املفوضية تفتح باب التقديم رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
للعمل كموظفي اقرتاع
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت مفوضية االنتخابات ،امس االثنني ،عن
فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقرتاع إبتدا ًء
من . 2021/5/23وذكرت املفوضية يف بيان لها
تلقته «الزوراء» :أن» التقديم يكون عرب املوقع
االلكرتوني للمفوضية عىل الرابط (.»)ihec.iq
وأضافت أن «التقديم يشمل موظفي الدولة كافة
عىل أن يكون أقل تحصيل درايس هو االعدادية
وال يقل عمر املتقدم عن  19سنة واليزيد عن 58
سنة».

12
صفحة

وفد عراقي يف بريوت لتسليم «هبة» مقدارها
 3ماليني دوالر للجيش اللبناني

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7487 :الثالثاء  18ايار 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

بغداد /الزوراء:
وصل وفد عراقي كبري من وزارة الدفاع ،امس االثنني ،إىل بريوت لتسليم الهبة العراقية
التي أقرها مجلس الوزراء والتي تقدر بـ  3ماليني دوالر.وذكرت وكالة االنباء الرسمية،
إن «وفدا ً عراقيا ً كبريا ً يضم  12قائدا ً عسكريا ً وضابطا ً إداريا ً من وزارة الدفاع ،وصل
اليوم إىل مطار رفيق الحريري يف بريوت».وأضاف أن «الوفد سيسلم الهبة العراقية
املقدرة بثالثة ماليني دوالر إىل قيادة الجيش اللبناني ،والتي أقرها مجلس الوزراء العراقي
ملساعدة لبنان».ويف السابع والعرشين من أبريل املايض ،كشف عن قيمة املساعدات
التي أقرها مجلس الوزراء العراقي للجيش اللبناني والتي تبلغ  3ماليني دوالر أمريكي.
يذكر أن العراق قدم خالل األشهر املاضية مساعدات مستمرة إىل لبنان من املحروقات
واملستلزمات الطبية والغذائية ملساعدته يف تجاوز الظروف التي يمر بها.

السعر  500دينار

No: 7487 Tue 18 May 2021

بغداد تشكو عدم إيفاء كردستان باتفاق موازنة  2021وأربيل تعزو ذلك إىل مشاكل فنية
الزوراء /حسني فالح:
يب�دو ان الخالف�ات بين املركز واالقليم بش�أن
الص�ادرات النفطي�ة وتس�ليم العائ�دات تعاود
من جدي�د بعد االتفاق�ات التي حصل�ت مؤخرا
بني الطرفني يف فرتة اق�رار موازنة  ،2021حيث
تش�كو بغ�داد من عدم الت�زام اقليم كردس�تان

باتفاقاته�ا املربم�ة بش�أن املوازن�ة ،فيم�ا عزا
االتحاد الوطني الكردس�تاني سبب عدم تسليم
االقلي�م وارداته النفطية اىل بغداد يعود اىل بعض
املش�كالت الفنية.ويق�ول النائ�ب ع�ن االتحاد
الوطني الكردس�تاني شيروان ميرزا يف حديث
لـ”ال�زوراء” :ان هن�اك بعض املش�كالت الفنية

الت�ي ادت اىل ع�دم تس�ليم الص�ادرات النفطية
وااليرادات اىل بغداد وفق اتفاق موازنة .2021
واضاف :انه يجب ان يقوم وفد فني من حكومة
اقليم كردس�تان بزيارة العاصمة بغداد لالتفاق
م�ع الحكوم�ة االتحادي�ة ح�ول تنفي�ذ امل�واد
الخاص�ة باقلي�م كردس�تان يف قان�ون املوازنة

االتحادية للع�ام  ،2021الفتا اىل ان وزارة املالية
يف حكوم�ة االقلي�م وجه�ت كتابين اىل وزارة
املالي�ة االتحادي�ة ومجل�س ال�وزراء االتحادي
واك�دت الت�زام حكومة اقليم كردس�تان بتنفيذ
املواد املدرجة يف قان�ون املوازنة ،وهي تنتظر رد
الحكومة االتحادية.واوض�ح :ان املادة الخاصة

بالواردات النفطية تحس�م من قبل وزارة النفط
ووزارة الث�روات الطبيعي�ة ،وامل�ادة الخاص�ة
بال�واردات غري النفطية تحس�م من قبل ديواني
الرقاب�ة املالي�ة يف اربي�ل وبغ�داد .وتاب�ع :بكل
االحوال يجب ان ترسع حكومة االقليم بارس�ال
وفد فني اىل بغداد ملناقش�ة تنفيذ املواد الخاصة

بحص�ة اقلي�م كردس�تان يف املوازن�ة االتحادية
للعام .2021من جهته ،حدد عضو اللجنة املالية
النائب جمال كوجر نقطتني رئيستني وراء عدم
التزام الطرفني (بغداد واربيل) باتفاقهما بشان
املوازنة.

تفاصيل ص2

بعد دخول احلرب أسبوعها الثاني واستشهاد أكثر من  200منهم  59طفال

استمرار القصف املتبادل ..ومحاس تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قرب غزة واالخرية تستهدف مباني يف القطاع

غزة /متابعة الزوراء:
اكدت كتائب القسام ،الجناح العسكري
لحرك�ة حم�اس الفلس�طينية ،ام�س
االثنني ،استهداف بارجة إرسائيلية قبالة
ش�واطئ غزة برش�قة م�ن الصواريخ،
فيم�ا أكد الجي�ش اإلرسائيلي يف بيان،
تعرض إح�دى قطعه البحري�ة لهجوم
صاروخي بالفعل ،لكن�ه نفى تعرضها
ألي إصابة.وأعلن�ت كتائ�ب القس�ام،
عن اس�تهداف بارجة حربية إرسائيلية
قبالة شواطئ قطاع غزة ،يف تطور غري
مس�بوق يف التصعيد العس�كري الحايل
م�ع إرسائيل.وقال�ت كتائ�ب القس�ام
يف بيان“ :اس�تهدفنا بارج�ة إرسائيلية
يف ع�رض البح�ر قبال�ة ش�واطئ غزة
بدفعة من الصواريخ” ،وس�ط استمرار
القصف اإلرسائييل عىل قطاع غزة لليوم
الثامن على التوايل.يأتي هذا بعد دخول
الح�رب اس�بوعها الثان�ي واشتش�هاد
اكث�ر م�ن  200منهم  59طفلا يف غزة
.كما أكدت وسائل إعالم فلسطينية ،أنه

غ�زة .من جهتها أعلن�ت وزارة الصحة
الفلس�طينية ،ام�س االثنين ،ارتف�اع
حصيل�ة ش�هداء الع�دوان اإلرسائيلي
املتواصل منذ أسبوع عىل الفلسطينيني
يف قط�اع غ�زة والضف�ة الغربي�ة بم�ا
فيه�ا الق�دس ،إىل  218ش�هيدا وأكث�ر
م�ن  5604جرحى”.وذك�رت ال�وزارة
إن “عدد ش�هداء قطاع غ�زة ارتفع إىل
 200ش�هيدا ،بينه�م  59طفلا ،و34
ام�رأة ،وهناك  1235جريحا” ،الفتة إىل
أن “عدد ش�هداء الضف�ة الغربية ،بما
فيه�ا القدس ،بل�غ  21ش�هيدا ،بينهم
طف�ل ،وهناك أكثر من  4369مصابا”.
كم�ا كش�فت الصحة الفلس�طينية أن
“مجم�ل ما وص�ل مراكز العلاج ،يوم
األح�د ،يف الضفة الغربي�ة  24إصابة”.
ويشهد الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
من�ذ  8اي�ار تصعيدا حادا مس�تمرا بدأ
بان�دالع اش�تباكات يف منطق�ة الحرم
الق�ديس الرشي�ف وحي الش�يخ جراح
بالقدس ،حي�ث تنفذ إرسائيل إجراءات

تم استهداف مبنى يتبع وزارة الداخلية
يف حكوم�ة حم�اس ق�رب ب�رج املهند
بغزة .كذلك ،استهدفت إرسائيل “عمارة
الش�وا” مقابل “مجمع عيادة الرمال”
الذي يض�م مقر الصحة يف غزة وس�ط
أنباء عن س�قوط ضحايا وجرحى.وقد
أعلن الجيش اإلرسائييل عن اس�تهداف
مب�ان يف غزة بـ 6صواريخ .من جهتها،
قالت حركة حماس إنها ستستهدف تل
أبيب ردا ً عىل تواصل الغارات اإلرسائيلية
على أماك�ن متفرق�ة م�ن قط�اع غزة
ً
ً
ومدم�رة مباني.
موقع�ة قتىل وجرخى

ويف وق�ت أصيب  8أش�خاص عىل األقل
م�ن جراء إصابة مبنى يف أس�دود داخل
إرسائيل بش�كل مبارش ،مما ألحق فيها
دمارا كبريا وفق ما أظهرت تس�جيالت
مصورة.وأعلن�ت كتائ�ب القس�ام عن
إطلاق موج�ة جدي�دة م�ن الصواريخ
باتج�اه عس�قالن وأس�دود والنق�ب
وبرئ الس�بع ردا عىل اس�تمرار إرسائيل
يف اس�تهداف مب�ان س�كنية يف قط�اع

وزير التعليم يوجه بقبول الطلبة املشمولني بالتوسعة املؤجلة

ص3

روحاني يشيد مبوقف العراق الداعم للتهدئة

الكاظمي :العراق اجرى اتصاالت مع عدة
قيادات عربية لدعم القضية الفلسطينية

بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،ام�س االثنني ،ان الع�راق اجرى
مؤخ�را اتص�االت مع ع�دة قي�ادات عربية
لدع�م القضي�ة الفلس�طينية ،فيم�ا اش�اد
الرئي�س االيران�ي حس�ن روحان�ي بموقف
الع�راق الداع�م لتهدئة النزاع�ات باملنطقة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان

تلقت�ه “الزوراء” :ان رئي�س مجلس الوزراء
مصطف�ى الكاظمي ،أجرى إتص�االً هاتفيا ً
مع رئي�س الجمهورية اإلسلامية اإليرانية
حسن روحاني ،حيث تبادل الطرفان التهاني
بمناس�بة عي�د الفط�ر املب�ارك ،والتمنيات
للعالقات بين البلدين دوام التقدم ،وان يمن
الله عىل الشعبني باالستقرار واالزدهار.

تفاصيل ص3

ارتفاع اسعار الدوالر يف بغداد
واخنفاضه يف كردستان

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار رصف ال�دوالر االمريكي
مقاب�ل الدين�ار العراقي ،ام�س االثنني ،يف
البورص�ة الرئيس�ية يف العاصم�ة العراقية
بغداد ،فيما انخفضت يف اقليم كوردستان.
وقال مص�در ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية
املركزية يف بغداد س�جلت ،امس148500 ،
دين�ار عراق�ي مقاب�ل  100دوالر أمريكي.
وأش�ار املصدر ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء

ارتفعت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية
يف بغ�داد ،حيث بلغ س�عر البي�ع 149000
ديناراً ،بينما بلغت اسعار الرشاء 148000
دينارا ً ل�كل  100دوالر امريكي.أما يف اربيل
عاصم�ة اقلي�م كوردس�تان فقد ش�هدت
اس�عار ال�دوالر انخفاضاً ،حيث بلغ س�عر
البي�ع  148500دين�ار ل�كل مائ�ة دوالر،
والرشاء وبواق�ع  148000دينار لكل مائة
دوالر أمريكي.

الرافدين حيدد نسبة فائدة قروض
الرتميم والتأهيل

بغداد /الزوراء:
ح�دد مصرف الرافدي�ن نس�بة الفائ�دة يف
قروض الـ 50مليون لرتميم الدور الس�كنية
والـ 30مليونا للمواطنني.وذكر بيان للمكتب

اإلعالمي للمصرف تلقت “الزوراء” نس�خة
منه :ان “نسبة فائدة قروض  50مليون دينار
لرتمي�م وتأهيل الدور الس�كنية للموظفني و
 30مليونا للمواطنني تصل اىل  5باملئة”.

الجزائر /متابعة الزوراء:
وافق مجلس الوزراء الجزائري عىل إعادة فتح
أهم ثالثة مطارات للرحالت الدولية بداية من
األول من حزيران/يونيو املقبل ،بعد أكثر من

س�نة عىل غلق الحدود.وبحسب بيان لرئاسة
الجمهورية ف�إن املوافقة جاءت ،إثر اجتماع
مجلس الوزراء برئاسة عبد املجيد تبون.

اجلزائر تعيد فتح  3مطارات ابتدا ًء
من األول من حزيران

تفاصيل ص3

لطرد عائالت فلس�طينية من منازلها.
ومن�ذ االثنين امل�ايض ب�دأت الق�وات
اإلرسائيلي�ة حملة قصف واس�عة عىل
قطاع غزة ،حيث قالت إنها اس�تهدفت
مئ�ات األه�داف لحركت�ي “حم�اس”
و”الجه�اد اإلسلامي” ،بينم�ا ش�نت
الفصائل الفلس�طينية رضبات مكثفة
عىل منش�آت حيوي�ة يف إرسائيل ،بينها
مطارات.يف غضون ذلك قال بيان ملكتب
اإلعلام الحكوم�ي يف غ�زة إن جي�ش
االحتلال اإلرسائيلي أخرب مؤسس�ات
أممي�ة نيت�ه قص�ف مدرس�تي الرباق
واألقصى يف محيط مس�جد فلس�طني
يف مدين�ة غ�زة .وذك�ر أن املدرس�تني
هما ضم�ن املراكز املعدة لإلي�واء ،وأن
إحداثياته�ا موج�ودة مس�بقا ل�دى
الجه�ات الدولي�ة ،مشيرا إىل خط�وة
االحتلال تعني ازدياد يف وتيرة الجرأة
عىل قصف األعيان املدنية املحمية بقوة
القانون.

تفاصيل ص2

الالمي يهنئ صحيفة الصباح مبناسبة الذكرى الـ 18لصدورها

االخرية

الرتبية النيابية ِّ
تقدم مقرتحاً إلنهاء العام الدراسي

الصحة :ال توصيات جديدة إلعادة العمل باحلظر الشامل ولن يكون هناك حظر ليومني يف األسبوع
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الصح�ة ،امس االثنين ،عدم صدور
توصيات جديدة بشأن الحظر بعد انتهاء األسبوع
الجاري ،فيما قدمت لجنة الرتبية النيابية مقرتحا
بشأن انهاء العام الدرايس الحايل.وقال مدير دائرة
الصحة العامة رياض الحلفي يف ترصيح صحفي:
إن «الصحة ل�م تقدم أي مقرتحات جديدة إلعادة
العم�ل بالحظ�ر الش�امل بع�د إلغائه بق�رار من
اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واعتماد
الجزئ�ي فقط».وأض�اف ،أن «الع�ودة للحظ�ر

القانونية النيابية لـ

الزوراء  /يوسف سلمـان:
مع مضي مجلس الن�واب اىل حل نفس�ه
بالتزامن مع موعد اجراء االنتخابات املقرر
يف ترشي�ن االول املقب�ل ،اكـ�دت اللجن�ة
القانونيـة النيابية ان نواب الدورة الحالية

الشامل يحددها املوقف الوبائي مستقبال».بدوره
أكد املتحدث باس�م وزارة الصحة س�يف البدر يف
ترصي�ح صحفي ،أن «القرار األخير للجنة العليا
للصحة والسالمة الوطنية نص عىل فرض الحظر
الجزئ�ي فق�ط ولتوقيت�ات مح�ددة ول�ن يكون
هناك حظر ش�امل ليومني يف األس�بوع يف الوقت
الحارض».ويف وقت س�ابق ،أصدرت اللجنة العليا
للصح�ة والسلامة الوطنية ق�رارا ً بإلغاء الحظر
الشامل واعتماد الجزئي طيلة أيام األسبوع ومن
الساعة التاسعة مسا ًء وحتى الخامسة فجرا.ويف

تفاصيل اخرى ص4

 :النواب احلاليون سيمارسون عملهم حتى انطالق الدورة اجلديدة

سيمارسون عملهم الرقابي لحيـن انطالق
الدورة الترشيعيـة الجدي�دة .وقال عضو
اللجن�ة النائب صائب خ�در لـ» الزوراء «:
ان « الدستور تطرق اىل حل مجلس النواب
ضمن السياقات الروتينية االعتيادية لكن

لي�س يف ظل ظروف اس�تثنائية «.واوضح
ان «هن�اك طريقني لحل مجل�س النواب،
ويف كلت�ا الحالتين يعود االم�ر اىل مجلس
الن�واب ليحل نفس�ه  ،الن الع�راق نظامه
برملان�ي وال يمك�ن الي س�لطة اخرى ان

“دافوس” يؤجل عقد اجتماعه وينقله
بسبب فريوس كورونا
بغداد /متابعة الزوراء:
أعل�ن املنت�دى االقتص�ادي العامل�ي
”دافوس” ،امس االثنين ،أن اجتماعه
السنوي تم تأجيله ونقله من سنغافورة
يف ظ�ل أزمة فريوس كورونا املس�تجد.
وأضاف املنتدى أنه من املس�تحيل عقد
اجتماع عاملي يف ظل الجائحة وضبابية
حركة الس�فر وتباين توزيع اللقاحات
وسلاالت الفريوس الجدي�دة ،وفقا ملا
ذكرته.وبذلك يكون املنتدى االقتصادي
العاملي قد ألغى اجتماعا سنويا خاصا

س�ياق اخر ،قدمت لجنة الرتبية النيابية ،مقرتحا ً
النهاء الع�ام الدرايس ،فيما ش�ددت عىل رضورة
اداء االمتحانات الس�يما السادس االعدادي.وقال
مقرر اللجنة طعم�ة اللهيبي يف ترصيح صحفي:
ان «لجن�ة الرتبي�ة بصدد تقديم مقترح العتماد
درجة نصف الس�نة ،درجة نهائي�ة للمراحل غري
املنتهي�ة» .واضاف ،ان «تقديم ه�ذا املقرتح جاء
نتيج�ة الوض�ع الصح�ي وتزاي�د االصاب�ات ،ألن
ع�دد االصابات ازداد بعد ع�ودة الدوام يف املدارس
مما دف�ع لجنة الصحة والسلامة التخاذ خطوة

باغلاق امل�دارس» ،الفت�ا اىل «امكاني�ة اعتم�اد
آلي�ة الع�ام امل�ايض له�ذه الس�نة».واوضح ان
«الوض�ع الراهن للطلبة امام خيارين؛ إما اعتماد
درج�ة نص�ف الس�نة كدرج�ة نهائي�ة ،أو البدء
باالمتحان�ات ،وهو امر صعب لك�ون الطالب لم
يتلق جميع املادة العلمية املقررة له بصورة جيدة
لكثرة العطل وغريها م�ن االمور».وتابع اللهيبي
«بالنسبة للمراحل املنتهية ،فالبد للطالب من اداء
االمتحانات السيما السادس االعدادي».

كان م�ن املق�رر عق�ده يف س�نغافورة
خلال  3أش�هر.واملنتدى االقتص�ادي
العامل�ي هو عبارة عن مؤسس�ة دولية
غير حكومي�ة وال ربحي�ة ،اش�تهرت
بامللتقى الس�نوي الذي تنظمه عادة يف
ش�هر كانون الثاني م�ن كل عام ببلدة
داف�وس يف س�ويرسا ،ويجم�ع نخب�ة
من رجال وس�يدات أعمال وسياسيني
وأكاديميني للتباحث بش�أن التحديات
االقتصادي�ة والسياس�ية الت�ي تواجه
العالم وسبل حلها.

تح�ل الربمل�ان إال ان يحل مجل�س النواب
نفس�ه «.واضاف ان « طري�ق الحل االول
هو لرئي�س الجمهورية باقتراح من قبل
رئيس الوزراء ويعرض عىل مجلس النواب
للتصويت ،والطريق االخر اعطى لعدد من

اعضاء الربملان تقدي�م طلب بالثلثني لحل
املجل�س ،وقد مارس�نا الحق الدس�توري
بجم�ع تواقيع ثلث�ي االعض�اء يف مجلس
النواب لحل الربملان «.

تفاصيل ص2

إثيوبيا تؤجل االنتخابات الربملانية لتأخري تسجيل
الناخبني وعدم طباعة بطاقات االقرتاع
أديس أبابا /متابعة الزوراء:
أعل�ن مجل�س االنتخابات اإلثيوب�ي عدم تمكن�ه من إجراء
االنتخابات املقررة يف  5يونيو املقبل ،وأرجأ االستحقاق لثالثة
أسابيع ،وذلك بعد يوم واحد من إغالق باب تسجيل الناخبني
يف االنتخاب�ات الت�ي كانت ق�د تأجلت العام املايض بس�بب
كورونا.وقالت رئيسة املجلس الوطني لالنتخابات ،برتوكان
ميدقس�ا ،إن القرار جاء بس�بب “تأخري تس�جيل الناخبني
وعدم التمكن من طباعة بطاقات االقرتاع”.وبسبب ذلك ،تم
تمديد موعد االنتخابات لـ 3أسابيع من تاريخ موعدها األول
يف ال�ـ 5من يونيو ،مضيفة أن التاريخ املحدد س�يتم اإلعالن
عن�ه بعد التش�اور مع األحزاب السياس�ية املختلفة بش�أن

إجرائها.ويف وقت س�ابق ،أعلن املجل�س الوطني لالنتخابات
بإثيوبي�ا ،تس�جيل نح�و  36ملي�ون ناخ�ب يف االنتخابات.
واس�تثني إقلي�م تيغراي م�ن االنتخابات املقبل�ة ،وذلك بعد
عملية العسكرية شنتها ضد “جبهة تيغراي” املتمردة ،التي
صنفتها الحكومة املركزية مؤخرا كمنظمة إرهابية ،بجانب
جماعة “أونق ش�ني” املحسوبة عىل إقليم األروميو.مجلس
االنتخابات املعني بإجراء االنتخابات العامة يف البالد ،كان قد
مدد عملية تسجيل الناخبني أسبوعا حتى  14مايو الجاري،
ألسباب أمنية ،مما يعد ثاني تمديد ،إذ كان مقررا أن تنتهي
أواخر أبريل املايض.

تفاصيل ص3

بعد أيام من سقوط الصاروخ الصيين

صاروخ أمريكي حيمل قمرين صناعيني خيرج عن السيطرة بعد فشل اطالقه

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت رشك�ة “روكي�ت الب”
األمريكي�ة ،املختصة ىف مجال العلوم
الفضائية ،عن فقدها أحد الصواريخ
اإللكرتوني�ة ،وذل�ك بعدم�ا فش�لت
عملية إطالقه.يأتي ذلك بعد أيام من
س�قوط الصاروخ الصيني الش�ارد،
الذي حب�س أنفاس العال�م أليام ،يف
البحر.وقالت الرشكة عرب موقعها يف

“تويرت” إن الجزء األول من الصاروخ،
م�ن املفترض انطالق�ه كم�ا كان
مخططا ل�ه ،ولكن يف املرحلة الثانية
من اإلشعال حدث يشء مفاجئ وهو
انقطاع املحرك ،وفش�ل الصاروخ يف
الوص�ول إىل املدار املح�دد له.وأكدت
الرشكة خالل التغريدة أن الصاروخ
كان يحم�ل قمرين صناعيني تابعني
إلحدى الشركات العامل�ة يف مجال

األقم�ار الصناعية.وذكر مختصون
أن األم�ر ليس مثريا للقلق كما حدث
م�ع الص�اروخ الصين�ي ،إذ إن وزن
ص�اروخ الرشك�ة األمريكي�ة ي�زن
فقط  500كيلوغرام بينما كان وزن
حطام الص�اروخ الصيني يفوق 21
طنا.ولك�ن م�ازال الص�اروخ أيضا
خارج�ا ع�ن الس�يطرة وال يع�رف
مكان سقوطه إذا لم تتمكن الرشكة

من إعادة االتصال به وقد يس�قط يف
م�كان مأهول بالس�كان كما الحال
م�ع الص�اروخ الصيني ال�ذي أرعب
البرشية عىل مدار أكثر من أسبوع.
معلومات عن الصاروخ األمريكي
 - 1ه�و ص�اروخ إلكرتون�ي عائ�د
لرشك�ة “روكي�ت الب” األمريكي�ة
املتخصص�ة يف مج�ال العل�وم
الفضائية.

 - 2الص�اروخ كان يحم�ل قمري�ن
صناعيني لرصد األرض وهما لرشكة
“بالي – سكاي”.
 - 3يبلغ ارتفاعه  6طوابق تقريباً.
 - 4تم إطالقه من شبه جزيرة ماهيا
يف نيوزيلن�دا يف تمام الس�اعة 7.11
صباح يوم السبت.
 - 5وزن الص�اروخ األمريك�ي 500
كيلوغرام فقط.
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احللبوسي يؤكد لنظريه الرتكي موقف
العراق الثابت من القضية الفلسطينية

خالفات املركز واإلقليم حول صادرات النفط وتسليم اإليرادات تعود إىل الواجهة

بغداد تشكو عدم إيفاء كردستان باتفاق موازنة  2021وأربيل
تعزو ذلك إىل مشاكل فنية
الزوراء /حسني فالح:
يبدو ان الخالفات بني املركز واالقليم بشأن
الصادرات النفطية وتسليم العائدات تعاود
من جديد بعد االتفاقات التي حصلت مؤخرا
بني الطرفني يف فرتة اقرار موازنة  ،2021حيث
تشكو بغداد من عدم التزام اقليم كردستان
باتفاقاتها املربمة بشأن املوازنة ،فيما عزا
االتحاد الوطني الكردستاني سبب عدم تسليم
االقليم وارداته النفطية اىل بغداد يعود اىل بعض
املشكالت الفنية.
ويقول النائب عن االتحاد الوطني الكردستاني
شريوان مريزا يف حديث لـ»الزوراء» :ان هناك
بعض املشكالت الفنية التي ادت اىل عدم تسليم
الصادرات النفطية وااليرادات اىل بغداد وفق
اتفاق موازنة .2021
واضاف :انه يجب ان يقوم وفد فني من حكومة
اقليم كردستان بزيارة العاصمة بغداد لالتفاق
مع الحكومة االتحادية حول تنفيذ املواد
الخاصة باقليم كردستان يف قانون املوازنة
االتحادية للعام  ،2021الفتا اىل ان وزارة املالية
يف حكومة االقليم وجهت كتابني اىل وزارة

َ
القضية
وأضاف ،أن «االتصال بحث
وأكد
وتطوراتها،
الفلسطينية
الطرفان رضورة بذل ِّ
كل أنواع الجهود
الدبلوماسية ،من أجل إنهاء اعتداءات
الكيان املحتل ضد الشعب الفلسطيني،
وأهمية حشد الربملانات الدولية
واإلسالمية لدعم القضية الفلسطينية».
وأكد الحلبويس ،بحسب البيان« ،موقف
العراق الثابت من القضية الفلسطينية،
ودعمه لكل الجهود التي يمكن أن تنهي
االعتداءات واالنتهاكات بحق الشعب
الفلسطيني».
وأشار إىل أن «الوقت قد حان لتوحيد
الرؤى واملواقف بني دول املنطقة ،والتغلب
عىل الخالفات» ،مشريا إىل «رضورة العمل
املشرتك لدعم القضية الفلسطينية».

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس ،امس االثنني ،موقف العراق
الثابت من القضية الفلسطينية،
ودعمه لكل الجهود إلنهاء االنتهاكات
اإلرسائيلية.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس
النواب يف بيان تلقته «الزوراء» :أن
«الحلبويس تلقى  ،اتصاال من نظريه
رئيس مجلس النواب الرتكي مصطفى
شنطوب ،وجرى خالل االتصال ،بحث
العالقات الثنائية بني البلدين ،وسبل
تعزيز أوارص التعاون املشرتك ،وتفعيل
التنسيق بني الربملانني ،ملواجهة التحديات
التي تواجه املنطقة من أجل تحقيق
االستقرار».
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املالية االتحادية ومجلس الوزراء االتحادي
واكدت التزام حكومة اقليم كردستان بتنفيذ
املواد املدرجة يف قانون املوازنة ،وهي تنتظر رد
الحكومة االتحادية.
واوضح :ان املادة الخاصة بالواردات النفطية
تحسم من قبل وزارة النفط ووزارة الثروات
الطبيعية ،واملادة الخاصة بالواردات غري
النفطية تحسم من قبل ديواني الرقابة املالية
يف اربيل وبغداد.
وتابع :بكل االحوال يجب ان ترسع حكومة
االقليم بارسال وفد فني اىل بغداد ملناقشة تنفيذ
املواد الخاصة بحصة اقليم كردستان يف املوازنة
االتحادية للعام .2021
من جهته ،حدد عضو اللجنة املالية النائب
جمال كوجر نقطتني رئيستني وراء عدم التزام
الطرفني (بغداد واربيل) باتفاقهما بشان
املوازنة.
وقال كوجر يف حديث لـ»الزوراء» :أن الحكومة
العراقية رفعت دعوى طعن يف قانون املوازنة
لدى املحكمة االتحادية ،ألن القانون ليس كما
أرادت والفقرة الوحيدة التي جاءت حسب ما

تريد الحكومة هي الفقرة الخاصة بحصة
إقليم كردستان وتريد الحكومة بقاء النص
الذي أرسلته إىل مجلس النواب كما هو.
وتابع :ان النقطة الثانية هي حول طريقة
وفاء حكومة إقليم كردستان والحكومة
االتحادية بالتزاماتهما التي جاءت يف االتفاق
املربم بينهما ،وهل سيكون ذلك عن طريق
استقطاعات من الحصة أو عن طريق قيام
إقليم كردستان بتسليم مبالغ مالية للحكومة
االتحادية ،والقاعدة هي عدم رصف الحصة إال
بعد البت يف دعوى الطعن».
بدوره ،رأى الخبري االقتصادي عيل الفريجي،
ان انعدام الثقة بني املركز واالقليم وراء عدم
التزامهما باالتفاقات املربمة ،كما ان الطرفني
يحتكمان التفاقات سياسية اكثر مما هي
اقتصادية .
وقال الفريجي يف حديث لـ»الزوراء» :ان
املفاوض من قبل حكومة املركز ضعيف بدليل
ان حكومة االقليم هي من تفرض الرشوط يف
حلحلة الخالفات وهذا ما حصل يف اقرار موازنة
.2021

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان  ،مرسور
بارزاني ،قد عرب يف وقت سابق عن أمله بأن تفي
الحكومة االتحادية بالتزاماتها املالية الواردة يف
قانون املوازنة املالية للعام الجاري.
وقال بارزاني يف مؤتمر صحفي« :نأمل أن
تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه إقليم
كردستان» ،مبينا أن «حكومة اإلقليم مستعدة
تماما للوفاء بكل التزاماتها بموجب قانون
املوازنة».
وجاء يف املادة  11من قانون املوازنة العامة
االتحادية العراقية لسنة  2021أن عىل إقليم
كردستان أن ينتج من حقوله  460ألف
برميل نفط عىل األقل يف اليوم الواحد ،وبعد
خصم نفقات اإلنتاج والنقل والكمية الالزمة
لالستهالك املحيل وحصة البرتودوالر ،عىل
حكومة إقليم كردستان أن تسلم للحكومة
االتحادية يوميا ً عائدات  250ألف برميل من
النفط عىل األقل وبسعر رشكة سومو .كما
يجب عىل إقليم كردستان تسليم  %50من
عائداته غري النفطية لبغداد ،لتقوم األخرية
برصف حصته من املوازنة العامة.

ال خيضع لسيطرة أي جهاز سلطة آخر يف الواليات املتحدة

الدور الرقابي ال ينتهي حبل جملس النواب

تقرير أمريكي :البنتاغون شكل جيشا سريا يضم 60
ألف عنصر هو األكرب يف العامل

القانونية النيابية لـ  :النواب احلاليون سيمارسون
عملهم حتى انطالق الدورة اجلديدة

واشنطن /متابعة الزوراء:
كشف تقرير نرشته صحيفة «نيوسويك»
أن وزارة الدفاع األمريكية شكلت «جيشا
رسيا» يضم  60ألف عنرص ال يخضعون
لسيطرة أي جهاز سلطة آخر يف الواليات
املتحدة.
وقالت الصحيفة ،يف تقرير نرشته امس
االثنني« :شكل البنتاغون خالل  10سنوات
أخرية أكرب قوة رسية شهدها العالم يف
أي وقت مىض .ينتمي حوايل  60ألف
شخص اآلن إىل هذا الجيش الرسي ويعمل
الكثري منهم بهويات مزيفة ويف رسية
تامة باعتبارهم جميعا جزءا من برنامج
.»signature reduction
وأوضح التقرير أن «هذه القوات التي تتفوق
بأكثر من  10مرات عىل نطاق العنارص
الرسية لوكالة االستخبارات املركزية
( ،)CIAتنفذ مهمات داخلية وخارجية
يف زي عسكري أو غطاء مدني ويف الحياة
الواقعية أو يف اإلنرتنت ،مختبئة أحيانا يف
رشكات أعمال واستشارات خاصة بينها
مجموعة بأسماء مسجلة يف الداخل».
وقالت الصحيفة إنها توصلت إىل هذه
االستنتاجات بشأن وجود هذا «الجيش
الرسي» لوزارة الدفاع نتيجة تحقيق استمر
حوايل سنتني شمل تحليل وثائق ،بينها
مفتوحة ،ومقابالت مع خادمني يف هذه
القوات وأشخاص مطلعني عىل أنشطتها،

إال أنه لم يتم الحصول عىل تأكيد رسمي
لهذه املعلومات.
وذكرت «نيوسويك» أن حوايل نصف من
هؤالء العنارص الـ 60ألفا هو أفراد يف
وحجات قتالية تنفذ عمليات رسية يف
مختلف أنحاء العالم ،وهناك بعض آخر
يمثله خرباء استخبارات واستخبارات
مضادة ينشطون أيضا يف أحيان كثرية تحت
غطاء خارج الواليات املتحدة ،كما هناك
قسم ثالث تشكله مجموعات مختصة يف
عمليات إلكرتونية ومكافحة هجمات يف
الفضاء االفرتايض تعمل غالبا داخل األرايض
األمريكية.

وبينت «نيوسويك» أن البنتاغون يعمل عىل
تطوير وحداته الرسية للتقليل من االهتمام
بعملياته يف الساحة الدولية.
وأفادت الصحيفة ،استنادا إىل مصادر لها،
بأن أنشطة هذه القوات الرسية تكلف
سنويا حوايل  900مليون دوالر ،وتتسرت عىل
أعمالها حوايل  130رشكة.
وأشار التقرير مع ذلك إىل أن النطاق
الحقيقي لعمليات هذا «الجيش الرسي»
التابع للبنتاغون والتي لم تخضع أبدا
لفحص من قبل الكونغرس ال يزال غري
معروف ،ما يعني أن األرقام قد تكون أعىل
بكثري.

الزوراء  /يوسف سلمـان:
مع ميض مجلس النواب اىل حل نفسه بالتزامن
مع موعد اجراء االنتخابات املقرر يف ترشين
االول املقبل ،اكـدت اللجنة القانونيـة النيابية ان
نواب الدورة الحالية سيمارسون عملهم الرقابي
لحيـن انطالق الدورة الترشيعيـة الجديدة .
وقال عضو اللجنة النائب صائب خدر لـ»
الزوراء « :ان « الدستور تطرق اىل حل مجلس
النواب ضمن السياقات الروتينية االعتيادية لكن
ليس يف ظل ظروف استثنائية «.
واوضح ان «هناك طريقني لحل مجلس النواب،
ويف كلتا الحالتني يعود االمر اىل مجلس النواب
ليحل نفسه  ،الن العراق نظامه برملاني وال
يمكن الي سلطة اخرى ان تحل الربملان إال ان
يحل مجلس النواب نفسه «.
واضاف ان « طريق الحل االول هو لرئيس
الجمهورية باقرتاح من قبل رئيس الوزراء
ويعرض عىل مجلس النواب للتصويت ،والطريق
االخر اعطى لعدد من اعضاء الربملان تقديم
طلب بالثلثني لحل املجلس ،وقد مارسنا الحق
الدستوري بجمع تواقيع ثلثي االعضاء يف
مجلس النواب لحل الربملان «.
وتابع القول ان « الطلب النيابي اشرتط الحل
قبل موعد اجراء االنتخابات ،وذلك استنادا اىل
املبدأ الدستوري للفصل بني السلطات القضائية
والترشيعية والتنفيذية» ،مبينا ان « ال يمكن حل
الربملان اذا تطلب االمر استمرار عمل الحكومة
ويبقى جزء من مؤسسات الدولة معطال «.
واوضح ان « عىل مدى الدورات الترشيعية
السابقة كان الربملان فقط ينهي اعماله

لالجراءات االنتخابية  ،ويبقى النائب محتفظا
بصفته ويمارس عمله النيابي لحني انطالق
الدورة الجديدة «.
باملقابل اكدت كتلة تحالف الفتح استمرار العمل
الرقابي ملجلس النواب ،واشارت اىل ان انتهاء
عمر الربملان ال يعني انتهاء دوره الرقابي بعيدا
عن االستهداف السيايس .
وقال النائب عن التحالف احمد الكنان،ي يف
ترصيح صحفي :ان « نهاية عمر الربملان ،ال
تعني نهاية االستجوابات والدور الرقابي للجان
النيابية عىل مؤسسات ومفاصل الدولة «.
وأضاف ان « الكتل السياسية بإمكانها
االستفادة من االستجوابات ،التي ستعكس

صورة ايجابية للجمهور باستمرار عملها يف
عملية االستجوابات واالستضافات « ،داعيا
الكتل السياسية ألن تتجنب االستهدافات
السياسية وان تمارس الدور الرقابي بمهنية،
وعدم استهداف الوزراء وحرمانهم من املشاركة
باالنتخابات».
واوضح انه « يف حال وجود تقصري عىل أي
وزير ،يجب ان يكون االستجواب مهنيا ً وبعيدا
عن االستهداف السيايس «.
وصوت مجلس النواب ،يف جلسته املسائية
اواخر شهر اذار املايض ،عىل حل الربملان يف 7
ترشين االول ، 2021عىل ان تجرى االنتخابات يف
موعدها يف العارش من ترشين االول . 2021

بعد دخول احلرب أسبوعها الثاني واستشهاد أكثر من  200منهم  59طفال

استمرار القصف املتبادل ..ومحاس تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قرب غزة واالخرية تستهدف مباني يف القطاع

غزة /متابعة الزوراء:
اكدت كتائب القسام ،الجناح العسكري
لحركة حماس الفلسطينية ،امس
االثنني ،استهداف بارجة إرسائيلية قبالة
شواطئ غزة برشقة من الصواريخ ،فيما
أكد الجيش اإلرسائييل يف بيان ،تعرض
إحدى قطعه البحرية لهجوم صاروخي
بالفعل ،لكنه نفى تعرضها ألي إصابة.
وأعلنت كتائب القسام ،عن استهداف
بارجة حربية إرسائيلية قبالة شواطئ
قطاع غزة ،يف تطور غري مسبوق يف
التصعيد العسكري الحايل مع إرسائيل.
وقالت كتائب القسام يف بيان« :استهدفنا
بارجة إرسائيلية يف عرض البحر قبالة
شواطئ غزة بدفعة من الصواريخ»،
وسط استمرار القصف اإلرسائييل عىل
قطاع غزة لليوم الثامن عىل التوايل.
يأتي هذا بعد دخول الحرب اسبوعها
الثاني واشتشهاد اكثر من  200منهم
 59طفال يف غزة .
كما أكدت وسائل إعالم فلسطينية ،أنه
تم استهداف مبنى يتبع وزارة الداخلية
يف حكومة حماس قرب برج املهند بغزة.
كذلك ،استهدفت إرسائيل «عمارة الشوا»
مقابل «مجمع عيادة الرمال» الذي يضم
مقر الصحة يف غزة وسط أنباء عن
سقوط ضحايا وجرحى.
وقد أعلن الجيش اإلرسائييل عن استهداف
مبان يف غزة بـ 6صواريخ .من جهتها،
قالت حركة حماس إنها ستستهدف تل
أبيب ردا ً عىل تواصل الغارات اإلرسائيلية
ً
موقعة
عىل أماكن متفرقة من قطاع غزة
ً
ومدمرة مباني.
قتىل وجرخى
ويف وقت أصيب  8أشخاص عىل األقل
من جراء إصابة مبنى يف أسدود داخل
إرسائيل بشكل مبارش ،مما ألحق فيها

دمارا كبريا وفق ما أظهرت تسجيالت
مصورة.
وأعلنت كتائب القسام عن إطالق موجة
جديدة من الصواريخ باتجاه عسقالن
وأسدود والنقب وبرئ السبع ردا عىل
استمرار إرسائيل يف استهداف مبان
سكنية يف قطاع غزة.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية ،امس االثنني ،ارتفاع
حصيلة شهداء العدوان اإلرسائييل
املتواصل منذ أسبوع عىل الفلسطينيني
يف قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها
القدس ،إىل  218شهيدا وأكثر من 5604
جرحى».
وذكرت الوزارة إن «عدد شهداء قطاع
غزة ارتفع إىل  200شهيدا ،بينهم 59
طفال ،و 34امرأة ،وهناك  1235جريحا»،
الفتة إىل أن «عدد شهداء الضفة الغربية،
بما فيها القدس ،بلغ  21شهيدا ،بينهم
طفل ،وهناك أكثر من  4369مصابا».
كما كشفت الصحة الفلسطينية أن
«مجمل ما وصل مراكز العالج ،يوم
األحد ،يف الضفة الغربية  24إصابة».
ويشهد الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
منذ  8ايار تصعيدا حادا مستمرا بدأ
باندالع اشتباكات يف منطقة الحرم
القديس الرشيف وحي الشيخ جراح
بالقدس ،حيث تنفذ إرسائيل إجراءات
لطرد عائالت فلسطينية من منازلها.
ومنذ االثنني املايض بدأت القوات
اإلرسائيلية حملة قصف واسعة عىل
قطاع غزة ،حيث قالت إنها استهدفت
مئات األهداف لحركتي «حماس»
و»الجهاد اإلسالمي» ،بينما شنت
الفصائل الفلسطينية رضبات مكثفة
عىل منشآت حيوية يف إرسائيل ،بينها

مطارات.
يف غضون ذلك قال بيان ملكتب اإلعالم
الحكومي يف غزة إن جيش االحتالل
اإلرسائييل أخرب مؤسسات أممية نيته
قصف مدرستي الرباق واألقىص يف محيط
مسجد فلسطني يف مدينة غزة.
وذكر أن املدرستني هما ضمن املراكز
املعدة لإليواء ،وأن إحداثياتها موجودة
مسبقا لدى الجهات الدولية ،مشريا إىل
خطوة االحتالل تعني ازدياد يف وترية
الجرأة عىل قصف األعيان املدنية املحمية
بقوة القانون.
ودعا املكتب اإلعالم الحكومي يف غزة
املؤسسات الدولية إىل تحمل مسئولياتها
يف حماية هذين املدرستني ،ومنع االحتالل

من تنفيذ تهديده.
ويف وقت سابق اليوم ،أعلن الجيش
اإلرسائييل ،استهداف قائد برسايا
القدس ،الجناح العسكري لحركة الجهاد
اإلسالمي يف فلسطني ،بغارات جوية
شنتها طائرات حربية باتجاه سيارة
كان يستقلها غربي قطاع غزة.
كما أعلن قصف سالح الجو  9مقار
لحركة «حماس» يف قطاع غزة خالل
الساعات املاضية ،من بينها منازل
قادة تشكيالت ميدانية قال إنها
ُ
«استخدمت كمخازن لألسلحة»،
بالتوازي مع رشقات صاروخية من
القطاع عىل املستوطنات املحاذية
له.

توافق مرصي فرنيس عىل التهدئة بغزة
قال الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس،
امس االثنني ،إن بالده تتمسك بوقف
أعمال العنف يف أرسع وقت ممكن يف
فلسطني وإرسائيل.
وذكر السييس ،خالل لقاء جمعه
بالرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون:
«مرص تتمسك بوقف أعمال العنف يف
أرسع وقت ممكن والتوصل إىل حل
عادل وشامل يضمن حقوق الشعب
الفلسطيني وإقامة دولته املستقلة وفق
املرجعيات الدولية».
من جهته ،قال ماكرون« :نقدر الدور
املرصي يف محاولة التوصل لتهدئة
ومستمرون بالتشاور مع القاهرة يف

هذا الصدد».
واستقبل الرئيس الفرنيس ،االثنني يف
قرص اإلليزيه ،نظريه املرصي ،للتباحث
يف عدد من امللفات ،من بينها التوتر
القائم منذ أيام بني إرسائيل والفصائل
الفلسطينية املسلحة ،إىل جانب أزمة سد
النهضة.
وكان الرئيس املرصي قد وجه ،األحد،
بالتنسيق مع الفلسطينيني بقطاع
غزة للوقوف عىل احتياجاتهم وتلبيتها،
حسب ما ذكر مراسلنا يف القاهرة نقال
عن مصدر مرصي مسؤول.
ويف وقت سابق من األحد ،بدأت
املستشفيات املرصية استقبال الجرحى
الفلسطينيني ،بعدما أعلنت مرص فتح
معرب رفح الستقبال ضحايا الهجمات
اإلرسائيلية.
وبدأ السييس ،األحد ،زيارة رسمية إىل
العاصمة الفرنسية باريس ،للمشاركة
يف كل من مؤتمر باريس لدعم املرحلة
االنتقالية يف السودان ،وقمة تمويل
اللذين
اإلفريقية،
االقتصاديات
سيعقدان يومي  17و 18مايو الجاري
عىل التوايل.
ورصح املتحدث الرسمي باسم الرئاسة
املرصية بأن مشاركة الرئيس السييس
تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون ،وذلك يف ضوء العالقات
الوثيقة واملتنامية التي تربط بني مرص
وفرنسا ،وكذلك للثقل الذي تتمتع به
مرص عىل مستوى القارة األفريقية
بما يساهم يف تعزيز املبادرات الدولية
الهادفة لدعم الدول األفريقية.
واشنطن توافق عىل بيع أسلحة إلرسائيل
بقيمة  735مليون دوالر
ويف سياق متصل كشفت وسائل إعالم

أمريكية أن البيت األبيض وافق عىل
تزويد إرسائيل بأسلحة وذخائر عالية
الدقة بمبلغ قدره  735مليون دوالر.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»
 ،Washington Postامس االثنني ،نقال
عن مصادر رفيعة املستوى أن إدارة
الرئيس جو بايدن ،وافقت ،بالرغم من
تصاعد الرصاع يف الرشق األوسط ،عىل
بيع أسلحة أمريكية دقيقة إلرسائيل
بقيمة  735مليون دوالر.
ووفقا للمصادر ذاتها ،فقد تم إخطار
الكونغرس األمريكي رسميا بالصفقة
يف  5مايو ،أي قبل أيام قليلة من بدء
القصف املتبادل بني إرسائيل والفصائل
الفلسطينية بقطاع غزة.
ويف أول موقف موحد من الحزبني يف
الكونغرس األمريكي دعا مجموعة من
أعضاء مجلس الشيوخ لوقف فوري
إلطالق النار بني إرسائيل وحماس.
وجاءت الدعوة من قبل السيناتور
الديمقراطي ،كريس موريف ،والسيناتور
الجمهوري ،تود يونغ .وبحسب البيان
فإن «إلرسائيل الحق يف الدفاع عن
نفسها من هجمات حماس الصاروخية،
بما يتناسب مع التهديد الذي يواجهه
مواطنوها».
وأضاف البيان «ونتيجة لهجمات حماس
الصاروخية ورد إرسائيل ،يجب أن يدرك
الطرفان أن الكثري من األرواح قد فقدت
ويجب أال يتم تصعيد الرصاع أكثر .لقد
شجعتنا التقارير التي تفيد بأن الطرفني
يبحثان عن وقف إطالق النار».
واختتم البيان بالقول« :نأمل أن يتم
التوصل إىل وقف إطالق النار برسعة وأن
يمكن اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ
عىل مستقبل الدولتني».

تقارير
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األعرجي :التعاون مع الناتو يندرج يف
إطار احلاجة لتنمية جانب التدريب
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روحاني يشيد مبوقف العراق الداعم للتهدئة

الكاظم��ي :العراق اجرى اتصاالت م��ع عدة قيادات عربية
لدعم القضية الفلسطينية
بغداد /الزوراء:
اكد رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
امس االثنني ،ان العراق اجرى مؤخرا اتصاالت
م�ع ع�دة قي�ادات عربي�ة لدع�م القضي�ة
الفلسطينية ،فيما اشاد الرئيس االيراني حسن
روحاني بموقف العراق الداعم لتهدئة النزاعات
باملنطقة.
وذك�ر املكتب االعالمي لرئي�س الوزراء يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :ان رئي�س مجل�س الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ،أج�رى إتص�االً هاتفيا ً
م�ع رئي�س الجمهوري�ة اإلسلامية اإليرانية

بغداد /الزوراء:
أك�د مستش�ار األم�ن القوم�ي قاس�م
األعرجي ،ام�س االثنين ،أن التعاون مع
حلف الناتو يندرج يف إطار الحاجة لتنمية
جانب التدريب.
وذك�ر املكتب اإلعالمي ملستش�ارية االمن
القوم�ي يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :أن
“االعرج�ي اس�تقبل بمكتب�ه الرس�مي
قائد بعثة حل�ف الناتو الجدي�د يف العراق
اللفتنان�ت جن�رال ماي�كل لوليس�جارد،
وبحث الجانبان خلال اللقاء عمل البعثة
ومهامه�ا التدريبية يف الع�راق ،والخاصة
بتطوي�ر الق�درات التدريبي�ة للق�وات
العراقية وتقديم املشورة”.

وأوضح األعرجي ،وفقا للبيان ،أن “القوات
العراقي�ة قطعت ش�وطا كبيرا يف مجال
الخبرة القتالية” ،الفت�ا إىل أن “التعاون
مع الناتو يندرج يف إط�ار الحاجة لتنمية
جان�ب التدري�ب ال�ذي يعد عاملا مهما
لتقوية ق�درات القوات األمني�ة ومواكبة
التطورات الحاصلة يف هذا املجال”.
من جانبه “قدم قائ�د بعثة الناتو الجديد
إيجازا عن عمل البعثة ومهامها املحددة”،
مؤك�دا “ع�دم وج�ود ق�وة قتالي�ة داخل
العراق ،وأن عمل البعثة يقترص عىل املهام
التدريبية واالستش�ارية ،يف إطار التعاون
بني الع�راق والناتو لدعم ق�درات القوات
العراقية يف االستشارة والتدريب”.

وزير التعليم يوجه بقبول الطلبة
املشمولني بالتوسعة املؤجلة
بغداد /الزوراء:
وج�ه وزير التعلي�م العايل والبح�ث العلمي،
نبيل كاظ�م عب�د الصاحب ،بقب�ول الطلبة
املش�مولني بالتوس�عة املؤجلة يف الدراسات
العلي�ا اىل العام الدرايس  2022/2021وعدم
تأجيل دراس�تهم ومراعاة توقيتات التقويم
الجامعي يف الدراسات األولية والعليا.
وق�ال عب�د الصاح�ب يف رس�الته اىل أعضاء
هيئة الرأي والجامعات والكليات الحكومية
واألهلي�ة ،بحس�ب بي�ان ل�وزارة التعلي�م
تلقته “ال�زوراء” :أنه يف الوقت الذي يش�كر
فيه الجه�ود الطيبة يف متابع�ة املحارضات
اإللكرتونية يف الجامعات والكليات الحكومية
واألهلي�ة فإنه يؤك�د على رضورة التدقيق
اليوم�ي الس�تمارات املتقدمين للدراس�ات
العليا للعام الدرايس  ،2022/2021ومدخالت
األقسام والفروع العلمية.
ووجه بقبول الطلبة املش�مولني بالتوس�عة
املؤجلة يف الدراس�ات العليا اىل العام الدرايس
 2022/2021باعتباره�ا توس�عة نهائي�ة
وعدم تأجيل دراس�تهم فيما تستمر بالوقت
الح�ارض الجامع�ات والكلي�ات بالدراس�ة
اإللكرتوني�ة عىل صعي�د الدراس�ات األولية
والعليا اىل حني إصدار قرار جديد من اللجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية.
وأك�د وزي�ر التعليم يف رس�الته عىل رضورة
الت�زام الجامع�ات والكلي�ات واألقس�ام
والف�روع العلمية بالتقوي�م الجامعي للعام

الدرايس  2021/2020واتخاذ االس�تعدادت
الالزمة للعام ال�درايس القادم 2022/2021
يف ضوء توقيتات التقويم الجامعي.
ووجه دائرة الدراس�ات والتخطيط واملتابعة
بالتنس�يق م�ع وزارة الرتبي�ة بش�أن أعداد
طلبة الس�ادس اإلع�دادي وتذلي�ل املعوقات
التي واجهت الدائرة يف القبول املركزي للعام
 2021/2020وتنظي�م مواعي�د االمتحانات
للس�ادس اإلعدادي بما ال يتداخل وتوقيتات
االمتحان�ات يف الجامعات فيم�ا يتوىل جهاز
االرشاف والتقويم العلمي ودائرتا الدراسات
والتخطي�ط واملتابع�ة ،والبح�ث والتطوي�ر
تشكيل اللجان الوزارية الخاصة باالمتحانات
والقبول وتهيئة الربامج الخاصة بذلك.
وحث دائرة البعثات والعالقات الثقافية عىل
ترسيع اإلجراءات بش�أن تعادل الش�هادات
وامتحان�ات املعادلة ومتابعة ذلك عن طريق
اللجان وحرصها بتوقيتات زمنية إلنجازها
عىل وفق األس�بقية يف التقدي�م وإعالن ذلك
بجداول محددة.
وج�دد التأكي�د على رضورة تفق�د وزيارة
أروق�ة الجامع�ات والكلي�ات واألقس�ام
والفروع باس�تمرار عن طريق اللجان فضالً
ع�ن إدارات الجامع�ة رئيس�ا ً ومس�اعدين
وعم�داء ومتابعة تواج�د الخف�راء والدفاع
املدني مشيرا اىل اتخاذ اإلجراءات القانونية
بحق ح�االت التقصري يف إجراءات السلامة
والوقاية.

األنواء تتوقع ارتفاعاً بدرجات احلرارة
بغداد /الزوراء:
توقعت الهيئة العام�ة لألنواء الجوية ،امس
االثنني ،ارتفاع درج�ات الحرارة خالل االيام
املقبلة.
وقال مدي�ر إعلام الهيئة ،عام�ر الجابري،
يف ترصيح صحف�ي :إن “الطقس س�يكون
خلال االس�بوع الحايل ،صحوا ً م�ع درجات
حرارة تقارب درجات االيام الس�ابقة ،فيما
س�يرتاوح ارتفاعه�ا من درج�ة اىل درجتني
فقط”.ولف�ت إىل أن “الع�راق يم�ر حاليا ً يف
مرحلة اس�تقبال موس�م الصي�ف ،وبالتايل

س�يكون هن�اك تغيرا ً مناخي�اً ،والتوقعات
تشير الرتفاع درجات الحرارة خالل شهري
تم�وز وآب املقبلني ولكن بش�كل بس�يط”،
مشريا ً إىل أنه “بصورة عامة ستكون األجواء
املحتملة حارة”.
ونب�ه ،ب�أن “نس�بة االمط�ار القليل�ة أثرت
على الرياح املوس�مية والرياح الس�طحية،
ولذلك س�يكون هناك ارتفاع يف نسبة الغبار
وبعض العواصف الرتابية ،إضافة اىل جفاف
الرتبة بس�بب قلة االمطار يف العامني املايض
والحايل”.

أردوغان للبابا :إسرائيل ال تستهدف الفلسطينيني
فقط بل كل املسلمني واملسيحيني والبشرية
انقرة /متابعة الزوراء:
أكد الرئي�س الرتكي ،رجب طيب أردوغان،
للبابا فرانسيس ،أن املستهدف من العدوان
اإلرسائيلي لي�س الفلس�طينيني فقط ،بل
كاف�ة املس�لمني واملس�يحيني والبرشي�ة
جمعاء.
وش�دد أردوغ�ان خلال اتص�ال هاتف�ي
م�ع باب�ا الفاتي�كان ،ام�س االثنين ،عىل
رضورة وق�وف البرشية صف�ا واحدا ضد
إرسائيل“ ،التي ال ترى بأسا يف االعتداء عىل
املقدسات”.
وق�ال أردوغان إن الرس�الة وردود األفعال
التي س�يواصل البابا فرانسيس توجيهها،
تحم�ل أهمية كبرية من حي�ث دفع العالم
املسيحي واملجتمع الدويل للتحرك.
وأضاف“ :قمنا بحملة دبلوماسية مكثفة
يف كافة املحافل ،وعىل رأسها األمم املتحدة
بخص�وص فلس�طني ،إال أن مجلس األمن
الدويل فشل يف إظهار الحس باملسؤولية”.
ويف س�ياق متصل ،أجرى أردوغان سلسلة

اتصاالت هاتفية مع رؤساء دول وحكومات
نح�و  20بل�دا ،منها ،فلس�طني وروس�يا
وقط�ر وباكس�تان والكوي�ت والجزائر ،يف
وق�ت تواصل في�ه تركيا جهودها لحش�د
جمي�ع املؤسس�ات الدولي�ة ذات الصل�ة،
وخاصة األمم املتح�دة و”منظمة التعاون
اإلسلامي” لدعم فلس�طني ضد الهجمات
اإلرسائيلية.
ودع�ا أردوغان القادة الذين تباحث معهم،
إىل اتخ�اذ إج�راءات مشتركة فعال�ة ضد
االعتداءات وعمليات القمع ،التي تمارسها
إرسائيل ضد املسجد األقىص والقدس وغزة
واملسلمني الفلسطينيني.
ومن�ذ  13أبري�ل املايض تفج�رت األوضاع
يف األرايض الفلس�طينية ج�راء اعت�داءات
ترتكبها الرشطة اإلرسائيلية ومستوطنون
يف القدس واملسجد األقىص ومحيطه وحي
الش�يخ جراح ،إثر مساع إرسائيلية إلخالء
 12منزال من عائالت فلسطينية وتسليمها
ملستوطنني.
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حس�ن روحاني ،حيث تبادل الطرفان التهاني
بمناس�بة عي�د الفط�ر املب�ارك ،والتمني�ات
للعالق�ات بني البلدي�ن دوام التق�دم ،وان يمن
الله عىل الشعبني باالستقرار واالزدهار.
واضاف :انه جرى خالل االتصال ايضا التباحث
يف آخر الجهود املبذولة الستئصال فلول داعش
اإلرهابي�ة ،وتأكي�د الدع�م اإليران�ي للعراق يف
حربه ضد اإلرهاب بما يوطد أمنه واستقراره.
وتاب�ع :كما اتفق الطرفان عىل اهمية مواصلة
التح�رك الج�اد لتأكي�د املوقف الثاب�ت نرصة
للقضي�ة الفلس�طينية باعتباره�ا قضي�ة

انس�انية عادل�ة ،وبح�ث الجانب�ان رضورة
تفعيل العمل العربي واإلسالمي لدعم فلسطني
ومواجهة اإلعتداءات اإلرسائيلية ضد الش�عب
الفلس�طيني ،مس�تذكرين املواق�ف التاريخية
لدول املنطقة وشعوبها يف التضحية دفاعا عن
الحق الفلس�طيني ،التي تمتد اىل فرتات مبكرة
من عمر الرصاع.
وذك�ر الكاظم�ي أن الع�راق اج�رى مؤخ�را
اتصاالت مع عدة قي�ادات عربية مهمة للعمل
املشرتك لدعم القضية الفلسطينية.
من جهته ،أش�اد الرئيس روحان�ي من جانبه

بمواق�ف الع�راق ودوره اإليجاب�ي ال�دويل يف
املنطقة بما يعمل عىل تهدئة النزاعات وتدعيم
اإلستقرار.
واش�ار البيان اىل ان االتصال شهد كذلك إشادة
مشتركة م�ن الكاظم�ي والرئي�س روحان�ي
بالتع�اون الثنائ�ي ّ
البن�اء بني الع�راق وإيران،
مل�ا فيه مصلحة الش�عبني العراق�ي واإليراني،
وترسيخ جهود السالم يف املنطقة ودعم التنمية
املس�تدامة فيه�ا ،فضالً ع�ن التع�اون الوثيق
املشترك يف املج�االت اإلقتصادية والسياس�ية
املختلفة.

بعد يوم واحد من إغالق باب التسجيل

إثيوبيا تؤجل االنتخابات الربملانية لتأخري تسجيل الناخبني وعدم طباعة بطاقات االقرتاع
أديس أبابا /متابعة الزوراء:
أعل�ن مجلس االنتخاب�ات اإلثيوبي
ع�دم تمكنه من إج�راء االنتخابات
املق�ررة يف  5يوني�و املقب�ل ،وأرجأ
االس�تحقاق لثالثة أس�ابيع ،وذلك
بع�د ي�وم واح�د م�ن إغلاق باب
تس�جيل الناخبين يف االنتخاب�ات
التي كانت ق�د تأجلت العام املايض
بسبب كورونا.
وقال�ت رئيس�ة املجل�س الوطن�ي
لالنتخابات ،برتوكان ميدقس�ا ،إن
القرار جاء بس�بب “تأخري تسجيل
الناخبني وع�دم التمكن من طباعة
بطاقات االقرتاع”.
وبس�بب ذل�ك ،ت�م تمدي�د موع�د
االنتخابات لـ 3أس�ابيع من تاريخ
موعده�ا األول يف ال�ـ 5م�ن يونيو،
مضيف�ة أن التاريخ املحدد س�يتم
اإلعلان عن�ه بع�د التش�اور م�ع
األحزاب السياس�ية املختلفة بشأن
إجرائها.
ويف وق�ت س�ابق ،أعل�ن املجل�س
الوطن�ي لالنتخاب�ات بإثيوبي�ا،
تس�جيل نحو  36ملي�ون ناخب يف
االنتخابات.
واس�تثني إقلي�م تيغ�راي م�ن
االنتخاب�ات املقبل�ة ،وذل�ك بع�د
عملي�ة العس�كرية ش�نتها ض�د
“جبه�ة تيغ�راي” املتم�ردة ،الت�ي

صنفتها الحكوم�ة املركزية مؤخرا
كمنظمة إرهابي�ة ،بجانب جماعة
“أونق شني” املحس�وبة عىل إقليم
األروميو.
مجل�س االنتخابات املعن�ي بإجراء
االنتخاب�ات العام�ة يف البلاد ،كان
قد م�دد عملي�ة تس�جيل الناخبني
أس�بوعا حت�ى  14ماي�و الجاري،
ألسباب أمنية ،مما يعد ثاني تمديد،
إذ كان مقررا أن تنتهي أواخر أبريل
املايض.
ويف  25مارس املايض ،أعلنت إثيوبيا

ب�دء تس�جيل الناخبين باس�تثناء
إقلي�م تيغ�راي ش�مايل البلاد .وال
تزال التحديات األمني�ة التي طالت
عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل
تهديدا للعملية االنتخابية يف البالد.
وكان رئي�س ال�وزراء اإلثيوبي آبي
أحمد ،قد أكد يف وقت سابق ،استعداد
حكومته إلجراء االنتخابات وتجاوز
التحدي�ات ،وق�ال إن تش�كيلته
“تتحمل مسؤولية مزدوجة لضمان
أن تكون االنتخابات س�لمية وحرة
ونزيهة”.

وحذر من أن “أعداء إثيوبيا يعملون
لي�ل نه�ار لتعطي�ل االنتخاب�ات
وتش�كيل حكوم�ة ضعيف�ة ،مم�ا
يتطلب من جميع أصحاب املصلحة
بذل كل جهد ممكن”.
وتعد االنتخابات املقبلة السادس�ة
من نوعها منذ إقرار البالد الدستور
الوطني ع�ام  ،1994واألوىل يف عهد
رئيس الوزراء آبي أحمد.
وقال�ت رئيس�ة املجل�س الوطن�ي
لالنتخاب�ات برتوكان ميدقس�ا ،إن
“نحو  36مليون�ا و 245ألفا و444

ناخبا مؤهال س�جلوا يف كش�وفات
الناخبني خالل الفرتة املاضية”.
وأضاف�ت أن إقلي�م أورومي�ا ه�و
األول بتس�جيل  15مليون�ا و938
ألف�ا و 213ناخبا ،فيم�ا جاء إقليم
أمهرة يف املركز الثاني ،حيث س�جل
 5ماليني و 966ألفا و 662ناخبا يف
كشوف الناخبني.
وأوضح�ت أن “النس�ب املئوي�ة
للرج�ال بلغ�ت  53.97باملائة فيما
بلغت نسبة تسجيل النساء 45.92
باملائة”.
وأشارت مديقس�ا ،أن  78.3باملائة
من الناخبني تم تسجيلهم يف موعد
التس�جيل الذي انته�ي الجمعة 14
ماي�و الجاري .وذكرت أن العاصمة
أديس أبابا س�جل به�ا نحو مليون
و 451ألفا و 790ناخبا.
ويف إقليم عفار سجل مليون و714
ألف�ا و ،989وإقلي�م بني ش�نقول
جم�وز  174ألف�ا و 768ناخب�ا،
وإقلي�م جامبيلا  326ألف�ا و648
ناخبا ،وإقليم هرر  135ألفا و584
ناخب�ا ،ومدين�ة دري داوا  177ألفا
و 519ناخبا ،وإقليم شعوب جنوب
إثيوبيا  4ماليين و 854ألفا و588
ناخب�ا ،وإقليم الصوم�ال  3ماليني
و 963ألف�ا  794ناخب�ا ،وإقلي�م
السيداما مليون و 540ألفا و.889

بعد أكثر من سنة على غلق احلدود

اجلزائر تعيد فتح  3مطارات ابتدا ًء من األول من حزيران
الجزائر /متابعة الزوراء:
وافق مجل�س الوزراء الجزائري عىل إعادة
فت�ح أهم ثالثة مط�ارات للرحالت الدولية
بداي�ة من األول من حزيران/يونيو املقبل،
بعد أكثر من سنة عىل غلق الحدود.
وبحس�ب بي�ان لرئاس�ة الجمهورية فإن
املوافقة جاءت ،إثر اجتماع مجلس الوزراء
برئاسة عبد املجيد تبون.

وقال بيان الرئاسة إن مجلس الوزراء وافق
عىل مقرتحات الفتح الجزئي ،عىل أن تكون
البداي�ة بمع�دل خمس رحلات يوميا من
وإىل مطارات الجزائر العاصمة ،قسنطينة
ووهران ،ابتداء من يونيو املقبل.
وش�دد بيان الرئاس�ة عىل رضورة التقيد
الت�ام باإلج�راءات االحتياطي�ة الصارمة،
على أن يص�در البي�ان التنظيم�ي يف هذا

الشأن خالل أسبوع.
وكان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان
ب�ن بوزيد أعلن ي�وم الخمي�س أن اللجنة
العلمي�ة املكلف�ة بمتابع�ة تط�ور وب�اء
كورونا س�محت بإعادة فتح الحدود وفق
رشوط صارمة للغاية.
وأوض�ح الوزير أن م�ن أهم رشوط دخول
الجزائ�ر ه�ي تقدي�م الوافدي�ن فح�ص

كورونا سلبي مدته أقل من  36ساعة ،مع
الخضوع لفحوصات الوزارة.
وكانت الجزائر قررت يف آذار/مارس 2020
غل�ق حدوده�ا الربية والبحري�ة ومجالها
الجوي بس�بب تفيش وب�اء كورونا ،لكنها
واصلت إجالء رعاياها العالقني يف الخارج.
وتوقف�ت رحلات اإلجلاء رس�ميا نهاية
آذار/مارس .2021

الصحة تسجل  3552إصابة جديدة و 41حالة وفاة

بعد اخنفاض دام لعدة أيام ..إصابات كورونا بالعراق تعاود االرتفاع وتتخطى املليون و 142ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة،
ام�س االثنين  ،املوق�ف الوبائ�ي
اليومي لفريوس كورونا املس�تجد
يف الع�راق ،وفيما اكدت تس�جيل
 3552اصاب�ة جدي�دة و 41حالة
وفاة وش�فاء  5447حالة ،حددت
دائ�رة صح�ة الرصاف�ة التوزيع
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب
املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه
“ال�زوراء” :ان ع�دد الفحوصات
املختربي�ة لي�وم ام�س،24586 :
ليصبح عدد الفحوص�ات الكلية:
 ،9897459مبينة انه تم تس�جيل
 3552اصاب�ة جدي�دة و 41حالة
وفاة وشفاء  5447حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الش�فاء
ال�كيل،)91.9%( 1050687 :
اما ع�دد حاالت االصاب�ات الكيل:
 ،1142925بينما عدد الحاالت التي
تحت العالج ،76243 :يف حني عدد
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة:
 ،481وعدد حاالت الوفيات الكيل:
 ،15995الفتة اىل ان عدد امللقحني
لي�وم ام�س ،7738 :ليصبح عدد
امللقحني الكيل.481437 :

م�ن جهته�ا ،اعلنت دائ�رة صحة
بغ�داد الرصاف�ة ،تس�جيل 309
اصابات جدي�دة بفريوس كورونا
بينه�ا  259خالل الرص�د الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقال�ت الدائ�رة يف بي�ان تلقت�ه
“الزوراء” :ان “املؤسسات الصحية
س�جلت اليوم يف جان�ب الرصافة
 309اصاب�ة جدي�دة بفيروس
كورونا موزعة كالتايل 259 :حالة
خالل الرص�د الوبائي للقطاعات

الصحي�ة  /قط�اع الرصاف�ة 6
حاالت م�ن خالل الرص�د الوبائي
 /قط�اع النه�روان  63حالة من
خلال الرص�د الوبائ�ي /قط�اع
الص�در 61الرص�د الوبائي حالة
من خالل /قطاع الشعب  59حالة
من خالل الرص�د الوبائي /قطاع
بغداد جدي�دة  13حالة من خالل
الرص�د الوبائي /قطاع املدائن 58
حال�ة من خالل الرص�د الوبائي/
قط�اع االس�تقالل  19حال�ة من

خلال الرصد الوبائ�ي /البلديات
األول  24حال�ة م�ن خالل الرصد
الوبائي /البلديات الثاني  11حالة
من خالل الرصد الوبائي .
واش�ار اىل ان “ 50حال�ة خلال
مراجعتهم للمؤسسات الصحية :
 19حال�ة يف مدينة الصدرموزعة
على محالته�ا  5 :ح�االت يف
الش�عب  7،حال�ة يف البلدي�ات
توزعت على محالتها 4حاالت يف
منطق�ة بغداد جدي�دة  5 ،حاالت

يف منطق�ة النه�روان  2،ح�االت
يف منطق�ة الحري�ة2 ،ح�االت يف
منطق�ة ح�ي تون�س 4 ،ح�االت
يف منطق�ة الك�رادة 2 ،ح�االت يف
منطقة زيونة2 ،حاالت يف منطقة
املشتل 2 ،يف منطقة الجادرية.
واضافت صح�ة الرصافة انه “تم
نق�ل جمي�ع الح�االت اىل الحج�ر
الصح�ي لتلق�ي العلاج وف�ق
الربوتوك�والت املعتمدة” ،مشيرا
اىل ان “الع�دد الرتاكمي لإلصابات
ارتف�ع اىل 156501ت�ويف منه�م
 1686لالس�ف فيم�ا اكتس�ب
الش�فاء  148422حال�ة ش�فاء
ومتبقي قيد العالج 6393
ودع�ت اىل “مراع�اة تل�ك الجهود
والتي اس�فرت ع�ن ه�ذا الحجم
م�ن اع�داد الش�فاء م�ن خلال
االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس
الكمام�ات والرتكيز على التباعد
االجتماعي وعدم التهاون وتقدير
تلك الجهود”.
وثمن�ت “الجه�ود الت�ي تبذل من
قب�ل ملاكات صح�ة الرصاف�ة
ملعالجة مصابي فيروس كورونا
مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني
الفريوس”.

امن ومجتمع
العدد 7487 :الثالثاء  18ايار 2021

www.alzawraapaper.com

الصحة :الوباء ما زال قائما ..وتوضح سبب
التأخري يف حجوزات اللقاح

بغداد /الزوراء:
عزت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
تأخري الحجوزات عىل اللقاحات اىل تزايد
اقبال املواطنني عىل مراكز التطعيم بعد
ثبوت فعاليتها وعدم دقة الشائعات
املتداولة بشأنها ،بينما اكدت ان خطر
الوباء ما زال قائما.وقالت عضو الفريق
اإلعالمي الطبي الساند للوزارة ،د .ربى
فالح ،يف ترصيحات تابعتها «الزوراء»:
انه «ال يمكن الحكم عىل املوقف الوبائي
ليوم أو يومني للترصيح بتعدي مرحلة
الخطر من فريوس كورونا» ،مؤكدة أنه
«ما زال الخطر قائما ويمكن ان نشهد
سالالت أخرى تجعلنا يف تحديات اكرب من
السابق».
ولفتت اىل امكانية ازدياد عدد االصابات
بالوباء يف حال عدم التزام املواطنني

باإلجراءات الوقائية من لبس الكمامة
والتباعد االجتماعي وعزوفهم عن اخذ
اللقاح» .وأضافت فالح «ال نعتمد عىل
املوقف الوبائي اليومي ،وما زال الوقت
مبكرا للوصول اىل مناعة القطيع» .وعن
سبب التأخري يف الحجوزات عىل اللقاح،
عزت املتحدثة ذلك اىل «ازدياد الزخم
يف طلب اللقاح بعد اطمئنان املواطنني
لفعاليته وعدم تسجيل اعراض جانبية
للملقحني بما يهدد حياتهم» ،مشددة عىل
ان «هذا الوعي لدى املواطنني اسهم يف
تقليل أعداد اإلصابة بالفريوس ،إضافة إىل
اجراءات اللجنة العليا للصحة والسالمة».
واعلنت الرشكة العامة لتسويق األدوية
واملستلزمات الطبية وصول شحنة
جديدة من اللقاح املضاد لفريوس كورونا
املستجد من انتاج رشكة فايزر.

حتديد أسباب تأخر إطالق الوجبة
اجلديدة من رواتب الرعاية

بغداد /الزوراء:
حددت لجنة العمل والشؤون االجتماعية النيابية أسباب تأخر إطالق الوجبة الجديدة
من رواتب املشمولني بالرعاية االجتماعية.وقال عضو اللجنة ،ستار العتابي ،يف حديث
نقلته وكالة األنباء العراقية :إن «هناك تضاربا ً كبريا ً يف تحديد إطالق الوجبة الجديدة
من املشمولني بالرعاية االجتماعية» .وأضاف العتابي أن «عدم تحديد األعداد وكذلك
عدم الدقة بتحديد االموال ادى اىل تأجيلها ،وال نزال ننتظر اطالق هذه الوجبة ،حيث ال
توجد اسباب مقنعة لتأخريها اىل اآلن» ،مشددا ً عىل أن «اللجنة قد تلجأ اىل التحقيق مع
وزارة العمل والشؤون االجتماعية اذا لم تطلق هذه الوجبة».ولفت إىل أن «هناك الكثري
من االسماء تما زيارتها من قبل الباحثني وتم تحديث بياناتهم وضبطها ،لكن لألسف
إىل اآلن الوزارة غري مهيأة إلطالق هذه الوجبة» ،مضيفا ً «سوف نعطي مساحة كافية
للوزارة لإلعالن عن االسماء وسوف نتابع األمر» .وحذر من أن «املوضوع اذا تم تسويفه
ستلجأ اللجنة اىل التحقيق به ،ألن السنة قاربت عىل نصفها ولم تطلق الوجبة ،إضافة
اىل ذلك موضوع فتح البوابة االلكرتونية تعثر كثرياً» ،مبينا ً أنه «رغم وجود اختالف يف
املبالغ التي تم تحديدها ،لكن األموال موجودة وقد حددت لهذه العوائل».

واسط تعلن قرب إدخال أكرب حمطة
كهربائية اىل اخلدمة
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طالبت بإلغاء الغرامات املفروضة أثناء حظر التجوال
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حقوق اإلنسان :افتقار أغلب السجون ومراكز اإلحتجاز للمعايري الدولية
بغداد /الزوراء:
أقرت مفوضية حقوق االنسان ،امس االثنني ،ان
أغلب السجون ومراكز االحتجاز يف البلد مازالت
تشهد العديد من التحديات واملشاكل وبعيدة
عن تطبيق املعايري الدولية يف التعامل مع النزالء
واملوقوفني .من جانب اخر ،طالبت املفوضية
الحكومة العراقية بإلغاء الغرامات التي فرضت
اثناء حظر التجوال.
وقال عضو املفوضية ،فاضل الغراوي ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «املفوضية شخصت العديد
من هذه املشاكل واالنتهاكات ،وخصوصا مايتعلق
باالكتظاظ وتأخر إطالق الرساح والزيارات العائلية
والضمانات القانونية وموضوع الغذاء والصحة
والتشميس وقدم السجون ومراكز االحتجاز ،وتعدد
ادارة السجون ومراكز االحتجاز بني الوزرات وعدم
وجود برامج تأهيل حقيقية واستنزاف هذا امللف
ألموال هائلة من خزينة الدولة».

وبني الغراوي ان «الحاجة اصبحت ملحة لتطبيق
معايري وضمانات حقوق االنسان يف هذا امللف

وايقاف االنتهاكات الحاصلة فيه ومطالبة الحكومة
والربملان لترشيع قانون العقوبات البديلة ملعالجة

حالة االكتظاظ وايقاف الهدر املايل الذي يكلف
خزينة الدولة املليارات».
من جانب اخر ،طالبت مفوضية حقوق االنسان
يف العراق الحكومة العراقية بإلغاء الغرامات التي
فرضت اثناء حظر التجوال.
وقال عضو مفوضية حقوق االنسان يف العراق،
فاضل الغراوي ،يف بيان حصلت «الزوراء» عىل
نسخة منه :ان «الغرامات التي فرضت ابان حظر
التجوال من قبل مديرية املرور استهدفت سائقي
التكيس وذوي الدخل املحدود» ،مبينا ان «ان العديد
من املواطنيني لم يستطيعوا االلتزام بالحظر االمني
املفروض بسبب حاجتهم املاسة اىل ممارسة
اعمالهم للحصول عىل مصدر رزق يسد حاجة
عوائلهم االنسانية واملعيشية».
وأضاف «اننا نطالب رئيس الوزراء ومدير املرور
العام بإطالق مبادرة انسانية إللغاء كل الغرامات
التي فرضت اثناء حظر التجوال».

أعلنت استعداداتها لتشغيل املشروع الضوئي يف  3حمافظات

االتصاالت تكشف تفاصيل عملية «الصدمة» للحد من تهريب االنرتنت
بغداد /الزوراء:
حددت وزارة االتصاالت ،امس االثنني،
مزايا املرشوع الوطني للكيبل الضوئي،
فيما اكدت استمرارها يف تنفيذ عملية
الصدمة للحد من تهريب سعات
االنرتنت .من جانب متصل ،اتمت
الوزارة جميع اســــتعداداتها للبدء
بتشــــغيل مشــــروع النفــــاذ
الضوئــــي يف قضاء ســــامراء،
بينما نصبت اجهــــزة حديثة
لزيادة ســــعات االنرتنت يف واسط
وميسان.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،رعد
املشهداني ،يف ترصيحات تابعتها
«الزوراء» أن «املرشوع الوطني للكيبل
الضوئي او ما يسمى بـ(فايرب تو

هوم) تم بدء العمل به يف منطقة زيونة
ببغداد ألكثر من ألف منزل» ،مبينا ً أن
«أهايل املنطقة اشاروا اىل جودة الخدمة
املقدمة باالنرتنت».
واضاف ان «املرشوع يعالج ايضا الحمل
الكبري الذي يحصل عرب الكيبل الضوئي
(اف تي اج) ،كما انه وفر فرص عمل
كبرية للعاطلني» ،موضحا ً أن «الوزارة
تهدف لتكون االيدي العاملة تفوق الـ
 90باملئة من املرشوع».
وبشأن عملية الصدمة ،اكد املشهداني
ان «عملية الصدمة التي اطلقها رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي يف شهر
حزيران املايض ما زالت مستمرة يف
جميع املحافظات باستثناء اقليم
كردستان» ،الفتا ً اىل أن «املالكات

الهندسية التي تم تكليفها من قبل
وزير االتصاالت مازالت تبارش عملها
بالتعاون مع جهازي املخابرات واألمن
الوطني ووزارة الداخلية».
وتابع انه «يتم رصد مخالفات
وتجاوزات عىل شبكات االنرتنت
والكيبل الضوئي بني الحني واآلخر،
واحالة املخالفني عىل القضاء».
من جانب متصل ،اتمت وزارة
االتصــــاالت جميع اســــتعداداتها
للبدء بتشــــغيل مشــــروع
النفــــاذ الضوئــــي يف قضاء
ســــامراء ،بينما نصبت اجهــــزة
حديثة لزيادة ســــعات االنرتنت يف
واسط وميسان.
وقالـت مســؤولة العالقــــات

واالعــالم فـي الشـركة العامة
واملعلوماتيــــة
لالتصــــاالت
فــــي الــــوزارة ،اينــــاس
الجلبــــي ،يف ترصيح صحفي:
ان “مــــالكات الرشكة املختصة
انجزت جميع االستعدادات الخاصة
بتشغيل مشــــروع النفاذ الضوئي
ضمن قضاء سامراء بمحافظة صالح
الديــــن لتقديــــم خدمــــات
جيدة ومســــتقرة وذات جــــودة
عالية واسعار مناسبة”.
واكــــدت ان “االعمــــال متواصلة
باملشــــروع خالل العطل لتوفري
خدمــــة انرتنــــت افضــــل
مــــن الحالية” ،عــــادة النفاذ
الضوئي “من املشاريع املهمة التي

سرتى النور قريبا ً بعــــد اكمال
تجهيز وتنصيب اجهزة املرشوع الذي
سيحدث طفرة يف جودة خدمة االنرتنت
املقدمة للمواطنني”.
وبينــــت ان “الشــــركة نجحت
يف ربط أجهزة مرشوع  cienaبــــني
محافظتي واســــط وميســــان
بهدف زيادة سعات االنرتنــــت،
إذ تم ربط مشــــروع ciena
فــــي محطــــة تراســــل
الكوت يف محافظة واســــط مع
محطة تراســــل عيل الغربي يف
محافظة ميســــان” ،منوهة اىل ان
“الخطوة جــــاءت من اجل زيادة
ســــعات االنرتنــــت املقدمــــة
اىل املحافظتني”.

اإلطاحة بشبكة ومروجني لتجارة املخدرات يف مكافحة اإلرهاب يبدأ عملية نوعية يف
 3حمافظات
محام العليل

بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة واسط ،امس االثنني ،عن
قرب االنتهاء من صيانة جميع الوحدات
التوليدية ملحطة كهرباء الزبيدية الحرارية
وادخالها اىل الخدمة بكامل طاقتها
التصميمية البالغة  2540ميغاواط ،والتي
تعد من اكرب املحطات عىل مستوى البالد.
وقال محافظ واسط ،محمد جميل املياحي،
يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :ان “املالكات
الفنية والهندسية لوزارة الكهرباء وصلت اىل
نسبة  80باملئة من حملة صيانة الوحدات
التوليدية يف محطة الزبيدية الكهربائية
الحرارية ،ومن املؤمل ان يشهد االسبوع
الحايل اكمال صيانة جميع الوحدات

التوليدية وادخالها للخدمة بعد ربطها
ضمن الشبكة الوطنية”.
وبني املياحي ان “املحطة تعمل حاليا بالوقود
املحيل املستخرج من حقل االحدب النفطي
وليس بالوقود املستورد ،بعد ان تم االنتهاء
من مد انابيب نقل الوقود الخاص بتشغيلها
بخطني ،االول تم تخصيصه لنقل الوقود
السائل والثاني لنقل الوقود الغازي”.
واضاف انه “يف حال انجاز صيانة املحطة
ستعمل عىل انتاج  2540ميغاواط ،مما
سيسهم يف منح املحافظة حصتها الكاملة
من الطاقة الكهربائية وتحقيق االكتفاء
الذاتي ليس للمنازل وحسب بل للمصانع
واملشاريع الزراعية ايضا”.

االحتادية تعلن نتائج عملياتها العسكرية
يف كركوك
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة الرشطة االتحادية ،امس االثنني ،تنفيذ عمليات تفتيش واسعة ملالحقة بقايا
العصابات االرهابية يف محافظة كركوك.القيادة قالت يف بيان ورد «للزوراء» :ان «قوة من
اللواء التاسع الفرقة الثالثة رشطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد االستخباري والطائرات
املسرية رشعت بتنفيذ واجب دهم وتفتيش يف منطقة (الحوائج) بقضاء الحويجة بكركوك،
أسفرت عن العثور عىل  7قنابر طائرة مسرية».واضاف البيان ان «قوة من اللواء الثاني
عرش الفرقة الثالثة رشطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز الطائرات املسرية نفذت عملية
تفتيش يف منطقة (سن الذبان) يف محافظة كركوك ،تم خاللها العثور عىل  3عبوات ناسفة
نوع بالزما ،تم رفع وإتالف املواد من قبل مفارز الجهد الهنديس».

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس االثنني ،القبض عىل
عدد من املتهمني بقضايا املخدرات يف محافظتي
البرصة ودياىل.الوزارة قالت يف بيان ورد «للزوراء»:
ان «مفارز قسم مكافحة مخدرات البرصة
تمكنت من القاء القبض عىل اثنني من املتهمني
بتجارة املواد املخدرة وضبطهما بالجرم املشهود
بحوزتهم  3كيلو و 700غرام من مادة الكريستال
املخدرة وميزان إلكرتوني ،إضافة إىل أسلحة نارية
غري مرخصة عدد (.»)2واضاف البيان ان «قسم
مكافحة مخدرات دياىل تمكن من القبض عىل ()3
متهمني بتجارة املواد املخدرة وضبطهم بالجرم
املشهود وبحوزتهم أكياس تحتوي عىل مادة
الكريستال وأدوات تعاطي».
بينما اعلنت رشطة كربالء املقدسة ،امس االثنني،
القبض عىل متهم قادم من خارج املحافظة
بتهمة املتاجرة باملخدرات.وذكر بيان لعالقات
واعالم رشطة كربالء املقدسة واملنشآت يف بيان

ورد «للزوراء» :ان «مفارز قسم شؤون مكافحة
املخدرات واملؤثرات العقلية القت القبض عىل
متهم قادم من إحدى املحافظات بتهمة املتاجرة
باملخدرات» ،مشرية اىل ان «املفارز وبإرشاف مبارش
من قائد رشطة كربالء املقدسة واملنشآت قامت
باستدارج املتهم بنا ًء عىل اعرتافات أحد املتهمني
املوقوفني».واضاف البيان انه «تم ضبط كمية
كبرية من مادة الكرستال وحبوب مخدرة بحوزته
كان يخفيها داخل عجلته اثناء عملية التسليم
واالستالم» ،مؤكدا انه «ضبط بالجرم املشهود
واعرتف بقيامه باملتاجره باملواد املخدرة».واوضح
«حيث سبق وقد اُلقي القبض عىل املتهمني األولني
داخل املحافظة يف وقت سابق قبل أيام ونتيجة
اعرتافاتهما تم اعقتال عىل املتهم الثالث».
وتابع البيان «وبهذا يكون قد تم القبض عىل كل
افراد الشبكة املمول الرئييس والتاجر واملروج وهم
ثالثة اشخاص ،اثنان منهم من داخل املحافظة
والثالث من خارجها».

تفكيك خلية «داعشية» تزرع العبوات الناسفة يف دياىل
بغداد /الزوراء:
تمكنت مفارز االستخبارات العسكرية ،امس
االثنني ،من تفكيك خلية داعشية تزرع العبوات
الناسفة يف محافظة دياىل.
وذكرت وكالة االستخبارات يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «مفارز االستخبارات
العسكرية تمكنت من تفكيك خلية ارهابية
مختصة بزرع العبوات الناسفة مكونة من
اربعة ارهابيني وإلقاء القبض عليهم كونهم من
املطلوبني وفق احكام املادة ( ٤ارهاب) بالجرم

املشهود وبحوزتهم عبوتني الصقتني وثالثة
هواتف مسلكة وثالث قداحات تفجري وفتيل
تفجري وخمس بطاريات تفجري ودراجة نارية
وعجلة نوع كيا تستخدمان لنقل االرهابيني
والعبوات الناسفة».
وأضافت انه» من خالل التحقيقات االولية
معهم اعرتفوا بانتمائهم لعصابات داعش
واشرتكوا بعدة عمليات ارهابية استهدفت
القوات االمنية واملواطنني بما يسمى «قاطع
الكاطون».

الكشف عن توصيات جديدة ختص الدوام احلضوري واالمتحانات

درجة ً
مقرتح نيابي إلعتماد نصف السنة ً
نهائية للمراحل غري املنتهية

بغداد /الزوراء:
اقرتحت لجنة الرتبية النيابية اعتماد درجة
نصف السنة درجة نهائية للمراحل غري املنتهية.
من جهتها ،أعلنت وزارة الرتبية عزمها رفع
توصيات جديدة للجنة العليا هذه االيام تخص
الدوام الحضوري واالمتحانات.
وذكر مقرر لجنة الرتبية النيابية ،طعمة
اللهيبي ،يف ترصيح صحفي :انه “بصدد تقديم
مقرتح اىل لجنة الرتبية النيابية العتماد درجـة
نصف السنة درجـة نهائية للمراحل غري
املنتهية».
واضاف ان “تقديم هذا املقرتح نتيجة الوضع
الصحي وتزايد االصابات ،ألن عدد االصابات
ازداد بعد عودة الـدوام يف املـدارس ،مما دفع
لجنة الصحة والسالمة التخاذ خطوة بـإغـالق
املــدارس” ،منوها بـ “امكانية اعتماد آلية
العام املايض لهذه السنة “.

وبني ان “الوضع الراهن للطلبة امام
خـيـاريـن ،إمـا اعتماد درجـة نصف السنة
كـدرجـة نهائية ،أو البدء باالمتحانات ،وهو

امر صعب لكون الطالب لم يتلق جميع املـادة
العلمية املقررة له بصورة جيدة لكثرة العطل
وغريها من االمور “.

وتابع اللهيبي “بالنسبة للمراحل املنتهية ،فالبد
للطالب من اداء االمتحانات السيما السادس
االعدادي”.
من جهتها ،أعلنت وزارة الرتبية عزمها رفع
توصيات جديدة للجنة العليا هذه االيام تخص
الدوام الحضوري واالمتحانات.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،حيدر فاروق ،يف
حديث نقلته وكالة األنباء العراقية :إن «الوزارة
تعتزم مناقشة الدوام الحضوري وآلية إجراء
االمتحانات ،فضالً عن تحديد موعدها خالل
االيام املقبلة ،ورفع التوصيات اىل اللجنة العليا
للصحة والسالمة» ،مبينا ً أن «جميع امتحانات
وزارة الرتبية حضورية».
وبشأن تقليص املناهج ،أكد فاروق أن «مسألة
تقليص إضايف للمناهج وحذف بعض املواد من
شأن هيأة الرأي» ،مشريا ً إىل أنه «لغاية اآلن لم
يتم اتخاذ اي قرار بهذا الشأن».

بغداد /الزوراء:
حسب توجيه القائد العام للقوات املُسلحة ،ومن خالل املتابعة والرصد الدقيقة لبقايا عصابـات
داعـش ،رشعت قطعات جهاز مُ كافحة اإلرهاب بعملية نوعية يف منطقة حمام العليل جنوب
رشقي مدينة املوصل.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة ،اللواء يحيى رسول ،يف بيان تلقت «الزوراء»
ُ
«رجالنا الشجعان بارشوا بعمليتهم البطولية من خالل إحكام الطوق عىل
نسخة منه :أن
مداخل ومخارج األوكار التي يختبئ بها عنارص عصابات داعـش بإستخدام حلقة نارية من
األسلحة الساندة ،ليرُ سل أبطال السيطرة الجوية يف الجهاز بعدها إحداثيات الوكر الرئييس الذي
يجتمع فيها اإلرهابيون للقوة الجوية العراق البطلة».
واضاف رسول ان «طائرات الـ  16-Fبدأت بإرشاف قيادة العمليات املشرتكة بقصف دقيق
ملواقع العصابات اإلرهابية املُرسلة عرب إحداثيات جهاز مُ كافحة اإلرهاب والتي ُقتل عىل أثرها
(  )٨عنارص من بقايا داعـش كانوا يقومون بتعرضات إرهابية جبانة عىل خط سري العجالت
العسكرية ُ
ونقاط مُ رابطة قواتنا األمنية».
وبحسب البيان« :تم العثور عىل عدد من األعتدة واألسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة وعدد كبري
من أجهزة االتصاالت داخل هذه األوكار اإلرهابية والتي ُدمر الكثري منها نتيجة تساقط الصخور
الثقيلة جراء قصف الطائرات».
وأشار املتحدث الرسمي اىل ان «جهاز مُ كافحة اإلرهاب يوعد أبناء الشعب العراقي والقائد العام
للقوات املُسلحة بمزيد من العمليات النوعية التي تستهدف بقايا داعـش يف املناطق الصعبة
والنائية ،وهذه العملية ُجزء بسيط من الجحيم القادم لهذه العصابات اإلرهابية ،ومن الله
النرص».

اعتقال مسؤولي التفخيخ واالقتحامات
يف «داعش» غربي نينوى
بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني عن اعتقال
مسؤويل التفخيخ وقوة االقتحامات غربي
نينوى.
وقالت الخلية يف بيان :إنه «بعملية استخبارية
نوعية وبعد توفر املعلومات االستخبارية
املتكاملة ملديرية االستخبارات العسكرية يف
وزارة الدفاع ،التي اشارت لوجود تحرك من
قبل فلول داعش االرهابي الجتياز الحدود من
سوريا باتجاه األرايض العراقية تم عىل اثرها
مراقبة تلك العنارص من خالل االستعانة
بالكامريات الحرارية والتنسيق مع قسم
استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى».
وأضافت أن «مفارز شعبة االستخبارات

العسكرية يف الفرقة  ١٥تمكنت وبالتعاون
مع الفوج االول لواء املشاة  ، ٧١وبكمني
محكم من القاء القبض عىل اثنني من
االرهابيني البارزين يف منطقة (جلبارات)
التابعة اىل ناحية ربيعة غربي نينوى بعد
اجتيازهما الحدود».
وأشارت اىل أن «احدهما مسؤول ما يسمى
التفخيخ والكفاالت يف البعاج ،واالخر ما
يسمى مسؤول قوة االقتحامات وهو من قاد
عملية اقتحام مركز رشطة املومي يف ربيعة
الذي شارك بعمليات سبي االيزيديات فيها
واملشار اليهم وفقا للمعلومات االستخبارية
كون لديه اربعة اشقاء مع داعش قتلوا اثناء
معارك التحرير».
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جلنة االقتصاد :شخصيات فاسدة
حولت البلد إىل مستهلك

بغداد /الزوراء:
انتقدت عضو لجنة االستثمار واالقتصاد النيابية ،ندى ش�اكر جودت ،االدارة
السيئ�ة للحكوم�ات املتعاقبة يف محارب�ة الصناعة الوطني�ة ،مبينة أن بعض
الشخصي�ات السياسية الفاسدة تمتلك مصانع خ�ارج العراق حولت الشعب
العراقي إىل شعب استهالكي.
وقال�ت جودت يف ترصي�ح صحفي :إن “بعض الشخصي�ات السياسية تمتلك
رشكات ومصانع خارج العراق وتتعامل مع العراق كسوق لتسويق منتجاتها
الفاسدة”.
وأضاف�ت أن “الحكوم�ات املتعاقبة من�ذ  2003واىل اآلن تعم�ل لصالح املنتج
املستورد” ،مشيرا اىل أن “هذه الشخصيات الفاس�دة حولت الشعب العراقي
من أكثر الشعوب استهالكا”.
وك�ان مص�در رفيع املست�وى يف حكومة االنب�ار املحلية اق�ر ،يف وقت سابق،
بوج�ود ضغوط سياسي�ة تحول دون اع�ادة اعمار وتأهي�ل وتشغيل املعامل
الحكومية املتوقفة منذ اكثر من  17عاما يف عموم مدن االنبار.

الذهب يسجل صعودا طفيفا
يف االسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
ش�هدت أسعار الذه�ب االجنبي والعراق�ي يف االٔسواق املحلي�ة ،امس االثنني،
ارتفاعا طفيفا.
ففي أسواق الجملة لشارع النهر يفبغداد ،ارتفعت اسعار الذهب ليسجل وبلغ
سعر املثقال الواحد عيار  21من الذهب الخليجي والرتكي واالٔوربي البيع 385
الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  375الف دينار.
أم�ا سعر بيع املثق�ال الواحد عيار  21من الذهب العراقي فقد سجل  355الف
دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  345الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصياغة ،يرتاوح سعر بيع مثقال الذهب
الخليج�ي عي�ار  21بين  385الفا ً و  390أل�ف دينار ،فيما يتراوح سعر بيع
مثق�ال الذه�ب العراقي بين  355الفا ً و  365ال�ف دينار ..ويس�اوي املثقال
الواحد (خمسة غرامات).

نينوى تتهيأ النطالق معرض الطاقة
واإلعمار واالستثمار

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التجارة ان محافظة نين�وى تستعد النطالق معرض الطاقة
واالعم�ار واالستثمار للفرتة من  ٢٥لغاية  ٢٨من ايار الجاري يف محافظة
نين�وى والذي تنظم�ه رشكة الصقر الذهبي لتنظي�م املعارض واملؤتمرات
الدولية وبرعاية محافظ نينوى السيدنجم عبدالله الجبوري.
وقال مدير عام رشكة املعارض العراقية يف وزارة التجارة ،رسمد طه سعيد،
يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :إن “املعرض سينطلق بمشاركة كبرية
م�ن وزارة النفط ورشكاتها ووزارة الصناعة واملع�ادن ورشكاتها ووزارة
الكهرباء والعديد من رشكات االعمار البناء واالستثمار”.
وأكد سعيد أن “املعرض يعد خطوة مهمة من اجل املساهمة يف حملة اعادة
محافظ�ة املوصل بعد االرضار التي لحقت بها ج�راء العمليات العسكرية
بعد احتالل داعش االرهابي ،كما يسهم املعرض كذلك يف تنشيط العالقات
التجارية ودعم عجلة االقتصاد يف املحافظة”.

العراق الثاني باسترياد منتجات
األلبان الرتكية

بغداد /الزوراء:
كشف املجل�س الوطني الرتكي للحليب عن ان الع�راق جاء ثانيا باسترياد
منتجات االلبان الرتكية يف الربع االول من العام الحايل .2021وقال املجلس
يف بي�ان اطلع�ت عليه “ال�زوراء” :ان “إنت�اج حليب البق�ر يف تركيا ارتفع
بنسب�ة  3.3%يف الرب�ع األول من ه�ذا العام مقارنة بالع�ام املايض ،حيث
بلغت أن كمية منتجات األلبان املتكاملة  2.6مليون طن من كانون الثاني
إىل اذار”.واضاف ان “تركيا صدرت منتجات ألبان بقيمة  94.7مليون دوالر
يف الفرتة من كانون الثاني إىل اذار ،بارتفاع بلغ  90.8مليون دوالر يف الفرتة
نفسها من العام املايض”.واش�ار املجلس الرتكي اىل ان “الصني جاءت اوال
وم�ن ثم العراق ثانيا واإلم�ارات العربية املتحدة ثالثا كأكرب أسواق تصدير
ملنتجات األلبان الرتكية يف الربع األول من عام .”2021

املثنى وسامراء تستعدان للبدء
مبشاريع 2021

بغداد /الزوراء:
ح�دد محافظ املثن�ى ،أحمد منفي ،موعد املب�ارشة يف املشاريع املدرجة ضمن
موازنة  ،2021فيما أكد أن الحكومة وعدت بدعم املحافظة.
وقال منفي ،بحسب الوكالة الرسمية :إن “ما خصص من مبلغ للمحافظة يف
املوازن�ة العامة لسنة  2021ال يلبي الطموح” .وأضاف أنه “تم اكتمال جميع
املتطلب�ات للمشاريع مع هيئة املشاريع يف دي�وان املحافظة ،وادراج مشاريع
لالقضية والنواحي”.
وأشار اىل أن “املشاريع املدرجة تم ارسالها اىل وزارة التخطيط” ،مبينا ً أنه “يف
غض�ون عرشة أيام تستكم�ل الخطة ،وستتم املبارشة بإعلان مشاريع سنة
.”2021
وتاب�ع منف�ي أن “املناط�ق األكث�ر رضرا ً يف األقضي�ة والنواحي تم ش�مولها
بمشاري�ع اكس�اء الشوارع وامل�دارس وأيض�ا ً بالقطاع الصح�ي” ،مؤكدا ً أن
“الحكومة وعدت بدعم املحافظة”.
بينم�ا اعلنت ادارة قضاء سام�راء يف محافظة صالح الدي�ن تخصيص خطة
للمشاريع املزمع تنفيذها ضمن موازنة  2021بقيمة أكثر من  15مليار دينار،
مبينة أن املشاريع سيتم تنفيذها فور الرشوع بتنفيذ قانون املوازنة.
وق�ال قائممقام سامراء ،محم�ود خلف السامرائ�ي ،يف ترصيح صحفي :إن
املشاري�ع الخدمية اعدت باتفاق وتنسيق بني الدوائر الخدمية واملالية النيابية
ف�ور الب�دء بالعمل بقان�ون املوازنة االتحادي�ة لعام  .2021مشيرا اىل وجود
مشاريع اخرى خصصت لسامراء ضمن صندوق اعمار املناطق املحررة ودعم
واستقرار املدن املترضرة من االرهاب.
ولف�ت السامرائ�ي إىل اق�رار مشاريع اخ�رى للقضاء ضمن قان�ون سامراء
عاصمة العراق للحضارة اإلسالمية ستعلن الحقا.
وعان�ت املحافظات العراقي�ة ووحداتها اإلدارية من توق�ف وانعدام املشاريع
الخدمي�ة خلال الع�ام املنرصم بسب�ب جائحة كورون�ا واالزم�ة املالية التي
خلفتها عىل اسعار النفط وتهاويها اىل ادنى مستوياتها.
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املالية النيابية :استمرار سعر الصرف احلالي لـ 4سنوات مقبلة “أمر غري منطقي”
بغداد /الزوراء:
وصف�ت اللجنة املالي�ة النيابية وضع
جدول باستم�رار سعر رصف الدوالر
على ما ه�و عليه اآلن ألرب�ع سنوات
ب�ـ” االمر غري املنطق�ي” .وفيما رأى
خبير اقتص�ادي ان اسع�ار النف�ط
العاملي�ة سرتتفع ع�ن السعر املتداول
حالي�ا ببض�ع دوالرات ،لف�ت اىل ان
بعض املتغريات يف االقتصاد االمريكي،
اضاف�ة اىل االحداث الفلسطينية كلها
عوام�ل ست�ؤدي اىل ارتف�اع اسع�ار
النفط العاملية.
وقال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي،
النائ�ب محم�د الشبك�ي ،يف ترصيح
صحف�ي :ان” وض�ع ج�دول ألرب�ع
سن�وات إلعادة أسع�ار رصف الدوالر
اىل طبيعته�ا ام�ر غير منطقي وفيه
الكثير م�ن املغالط�ات” ،مبين�ا ان
“جدول�ة أسع�ار الصرف ال تخضع
لسياسية نقدية”.
وأضاف ان” رفع أسعار الرصف كان
ضم�ن سياسة نقدي�ة حكومية لسد
العجز يف بعض املج�االت االقتصادية

وال يمكن تعميم ه�ذا االمر عىل بقية
األعوام”.
واش�ار اىل ان” تحديد أسعار الرصف
والسياس�ة النقدي�ة يك�ون سنوي�ا

السعر املتداول حاليا ببضع دوالرات،
الفت�ا اىل ان بع�ض املتغيرات يف
االقتصاد االمريكي ،اضافة اىل االحداث
الفلسطينية كله�ا عوامل ستؤدي اىل

حسب احتياجات الدولة”.
من جهت�ه ،رأى الخبير االقتصادي،
وس�ام التميم�ي ،ام�س االثنين ،ان
اسع�ار النف�ط العاملي�ة سرتتفع عن

املوارد املائية :سنليب احتياجات الزراعة الصيفية من املياه
بغداد /الزوراء:
وصف�ت وزارة امل�وارد املائية،
ام�س االثنين ،جف�اف نه�ر
دجلة بالـ”مصطنع” ،مشرية
اىل انه�ا ستلب�ي احتياج�ات
زراع�ة ال�رز وال�ذرة الصفراء
من املياه.
وقال مستشار الوزارة ،عوني
ذي�اب عب�د الل�ه ،يف حدي�ث
صحفي :ان “جفاف نهر دجلة
هو انخفاض مصطنع وليس
طبيعي�ا” ،مبين�ا ان “االم�ر
بيدن�ا ،ونح�ن املتحكم�ون،
به�دف حف�ظ املي�اه ألوق�ات
الزراعة الصيفية”.
واض�اف ان “مي�اه الشرب
وسقي البساتني مؤمنة حاليا
من املياه املوجودة ويتم حاليا
حص�اد للحنط�ة والشعير،
وبالتايل ال داعي لخسارة املياه
يف الوقت الحايل ،إذ اننا نمسك
املياه من أجل الخطة الزراعية
الصيفية”.
واش�ار عب�د الل�ه اىل ان

“االنخف�اض ال�ذي حص�ل يف
املي�اه ه�و بسب�ب انحب�اس
األمط�ار والت�ي أث�رت على
الوضع العام للمياه يف العراق،
مم�ا جعلن�ا نمس�ك املي�اه يف
الس�دود والخزان�ات” ،مؤكدا
أن “هن�اك خزينا كافيا يف سد
املوصل ومنخفض الثرثار”.

ولف�ت عبدالل�ه إىل أن
“احتياج�ات املي�اه للزراع�ة
سوف تأتي تباعا خالل املوسم
الزراعي الصيفي ومنها زراعة
الرز يف منتصف شهر حزيران
املقبل وزراعة الذرة الصفراء يف
األول من ش�هر تموز املقبل”،
مؤك�دا “ان املياه املخزنة لهذه

املحاصيل الزراعية كافية”.
يذك�ر ان نهري دجلة والفرات
يشهدان حاليا انخفاضا كبريا
يف مياههما نتيج�ة انخفاض
واردات املي�اه م�ن دولة املنبع
تركيا ،اضافة اىل قلة اإليرادات
املائي�ة من الرواف�د التي تأتي
من إيران.

أدوية سامراء :مبيعاتنا لشهر نيسان وصلت
لنحو  ٣مليارات دينار
بغداد /الزوراء:
أعلنـت الرشك�ة العامة لصناع�ة األدوية
واملُستلزم�ات الطبي�ة يف سام�راء ،إحدى
رشكات وزارة الصناعة واملعادن ،أن حجم
مبيعاته�ا قارب�ت الثالثة ملي�ارات دينار،
خالل ش�هر نيس�ان املايض.وأفـ�اد مدير
عام الرشكة ،عبـد الحميـد عبـد الرحمـن
السالـ�م ،يف بيان تلقت “ال�زوراء” نسخة
من�ه :أن “الرشك�ة وم�ن ِخلال الربام�ج
اإلنتاجي�ة الت�ي تضعه�ا إلنت�اج مُ ختلف
املُستحضرات الدوائي�ة وامل�واد الطبي�ة
االخ�رى ،استطاع�ت تحقي�ق مبيع�ات
بلغ�ت مليارين و ( )٨٤٢ملي�ون دينار يف
نيسان املاضـي ،موزعة بني وزارة الصحة
ُ
التخصصية ومصنع
والوكال�ة التسويقية
بغداد للغازات الطبية”.واشار السالم إىل ان

“الرشكة تطمح لزيادة مبيعاتها من ِخالل
إنت�اج مُ ستحرضات جدي�دة وألول مرة يف
البل�د والرتكيز على إنت�اج املُستحرضات
النمطية ذات الجدوى االقتصادية العالية،

ارتفاع اسعار النفط العاملية.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي :ان
“الحكوم�ة تمتلك فائض�ا يف ايرادات
النفط املصدر شهرها ،بحدود الـ 20
دوالرا ع�ن كل برمي�ل يف وقت يصدر
فيه�ا العراق اكثر من  3ماليني برميل
يوميا”.
واض�اف ان “اسع�ار بي�ع النف�ط يف
ارتف�اع لبض�ع دوالرات ،خصوص�ا
ان هناك بع�ض املتغيرات االمريكية
والوض�ع الفلسطين�ي واستم�رار
االعت�داءات الصهيوني�ة كلها عوامل
ستساعد عىل ارتفاع االسعار”.
وأش�ار التميم�ي اىل ان “ الع�راق
وكبل�د مص�در للنف�ط سيك�ون اول
املستفيدي�ن م�ن ارتف�اع اسع�ار
النف�ط يف ح�ال استغل�ت الحكوم�ة
ه�ذا االرتف�اع بالشكل االمث�ل ،حيث
ان االرتف�اع الح�ايل واملقب�ل يجب ان
يقاب�ل بتخفيض لسعر رصف الدوالر
يف االس�واق املحلي�ة ،بع�د ان انتف�ت
الحاجة إلع�ادة االحتياطي النقدي يف
البنك املركزي”.

اقتصادي :استبعاد العراق من
منتدى دافوس جرس إنذار
ألصحاب القرار

بغداد  /نينا:
اكد الخبري يف الشأن االقتصادي ،رعد تويج ،ان استبعاد العراق من منتدى
دافوس الدويل ،الذي عقد الشهر املايض ،يمثل جرس انذار إلصحاب القرار
يف البلد.وقال تويج يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء /نينا :/ان”
منتدى دافوس الدويل ملتقى اقتصادي عاملي يبحث التطورات االقتصادية
يف العال�م ،واستبعاد الع�راق منه لعدم جودة التعلي�م سواء عىل مستوى
التعلي�م الع�ايل واالويل ،يمثل جرس ان�ذار ألصحاب الق�رار يف البلد ،لذلك
البد للمؤسسات العراقي�ة من االنصات لهذا التحذير وتحديث السياسات
االقتصادي�ة ،وتغيري جوهر التعليم يف الع�راق لكي يكون تعليما منتجا”.
واض�اف  ”:تطبيقيا ج�ودة التعليم هي الخط�وة االوىل نحو بناء اقتصاد
يرق�ى ليتحمل اعالة  40مليون نسمة سيتضاعفون اىل  80مليون نسمة
بع�د عقدين من الزم�ن  ،وهذا يمثل جرس انذار ألصح�اب القرار يف البلد
لوض�ع الرجل املناسب يف املكان املناس�ب يف قيادة املؤسسات االقتصادية
والتعليمي�ة التي تمت�از بالنمطية “.وش�دد تويج على “رضورة البحث
ع�ن االساليب العلمية لالنطالق من حال�ة االنغماس يف االقتصاد الساكن
والرتيب ،واطالق عملية اقتصادية كربى للحصول عىل معدالت نمو عالية
تعادل معدل نمو السكان املرتفع�ة” .مبينا ”:ان التوقعات ملعدالت النمو
السنوي�ة يف العراق تشري اىل  ، 1.8%والب�د من التعجيل بتنمية اقتصادية
كبرى وفورية وحقيقية وواقعي�ة ،ورضورة ابعاد التداخل السيايس عن
الواق�ع االقتصادي”.وتابع ان” تحسني ج�ودة التعليم ليس بتدريب عدد
من الطالب عىل اختبارات معينة ،بل نرش املعرفة بشكل جمعي للمجتمع
العراقي ككل وليس بص�ورة مجتزأة ،وذلك سيكون له اثر اقتصادي عىل
املجتمع ،مما سريفع اسم العراق عاليا يف ملتقيات دافوس وغريها”.

الصناعة جتهز كهرباء الوسط
بـ  ٩حموالت خمتلفة السعات

ُ
ً
التعاقدات م�ع مُ ختلف
فضلا عن زي�ادة
القطاعات العامة والخاصة لِغرض تأمني
ال�دواء للمواطنين بجودة عالي�ة وأسعار
مُ ناسبة ملُستوى دخلهـم”.

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت رشكة دي�اىل العامة ،إحدى رشك�ات وزارة الصناع�ة واملعادن ،امس
االثنني ،ابرامها عقدا ً مع الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الوسط لتجهيزها بـ
(  ) ٩مُ ح�والت ُقدرة بسعات مُ ختلفـة.وقال مُ عاون مُ دير عام الرشكة ،عبـد
الستـار مخلـ�ف الجنابـي ،يف بيان تلقت “ال�زوراء” نسخة منه :ان “العقد
يتضم�ن تجهيز رشكة كهرباء الوس�ط بمُ حوالت ُقدرة عدد (  ) ٩وبواقع ( ٧
) مُ ح�والت سع�ة (  ) 31.5MVAو (  ) ٢مُ حولة سعة ( .”) 16MVAواضاف
الجنابي ان “الرشكة جهزت مُ حولة ُقدرة من العقد وبشكل فوري” ،مؤكدا ً أن
“جميع مُ حوالت ُ
القدرة ُتنتج وفق املُواصفات العاملية ( )IEC_60076املُعتمدة
ل�دى وزارة الكهرب�اء وبموجب حق املعرفة العلمية م�ن رشكة ميتسوبييش
اليابانيـة”.ولفت إىل أن “الرشكة قامت أيضا ً بتجهيز الرشكة العامة لتوزيع
كهرب�اء بغداد فرع توزيع دي�اىل بـ ( )٦مُ حوالت توزي�ع سعة (،)250KVA
خم�س منها بتحويل ( )11/0.4kvوواحدة بتحوي�ل ( .”)33/0.4kvمشريا
اىل “استنف�ار وتسخير كامل طاقات الرشك�ة من أجل االيف�اء بااللتزامات
التعاقدية مع الجهات املُستفيدة ،ودعم وتعزيز املنظومة الكهربائيـة”.

أكدت أنها بصدد شراء باخرتني لتطوير األسطول البحري

النقل :األيام املقبلة ستشهد توقيع مذكرات للربط السككي مع إيران
بغداد /الزوراء:
كشفت الرشكة العامة للسكك الحديد
التابع�ة ل�وزارة النقل ع�ن تطورات
جديدة تتعلق بمل�ف الربط السككي
بين الع�راق واي�ران .وفيم�ا أعلنت
الوزارة ع�زم ال�وزارة رشاء باخرتني
لتطوي�ر األسطول البحري ،أش�ارت
اىل أن ال�وزارة تعم�ل على توفري كل
املتطلب�ات لرفع العل�م العراقي فوق
البواخر.
وقال مدير عام الرشكة العامة للسكك
الحدي�د ،طال�ب ج�واد الحسيني ،يف
ترصي�ح صحفي :إن “األي�ام املقبلة
ستشه�د مناقش�ة م�ا ورد بتوقي�ع
مذك�رة التفاه�م للشروع بتنفي�ذ
العمل بالربط السككي بني الشالمجة
والبرصة”.
وأضاف أن “الرب�ط له أهمية خاصة
بوصف�ه خط�ا ً حيوي�ا ً سرتاتيجياً”،
معربا ً ع�ن أمله أن “يص�ل الربط إىل
مرحل�ة التنفيذ يف األي�ام املقبلة ،بعد
إعالن الحكومة املوافقة عليه”.
وأعل�ن رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى

الكاظم�ي ،الخمي�س امل�ايض ،أن
سكة
املفاوضات مع إيران لبناء ِ
خط ٍ
حديد بني البرصة والشالمجة وصلت

مراحلها النهائية.
من جان�ب اخ�ر ،أعلن وزي�ر النقل،
ن�ارص حسين الشبيل ،ع�زم الوزارة

رشاء باخرتين لتطوي�ر األسط�ول
البح�ري ،فيم�ا أش�ار اىل أن ال�وزارة
تعمل عىل توفير كل املتطلبات لرفع

العلم العراقي فوق البواخر.
وق�ال الشبيل إن “االسط�ول البحري
العراقي ترضر كثريا ً نتيجة ما تعرض
له بسب�ب الحروب الت�ي حدثت عىل
الع�راق” ،الفت�ا ً إىل أن “العراق يمتلك
يف الوق�ت الحايل بواخ�ر قليلة ال تلبي
الطموح”.
وأض�اف أن “وزارة النق�ل تعمل من
خلال استئجار بواخ�ر ،وهنالك نية
لشراء باخرتني من خلال عقد وقع
منذ العام  2013لكن�ه لم ينفذ طيلة
الفترة املاضية” ،مؤك�دا ً أن “الوزارة
تتفاوض حاليا ً للتوقيع عىل هذا العقد
يف حال تمت تلبية كل املتطلبات”.
وأوضح أن “ال�وزارة تعمل حاليا ً مع
سلط�ة الطيران البحري�ة العراقي�ة
التي تم تأسيسه�ا قريباً ،لرفع العلم
العراق�ي على البواخ�ر العراقية من
خلال توفير كل املتطلب�ات الت�ي
تخص املنظمة البحرية” ،الفتا ً إىل أن
“ال�وزارة ال يوجد لديه�ا توجه حاليا ً
لصناع�ة البواخ�ر ،لكنه�ا توجه�ت
للرشاء أو اإليجار فقط”.

الرياضي

أصفر وأمحر

رئيس نادي الديوانية حيمل احلكم
تعثر فريقه أمام الصناعات

بغداد /متابعة الزوراء
حم�ل رئيس نادي الديوانية حسين العنكويش ،حك�م مباراة فريقه أم�ام الصناعات الكهربائية
مس�ؤولية تعثر فريقه بالخروج بالتع�ادل يف املباراة ضمن دوري الك�رة املمتاز.وقال العنكويش
إن “فريق الديوانية قدم مس�تويات كبرية يف مباراته امام الصناعات الكهربائية ،وكان باإلمكان
الخ�روج بنتيجة ايجابية يف املباراة لكنها انتهت بالتعادل”.وأوضح ان “الحكم عيل احمد ش�اكر،
كان الس�بب الرئي�س النتهاء النتيجة بالتع�ادل ،فهو ظلمنا كثريا ً ولم يحتس�ب اخطا ًء يف اوقات
حساس�ة كان من املمكن ان تغري مس�ار املباراة”.وانتهت املباراة بالتعادل االيجابي بهدف ملثله،
حيث اقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 31من دوري الكرة املمتاز.
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الشرطة يواصل مطاردته للمتصدر اجلوية

الكرخ يفرض التعادل على الطلبة وبغداد يعود من رحلة زاخو بالنقاط الثالث

بغداد /متابعة الزوراء
سليم-منتظر
قحطان
عدسة/
الجابري
خيم التعادل االيجابي بهدفني عىل
نتيجة مباراة الكرخ والطلبة ضمن
مباريات الجولة الحادية والثالثني من
الدوري املمتاز يف املباراة التي أقيمت
مساء امس االثنني عىل ملعب الساحر
احمد رايض.
وسجل هديف الكرخ كل من الالعبني
ساملون وليامز بالدقيقة ( )34وحسن
عبد الكريم بالدقيقة ( ،)36بينما سجل
هديف الطلبة الالعبني وكاع رمضان
بالدقيقة ( )3وعيل كريم بالدقيقة
(.)40
وبقي فريق الكرخ باملركز العارش

برصيد  38نقطة ،بينما بقي الطلبة
باملركز السابع عرش برصيد  29نقطة.
وحقق فريق بغداد الفوز عىل فريق
زاخو بهدفني دون رد يف املباراة التي
اقيمت عىل ملعب زاخو.
وسجل هديف امانة بغداد ،املحرتف
اللبناني محمد قدوح بالدقيقة 37
وستار ياسني بالدقيقة  ،48ليصل
الفريق اىل املركز السادس برصيد 42
نقطة ،بينما تراجع زاخو للمركز
السابع برصيد  41نقطة.
وحقق فريق الرشطة فوزا متأخرا
عىل امليناء ،بنتيجة ( ،)2-3عىل ملعب
الفيحاء ،لحساب الجولة  31من الدوري
املمتاز.
وشهدت املباراة إثارة كبرية ،حيث تقدم

عدي عمران :احلكم ألغى لنا
هدفا صحيحا أمام الزوراء
بغداد /متابعة الزوراء
قال املدرب املساعد للقاسم عدي عمران ،إن الحكم املساعد
ألغى هدفا صحيحا لفريقه ضد الزوراء ،مش ً
ريا إىل أن هذا القرار
كان نقطة تحول يف املباراة التي انتهت بفوز الزوراء (.)0-2
وأضاف عمران العبونا قدموا الشوط األول بصورة مميزة،
وجارينا الزوراء وحاولنا عىل املرمى وتمكنا من إيقاف مفاتيح
لعبهم ،لكن يف الشوط الثاني اختلفت املعطيات وهذا أمر
طبيعي ألننا نواجه واح ًدا من أكرب فرق الدوري وأكثرها تتويجا
باللقب».
ً
هدفا ثم جاء الهدف
وتابع« :الزوراء استغل خطأ وسجل منه
الثاني من ركلة جزاء ،ويف املقابل الحكم املساعد ألغى لفريقنا
ً
ً
صحيحا بداعي التسلل كان يمكن أن يمنح فريقنا دافع
هدفا
العودة للمباراة لكن هذا القرار قتل طموحات العبينا».
وأشار إىل أن الجهاز الفني يراهن عىل املباريات املتبقية لتحقيق
هدف تعاقده مع النادي وهو البقاء يف الدوري املمتاز.
وأردف قائال« :فريقنا قادر عىل تحقيق هذا الهدف ..لدينا
مباريات عىل ملعبنا نراهن عليها لتحقيق أكرب عدد من
النقاط».
يشار إىل أن القاسم يحتل املركز الثامن عرش يف جدول ترتيب
الدوري املمتاز برصيد  28نقطة.

امليناء بركلة جزاء يف الدقيقة ()24
سجلها حسام مالك.
وتعادل الرشطة بواسطة محمد قاسم
يف الدقيقة ( ،)43لينتهي الشوط األول
بنتيجة (.)1-1
وانتفض الرشطة يف الشوط الثاني،
وسجل الهدف الثاني عرب محمد داود يف
الدقيقة (.)52
لكن امليناء عاد للمباراة بهدف ثاني
يف الدقيقة ( )71بأقدام الالعب سيف
جاسم.
وأضاع أمجد عطوان ركلة جزاء للرشطة
يف الدقيقة ( )76بعد أن نفذها خارج
املرمى.
لكن عطوان أحرز الهدف الثالث ،بعد أن
تلقى عرضية من محمد داود يف الدقيقة

منتخبنا الوطين لكرة الصاالت خيسر أمام فيتنام ودياً
خورفكان /عدي صبار
خرسَ منتخبنا الوطني لكرة الصاالت
أمام نظريه الفيتنامي بهدفني مقابل
هدف واحد يف املباراة الودية التي
ٍ
جمعتهما عرص امس اإلثنني عىل قاعة
خورفكان ضمن استعدادات املنتخبني
للملحق اآلسيوي املؤهل اىل نهائيات
كأس العالم.
وظه َر منتخبنا بصورة أفضل عما كان
عليه يف التجربة األوىل أمام املنتخب
َ
حرص املدرب هيثم
االماراتي ،حيث
بعيوي عىل اللعب بتشكيلة مغايرة ضمت
خمسة العبني لم يشاركوا يف املباراة
األوىل من أجل الوقوف عىل مستويات
جميع الالعبني.
وقد َم منتخبنا أدا ًء جيدا ً وتفوق فنيا
وبدنيا عىل منافسه ،يف املقابل استخدم
املنتخب الفيتنامي أسلوب الضغط يف
اللعب ونقل الكرات الرسيعة.

بغداد /متابعة الزوراء
حقق فريق زاخو لكرة
السلة فوزا صعبا عىل
نفط الشمال بنتيجة -84
 ،79مساء اول امس االحد
يف زاخو ،ضمن سلسلة
مواجهات النافذة الثانية
بالدوري املمتاز.
زاخو بدأ املباراة بشكل جيد
وحسم الربع األول ،13-22
فيما تمكن نفط الشمال

وتقد َم منتخبنا الوطني بالنتيجة يف
منتصف الشوط األول ،بعدها احرز
منتخب فيتنام هدف التعادل ،لينتهي
النصف األول من املباراة بهدف لكل
فريق.
ويف الشوط الثاني افتقد منتخبنا إىل
الرتكيز يف التعامل مع الكرات السانحة
التي توفرت لالعبني أمام املرمى
الفيتنامي التي لو استغلت لكانت كفيلة
بالخروج بغلة كثرية من األهداف،
ً
فرصة
ليستثمر املنتخب الفيتنامي
ويخطف الهدف الثاني الذي انتهت به
املباراة بخسارة منتخبنا بهدفني مقابل
هدف واحد.
ُ
وسيواصل منتخبنا تدريباته اليومية
عىل صالة نادي خورفكان الريايض،
استعدادا ً ملواجهتي منتخب تايلند يف
العرشين والخامس والعرشين من شهر
أيار الحايل.

إصابة مهاجم الشرطة مروان حسني بفايروس كورونا
بغداد  /الزوراء
أثبتت الفحوصات الطبية إصابة العب
نادي الرشطة بكرة القدم (مروان حسني)
بفايروس كورونا رغم تلقيه الجرعة االوىل من
لقاح فايزر يف العارش من الشهر الحايل.
َ
وقال الالعب مروان حسني انه شعر بنحو ٍل
وأعراض جانبية بعد أخذ الجرعة األوىل
شديد
ٍ

سلة زاخو تهزم نفط الشمال
يف الدوري املمتاز
من العودة يف الربع الثاني
 ،13-23لينتهي الشوط
األول من املباراة بتقدم نفط
الشمال بنتيجة .35-36
ويف الربع الثالث تقدم نفط
الشمال بنتيجة ،20-18
لكن زاخو انتفض بالربع
األخري وتقدم ،23-31
لتنتهي املباراة لصالحه
بنتيجة  ،79-84ليخطف
نقاط املباراة بصعوبة.

(.)86
وشهدت املباراة طرد  3العبني حسام
مالك وأحمد خالد من امليناء ،وسعد
ناطق من الرشطة ،لتنتهي املباراة بفوز
الرشطة (.)2-3
واستعاد الرشطة وصافة الدوري املمتاز
برصيد  61نقطة ،فيما تجمد رصيد
امليناء عند النقطة  38يف املركز التاسع.
واكتسح فريق القوة الجوية شباك
مضيفه نفط ميسان ،برباعية نظيفة
عىل ملعب ميسان األوملبي ،لحساب
الجولة  31من الدوري املمتاز.
فريق القوة الجوية سعى لتعويض
خسارته يف الجولة املاضية أمام النجف،
فدخل املباراة بحرص كبري لتحقيق
الفوز ،وتمكن من التقدم يف الدقيقة 25

عرب رشيف عبد الكاظم.
وتمكن القوة الجوية من تعزيز تقدمه
بواسطة الهداف أيمن حسني يف الدقيقة
( ،)68فيما تكفل حمادي أحمد بتسجيل
الهدف الثالث يف الدقيقة (.)88
ويف الدقيقة األوىل من الوقت بدل من
الضائع ،سجل أيمن حسني الهدف
الرابع لتنتهي املباراة بفوز الجوية
برباعية نظيفة.
ورفع القوة الجوية رصيده إىل النقطة
 66يف صدارة الرتتيب ،فيما تجمد رصيد
نفط ميسان اىل النقطة  37يف املركز
الحادي عرش.
وحقق الزوراء فوزا مهما عىل القاسم
بهدفني دون رد يف ملعب الشعب الدويل
ضمن افتتاح الجولة  31من الدوري

املمتاز.
تقدم الزوراء عرب مهدي كامل يف
الدقيقة  ،48ويف الدقيقة  64ملست الكرة
يد مدافع القاسم زكريا اإلسماعييل
ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها
حسني عيل الهدف الثاني.
ورفع الزوراء رصيده إىل النقطة  59يف
املركز الثاني مؤقتا فيما تجمد رصيد
القاسم عند النقطة  29يف املركز السابع
عرش.
ويف مباراة أخرى تمكن الكهرباء من
تأمني بقائه ،بفوزه عىل السماوة
بهدف دون رد ،يف الدقيقة  27من توقيع
مرتىض هديب.
ورفع الكهرباء رصيده إىل النقطة 33
ليقفز إىل املركز  13بينما تجمد رصيد

السماوة عند النقطة  24يف املركز .19
وخيم التعادل اإليجابي عىل مباراة
الصناعات الكهربائية والديوانية ،يف
ملعب نادي الصناعة.
املباراة بالنسبة للفريقني كان عنوانها
الهروب من املناطق املهددة بالهبوط،
وبالتايل لعبا بحذر كبري ،وتمكن
الديوانية من خطف هدف يف الدقيقة 23
عرب املهاجم فالح عبد الكريم.
ويف الشوط الثاني حاول الصناعات
الكهربائية العودة للمباراة ،ويف الدقيقة
 68تمكن محمود أحمد من إحراز هدف
التعديل.
ورفع الديوانية رصيده إىل النقطة  32يف
املركز  15فيما رفع الصناعات رصيده
إىل  31يف املركز .16

وقفة

عدنان اجلبوري

من لقاح فايزر االمريكي بمعية العبي املنتخب
الوطني ،وقد أخذت باالنحسار تدريجيا بعد
مرور ثالثة ايام.
َ
وأضاف انه شعر بفقدانه لحاستي الذوق
والشم واضطرر إلجراء فحص  pcrيف أحد
املختربات املعتمدة يف العاصمة بغداد للتأكد
مما اشعر .

مبينا :ان النتيجة كانت ايجابية ،ما استدعى
حجري يف املنزل وأخذ العالجات الالزمة
للتعايف.
يشا ُر اىل ان الالعب مروان حسني كان قد
تعرض املوسم الحايل اىل اصابتني خطريتني
عىل مستوى اليد والوجه استدعيا إجراء
عمليتني عىل وجه الرسعة.

سعدون جواد  ..رحيل دون سابق انذار
ليس باألمر الهني أن تكتب عن أنسان
عارشته وصادقته  ..ثم رحل دون سابق
انذار ،فالكتابة عن مسرية حياة أنسان
تحبه تعني انك تتخيل انك بغربه وتكلمه
وتتناغم معه.
وهاهو واحدا من رواد الصحافة
الرياضية يرحل عنا ونحن يف بالد الغربة،
إال وهو االخ الكبري سعدون جواد الذي
تلقينا خرب وفاته ورحيله الصادم ،فقبل

رحيله كنت قد اتصلت بولده ماهر الذي
اشعرني بتدهور وضع والده مناشدا
الجميع بالدعاء له ،كان ذلك قبل يوم من
وفاته رحمه الله وقد واصلت االتصال
به قبل اصابته بفايروس كورونا اللعني
بني فرتة واخرى ،فكان ينقل يل حبه
ومحبة زمالئي عىل مواقفهم ،وكذلك
االخ الزميل خالد جاسم رئيس االتحاد
العراقي للصحافة الرياضية ،اىل جانب

مواقف وزارة الشباب والرياضة ممثلة
باالخ الكابتن عدنان درجال وزير الشباب
والرياضة الذي نقل يل نجل سعدون جواد
مواقف ابو حيدر تجاه والده ،فضال عن
متابعة الشخصيات الرياضية والزمالء
يف صحافتنا الرياضية وأخص بالذكر
أرسة صحيفة الريايض وعىل رأسها األخ
الدكتور عيل الهاشمي اىل جانب مالحق
الرياضة يف صحف الزوراء والزمان واملدى

والحقيقة والصباح والصباح الجديد،
والننىس مواقف الزميل حسام حسن الذي
تابع وضع ابو نزار اعالميا من خالل قناة
الحرة عراق مقدما تقريرا عن مسرية
الراحل سعدون جواد االنسان الخلوق
الذي عايشناه سنوات طوال.
وداعا اخي سعدون صاحب القلب الطيب
واملواقف املرشفة  ..وانا لله وانا اليه
راجعون.

الرياضي
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اجلولة األخرية حتسم لقب الدوري الفرنسي
حق�ق باري�س سان جريمان ف�وزا ً كبيرا ً قوامه أربعة
أه�داف دون رد على ضيف�ه ران�س يف إط�ار املرحل�ة
السابعة والثالثني من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
ورضب س�ان جريمان بقوة منذ الدقائق األوىل يف اللقاء
محرزا ً اله�دف األول عن طريق نجمه الربازييل نيمار يف
الدقيق�ة  13من ركلة جزاء ث�م أضاف مهاجم املنتخب
الفرنسي وهداف البطولة كيلي�ان مبابي الهدف الثاني
يف الدقيق�ة  ،24ويف الدقيق�ة  68سجل املدافع الربازييل
ماركينيوس الهدف الثالث.
ويف الدقيق�ة  89تمكن املهاجم مويس كني من تسجيل
الهدف الرابع من تسديدة أرضية زاحفة.
ورفع الفريق البارييس رصيده بذلك إىل  79نقطة بفارق
نقط�ة وحيدة خلف ليل الذي سق�ط يف فخ التعادل مع
ضيفه سانت إيتيان بدون أهداف ضمن املرحلة ذاتها.
وبذلك تأجل الحسم إىل املرحلة األخرية من عمر البطولة
حي�ث سيحل سان جريم�ان ضيفا ً على بريست بينما
سيستضي�ف أنجيه ليل وذلك يف الثال�ث والعرشين من
أيار/مايو الحايل.
ونظ�رًا ألن ف�ارق األهداف يح�دد هوي�ة الفائز يف حال
تع�ادل فريقين أو أكثر يف النقاط ،ف�إن ليل يدرك جيدا ً
أهمي�ة الف�وز يف املرحل�ة األخرية ضد مضيف�ه أنجيه،
ألن سان جريم�ان الذي يحل عىل بريست يملك أفضلية
هائل�ة يف هذا املجال ( +56لفريق العاصمة مقابل +40
لليل و +33ملوناكو).
وينتظر س�ان جريمان وموناكو مواجه�ة قبل املرحلة
األخرية من املوسم عندما يلتقيان غدا األربعاء يف نهائي
كأس فرنس�ا يف محاول�ة إلنق�اذ موسمه�ا ،وال سيما
بالنسبة لحامل اللقب.
وتحص�ل كيلي�ان مبابي عىل ركلة ج�زاء عندما تجاوز
الح�ارس الرصب�ي بري�دراغ رايكوفيتش وس�دد الكرة
نح�و املرمى الخايل ،أبعدها املغرب�ي يونس عبد الحميد
بي�ده ما أدى إىل طرده ( ،)10فانربى الربازييل نيمار لها

أعطى ميلان األمل ليوفنتوس باملشاركة
يف دوري أبط�ال أوروب�ا املوس�م املقب�ل
بعد تعث�ره عىل أرضه أم�ام كالياري من
دون أه�داف ،يف املرحل�ة  37م�ن الدوري
االيطايل.
وبع�د ثالث�ة انتص�ارات متتالي�ة ،بينها
عىل يوفنتوس بال�ذات يف معقله 3-صفر
وعىل ج�ار األخري تورين�و يف ملعبه أيضا ً
بسباعي�ة نظيفة ،بدا ميلان أمام فرصة
ذهبية للميض قدما ً نحو العودة إىل دوري
أبط�ال أوروب�ا للم�رة األوىل من�ذ موسم
 2013-2014بم�ا أن�ه يلع�ب عىل أرضه
ضد كالياري ال�ذي ضمن بقاءه يف دوري
األضواء.
لكن فريق املدرب ستيفانو بيويل وبغياب
اله�داف السوي�دي املخضرم زالت�ان
إبراهيموفي�ش ال�ذي ستحرم�ه اإلصابة
م�ن املشاركة م�ع بلاده يف كأس أوروبا

وترجمها بنجاح )13(.
وكانت لجنة االنضب�اط يف االتحاد الفرنيس لكرة القدم
أعلن�ت الجمعة ايقاف نيم�ار ملباراة ،م�ا سيمنعه من
املشاركة يف نهائي الكأس.
وتلقى نيمار إن�ذارًا بعد لحظات من نزوله بديالً يف دور
نص�ف النهائي ضد مونبلييه األربعاء املايض ،ما أدى إىل
تل�ك العقوبة بسبب إيقافه مباراتين وأخرى مع وقف
التنفي�ذ بعد طرده ض�د ليل يف ال�دوري الشهر الفائت،
وكان�ت األخرية مرشوط�ة بعدم تلقي�ه بطاقة صفراء
جديدة لفرتة معينة.
ون�ص القان�ون عىل ع�دم إلغاء وق�ف التنفي�ذ إال بعد
خ�وض الالعب  10مباري�ات رسمية من دون الحصول

على إن�ذار ،إال أن نيم�ار كان يخ�وض أم�ام مونبلييه
مباراته الخامسة بعد العقوبة .ويدخل هذا القرار حيز
التنفي�ذ االثنني  17ايار/ماي�و أي قبل يومني من موعد
املباراة النهائية.
وسخر نيمار من هذا القرار عرب حسابه عىل إنستغرام
بالقول“ :أريد أن أفهم منطق الشخص الذي يدير أمور
البطاق�ات يف فرنسا .هذا الشخ�ص يستحق التصفيق.
ما هذه الفوىض”.
وال ي�زال بإمك�ان باري�س س�ان جريم�ان استئن�اف
اإليقاف ،وبالتايل السماح لالعبه باللعب يف النهائي عىل
ملعب “ستاد دو فرانس” خلف أبواب موصدة.
وسجل مبابي اله�دف الثاني بعدما استفاد من تمريرة

ّ
تعثر ميالن يعطي األمل ليوفنتوس

الصي�ف املقب�ل ،عجز ع�ن الوص�ول اىل
الشباك واكتفى بنقطة التعادل التي رفع
بها رصي�ده اىل  76نقطة يف املركز الثالث

بف�ارق املواجهتني املبارشتين مع نابويل
الرابع ونقطة أمام يوفنتوس املتنازل عن
اللقب لغريمه إنرت.

جاز األفضل يف الدوري املنتظم وكوري أفضل هداف

أنهى يوت�ا جاز الدوري املنتظم األمريك�ي للمحرتفني بكرة السلة
كأفض�ل فريق مع أفضلية اللعب عىل أرض�ه يف األدوار اإلقصائية
“بالي أوف” مع مواجهات نارية يف الدور األول.
وسيجتمع دنفر مع بورتالند وكليربز مع داالس يف املنطقة الغربية
وميلووك�ي مع ميام�ي ونيويورك نيكس مع أتالنت�ا يف الرشقية،
فيما يتوجب عىل لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب أن يعرب امللحق
للتأهل يف مواجهة صعبة أمام غولدن ستايت ووريرز.
وتأهلت الف�رق صاحبة املراكز من األول إىل السادس يف املنطقتني
الرشقي�ة والغربية مب�ارشة إىل األدوار اإلقصائي�ة (البالي أوف)،
فيم�ا تخوض الفرق من املراكز السابع إىل العارش ملحقا ً من أجل
البطاقتين األخريتني.ويلع�ب صاحب�ا املركزين الساب�ع والثامن
مب�اراة من أجل بطاقة التأه�ل املبارش ،عىل أن يلتقي الخارس مع
الفائز بني التاسع والعرش لحجز البطاقة األخرية.
يف ساكرامنتو ،لم يدم التشويق كثريا ً حيث أكد يوتا جاز ّ
أنه جدير
بحم�ل لقب الفريق األفضل يف املوسم العادي بعد فوزه عىل كينغز
 ،121-99بفضل رجله الس�ادس جوردان كالركسون صاحب33
نقط�ة يف املباراة ،يف حني حقق الفرنيس رودي غوبري “دابل-دابل”
بتسجيله  13نقطة إىل جانب  16كرة مرتدة.
وأنهى يوت�ا املوسم العادي يف صدارة املنطق�ة الغربية برصيد 52
فوزا ً مقابل  20هزيمة.
وبخلاف م�ا حصل يف املب�اراة األوىل ،ق�اوم فينيك�س صنز حتى
الرمق األخري للفوز بفارق نقطتني عىل سان أنتونيو سبريز 123-
 ،121برغ�م غي�اب الثنائي ديفن بوكر وكري�س بول ،وكان العب
االحتي�اط إيتوون مور صاحب الرمية التي منحت صنز الفوز من
خلف القوس قبل  2,2ثانيتني من صافرة النهاية ،منهيا ً اللقاء ويف
جعبته  22نقطة.وحافظ دنفر ناغتس عىل مركزه الثالث بالرغم
م�ن خسارته أمام بورتالند ترايل بالي�زرز  ،116-132مستفيدا ً
م�ن خسارة مطارده املبارش ل�وس أنجليس كليربز الرابع أمام
أوكالهوما سيتي ثاندر .112-117
وم�ع بورتالن�د ،بات ل�وس أنجلي�س ليكرز حام�ل اللقب
مضط�را ً لخوض امللحق لحجز بطاقته لألدوار اإلقصائية
بعد احتالله للمركز السابع ،عىل الرغم من فوزه عىل نيو
أورليانز بيليكانز  110-98يف مباراة تألق خاللها ليربون
جيمس بتسجيله  25نقطة وتمريره  6كرات حاسمة.

ويواجه ليكرز منافسه غولدن ستايت ووريرز الذي حسم احتالله
للمرك�ز الثامن بف�وزه عىل ممفيس غريزلي�ز  ،113-101بفضل
املتأل�ق ستيفن ك�وري صاحب  46نقط�ة إىل جان�ب  9تمريرات
حاسمة و 7مرتدات.
وأنه�ى ك�وري املوسم العادي كأفضل مسج�ل يف الـ “ان بي ايه”
للمرة الثانية يف مسريته بمعدل  32نقطة يف املباراة الواحدة.
أم�ا غريزلي�ز التاسع فرضب موع�دا ً يف امللحق مع س�ان أنتونيو
سبريز العارش.
يف املنطقة الرشقية ،فاز بروكلني نتس عىل كليفالند كافاليريز
ّ
وحل ثانيا ً خلف فيالدلفيا سفنتي سيكرسز
123-109
املتصدر والفائز بدوره عىل أورالندو ماجيك 128-
.117
وبخسارت�ه أمام ش�يكاغو بول�ز 112-
 ،118أنه�ى ميلووكي باك�س املوسم
الع�ادي يف املركز الثال�ث وسيواجه
ميامي هيت السادس.
وتجم�ع املواجهة الثانية يف الدور
األوّل بني نيويورك نيكس الرابع
وأتالنتا هوكس الخامس.
وخت�م نيك�س ال�ذي اعتبر
مفاج�أة املوس�م الع�ادي
مباريات�ه بالف�وز على
بوسطن سلتيكس 96-
 ،92وحج�ز بطاقته
لخ�وض األدوار
اإلقصائي�ة بعد
غي�اب دام
ثما ني�ة
أعوام.
يف
مبا را ة
حاسمة،
ز
ف�ا
و ا ش�نطن
وي�زاردز على
تشارلوت هورنتس
 115-110بفض�ل
ب�راديل بي�ل املتأل�ق يف
الربعين الثال�ث والرابع
حي�ث سج�ل  20نقطة
م�ن اجم�ايل .25وفاز
إنديان�ا بايسرز عىل
تورونت�و رابتورز
.125-113

اعالم الكرتوني

خاطئة من البلجيكي توماس فوكيت إىل زميله عىل باب
املرمى ،تابعها بطل العالم يف الشباك )24(.
وأض�اف الربازييل ماركينيوس الثالث برأسية إثر ركنية
من مواطنه نيم�ار ( ،)68قبل أن يضيف االيطايل مويز
كني االخري بتسديدة من داخل املنطقة )89(.
وأبق�ى موناكو نفس�ه يف دائرة املنافس�ة رغم صعوبة
املهمة بفوزه  2-1عىل ضيفه رين.
وافتت�ح وسام بن يدر التسجيل لفريق العاصمة (،)16
قب�ل أن يضيف الرويس ألكسندر غولوفني الثاني (،)29
فيم�ا سج�ل أكسيل ديس�ازي ً
هدفا عكس ًي�ا يف مرماه
(.)68
وال حل أم�ام موناكو للفوز باللقب األول منذ  2017إال
خسارة كل ليل وسان جريمان يف املرحلة االخرية مقابل
فوزه بفارق شاسع (أكثر من  )6عىل مضيفه لنس.
ودخل فريق امل�درب الكرواتي نيكو كوفاتش إىل املباراة
بع�د أن أنهى الخمي�س املايض مغام�رة روميي فاليري
املغم�ور من الدرج�ة الرابعة وبلغ على حسابه نهائي
ال�كأس ( ،)5-1الطام�ح للف�وز بها للم�رة االوىل منذ
 1991والسادسة يف تاريخه.
وافتتح فريق اإلمارة النتيجة عندما شن العبوه هجمة
مرت�دة مرر على أثرها غولوفين كرة يف العم�ق اىل بن
يدر التونيس االصل تابعه�ا رائعة ساقطة “لوب” فوق
الحارس السنغايل الفريد غوميس )16(.
وسج�ل غولوفين الهدف الثان�ي بتسدي�دة بيمناه من
خ�ارج املنطق�ة ارتدت م�ن القائ�د دامي�ان دا سيلفا
وتابع�ت طريقها اىل الشباك ( ،)29علما أن األخري طرد
يف الدقائق األخرية من اللقاء.
وأبق�ى ليون على حظوظه يف تحقيق مرك�ز مؤهل اىل
دوري االبطال بفوزه  5-2على نيم الذي لحق بديجون
اىل الدرج�ة الثانية .ورفع لي�ون رصيده اىل  76نقطة يف
املرك�ز الرابع ويستضيف نيس يف املرحلة الختامية آمال
تعثر موناكو.

وما يعق�د مهمة ميالن أنه يختتم املوسم
يف ضياف�ة أتاالنت�ا الثان�ي ال�ذي يتق�دم
على الفريق اللومباردي بف�ارق نقطتني
لكن�ه ضام�ن بطاقت�ه اىل دوري األبطال
نتيجة تفوق�ه يف املواجهات املبارشة عىل
منافسيه.
وتأجل حسم هوية الفريق الثالث الهابط
اىل الدرجة الثاني�ة ،بتعادل بينيفينتو مع
ضيفه الهابط كروتوني  1-1بعدما تقدم
األول حت�ى الوق�ت ب�دل الضائ�ع بهدف
سجل�ه جانلوك�ا الب�ادوال ( )13قب�ل أن
يتجاوز الضيف مشكلة النقص العددي يف
صفوفه منذ الدقيقة  24بعد طرد املدافع
الرصب�ي فالديمير غوليميتش ويخطف
التعادل عرب النيجريي سيميون نوانكوو.
واهت�زت ش�باك كروتون�ي حت�ى اآلن
بـ 92هدفا ً يف رقم ه�و األسوء ألي فريق
يف تاري�خ ال�دوري ،متفوق�ا ً به�ذا الرقم
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السلبي عىل كاس�ايل الذي تلقى  91هدفا ً
يف موس�م  1933-1934بحس�ب “أوبتا”
لإلحصاءات.
ورفع بينيفينتو الساعي اىل تجنب مصري
بارم�ا وكروتون�ي ،رصي�ده اىل  32نقطة
يف املركز الثامن عشر بفارق ثالث نقاط
خلف تورينو الساب�ع عرش الخارس أمام
سبيتسيا  1-4والذي يملك مباراة مؤجلة
يخوضها الثالثاء يف العاصمة ضد التسيو.
وش�اءت الص�دف أن يختت�م بينيفينت�و
املوسم بمواجهة تورينو يف ملعب األخري،
وقد يك�ون هابطا ً يف حال تع�ادل أو فوز
“تورو” يف العاصمة الثالثاء.
ويف مباراة هامشية بني فريقني ضامنني
لبقائهم�ا م�ن دون أي أم�ل باملشارك�ة
القاري�ة املوس�م املقبل ،خسر أودينيزي
أمام سمبدوريا به�دف للمخرضم فابيو
كوالياريال ( 88من ركلة جزاء).

رئيس األرجنتني :جاهزون
الستضافة كوبا أمريكا

أكد ألربت�و فرنانديز ،رئيس دولة األرجنتني ،أن بالده عازمة عىل
استضافة كوبا أمريكا ،يف يونيو/حزيران املقبل ،رغم تفيش وباء
كورونا يف أمريك�ا الجنوبية.وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو،
أن الرئيس األرجنتيني أكد أن بالده مستعدة وجاهزة الستضافة
كوب�ا أمريك�ا ،رفق�ة كولومبيا.وق�ال فرناندي�ز للتلفزي�ون
األرجنتين�ي“ :لقد اتفقنا مع اتحاد الكونميبول عىل تنظيم كوبا
أمريكا ،وسنفع�ل ذلك مع فرض بع�ض القيود”.وأضاف“ :لقد
استشارون�ا وقلنا نعم ،كوبا أمريكا ستك�ون عىل التلفاز ،يجب
علين�ا أن نسلط الضوء عليها”.وش�دد“ :نحن مستعدون للوفاء
بالتزاماتنا يف ظل هذه الظروف”.ونوهت الصحيفة أن هناك عدم
يقين حول بطولة كوب�ا أمريكا ،والتي ستبدأ يف غضون ش�هر،
بسب�ب زيادة حاالت كورون�ا بأمريكا الجنوبي�ة ،واالضطرابات
العنيفة التي تهز كولومبيا.وأشارت إىل أن األرجنتني تمر بأصعب
فترة منذ بداية الوباء ،حيث بلغ إجم�ايل عدد اإلصابات يف البالد
 3.3ملي�ون حال�ة ،بينما تخط�ت الوفيات حاج�ز  70ألف وفاة
حتى أول أمس األحد.ومن املقرر أن تبدأ بطولة كوبا أمريكا يوم
 13يونيو/حزي�ران ،بمباراة افتتاحية بين األرجنتني وتشيليس
على ملعب املونومينتال ،على أن تقام املب�اراة النهائية يوم 10
يوليو/تموز.

سيدات برشلونة يتوجن بلقب
دوري أبطال أوروبا

حسم�ت سيدات برش�لونة لق�ب دوري أبطال أوروب�ا للسيدات
عق�ب فوزه�ن العريض على سي�دات تشيلسي  4-0يف املباراة
النهائية.ووق�ع على رباعية برش�لونة كل من ماالن�ي ليوبولز
بالخط�أ يف مرم�ى فريقها ( )1وبوتيالس م�ن ركلة جزاء ()14
وبونمات�ي ( )21وهانس�ن  )36(.وه�ذه امل�رة األوىل التي تتوج
بها سيدات برش�لونة بلقب دوري أبطال أوروبا علما ً ّ
أن الفريق
الكاتالوني وصل إىل نهائي  2019وخرس من ليون الفريق حامل
اللقب بأربعة أهداف لهدف وقتها.

رونالدو يقرتب من مغادرة يوفنتوس
أك�د تقري�ر صحف�ي
إيط�ايل ،أن الربتغ�ايل
كريستيانو رونالدو نجم
وهداف يوفنتوس ،قريب
م�ن مغ�ادرة صف�وف
السي�دة العجوز عقب
نهاية املوسم الجاري.
وكان�ت دولوري�س أفريو
وال�دة رونال�دو ،قال�ت
إنها ستح�اول إقن�اع نجلها

بالع�ودة إىل سبورتن�ج لشبونة ،لكن
وكيل�ه خورخ�ي ميندي�ز استبع�د
إمكانية اتخاذ هذه الخطوة.
ونرش موقع فوتب�ول إيطاليا ،مقطع
فيديو يظهر فيه بع�ض الرجال وهم
ينقلون سيارات كريستيانو رونالدو،
من منزله يف تورينو ،عىل شاحنة تتبع
رشكة شهرية مقرها يف لشبونة.
وأوض�ح أن وصول ه�ذه السيارات يف
ع�ام  2018ك�ان عالمة على انتقال

رونال�دو إىل يوفنت�وس ،مضيف�ة أن
رؤية السيارات تغادر منزله ،قد تعني
أنه سريحل.
يشار إىل أن رونالدو عاش فرتة صعبة
ه�ذا املوسم رفق�ة فريق�ه ،حيث إن
يوفنت�وس مه�دد بالفش�ل يف التأهل
ل�دوري أبط�ال أوروبا ،خاص�ة وأنه
يحتل املركز الخام�س بجدول ترتيب
مسابقة الدوري ،قبل جولة من نهاية
البطولة.

فاردي يريد املزيد من األلقاب مع ليسرت
يتطلع جيمي فاردي إىل التتويج باملزيد من األلقاب مع
فريق�ه ليسرت سيت�ي ،وذلك بعد أن ساع�د الثعالب
للظفر ب�كأس االتح�اد اإلنكليزي للم�رة األوىل يف
تاريخهم ،بتخطيهم تشيليس  1-0يف النهائي.
ليستر ،ال�ذي أذه�ل العال�م بف�وزه بال�دوري
اإلنكلي�زي املمت�از م�ع ف�اردي موس�م 2015-
 ،2016فاز بكأس االتحاد بعد حلوله ثانيا ً يف أربع
مناسبات سابقة ضمن نفس املسابقة.
وقال فاردي واصفا ً شعوره باالنتصار“ :إنه شعور
رائع ،لقد تمكنا من القي�ام بذلك”.وأضاف“ :عندما
ج�اء املدرب قب�ل أكثر من عامين ،قال إن�ه يريد منا
أن نستم�ر يف التقدم ،أرادن�ا أن نتحدى وأن ننافس عىل
األلقاب ،اآلن لدينا لقب جديد ،سنرغب يف املزيد .هو عمل
ش�اق ويحتاج للتفان�ي ولكن سنواصل التق�دم بقدر ما
نستطيع”.يمكن أن يختم ليستر موسما ً ممتازا ً بالتأهل
إىل دوري أبطال أوروبا إذا فاز عىل تشيليس مرة أخرى عىل
ملعب ستامفورد بري�دج اليوم الثالثاء++.مثل هذا اإلنجاز
سيؤس�س بقوة فريق املدرب رودجرز ليكون بني النخبة يف
ك�رة القدم اإلنكليزية.وأبلغ رودج�رز مؤتمرا ً صحفيا ً بعد

املب�اراة“ :ك�ان التحدي الكبير الذي أرغ�ب يف خوضه مع
ليسرت”.وتاب�ع“ :بعد أن عملت يف أندية رائعة مثل ليفربول
وسلتيك ،كان التح�دي متمثالً بذهابي إىل نا ٍد خارج املراكز
الستة األوىل ،هل يمكننا تعطيل هذا التسلسل الهرمي داخل
ال�دوري؟ سنكون دائمًا مختلفني من حي�ث املنظور املايل،
ولكن هل يمكننا املنافسة ،وه�ل يمكننا تقديم األداء وهل
يمكننا الكفاح من أجل التحدي؟ من الواضح ،عندما أتيحت
لنا الفرصة لكتابة التاريخ ،تمكنا من القيام بذلك”.
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نقابة الصحفيني العراقيني جتدد تضامنها مع الشعب الفلسطيين
وتطالب مبحاسبة املسؤولني االسرائيليني جراء عدوانهم
بغداد /الزوراء:
ج�ددت نقاب�ة الصحفيين العراقيين
تضامنه�ا م�ع الشع�ب الفلسطين�ي
مطالب�ة بمحاسب�ة املسؤولين
االرسائيليني جراء عدوانهم .
وقال�ت النقاب�ة يف بي�ان ان�ه ونتيج�ة
للجرائ�م االنساني�ة وح�رب االب�ادة
الوحشي�ة الت�ي يتع�رض له�ا الشعب
الفلسطين�ي على اي�دي املسؤولين
االرسائيليين فانه�ا تج�دد تضامنه�ا
ووقوفه�ا م�ع الشع�ب الفلسطين�ي
تج�اه قضيته العادل�ة وحقه يف العيش
وممارسة حقوقه عىل ارضه .
وطالب�ت النقاب�ة املجتم�ع ال�دويل
واملنظمات االنسانية وكل الخريين حول

بغداد /نينا :
زار نقي�ب الصحفيني العراقيين رئيس اتحاد
الصحفيين الع�رب مؤيد الالم�ي  ،مستشفى
الجملة العصبية يف بغداد لالطمئنان عىل صحة
مراس�ل قناة الف�رات الفضائي�ة الزميل احمد
حسن.والتق�ى الالم�ي  ،الك�ادر الطبي ملعرفة
طبيعة حالة الزميل احمد حسن والتي هي االن
مستق�رة  ،مبتهال اىل الله عزوجل ان يمن عليه

بالشفاء العاج�ل  ،كما اثنى الالمي عىل جهود
االطب�اء الذي�ن قدموا عملا كبيرا وساهموا
بانقاذ حياته واجروا له عملية كربى ناجحة .
وك�ان مراس�ل قن�اة الف�رات الفضائي�ة يف
الديواني�ة احمد حسن تع�رض فجر االثنني اىل
محاول�ة اغتيال امام منزل�ه نقل عىل اثرها اىل
املستشف�ى يف الديواني�ة وبعده�ا اىل العاصمة
بغداد .

املرصد العراقي للحريات الصحفية يدين اجلرمية
اإلسرائيلية بتدمري برج اجلالء يف غزة

بغداد/الزوراء:
أدان املرص�د العراق�ي للحري�ات الصحفية يف
نقاب�ة الصحفيين العراقيين  ،قي�ام طائرات
جي�ش اإلحتلال اإلرسائيلي بقص�ف مبن�ى
“الجلاء” يف قطاع غزة بعد ظه�ر يوم السبت
ال�ذي يضم مكات�ب قنوات فضائي�ة ووكاالت
أنب�اء عاملي�ة وتدميره بالكام�ل بع�د إمه�ال
قاطني�ه ساع�ة واح�دة إلخالئه.واتهم املرصد
 ،قيادة الكي�ان املحتل بمحاول�ة التغطية عىل
جرائم�ه البشعة ومجازره ض�د الفلسطينيني
يف قط�اع غزة وامل�دن وقتله للنس�اء واألطفال
وإرتكاب�ه لجرائم ض�د اإلنسانية ،وهي جرائم
ح�رب مدانة م�ن خالل تدميره لألب�راج التي

تضم مكاتب لوسائل إعالم دولية تنقل األحداث
املتسارعة نتيجة العدوان الغاش�م الذي تشنه
الق�وات اإلرسائيلي�ة املعتدية.وطال�ب املرصد
العراقي للحريات الصحفية  ،املجموعة الدولية
بمحاسبة حكومة نتنياهو التي تتعمد إرتكاب
تل�ك الجرائ�م ،واإلرصار عليها ،وع�دم املباالة
التي تطبع سلوك قادة اإلحتالل الذين يصدرون
أوامره�م بإستهداف كل مايتح�رك يف القطاع،
كما عرب ع�ن أسفه لعجز الحكوم�ات العربية
ع�ن إتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف االنتهاكات
بح�ق املدنيين والصحفيني ،ووسائ�ل اإلعالم،
الت�ي أدت ايل مزيد من العنجهي�ة والغطرسة،
وسببت تلك الكوارث والجرائم.

رحيل الصحفي السوداني الطيب
مصطفى متأثراً بفريوس كورونا
الخرطوم/متابعة الزوراء:
ت�ويف يف الخرط�وم ،اول ام�س األح�د ،الكاتب
الصحف�ي السودان�ي الطي�ب مصطف�ى ،بعد
أسابيع م�ن مصارعته مع فريوس كوفيد-19
الذي أصيب به قبل أسابيع.
ويكتب مصطف�ى زاوية مق�روءة يف صحيفة
“االنتباه�ة” التي ُيعد أح�د مؤسسيها األوائل،
كما أسس يف عام  2014صحيفة “الصيحة”.
وغالبا ً ما تثير مقاالت الطيب مصطفى ،وهو
خ�ال الرئي�س املعزول عمر البشير ،سجاالً يف
األوساط الصحفية ،خصوصا ً تلك املقاالت التي
أيدت فصل جنوب السودان قبل سنوات عديدة،
أو هجوم�ه املستم�ر على الحرك�ات املتمردة
وبعض من األحزاب السياسية .وأخرياً ،عارض
الكات�ب بش�دة الحكوم�ة االنتقالي�ة الحالية،
خاص�ة م�ا يتعل�ق بموافق�ة رئي�س مجلس
السي�ادة عىل تطبيق النظام العلماني يف البالد،
أو رغبتها يف التوقيع عىل اتفاقية “سيداو”.
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العال�م بضرورة محاسب�ة املسؤولني
االرسائيليني
الذين يتسببون كل يوم يف عذابات شعب
فلسطني ومواصلة املذابح وحرب االبادة
ج�راء القص�ف الهمج�ي على املباني
السكني�ة للمدنيني الت�ي راح ضحيتها
العرشات من االطفال والنساء والشيوخ
فضال عن سقوط ع�دد من الصحفيني
واالعالميني م�ن مختلف وسائل االعالم
الفلسطيني�ة جراء الع�دوان االرسائييل
املتواصل .
ودع�ت نقاب�ة الصحفيين العراقيين
ً
العربي�ة اىل تحم�ل
جامع�ة ال�دول
مسؤولياتها جراء ما يجري من عدوان
ارسائييل ضد شعب فلسطني .

“اجلزيرة” تعترب تدمري االحتالل مبن ًى يف غزة يض ّم مكتبها “جرمية حرب”

القدس/أ.ف.ب:
أدان�ت ش�بكة الجزي�رة تدمير
مبن�ى يف
االحتلال اإلرسائيلي
ً
غ�زة يض� ّم مكتبه�ا ،ووصف�ت
االستهداف بأن�ه “جريمة حرب”
ترم�ي إىل “إسك�ات األص�وات
اإلعالمية”.
وق�ال مدي�ر مكت�ب الجزي�رة
يف الق�دس ،ولي�د العم�ري ،يف
ترصيحات بثته�ا القناة مبارشة،
إن استه�داف مقر القن�اة يف غزة
“جريم�ة تض�اف إىل مسلس�ل
الجرائ�م الت�ي يرتكبه�ا الجي�ش
اإلرسائييل يف قطاع غزة”.
وأضاف أن إرسائيل ال تريد “فقط
نشر الدم�ار والقتل يف غ�زة ،بل
تحاول إسكات األصوات اإلعالمية
التي تشاهد وتوثق وتنقل حقيقة
ما يجري يف قط�اع غزة” ،مشددا ً
على أن ذلك “أم�ر بطبيعة الحال
مستحيل”.من جهته ،قال مراسل
الجزي�رة اإلنكليزي�ة يف غ�زة،
صف�وت الكحل�وت“ :أعم�ل هنا
من�ذ  11عاماً .غطيت عدة أحداث

من هذا املبنى .اآلن اختفى كله يف
ثوان” ،وفق م�ا نقل عنه حساب
ٍ
القناة اإلنكليزية يف “تويرت”.
وزع�م الجي�ش اإلرسائيلي أن�ه
توج�د مع�دات عسكري�ة لحركة
حماس يف املبنى ،وأن هذه األخرية
تستعم�ل الصحفيين “دروع�ا ً
برشية” .وقال إنه أبلغ “املدنيني”

الذي�ن كان�وا يف املبن�ى بضرورة
إخالئهّ ،
ألنه عىل وشك قصفه.ويف
واش�نطن أعلن البيت األبيض أنهّ
ً
مب�ارشة ّ
بأن
“أبل�غ اإلرسائيليني
ضمان سالمة الصحفيني ووسائل
اإلعالم املستقلّ�ة مسؤولية بالغة
ً
وفق�ا لتغريدة نرشتها
األهمية”،
املتحدثة باسمه جني ساكي.

ويف باريس ّ
أك�دت وكالة “فرانس
برس” عىل لسان رئيسها التنفيذي
فابري�س فري�س“ ،تضامنه�ا
الكام�ل م�ع وسائل اإلعلام التي
دمّ رت مكاتبه�ا يف غزة” ،مطالبة
ّ
“الحق يف اإلعالم”.
باحرتام
ب�دوره ،قال فيل ش�يتويند ،مدير
األخب�ار يف “فران�س ب�رس”:

صدمن�ا بش� ّدة لواق�ع ّ
“لق�د ُ
أن
مكات�ب إعالمي�ة ُ
استهدفت بهذه
الطريقة”.
ويف السياق ذاته ،أبدى األمني العام
لألمم املتح�دة أنطونيو غوترييس
السب�ت“ ،سخط�ه” لحصيل�ة
القتىل املدنيّني يف غزة ،وأعرب عن
“انزعاج�ه الشديد” لتدمري سالح
مبن�ى يف القطاع
الج ّو اإلرسائييل
ً
الفلسطيني يض ّم مكاتب لوسائل
إعالم دولية.
وقال ستيفان دوجاريك ،املتح ّدث
باسم األمين العام لألمم املتحدة،
يف بي�انّ ،
إن غوتريي�س ش�عر
“بانزعاج ش�ديد من تدمري غارة
ً
ً
ش�اهقة يف
بناية
جوية إرسائيلية
مدين�ة غ� ّزة كانت تض� ّم مكاتب
ّ
املنظم�ات اإلعالمية
للعدي�د م�ن
الدولية”.وأض�اف ّ
أن األمني العام
أب�دى “سخط�ه” بسب�ب “تزايد
أعداد الضحايا املدنيّني ،وال سيّما
مقت�ل عشرة أف�راد م�ن عائل�ة
واحدة ،بينهم أطفال،بغارة جوية
إرسائيلية “.

استقالة صاحب املقابلة مع األمرية ديانا من “بي بي سي”
لندن/أ.ف.ب:
أعلن�ت “ب�ي ب�ي يس” ،أن الصحف�ي العامل فيه�ا مارتن
ً
معللة ذلك بأسباب صحية ،علما ً أن
بشري ،ق�دم استقالته،
بشير ُعرف بكونه استحصل ع�ام  1995من األمرية ديانا
يف ظ�روف ال تزال تثري الجدل عىل ترصيحات أحدثت ضجة
ً
عام�ا) املسؤول منذ عام
كبرية.وأج�رى مارتن بشري (58
 2016عن التغطية الدينية لإلذاعة والتلفزيون الحكوميني
الربيطانيين مقابلة مع “لي�دي دي” لربنامج “بانوراما”،
حرضها  23مليون بريطاني.
واش�تهر بشري بعد ه�ذه املقابلة التي أحدث�ت هزة كبرية،
إذ إن األميرة التي قض�ت بعد ذلك بعامني بح�ادث سيارة
يف باري�س فيم�ا كان قناص�و صور املشاهير يالحقونها،
أك�دت أن ثمة “ثالثة أش�خاص” يف زواجها  -يف إش�ارة إىل
عالقة تشارلز بكاميال باركر بولز -واعرتفت بأن لديها هي
األخرى عالقة غرامية.
وبع�د  25عاما ً عىل هذه املقابلة ،اتهم ش�قيق “ليدي دي”
تشارلز سبنرس الصحفي يف “بي بي يس” مارتن بشري الذي

أجرى املقابلة بأنه زوّر وثائق إلقناع أخته باملشاركة.
وق�ال نائب مدير “ب�ي بي يس نيوز” جوناث�ان مونرو ،إن
“مارت�ن بشري استقال من منصب�ه كمسؤول عن التغطية
الديني�ة وسيترك املجموع�ة” .وأض�اف“ :أعلمن�ا بقراره
الشهر الفائت ،قب�ل نقله إىل املستشفى إلجراء عملية قلب
أخ�رى له” ،مشددا ً عىل أن بشري قرر “الرتكيز عىل صحته”
بسبب “استمرار املشاكل” التي يعانيها.
وأكد تشارلز سبنرس أن بشري أطلعه عىل كشوف حسابات

تبين أنها م�زورةُ ،تظهر أن أجهزة األم�ن تدفع لشخصني
يف البالط للتجسس عىل ش�قيقته .وكتب سبنرس يف رسالة
إىل “ب�ي بي يس” الع�ام الفائت“ :لو لم أ َر ه�ذه الكشوف،
ً
مطالب�ا باالعتذار عن
ملا كنت عرّفت بشري إىل ش�قيقتي”،
استخدام هذه األساليب “امللتوية”.
وأعلن�ت “ب�ي ب�ي يس” يف ترشي�ن الثان�ي /نوفمبر أنها
تجري تحقيقا ً مستقالً يت�واله القايض السابق يف املحكمة
العلي�ا جون دايسن ،بشأن هذه الظروف التي أحاطت هذه
املقابل�ة .ورح�ب نجل تشارل�ز وديانا األمري ولي�ام يومها
بهذه الخطوة.
وأفاد ناطق باسم دايسن أن القايض “ختم تحقيقه وسلّمه
لـ بي بي يس” .ووعدت املجموعة بنرشه “قريبا ً جداً”.
ويف املقاب�ل ،ق�ررت الرشط�ة الربيطاني�ة يف آذار /مارس
الفائت أنها لن تفتح تحقيقا ً يف املقابلة.
وم�ن أبرز مقابلات مارتن بشري ،إضاف�ة إىل “ليدي دي”،
لق�اؤه املغني الراحل ماي�كل جونسون ضمن وثائقي أعده
عام  2003لصالح “آي تي يف”.

نقابة الصحفيني املصريني تدعو لتحرك دولي موحد ضد جرائم االحتالل اإلسرائيلي
وأس�س الطي�ب مصطف�ى ،حزب�ا ً سياسيا ً يف
ع�ام  ،2006ه�و منرب السلام الع�ادل ،وذلك
بع�د انشقاقه عن حزب املؤتمر الوطني ،حزب
الرئيس البشري ،الذي عينه يف فرتة من الفرتات
يف  3مناص�ب حكومي�ة ،وزي�ر الدول�ة بوزارة
االتص�االت ،ومدي�ر الهيئ�ة القومي�ة لإلذاعة
والتلفزيون ،ومدير وكالة السودان لألنباء.

القاهرة/متابعة الزوراء:
جدد مجلس نقابة الصحفيني املرصيني
“إدانت�ه الكامل�ة والشدي�دة العتداءات
دول�ة االحتلال اإلرسائيلي�ة الغاش�مة،
والتي تص�ل إىل مست�وى جرائم الحرب
وض�د اإلنساني�ة ،على عم�وم الشعب
الفلسطين�ي يف كل مناط�ق فلسطين
التاريخي�ة ،والت�ي تؤك�د يف ذك�رى
النكب�ة الفلسطيني�ة على الحقيق�ة
التاريخي�ة لدول�ة االحتلال باعتباره�ا

دول�ة العدوان واغتص�اب األرض والحق
الفلسطينيني”.
وج�دد مجل�س النقاب�ة أيض�ا “تحيته
لشع�ب فلسطين الصام�د وتحركات�ه
البطولية ،عىل كامل الرتاب الفلسطيني،
والت�ي أع�ادت القضي�ة الفلسطيني�ة
للصدارة عربيا ودوليا ،وصححت مسار
النض�ال الفلسطين�ي وأنه�ت محاوالت
االحتلال اإلرسائيلي وداعمي�ه لتقسيم
القوى الفلسطينية”.
وقرر املجلس انضمام نقابة الصحفيني،

ودعوة النقابات املهنية املرصية األخرى
لالنضم�ام ،ل�كل الدع�اوى القانوني�ة
الدولي�ة التي ترف�ع يف الجه�ات الدولية
املختص�ة ،ض�د دول�ة االحتلال بسبب
ممارساته�ا العدوانية املخالفة للقوانني
الدولي�ة والتي تص�ل إىل مستوى جرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
كم�ا ق�رر املجلس إع�ادة فت�ح حساب
بالنقاب�ة لدع�م الشع�ب الفلسطين�ي
لتلق�ي تربع�ات األش�خاص الطبيعيني
واالعتباريين املرصيين ،ويتوىل مجلس

النقابة توصيلها عرب القنوات القانونية
املعتمدة.
ودعا املجلس االتح�اد العام للصحفيني
الع�رب وبالتنسيق م�ع النقابة املرصية
والنقاب�ات والجمعي�ات الصحفي�ة
العربية ،لعقد اجتم�اع افرتايض فوري،
لبدء تحرك عاجل يف كل الهيئات واملحافل
الصحفية القاري�ة واإلقليمية والدولية،
لك�ي تتخذ وتعلن مواقف واضحة إلدانة
العدوان اإلرسائييل ودعم صمود الشعب
الفلسطيني.

حكم حببس صحفيني بيالروسيني تع ّرضا للتعذيب خالل فرتة التوقيف

بيالروسيا/أ.ف.ب:
قضت محكمة بيالروسي�ة ،السبت ،بإنزال عقوبة
الحب�س  20عام�ا ً بح�ق صحفيَّين بيالروسيين،
ّ
مستق�ل لقن�اة “دويتشه فيلله”
أحدهم�ا مراسل
األملاني�ة ،ق�اال إنهم�ا تعرّض�ا للتعذي�ب يف فترة
التوقيف،وفقرابط�ةالصحفيينالبيالروسيين.
ّ
ُ
املستق�ل لقن�اة “دويتش�ه
واعتق�ل املراس�ل
فيلله” ،ألكسن�در بوراك�وف ،والصحفي يف املوقع
اإللكرتوني اإلخباري “موغيليف ريجن” ،فالديمري
البتسيفيتش ،األسب�وع املايض ،أمام مقر محكمة
يف مدينة موغيليف يف رشق البالد.
وكانا يتولّيان تغطي�ة محاكمة السيايس املعارض
بافيل سيفيارنيتس وشخصيات أخرى.
و أدان�ت محكم�ة يف موغيلي�ف بوراك�وف
والبتسيفيت�ش بارتك�اب مخالف�ة مك�رّرة
ّ
مرخص” ،وفق رابطة
بمشاركتهما يف “تحرّك غري
الصحفيني البيالروسيني.

وخلال جلس�ة املحاكم�ة تح� ّدث بوراك�وف عن
تعرّضه “لتعذيب ومعامل�ة غري إنسانية” يف فرتة
التوقيف ،وفقا ً ملا أوردته دويتشه فيله واملجموعة
اإلعالمي�ة البيالروسية .ونقلت دويتشه فيلله عنه
قوله ّ
إنه “أوقظ مرارا ً يف الليل وأجربه الحراس عىل
خلع مالبسه”.
كذل�ك أفاد البسيفيت�ش بتعرّض�ه للتعذيب خالل
االعتقال،وفقرابطةالصحفيينالبيالروسيين.
وأعلن�ت الرابط�ة ّ
أن الصحفيين ب�دا إرضابا ً عن
الطعام ،احتجاجا ً عىل سوء معاملتهما.
ّ
وحض�ت “دويتش�ه فيلل�ه” السلطات على إلغاء
الحكم فوراً ،معتبرة ّ
أن نظام الرئيس البيالرويس
ألكسندر لوكاش�نكو يم�ارس “وحشية متزايدة”
ض ّد الصحفيني.
وق�ال مدي�ر “دويتش�ه فيلل�ه” ،بيتر ليمبورغ:
ّ
“نحت�ج بش� ّدة على انته�اك حق�وق الصحاف�ة
املكفولة دستوريا ً يف بيالروسا”.

وش�هدت بيالروسي�ا تظاهرات غير مسبوقة ضد
الحكوم�ة استم�رت أش�هراً ،انطلقت على خلفية
انتخاب�ات رئاسي�ة طعن�ت املعارض�ة برشعيتها،
وفاز فيها لوكاشنكو بوالية رئاسية سادسة.
ّ
وش�نت قوات األمن البيالروسية حملة قمع عنيف
لالحتجاج�ات ،واعتقلت متظاهري�ن ودفعت قادة
املعارضة إىل مغادرة البالد إىل املنفى.
وتلت أعمال القم�ع حملة إلسكات وسائل اإلعالم،
حك�م خالله�ا عىل صحفيين بالحب�س .وبحسب
رابط�ة الصحفيين البيالروسيين ،يبل�غ ع�دد
الصحفيني املسجونني يف بيالروسيا  16صحفياً.
وهذا األسبوع ،وجّ ه االتهام إىل الصحفية املستقلة
تاتيان�ا كابيتونوف�ا باملشارك�ة يف تظاه�رة غير
ّ
مرخص�ة ،وأودعت الحبس عرشة أي�ام .والجمعة
اعتقل�ت ليوب�وف كاسبريوفيت�ش ،الصحفي�ة يف
موقع توت.بي البيالرويس اإلخباري املستقل ،خالل
تغطيتها محاكمة طالب.
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مطر بلون عينيك
مثال….
حيدر حاشوش العقابي

باحثا عن
عن شظايا حرب
مازالت معلقة
كأوسمة الجند عىل جسدي
ولم ازل انشد شعرا ال يفهمه احد
بعض .االحيان
واحيان كثرية
ال تفهمه سوى اصابعي…..
سأنتظر غيمات الحنني
علني ابرص شيئا من ضوء بعيد
علني امسح تراب
االسئلة من حذاء اوجاعي
انا املتيم بترب عيونها…..
استلقي كل يوم عىل حبل بارد
من االنتظار….
قالت:
توقف عن محنتك عن عشقي
قلت:
وهل لدي وسيلة
غري ان اتنفس
حروف اسمك االربعة…….
****
احيانا نحتاج
لقليال من الحظ
لنقنع قلوبنا عىل التوقف عن الهديل
احيانا اقف
عىل رؤوس اصابعي
كي ال أوقظ اوجاعك
حني يجن جنوني يف الليل
وحني اقول اشتقت لك حد املوت
*****
وانا احيص
ايام غيابك….
تسقط الدموع تباعا
لقد وهبتك عمرا كامل
فامنحيني
لحظة واحد من الشوق
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قراءة يف رواية الساعة اخلامسة والعشرون
د .شاكر جليل الجبوري
الساعة الخامسة والعرشون رواية للكاتب
الروماني قسطنطني فريجيل جورجــــيو
ص�درت ع�ام  .1949بعن�وان مثير ت�م
اقتباس�ه يف العديد م�ن الربامج االخبارية،
ترمز الرواية بقصته�ا إىل الخوف والوداع،
وتتح�دث برمزية ع�ن قصة ذل�ك املواطن
الروماني البسي�ط أيوهان موريتز وحلمه
البسيط يف أن يسافر إىل أمريكا ويعمل فيها
ليجمع فيها مايكفيه لشراء قطعة أرض
ويبنيه�ا ثم يت�زوج من محبوبت�ه سوزانا
ويعيشان يف سالم بقرية فانتانا الرومانية.
كان عىل أيوه�ان أن يعمل وقادا عىل ظهر
الباخ�رة املساف�رة إىل أمريكا ألن�ه ال يملك
أجرة السفر.
تتأل�ف الرواية من  570صفحة من القطع
الكبير ترجم�ت إىل أكث�ر اللغ�ات الحي�ة،
وطبعت يف فرنسا وحدها أكثر من  50مرة
رواية الساعة الخامسة والعرشون مرعبة
ً
فعلا كما ُذكر يف املقدمة ،ألنها تتحدث عن
مستقبل اإلنسان وتطور املجتمعات بعد أن
طغت اآلالت يف ش�تى مجاالت الحياة ،كتب
قسطنطني جورجيو الرواية وكأنه يشاهد
عاملن�ا الي�وم ،ربم�ا ألن معان�اة اإلنس�ان
تتك�رر بذات الصور رغ�م اختالف الوجوه
واألسماء ما دام تحت رحمة العالم التقني
وعبيده .ما بني  1949و .1965
ه�ذه الرواية عم�ل إنساني عظي�م ،تدور
ح�ول حقبة معين�ة وهي الح�رب العاملية
الثاني�ة أو قب�ل نشوبه�ا بقلي�ل  ،حي�ث
ّ
ُي َ
ويع�ذب بال ذن�ب سوى
سج�ن اإلنس�ان
أن�ه انتمى لذل�ك الزم�ن  ،يف الرواية نرافق
ايوه�ان موريت�ز  ..أحالم�ه الت�ي ؤئ� َدت
يف مهده�ا  ..حبّ�ه الجمي�ل  ،وم�ن ثم نبدأ
معه سنوات الع�ذاب واالنتقال من معتقل
آلخ�ر ُ ،ك ّل يسجنه النتم�اء قد ال يعود إِليه
مثلم�ا ُسجن يف معتقل لليه�ود والذي كان
بدايته يف املعتقالت  ،حيث قىض ثالثة عرش
عام�ا يف أكثر م�ن مائة معتق�ل  ،وحينما
أُطلِ�ق رساحه لم يلبث س�وى أقل من أربع
وعرشين ساعة حتى جاءته األوامر للعودة
لحياة املعتقالت إىل ما ال نهاية أو عىل األقل
إىل نهايته هو .
ه�ذه الرواي�ة م�ن الرواي�ات الت�ي تعرّي
اإلنس�ان  ،حينم�ا أقرأ رواية كه�ذه أتذكر
ف�ورا رواية العم�ى لخوسي�ه ساراماغو ،

حيث يكون اإلنسان يف غري وضعه الطبيعي
 ،حينما تعريه الشدائد لتظهر سوأته فنرى
مدى البشاعة التي ما ُك ّنا لنراها يف ظروف
أكثر رخاء.
الح�وارات يف الرواية عميقة  ،تجعلك تفكر
وتعي�د التفكير يف الكثير من األم�ور من
أهمه�ا أن اإلنسان ب�ات مجرّد رقم  ..يشء
 ،هك�ذا يتم التعامل معه  ،ح�وارات تريان
املثقف مثرية لكنها بدت مبالغة من الكاتب
أحيانا  ،مثل حواره مع زوجته الينورا عند
تخطيطهما للهرب م�ن املعتقل  ،جاء فيه
« :ليست هن�اك زاوية نظ�ر اليمكن للمرء
أن يحك�م منه�ا ،لي�س يف العال�م حقائق
موضوعية  ،إن كل مافيه ذاتي» ص ٣٢٠
الحوار ممتع عقالني فلسفي  ،لكن تتعجب
أن يص�در يف وقت حالك كه�ذا !! ما يجعلك
إن ابتعدت قليال لترى الصورة واضحة قد
تستنكر وتراه بعيدا ع�ن الواقع  ،إذ مهما
بل�غ عقل امل�رء و مهم�ا غ�اص يف أعماق
الحكم�ة إال أن هن�اك مواق�ف يف الحياة ال
تتطل�ب أب�دا ذلك فيتصرف الحكي�م كما
اإلنسان العادي حال استشعاره للخطر.
ح�وار الكونت الهنغاري م�ع ابنه لوسيان
على أث�ر إرس�ال  ٥٠٠٠٠ش�خص م�ن
جنسيات مختلفة ألملاني�ا  ،وكأنهم مجرد
سلع�ة  ،ح�وار ممت�ع وعمي�ق يف آن  ،يبدأ
من الصفح�ة  ١٨٥جاء في�ه تساؤل مهم
« ه�ل يت�م احترام اإلنسان عدي�م القيمة
االجتماعية؟ «

أتق�ن الكاتب حبكة الرواي�ة  ،لم يغفل أي
تفصيل  ،ربما كانت املصادفات كثرية  ،وال
داعي لرسدها هنا  ،بع�د قليل من التفكري
 ،تساءل�ت  ..ما الذي يصنع الرواية  ،أو ما
ال�ذي يجعل حكاي�ة ما جديرة ب�أن تروى
سوى املصادف�ة؟ وإال لكانت حدثا عاديا ،
وحتى لو كان مؤثرا فاملصادفات مثل التي
ُذك�رت يف الرواية ُتعمّق هذا التأثري يف نفس
القارئ إن ج�اءت يف السياق املناسب وهو
ما حدث هنا.
ُّ
تلفت ح�ويل كثريا ،
ال أبال�غ إن قل�ت أن�ي
ُع ُ
�دت ألتساءل ذلك التس�اؤل الذي ما ألبث
أن أطرح�ه على نفسي حني ق�راءة عمل
كه�ذا أو حني مشاهدة بع�ض من بشاعة
الحي�اة والتي تمثل�ت يف الحروب األخرية ..
االعتداءات  ..التفجريات  ..تساؤيل هو  :من
هو اإلنسان؟
الساع�ة الخامس�ة والعشرون بتعريف
قسطنطين جورجي�و ه�ي ساع�ة ل�م
تنق�ض منذ ذلك الوقت إىل اآلن ،اآلن الذي
ِ
نتح�دث في�ه عنه�ا .األعم�ال املأساوية
ليس�ت خيالي�ة بالق�در الك�ايف؛ ألنها يف
ٌ
ص�ورة عن
جزئه�ا األكرب م�ن الحقيقة
الواق�ع ،تكاد تطابقه تماماً؛ لكنه يف قوة
التخي�ل أعىل قيم�ة منها ،وهذه ال ش�ك
مفارقة تحسب للعمل من ناحية املقاربة
يف اإلش�ارة إىل يش ٍء م�ن التصوير الحيس
للواق�ع ،وتحسب للواقع ألنه فاق الخيال
يف أحداثه وصوره.

على ِّ
شط املَِديد
ْ
واك ُتبيها ْ
أس ُطرًا ،ال تحيدي
دوِّني أشعا َر ُح ِّب ْي الولي ِد
ْ
دفرتي َّ
انتظار
عطرت ُه يف
ٍ
اشتياق ِّ ،
عجيل بالربي ِد
يف
ٍ
ذوِّبي مِ لْ َح الجوى ،والقوايف
ألْهميني ...بحْ رُنا مِ ْن مدي ِد
ُ
قص ٍد ُ
دون ْ
عاندت قلبي؛
كنت

فامنحيني ُفر ً
ْصة من جدي ِد
ألْهميني َّ
قص ًة يا غرامي،
نظ ً
وابْعثي لو ْ
رة من بعي ِد
ٌ
أع ُيني َّ
ُ
ْ
فضاحة ال تداري،
ال تخايف من بحار القصي ِد
واسكني يف مُ ْهجتي ال ْ
تخرُجي
واسكني لو ْ
شئتِ قلْ َب الوري ِد

يق�ول الفيلس�وف الفرنسي جابري�ل
مارسي�ل« :ال أظن أن م�ن اليسري إيجاد
عم�ل فني أكثر تعب ً
ريا ع�ن الوضع املريع
الذي تج�د اإلنسانية نفسه�ا غارقة فيه
الي�وم مث�ل رواي�ة الساع�ة الخامس�ة
والعشرون» ،وربم�ا م�ا ك�ان يقصده
مارسي�ل هنا أن ضحايا ه�ذه الرواية لم
يمتلكوا ً
دينا واح ًدا أو وج ًها واح ًدا ،إذ كان
هن�اك يوهان امل�زارع الس�اذج البسيط،
والكاه�ن املسيح�ي كورجا ال�ذي حاول
مساع�دة يوهان كم�ا كان هن�اك ً
أيضا
تريان كورجا املثقف واملصلح االجتماعي
وابن الكاهن الذي انتهى به األمر منتحرًا
يف معسك�رات االعتق�ال ،املأس�اة إذن ال
تعرف ش�خوصها وتصيب الجميع وذلك
فور أن يتخىل اإلنسان عن إنسانيته.
بعي� ًدا عن عمق رواي�ة الساعة الخامسة
والعشرون وأفكارها ح�ول نقد الحداثة
واملجتم�ع املع�ارص؛ الرواي�ة ّ
تمث�ل أل�م
اإلنس�ان أو نهايت�ه املؤملة ،وه�ي رواية
ذات جاذبي�ة وسح�ر ،محبوكة بتشويق
ومه�ارة ،وإن قرأته�ا فإن�ك ستعيش يف
ً
ً
كارها
متعاطفا معهم أو
دواخل أبطالها،
لألرشار منهم.
الساعة الخامسة والعرشون؛ رواية تؤرخ
للعرص اإلنسان�ي األخري قبل سيطرة اآللة
وجربوتها عليه ،تبدأ من الحقول املفتوحة،
مؤسسة لحب كبري ينتهي داخل املعتقالت
واألسلاك الشائك�ة والتعليم�ات القاهرة
واختف�اء أنسنه اإلنسان ،وتحويله إىل رقم
فقط بني املجموع.
إن رواي�ة الساعة الخامس�ة والعرشون
أحد أكث�ر األعمال الرسدي�ة الباعثة عىل
أسئل�ة جذري�ة ح�ول مصير اإلنس�ان
املأسوي  ،فعالم الرواية االفرتايض متاهة
يتعذر أن ينجو منها أحد  .وعىل النقيض
من معظم األعم�ال الرسدية حيث يختل
ت�وازن األحداث ثم يع�اد يف النهاية  ،فإن
نسق االختلال يتعمق بمرور الزمن  ،وال
يعود إىل سابق عهده أبدا ً
رواية تتجىل فيها أص�داء املالحم الكربى
 ،والرتاجيدي�ات اإلغريقي�ة و امل�آيس
الشكسبريي�ة  ،ومجم�ل األعم�ال الت�ي
انص�ب اهتمامه�ا ع�ل مصير اإلنسان
 ،لذل�ك فه�ي تنتس�ب إىل سالل�ة اآلداب
الرسدية الرفيعة الخالدة .

نافذة
تشيخوف
املظلوم
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د .جودت هوشيار
ق�رأت معظ�م  ،ان لم يك�ن  ،كل مؤلف�ات انطون
تشيخوف من قص�ص قصرية  ،ومتوسطة الطول
 ،ومرسحي�ات ورسائ�ل  ،باللغة الت�ي كتبت بها (
الروسي�ة )  .ولم اج�د بينها أي رواي�ة  .نعم كتب
العدي�د من القص�ص القصرية الطويل�ة نسبيا ً ،
ولكنه�ا ال تندرج تحت مفه�وم الرواية  ،ولم يذكر
احد من الباحثني ال�روس أو األجانب املتخصصني
يف أدب تشيخوف انه كتب الرواية اىل جانب اعماله
االدبي�ة االخرى  .وله�ذا استغرب عندم�ا اقرأ عن
ص�دور رواية لتشيخوف مرتجمة اىل اللغة العربية
( ألول مرة ) .
املشكل�ة ل�دى ادبائنا انهم يحكم�ون عىل االعمال
الرسدية حسب الطول  ،وليس وفقا لخصائص أو
سمات النوع االدبي .
كما ان بع�ض هؤالء املرتجمني يعتق�دون بأننا يف
زم�ن ( الرواي�ة ) وانها ه�ي النوع االدب�ي الرائج
تجاري�ا ً  ،يف حين ان كتاب�ة ( القص�ة القصرية )
الناضج�ة فك�را ً وفنا ً اصع�ب بكثري م�ن كتابة (
الرواية )
ان االمانة العلمية تقتيض أن يقال بأن هذه ترجمة
جديدة لـ( نوفيال ) تشيخوف
قصة تشيخ�وف « السيدة صاحبة الكلب « تقع يف
ح�وايل  20ال�ف كلمة يف االصل ال�رويس  ،وهي من
اروع واه�م القص�ص القصيرة يف األدب العاملي ،
ولكنها تعد ( قصة قصرية ) وليست رواية اوحتى
نوفيال .
( الرواية ) جنس أو نوع أدبي مرن للغاية  ،يتحمل
كل م�ا يخطر بب�ال الروائي  ،وكل م�ا يعن له من
افكار وتفاصيل  ،ومن حشو أو استطرادات  ،قد ال
تكون رضورية لسياق الرواية
ال شك ان بمقدور كل صاحب موهبة ادبية ان يكتب
قصة قصرية عادي�ة .ولكن القصة القصرية الفنية
 (،كم�ا كتبه�ا انط�ون تشيخوف ،وايف�ان بونني،
وارنست همنغواي ،واسحاق بابل  ،وريموند كارفر
 ،واروي�ن ش�و والعديد من اساتذة ه�ذا الفن ) من
أصعب الفنون الرسدية عىل االطالق .

عبدالناصر اجلوهري
أت ْ
خاطبيني ُ ،غرْبتي ْ
عبتني؛
علَّ ُه يرتاح وجْ ُد املُري ِد
كيف عيناكِ استحالَّ لِ َحاظي ؟
جنبي َ
استوَى  ...التزيدِي
بني
َّ
فال َهوَى َّ
خضب ُْت ُه من فؤادي،
واللِّقا  -يا ُحلْوتي  -صار عيدي.
شعر :عبدالنارص الجوهري

رواية إميار ...الروائية جناح ابراهيم ذات العتبات النصية
اياد خضري

إيمار أسم فاريس يطلق عىل الذكور واالناث،
يعن�ي سالح املحراث ،صاح�ب االسم إيمار
هو الشخص القوي الشج�اع كما انه ذكي
وحكيم ويعتمد عليه.
أعتبر بيريس لب�وك الرواي�ة ه�ي رشيحة
نسيجي�ة م�ن الحي�اة يظهر منه�ا املقروء
ويتموض�ع يف فجواته�ا الكام�ن والفوق�ي
ال�ذي ينتج من خالل املقدرة التأويلية ،لذلك
تعد الرواي�ة عاملا ً موازيا ً للواقع وهذا العالم
يتك�وّن من ع�دة مستوي�ات نصيّ�ة سوا ٌء
أكان�ت رسديّة أو حواري�ة أو وصفية ،لكن
م�ا يرفد ه�ذه البني�ة التكويني�ة ويدور يف
فل�ك النص املكتوب هو ما يعرف بمصطلح
ّ
الن�ص املحيط ) والذي يع�رّف نقديا ً ( ما
(
ي�دور يف فلك الن�ص من مصاحب�ات  ..من
عنوان الرواية و والعنونات الفرعية واإلهداء
واالستهالل )1( *) ...
العنوان الرئيس والعنون�ات الفرعية احدى
وعشرون نص�ا ً فرعي�اً ،نص�وص موازية
وفوقي�ة دالة ،تجعل املتن الروائي ذا حركية
دافق�ة ،وال يخف�ى عن�د تصدين�ا لعن�وان
رواية أطي�اف ابراهيم ( إيم�ار) من طاقة
ه�ذا العنوان اإليحائي�ة والكامن فيه ومدى
ارتباط�ه عضوي�ا ً ببني�ة املت�ن الروائي من
حيث تفكيك العنوان ملكوناته اللفظية والتي
خرجت من معناها املعجمي الذي ارشت له
يف السطر االول من القراءة النقدية.
استخدمت الروائية نجاح ابراهيم (العتبات
النصية ) عىل وفق مراحل :
(فاتحة لبوابة الضجر.
قد يزهر الربق.
تلك الرجوة ،ذلك املكان.
من تكون؟ إلهة عارية.
أجراس الرّجوم.
شموع الخرض.
ولد ذبيان.
تيشالم.
كم هم جميلون.
رواقاألسئل�ةاملضلّل�ة.
ً
حرية يف ريشتي.
رأيت ابتسامتها تخلق

وردة الجريانيوم.
املقامر.
ما ُ
زلت أسوق نفيس إىل املوت.
آخر الخراب ،آخر الجنون.
رسائل الجهات األربع.
عنقاء.
موت الشعراء ،موت األنبياء.
جناح مكسور.
معراج النور.
مناديل كالحمام.
ُ
يستحرض مقطعا ً من
بطل الرواية عس�اف
قصي�دة األرض الخ�راب ل «ت.س إليوت «
خشن ،مُ شبع برائح ِة
ير ّددها ببطءٍ ،بصوتٍ
ٍ
ُ
ُ
ّ
الن�وم (( « :ماذا سأفع�ل اآلن  ،ماذا أفعل ؟
ّ
ً
ُ
ُ
أسير يف الشارع
سأندف�ع خارجا كما أنا ،
،مُ سدل ّ
الشعر هكذا ))»..ص4
الروائي�ة تستعرض خزينه�ا الثقايف كونها
قاصة وش�اعرة ،يشاهد عساف أيمار أثناء
تواجده�ا يف دمش�ق ،وص�ل جسر الثورة
ش�اهدها رصخ ايم�ار ..ايم�ار التفت�ت اىل
مصدر الص�وت تكلم معه�ا اىل اين تذهبني
قالت اىل املغرب ،أخربها ،بموت جواد منتحرا
كانوا أصدقاء يف الكلية تأملت للخرب وودعت
صديقها عساف ،واختفت بني البرش.
كان�ت تلتق�ي م�ع الربوفيسور ال�ذي كان

يتحفه�ا بالفي�ض املع�ريف ،كونه�ا يف كلية
اآلثار ،ينصحها وتطيعه بكل شاردة وواردة،
فهو صدي�ق والدها الشيخ وصديق أخوتها،
عالق�ة قديمة بأرستها ،يع�و ُد بها نحو التل
الذي ينترش فوقه العمال بمعاولهم وأدواتهم
 ،تحييه�م بابتسامتها الت�ي اعتادوا عليها ،
تثير فيهم الحرك�ة واالندف�اع  ،لطاملا ألفوا
قدومها  ،ولطاملا أغدقت عليهم بما تحمل .
«(( تعايل يا صغريت�ي  ،لك مفاجأة  ،املكان
زاخ ٌر باللقى  ،انظري))».ص32
ٌ
ش�اب من
كان من بين العاملني بالتنقيب
بلدته�ا ُيدع�ى محمد ولد ذبي�ان ،يعمل مع
البعث�ة أثن�اء العطل�ة ّ
الصيفي�ة ،كعام�ل،
ّ
ليستطي�ع تدبري ش�ؤونه الدراسي�ة ،وكان
الربوفيس�ور ُيحبّه كثرياًُ ،يغ�دق عليه ّ
بكل
يشء ،ول�وال دراسته الجامعيّة يف دمشق ،ملا
استغن�ى عنه ،عندما عث�ر محمد عىل يشء
أثناء التنقيب ،أمر الربوفيسور املشغلني مع
البعثة باالنرصاف ،محمد يحمل بني يديه.
((مس�ح الربوفيس�ور علي�ه ،نف�خ كثيرا ً
،ث�م بالفرش�اة الناعمة أزاح التراب ،وبعد
برهة اتضحت معامله ،ك�ان مبخرة خزفية
،حرّكها ،فخيّل للجميع ّ
أن
دخان�ا ً رمادي�ا ً ق�د انبع�ث منه�ا ّ
،وأن تلك
التميم�ة امللتصق�ة به�ا ،ق�د تماوج�ت يف

مكانها والتمعت بألوانها القزحيّة .
باستغراب :
سألت إيمار
ٍ
« أم�ن املُمك�ن أن يبق�ى البخ�ور ّ
كل هذه
السنني ؟»
ابتس�م الربوفيسور وهو ُيدي�ر املبخرة بني
بإعجاب  ،ها ّزا ً رأسه :
كفيه  ،مح ّدقا ً إليها
ٍ
« ربما))« .ص33
بع�د ازاحة الرتاب العالق قرب نظارته وقرأ
(( تق�ول العبارة هنا –وراح يشري بإصبعه
ٌ
ش�اب وش�ابة  ،ب�ي يلتقيان ،
إىل اللقي�ا –
ّ
وعني يفرتقان ))».ص33
أنها رسالة ق�در لذكر وأنثى يتواجدان عند
اخراج هذه ( التميمة ) يخرج منها الدخان
م�ن داخل ه�ذه املبخرة القديم�ة ،أندهش
محمد ولد ذبيان وجمد يف مكانه ،ومشاعره
تغيل مستحيل ان تكون هذه الفتاة الجميلة
من نصيبه ،هكذا كان يفكر.
الفض�اء يف الرواي�ة واس�ع ،أوسع وأش�مل
من املكان ،أنه مجم�وع االمكنة التي تقوم
عليها الحركة الروائي�ة املتمثلة يف صريورة
الحكي سواء تل�ك التي تم تصويرها بشكل
مبارش او تلك التي تدرك بالرضورة.
الناق�د جيرار جن�ت أسماه�ا ب( املنطقة
الفضائية واملادية م�ن النص املحيط والتي
تكونت من املسؤولية املبارشة للنارش )*2

يتقدم محمد ب�ن ذبيان مع والده وأعمامه
لل�زواج م�ن أيم�ار وسط انده�اش الشيخ
روحان�يوأخوته�اوأبن�اءعمومته�ا.
((« جئن�ا يا ش�يخ نطلب ي�د ابنتكم  ،بنت
األكارم إيمار  ،البننا  ))».ص50
ل�م تتم املوافق�ة لكن إنم�ار دخلت وقالت
أرغب الزواج من أبن ذبيان وتطلب املوافقة،
بع�د تهديد أخوته�ا وافق الشي�خ عىل ذلك
وطلب لها مهر.
ُ
« (( ّ
يليق بها ؟»
مهر
وأي
ٍ
أيقن ذبيان ّ
أن الطريق أمامه وأمام ابنه أكثر
من ش�ائكة  ،طريق وعرة  ،تجرّأ وسلكها ،
فف�ي قرارة نفسه ّ
مه�ر مهما كان ،لن
،أي
ٍ
يكون مناسبا ً لفتاة يطمح إليها ّ
كل الناس ،
وجاه ورجا ٍل ُ
كثر،
فتاة ذات حسب ونسب،
ٍ
يلتفون حوله�ا  ،ويقفون خلفها  ،فتاة لها
ش�كل منارة « بالس « ُتيضء ّ
كل ما حولها
ُ
 ،عالي�ة  ،مرتفع�ة  ،تك�اد تص�ل القم�ر))
ص51
« إن ك�ان حلما ً  ،ال أري� ُد أن أصحو منه  ،ال
ُ
أتوسل إىل ّ
كل مق ّدس ».
أري ُد ،
يفت�ح عيني�ه  ،ينظ�ر إليه�ا م�ن جدي�د ،
يستشع�ران معا ً حبّ�ا ً نما ت�وّا ً يف قلبيهما ،
ُ
يتفاوح يف هذا الرّجم الكئيب
وتشجّ ر  ،وأخذ
 ،يقرتب الربوفيس�ور  ،يمسح عىل خ ّديها
بده�ا ٍء  ،ث ّم يق� ّدم املبخرة إليهم�ا  ،لتتنازل
إيمار عن نصيبه�ا منها  ،لولد ذبيان  ،الذي
ُ
يطير فرحا ً  ،إذ ك�ان هذا األثر أش�به
ك�اد
ّ
بشهادة ميالد له  ،أو صك وجو ٍد وانبعاثٍ .
((« تميمة؟!»
بينما قال ُ
ابن ع ٍّم لها بلهج ٍة ساخرة:
« الخرائب مليئة بهذه اللّقى ّ
التافهةّ ،
وأي
فر ٍد يف ه�ذه ال ّديرة ق�اد ٌر أن يأتيكِ بها))».
ص53
انحن�ت تقب�ل يد ابيه�ا ،أمس�ك راسها بيد
راجف�ة وقب�ل جبهتها ثم ربت على كتفها
وق�دم لها كيسا ً كبريا ً مملوء بالنقود وجعل
الخادم يحمله لها ثم اركبها فرسه وقال:
امض إىل بيت زوجك».
((«
ِ
الخرز
ذي
الفرس،
بلج�ام
ذبيان
ولد
أمسك
ِ
امللوّن ،وق�اد عروسه وسط جمهرة أطلقت

الحسرَ اتِ َ
َ
بدل ال ّزغاريد .كان عرسا ً بسيطاً،
)) ص56
فترة قصيرة م�ن زواجهم�ا نظ�رة فوق
الصندوق لم تجد التميمة ،رصخت من الذي
رسق التميمة،
ُ
ُ
تبحث
يالحق إيمار  ،وهي
(( بصعوب ٍة أخذ
تلق أث�را ً لها ))
ٍ
بجن�ون وتخبّط عنه�ا  ،لم ِ
.ص61
جمد ولد ذبيان وانطلق للبحث عن التميمة
ولم يعد وايمار تجوب االماكن يف البحث عن
التميمة.
(( أثن�اء انخراط�ه بني الجم�وع ،ربّما ميّز
وج�ه تامر يجل�وه الحزن  ،من بين أكوام
الوجوه التي انبعثت أمامه؟!
ّ
يغص بالخسارات؟!
وربّما رأى وجه رمّ اح
وربّما شاهد وجه عنقاء ال ّدامع؟!
وم�ا ه�ي غير لحظ�ات حت�ى تطاي�رت
وجوههم يف الهواء ،منادي�ل ُتشبه الحمام،
الحقه�ا بنظراته ،م ّد إليهم ي�ده عالياً ،أراد
أن يستوقفهم ،ليس�أل عن وجهتهم ،كانوا
واض�حّ ،
جن الس�ؤال يف
يف حير ٍة وتخب ٍّ�ط
ٍ
حلقه ،كتمه بعنف ،ومىض خلف تميمته)).
ص152
الرواي�ة حواري�ة ذات مه�ارة عالي�ة يف
النمط ومست�وى تقنيتها ،حظي�ت الرواية
باالسرتج�اع ( فلاش ب�اك) لألح�داث
والشخصيات زادت يف جم�ال املتن ،الرواية
ذات عتب�ات تناصي�ة يف طياته�ا الغرائبية
وامل�وروث الدين�ي والع�ادات القديم�ة
استطاعت الروائية نج�اح ابراهيم اتمامها
بنجاح االبداع والرسد الجميل املرتاص
النهاي�ة مفتوح�ة يشترك الق�ارئ بح�ل
شفراتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
*1ـ�ـ العتب�ة النصي�ة  /الدكت�ورة نادية
بوش�فرة  /بحث مق�دم لجامعة مستغانم
كلية اآلداب والفنون ص 1
*2ــ�ـ (عتبات جريار جن�ت من النص إىل
املناص ) تقديم سعيد يقطني  ،الدار العربية
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...له

أطعمة قد تغنيك عن املاء
طوال اليوم

حقائق على الزوج معرفتها جلعل زوجته سعيدة
يف ظروف كثرية تضطر املرأة إىل الزواج
يف سن مبكرة ،ألنها ال تتحمل التعاسة
الت�ي تعيشه�ا يف بي�ت أهله�ا ،ولكنها
تدخل يف تعاسة أفظ�ع يف بيت زوجها.
ه�ذه الحقيق�ة أصبح�ت سائ�دة عىل
نط�اق واس�ع يف دول املشرق العربي
وآسي�ا وأفريقي�ا وأمريك�ا الالتيني�ة.
ربم�ا تنخ�دع امل�رأة يف ه�ذا املوض�وع
بسبب صغر سنها .فهي تريد أن تهرب
بأرسع ما يمكن من ثقل التعاسة التي
تعيشه�ا يف بي�ت أهلها بسب�ب تسلط
الوالدي�ن أو اإلخوة الصبي�ان والتحكم
بحياته�ا وجعله�ا كسجين�ة .وهن�ا
يكم�ن الخطأ ويب�دأ طريق جديد ميلء
بالعقبات والعثرات.
الزواج بأي رجل
قال�ت دراس�ة برازيلي�ة ملرك�ز
يونيفريس�ال -للدراسات االقتصاديةوالسياسي�ة واالجتماعي�ة إن البن�ت
التي تدخل س�ن املراهقة ،وبخاصة يف
املجتمعات املتخلفة وغالبية مجتمعات
دول العالم الثال�ث تتعرض للكثري من
الضغوط م�ن قبل األبوي�ن وكذلك من
قب�ل اإلخ�وة الصبيان ،ولك�ن ذلك غري
معمم عىل جميع مجتمعات دول العالم
الثال�ث .وه�ذه الضغ�وط ناجم�ة عن
بعض العادات والتقاليد واملفاهيم التي
تسود هذه املجتمعات حول النساء.
ويف ظل هذا الضغط ف�إن املرأة ومهما
كانت جميل�ة وذات ش�خصية محببة
تقب�ل بأي رج�ل يتقدم لل�زواج منها،
وم�ع فترة الخطوب�ة القصيرة ال
تستطيع معرفة الكثري عنه!.
ال تخبري خطيب�ك بتعاست�ك يف بي�ت
أهلك
نبهت الدراسة الفتيات اللواتي يتزوجن
يف سن مبكرة بع�دم إخبار الرجل الذي
ستتزوج من�ه بما عانينه عىل يد األهل
من ممارس�ات وضغوط تعترب مصدرا ً
للتعاس�ة .فه�ذا سيفقده�ا احرتامه،
فأن�ت إن لم تكوني أميرة يف بيت أهلك
فلماذا سيعاملك هو كأمرية .وبخاصة
إذا ك�ان إنسان�ا ً جاهلاً وفظ�ا ً وذا
شخصية وأطباع سيئة.

وحاويل لق�اءه خارج املن�زل ،يف مكان
عام ،لتتب�ادال الحدي�ث وتأخذي فكرة
ولو صغيرة ع�ن ش�خصيته .إن كان
ي�درك حاج�ات امل�رأة كأنث�ى ،وكذلك
توقعاته�ا ع�ن الرج�ل ال�ذي سيكون
رشيكا ً لها يف حياتها.
يف الط�رف املقابل ،على الرجل أن يعلم
أمورا ً عن احتياجات املرأة لكي ال ُيدخل
التعاسة إىل صدره�ا وقلبها ووجدانها
من جديد.
كن بجانب زوجتك
إذا قررت الفتاة صغرية السن الزواج يف
سن مبك�رة للتخلص من تعاسة كانت
ت�ؤرق حياتها .فهذا يعن�ي أنها تحمل
يف ذهنه�ا فك�رة أن�ك فط�ري ستكون
بجانبها يف أي موقف صعب ،حاول ذلك
ولو بنسبة  60يف املئة.

امدح زوجتك قدر املستطاع
كاف إلخ�راج أي
اعل�م أن هذا املدي�ح ٍ
تعاس�ة تشعر بها م�ن قلبه�ا .وربما
كلم�ة حلوة تجعلها تنىس كل ما عانته
يف بيت أهلها ،وتأكد أنها ستصبح أكثر
لينا ً ولطفا ً معك.
اجعل حضورك قويا ً يف حياتها
أي ك�ن حريصا ً عىل سؤالها عن يومها
وكيف قضت�ه ،وإن كانت تعرضت ألي
موقف أزعجه�ا ،بقليل من التوازن ،لن
تدخل هذه األمور يف باب الغرية ،بل هي
ستشعرها بأنها محمية ويف أمان.
ابتسم لها دائما ً
امل�رأة بحاج�ة البتسامة الرج�ل الذي
يعي�ش إىل جانبه�ا .فابتسامة منك قد
تكون كافية ملساعدتها عىل نسيان أي
ألم القته يف بيت أهلها.

قدم لها برهانا ً عن حبك لها
إذا كان هناك حب معلن فمن الرضوري
أن تربهن عىل حب�ك لها ،قد يكون ذلك
بمفاجأة سارّة أو هدية ،لن تصدق كم
يعني لها املوقف مع بساطته.
امل�رأة بحاج�ة ألن تشع�ر بحري�ة
الحديث
إجباره�ا عىل الكبت يزي�د من حزنها.
فهي بحاجة ألن تشعر بحرية الحديث
مع اآلخرين ،وبخاص�ة حرية الحديث
معك.
ال تنتقدها كثريا ً
االنتق�ادات ،الت�ي عانت منه�ا يف بيت
أهلها ه�ي سبب حزنها ،م�ن هنا هي
بحاجة لثقتك بها وبترصفاتها.
ال تذكرها بوضعها عند أهلها
إذا أخربت�ك أن التعاس�ة تجعلها تقدم

على ال�زواج فلي�س م�ن الضروري
تذكريها بذلك الوض�ع السابق وتجنب
ذكر أهلها نهائياً ،ه�ذا سيجعلها تقع
يف حبك وتنىس ما مرت به.
حقائق عىل الزوجة معرفتها
– إذا ل�م تشع�ري بوض�ع أفض�ل من
الوض�ع ال�ذي كن�ت تعيشين�ه يف بيت
أهلك ،فستشعرين بكثري من الندم عىل
الخ�روج من بي�ت أهلك مبك�را ً بسبب
قلة احرتامه لك.
– قد تزداد تعاستك ،إذا لم تتمكني من
الطالق منه.
 التعاسة التي يسببها لك أهلك أفضلبكثير م�ن التعاس�ة الت�ي سيسببها
إنسان غريب عن�ك ال تربطك به سوى
رابطة ال�زواج .وهو ربم�ا ال يملك وال
ذرة من الحنان.

كل يوم معلومة
خلال أمسي�ة جميل�ة برفق�ة
العائل�ة  ،نالح�ظ أن البع�ض
م�ن أف�راد العائل�ة يستمتع�ون
بتن�اول الطع�ام واالنخ�راط يف
األحاديث الطويل�ة واملمتعة مع
اآلخري�ن بينم�ا البع�ض اآلخ�ر
ٌ
منشغ�ل بإبع�اد البع�وض عنه
وح�ك جس�ده ال�ذي امتلأ بقعا ً
حم�راء الل�ون بسب�ب قرص�ات
البعوض! فه�ل يجد البعوض دم
بعض األش�خاص ألذ وأخف عىل
معدته من دم أش�خاص آخرين؟
أم ما هو السب�ب الحقيقي وراء
تفضي�ل الحشرة املزعج�ة للدغ
بعض الناس وترك آخرين؟
ه�ل يج�د البع�وض دم بع�ض
الناس ألذ من غريه؟
من�ذ آالف السنين ،والبع�وض
يعترب ألد أعداء اإلنسان ،فتقارير
صحي�ة ُتشير إىل أن البع�وض
يستب�ب بوف�اة مليون ش�خص
ح�ول العال�م سنوي�ا ً بسب�ب
األم�راض امليكروبية التي ينقلها
ويسببه�ا ،مث�ل املالي�ا ،حم�ى
الضنك ،حمى غرب النيل والوادي
املتص�دع ،فريوس زيك�ا وغريها
من األمراض الت�ي تفتك بالناس
سنوي�ا خاصة يف ال�دول النامية
والفقرية.

أم�ا الحقيق�ة الصادم�ة ،ف�إن
البع�وض ال يمتص دم�ك كنوع
من الغذاء ،بل عىل العكس تماما،
البع�وض ال يتغذى على الدماء،
وإنما تقوم أنثى البعوض بلدغك
وامتصاص دمك لتنشيط الجهاز
التناسيل لديه�ا ووضع البيوض
امللقح�ة والناضج�ة ،م�ا يعن�ي
أن ذك�ور هذه الحشرة ليس لها
عالق�ة بقائمة األمراض الطويلة
التي يسببها البعوض لإلنسان.
أسب�اب انج�ذاب البع�وض
ألشخاص دون آخرين
ووفق�ا للعدي�د م�ن األبح�اث
والتقاري�ر ،ف�إن البع�وض
ينجذب فعليا إىل أش�خاص دون
آخري�ن ،ويتوق�ف األم�ر على

عدد م�ن العوام�ل املختلفة التي
تجع�ل جاذبية البع�وض لبعض
األش�خاص أكثر من غريهم .من
ه�ذه العوامل واألسب�اب ارتفاع
نسب�ة الكوليسترول واملركبات
الستريويدية عىل جل�د اإلنسان،
وهن�ا عندما نق�ول الجلد فنحن
ال نعن�ي كوليسترول ال�دم،
فقد يك�ون كوليسترول الدم يف
مستويات�ه الطبيعية أو أقل لكن
انج�ذاب البع�وض ي�زداد بسبب
زي�ادة نسبة الكوليسترول عىل
الجلد.
عام�ل آخ�ر وه�و ارتف�اع إنتاج
غ�از ثان�ي أكسيد الكرب�ون من
الجل�د ،وهي خاصي�ة تكثر لدى
األشخاص الكبار والبالغني ،لذلك

زاد تع�رق الجل�د وزاد خ�روج
املركب�ات الحامضية م�ع العرق
ما يجذب الحشرة مبارشة .كما
أن البع�وض ينجذب للدغ الرجال
أكث�ر م�ن اإلن�اث واألش�خاص
البدينني وأصحاب فئة الدم .O
كما رص�د الباحث�ون اختالفات
عدي�دة ل�دى البع�وض نفس�ه
يف اختي�ار أماك�ن الل�دغ بجسد
اإلنس�ان ،فبع�ض الحشرات
تنج�ذب إىل اليدين والقدمني ،أما
البع�ض اآلخ�ر فيفض�ل رائحة
الخارصتين واإلبطين .لذل�ك
نج�د أيض�ا أن العوام�ل الجينية
والكيميائي�ة والت�ي تلع�ب دورا
مهم�ا يف تحدي�د رائح�ة الجسم
هي من تج�ذب أو ّ
تنفر الحرشة
عن اللدغ.
يف النهاية ،يبدو أن العلماء ربطوا
انج�ذاب البع�وض إىل أش�خاص
دون آخري�ن لعوام�ل كيميائي�ة
وجيني�ة مسؤول�ة ع�ن تكوي�ن
الرائح�ة التي قد تج�ذب أو تنفر
الحشرات منه�ا .وكم�ا ذكرن�ا
سابق�ا ،فالعدي�د م�ن العوام�ل
تجع�ل من�ك إم�ا ضحي�ة سهلة
ولذيذة للحشرة األنثى أو تجعل
الحرشات تبتعد عن�ك بمجرد أن
تشتم رائحتك!

تدبري منزلي

طرق تنظيف الستائر بأنواعها
يف التدبري املنزيل ،وعند تنظيف الستائر،
ينصحباتباع ُط�رقالتنظي�فاآلتي�ة:
| ُتن�زع ُّ
كل حلق�ات الستائر ،مع قراءة
ُ
التعليم�ات املتصل�ة بتنظي�ف قم�اش
ستائر البيت إن وجدت ،لتفادي حدوث
أي تلف فيها.
| ُيستعم�ل مُ ط�رِّي األقمش�ة يف الغسيل،
لتفادي تهالك الستائر .ثمَُّ ،ت َّ
جفف الستائر
بع�د غسلها ،باملُ ِّ
جفف ،أو توضع يف الهواء
اً
الطلق ،ولكن ليس طويل.
عمومً ا إن طرق تنظيف الستائر تختلف
حسب نوع أقمشتها ،وفق اآلتي:
 1الستائ�ر املشغول�ة بـ”الدانتيلا”:ُي َّ
فض�ل وضعه�ا يف كي�س املخ�دة ،ث َّم
َّ
الغسالة ،مع
ُيقفل الكيس ،و ُيرم�ى يف
البع�د عن نرشها وه�ي مُ بلَّلة ،حتى ال
تتم َّزق.

 2الستائ�ر القطنيَّ�ةُ :تن�زع األتربة عنالستائ�ر القطنيَّة املُلوَّنة ،قبل أن تنزع من

مكانه�ا للغسيل .و ُي َّ
فض�ل أن تغسل هذه
األخرية ،وه�ي مُ علَّق�ة ،بالطريقة اآلتية:

تحتوي العديد من األطعمة ،عىل نسبة عالية من املاء ،تتجاوز
يف كثري من األحيان  90يف املئة ،األمر الذي يجعلها مصدر مهما
للماء ،يف حال تعذر عليك الوصول إليه.
ونستعرض هنا  6أطعمة ،تحتوي عىل كميات كبرية من املاء،
وتضم عددا من الخرضاوات والفواكه الغنية أيضا بالعديد من
العنارص الغذائية املفيدة جدا للجسم.
الخيار
يحت�وي الخيار عىل  97يف املئة م�ن املاء ،مما يضعه يف صدارة
الخرضاوات املشبعة باملياه .ويعمل الخيار كمرطب للجسم يف
ح�الالشع�وربالجف�اف،كم�اأنهضم�هسه�لج�دا.
الطماطم
تع�رف الطماطم بأنه�ا غنية بامل�اء ،وتصل نسبته�ا فيها إىل
 94يف املئ�ة .ويعد عصير الطماطم واحدا م�ن أفضل املصادر
الغذائي�ة الت�ي تساع�د عىل وقف نم�و الخالي�ا الرسطانية يف
بطانة الرحم.
الخس
يحت�وي الخس عىل  95يف املئة من امل�اء ،مما قد يروي عطش
اإلنسان .كما أن الخس مصدر جيد لفيتامني (أ) والبوتاسيوم،
وبعض املغذيات األخرى.
البطيخ
 90يف املئ�ة من وزن البطيخ م�اء ،األمر الذي يجعله واحدا من
أه�م الفواكه املحببة ل�دى الكثريين من أج�ل إطفاء ظمأهم،
خاصة يف فصل الصيف.
الفجل
يتك�ون الفجل م�ن  85يف املئة من امل�اء ،ويحتوي عىل كميات
ضئيلة من الربوتينات واملعادن والنشا والفيتامينات .وللفجل
دور كبري يف إذابة الدهون بمختلف أنحاء الجسم.
األناناس
يحت�وي األناس على  70يف املئة من املاء ،وكمي�ات كبرية من
السكر تص�ل إىل  20يف املئة .واألناناس غني جدا بالفيتامينات
والخمائر املساعدة عىل الهضم.

دراسات حديثة

البعوض ال يلدغ كل الناس ..والسبب!!!
نجد أن الصغار قليال ما ُيلدغون.
كم�ا أن النس�اء الحوام�ل أكث�ر
عرض�ة للتعرض لل�دغ الناموس
املزعج والحشرات بسبب زيادة
إنت�اج جسد السيدة الحامل لغاز
ثاني أكسيد الكربون.
عام�ل ثال�ث وه�و زي�ادة إنتاج
املركب�ات الحامضية على الجلد
مث�ل حم�ض اليوري�ك ،فرائحة
ه�ذه املركب�ات ُتثير البعوض�ة
وتجذبها عن بعد عرشات املرتات
لتل�دغ الضحي�ة وتمت�ص دمه،
لذلك نج�د أن مدمني الكحوليات
عرضة أكثر لقرص الناموس عن
غريه�م من غير املدمنني لنفس
السبب السابق.
ضحي�ة أخ�رى م�ن ضحاي�ا
البع�وض ه�م األش�خاص ذوي
الحرك�ة الكثرية ،فحركة الجسم
املتواصلة تعمل عىل إنتاج حمض
اللكتي�ك م�ن الغ�دة الدرقي�ة ما
يزي�د من حموضة الجلد ويجذب
البعوض�ة لت�ؤدي مهمته�ا التي
ُخلقت ألجلها!
عوام�ل أخ�رى عدي�دة ربطه�ا
الباحثون خالل دراساتهم سبب
تفضيل البعوض لبعض الفرائس
عن غريه�ا ،منها حرارة الجسم،
فكلم�ا ارتفع�ت ح�رارة الجسد
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األطفال يرثون السمنة والسكري بسبب الوجبات السريعة
ّ
ح�ذرت دراس�ة أملانية حديث�ة من أن النظ�ام الغذائي
عايل الده�ون ،كالوجب�ات الرسيعة ،ال يجل�ب السمنة
واألمراض املرتبطة بها إىل األشخاص فقط ،لكن الخطر
يط�ال ذريتهم ويه�دد أطفالهم بالسمن�ة والسكري يف
املستقبل.
وق�ال الباحثون بمعهد علم الوراث�ة التجريبية ،بمدينة
ميوني�خ يف أملاني�ا ،إن األطف�ال يرث�ون خط�ر السمنة
والسك�ري من آبائهم وأمهاتهم الذي�ن يتناولون أغذية
عالية الدهون.
وفرس الباحث�ون تلك العملية بأن هن�اك عوامل جينية
تنتق�ل مبارشة من اآلباء واألمه�ات للجنني ،عن طريق
الحيوانات املنوية لألب وبويضات األم ،ويمكن أن تؤدي
إىل إصابة األجال املقبلة بالسمنة والسكري.
ويعتق�د الباحث�ون أن العوامل التي تؤثر على النتائج
الصحي�ة ألطف�ال يف املستقب�ل ،تشمل األطعم�ة التي
تتناوله�ا األم أثن�اء الحم�ل أو الرضاع�ة ،كم�ا تشمل
الجزيئات املوجودة يف السائل املنوي لألب.
وللوص�ول إىل نتائ�ج الدراسة ،ق�ام الباحث�ون بتغذية
مجموعتين من الفئران؛ األوىل ّ
تغذت على طعام عايل
الدهون ،والثانية عىل نظام غذائي صحي ملدة  6أسابيع،
وكانت املجموعتان متطابقتني وراثياً.
ً
ً
ووج�د الباحث�ون أن الفئران (ذك�ورا وإناث�ا) الت�ي
اتبعت نظام�ا ً غذائيا ً غنيا ً بالده�ون ،أصيبت بالسمنة
والحساسي�ة املفرطة تج�اه الغولوك�وز ،التي تقود إىل
اإلصاب�ة بالسك�ري م�ن الن�وع الثان�ي ،ونقلت خطر
اإلصابة بالسكري والسمنة إىل ذريتها ،بخالف املجموعة
الثانية التي تغذت عىل أطعمة صحية.
ووجد الفريق أيضا ً أن املولودات اإلناثّ ،
كن أكثر عرضة
للسمن�ة الشدي�دة ،يف حين ك�ان املواليد الذك�ور أكثر

عرضة لزيادة مستويات السكر يف الدم من اإلناث.
وخلص�ت الدراسة إىل أن هناك عوامل جينية تؤدي دورا ً
مهما يف نقل مخاطر السمنة ومرض السكري من اآلباء
إىل األبناء.
وأوضح الباحثون أن دراستهم هي األوىل من نوعها التي
تثبت أن الذرية يمكن أن ترث اضطراب التمثيل الغذائي
من خالل بويضات األم والحيوانات املنوية لألب.
وتأت�ى الوجب�ات الرسيع�ة ،والبطاط�س املقلي�ة،
والحل�وى واملرشوبات الغازي�ة ،والعصائر املحالة ،عىل
رأس األطعم�ة واملرشوب�ات الغني�ة بالده�ون املشبعة
والسكريات.
وكانت دراسات سابقة كشفت أن األطعمة التي تحتوى
على نسب مرتفعة من الدهون املشبعة والسكريات ،ال
تؤثر يف مدى إصابة األشخاص بالسمنة وأمراض القلب
وحس�ب؛ بل يمك�ن أن ترسع ش�يخوخة األش�خاص،
وت�ؤدي دورا ً أساسيا ً يف خفض مدة النوم العميق ،وهي
مرحلة النوم التي يستعي�د فيها الجسم طاقته البدنية
والعقلية.

املطبخ ..

البسبوسة بشوكوالتة اجلاالكسي
ُ
بقع عنها بإسفنجة مُ بلَّلة بخليط
تزال أي ٍ
َّ
مؤلف م�ن م�اء دافئ ومسح�وق غسيل
مناس�ب ،م�ع ش�طفها بإسفنج�ة ثانية
مُ بلَّلة باملاء.
 3الستائ�ر ذات األقمشة البيضاءُ :يمكنإضافة فنجان م�ن القهوة الداكنة إىل ماء
حت�ى ال ُي ِّ
الغسيل والشطفَّ ،
فتح الغسيل
لون قماش الستائر.
 4ستائ�ر املطبخ :نظرًا إىل تراكم الدهونعلى ستائر املطب�خُ ،يمكن نقعه�ا باملاء
املُض�اف إليه قليل م�ن الـ”أمونيا” إلزالة
الدهون وأي رائحة كريهة عنها ،ث َّم ُتغسل
بالطريقة املعتادة.
 5ستائر املغط�س يف الحمَّام :هي سهلةالتنظي�فَّ ،
لكنها ليس�ت مُ صمَّمة لتعيش
اً
طويًل� ،ل�ذا ُيستحس�ن استب�دال واحدة
َّ
جديدة بها كل سنة.

املقادير :
البيض 3 :حبات
سميد خشن :كوب ونصف
سكر :كوب
جوز الهند :كوب (مبشور)
الزيت النباتي :فنجان
القشطة :علبة
قهوة رسيعة الذوبان :ملعقة صغرية
الكاكاو :ملعقة صغرية
الفانيليا :ملعقة صغرية
بيكنج بودر :ملعقة صغرية
حليب مركز محىل :كوب (للتغطية)
الشوكوالتة :حسب الرغبة (مبشورة ،للتغطية)
طريقة التحضري
 .1يف وع�اء اخفي املقادير السائلة م�ع بعضها البعض:
وهي البيض ،والزيت والفانيليا.
 .2ث�م ضيف�ي السك�ر واخفق�ي ،وأيض�ا ً ضيف�ي عىل
املكون�ات خليط مكون م�ن ملعقة م�ن القهوة رسيعة
الذوبان ،مع ملعقة من الشوكوالتة واخفقي مجدداً.
 .3واآلن وق�ت إضافة املكونات الصلبة وهي إضافة علبة
القشط�ة مع الخفق الجيد ،وثم إضافة كوب ونصف من

السميد عىل املقادير وأيضا ً مع االستمرار يف الخفق.
 .4بع�د التأك�د م�ن تجانس املكون�ات جي�داً ،ضيفي ما
مقداره ك�وب من جوز الهن�د املبشور وحرك�ي .وأخريا ً
ضيف�ي ملعق�ة صغرية م�ن البيكنج بودر على الخليط
وحركي.
 .5ادهن�ي صينية الف�رن بالقليل م�ن الطحينة ،وصبي
خليط البسبوسة ،وأدخليها للفرن عىل درجة حرارة 180
مئوية ،لحني النضوج.
 .6حين النضوج ،اعميل بواسطة الشوكة بعض الخزوز
بالبسبوسة ليترشب الحلي�ب بداخلها ،ثم صبي الحليب
املكثف املحىل عليها .وأخريا ً زيني البسبوسة بالشوكوالتة
املبشورة وقدميها.
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كلمات متقاطعة

الحمل

يوم رائع جدا بالنسبة لك تحصل فيه عىل كل ما
تريد لتحق�ق أهدافك .الحظ يدعمك بقوة ويجعلك
تتغل�ب عىل كل العقبات .انضباطك يف العمل قد يكون
سبب�ا يف الثروة الت�ي تحصل عليها .تشع�ر أنك تكون يف
حالة جيدة عندما تكون مجتمعا مع األصدقاء.

الثور

ال تقل�ق فل�ن ت�دوم ه�ذه الضغ�وط إىل األبد،
يف املس�اء تخف األج�واء الضاغط�ة واملشاكل
وتشعر بالقوة تعود إليك ،لكن عليك تجاوز فرتتي
الصب�اح والظهرية ملا لدي�ك من مش�اكل ،وحاول أن
تتمال�ك أعصاب�ك وتترصف به�دوء مع عائلت�ك وحبيبك
وبخاصة أن هنالك خربا ً قد يصعقك.

ترك�ز الي�وم على اتج�اه معين ،ولك�ن ربما
تواجه�ك بع�ض املش�اكل املعقدة الت�ي تتعلق
بالقضاي�ا املطروحة اآلن .كن حريصا عند التعامل
مع األشخاص املحيطني بك وخاصة ترصفاتك معهم.
ال تحت�اج بالضرورة إىل تغيري أسلوب حيات�ك ،ولكن ال
بأس من إجراء بعض التعديالت البسيطة.

 - 1291املمالي�ك ُيسيطرون عىل مدينة عكا بعد
طرد الصليبيني منها.
 - 1803اململك�ة املتحدة ُتعلن الحرب عىل فرنسا
بسبب تدخل نابليون بونابرت يف ش�ؤون إيطاليا
وسويرسا.
 - 1804تنصيب نابليون بونابرت إمرباطورًا عىل
فرنسا.
 - 1899انعق�اد «مؤتم�ر اله�اي األول للسالم»
بحض�ور  26دول�ة ،وق�د اتفق في�ه الحارضون
على حل املنازعات بطرق سلمية وحددوا قوانني
الحرب.
 - 1910األرض تمر بمدارها بذيل مذنب هايل.
 - 1920وقوع معرك�ة حمض بني قوات الشيخ
سالم املب�ارك الصباح بقيادة دعي�ج بن سلمان
الصب�اح واإلخ�وان بقي�ادة فيصل ب�ن سلطان
الدويش يف حمض يف شمال قرية العليا.
 - 1944بداي�ة ترحيل تت�ار القرم ،وهو التطهري
العرقي الذي ّ
نفذه رئيس األمن والرشطة الرسية
ً
السوفييتية نيابة عن جوزيف ستالني ،ملا ال يقل
ً
ش�خصا من التت�ار برتحيلهم عن
عن 191.044
شبه جزيرة القرم يف  18-20أيار/مايو.
 - 1956ق�وات خاص�ة تابع�ة لجي�ش التحرير
الوطني بقي�ادة عيل خوجة تق�وم بتنفيذ كمني
ناج�ح أودى بحي�اة واح�د وعرشي�ن عسكر ًي�ا
فرنس ًيا وذلك يف منطقة األخرضية.
 - 1965سوري�ا تنف�ذ حك�م اإلع�دام بح�ق
الجاس�وس إييل كوهين بعد إدانت�ه بالتجسس
لصالح إرسائيل.
 - 1974الهند تنجح يف أول تفجري نووي لها تحت
عن�وان «ابتسامة ب�وذا» ،وتصب�ح بذلك سادس

السرطان

تشعر بالقل�ق بسبب االضطرابات التي حدثت
يف حيات�ك العاطفية مؤخرا .ه�ذه االضطرابات
ستجعل�ك حزين�ا وغري حري�ص على تحقيق أي
أه�داف أو طموح�ات اآلن .ال تكن عدوانيا او هجوميا
عند مساعدة أي ش�خص لك اليوم ،فربما تجرح مشاعر
أقرب الناس إليك.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

تشعر أنك قوي جدا اليوم .تتمتع بصحة جيدة
وبعقل ح�اد وذهن ص�اف .تشع�ر أن الطعام
يحسن مزاج�ك ولذلك ربما تتن�اول كميات كبرية
من�ه .ربما تقيض معظم وقت�ك يف املساء مع الحبيب.
استمتع بوقتك وبهذه السهرة السعيدة.

العذراء

بع�ض املفاج�آت غير املستحبة ق�د تواجهك
يف الصب�اح والظهيرة ،م�ا يجعل�ك يف مزاجية
واضح�ة وعصبي�ة بع�ض اليشء .يف فترة ما بعد
الظهر تصبح متفائال ونشيطا وقد يلعب الحظ دوره
مع�ك يف املس�اء ،فحاول إصلاح عالقتك م�ع من تحب.
أمامك فرصة جيدة لتجريب حظك يف أي يشء تريده.

الميزان
انتب�ه ألن أي عمل تقوم ب�ه اليوم يتطلب منك
الحم�اس والرتكي�ز أكثر من املعت�اد .تركز عىل
أحالم�ك بش�كل جي�د ولكن يج�ب أيض�ا أن تهتم
بالواقع ال�ذي تعيش�ه اآلن .اهتم بأم�ورك الشخصية
فأنت تشعر بالذنب ألنك ال تفعل ما يجب عليك أن تفعله.
ركز عىل املهام الروتينية.

العقرب

رغبت�ك يف التطوي�ر ق�د تواج�ه ببع�ض اآلراء
املغاي�رة ،لك�ن إرصارك يعي�د تصوي�ب األمور
ملصلحتك .لن يعك�ر املغرضون صفو العالقة بينك
وبين الرشيك فلا تقلق .ك�ن من أصح�اب األجسام
الرش�يقة كتل�ك الت�ي تشاهده�ا يف الربام�ج الخاص�ة
بالحفاظ عىل صحة سليمة ورشيقة.

القوس

األج�واء متوت�رة م�ن حول�ك فك�ن ح�ذرا يف
ترصفات�ك .ربما تلقي ببعض السخفاء فحاول
أن تتعام�ل معهم بطريقة حسنة بغض النظر عن
سخافاتهم .حاول أن تكون أكثر ترتيبا وتنظيما .نظم
وقت�ك ووزع أنشطتك .ش�جع الحبي�ب أو األصدقاء عىل
العمل .حاول أن تعطي كل ذي حق حقه.

الجدي

تتطور األمور إيجابيا ملصلحتك يف زمن قيايس،
وه�ذا يرف�ع معنويات�ك ُ
لتقب�ل على األعم�ال
بحماس�ة وسعادة وتبحث عن آف�اق جديدة ،وهذا
ل�ه انعكاس�ات إيجابية تساعدك لتطوي�ر العالقة مع
الرشيك .ال تستسل�م أمام املأكوالت الدسمة كلما رافقت
االصدقاء إىل أحد املطاعم.

الدلو
عاطفيا .كن أكثر جدية يف التعامل مع الزمالء.
بع�ض التن�ازالت ال تضرك بل ستع�رف مدى
تأثريها الجيد عىل حياتك قريبا .اقرتب من الحبيب
فهو بحاجة إليك.

الحوت

ّ
تخط�ط ملرشوع كبري فذكاؤك وصفاء
إذا كنت
ّ
ذهن�ك سيجعالن�ك ح�ارضا وفع�اال .إذا كن�ت
مرتبط�ا ،ت�زداد املشارك�ة بينك وبين الرشيك ويف
كل األح�وال تنعكس إيجابيا ً على عطائك املهني وعىل
تألقك االجتماعي.

دولة نووية بالعالم بعد الواليات املتحدة واالتحاد
السوفيتي وفرنسا واململكة املتحدة والصني.
 - 1980ث�وران برك�ان سان�ت هيلينس يف والية
واشطنن يف الواليات املتحدة.
 - 1980انتفاض�ة غوانغج�و؛ طلاب يف مدين�ة
غونج�و الكوري�ة الجنوبية يب�دؤون تظاهرات
للمطالبة بإصالحات ديمقراطية.
 - 1989تاكانوهان�ا كوجي يحص�ل عىل بطولة
السومو لفئة ماكونوش�يتا بعمر  16عاما ،وهو
أصغ�ر ش�خص على اإلطلاق يحصل على هذا
اللقب.
 - 1990توحيد العملة بني أملانيا الرشقية وأملانيا
الغربية.
 - 1991إعلان جمهوري�ة ش�مال الصوم�ال
االنفصالي�ة أو ما يعرف باس�م صوماليالند ،إال
أنه�ا لم تح�ض بأي اعتراف دويل لكنه�ا تشهد
استقرار أمني عكس باقي أرايض الصومال.
- 2004اتحاد أبناء سخنني يفوز يف بطولة كأس
الدول�ة اإلرسائييل كأول فري�ق عربي يحقق هذا
االنجاز يف إرسائيل.
سوني�ا غان�دي تتن�ازل ع�ن رئاس�ة الحكوم�ة
الهندية بعد فوزها يف االنتخابات الربملانية.
 - 2006الحكوم�ة النيبالي�ة تق�ر إصالح�ات
تزي�د م�ن الديمقراطية وتقلل من نف�وذ العائلة
الحاكمة.
 - 2009رسيالنكا تعلن مقتل زعيم منظمة نمور
التاميل املتمردة فيلوبيالي برابهاكاران.
 - 2018مقت�ل  108أش�خاص عندم�ا تحطمت
طائ�رة ركاب بعد وق�ت قصري م�ن إقالعها من
هافانا ،العاصمة الكوبيَّة.

قصة وعربة

فعال؟
كيف اختار المدير موظفة رائعة ً

ذات يوم ق�رر مدير مصلحة التليفونات
والتلغرف�ات يف أحد الجرائ�د اليومية أن
يعلن عن حاجته إيل عامل تلغراف نظام
 ،Morse Codeتق�دم سبع�ة اش�خاص
لشغل هذه الوظيفة وجلس الجميع عىل
الك�رايس بانتظار املقابل�ة ،وبينما كان
مدي�ر التلغرافات يعم�ل عىل جهازه بدأ
يتمتم بكلم�ات غريبة بني الحني واآلخر
دون أن يلتف�ت إىل أح�د منه�م ،ش�عر
الجمي�ع أن املدير منهمك بشدة يف عمله
وانه حتما ً سيناديهم ويلتقي بكل واحد
منهم عىل حدى حتى يختار االفضل من

بينهم ويقوم بتوظيفه يف ه�ذا العم�ل .
بع�د م�رور بع�ض الوقت دخ�ل متقدم
ثام�ن للوظيف�ة ،جلس بينه�م وانتظر
دقيقتين ثم قام وفت�ح الباب الزجاجي
وتح�دث مع املدي�ر ملدة دقيق�ة واحدة،
ثم خرج مدي�ر التلغرافات يقول للعمال
 :ش�كرا ً لكم عىل حضوركم واهتمامكم
بالعمل معن�ا يف الرشكة ولكن الوظيفة
ق�د ت�م ش�غلها بالفع�ل ويمكنك�م أن
تنرصفوا اآلن .
تعجب املتقدمني السبعة من هذا املوقف
وق�ال أحده�م  :كي�ف هذا ؟ إن�ك مدير

ظال�م ؟ نح�ن ننتظر هنا من�ذ ساعات
طويل�ة وعندما دخ�ل هذا الش�اب ملدة
دقيقتين فق�ط تح�دث مع�ك واخرتته
دونن�ا ودون مقابلتن�ا حت�ى ؟ ابتس�م
املدي�ر وأج�اب الرج�ل يف بساط�ة  :لقد
كن�ت أتح�دث معك�م كل ه�ذا الوق�ت
ولكنك�م لم تسمعوني ،لقد كنت أتحدث
بلغة التلغ�راف ولم تفهموها ،قلن  :من
منكم يفهمن�ي فليتقدم فإن�ه سيعمل
حاالً معي  ،فلم يتقدم سوى هذا الشاب
ال�ذي فهم الرسالة وج�اء ليستلم عمله
عىل الفور .

اختبارات شخصية

اختاري اي فاشينيستا انت لنكشف س ّر قدرتك يف التأثري على اآلخرين
من املمكن اللجوء إىل اختبار
شخصية بسيط وسهل جدا ً من
أجل كشف الكثري من الصفات
الخفية ومنها سبب القدرة عىل
التأثري عىل األشخاص اآلخرين.
ويمكن ذلك مثالً من خالل
خوض هذا االختبار .وهو يقوم
عىل اختيار فاشينيستا واحدة
من بني األرقام من  1إىل .6
يساعد اختبار الشخصية من
خالل اختيار رقم فاشينيستا
من  1إىل  6عىل تحديد الصفات
التي تمنح القدرة عىل التأثري
عىل اآلخرين وعىل إقناعهم
بتغيري آرائهم يف اتجاه نّ
معي.
الرقم  1الشخصية القوية
يكشف اختيار الفاشينيستا
رقم واحد عند خوض اختبار
الشخصية هذا قوة الشخصية
والحضور الطاغي والقدرة
عىل تحدي املصاعب واملواقف
الصعبة .ويعني عدم التطرّف
يف اآلراء واالعتدال يف التعبري
عن األفكار والقدرة عىل الحوار
بمرونة ورفض التسلط .كما
يشري إىل االندفاع نحو تقديم
املساعدة ملن يحتاج إليها
وإىل الثقة القوية بالذات أيا ً
تكن صعوبة الظروف التي
تتم مواجهتها واإلخفاقات
والخطوات الخاطئة التي يمكن
القيام بها.
الرقم  2الشخصية القيادية

يعني اختيار الفاشينيستا
التي تحمل هذا الرقم حب
التملك إضافة إىل التمتع
بالعقل القيادي والقدرة عىل
الفخر باإلنجازات وإظهارها
برباعة تلفت أنظار الكثري من
األشخاص .كما ّ
ّ
التمتع
يدل عىل
باملهارات التي تساعد عىل أداء
املهمات عىل أكمل وجه ومن
دون ارتكاب أي أخطاء .وهذا
يشكل إثباتا ً مهما ً يساعد عىل
إقناع اآلخرين بوجهات النظر
الخاصة ودفعهم إىل العمل يف
اتجاه تحقيق املصالح الذاتية.
الرقم  3الشخصية املبدعة
يشري اختيار الرقم  3يف اختبار
الشخصية هذا إىل العفوية واملرح
والقدرة عىل ابتكار األفكار

اإلبداعية والنشاطات التي تبث
الحيوية يف امليحط .وهذا ما
يجذب كل األنظار ويساعد عىل
تكوين شبكة صداقات كبرية
وعالقات عمل مثمرة .كما ّ
يدل
هذا االختيار عىل الحرص عىل
عيش اللحظة بتفاؤل وبعيدا ً
عن القلق بشأن املستقبل .وهو
ما يحظى بإعجاب الكثريين.
الرقم  4الشخصية الشجاعة
يرتبط اختيار هذا الرقم
بالشجاعة والقوة والصالبة
فضالً عن القدرة عىل تحقيق
العدالة لصالح األشخاص الذين
يستحقون ذلك .كما ّ
يدل عىل
التمتع باإلرادة التي تساعد
عىل السري مبارشة نحو الهدف
وعىل تحقيقه بأبسط الطرق

املمكنة من دون االهتمام
كثريا ً باملعوقات .ويعني هذا
أيضا ً السعي إىل تقديم الحماية
لآلخرين وتأمني الشعور باألمان
واالستقرار له.
الرقم  5الشخصية املندفعة
يكشف هذا الرقم صفات خفية
مثل الفضول والتمتع بالطاقة
واالندفاع وحب املغامرة وعدم
الخوف من األمور الغامضة
واملجهولة .وهي صفات تساعد
عىل تحقيق النجاح يف الحياة
وعىل بناء عالقات وثيقة مع
الكثري من األشخاص .كما
يدل هذا الخيار عىل الحكمة
والعقالنية يف معالجة األمور
إضافة إىل الدبلوماسية والتمتع
بموهبة الحوار .ويعني عدم
االهتمام بالتفاصيل الصغرية
والرتفع عنها من أجل ما هو
أكثر رقيا ً وأهمية.
الرقم  6الشخصية الخجولة
واملنطوية
يف حال ت ّم خوض اختبار تحليل
الشخصية هذا من خالل اختيار
الفاشينيستا رقم  ،6فيشري هذا
إىل الخجل والحساسية والصدق.
وهذه الصفات تشكل سبب
تأثري كبري عىل اآلخرين .ورغم
االنطواء والحرص عىل تمضية
الوقت بعيدا ً عن الضجيج
االجتماعي يمكن صاحب هذه
الشخصية أن يسيطر عىل الكثري
من املواقف التي يواجهها.

غزل عراقي
*بوكــــــاح��ة عيــــ��ن ج��اي اتري��د ش��تريد؟
والخجـــــــ�لان اجيـــــــــ��ت ورايـــ��د اتع��ود
وحتاس��بنـــــي عل��ى هج��رك جنــ��ي غلط��ان
وعجيــــب��ه اتري��د منــــــ��ي اجلرح��ك ش��هود
احلـــم��د ل اهلل عل��ى ه��اي وش��اهدي وي��اي
غيـــــ��ر اث��ار دمعــــــ��ي الفـــــ��وك اخل��دود
حتـــ��ى اذكـــــــ��رك هاملــــــ��ره خليــــ��ت
خنـــج��ر طعنــتــــــ��ك ليهس��ـــه مــــوج��ود

من الفيسبوك

acebook

هـــــل تعلــــــم
•ه�ل تعلم أن أول برئ برتول يف التاريخ تم حفره يف  27اغسطس
من عام  1859م وبلغ عمقه  69.5قدما ً وكان ذلك يف اوكرانيا يف
االتحاد السوفياتي .
•أطول نهر يف العالم هو نهر النيل ويبلغ طوله  6738كيلومرت
والثان�ي يف العال�م هو نهر األمازون ويبل�غ طوله  2437كيلو
مرت .
•اكرب بحيرة يف العالم هي بحرية قزوي�ن وتبلغ مساحتها 440
ألف كيلو مرت مربع .
•اصغر دولة يف العالم من حيث املساحة والسكان هي الفاتيكان
وهي موجودة داخل العاصمة االيطالية روما .
•اول من اكتشف الصابون هم الفرنسيون وأول من اخرتع اآللة
الحاسبة هم الصينيون وذلك يف القرن التاسع قبل امليالد .
•اعيل كريس يف العالم تم صنعة بوالية االباما االمريكية يف ش�هر
ماي�و من عام  1981م ويبلغ ارتفاعه  10امتار و  8سنتيمرتات
وعرضة يبلغ  596سنتيمرتا ً .
ً
•كرستوفر كوملبس ك�ان مجنونا بالذهب حتي انه قال  :الذهب
يشء مدهش ومن يمتلكه يصبح سيد كل ما يريد .
•يستخدم اإلنسان أثناء الكالم ما بني سبعني وثمانني عضلة.

متاهـــــــة

الجوزاء

الكلمات االفقية
 1اسم أبو بكر الصديق -ريضالله عنه  -يف الجاهلية
 2حي�وان ض�ار مفترس -أحذية (م)
 3متشابه�ان  -أذاع الخبر -إعياء
 4اشتري  -املي�ل إىل الله�و(ن)
 5يغادر املكان 6م�ن بح�ور الشع�ر العربي(ن)  -أح�دى الثم�ار الشهرية
بقيمتها الغذائية العالية
 7جزء قلي�ل من يشء كثري -ضيق ش�ديد  -عمل�ة آسيوية
(م)
 8سفينة التنزه  -قفز 9يسهل و ينقاد  -ظهرت 10إنص�اف  -من أسماء اللهالحسنى

الكلمات العمودية
 1اس�م سيف عمر بن الخطاب ريض الله عنه - 2وصمات  -أرشد 3متشابه�ان  -م�رض مع�دينت�ج م�ن أكل أو رشب امل�واد
امللوثة
 4أحد رج�ال الطاق�م البحري(م)  -عطب
 5من فنون األدب  -للنصب 6ول�د النع�ام (م)  -ساخ�ن -ضمري متصل
 7ج ُبن و ُضعف  -إبن (م)
 8بيته�ا م�ن أه�ون البي�وت -أول ما يخرج م�ن ماء البرئ عند
حفرها (م)
 9للشرط  -للج�ر  -يف السل�ماملوسيقي
 10دائ�رة مضيئة  -عالم زالزلوفيزيائي أمريكي

اﻷﺧﻴـﺮة
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الذكرى
مبناسبة
صحيفة الصباح
الالمي يهنئ
@pÎãÓi
äaÏí@Ôœ@pb„˝«�a@ä
á� ónm@bèÓ€g
الـ  18لصدورها
ﺑﻤﻘﺪار  ٤٤٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
بمقدار  444مليار دوالر

«·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ
عـين على العالم
@Ú‡‡óﬂ@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
ابتكار تقنية يمكنها قراءة أفكارك
àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€
أحالمك
وتعريفك على فتاة

بغداد /الزوراء:
هنأ نقيب الصحفيني العراقيني ،رئيس اتحاد
الصحفيني العرب ،مؤيد الالمي ،امس االثنني،
صحيفة الصباح بمناسبة الذكرى الثامنة
عرشة لصدورها.
وذكرت نقابة الصحفيني يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان الالمي بعث برقية تهنئة
بمناسبة الذكرى الثامنة عرشة لصدور
صحيفة الصباح والذي صادف امس االثنني
 17ايار .2021
وقال الالمي يف نص الربقية« :يرسنا أن
نهديكم اطيب تحياتنا ببالغ التقدير

ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ،ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة ،دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
استكملت هرم رشكات االنتاج الفني اللذين يعيشهما املهندس
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
«روتانا للصوتيات واملرئيات» حالياً ،فكانت «عيديته»
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
نجاحاتها مع «برنس الغناء» لجمهوره مضاعفة :ألبوم مع
إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن ،ﺗﺤﴬﻫـﺎ

بأجمل ﻟﻪ
ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ
ﴍف أول
واالعتزاز..ﺿﻴﻔﺔ
ﻟﺘﻜﻮن
ابعث لكم
ويرسني ان
اﻟﻔﻨﻲ
ﻣﺸﻮارﻫﺎ
ﻋـﻦ
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
ﺑـﺮﻴوت
ﰲ
التهاني والتربيكات ملناسبة الذكرى الثامنة
ﻋﴩﻳﻦ
ﺑﻤﺮور
ﻣﻌﻪ
واﻻﺣﺘﻔـﺎل
اﻟﻄﻮﻳﻞ
عرشة لصدور جريدة الصباح الغراء متمنني
ﻋﺎﻣﺎً.
لكم دوام املوفقية والنجاح».
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
واضاف :ان «الجريدة قائمة بالجهود الذاتية
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
التي استطاعت عرب مسريتها االعالمية
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
والتزامها
زﻛﺮﻳﺎاملبدع
الصحفي
والعمل
الصادقة
وأﺷـﺎد
ﺧﻮري
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ
متمنيا
..
واالعالمي
الصحفي
العمل
بمهنية
ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
ﺑﻪ
ً
منﰲالتقدم
اﻷﻛﺜﺮاملزيد
اﻟﻜﺘـﺎبالجريدة
العاملني يف
لكم
ﺑﺮﻴوت
ﻣﺒﻴﻌﺎ
ولكلﻌﺪ
اﻟﺬي ُﻳ
ﻗﻠﻴﻠﺔ.االرتقاء بالعمل
ﺑﺄﻳﺎم طريق
والتألق عىل
والنجاحﺻﺪوره
ﺑﻌﺪ
ﻋﲆبلدنا
خدمة
يصب يف
املبدع الذي
االعالمي
ﺣﻴﺎة
ﺗﺴﻴﻄـﺮ
اﻟﺮواﻳـﺎت
وﻳﺒـﺪو أن
خري».ذﻛﺮت
ﺣﻴـﺚ
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،بألف
اﻟﻔـﱰةعام وأنتم
الكريم ،وكل
وشعبنا
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

ماجد املهندس وألبوم «واحش الدنيا»

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
الباحث�ونﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت
ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻦ
فضوليين
ﻋﺪة كان
لطامل�ا
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻲ
الكمبيوت�ر
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ إذا كان
ملعرف�ة م�ا
ق�ادرا ً
علىواﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻟﻌﻠﻤـﻲ
واﻟﺒﺤـﺚ
مالمح
التع�رف
اﻹﻧﻘـﺎذعلى
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎً،
الذي اﻟﺘﻲ
اﻟﺪروﻧـﺎت
وﻣـﻦ أﺑﺮز
نجده جذابا
الش�خص
وجه
 Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
هذاﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
الباحثني
ممكن�ا ً بفضل
وبات
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
وجامع�ة
هلس�نكي
ﻋﲆجامع�ة
يف
وﺗﺒـﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
 5000م،
كوبنهاجن.
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اﻟﺘﺤﻜـﻢ
وقام أﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
الباحثون أوالً
إشارات
بجمع
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
الدم�اغ م�ن املش�اركني يف البحث
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
ودمجه�ا م�ع واجه�ة ترب�ط بني
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
الدماغ والحاس�وب بهدف إنش�اء
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
املطابقات االصطناعية ،ثم ُعرض
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
إنشاؤها
وجوه تم
املستخدمني
عىل
اﻻﻋﺘﻤﺎدُ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
وﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.

بواسطة شبكات ،GANوطلب من
املس�تخدمني الرتكي�ز على الوجه
ال�ذي يش�اهدونه ،يف حين ُتجمع
استجابة الدماغ وتراقب من خالل
إش�اراته الكهربائي�ة بمس�اعدة
مخطط كهربية الدماغ.
وم�ن خالل هذا ،اكتس�بت واجهة
رأي�ا ً
حولﻧﻘﻼً
ما
والحاس�وب
الدم�اغ
ﺑﻮﺳﺖ
واﺷـﻨﻄﻦ
ﺻﺤﻴﻔﺔ
ذﻛﺮت
تفضيل
وبناء عىل
املشارك،
ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ
أﺷـﺨﺎص
يجذبأرﺑﻌـﺔ
ﻋـﻦ
جدي�دا ً
وجه�ا ًاﺗﻬﺎﻣﺎت
ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ
ﻓﻴﺲ ﺑﻮك
اﻷﻣﺮ أن
أنتج�ت
املس�تخدم
تماما ً
ممااﻻﺣﺘﻜﺎر
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
تعلمه
ﺧﺎﺻﺔمؤرشات
بعد أخذ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
السابقة.ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ
اﻟﻮﺻﻮل
الوجوه
من
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻹﺳﻌﺎف
الت�ي
الص�ور
وﻣﻌﺪاته�ذه
اﻟﺪواءُعرض�ت
ث�م
وﻋﻤﻠﻴـﺎتآني�ا ً
ﻛﻤـﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ.
املس�تخدمني
على
صمم�ت
ناجحا ً
 Veerاﻟـﺬي
ENIX
درونالنموذج
أﻳﻀـﺎ كان
ملعرفة م�ا إذا
مفاجئ�ة،ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
حيث
النتيج�ة
وكان�ت
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺪﻗـﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
تطابق�ت الوج�وه الجدي�دة التي
اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻣﺒﺎﴍة
مع
االصطناع�ي
أنش�أهاإﱃال�ذكاء
GPS
ﻣﺜﻞ
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
وأﻧﻈﻤـﺔ
تفضيالت املس�تخدم بدق�ة بلغت
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
.80%
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
ويوضح الباحث ميش�يل س�بابيه
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
من قس�م عل�م النف�س يف جامعة
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
هلس�نكي أن الدراس�ة بين�ت أننا
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
تتوافق مع
إنتاج صور
ﻣﻦعىل
قادرون
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﺳﺎﻋﺔ
ﻷﻛﺜﺮ

التفضيلات الش�خصية من خالل
ربط ش�بكة عصبي�ة اصطناعية
باستجابات الدماغ.
وأض�اف“ :لق�د نجح�ت رؤي�ة
الكمبيوت�ر حت�ى اآلن يف تصني�ف
الصور بنا ًء عىل أنماط موضوعية،
ولكن من خالل إدخال اس�تجابات
من
 FTCأنه
التصمي�م ،ب�دا
ﻳﻌﻠﻖإىل
الدم�اغ
وﻣﻜﺘﺐ
ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و
ﻟـﻢ
الصور
وإنش�اء
اكتش�اف
ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
املمكناﻟﻌـﺎم ﰱ
اﻤﻟﺪﻋﻰ
أﻏﺴﻄـﺲ إن
ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ
النفس�ية،
الخصائص
وﻗـﺎل على
بن�ا ًء
تماما ً
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك
الشخيص”.
اﻟﺮﺋﻴـﺲمثل الذوق
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ماجد املهندس ،بإطالق البومه
الجديد «واحش الدنيا» يف عيد
الفطر السعيد ،والذي جاء
متزامنا مع التألق والتوهج

روتانا وحفل اونالين أقيم تحت
رعاية الهيئة العامة للرتفيه،
ومن تنظيم روتانا قدم فيه
املهندس اجمل اغانيه.

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
ﻛﺜﻴﺮا
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
اﻟﺠﻤﻬﻮر
مكسيكية مسراء ختطف لقب ملكة مجال الكون لعام 2021

اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
دﺑﻲ \ اﻟﺰوراء :
ملكة جمال الكون  ،2019ممثلة جنوب إفريقيا،
ﻓﺎﻃﻤـﺔ اإلبهار
الجمال مع
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔفيها
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اجتمع
ليلة أنس
يف
ﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،
ﻗﺎﻟـﺖ
ّ
زوسيبيني تونزي ..وتعمل أندريا يف مجال
ميزا
أندريا
املكسيكية
انتخاب
م
ت
والشياكة،
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
ً
واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ الربمجة اإللكرتونية ،كما انها ناشطة يف
متفوقة عىل
الكون
ملكة جمال
2021ﻛﻮروﻧـﺎ
لعامﺟﺎﺋﺤﺔ
آﺛـﺎر
ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ
ﺑـﺪأت
مجال محاربة العنف القائم عىل النوع
يضاهينها
اللواتي
الشابات
من
العرشات
ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
أﻟﻘـﺖ
االجتماعي.
سحرا
وجاذبية.ﻣﻦ ُاﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ
وقد حلّت يف املركز الثاني الربازيلية،
روك»،
«هارد
ندق
ف
يف
يف
أقيم
الحفل
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
جوليا جاما ،ويف املركز الثالث ممثلة
ﻋـﻦ أفخم
وأﺿﺎﻓﺖأحد
وهو
بهوليود :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
الفنادقﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ
ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ
«فلوريدا» بالواليات املُ ّ
بريو ،يانيك ماسيتا.
ّة،
ي
األمرك
حدة
ت
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
الجدير ذكره أن هذا الحفل هو األول
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲفتاة
تبارت 74
وخالله
تراوحتاﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
ﺗﻘﻠﻴـﻞ
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ
ﻇﻞحيث ّ
أعمارهن بني  18و 28عاما ً
ّ
الذي ُيقام بعد جائحة كوفيد ،حيث ت ّم
لن
مث
،
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
 74بلدا ً من ّ
إلغاء الحفل لعام  ،2020ولهذا ،فإن ملكة
امللكة.
ّات لنيل
كل القار
اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
تاج ﻷن
اﻤﻟﺒـﺎرك،
رﻣﻀـﺎن
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ
ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا جمال العام  2019هي مَ ن قامت بتسليم
ﻳﻄﻴﻞ 26
ﻗـﺪ العمر
وﻫﺬا من
البالغة
الفائزة،
وقد تم
ﻟﺤﻈـﺔ،
منحأﻳـﺔ
ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ
ﻗـﺪ
أﺟﻞقبل ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮدالتاج للملكة الجديدة.
املايسإﱃمن
التاج
تشيهواهوا،
من
عاماً،
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ

منمنمات
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عدم اشرتاك الكاظمي
يف االنتخابات
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حرباﱃ ان
طارقﻳﺴﻌﻰ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
ربابوﻫﺬه
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
صحابﺣﻴﺎﺗﻪ
ا ٔﺗﻜﻮن
الوطنية ا ٔ
العراقية وا ٔ
صيبوا بنكسة
العقول
القلوب
ﺑﻞ ﺑﻘﺪرة اﻻﻧﺴﺎن ﻋﲆ اﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ ،وﰲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺼﻠﺖ
سياسية جسيمة عندما فقدوا املهم الدستوري والقانوني بعد
ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻦﻴ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ﻃﻔﺮات ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻌﺎد
انتهاء فرتة تسجيل الكتل وتسجيل املرشحني لالنتخابات يف
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
صاحب
استمر
اﻟﺬيذلك
اﻟﻔﺮدومع
تمديدها،
ﻟﺮاﺣـﺔ يتم
االنتخابات ،ولم
ﺗﻌﻢ
اﱃ ان
ﻳﺴﻌـﻰ
واﺳﻌﺎد
مفوضية ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
اﻟﻌﺮاقالتي
السياسية
وكتلته
والقلب العراقي
الوطني
العقل
ﻣﻦ
ان ﻛﺎن
الكاظميﻓﺒﻌﺪ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ،
واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ
اﻟﺴﻌﺎدة
كنا نا ٔ
والتنافس
االنتخابي
االمتحان
يف
ودخولها
تشكيلها
منه
مل
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
وتخلت عن
املنافسة
اﻟﺤﺮببعيدا
الكتلﺑﻌﺪاالخرى
مع
اﻟﺮﺷﻴﺪ
االنتخابيةﴍﻛﺔ
ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ
عناﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ
االنتخابات”
ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان
اولم ﻓﻴﻠﻢ
صناديقﺧﻼل
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔيفاﻤﻟﴫﻳﺔ
مفوضية
١٩٤٦قوا ٔي
ﻋـﺎموخلت
االقرتاع
املقارعة
اﺧﺮ
ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﺼﻄﻔﻰ،
ﻧﻴﺎزي
اﻤﻟﴫي
ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻟﴩق ”
بمرشحيها
تنافس
الكاظمي
يرأسها
جديدة
انتخابية
اﺑﻦكتلة
من
ﻳﻮم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻋﻦ
اﺛـﺎرة
اﻻﻛﺜﺮ
ﻟﻜﻦ
”،
ﺑﻐﺪاد
اﻟﻘﺎﻫﺮة
”
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ
وسمعتها من سمعة الكاظمي التي اتسمت بالنزاهة والعدالة
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ ﰲ
وكتله ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
الشعبﻳﺠﻠﺲ
اﺑﻲ ،وﻛﺎن
اﺧﱪﻧـﺎ
ومذاهبه،
ودياناته
ﻣﻊطوا ٔيفه
بمختلف
جميع
تجاه
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
وموقفه السيايس املعروف الذي قبله الجميع بما فيه من وطنية
ﻛﺎﻣﺮان ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺎم
ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ” ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻨﺪي“ اﺧﺮاج
وعراقية طاملا ً انه جعل العدالة والنزاهة شعارا ً ولجميع اهل
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
اﻏﻠـﺐمناراً.
العراق
اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ
ٔ
ٔ
ﻣﻦكمله
والوطن با
جمعه
بالعراق با
يعود من
متى
والسؤال:
ﻋﺪد
 ٢٠ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ
ﺑﺤﺪود
ينادياﻻﻗﺮﺑﺎء
ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد
ﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
الكاظمي
كتلة
مشاركة
عدم
كان
ولكن
االنتخابية..
املنافسة
اىل
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ ان ﺑﺪأ اﻟﻔﻴﻠﻢ واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ ﺗﺤﻔﺰ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة اﻟﻮاﻟﺪ،
ٔ
القادمة
االنتخابات
ومساهمتها يف
تشكيلها
مل يف
التي
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺻـﻮرة
اﻟﻮاﻟﺪ ،وﻫﻲ
ﺻﻮرة ﻛﺘـﻒ
ﺗﻈﻬﺮ إﻻ
وﻣـﻦكناﺛﻢناﻟـﻢ
سياسيا ً
عرسا ً
اﻟﺤﻀﻮر،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
ﺿﺤـﻚ
اﺛﺎرت
ﺑﺎﺋﺴﺔ
ﺳﺨﺮﻳﺔ امل ،فقد
ديمقراطية خيبة
وفرحة
باعتبارها
اﻤﻟﻮﻗﻒ
اﻻﻣﻞ ﻣﻦ
ﻳﺤﺲ يفﺑﺨﻴﺒﺔ
واﻗﻔﺎ
ﻫﺬا عقولنا
والوطن يف
قلوبنا
ﻣﺘﺴﻤـﺮاالعراق
من حملنا
اﻟﻮاﻟﺪنحن
وﺑﻘﻲعلينا
كتب
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
دور
ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻴﻪ..
وﻗﻊ
اﻟـﺬي
اﻤﻟﺤﺮج
ننتظر وننتظر وننتظر ،ففي الكاظمي ومشاركته ككتلة يف
ان
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺗﺠﺬب
اﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻐـﺪاد
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
ً
االنتخابات كانت فرصة لن تتكرر مستقبال ،وهكذا عىل التيار
ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ
املدني الجديد االنتظار بعيدا ً عمن يدعمون الليربالية الزائفة
ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،ووﺻﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
والعلمانية الكاذبة قبل االبتعاد عن الفاسدين واملتشددين
ان ﺗﺤﺠـﺰ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
والتابعني لدول اخرى طاملا كان التيار املدني بعيدا ً
املشاركة
دور
عناﻏﻠﺐ
اﻏﻠﻘﺖ
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ ان ﺳـﺎدت اﺟﻮاء اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ
الليربالية
ذلك ادعياء
اﻧﻮار يغني يف
فيها ،وال
واملساهمة
االنتخابات
اﻏﻠﺒﻬﺎ
واﻏﻠﻘـﺖ
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،
واﻧﻄﻔﺄت
اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
يفاﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
اﻤﻟﺤﺎلاالنتخابات
ﺑﻌﺾاقامة
الكاظمي كان
االشرتاط عىل
واﺻﺒﺤﺖ طاملا
والعلمانية
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺆﺧﺮا ﻓﺘﺤﺖ
ان ﻟﻠﺨﺮدة..
ﻣﺨﺎزن
فيها.
املشاركة
ﺻﺎﻻتعدم
يشرتط عليه
ولم
ﺑﻌﺪ ﻓﱰة رﻛﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻋﺮض
”اﻤﻟﻮﻻت“
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“.

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«
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
املصغ�ر العاملية
التدوين
منص�ة
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔع�ن أن
اﻟﻌﺎﻣـﻮنعاملية
اﻤﻟﺪﻋﻮنصحفي�ة
ﻛـﺎنتقاري�ر
كش�فت
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ
وزارة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
حقق نجاحا ً
بعد نجاح املواسم األوىل ألكثر من ما أعلن عنه صناع العمل يف نهاية إللهام الفضالة الذي
تبقى
ولن
مادي
بمقابل
تك�ون
ألن
خدماتها
بعض
لتحويل
تتجه
“تويتر”
ً
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻗﺎﻟـﺖ ً :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻣﻦ
ﺟﻴﻤﺲ
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
إن
ـﺎ
ﺳﺎﺑﻘ
وﻗﺎل
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
عمل رمضاني ،يستعد صناع الكثري أحداث املوسم األول منه ،والحال واسعا وقت عرضه عرب شاشة الـأم
التقرير املنش�ور عبر موقع “إنغادجيت” التقني
مجانية بعد اآلن.وأوضح
اﻟﴩﻛﺔ ً
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
من األعمال الدرامية ملوسم ثان من نفسها بالنسبة إىل مسلسل «هجمة بي يس ،فهو اآلخر قد ينتمي لقائمة
املتخصص ،أن “تويرت” س�تجعل خدمة االشرتاكات الخاصة بمقابل مادي
ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻟﺘﻰ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ
أعمالهم الناجحة بنا ًء عىل رغبة مرتدة» ألحمد عز وهند صربي ،املواسم الثانية ،حيث علم ان صناع
يصل إىل  3دوالرات شهريا.وستطلق “تويرت” عىل تلك الخدمة الجديدة اسم
إن
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ
ذﻛﺮت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜـﺎت
ﻋـﲆ
ﺗﻨﻄـﻮى
“بلو” (أزرق) ،وس�تقدم من خاللها ع�ددا من الخدمات الجديدة الحرصية
حيث أعلن صناع تقديم موسم جديد العمل يفكرون جديا ً يف تقديم موسم
الجمهور.
أن
ﻣﻀﻴﻔﺔ
ﻳﺘﻐﺮﻴ،
ﻗﺪ
اﻟﺰﻣﻨﻰ
اﻟﺠـﺪول
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ
ﺧﺪﻣـﺎت
أو
ملس�تخدمي املوقع.وس�تتضمن تلك الخدمات الحرصية من “تويرت” بعض
جديد منه يف رمضان . 2022
أكثر من عمل رمضاني حقق شعبية منه يف املوسم الرمضاني القادم.
اﻤﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ
ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو
واﻹﻋﻼﻧـﺎت
مصدراﻟﺴﻘـﺎ
أﺣﻤـﺪ
اﻟﻔﻨـﺎن
قوية لدى الجمهور ،ما جعل رواد واألمر يختلف بالنسبة إىل مسلسل عىل ﻗـﺎم
خاصﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“ وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
حذف التغريدات
وإمكانية
عن التغري�دات،
الرتاجع
الجديدة مثل
التقني�ات
نفى
صعيد آخر،
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
وتنظيمه�ا ،إﻋـﺪاد
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ
اﻹﻧﱰﻧﺖ.
املحذوفة.وس�تكونأو ﻋﱪ
التغريدات اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل
إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء
أﺛﻨﺎء
ﻣﺬﻳﻌـﺔ
صفيحﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
مس�تخدم
واجهة
نرش
وإعادة
السوشيال ميديا يطالبون صناع «للموت» ملاغي بوغصن ولدانييال نية صناع مسلسل «عىل
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ
ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
“تويتر” ذات املقابل املادي ،خالية من أي إعالنات أيضا.ورفض مس�ؤولو
ﻫﺎﻣﺶوباسم
بوشوشة
العمل بمواسم جديدة ،فاستجابوا رحمة املقرر عرض موسمه الجديد ساخن» ألمل
تويتر التعلي�ق عىل تل�ك التقارير ،مشيرين إىل أن تلك املي�زة يمكن أن يتم
اﻟﺮاﺑﻌـﺔ
اﻟﺪورة
ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
لطلب جماهريهم عرب مواقع خارج املوسم الرمضاني بعدد ياخور تقديم موسم جديد من
اإلعلان عنها يف وق�ت الحق.وستس�اهم تلك املي�زة مدفوعة األج�ر أيضا،
وﺿﻤﻦ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.
إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
التواصل االجتماعي ،وتستعد ملواسم حلقات ال تتجاوز العرش ،فهذه العمل يف رمضان املقبل ،مؤكدا ً أن
يف تقلي�ل اعتم�اد تويرت على اإلعالنات واس�تقرار مصادر دخل�ه ،ولكنهم
إﻗﺎﻣـﺔ
ﻋـﻦ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ ”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ثان من
جديدة من أعمالها.
األعمال من أوائل األعمال الدرامية كل ما يرتدد عن تقديم جزء ٍ
حاليا يحس�بون مسألة اعتماد مس�تخدمي تويرت عىل أن الخدمة مجانية،
تكهنات ﻣﺜـﻞ
إال ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
ً
إعالمية
بداية من املطالبة الجماهريية لتقديم التي أعلنت عن تحضريها ملواسم املسلسل ما هو
واحتمالية هجرهم املنصة بعد أن تتحول لتصبح بمقابل مادي.
ً
رغبة جماهريية ال صحة لها
أو
جزء جديد من مسلسل « »2020جديدة تلبية لرغبة جماهريهم.
لنادين نجيم وقيص خويل ،وهو أما املسلسل الخليجي «أمينة حاف» حتى وقتنا الحايل.
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
جدد فنانو ومشاهري الوطن العربي دعمهم ارض الجدود وشعب الخلود وصمود بال حدود».
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
ومشاركتهم للقضية الفلسطينية من جديد ،وعربت الفنانة اللبنانية ،ماجدة الرومي ،عن
7�Ç@äbèﬂ
عرب النرش يف وسائل التواصل االجتماعي تضامنها مع الشعب الفلسطيني.
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
اللبناني نيشان مؤازرته
ﺗﴫﻳﺤـﺎتوشارك
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲالتضامن
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖعبارات
(فيسبوك)
اإلعالمي ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
وﺿﻴﻮف ﴍف
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îaإطالق
م�ن املق�رر أن تج�ري الق�وات الح�ايل .فبعد إتمام تجارب
«بيبقى ناس» أغنية مُ هداة لألشخاص الجميلة النابضة بالفرح ،كما ُتعبرّ
السعيدة.
الفلسطينية .إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور
ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن
بالنهاياتﻛﻀﻴﻔﺔ
ناس» تحتفل ﻇﻬﻮرﻫﺎ
املتكررةﻓﻜﺮةللقضية
لالعتداءات
واملؤازرة
«‹á€bÉ€a@Ô
ّ
ّ
س�فينة
الروسية االختبار النهائي لصاروخ الص�اروخ الجدي�د م�ن
ُ
ُ
بالحبّ
الذين يزيّنون حياتنا
اﻤﻟﺎﴈ
رﻣﻀـﺎن
الفاشونيستاأﺧﺮﯨـﻲ
ونرشتاﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة
وﺗﺠﺴﺪ إﱃ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ
أشخاصاﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ
منا»ﻳﻮم «13
والدعم فيها عن أهميّة االمتنان الذي يعزز ففي حياة كلﻓﻴﻠﻢ
خلود،
الدكتورة
الكويتية،
اإلرسائييل
لجيش إﱃاالحتالل
فرط صوت�ي يطري مث�ل الطائرة الس�طح يجيء الدورعلى إحدى
ومُ
ﻣﻮﻋﺪستع ّد
الدائم واالبتسامة الصادقة النابعة نظرتنا إىل العالم من حولنا بطريقة مُ تفانون
ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
»أﺣﻼم« وﻫـﻲ
ون ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ
ﻃﺮﺣﻪ
الساهر،
ﻋﻬـﺪ«( ،كاظم
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ العربي
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ الوطن
ﺳﻴﺪة ﻣﻦوكافة نجوم
الفلسطينية.
ﺷـﺨﺼﻴﺔاألرايض
عىل
ّ
بإطالقه من س�فينة السطح قبل الغواص�ات الختب�ار الص�اروخ
جانبنا عىل
نجيم،ﻛﺒﺮﻴة
نادينﻧﺠﻤﺔ
الفارس،ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ
دورﻫﺎديانااﺧﺘﺎرت
الفنانإﱃ أن
علق ﻻﻓﺘـﺔ
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ،
اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ
من القلب أو حتى الكلمة الجميلة أكثر إيجابيّة« ..بيبقى ناس» أغنية للوقوف إىل اﻟﻌﺎم
أصالة
ﻫﺬاعال
كرزون،
املرصي
حيث
ّ
ُ
ّ
نهاية صيف عام .2021وكش�ف بإطالق�ه من تح�ت املاء.صاروخ
ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ
وﺳﻴﻜـﻮن
وﻏﺮﻳﺐ
ظروفهماﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ
التي تمدنا بالفرح والتفاؤل دون واقعيّة تحاكي مشاعر الناس ،فكل الرغم من ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ
وغريهم ).
ﻣﺜـﻞإليسا
ﻣﻔﺎﺟﺄةنرصي،
فلسطني
حلمي »:
أحمد
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
ً
ّ
ّ
ّ
مص�در يف قطاع صناعة الس�فن “تسيركون” أول ص�اروخ جوال
ُ
مُ
الصعبة أحيانا
ﺳﻨـﻮات .ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
أي قابل .لذا ،عندما تشتد الحياة منا لديه شخص من حوله يضفي الشخصيّة 7
َ
ً
ّ
ّ
ً
لـ”س�بوتنيك” أن آخ�ر تج�ارب فرط صوت�ي يف العالم يس�تطيع
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
مُ
والحبّ
ولذلك ،أنا متنة أن
صعوبة ،ابحث جاهدا عن هؤالء عىل حياته ملسة من الفرح
الحياة ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ
الطبقات
إطلاق ص�اروخ “تسيركون” أن يطري مثل الطائرة يف
ومُ
األشخاص ،وعندما تجدهم ،تمسّ ك
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
طريقيأﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.
تعة الوجود ،وهذا أكثر ما نحتاج وضعت عىلاﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ
ً
ّ
الجوي
األرض
من س�فينة الس�طح س�تجريها املكثفة من غلاف
الكثري من هؤالء
بهم جيّدا ألنه يف نهاية املطاف ،ليس إليه اليوم.
م�دة
خلال
محرك�ه
“أدمريال غورش�كوف” بواس�طة
فرقاط�ة
لنا سند يف هذه الحياة سوى بعضنا وقالت عبري« :يف بعض األحيان األشخاص العزيزين
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
ُ
9
ح�وايل
تعادل
برسع�ة
طويل�ة
ومن
املقب�ل.
الصيف
نهاي�ة
قب�ل
نستسلم أمام املصاعب التي نواجهها ،والنادرين».
لبعض ...و»بيبقى ناس».
ّ
ُنرشت تسجيالت مرسبة منسوبة لنجمة السوشال ميديا األردنية
2.65
(حوايل
الصوت
رسعة
أمثال
التجرب�ة
تتضم�ن
أن
املمك�ن
بهذه الكلمات وصفت الفنانة عبري وندعها تقف يف وجه سعادتنا ،وقد
والفلسطينية األصل ،زين كرزون ،عىل أنها تيسء فيها للقضية
النهائي�ة إطلاق صاروخني يف آن كيلومتر يف الثانية عىل ارتفاع 20
بنحو
نعمة أغنيتها املُنفردة الجديدة اختربنا ذلك خالل العام املايض
ٍ
الفلسطينية ،لكن تبني أن هذه املقاطع مفربكة ومأخوذة من
واح�د عىل هدفين ،واح�د أريض كيلومرتا).ويبل�غ م�دى صاروخ
بعمق إىل ما
«بيبقى ناس» التي طرحتها اليوم مع خاص .ولكن إن نظرنا
ٍ
ّ
فيديوهات قديمة لكرزون أثناء ردها عىل إحدى املتابعات التي
وآخ�ر بحري.أما إتم�ام االختبار “تسريكون”  1000كيلومرت ،وهو
ُ
« »Universal Music MENAوالتي يحيط بنا ،الكتشفنا أن الضوء الذي
أساءت البنة شقيقها «جورين».
الرس�مي لصاروخ “تسيركون” يس�تطيع أن يدمر أهدافا بحرية
تحمل عنوان ألبومها الجديد الذي نبحث عنه موجود يف أعني الناس
ُ
وقال معلقون إن متابعي النجمة زين كرزون الذين أبدوا
فيج�ب أن يت�م قبل نهاي�ة العام وأرضية عىل نحو سواء.
سيصدر الشهر املقبل مع الرشكة ..الذين نعرفهم من عائلتنا وأصدقائنا
ّ
غضبهم من رأيها حول أحداث فلسطني ،قرروا النيل منها
واألغنية من كلمات وألحان وتوزيع أو حتى األشخاص الذين نلتقي بهم
ً
من خالل فربكة الفيديوهات وعمل حملة ضدها حتى
صدفة و ُيصبحون من أقرب املُقرّبني
ريان الهرب ،أمّ ا التسجيل وامليكس
تتعرض للهجوم الالذع.
ُ
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
إلينا ويرافقوننا يف أوقاتنا الجميلة
واملاسرتينغ فإلييل عقل.
ويف الفيديو املرفق ،تبني أن التسجيالت الصوتية املنشورة
وتستعيد عبري نعمة من خالل «بيبقى واملُرّة».
عىل لسان زين كرزون ،مجتزأة من فيديو قديم لها ،وهي
«بيبقى
وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ«،أغنية
عبري بالقول:
وختمت
واللحظات
اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ ،ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
اﻟﺼﻌﺒـﺔ
أﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء
السعيدة ﻣﻦ
الذكريات اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
ناس»أن اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ
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  -اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج ترد عىل املتنمرين عليها ،وتحديدا ً ملتابعة أساءت البنة
فرضت الهيئة اإليطالية املنظمة لش�ؤون املنافس�ة ،غرامة تفوق مئة مليون
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا شقيق زين كرزون.
اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
بتهمةاﻷرض
ﺗﻀﺎرﻳﺲ
ﻧﺘﻴﺠﺔ
مليونﻋﺎﻟـﻢ
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ
ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر
يورواﻛـﱪ
ﻓﺮﺻـﺔ
استغالل
(غوغل)
اﻟﻐﻨﺎء رشكة
دوالر عىل
بـ ()123
والتي تقدر
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن وتصدرت زين كرزون عناوين حديث الجمهور عىل مواقع
ُ
اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
ﰲ
اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ
ﻋـﲆ
ﻣﺒﺎﴍ
ﺟﻤﻴﻞ
ﺑﺼـﻮت
ﻳﺘﻤﺘـﻊ
اﻧـﻪ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
املوق�ع املهيمن.وبررت الهيئة يف بيان أن هذه الغرامة ،فرضت بس�بب رفض
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ التواصل االجتماعي ،وأصبحت الرتند األول يف األردن بعد
اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
ﺑﺠـﺬوره
(غوغل) اﻟﻨﻔـﺎذ
ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ
ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ
وﻣﻮﻫﺒـﺔ
تحديد موقع
اﻤﻟﻌـﺮوفيتي�ح
ذوقإدراج تطبيق
املوافقةاﱃعلى
العمالق�ة
املجموع�ة
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت ترصيحاتها عن فلسطني؛ إذ هاجمت بمقطع فيديو
اجلماعيةإذن؟
للمقاب��ر • ﻃﻤﻮﺣﻚ
ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻌﺎم
واﻟـﺬوق
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺳﻮف
ﺑﺪأت
اﻟﺘـﻲ
اﻵن
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺑﺎﺗﺠـﺎه
ﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر،
للتطبيقات
اإللكرتوني
متجره�ا
عىل
الكهربائية
الس�يارات
لش�حن
محطات
يف الي��وم الوطين
متابعني وصفتهم بـ (املتباكني) عىل القضية الفلسطينية،
نظام تش�غيل
وم�ن خالل
الهيئ�ة إىل
بالي).وأش�ارت
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
اﻟﺴﺎﺣﺔ .
(غوغ�ل)،ﺗﺠﺘﺎح
ﻳﺠﺪأنوﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ
(غوغ�ل ﺑﺮوﻛﺴﻞ
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺧﻼﻟﻬـﺎمآس��ي
نستحضر
الذين يقومون بنرش صور وفيديوهات القصف والجرحى
ﻣﻨﻬﺎ؟يتضمن
مهيمن
بموقع
التطبيقات
ومتجر
(أندروي�د)
الديكتاتوريةﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
احلقبةﰲ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا
أﺳﻠﻮﺑـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
واﺣﺪ
تتمت�عوأﻧﺖ
(غوغل بالي)• ،
ﺟﺪﻳﺪ.
واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
ﻓﺮﺻﺔ
والشهداء.
إيطالي�ا التي
ﻣﻦالذكية
الهوات�ف
ﻛﺒﺮﻴ .وحفا ًظا
اإلرهابي��ة،
العصاب��ات
وجرائ��م
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم
ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
(أندرويد).وأظهرﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
بنظ�امﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ
تعمل ﻧﻌـﻢ،
اﻟﺬﻳﻦ -
ﺟﻴـﻞيفاﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
أرباع ﻣﺤﺴﻦ
ثالث�ةﻣﻬﻨـﺪ
اﻟﻔﻨـﺎن
وقالت زين كرزون« :قضية فلسطني ما بدها ناس
باس�تخدام
وﻃـﺮازا أن
اإليطالي�ة
أجرته
تحقي�ق
ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
حنثﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ذويهموﻛﻴﻒ
اﻟﻨﺎﺟﺢوﻫﻲ •
اﻟﻔﻨـﺎن
عل��ىﻃﺮﻳﻘﺔ
تطبيقإﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
تس�محاﻟﻐﻨـﺎء
(غوغل) لم أﺻﺎﻟـﺔ
ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ
الهيئ�ةﻟﻮﻧﺎ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻷﻏﻨﻴـﺔ
ﻣﻨﺤـﻮا
اجلهات
الضحاي��ا
حقوق
مجال
يف
العمالقة
اإليطالية)
إكس
(إنيل
مجموعة
طورته
الذي
باس)
(جوس
مؤثرين يأثروا عليكم لحتى تحكوا أو تنزلوا عن
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
ﺻﻐﺮه
الطاقة عىل نظ�ام (أندرويد أوتو) الذي يتيح ملركبة ما االتصال بخدمات عدة
اﺧﺘﺎراملناهج
ذكراهم يف
فلسطني ..املُؤثر هو الفلسطيني ايل اتدمر بيتوا..املُؤثر
اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
املعنية على إنصافهم وختليد  -ﺣﻴﻨﻤـﺎ
درس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
واإلستفادة منها عىل الطرق.ولفتت الهيئة إىل أن تطبيق (جوس باس) تقدم
هو اليل بعاني من سنني ،مش يش جديد اليل صار بـ
العاملﻟﺘﺒﺪأبأبعاد
الحكيم ﺳﺘﺠﺪالرتبوية
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
وإشعارﻧﻔﴘ،
واملناس��بات الرمسيةﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺟﺬورك؟
عمار ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ
ﻓﺈﻧﻨﻲ •
تس�محﻃﺎﻟﺐ
ﻫﻼلالواﻟﺮاﺣﻞ
واﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
واس�عةاﻟﻐﻨﺎء
خدماتﺑﻮرﺻﺔ
راﺳﺨﺔ ﰲ
حاليااﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚالسيد
ﻓﺎروق التي
املركبات الكهربائية
لش�حن
مخصصة
فلسطني مش كنت نايمة وصحيت وصار اليل صار
ً
ُ
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ﻋﻤـﺮه
ﺟﺪﻳﺪة
روﺣﺎ
اﻟﺠﺬور..
ﻟﻬﺬه
ﺗﻄﻮﻳـﺮا
رﺑﻤﺎ
ذﻟﻚ،
ﺗﻌﺘﻘﺪ
ﻻ
ﻤﻟـﺎذا
اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻤﻮﺟﺔ
ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ
وﻏﺮﻴ
ﻟﻬﻢ
اﻣﺘﺪاد
أﻧﻨﺎ
اﻋﺘﻘﺪ
ﻣﻬﻨﺪ
ﻳﻜﺸﻒ
ﻌـﺪ
ﺑ
ﻋﻦ
ﺟﺮى
اﻟﺬي
اﻟﺤـﻮار
ﰲ ﻫـﺬا
هذه اجلرائم النكراء لضمان عدم تكرارها.
س�وى بالبحث عن محطات ش�حن للمركب�ات الكهربائية.وأضاف�ت الهيئة
بـ فلسطني … ليه بدنا نعمل شورشة عىل السوشيال
اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ ﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
ﺳﺎﺣﺔ
ﻋﲆ
ﻃﺮأت
اﻟﺘﻲ
وأﴎار
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،
اﻟﻘﺎدم
ﺟﺪﻳـﺪه
ﻋﻦ
ﻣﺤﺴـﻦ
الت�ي فتحت تحقيقا يف آيار /مايو  2019أن (غوغل) ومن خالل رفضها منح
ميديا...حب فلسطني هو اني أنزل مية بوست ُ
وصورة
اﻟﺤﻀﺎرة .
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
عىلﺑﻌﺪ
باس)ﻓﻴﻤﺎ
اﻧﺤﴫت
واﻟﺘﻲ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي
اﻟﻐﻨﺎء
نظام
(جوس
اﻟﺤﺰﻳﻦ.الحق يف إتاحة تطبيق
اﻟﺸﺠﻦإيطاليا)
(إنيل إكس
مجموع�ة
وأبكي قدام الكامريا عشان تزقفو يل».
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ • وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ
ﺗﻌﻘﺐ ؟
• ﻣﺎذا
إيطاليا)
ﺗﺸﻜﻞإكس
وﻣﺎذا (إنيل
(أندرويد أوتو).وتابعت الهيئة أن إقصاء •تطبيق
تش�غيل
وأوضحت شقيقة الفنانة األردنية ديانا كرزون:
واعتربت أن
عامني،
أوتو)
(أندرويد
تش�غيل
 عناﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
وإﻗﺎﻣﺔ
م�نﻫﺠﺮة
أكثرﻫﻲ
منذ -
مس�تمرأﻧﻬﺎ
ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ
أﴎار ﰲ
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
نظامﻳﻜﻮن
ﺟﻤﻴﻞ أن
«انا ليه انزل مليون ستوري وبوست واطلع ابكي
ذﻟﻚإكس
(إنيل
مجموعة
تقويض
من شأنه
السلوك
االستمرار يف هذا
إيطاليا)وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف ﻧﻌﺰز أداء ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب أو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
وﻗﺒﻞ
قدرة اﻟﻴﻮم
دﻻﻻت
وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ
ﻣﻮروﺛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
متل كتري عالم هاد تمثيل اسمه ،بعدين احنا شو
كبريا يف
دﺑﻲ نموا
ﺷـﺠﻮنوقت ﰲنشهد
مس�تخدمنيذوصلبة يف
بناء ﰲقاعدة
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..عىل
نهائيا
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
مبيعاترﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا
ﺳﻨﻮات
اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
واﻟﺤﺰن
عاملينلكم لحتى تفوتوا تسبونا كمؤثرين وتحكوا
(غوغل) أن
واﻻﻧﺘﺸـﺎررشكة
فرض�ت الهيئة عىل
الكهربائية.ويف
الس�يارات
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ
اإلطار ،واﺻﺒﺢ
هذااﻟﻌﺮاﻗﻲ،
اﻤﻟﻮاﻃﻦ
ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
األدوات
تطبيقات
إكس إيطاليا)،
اﻟﻄﻌﻢ(إنيل
مجموعة
تتي�ح أمام
يلعن ابوكم وكالب الله اكرب هو نحنا اذيناكم ونزلنا
ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
آخرين ﰲ
ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ
ومطوري ﻛﻨـﺎ
ﻣﺎ
اﻟﺤﺰﻳﻦ..
ﺳﻮى ﻫﺬا
ﻻ ﻳﺘﺬوق
الالزمة لربمجة التطبيقات العاملة عىل تطبيق (أندرويد أوتو).
عليكم الصواريخ ودمرنا البيوت».
القيسي وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
سهير اﻤﻟﻜـﺎن
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟

خدمات تويتر لن تبقى مجانية بعد اآلن!

نادين جنيم وماغي بوغصن وإهلام الفضالة
وهند صربي معاً

مشاهري الوطن العربي يبعثون رسائل
تضامنية مع الشعب الفلسطيين

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

paáÌãÃm

اختبار صاروخ أسرع من الصوت بـ 9
مرات قبل نهاية صيف 2021

ناس»ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ
«بيبقىﻣﺮاد:
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
عبري نعمة وجرعة من اإلجيابية يف
زين كرزون خترج عن صمتها بعد
تسجيالت مفربكة

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

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

شركة (غوغل) مطالبة بدفع غرامة
مليونية ...والسبب هيمنتها

تغريدات

من املمك��ن أن ال تقصد مرة  ..لكن مئات
القتل��ى واجلرح��ى اغلبه��م أطفال دون
قصد ؟!

