية

الزراعة :الشهر احلالي سنشهد فائضا
باإلنتاج احمللي لبعض احملاصيل

يف تحقيق اه�داف التنمية ،وتقديم افضل
الخدم�ات للمواط�ن العراق�ي ،مضيف�ا،
ان رشكات بلاده ،هي االخرى مس�تعدة
للدخول يف اس�تثمارات عمالقة يف العراق،
وبمختلف املجاالت.

النهرين اإلسالمي يطلق خدمة لبناء الوحدات السكنية بـ ١٠٠مليون
بغداد /الزوراء:
أطلق مرصف النهرين االسلامي خدمة استصناع بناء الوحدات
السكنية والتي تصل مبالغها اىل  100مليون دينار وبمقدار ربح
 ،%4كما أعلن املرصف املبارشة بتفعيل خدمة رشاء السلع والتي
تصل مبالغها اىل  30مليون دينار وبمدة س�داد تصل اىل خمس�ة
س�نوات.وقال مصدر مس�ؤول يف املرصف يف حديث صحفي :إن
“األيام القليلة املاضية شهدت إصدار ضوابط خدمة االستصناع
والت�ي تص�ل اىل  100مليون دينار لغرض بناء وحدة س�كنية”،
مبين�ا ً أن “الضواب�ط تتضمن الحد األعىل لتموي�ل إضافة البناء
 50مليون دينار فقط والحد األعىل لتمويل بناء الوحدة السكنية
 100ملي�ون ديـنـ�ار ،وفـي حـال ارتـفـاع قيم�ة املـقـاولـة
عـن تلك املـبـالـغ فيتحمل الـزبـون فـرق املبلغ”.
وأضــ�اف أن “مـقـ�دار الـربـح يبل�غ  % 4وبـمـ�دة تمويل
 15س�ـنـة ،عىل أن يس�تحق القس�ط األول بعد  60يـوما مـن
تـاريـخ توقيع العقد” ،موضحا ً بأن “عىل طالب التمويل تقديم
كفي�ل واح�د إذا كان مبلغ التموي�ل  50مليون دين�ار ،وكفيلني
إذا زاد مبل�غ التمويل عن  50مليون الـ�ى  100مليون ديـنـار،
رشيطة أن يغطي نصف صايف راتبه مبلغ القسط الشهري ،وأن

توفري الس�يولة املالية الالزم�ة والبالغة
 3ملي�ارات دوالر على م�دى الس�نوات
الخمس�ة القادم�ة لتنفي�ذ خط�ط
ومشاريع رفع معدالت االنتاج يف رشكة
غاز البصرة للوص�ول اىل  1400مقمق
بالي�وم من خالل تنفيذ مرشوع البرصة
( )NGLال�ذي س�ينفذ على مرحلتين
تنتهي يف ع�ام  2025كل مرحلة بطاقة
 200مقمق باليوم .
وقال مدير رشكة شل يف العراق واالمارات،
علي الجنابي :وصلن�ا اىل املرحلة مهمة
من انت�اج الغ�از يف رشكةغ�از البرصة
وس�نجني ثماره�ا خلال الس�نتني او
الثالثة القادمة .مشريا اىل ان قطاع الغاز
ه�و روح االقتصاد العراق�ي النه يدخل
يف قطاع الكهرب�اء والصناعة .رّ
وعب عن
ش�كره للدعم الذي يقدمه السيد الوزير
وال�وزارة لديموم�ة العم�ل واالنت�اج.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة،
عاص�م جه�اد :ان وزارة النفط قطعت
اشواطا يف مجال االستثمار االمثل للغاز
املصاحب للعملي�ات النفطية ،وبارشت
بتنفيذ مشاريع لتطوير حقل املنصورية
الغازي ،ولديه�ا مباحثات لتطوير حقل
ع�كاس الغازي يف محافظة االنبار  ،وان
ما ت�م اق�راره اليوم بخص�وص الخطة
االستثمارية الكربى لرشكة غاز البرصة
يع�د اضاف�ة كبيرة يف قطاع اس�تثمار
الغاز يف العراق.

يتناس�ب املتبقي من الخدمة الوظيفية مع س�ن التقاعد ومـدة
االستصناع».
وأش�ـار املصدر الـى أن “عىل طالب الق�رض تقديم األرايض أو
العقارات املراد استصناعها أو غريها ضمانا ً وترهن رهنا ً تأمينيا ً
من الدرج�ة األوىل ،عىل أن تغطي قيمته�ا التقديرية قيمة مبلغ
التموي�ل (املبل�غ املمنوح) ،وأن يكون الحد األعلى لتنفيذ أعمال
بناء الوحدة الس�كنية ملدة ( 6أش�هر للطابق الواحد) و( 9أشهر
للطابقني) ،وأن يكون طالب التمويل بصيغة االستصناع عراقي
الجنسية ،وأن ال يقل عمره عن ( )18عاما”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة العراقية ،امس االثنني ،عن أولوياتها يف الفرتة املقبلة
لزيادة إنتاج املحاصيل وتعظيم ايرادات البالد.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،حميد الناي�ف ،لوكال�ة األنب�اء العراقية
َّ�ا ونوعاً” ،مبينا ً
“واع” :إن “ال�وزارة تعمل عىل زي�ادة االنتاج الزراعي كم ً
أن “ش�هر مايو  /ايار الجاري سيش�هد فائضا ً باالنتاج املحيل بالعديد من
املحاصيل”.
وأوض�ح أن “الوزارة تهدف لزيادة عملي�ات التصدير لكل محصول فائض
عن االستهالك اليومي ،ملا له من أهمية يف تعظيم ايرادات الدولة ومساهمته
يف تشغيل األيدي العاملة”.
وأشار إىل أن “الوزارة ُّ
تصب اهتمامها عىل مسألتي املصدرين واملستثمرين،
وتس�عى لتقديم التس�هيالت كافة لهم ،حي�ث ان عملي�ة التصدير تجلب
العملة الصعبة للبالد ،اما االس�تثمار فيس�هم بزيادة املساحات الخرضاء
وهذا يعد جانبا ً ايجابياً”.

اخلام العاملي يسجل هبوطا بسبب
تفاقم اجلائحة يف اهلند
رويرتز /متابعة الزوراء:
انخفضت أسعار النفط ،امس االثنني ،حيث أدى انخفاض الطلب يف الهند
املترضرة من فريوس كورونا إىل الحد من التفاؤل بتعايف أسعار النفط.
وأظه�رت بيان�ات أولي�ة أن مبيع�ات الوق�ود املحلية لشركات التكرير
الحكومية الهندية تراجعت يف أبريل /نيس�ان ،بس�بب قيود عىل مستوى
الوالية ته�دف إىل وقف املوجة الثانية املتفش�ية م�ن اإلصابات بفريوس
كورونا.وأبلغ�ت الس�لطات الهندية عن  401993حال�ة جديدة يف الـ 24
ساعة املاضية ،وهو أعىل عدد يومي عىل مستوى العالم.
ون�زل خام برنت لتس�وية يولي�و /تم�وز  0.26باملئ�ة إىل  66.50دوالرا ً
للربمي�ل يف بورصة أوروبا للعقود اآلجلة  ICEيف الس�اعة  05:24بتوقيت
غرينتش.
فيما انخفض خام  West Texas Intermediateلتس�ليم يونيو /حزيران
بنسبة  ٪ 0.28إىل  63.30دوالرًا للربميل يف بورصة نيويورك التجارية.
وكان�ت أس�عار النفط ق�د ارتفع�ت يف مطلع الع�ام  2021على خلفية
احتم�االت انتع�اش الطلب م�ع ط�رح لقاح�ات  ،Covid-19مما يمهد
ً
متفاوتا،
الطريق لنش�اط اقتص�ادي أكرب ..ومع ذل�ك؛ فإن التع�ايف كان
حيث عانت بعض الدول من تجدد موجات الفريوس ..ويف الوقت نفس�ه،
بدأت منظم�ة البلدان املصدرة للبرتول وحلفاؤها هذا الش�هر يف تخفيف
قيود اإلمدادات التي فرضوها العام املايض الس�تنزاف املخزونات العاملية
املتضخمة وإنعاش األسعار.

دايو الكورية تواجه خطر  800شكوى لعمال عراقيني

ميناء الفاو يرتقب (املطرقة العمالقة) للبدء بإنشاء اهلياكل اخلاصة

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار الذهب ،امس االثنني ،إذ تدعم اإلقب�ال عىل املعدن بفضل
تراج�ع عوائ�د س�ندات الخزانة األمريكي�ة ومخاوف بش�أن تزايد حاالت
اإلصابة بكوفيد -19يف بعض البلدان.
ورب�ح الذه�ب يف املعاملات الفوري�ة  0.3%ليس�جل  1773.90دوالرا
لألونصة ..وكان حجم التداول يف آس�يا منخفضا بس�بب عطلة يف كل من
الصين والياب�ان ..وارتفعت عقود الذهب األمريكي�ة اآلجلة  0.4باملئة إىل
 1773.90دوالرا لألونصة.
وقال�ت ،مارجري�ت يان�ج ،املحللة ل�دى ديلي إف.إكس“ :ال ي�زال وضع
الجائح�ة يف اليابان والهن�د مصدر قلق رئييس بني املش�اركني يف عمليات
الس�وق ،وبالت�ايل يؤدي هذا إىل زي�ادة الطلب عىل أصول امللاذ اآلمن مثل
الذه�ب” ،مضيفة أن تراجع عوائد س�ندات الخزان�ة األمريكية قدم مزيدا
من الدعم.
وهبط�ت عوائد س�ندات الخزانة األمريكية القياس�ية ألجل  10س�نوات،
بعد أن بلغت أعىل مس�توياتها يف أسبوعني تقريبا األسبوع املايض ،وتقلل
عوائد الس�ندات املنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي
ال يدر عائدا.
وحوّم مؤرش الدوالر قرب أعىل مستوى له يف نحو أسبوعني الذي سجله يف
وقت سابق امس مقابل منافسيه.
وبالنس�بة للمعادن النفيسة األخرى ،ارتفع البالديوم  0.6%إىل 2953.19
دوالرا لألونصة بعد أن س�جل أعىل مستوى له عىل اإلطالق عند 3007.73
دوالرا لألونصة يوم الجمعة بسبب مخاوف تتعلق باالمدادات.

بغداد /الزوراء:
ذك�رت الـرشك�ة العام�ة ملـوانـ�ئ
الـعراق أن {املـطـرق�ة الـعمالقـة}
س�تـصـل خالل األيام القليلة املقبلة
اىل مين�اء الف�او م�ن أج�ل إنش�اء
الهي�اكل .م�ن جانب متصل ،كش�ف
اإلدارة املحلي�ة يف قض�اء الف�او يف
محافظ�ة البرصة عن وج�ود فوارق
كبرية بين التي تمنحه�ا رشكة دايو
الكورية للعاملني األجانب والعراقيني
فيها.وقال مسؤول العالقات واإلعالم
يف املوانئ ،بهاء إس�ماعيل ،يف ترصيح
صحف�ي إن�ه “بع�د توقي�ع العق�ود
ووض�ع الحج�ر األس�اس يف ميـن�اء
الف�او من قبل رئيس الوزراء ،بارشت
الرشكة الكوري�ة أعمالها بالرغم من
قيامه�ا ببع�ض األعمال قب�ل توقيع
العق�ود ،منه�ا مس�ح املواق�ع م�ن
املخلفات الحربية”.
وأض�اف أنه “يف األي�ام القليلة املقبلة
س�وف تص�ل املـطـرقـ�ة العمالق�ة
ملين�اء الـف�او لط�رق الـكـت�ل
الكـونكريـتـية التي سـتس�تخدم يف
إنشاء الهياكل الخاصة بامليناء”.

وأشار اىل أن “الرشكة تتابع موضوع
الخبراء األجان�ب الذي�ن قدم�ت
أس�ماءهم الرشك�ة الكورية من أجل
تس�هيل دخوله�م ،علم�ا ً أن ه�ؤالء
الخرباء من جنس�يات واختصاصات
مختلفة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،زار محافظة البرصة يف 11
نيس�ان املايض ووضع حجر األساس
ملشروع ميناء الفاو الكبير {العقود
الخمس�ة} ،التي تتضم�ن {االرصفة
الخمسة للحاويات ،ردم ساحة خزن

ومناول�ة الحاوي�ات وحف�ر القن�اة
املالحية الداخلية ،حفر وتأثيث القناة
املالحي�ة الخارجي�ة ،نف�ق قناة خور
الزبير ،الطري�ق الرسي�ع الرابط بني
ميناء الفاو وأم قرص”.
من جانب متصل ،كشف اإلدارة املحلية

يف قضاء الف�او يف محافظة البرصة،
امس االثنني ،عن وجود فوارق كبرية
بني التي تمنحها رشكة دايو الكورية
للعاملني األجانب والعراقيني فيها.
وذكر قائممقام الفاو ،وليد الرشيفي،
يف ترصي�ح صحفي :أن “األجور التي
تمنحها رشكة دايو الكورية صاحبة
العم�ل بميناء الف�او الكبير للعمال
العراقيني ال تتناسب مع األجور التي
تمنحه�ا للعم�ال األجان�ب لديه�ا”،
مؤك�دا أن “هن�اك ف�وارق كبيرة يف
األجور املمنوحة للطرفني”.
وأك�د الرشيف�ي أن “هن�اك تدخالت
م�ن قب�ل مكت�ب تش�غيل البصرة
وبعض الشركات الحكومية العاملة
يف املوان�ئ؛ لغ�رض وض�ع ح�ل لهذا
املوضوع”.
وتاب�ع أن “ع�دد العاملين يف رشكة
دايو م�ن العراقيني يبل�غ  800عامل
عراق�ي ،ويف حال ع�دم رفع أجورهم
فإن الرشكة الكورية قد تواجه خطر
إقام�ة  800دعوى قضائية اس�تنادا
لقانون العمل النافذ يف محكمة العمل
يف البرصة”.

الرياضي

أصفر وأمحر

سامال سعيد يهدد مبقاضاة ادارة نادي
الطلبة دوليا

بغداد /متابعة الزوراء
رد العب املنتخب العراقي الس�ابق وكابتن نادي الطلبة س�امال س�عيد عىل ترصيحات نائب رئيس الهيأة االدارية لنادي
الطلبة باس�م عباس بش�أن قرار ابعاده بسبب تآمره عىل النادي ،مهددا بالتقدم بالشكوى ضد إدارة النادي.وقال سعيد
«ل�م نس�تلم انا والعبو الفريق مس�تحقاتنا املالية منذ مدة طويلة من النادي رغم الوع�ود املتكررة ،وقد كلفني الالعبون
وطلبوا مني التدخل كوني كابتن الفريق واكربهم سناً ،وبعد مطالبتي بحقوق الالعبني تم ابعادي عن الفريق بقرار إداري
بداعي تحرييض لالعبني بمقاطعة التدريبات».وبني سعيد؛ أن «السبب الحقيقي البعادي هو بسبب عقدي الباهض الذي
تعجز عن دفعه إدارة النادي وقدره  200مليون دينار».وكشف أنه قدم «شكوى اولية لالتحاد العراقي ،وخالل اسبوع ان
لم يصدر أي قرار ينصفني ،فإنني اتفقت مع محامي هولندي وآخر مرصي لرتفع الشكوى لالتحاد الدويل».
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الفريق يواجه الديوانية اليوم يف لقاء مؤجل

شهاب جاهد :ادارة اجلوية شخصت اسباب اخلروج االسيوي ولقب الدوري اصبح على مرمى حجر

بغداد /متابعة الزوراء
اكد رئيس الهيئة االدارية لنادي القوة
الجوية الريايض الفريق الطيار شهاب
جاهد انه بحث مع الكادر التدريبي
والالعبني نتائج الفريق يف دوري أبطال
اسيا.
وقال ان الهيئة االدارية لنادي القوة
الجوية شخصت النقاط الهامة لخروج
فريقنا من دوري ابطال اسيا كما
حثت الفريق عىل نسيان نتائج بطولة
اسيا والرتكيز عىل مسابقتي الدوري
املمتاز وكأس العراق مبينا قدمنا الدعم
املادي واملعنوي إلنجاح مسرية الفريق
يف بطولتي الدوري املمتاز والكأس.
ونطلب من جمهورنا العريق الوقوف
مع الفريق كون التتويج باللقب مسألة
وقت ويحتاج اىل مساندة كبرية.
وتابع جاهد ان التكاتف ورفع الروح
املعنوية هما النقاط األهم لتحقيق
النتائج اإليجابية والتي تنعكس هذه
الخطوات عىل حصد االلقاب.
ويف سياق منفصل يستضيف نادي
القوة الجوية ،عىل ملعب الشعب الدويل،
نادي الديوانية ،ضمن إطار املباريات
املؤجلة لدوري الكرة املمتاز ،وذلك يف
تمام الساعة العارشة من مساء اليوم
الثالثاء.
وستقام يوم غد األربعاء ،مباراة واحدة
ضمن املباريات املؤجلة يف الوقت نفسه
وعىل امللعب ذاته بني فريقي الرشطة
وضيفه نفط ميسان.
كما ستقام يوم الجمعة املقبل ،مباراة
واحدة فقط ،ستكون بني فريق نادي
القوة الجوية وضيفه فريق نادي نفط
الوسط عىل ملعب الشعب الدويل يف
العارشة مسا ًء.
بينما ستقام مباراة فريق نادي الكرخ
وضيفه فريق نادي الرشطة عىل ملعب
أحمد رايض يف الساعة الرابعة من عرص
يوم السبت املقبل.
ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب
فرق الدوري املمتاز برصيد  59نقطة

منتخب الصاالت يواصل معسكره
التدرييب يف حمافظة النجف

النجف /عدي صبار
ُ
يواصل منتخبنا الوطني لكرة الصاالت
معسكره التدريبي يف محافظة النجف
األرشف ،استعدادا ً ملواجهتي املنتخب
التايلندي يف امللحق اآلسيوي املؤهل اىل
بطولة كأس العالم اللتني ستقامان
يف االمارات يف العرشين والخامس
والعرشين من شهر أيار الحايل .
َ
وقال مدير الجهاز الفني للمنتخب،
هيثم عباس بعيوي :إن املنتخب بدأ
التحضري يف معسكره الداخيل الذي
يستمر اىل الثامن من الشهر الحايل،
وقد ملسنا اندفاعا ً وحرصا ً والتزاما ً

رغم تأجيل مباراتني ملشاركته يف بطولة
دوري أبطال آسيا.
وخرس فريق القوة الجوية اخر مبارياته
يف مجموعته الثانية بدوري ابطال اسيا
وذلك أمام باختكور األوزبكي بهدف
دون رد.
وسجل بوالتخوجا خولدورخنوف هدف
املباراة الوحيد يف الدقيقة  ،79لريفع
باختكور رصيده إىل  7نقاط يف املركز
الثالث ،فيما تجمد رصيد القوة الجوية
عند نقطتني يف املركز الرابع.

نادي احلدود الرياضي يعلن
موعد افتتاح مقره اجلديد
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن نادي الحدود الريايض موعد افتتاح مقره الجديد.
وقال املنسق االعالمي للنادي زيد الزيدي إن “ادارة نادي
الحدود بذلت جهودا ً كبرية واستثنائية يف بناء مقر النادي،
كي يكون بمواصفات مميزة وليكون بخدمة ابناء النادي
يف املستقبل”.
وأوضح أن “الهيئة االدارية انجزت بناء مقرها وملعب
كرة القدم وقاعة االلعاب القتالية التي ستكون بأفضل
املواصفات ،حيث ننتظر االفتتاح الرسمي نهاية الشهر
الحايل”.
يذكر ان نادي الحدود يلعب مبارياته عىل ملعب التاجي يف
دوري الكرة املمتاز.

اعالمنا الرياضي
عضو املكت�ب االعالمي يف اللجن�ة االوملبية الوطنية
العراقية منى احمد اعلنت انتصارها عىل فايروس
كورونا الذي تعرضت له قبل مدة ليست بالقصرية،
خال�ص االمني�ات لزميلتن�ا الخلوق�ة بالش�فاء
التام وان يلبس�ها رب الع�زة واالجالل ثوب الصحة
والعافية وان تعود ملمارسة عملها من جديد.
*******************
مراسل برنامج (ستوديو الجماهري) الذي يبث من
عىل شاش�ة قناة (دجلة) ،كرار محمد اعلن عن
اصابت�ه بفايروس كورون�ا املس�تجد ،امنياتنا
الصادق�ة بالش�فاء العاجل للزمي�ل العزيز وان
يلبس�ه الرحمن ثوب الصح�ة والعافية التامتني
وان يع�ود ملمارس�ة عمله املهني م�ن جديد خالل
االيام املقبلة.
********************
ص�در اول ام�س االح�د الع�دد الس�ابع والعرشين
لصحيفة رشطاوي التي تصدر عن الدائرة االعالمية
لنادي الرشطة الريايض ..العدد تضمن مجموعة من
املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت
الت�ي تش�ارك فيها عىل املس�توى املحلي فضال عن
موضوع�ات اخ�رى تخ�ص رياضتنا املحلي�ة ...كل
التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.

لم يكن الشوط األول بمستوى الطموح،
حيث حاول العب القوة الجوية عيل
محسن بتسديدة ضعيفة ،بينما علت
كرة تورجونباييف العارضة.
وافتتح القوة الجوية الشوط الثاني
بهجمة واعدة كاد همام طارق أن يسجل
منها لوال أن كرته ردتها العارضة ،فيما
حاول سامح سعيد من تسديدة علت
العارضة ،ورد تيمريوف برأسية تمكن
منها الحارس.
وسجل باختكور هدفا يف الدقيقة ،76

لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وعقب  3دقائق فقط ،نجح باختاكور
يف افتتاح التسجيل ،عندما أرسل ديور
خوملاتوف كرة عرضية عالية من ركلة
حرة مبارشة حوّلها شريزود تيمريوف
برأسه ارتدت من يد الحارس صالح،
قبل أن تصل إىل خولدورخنوف الذي
وضع الكرة داخل الشباك.
وحاول حسني جبار تعديل النتيجة،
لكن كرته اصطدمت باملدافع.
وبحثا عن هدف التعديل ،أجرى مدرب

القوة الجوية أيوب أوديشو عددا من
التغيريات ،حيث أرشك أمجد رايض بدال
من جيفرسون ،وحسني جبار بدال من
رشيف عبد الكاظم ،وسيف رشيد بدال
من عيل محسن.
وحاول أمجد رايض بكرة مرت بجوار
القائم ،وكاد باختكور أن يضاعف
النتيجة عندما استلم إيربوخيمخليل
يولدوشيف كرة عرضية مُ تقنة ،سددها
قوية بقدمه اليرسى ارتدت من القائم
األيرس يف الدقيقة .88

بالوحدات التدريبية املكثفة من قبل
الالعبني والتي كانت السمة األبرز.
َ
وأضاف :ان الهيأة التطبيعية يف االتحاد
العراقي لكرة القدم حرصت عىل تهيئة
جميع األمور اإلدارية والفنية واألجواء
املناسبة للمنتخب يف املعسكر .
وخت َم مدرب منتخب كرة الصاالت:
ان ثقتنا كبرية بالالعبني عىل تحقيق
انجاز جدي ٍد للعراق يف مباريات امللحق
اآلسيوي  ،السيما ان كرة الصاالت
العراقية استطاعت أن تسجل حضورا ً
مؤثرا ً وأكثر من رائع يف جميع
االستحقاقات الرسمية املنرصمة.

مدرب سلة احلشد :اللبناني علي
حيدر اضافة مهمة للفريق
بغداد /متابعة الزوراء
اكد مدرب فريق كرة السلة بنادي الحشد الشعبي ،عيل فرحان ،ان املحرتف
اللبناني عيل حيدر ،يمثل اضافة مهمة للفريق.وقال فرحان ان “املحرتف اللبناني
عيل حيدر هو افضل العب يف اسيا بمركز  4و تواجده مكسب كبري لفريقنا
واضافة مهمة اسهمت يف انجاح مهمتنا ككادر تدريبي”.واوضح ان “فريق
الحشد الشعبي تم تأسيسه من احل حصد االلقاب وبمرور السنوات سنجد
الفريق يف مراكز افضل والنتائج تأتي باالستمرارية واالستقرار”.يذكر ان الحشد
الشعبي يحتل املركز الثالث يف الدوري السلوي املمتاز ،خلف النفط والرشطة.

وسام طالب  :االزمة املالية وكورونا أثرا سلبا على نتائج امانة بغداد
الزوراء /رائد عبد الوهاب
موهبة تدريبية شابة شق طريقة بهدوء
ونجاح بعالم تدريب الكرة املستديرة
العراقية  ،تدرج يف ناديه االم ( االمانة)
بالفئات العمرية وصوالً للفريق االول وبعد
انتهاء عمره الكروي اتجه اىل العمل الفني
مع الفئات العمرية حتى توج جهوده
بالتواجد مع الفريق االول لنادي امانة
بغداد  .الزوراء التقت املدرب املساعد وسام
طالب ودار معه هذا الحوار ..
فريق امانة بغداد غالبا ً ما يتواجد يف وسط
ترتيب فرق الدوري ،ماهو السبب برأيك ؟
قبل كل موسم كروي يكون هناك جلسة
ما بني ادارة النادي واملالك التدريبي
للفريق والذي يحدد من خالله سقف
وطموحات ادارة النادي بالتواجد يف سلم
ترتيب الدوري  ،وغالبا ً ما نكون ندا ً قويا ً
ومنافسا ً لفريق الجماهريية الكبرية ،
الضائقة املالية القت بظاللها ً سلبا ً عىل
نتائج الفريق يف املوسم املايض واملوسم
الحايل لكن استطعنا بتكاتف الجميع من
ادارة ومالك تدريبي التواجد ضمن املناطق
الدافئة يف سلم ترتيب الدوري العراقي .
مستوى الفريق نراه متذبذب بني حالة
الصعود والهبوط من مباراة ألخرى ولم
تحافظون عىل مستوى واحد؟
السبب الرئيس يف عدم ظهور الفريق
بمستوى ثابت هو ( وباء كورونا) وفرتة
التوقف الكبرية التي اعطت راحة سلبية

لالعبني واثرت عليهم كثريا ً خصوصا ً
باملباريات االوىل من املرحلة االوىل للدوري
ولكن رسعان ما تدارك الالعبني انفسهم
وقدموا مباريات كبرية تليق بهم كالعبني
وبسمعة النادي وتمكنا من تقديم مباريات
كبرية مع فريق املقدمة واستطعنا من
الفوز عىل متصدر الدوري باملرحلة االوىل
والفرق التي خرسنا معها كانت خسارتنا
مرشفة .
عملت مع اكثر من مدرب خالل رحلة
عملك كمدرب مساعد  ،اي مدرب اضاف
اليك ويعد صاحب الفضل عليك ؟
يعد املدرب ثائر احمد صاحب الفضل
الكبري َعيل وعلمني ومنحني الثقة الكبرية
يف تدريب الفريق وكان حضوري مؤثرا ً مع
الفريق  ،فضالً عن الخربة الكبرية التي
اكتسبتها من املدربني احمد خلف و عصام
حمد .
برايك ما الذي يجعل املدرب محمي
ومطمنئ بتدريب اي فريق؟
النتائج االيجابية هي من تحمي املدرب
وهي التي تحدد مسريته مع الفريق فهناك
ادارات اعطت مدربيها فرص كبرية وهذا
ما حصل مع ادارة نادينا  ،باملقابل نجد
فرقا ً تقيل مدربيها مع اول خسارة للفريق
 ،يجب عىل االدارة الصرب عىل املدرب كي
يتمكن من تطبيق افكاره التدريبية
بانجاح الفريق.
يعتربك البعض املدرب املدلل لدى ادارة نادي

امانة بغداد ،حيث تعاقب اكثر مدرب عىل
تدريب الفريق ومكانك مازال ثابتا؟
هناك خطة وضعتها ادارة النادي باعداد
مدرب مستقبيل للفريق من ابناء النادي
حيث وقع االختياري عيل  ،وانا بدوري
اشكر ادارة النادي عىل ثقتها الكبرية
وساعمل جاهدا ً عىل ان اكون جديرا ً بهذه
الثقة .
الجماهري نقمة ام نعمة ؟
ملح مباريات كرة هي الجماهري هي
اساس نجاح املباريات ويكون لها االثر
الكبري يف نتائج الفريق  ،اتمنى ان نتجاوز
ازمة ( كورونا) وتعود الجماهري اىل
املدرجات ونسمع هتافاتها التي تتغنى
بحب الفريق والعبي وتكون االعب رقم
( )12كما كانت .
اخريا ً متى نراك تخلع جلباب املدرب
املساعد وتكون املدرب االول يف نادي الحايل
او اي نادي اخر ؟
ما زال الطريق طويل امامي الن اكون
املدرب االول وانا ال اسعى اىل خلق الفرص
ولكن الفرصة هي من تاتي ايل من
خالل عميل واجتهادي ومتابعتي لكافة
التطورات الحاصلة بمجال علم التدريب
الحديث  ،الخربات املكتسبة من الدورات
التي دخلتها والعمل الفعيل مع املدربني
اضافت يل اليش الكثري بالتاكيد وستكون
نقاط مضيئة يف سجل مسريتي التدريبية
القادمة .

صفاء هادي يعود مع فريقه سوفيتوف اىل
الدوري الروسي املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
عاد فريق كريليا سوفيتوف اىل الدوري الرويس
املمتاز ،بعد هبوطه املوسم املايض اىل دوري
الدرجة الثانية.ويلعب نجم املنتخب الوطني
صفاء هادي ضمن صفوف سوفيتوف ،حيث
انتقل اليه يف فرتة االنتقاالت الشتوية من
العام املايض.وتغلب سوفيتوف عىل اكرون
بنتيجة  1-2قبل  3جوالت من ختام املوسم.
ولم يتواجد هادي ضمن البدالء ولم يشرتك يف
املباراة ،لعدم جاهزيته.

جلنة احلكام تقيم دورة ملقيمي مباريات الدرجة األوىل
بغداد /الزوراء
أقامت لجنة الحكام املركزية يف
الهيأة التطبيعية دورة ملقيمي
مباريات دوري الدرجة األوىل
للموسم  ٢٠٢١-٢٠٢٠يف مقر
اتحاد الكرة بمشاركة  ١٣حكما
متقاعدا ،وحارض فيها املحارض
اآلسيوي كاظم عودة ،وتناولت
الدورة رشح العديد من املواقف
التي تحدث يف املباريات ،والعمل
عىل تقليل أخطاء الحكام.
َ
وقال املحارض اآلسيوي ،كاظم

عودة :إن الدورة اقترصت عىل
حكام املحافظات الجنوبية
والوسطى والغربية باستثناء
محافظات أربيل واملوصل ودهوك
والسليمانية وكركوك التي ستكون
مشاركتهم عرب املنصة االلكرتونية
يف اليومني املقبلني.
َ
وأضاف :هناك مجموعة من
املقيمني يف العاصمة بغداد سبق
أن دخلوا يف دورة املقيمني ،وهؤالء
سيكون لهم دو ٌر يف تقييم حكام
مباريات الدرجة األوىل بما يسهم

من إظهار مباريات دوري الدرجة
األوىل بأفضل صورة.
واختت َم املحارض اآلسيوي كاظم
عودة حديثه بالقول :هدفنا يف لجنة
الحكام تطوير األداء التحكيمي
يف مباريات دوري الدرجة األوىل
من خالل تصحيح الهفوات التي
تحدث أثناء املباريات ،ومنح فرصة
لحكام الدرجة األوىل القدامى
لالستزادة من املعلومات الجديدة
وتقديم خربتهم يف املالعب للحكام
الشباب.

الرياضي
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

اعالم الكرتوني

بايل يقود توتنهام الكتساح شيفيلد يونايتد وبرشلونة ُيشعل املنافسة على اللقب
اقتنص برشلونة فوزا ً مهما ً وقويا ً من مضيفه
فالنسيا بثالثة أهداف مقابل هدفني يف إطار
املرحلة  34من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
أقيمت املباراة عىل ملعب ميستايا معقل فالنسيا
وجاءت كل األهداف يف الشوط الثاني ،حيث كان
فالنسيا هو البادئ بالتسجيل عرب مدافعه غابريل
باوليستا يف الدقيقة  50قبل أن يتعادل ليونيل
مييس يف الدقيقة  57بعد أن تابع ركلة الجزاء
الضائعة والتي سددها وأنقذها حارس فالنسيا.
ويف الدقيقة  63تمكن أنطوان غرييزمان من إحراز
الهدف الثاني لربشلونة ثم عاد مييس وأضاف
الهدف الثالث لربشلونة يف الدقيقة  69من ركلة
حرة مبارشة رائعة ،ويف الدقيقة  83قلص فالنسيا
الفارق عرب العبه كارلوس سولر الذي سجل الهدف
الثاني لفريقه من تسديدة صاروخية سكنت
شباك حارس برشلونة تري شتيغن.
ورفع برشلونة بذلك رصيده إىل  74نقطة يف
املركز الثالث بفارق نقطتني فقط خلف أتلتيكو
مدريد والذي سيلتقيه املرحلة القادمة يف مواجهة
سرتسم إىل حد بعيد مالمح بطل املوسم الحايل.
من جانبه توقف رصيد فالنسيا عند  36نقطة يف
املركز الرابع عرش.
بايل يقود توتنهام للفوز
ـ عزز توتنهام حظوظه باملشاركة يف الدوري
األوروبي «يوروبا ليغ» أو املسابقة القارية الجديد
«يوروبا كونفرنس ليغ» ،وذلك بتحقيقه فوزه
الثاني يف ثاني مباراة له بقيادة مدربه املؤقت
الشاب راين مايسون ،وجاء عىل حساب ضيفه
الهابط إىل الدرجة األوىل شيفيلد يونايتد -4صفر.
ويدين سبريز بالفوز إىل الويلزي غاريث بايل الذي

سجل األهداف الثالثة ،األول ( )36والثالث ()69
بتمريرتني من اإليفواري سريج أورييه (،)36
والثاني بتمريرة من الكوري الجنوبي سون
هيونغ مني ( )61الذي سجل بنفسه الهدف الرابع
بتسديدة من خارج املنطقة (.)77
وهي املرة األوىل التي يسجل فيها بايل «هاتريك»
بقميص توتنهام يف الدوري املمتاز منذ كانون
األول/ديسمرب  2012ضد أستون فيال (-4صفر).
ورفع توتنهام الذي كان يخوض مباراته الثالثة
بقيادة أصغر مدرب يف تاريخ الدوري املمتاز
( 29عاماً) بعد التي فاز بها يف الدوري أمام

ساوثهامبتون ( )1-2والتي خرسها يف نهائي
كأس الرابطة أمام مانشسرت سيتي (صفر،)1-
رصيده إىل  56نقطة يف املركز الخامس مؤقتا ً
بفارق ست نقاط عن جاره تشيليس صاحب
املركز الرابع األخري املؤهل اىل دوري األبطال.
ويتقدم الفريق اللندني بفارق نقطة عن وست
هام الذي لعب يف ساعة متأخرة من ليلة أمس
اإلثنني يف ضيافة برينيل ،ونقطتني عن ليفربول
التي أرجئت مباراته مع يونايتد.
وبتأهل إىل «يوروبا ليغ» صاحبا املركزين الخامس
والسادس ،فيما يخوض السابع الدور الفاصل

للمسابقة القارية الجديدة «يوروبا كونفرنس
ليغ».
ليون يتفوق عىل ليل بعرشة العبني
ـ قلب ليون الطاولة عىل مضيفه موناكو عندما
تغلب عليه  ،2-3منعشا آماله يف حجز بطاقة اىل
مسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل ،وذلك
يف املرحلة الخامسة والثالثني من الدوري
الفرنيس.
عىل ملعب «لويس الثاني» يف اإلمارة ،أنهى موناكو
الشوط األول متقدما بهدف مهاجمه الهولندي
كيفن فوالند يف الدقيقة  25من توغل داخل املنطقة
انهاه بتسديدة زاحفة بيمناه ،لكن ليون قلب
الطاولة يف الشوط الثاني بتسجيله هدفني عرب
قائده الدويل الهولندي ممفيس ديباي من مجهود
فردي رائع انهاه بتسديدة قوية من خارج املنطقة
( )57والربازييل مارسيلو برضبة رأسية )77(.
ولعب ليون بعرشة العبني منذ الدقيقة  70اثر طرد
العب وسطه ماكسانس كاكريه.
وحصل موناكو عىل ركلة جزاء انربى لها وسام بن
يدر بنجاح مدركا التعادل )86(.
ويف الوقت الذي كانت فيه املباراة تلفظ أنفاسها
األخرية نجح الجزائري األصل ريان رشقي يف
تسجيل هدف الفوز لليون يف الدقيقة  89بتسديدة
بيرساه من داخل املنطقة.
وعزز ليون موقعه يف املركز الرابع برصيد  70نقطة
بفارق نقطة واحدة خلف موناكو صاحب املركز
الثالث املؤهل اىل ملحق املسابقة القارية العريقة.
وهو الفوز الثالث لليون يف مبارياته السبع األخرية
(تعادالن وخسارتان) ،فيما مني موناكو بخسارته
األوىل يف مبارياته السبع األخرية.

هاميلتون يرد على فريستابن وحيرز املركز األول

ر ّد بطل العالم الربيطاني لويس هاميلتون عىل منافسه الشاب يف
ريد بول الهولندي ماكس فريستابن ،وقطع بسيارة مرسيدس خط
نهاية سباق جائرة الربتغال الكربى ،املرحلة الثالثة من بطولة العالم
للفورموال واحد ،يف املركز األول يف بورتيماو.
وتقدم هاميلتون عىل فريستابن الذي فاز بالسباق املايض عىل حلبة
إيموال اإليطالية ،فيما جاء سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتريي
بوتاس ثالثا ً بعدما كان أول املنطلقني.
وهو الفوز الثاني لبطل العالم سبع مرات هذا املوسم ،والسابع
والتسعون يف مسريته ليوسع فارق النقطة الذي كان يفصله عن
فريستابن اىل سبع نقاط بعدما نال األخري نقطة أرسع لفة يف
السباق.
وأقر هاميلتون الذي حرمه بوتاس من االنطالق املئة يف مسريته
من املركز األول ،أن «السباق كان قاسيا ً جسديا ً وذهنياً .لم أحقق
انطالقة جيدة وخرست بعض الوقت عند اعادة االنطالق (بعد دخول

سيارة األمان) ،لكنها كانت نتيجة رائعة يف نهاية املطاف».
وتابع« :لم تكن األمور مثالية اليوم ،واآلن علينا االستعداد للتحول
الرسيع اىل (سباق) إسبانيا» املقرر األحد املقبل عىل حلبة مونتميلو

أنتيتوكومنبو يتألق أمام نتس وخسارة ثالثة لليكرز

حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو معدله التهديفي األعىل
هذا املوسم يف الدوري األمريكي للمحرتفني بكرة السلة بعد
عودته من اإلصابة ،مس�جالً  49نقط�ة لفريقه ميلووكي
باكس ليمنحه فوزا ً عىل بروكلني نتس .114 - 117
ول�م يكن تألق كيفن دورانت م�ع  42نقطة كافيا ً لتجنيب
بروكلين نت�س الهزيمة ،فيم�ا مني ل�وس أنجليس ليكرز
بخسارته الثالثة توالياً.
وتمك�ن اليونان�ي ،أفض�ل الع�ب يف ال�دوري يف املوس�مني
املاضيني ،الذي تعاىف من التواء يف الكاحل األيمن ،من التغلب
عىل دورانت يف مباراة املنطقة الرشقية بني الفريقني األكثر
تسجيالً يف الدوري.
وقال أنتيتوكونمبو بعد املباراة“ :الصورة التي كونتها هذه
الليل�ة ،هي ما أريد امليض قدما ً فيه ،ال يهم إذا س�جلت 49
نقط�ة ،ال يهمني ذل�ك ،ما يهمني هو كي�ف هدأت ،وكيف
تمكنت من إيجاد زمالئي يف الفريق”.
وأض�اف“ :م�اذا لو أخطأت واح�دة ،اثنت�ان ،ثالثة ،وكنت
ق�ادرا ً عىل الع�ودة واملحاولة مرة أخرى ،ه�ذا ما أؤمن أنه
يمكنني القيام به”.
م�ن جهته ،ع�ادل دورانت أعىل معدل له يف املوس�م مع 42
نقط�ة فيما س�جل  10مرتدات لصالح نت�س الذي يحاول
االنقضاض والتمس�ك بالصدارة خالل املراحل النهائية من
املوسم العادي.
لك�ن أنتيتوكونمبو ّ
أكد ّ
أنه لم يك�ن يف مبارزة تهديفية مع
دورانت ،وحاول فقط الرتكيز عىل نقاط القوة يف لعبته.
وس�يتواجه الفريق�ان مرة أخرى مس�اء الي�وم الثالثاء يف
ميلووك�ي ،يف منافس�ة يراه�ا كثيرون بمثابة ملح�ة عمّا
ستكون عليه األدوار االقصائية.
من جهة أخرى ،س�جل باس�كال س�ياكام وكايل لوري ما
مجموع�ه  76نقط�ة ،ليبقيا عىل آم�ال تورونت�و رابتورز
بالتأه�ل إىل األدوار اإلقصائية بعد فوزه عىل لوس أنجليس
ليكرز الذي ش�هد خ�روج نجمه ليربون جيم�س يف الربع
الرابع من املباراة .114 - 121
وأنهى سياكام املباراة مع  39نقطة (األعىل له هذا املوسم)
و 13مرتدة ،فيما أحرز لوري  37نقطة و 11تمريرة حاسمة

يف املب�اراة التي جمعت الفريقني اللذين فازا بالدوري خالل
املوسمني املاضيني عىل التوايل.
وخرس ليكرز ست مباريات من أصل آخر سبع،
وبات يعلم أن عودة جيمس إىل التش�كيلة
ليست الحل عىل اإلطالق.
وس�جل جيمس س�تا ً م�ن أصل 11
تس�ديدة ،وخرج بـ 19نقطة بعد
 28دقيق�ة ،لكن الالع�ب البالغ
من العمر  36عاما ً خرس الكرة
(ت�ورن أوفر) خمس مرات يف
مباراته الثانية ،بعدما غاب
عن عرشين مباراة إلصابة
يف الكاحل األيمن تعرض
لها يف  20آذار/مارس.
جيم�س
وغ�ادر
املب�اراة يف منتصف
الرب�ع األخري ولم
يعد.
وق�ال م�درب
ليك�رز فران�ك
فوغل إن جيمس:
“كان يعان�ي م�ن
بعض األلم .قررنا عدم
إدخال�ه مجدداً ،وس�نرى
كيف يشعر غداً”.
وبه�ذا الف�وز ،ب�ات رابت�ورز
على بعد مباراتني ونص�ف تقريبا ً
خل�ف واش�نطن وي�زاردز يف املعركة
على املركز الع�ارش املؤه�ل يف املنطقة
الرشقية.
ويف مب�اراة أخرى ،لم ينه العبا بوس�طن
س�لتيكس جايلين ب�راون وجايس�ون
تايت�وم املب�اراة التي خرسه�ا فريقهما
أمام بورتالند تراي�ل باليزرز ،129-119
بعدم�ا اصطدم�ا ببعضهم�ا البع�ض يف
الدقيقة األخرية من الربع الرابع.
وق�ع االصطدام بينما كان�ا يحاوالن صد
هجمة لرتايل بلي�زرز ،لكن تايتوم قال يف
وقت الحق إن إصابته لم تكن خطرية.
ويف سان أنتونيو ،سجل بن سيمونز سلة
يف الثاني�ة األخرية من املب�اراة ،فيما أحرز
جويل إمبييد  34نقطة و 12مرتدة ،ليفوز
فريقهم�ا فيالدلفي�ا س�فنتي س�يكرسز
على س�ان أنتونيو س�بريز  111 - 113بعد
التمديد.
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يف كاتالونيا.وكما كان الحال عند االنطالق ،انتهى السباق بوجود
سيارات مرسيدس وريد بول يف املراكز األربعة األوىل ،لكن مع تراجع
بوتاس اىل املركز الثالث خلف املكسيكي سريخيو برييس الذي أنهى
السباق من حيث بدأه ،وتقدم بوتاس اىل الثاني ،فيما حقق الندو
نوريس (ماكالرين) نتيجة مشجعة أخرى يضيفها اىل مركزه الثالث
يف إيموال والرابع يف البحرين ،بحلوله خامساً.
وبعدما تقدم زميله يف فرياري خالل التجارب التأهيلية بانطالقه
من املركز الخامس ،أنهى اإلسباني كارلوس ساينس السباق خارج
النقاط بحلوله يف املركز الحادي عرش ،فيما جاء شارل لوكلري يف
املركز السادس بعدما انطلق ابن موناكو من املركز الثامن.
أما سائق فرياري السابق األملاني سيباستيان فيتل ،فلم تكتمل
فرحته بانتقاله اىل حصة التجارب التأهيلية الثالثة للمرة األوىل مع
فريقه الجديد أستون مارتن ،إذ أنهى بطل العالم أربع مرات السباق
يف املركز الثالث عرش خارج النقاط.

صافرة هولندية تدير مواجهة
السييت وسان جريمان

وق�ع االختي�ار عىل الحك�م الهولن�دي بيورن كوبيرس ،ليدير
مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثالثاء بني
مانشسرت سيتي وباريس سان جريمان .وذكر االتحاد األوروبي
لك�رة القدم على موقع�ه اإللكرتوني ،أن كوبرييس س�يحظى
بمس�اعدة طاق�م مكون م�ن مواطنيه س�اندر ف�ان رويكيل
وإروين زينسترا .وس�يتوىل بول فان بويكل إدارة التحكيم عن
طريق الفيديو (الفار) بمساعدة دينيس هيجلر .ويخوض املان
سيتي مباراة العودة من موقع أفضلية عقب فوزه عىل بي إس
جي يف باريس بنتيحة )1-2(.

هل ميهد أشرف حكيمي لرتك إنرت ؟

لم يخف النجم املغربي أرشف حكيمي ش�وقه للدفاع عن ألوان
ريال مدريد اإلسباني يف فرتة سابقة وسط أنباء بشأن إمكانية
رحيله عن إنرت اإليطايل .وتوّج أرشف حكيمي أمس األحد بلقب
الدوري اإليطايل رس�ميا ً مع إنرت بعدما قدم موس�ما ً جيدا ً جدا ً
عق�ب انتقاله م�ن ريال مدريد الصيف الفائ�ت .وكان حكيمي
معارا ً إىل بوروس�يا دورتموند األملان�ي قبل أن يقرر ريال مدريد
بيع�ه إىل إنرت مقاب�ل قرابة  40ملي�ون ي�ورو .وتناولت بعض
الصح�ف يف األس�ابيع املاضية إمكانية اس�تعادة ري�ال مدريد
للنج�م املغرب�ي بحجة وجود بند يف عقده يمن�ح الفريق امللكي
أفضلية الرشاء يف حال قرّر إنرت بيعه .وأش�ارت الصحف حينها
إىل حاج�ة بطل إيطاليا لألموال بس�بب الظ�روف الصعبة التي
يم�ر بها معظم األندي�ة عىل خلفية اس�تمرار تداعيات جائحة
كورونا.وق�ال حكيمي عن عالقته بناديه الس�ابق ريال مدريد:
“كنت سأحب البقاء يف ريال مدريد” ،يف إشارة لرتكه باب العودة
مفتوح�ا ً أمام برييز رئي�س النادي .وتاب�ع“ :كان ريال مدريد
منزيل ،كنت س�أحب البقاء هناك والقتال من أجل مكاني ،لكن
الن�ادي قرر خالف ذلك” .ورفض حكيم�ي توجيه اللوم لإلدارة
أو حت�ى لزي�دان الذي اعتم�د علي�ه يف فرتته التدريبي�ة األوىل.
وسجّ ل حكيمي س�بعة أهداف وأسهم بست تمريرات حاسمة
يف موسمه األول مع إنرت تحت إدارة أنطونيو كونتي.

مبابي يثري الشكوك يف باريس قبل موقعة السييت
يثير كيلي�ان مباب�ي مهاج�م
باريس س�ان جريم�ان عالمات
االس�تفهام قبل مب�اراة فريقه
ض�د مانشستر س�يتي ،اليوم
الثالث�اء ،يف إياب الدور
قب�ل النهائ�ي
ل�دوري أبط�ال
أ و ر و ب�ا .
ذ ك�ر ت
صحيف�ة
ليكي�ب
ا لفر نسية
أن مباب�ي

لم يشارك يف مران فريقه أول أمس األحد،
ليعزز املخاوف بش�أن جاهزيت�ه البدنية
للقاء.وأضافت الصحيفة أن س�بب غياب
كيليان عن التدريبات لم يتضح بعد ما إذا
كان إج�راء احرتازي�ا أم أن أطباء باريس
يخفون ش�يئا أكثر خطورة بشأن إصابة
الالعب يف عضلة الساق اليمنى.
وأك�دت أيضا أنه يف كل األحوال ،س�يكون
مبابي ضمن بعثة الفريق التي سافرت إىل
إنجلرتا أمس االثنني .وخرس باريس ذهابا
عىل ملعبه بهدفني لهدف ،وتس�ببت هذه
اإلصابة يف غياب كيليان مبابي عن مباراة
فريقه األخرية ضد النس ،الس�بت املايض

يف بطولة الدوري.
وجاءت قائمة الفريق البارييس كاآلتي:
“ناف�اس  -ريك�و  -س�ايداني-
راندريمام�ي -باكير -كيمبيمب�ي-
ماركينيوس -ديال�و -فلورينزي -داجبا-
كيهير -ك�ورزوا -هريي�را -دانيل�و-
رافيني�ا -فريات�ي -باريدي�س -نيم�ار دا
س�يلفا -سارابيا -دراكس�لر -دي ماريا-
مويس كني -إيكاردي -مبابي”.
وأعلن الحس�اب الرس�مي لباريس س�ان
جريمان أن إدريسا جايا رغم أنه مستبعد
بعد ط�رده يف لقاء الذه�اب ،إال أنه انضم
للقائمة املسافرة إىل مانشسرت.

راموس وميندي يدخالن حسابات زيدان قبل موقعة تشيلسي
ت�درب قائ�د ري�ال مدري�د سيرخيو
راموس ،والظهري األيرس الفرنيس فريالند
مين�دي ،بق�وة أول أم�س األح�د ،يف املدينة
الرياضي�ة للملكي ،ليقرتبا م�ن العودة للعب
يف لندن أمام تش�يليس ،اللق�اء الذي يحتمل أن
يغيب عنه رافائيل فاران ،ويأمل فيدي فالفريدي
املش�اركة في�ه ،يف انتظار نتائ�ج اختباره األخري
للكش�ف عن فيروس كورون�ا .ويرتق�ب املدرب
الفرنسي زين الدين زيدان تط�ور حالتي راموس
وميندي ،كي يدفع بهما أساسيني يف مباراة إياب
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تش�يليس
ي�وم غد األربعاء .وكان زيزو قد قرر عدم الدفع
براموس يف مباراة أوساسونا بالليجا ،كي يتمكن
م�ن مواصل�ة التحس�ن على املس�توى البدني
خالل جلس�ات امل�ران ،وقد ب�ات يف وضع مثايل
يؤهل�ه للعودة ألرض امللعب.يف حني بدا تحس�ن
ميندي واضحا يف جلسة مران اليوم األحد ،حيث
أج�رى تدريب�ات كثيف�ة .وقد أكد الن�ادي امللكي
أن الالع�ب الفرنيس تعاىف من مش�كالته العضلية،
وحالته تطورت بش�كل إيجابي ويقترب من العودة
يف لقاء حاس�م .وما زال األوروجوائ�ي فالفريدي رهن
االنتظار ،إذ لم يتمكن من العودة للمران مع زمالئه عقب
إصابته بفريوس كورونا املس�تجد .وينتظر الريال أن يتلقى

على مدار الي�وم الضوء األخرض لعودته عىل الف�ور ،وفقا لنتائج
االختب�ار الذي خضع له الس�بت املايض للكش�ف ع�ن الفريوس.
وتق�ل احتماالت س�فر الفرنسي رافائيل ف�اران إىل لن�دن عقب
املتاعب التي ش�عر بها وأدت إىل استبداله يف لقاء أوساسونا ،وقد
حرض اليوم للمدينة الرياضية للخضوع لعالج ولم يتدرب ،وسيتم
الكشف أمس االثنني عن نتائج الفحض بالرنني املغناطييس الذي
خضع له للتأكد من إمكانية تعرضه إلصابة عضلية .ومنح زيدان
راح�ة لجزء كبري من الفري�ق األول يف ظل الحاج�ة للحفاظ عىل
قواهم ترقبا ملواجهة تش�يليس الحاس�مة يوم غد األربعاء .وعاد
ريال مدريد للمران صباح أمس االثنني بمش�اركة جميع الالعبني
املتاحني ،يف غياب املصابني داني كارباخال ولوكاس فاسكيز.

مفكرة الزوراء
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قدم التهاني إلدارتها الجديدة

حمافظ كربالء يزور فرع نقابة
الصحفيني العراقيني

كربالء/نينا:
هنأ محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاسم الخطابي رئيس وأعضاء الهيئة االدارية
لف�رع نقابة الصحفيني العراقيني يف كربالء ملناس�بة فوزه�م باالنتخابات التي جرت
مؤخرا.
وقال الخطابي  :ان االرسة الصحفية يف كربالء تس�تحق منا االعتزاز والتقدير مش�يدا
بدور فرع النقابة وس�عيه الدائم لخدمة الهيئة العامة يف حصولها عىل حقوقها التي
كفلها الدس�تورالعراقي  ،منوها اىل ان الحكومة املحلية تتابع بشكل يومي مايطرحه
االعالم الكربالئي من هموم املواطنني وما يرصده من مَ واطن الخلل .
من جهته عرب رئيس فرع النقابة حسني عبد االمري الشمري عن شكره لهذه الزيارة
 ،مثمنا دور الحكومة املحلية يف تقديم الدعم الالزم لالرسة الصحفية وتعاونها الدائم
لنيل حقوق الصحفيني والتي ياتي يف مقدمتها توزيع قطع ارايض سكنية لهم .

اللجنة التحضریية لفرع نقابة الصحفيني
يف كركوك تعقد اجتماعها االول

كركوك /نينا:
عقدت اللجنة التحضیرية لفرع كركوك لنقابة الصحفيني العراقيني اجتماعها االول
يف مقر الفرع برئاس�ة الزميل عباس البياتي وعضوية الزمالء رزكارشواني و مروان
العاني و حكيم جاالك و محمد الصـگر وانمار حسن .
وتم�ت خلال االجتماع مناقش�ة تهيئ�ة مس�تلزمات انتخابات فرع كرك�وك لنقابة
الصحفيين العراقيني لحني اختيار املوعد الجرائها وال�دور املهني للهيئة التحضیرية
يف الحفاظ علی الهوية الوطنية للنقابة .كما تم بحث و متابعة موضوع ملف ارايض
الصحفيني و املقر الجديد للفرع .
وناق�ش املجتمعون الوضع امل�ايل للفرع واالم�ور االدارية ومس�یرة العمل الصحفي
وسبل االرتقاء بها يف كركوك .
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حبضور نقيب الصحفيني مؤيد الالمي

الثقافة النيابية تبحث آلية توزيع املكافآت التشجيعية للصحفيني والفنانني واالدباء

املالي�ة يف وزارة الثقافة اليوم يف
مق�ر اللجن�ة  ،رضورة ش�مول
اكبر ع�دد م�ن املس�تحقني
له�ذه املكاف�أة ،خصوص�ا بعد
انقطاعها الكثر من  ٥س�نوات،
من خلال ايج�اد الط�رق املثىل
ملناقلة االموال وتبويبها لتغطية
املبلغ املطلوب».
كم�ا تم ت�دارس قضي�ة رواتب
موظف�ي وزارة الثقاف�ة
والس�ياحة واالث�ار ،وايج�اد
صيغ�ة قانوني�ة لرف�ع قيم�ة
الروات�ب واملخصص�ات ،اس�وة
بباق�ي ال�وزارات واملؤسس�ات
الحكومية.

بغداد/نينا:
بحثت لجنة الثقافة والس�ياحة
واالث�ار النيابي�ة  ،آلي�ة توزي�ع
املكافآت التشجيعية للصحفيني
والفنانني واالدباء ،بعد تخصيص
مبالغها يف املوازنة العامة 2021
بحضور جميع االطراف املعنية.
واك�دت رئيس�ة اللجن�ة النائبة
سميعة الغالب ،اثناء استضافة
نقي�ب الصحفيين العراقيين
مؤي�د الالم�ي ورئي�س االتحاد
العام لالدب�اء والكتاب يف العراق
ونقي�ب الفنانين العراقيين
ورئيس جمعية االدباء الشعبيني
ومدي�ر الدائ�رة االداري�ة ومدير

إسرائيل تواصل اعتقال  16صحفياً فلسطينياً

رام الله/متابعة الزوراء:
تواص�ل الق�وات اإلرسائيلي�ة
ً
فلس�طينا
اعتق�ال ( )16صحف ًي�ا
يف س�جونها ،يف ظ�روف اعتقالي�ة
قاسية ،كما كل األرسى واألسريات
يف س�جون االحتالل ،من بني هؤالء
الصحفيين الصحفي�ة بشرى
الطويل من رام الله.
وأك�د ن�ادي األسير الفلس�طيني
العاملي لحرية
يف بي�ان له يف الي�وم
ّ
الصحاف�ة ،وال�ذي واف�ق ام�س
االثنين املوافق الثالث م�ن مايو/
أي�ار م�ن كل ع�ام ،أن س�لطات
االحتلال اإلرسائيلي واصلت ،منذ
مطل�ع الع�ام الج�اري ،مالحق�ة
واعتقال الصحفيني الفلس�طينيني
والعرشات من النش�طاء ،وص ّعدت
م�ن ّ
تنفيذ املزي�د م�ن االنتهاكات
ّ
بحقهم.
وق�ال نادي األسيرّ :
«إن س�لطات
االحتلال تنته�ج جمل�ة م�ن
السياس�ات لتقيي�د ح ّريّ�ة ال�رأي
والتعبير واعتق�ال الصحفيين
والنش�طاء ،يف محاول�ة مس�تمرة
املجتمع�ي
لتقوي�ض دوره�م
ّ
والثق�ايفّ والس�يايسّ  ،ومنعهم من
الكش�ف ع�ن الجرائ�م املس�تمرة
ّ
بح�ق الفلس�طينيني ،وذل�ك م�ن
خالل املالحقة املستمرة ،واالعتقال
املتك�رر ،والتهدي�د ،واالعت�داءات
املتكررة يف ميدان العمل.
ُ
ّ
اإلداري
وتشكل سياس�ة االعتقال
أب�رز السياس�ات املمنهج�ة الت�ي
تستهدف الصحفيني ،حيث تواصل
اعتق�ال أربع�ة صحفيين اعتقاالً
إداريّ�اً ،كان آخرهم الصحفي عالء
الريم�اوي ( 43عامً ا) من رام الله،
املضرب ع�ن الطعام من�ذ لحظة
اعتقال�ه يف  21إبري�ل /نيس�ان
ّ
بحقه
املايض ،حيث أصدر االحتالل
ّ
إداري ملدة ثالثة أشهر.
أمر اعتقال
وتحتج�ز س�لطات االحتلال
الريم�اوي يف ظ�روف اعتقالي�ة

ّ
االنفرادي
قاس�ية يف زنازين العزل
يف س�جن «عوف�ر» ،حي�ث يواجه
ّ
خاصة أنه،
وض ًع�ا صح ًيا صع ًب�ا،
وقب�ل اعتقال�ه بفترة وجي�زة،
أُصي�ب بفريوس كورون�ا ،وال يزال
يعان�ي من آثار اإلصابة ،إضافة إىل
االعتق�االت املتكررة الت�ي واجهها
عىل مدار الس�نوات املاضية ،والتي
أثرت بش�ك ٍل ملح�وظ عىل وضعه
الصح�ي ،حي�ث وص�ل مجم�وع
س�نوات اعتقال�ه إىل قراب�ة ()11
عامً ا.
ُيشار إىل أن الريماوي متزوج وهو
أب لخمس�ة أطف�ال ،أكربهم يبلغ
م�ن العمر ( )15عامً �ا ،وأصغرهم
ثالثة أعوام.
وإىل جان�ب األسير الريم�اوي،
يعتق�ل االحتلال نضال أب�و عكر
وأس�امة ش�اهني وبرشى الطويل
اعتق�الاً إداريًّا .وبينّ نادي األسير
أن أب�و عكر ( 52عامً �ا) ،من بيت
ّ
اإلداري منذ
لحم ،يواجه االعتق�ال
س�نوات ،حي�ث تجاوزت س�نوات
اعتقاله املتكررة قرابة ( )17عامً ا،
ّ
ّ
اإلداري ،وخالل
رهن االعتقال
ُجلّها
ه�ذه الس�نوات ،واج�ه املالحق�ة
والتهدي�د املس�تمر ،وكان آخ�ر
اعتقال له يف شهر يوليو /تموز من
العام املايض ،حيث حوّله االحتالل
ّ
اإلداري ،وأصدر
مجد ًدا إىل االعتقال
ّ
ّ
ّ
إداري مدة ك ٍل
أمري اعتقا ٍل
بحقه
منهما  6أش�هر ،علمً�ا أن أبو عكر
القاب�ع يف س�جن «عوف�ر» ،نجله
كذلك معتقل إداريّا وهو محمد أبو
عكر.
كذل�ك يواص�ل االحتلال مالحقة
الصحفي�ة بشرى الطوي�ل (28
عامً �ا) من رام الل�ه ،حيث واجهت
الطويل عملي�ات االعتقال املتكررة
من�ذ ع�ام  ،2011ويف حينه ،حكم
ّ
بالس�جن مدة 16
عليه�ا االحتالل
ش�هرًا ،وأُفرج عنها بعد عدة أشهر
يف صفق�ة (وفاء األح�رار) ،وأعاد

اعتقاله�ا ع�ام  ،2014كم�ا أع�اد
ّ
بحقه�ا بقي�ة ُحكمه�ا ،وبعد ذلك
توال�ت عملي�ات اعتقاله�ا إدرايّا،
آخره�ا كان يف ش�هر نوفمبر/
ترشين الثان�ي  ،2020حيث أصدر
ّ
ّ
أم�ري اعتق�ال
بحقه�ا
االحتلال
ّ
إداري ،وتقب�ع الي�وم يف س�جن
«الدامون» إىل جانب رفيقاتها.
إضاف�ة إىل ذلك ،يواج�ه الصحفي
أس�امة ش�اهني ( 39عامً �ا) ،من
الخلي�ل ،عمليات اعتق�ا ٍل متكررة
ّ
ّ
اإلداري،
رهن االعتقال
ُجلّها كانت
حي�ث وص�ل مجم�وع س�نوات
اعتقاله إىل عرش س�نوات ونصف،
ّ
رهن االعتقال
منها خمس سنوات
ّ
اإلداري ،وأع�اد االحتالل اعتقاله يف
شهر سبتمرب /أيلول العام املايض،
ّ
اإلداري مجد ًدا،
وحوّله إىل االعتقال
ّ
ّ
ّ
إداري
أم�ري اعتقال
بحقه
وأصدر
مدة كل منهما أربعة أش�هر ،علمًا
أنه مت�زوج وهو أب لثالثة أطفال،
أكربهم عشرة أع�وام ،وأصغرهم
ثالث سنوات.
ولف�ت ن�ادي األسير إىل أن واق�ع
االحتلال فرض ،عىل م�دار العقود
املاضية ،عىل الصحفي الفلسطيني
االنخ�راط بالنض�ال بكل أش�كاله
وأدوات�ه كح�ق مشروع يف تقرير
املصير ،حي�ث ُيش�كل عمله�م
أب�رز أدوات النضال الفلس�طيني،
ومن أب�رز الصحفيين املحكومني
بأحكام عالية يف سجون االحتالل،
الصحفي محمود عيسى املحكوم
ّ
بالس�جن ثالث�ة مؤب�دات و()46
عامً �ا؛ و باس�م خندقجي املحكوم
ّ
بالس�جن ثالثة مؤب�دات ،وأحمد
ّ
بالس�جن مدة
الصيف�ي املحك�وم
( )17عاماً ،و منذر مفلح املحكوم
ّ
بالس�جن مدة ( )30عامً ا ،و هيثم
ّ
بالس�جن مدة ()28
جابر املحكوم
عامً ا.
يشار إىل ّ
أن كل من محمود عيىس،
وباس�م خندقجي ،ومن�ذر مفلح،

وهيثم جابرّ ،
تمكنوا خالل سنوات
س�جنهم من إنت�اج مجموعة من
الكت�ب والرواي�ات املهم�ة ،حي�ث
ُيش�كل اإلنت�اج املع�ريفّ
واألدب�ي
ّ
أب�رز أدوات الس�جناء يف مواجه�ة
سياس�ات االحتلال يف س�جونه،
وجزءا هاما من التأكيد عىل ّ
حقهم
يف حرية الرأي والتعبري.
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر أن االحتالل
ص ّع�د م�ن عملي�ات اعتق�ال
الصحفيني من�ذ أواخر عام ،2015
والت�ي تزامن�ت م�ع ان�دالع الهبة
الش�عبية ،إضافة إىل اعتقال املئات
م�ن املواطنني تحت بند ما ُيس�مى
«بالتحريض» عىل مواقع التواصل
االجتماعي ،وطالت هذه االعتقاالت
ّ
صحفيين وطلب�ة وأكاديميين
ونش�طاء ،كم�ا تعرض�ت رشكات
بث وإذاع�ات ومقرات لفضائيات،
خلال األعوام القليل�ة املاضية ،إىل
اإلغلاق م�ن قبل االحتلال بأوامر
عس�كرية ،رافق�ت ذل�ك عملي�ات
تخريب ومصادرة ،وبعض وس�ائل
اإلعالم أُغلقت جرّاء ذلك ،وفقد عدد
من الصحفيني عملهم.
وج�دد ن�ادي األسير مطالبت�ه
للمؤسس�ات الحقوقي�ة الدولي�ة
بالتدخ�ل جديّ�ا لوض�ع ح�د
النته�اكات االحتلال املتواصل�ة
ّ
بح�ق الصحفيني ،ومنه�ا عمليات
ّ
خاصة سياسة
االعتقال املمنهجة،

اإلداري ،وضمان ّ
ّ
حقهم
االعتق�ال
يف ممارس�ة حرّية الرأي والتعبري،
كم�ا دعا إىل رضورة دعم وإس�ناد
الصحفي عالء الريماوي يف معركته
ً
ّ
اإلداري.
رفضا لسياسة االعتقال
وكان�ت الجمعي�ة العام�ة لألم�م
املتحدة أعلنت اليوم العاملي لحرية
الصحافة يف ديسمرب /كانون األول
 ،1993بناء عىل توصية من املؤتمر
العام ليونس�كو ،ومن�ذ ذلك الحني
ُيحتف�ل بالذكرى الس�نوية إلعالن
وينده�وك يف جمي�ع أنح�اء العالم
يف  3ماي�و /أي�ار باعتب�اره اليوم
العاملي لحرية الصحافة.
ويعود تاريخ الي�وم العاملي لحرية
الصحاف�ة إىل مؤتم�ر عقدت�ه
يونس�كو يف وينده�وك يف ع�ام
 ،1991وكان املؤتم�ر ق�د ُعق�د يف
الثال�ث من ماي�و /أي�ار ،باعتماد
إعالن وينده�وك التاريخي لتطوير
صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة.
وبع�د م�رور ثالثين س�نة على
اعتماد هذا اإلعالن ،ال تزال العالقة
يّ
التقص عن
التاريخي�ة بني حريّ�ة
املعلوم�ات ونقله�ا وتلقيه�ا م�ن
جه�ة ،وبين املنفع�ة العام�ة من
جهة أخرى ،تحظى بذات القدر من
األهمية ،وس�وف تقام سلسلة من
االحتفاالت إلحياء الذكرى الثالثني
العتماد اإلعالن خالل املؤتمر الدويل
لليوم العاملي لحرية الصحافة.

بعد  10سنوات من إلغاء وزارته

تزايد تأثري اإلعالم «اجلديد» على الساحة التونسية

تونس/متابعة الزوراء:
بعد  10س�نوات من اإلطاح�ة بحكم الرئيس
التونيس األس�بق زين العابدين بن عيل وإلغاء
وزارة اإلعلام واملؤسس�ات الحكومي�ة التي
ترشف عىل قطاع االتصال الداخيل والخارجي
م�ا زال املش�هد اإلعالم�ي يف تون�س متقلب�ا ً
ويعكس مشهدا ً سياسيا ً متأزماً.
ويتساءل اإلعالميون واملثقفون والسياسيون
منذ وصول بع�ض معاريض النظام الس�ابق
إىل الس�لطة ح�ول م�دى إمكاني�ة تطوي�ر
املش�هد اإلعالم�ي م�ن دون ُحس�ن حوكم�ة
ملف التمويل ،وإحداث مؤسس�ات بديلة عن
وزارة اإلعلام والهيئات الحكومية الس�ابقة
الت�ي كان�ت تتحك�م يف توزي�ع اإلعالنات ويف
التمويل العمومي للقط�اع .ويرى البعض أن
اإلجاب�ة تتطلب فه�م تطور واق�ع اإلعالم يف
البالد وتأث�ره بعوامل كثرية م�ن بينها تزايد
تأثري «اإلعلام الجديد» واملواق�ع اإللكرتونية
واالجتماعي�ة مث�ل «فيس�بوك» و»يوتيوب»
و»إنستغرام».
ّ
ج�ل الدراس�ات والتقارير
يف الواقع ،تس�جل
املختص�ة ع�ن تط�وّر الحي�اة السياس�ية يف
تون�س ،بعد  10س�نوات من نهاي�ة حكم بن
توس�ع هام�ش الحري�ات عموم�ا ً
علي ،أن ّ
وحري�ة الصحاف�ة خاصة ،يعد أهم مكس�ب
حقيقي تحق�ق بعد عقود من نظ�ام الحزب
الواح�د و»التعددية املنقوص�ة» .إال أن تراكم
الصعوب�ات املالي�ة يف معظ�م مؤسس�ات
اإلعلام الحكومي�ة والخاص�ة عمّ�ق أزم�ة
ّ
وعق�ده ،وال س�يما م�ع
املش�هد اإلعالم�ي
انكم�اش جمهور «اإلعالم التقلي�دي» وتزايد
تأثير «اإلعلام الجدي�د» أو»اإلعلام البديل»
واملواقع االجتماعية التي تحوّل فيها املواطن
م�ن «مس�تهلك» ...إىل «منت�ج» أو «مواط�ن
صحفي».
لقد س�اءت األوضاع املالية ملعظم مؤسسات

القن�وات التلفزيونية واإلذاعية وس�ارت نحو
اإلفلاس والعجز .وه�ذا ما فتح الب�اب أمام
تب�ادل االتهامات بني أصحابه�ا والصحفيني
والسياسيني باللجوء إىل املال السيايس املشبوه
داخليا ً وإىل «التمويل األجنبي» والوقوع يف فخ
لعبة املح�اور اإلقليمية والدولي�ة ،كما تقول
آمال الحاج عيل ،وهي رئيسة تحرير عدد من
املواقع التونسية الناطقة بالفرنسية.
ويف الوقت نفس�هّ ،
صنفت املواقع االجتماعية
سياس�يا ً ومالي�ا ً حس�ب مس�اندتها أو
معارضته�ا له�ذا الط�رف الس�يايس أو ذاك،
حس�ب األكاديم�ي صلاح الدي�ن الدري�دي
الخبري الدويل يف اإلعالم .كذلك أضحت وس�ائل
َّ
تصنف من حيث
اإلعالم غري التابعة للحكومة
ً
توجّ هاتها السياس�ية ومواقفه�ا تبعا لقربها
من الغالبية الحاكمة والربملانية بقيادة حزب
«حركة النهضة» اإلسلامي أو م�ن األطراف
السياسية التي تعترب أن «الربيع العربي» كان
«مؤامرة خارجية» قادتها واشنطن وباريس
وأنق�رة .وتتزع�م التيار الثان�ي عبري مويس،
رئيسة الحزب الدس�توري الح ّر وقيادات من

«اليس�ار الراديكايل» املاركسي والقومي مثل
ح�زب العمال الش�يوعي و «حركة الش�عب»
وحزب التيار الشعبي.
املهنية والتوظيف
إال أن بع�ض الن�دوات العلمي�ة الت�ي تعقد يف
كلية الصحافة يف الجامعة التونس�ية ،وأيضا ً
يف مراكز الدراسات املستقلة ،تعترب أن املشهد
اإلعالمي التونيس ازداد تعقيدا ً كذلك ألن عددا ً
كبريا ً من الصحفيني واملرشفني عىل املؤسسات
اإلعالمي�ة العمومي�ة والخاص�ة .إذ يق�ول
اإلعالم�ي األكاديم�ي هاني مب�ارك أن هؤالء
«وقع�وا يف فخ الخلط بني املهني�ة (الحرفية)
والتوظي�ف الس�يايس والحزب�ي واالنتخابي
واإليديولوجي» .ومن ثم ،تس�بب هذا الخلط،
حسب اإلعالمي والكاتب نرص الدين بن حديد
«يف فش�ل وس�ائل اإلعالم يف املس�اهمة ،قوالً
وفعالً ،يف إنجاح مسار اإلصالحات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الشاملة
الت�ي طال�ب به�ا الش�باب والش�عب خلال
احتجاجات�ه االجتماعي�ة يف نهاي�ة 2010
ومطلع .2011

وحس�ب أستاذ اإلعالم املنجي املربوكي ،كانت
النتيجة فشل اإلعالم التونيس يف االنحياز فعالً
إىل فئة الشباب والطبقات الشعبية والوسطى
الت�ي تحلم من�ذ أكثر من  10س�نوات بإعالم
جدي�د ال يك�ون مواليا ً لس�لطات االس�تبداد
والقمع والرشوة والفساد.
أيضاً ،تس�بب هذا الفش�ل ،حس�ب اإلعالمي
عيل اللايف ،يف انخراط معظم وس�ائل اإلعالم
الرس�مية «يف الرتوي�ج مل�ادة إخباري�ة تخدم
ع�ن قصد وعن غري قصد قوى الثورة املضادة
واللوبي�ات السياس�ية واملالي�ة واألمنية التي
مبكرا ً
تس�عى من�ذ  2011إلجه�اض الث�ورة ّ
وااللتفاف عليها» .ويتابع الاليف قائالً« :تسبب
ذل�ك يف احت�واء ش�عارات التغيير واإلصالح
والث�ورة حين�اً ،وتهميش�ها حين�ا ً آخر ،عرب
توري�ط وس�ائل اإلعالم والنخ�ب يف رصاعات
آيديولوجية ومعارك هامش�ية حول العقيدة
والرتاث واإلسلام والعلماني�ة ،بهدف رصف
أنظ�ار الش�عب وصن�اع القرار ع�ن أولويات
التنمية والش�فافية يف املعاملات االقتصادية
والسياسية.
من جهته ،يربط األكاديمي والحقوقي هيكل
ب�ن محف�وظ تعقي�دات املش�هد اإلعالمي يف
تون�س بتأزم املش�هد الس�يايس ،معتبرا ً أن
ّ
ويس�جل بن محفوظ أن
«األول مرآة للثاني».
ّ
املتحكمني يف املشهدين السيايس واإلعالمي لم
يستوعبوا دروس املايض القريب ،منذ استقالل
البالد عن فرنس�ا يف مارس (آذار) .1956 ،ثم
موافقة الرئيس األسبق الحبيب بورقيبة عىل
«التعددية اإلعالمية والسياس�ية» منذ أواخر
الس�بعينات ومطل�ع الثمانين�ات م�ن القرن
امل�ايض يف عهد رئيسي الحكوم�ة الليرباليني
اله�ادي نويرة ومحمد مزايل .ويكش�ف مدير
معهد الصحافة وعلوم األخبار السابق العميد
محم�د حمدان يف دراس�ة مطوّلة أن وس�ائل
اإلعالم «ساهمت يف إجهاض تجارب التعددية

واالنفت�اح الس�ابقة» ،وخاص�ة بمناس�بة
انتخاب�ات  1981و 1989التي ش�اركت فيها
املعارض�ة بكثاف�ة ث�م بمناس�بة انتخاب�ات
 2011و 2014و .2019وأجهض�ت بع�ض
لوبيات «املصال�ح واآليديولوجيات املتطرفة»
التعددي�ة اإلعالمي�ة ودفع�ت م�رارا ً األوضاع
نحو إفش�ال االنتخابات السياسية والنقابية،
ثم دفع الس�لطات الدولة نحو أولويات أمنية
بحت�ة يف معالج�ة امللف�ات السياس�ية تحت
يافطات عديدة م�ن بينها «مكافحة التطرف
واإلرهاب».
األخبار الكاذبة
غير أن املتغري األه�م يف املش�هدين اإلعالمي
والس�يايس بات تزايد تأثير «اإلعالم الجديد»
واملواق�ع االجتماعية التي دعم�ت ظاهرة ما
يس�مى بـ«الصحف�ي املواط�ن» و «جمهور
فيسبوك ويوتيوب».
وقد أعد الباحث محمد العربي ع ّزوز دراس�ة
مطولة ع�ن «املواق�ع االجتماعي�ة بعد ثورة
 »2011تن�اول فيه�ا «تزاي�د خط�ر توظيف
فيس�بوك» يف معارك سياس�ية وآيديولوجية،
ونشر األخبار الكاذبة واإلش�اعات واالفرتاء.
وتوص�ل ع� ّزوز إىل اس�تنتاجات مهم�ة م�ن
بينه�ا أن اس�تخدام «فيس�بوك» يف تونس م ّر
بمرحلتني أساسيتني:
املرحل�ة األوىل قب�ل ث�ورة  2011حني كانتالوحدة هي الس�مة البارزة ،أي وحدة غالبية
املشرتكني ضد النظام السابق.
املرحل�ة الثانية ،أي مرحلة ما بعد إس�قاطحك�م ب�ن علي ،وفيه�ا انقس�م «صحفي�و
الفيسبوك واملواقع االجتماعية» واملتحكمون
يف وس�ائل اإلعلام الحديثة ،مث�ل «يوتيوب»،
إىل فئ�ات سياس�ية وآيديولوجي�ة ل�كل منها
ارتباطات�ه وقناعاته الفكري�ة واآليديولوجية
والعقائدية.
وبالت�ايل ،تط�ور الرصاع م�ن مواجهة خصم

مشترك إىل مواجه�ة داخلي�ة بين الفئ�ات
الت�ي كان�ت لها مصلح�ة يف إس�قاط النظام
السابق .وهنا اختلط الغث بالسمني ،وتغريت
األولوي�ات :بين دع�اة التصعي�د و«الث�ورة
املس�تمرة» وأنص�ار التهدئ�ة والتواف�ق بني
األط�راف السياس�ية واالس�تقرار والكف عن
املزاي�دات .وثمة م�ن يربط س�لبيات املرحلة
الجديدة من «الفلتان اإلعالمي» بما تش�هده
تونس م�ن «فلتان» س�يايس ونقاب�ي أمني،
وهو م�ا يظه�ر بوضوح م�ن خلال انتهاك
أخالقيات العمل الصحفي ،وتبادل الش�تائم،
والخ�روج ع�ن قواع�د الح�وار املتحرض بني
الفئات املختلفة سياسياً.
ويف الوقت نفس�ه ،انتشرت يف آالف صفحات
«فيس�بوك» و«يوتي�وب» الت�ي يزوره�ا
ً
ّ
معلقون
يومي�ا ما يصف�ه
ماليين املواطنني
مُ
غرضة» و«حمالت شيطنة
بـ«اس�تخدامات ِ
وتش�ويه لآلخر» ،وما إىل ذلك م�ن تجاوزات.
وتس�تهدف هذه الحملات كبار املس�ؤولني
يف الدول�ة وقي�ادات األحزاب ورج�ال األعمال
والنقابيني واملثقفني ونشطاء املجتمع املدني،
مثلم�ا تس�تهدف الصحفيين والقائمني عىل
قطاع اإلعالم التقليدي.
حس�ب دراس�ة الخبري ع� ّزوز ف�إن املفارقة
الظاه�رة للعي�ان ه�ي أن «املحافظين -
اإلسلاميني» أصبح�وا أكث�ر تأثيرا ً يف الرأي
الع�ام ألنهم األكث�ر تأثريا ً يف «فيس�بوك» من
«العلمانيني واليساريني أو الحداثيني عموماً».
ويق�ول إن ذلك م�ا يبدو جليا ً م�ن خالل عدد
املعجبين بالصفح�ات ذات التوج�ه الدين�ي
كم�ا تبينه األرق�ام .وعلي�ه ،اس�تنتج ع ّزوز
أن املواق�ع االجتماعي�ة ّ
مكن�ت املجموع�ات
الفكرية والسياس�ية املوصوفة بـ«الرجعية»
واملحافظة من التأثري أكثر يف ماليني املبحرين
يومي�ا ً يف «عال�م اإلنرتنت» و«وس�ائل اإلعالم
البديلة»( .املصدر/الرشق االوسط)
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قراءة يف رواية (أسفل خاص) للروائي أسعد اهلاللي
أنفال كاظم

يف ه�ذه الرواية يط�رح الروائي أس�عد الهاليل
قضي�ة يف غاي�ة األهمي�ة وتخ�ص صمي�م
املجتمع�ات الرشقية الذكورية والفهم الرشقي
للمرأة والجنس يف عموم الوطن العربي ورفض
العن�ف والذكوري�ة ،تناوله�ا بمحورين(عل�م
النف�س االجتماع�ي وعل�م النف�س الجنيس)
أال وه�ي صعوب�ة محافظ�ة الفت�اة على
عفتها(اس�فلها الخاص)وسط عيون ذكورية
الت�رى فيها س�وى دمية بوجه جميل وجس�د
يفيض انوثة ويثري الشهوة ،ومن هذه القضية
اش�تق الكاتب تس�مية الرواية متقصداً(أسفل
خاص)لريبط العنوان باملضمون األسايس لها.
وه�ذا ما ح�دث بالفعل مع الفت�اة ذات الوجه
األبيض املش�وب بالحمرة التي رافقت والدايها
العراقيين برحل�ة الغرب�ة إىل اليم�ن ،وه�ذا
الهروب كان بمثابة رشارة البدء لسلس�لة من
الهروب�ات بع�د أن ُقتل والدها عىل يد ش�خص
يدعى(سمعان الجريان)الرجل املمتلئ فحولة
وق�وة الب�أس بع�د خيان�ة زوجي�ة مقصودة
وتواط�ؤ م�ن قبل والدته�ا لتتزوج من�ه اخريا ً
وتصب�ح الفت�اة عرضة للتح�رش الجنيس من
قبله مم�ا يدفعها ملغ�ادرة القري�ة متجهة اىل
املدينة ومن هنا تبدأ محاوالت متتالية للهروب
والحصول عىل عمل رشيف من جهة ومن جهة
أخرى للمحافظة عىل نفسها وصون عفتها إذ
وصفت نفس�ها عىل انها(امل�رأة_ الزئبق)التي
خرجت م�ن كل معاركها الزئبقي�ة باإلنتصار
فهي تنزل�ق كالزئبق بمناورته�ا وقدرتها عىل
اله�روب بالوق�ت املناس�ب م�ن بين األنام�ل
االفعوانية.اس�تطاع الكاتب من إيصال الفكرة
الرئيسة بسالس�ة وموضوعية وبنفس الوقت
معالج�ة القضي�ة املحورية التي ت�دور حولها
األح�داث مس�تخدما ً أس�لوب االس�تعادة من
الذاكرة حت�ى يمأل كل الثغ�رات الرسدية اثناء
التنقالت بني امل�ايض والحارض واليات متميزة
مث�ل آلي�ة التك�رار لبع�ض املف�ردات لتعزي�ز
الفك�رة والتذكير باملح�ور األس�ايس للرواية
فضلا عىل البن�اء الرسدي املتمي�ز الذي اتخذ
ش�كالً تراكميا ً م�ن خالل بن�اء الرواي�ة بناءا ً
قصصيا ً وتقسيمها إىل اثنتي عرش جزءا ً يحمل

كل منه�ا عنوان�ا ً مقتبس�ا ً من عب�ارة يف متن
الج�زء من اجل ديموم�ة الرتابط بين األجزاء
الت�ي تحم�ل احداثا ً تص�ب يف مج�رى الحدث
الرئييس والشخصيات التي وضعت بنموذجني
احدهما س�لبي واألخرايجاب�ي وتأثرياتها عىل
الحبكة التي نس�جها دون اثارة الصخب ودون
اثارة جريمة انتقام الحقة للجريمة األساسية.
تمثلت الحبكة بنوعني ،حبكة فرعية لكل جزء
من األجزاء تص�ب يف صميم الحبكة الرئيس�ة
التي تسير بصورة تصاعدي�ة وصوالً إلنتصار
البطل�ة وم�ن املُلف�ت ان الكات�ب اس�تخدم
اقتباسات ملفكرين معارصين وقصائد لشعراء
عراقيني ،عرب وأجانب لتعزيز األحداث وتقوية
الحوارات،بع�د ان وضع الكاتب حجراألس�اس
يف بداي�ة الرواي�ة واملتمثل�ة بجريم�ة قتل والد
البطلة،وجع�ل اح�داث الرواي�ة ت�دور ح�ول
الش�خصية الرئيس�ة التي تحمل العبء األكرب
لرؤيته وهي البطلة الجميلة وكما يرى الروائي
غائ�ب طعم�ة فرمان(تقوم هذه الش�خصية
بدور رئيس ،تكون قوة األحداث وحركة الرصاع
مركزة عليها فهي نقطة ارتكاز البنية الروائية
ومنه�ا تنطل�ق الفعالي�ات املختلف�ة إذ يتجىل

رواية زوربا اليوناني ...لعبة االنتصار على احلزن
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دوره�ا يف إثراء الحدث ونمو الفكرة وتداعيها)
وبمس�اعدة ش�خصيات ثانوي�ة بعضه�ا ذات
أث�ر إيجابي والبع�ض اآلخر أثر س�لبي تتباين
يف أدواره�ا ومهمته�ا يف دف�ع عملي�ة التنامي
السردي إىل األمام ،تظه�ر وتختف�ي بالتتابع
وبما ان الش�خصيات تعد م�ن العنارص املهمة
الت�ي يعتم�د عليها نجاح الرواي�ة فقد تناولها
الكاتب بش�كل مميز،الش�خصيات الرئيسية؛
الفت�اة الجميلة التي تتمح�ور حولها األحداث
ونال�ت العناية الكبرى من الكات�ب فوصفها
وصفا ً مميزا ً لتكون اكثر من مجرد فتاةعادية
ب�ل فتاة حظيت بنقمة الجمال التي جعل منها
ً
قاطب�ة ،ث�م ارتكز عىل
مح�ط انظ�ار الرجال
مثابرته�ا ومحاوالته�ا الدؤوب�ة للحفاظ عىل
نفس�ها من جهة ومن جهة اخ�رى ارتكز عىل
قوتها التي تتفجر رغم فقرها وكثرة املغريات
اال انها ال تبيع جس�دها مهم�ا كلف األمر،ولم
ينس الكاتب ب�أن يتوغل يف ذكري�ات الطفولة
البائسة املشوهة بمشهد بشع انطبع بذاكرتها
وانته�ى بأطالق ناري وما ينطوي عىل ذلك من
حزن رسم مالمح حياتها وشعورها باالغرتاب
النفيس يف املايض والحارض الذي عاش�ته بقبح

م�ع الذك�ور الذين صادفتهم وس�لكوا ابش�ع
السبل لنيل اسفلها الخاص ،ومن الجدير بالذكر
وجود ش�خصية رئيس�ة اخرى يس�لط عليها
الكاتب األضواء يف النهاية وهو الشاب الشاعر
الذي التقته مع اخر هروب لها بعد ان اوصدت
بوجهه�ا كل األبواب ،ينبض باملش�اعر النبيلة
واإلنس�انية ذو فكر فذ وعقليه متفتحة يعاني
ايض�ا ً من انتهاك أعاله الخ�اص املتمثل بعقله
من قبل رؤساء عمله من خالل محاولة تدجينه
وسلب ارادته،اغدقها بكلمات العطف والشفقة
التي لم تس�مع مثيالً لها ،فلم يفكر بها سوى
كإنس�انة تحتاج اىل املس�اعدة ،ش�اب احسن
تغطيته�ا وحمايتها بدثاره الوحيد خش�ية ان
يص�اب جس�دها بالربد ،كم�ا و رك�ز الروائي
عىل خلق ش�خصيات ثانوية تتفاعل بسالس�ة
م�ع البطل�ة وتضي�ئ جوانبه�ا الخفيةوكم�ا
يرى عبداللطيف محمدالحديدي(الش�خصيات
الثانوي�ة تضي�ئ الجوانب الخفية للش�خصية
الرئيسية وتكون اما
جمال قام باإلرسال اليوم ،الساعة  10:23ص
عوامل كش�ف عن الشخصية املركزية وتعديل
س�لوكها واما تبعٌ لها وت�دور يف فلكها)وهذه

الش�خصيات التق�ل أهمية عن الش�خصيات
الرئيس�ية كم�ا ي�رى الروائ�ي غائ�ب طعمة
فرمان(التقل أهمية عن الشخصيات الرئيسية
فهي تسهم اسهاما ً فاعالً يف بناء الشخصيات
األساسية واحداث الرواية وموازنتها)وتناولها
الكات�ب بأثرين احدهما س�لبي واألخرإيجابي
مث�ل جارته�ا الطيب�ة التي جس�دت النموذج
اإليجاب�ي والت�ي كانت بمثاب�ة االم الحقيقية
له�ا ،عطف�ت عليه�ا واكرمته�ا رغ�م فقرها
ومسحت دموعها املنهمرة بمواساة وساعدها
باملضي قدماً،ام�ا األنم�وذج الس�لبي فتمثل
ب(س�معان الجريان)ال�ذي ل�م يكت�ف بقتل
والده�ا واالس�تحواذ على والدته�ا ب�ل حاول
مرارا ً وتكرارا ً رسقة اس�فلها الخاص بغزواته
املتكررة كل ليلة محاوالً انتهاك اسفلها الخاص
وس�لبها دفء رقاده�ا ،كان تأثيره س�لبيا ً
بمايكفي لجع�ل الفتاة تكره كل الرجال،ومن
النماذج الس�لبية األخرى املش�ابهة لس�معان
الجريان والتي ظهرت بالتتابع(،زميل عملها)
الغائص يف انجذابه املقيت اتجاه الفتاة والذي
طل�ب منها وبكل وقاح�ة الحصول عىل األعىل
الخ�اص بقوله؛(يكفيني نصفك األعىل وليكن
النص�ف األس�فل لآلخرين)(،صاح�ب املتجر)
الذي عملت فيه وشهوته الهوجاء التي ترتقب
خط�وات الفت�اة بتمعن وش�هوة طيلة الوقت
لإليق�اع بها واش�باع غرائزه (،اب�ن جارتها)
املجن�ون الذي اليكف ع�ن مراقبتها واختالس
النظ�ر اليه�ا م�ن خل�ف النواف�ذ والس�تائر
وال�ذي الترتدد األم برضب�ه (بالنعال) لتنبيهه
ح�ال تعرض�ه للفت�اة ومضايقتها(،مدي�ر
عمله�ا) ذو الوج�ه املبلط بتقاطيع س�اخطة
وش�هوة حيواني�ة ومس�اومتها على راتبه�ا
الش�هري مقاب�ل الحص�ول على ج�زء منها
ومهاجمته�ا وتمزي�ق ثوبها املرص�ع بالعفة
والنقاء(،الضابط) الذي هرعت له مس�تنجدة
من نذالة ترصف مديره�ا والذي اظهر دناءته
يف وك�ره ،وكر الذئاب املس�عورة مطالبا ً إياها
بقضاء ليلة حمراء يف ش�قته ونعتها بالعاهرة
واتهامه�ا بممارس�ة الدعارة،واخرياً(الوزير)
الذي لج�أت اليه لعله ينصفها والذي اعتقدت
ان�ه ذوخلق لكنها رسعان ما بدأت باس�تقبال

الهداي�ا من قبل س�كرتريته حت�ى ادركت انه
س�معان الجريان بوجه اخ�ر خصوصا ً بعدما
ابلغته�ا انه ي�ود زيارته�ا يف غرفته�ا وبعدما
احس�ت بالخط�ر املح�دق بها ق�ررت الهروب
اىل الالعودة،وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ان الكاتب
لم يمنح ش�خصياته التس�ميات فكلها بدون
أس�ماء حتى الرئيس�ية منها ماعدا(س�معان
الجريان)ولك�ون اس�م الش�خصية يحم�ل يف
طيات�ه مجموع�ة من ال�دالالت داخ�ل البنية
الرسدية فضالً عن أهميته يف النس�يج الروائي
وألنه وكما جاء نقالً عن الدالالت الس�يميائية
يف الرواي�ة العربي�ة الس�عودية(داللة إضافية
التخل�و من أهمي�ة تتميم صورة الش�خصية،
واملفرتض ان تكون هنالك خلفية السم البطل
وأسماء الشخصيات املساعدة اوالً؛الن تسمية
الش�خوص رضوري�ة اذا ماتع�ددت يف النص
القصيص الواحد وثانيا ً الن تس�مية الش�خص
باسم خاص يشكل العنرص األبسط يف التمييز
كم�ا يقول وثالث�ا ً الن التس�مية جزئية بنائية
كباق�ي الجزئي�ات املؤلفة)أجد ل�و ان الكاتب
قد منح ش�خصياته الرئيس�ية(البطلة الفتاة
الحس�ناء والبطل الش�اب األس�مر الش�اعر)
التس�ميات على األق�ل ليتي�ح املج�ال ملخيلة
املتلقي بأن تنسج صورة مرتابطة بني الوصف
الذي رس�مه للش�خصيات والدور الذي ُخلقت
ألجله والحدث الذي تمحورت حوله مع األسم
الذي يعطي مدل�وال مهما لها وكذلك يؤثر عىل
الجانب النفيس للقارئ وتؤثر عىل مدى تعلقه
بالشخصية وعدم نس�يانها حتى بعد اإلنتهاء
م�ن الرواي�ة ،واخيرا ً تف�ردت رواية(أس�فل
خاص)بقوة يف شد املتلقي من خالل اعتمادها
على جماليات السرد وتقنيات�ه بحرفية وقد
وفق تماما ً بإيص�ال فكرة مهمة فمثلما ُيقتل
الجمال بمحاولة إنتهاك األسفل الخاص كذلك
ُينته�ك األعلى الخ�اص بحبكة ممي�زة لربط
األسفل الخاص باألعىل الخاص،الرواية حائزة
على جائ�زة االب�داع الثاني�ة عن دارالش�ؤون
الثقافية العامة يف العراق  ٢٠١٢والتي صدرت
عن مؤسسة ش�مس للنرشواإلعالم بالقاهرة
وق�د تم إعادة نرشها عام  ٢٠٢١عن دار الوان
للطباعة والنرش

اعداد  /معتز عبد الرحيم
زورب�ا اليونان�ي ه�ي رواية للكات�ب نيكوس
كازانتزاكي�س .تدور أحداثه�ا عن قصة رجل
مثقف ،اس�مه باس�يل ،غارق يف الكتب يلتقي
أم�ي مدرس�ته الوحيدة هي
مصادف�ة برجل
ّ
الحياة وتجاربه فيها .رسعان ما تنشأ صداقة
بني الرجلني ويتعلم فيها املثقف باس�يل الذي
ورث ماال من أبيه الكثري من زوربا عن الحياة
وع�ن حبها وف�ن عيش�ها .أنتج�ت هوليوود
فيلما ش�هريا أيضا مقتسبا من الرواية يحمل
نفس العن�وان وقام ببطولت�ه املمثل «أنتوني
كوين وحقق الفيلم شهرة كبرية.
نيك�وس كازنتزاكي كاتب وفيلس�وف يوناني
الجنس�ية ول�د يف (1882 – February – 18
 )ADوم�ات يف (1957 – October – 26
اش�تهر (نيكوس) بروايته (زورب�ا اليوناني)
حيث تعتبر هذه الرواية من أب�دع ما ألفه يف
حياته من روايات .
الكتابة عن�د (نيكوس كازنتزاكي�س) تمتلك
قدرًا كب ً
ريا م�ن الجاذبية الش�ديدة بأفكارها،
تتكل عىل اللحظة التي استس�لم القارئ فيها،
بحي�ث يحلق مع بخ�ار معناها الذي تس�مو
باألرواح إىل عوالم سامية.
ق�ال الكات�ب الكبير (البير كام�و (Albert
 Camusعن�د ف�وزه (بجائ�زة نوب�ل (Nobel
 Prizeللأدب وذلك يف الع�ام ( )AD 1957ولم
يف�ز بها (نيكوس كازنتزاكي�س) حينها ،قال
(البير كام�و)“ :إن كازنتزاكي�س يس�تحق
الجائزة أكثر مني بمائة مرة”.
ومما ال شك فيه أن كالمً ا من هذا القبيل وعىل
لس�ان الكاتب الكبري (البير كامو) يغني عن

التعريف بالكاتب (كازانتزاكيس) .وعند وفاة
(كازنتزاكيس) كتب عىل قربه العبارة التالية:
ً
ش�يئا ،أن�ا حر
“ال أطم�ع يف يشء ،وال أخ�اف
اآلن”.
ويف الع�ام ( )AD 1988قام�ت الحكوم�ة
اليونانية بتكريمه بأن أص�درت طاب ًعا بريد ًيا
يحمل صورته ،ويف الذكرى الخمسين لوفاته
قام مصرف اليونان الرس�مي بإصدار عملة
معدني�ة م�ن فئ�ة  )EUR )10العشرة يورو
تحمل رس�مًا للكاتب (كزانتزاكيس) عىل أحد
الوجوه وعىل الوجه اآلخر توقيعه.
محور رواية “زوربا” يدور حول ش�خصيتني
من عاملني مختلفني :األوىل شخصية “باسيل”
راوي الحكاي�ة ،وه�و كاتب إنكلي�زي نصفه

يوناني ،يرث منجما ً للفحم الحجري يف جزيرة
كريت اليونانية .والشخصية الثانية هو زوربا،
العامل العجوز البسيط الذي يبحث عن عمل.
يقرر باس�يل أن يغير نمط حياته ،فيس�افر
اىل كري�ت ليتع�رّف إىل أمالك�ه ويفتتح املنجم
القدي�م .وإذ ب�ه يق�وم برحلة يكتش�ف فيها
ذاته ويتحرر من أوهامه الشخصية وذلك عىل
ي�د زروبا ،ويج�ري ذلك بالح�وار بينهما تارة
وبالش�جار تارة .باس�يل الق�ادم من مجتمع
مرموق ونخبوي ،س�يتعرّف خلال محاولته
اس�تثمار املنجم عىل مجتمع مغاي�ر ملا ألفه،
مجتم�ع تحكم�ه تقالي�د صارم�ة ،تصل حد
القس�وة ،ومن جهة أخرى هو مجتمع قريب
م�ن الطبيعة بل يكاد يندمج معها .يف وس�ط

هذه البيئة الجديدة س�يقف باس�يل مندهشا ً
أمام فلس�فة زوربا يف الحياة وخربته العميقة
التي اكتس�بها م�ن خالل رحالت�ه املتعددة يف
اليون�ان ومقدوني�ا وروس�يا وغريه�ا .ويجد
باس�يل أن الكتب الكثرية الت�ي قرأها وكتبها
ال تكفي لتفسير تفاصيل العالقات اإلنسانية
والرغب�ات والتوجهات املختلف�ة ،فيما ينجح
زورب�ا ببس�اطته وتعلق�ه بمف�ردات الحياة
والطبيع�ة أن يق� ّدم ل�ه الكثري م�ن اإلجابات
والحلول.
زوربا هي شخصية حقيقية قابلها نيكوس يف
إحدى اس�فاره ،وقد اعجب به اعجابا شديدا،
فكتب رواية باس�مه .امللف�ت يف رواية زوربا،
هو قدرة نيكوس عىل وصف ش�خصية زوربا
ّ
ومفص�ل وعميق ،حت�ى انك
بش�كل مط�وّل
تشعر لوهلة أن زوربا هو الشخص األعظم يف
هذا الكون .املميز يف زوربا هو انه يحب الحياة
بكل أش�كالها ،ال يذكر الحزن ،بل يذكر الفرح
دائما .يف لحظات حزنه الش�ديد ،أو س�عادته
الش�ديدة ،يرقص رقصته املش�هورة( ،رقصة
زوربا) ..يف تلك الرقصة ،يقفز إىل األعىل ألمتار
ويس�تغل كل م�ا هو حول�ه من بشر أو من
أدوات وجمادات
يروي شخصية زوربا ،شخص لقبه « الرئيس
« وه�و ش�خص يونان�ي يرغ�ب يف اس�تثمار
أموال�ه يف مشروع م�ا ،فيقنع�ه زورب�ا بأنه
يس�تطيع اس�تثمار أمواله يف منج�م للفحم،
ولكن مح�اوالت زوربا لصناع�ة مصعد ينقل
الفح�م م�ن م�كان مل�كان ،تب�وء بالفش�ل،
ولك�ن زوربا املفع�م بالحياة ال يي�أس يحتاج
زورب�ا ألدوات م�ن املدين�ة ،فيأخ�ذ كل أموال

العرا ُق هو العراق!..

لكل اغنية حكاية
اعداد  /سحر األمري
س�أذكر ثالث اغنيات مع حكاية
كل اغنية وبشكل موجز
«زورون�ي كل س�نة م�رة» قصة
أغنية كتبت عىل فراش املرض
كات�ب ه�ذه األغنية هو الش�يخ
محم�د يونس الق�ايض ،ويحكى
السبب يف ميالد هذه األغنية بأنه
ً
مرضا
م�رض يف يوم م�ن األي�ام
شدي ًدا ،وقام بزيارته كل األصدقاء
واأله�ل ،ولك�ن كان�ت املفاج�أة
ه�ي زي�ارة ش�قيقته الت�ي كان
بين�ه وبينها ن�زاع وخصام وصل
إىل التق�ايض يف املحاك�م بس�بب
املرياث ،فبسبب هذه الزيارة تمت
املصالح�ة بينهم�ا ،وتن�ازل ٌّ
كل
منهم�ا عن القضاي�ا التي رفعها
على اآلخ�ر ،فأوح�ى ه�ذا األمر
ليونس كتابة أغني�ة «زورني كل
سنة مرة» ،ليقوم بتلحينها «سيد
درويش» ويغنيه�ا املطرب حامد
مريس ،لكن األغنية نالت الشهرة
األكرب بصوت فريوز.

الهدي�ة كان�ت الس�بب يف وج�ود
أغنية «ست الحبايب»
تع�ود قصة األغنية بس�بب زيارة
الش�اعر حسني الس�يد إىل والدته
ي�وم عي�د األم ،وأثن�اء صع�وده
الس�لم يتذك�ر أنه لم ي�أتِ بهدية
لوالدته ،فأخرج م�ن جيبه ورقة
ً
واقفا عىل باب البيت
وقلم ،وظ�ل
حتى انتهى من كتابة أغنية «ست
الحبايب» ،وذهب ليقولها لوالدته،
وأخربها بأن غ ًدا س�تغنيها إحدى

املطربات ،لتغنيها املطربة «فايزة
أحمد» ويقوم بتلحينها املوسيقار
«محم�د عبدالوه�اب» ،لتظل من
أشهر األغاني الخاصة بعيد األم.
الهوى هوايا ..عبد الحليم حافظ
بعد نج�اح أغنية “التوب�ة” التي
ش�هدت التع�اون األول بين عبد
الحلي�م حاف�ظ والش�اعر عب�د
الرحم�ن األبن�ودي ،كان هن�اك
جلسة تجمع العندليب واألبنودي
وبلي�غ حم�دي ،وفج�أة ق�ال

«الرئيس» ويذهب إىل املدينة ،فيشعر بالتعب،
يدخ�ل إحدى الحانات ،فتقترب منه «غانية»
فريفضها ،فتشعره بانتقاص الرجولة ،ولكن
زوربا املفعم بالرجول�ة ال يقبل هذا الترصف،
ويصرف كل اموال�ه عليه�ا ،ويكتب رس�الة
إىل «الرئي�س» أن�ه «دافع ع�ن كل الرجولة يف
العالم».
زورب�ا ش�خص أمّ �ي ال يعترف بالكت�ب،
وباملقاب�ل «الرئي�س» صديقه ش�خص ميلء
بالكتب ،ولطاملا س�خر زوربا م�ن تلك الكتب،
يقول :كتب�ك تلك أبصق عليه�ا ،فليس كل ما
هو موج�ود ،موجود يف كتب�ك< .ويتضح من
الرواي�ة ،أن كليهما يمثلان قطبان للتناقض،
ورغم ذلك التناقض فق�د كان يجمعهما حب
عميق وصداقة ش�فافة وصادقة .لقد جمعت
بين هذي�ن الش�خصني املتناقضين فكري�ا ً
وعقائديا ً وس�لوكيا ً عالقة وش�يجة قوامها ال
املصلحة أو تب�ادل املنفعة بقدر ما هي عالقة
تحكمه�ا التكاملية فكل منهم�ا رأى يف اآلخر
مكمالً لنفس�ه ،وكأن كال منهما وجد يف اآلخر
نصفه املفقود أو نصفه الذي يبحث عنه ،وإن
كان م�ن الواضح أن قوة تأث�ر الراوي املتمثل
بش�خص اإلنس�ان املثايل ،كانت أكرب من قوة
تأثر زوربا به.
يعشق زوربا الحرية ويصل به األمر ألن يقطع
إصبع�ه ألن�ه يعيق�ه يف صنع الفخ�ار ..يأخذ
طريق اإلش�باع واالمتلاء وتحقي�ق الرغبات
للتح�رر منها ب�دلاً م�ن الزهد“ :إن اإلنس�ان
يتحرر هكذا ،أصغ جي ًدا ملا أقول لك ،إنه يتحرر
هكذا ،بأن يشبع من كل يشء يخطر له ،ال بأن
يزهد فيه”.

األبنودي“ :الهوى هوايا” ،فضحك
عبد الحليم حافظ وقال“ :إيه دي
مطلع قصيدة؟” ،ف�رد األبنودي:
“ابنيلك قرص عايل” ،فضحك حليم
مرة أخرى ،فاس�تكمل األبنودي:
“واخطف نجم الليايل” ،واس�تمر
حليم يف الضحك واألبنودي يف رسد
كلم�ات القصي�دة حت�ى اكتملت
األغنية الت�ي غناها “عبدالحليم”
يف آخ�ر أعماله الس�ينمائية “أبي
فوق الشجرة”.
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل...هلا

ملاذا ال يعاني البعض من اآلثار
اجلانبية للقاح؟

كيف تتفادي زوجك العصيب يف شهر رمضان ؟
يعاني جميعنا من وجود العصبية املفرطة
يف أول س�اعات الصيام ،و خاصة أول أيام
ش�هر رمضان الفضي�ل ،س�واء رجال أم
نساء.
و ترج�ع أس�باب العصبي�ة إىل نق�ص
الكافيني ،والنيكوتني ،واالنقطاع لساعات
ع�ن الطع�ام وامل�اء ،واإلره�اق املصاحب
للصي�ام ،كل ه�ذه العوامل ت�ؤدي لزيادة
عصبية الصائم ،ورسع�ة غضبه ،ما يزيد
م�ن احتم�االت املش�اكل الزوجي�ة خالل
الصيام.
و لك�ن هذا الخطر يزداد يف حالة كون أحد
الطرفين ذا ش�خصية عصبي�ة ورسيعة
كن�ت زوجة لرجل عصبي،
االنفعال ،فإذا ِ
إلي ِك نصائح تس�اعدك على تفادي غضب
وعصبية الزوج يف نهار رمضان:
 1الحفاظ عىل الهدوءم�ع طبيع�ة زوج�ك رسيع�ة االنفع�ال،
باإلضاف�ة إىل إره�اق الصي�ام ،علي� ِك أن
أن�ت بالهدوء والحكم�ة ،و تحاويل
تتحليّ ِ
تقبل حالة زوج�ك ،وتفهم ظروفه تفاديا ً
للمشاكل وتطورها.
و يف ح�ال حدوث مش�كلة ،ال تجاديل معه
كثريا ً حتى ال يتط�ور األمر ،تحليّ بالهدوء
ولط�ف املعاملة ،وح�اويل تهدئته بكلمات

رقيقة.
 2اغمريه بالحبيمكن�ك تف�ادي نوبات غض�ب الزوج عرب

املبادرة باس�تقبال رومانسي عند عودته
من العمل ،اغمري�ه بالحب والحنان حتى
ينىس ضغ�وط العمل واملش�اكل ،وال يجد

الفرصة ليغضب.
 3امنحيه الفرصة للهدوءيف ح�ال انفع�ال زوج�ك ،ال تفتحي مجاالً

للنقاش ،فقط انشغيل بأمر آخر لتمنحيه
الفرص�ة للهدوء ومراجعة نفس�ه ،و لكن
من املهم هنا أن تنسحبي دون أن تشعريه
باإلهم�ال ،اختفي لدقائق ث�م عودي إليه
مرة أخ�رى ،وتحدثي مع�ه بلهجة رقيقة
وهادئة.
 4تحليّ باالبتسامةابتسامتك الرقيقة هي أوىل خطوط الدفاع
ضد املش�اكل الزوجية ،فاالبتسامة واملرح
وروح الدعابة ،تبعد الغضب واملشاكل عن
بيتك.
 5امنحيه بيتا ً مريحا ًأن�ت ملكة البي�ت ،بإمكان�ك جعله قطعة
من الجنة ،أو حلبة للرصاعات واملش�اكل،
و ذلك عن طريق ما ييل:
 .1اهتمي بنظافة وترتيب املنزل ،فالنظافة
والنظام يعمالن عىل تهدئة األعصاب.
 .2أش�عيل عود بخ�ور ،أو ريش معطر جو
ألحد الروائح املهدئة مثل الالفندر.
 .3اصنعي جوا ً رومانسيا ً وهادئا ً يف البيت
عرب الش�موع الرومانس�ية ،واملوس�يقى
الهادئة ،أو القرآن الكريم.
 .4اطلبي من أطفالك مراعاة عودة والدهم
م�ن العمل ،والهدوء حت�ى موعد اإلفطار،
واللعب بعيدا ً عن مكان راحته.

طبيبك يف بيتك

الرقي وصفة غذائية للصائمني خالل اإلفطار والسحور
للرق�ي فوائ�د كثيرة ،فه�و م�ن
الفواك�ه الصيفية الغنية بمحتواه
من العنارص واملياه الهامة لجسم
اإلنسان ،ويكتس�ب الرقي أهمية
خاصة يف ش�هر رمض�ان املبارك،
حيث يؤكد خرباء التغذية أن الرقي
يغني ع�ن تناول كثري من الفواكه
خصوص�ا للصائمين  ،حي�ث انه
ملطف للمعدة.
كما انه غني بالعديد من العنارص
التي تكفي حاجة اإلنسان من املاء
والفيتامينات واملعادن طوال اليوم
خاصة يف أيام الصيف الحارة.
والتحليل الغذائ�ي للرقي يبني أنه

يحتوي عىل حوايل  0.5%والدهون
 ،0.2%والكربوهي�درات 6.9%
وتنتج عنه  21سعرة حرارية ،هذا

ع�دا ع�ن احتوائه عىل الفس�فور
والحدي�د وفيتامين�ات (أ ،ب ،ج)
 ،ل�ذا فه�و م�ن أه�م املرشوب�ات

والعصائ�ر على مائدت�ك  ،كم�ا
يكتس�ب أهمية خاصة عىل وجبة
السحور.
لذلك ينصح خرباء التغذية بان يتم
تن�اول الرقي خلال وقت اإلفطار
يف رمض�ان وخصوص�ا وق�ت
الس�حور  ،وذل�ك بس�بب رسع�ة
هضمه وامتصاص الجس�م للماء
والعن�ارص الهامة املوج�ودة فيه،
كم�ا يعمل على ترطيب الجس�م
واملعدة لساعات طويلة.
وإليكم فوائده :
1الرقي مُ رط�ب ومُ لطف للمعدةوالجس�م ،نظ�را ً لرسع�ة هضمه

وامتصاص الجسم له.
2مُ لّي�نّ ق�وي لألمع�اء ،ومقويللدم.
ُ 3يقل�ل م�ن ارتفاع ضغ�ط الدمومُ في�د ألم�راض القل�ب وق�ادر
على منع تصل�ب الرشايني نتيجة
الحتوائه عىل فيتامني “ج”.
4غن�ي باملع�ادن األساس�يةكاملاغنس�يوم والبوتاسيوم اللذان
يساعدان العضالت عىل االرتخاء.
5يحت�وي الرقي على  95%ماءونش�ويات والقليل م�ن الربوتني،
والده�ون ،واألملاح املعدني�ة،
وفيتامين “أ،ج” كما يحتوي عىل

السكر بنسب متباينة.
6خافض لدرجة حرارة الجس�م،وه�ذه الخاصي�ة تفي�د الصائم يف
نهار رمضان.
7مُ هدئ لألعص�اب ويزيل التوتروالقلق.
8مُ زي�ل لألملاح الت�ي ترتس�بداخل الجس�م ،ومفت�ت لحصوات
الكىل.
9مُ فيد يف عالج البواسري.10يحتوي عىل مضادات أكس�دةقوية تسمى الليكوبني والتي تعمل
على تقليل رسط�ان الربوس�تاتا
والقولون وكذلك أمراض القلب.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

منها اخلبز ..احذر من بعض األطعمة قد تتسبب يف تساقط شعرك
يبح�ث الكثير م�ن األش�خاص
اللذي�ن يعان�ون م�ن تس�اقط
الش�عر ،عن األغذية املؤدية لذلك،
و عن األغذية التي تزيد من كثافة
الشعر ونحاول دائما ً معرفة املزيد
يف هذا املجال.
و يعتبر تس�اقط الش�عر أم�را
مزعجا للغاية ،ويف بعض األحيان
حت�ى أغلى منتج�ات العناي�ة
بالش�عر ال تفيد يف عالج�ه ،لذلك
يمك�ن أن يس�اعد اتب�اع نظ�ام
غذائي صح�ي ومفي�د يف العناية
بصحة الشعر ،الذى يعترب مؤرشا ً
عىل تغذية الجسم بشكل جيد.
ل�ذا ف�إن هن�اك بع�ض األطعم�ة
والعن�ارص الغذائي�ة الت�ي ُيفضل
االبتع�اد عنه�ا أو التقليل منها من
أج�ل الحف�اظ عىل صحة الش�عر،
بحس�ب توصيات األطب�اء وخرباء
التغذي�ة ،حي�ث إن هناك  6عنارص
أساسية تساهم يف فقدان الشعر:
1السكرالس�كر كم�ا ه�و ض�ار للصح�ة
العام�ة ،فه�و ض�ار ً
أيض�ا لصحة
الش�عر ،فقد أظهرت الدراسات أن

مقاومة األنس�ولني الت�ي تؤدي إىل
اإلصابة بمرض الس�كري والسمنة
يمك�ن أن ت�ؤدي أيضا إىل تس�اقط
الشعر أو حتى تؤدي إىل الصلع لدى
كل من الرجال والنساء.
و ُيذك�ر أن العام�ل األس�ايس وراء
مقاومة األنس�ولني هو اتباع نظام
غذائي غني بالس�كر والنش�ويات
والكربوهيدرات املكررة.
 .2أطعمة ترفع مستوى األنسولني
وتتمث�ل ه�ذه األطعم�ة يف الدقيق
املك�رر والخب�ز والس�كر ،وكله�ا

أطعمة ذات مؤرش سكري مرتفع،
ويمك�ن أن تس�بب ه�ذه األطعمة
اختلاالت هرموني�ة يف الجس�م،
ً
ً
مفاجئا يف
ارتفاع�ا
كم�ا وتس�بب
األنس�ولني واألندروجين�ات الت�ي
ترتب�ط ببصيالت الش�عر ما يرتتب
عليه تساقطه الشعر.
 .3املرشوبات الغازية الدايت
وتحت�وي املرشوب�ات الغازي�ة
الدايت على مادة تحلي�ة صناعية
تس�مى “األس�بارتام” ،والتي وجد
الباحث�ون أنه�ا يمك�ن أن تلح�ق

الرضر ببصيالت الش�عر ،فإذا كنت
تعاني من تس�اقط الش�عر مؤخرًا
فمن األفضل أن تتجنب املرشوبات
الغازية الدايت.
 .4الوجبات الرسيعة
الوجب�ات الرسيع�ة ،أو الـ”جان�ك
فوود”  Junk Foodال تسبب السمنة
فقط ،بل تؤدي إىل اإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية وقد تسبب
تساقط الش�عر ً
أيضا ،حيث يمكن
لألطعم�ة الدهني�ة أن تجعل فروة
الرأس دهنية ،وقد تؤدي إىل انسداد

املس�ام وتصغري بصيالت الش�عر،
وبالنهاية تساقطه.
 .5بياض البيض النيئ
البي�ض مفي�د ج�دا للش�عر ،لكن
ال يج�ب تناول�ه نيئا ،حي�ث يمكن
أن يس�بب بي�اض البي�ض النيئ يف
نق�ص البيوتين يف الجس�م ،وهو
الفيتامين ال�ذي يس�اعد يف إنتاج
الكرياتين املغذي للش�عر ،حيث إن
م�ادة األفيدين املوج�ودة يف بياض
البي�ض الني�ئ تتحد م�ع البيوتني
وتعي�ق امتصاص�ه يف األمع�اء بما
يرض بصحة الشعر.
 .6اإلكثار من األسماك
يمكن أن تؤدي املس�تويات العالية
م�ن الزئب�ق ،املتواجد يف األس�ماك،
إىل تساقط الش�عر بشكل مفاجئ،
ً
ش�يوعا للتعرض
واملص�در األكث�ر
للزئب�ق ه�ي األس�ماك ،حي�ث إن
تركي�ز ميثي�ل الزئبق يف األس�ماك
ازداد خلال العقود القليلة املاضية
بس�بب تغري املناخ والصيد الجائر،
وأمثل�ة األس�ماك عالي�ة الزئب�ق
املاكري�ل وس�مك الق�رش وبعض
أنواع التونة الغنية بالزئبق.

سلوكيات

عليهما التحيل بالهدوء ،والصرب،
ومعاملت�ه بحن�ان وعط�ف
باإلنص�ات إليه جيداً ،مع مراعاة

منحه فرصة كاملة إلتمام كالمه،
والحفاظ على االتصال البرصي
أثن�اء التح�دث مع�ه ،وبه�ذه

الطريق�ة يش�عر الطف�ل بالثقة
واألم�ان ،ومن ثم تزول “التأتأة”
تلقائي�ا ً بع�د فترة م�ن الوقت،

نشر موق�ع علم�ي تقري�را تناول
الع�وارض الجانبية للق�اح كورونا،
وقال إن “معظ�م اللقاحات لها آثار
جانبية ،ولقاحات كورونا ال تختلف
عنها”.
ويق�ول املوق�ع ،العلم�ي املعن�ي
بالتحليلات القائم�ة على األبحاث،
إن الع�وارض الت�ي تأتي بع�د تلقي
اللقاح عند بعض األشخاص مثل ألم
يف الذراع (مكان اإلبرة) ،أو التعب أو
الصداع أو الحمى أو الغثيان“ ،فهذه
مجرد عالمات على أن جهاز املناعة
يعمل كما ينبغي”.
ويتساءل البعض عن ردة فعل الجهاز
املناعي عند تلقي اللقاح ،فهل يعني
نق�ص الع�وارض الجانبية أن جهاز
املناعة ليس قويا للحماية؟
ويؤكد املوق�ع أن التجارب الرسيرية
للق�اح الت�ي أجرته�ا رشك�ة فايزر
أظهرت أن  50يف املئة من املشاركني
لم يشتكوا من عوارض جانبية ،ومع
ذل�ك طور  90يف املئة من املش�اركني
مناعة ضد الفريوس.
كما أظهرت تجارب لقاح موديرنا أن
العوارض الجانبية الشائعة قد يعاني
منها واحد من كل عرشة أش�خاص،
ومع ذل�ك فإن اللق�اح يحمي  95يف
املئة من أولئك الذين تلقوه.
ويذك�ر أن الطريقة الت�ي يطور بها
الجه�از املناع�ي مناعت�ه الوقائي�ة
ضد الفريوس�ات ،تكون عرب تحفيز
الجهاز املناعي عرب اللقاح.
وتس�تخدم معظم لقاحات كورونا،
بم�ا يف ذل�ك العدي�د م�ن اللقاحات
املصرح به�ا“ ،بروتين�ا فريوس�يا
موج�ودا على الغلاف الخارج�ي

للفريوس التاجي” ،واملعروف باس�م
“بروتني س�بايك” ،إلح�داث العدوى
الفريوسية الطبيعية وبدء االستجابة
املناعية لها.
ويستجيب الجهاز املناعي عىل الفور
للربوتين الفريويس ويش�ن هجوما
علي�ه ،وم�ن عالمات�ه األساس�ية
الحمى واأللم.
ل�ذا ف�إن “االس�تجابة املناعي�ة
الفطرية” هي التي تسبب العوارض
الجانبية الش�ائعة التي يتعرض لها
األش�خاص بع�د ي�وم أو يومني من
تلقي اللقاح.
ويش�ار إىل أن “املناع�ة طويل�ة
األم�د” ،والت�ي هي اله�دف النهائي
ألي تطعي�م ،تتحق�ق فق�ط م�ن
خلال تنش�يط “الف�رع الثاني من
االس�تجابة املناعية ،وهي ما يسمى
باملناعة التكيفية”.
والح�ظ العلم�اء أن األش�خاص
الذي�ن تزي�د أعمارهم ع�ن  65عاما
يعانون من آث�ار جانبية أقل للقاح.
ويمكن أن يع�زى هذا إىل االنخفاض
التدريجي يف نش�اط املناعة بس�بب
التقدم يف العمر.
وقد يعاني األشخاص الذين يعانون
م�ن أم�راض أو التهاب�ات مزمن�ة،
والذي�ن يتناول�ون أدوي�ة مثبط�ة
للمناعة للس�يطرة على أعراضهم،
م�ن آثار جانبية أقل ،بس�بب ضعف
املناعة.
وعىل الرغم من االس�تجابة املناعية
املتنوعة للقاحات ،فإن معظم الناس
يحققون مناعة ضد فريوس كورونا
عند التطعيم ،بغض النظر عن وجود
أو غياب أو شدة العوارض الجانبية.

نصائح طبية

للحامل ..إذا ظهرت علي ِك هذه العالمات ..توقفي فورًا عن الصيام
تستطيع الكثري من النس�اء الحوامل ،صيام شهر
رمضان بش�كل كامل ،و لكن بعضهن ال يستطعن
حسب توجيهات الطبيب املتابع.
فإذا كنتِ حامالً ،وسمح لكِ الطبيب بالصيام ،عليكِ
مراقب�ة بعض العالم�ات للتأكد م�ن أن الصيام ال
يؤثر سلبا ً عىل حملك ،ويف ما ييل  5عالمات خطرية
تخربكِ برضورة التوقف عن الصيام ،واإلفطار عىل
الفور.
 1نقص حركة الجنني أو توقفه عن الحركةتبدأ األم بالش�عور بحركة الجنين يف النص الثاني
م�ن الحم�ل ،وت�زداد حرك�ة الجنني حتى الش�هر
الس�ابع ،ثم تتناقص تدريجي�اً ،ولكنها ال تتوقف،
وبمعرفتك معدل حركة طفلك حس�ب عمر الحمل،
يمكن�كِ معرف�ة إذا كان صيام�ك يؤث�ر عىل معدل
حركت�ه ،فإذا الحظتِ أن مع�دل حركة الجنني يقل
أثناء الصيام ،أو الحظتِ توقف الجنني عن الحركة،
عليكِ قطع الصيام واإلفطار عىل الفور ،ثم توجهي
إىل طبيبك لالطمئنان عىل صحة طفلك.
 2نقص نبض الجننيعند الذهاب إىل طبيبك ملتابعة صحة حملك ،يقيس
الطبيب معدل نب�ض الجنني ،ويف حال نقص نبض
علي�ك التوقف عن الصي�ام لتجنب تعرضه
الجنني
ِ
ملشاكل يف القلب ،أو توقف النبض وفقد الجنني.
 3نقص نمو الجننييتاب�ع طبيب�ك بانتظام مع�دل نمو الجنين داخل

رحمك ،ويف حال اكتش�اف نقص معدل نمو الجنني
من حي�ث ال�وزن والحجم بس�بب الصي�ام ،فإنكِ
بحاجة إىل اتخاذ ق�رار رسيع بالتوقف عن الصيام
للحفاظ عىل تطور الجنني داخل رحمك.
 4نقص السائل األمنيويس حول الجننيإحدى طرق االطمئنان عىل صحة الجنني هي كمية
الس�ائل األمني�ويس حول الجنين ،ويف حال نقصه
تكون تلك إش�ارة على أن الصيام يؤثر س�لبا ً عىل
صحة حملك ،وقد يعرضك للوالدة املبكرة ،ما يجعل
قرار التوقف عن الصيام رضوري.
 5زيادة االنقباضاتإذا شعرتِ بآالم وانقباضات يف الرحم خالل ساعات
الصيام ،عليكِ اإلفطار ف�وراً ،ثم التوجه إىل طبيبك
لالطمئنان عىل صحة حملك.

املطبخ

طريقة عمل العجة بالفرن

خرباء حيذرون من تعنيف “الطفل املتأتئ”
تبدأ مش�كلة التأت�أة يف مرحلة
الطفول�ة املبك�رة ،وه�ي أح�د
أن�واع اضط�راب ال�كالم ال�ذي
ينطوي عىل مش�كالت متكررة
وش�ديدة يف الطالقة الطبيعية،
وتدف�ق ال�كالم ،وتحت�اج إىل
أن يت�م التعام�ل معها بش�كل
خاص.
وح�ول ذل�ك ،قال�ت الرابط�ة
األملاني�ة لط�ب نف�س األطفال
والط�ب “النف�س جس�دي”
والعالج النفيس :إن الطفل الذي
يعان�ي م�ن التأت�أة ،يحتاج إىل
معاملة خاصة من ِقبل الوالدين
حتى ال تتفاقم مشكلته.
َّ
وح�ذرت الرابط�ة الوالدي�ن من
َ
توبي�خ الطف�ل ،أو نه�ره ،أو
تهدي�ده ،أو تصحي�ح كلمات�ه
ُ
وجمل�ه باس�تمرار ،أو معاملته
بقسوة بشكل عام ،وإنما يتعينَّ
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أم�ا معاملته بقس�وة فتؤدي إىل
تفاقم املش�كلة ،وتطوير الطفل
سلوكا ً عدوانياً.
وأضاف�ت الرابط�ة،أن “التأتأة”
غالبا ً ما تصيب األطفال يف املرحلة
العمري�ة بين عامين وخمس�ة
أع�وام ،وعادة ما تتالىش تلقائياً،
لكنه�ا تحت�اج إىل علاج أمراض
النط�ق واللغة إذا اس�تمرت أكثر
من ستة أشهر.
وينصح املختصون والدي الطفل
الذي يعاني م�ن التأتأة باالنتباه
جي�دا ً إىل ردة الفع�ل تج�اه االبن
الرتب�اط ذل�ك بثقت�ه يف نفس�ه،
فق�د يجعالن�ه بس�بب معاملته
بطريق�ة قاس�ية ،أو الهل�ع من
تأتأته والقي�ام بمحاوالت دائمة
لتصويب كالمه ،يفقد هذه الثقة
م�ا يعي�ق تخلص�ه م�ن التأتأة
بسهولة.

املكوّنات
بيض حجم كبري – 8
ريحان مفروم – ربع كوب
ّ
مقطع�ة إىل مكعبات
بطاط�س
صغرية –  500غرام
ّ
مقطع إىل رشائح –
فطر ط�ازج
كوب
ّ
مقطعة إىل رشائح
فليفلة حمراء
– نصف كوب
بازالء – كوب
ّ
مقطع إىل رشائح – 1
بصل
ملح – بحسب الرغبة
فلفل أسود – رشة
جبن موزاريال مبشور – كوب
بص�ل أخرض مف�روم للتقديم –
بحسب الرغبة
زيت – ملعقتان كبريتان
طريقة العمل
 أخفق�ي البيض م�ع الريحان،رشة ملح ورش�ة فلفل أسود يف
وعاء كبرية.
 -حمّ�ي نص�ف كمي�ة الزيت يف

مقلاة مقاوم�ة لح�رارة الفرن
عىل حرارة متوسطة وقلّبي فيه
البطاطس حتى تتحمّر.
 إرفعي البطاط�س من املقالة،أضيفي إليه�ا باقي كمية الزيت
وقلّبي فيها البصل حتى يذبل.
 زيدي الفليفلة والبازالء وقلّبيلـ 5دقائق إضافية.
 أعي�دي البطاط�س واس�كبيمزيج البيض فوق املكوّنات.

 إرفع�ي املقلاة ع�ن الن�اروأدخليها إىل فرن محمّى مسبقا ً
ّ
متوس�طة ل�ـ5
على ح�رارة
دقائق.
 أخرج�ي الصينية م�ن الفرن،أضيف�ي الجني على الوج�ه ث ّم
أعيديه�ا إىل الف�رن حت�ى يذوب
الجبن وتتحمرّ.
ً
مب�ارشة على
 ق ّدم�ي العج�ةسفرتك.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :ال داعي إىل التذمر والتش�اؤم ،تسير أمورك
املهنية عىل أحسن ما يرام
عاطفياً :يفاجئك الحبيب باصطحابك إىل مكان رومانيس
بعيدا ً عن أجواء الضجة وهموم العمل
ً
صحيا :املحافظة عىل الصحة الس�ليمة مهم�ة جدا ،والقرار
بني يديك من خالل نمط حياتك

الثور

 مهني�اً :تنج�ح يف اختب�ار صع�ب كان يقلق�كويتوق�ف عليه مصريك املهني ،فيس�ند إليك مركز
كبري تثبت أنك الشخص املناسب والكفؤ له
عاطفياً :تواصل الرشيك معك مهم لكماّ ،
لكن التس�اهل
أحيانا ً ّ
يعقد الوضع ويوصلكما إىل الطريق املسدود
صحي�اً :األج�واء اإليجابي�ة املحيط�ة ب�ك تش�عرك بالراحة
وتنعكس عىل وضعك الصحي

الجوزاء

مهني�اً :قد يشير هذا اليوم إىل بع�ض الفوىض أو
اإلحباط لكن عزيمتك القوية تساعدك عىل التغلب
عىل كل ما يعرتضك
عاطفياً :الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك
املقبلة مفعمة سعادة كبرية جدا ً
صحي�اً :تحاش جدا ً التش�نج فقد تصاب به على الرغم من
حيويتك وديناميكيتك

 - 1776مس�تعمرة رود أيلند تعل�ن التمرد عىل
امللك جورج ملك بريطانيا لتكون أول مستعمرة
تعلن التمرد عليه.
 - 1812إيطالي�ا تحتل جزيرة رودس الواقعة يف
البحر األبيض املتوسط.
 - 1814نابلي�ون بوناب�رت يتوج�ه إىل منف�اه
بجزيرة ألبا.
 - 1910تأسيس القوة البحرية امللكية الكندية.
 - 1924افتت�اح األلع�اب األومليب�ة الصيفية يف
فرنسا.
 - 1974هوري�ه كني-إتشي ينجح يف تس�جيل
أرسع دوران ح�ول العال�م على يخ�ت دون أن
يتوقف يف أي ميناء.
 - 1979مارغري�ت تاتشر تصبح أول رئيس�ة
وزراء يف اململكة املتحدة.
 - 1987رئي�س ال�وزراء اللبناني رش�يد كرامي
يستقيل من منصبه.
 - 1990البحري�ة اإلرسائيلي�ة تطل�ق النار عىل

السرطان

مهني�اً :الخس�وف الحاص�ل يف الحم�ل يطال�ك
مب�ارشة ،ويتح�دث عن ط�ارئ فيف عمل�ك أو يف
فحض نفسك جيدا ً
رّ
املؤسسىة التي تعمل فيها،
عاطفي�اً :تلتقي ش�خصا ً يثير إعجابك ولكن�ك ترتدد يف
التح�دث إليه بأمور تقربك منهصحياً :تزيل عنك غبار التعب
وامللل الذي سيطر عليك أخريا ً وتمتلئ نشاطا ً

األسد

مهني�اً :القمر املكتمل يف الحمل مع الخس�وف قد
يجعل�ك تج�د الطريق�ة الفضىل لتحسين أمورك
ّ
تتمناه
املهنية والوصول إىل النجاح الذي
عاطفي�اً :تخلق جوّا ً رومنس�يا ً مع الحبيب وتميض معه
أوقاتا ً ممتعة تنسيك كل همومك
صحياً :حاول تنفيذ بعض املش�اريع الرتفيهية أو املسلية أو
تبني بعض األفكار املتطوّرة صحيا ً
ّ

العذراء

حدث يف
مثل هذا
اليوم

من صفحات التاريخ

الحبوبي شاعر وفقيه وأديب ومناضل ولد يف النجف عام  1849م  ..اشرتك
ىف الث�ورة ضد األنكليز ..وقاد جيش�ا من املتطوعني ع�ام  1914م وكان له
دورا كبيرا يف قي�ادة املعرك�ة وكان يف رحلت�ه الجهادية يصرف من ماله
الخ�اص على املقاتلين  ..وعندما قدمت له املس�اعدات من األت�راك  ..قال
مقولته الش�هرية  (:ال اقبل درهما واحدا ..مادمت املك املال  ..وال اس�مح
ألح�د ان يفاتحني بهذا الش�أن )  ..تميز الحبوبي بقصائ�ده الرائعة ..التي
مزج فيها مابني الفكرة واألحساس  ..فكان شعره ميلء بالصور الوجدانية
الرائعة  ..كت�ب العديد من القصائد  ..يف الغزل والوصف والخمرة  ..وكانت
كتابات�ه ش�اهد حي ..على عطائه املمي�ز ..غنى له محم�د القبانجي احد
قصائده (شمس الحميا ).
ويع ّد الحبوبي من اكثر الش�عراء الذين اش�تهروا بكتابة القصيدة الخمرية
والت�ي الق�ت رواجا كبيرا ..ومازالت قصائ�ده يرددها الكثير من مثقفي
العراق.
والخمريات هي غرض من اغراض الش�عر العربي  ..سواء يف الجاهلية ..او
مابعد األسالم وحتى يومنا هذا.
وعندما علم الس�يد الحبوبي ان الجيش األنكلي�زي ،تمكن من الثوار ،حزن
حزنا ش�ديدا ،حتى الم به املرض وتوىف ع�ام  1915م يف مدينة النارصية ..
وتم تشيعه اىل محافظة النجف ليدفن فيها .

الميزان

مهني�اً :اجتهادك الذي تظه�ره ال مجال له ضمن
أناس ال يقدرون جهودك وتضحياتك
عاطفياً :تيسء إىل الحبيب عن غري قصد فتتوتر العالقة
بينكما ،س ِّو الوضع برسعة
صحياً :حاول التخفيف من قيادة الس�يارات حتى ملس�افات
قريبة ،واستعض عنها بامليش

العقرب

القوس

مهنياً :يكتمل القمر يف الحمل ويكون خس�وف يف
الربج نفس�ه ،ما قد يعني تغيري ملصلحتك قد يأتي
بصورة رسيعة
عاطفي�اً :ابحث عن عالقة جدية مع ش�خص تتفق معه
ويبادلك مشاعر الحب ذاتها
صحي�اً :تتوت�ر أعصاب�ك قليالً ،وتش�عر باإلرهاق ،اس�ترش
طبيبك واعمل بنصائحه وتعليماته فتكون الرابح

الجدي

مهني�اً :القم�ر املكتم�ل يف الحمل مع خس�وف يف
الربج نفسه قد يؤرش إىل اإلرباك ،بتشعر بالتشاؤم
عىل الرغم من بوادر النجاح ،لكن ال تقلق قريبا ً تحصد
ركز عىل عالقتك بالحبيب وال ّ
ثمار تعبك.عاطفي�اًّ :
تفكر
يف أي يشء آخر قد يؤثر فيها أو يزعزعها
صحي�اً :ال ترتدد يف الطل�ب إىل األصدقاء مش�اركتك يف رحلة
برية ألنها مفيدة للجميع

الدلو

مهنياً :يكتمل القمر يف برج الحمل ويحدث خسوفا ً
يف الربج نفسه ،ويؤدي عنادك مع بعض الزمالء إىل
الشعور باليأس من إمكان تغيري وجهة نظرك
عاطفي�اً :احرتم عائلة الحبيب وتق�رّب منها وأقم معها
أطيب العالقات لتكسب املزيد من مودته
صحياً :قد تكون املعنويات منخفضة ج ًدا وتشعر بألم يف هذا
الوقت وتضطرب نفسيا ً

الحوت

مهنياً :الخس�وف يف الحم�ل يتحدث عن تغريات يف
أوضاعك املالية ،لكن الحظ إىل جانبك وتحصل عىل
مكافأة مالية لم تكن تتوقعها تفرحك كثريا ً
عاطفياً :ال تدع األفكار املشوش�ة والس�يئة تسيطر عىل
عالقاتك بالرشيك بل ابحث عن كل ما يبهج وجديد
صحي�اً :ما توصلت إليه عىل الصعيد الصحي ،بعد جهد قوي
وإرادة صلبة تستحق عليه التهنئة.

غزل عراقي

“الحبوبي” الشاعر الفقيه

مهني�اً :يح�اول أحد الزمالء يف العم�ل أن يوجّ هك
ّ
ويح�ذرك م�ن بع�ض
نح�و الطري�ق الصحي�ح
املغرضني ،فال تغضب عليه
عاطفياً :خرب س�عيد على الصعيد العاطف�ي يوصلك إىل
عدم التنازل عما يف يجول يف فكرك ويشعر به قلبك
صحي�اً :وضعك الصحي أكثر من جيّد ،حاول أن تحافظ عىل
وترية هدوئك واستقرارك

مهنياً :الخسوف الحاصل يف الحمل يشري إىل طارئ
يطال املؤسسة التي تعمل فيها أو بعض التغيريات
الحاصلة يف اإلدارة ويف مواقع القرار
عاطفي�اً :حاول أن تك�ون عالقتك بالحبي�ب مبنيّة عىل
الحوار املتبادل بينكما والتفاهم والثقة والشفافية
صحياً :ع�دم ممارس�تك الرياضة تظهر نتائج�ه تباعاً ،من
بدانة وآالم يف الظهر والعنق وبني الكتفني

يخت امللك حسني يف خليج العقبة.
 - 1994اس�حاق رابني وي�ارس عرفات يوقعان
اتفاقية سلام تمنح الفلسطينيني السلطة عىل
قطاع غزة وأريحا.
 - 2004خسوف كامل للقمر.
 - 2008ارضاب ع�ام يف مصر ض�د الفس�اد
واالستجابه إليه محدوده.
مواليد
 - 1008امللك هنري األول ،ملك فرنسا.
 - 1904أم كلثوم ،مطربة مرصية شهرية.
 - 1923ع�ايص رحبان�ي ،موس�يقي ومؤل�ف
لبناني.
 - 1928محمد حسني مبارك ،رئيس جمهورية
مرص العربية.
 - 1950أنغي�ل يوردانيس�كو ،الع�ب ك�رة قدم
روماني سابق ومدرب كرة قدم حايل.
 - 1953ماس�ايش إب�ارا ،ممث�ل أداء صوت�ي
ياباني.

رأيس
1بحر واسع  oالبحر العميق
ويستخدم للداللة عىل كتاب
يف اللغة
2جواهر  oنقوم بدرسها
3قمة األش�ياء  oملون بلون
من ألوان البرشة
4ش�اعر لبنان�ي مهجري o
ل�ه عالقة بالغلاف الهوائي
حول األرض
5حالة القعود  oملك الغابة
6الة موسيقية جلدية  oرمز
الكربي�ت يف الكيمياء  oبنت
تتسم بالعناد
7عك�س متماس�ك ....“ o
زاده الخي�ال” كن�ا غناه�ا
محمد عبد الوهاب
8مطربة تونس�ية  oمرتفع
(معكوسة)
9ك�رة (بلهج�ة البع�ض) o
اس�م عل�م مؤن�ث بمعن�ى
القردة الصغرية  oيف الس�لم
املوسيقي
10انفج�ار الصب�ح  oرجل
دي�ن مس�يحي  oآخر يشء
يحمل فيه اإلنسان إىل مثواه
األخري

أفقي
طريق معبد الس�تخدام
1
الطي�ارات  oرق�ة يف التعام�ل أو يف
الشكل
2مجم�وع حرب�ة  oمهرج�ان
موسيقي تونيس
3يوضع عىل الحص�ان  oممر جبيل
ح�دودي ش�هري بين افغانس�تان
وباكستان
4فع�ل اصدار الص�وت من حرشات
مث�ل النح�ل  oمدين�ة عراقية نش�أ
فيها خط من خطوط اللغة العربية
املهمة
5أط�ول أنه�ار االتح�اد األوروب�ي
والثاني بعد نهر الفولغا
6فع�ل م�اض مرتب�ط بنش�اط
الحرام�ي (معكوس�ة)  oيف الحي�ة
ويوصف بالزعاف (معكوسة)
7لك ويس�تخدمه غريك أكثر منك o
تقال يف لون العيون
8احتف�االت تق�ام يف مناس�بات
تكريمية أو تسويقية وغريها
9نصف واحد  oمطرب سوري يلقب
بس�لطان الطرب oإله الشمس عند
الفراعنة
10باع�ث النهض�ة املوس�يقية يف
مرص

اختبارات شخصية

عن��دك ن��ور يش��به ن��ور الهـــ�لال
يعن��ي انت��ة كم��ر وه�لال تنـق��اس
اصع��د ف��وك بيت��ك باج��ر وش��وف
اذا م��و عك��ب باج��ر تفط��ر الن��اس
-------------------------ﺷﻤﺎ ﻳﺤﺠﻮﻥ ﻋﻨﻚ ﺍﺑﻘﻰ ﻭﻳــــ��ـﺎﻙ
ﻭﺗﻈﻞ ﺍﻧﺖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻏﻠﻰ ﻣﺤﺒﻮﺏ
ﻭﻟﻮ ﺑﻴﺪﻱ ﺍﺳﻮﻱ ﺍﺤﻟﺒﻨﻪ ﻤﺗﺜــــ��ـﺎﻝ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺍﻛﺘﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﺗــ��ـﻮﺏ
ﻭﺍﺷﻮﻑ ﻟﻠﺸﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺍﺩﻭ ﺍﻧﺴــ��ـﺎﻙ
ﺍﺳﻤﻚ ﺑﺎﻟﻜﻠﺐ ﻳﺎﻟﻐﺎﻟﻲ ﻣﻜﺘـــــ��ـﻮﺏ

من الفيسبوك

acebook

كشف اسرار الشخصية من التحلية المفضلة في رمضان
تس�اعد على كش�ف ارسار
الش�خصية بع�ض االختب�ارات
البسيطة التي يمكن خوضها يف
دقائق قليلة .ومنها ما يقوم عىل
تاري�خ ال�والدة او على عمليات
حس�ابية رسيع�ة او عىل بعض
الرس�وم املركبة .كم�ا يمكن ان
تس�تند اىل اختيار يشء او شكل
م�ن مجموعة اش�كال .ويف هذه
االختب�ار يج�ب تحدي�د الحلوى
املفضل�ة يف رمض�ان ألن ه�ذا
يس�اعد عىل معرفة بعض ارسار
الشخصية وصفاتها وخفاياها.
خالل ش�هر رمضان يت�م تناول
ان�واع عدة م�ن التحلية .ويمكن
من النوع الفضل ان يساعد عىل
تحدي�د ارسار الش�خصية وابرز
طباعها.
 1اللبن الزبادي املحىل
يعني اختياره التمتع بشخصية
هادئ�ة وودودة وانثوي�ة .كم�ا
يدل عىل امليل اىل العناية باملظهر
م�ن اج�ل لف�ت االنظ�ار واثارة
االهتم�ام .ويشير اىل الق�درة
على كس�ب الثق�ة يف املحي�ط
االجتماعي .وهو ما يساعد عىل
بناء عالقات مفيدة وفعالة.
 2اللقيمات

اذا كان�ت ه�ذه الحل�وى ه�ي
املفضل�ة يف ش�هر رمض�ان
فه�ي تشير اىل املي�ل اىل امل�رح
يف الكثريم�ن املواق�ف .كما تدل
على امكاني�ة تحم�ل الظروف
الصعبة وتخطي الحواجز مهما
بل�غ ارتفاعه�ا بس�بب التمت�ع
ب�إرادة صلبة وبالق�ة بالقدرات
الخاصة.
 3القطايف
من ارسار الشخصية التي يمكن
ان يكش�فها هذا الخيار امليل اىل
الحي�اة االجتماعي�ة الصاخب�ة
والبع�د ع�ن العزل�ة والوح�دة.
كما ي�دل عىل الوف�اء للمقريبن

قصة وعربة

يحك�ى ّ
أن خمس�ة ضف�ادع كان�ت تجل�س
جميعه�ا ف�وق ورقة زنبق كبيرة ،إالّ أن قرّر
ً
ضفدع�ا بقي عىل
أحده�ا القفز يف امل�اء .كم
الزنبقة؟ إن كانت إجابتك هي “أربعة” ،فأنت
ُ
ّ
هدف
ش�ك ماه�ر يف الرياضيات...لك�ن،
بلا
ّ
درس يف الحس�اب.
القصة ليس إعطاءك
هذه
ٍ

واالشخاص وعىل الكرم والقدرة
الكبرية عىل العط�اء والتضحية
يف كل املواقف والظروف .ويعني
االلتزام التام بالقانون والقواعد
والح�رص على اظه�ار افض�ل
الصفات.
 4عيش الرسايا
ق�د تك�ون ه�ذه الحل�وى ه�ي
التي يفض�ل تناولها خالل فرتة
االفط�ار يف اي�ام ش�هر رمضان
املب�ارك .وه�ذا يعن�ي التمت�ع
بش�خصية حيوية ال تحب امللل
وبالق�درة على ابت�كار الحلول
للكثير م�ن املش�اكل الت�ي تتم
مواجهته�ا .ويشير اىل تعلي�ق

اهمي�ة كبيرة على التواص�ل
والح�وار كم�ا على االهتم�ام
بحي�اة اآلخري�ن والحرص عىل
مس�اعدتهم على تصحي�ح
اخطائهم والسري بحياتهم نحو
االفضل.
 5اصابع زينب
تعترب ه�ذه الحلويات من االكثر
ش�هرة يف رمض�ان ويمك�ن ان
يكش�ف اختيارها غالب�ا ً العديد
م�ن ارسار الش�خصية .ومنه�ا
الق�درة على تحمل املس�ؤولية
يف العدي�د م�ن جوان�ب الحي�اة
اضاف�ة اىل الحرص عىل الحفاظ
عىل مس�افة آمنة يف العالقة مع
الآلخري�ن .وه�ذا يعن�ي حماية
الحي�اة الخاصة وعدم الس�ماح
لألش�خاص الذي�ن يعيش�ون او
يعملون يف املحيط بالتدخل فيها.
ومن الصفات التي يكشفها ذلك
ايض�ا ً املي�ل اىل الرومنس�ية واىل
عيش االج�واء الهادئة بعيدا ً عن
الضجي�ج وع�ن صخ�ب الحياة
واالنتق�ادات والخالف�ات .وهذه
تعترب ابرز ارسار الشخصية التي
يمك�ن التعرف عليه�ا من خالل
تحديد اس�م الحلوى التي يفضل
تناولها يف رمضان.

قفزة الضفدع
ّ
وإنم�ا درس يف الحياة! الج�واب الصحيح هو
“خمس�ة” ،الضفدع “قرّر” القفز ،ولم يقفز
بع� ُد يف الحقيق�ة .كذلك الحياة ،فهي ليس�ت
رياض�ة تأخذ دور املتفرّج فيهاّ ،
وإنما تحتاج
منك إىل بذل الجه�د واملثابرة ،كما ّ
أنك ال تملك
الخي�ار يف اللع�ب أو ال...أنت ج�ز ٌء من اللعبة

من�ذ يومك األول على هذه البس�يطة .العربة
املس�تفادة من ه�ذه القصة :رحلت�ك للنجاح
أو لتحقيق أهداف�ك يف الحياة تبدأ بخطوة….
خطوة حقيقي�ة وفعليّة ،وليس بقرار التخاذ
ه�ذه الخطوة .كفاك تفك ً
ريا ،فقد حان الوقت
للتنفيذ!

هـــــل تعلــــــم
* س�ميت الدوح�ة بهذا االس�م ألنه�ا بنيت عل خليج م�ن البحر
منداح كالدائرة.
* أيام األس�بوع لم تكن س�بعة أيام كما هو مع�روف اآلن فقد كان
األسبوع يساوي عرشة أيام عند قدماء املرصيني والفرنسيني  ،وكان
ثمانية أيام لدى الرومان  ،وأخريا كان أربعة أيام لدى بعض األمم .
* س�مي البحر امليت بهذا االس�م النعدام الحياة فيه لشدة ملوحته ،
وله اس�م آخر وهو بحر لوط وسمي أيضا بذلك الن سيدنا لوط عليه
السالم وقومه كانوا يسكنون هذه املنطقة .
* أن األطف�ال البدينني يف س�ن املدرس�ة يأكلون أق�ل من أقرانهم
النحيلني.
* أن س�كان العال�م يزدادون بمع�دل مليون ونص�ف املليون كل
أسبوع
* أن النم�ل العامل والنش�يط هو من اإلن�اث  .أن البومة الترى يف
الظالم الدامس.
* أن نمو ظفر إصبعك الوسطى هو أرسع بينما نمو ظفر إبهامك
هو األبطأ.
* أن الحي�وان الوحيد الذي يس�تطيع أن يخرج معدته إىل الخارج
هو نجم البحر.
* أن ملك�ة النح�ل تغادر الخلي�ة فقط من أجل قي�ادة جماعات
النحل ومن ثم الذهاب إىل رحلة الزفاف.
* أننا نموت بشكل أرسع من قلة النوم عن قلة الطعام
* أن هنال�ك نوعا من األس�ماك يدعى بالس�مك الص�ديف بإمكانه
ابتالع إنسان كامل
* أن ضغ�ط امل�اء داخل كل خلية يف البصلة كاف لتش�غيل محرك
بخاري.
* أن اإلنسان هو الحيوان الوحيد الذي ينام عىل ظهره.
* أن األفعى تس�مع األصوات عن طري�ق التقاط ذبذبات موجات
الصوت بلسانها.
* أن مس�امري الحديد ال تصلح يف تثبيت خش�ب البلوط وذلك بسبب
املادة الكيماوية املوجودة يف الخشب والتي تتسبب يف صدأ املسامري.
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Realme
بإطالق هاتف 8 Pro

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ريلم�ي اﻟﺪروﻧﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
أطلق�تﻧﻤﺎذج
ﻋﻦ ﻋﺪة
هاتفه�ا
رشك�ة
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺘﻲ
ضم�ن
realme
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ 8
الجدي�د Pro
اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ.
واﻟﺒﺤـﺚ
اﻹﻧﻘـﺎذ
االس�واق
 realmeيف
سلس�لة 8
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ
وﻣـﻦ
239
تنافسي
أﺑﺮز وبس�عر
العراقي�ة
 Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
ﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
realme8
يعترب جهاز
فقط.
دوالر
ﺗﺼﻞ إﱃ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
هذه
املمتازة يف
االجه�زة
 Proمن
وﺗﺒـﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
م،
5000
الفئة السعرية.
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اﻟﺘﺤﻜـﻢ
راب�طأﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
على
الرس�مية
الصفح�ة
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
الفيس�بوكahttps://www.f   :
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
cebook.com/realmeIraq
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
راب�ط القن�اة الرس�مية على
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
اليوتي�وب uhttps://www.yo :
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
tube.com/c/realmeIraqﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد

*أه�م نق�اط ق�وة الجه�از
-:كاميرات رباعي�ة ذكي�ة بدقة
- 108MPش�حن رسي�ع Super
-Dart 50Wبصمة اصبع مدمجة
داخل شاش�ة مع شاشة Super

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
اﻟﻮﺻﻮل
AMOLED
اﻹﺳﻌﺎف 8ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
وﻣﻌﺪات
اﻟﺪواء
realme
جه�از Pro
مميزات
*
وﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
-:
اﻟـﺬي
درون Veer
أﻳﻀـﺎ
ENIXالـ
األساس�ية
الخلفية
الكامريا
أداءﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
108ﺑﻤﻌـﺪات
زود
مميز
تقدم
ميكابكس�ل
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗـﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
جداً.
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷرﺿﻴﺔ،
يدع�مإﱃ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺒﺎﴍةالفيديوه�ات
تصوي�ر
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
وأﻧﻈﻤـﺔ
بجودة الـ .4K
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
نحيف
 وزن الهات�ف خفي�ف واﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
جدا ً وأبعاده يف اليد ممتازة.
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
 البطارية ما زالت تقدم أداء جيدﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
وتعمل لفرتة طويل�ة خالل اليوم
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
مليل امبري.
4500
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﺳﺎﻋﺔ
بسعةﻣﻦ
ﻷﻛﺜﺮ

 يدع�م الش�حن الرسي�ع الـ 50واط حي�ث تش�حن البطارية من
الصفر اىل  100%خالل  47دقيقة
فقط و من الصفر اىل  50%خالل
 17دقيقة فقط.

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc
سناب شات يحاول جعل تجربة
الكاميرا أفضل

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
اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
إلعادةﻣـﺎرك
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
تصميم تقنية
مبادرة
سناب شات
لتطبيق
ﺧﺎﺻﺔ املطورة
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔالرشكة
أطلقت
ﻧﻮﻓﻤﱪ/
ﺑﺤﻠﻮل
ﻣﻤﻜﻦ
أﻗـﺮب وﻗﺖ
ﰱ
ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺟﻠﺴﺔ
ﰱ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ
ﺗﻤﺖ
األساس�ية الخاصة بها لجعلها أكثر قدرة عىل التقاط مجموعة
الكامريا
أن
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
أﻓﺎدت
إذ
،
اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﴩﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻦ
ﻛﺠﺰء
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺠـﺎرة
واسعة من درجات ألوان البرشة ،حيث يتم التقاط نحو  5مليارات صورة
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ
ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻋﲆيوم،اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
نقطة البداية
الصور
وتشكل هذه
اﺟﺘﻤﻌﺖ كل
سناب شات
اﻟﺘﺠﺎرةكامريا
باستخدام
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﺨﻤﻴﺲ،
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
وعاملهمﺑﻮك
وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ
من خاللها.
وأصدقائهم
أنفسهم
يرون
لألشخاص الذين
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
اﻤﻟﺪﻋﻮن
وقال ﻛـﺎن
ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
وزارة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
واﻤﻟﺪﻋﻦﻴيف رشكة
اﻟﻌﺪلالكامريا
تجربة
تطوير
مس�ؤول
بريوكس،
س�انت
برتراند
ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻣﻦ
ﺟﻴﻤﺲ
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
إن
ـﺎ
ﺳﺎﺑﻘ
وﻗﺎل
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
س�ناب :اس�تخدمت العمليات الكيميائية وراء تطوير الفيلم من الناحية
الفاتحة ً
كخطﻋﻦ
ﺑﺤﺜﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ
ﻛﺎﻧـﺖ
إرث يس�تمر
لها ،وهو
كيميائي
أس�اس
التاريخية البرشة
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
ﺣﺴﺒﻤﺎ يف الواقع.
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،عنرصية
لكن الكامريا
اليوم،
حتى
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن
ذﻛﺮت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜـﺎت
ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ
الداكنة ،لكن ليس
األل�وان
أفضل يف تعريض
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖاألفلام
وأصبح�ت كامريات
ً
ﺧﺪﻣـﺎتللناس.
إنصافا
أكثر
ﻳﺘﻐﺮﻴ،لجعل
منس�ق
من جهد
كجزء
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن
اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ
اﻟﺠـﺪول
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
األمور أو
وبدالً
الذين
واملصورين
الشوكوالتة
من صانعي
الشكاوى
كانت
من ذلك،
اﻤﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ
واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
القيام
إىل
الصناعة
دفع�ت
التي
هي
األخرى
املظلمة
املواضيع
يص�ورون
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
بعمل أفضل.
وكانت األيام األوىل للتصوير الرقمي مماثلة ،حيث وعدت بعض كامريات
الويب من الرشكات مثل مايكروس�وفت بالقدرة عىل اكتش�اف الوجوه،
لكنه�ا واجه�ت صعوب�ة يف القي�ام بذل�ك م�ع األش�خاص ذوي البرشة
الداكنة.
وبالرغم من ذلك ،قطعت التكنولوجيا خطوات واسعة يف السنوات األخرية
من ش�أنها أن تس�اعد هذا الجه�د ،بما يف ذلك النط�اق الديناميكي العايل
والقدرة عىل دمج العديد من اللقطات إلنشاء صورة واحدة.
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
وبالنس�بة إىل سناب شات ،فإن جهد الكامريا الش�املة أوسع من مجرد
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
التق�اط البشرة الداكن�ة وكذل�ك البشرة الفاتح�ة ،ويعني ه�ذا تحديد
ضبط مظهر األشخاص تلقائ ًيا.
االفرتاضات املتحيزة وإزالتها عند
7�Ç@äbèﬂ
وال ت�زال س�ناب تري�د أن يتمت�ع الناس باملرون�ة ،لكنها تري�د أن تجعل
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
الص�ورة الحقيقي�ة العالي�ة الج�ودة هي نقط�ة البداية ،وم�ن ثم تضع
«‹á€bÉ€a@Ôيف أيدي الفردÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa.
عنارص التحكم

paáÌãÃm

الزوراء  /دبي :
بعد مسرية فنية متألقة ونجاحات موسيقية
متعددةّ ،
وقع النجم العراقي سيف نبيل
اتفاقية مع رشكة «هيومانجمنت» إلدارة
أعماله واالهتمام بكل تفاصيل مسريته
املهنية ..هذا العقد الذي يأتي بعد حوال
السنة من التعامل املشرتك بني الطرفني
والذي تخللته العديد من املحطات الناجحة
بينهما تكلل بإرساء الرشاكة رسميا ً بني
النجم والرشكة.
ويف تفاصيل االتفاقية ،أوكل سيف نبيل
إدارة أعماله اىل رشكة «هيومانجمنت»
التي ستتوىل إىل جانب أمري نبيل أعماله
الفنية والرقمية ،كما وستقوم الرشكة
بمواكبة كل منصاته عىل مواقع التواصل
االجتماعي.
رّ
سرتبطه
التي
الجديدة
اكة
الش
وعنأﻳﺎم ،ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
ﻗﺒﻞ
ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ الذي زار
ﻋﱪأعرب نبيل
بـ»هيومانجمنت»،
اﻟﺨﺎﺻﺔ
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ
بتوقيع
سعادته
إﻧﺴﺘﻐـﺮاميف دبي عن
مكاتب الرشكة
ّﺪة،
ﻣﻀﻤ
ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ
ﻋـﲆ
هذا االتفاق ،مؤكدا ً أنها عملية منتظمة
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
سيسعى من خاللها اىل تقديم إنتاجات

ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن،

ومتنوعة.
ضخمة
فنية
ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻟﺘﻄﻤﱧ
ُ
نجوم
أبرز
من
عد
ي
نبيل
سيف
أن
يذكر
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
باللون
تألقه
باإلضافة اىل
الوطن،
الغناء يف
ﻣﻦ
ﻣﻘﻄﻊ
أﻧﻐﺎم
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ
دراﺟﺘﻬـﺎ
املوسيقي الذي تميّز به والذي يمزج فيه بني
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
البوب واملوسيقى الشعبيّة ،وقد تألق كأحد
,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،

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
ﻗﺮأﺗﻬﺎ«عراق
الربنامج الفني
لجنة تحكيم
أعضاء
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ
إﺣـﺪى
ﰲ
أيدول» عىل شاشة «أم بي يس» مؤخراً.
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
من جهة أخرى ،ستشهد أوىل أيام عيد
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
الفطر عمل فني يشارك فيه سيف نبيل
ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
وﻫﻲ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛
ّ
رواﻳـﺔالعربي.
للجمهور
مفاجأة
سيشكل
وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

رنا رئيس تبدأ تصوير اجلزء الثاني من مسلسل «احلرامي»

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

مسلسل «ضل راجل» مع النجم يارس جالل،
بدأت الفنانة الشابة رنا رئيس تصوير مشاهدها
من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج
يف الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي» يف
أحمد صالح ،ويشارك يف بطولته الفنانة
ديكور منزل بأحد االستوديوهات ،تمهي ًدا
اللبنانية نور ،ومحمود عبد املغني،
لعرضه عرب إحدى املنصات الرقمية
ونرمني الفقي ،ورنا رئيس ،محمد
عقب إجازة عيد الفطر املُبارك،
عىل رزق ،وأمرية العايدي ،وأحمد
وينتمي العمل لنوعية السيت كوم،
حالوة ،محمد عادل ،محمد يرسى،
 10حلقات.
مكون من
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ \
إيهاب فهمي ،وإنعام سالوسة،
يخرجه
»2
«الحرامي
مسلسل
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ ﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻗﺎﻟـﺖ
هدى االتربى ،وعصام السقا،
بطولة
سالمة
محمد
الفنانةواﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
مناﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن
ومجدى فكرى ،ورباب ممتاز،
ورنا
فؤاد،
وبيومي
يوسف،
رانيا
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
وياسمني جمال ،وأحمد منري،
عزمي،
كارولني
داش،
وأحمد
رئيس،
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
وهشام الشاذيل ،وجمال يوسف
فوزي
أحمد
فتحي،ﻣﻦتأليف
وأحمد
واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺪراﻣﻴﺔ
اﻷﻋﻤـﺎل
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ
وعدد آخر من الفنانني.
إخراج
ومن
بركات،
ومحمد
صالح
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد والعمل الثانى «نجيب زاهي زركش» من
املنصات
إحدى
عىل
للعرض
سالمة،
محمد
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ :
مدتها اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ تأليف عبدالرحيم كمال ،واملخرج شادي
تصل
حلقة
وكل
اإلنرتنت
عرب
الرقمية
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ
الفخراني ،ويشارك يف بطولة املسلسل محمد
واحد تحدث
أحداثه
اﻟﻮﻗﺖوتدور
اﺳﺘﻐـﻼلدقايق،
إىل 10
ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
مكاناﻟﻘﻴﻮد
ﻇﻞ يفﺗﻘﻠﻴـﻞ
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ
هالة فاخر ،أنوشكا ،كريم عفيفي ،إسالم إبراهيم
محمود،
الكوميدية.
املفارقات
من
العديد
فيه
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
أمري.
ورامز
األول
الحاىل
رمضان
دراما
بموسم
مسلسلني
يف
رئيس
رنا
وتشارك
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ

ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
ﺗﻨﺎﻓﺲ
اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ
ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
وطلبت وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ«
ﻣﺜﻞحلقة،
التالتني
اتفرج عىل
اﻫﺘﻤﺎماألغنية
وحاولت أبلع
مرتاح لألغنية
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،سامي
ﻣﺴﻠﺴـﻼت محمد
كشف املخرج
ّ
ﰲ
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺷﺎﺷـﺎت
وﻣﻦ
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ
واﻗـﻊ
ﻣـﻦ
ت
ﻏـﺮﻴ
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج
ﻛﺎﻧﺖ
ان
ﺣﻘـﺎ
تفاصيل خالفه مع الفنانة املرصية من وجهة نظر احرتامي لتاريخ منها إننا نعمل لحن تاني ،لكن
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،نجمة كبرية لكنه أنغام ،وأخر مرة قالت يل ياﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز،
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
يتغري وقبلت
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔإن اللحن
ﻣﺴﻠﺴﻼترفضت
هغني هي
أﻓﻜﺎرﻫﻢمشريا انها
أنغام
ﻟـﻢ
ﺟﺪﻳـﺪة
وأﻓـﻼم
اﻧﻌﻜـﺎس
ﻧـﺮى
اﻤﻟﻬـﻢ أن
وأن
متضايقأﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
وكنتﻻ أﻋﺘﻘـﺪ
وﻟﻜـﻦ
ترصيحاتها حول ترت األغنية يا مش هتغني ،وبعت لها اعتذارها عن العمل
ﻣـﻦبسبب
عاتبها
أزﻣﺔ خالل رسالة طويلة جدا وقلت لها إنيﺗﻌـﺮض
وﺗﺄﺛـﺮﻴ
اﻟﺠﻤﻬﻮر
رﻏﺒـﺎت
جدا».ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
مسلسل «نسل األغراب» وقال
ﻗﺎﻟـﺖ:
اﻹﻧﺘﺎج
»ﻛﻮروﻧﺎ«ضيفا ً
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
املوضوع:
ﻫﻨـﺎك عن هذا
وختم حديثه
اﻟﻔﻨﻲ«العرافة» نفيس متسيبش املسلسل».
برنامج
ﻋـﲆعىل
حلوله

حممد سامي يوضح تفاصيل خالفه مع أنغام

الذي تقدمه االعالمية بسمة وهبة
« :أنا اخرتتها واتبسطت إن الترت
يتغنى بصوتها وصوتها جميل،
واتفقنا إننا عندنا رباعيات والترت
مش أغنية يف ألبوم ألنها أغنية
مرتبطة بالدراما ،وده كان الخالف
عىل أغنية الترت بيننا».
وتابع« :أغنية أنغام مكنتش شبه
املسلسل وقلت ألنغام أنا مش

وأضاف« :بعت رسالة طويلة
ألنغام وقلت لها يا ريت نغري
األغنية وبعت للشاعر أمري طعيمة،
فرفضت وزعلت مني ،وملحن
األغنية كان وليد سعد ،وكنت
عاوز األغنية شبه أغنية هموم
جبلني كانت لحن وليد سعد وهي
أغنية جبل الحالل  ...أمري طعيمة
كتب كلمات وصفت املسلسل كأنه

رائد فضاء أمريكي يحتفل بعودته
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
إلى األرض بعد غياب  6أشهر
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy

\=∑^@bË„Ï€@ÒbÓ®a
احملكمة االحتادية

وتعديل قانون احملافظات

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

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺗﺄﺗﻲوالذي ابطل
٢/٥/٢٠٢١
وﻫﺬهيوم
الصادر
االتحادية العليا
ﺗﻜﻮناملحكمة
حكم
ﺑﻞ ﺑﻘﺪرة اﻻﻧﺴﺎن ﻋﲆ اﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ ،وﰲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺼﻠﺖ
املادة  ١٤من القانون رقم  ١٠لسنة  ٢٠١٨قانون تعديل قانون
ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻦﻴ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ﻃﻔﺮات ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻌﺎد
املحافظات الذي كان يعطي مجالس املحافظات يف االستمرار بعملها
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
وكماانحصل
اﻟﺬيسنوات،
اﻟﻔﺮداربع
واﺳﻌﺎد وهي
لالنتخاب
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔاملقررة
اكمالها املدة
بعد
ﺗﻌﻢ
ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻇـﺮوف
الرغم
ﻛﺎنوعىل
سنوات
االربع
فيهاإﻻمدة
ﻟﻪ انتهت
عندما
اﻟﺴﻌﺎدة٢٠١٧
يف سنة
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻓﺒﻌﺪ ان
ﻧﺤﻦ،
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
واﻟﻔﺮﺣﺔ
الربملان
قرار
حتى
املحافظات
مجالس
عمل
استمر
االنتهاء
ذلك
من
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
بترسيح اعضاء
ﺣﻴﺚالربملان
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،قرار
حيث صدر
، ٢٠١٩
سنة
اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺮب
بترسيحهمﺑﻌﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺔ
االربع”
ﺑﻌﻨﻮان
يقارباول ﻓﻴﻠﻢ
ﻋـﺎمما١٩٤٦
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
ﻋﺮاﻗﻲمدة
السنتني عىل
ﺧﻼلميض
اﻤﻟﴫﻳﺔ بعد
املحافظات
مجالس
اﺧﺮ
ﻓﻴﻠﻢ
ﺗﺒﻌﻪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ،
ﻧﻴﺎزي
اﻤﻟﴫي
ﻟﻠﻤﺨﺮج
”
اﻟﴩق
اﺑﻦ
سنوات ،وقرار املحكمه يعني اوال دستورية قرار الربملان الصادر سنة
ﻳﻮم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻋﻦ
اﺛـﺎرة
اﻻﻛﺜﺮ
ﻟﻜﻦ
”،
ﺑﻐﺪاد
اﻟﻘﺎﻫﺮة
”
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ
ً
 ٢٠١٩بترسيح اعضاء مجالس املحافظات ،وثانيا ان بقاء املجالس
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ ﰲ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ
سابقا ًوﻛﺎن
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ،
التي تم
ﺟﻠﺴﺔ املدة
سنوات وهي
مدة االربع
بعد اكمال
يف عملها
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
انتخاب اعضاء مجالس املحافظات لها ،أي بعد سنة  ٢٠١٧وهي
ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ” ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻨﺪي“ اﺧﺮاج ﻛﺎﻣﺮان ﺣﺴﻨﻲ
ﻋﺎمً
سنة اكمال مجالس املحافظات مدة االربع سنوات ،باطل دستوريا
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
وان التمديد
واحد،
ذﻟﻚليوم
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة لو
املحافظة حتى
ملجلس
التمديد
وال
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻟﺬي
اﻤﻟﺸﻬﺪ
وواﻟﺪﺗﻲ
واﻟﺪي
يحوزاﻗﺮﺑﺎء
اﻏﻠـﺐ
ٔ
ً
وآخرها قبل
مرات،
راينا الذي
يوافق
ﺣﺘﻰوهذا
دستوريا،
ﻋﺪد
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ
نرشناه ٢٠
اﻻﻗﺮﺑﺎء ﺑﺤﺪود
ﻋﺪد
ﺷـﻜﻞ
باطل اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
ملجالس
التمديد
ببطالن
العليا
املحكمة
حكم
صدور
من
واحد
يوم
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ ان ﺑﺪأ اﻟﻔﻴﻠﻢ واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ ﺗﺤﻔﺰ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة اﻟﻮاﻟﺪ،
 ٢٠١٨من
وﻫﻲلسنة
رقم ١٠
القانون
املادة ١٤
وابطال
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺻـﻮرة
اﻟﻮاﻟﺪ،
منﻛﺘـﻒ
ﺻﻮرة
ﺗﻈﻬﺮ إﻻ
املحافظات ﻟـﻢ
وﻣـﻦ ﺛﻢ
اﻟﺤﻀﻮر،
ﺳﺨﺮﻳﺔ
عىلﻣﺤﻂ
ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
ﺿﺤـﻚ
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت
الدستوري الذي
البطالن
سيرتتب
أما ما
الدستورية.
الوجهة
ً
اﻤﻟﻮﻗﻒ
ﻫﺬا
ﻣﻦ
اﻻﻣﻞ
ﺑﺨﻴﺒﺔ
ﻳﺤﺲ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
واﻗﻔﺎ
اﻟﻮاﻟﺪ
وﺑﻘﻲاملحكمة العليا الستمرار مجالس املحافظات خالفا للدستور
قررته
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ دور
السنتنيﻓﻴﻪ..
اﻟـﺬي وﻗﻊ
اﻤﻟﺤﺮج
املرصوفة ألعضاء
واملخصصات
والرواتب
تقارب
مدة
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺗﺠﺬب
اﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻐـﺪاد
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
ً
مجالس املحافظات يف الفرتة الباطلة دستوريا ،فهي من اختصاص
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ
وزارة املالية تطبيقا ً بأن ما ترتب عىل الباطل باطل ،فيما ان مدة
ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،ووﺻﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
تقارب السنتني كانت باطلة فإن الرواتب التي تم رصفها باطلة هي
ان ﺗﺤﺠـﺰ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
اﻏﻠﺐ فهي
اﻏﻠﻘﺖاملالية،
ﻓﻘـﺪ وزارة
اختصاص
اﺟﻮاء من
املطالبة بها
وبالتايلانفإٔن
االخرى،
دور
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
ﺳـﺎدت
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ
ذات العالقة.
الجهه
اﺑﻮاﺑﻬـﺎ واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ اﻏﻠﺒﻬﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
واﺻﺒﺤﺖ ﻣﺨﺎزن ﻟﻠﺨﺮدة ..ﻣﺆﺧﺮا ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
”اﻤﻟﻮﻻت“ ﺻﺎﻻت ﻋﺮض ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة رﻛﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ
اﻻوﺿـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ..وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق اﻗﺎﻣـﺔ ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﴍاك ﴍﻛﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء دور ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻻﻓﻼم ،وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ ”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ أن
اﺻﺒﺤﺖ اﺗﻌﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ”ﻤﻟﺒﻲ“.

داليدا خليل ختطف األنظار
بالقفطان املغربي

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

«بعد ما املوضوع خلص بمنتهى
االحرتام صحيت الصبح لقيت
أكرت من خرب إن أنغام اعتذرت
عن ترت نسل األغراب ،فاتضايق
اﻟﺴﻘـﺎيفﺑﺈﺣـﺮاج
أﺣﻤـﺪ
اﻟﻔﻨـﺎن
املشارك
العمل
ﻗـﺎمفريق
جمهور
مشﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ
حاجاتﻟﻘـﺎء
أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ
وحصلت
املسلسل
ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح
ﻫﺎﻣﺶيقولوا
ﻋـﲆالناس
ﻣﻌﻪ ،وبدأ
حلوة عىل النت،
ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ
اﻟﺮاﺑﻌـﺔ
اﻟﺪورةاليل اعتذر  ..أنغام
إن املسلسل هو
إنستجرام».إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ
ألغت متابعتي عىل
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻣﻬﺮﺟـﺎن

لطيفة التونسية تعايد متابعيها بعيد الفصح
عايدت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها بمناسبة
حلول عيد الفصح املجيد ،ونرشت عرب صفحتها
الخاصة عىل موقع التواصل اإلجتماعي صورة لها بدت

منمنمات

”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“
اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب
ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ
ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ
ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ

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“.

شاركت الفنانة اللبنانية ،داليدا خليل ،مع بتعليق كتبت فيه« :من أحىل جلسات التصوير
متابعيها صورة جديدة يف اليل عملتها برمضان القفطان املغربي اليل
فيها بإطاللة الفتة ،وأرفقتها بتعليق كتبت فيه« :كل
الخاصة يعترب من أقدم األلبسة التقليدية يف العالم و ُيع ُّد
صفحتها
سنة وكل إخوتنا وحبايبنا املسيحيني بخري وكل شم
عىل موقع التواصل رمز للنبالة واألناقة والرتاث والهوية يف املغرب
نسيم و كلنا بخري وصحة وسعادة» ،والقى منشورها
شكروها
إعجاب عدد كبري من متابعيها
ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.أنحاء الدول العربية
ﴍفمن كل
ملتابعيني
ﺗﴫﻳﺤـﺎتتحيّة
اإلجتماعي،ﰲ ظهرت
وﺿﻴﻮف
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ
الذين اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﻛﺸﻔـﺖ
وتمنوا لها الصحة والحياة الطويلة.
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ ّ
ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
اليلﺳﻌﻴﺪة
الزيأﻧﻬـﺎ
وأﺷـﺎرت
ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل
خالل
بتختاروا
أعرف شو
بالقفطانﻓﻜﺮةوحابّة
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢفيها
يذكر أن لطيفة كشفت مؤخرا ً عن
السعيدة؟».أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة
وﺗﺠﺴﺪاملُ إﱃ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم «13
ناسبات
وخطفت
تحضريها اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ املغربي
أغنية رياضية وهي األوىل من نوعها يف
ﻣﻮﺿﺤـﺔ
فازتﻋﻬـﺪ«،
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ
أنظاروﻫـﻲ ﺳﻴﺪة
مسريتهاﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم«
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ
أﻧﻬﺎ يف
عامليتني
بجائزتني
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ قد
متابعيها ﻣﻦوكانت داليدا
الليبي.ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
األهيلاﻤﻟﻘﺒﻞ،
الفنية ،وذلك كدعم منها لنادي اﻟﻌﺎم
لها لوس أنجلوس من خالل فيديو كليب أغنيتها
بجما
صفحتها
ونرشت لطيفة فيديو من األغنية عىل
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ
خرضا.
بيار
إخراج
من
أوي»
«شيك
األخرية
لتها
طال
ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن و إ
«انتظروا
الخاصة ،وقد علّقت عليه
اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
بالقول:ﺳﻨـﻮات
7
ً
ً
النشيد الرسمي للنادي االهيل الليبي
أفضل
ﻋﺎﻟﻴـﺔاألوىل
جائزتني،
خليل
ورقداليدا
وحصدت
أﺣﻤـﺪا بة
قريباﰲ..ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞا لجذ
ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ
ﻣﻜﺘـﻮب
داود ،ودﻳﻨﺎ إﱃ
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ
وتوزيع،
لطيفة كلمات الصيد الرقيعي الحان
وﴍﻛﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ
ﻛﺒﺮﻴة.أغنية مصورة يف مهرجان
إﻧﺘﺎجأفضل
والثانية
ﺷـﺎﻫﻦﻴصورة
وﻣﺤﻤﺪفقت
أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴو أ ر
عادل العجييل توزيع وتريات:
ا لصو ر ة لوس أنجلوس لألفالم لعام .2021
احمد عبد العزيز اخراج
بسام الرتك».

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

املكون
وج�ه رائ�د الفض�اء األمريك�ي وطاق�م س�بايس إك�س
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
ماي�ك هوبكن�ز ،أوىل رس�ائله من أربعة رواد ،عادوا إىل األرض،
„ÔjÀç€a@ﬁaÏإىل األرض على أمس األحد ،بعد ستة أشهر عىل
بع�د الع�ودة
مت�ن محط�ة الفض�اء الدولية ،مت�ن محط�ة الفض�اء الدولية،
“س�بايس إك�س” ،بع�د نصف ويتش�كل طاقم س�بايس إكس
عام يف الفض�اء ،وأك�د افتقاده دراج�ون من رواد فضاء ناس�ا
لكوكب األرض ال�ذى طاملا نظر مايك هوبكن�ز وفيكتور جلوفر
اليه من ناف�ذة غرفته ىف املركبة وش�انون ،ووكر ورائ�د الفضاء
أعلنت اإلعالمية املرصية بسمة وهبة عن مشاركتها يف عمل درامي سيجمعها مع
الفضائي�ة  ،Crew Dragonيف وكال�ة استكش�اف الفض�اء
الفنان املرصي محمد رمضان من توقيع املخرج محمد سامي.ونرشت بسمة وهبة
الياباني�ة جاكس�ا س�وييش
املسماة .Resilience
صورة تجمعها بمحمد رمضان ومحمد سامي عرب صفحتها الخاصة عىل موقع
تمت
الع�ودة
رحل�ة
نوغوتشي.
األمريكي
الفض�اء
ونشر رائ�د
ّ
التواصل اإلجتماعي وعلقت قائلة« :أهم مخرج وأهم فنان مع العرافة ،وقريبا نحن
إيك�س
س�بايس
كبس�ولة
يف
بعد
ل�ه
صورا
هوبكن�ز،
ماي�ك
الثالثي يف عمل واحد».وعرب محمد رمضان عن سعادته باملشاركة يف هذا عمل مع
دراجون.
حس�ابه
عىل
األرض
إىل
عودت�ه
ً
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
بسمة وهبة ومحمد سامي معلقا  »:وأنت أهم إعلمية» .وردت بسمة وهبة عىل تعليقه
الش�خيص بموق�ع “تويتر” ،وتمثل ه�ذه املهم�ة ،أول رحلة
قائلة »:أهم فنان».وانتقدت بعض التعليقات وصف بسمة وهبة ملحمد رمضان بكونه
ﺑﻌـﺪ أن ً
ﺑﻬـﺬه إكس
س�بيس
رحالت
اﻻوﱃ من
بالعودة
االحتف�ال
تعبيرا
وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،ممثل
باعتباره مجرد
اآلخر
وهاجم بعضهم
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،أهم
عادي.اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
اﻟﺼﻌﺒـﺔ
رمضان أﻏﻨﻴﺔ
محمدوﺷـﻌﺮاء
ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ
فناناﻟﻐﻨﺎء
ﺧﺎﺻـﺔ أن
اﺑﺼـﻢ
س�تأﻧـﺎ ﻻ
ﻟﻠﻔﻨـﺎن -
اﻟﺪاﺋﻤـﺔ
ع�ناﻹﻗﺎﻣـﺔ
أﺗﺎﺣـﺖ
من
كجزء
لها
املخطط
املأهول�ة
عليها
وعل�ق
األرض،
كوك�ب
اىل
واﻤﻟﻄﺮب 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
التابع
التجاري
الطاق�م
برنامج
األرض..
إىل
بالعودة
رائع
“شعور
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
الطاقم
ﻋـﲆأف�راد
وس�اهم
ﻳﺘﻤﺘـﻊنافذة
املناظراﻧـﻪخ�ارج
قد
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ
لناس�ا ،ﻣﺒﺎﴍ
ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ
أفتق�دﻻﺳﻴﻤـﺎ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
العلمي�ة
التحقيق�ات
مئ�ات
يف
بي
الخاصة
Resilience
غرف�ة
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
وجودهم
التقنية
والعروض
بالعودة إىل
إس��تذكارإذن؟
الصحافة• ﻃﻤﻮﺣﻚ
حلري��ة اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﰲ
واﻟـﺬوق
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
أثناءاﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
س�عيد اﻹﻗﺎﻣﺔ
لكنني ﺑﺎﺗﺠـﺎه
الليلة ،ﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر،
للجميع
العاملي
الي��وم
املداري.
املخترب
متن
عىل
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
املنزل” .ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

أﺻﺎﻟﺔوهبةاﻟﻐﻨﺎء
تشارك حممد رمضان يف الدراما
ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦبسمة

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

حبج��م التضحيات ال�تي قدمها اجلس��د االعالمي

اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ أﺳﻠﻮﺑـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
العراقي منذ التغيري ولغاي��ة االن ،يرافقها حجم
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم ﻛﺒﺮﻴ.
وقتلهم
هددهم
االجراءات
اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ِ
ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
بالكش��ف عمّ•نوﻛﻴﻒ
ﻫﻲ
ضعفﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن
ﻣﻄﺮب؟يتطل��ب
العدال��ة
وتقدميه��م
مس��ار أو
للعدال��ة،اﻹﻋﻼم
واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج
حلري��ة
حقيقي��ة
محايته��م وتوف�ير بيئ��ة
اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ
ﺣﻴﻨﻤـﺎ
درس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
الدستور  .ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
ﺟﺬورك؟
ﻋﻦ
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
الزرفيرﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪ
عدنان • ﻟﻜﻦ
قياسيا اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ
واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ
يف ﻫﻼل
ﻓﺎروق
واﻟﻌﺮﺑﻲ.
هنديةاﻟﻌﺮاﻗﻲ
طفلة اﻟﻐﻨﺎء
سجلتﺑﻮرﺻﺔ
راﺳﺨﺔ ﰲ
االعالم اليت كفلها
قطر ،رقما
سنوات فقط ،تقيم
عمرها 4
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻦ ُﺑﻌـﺪ 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
برسعة تسمية كل عنارص الجدول الدوري الكيميائي.
اﻷﺧﺮﻴ ﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
إلقام��ةاﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
عزمه��ااﻟﻐﻨﺎء
تركي��اﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ،
ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ
قاعدة
اعلن��ت
الجدول
عن�ارص
واﻟﺘﻲ كل
خ�ان ،تمكنت من تس�مية
إيش�ال
تص��درﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
واﻗﺼﺪ أوﻻ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ،
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا
اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
فريوساﻟﺤﺰﻳﻦ.
م�اروااﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي
اﻟﻐﻨﺎء
ده��وك ،ومل
عس��كرية يف
املوس�وعة
ضمن
بذلك
لتدخل
ﺗﻌﻘﺐ ؟يف غض�ون دقيقتني و 28ثاني�ة
ال�دوري
والرفض •منوﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺨﻠﻴـﺞ
ﺑﻠﺪان
ﰲ
ﺑﺎﻟﺬات
ﻫﻨـﺎ
اﻵن؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﰲ
إﻗﺎﻣﺘﻚ
ﺗﺸﻜﻞ
وﻣﺎذا
•
ﻣﺎذا
•
ردود فعل باالس��تنكار
القياسية).
غينيس
(نظرية
القياسية
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
لألرقاموإﻗﺎﻣﺔ
ﻫﻲ ﻫﺠﺮة
ملوسوعة -
ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ
أﴎار ﰲ
لألرقامﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
الدولية ﻳﻜﻮن
 ﺟﻤﻴﻞ أنحكومة بغداد بكونه ش��أنا س��ياديا
النتيجةوﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف ﻧﻌﺰز أداء ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب أو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
دﻻﻻت اﻟﻴﻮم
وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ
ﻣﻮروﺛﺔ
ﻧﺘـﺎج
ذﻟﻚهذه
وﻗﺒﻞ أن
الصحيفة ،إىل
بحسب
املوس�وعة،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔعىل
ﺑﻴﺌﺔالقائمون
وأشار
املنطقة
جيع��ل
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو ﺷـﺠﻮن ﰲ دﺑﻲ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ ،
وال حكوم��ة كردس��تان ألنه )ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
تعترب األفضل يف العالم بني األطفال.
ودم��ار؟ !؟ كما نالح��ظ
ح��رب
الصمتوﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ،
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ
س��احة ﻫﻞ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ
كم�ا ذك�ر التقري�ر أن الطفل�ة تحفظ أس�ماء كل رؤس�اء وزراء الهند
هذاﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
وﻟﺪي
ﺟﺪا ،
واﺧﺘﻼف
ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد
واﺑﺘﻌﺎدي
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..
أليس
برمتها !؟
السياسية
الطبقة
يالزم
وكواكب
فالح المشعل
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
املجموعة الشمسية وأعضاء اإلنسان.واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟
• ﺑﻤﻌﻨﻰ

طفلة هندية تسجل رقما
قياسيا عالميا

عدوان واحتالل مياثل عدوان داعش ؟

سامية الطرابلسي:
اجلمهور مل يعرفين

للمرة األوىل تظهر سامية الطرابليس بشخصية حقيقية ضمن
أحداث مسلسل «االختيار  ،»2ورغم أنها ظهرت كضيفة
رشف فوجئت برد فعل الجمهور عرب وسائل السوشيال ميديا
فور عرض الحلقة.
يف البداية رّ
عبت سامية الطرابليس عن سعادتها بردود الفعل
التي وصلتها عن دورها يف مسلسل «االختيار »2الذي ُيعرض
ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
 اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج عىل إحدى القنوات الفضائية ،حيث تجسد خالله شخصيةاﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا «بسمة» زوجة االرهابي «همام عطية» الذي يكوّن تنظيم
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن جنود مرص ،ويقوم بعدد من التفجريات للمنشآت الحيوية
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ التي تستهدف رجال الرشطة.
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت تقول الفنانة سامية الطرابليس« :رشحني للعمل املخرج بيرت
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ميمي ،الذي قدمني بشكل مختلف تماما ً للجمهور ،أظهر فيه ألول
مرةاﱃبتجسيد شخصية حقيقية ،ومختلفة عما قدمته من قبل ،فهي سيدة منقبة،
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ ال يظهر وجهها يف أغلبية املشاهد ،وحتى املشاهد التي تظهر فيها تكون بدون
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ مكياج نهائياً ،مشرية اىل أن بيرت ميمي عندما تحدث معها عن الشخصية طلب
منها البحث عنها وعما فعلته مع زوجها و الرشطة».
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
وأضافت« :قمت بالبحث عن شخصية بسمة ،ووجدتها انسانة لديها الكثري
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
من املشاعر ،فهي أم لديها  ٩أطفال ،وتخىش عيل أطفالها ،ولديها خوف
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
وقلق مما يفعله زوجها من تصنيع متفجرات داخل املنزل ،وبعد ذلك تقوم
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
بمساعدة رجال الرشطة يف مهامهم للقبض عيل باقي التنظيم الذي كوّنه
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
زوجها».
اﻟﺤﻀﺎرة .
وأشارت إىل أن ردود الفعل التي وصلتها كانت أكثر من رائعة ،و قالت« :عدد
كبري من األصدقاء لم يعرفوا أني من قمت بالدور ،اال بعد ان اعلنت عرب
صفحتي عىل موقع التواصل االجتماعي فايسبوك ،وكانت تعليقاتهم مشجعة
جداً ،لتقديم أدوار خارج الصندوق ،أو بعيدة عن الشكل الذي كان املخرجون
يضعونني فيه ،وكل ذلك لم يكن ليحدث لوال ثقة املخرج بيرت ميمي بموهبتي،
ووجود رشكة إنتاج كبرية مثل سينرجي ،وفرت له كل اإلمكانيات الختيار فريق
العمل الكبري املوجود عيل الشاشة ،ووراء الكامريات.

