ارتفاع طفيف بأسعار رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الدوالر يف بغداد
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر بشكل طفيف ،امس السبت،
يف البورصة الرئيسية يف بغداد ،مع اغالق البورصة يف اقليم
كردستان .وسجلت بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف
بغداد  148800دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي..
فيما سجلت بورصة الكفاح املركزية خالل افتتاحها
صباح الخميس املايض  148700دينار عراقي.واستقرت
اسعار البيع والرشاء يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية
يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع  149250دينارا عراقيا،
بينما بلغت اسعار الرشاء  148250دينارا لكل  100دوالر
امريكي.أما بورصة اربيل فلم تشهد تداوال امس ،حيث
ال تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

حقوق اإلنسان :حق احلصول على
املعلومة أولوية تشريعية

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أكد عضو مفوضية حقوق االنسان يف العراق ،فاضل الغراوي ،أن االرساع يف
ترشيع قانوني حرية الرأي والتعبري وحق الحصول عىل املعلومة بعد ضمانة مهمة
لحقوق املواطن .واضاف الغراوي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان كفالة
حرية الرأي والتعبري وتعزيز شفافية املعلومات يعد ذا اولوية ترشيعية ،وسوف
يساعد عىل االرتقاء بواقع حقوق االنسان يف العراق.واضاف :اننا نطالب الربملان
والحكومة لالستجابة للمطالب املقدمة عىل املستوى الوطني والدويل يف ترشيع
قوانني تكفل حرية الرأي والتعبري ،وتساعد عىل حماية املواطن من االنتهاكات،
وتساهم يف ارتفاع مرتبة العراق عىل املستوى الدويل يف مجال حقوق االنسان
والحريات والتي مازالت متدنية.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7490 :االحـد  23ايار 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7490 Sun 23 May 2021

كشفت عن أن اعتماد درجة نصف السنة أبرز املقرتحات املتداولة على الطاولة

الرتبية لـ  :اجتماع مرتقب حلسم العام الدراسي احلالي وعودة الدوام احلضوري راجع إىل اللجنة العليا
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة الرتبية ع�ن اجتماع
مرتق�ب لهيئ�ة ال�رأي التابع�ة لها
خلال االس�بوع الح�ايل او املقب�ل
لحسم مصري العام الدرايس الجاري،
وفيما اش�ارت اىل ان ابرز املقرتحات
املتداول�ة على الطاولة ه�و اعتماد
درجة نصف الس�نة كدرجة نهائية،
اك�دت ان ع�ودة ال�دوام الحضوري
راج�ع اىل مق�ررات اللجن�ة العلي�ا
للصحة والسالمة الوطنية.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،حيدر
ف�اروق ،يف حديث لـ”ال�زوراء” :ان
هناك مجموعة مقرتحات قدمت اىل
وزارة الرتبية بش�أن الع�ام الدرايس
الح�ايل س�واء م�ن لجن�ة الرتبي�ة
النيابي�ة او نقاب�ة املعلمني وجميع
الجه�ات ذات العالق�ة بالعملي�ة
الرتبوي�ة .مبين�ا :ان الوزارة س�بق
وان اص�درت بيان�ا اوضح�ت في�ه
أنها ستحس�م مصري العام الدرايس
الحايل بعد عطل�ة العيد.واضاف :ان
ابواب وزارة الرتبية مفتوحة لجميع
االراء واملقرتح�ات الت�ي ممك�ن ان
تلب�ي الطم�وح او تجع�ل م�ن هذه
املقرتح�ات اآللي�ة الت�ي يمك�ن ان
تنعك�س عىل مصلح�ة الطالب دون
التأثري عىل سير العملي�ة الرتبوية.

مصير العام الدرايس الحايل.واش�ار
اىل :ان هن�اك مقرتح�ات ع�دة لكن
االب�رز واملت�داول حاليا ه�و مقرتح
لجنة الرتبية النيابية بش�أن اعتماد
درجة نصف الس�نة كدرجة نهائية.
منوه�ا اىل :ان هن�اك مقرتح�ات

مؤك�دا :ان اجتماع�ا مرتقب�ا لهيئة
ال�رأي م�ن قب�ل الجه�ات املعنية يف
وزارة الرتبية خالل االس�بوع الحايل
او املقب�ل ملناقش�ة وجه�ات النظر
بشأن اتخاذ قرار ال يؤثر عىل العملية
الرتبوية وال يؤثر عىل الطالب لحسم

قديم�ة م�ع الجدي�دة قد تول�د من
خاللها مقرتحا غري مطروق بش�أن
الع�ام الدرايس ،وجميعها س�تدرس
ويتم اتخاذ ق�رار نهائي ال يؤثر عىل
سير العملية الرتبوية ،وتخرج هذه
الس�نة بأقل الخس�ائر.ولفت اىل :ان

عم�ر وزارة الرتبية يف�وق املئة عام
منذ ب�دء تأس�يس الدول�ة العراقية
عام  ،1921إذ انها مرت بالكثري من
االزمات منه�ا الحروب والفيضانات
واالزم�ات االقتصادي�ة ،وتمكن�ت
م�ن اجتي�از جمي�ع ه�ذه االزمات
دون التأثير عىل العملي�ة الرتبوية.
مؤكدا :ان الوزارة لديها من الخربات
الكبيرة الت�ي تس�تطيع ان تتعامل
م�ع جميع الظ�روف واالزمات وفق
ق�رارات مدروسة.وبش�أن ع�ودة
ال�دوام الحضوري ،اوض�ح فاروق:
ان ق�رار تعلي�ق ال�دوام الحضوري
جاء م�ن قبل اللجن�ة العليا للصحة
والسلامة الوطني�ة ،وعودت�ه ايضا
راجع ملق�ررات اللجنة العليا للصحة
والسلامة يف حال انه�ا قررت عودة
الدوام فس�يتم استئناف الدوام وفق
آلي�ات وضوابط معين�ة .مؤكدا :ان
قرار ع�ودة ال�دوام يج�ب ان يكون
بإيعاز من قبل اللجنة العليا للصحة
والسلامة الوطنية.ودع�ا الطلبة اىل
عدم إش�غال تفكريهم بش�أن العام
الدرايس الح�ايل والرتكيز عىل اكمال
واجباتهم ،وأخذ دروسهم التعليمية
وف�ق التعليم االلكرتوني والوس�ائل
االلكرتونية املتاحة ،من اجل ديمومة
العملية الرتبوية.

الصحة تتعاقد السترياد لقاح سبوتنيك  vالروسي اخلاص بكورونا
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عملية احتيال على “واتسآب” تسمح جملرمي اإلنرتنت باخرتاق حسابك

االخرية

خالل حضورها املؤمتر الدولي الذي أقامه حتالف الفتح

الرئاسات الثالث تؤكد موقف العراق
الثابت ملساندة الشعب الفلسطيين
بغداد /الزوراء:
اك�دت الرئاس�ات الثلاث موق�ف العراق
الثابت لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني.
وقال رئي�س الجمهورية ،بره�م صالح،
خالل املؤتم�ر الدويل االول لدعم واس�ناد
مقاومة الشعب الفلسطيني ضد االحتالل
الصهيوني ،الذي اقام�ه تحالف الفتح يف
بغ�داد ،وتابعته «ال�زوراء» :إننا «نجتمع
هن�ا اليوم لتأكي�د موقف الع�راق الثابت
ملس�اندة الش�عب الفلس�طيني» ،مبين�ا ً
أن�ه «ال أمن وال اس�تقرار يف املنطقة دون
تحقي�ق العدالة للش�عب الفلس�طيني».
ً
دول�ة وش�عبا ً م�ع
واض�اف أن «الع�راق
النض�ال واإلرصار الفلس�طينيني».من
جهت�ه ،ق�ال رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،يف كلمت�ه خلال
املؤتم�ر« :خلال حض�وري يف الدقائ�ق
املاضية وأنا ارى هذا الفيلم الذي يعرب عن
معاناة الشعب الفلسطيني ،تذكرت قصة
كيف تعلم العراقيون حب فلسطني وكيف
تربينا على عادات القضية الفلس�طنية،
العراقي�ون يتذك�رون عملي�ة الخالص�ة
والعق�رب يف داخ�ل فلس�طني املحتل�ة يف
الس�بعينيات».واضاف« :أرى الفيل�م
واتذكر كلمات فيروز عندما تقول «اليك
يا مدين�ة الصالة اصيل يا بهية املس�اكن

يا قدس» ،هكذا تربينا يف العراق عىل حب
فلس�طني القضية العادلة التي ال يختلف
عليه�ا اثنان».وتابع« :نق�ف اليوم يف هذا
التجم�ع الكريم لنجدد التأكيد عىل موقف
العراق املبدئي والثابت والحاس�م واملتفق
عليه بني كل فئات املجتمع العراقي وبني
كل االط�راف السياس�ية واالجتماعي�ة
والديني�ة يف دع�م القضية الفلس�طينية
العادل�ة وإدان�ة الجرائ�م املرعب�ة الت�ي
ارتكبه�ا االحتالل االرسائييل ضد ش�عبنا
الفلس�طيني األع�زل واعتباره�ا جرائ�م
حرب ضد شعب يواجه بشجاعة تأريخية
احتلاالً غاش�ما ً تج�اوز كل االعتب�ارات
االنسانية وانتهك الحقوق ،وأولها حقوق
الش�عب الفلس�طيني يف دولت�ه العادل�ة
وعاصمتها القدس ،قدس املسجد االقىص
الرشي�ف اوىل القبلتني وثال�ث الحرمني».
وأك�د بالق�ول« :انن�ا يف الع�راق ش�عبا ً
وحكوم�ة وفعالي�ات سياس�ية ووطنية
وش�عبية ننظر اىل القضية الفلس�طينية
م�ن منظار واح�د وليس م�ن منظارين،
ونس�تلهم قيم دينن�ا الحني�ف وعروبتنا
وأصالتن�ا وحضارتنا وتأريخنا املمتد عرب
عصور التعاطي مع عادات هذه القضية
وبإعتبارها قضية عراقية بإمتياز».

تفاصيل ص2

بعد  11يوماً من القصف اإلسرائيلي على غزة

الفلسطينيون ينتصرون بقطوفهم مثار الصمود بعد دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ

غزة /متابعة الزوراء:
احتفل الفلس�طينيون يف قطاع غزة بعد بدء وقف
إلطلاق النار بين إرسائيل وحرك�ة حماس حيز
التنفي�ذ يف الس�اعة الثاني�ة من صب�اح الجمعة،
وفيما أكد الطرفان ،الخميس ،للوساطة املرصية،
تعهد الرئيس األمريكي جو بايدن باملساعدة عىل
تخفي�ف أثر الدم�ار الناج�م عن أس�وأ قتال بني
الطرفني منذ س�نوات من خالل مساعدة إنسانية
للفلسطينيني بقطاع غزة.ويف الفرتة القصرية التي

سبقت وقف إطالق النار ،استمر إطالق الصواريخ
الفلسطينية ونفذت إرسائيل رضبة جوية واحدة
عىل األق�ل.ويف الدقائق األوىل لب�دء رسيان الهدنة
عمت االحتفاالت قطاع غزة ،يف حني لم ُتس�مع يف
الجان�ب اإلرسائييل ّ
أي من صاف�رات اإلنذار التي
ظلّ�ت عىل م�دى  11يوما تدوي لتحذير الس�كان
م�ن أكثر م�ن  4300صاروخ أطلقته�ا الفصائل
الفلس�طينية من القطاع املحارص باتجاه الدولة
العربية.وبعد تصعيد عس�كري اس�تمر  11يوما،

وزير اخلارجية الفلسطيين يزور
بغداد اليوم

بغداد /الزوراء:
م�ن املق�رر أن يج�ري وزي�ر الخارجيّ�ة
الفلسطيني ،رياض املالكي ،زيارة رسمية
اليوم األحد إىل العاصمة بغداد ،يسلم خاللها
رس�الة من الرئيس الفلس�طيني ،محمود
عباس ،إىل نظيره ،برهم صال�ح ،ورئيس

مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،فيما
اكد املندوب الدائم للعراق لدى األمم املتحدة
الس�فري ،محم�د حسين بحر العل�وم ،أن
سياسة ارسائيل توسعية ال تطمح للحلول
السلمية واستقرار املنطقة .

تفاصيل ص2

نقيب الصحفيني ينعى املفكر والصحفي
عبد اجلبار احلجامي

بغداد /الزوراء:
نعى نقي�ب الصحفيين العراقيني رئيس
اتح�اد الصحفيين العرب مؤي�د الالمي،
ام�س الس�بت ،املفك�ر والصحف�ي عب�د
الجب�ار وحي�د الحجام�ي الذي ت�ويف اثر
مضاعفات فيروس كورونا.وقال الالمي
يف تغري�دة ل�ه تابعته�ا “ال�زوراء” :غيب
امل�وت انس�انا ً ومفك�را ً وصحفي�ا ً كبريا،
فبعد إصابته بفريوس كورونا أسلم الروح
اىل باريه�ا األخ الكبري والعزيز عبد الجبار
وحيد الحجامي “.واضاف“ :لقد كان نعم
األخ والصدي�ق املليء بالوف�اء والتواضع
رحمه الله وأس�كنه فس�يح جناته وألهم

أهله الصرب والس�لوان وإنا لل�ه وإنا إليه
راجعون”.

اتلتيكو مدريد يتوج بطال للدوري
االسباني للمرة  11يف تارخيه
بغداد /متابعة الزوراء:
ت�وج أتلتيك�و مدري�د بلق�ب ال�دوري
اإلس�باني رس�م ًيا بع�د ف�وزه على بلد
الولي�د بنتيج�ة ( ،)2-1يف املب�اراة الت�ي
جمعتهما مساء امس السبت ،يف الجولة
 38واألخيرة م�ن الليجا.تقدم أوس�كار
بالنو لبلد الوليد يف الدقيقة  ،18ثم تعادل
أنخي�ل كوري�ا ألتلتيك�و بالدقيق�ة ،57

وأض�اف لويس س�واريز اله�دف الثاني
للروخي بالنك�وس بالدقيق�ة .67وبهذا
االنتصار ،أنهى األتليتي الدوري اإلسباني
متص�درًا للبطول�ة برصي�د  86نقط�ة،
بفارق نقطتين عن أقرب مالحقيه ريال
مدري�د ( 84نقطة) ،بينم�ا تجمد رصيد
بل�د الوليد عند  31نقط�ة باملركز الـ 19
وقبل األخري.

واف�ق املجلس الوزاري اإلرسائييل املصغر وحركتا
حماس والجهاد اإلسلامي مس�اء الخميس عىل
وق�ف إلطلاق النار.وقال بيان ص�ادر عن مكتب
رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتانياهو «وافق
مجل�س ال�وزراء باإلجم�اع عىل توصي�ة جميع
املسؤولني األمنيني بقبول املبادرة املرصية بوقف
ثنائي غري مرشوط إلطالق النار».وأكد مسؤولون
يف حركتي حماس والجهاد اإلسالمي لوكالة األنباء
الفرنس�ية املوافقة عىل التهدئة التي «دخلت حيز

األمن النيابية لـ
الزوراء /يوسف سلمان:
تزامن�ا م�ع ترقب عودة مجل�س النواب
النعق�اد جلس�اته االعتياديـ�ة ،تعت�زم
لجنة األمن والدفاع النيابية اس�تضافـة
قي�ادات امنية وعس�كرية للوقوف عىل

التنفيذ الساعة الثانية صباحا» الجمعة.وجاء هذا
التطور بع�د يوم من حث الرئي�س األمريكي جو
بايدن لرئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتانياهو
عىل الس�عي إىل التهدئة ووسط محاوالت وساطة
من مصر وقطر واألم�م املتحدة.وقال مس�ؤول
يف حم�اس لرويرتز إن وقف إطالق النار س�يكون
عىل أس�اس «متبادل ومتزامن».وكانت الهجمات
الصاروخية التي تش�نها حم�اس وحركة الجهاد
قد اس�تؤنفت يف وقت س�ابق الخميس بعد توقف

دام ثماني س�اعات كما واصلت إرسائيل قصفها
الذي قالت إنه يهدف لتدمري القدرات العس�كرية
للفصائ�ل الفلس�طينية لردعها ع�ن خوض أي
مواجهة يف املس�تقبل.ويقول مسؤولون بقطاع
الصح�ة يف غزة إنه منذ ان�دالع القتال يف العارش
م�ن أيار /ماي�و س�قط  232قتيلا ،بينهم 65
طفلا و 39ام�رأة ،وأصي�ب أكثر م�ن  1900يف
القصف الجوي .وتقول إرسائيل إنها قتلت 160
مسلحا عىل األقل يف قطاع غزة.وذكرت السلطات

اإلرسائيلي�ة أن ع�دد القتىل بل�غ  12يف إرسائيل
وإن املئ�ات يعالجون من إصابات تعرضوا لها يف
هجمات صاروخية أث�ارت الذعر وجعلت الناس
يهرع�ون إىل املخابئ.وناق�ش باي�دن الخمي�س
الوض�ع يف قط�اع غزة مع الرئي�س املرصي عبد
الفت�اح الس�ييس وقال البي�ت األبي�ض يف وقت
س�ابق إن التقارير التي أف�ادت بوجود خطوات
صوب وقف إلطالق النار «مشجعة».

تفاصيل ص3

 :استضافة قيادات أمنية وعسكرية حول اخلروقات وحوادث االغتياالت
مالبس�ات الخروق�ات االخيرة يف بغداد
واملحافظ�ات ،وح�وادث االغتياالت التي
طال�ت ناش�طني واعالمييـن.وق�ررت
اللجن�ة النيابي�ة اس�تضافة نائ�ب قائد
العملي�ات املشتركة ،الفري�ق الرك�ن

عب�د االمير الش�مري ،ورئي�س جه�از
االم�ن الوطني وقادة اخري�ن يف مديرية
االستخبارات وجهاز املخابرات الوطني،
بع�د عطلة عي�د الفطر املب�ارك للوقوف
عىل مالبسات الخروقات االخرية .واكدت

قائد القوات األمريكية يبحث عن حل ملشكلة
اهلجمات بالطائرات املسرية

واشنطن /متابعة الزوراء:
أك�د قائ�د الق�وات األمريكي�ة يف الشرق األوس�ط أن تطوير
أساليب التعامل مع الهجمات املنفذة بطائرات مسرية صغرية
ال ي�زال أولوية قصوى ،مقرا بأن واش�نطن لم تصل إىل حلول
له�ذه املش�كلة بعد.وح�ذر قائد القي�ادة املركزي�ة األمريكية
الجنرال كينيث (فرانك) ماكينزي ،امس السبت ،يف ترصيحات
للصحفيني املرافقني له خالل جولته اإلقليمية الحالية ،من أن
وترية اس�تخدام طائرات هجومية مسرية من قبل الجماعات
املس�لحة املدعوم�ة م�ن إي�ران م�ن املتوق�ع أن تتصاع�د يف
السنوات القليلة القادمة.ورجح الجنرال أن الفصائل املسلحة
يف الع�راق ق�د تع�ول عىل ش�ن هجم�ات مح�دودة بطائرات
مسيرة عىل القوات األمريكية بهدف إجبارها عىل االنسحاب

م�ن البلاد ،واصفا هذا الوض�ع بأنه خطري.ولف�ت ماكينزي
إىل أن هذه الطائرات املسيرة الصغرية تمثل تحديا ملموس�ا،
بس�بب سهولة رشائها وتكلفتها املنخفضة وصعوبة رصدها
واعرتاضها .مشددا عىل رضورة أن تجد الواليات املتحدة سبال
جدي�دة للتعامل مع هذا الخطر يف الرشق األوس�ط وغريه من
مناط�ق العالم.وق�ال“ :نعمل ب�دأب عىل إيجاد حل�ول تقنية
ستتيح لنا زيادة فعالية التصدي للدرونات”.وأوضح :أن هذه
الجهود تتمثل بالبحث عن س�بل جديدة لقطع روابط التحكم
بني الطائرة املسيرة ومش�غلها وتحسين أجهزة االستشعار
الخاصة بالرادارات بهدف رصد مثل هذه التهديدات عىل وجه
الرسعة ،باإلضافة إىل إيجاد س�بل إلكرتوني�ة وحركية فعالة
إلسقاط الدرونات الصغرية.

لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة دعمهـا
للحراك النيابي الستضافة القادة االمنيني
عىل خلفية الخروق�ات االخرية وحوادث
االستهدافات .وقال عضو اللجنة ،النائب
محمد الوحييل ،لـ»الزوراء» :ان «التحرك

النياب�ي الس�تضافة قي�ادات امني�ة
واس�تخبارية وعس�كرية يأتي لرضورة
توفير العدالة وتطمين ارس املخطوفني
واملستهدفني «.

تفاصيل ص2

بغداد وباريس تبحثان تفعيل عقود
التسليح العسكري

بغداد /الزوراء:
بحث مستش�ار األمن القومي العراقي ،قاس�م
األعرجي ،م�ع رئيس�ة لجنة الدف�اع يف الربملان
الفرنيس ،فرانسواز دوما ،تفعيل عقود التسليح
مع وزارة الدفاع العراقية.واستعرض األعرجي،
بحس�ب بي�ان ملكتب�ه خلال اس�تقباله دوما،
جه�ود الحكوم�ة العراقي�ة يف مل�ف مخيم�ات
النازحين ،خصوص�ا مخيم اله�ول والعمل عىل
إنهائه من خالل تعاون املجتمع الدويل للتخلص
م�ن آث�اره “الكارثية”.ونق�ل البي�ان األعرجي
قول�ه :إن “دور التحالف الدويل س�يقترص فقط
على التدري�ب وتطوير قدرات الق�وات العراقية

بع�د االنس�حاب الكامل واملس�اعدة على املهام
الداعم�ة لألم�ن ،ملكافح�ة التط�رف العنيف”.
وأض�اف أن “الع�راق يلعب دورا كبريا يس�اهم
يف اس�تقرار املنطقة ،ولن يكون ضمن سياس�ة
املح�اور ،بل يمارس دورا كبيرا لجمع اآلخرين
على طاولة الحوار والتفاهم”.وأش�اد األعرجي
ب�دور الدول التي س�اعدت الع�راق يف حربه ضد
اإلرهاب.م�ن جانبه�ا ،أكدت ،فرانس�واز دوما،
رغبة بالدها يف زي�ادة التعاون مع العراق ودعم
القدرات العراقية ،خصوصا يف مجاالت التسليح
والعمليات النفس�ية واالس�تخبارية ومكافحة
التطرف العنيف.

أكد عدم تشكيله حكومة تليب رغبات عون أو أي فريق سياسي

احلريري :رئيس اجلمهورية يريد منا تعديل الدستور ..وإذا مل نفعل يطالب بتغيريه باملمارسة
بريوت /متابعة الزوراء:
قال رئيس الحكوم�ة اللبناني املُكلّف،
س�عد الحريري ،أمام الربمل�ان ،إنه لن
يش�كل الحكوم�ة كما يريده�ا رئيس
الجمهورية ميش�ال عون بل سيشكل
حكوم�ة لوق�ف االنهي�ار االقتصادي.
وق�ال الحري�ري ،يف جلس�ة خصصت
ملناقش�ة رس�الة كان بع�ث بها عون
ملجلس النواب حول عجز الحريري عن
التأليف“ :نحن أمام رئيس للجمهورية

يقول للنواب :سميتم رئيسا ً للحكومة
أن�ا ال أري�ده ولن أس�مح له بتش�كيل
حكومة”.وأض�اف الحري�ري“ :رئيس
الجمهورية يريد منا تعديل الدستور..
وإذا ل�م نفع�ل ،يري�د تغيري الدس�تور
باملمارس�ة من دون تعدي�ل” ،مضيفا ً
أن ع�ون “يعطل الحياة السياس�ية يف
البالد” بانتظار أن يتم ما يريده.وتابع:
“لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق
الرئيس وال أي فريق س�يايس ،بل كما

يتطلبه وقف االنهيار ومنع “االرتطام
الكبري” الذي يه�دد اللبنانيني”.واعترب

الحريري أن رس�الة ع�ون “تهدف إىل
تربئة ذم�ة فخامته م�ن تهمة عرقلة
التشكيل شأنها شأن الرسائل املوجهة
إىل عواص�م أجنبي�ة لحماي�ة بع�ض
الحاشية واملحيطني والفريق السيايس
من عقوبات يلوح بها االتحاد األوروبي
أو الدول”.وأض�اف“ :لق�د قل�ت من�ذ
اليوم األول لقبويل لهذه املهمة الوطنية
النبيلة والخطرية يف آن معا ،وللتحديات
الهائلة املاثلة أمامنا ،بأنني لن أش�كل

إال حكومة اختصاصيني غري حزبيني،
والتي باتت تش�كل رشطا ً مسبقا ألي
دع�م خارج�ي ،واملفصل�ة يف خارطة
الطري�ق الت�ي بات�ت معروفة باس�م
املبادرة الفرنسية”.وتعليقا ً عىل رسالة
عون ورد الحريري ،قال رئيس مجلس
النواب نبيه ب�ري :إن “موقف املجلس
هو تكليف الحري�ري ،وأي موقف غري
ذلك يتطلب تعديالً يف الدستور ...وهذا
األمر غري وارد حالياً”.
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خالل حضورها املؤمتر الدولي الذي أقامه حتالف الفتح

الرئاسات الثالث تؤكد موقف العراق الثابت ملساندة الشعب الفلسطيين
بغداد /الزوراء:
اكدت الرئاسات الثالث موقف العراق
الثابت لدعم ومساندة الشعب
الفلسطيني.
وقال رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
خالل املؤتمر الدويل االول لدعم واسناد
مقاومة الشعب الفلسطيني ضد االحتالل
الصهيوني ،الذي اقامه تحالف الفتح يف
بغداد ،وتابعته «الزوراء» :إننا «نجتمع
هنا اليوم لتأكيد موقف العراق الثابت
ملساندة الشعب الفلسطيني» ،مبينا ً
أنه «ال أمن وال استقرار يف املنطقة دون
تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني».
ً
دولة وشعبا ً مع
واضاف أن «العراق
النضال واإلرصار الفلسطينيني».
من جهته ،قال رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،يف كلمته خالل
املؤتمر« :خالل حضوري يف الدقائق
املاضية وأنا ارى هذا الفيلم الذي يعرب عن
معاناة الشعب الفلسطيني ،تذكرت قصة
كيف تعلم العراقيون حب فلسطني وكيف
تربينا عىل عادات القضية الفلسطنية،

العراقيون يتذكرون عملية الخالصة
والعقرب يف داخل فلسطني املحتلة يف
السبعينيات».
واضاف« :أرى الفيلم واتذكر كلمات فريوز
عندما تقول «اليك يا مدينة الصالة اصيل
يا بهية املساكن يا قدس» ،هكذا تربينا يف
العراق عىل حب فلسطني القضية العادلة
التي ال يختلف عليها اثنان».
وتابع« :نقف اليوم يف هذا التجمع الكريم
لنجدد التأكيد عىل موقف العراق املبدئي
والثابت والحاسم واملتفق عليه بني كل
فئات املجتمع العراقي وبني كل االطراف
السياسية واالجتماعية والدينية يف دعم
القضية الفلسطينية العادلة وإدانة
الجرائم املرعبة التي ارتكبها االحتالل
االرسائييل ضد شعبنا الفلسطيني األعزل
واعتبارها جرائم حرب ضد شعب يواجه
بشجاعة تأريخية احتالالً غاشما ً تجاوز
كل االعتبارات االنسانية وانتهك الحقوق،
وأولها حقوق الشعب الفلسطيني يف
دولته العادلة وعاصمتها القدس ،قدس
املسجد االقىص الرشيف اوىل القبلتني

وثالث الحرمني».
وأكد بالقول« :اننا يف العراق شعبا ً
وحكومة وفعاليات سياسية ووطنية

وشعبية ننظر اىل القضية الفلسطينية
من منظار واحد وليس من منظارين،
ونستلهم قيم ديننا الحنيف وعروبتنا

وأصالتنا وحضارتنا وتأريخنا املمتد عرب
عصور التعاطي مع عادات هذه القضية
وبإعتبارها قضية عراقية بإمتياز».

اىل ذلك ،ذكر رئيس مجلس النواب ،محمد
وُجهت
الحلبويس ،خالل املؤتمر« :حني ِ
ُ
الدعوة اىل هذا اللقاء كانت االحداث يف
غزة الفلسطينية يف أشدها ،وهجماتُ
كيان االحتالل يف أبشع صور همجيتها،
ُ
الشعب الفلسطيني يرضب
كما كان
َ
اروع صور الصمود والدفاع عن رشف
وحارضها
وتاريخها
األمة ومقدسا ِتها
ِ
ِ
ومستقبلِها».
واضاف :اليوم نلتقي بعد أن تحقق النرص
إلخواننا الفلسطينينيبانتهاء حرب األح َد
َ
ُ
أسطورة
عرش يوما ،والتي انتهت معها
ُ
الجيش الذي
القبة الحديدية وكذبة
ِ
ُي َّ
صنف من اقوى جيوش العالم امام ارادة
وصمود وصالبة اخواننا الفلسطينيني
الشجعان.
وتابع :لقد بقي العراق وطوال الفرتات
املتعاقبة من تاريخ الدولة العراقية إىل
جانب فلسطني وقضي ِتها املرشوعة،
ومازال العراقيون يضعون هذه القضية
يف مقدمة اهتماما ِتهم ،جاعلني منها
َ
القضية املركزية األوىل .الفتا اىل :ان

2

املسؤولية التاريخية والقانونية تقع عىل
كاهل ك ِل الفعاليات الرسمية والشعبية يف
رضورة مساند ِة االشقاء الفلسطينيني يف
مواجها ِتهم الرشيفة واملرشفة.
ومىض بالقول :انطالقا ً من الشعور
ُ
مجلس النواب
باملسؤولية فقد وجَّ َه
ً
رسالة إىل اتحاد الربملانات العربية
العراقي
لعقد جلس ٍة طارئة ملساندة اخوا ِننا
يف فلسطني والتداو ِل بشأن التحركات
املطلوبة واملتاحة بهذا الصدد ،وقد تم عقد
ً
َ
العدوان
جلسة طارئة أدان فيها
االتحا ُد
العسكري املتواصل للكيان املحتل.
واكد انه «سنشارك هذا األسبوع يف
ُ
تستضيفه
االجتماع االستثنائي الذي
ُ
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للجنة
فلسطني يف اتحاد مجالس الدولاألعضا ِء
يف منظمة التعاون اإلسالمي ملناقش ِة
اإلمكانيات الدبلوماسية
استخدام
ِ
لدعم القضي ِة الفلسطينية،
الربملانية
ِ
ووضع نهاي ٍة العتداءات الكيان املحت ِل ضد
ِ
الشعب الفلسطيني يف املحافل العربية
واإلسالمي ِة والدولية كافة».

حراك نيابي فاعـل ومجع تواقيع الستضافة القادة األمنيني

وزير اخلارجية الفلسطيين يزور بغداد اليوم

األمن النيابية لـ  :استضافة قيادات أمنية وعسكرية
حول اخلروقات وحوادث االغتياالت

العراق :سياسة إسرائيل توسعية وال تطمح للحلول السلمية واستقرار املنطقة

الزوراء /يوسف سلمان:
تزامنا مع ترقب عودة مجلس النواب
النعقاد جلساته االعتياديـة ،تعتزم
لجنة األمن والدفاع النيابية استضافـة
قيادات امنية وعسكرية للوقوف عىل
مالبسات الخروقات االخرية يف بغداد
واملحافظات ،وحوادث االغتياالت التي
طالت ناشطني واعالمييـن.
وقررت اللجنة النيابية استضافة نائب
قائد العمليات املشرتكة ،الفريق الركن
عبد االمري الشمري ،ورئيس جهاز
االمن الوطني وقادة اخرين يف مديرية
االستخبارات وجهاز املخابرات الوطني،
بعد عطلة عيد الفطر املبارك للوقوف
عىل مالبسات الخروقات االخرية .
واكدت لجنة االمن والدفاع النيابية
دعمهـا للحراك النيابي الستضافة
القادة االمنيني عىل خلفية الخروقات
االخرية وحوادث االستهدافات .
وقال عضو اللجنة ،النائب محمد
الوحييل ،لـ»الزوراء» :ان «التحرك
النيابي الستضافة قيادات امنية
واستخبارية وعسكرية يأتي لرضورة

توفري العدالة وتطمني ارس املخطوفني
واملستهدفني «.
واضاف ان « هناك تحركا داخل تحالف
عراقيون النيابي لجمع التواقيع
الستضافة القادة االمنيني ،بسبب
عمليات االستهداف التي طالت نشطاء
ومدنيني لم يتم كشف اللثام عن هوية
مرتكبيها او ينالوا القصاص العادل».
مشريا اىل «وجود عالمات استفهام
عديدة حول جدية الوعود الحكومية
يف بسط االمن واالستقرار ومعاقبة
املجرمني والقتلة».
واوضح ان «هناك تفاعال نيابيا جادا
مع الدعوة الستضافة القادة االمنيني،
وهناك رغبة حقيقية لكشف مالبسات
الجرائم االخرية والوقوف عند اسبابها
والجهات التي تقف وراءها وهو الذي
يمهد الطريق لبسط االمن واالستقرار
والتهيئة إلجراء االنتخابات املقبلة «.
يأتي ذلك بعد ان دعا تحالف الفتح
الحكومة واجهزتها املختصة اىل التحرك
الرسيع والجاد لبسط األمن واالستقرار
والوصول للجناة ومحاسبتهم عن

عمليات إغتيال ناشطني وإعالميني
وإعتداءات عىل بعثات دبلوماسية،
وتحركات غري منضبطة هي أقرب
اىل الفوىض والتخريب منها اىل
االحتجاجات املطلبية املرشوعة .
واكد التحالف رضورة قطع الطريق
عىل محاوالت التأجيج وتغذية التصعيد
بشتى أشكاله قبل أن تستفحل هذه
املمارسات وتتحول اىل فتنة خطرية
تهدد السلم األهيل وتعرقل اجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها املقرر.
ودعـا ،يف بيان صحفي ،الحكومة اىل
اعادة النظر ببعض إجراءاتها بخصوص
تلك التي طالت ضباطا ً ومسؤولني
أمنيني كبارا ً باألقصاء واالبعاد ممن
أثبت الواقع إنهم عىل مستوى عا ٍل من
املهنية وحسن األداء ،مذكرا الحكومة
بالوعود التي قطعتها خصوصا ً ما
يتعلق منها بتهيئة السبل والظروف
املالئمة إلجراء االنتخابات النيابية يف
موعدها املقرر ،والرشوع بعمل جاد
يضمن تأمني وتحسني الحياة املعيشية
للمواطنني.

بعد تسجيل  3655إصابة جديدة و 21حالة وفاة

وفيات كورونا يف العراق تتخطى الـ  16ألفا وعدد امللقحني
يتعدى  520ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
السبت ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  3655اصابة
جديدة و 21حالة وفاة وشفاء 4778
حالة ،حددت دائرة صحة الرصافة
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب

املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ، 32729 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية10088740 :
 ،مبينة انه تم تسجيل  3655اصابة
جديدة و 21حالة وفاة وشفاء 4778
حالة.

واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ، )%92.5( 1076804بينما عدد حاالت
االصابات الكيل ، 1164149 :اما عدد
الحاالت التي تحت العالج ، 71187 :يف
حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ، 460 :وعدد حاالت الوفيات
الكيل ،16158 :الفتة اىل ان مجموع
عدد امللقحني.520491 :

بغداد /الزوراء:
من املقرر أن يجري وزير الخارجيّة الفلسطيني ،رياض
املالكي ،زيارة رسمية اليوم األحد إىل العاصمة بغداد،
يسلم خاللها رسالة من الرئيس الفلسطيني ،محمود
عباس ،إىل نظريه ،برهم صالح ،ورئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،فيما اكد املندوب الدائم للعراق
لدى األمم املتحدة السفري ،محمد حسني بحر العلوم،
أن سياسة ارسائيل توسعية ال تطمح للحلول السلمية
واستقرار املنطقة
وقال السفري الفلسطيني يف بغداد ،يف ترصيح صحفي:
انه سيزور العراق ،بصفته مبعوث الرئيس الفلسطيني
وسيلتقي خالل زيارته الرئاسات الثالث وعددا من
القيادات السياسية العراقية.
واوضح عقل َّ
أن “الزيارة تهدف إىل تفعيل العمل السيايس
العراقي الفلسطيني وتوقيع اتفاقية (التنسيق املشرتك)
ملواجهة استحقاقات املرحلة املقبلة يف مواجهة العدوان
االرسائييل”.
ويف سياق اخر ،اكد املندوب الدائم للعراق لدى األمم
املتحدة السفري ،محمد حسني بحر العلوم ،أن سياسة
ارسائيل توسعية وال تطمح للحلول السلمية واستقرار
املنطقة ،داعيا املجتمع الدويل للوقوف ضد السياسات

واألعمال االستيطانية.
وقال بحر العلوم ،يف كلمة العراق خالل الجلسة
العلنية للجمعية العامة لألمم املتحدة ،ملناقشة الوضع
يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،املنعقدة يف تاريخ
 2021/5/20يف نيويوركُ :
«تدين جمهورية العراق
االعتداءات التي ارتكبها الكيان اإلرسائييل ضد أبناء
الشعب الفلسطيني ،والتي ُتعد انتهاكا ً صارخا ً لحقوق
اإلنسان واملواثيق والقرارات الدولية ،وعائقا ً أمام عملية
السالم يف املنطقة».
وأضاف ان «اقتحام باحة املسجد األقىص ومنع املصلني
من الوصول ألداء شعائرهم الدينية واستهداف املدنيني
ُ
العزل وما تاله من اعتداءات وحشية وغارات متواصلة
ملدينة القدس املحتلة والشيخ جراح وقطاع غزة ،وتدمري
ال ُبنى التحتية واملجمعات السكنية والتي أدت إىل تهجري
األهايل والنزوح من منازلهم وتركهم بال مأوىُ ،يعد
تصعيدا ً خطريا ً من قبل حكومة هذا الكيان وانعكاس
لسياساته التوسعية التي ال تطمح ألي حلول سلمية
واستقرار للمنطقة».
وأكد بحر العلوم موقف حكومة وشعب العراق الثابت
واملبدئي ودعمه غري املحدود للقضية الفلسطينية
العادلة ،التي يبذل أبناؤها ،منذ أجيال ،تضحيات يف

األرواح وخسائر مادية كبرية ،للحفاظ عىل حقهم
الثابت يف إقامة دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس
الرشيف وفقا للقرارات الدولية».
كما أدان «العراق ما ص َدر من قرارات غري قانونية وغري
رشعية عن االحتالل اإلرسائييل بشأن القدس ،ويرفض
بتاتا ً املساس بالحق التاريخي يف أرض فلسطني».
ووجه السفري بحر العلوم الدعوة إىل «املجتمع الدويل
الوقوف ضد هذه السياسات واألعمال االستيطانية
والعدوانية التي تكرس لعملية التطهري العرقي والتغيري
الديمغرايف وانتهاك حرمة دور العبادة واألماكن املقدسة،
والعمل عىل إنصاف الشعب الفلسطيني الشقيق الذي
يتعرض إلبادة جماعية ،واستعادة حقوقه املرشوعة
طبقا لقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم
املتحدة».
وشدد عىل ان «يتحمل املجتمع الدويل مسؤولياته
القانونية واألخالقية باملساءلة عن هذه االنتهاكات،
واتخاذ التدابري الكفيلة بحماية املدنيني تحت االحتالل،
واالنسحاب من جميع األرايض املحتلة ،بما فيها
القدس الرشيف ،واإلفراج عن املعتقلني الفلسطينيني
يف السجون اإلرسائيلية ،ووقف اإلجراءات االستيطانية
اإلرسائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس».
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بعد  11يوماً من القصف اإلسرائيلي على غزة

3

الفلسطينيون ينتصرون بقطوفهم مثار الصمود بعد دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ
غزة /متابعة الزوراء:
احتفل الفلسطينيون يف قطاع غزة بعد بدء وقف
إلطلاق النار بين إرسائيل وحرك�ة حماس حيز
التنفي�ذ يف الس�اعة الثاني�ة من صب�اح الجمعة،
وفيما أكد الطرفان الخميس للوس�اطة املرصية،
تعه�د الرئيس األمريكي جو بايدن باملس�اعدة يف
تخفي�ف أث�ر الدمار الناج�م عن أس�وأ قتال بني
الطرفني منذ سنوات من خالل مساعدة إنسانية
للفلسطينيني بقطاع غزة.
ويف الفرتة القصرية التي سبقت وقف إطالق النار،
اس�تمر إطالق الصواري�خ الفلس�طينية ونفذت
إرسائيل رضبة جوية واحدة عىل األقل.
ويف الدقائ�ق األوىل لب�دء رسي�ان الهدن�ة عم�ت
االحتف�االت قط�اع غ�زة ،يف حين لم ُتس�مع يف
الجان�ب اإلرسائييل ّ
أي من صاف�رات اإلنذار التي
ظلّت عىل م�دى  11يوما تدوي لتحذير الس�كان
م�ن أكثر م�ن  4300صاروخ أطلقته�ا الفصائل
الفلس�طينية من القطاع املحارص باتجاه الدولة
العربية.
وبعد تصعيد عس�كري اس�تمر أحد عشر يوما،
وافق املجلس الوزاري اإلرسائييل املصغر وحركتا
حماس والجهاد اإلسلامي مس�اء الخميس عىل
وقف إلطالق النار.
وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن مكت�ب رئيس ال�وزراء
اإلرسائيلي بنيامين نتانياه�و “واف�ق مجل�س
ال�وزراء باإلجماع عىل توصية جميع املس�ؤولني
األمنيني بقبول املبادرة املرصية بوقف ثنائي غري
مرشوط إلطالق النار”.
وأك�د مس�ؤولون يف حركت�ي حم�اس والجه�اد
اإلسلامي لوكالة األنباء الفرنس�ية املوافقة عىل
التهدئة التي “دخلت حيز التنفيذ الساعة الثانية
صباحا” الجمعة.
وج�اء ه�ذا التط�ور بعد ي�وم من ح�ث الرئيس
األمريك�ي جو باي�دن لرئيس ال�وزراء اإلرسائييل
بنيامني نتانياهو عىل الس�عي إىل التهدئة ووسط
مح�اوالت وس�اطة م�ن مصر وقط�ر واألم�م
املتحدة.
وقال مس�ؤول يف حماس لرويرتز إن وقف إطالق
النار سيكون عىل أساس “متبادل ومتزامن”.
وكانت الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس
وحرك�ة الجه�اد ق�د اس�تؤنفت يف وقت س�ابق
الخمي�س بع�د توق�ف دام ثمان�ي س�اعات كما
واصل�ت إرسائي�ل قصفها الذي قال�ت إنه يهدف

مصر تقدم  500مليون دوالر إلعادة إعمار غزة والبنك
الدولي والدول العربية ستحذو حذو القاهرة
لتدمري القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية
لردعها عن خوض أي مواجهة يف املستقبل.
ويقول مس�ؤولون بقطاع الصحة يف غزة إنه منذ
اندالع القتال يف العارش من أيار /مايو سقط 232
قتيلا ،بينهم  65طفال و 39ام�رأة ،وأصيب أكثر
من  1900يف القصف الجوي .وتقول إرسائيل إنها
قتلت  160مسلحا عىل األقل يف قطاع غزة.
وذكرت الس�لطات اإلرسائيلية أن عدد القتىل بلغ
 12يف إرسائيل وإن املئ�ات يعالجون من إصابات
تعرض�وا لها يف هجمات صاروخي�ة أثارت الذعر
وجعلت الناس يهرعون إىل املخابئ.
وناق�ش باي�دن الخمي�س الوضع يف قط�اع غزة

م�ع الرئيس املصري عبد الفتاح الس�ييس وقال
البي�ت األبي�ض يف وق�ت س�ابق إن التقارير التي
أفادت بوجود خطوات ص�وب وقف إلطالق النار
“مشجعة”.
وش�هد قط�اع غ�زة خس�ائر فادح�ة على مدار
 11يوم�ا ً م�ن الغ�ارات والقص�ف اإلرسائيلي،
س�واء برشية أو مادية .ف�إىل جانب مئات القتىل
والجرح�ىُ ،هدم�ت عشرات املبان�ي يف القطاع،
ولحق�ت أرضار بالغ�ة بالبنية التحتي�ة التي قد
تحتاج لسنوات إلعادة البناء.
ودخ�ل ّ
اتفاق لوق�ف إطلاق النار ّ
توصل�ت إليه
بوساطة مرصية إرسائيل والفصائل الفلسطينية

استشهاد الصحفي الفلسطيين يوسف أبو حسني

احتاد الصحفيني العرب يدين اهلجوم
اإلسرائيلي الغاشم على غزة
بغداد /الزوراء:
أدان االتح�اد الع�ام للصحفيين
العرب الهجمات الرببرية التي ما
زالت مس�تمرة م�ن جانب قوات
اإلحتلال اإلرسائيلي على قطاع
غزة .
وق�ال رئي�س االتح�اد ،مؤي�د
الالمي ،يف بي�ان تلقت “ الزوراء”
نس�خة من�ه  :ان االتح�اد العام
للصحفيني العرب يدين الهجمات
الرببرية من جانب قوات اإلحتالل
اإلرسائييل عىل قطاع غزة.
واض�اف الالم�ي :وق�د نت�ج عن
هذه الغ�ارات الجوية اإلرسائيلية
قصف من�زل الش�هيد الصحفي
الفلس�طيني يوس�ف أبو حسني

ىف حي الش�يخ رضوان ىف غزة ،ما
أدى اىل إستشهاده .
وتاب�ع الالم�ي :ان االتح�اد
الع�ام للصحفيين الع�رب يؤكد

إدانت�ه الدامغة لق�وات اإلحتالل
اإلرسائيلي ،الت�ي ما زالت تش�ن
غارات بربرية لم يسبق لها نظري
ض�د الصحفيين الفلس�طينيني
والش�عب الفلس�طيني البط�ل،
ويج�ب تقدي�م مرتكبيه�ا اىل
املحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة ،إذ
إنها جرائم يعاقب عليها القانون
الدويل .
واكد الالم�ي ،بحس�ب البيان :ان
االتح�اد يطال�ب كل املنظم�ات
الدولية ومنظمات القانون الدويل
وحق�وق االنس�ان بإدان�ة ه�ذه
األعمال الرببرية من جانب إرسائيل
ض�د الصحفيين الفلس�طينيني
والشعب الفلسطيني .

السودان يعرض على روسيا وجودا حمدودا
على البحر األمحر

الخرطوم/متابعة الزوراء:
وجدت السلطات االنتقالية يف السودان
نفسها يف ورطة حقيقية بسبب تمسك
روس�يا باتفاقيات س�ابقة تضمن لها
وجودا عس�كريا يف البح�ر األحمر من
خالل قاعدة “فالمنغو” يف بورتسودان،
يف الوقت الذي تسعى فيه الخرطوم إىل
تدعي�م عالقاتها مع الوالي�ات املتحدة
بعد رفعها من قائمة اإلرهاب.
وكش�فت مصادر سودانية مطلعة ،أن
الخرطوم عرضت عىل موس�كو صيغة
اتفاق تتضمن إمكانية السماح بتواجد
رويس مح�دود يف قاع�دة “فالمنغ�و”
دون آليات عسكرية كبرية أو بطاريات
صواري�خ أو التأس�يس ملط�ار حربي.
ويك�ون التع�اون يف إط�ار الصيان�ة
والدع�م الفن�ي ،م�ا يعن�ي أن يصبح
جوهر القاعدة املطلوبة “مدنيًّا ويقدم
خدمات لوجس�تية للبواخر دون عتاد
عسكري ُيحرج السودان أمام رشكائه
الغربيني”.
ّ
وتمس�ك وفد عس�كري رويس بقيادة
نائ�ب وزي�ر الدف�اع ألكس�ندر فومني
ّ
املوقع�ة من�ذ أواخ�ر
باالتفاقي�ات
عه�د الرئي�س الس�ابق عم�ر البشير
والت�ي تقضي بإنش�اء مرك�ز إلمداد
األس�طول الرويس يف الس�ودان ،وذلك
خلال مباحثات�ه التي اس�تمرت أيّامً ا
م�ع قي�ادات عس�كرية س�ودانية يف
الخرطوم.
وانترشت معلومات الشهر املايض عن
وقف مرشوع بناء قاع�دة “فالمنغو”
دون أن يصدر بيان رسمي عن مجلس
السيادة أو الحكومة بشأن هذا اإلجراء،
غري أن قيادات حكومي�ة عديدة أكدت

يف ترصيحات مختلف�ة إرجاء التعاون
العسكري مع روس�يا إىل حني تشكيل
املجلس الترشيعي.
وكش�فت املص�ادر ذاته�ا أن “املكون
العس�كري يبح�ث ع�ن ح�ل ملعادل�ة
استمرار التعاون مع موسكو وضمان
اس�تمرار الدعم الغربي ،وال يريد غلق
الب�اب أمام روس�يا ،ألن هناك عالقات
عس�كرية متط�ورة بين البلدين عىل
مستوى التس�ليح والتدريب والتطوير
التكنولوجي واالستخبارات املعلوماتية
عرب األقمار الصناعية”.
ويف مقاب�ل ذلك س�عى الوف�د الرويس
إىل الحف�اظ عىل ق�وام االتفاقية وعدم
املس�اس به�ا بش�كل كام�ل ،وق�دم
مغريات تس�ليحية للجيش السوداني
تمكنه م�ن الحفاظ عىل الوضع الحايل
بينهما ،وعقد اتفاقية عسكرية طويلة
امل�دى تع�زز فك�رة الوج�ود يف البح�ر
األحمر.
وكان نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة الرويس
ميخائيل بوغدانوف قال الثالثاء املايض
إن بالده والسودان يواصالن املشاورات
بخص�وص االتف�اق املتعل�ق بإنش�اء
قاعدة عس�كرية روس�ية على البحر
األحمر ،مش ً
ريا إىل اهتمام البلدين بهذا
املرشوع.
وأش�ار الخبري اإلستراتيجي الرش�يد
محم�د إبراهي�م إىل أن روس�يا تحاول
بش�تى الطرق تس�وية الخلاف حول
قاع�دة “فالمنغ�و” وتحيي�د انحي�از
املكون املدني إىل الواليات املتحدة بشكل
ت�ام ،وتقدي�م ما ي�وازي الدع�م الذي
تحصل عليه الخرطوم من واشنطن.
ويع�د الوفد ال�رويس هو الثان�ي الذي

يزور السودان منذ قرار وقف االنتشار
يف قاع�دة “فالمنغو” ،حيث ناقش منذ
نحو أس�بوعني وفد عس�كري آخر مع
رئيس مجلس السيادة االنتقايل الفريق
أول عبدالفتاح الربهان إمكانية تنفيذ
االتفاقي�ة الس�ابقة ،وب�دا أن األم�ر
بحاج�ة إىل املزي�د م�ن املباحثات عىل
مس�توى قادة الجيشين بغرض ربط
التعاون العسكري بالتواجد الرويس يف
البحر األحمر.
وأضاف الرش�يد  ،أن املكون العسكري
يف الس�ودان ال يريد أن ُيلق�ي بالبيض
كله يف س�لة الواليات املتحدة ويس�عى
ألن يك�ون هن�اك ب�اب مفت�وح أمام
موسكو يمكن االرتكان إليه إذا اقتضت
الحاج�ة ،لكن�ه ال يري�د أن يصبح هذا
التوجه مصد َر إزعاج للدول الغربية.
ويصب البطء يف عملية تعزيز التعاون
بين الخرط�وم وموس�كو يف صال�ح
الطرفين ،فه�و ال يفت�ح الب�اب على
مرصاعيه أمام التواج�د الرويس ،لكن
روس�يا ال تزال موجودة وال ي�زال ُ
أمل
تغيري التردد الس�وداني يراودها ،ولو
ِ
بتقديم مساعدات إضافية للخرطوم.
وتلعب روسيا عىل وتر الدعم العسكري
مقابل الدعم االقتصادي الذي سيتلقاه
الس�ودان م�ن الواليات املتح�دة ودول
االتح�اد األوروب�ي ،فيم�ا تحت�اج
الخرط�وم إىل النوعين والطرفني ،ألن
أسلحة الجيش تهيمن عليها الصناعة
الروس�ية ،وثم�ة صعوب�ات يف إب�رام
اتفاقي�ات عس�كرية م�ع دول غربية
حالي�ا يف وق�ت تعان�ي في�ه البالد من
مشكالت اقتصادية مستعصية تحتاج
إىل مساعدات عاجلة.

يف قط�اع غزة حيّز التنفيذ يف الس�اعة الثانية من
فج�ر الجمعة بعد  11يوما ً من تصعيد عس�كري
هو األعنف بينهما منذ .2014
وفت�ح وقف إطالق النار بني إرسائيل وغزة املجال
أم�ام طرح ملف إعادة إعمار القطاع ،الذي كانت
القاهرة س�باقة في�ه بمبادرتها األخيرة ،حيث
أعلن الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس تقديم
مرص مبلغ  500مليون دوالر إلعادة اإلعمار.
وال تتواف�ر حالي�ا إحصاءات أو تقدي�رات دقيقة
حول حجم الخس�ائر التي لحق�ت بالقطاع ،لكن
وزارة اإلس�كان يف غ�زة قال�ت إن  16,800وحدة
س�كنية لحق�ت به�ا أرضار .من بينه�ا أصبحت

 1800وح�دة غير صالح�ة للعيش فيه�ا بينما
ُدمرت ألف وحدة بالكامل.
وقال محمد ثابت ،املتحدث باس�م محطة توزيع
الكهرباء يف قطاع غزة ،إن التقديرات تشير إىل أن
السكان يحصلون عىل الكهرباء لفرتة من  3إىل 4
ساعات مقابل  12ساعة قبل تفجر القتال.
وق�درت وزارة الزراع�ة يف غ�زة أرضارا بنحو 27
مليون دوالر ش�ملت الصوبات الزراعية واألرايض
الزراعية ومزارع الدواجن.
وقالت األمم املتحدة وجماعات إغاثة إن إمكانية
حصول الفلس�طينيني عىل مياه الرشب محدودة
أو متعذرة.
وبحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز عربية” عن
السيايس الفلسطيني ،أسامة شعث ،املستشار يف
العالق�ات الدولية ،فإن كلفة إع�ادة اإلعمار هذه
املرة س�تكون أعىل مم�ا كانت عليه ع�ام 2014
الذي شهد موجة عنف إرسائيلية شبيهة ،مرجحا
أن تصل إىل  8مليارات دوالر.
ش�عث قال إن�ه “من املفترض أن يك�ون هناك
مؤتمر دويل لدعم جهود إعادة اإلعمار ،عىل غرار
ما جرى يف  ،”2014مشريا إىل أن “إحصاء وتقدير
حج�م الرضر الواقع عىل القطاع يحتاج لفرتة قد
تصل إىل  3أشهر”ُ .يذكر أنه يف أكتوبر  ،2014بعد
الحرب التي ش�هدتها غزة التي اس�تمرت  7أيام
وألحقت أرضارا هائلة بالبنية التحتية يف القطاع،
احتضن�ت القاه�رة “مؤتمر إع�ادة إعمار غزة”
بمش�اركة ممثلني ل�ـ 50دولة ومنظمة ،وش�هد
تعهدات من املش�اركني بتقدي�م  5.4مليار دوالر
دعما للفلسطينيني ،نصفها إلعادة اإلعمار.
والثالثاء املايض ،أعلن الرئيس املرصي عبدالفتاح
الس�ييس ،تقديم مصر مبلغ  500ملي�ون دوالر
كمبادرة مرصية تخصص لصال�ح عملية إعادة
اإلعمار يف قطاع غزة نتيجة األحداث األخرية .كما
وجه الرشكات املرصية املتخصصة باالشتراك يف
تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة.
من جهته ،أكد رئيس ال�وزراء املرصي مصطفى
مدب�ويل ،ب�دء التنس�يق الف�وري م�ع ال�وزارات
والجهات املعنية لتنفيذ املبادرة املرصية ملس�اندة
ً
الفت�ا إىل الدور املهم
الفلس�طينيني يف قطاع غزة،
ال�ذي تق�وم به القيادة السياس�ية على مختلف
الصع�د من أجل احتواء املوق�ف وإنهاء التصعيد
واس�تعادة االس�تقرار .وخصص صندوق “تحيا
مرص” -صندوق حكومي -حس�ابا يف كل البنوك

املرصي�ة لتلق�ي املس�اهمات من داخ�ل وخارج
مصر إلع�ادة إعم�ار غ�زة وتلبي�ة لالحتياجات
املعيشية والدوائية للفلسطينيني.
كم�ا أعل�ن الصن�دوق اس�تعداده إلطلاق قافلة
مس�اعدات إنس�انية للقطاع ،تتضم�ن أكثر من
 100حاوية ستصل لقطاع غزة خالل أيام.
وقبله�ا ويف خضم األزم�ة ،أعلنت مصر دعمها
لقطاع غزة واستعدادها لعالج مصابي االعتداءات
اإلرسائيلي�ة وإرس�ال  65طن�ا ً م�ن األدوي�ة
واملس�تلزمات الطبي�ة ،وتجهي�ز  11مستش�فى
بمحافظ�ات ش�مال س�يناء واإلس�ماعيلية
والقاهرة ،ودعم شمال سيناء بـ  37فريقا طبيا
يف مختل�ف التخصص�ات الطبية لعلاج مصابي
االعتداء اإلرسائييل.
وعودة إىل كلفة إعادة اإلعمار ،نقل موقع “سكاي
ني�وز عربية” عن املحلل الس�يايس الفلس�طيني
ماه�ر صايف إش�ارته إىل أن األرق�ام غري واضحة
اآلن بخص�وص حجم الرضر الذي لحق بالقطاع،
حي�ث إن هن�اك مبان�ي هدمت بش�كل كيل ،كما
مبان
وقعت أرضار بالغة بالبنية التحتية ،وهناك
ٍ
أخ�رى تضررت جزئي�ا وبعضها لم يع�د يصلح
للعي�ش اآلدم�ي .وأوض�ح أن “نح�و  850وحدة
سكنية تعرضت للرضر بخالف العديد من األبراج
السكنية ،سواء بشكل كيل أو جزئي”.
ُيذك�ر أن البنك ال�دويل واالتح�اد األوربي وبعض
ال�دول العربية س�تحذو حذو القاه�رة يف مجال
إعادة إعمار القطاع .ول�م يصدر أي إعالنات من
جانب إيران يف شأن إعادة إعمار قطاع غزة.
والثالثاء املايض ،اتفق الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماك�رون م�ع الس�ييس والعاه�ل األردن�ي امللك
عبدالل�ه الثاني ،عىل إطلاق مبادرة إنس�انية يف
غ�زة ،كما أعلن برنام�ج األغذية العاملي منتصف
األس�بوع ،أن غ�زة “ل�م تع�د تتحم�ل املزيد من
الصدمات” ،معربا عن حاجته إىل  14مليون دوالر
ليتمكن من تقديم املساعدة الطارئة خالل الثالثة
أش�هر املقبلة لنحو  160ألف شخص ترضروا يف
القطاع ،و 60ألفا آخرين يف الضفة الغربية.
ورجح الربنامج يف بيان ملديرته اإلقليمية ملنطقة
الرشق األوسط وش�مال إفريقيا كورين فاليرش،
إمكانية زيادة أعداد املترضرين بش�كل أكرب ،كما
أكد حاجته ل�ـ 31.8مليون دوالر إضافية لتقديم
املساعدات االعتيادية ألكثر من  435ألف شخص
يف غزة والضفة الغربية ملدة  6أشهر مقبلة.

جولة املفاوضات اجلديدة فرصة إلجراء االنتخابات يف الصومال
مقاديشو/األناضول:
رجح محللون وبرملاني�ون صوماليون
أن تس�فر املفاوض�ات السياس�ية
الجدي�دة ع�ن تفاهم�ات سياس�ية قد
تكرس الجمود السيايس الراهن ،وتدفع
البالد نحو إجراء االنتخابات يف غضون
شهور.
وتأت�ي الجول�ة الجدي�دة ،بع�د فش�ل
املفاوض�ات السياس�ية الس�ابقة بني
الحكومة ورؤس�اء الواليات الفيدرالية
يف تقديم إطار زمني محدد لالنتخابات
الرئاس�ية والربملاني�ة يف البلاد نتيجة
غموض يلف آلية إجراء االنتخابات.
وبحس�ب املحللين ،فإن ق�رار الرئيس
الصوم�ايل عب�د الل�ه فرماج�و مطلع
الش�هر الج�اري ،تفوي�ض رئي�س
ال�وزراء محم�د حسين روبىل ب�إدارة
ملف االنتخابات بعد ضغوط سياس�ية
ب�دد مخ�اوف رؤس�اء الوالي�ات م�ن
“اختطاف” الرئي�س لالنتخابات ،وهو
ما يمهد إىل توفر مناخ س�يايس يسمح
للمفاوضني التوصل إىل حل نهائي حول
هذا االستحقاق.
وعق�ب التفوي�ض دع�ا روبلى إىل
مفاوض�ات جديدة كان م�ن املقرر أن
تب�دأ يف  20م�ن ماي�و /أي�ار الجاري،
لكنها تأجلت إىل امس السبت.
كم�ا ق�ال رئي�س ال�وزراء الصوم�ايل،
تعليق�ا على املفاوض�ات الجدي�دة إنه
س�يبذل قص�ارى جه�ده للعم�ل يف كل
ما من ش�أنه أن يس�اهم يف نجاح هذه
املفاوضات م�ن أجل إج�راء انتخابات
نزيهة وشفافة.
وانتهت والية الربملان يف  27ديس�مرب/
كان�ون األول  ،2020فيما انتهت والية
الرئي�س محمد عبد الله فرماجو ،وهي
من أربع س�نوات ،يف  8فرباير/ش�باط
املايض ،لكن عدة جوالت من املفاوضات
لم تنجح يف التوص�ل إىل مواعيد نهائية
لالنتخاب�ات بع�د تحديد مواعي�د أولية
وتأجيلها أكثر من مرة.
وعن رؤيت�ه للمفاوضات الجديدة ،قال
محمد ابتدون النائب يف مجلس الشعب
الصوم�ايل لألناض�ول ،إن املفاوض�ات
الجديدة يس�ودها مناخ س�يايس مالئم
للحال�ة الراهن�ة يف ظ�ل إدارة رئي�س
الوزراء لهذا امللف.
تل�ك اإلدارة ،وف�ق املتح�دث“ ،تتي�ح
لألط�راف املتفاوض�ة إب�داء ن�وع من
املرون�ة لحلحلة الخالف�ات التي أعاقت
إجراء االنتخابات الرئاس�ية والربملانية
يف البالد”.
وأض�اف ابت�دون أن جوه�ر الخالفات
التي أفش�لت املفاوضات السابقة كان
وراءها انقس�ام صف رؤساء الواليات
الفيدرالي�ة بين مؤيدي�ن للرئي�س
فرماج�و ومعارضني ل�ه ،وهو ما حال
دون التوص�ل إىل اتف�اق س�يايس يقود
البالد إىل االنتخابات.
وربط النائب ابتدون نجاح املفاوضات
الجدي�دة برشطني األول التزام رؤس�اء
الواليات الفيدرالية باتفاق 17س�بتمرب
ح�ول االنتخابات دون تقدي�م مطالب

جديدة.
والرشط الثاني ،وفق املحلل الصومايل،
هو اإلرادة السياس�ية لرئي�س الوزراء
وم�دى نجاح�ه يف خل�ق جو س�يايس
يحظى بدعم جميع القوى السياس�ية
يف البالد ،مع إبداء نوع من االستقاللية
السياسية للتعامل مع امللفات الساخنة
كاللجان االنتخابية التي كانت تش�كل
أبرز النقاط الخالفية بني الجانبني.
ويف  17سبتمرب/أيلول املايض ،توصلت
الحكوم�ة االتحادية ورؤس�اء األقاليم
الفيدرالي�ة ،خلال مؤتم�ر تش�اوري
بالعاصمة مقديش�و ،إىل اتفاق إلجراء
انتخاب�ات “غري مبارشة” (عرب ممثلني
للقبائل وليست باالقرتاع املبارش).
وش�دد رشكاء الصومال يف وقت سابق
على أن اتف�اق  17س�بتمرب/أيلول
املايض سيظل أفضل مسار لالنتخابات
الرئاس�ية والربملانية يف البالد ،رافضني
أي بديل آخر عن هذا االتفاق.
ويف قت س�ابق ،تعهدت ال�دول املانحة
للصوم�ال بتوفري ميزاني�ة مالية تقدر
بـ 40ملي�ون دوالر لتنظيم االنتخابات
الرئاس�ية والربملاني�ة ،حي�ث س�تصل
هذه األموال إىل خزانة الحكومة يف حال
توص�ل الق�ادة السياس�يون إىل اتفاق
يفيض إىل إجراء االنتخابات يف البالد.
وعبر ن�واب يف الربمل�ان الصومايل عرب
ترصيح�ات إعالمي�ة أن املفاوض�ات
الجديدة التي يرتأس�ها رئي�س الوزراء
ق�د تش�كل فرص�ة أخيرة للع�ودة إىل
مس�ار االنتخاب�ات ،ونظ�ام الت�داول
السلمي للس�لطة ،محذرين من انزالق
البلاد إىل مربع�ه األول يف حال فش�لت
ه�ذه املفاوض�ات.ويف الس�ياق ،قال�ت
نعيم�ة إبراهي�م النائب�ة يف مجل�س
الش�يوخ لألناضول ،إنه رغ�م التفاؤل
الكبير بالنس�بة لكثريي�ن يف نج�اح
املفاوض�ات الجدي�دة وإنه�اء حال�ة
ع�دم اليقني الس�يايس يف البالد ،إال أنها
تش�كل الفرصة األخرية الت�ي يجب أن
تقتنصه�ا األط�راف لتحديد مس�تقبل
البلاد .وأضاف�ت نعيمة ،أن اس�تغالل

ه�ذه الفرص�ة من ش�أنه أن ي�ؤدي إىل
“تف�رد الصوماليني فيما يتعلق بش�أن
مصري بالدهم الس�يايس وإال س�تبقى
البالد عرضة إلمالءات وتدخالت أجنبية
سياس�يا كما كان الحال يف الحكومات
االنتقالية”.
وتابع�ت نعيم�ة“ :الرس�ائل اإليجابية
الت�ي تبديه�ا األط�راف املفاوضة تأتي
استش�عارا ألهمي�ة التوص�ل إىل اتفاق
س�يايس حول االنتخاب�ات بعد تجارب
من حالة عدم االس�تقرار الذي شهدته
البالد يف األيام املاضية”.
من جهته ،علق الناطق باسم الحكومة
الصومالي�ة محمد إبراهي�م ،يف حديثه
لألناض�ول ،آم�اال عريض�ة على م�ا
ستفرزه املفاوضات الجديدة من نتائج
إيجابية للمواطنني والبالد.
وتوق�ع رئي�س والية جوباالن�د املحلية
أحمد إسلام مدوبي يف ترصيح لإلعالم
املحلي نج�اح املفاوض�ات السياس�ية
الجدي�دة ،مشيرا إىل أنه على ثقة بأن
رئي�س ال�وزراء روبلى س�يدير مل�ف
االنتخابات بشكل محايد.
فيما اعترب رشكاء الصومال الدوليون يف
بيان سابق لهم ،اس�تئناف املفاوضات
السياس�ية بين الحكوم�ة ورؤس�اء
الوالي�ات الفيدرالي�ة ح�ول االنتخابات
بمثابة فرصة ثمينة يجب أال تضيع من
أجل تعزيز األمن واستقرار البالد.
وعلى الرغم م�ن أن هن�اك الكثري مما
يبع�ث عىل التف�اؤل ح�ول املفاوضات
السياسية الجديدة إال أن هناك مؤرشات
داخلية ق�د تقف عائقا أمام نجاح هذه
املفاوضات بحسب أحمد عينب الكاتب
واملحل�ل الس�يايس يف مرك�ز الصومال
للدراسات.
وأوضح عين�ب يف حديثه لألناضول ،أن
التحديات املاثلة أمام التوصل إىل اتفاق
سيايس يف املفاوضات الجديدة قد تأتي
يف ثالث�ة اتجاه�ات .والتح�دي األول،
وف�ق املتحدث“ ،ق�د يأتي م�ن القرص
الرئايس حي�ث يحاول الرئيس فرماجو
اس�تخدام جميع أوراقه إلفشال جهود

املفاوض�ات الجديدة ليثب�ت للمجتمع
ال�دويل ب�أن رئيسي والي�ة جوباالن�د
وبونتالند يش�كالن العقب�ة األكرب أمام
إجراء انتخابات يف البالد”.
وأكم�ل“ :إىل جانب محاول�ة إطالة أمد
املفاوضات التي قد تؤدي إىل تمديد غري
رشعي ،وهو ما ح�ذرت منه املعارضة
س�ابقا ،والتغل�ب على ه�ذا التح�دي
يكم�ن يف نجاع�ة إدارة روبلى يف ملف
املفاوضات”.
والتحدي الثاني“ ،ق�د يأتي من رئييس
والي�ة جوباالن�د وبونتالن�د اللذي�ن ال
ي�زاالن يتمس�كان بمطالبهم�ا بح�ل
اللج�ان االنتخابية التي ش�كلها رئيس
ال�وزراء روبلى ،بذريعة أنه�ا تتضمن
ش�خصيات أمني�ة وأخ�رى مقربة من
الرئي�س فرماج�و ،إىل جان�ب قضي�ة
إقليم ج�دو التي لم تحس�م أمرها بعد
حيث يتمس�ك رئي�س والي�ة جوباالند
أحم�د مدوبي ب�إدارة انتخابات اإلقليم
وهو مارفضه فرماجو أكثر من مرة”،
بحسب عينب.
ووفق املحلل ذاته ،فإن التحدي الثالث،
“يأتي من رؤس�اء الوالي�ات الفيدرالية
(هريش�بيىل وغلم�دغ وجن�وب غ�رب
الصوم�ال) املوالي�ة لفرماج�و ،فرغم
اعرتاضه�م على التمدي�د إال أنه�م
سيتحدون ضد تمرير أي مطالب خاصة
لرئيسي والي�ة جوباالن�د وبونتالن�د،
والت�ي ق�د ته�دد مكاس�ب حليفه�م
الرئي�س فرماجو ما قد يؤدي إىل فش�ل
املفاوض�ات م�ا ل�م تتن�ازل األط�راف
املفاوضة عن الحسابات الضيقة”.
ويف منتصف أبريل/نيسان املايض ،وبعد
فش�ل عدة مفاوض�ات بين الحكومة
ورؤس�اء األقالي�م الفيدرالي�ة ح�ول
االنتخاب�ات أدت إىل تأجي�ل االنتخابات
أكثر من مرة ،صادق الربملان الصومايل
“مجلس الش�عب” ،عىل مشروع قرار
بإج�راء انتخاب�ات برملانية ورئاس�ية
مبارشة خالل عامين ،وصفه مؤيدوه
بأنه “مخرج سيايس” ألزمة االنتخابات
الحالية.
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الوزارة توضح حقيقة اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية

اإلطاحة بأربعة إرهابيني خطرين يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
تمكنت مف�ارز االس�تخبارات العس�كرية ،امس
الس�بت ،م�ن القاء القب�ض عىل اربع�ة ارهابيني
بعملي�ة امني�ة بمناط�ق متفرق�ة م�ن محافظة
بغداد.
وذك�رت خلي�ة اإلعلام األمن�ي يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» :أن «مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات
والتحقيقات االتحادي�ة يف وزارة الداخلية تمكنت
القاء القبض على اربعة ارهابيين بعملية امنية
بمناط�ق متفرقة م�ن محافظة بغ�داد مطلوبني

جلنة الرتبية تكشف عن موعد اجتماع احلسم واخليارات املطروحة

وفق احكام املادة ( ٤أرهاب) النتمائهم لعصابات
داع�ش االرهابي�ة لعمله�م بمايس�مى قاطع�ي
الكرمة وجنوب بغداد».
وأضافت ان» احدهم واملكنى (الشايب ) وهو من
االرهابيين الخطرين ق�ام بالعبث بعجالت الدفاع
املدني يف القضاء وتس�ليم االس�لحة وامل�واد التي
تساعد يف التفجري اىل داعش ،وكذلك يقوم بتوزيع
ما يسمى الكفاالت عىل عوائل العصابات اإلرهابية
يف بغداد ،حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا
واتخذت بحقهم االجراءات القانونية».

بغداد /الزوراء:
كش�فت لجنة الرتبي�ة النيابية
موعد االجتماع الحاس�م ملصري
الع�ام ال�درايس والخي�ارات
املطروحة بشأنه .بينما اصدرت
وزارة الرتبي�ة ايضاح�ا بش�أن
حقيق�ة عق�د اجتم�اع لها مع
الرتبية النيابية بخصوص نهاية
العام الدرايس.
وذك�ر عض�و لجن�ة الرتبي�ة
النيابي�ة ،امس الس�بت ،عباس
الزاميل ،يف ترصيح صحفي :ان
«اللجنة النيابية س�تجتمع مع
الوزارة يف اواخر االسبوع الحايل
او مطلع االسبوع املقبل لتحديد
مصير العام ال�درايس الحايل»،
مبين�ا ان «اللجن�ة جه�زت
مقرتحاتها بهذا الشأن».
واك�د الزاملي ان «م�ن اق�رب
الق�رارات املعروض�ة س�تكون
اعتم�اد درجة نصف الس�نة او
الكورس االول بالنس�بة لطالب
املراحل غري املنتهية ،وان تكون

اعتقال عصابة توهم املواطنني بتعيينهم
يف األجهزة األمنية
بغداد /الزوراء:
تمكن�ت مف�ارز مكافحة اج�رام بغ�داد ،امس
السبت ،من القبض عىل عصابة توهم املواطنني
بتعيينهم يف إحدى االجهزة االمنية.
وذكرت بيان للمكافحة تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :،ان�ه بع�د ورود بالغ م�ن أح�د املواطنني
عن وج�ود صفح�ة وهمي�ة تس�تخدم صوره
الش�خصية لغرض ابتزاز املواطنين وإيهامهم
بالتعيين يف (جه�از املخاب�رات) مقاب�ل مبالغ
مالي�ة ،تم عىل الفور تش�كيل فري�ق عمل فني
مخت�ص من مف�ارز مديري�ة مكافح�ة اجرام
بغداد املتمثلة بمكتب باب الشيخ.
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وأضاف�ت انه «تم ع�رض املوضوع على أنظار
قايض تحقيق الرصاف�ة وقرر مفاتحة رشكات
االتص�ال لرب�ط عائدي�ة الهوات�ف الت�ي تتصل
باملواطنين ،وبعد جهود كبيرة ومميزة أثمرت
بالقب�ض على الجناة م�ن خالل نص�ب كمينا
محكم�ا له�م ،وبع�د التحقي�ق معه�م اعرتفوا
ً
رصاح�ة عن قيامهم بابتزاز املواطنني إلكرتونيا ً
بمبالغ مالية».
وتابعت «ت�م تدوين أقوالهم باالعتراف ابتدائيا
وقضائي�ا ،وق�رر ق�ايض التحقي�ق توقيفه�م
وفق أح�كام امل�ادة  430من قان�ون العقوبات
وتقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

االمتحان�ات وزاري�ة بالنس�بة
لطلبة املراحل املنتهية».
وبين ان «طلب�ة الس�ادس
االبتدائي س�يتم ط�رح مقرتح
اعتم�اد درجة نصف الس�نة او
الكورس االول بدال من االمتحان

ال�وزاري ،ام�ا للمرحلتين
االعدادية واملتوس�طة فسيكون
االمتحان حضوري وزاري».
وعن طلبة الدراسات الخارجية،
نّ
بي ان «القرار يع�ود للوزارة يف
الس�ماح للراس�بني بـ 3دروس

االمتحان ،اما دخ�ول االمتحان
الوزاري للدراس�تني الصباحية
واملسائية فسيكون شامال».
م�ن جهته�ا ،اص�درت وزارة
الرتبية ،امس الس�بت ،ايضاحا
بش�أن حقيقة عقد اجتماع لها

مع الرتبي�ة النيابية بخصوص
نهاية العام الدرايس.
وذك�ر الناطق باس�م ال�وزارة،
حي�در ف�اروق :ان «ال صح�ة
لالنب�اء املتداول�ة ح�ول عق�د
اجتماع امس ،فضال عن اعتماد
درجة نصف الس�نة او الكورس
االول».
وبني ان «التواص�ل بني الوزارة
ومديري�ات االعلام ال يعن�ي
وضع�ه يف طاولة االعلام ،وما
يخ�ص الع�ام ال�درايس التعليم
االلكرتون�ي مس�تمر لجمي�ع
املراح�ل الدراس�ية وال اجتماع
لليوم (أمس)».
ولف�ت اىل ان «االجتماع�ات
املعلن عنها سابقا تكون لتبادل
وجه�ات النظ�ر ح�ول الع�ام
الدرايس ،ومتى ما تبلورت سيت
االعالن عنها والعمل بموجبها».
وأك�د ان «التعلي�م االلكرتون�ي
مس�تمر ،والتلفزي�ون الرتبوي
مستمر ببث الدروس».

الداخلية حتبط عمليات إرهابية يف عدد من احملافظات وضع اسرتاتيجية مُخسية حملاربة اإلرهاب يف العراق

الكشف عن اعتماد أسلوب جديد
يف ضبط احلدود مع سوريا
بغداد /الزوراء:
بغداد /الزوراء:
كش�ف عضو لجنة االمن والدف�اع النيابية يف مجلس
الن�واب ،عب�اس رصوط ،امس الس�بت ،ع�ن اعتماد
اسرتاتيجية جديدة يف ضبط الحدود مع سوريا.
وق�ال الصروط يف ترصي�ح صحف�ي :ان” الح�دود
العراقي�ة – الس�ورية مهم�ة ج�دا ألمن البلاد نظرا
لكث�رة التحديات والتعقيدات املوج�ودة يف ظل وجود
تضاريس معقدة تمتد ملئات الكليومرتات”.
واض�اف ان “القي�ادات االمني�ة اعتم�دت مؤخ�را
استراتيجية جدي�دة يف ضب�ط الح�دود مع س�وريا
من خلال محوريني مهمني ،االول اعتم�اد التقنيات
الحديثة يف الرصد واملتابعة عبر الكامريات الحرارية
املتط�ورة ،باالضاف�ة اىل تطوي�ر وتفعي�ل البع�د
االستخباري امليداني” ،مبينا أن “هناك بالفعل ثغرات
عىل الحدود وهي مح�ددة ،وهناك دعم امني باتجاه
معالجتها”.
وأش�ار رصوط اىل ان “الوض�ع الع�ام على الح�دود
الس�ورية يعط�ي تأكي�دات بأن�ه االفض�ل قياس�ا
بالس�نوات املاضية ،لك�ن ال يمكن الق�ول بأن آليات
مسك الحدود شاملة وبنسبة  %100الن هناك مناطق
ال ت�زال فيه�ا تعقي�دات ج�اري معالجته�ا من قبل
الجهات االمنية املختصة”.
وعان�ت الح�دود العراقي�ة – الس�ورية م�ن فراغات
ش�كلت مص�در خطر على امن البلاد يف الس�نوات
املاضية.

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،ام�س
الس�بت ،عن تنفي�ذ عمليات كبرية
ض�د العصاب�ات اإلجرامي�ة بعدد
من املحافظات ،فيما أكدت احباط
العديد من العمليات اإلرهابية.
وقال املتحدث باسم الداخلية ،اللواء
خالد املحنا ،خالل املؤتمر الصحفي
األمني ال�ذي عقدته خلي�ة اإلعالم
األمن�ي للناطقين باس�م األجهزة
األمنية كافة ،وتابعت�ه «الزوراء»:
إن “األجهزة األمنية التابعة لوزارة

الداخلي�ة وبكل تش�كيالتها نفذت
عملي�ات أمني�ة متعددة س�واء يف
مجال مكافحة اإلرهاب واإلطاحة
بقي�ادات إرهابي�ة  ،ال س�يما يف
كركوك ودي�اىل ،وأيضا ً كانت هناك
عملي�ات اس�تباقية يف محافظ�ة
كرك�وك ودي�اىل من قب�ل الرشطة
االتحادي�ة وجهاز ال�رد الرسيع يف
وزارة الداخلية”.
وأض�اف املحنا أن “ القوات األمنية
تمكنت م�ن الوصول اىل مناطق لم
تكن قد وصلت إليها بسبب وعورة

إعالن
اىل الرشيك (زهرة جواد مهدي وهادي
جواد مه�دي وعبد العال جواد مهدي)
اقتضى حضورك�م اىل مديري�ة بلدية
النج�ف االرشف لغرض اص�دار اجازة
البن�اء للرشيك هاش�م حس�ن حبيب
للقطعة املرقمة  550 /3888يف النجف
حي /السعد خالل عرشة ايام وبخالفه
ستتم االجراءات دون حضوركم .

األرض واملستنقعات التي اعتربتها
عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة أنها
مناطق آمن�ة لالختباء ،ومن خالل
الجه�د الهنديس تمكن�ت من فتح
طرق جدي�دة” .وأوضح أن “وزارة
الداخلية نصب�ت أبراج مراقبة عىل
شكل واسع ،كما تم تنفيذ عمليات
قب�ض بح�ق عشرات اإلرهابيين
 ،وكان النصي�ب األكبر لوكال�ة
االستخبارات منها” ،مشريا ً اىل أنه
“ت�م إلقاء القبض عىل  162متهما ً
خالل األسبوعني املاضيني.

اعالن
بناء عىل طلب املواطن (فاتن علوان حس�ن)
الذي ي�روم تبديل لقب�ه وجعل�ه (الغراوي)
ب�دال م�ن (الرشوكي) ال�وارد يف قي�ده لعام
 1957فم�ن لدي�ه اعتراض مراجع�ة هذه
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف .2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

احوال النجف
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (سجاد علوان حسن)
ال�ذي ي�روم تبديل لقب�ه وجعل�ه (الغراوي)
بدال م�ن (الرشوك�ي) ال�وارد يف قي�ده لعام
 1957فم�ن لدي�ه اعتراض مراجع�ة ه�ذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وفق اح�كام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري
املرقم  24195يف .2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

احوال النجف
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (نجاح علوان حس�ن)
ال�ذي ي�روم تبديل لقب�ه وجعل�ه (الغراوي)
بدال م�ن (الرشوك�ي) ال�وارد يف قي�ده لعام
 1957فم�ن لدي�ه اعتراض مراجع�ة ه�ذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وفق اح�كام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري
املرقم  24195يف .2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

احوال النجف
اعالن
بناء عىل طلب املواطنة (مروة علوان حس�ن)
ال�ذي ي�روم تبديل لقب�ه وجعل�ه (الغراوي)
بدال م�ن (الرشوك�ي) ال�وارد يف قي�ده لعام
 1957فم�ن لدي�ه اعتراض مراجع�ة ه�ذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وفق اح�كام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري
املرقم  24195يف .2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

احوال النجف
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (كفاح علوان حس�ن)
ال�ذي ي�روم تبديل لقب�ه وجعل�ه (الغراوي)
بدال م�ن (الرشوك�ي) ال�وارد يف قي�ده لعام
 1957فم�ن لدي�ه اعتراض مراجع�ة ه�ذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وفق اح�كام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري
املرقم  24195يف .2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

احوال النجف
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (سماح علوان حسن)
ال�ذي ي�روم تبديل لقب�ه وجعل�ه (الغراوي)
بدال م�ن (الرشوك�ي) ال�وارد يف قي�ده لعام
 1957فم�ن لدي�ه اعتراض مراجع�ة ه�ذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وفق اح�كام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري
املرقم  24195يف .2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

العدد/313:ب2020/
التاريخ2021/5/11:

الرشكاء مس�تصحب معه املستمس�كات املطلوبة التي
تثبت ش�خصيته علما ان اجور النرش والداللية واالعالن
يتحملها املشرتي.
االوصاف-:
-1العق�ار املرق�م ( 1610الغرب)جنس�ه ارض ال�دار
م�ع بناء يحت�وي عىل  4غرف ن�وم واس�تقبال وصالة
وصحي�ات ومطبخ ودرج داخيل وغرف�ة نوم يف الطابق
العل�وي مبن�ي من الطابوق ومس�قف بالش�يلمان مع
محل تجاري مفرز بصورة غري رسمية .
-2مساحة العقار( 1اولك و  88,49م)2
-3تق�در قيمة العق�ار ارض�ا وبن�اءا (183,855,000
د.ع) مائة وثالثة وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة
وخمسون الف دينار .
القايض االول
مهند محمد عيل

احوال النجف

اعالن
إىل الرشيك ( حي�در محمد عبد عيل وحميده
عبد زي�د حس�ون وكميله حس�ون خضري)
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن
يف النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل
قيام رشي�كك( صب�اح عب�د رايض) بالبناء
على حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة
( )912/116مقاطع�ة  6الحيدري�ة خ�ان
الحم�اد ح�دود بلدي�ة الحيدري�ة ولغ�رض
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها
خمس�ة عشر يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر
واحد خ�ارج العراق من تاري�خ نرش االعالن
وبعكسه س�وف يس�قط حقك يف االعرتاض
مستقبالً.

احوال النجف
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (حسني علوان حسن)
ال�ذي ي�روم تبديل لقب�ه وجعل�ه (الغراوي)
بدال م�ن (الرشوك�ي) ال�وارد يف قي�ده لعام
 1957فم�ن لدي�ه اعتراض مراجع�ة ه�ذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وفق اح�كام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة
الوطني�ة رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري
املرقم  24195يف .2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
إىل الرشي�ك ( حيدر محم�د عبد عيل
وحميده عب�د زيد حس�ون وكميله
حسوني خضري) اقتىض حضورك اىل
مديرية بلدية الحيدرية لغرض اصدار
اج�ازة بن�اء للرشي�ك( صب�اح عبد
رايض) للقطعة املرقمة ()912/116
مقاطع�ة  6الحيدرية خ�ان الحماد
خالل عشرة اي�ام وبخالفه س�تتم
االجراءات دون حضورك.

العدد/1:ج-2 2021/االحتفاظ للمش�تكي عمار حسني عبد الزهرة بالحق للمطالبة
جمهورية العراق
التاريخ 2021/3/1:بالتعوي�ض ام�ام املحاك�م املدني�ة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة
مجلس القضاء االعىل
القطعية.
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
-3اص�دار امر قب�ض وتحري بحق املجرم املحكوم محمد جاس�م
محكمة جنح الحرية
محمد وفق احكام املادة  457من قانون العقوبات.
قرار الحكم بالعقوبة
ْ
تش�كلت محكمة جنح الحيرة بتاري�خ  2020/3/1من قاضيها -4نشر الحكم الصادر بحق املجرم املحكوم محمد جاس�م محمد
الس�يد (باس�م يوس�ف الزيادي) املأذون بالقضاء باس�م الشعب طبقا الحكام املادة /143أ االصولية.
-5احتس�اب اتعاب محاماة لوكيل املتهم املحامي املنتدب (محمد
واصدرت قرارها االتي :
الجنابي) مبلغ مقداره خمسة وعرشون الف دينار ترصف لها من
املشتكي :عمار حسني عبد الزهرة
املج�رم /محمد جاس�م محمد  /وكيل�ه املحامي املنت�دب محمد خزينة الدولة استنادا الحكام املادة  144االصولية.
وص�در القرار اس�تنادا الح�كام امل�ادة /182أ من قان�ون اصول
الجنابي
املحاكمات االصولية غيابيا وقرارا قابال لالعرتاض والتمييز وافهم
القرار-:
-1حكم�ت املحكم�ة غيابي�ا عىل املج�رم (محمد جاس�م محمد) يف .2020/3/1
القايض
بالحبس البس�يط ملدة ستة اشهر اس�تنادا الحكام املادة  457من
باسم يوسف الزيادي
قانون العقوبات رقم  11لسنة .1969

العدد / 1190 :ج 2020 /
التاريخ2021 / 5 /11 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح النارصية
م  /اعالن
اىل املتهمة الهاربة  /اشواق سعد خماط
ْ
أصدرت هذه املحكمة حكما ً غيابيا يقيض بإدانتك وفق
احكام امل�ادة ( )1/459من قان�ون العقوبات بالعدد
 / 1190ج  2020 /بتاري�خ  2020/12/20والحك�م
علي�ك بالحبس الش�ديد ملدة (س�نتان) وإص�دار امر
القبض بحقك لتنفيذ الحك�م الصادر عليك وبإمكانك
االعتراض على الحكم خالل ثالثة اش�هر م�ن تاريخ
النرش بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وبعكسه
يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي .
القايض
أنمار عبد العزيز محمد

العدد/32:ج2020/
التأريخ2020/3/2/

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح سوق الشيوخ
الحكم بعقوبة
تش�كلت محكمة جنح س�وق الش�يوخ بتاريخ  2020/3/2من قاضيها السيد
عالء حسني عيل املأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها االتي :
املشتكي حمادي عبد الصاحب حسني
املجرم /كريم عنصيل كرم عباس /وكيله املحامي حازم هالل ضنون
القرار-:
-1حكم�ت املحكم�ة غيابي�ا عىل املج�رم اله�ارب (كريم عنصيل ك�رم عباس)
بالحبس البس�يط ملدة ثالث سنوات اس�تنادا الحكام املادة /1/456أ من قانون
العقوبات.
-2اعطاء حق للمش�تكي للمطالبة بالتعويض امام املحاكم املدنية بعد اكتساب
الحكم الدرجة القطعية.
-3اصدار امر قبض وتحري بحق املجرم الهارب وفق احكام املادة /1/456أ من
قانون العقوبات لتنفيذ العقوبة بحقه .
-4احتس�اب اتعاب محاماة للمحامي املنت�دب (حازم هالل ضنون) مبلغ قدره
خم�س وعرشون ال�ف دينار ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم
الدرجة القطعية .
وصدر الحكم غيابيا وعلنا استنادا الحكام املادة /182أ االصولية قابال لالعرتاض
والتمييز وافهم يف 2020/3/2
القايض
عالء حسني عيل

بغداد /الزوراء:
اك�د جه�از مكافح�ة االره�اب،
ام�س الس�بت ،ان الجه�از وضع
اسرتاتيجية عراقية لخمس سنوات
ملحاربة االرهاب.
وقال الناطق باسم جهاز مكافحة
االره�اب ،صب�اح النعم�ان ،خالل
املؤتم�ر الصحف�ي األمن�ي ال�ذي
عقدت�ه خلي�ة اإلعلام األمن�ي
للناطقني باس�م األجه�زة األمنية
كافة :إن « جهاز مكافحة االرهاب
ووفق للمه�ام التي حددت له وفق

القان�ون جهاز اس�تخباري يعمل
على متابع�ة وتفكي�ك الش�بكات
االرهابية ،وان هذا التحليل والرؤية
لهذا الجهاز ليست مقترصة فقط
عىل النشاط االرهابي وانما املراقبة
والتقييم».
واش�ار اىل ان « الجه�از ومن�ذ
منتصف السنة املاضية ولغاية يوم
ام�س بع�د ان تغري قي�ادة الجهاز
عمل على وضع خط�ة بالنهوض
بإمكانيات وقدرات جهاز مكافحة
االرهاب للثالث الس�نوات القادمة،

ويف بداي�ة ه�ذه الس�نة اكتمل�ت
واطلق�ت االستراتيجية العراقية
ملكافحة االرهاب».
وبين ان « الجه�از دم�ر اكثر من
 250كهفا وقام بتنفيذها وتفكيك
العدي�د م�ن الش�بكات االرهابي�ة
وقتل اكث�ر م�ن  19ارهابيا ،ومن
ضمنهم قياديون ب�ارزون ،وايضا
تدمري املواقع يف الرضوانية التي لها
دور يف بغداد ومن ضمنها س�احة
الطيران» ،مؤكدا ان « العمليات ال
تزال مستمرة ضد بقايا داعش».

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرفاعي

رقم االضبارة2019/374:
التاريخ2021/5/10:

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الرفاعي حصة املدين ضياء مهدي يارس يف العقار املرقم
 121/92الواق�ع يف الرفاعي العائد للمدين اعاله املحجوز لقاء طلب الدائن
يوس�ف غاوي س�لمان البال�غ  37,500,000دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش
مس�تصحبا ً مع�ه التأمينات عرشة من املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
عيل غالب صيهود القرييش
املواصفات:
-1موقعه ورقمه  :ذي قار /قضاء الرفاعي/نصف العبد121/92/
-2جنسه ونوعه  :دار سكن مفرزة بصورة غري رسمية
-3حدوده واوصافه :
-4مشتمالته  :مطبخ وصالة وغرفة نوم
-5مساحته  100 :م 2وهي نصف العقار تسلسل  121/92اي سهم واحد فقط
-6درجة العمران  :مقبول
-7الشاغل  :عائلة املدين ضياء مهدي يارس
-8القيمة املقدرة  40,000,000 :اربعون مليون دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءية غماس
اعالن
استنادا اىل قرار الحكم الصادر يف الدعوى املرقمة /313
ب 2020/واملؤرخ يف  2020/12/30املكتس�ب الدرجة
القطعي�ة املتضمن ازالة ش�يوع العق�ار املرقم (1610
الغ�رب) بيعا واملدرجة اوصافه ادناه لذا تقرر وضعه يف
املزاي�دة العلنية ملدة ثالثة ايام اعتب�ارا من اليوم التاليل
للنرش فعلى من يرغب باملش�اركة يف املزاي�دة الخاصة
ببيع العق�ار مراجعة هذه املحكمة يف الس�اعة الثانية
عشر ظهرا ً م�ن الي�وم الثالث مل�دة النرش ولالشتراك
باملزاي�دة على ان يودع الراغ�ب بالرشاء دف�ع تأمينات
ال تق�ل ع�ن ( )%10من قيم�ة العق�ار اذا كان من غري

فقدان

فق� َد من�ي الوص�ل املرق�م
 424432يف 2019/9/29
والص�ادر م�ن بلدي�ة النجف
باس�م (مهجة جاسب فليح)
فعلى من يعثر عليه تس�ليمه
اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م
 424239يف 2019/9/24
والص�ادر من بلدي�ة النجف
باسم (مهجة جاسب فليح)
فعىل من يعثر عليه تس�ليمه
اىل جهة االصدار.

أسواق
العدد 7490 :االحد  23ايار 2021

الصناعة ترفـد كهربـاء اجلنـوب بدفعـة
جديـدة مـن حمـوالت التوزيـع

بغداد /الزوراء:
ُتواصـل رشكة دياىل العامة ،إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن ،تجهيز
الرشكة العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب بمُ حوالت التوزيع مُ ختلفة الس�عات
عىل وجبات حسب العقد املُربم بني الجانبيـن .
َ
وبيـ�ن مُ عاون مُ دير عام الرشكة ،عبـد الس�تـار مخلـ�ف الجنابـي ،يف بيان
ً
تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة منه ام�س :أن الرشك�ة وتنفيذا لتوجيه�ات هيئة
املُستش�ارين يف رئاس�ة مجل�س ال�وزراء وتوجيه�ات معايل وزي�ر الصناعة
واملع�ادن بدعم قط�اع الكهرباء اس�تنفرت كل إمكانياتها وجه�ود كوادرها
ِخالل أيام ُ
العطلة الرسمية لتلبية إحتياجات وزارة الكهرباء من املُحوالت”.
واش�ار إىل تجهيز الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ب ُدفعة جديدة بلغت
(  ) ٥٦مُ حول�ة توزي�ع مُ وزعة بواقع (  ) ١٦مُ حولة س�عة (  ) KVA ٤٠٠و(
َ
وف�ق العقد املُربم بني
 ) ٤٠مُ حول�ة س�عة (  ) KVA ٢٥٠بتحويل 0.4/11kv
الطرفين والذي تم إنجاز نس�بة (  ) %٨٧من� ُه بتجهيز (  ) ١٣٤٧مُ حولة من
إجمايل كمية العقد والبالغة (  ) ١٥٥١مُ حولة”.
واكد :ان العمل مُ تواصل لتجهيز الكمية املُتبقية من املُحوالت التي ُتصنع بأيا ٍد
عراقية خالصة وحسب املُواصفات الفنية املعمول بها لدى وزارة الكهربـاء.

االتصاالت تبدأ توفري خطوط
االنرتنت واهلاتف األرضي

بغداد /الزوراء:
بدأت وزارة االتصاالت بتوفري خطوط انرتنت رسيع مع االتصال الصوتي من
خالل االشرتاك بمرشوع الكابل الضوئي ( FTTHالحكومي).
وأوضحت مسؤولة العالقات واإلعالم يف الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
يف ال�وزارة ،اين�اس الجلبي ،يف ترصيح صحف�يَّ :
أن “الرشكة بارشت بالفعل
بي�ع خطوط االنرتنت وكانت البداية يف منطقتي حي العدل والحرية ببغداد”.
مؤكدة انه “سيتم تعميم التجربة بني باقي املناطق تباعا ً ضمن خطة الوزارة
للنهوض بواقع خدمة االنرتنت املقدمة للمواطنني وبأسعار تنافسية».
وأضاف�ت َّ
أن “س�عر دقيقة املكاملة داخل ش�بكة املرشوع م�ن هاتف ضوئي
إىل اخر ،خمس�ة دنانري ،بينما يبلغ س�عرها من هاتف ضوئي إىل محمول 50
دين�ارا” ،كاش�فة عن “تخصيص ارق�ام خاصة لحجز الخط�وط عن طريق
برنامج خدمة الزبائن”.
يش�ار إىل َّ
أن ال�وزارة اعلنت يف ،ترشي�ن الثاني من العام امل�ايض ،انها بصدد
االنته�اء م�ن ايصال ماليني خط�وط اإلنرتنت فائق الرسعة ،إىل كل مس�كن،
فضال عن (تلفون أريض) شبه مجاني.

اتهامات نيابية بعدم االهتمام
مبلف الزراعة واملياه يف الربملان

بغداد /الزوراء:
اته�م عضو لجنة الزراعة واملياه واالهوار ،عيل مانع البديري ،امس الس�بت،
هيئة رئاس�ة مجلس الن�واب بالتعامل مع قوانني الزراع�ة واملياه بالثانوية،
مشيرا إىل أن القوى السياس�ية الكبيرة داخل مجلس الن�واب ال تنظر بعني
االعتبار مللف الزراعة واملياه بقدر ما تهتم باألمور الشخصية.
وق�ال البدي�ري يف ترصي�ح صحف�ي :إن “ملف املي�اه بات قضية سياس�ية
يس�تخدم ألغراض ش�خصية” ،مبينا أن “هيئة رئاسة املجلس ،باإلضافة إىل
القوى السياس�ية الكبرية داخل مجلس الن�واب ،ال تنظر مللف املياه والزراعة
بعني االعتبار بقدر ما تهتم لالمور الشخصية والحزبية”.
وأش�ار اىل أن “ملف املياه يدخل ضمن األمن الوطني وهذا امللف لم يؤخذ عىل
محمل الجد لغاية اآلن رغم املخاطر الكبرية”.
وكان البدي�ري اعترب ،يف ترصيح س�ابق ،ملف أزمة املي�اه مؤرشا خطريا عىل
حرب مياه مقبلة ،مؤكدا أن تركيا تس�تخدم ملف املياه الس�تقطاع جزء من
األرايض العراقية.

نائب عنها :دياىل فقدت  600معمل
بسبب قلة الدعم احلكومي
بغداد /الزوراء:
اك�د النائب عن محافظة دياىل ،مرض الك�روي ،ان دياىل فقدت اكثر من 600
معمل عىل مدار  18سنة بسبب غياب الدعم الحكومي.
وقال الكروي يف ترصيح صحفي :ان” دياىل مثال حي عىل حجم الرضر البالغ
الذي رضب القطاع الحكومي والخاص عىل حد سواء بعد  2003بسبب غياب
خط�ط الدعم الحكومي ،فكانت نتائج�ه فقدان انتاجية اكثر من  600معمل
 90%منها تابعة للقطاع الخاص” .الفتا اىل “ان اكثر من  30الف فرصة عمل
مبارشة فقدت بسبب توقف تلك املعامل”.
واض�اف الك�روي ان” زيادة اس�عار رصف الدوالر خلقت اش�كالية اخرى يف
اس�تمرارية اغالق املعامل بس�بب ارتفاع كلف االنتاج خاص�ة للمواد االولية
املس�توردة” .الفتا اىل “ان خطط دعم القط�اع الصناعي بكل عناوينه مجرد
حرب عىل ورق لعدم وجود خطة واضحة املعالم تس�هم يف اعادة االنتاج وبيان
املشاكل التي تعرتض اعادة احياء املعامل واملصانع”.
واش�ار اىل ان” اعادة احي�اء الصناعة الوطنية لها تداعي�ات كبرية من خالل
توفير ف�رص العم�ل للعاطلين اذا ما ع�رف بأن نس�بتها يف دي�اىل تصل اىل
.”40%
وعانت دياىل من ظروف اقتصادية قاسية يف السنوات املاضية بسبب االرهاب
واغالق الجزء االكرب من املعامل ابوابها.

املالية النيابية :ال ميكن استحداث
درجات وظيفية إال مبوازنة جديدة

بغداد /الزوراء:
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية يف الع�راق أنه ال يمكن اس�تحداث درجات
وظيفية إال من خالل موازنة جديدة.
وق�ال مقرر اللجنة النائب ،أحمد الصف�ار ،لوكالة األنباء العراقية (واع):
إن “الف�رق املوجود بني س�عر النفط الحايل والس�عر املخط�ط يف املوازنة
وال�ذي حدد بـ( )45دوالراً ،يس�تخدم لتمويل العجز املوج�ود يف املوازنة،
وكذلك يستخدم يف املوازنة االستثمارية”.
وحددت املوازنة العامة س�عر برميل النفط ب�ـ  45دوالرا ً للربميل الواحد
فيم�ا ارتفعت أس�عار النفط يف األس�واق العاملية خالل األش�هر املاضية
وتجاوزت حاليا ً حاجز الـ  65دوالرا ً للربميل الواحد.
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صادرات العراق النفطية إىل أمريكا تنخفض لـ  199ألف برميل

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت ا ٕدارة معلوم�ات الطاق�ة
االٔمريكي�ة ان صادرات النفط العراقية
ألمريكا انخفض�ت اىل  199الف برميل
خلال االس�بوع امل�ايض .م�ن جانب
متصل ،ارتفع سعر خام نفط البرصة
الخفي�ف ،فيما انخفض الخام الثقيل،
بالتزام�ن م�ع ارتف�اع أس�عار النفط
العاملية قبل اغالقه يوم أمس الجمعة.
وقال�ت ا ٕدارة معلوم�ات الطاق�ة
االٔمريكية ،امس الس�بت ،يف تقرير لها
اطلعت عليه “الزوراء” :ا ٕن “متوس�ط
االس�تريادات االمريكي�ة م�ن النف�ط
الخام خالل االسبوع املايض من ثماني
دول بلغ�ت  5ماليني و 837الف برميل
يومي�ا مرتفعة بمق�دار 1.197مليون
برميل باليوم عن االسبوع الذي سبقة
والذي بلغ  4.640ماليني برميل”.
واضافت ان “ امريكا استوردت النفط
الخ�ام م�ن الع�راق بمع�دل  199ألف
برميل يوميا  ،يف حني اس�توردت 235
الف برميل يف االسبوع الذي سبقه”.
واشارت اىل ان “اكثر االٕيرادات النفطية
الٔمريكا خالل االٔس�بوع املايض جاءت
من كن�دا وبمعدل بل�غ  3.806ماليني
برميل يوميا ،تليها املكسيك التي بلغت

كمية االس�تريادات منه�ا بمعدل 692
ألف برميل يوميا ،تليها السعودية التي
بلغت االس�تريادات منه�ا بمعدل 424
الف برميل يوميا ،ثم كولومبيا وبكمية

بلغت بمعدل  325ألف برميل يوميا”.
ووفقا لالٕدارة فإن “كمية االستريادات
االٔمريكية من النفط الخام من روسيا
بلغ�ت  238أل�ف برميل يومي�ا ،تليها

بغداد وكردستان تبحثان املوسم التسويقي وعمل
اللجان الرقابية املشرتكة

بغداد /الزوراء:
ألتق�ى مدير عام الرقابة التجارية واملالي�ة يف وزارة التجارة،
محم�د حنون ،مع وكيل وزير التج�ارة والصناعة يف حكومة
اقلي�م كردس�تان ،للتباحث ح�ول ايجاد آلية عمل مشتركة
للعم�ل الرقابي ،ومش�اركة الف�رق الرقابي�ة التابعة للمركز
والتدقيق يف مفاصل عمل فروع الرشكات املوجودة يف االقليم
كذلك التدقيق يف آليات املوسم التسويقي لعام .2021
وذك�ر بيان للتجارة أن “مدير ع�ام الرقابة التجارية يف وزارة
التجارة محمد حن�ون التقى وكيل وزير التج�ارة والصناعة
يف إقلي�م كردس�تان ،وجرى خلال اللقاء بحث آلي�ات العمل
املشرتك كذلك املشرتك وايجاد آلية تنسيق للفرق الرقابية عىل
مستوى حكومة االقليم واملركز”.
وأضاف البيان أن “اللقاء بحث امكانية حل املش�اكل املوجود
يف ف�روع رشكات ال�وزارة يف اقليم كردس�تان ومتابعة آليات
املوسم التس�ويقي والتدقيق يف نوعيات الحنطة املسوقة من
الفالحني واملزارعني”.
وأكد حن�ون ،خالل اللقاء“ :اس�تعداد وزارة التج�ارة ودائرة
الرقابة التجارية واملالية لتقديم كل وسائل الدعم يف لألجهزة
الرقابية يف كردس�تان لكي تؤدي مهامها يف املتابعة والتدقيق

االكوادور التي بلغت االستريادات منها
بمع�دل  80ال�ف برميل يومي�ا ،تليها
نيجريي�ا الت�ي بلغ�ت بمع�دل  73الف
برميل يوميا.

م�ن جانب متص�ل ،ارتفع س�عر خام
نفط البرصة الخفي�ف ،فيما انخفض
الخ�ام الثقي�ل ،بالتزام�ن م�ع ارتفاع
أس�عار النفط العاملية قبل اغالقه يوم
أمس الجمعة.
وارتفع نفط البصرة الخفيف املصدر
آلسيا إىل  66.44دوالرا ً للربميل بمقدار
 1.22س�نتا ً أو بنس�بة  1.87%ع�ن
ي�وم الخميس امل�ايض ،فيما س�جلت
أس�عار خ�ام البصرة الثقي�ل 61.91
دوالرا ً للربميل بانخفاض بلغت نسبته
.1.21%
وس�جل نفط البصرة الخفي�ف أعىل
األس�عار مقارن�ة بالنف�وط األخ�رى
لدول منظمة اوبك ،حيث س�جل الخام
العرب�ي الخفي�ف الس�عودي 64.72
دوالرا ً للربمي�ل ،وس�جل مزيج مربان
اإلمارات�ي  63.70دوالرا للربمي�ل،
فيما س�جل مزيج س�هران الجزائري
 65.17دوالرا للربمي�ل ،وبل�غ س�عر
بوني الخفيف النيجريي  65.51دوالرا،
وجرياسول االنغويل  66,21دوالرا.
وكانت أس�عار النفط العاملية ارتفعت
ليغلق خ�ام برنت عن�د  66.44دوالرا،
وخ�ام غرب تكس�اس األمريك�ي عند
 63.58دوالرا.

املوانئ تعلن قرب إجناز الرصيف
النفطي مبيناء خور الزبري

والرقاب�ة وكذلك االس�تفادة من الخربات املوج�ودة يف الفرق
الرقابي�ة يف وزارة التجارة وإمكانية االس�تفادة باملقابل من
الفرق الرقابية يف االقليم”.
وأش�ار مدير عام دائرة الرقابة اىل “توجيه وزير التجارة عالء
الجب�وري بتقديم كل الدعم واإلس�ناد لدوائ�ر وزارة التجارة
يف االقلي�م ،لغ�رض القي�ام بمهامها وكذلك حل كل املش�اكل
العالقة وايجاد آليات عمل موحدة تسهم يف االرتقاء بمستوى
العمل واالنجاز خاصة يف ح�دود عمل دائرة الرقابة التجارية
واملالي�ة ،وايجاد آليات مشتركة للتدقيق والرقابة تس�هم يف
تطوي�ر عمل اجهزة الرقابة يف وزارة التجارة يف حكومة إقليم
كردستان”.
من جانبه ،شدد وكيل وزير التجارة يف حكومة إقليم كردستان
على “أهمية تبادل الزيارات بني موظف�ي الدوائر والرشكات
يف وزارة التج�ارة مع حكومة االقليم ،لغرض االس�تفادة من
الخبرات ،كذلك ايجاد آليات عمل مشتركة تس�هم باالرتقاء
بالعمل و توحيد الجهود ملواجهة الفساد”.
ولفت إىل “أهمية متابعة آليات املوسم التسويقي” .مؤكدا ً ان
“اقليم كردستان يسهم كبريا ً يف انجاح املوسم التسويقي من
خالل زراعة كميات كبرية من محصول الحنطة”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة ملوانئ العراق ،امس الس�بت ،أنها تنجز خالل ش�هر
آب املقب�ل أعمال مرشوع الرصيف النفطي يف ميناء خور الزبري بمحافظة
البرصة وبمواصفات عاملية.
وقال مدير عام الرشكة التابعة لوزارة النقل ،فرحان محيسن الفرطويس،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن “املرشوع الذي تش�يده رشكات (ميتس�وبييش)
اليابانية و(جالك) و(كاب) الرتكية
وب�إرشاف امللاكات الهندس�ية
املختص�ة يف املوان�ئ ،تج�اوزت
نس�ب انجازه  70باملئ�ة” ،مبينا أن
“املشروع ال�ذي يس�تمر العمل به
عىل مدار  24ساعة ،يهدف إىل زيادة
الطاقة التصديرية واالس�تيعابية يف
امليناء”.
وأض�اف الفرط�ويس أن “الج�زء
االصع�ب واالكبر م�ن العم�ل هي
االنش�اءات املدنية لبناء سطح الرصيف ،تليها اعمال الكهرباء وامليكانيك،
ث�م اعمال نصب انظم�ة الطوارئ واطفاء الحرائ�ق ،واذرع التحميل فوق
سطح الرصيف والتي سيجري تنفيذها بمدة قياسية” ،مؤكدا َّ
أن “الرشكة
هي صاحبة القرار يف آلية عمل وادارة وتشغيل الرصيف”.

وجهت نصائح للمواطنني لتفادي أضرار موجة احلر

الصحة تتعاقد السترياد لقاح سبوتنيك  vالروسي اخلاص بكورونا
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس الس�بت ،عن اكم�ال التعاقد
الس�ترياد كميات م�ن لقاح س�بوتنيك  vالرويس الخ�اص بفريوس
كورونا .من جانب اخر ،وجهت دائرة صحة محافظة ميسان ،امس
السبت ،نصائح للمواطنني لتفادي مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.
وق�ال مدير قس�م تعزيز الصحة بال�وزارة ،هيثم العبي�دي ،يف بيان
اطلع�ت عليه “ال�زوراء” :إن “ال�وزارة اكملت التعاق�د مع الرشكة
املصنعة للقاح س�بوتنيك  Vالرويس ،وس�تصل دفع�ة منه قريبا إىل
العراق ،اما لقاح موديرنا فما زالت املفاوضات مستمرة للتعاقد مع
الرشكة املنتجة الس�ترياده ،اضافة إىل اللقاحات املتوفرة حاليا وهي
فايزر وسينوفارم واسرتازنيكا”.
وأض�اف العبيدي :ان “الهدف من التعاق�د عىل اللقاحات وتنويعها،
تطعيم جمي�ع ابناء املجتمع لحمايتهم وسلامتهم” .مبينا ان “اي
لقاح يطرح ،ويتم اعتماده تكون الوزارة سباقة للتعاقد مع الرشكة
املنتجة”.
ولفت إىل “امكانية تطعيم اي ش�خص بع�د  65عاما بلقاحي فايزر

وس�ينوفارم ،اما لقاح استرازنيكا فننتظر التقارير االساس�ية من
منظم�ة الصح�ة العاملية للس�ماح بإعطائه بعد تل�ك االعمار ،لكن
بع�ض الدول س�محت بالتطعي�م بلقاح استرازنيكا بع�د  65عاما
للمصابين باالم�راض املزمنة ،وهي االصابة بالضغط والس�كر من

اجل حمايته من الفريوس”.
وأوض�ح العبيدي ان “الوزارة تس�عى لتلقيح  24مليون نس�مة من
املجتم�ع للوصول إىل نس�بة  70باملئة لتحقيق املناع�ة املجتمعية”.
داعي�ا إىل “اخ�ذ اللقاح�ات الن له�ا دورا كبيرا يف اعط�اء املناع�ة
وتع�د حاجزا لص�د خط�ورة الفريوس ،م�ع زيادة وع�ي املواطنني
اتج�اه خطورة الفريوس والحد من انتش�اره وااللت�زام باالجراءات
الوقائية”.
من جانب اخر ،وجهت دائرة صحة محافظة ميسان ،امس السبت،
نصائح للمواطنني لتفادي مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.
ودع�ت الدائرة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”“ :املواطنني برشب كميات
كبيرة من املاء والس�وائل الكافية ملعادلة حرارة الجس�م ،واالبتعاد
عن أشعة الش�مس املبارشة واألماكن املغلقة كالسيارات وعدم ترك
األطفال فيها تجنبا لحاالت االختناق”.
وش�ددت صحة ميس�ان عىل رضورة “عدم ترك علب وأشياء قابلة
لالنفج�ار يف الس�يارات مث�ل قناني العط�ور واملعقم�ات ووالعات
السجائر”.

أشار إىل أن هناك أسباباً تعرقل االستثمار األهلي

مستشار رئيس الوزراء 50 :تريليون دينار خارج سيطرة املصارف العراقية
بغداد /الزوراء:
كشف املستش�ار املايل لرئيس الوزراء،
مظه�ر محمد صال�ح ،عن وج�ود 50
تريلي�ون دينار خارج س�يطرة النظام
املصريف ،مشيرا إىل أن هن�اك أس�بابا ً
تعرقل االستثمار األهيل وأخرى تسببت
بظهور جهاز ائتماني “ربوي”.
وقال صال�ح ،يف ترصي�ح صحفي :ان
السوق املوازية ما زالت تمنح قروضها
النقدي�ة الربوي�ة اىل الجمهور برشوط
اق�راض عالي�ة الكلف�ة ج�دا ،إذ تبلغ
الفائدة الربوية السنوية فيها بني 50-
( ،% 80وهو ما يسمى بالربا الفاحش)
وتعد السوق الربوية سوقا مالية موازية
(غري منظمة) شديدة االستغالل عالية
املخاطر ،ولكنها تمتلك يف الوقت نفسه
مرون�ة عالية يف التعاطي مع الس�يولة
النقدية الراك�دة عن طريق تحريك اداة
الفائدة الربوية”.
متابعا “أن اموالها تقدر كما نوهنا انفا ً
(كأم�وال مترسبة متاح�ة تقع خارج
املنظوم�ة املرصفية) بنح�و ربما يبلغ
 50تريلي�ون دينار وهي ام�وال مهمة

وحيوي�ة تتداول حاليا ً خارج س�يطرة
النظام املرصيف القانوني أو الرسمي”.
موضح�ا أن “كال املش�هدين س�واء يف
الس�وق املالي�ة أو املرصفية الرس�مية

املنظم�ة أو الس�وق الربوي�ة املوازي�ة
(غير الرس�مية وغير املنظم�ة) ق�د
صعبتا س�هولة حص�ول الجمهور عىل
االئتمان�ات أو القروض س�واء بالكلف

أو الرشوط املعقولة ،والسيما القروض
التي تتناسب مع متوسطات دخل عموم
الطبقة االجتماعية التي هي بحاجة اىل
املال ،ما دفع السياسة النقدية بالذهاب

حق�ا اىل التدخ�ل (الكم�ي املب�ارش) يف
سوق االئتمان الرسمي بتبني سياسات
التيسير االئتمان�ي ودع�م الس�وق
بق�روض ميسرة ج�دا ومنخفض�ة
الكلفة والتي قدم ُجلها (ضمن مبادرة
البنك املركزي العراقي) س�واء بش�كل
قروض اس�كان عرب الجه�از االئتماني
العقاري الحكوم�ي (املرصف العقاري
وصن�دوق االس�كان) أو بص�ورة دعم
النشاط االقتصادي بالقروض الصغرية
واملتوسطة والكبرية يف مختلف املجاالت
االقتصادية”.
وخت�م بالقول إن “الس�يولة املتحصلة
م�ن تل�ك الس�ندات ستس�اعد بكونها
ادوات دي�ن ممت�ازة يف تنش�يط من�ح
االئتمان ،خصوصا اىل صغار املقرتضني
وبرشوط ميرسة ع�ن طريق املصارف
أو الشركات املالي�ة الرقمي�ة وغريها
واملجازة التي تتوىل التعاطي بالسندات
بيع�ا ورشا ًء أو توس�طا ،وتك�ون
اعمالها وف�ق القانون بغي�ة التعاطي
يف االئتمان�ات الصغيرة أو التموي�ل
األصغر”.

الرياضي

أصفر وأمحر

وفاة العب فريق الدفاع املدني علي
جاسم بشكل مفاجئ

بغداد /متابعة الزوراء
تويف العب فريق الدفاع املدني عيل جاسم ،بشكل مفاجئ فجر امس السبت.
وتويف الالعب عيل جاس�م (طبش�ور) تويف بعد تعرضه لوعكة صحية لم تمهله طويال ،حيث تويف
يف احدى مستشفيات العاصمة.
واوضح ان الالعب خاض مباراة مع فريقه الدفاع املدني يوم الخميس املايض بشكل طبيعي ،ولم
يكن يعاني من أي اعراض وحتى االن لم يتم التعرف عىل السبب الحقيقي لوفاته.
يذكر ان جاس�م يبلغ من العمر  29عاما ً وس�بق ان مثل منتخب الشباب و اندية النفط والصناعة
واملصايف و الصناعات.
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ملعب الفيحاء حيتضن اللقاء غدا

منتخبنا الوطين يكثف تدريباته حتضريا ملواجهة طاجيكستان وديا
البرصة  /قيص حسن
كث�ف منتخبن�ا الوطني بك�رة القدم
تدريبات�ه تحضريا ملواجه�ة منتخب
طاجيكس�تان الودية الت�ي ن املقرر
ان تق�ام ي�وم غد االثنني على ملعب
الفيح�اء  10آالف متف�رج يف مدين�ة
البرصة الرياضية يف أطار معس�كره
التدريبي املق�ام يف محافظة البرصة
استعدادا لخوض التصفيات اآلسيوية
املزدوج�ة املؤهل�ة اىل نهائيات كأس
العال�م يف قط�ر  ،2022وأم�م آس�يا
.2023
ويتص�در املنتخ�ب العراق�ي ترتي�ب
املجموع�ة الثالثة برصي�د  11نقطة
ث�م البحري�ن  9نق�اط واي�ران له�ا
ُ
يحت�ل منتخ�ب
س�ت نق�اط ،فيم�ا
طاجيكس�تان املرك�ز الثان�ي يف
املجموع�ة السادس�ة للتصفي�ات
اآلس�يوية املزدوجة برصيد  10نقاط
وبف�ارق خم�س نقاط ع�ن املنتخب
الياباني املتصدر.
وح�دد االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم
مواعيد مواجه�ات املجموعة الثالثة،
بالتنسيق مع االتحاد اآلسيوي ،وذلك
ضم�ن التصفيات املزدوج�ة املؤهلة
للمونديال وكأس آس�يا التي س�تقام
يف العاصمة البحرينية املنامة.
وس�تنطلق املباريات ي�وم الثالث من
حزي�ران ،حي�ث س�تلعب إي�ران مع
هون�ج كون�ج على ملع�ب املحرق،
والبحري�ن م�ع كمبوديا على امللعب
الوطني.
وي�وم االثنين  7حزي�ران ،يلتق�ي
منتخ�ب الع�راق م�ع كمبودي�ا عىل
ملعب املح�رق ،والبحرين م�ع إيران
عىل امللعب الوطني ،ويوم الجمعة 11
حزيران تلعب كمبوديا مع إيران عىل
امللع�ب الوطن�ي ،وهون�ج كونج مع
العراق عىل ملعب املحرق.
وتختت�م املباريات ي�وم  15حزيران،
بلقاء البحرين م�ع هونج كونج عىل
امللع�ب الوطن�ي ،وإيران م�ع العراق

عىل امللعب املحرق.
وأج�رى املنتخ�ب الطاجيك�ي أول
وح�دة تدريبية مس�اء أمس الس�بت
عىل مالعب التدريب يف مدينة البرصة
الرياض�ة تحضيرا للمب�اراة الدولية
الودي�ة أم�ام املنتخ�ب العراقي الذي
أكمل أمس الوحدة التدريبية الرابعة.
وعبر مدي�ر الفري�ق وعض�و اتحاد
الك�رة الطاجيكس�تاني عزي�ز جون
ع�ن فرحته الكبيرة يف زيارة العراق،
مشيرا اىل انن�ا النبح�ث ع�ن الفوز
يف مواجه�ة العراق بقدر االس�تفادة
الفني�ة م�ن املب�اراة قب�ل خ�وض
التصفيات اآلسيوية.
ووص�ل وف�د منتخب طاجيكس�تان
بكرة القدم إىل مط�ار البرصة الدويل،
ام�س الس�بت ،اس�تعدا ًدا للدخول يف
معس�كر تدريبي يمتد ملد ِة أربعة أيام

الصقور يهزمون النوارس
برباعية بدوري الناشئني
بغداد /الزوراء
حقق فريق القوة الجوية للناش�ئني فوزا كبريا عىل ناشئني الزوراء
بأربعة اه�داف لهدف واحد يف اللقاء الذي ج�رت احداثه عىل ملعب
ن�ادي الق�وة الجوية الثان�ي لحس�اب الجولة الس�ابعة من دوري
الناشئني .
الش�وط االول ش�هد س�يطرة واضح�ة للفريق الج�وي اثمرت عن
تس�جيل هدف املباراة االول عن طريق الالعب حافظ محمد لينتهي
النصف األول بتقدم الصقور بهدف دون رد  ،يف الشوط الثاني فرض
فريق القوة الجوية س�يطرته عىل ارجاء امللعب استطاع من خالله
تسجيل ثالثة أهداف يف هذا الشوط عن طريق الالعبني حسني محمد
هدفين وعيل مخل�د لرتتفع النتيج�ة اىل اربعة اه�داف ويف الدقائق
االخرية م�ن املباراة قلص الزوراء النتيجة ورغم تس�جيل ناش�ئني
الق�وة الجوي�ة ألربعة اهداف اال انه�م اضاعوا العدي�د من الفرص
املحققة لتنتهي املباراة عند هذه النتيجة ليصل الصقور اىل النقطة
الثالثة عرشة من اربعة انتصارات وتعادل وخسارة واحدة .

اعالمنا الرياضي
قدم�ت عا ٔيلة الصحف�ي الريايض الرائد االس�تاذ
س�عدون جواد ش�كرها وتقديرها لكل السادة
ٔ
املس�وولني و االٔخ�وة الصحفيين والرياضيني
والس�ادة الرتبويين الذي�ن وقف�وا معه�م يف
محنته�م برحي�ل الوال�د وقبله�ا يف مرضه وذلك
بمناس�بة م�رور اربعني يوم�ا عىل رحيل االس�تاذ

سعدون جواد .
وقدم النجل االكرب (نزار) نيابة عن عائلة الفقيد ،كل الشكر ملعايل وزير
الش�باب والرياضة الكابتن عدنان درجال ولنقيب الصحفيني االس�تاذ
م ٔوي�د الالمي ورئيس الهيئة التطبيعية التحاد الكرة االس�تاذ أياد بنيان
ورئيس االتحاد العراقي للصحافة الرياضية االس�تاذ خالد جاسم وكل
االٔخ�وة الصحفيني وزمالء وأصدق�اء الوالد الذين تواصل�وا معنا طوال
أيام املحنة  ،وكتبوا كلمات الرثاء يف صحفهم وصفحاتهم عىل وس�ائل
التواص�ل االجتماعي وكانوا عنوانا ً للوف�اء الذي خفف عنا أحزاننا بهذا
املصاب الجلل .كل الشكر للصحف الرياضية ولالٕعالم الريايض والربامج
التي س�لطت الضوء على رحيل الوالد واس�تذكار محطات�ه الصحفية
وعطائ�ه ط�وال أكثر من خمسين عاماً .ش�كرا ً للمس� ٔوولني يف اللجنة
االٔوملبية واالتحادات واالٔندية الرياضية ولكل من اتصل وكتب وواس�انا
برحي�ل الوالد ال�ذي كان أبا ً وأخا ً وصديقا ً للجمي�ع الذين كان يعتربهم
أرسته االٔوىل ونحن الثانية .
ٔ
حفظ الله الجميع بحفظه وابعد عنكم السوء والبالء  ،والله يرحم الوالد
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يف محافظة البرصة ويتضمن مباراة
ودي�ة دولي�ة م�ع منتخبن�ا الوطني
العراق�ي ،وكان يف اس�تقبال الوف�د
الضي�ف ،مدي�ر ع�ام دائ�رة الرتبية
الش�باب
البدني�ة والرياضة يف وزار ِة
ِ
والرياض ِة أحمد املوسوي ،ومن ثم ت َم
اصطح�اب الوفد إىل مح ِل س�كناه يف
فندق شرياتون البرصة.
وق�ال املوس�وي أن ال�وزارة أع�دت
برنامج�ا متكاملا لتهيئ�ة املدين�ة
الرياضي�ة ومالعبه�ا م�ن جمي�ع
النواح�ي إلحتضان املب�اراة ،وتوفري
الجوانب اللوجس�تية والفنادق ،كما
قامت ال�وزارة بتضيي�ف وفدين من
االتح�اد العراقي للصحافة الرياضية
ورابط�ة اإلعلام الري�ايض املرئي يف
أطار التنس�يق والتعاون املشرتك مع
نقاب�ة الصحفيين العراقيين والتي

س�تنعكس على الجه�ود املبذول�ة
النج�اح التغطي�ة االعالمي�ة ملب�اراة
العراق وطاجكستان ،مبينا انه تنفيذا
لتوجيه�ات وزير الش�باب والرياضة
عدن�ان درجال ف�إن ملاكات دوائر
الرتبي�ة البدنية والرياضة ،وش�ؤون
االقالي�م واملحافظ�ات ،والعالق�ات
والتعاون الدويل ،والهندسية والفنية،
وقس�م اإلعالم واألتص�ال الحكومي
عىل أت�م الجاهزي�ة إلنج�اح املباراة
وتامني جميع متطلباتها.
ومن جهته أك َد مدير شباب ورياضة
البصرة صادق الكنان�ي :إن الجميع
إنجاح املعسكر التدريبي
حريص عىل
ِ
العراقي يف البرص ِة
الوطني
للمنتخب
ِ
ِ
ِ
الفيح�ا ِء ع�ن طريق تأهي�ل مالعب
التدري�ب الت�ي خصص�ت للتدريبات
وتهيئة مكان إقامة املنتخب العراقي

فن�دق هوراي�زون وباصات النقل,
يف
ِ
وكل م�ا يتطل�ب ه�ذا املعس�كر من
مس�تلزمات وأمور لوجستية ,مش ً
ريا
إىل أن محافظ البرصة أسعد العيداني
ً
بالغ�ا لق�دوم املنتخب
أوىل اهتمامً �ا
الوطن�ي ,وأوىص بتقدي�م كل الدعم
التدريب�ي
واإلس�ناد يف معس�كر ِه
ِ
واملباري�ات الودي�ة التي س�تقام مع
منتخب طاجيكستان.
واكمل�ت دائ�رة صح�ة البصرة
اس�تعداداتها الطبي�ة ملب�اراة العراق
وطاجيكس�تان ،وق�ال مدي�ر قس�م
العملي�ات والخدم�ات الطبي�ة
املتخصصة وطب الط�وارئ الدكتور
ندي�م رحيم ش�ياع ,أن دائ�رة صحة
البرصة خصصت س�يارات اس�عاف
الس�تقبال وفد املنتخ�ب الطاجيكي
ومرافقت�ه اىل الفندق م�ن اجل عمل

مس�حات كورونا وضمان سالمتهم
وسالمة مرافقي الوفد.
واض�اف ش�ياع ان صح�ة البصرة
خصصت فريق طب�ي متميز ملرافقة
الوف�د الضي�ف وتجهي�ز س�يارات
اس�عاف أثن�اء اقام�ة املباري�ات,
منوه�ا اىل ان مستش�فيات الش�فاء
والجمهوري والزبري جاهزة تحس�با ً
ألي طارئ ،موضح�ا أن خلية العمل
الصحي�ة وف�رت ملاكات طبي�ة
متخصص�ة م�ع س�يارات إس�عاف
ومعالجني ومستش�فى خاص للعمل
فضلاً عن إجراء االختبارات الخاصة
بفريوس كورونا للفريقني.
ومن جانب�ه قال مدير مدينة البرصة
الرياضية لطفي الجزائري :إن ملعب
الفيح�اء الردي�ف ( )10آالف متفرج
يف املدين ِة الرياضي ِة جاهز الس�تقبال

لق�اء اس�ود الرافدين أم�ام منتخبي
ً
مبين�ا أننا
طاجيكس�تان والنيب�ال،
بتوصي�ات لجنة بطولة
بدأن�ا العمل
ِ
الخلي�ج العربي إلنج�از كل ما طلب
مناُ ,
ونعلن عن جاهزيت ِه الس�تضاف ِة
املباري�ات الرس�مية ،وم�ن املمك�ن
االعتم�اد عليه يف بطول�ة خليجي 25
يف البرصة.
وأضاف الجزائري :إن امللعب يتضمن
س�بعة مداخ�ل للجمه�ور ,ويحتوي
على أربع ِة من�ازع كي تك�ون هناك
مرون�ة بإقام ِة أكثر من مبارا ِة بوقتٍ
متق�ارب ،وت� َم تجهي�ز امللع�ب بكل
املنظوم�ات الصوتي�ة وألكرتوني�ة
والكهربائي�ة وهي يف أت�م الجاهزية,
ً
ُ
حيث
مبينا االلتزام بكل الرشوط من
اإلض�اءة ون�وع العش�ب املس�تخدم
وامللحقات ُ
األخرى.

ادارة الزوراء :سنلعب بالبدالء والوطن أهم من الكأس
بغداد /امري الداغستاني
عدسة /احمد حسن رايض
اعلن�ت ادارة نادي ال�زوراء عن موقفها
إزاء العبيه�ا الذي�ن التحق�وا باملنتخب
الوطن�ي ،مؤكدة أن الوط�ن اهم من اي
بطولة مهما كانت أهميتها.
وق�ال كري�م رزاق عض�و ادارة النادي ؛
ان موق�ف االدارة واض�ح ورصي�ح ولن
نطالب العبينا باالنس�حاب من معسكر
املنتخب الوطني مهما كلف األمر.
وأض�اف رزاق؛ أن الوط�ن أه�م من كل

املس�ميات والبطوالت املحلي�ة فالزوراء
دائما يضحي بأي يشء من اجل العراق،
والسيما ان الفريق العراقي ينافس بقوة
للتأهل إىل كاس العالم.
واشار إىل ان االدارة وباالتفاق مع املدرب
رايض شنيشل وافقت عىل تفريغ خمسة
العبني للمنتخب وكذلك العب آخر ،وهو
محمد رضا دعاه مؤخرا مدرب املنتخب
كاتانيتش لاللتحاق بالفريق.
واض�اف ان االتح�اد املوريتان�ي طل�ب
من�ا تفري�غ محرتف ال�زوراء الحس�ن

حبيب وقد وافقنا ايضا و س�يلتحق مع
منتخبه لخوض احدى املواجهات الودية
االستعدادية.
واك�د ب�ان ال�زوراء س�يخوض مباراته
املهمة يف بطولة كاس العراق بدور الـ 8
بفريق أكثر م�ن نصفه من البدالء وهذا
ال يهمنا مقابل مصلحة البلد.
ويخوض ال�زوراء مبارات�ه املقبلة امام
الح�دود يف دور ال�ـ  8أم�ام الح�دود يف
ملعب الشعب الدويل يف الثالث من الشهر
املقبل.

البدر :عودة اجلماهري اىل املالعب مرهونة
بزيادة عدد امللقحني
بغداد /الزوراء
دعا املتحدث الرس�مي لوزارة الصحة س�يف البدر ،الجماهري
الرياضي�ة ب�االرساع لتلقي اللقاح س�عيا ً لتخفيف االجراءات
الوقائية وعودة الجماهري اىل مدرجات املالعب من جديد.
وق�ال الب�در إن” ع�دد متلقي اللق�اح يف العراق ه�و اقل من
النصف مليون شخص  ،ومن تلقى الجرعيتن هم ثمانون ألفا ً
وهذا العدد يش�كل نس�بة بعيدة جدا ً عن النسبة التي حددها
خرباء الصحة العاملية وخرباء علم الوبائيات”.

واوض�ح البدر أن” النس�بة التي ت�م تحديدها عاملي�ا ً ترتاوح
مابين ال�ـ  % 80و  % 85م�ن متلق�ي اللق�اح كجرعتني يف
املجتم�ع ،بعده�ا من املمك�ن تخفيف االج�راءات االحرتازية
وعودة الجماهري اىل املالعب “ الفتا ً إىل أن” هذا القرار مرهون
بلجن�ة الصحة والسلامة العليا حرصا ً وحس�ب املس�تجدات
الوبائية”.
ويف خت�ام حديث�ه دع�ا الب�در جمي�ع الجماهير الرياضي�ة
للمسارعة بتلقي اللقاحات للوصول اىل النسبة املطلوبة.

البحراني :درجال مهتم باقامة نصب خليجي  25مبدخل املدينة الرياضية
بغداد /حسني عمار
أكد النح�ات العراقي أحمد البحراني ،أن
وزير الش�باب والرياض�ة عدنان درجال
أبدى اهتماما ً كبريا ً بانجاز نصب خليجي
 25املقرتح�ة تصاميمه ،يف مدخل املدينة
الرياضية بمحافظة البرصة.
وق�ال البحران�ي ا ٕن “وزي�ر الش�باب
والرياض�ة عدن�ان درج�ال زاره خلال
زيارت�ه االٔخيرة اىل الدوحة وجرى خالل
اللقاء مناقشة الحدث االٔهم عىل الساحة
الرياضي�ة العراقية وه�و كأس خليجي

ً
الفت�ا اىل أن “الحدي�ث تضم�ن
،”25
مناقش�ة ا ٕقام�ة نصب يف مدخ�ل املدينة
الرياضي�ة تيمن�ا ً أو توثيق�ا ً لهذا الحدث
امله�م وهو عودة كرة القدم الخليجية اىل
أحضان العراق”.
وأض�اف ،أن “درج�ال أب�دى اهتمام�ا
وتعاون�ا كبيرا الٕقامة العم�ل يف مدخل
املدين�ة الرياضي�ة بمحافظ�ة البصرة،
وهنال�ك موافقات من أغلب املس� ٔوولني
الٕقامة النصب”.
وتاب�ع أن�ه “س�يقدم دراس�ة تفصيلية

ع�ن النح�ت (النص�ب) لوزارة الش�باب
والرياض�ة واملس� ٔوولني على البطولة”،
مبين�ا كذل�ك أن “الكلفة ترتب�ط بمكان
العمل وحجمه وس�نراعي تماما ً أن هذا
العم�ل قيمت�ه املعنوية أكثر م�ن قيمته
املادي�ة” .وأش�ار ا ٕىل أن “درج�ال طالب
بتقديم دراسة مس�تفيضة عن املرشوع
وس�يتم اكماله�ا خالل فترة ال تتجاوز
االس�بوع” ،موضح�ا أن “العمل يحتاج
من  5ا ٕىل  6أشهر الٕنجازه ا ٕذا بذلنا جهودا ً
كبرية لذلك”.
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كومان :أريد أن أبقى يف برشلونة
ال يعرف مدرب برشلونة رونالد كومان،
ما إذا كان سيبقى يف منصبه للموسم
القادم أم ال ،مع العلم أن عاما ً إضافيا ً ال
يزال يف عقده املوقع مع النادي.
بعد بداية متباينة للموسم ،دفعت سلسلة
من  19مباراة بدون هزيمة يف الدوري
برشلونة إىل املنافسة عىل اللقب حيث بدأ
أتلتيكو مدريد املتصدر بالتعثر.
مع ذلك ،حقق فريق املدرب الهولندي
كومان ثالثة انتصارات فقط من
مبارياته الثماني املاضية يف الدوري ،مما
يعني أنه متأخر بفارق خمس نقاط عن
ريال مدريد وسبع نقاط عىل أتلتيكو قبل
الجولة .38
ُ
شكل برشلونة يف املراحل األخرية من
ُ
الدوري ،إىل جانب خروجه املخيب من
دور الستة عرش لدوري أبطال أوروبا
أمام باريس سان جريمان ،جعل كومان
يواجه أسئلة جدية بشأن مستقبله عىل
الرغم من فوزه بكأس امللك يف نيسان/
أبريل املايض.
ويتوقع كومان التحدث إىل رئيس النادي
البورتا بعد انتهاء الدوري االسباني ،لكن
عىل الرغم من رغبته يف البقاء يف كامب نو
 ،إال أنه يعلم أن األمور خارجة عن نطاق
يديه إىل حد كبري.
وقال« :ال أعرف ما إذا كنت سأستمر ،لم

أتحدث مع الرئيس .اتفقنا عىل القيام
بذلك بعد نهاية املوسم سنرى .أريد أن
أبقى وأكمل عقدي .يجب أن تتغري األمور،
الكلمة األخرية للرئيس.
وأضاف« :ال أعرف بالضبط ما الذي
سيحدث ،سأتحدث مع الرئيس ،أنا أحب
النادي كث ً
ريا وإذا كان النادي يعتقد أنني
لست الشخص الذي يقود الفريق ،فإنهم

سيقولون ذلك».
وتابع كومان الذي يواجه انتقادات الذعة
من وسائل اإلعالم الكاتالونية التي تشري
إىل أن الرئيس البورتا يرغب يف تغيريه:
«علينا احرتام املدرب والالعبني أكثر .أتفهم
أن الالعبني متأثرون ،ألنهم ال يستحقون
املعاملة التي تلقوها يف الصحافة يف
األيام األخرية ،فهم يستحقون املزيد من

االحرتام».
وأملح كومان إىل أنه لم يشعر بالدعم
الكامل من النادي ،خصوصا ً يف ظل
عدم تحقيقه إال لفوز واحد يف آخر أربع
مباريات له .
وقال« :يف الجزء األخري من املوسم ،لم
أشعر بهذا الدعم ،ألننا لم نتحدث عن
املستقبل .أفهم مكاني ،يف نا ٍد مثل هذا».

اعالم الكرتوني

غوارديوال يشيد بروبن دياز

واستخلص كومان حصيلة واضحة
ملوسمه األول عىل رأس البالوغرانا بقوله:
«لقد فزنا بلقب كأس امللك ،كنا يف املعركة
للفوز بالدوري اإلسباني حتى آخر
مباراتني .نحن حزينون ألن هناك بضع
مباريات لم نكن فيها بمستوانا لكن
بشكل عام مع كل املشاكل التي واجهتنا
فإن موسمنا ليس سيئاً ،إنه ليس جيدا ً
جدا ً أيضا ً لكنه بالنسبة يل مضبوط»،
مشريا ً إىل أنه» يعرف كيف ينتقد نفسه».
وأردف قائال« :أنا مسؤول عن التغيريات
التي تم إجراؤها ،إلتاحة الفرص للشباب
ولكن ً
أيضا يف األوقات التي لم نكن فيها
يف املستوى
وختم حديثه بالقول« :عىل الرغم من
التغيريات التي نجريها ،فقد وقفت دائمًا
ألكون املتحدث الوحيد باسم النادي يف
لحظات عديدة ويجب االعرتاف بذلك.
حتى لو اعتقدنا يف النهاية أننا بحاجة إىل
مدرب جديد أو العبني جدد ممتازين ،لكن
يجب أن نتواصل».
يذكر أن برشلونة تعرض لـ 7هزائم يف
 37مباراة باملوسم الحايل من الدوري
اإلسباني ( 23انتصارًا و 7تعادالت) ،وهو
رقم له يف غضون موسم بالبطولة
أسوأ ٍ
منذ  19( 2008-2007انتصارًا و10
تعادالت و 9هزائم).

عبرّ املدرب اإلس�باني لفريق مانشستر س�يتي اإلنكليزي ،بيب
غوارديوال عن إعجابه باملدافع الربتغايل روبن دياز مشريا ً إىل أنه
س�يكون قائدا ً مس�تقبليا ً بعد األش�ياء التي أبرزها منذ وصوله
لبطل الـ”بريمريليغ”.وتح ّدث املدرب اإلسباني عن حصول دياز
على جائزة العب الس�نة املمنوحة من رابطة كت�اب كرة القدم
ً
قائلا“ :ل�م يكن األم�ر متوقع�اً ،برصاحة .كنا نع�رف خصاله
الفني�ة والبدني�ة لكن�ك ال تعرف ب�أن العبا ً ت�م انتداب�ه حديثا ً
س�يحصل عىل جائزة بهذا الحجم” .وأش�اد غوارديوال بخصال
املداف�ع الربتغايل قائالً“ :إنه يس�اعد رفاقه يف الفريق وهذا مهم
جدا ً ألن املدافع الذي يلعب لنفس�ه يسبب املشاكل للمجموعة”.
وأردف قائالً“ :غالبا ً ما يفكر روبن يف توازن خط الدفاع بأكمله
ويحاول االنس�جام مع الثالثي الذي يلعب معه”.وأش�ار املدرب
الذي ق�اد الفري�ق اإلنكليزي للوص�ول إىل نهائ�ي دوري أبطال
أوروبا هذا املوسم إىل الدور الذي سيلعبه دياز يف املستقبل قائالً:
“أن�ا متأكد تمامً ا ب�أن رفاق�ه والطاقم التدريبي س�يختارونه
كواحد من القادة ملا أظهره من قدرات كبرية يف تحمل املسؤولية
وتوجيه أصدقاءه وحسن الترصف يف اللحظات الصعبة”.وختم
غوارديوال حديثه قائالً“ :أعلم جيدا ً بأنه س�يتطور وسيتحس�ن
أكثر ،فما أشاهده يف التدريبات يشري إىل ذلك”.

ممفيس يفاجئ غولدن ستايت ويبلغ األدوار االقصائية

فاجأ ممفيس غريزليز ونجمه جا مورانت مضيفه غولدن ستايت
ووريرز ،وخطف منه البطاقة األخرية املؤهلة إىل األدوار االقصائية
من دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني ،بفوزه عليه بعد التمديد
.112-117
ورضب ممفيس موعدا ً يف الدور األول من البالي أوف مع يوتا جاز
بطل املنطقة الغربية ،بدءا ً من اليوم األحد يف سولت اليك سيتي.
ولن تكون مهمة ممفيس سهلة يف الدور األول ،كونه سيالقي يوتا
القوي مع نجميه دونوفان ميتشل والعب االرتكاز الفرنيس رودي
غوبري.
لكن ممفيس خطف األنظار بفضل تألق مورانت ،أفضل العب صاعد
املوسم املايض.
عىل ملعب تشايس سنرت يف سان فرانسيسكو ،سجّ ل مورانت 35
نقطة و 6متابعات و 6تمريرات حاسمة ،بينها سلتان يف الوقت
الحاسم من التمديد أمام نجم غولدن ستايت املوزع ستيفن كوري.
قال مورانت نجم األمسية« :قاتلنا طوال املوسم من أجل التأهل.
أريد تنفيذ هذا النوع من الرميات ،هذه طريقة لعبي ،أحب هذا
الضغط».
ً
ً
وبرغم صمود غولدن ستايت وشجاعته فارضا وقتا إضافيا ،إال أن
ممفيس وصل تقدمه إىل  17نقطة قبل نهاية الربع الثاني ،واستحق
بطاقة التأهل.
يف املقابل ،كان كوري الوحيد عىل مستوى املنافسة لدى الخارس
مسجالً  39نقطة ،لكن مع ّدل تسجيله كان منخفضا مع  13محاولة

ناجحة من أصل  ،28كما خرس الكرة سبع مرات (تورن أوفر) ،ما
يعني أن دفاع ممفيس كان ناجعا بمواجهته.
وبإقصائه عن املنافسة ،سيتحسرّ غولدن ستايت أكثر عىل السماح
لليربون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب بتسجيل سلة
قاتلة يف مباراته األخرية من امللحق ،ما حرمه بلوغ البالي أوف.
وكان غولدن ستايت الفريق األقوى يف السنوات األخرية يف الدوري
مع كوري ورفاقه ،لكن رحيل بعض النجوم واصابة آخرين أفقده
سطوته عىل دوري «أن بي ايه».
ويأمل الفريق استعادة خدمات نجمه كالي تومسون املوسم املقبل،
بعد تعرضه لسلسلة إصابات محبطة ،وهو يتعاىف من قطع يف وتر

ديباي يعلن رحيله عن ليون

أعل�ن املهاجم ال�دويل الهولندي ممفي�س ديباي ّ
أن�ه لن يج ّدد
عق�ده الذي يصل إىل نهايته هذا الصيف مع فريقه الحايل ليون
الفرنيس ،يف مقابلة أجراها مع صحيفة “ليكيب” .واعرتف قائد
ليون قائالً“ :من الغريب أن أفكر أنها ستكون مباراتي األخرية
هن�ا ،من املحزن الرحيل يف ملعب فارغ من دون جماهري” .ولم
يس�تجب املهاجم الدويل ابن الـ 27عاما ً لرغب�ات ليون بتمديد
عق�ده ،بعدما أمىض معه أربعة أعوام ونصف العام إثر انتقاله
من مانشسرت يونايتد اإلنكليزي يف كانون الثاني/يناير .2017
وعندما ُ
س�ئل عن وجهته املستقبلية ،أرص ديباي عىل أنه يريد:
“الذه�اب إىل أفضل ناديني أو ثالثة أندي�ة يف الدوريات الخمس

الكربى” ،متحدثا ً عن أندية “سبق لها أن أبدت اهتمامها” ومن
بينها برش�لونة اإلس�باني .ويأمل ديباي أن يناقش مس�تقبله
بنفس�ه بعدم�ا تخلى عن وكي�ل أعمال�ه ،وبمس�اعدة بعض
املحامين ،وقال“ :أريد الس�يطرة عىل األم�ور ،وأن أعرف عىل
م�اذا أوقع ،أعرف ماذا أري�د” .وتابع مؤكدا ً انغماس�ه  100يف
املئة مع فريقه الحايل من دون تش�تيت أفكاره “ولكن ،ما يه ّم
هذا األسبوع هو تأهل ليون إىل مسابقة دوري أبطال أوروبا”.
ويحت�ل ليون املركز الرابع يف الـ “ليغ  ”1برصيد  76نقطة،
متأخ�را ً بف�ارق نقطة ع�ن موناكو صاح�ب املركز
الثالث .ويتأسف ديباي لعدم قدرته عىل قيادة
ليون للفوز باأللقاب خالل مغامرته معه،
ويق�ول“ :من الصعب جداً ،بالنس�بة
يل ،الق�ول إن�ي لم أفز ب�أي لقب مع
ليون” .ويحتل ديباي املركز الثاني
يف ترتي�ب الهدافين يف الدوري يف
ه�ذا املوس�م بالتس�اوي مع
مهاجم موناكو وسام بن يدر
( 20هدفاً) ،وخل�ف املتصدر
مهاج�م باري�س س�ان
جريم�ان كيليان مبابي
مع  26هدفاً.

إنفانتينو يدعو إلصالح شامل للروزنامة الدولية

دع�ا رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا” الس�ويرسي
جان�ي إنفانتين�و إىل تعديل الروزنام�ة الدولية ملا بعد عام
 .2024وق�ال إنفانتينو خالل افتت�اح الجمعية العمومية
ال�ـ 71للهيئة الدولي�ة املنظم عن افرتاضيا عبر الفيديو:
“نقط�ة البداية ليس�ت :الروزنامة ممتلئ�ة ،لذلك ال يشء
ً
مضيف�ا“ :نقطة البداية هي العك�س تماماً .نبدأ
يتغري”،
م�ن صفحة بيض�اء ومنفتح�ون عىل كل وجه�ات النظر
واآلراء لتحسين الروزنامة الدولية”.وامتنع إنفانتينو عن
الدف�اع عن مواقفه الش�خصية يف هذا املوضوع الش�ائك،
واكتفى بتأكيد عزمه على “تحديد موعد” ملرشوعه كأس
العال�م لألندي�ة التي تم رف�ع عدد املش�اركني فيها إىل 24
ً
فريقا ،عىل الرغم من الرتدد الذي أثارته هذه البطولة.

لكن�ه ج�ادل مط�والً بأن
ً
رئيس�ا يف
يلعب فيفا دورًا
إع�ادة كتاب�ة الروزنامة،
باعتباره “الهيئة الوحيدة”
التي “تولد” و”تعيد توزيع”
إيراداته�ا “ح�ول العال�م”،
على عك�س االتح�ادات القاري�ة
والرابط�ات .واض�اف“ :اس�محوا يل
أن أرشح .الي�وم ،تول�د البط�والت الكربى
املليارات من اإلي�رادات من جميع أنحاء العالم
 وأي�ن يتم توزيع هذه العائ�دات؟ إىل األندية 18- 20يف بطوالتها ،مع نس�بة ضئيلة تذه�ب للتضامن”.
وتاب�ع“ :الهيئ�ة الوحيدة الت�ي تدر عائ�دات من جميع
أنحاء العال�م وتعيد التوزيع واالس�تثمار يف جميع أنحاء
العال�م تضامنا ً ه�ي الفيفا” .ومع ذلك ،ف�إن الهيئة التي
تتخذ من زيورخ مقرا ً لها تدفع منذ أسابيع بفكرة إقامة
كأس العال�م م�رة كل س�نتني ،وهو أمر مغ�ري للقنوات
الناقل�ة لكنه أثار غضب الرابط�ات واألندية الوطنية التي
ً
إرهاقا لالعبني يف أجندة مزدحمة باملباريات.واقرتح
تشهد
رئيس تطوير كرة القدم يف الفيفا مدرب أرسنال اإلنكليزي
السابق الفرنيس أرسين فينغر ،يف الثالث من آذار/مارس
امل�ايض إقامة كأس العالم وبطولة أوروبا وبطوالت دولية
أخرى كل عامني.
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أخيل.
ويملك غريزليز أصغر تشكيلة يف البالي أوف منذ عقد من الزمن.
وأضاف مورانت البالغ  21عاماً« :نعرف أننا فريق شاب .معنا بعض
املخرضمني الذين يقودون الفريق .هذا أول تأهل يل إىل البالي أوف،
لكن بعض زمالئنا شاركوا من قبل .سيضعوننا يف أجواء التوقعات».
وحقق غريزليز فوزين يف امللحق املؤهل إىل البالي أوف ،ليضمن املركز
الثامن يف منطقته الغربية.
وكانت ثاني مواجهة بني الفريقني يف غضون ستة أيام ،وعوّض
فيها مورانت اداءه العادي خالل الخسارة أمام غولدن ستايت -101
.113
وبرغم صمود غولدن ستايت وشجاعته فارضا وقتا إضافيا ،إال أن
ممفيس وصل تقدمه إىل  17نقطة قبل نهاية الربع الثاني ،واستحق
بطاقة التأهل.
وإىل تألق مورانت ،أضاف للفائز ديلون بروكس  14نقطة وغرايسون
ألن  12نقطة.
وعن مواجهة يوتا يف الدور األول من البالي أوف ،قال مورانت:
«سيكون نزاالً قوياً .هو أفضل فريق يف الدوري ،ويجب أن نلتزم
بخطة املباراة».
ويف الدور األول من البالي أوف ضمن املنطقة الرشقية ،يلعب
فيالدلفيا مع واشنطن ،بروكلني مع بوسطن ،ميلووكي مع ميامي
ونيويورك مع أتالنتا .ويف الغربية ،يلعب يوتا مع ممفيس ،فينيكس
مع ليكرز ،دنفر مع بورتالند وكليربز مع داالس.

أعلن ليسرت سيتي عن اعتزال أحد أساطري لقبه التاريخي يف
الدوري اإلنكليزي املمتاز ومغادرة آخر.
ونرش ليستر س�يتي يف حس�ابه الرس�مي على تويرت عرب
اإلنرتن�ت أن قائ�ده الجامايك�ي ويس مورغ�ان ( 37عاماً)
ال�ذي توّج مع الفري�ق بلقب الدوري املمت�از 2015-2016
س�يعتزل عقب نهاية املوس�م .وغرّد ليسرت ”:سيعتز قائدنا
الفائ�ز بلق�ب ال�دوري املمتاز يف نهاية املوس�م ،بعد تس�ع
س�نوات ناجحة للغاية يف النادي ومسيرته االحرتافية التي
امت�دت ألكثر من  750مباراة احرتافية”.كما ش�كر ليستر
س�يتي يف تغريدة أخرى النمساوي كريس�تيان فوكس (35
عاماً) عىل كل ما قدمه مع ليسرت خالل ست سنوات تخللها
الفوز بلقب الدوري مؤكدا ً رحيله نهاية املوسم.

اختيار نافاس أفضل حارس يف الدوري الفرنسي
اُختري الكوس�تاريكي كيلور نافاس حامي عرين باريس
س�ان جريمان أفضل ح�ارس يف ال�دوري الفرنيس لكرة
القدم يف موس�م  2020-2021بناء عىل تصويت من قبل
الالعبني .وخلف نافاس حارس ليل مايك مينيان األفضل
يف عام  ،2019علما ً ّ
أن نس�خة عام  2020ألغيت بس�بب
تفيش فريوس كورونا.وضمّت الئحة املرش�حني للجائزة
يف هذا املوسم ،إىل جانب نافاس ومينيان ،كالً من الربتغايل
أنتوني لوبيز (ليون) ،بنجامان لوكونت (موناكو) وستيف
مانداندا (مرس�يليا) .وصبّ تصويت الالعبني
يف مصلحة نافاس ( 34عاماً) الذي بات

أول ح�ارس مرمى بقميص الن�ادي البارييس يف�وز بالجائزة منذ
الحارس اإليطايل سالفاتوري سرييغو يف عام .2014
وتألق نافاس املنحدر من س�ان إيس�يدرو دي إي جن�رال يف الدفاع
عن عرينه يف مس�ابقة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة اإلسباني
وبايرن ميونيخ األملاني ،علما أن الدويل الكوستاريكي جدد عقده يف
نهاية نيسان/ابريل املايض مع نادي العاصمة حتى .2024
وبس�بب فريوس كورونا ،لم ّ
تنظم نقابة الالعبني الحفل الس�نوي
لتتويج األفض�ل من العبني ومدربني يف الدوري ،عىل أن يتم االعالن
ع�ن اس�م الفائزي�ن الي�وم األح�د بالتزامن م�ع املرحل�ة األخرية
للدوري.

مفكرة الزوراء
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مركز عراقي حيذر وسائل االعالم من
التحول اىل جزء من معارك جتارية

بغداد/نينا:
دعا املركز العراقي ملحاربة الشائعات وسائل االعالم املحلية اىل االلتزام باملهنية بنقل املعلومات
الخاصة عن لقاحات كورونا والرشكات املنتجة لها.
وقال املركز يف تقريره االس�بوعي « :ان عددا من وسائل االعالم املحلية لم تلتزم باملهنية خالل
نق�ل املعلومات ع�ن جميع اللَّقاحات ،ول�م تنتبه إىل َّ
أن هناك منافس�ة تجارية قد تنش�أ بني
ِّ
املصنع�ة له�ذه اللقاحات وقد تص�ل إىل رصاعات دول ،وقد يس�تغل االعالم يف نقل
الَّش�رَّ كات
ً
ِّ
معلومات غري دقيقة أو صحيحة وتصبح هذه الوسائل جزءا من املعارك التجارية التي تحدث
يف الخفاء».
واض�اف « :تحت�اج وس�ائل االعالم يف مثل ه�ذه القضايا إىل تحديد مص�ادر موثوقة لنرش أي
معلومات س�لبية ع�ن اللَّقاحات ،وتك�ون هذه املص�ادر علمية صحية مث�ل منظمة ِّ
الصحة
الصح�ة أو املتخصصني يف هذا العلم من كليات ِّ
العاملي�ة  ،او وزارة ِّ
الطب يف الجامعات  ،اضافة
اىل اللجوء اىل تدعيم املواد الصحفية بال ِّدراس�ات الطبيّة حول هذه اللَّقاحات وعدم اعتماد اية
معلوم�ات قادمة من مواق�ع َّ
التواصل االجتماعي  ،وقبل التفكير باعتمادها يجب اللجوء إىل
البحث عن مصادر موثوقة تؤكدها».
وتابع املركز  »:تحتاج وسائل االعالم عند نرش اتهامات ألحد اللقاحات املستخدمة للوقاية من
فريوس كورونا املس�تج ّد إىل الحصول عىل رأي الجهة املتهمة بذلك أو الحصول عىل رأي علمي
يدع�م ه�ذه االتهامات أو يفندها ،وبهذا تصبح وس�يلة اإلعالم متوازن�ة وحيادية يف َّ
التغطية
وابتعدت عن االشرتاك يف املنافسة التجارية التي قد تحدث».

وكالة «أسوشييتد برس» تفصل
مساعدة يف القسم اإلخباري

واشنطن/متابعة الزوراء:
بعد  16يوما ً عىل تسلّمها مهامها الجديدة يف وكالة «أسوشييتد برس» لألنباء ،كمساعدة
يف القس�م اإلخباري ،فصلت الصحفية األمريكية إمييل وايلدر من عملها «بسبب انتهاكها
سياس�ة الرشكة عىل مواقع التواصل االجتماعي» ،بحس�ب ما نقلته صحيفة «واشنطن
بوس�ت» .وبحس�ب ما روته وايلدر للصحيفة ،ف�إن اإلدارة أبلغتها بفصله�ا من دون أن
تكش�ف لها ما هي مش�اركاتها أو تغريداتها عىل مواقع التواصل التي انتهكت سياس�ة
الرشكة؛ «قالوا إنني أظهرت تحيزا ً واضحاً» .ويبدو أن ما ّ
س�مته الوكالة «تحيزاً» مرتبط
بتغري�دات نرشتها تدافع فيها عن الش�عب الفلس�طيني وتعارض ما تق�وم به الحكومة
ً
ناش�طا يف الجماعات املؤيدة
اإلرسائيلي�ة .قال�ت وايلدر ،وهي يهودي�ة ،إنها كانت عضوًا
للفلسطينيني ،عندما كانت يف جامعة ستانفورد» التي تخرجت منها يف عام .2020
و انتقدت عىل «تويرت» التعابري التي تستخدمها وسائل اإلعالم لوصف الوضع يف فلسطني،
وتحديدا ً حي الشيخ جراح.
بعد هذه التغريدة بدأت الحملة عىل وايلدر س�واء يف جامعة س�تانفورد ،من خالل طالب
جمهوريني محافظني ،أو يف وس�ائل إعالمي�ة يمينية ،مثل موقع قناة «فوكس نيوز» عىل
اإلنرتنت .من هنا تقول وايلدر إن الوكالة بدأت البحث يف تغريداتها القديمة.
وتنص السياس�ة الداخلية لوكالة «أسوش�ييتد برس» عىل «امتن�اع املوظفني عن اإلعالن
عن آرائهم بشأن القضايا العامة املثرية للجدل يف أي منتدى عام ،ويجب أال يشاركوا يف أي
عمل منظم لدعم قضايا أو حراكات معينة».

حذرت من عدم حماسبة أعمال القتل

هيومن رايتس 81 :حماولة اغتيال لنشطاء وصحفيني عراقيني منذ تظاهرات تشرين
بغداد /متابعة الزوراء:
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش ،من
عدم محاسبة أعمال القتل التي تستهدف
نشطاء وصحفيني يف العراق ،مشرية إىل أن
االفالت من املحاس�بة سيلقي بظالله عىل
االنتخابات العراقية ،وينرش مناخ الخوف
يف صف�وف املحتجني الذين دع�وا للتغيري
منذ أكتوبر .2019
وقال�ت املنظم�ة يف تقري�ر نرشت�ه على
موقعها الرسمي :إن عدم اتخاذ السلطات
العراقي�ة خطوات عاجل�ة لوقف عمليات
القتل خارج نطاق القانون ،سيشيع مناخ
الخ�وف ويح�د م�ن ق�درة العراقيني عىل
املش�اركة يف االنتخابات الربملانية املقرر يف
أكتوبر املقبل.
وقالت الباحثة يف قسم األزمات والنزاعات
يف املنظم�ة ،بلقي�س وايل ،إن عملي�ات
القتل اس�تمرت على مدار الع�ام ونصف
الع�ام املاضيين على الرغ�م م�ن تراجع
االحتجاجات يف العراق.
وأضاف�ت أن تقاري�ر املفوضي�ة العلي�ا
املس�تقلة لحقوق اإلنسان يف العراق تشري
اىل تسجيل  81محاولة اغتيال ضد نشطاء
وصحفيين مناهضين للحكومة منذ بدء
املظاهرات».
ووق�ع ما يقرب م�ن ثلث عملي�ات القتل
ه�ذه منذ أن توىل الكاظمي الس�لطة قبل
نحو عام ،وفقا لوايل.
اس�تهدفت العدي�د م�ن عملي�ات القت�ل
واالختطاف هذه األش�خاص الذين كانوا

يق�ودون األص�وات خلال املظاه�رات
والصحفيني الذين قاموا بتغطية األحداث
الجاري�ة يف بغ�داد ومراك�ز االحتج�اج
األخرى.
وتش�دد وايل أنه «وعىل الرغم من خطورة
ونطاق حملة االغتياالت املس�تمرة ،إال أن
حكومة رئي�س الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي فشلت يف ضمان أي محاسبة أو
عدالة».
تص�ف وايل الجماع�ات املس�لحة بأنه�ا
أصبح�ت «وقح�ة للغاي�ة لدرج�ة أن
املسلحني ال يخشون االقرتاب من شخص
م�ا يف منتصف الش�ارع يف مدين�ة عراقية
كبرى وإطالق النار عليه من دون الخوف
من أي عواقب» .وتحذر الباحثة يف هيومن

رايتس ووتش من مستقبل «قاتم» ينتظر
العراق عىل اعتبار أن العديد من الجماعات
املس�لحة التي تق�ف وراء عملي�ات القتل
األخيرة لديها أح�زاب سياس�ية ،بعضها
موجود بالفعل يف الربملان».
وتضي�ف أن ه�ذه األح�زاب «ق�د تتمكن
من اس�تخدام االنتخابات املقبلة لرتسيخ
نفس�ها بني النخبة الحاكمة» ،مشرية إىل
أنه «كلما زادت قدرة هذه الجماعات عىل
دخول الهيكل الحاكم وكبح الجهود لوقف
عمليات القتل ،وتوفير العدالة للضحايا،
كلما بدا مستقبل العراق أكثر قتامة».
ولم يرد مسؤولون عراقيون ومستشارون
يف حكوم�ة رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي على طلب�ات موق�ع «الحرة»

التعليق عىل تقرير هيومن رايتس ووتش.
ومن�ذ ان�دالع االحتجاج�ات الش�عبية يف
العراق يف أكتوب�ر  ،2019تعرض أكثر من
 70ناش�طا لعملي�ة اغتي�ال أو محاول�ة
اغتي�ال ،يف حني اختطف عشرات آخرون
لفرتات قصرية.
ففي يولي�و  ،2020اغتيل املحلل املختص
عىل مس�توى عامل�ي بش�ؤون الجماعات
املتطرفة ،هش�ام الهاش�مي ،أمام أوالده
يف بغداد.
ويف التاسع من الشهر الجاري ،قتل إيهاب
الوزن�ي ،منس�ق االحتجاج�ات املناهضة
للس�لطة يف مدينة كربالء  ،وهو يف طريقه
إىل منزله.
وبعده�ا بأرب�ع وعرشين س�اعة تعرض
الصحفي أحمد حسني مراسل قناة الفرات
ملحاولة اغتيال بالطريقة ذاتها أثناء نزوله
من سيارته متوجها ً إىل منزله القريب من
مدينة الديوانية ،جنوب العراق.
وبعد حادثة االغتيال التي طالت الوزني يف
كربلاء ،أعلن عدد من األح�زاب العراقية،
بعضها من املحس�وبني عىل حراك ترشين
مقاطعته�ا لالنتخاب�ات ،وه�ي كل م�ن
الحزب الش�يوعي وحزب البي�ت الوطني،
واتح�اد العم�ل والحقوق إضاف�ة لحزب
النائب فائق الشيخ عيل.
وتعه�د الكاظمي بمالحق�ة الجناة ووجه
وزارة الداخلية «برسعة الكش�ف عن قتلة
الناشط املدني إيهاب الوزني» ،كما جاء يف
بيان صدر عن مكتبه.

مدعياً انها خذلت والدته األمرية ديانا

األمري وليام يهاجم هيئة اإلذاعة الربيطانية «بي بي سي»
لندن/رويرتز:
اته�م األمير الربيطان�ي ولي�ام
هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي
يس) بخذالن والدته األمرية ديانا
وتس�ميم عالقتها بوالده األمري
تش�ارلز ،بعد تحقي�ق خلص إىل
أن صحفي�ا ً يف الهيئ�ة تمكن من
عق�د مقابل�ة معها ع�ام 1995
بعد تقديم معلومات مغلوطة.
يأت�ي ذل�ك بع�د تقري�ر ُنشر
الخميس وجاء في�ه أن تحقيقا ً
خل�ص إىل أن مارت�ن بشير
الصحف�ي يف الهيئ�ة لج�أ إىل
التدلي�س ليف�وز بمقابلة مثرية
أجراها مع ديانا عام  1995وأن
الهيئة تسرتت عىل األمر.
وخلال املقابل�ة الت�ي أجراه�ا
برنام�ج (بانوراما) وش�اهدها
أكثر م�ن  20مليون مش�اهد يف
بريطاني�ا ،أحدث�ت ديانا صدمة
عندم�ا اعرتف�ت بأنه�ا دخل�ت
يف عالق�ة وذك�رت تفاصيل عن
زواجه�ا بوري�ث الع�رش األمري
تش�ارلز .وتوفيت ديانا يف حادث
سيارة يف باريس عام  1997عن
 36عاماً.
وقال ولي�ام ( 38عاما) يف بيان:
«أرى أن الطريقة املخادعة التي
أجريت بها املقابلة ّ
أثرت بش�كل
كبير على م�ا قالت�ه والدت�ي.
أس�همت املقابلة كثيرا ً يف جعل

ّ
والدي أس�وأ وأرضت من
عالق�ة
وقته�ا بآخرين ال حصر لهم».
وأض�اف «إن�ه ألم�ر يبع�ث عىل
ح�زن ال يوص�ف أن تع�رف أن
نقاط خلل يف بي بي يس أسهمت
بش�دة فيم�ا أصابها م�ن خوف
وارتي�اب وعزلة أتذكرها من تلك
السنوات األخرية معها».
ويف بي�ان منفص�ل ص�در يف
نف�س التوقيت ،ل�م يرش هاري،
أخ�و ولي�ام ،إىل  BBCباالس�م،
لكنه وجه نقدا أوس�ع لوس�ائل

اإلعلام و»للتأثير املتوات�ر
لثقافة االس�تغالل واملمارس�ات
الالأخالقية التي قضت يف النهاية
عىل حياتها».
وقال ه�اري ( 36عاما) «ألولئك
الذين أخذوا ش�كالً من أش�كال
املحاس�بة ،أش�كركم .تل�ك هي
الخط�وة األوىل ص�وب الح�ق
والع�دل» .وأضاف «م�ا يقلقني
بقوة أن مثل تلك املمارسات ،بل
وأس�وأ ،ال تزال مسترشية اليوم.
األم�ر ،وقته�ا واآلن ،أكرب من أن

يك�ون منحسرا يف منف�ذ واحد
أو ش�بكة واحدة أو وسيلة نرش
واحدة».
ب�دأت  BBCالتحقي�ق ،برئاس�ة
الق�ايض الكبير الس�ابق جون
دايس�ون ،يف نوفمرب/ترشي�ن
الثاني بعدما قال تشارلز سبنرس
ش�قيق ديانا إنه تعرض لخديعة
كي يلتقي الصحفي بشري بها.
ووجد تقرير دايس�ون أن بشري،
ً
مراسلا غير
ال�ذي كان آن�ذاك
معروف ،أظهر لس�بنرس بيانات

تفاوت تغطية الصحافة االسكندنافية ألحداث فلسطني

كوبنهاغن/متابعة الزوراء:
من�ذ أن ب�دأت األح�داث األخيرة يف
فلس�طني ،تحديدا ً محاوالت تهجري
أهايل حي الش�يخ جراح يف القدس،
ل�م يكن حال االحتلال يف الصحافة
االسكندنافية سوى «سلطة تتحول
إىل أبرتهايد» (فصل عنرصي) ،كما
ظلّت تك�رر صح�ف دنماركية مثل
«بوليتيك�ن» و «إنفورماس�يون»
وبع�ض األحي�ان يف «بريلنغكس�ا»
الليربالي�ة ،ومثله�ا فعل�ت بع�ض
الصحافة يف السويد والنرويج.
االفتتاحيات التي الزمت خالل شهر
رمضان امل�ايض ،الح�دث املقديس،
ذهب�ت يف أغلبه�ا نح�و انتق�ادات
الذع�ة لرئي�س ال�وزراء بنيامين
ً
مطلق�ة علي�ه أوص�اف
نتنياه�و،
«الس�اعي لتش�كيل حكوم�ة يمني
متط�رف ترس�خ نظ�ام أبرتهاي�د
ض�د الفلس�طينيني» ،كم�ا ك�ررت
«بوليتيك�ن» يف أكث�ر من مناس�بة،
وه�و م�ا احتوت�ه مق�االت كبير
املراسلني يف الش�أن العربي ،أندرس
جريكو.
ومنذ أن زاد تفجر الوضع بالقصف
اإلرسائيلي العني�ف وإطلاق
الصواري�خ م�ن غ�زة ،ل�م تتردد
«بوليتيك�ن» عن رد كل ما يجري إىل
«الق�دس الرشقية املحتل�ة ،فخلف

مش�هد القص�ف الج�وي وإطلاق
قذائ�ف وصواري�خ تتص�دى له�ا
صواري�خ إرسائي�ل ،تس�يل الدماء
ويتصاعد الغضب ويمكن أن تذهب
األمور إىل حالة أكثر سوءا من اآلن»،
بحس�ب ما كتب�ت ي�وم  13مايو/
أيار املايض .وأش�ارت يف السياق إىل
أن مقت�ل  7إرسائيليين (حتى يوم
نشر املقال) يقابل�ه دمار وقتل 83
فلسطينيا يف غزة .سجلت الصحيفة
بوض�وح أن القص�ف بتربير رضب
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«حماس» باس�م «العودة إىل الحياة
اليومي�ة إلرسائي�ل يعن�ي أيضا أن
الفلس�طينيني س�يظلون يفتقرون
إىل الح�ق يف أن تك�ون له�م دولتهم
مثل اإلرسائيليني ،وبالتايل فإن هذه
الحرب ه�ي تذكري بأن  54عاما من
االحتلال ل�م يصبح أب�دا (طبيعيا)
بالنسبة للفلسطينيني»« .بوليتيكن»
يف تغطيته�ا للح�دث رأت أيض�ا أن
« 12عاما م�ع بنيامني نتنياهو ولم
يكن يف عقله س�وى رغبة بمحاربة

القومي�ة الفلس�طينية وإضعافه�ا
وجعله�ا تختف�ي ،وق�ام بمهاجمة
عرب إرسائيل (فلسطينيي الداخل)
وتل�ك كارث�ة تنفج�ر اآلن بوج�ه
إرسائي�ل ،وتتوض�ح أكث�ر خ�ارج
إرسائي�ل» .وأش�ارت «بوليتيك�ن»،
إىل م�ا حاولت غريها م�ن الصحف
تغييب�ه ،مث�ل «يوالندس بوس�تن»
(األق�رب إىل معس�كر يمين�ي مؤيد
لالحتلال) ،م�ن أن�ه قب�ل أح�داث
الش�يخ ج�راح «كان�ت إرسائي�ل

عىل وش�ك تش�كيل حكوم�ة بدون
نتنياهو ،أما اليوم فالوسط واليمني
يتسابقان عىل إيجاد الحجج لحلول
عسكرية وليس بالحوار والتسويات
والتنازل عىل اإلطالق».
عن�وان صحيف�ة «يوالن�دس
بوس�تن» ،التي لم ي�رق لها خروج
تظاه�رات مؤي�دة للفلس�طينيني،
وه�ي التي تدعي من�ذ تفجر «أزمة
الرس�وم املس�يئة للنب�ي محمد» يف
 2005أنه�ا تلت�زم بحق�وق الناس
يف حري�ة التعبير وال�رأي ،اخت�زل
تغطي�ة الع�دوان اإلرسائيلي على
الفلس�طينيني ،متجاهال كل ما كان
م�ن مقدم�ات يف الق�دس والش�يخ
جراح ألسابيع ،بقولها ّ
إن «حماس
هي العدو األكرب للفلسطينيني»(!)،
دون تطرق لالحتالل اإلرسائييل وما
يجري يف الق�دس أو الداخل املحتل،
بل قدم�ت رواية «الع�رب يحرقون
معب�دا يهودي�ا» ،دون التطرق عىل
اإلطالق كما فعلت «إنفورماسيون»
إىل قي�ام املتطرفني اليه�ود «بحرق
بيوت ومس�اجد بقناب�ل مولوتوف
واالعت�داء الجماعي على أي عربي
يصادفونه».
ويف ذات السياق «املتوازن» للتغطية
ذهب�ت الصحاف�ة الس�ويدية .فقد
تناولت «أفتونبالديت» يف استوكهولم

الح�دث الجاري يف القصف عىل غزة
بتفاصي�ل كثيرة ،معي�دة بنف�س
الوقت ما يجري إىل جذوره يف القدس
طيل�ة ش�هر رمض�ان .ول�م تغيّب
الصحيفة السويدية رواية الضحايا
الفلسطينيني ،بل استعرضت بعض
تفاصيلها وجوانبها اإلنس�انية من
خلال نشر فيديوهات وش�هادات
الن�اس تح�ت القص�ف يف غ�زة،
وخصوص�ا قت�ل أرستين كاملتني
بالقصف.
يف ذات االتجاه ،كان يسري التلفزيون
الرس�مي النرويج�ي (هيئ�ة الب�ث
العام) «أن أر كي» ،يف تغطية الحدث
م�ن زاوي�ة اس�تحضار الضحاي�ا
املدنيين تح�ت األبني�ة التي تقصف
يف غ�زة .واس�تعرضت تقاري�ر عدة
للتلفزي�ون الحالة املأس�اوية لألرس
الفلس�طينية ،بم�ا يف ذل�ك القصف
ال�ذي حدث فجر األح�د املايض .هذا
إىل جانب استعراض تاريخي لخلفية
الصراع والقضي�ة الفلس�طينية
عموم�اً .وأوس�لو تنته�ج موقف�ا
متقدم�ا يف مواقفه�ا م�ن القضي�ة
الفلس�طينية ،رغ�م أن م�ن يحك�م
فيه�ا حكوم�ة يمين وس�ط .وعىل
ذات املن�وال ذهبت املواقع اإلخبارية
والصحافة يف أوسلو.
لم تغب أيضا ع�ن معظم الصحافة

مرصفي�ة م�زورة تشير إىل أن
ديان�ا كان�ت تخض�ع لتنص�ت
أجه�زة األمن وأن اثنني من كبار
مساعديها كانا يتقاضيان أمواالً
لتقديم معلوم�ات عنها.وورد يف
التقرير أنه بعد بث املقابلة ،كذب
بشير م�رارا ً عىل رؤس�ائه فيما
يتعلق بكيفي�ة تمكنه من إجراء
املقابلة .ومع اس�تمرار األسئلة،
فش�ل مديرو الهيئ�ة يف التحقق
م�ن روايته لألح�داث عىل النحو
املالئم وتستروا على الحقائق.
ووج�د التحقيق أن هيئة اإلذاعة
الربيطاني�ة أخفق�ت يف تحقيق
«معايير النزاه�ة والش�فافية
العالية التي تتسم بها» ،وقدمت
الهيئ�ة اعت�ذارا ً مكتوبا ً إىل قرص
بكنغهام.وق�ال ولي�ام إن�ه كان
على هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية
تح�ري األم�ر عىل النح�و املالئم
عندم�ا أثيرت املس�ألة أول مرة
ع�ام  .1995وأض�اف أن األمرية
ديانا «لم يخذلها مراس�ل مارق
فحس�ب ،ولكن قيادات يف BBC
أداروا وجوهه�م ب�دال م�ن أن
يطرحوا األسئلة الصعبة».
وأضاف «نقاط الخلل هذه التي
حددها صحفيون استقصائيون
ل�م تخ�ذل والدت�ي وعائلت�ي
وحس�ب ،ب�ل خذل�ت الش�عب
أيضا».

االس�كندنافية ،األح�د امل�ايض،
الصدمة من استهداف مبنى الجالء
الذي ض�م مؤسس�ات إعالمية .ويف
أغل�ب التغطيات بدا الرفض واضحا ً
ل�كل الرواي�ة اإلرسائيلي�ة ،ب�ل بني
س�طور التغطي�ة يحضر غض�ب
من اس�تهداف تل أبيب ملبان مدنية
وخصوص�ا ً مبن�ى الجلاء ومباني
س�كنية ،م�ع م�ا يش�به التهكم يف
عناوي�ن «نتنياه�و يؤك�د لباي�دن
أن�ه ال اس�تهداف للمدنيني يف غزة»،
ثم تس�تعرض بنفس�ها اس�تهداف
املدنيين وتنرش عىل مواقعها لحظة
تدميرمبن�ىالجلاء.
أما عىل وسائل التواصل ،وخصوصا
تويرت ،فقد نش�ط كثريون يف دحض
رواي�ات إرسائيلي�ة ح�ول مجريات
الع�دوان .وص�ب البع�ض غضب�ه
يف كوبنهاغ�ن على حكوم�ة بلدهم
(يس�ار الوس�ط) الت�ي تقربت من
نتنياه�و ،رغم منغصات اس�تغالل
اليمين املتش�دد ،املؤي�د لالحتلال،
لبع�ض التظاهرات وح�رق ورضب
س�يارات يف منطق�ة نوربرو وربطه
بتظاهرة ش�هدتها كوبنهاغن تأييدا
للفلس�طينيني ،وتص�دت الرشط�ة
بالقنابل املس�يلة للدموع لنحو 100
شخص قرروا التوجه نحو السفارة
اإلرسائيلية إىل الشمال من املدينة.
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«سكاكني حرير» للقاص والشاعر العراقي محيد الزاملي

قصة قصرية

وصف دقيق ملا حييطه من أمكنة الزمته يف حياته

املثقفة

قاسم ماضي /ديرتويت
ص�در للقاص والش�اعر العراقي « حميد
الزاملي « مجموعت�ه القصصي�ة والتي
تحمل العنوان «سكاكني حرير» وهي من
القطع املتوس�ط وتق�ع يف  108صفحة،
والصادرة عن منش�ورات االتح�اد العام
لألدباء والكتاب يف العراق ،ونجد عىل غالف
املجموع�ة مربع�ا صغيرا مكتوب�ا عليه
جائزة الش�اعر» حس�ب الش�يخ جعفر»
للثقافة واألدب م�ع صورة تخطيطية له
ُكتبت بخ�ط صغري ..ويف رأي�ي املتواضع
هي خطوة مهم�ة ينطلق منه�ا اتحادنا
الرائ�ع للتذكري باملبدعني الكبار من الذين
رسموا املشهد األدبي يف العراق .
« تجول�ت معها كثيرا ً يف البتاوين والباب
الرشقي واملشتل « ص28
املش�تغل يف السرد « الحك�ي « يتأم�ل
األش�ياء واألمكن�ة الت�ي تحيط ب�ه بكل
ح�ذر كي يغوص فيها وهو ُيظهر براعته
وقابليته التي هي إحدى أدواته املعرفية يف
ه�ذه العوالم املزمنة التي علقت يف ذاكرة
متفتح�ة ترويه�ا الذكري�ات والهواجس
الواقعية واملتخيلة .
« حارشا جسده الضعيف يف زاوية قريبة
لـ « الكرفان « ص67
حتى تجد نفسك يف جولة سياحية يذكرك
به�ا الق�اص « الزاملي « وه�و يغ�وص
يف عوال�م ه�ذه األمكن�ة التي ش�كلت له
خرائ�ط يف ذهن�ه املتنور واملتق�د  ،والتي
إنطلق منها ليقول للقارئ هذه وريقاتي
التي أكتبها كي أعرب بها إىل آفاق كثرية يف
ظل السكون والخوف الذي ابتىل به الكثري
من أبناء املعمورة ،وهي خالصة فلس�فة
ذاتي�ة متش�عبة بالح�ث عن ال�ذات عرب
قراءته املس�تمرة مستندا إىل عدة مبدعني
م�روا بحياته ..مرصحا لن�ا بكل ما أوتي
من ق�وة ،قائالً ه�ذه وريقات�ي مملوءة
باملالحظات والهواجس واألفكار ..وكأنه
يص�ارع كل م�ن حول�ه بمف�ردات ذات
نس�يم يتماىش مع قدراته اإلبداعية التي
هي تحري�ك ملخيلة من يقرأ قصصه التي

اس�تلهمها من واقعه أو هواجسه املليئة
بالهم والح�ب والتفاؤل ،وله�ذا يتمظهر
البوح عنده عىل شكل أرتال من املفاجآت
املزمنة واملخزونة لحي�اة قادمة ال يعرف
متى تأتي .
يقول يف بداي�ة املجموعة القصصية التي
هي دلي�ل واضح ملقتضي�ات هذا العرص
الذي عاشه « أن تكتب  ،أو تقرأ  ،أو نموت
 ،ثمة هاجس واحد يقفز دائما ،القلب أو
...أو هم�ا مع�ا ً « ك « و « ب « أن�ا مدي�ن
لكما بأحالمي ،فق�د أدمنت البوح وأنتما
معي « ص 5
والق�ارئ للقص�ة يج�د له�ا أث�را كبريا
حالها ح�ال األجناس األدبي�ة ،ملا تقدمه
لنا من أفكار ورصاعات يعيش�ها األديب
مل�ا يحطيه م�ن معاناة وأل�م ،ونجاحها
يعتمد عىل مجموعة من املعطيات الفنية
التي يؤس�س لها « الكاتب « من ضمنها

قصيدة طفل سرمدي
محدي طه

الفك�رة أو الصور الرسيع�ة التي انطلق
منه�ا حت�ى تص�ل إىل املتلقي ب�كل يرس
وس�هولة من آجل معايش�تها والتفاعل
معها ..وحتى يفهم القاص دوره يف هذا
املجتمع أو هذا الكون الذي يعيشه فعليه
أن يكتب للقارئ وأقصد القص « الحكي
« الذي أراد ايصاله عرب اس�لوب مش�وق
وممت�ع بعيدا عن الدواف�ع مهما كانت..
ولهذا فهم القاص املبدع « الزاميل « هذه
اللعبة بكل حذافريه�ا  ،فجاءت قصصه
ه�ي اس�تغاثات لكل م�ن حول�ه ليقول
للعالم أجمع عليكم أن تعرفوا هذا الواقع
.
« األرض تس�اير اللعبة وأنتم توزعتم بني
الحرب والحب «ص80
« وقد احتميت فيها للمرة األوىل واألخرية
ذات نه�ار كبقي�ة املحتمين م�ن الغارة
الجوية التي اس�تهدفت مدينتي الصغرية

الغافية بجوار شط الغراف « ص10
فيج�د أمكنته مغروس�ة يف عقل�ه وقلبه
ّ
هيكل لها م�ا أراد طرحه باعتبار «
حتى
املكان « هو العنرص الرئيسيي يف أي عمل
أدبي رسدي سواء كان قصصيا أو روائيا،
وهو ال يغفل يف قصصه التي كتبها بهذه
املجموعة العنارص األخرى التي عرب عنها
عن�ارص العم�ل كالزم�ن أو الش�خوص
الرئيسية والثانوية وكذلك األحداث املهمة
يف حيات�ه ..وم�ن ه�ذه القص�ص الت�ي
أخذتن�ي إىل عوالم فيها ما مررنا به خالل
س�نوات حياتنا التي قضيناه�ا يف بالدنا،
ليس ه�ذا فقط ألن تقديم املكان من قبل
القاص قد خلق لنا أوارص بني الشخوص
وسيرته الذاتية الت�ي أراد أن يتحكم بها
ويستدل منها عرب آليات عديدة يف مجاله
القصصي ،وكم�ا يق�ال أن امل�كان يّق َدم
بصورتين فإما أن يك�ون حقيقيا بكافة

تفاصيل�ه ويجس�د تجرب�ة معاش�ة ما
يربط الرسد بالواق�ع طيلة أحداث العمل
القصيص ،وأما أن يكون متخيال بالكامل
م�ا يمن�ح حري�ة أكبر للكات�ب ويدفعه
للتحرر من معطيات واقعية عديدة .
« فيم�ا التلفاز يعرض ص�ورا عن تفجري
إرهابي يف س�وق الغزل الخاص بالطيور
وال�كالب وحيوان�ات أخ�رى ،ب�دا مكان
الح�ادث محرتق�ا تمام�ا ،م�رت رسيعا
لقطة ملجموعة من الناس وهم يفتشون
املكان بفوضوية واضحة « ص76
هذه القصص هي أش�علت فينا هذا الهم
اإلنس�اني التي عايش�ته يف س�نوات التي
قضيتها يف ه�ذه البالد ،وهو راصد دقيق
مليء بهموم�ه وهم�وم اآلخري�ن ،وهو
يتحرك بعينني مفتوحتني كل يرسم مزايا
كل األمكنة وحتى األزمنة التي مر بها من
املكان الحقيقي واآلخر املجازي يف اعماله
القصصية ومنها « الطائرات ،دورة كالب
 ،الثق�وب  ،دفرت صغري  ،الهجرة اىل بغداد
« وغريها
« لهذا جرفتني األيام بعيدا وأخذتني عنوة
صوب استعادة أخبار بغداد « 83
وتلمس هذا الكم من املعاناة عرب نسيجه
القصيص ال�ذي أوجده يف هذه املجموعة
التي أسس فيها الطريقة التي هو حددها
وس�ار عليها كي يخت�ار نموذجه الذاتي
عىل مس�توى لغته القصصية وفلس�فته
الخاصة يف بناء فضائه الكتابي وممارسة
القص ونظم الصوغ الرسدي مستدا عىل
قول « بورخيس « أنت تفخر بعدد األوراق
التي كتبتها وأن�ا أفخر بعدد األوراق التي
ُ
قرأتها «.
« تذك�رت ،نذه�ب إىل منطق�ة املش�تل»
ص31
بقي أن نذكر أنه س�بق للقاص والشاعر
الزاميل أن صدر له نزيف النخيل -ش�عر،
مراث�ي درب القمر-ش�عر ،ع�ودة اللقلق
 مجموع�ة قصصي�ة ،قب�وط هلتر -مجموعة قصصية  ،آخر األخبار  ،الهجرة
إىل مملك�ة الثل�ج  -مجموعة قصصية ،
هنا نلتقي  -مجموعة قصصية  ،ثنائيات
 -مجموعة قصصية .
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د .مصطفى لطيف عارف
التقي�ت فت�اة جميلة بمكتب�ة الجامعة تلب�س نظارة طبية
زادتها جماال وأناقة ،تقرأ ش�عر نزار قباني ،واالبتسامة تعلو
محياه�ا ،تجل�س عىل كريس خش�بي قديم علي�ه قطعة من
الجلد األسود ،شعرها طويل مائل للبني ،ترتدي تنوره حمراء
قصرية ،وقميصا ابيض شفافا.
 قلت هل أنت طالبة  - ..كال وابتسمت  ..أنا موظفة جديدةاعمل بأجر يومي ،واحمل ش�هادة الدكتوراه بقسم املكتبات
.
 كم شعرت بسعادة  ,وأنت تقرئني شعر نزار قباني . أن�ا اقرأ من�ذ طفولت�ي كان والدي معلما م�ن الجيل األول،وعلمن�ا القراءة والكتابة منذ الصغر ،زرع فينا حب املطالعة،
اطلعت عىل اغلب دواوين الش�عر ،والروايات ،والقصص ،كان
يعشق روايات وقصص دوستويفسكي ،وكافكا ،وتيشخوف،
وتولستوي وغريهم .
 أنت تحملني اعىل شهادة جامعية ،وتعملني باجر يومي . عفوا :ما اسمك  :دكتور احمد  ..وأنا دكتورة هناءحصل�ت عىل ش�هادة الدكت�وراه ع�ام  ، 2016قدم�ت طلبا
للتعيين يف الجامع�ات العراقي�ة عموما ،وكلي�ات اآلداب عىل
وج�ه الخص�وص ،وما زل�ت إىل اآلن أعاني من ع�دم التعيني،
منذ س�نوات اعمل بأجر يومي عميل أملجي صباحا إىل املكتبة
أق�رأ بعض الكتب ،ينتهي الدوام ارجع للبيت بالروتني اليومي
نفس�ه ،حتى إنني نس�يت ما تعلمته من دراس�تي ،ألنني لم
أمارس اختصايص إىل اآلن .
 ما هذا السجل الجميل عىل املنضدة الخشبية ألوان زاهية. يحتوي الس�جل على مجموعتي القصصي�ة القصرية جدا(النسيان) ،ما زالت مخطوطة سوف إرسلها للطباعة .
 جيد لديك مجموعة فأنت قاصة ،نعم فازت مجموعتي األوىلبمرص ،والثانية بدولة األمارات ،وهذه الثالثة قيد االنجاز أريد
مشاركتها هذا العام بجائزة .
 انض�م إلينا األس�تاذ رش�يد ،طلب�ت منها ق�راءة قصة منمجموعتها املخطوطة
اختارت هناء قصة قصرية جدا وقالت :
 (سعاد ملكة من ملكات العرب الشامخات  ..أحبت فقريا اليملك عمال ،فتزوجا).

املرأة قطب الشعر اآلخر ..منور مال حسون أمنوذجا

نافذة
علوان السلمان

ت�رى الش�اعرة ان الش�عر دفق�ات
ش�عورية دافئ�ة بلحنها الس�يمفوني
النابض بصوره الجاذبة ..املس�تدعية
للمس�تهلك ليفك طالس�مها وما خلف
صورها املش�هدية الت�ي تناغي اعماق
الذات املنتج�ة لنص يواك�ب معطيات
العرص..
وأنا اتمتم باسم الله
وأردد اياتٍ من نور.
ترتاقص بني ّ
يدي،

املمدودتان يف فراغ مظلم
اعود ألرشب،
جمرة الثلج الساكنة
يف ارتياب احداقك.
ُ
اغصان شجرتنا الحُ لم !..
فتذبل
فالنص يعرب عن لحظة خالقة لحقلها
ال�داليل عبر بني�ة مرك�زة التكثي�ف
واإليج�از الجملي الذي يتنف�س داخل
وجود مؤط�ر بوحدة عضوية متفاعلة
وجوهر األشياء
ونح�ن ن�رى ان الش�عر خلق ابداعي
بمقاييسه الجمالية وأساليبه املعرفية..

ان�ه العاطف�ة املتوهج�ة بالتس�اؤالت
املنبثق�ة م�ن الذاكرة املس�تهلكة التي
هي نتاج ذهنية مستفزة واعية لذاتها
والواقع ..فتكش�ف عن مكبوت الوجد
و تعلن عن رغبة يف معرفة الحياة بكل
موجوداتها..
يف متاهات الصمت !..
أبحث عن محطات بال هوية ..
ويف يدي قيثارتي اليتيمة!
تداعبُ أناميل أوتارها
ُ
األغنية كلماتها..
قبل أن تنثر
فالن�ص الش�عري عن�د املنتج�ة

(الش�اعرة) يؤثثه موقف انفعايل يتكئ
على حقول داللية ..مع تكثيف العبارة
وعمق املعنى بجنوح املنتجة(الشاعرة)
اىل الرتكيز واإليجاز للتعبري عن اللحظة
بتالحق الص�ور القابض�ة عليها..مما
يمكنها من االنفتاح عىل تقنيات الرسد
الش�عري ال�ذي يتطلب حض�ور املكان
الحاض�ن للفع�ل الش�عري ..باعتماد
معماري�ة بنائية مازجة م�ا بني الذات
واملوضوع بصورة كاش�فة عن الحالة
الس�ايكولوجية بلغة ش�فيفة كاشفة
عن املعنى..

أنت ..
كتابي الذي بني يدي،
ُ
قرأتك ..
وللمرة ما َبع َد األلف أقرؤك!
ُ
أصارع ظنوني
وأنا
والوهم يعصف سنيني ..
ُ
أيقنت  ..أن صفحا ِتك املجهولة
ُتمطر ألغازا  ،وأحالماً ًضبابية!!
وسطورا منقوشة ُ باألرسار ..
فالش�اعرة تعتم�د تقني�ة االس�لوب
الصوري يف انتزاع اللحظة وتسجيلها..
م�ع عناية دقيق�ة يف رس�مها وطريق

توزي�ع مناخاتها ..حت�ى صار عنرص
الحركة يش�كل احد معطيات املستوى
الحسي للغ�ة الت�ي وظف�ت االش�ياء
بطريق�ة موحي�ة اس�همت يف تطوي�ر
البناء الدرامي للنص الشعري.
وبذلك قدمت الشاعرة نصوصا جمالية
جاذبة الكتنازها بالوعي الذي هو وليد
الرؤية املوضوعية إزاء الحركة الكونية،
اضاف�ة اىل توظي�ف بع�ض التقني�ات
االس�لوبية والفني�ة كالتنقيط (النص
الصامت ال�دال عىل الح�ذف) والتكرار
الدال عىل التوكيد(قرأتك /أقرأك).

التقنيات السردية يف رواية (البحث عن الزمن املفقود)
د .أسامة عبد الرمحن

أنا إبن القرية السمراء
تحضن أنجما سكرى
ان�ا اب�ن النهر والش�ادوف واملرتاس
واملرسى
ملاذا املوت يف حصني بسيف
خيانة قهرا؟
وابنائي بوجه الشمس
قدزرعوا املدى جمرا
عجبت لهم مضوا الخلد
أمىس جرحهم عطرا
فإن ماتوا بسيف جروح عزتهم
فالضريا
س�يبقى الطه�ر واملي�زان والقنديل
والذكرى
ويبقى الناس والحراس
يبقى لحنهم دهرا
وكل نشيدهم يحيا
ويتلوه الندى سفرا
وطفل يف جناح الغيم
يزجره األىس زجرا
فلن أنساه يف افقي
سيحيا -دائما -حرا

البحث عن الزمن املفقود هي رواية ضخمة
مطول�ة م�ن س�بعة كت�ب ألفه�ا الكاتب
الفرنيس “مارس�يل بروس�ت” يرسد فيها
الكات�ب ماضي�ه بدقة تعط�ي للذكرى من
الواقعية أكثر مما كان لألحداث نفس�ها..
وق�د ُكتب�ت الرواي�ة بني س�نوات  1905و
 .1910ووُصف�ت الرواية بأنها أعظم عمل
روائي خيايل عىل الرغم من أن بروست تويف
قبل ان يكمل النسخة النهائية وتركها عىل
مس�ودات راجعها أخوه روب�رت ونرشها
بعد وفاته.
ظهر تأثري بروس�ت يف املحاكاة الساخرة يف
رواية حفنة تراب إليفلني ووه عام ،1934
لم يعجب ووه بربوس�ت وكتب يف رس�ائله
إىل نانسي ميتفورد يف ع�ام « :1948قرأت
كتابات بروس�ت ألول مرة ...وأنا مندهش
ألن كتاباته مهينة للعقل» وذكر وقت الحق:
«ما زلت اعتقد َّ
أن بروست مجنون ...يجب
أن يك�ون بناء الرواية معقولاً لكن هذا ال».
كان الناقد اآلخر هو كازوو إيشيغورو الذي
ً
صادقا
ق�ال يف مقابلة ل�ه« :أريد أن أك�ون
تمامً ا فانا أجد بروست مملاً للغاية برصف
النظر عن املجلد األويل له».
ازداد االهتم�ام برواي�ة بروس�ت يف العالم
الناطق باللغة اإلنجليزية منذ نرش الرتجمة
الحديثة املنقحة عام  1992من قبل املكتبة
الحديث�ة اس�تنا ًدا إىل إص�دار فرنيس جديد
نهائ�يُ .نرشت سيرتان مهمتان جديدتان
باللغة اإلنجليزية من تأليف الروائي إدموند
واي�ت وويليام كارتر ،كما نرش كتابان عىل
األقل عن تجربة قراءة كتابات بروست من
قب�لأل�نديبوت�ونوفيلي�سروز.
صدرت مؤخرا ً النس�خة الكاملة ( 7أجزاء)
للرائعة األدبية «البحث عن الزمن املفقود»
لألدي�ب الفرنسي مارس�يل بروس�ت .هذا
العم�ل الضخ�م كان قد ص�در بالعربية يف
التس�عينيات م�ن الق�رن امل�ايض ،عن دار

رشقيات ،م�ن ترجم�ة إلياس بدي�وي ،إال
أن�ه ل�م يكمل الج�زء الس�ادس والس�ابع
من�ه ،فأتم ذل�ك د .جم�ال ش�حيد ..ومنذ
التسعينيات يشقى القارئ العربي بالعثور
عىل نس�خ من هذه التحفة الن�ادرة لعمل
أدبي البد لكل قارئ أن يقرأ أو يسمع عنه..
أع�اد د .ش�حيد التدقي�ق يف كام�ل األجزاء
السبعة ،لتصدر كاملة يف طبعة جديدة من
منشورات الجمل.
هذا العمل األدبي هو سرية ذاتية ،لكنها قد
تكون السرية الذاتية األكثر أهمية يف تاريخ
الكتاب�ة ،ألن هذه السيرة الذاتية دخلت يف
ً
مطورة يف األس�اليب الرسدية.
تاريخ األدب
ال يوجد يف تاريخ األدب إسهام لنوع السرية
الذاتي�ة يف تطوير التقنيات الرسدية ،إال مع
«البحث ع�ن الزمن املفقود» ..فقد أس�هم
هذا العمل األدبي يف تطوير أس�لوب رسدي
جديد يف حينها ،أُطلق عليه اسم تيار الوعي
يف السرد ،الذي كان يعم�ل عليه باإلضافة
إىل الفرنيس بروس�ت ،ويف الفرتة ذاتها ،كل
م�ن الربيطانية فرجينيا وول�ف ،اإليرلندي
جيمس جوي�س واألمريكي ويليام فوكنر..
كل منه�م أس�هم يف ترس�يخ م�ا س�يطلق
علي�ه تيار الوع�ي يف األدب ،بداي�ات القرن

العرشي�ن ،والذي أدخل على النص تقنيات
املونولوج الداخيل.
ه�ذا العم�ل األدبي السيري يتأل�ف من 7
أج�زاء ،وتوزعت على  4300صفحة ،كما
يحت�وي عىل مليون ونص�ف املليون كلمة،
ويتج�اوز ع�دد الش�خصيات الح�ارضة
يف الكت�اب ال�ـ  2000ش�خصية .عناوي�ن
األج�زاء« :جانب منزل س�وان»« ،يف ظالل
ربي�ع الفتيات»« ،جانب من�ازل غرمانت»،
«سدوم وعمورة» ،وهو الجزء الذي تأخرت
ترجمته للعربية ألن لجان السالمة الفكرية
العربي�ة كان�ت حرم�ت ترجمته ،بس�بب
م�ا يتضمن�ه م�ن كالم رصيح ع�ن املثلية
الجنسية« ،الس�جينة»« ،الهاربة أو ألربتني
تختفي» و»الزمن املس�تعاد» ..كتبت هذه
األجزاء الس�بعة بني أع�وام ،1922-1906
ونرش جزء منه�ا يف حياة املؤلف وجزء بعد
ممات�ه ،بين أع�وام  .1927-1913وح�از
الج�زء األول منه�ا على جائ�زة غونكور،
لتكون أول سيرة ذاتية تح�وز عىل جائزة
أدبية.
وُلد مارس�يل بروست عام  1871يف باريس
من عائلة باريسية مرموقة ،درس القانون
واألدب ،وبع�د أن أنه�ى دراس�ته يف معه�د

الدراسات السياسية يف باريس بدأ يف كتابة
القص�ص القصيرة واملق�االت للصح�ف
الفرنسية ،حيث نرش قصة «املتع واأليام .
ويف ع�ام  ،1895س�عى بروس�ت إىل تأليف
رواية أدبية ،ولكنه لم يكن ً
واثقا من قدراته
فتخىل عن إكماله�ا عام  ..1899ولكن هذا
العم�ل قد نشر س�نة  1952بعنوان «جني
صانتوي  ..» Jean Santeuilوبعد أن تخىل
ع�ن إكم�ال ه�ذه الرواي�ة تابع دراس�ته،
واتس�ع نط�اق قراءات�ه ليش�مل املؤلفات
األدبية بمختلف مجاالتها.
ويف ع�ام  1899اهت�م بروس�ت يف أعم�ال
الناق�د اإلنكلي�زي ج�ون روس�كني John
 ..Ruskinوس�اهم م�ع آخري�ن يف ترجمة
أعماله إىل الفرنس�ية ،واعترب أحد املهتمني
فيه ،وبعد وفاة روسكني سنة  ،1900نرش
بروس�ت مقالة عنه ..تع�د مولفاته «املتع
ً
نصوصا متنوعة ،نحو خمسين
واألي�ام»
ً
نص�ا كتبها خلال عرش س�نوات ،وكتاب
«جان صانتوي» رواية تمهيدية للبحث عن
الزم�ن املفقود ،أمىض فيها أربع س�نوات،
وأعم�ال «راس�كني ترجمات ودراس�ات»
أمىض فيها س�ت س�نوات ،ثم «البحث عن
الزم�ن املفق�ود» اس�تغرقت أرب�ع عرشة

سنة.
يختلط يف الرواية الرسد والش�عر والرس�م
واملوس�يقى وتمتزج فيها الفنون لتش�كل
لوح�ة جميل�ة تمث�ل ثقاف�ة بروس�ت
وعرصه.
أن مارس�يل بروست ،يف رصاعه مع الزمن،
ذل�ك الصراع الذي كان�ت الرواي�ة ميدانه،
يب�دو مره�ف الح�س ،بخاصة أن�ه عاش
على مفرتق قرنين يتناقض�ان بمقدار ما
يتكاملان ،ويب�دو أنه جعل سلاحه األول
التعام�ل م�ع زم�ن خ�اص ،التقط�ه من
الذاك�رة وأطلع�ه إىل الوج�ود املحس�وس،
هربا ً من أيام كانت بالنس�بة إليه معدودة،
بمعنى أن الذات لدي�ه ،لعبت الدور األول يف
خلق عالم الزمن الخاص.
الرواي�ة ه�ذه إنم�ا كان�ت ،بالنس�بة إىل
مارسيل بروست ،ميدان رصاعه مع الزمن
عىل اعتباره العدو األول واألكرب لإلنس�ان.
فربوست الذي كان يشعر بعزلة مرعبة منذ
وفاة أمه يف عام  1905وشعوره باالنعتاق
املري�ع من أية روابط أرسي�ة ،أحس للمرة
األوىل خالل وج�وده بأنه وحيد يف مواجهة
دائ�ه ال�ذي يحيص علي�ه س�اعات عمره
وأيام�ه ...وهكذا راح يش�عر ب�أن العتمة
تزي�د يف حياته والصمت يزداد تخييماً .ولم
يعد غريبا ً للس�يد /األنا /ال�راوي الذي بدأ
يحرض منذ «من جانب سوان» ،أن يواصل
حديثه واصفا ً ما تعكسه الذاكرة وتراكمه
م�ن أحداث وعالق�ات وش�خصيات ،إذ إن
هذه كلها «راحت بالتدريج تطالب بحقها
يف أن تع�ود إىل الحي�اة م�ن جدي�د :لكنها
ه�ذه املرة س�تفعل تماما ً عك�س ما كان
متوقع�ا ً منه�ا أن تفعله يف الج�زء األول».
أما األج�زاء التالي�ة فقد حمل�ت عناوين:
«يف ظ�ل الفتي�ات الحاملات الزه�ور»،
و«جانب غرمان�ت» و«س�ادوم وعمورة»
و«الس�جينة» و«الربتين تختف�ي» (التي
الحق�ا عن�وان «الهارب�ة») وأخريا ً
ً
حملت
«الزمن املستعاد».
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل...هلا

من أجل سعادتك ..ختلصي من احلب البائس بهذه اخلطوات
الوق�وع يف الح�ب أمر يتمناه كل إنس�ان
لتكتم�ل س�عادته ،ولكن عندم�ا يصبح
الحب مص�در التعاس�ة للش�خص ،هنا
يج�ب أن يتوق�ف إلع�ادة التفكير مرة
أخرى فيما هو متورّط فيه.
الش�خص ال�ذي ال يهتم ب�كِ  ،وال يعاملك
بالطريقة الت�ي تليق لكون�ك حبيبته ،ال
يستحق أن تهدري وقتا ً معه ،ربما تكون
فك�رة تقبّ�ل أن تلك ه�ي النهاية ،صعبة
ومؤملة ،ولك�ن أن تبحثي عن س�عادتك،
أمر يستحق املعاناة.
ف�إن كنتِ تمرّي�ن بتلك التجرب�ة املؤملة،
يمكن�ك اتباع الخط�وات التالية للتخلّص
من هذا الحب البائس..
 1أدركي أنه لم يعد يحبك بعدمن الصعب تقبّل فكرة أن الشخص الذي
كان يصنع س�عادتك ،يري�د الخروج من
حيات�ك اآلن ..ولكن عليكِ تقبّل أن األمور
تتغري باس�تمرار ،وأيض�ا ً حقيقة أنه لم
يعد يحبك ،وأنتِ تستحقني شخصا ً يحبك
ويسعى إلسعادك.
ّ 2ركزي عىل احتياجاتك
ب�دالً من ب�ذل الوقت والجه�د يف التفكري
يف أس�باب انته�اء حب�ه لكِ  ،رك�زي عىل
األش�ياء الت�ي تحتاجين إليه�ا لتكوني
سعيدة بدونه.

 3كوني مستقلةخلال فترة العالق�ة تتح�ول “أن�ا” إىل
“نح�ن” ،ربما تنسين بعد وق�ت طويل
كيف تعيشين مس�تقلة ،يجب أن تدرّبي
نفس�ك عىل كيفية الحي�اة بدون رشيك،
وأن تس�تمتعي وحدك بكل ما هو متاح،
س�تتطلّب تل�ك الخط�وة بع�ض الوقت،

ولكنها ستنجح بالتأكيد يف مساعدتك عىل
ّ
تخطي األمر ،ونسيان هذا الشخص.
 4أحبّي نفسكإن كن�تِ ال تحبّين نفس�ك ،فأن�تِ ال
تحرتمين نفس�ك وال تقدري�ن قيمت�ك،
وبالتايل س�تقبلني بما ال يليق بكِ  ..أحبّي
نفسك واحرتميها وق ّدريها لتحصيل عىل

ما تستحقني من االهتمام والحب.
 5ابحثي عن سالمك الداخيلّ
ورك�زي يف
دع�ي م�ا ح�دث يمضي،
املس�تقبل ،فالتفكري م�رارا ً وتكرارا ً فيما
آمل�ك نفس�يا ً لن يزيدك س�وى أل�م وعدم
اس�تقرار ..فلتك�ن األولوي�ة لسلامك
النفيس واستقرارك.

 6أغلقي أبواب األملإن كان هناك منفذ مفتوح بينك وبني هذا
الش�خص ،فأغلقيه تمام�اً ،فقد يترسّب
من�ه بع�ض األم�ل إىل داخلك ،ه�ذا األمل
ال�كاذب لن يس�مح ل�كِ بتج�اوز األمر..
اقيض عليه باالبتعاد نهائياً ،وأغلقي هذه
الصفحة لألبد من حياتك.
 7كوني قويةعندما تشعرين باأللم الشديد ،وتفكرين
يف أن ه�ذا أس�وأ يشء حدث ل�كِ ّ ،
توقفي
فورا ً عن هذه األفكار السلبية ،استجمعي
طاقتك ،وكون�ي قوية ،واجه�ي الحياة،
دع�ي العال�م يع�رف أن�ه م�ا م�ن يشء
يستطيع هزيمتك.
 8عودي إىل الحبأن�تِ رائعة ،فريدة ،جميل�ة ونقية ،عليكِ
عي�ش حيات�ك من ه�ذا املنظ�ور ،أحبي
الحي�اة ،الح�ب ،الحري�ة ،االس�تقالل،
واأله�م ه�و أن تحب�ي نفس�ك ،كل هذا
الحب بالتأكيد سيتولّد منه أمر جيد.
كوني على يقني أن الحياة لم تتوقف ألن
ش�خصا ً ما لم يعد يحبّ�ك ،وأن كل يشء
يح�دث لس�بب م�ا ،وس�تقعني يف الحب
م�ن جديد ،مع ش�خص رائع يس�تحقك
ويحق�ق لكِ الس�عادة ،فأنتِ تس�تحقني
حياة جميلة مليئة بالسعادة.

املطبخ

طريقة عمل كريب حمشي بالدجاج واملشروم
املكوّنات لتحضري الكريب:
بيض – 4
حليب –  500مل
دقيق –  250غرام
ملح – رشة
زبدة مذوّبة –  50غرام
زبدة لدهن املقالة – بحسب الحاجة
ّ
خل أبيض – ملعقة صغرية
لتحضري الحشوة:
صدر دجاج مسلوق – 2
ّ
مقطع إىل رشائح –  100غرام
فطر
مايونيز – ملعقتان كبريتان
بصل مفروم فرما ً ناعما ً – نصف كوب

ملح – بحسب الرغبة
فلفل اسود – رشة
طريقة العمل
لتحضير عجين�ة الكريب ،ضع�ي يف وعاءالخلاط الكهربائ�ي الدقيق ،البي�ض ،امللح،
الحليب والخل.
اخفق�ي جي�دا ً حت�ى تحصيل على مزيجمتجانس خال من التكتالت.
اس�كبي الزبدة املذوّب�ة واخفقي من جديدحتى تتداخل املكونات.
حمّ�ي مقلاة غير الصق�ة على ح�رارةّ
متوسطة وادهنيها بالقليل من الزبدة.
-اس�كبي حواىل ربع كوب من مزيج الكريب

يف املقالة ومديها بالتساوي.
عندم�ا تنضج وتتحمّر ،إقلبيها إىل الجهةالثانية حتى تتحمر بدورها ث ّم إرفعيها من
املقالة.
اعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.لتحضري الحشوة ،فتتي الدجاج وأضيفيإليه الفطر والبصل.
زي�دي املايوني�زّ ،نكه�ي باملل�ح والفلفل
االس�ود وقلّب�ي جي�دا ً حت�ى تتداخ�ل
املكونات.
ضعي القليل من الحش�وة عىل كل قطعةكريب ولفيها باحكام.
ً
مبارشة عىل سفرتك.
-قدمي الطبق

طبيبك يف بيتك

فواكه صيفية تعزز عمليات اجلسم احليوية
يعد الكبد املس�ؤول الرئيس عن العديد من
العمليات الحيوية بالجس�م ،مثل تكسير
الربوتين وإنت�اج ك�رات ال�دم الحم�راء
وغريه�ا ،لذا يجب اتب�اع نمط حياة يومي
صح�ي وتن�اول بع�ض األطعم�ة املفيدة
لسالمة الكبد.
تس�اعد بع�ض الفواك�ه الصيفي�ة على
حماية صحة الكب�د ومنع تعرضه للتلف،
الحتوائه�ا عىل املواد واملركب�ات الطبيعية
التي تعزز صحة الخاليا واألنسجة بها.
.1العنب
يحت�وي العن�ب ،خاص�ة األحم�ر أو
البنفس�جي ،عىل مركب�ات مهمة ومفيدة
لصحة الجس�م ،تسمى “ريس�فرياتول”،
وتعمل على تقليل فرص تعرض الجس�م
لاللتهابات وحماية الخاليا واألنسجة من
التلف ورفع معدالت مضادات األكسدة.
.2التوت
يتميز التوت باحتوائه عىل مركب يس�مى
األنتوس�يان ومض�ادات األكس�دة ،وهما
الرس وراء لونه الداكن.
وتلع�ب مض�ادات األكس�دة املوج�ودة يف
التوت دورًا يف منع تعرض أنسجة الكبد إىل
الن�دوب ،فضالً عن تقلي�ل فرص اإلصابة

برسطان الكبد.
.3املوز
يعد املوز من الفواكه املفيدة لصحة خاليا
الكب�د ،حيث يحم�ي من اإلصاب�ة بالكبد
الدهن�ي ،ويصف�ه األطباء ضم�ن النظام
الغذائي للمصابني به�ذه الحالة الصحية،
ألن�ه يعم�ل عىل خف�ض الش�هية وتقليل
معدالت السكر يف الدم.
ويحت�وي امل�وز على نس�بة عالي�ة م�ن

البوتاس�يوم ،ومن ثم يس�اعد الكبد الذي
يعان�ي م�ن التلي�ف على توس�ع األوعية
وتنظيم السوائل وتقليل االلتهابات ،وعىل
الرغم من أن الكبد ال يعالج البوتاس�يوم،
إال أن النقص الحاد يف هذا العنرص الغذائي
يمكن أن يعطل وظيفته.
. 4البطيخ
يع�د البطيخ من امل�درات الطبيعية للبول،
حي�ث يعم�ل على زي�ادة تدف�ق الب�ول

دون أي إجه�اد ال�كىل ،وذل�ك عىل عكس
الكحول ومرشوبات الكافيني مثل الش�اي
والقهوة.
ويس�اعد البطي�خ الكب�د على معالج�ة
األمونيا ،وهي الفضالت الناتجة عن هضم
الربوتين ،مما يخفف الضغ�ط عىل الكىل
مع التخلص من السوائل الزائدة.
ويقلل البطيخ من تخزين الخاليا للدهون،
وال سيما تلك املوجودة يف الكبد ،كما يعمل
عىل ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف
الذي يسبب فشل األعضاء واألجهزة ،وذلك
الحتوائه عىل  90%من املياه.
ويتمي�ز البطيخ ً
أيضا بخصائصه املضادة
لاللتهابات ومضادات األكسدة ،ما يحمي
الخاليا واألنسجة من التلف ويقوي جهاز
املناعة.
. 5املانجو
يأت�ي املانج�و ضمن قائم�ة الفواكه التي
تع�زز صح�ة الكب�د للقي�ام بوظيفته�ا
بش�كل جيد ،حيث يحفز إفراز األحماض
الصفراوي�ة ويقل�ل امتص�اص الده�ون
ويطهر الجس�م من السموم ،لكن ال يجب
اإلفراط يف تناول�ه ،بل ُينصح بتناول ثمرة
صغرية فقط يف اليوم.

سلوكيات

تعريف على األثر السيئ للخالفات الزوجية على أطفالك
أغل�ب اليي�وت تتواج�د فيه�ا
الخالف�ات الزوجي�ة ،لدرج�ة
الش�جار إىل طقس
يتح�ول فيها ِ
طبيعي يمارسه األب واألم ،وأمام
األطفال ،م�ن دون مراعاة لآلثار
الس�لبية املدمرة له عىل نفس�ية
الصغار والكبار معاً.

وعند الش�جار يغفلون األطفال،
ولكن األطفال ينتبهون بشدة إىل
كل م�ا يخص مش�اعر الوالدين؛
ألنهما مصدر ش�عورهم باألمان
داخ�ل األرسة ،و ح�ول اآلث�ار
الس�لبية والت�ي قد تص�ل إىل حد
دمار شخصية األبناء عىل اختالف

أعمارهم ،تحدثن�ا خبرية الطفل
النفسية الدكتورة فؤادة هدية
 تشير الدراس�ات إىل أن األبناءعلى اختلاف أعماره�م ،س�واء
الرضع الذي�ن ال يتجاوز عمرهم
 6أش�هر ،أو كانوا بالغني يف س�ن
املراهق�ة ،يتأث�رون بالخالف�ات
الزوجي�ة التي تنش�أ أمامهم بني
األب واألم ،والت�ي ق�د تتضم�ن
رصاخ�ا أو إهان�ات أو رضب�ا ً
ً
واعتداء.
النزاع�ات املس�تمرة بين اآلباءواألمهات تحد من شعور األطفال
باألمن واالستقرار األرسي؛ ألنهم
يتخوف�ون دائم�ا ً م�ن إمكاني�ة
اختف�اء أح�د الوالدي�ن بوق�وع
الطلاق ،كم�ا أنه�م يفتق�دون
الشعور بالحياة الطبيعية؛ بسبب
كثرة نشوب الخالفات يف املنزل.
-كما تتس�بب املشكالت الزوجية

الح�ادة يف إصابة الطف�ل بالقلق
والتوت�ر ،مم�ا يقل�ل م�ن قضاء
الوالدي�ن وقت�ا ً كافي�ا ً وجي�دا ً
م�ع األطف�ال ،وإن اجتمع�ا مع
الصغار ،ال يتعامالن معهم بدفء
وم�ودة؛ ألن الغض�ب واإلزع�اج
يكون مسيطرا ً عىل كليهما.
وج�ود األطف�ال وس�ط ج�والخالف�ات الح�ادة الت�ي تق�ع
بين األب واألم ،من األم�ور التي
تؤث�ر على سلامتهم الجس�دية
والنفس�ية ،وتجعله�م عرض�ة
لإلصاب�ة باالكتئ�اب ،كم�ا أنه�ا
تتعارض م�ع التط�ور الطبيعي
والصحي لهم.
الحد من الخالفات الزوجية أمام
األبناء
اح�ريص عىل فت�ح الحديث معزوجك والس�ماح له بالتعبري عما
يدور داخله ،مع إظهار التعاطف

والتفهم لكل ما يقوله.
افتريض النواي�ا الحس�نة يفترصفات رشي�ك حياتكّ ،
وذكري
نفس�ك دائما ً بمقدار الحب الذي
يحمله كل منكما لآلخر.
تذك�ري دائم�ا ً أن�كِ وزوج�كفري�ق عم�ل واح�د ،وأنكما غري
نْ
متنافسْي� ،وبالت�ايل عليكم�ا
وضع جميع املشاكل ومناقشتها
واتخاذ قرار بشأنها معاً.
 تجنبي نقد رشيك حياتك وإلقاءاللوم علي�ه يف املواقف الس�لبية،
خاص�ة إذا كان حديث�ك ه�ذا لن
يفعل ش�يئاً ،ويف املقاب�ل يمكنك
الحديث عن أفضل طريقة للقيام
بهذه املهمة يف املرة القادمة.
كل األشياء التي تودين الترصيحبه�ا لرشيك حياتك ،س�واء كانت
إيجابية أو س�لبية ،يمكنك قولها
له بلطف واحرتام.
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ملاذا يكره الشخص مساع صوته
يف التسجيالت الصوتية ؟

عدم إعجابك بصوتك أمر ش�ائع ولس�ت وحيدا يف تلك املعضلة ،لدرجة أن
هناك مصطلحا علميا لهذه الظاهرة ،يعرف بـ(املواجهة الصوتية).
وأش�ار نيل بهات ،الج�راح املتخصص يف عالج امل�رىض الذين يعانون من
مش�اكل يف الصوت ،إىل أن الكثريين يتفاجأون ويش�عرون بعدم االرتياح
بشكل واضح عند سماع أصواتهم.
ويرج�ع االنزعاج الذي نش�عر به بس�بب س�ماع أصواتنا يف التس�جيالت
الصوتية ،إىل مزيج من علم وظائف األعضاء وعلم النفس ،وفقا لبهات.
وأوضح بهات عملية انتقال الصوت من تسجيل صوتي إىل دماغك بشكل
مختلف عن الصوت الناتج عند التحدث.
وعند االس�تماع إىل تسجيل صوتك ،ينتقل الصوت عرب الهواء إىل أذنيك ،ما
يشار إليه باس�م (التوصيل الهوائي) ،وعندما تحدث يف محيطنا موجات
صوتية فإنها تصل إىل األذن الخارجية ،التي تحوّلها عرب القناة الس�معية
إىل طبلة األذن ،م�ا يحدث اهتزازات يف طبلة األذن وعظام األذن الصغرية،
ث�م تنقل هذه العظام االهتزازات الصوتي�ة إىل القوقعة ،ما يحفز املحاور
العصبية التي ترسل اإلشارات السمعية إىل الدماغ.
وم�ع ذل�ك ،عندم�ا تتحدث ،يص�ل الصوت الص�ادر من صوت�ك إىل األذن
الداخلية بطريقة مختلفة.
وبينما ينتقل بعض الصوت من خالل التوصيل الهوائي ،يتم توصيل جزء
كبري من الصوت داخليا مبارشة من خالل عظام الجمجمة.
وعندما تس�مع صوتك خالل التحدث ،فه�ذا يرجع إىل مزيج من التوصيل
الخارجي والداخلي ،ويبدو أن التوصيل العظم�ي الداخيل يعزز الرتددات
املنخفضة.
ولهذا الس�بب ،ينظر الناس عموما إىل أصواتهم عىل أنها أعمق وأكثر ثراء
عندما يتحدثون ،ولكن يتميز الصوت املسجل بكونه أكثر رقة وأعىل حدة،
وهو ما يجده الكثريون محرجا.
وهناك س�بب ثان قد يجعل سماع تس�جيل لصوتك مقلقا للغاية ،نتيجة
ظهور صوت جديد ،صوت يكشف الفرق بني إدراكك لذاتك والواقع.
ونظ�را ألن صوت�ك فريد ومك�ون مهم للهوي�ة الذاتية ،فق�د يكون عدم
التوافق هذا أمرا مزعجا ،وفجأة تدرك أن اآلخرين كانوا يس�معون ش�يئا
آخر طوال الوقت.
وأشار بهات“ :عىل الرغم من أن أصواتنا قد تبدو يف الواقع أشبه بأصواتنا
املسجلة لآلخرين ،إال أنني أعتقد أن السبب وراء غضب الكثري عند سماعه
لي�س أن الصوت املس�جل هو بالرضورة أس�وأ من الص�وت املتصور ،بل
ببساطة نحن معتادون أكثر عىل سماع أصواتنا بطريقة معينة”.
ل�ذا ،إذا كان الصوت يف رأس�ك ينتقد الصوت الخارج من جهاز تس�جيل،
فمن املحتمل أن يكون رد فعل الناقد الداخيل مبالغا فيه .

احذر وامتنع من أخطاء شائعة

أخطاء فادحة يف جتليد الدجاج ..انتبهي هلا

ّ
ش�ك يف ّ
أن�ك تقومين بتخزين اللح�وم مثل
ال
ّ
ّ
الكثيرات ..وال ش�ك يف أن�ك تحرصين عىل أن
تتوفر يف الفريزر لديك الكمية الكافية من قطع
الدجاج ..فقد تحتاجني إليها بشكل طارئ.
لكن�ك قد تقومين بتجليده�ا بطريقة خاطئة
تس�بب فس�ادها وتجعله�ا غري قابل�ة لألكل.
ومن األخطاء التي قد ترتكبينها وضع الدجاج
يف الفري�زر بغلاف الس�وبرماركت .ففي هذه
الحالة تصبح أكثر عرضة للبكترييا كما يتغري

طعمه�ا .لذا غلف�ي القطع بع�دة طبقات من
النايلون املخصص لحفظ الطعام.
وتخطئين أيض�ا ً عندما تغس�لني الدجاج قبل
تجمي�ده فهذا ي�ؤدي أيضا ً إىل تكاث�ر البكترييا
في�ه .وم�ن غير الصائ�ب أيض�ا ً أن تحفظي
كل الكمي�ة يف كي�س واحد .ففي ه�ذه الحالة
ستحتاجني إىل تذويب كمية كبرية قبل الطهو.
ول�ن تتمكني من إعادة تجليد الكمية الفائضة
بعد ذلك.

نصائح طبية

عوارض صحية ال تتجاهلها ..تشري لنقص
فيتامني  B3يف اجلسم
يصن�ف فيتامين  B3كواحد من أهم وأش�هر
الفيتامين�ات الثماني�ة الت�ي تنتم�ي لعائل�ة
فيتامين  ،Bفهو رضوري ج�دا لتعزيز صحة
الجس�م وينجم عن نقصان�ه اإلصابة ببعض
األمراض.
يلعب فيتامني  B3دورا مهما يف تحويل الطعام
الذي نتناوله إىل طاقة ،ويس�اعد الجس�م عىل
االس�تفادة من الربوتينات والدهون ،ويحافظ
عىل صحة الجلد والشعر والجهاز العصبي.
ويمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامني اإلصابة
بم�رض البالج�را ،وه�و أحد أش�هر األمراض
الناجمة عن نقص مستوى فيتامني  B3والذي
يعرف أيضا باسم النياسني يف الجسم.
ويرتاف�ق ه�ذا امل�رض بالعديد م�ن األعراض
أش�هرها الكعب الج�اف املتش�قق واملتقرش،
اإلس�هال ،الته�اب الجل�د ،الخ�رف ،وغريه�ا
الكثري.
وعادة ما يسبب التهاب الجلد املرتبط بالبالجرا
ظهور طفح جلدي عىل الوجه أو الش�فتني أو
القدمني أو اليدين ،و ُيصاب بعض األش�خاص

بالتهاب الجلد حول الرقبة أيضا.
وتشمل األعراض اإلضافية اللتهاب الجلد أيضا
تحول الجلد إىل اللون األحمر أو البني ،ويصبح
الجلد س�ميك ومتقرش مع ظهور بقع حارقة
مؤملة والشعور بالحكة.
ونظ�را لك�ون فيتامني ُ B3يع�رف أيضا كأحد
مضادات األكس�دة التي تحارب الجذور الحرة
يف الجس�م ،فإن الكميات الكبرية منه تس�بب
الرضر للجس�م أيضا ،لذا يجب تناوله باعتدال
لتجنب الزيادة يف الكمية أو النقصان.
ووفق�ا مل�ا أف�اده الخبراء من املرك�ز الطبي
بجامع�ة ماريالن�د األمريكي�ة ،ف�إن الكمي�ة
امل�وىص به�ا يوميا م�ن فيتامين  B3للرجال
البالغني هي  16ميليغرام ،يف حني تبلغ الكمية
املناسبة للنساء البالغات  14ميليغرام.
ويمكن ألي شخص الحصول عىل هذه الكمية
ع�ن طري�ق تن�اول األطعم�ة مثل الش�مندر
والخمرية وسمك الس�لمون والفول السوداني
والج�وز ،أو يمكن�ك التحدث م�ع الطبيب عن
املكمالت.
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صــــورة و حــــدث

كلمات متقاطعة

الحمل

مهنيا ً  :ال تستسلم وداوم عىل املحاولة حتى لو شعرت أن
بع�ض الحواجز تنصب يف طريق�ك فاآلخرون ينظرون إليك
كقائد.
عاطفي�ا ً  :تعقد عالق�ة عاطفية واجتماعي مناس�بة ،وقد يكون
الحب والعشق عىل جدول اهتماماتك ،ويمكن أن تقع يف الغرام .
صحي�ا ً  :ال تكث�ر من تن�اول املأكوالت عىل مائدة العش�اء ،بل اخرت
الخفيف منها والخايل من الزيوت والسمن والنشويات .

الثور

مهنياً :ي�زداد االهتم�ام بالتفاصي�ل الدقيقي�ة وإظهار
األخط�اء وعرضه�ا ،إنه الوقت املناس�ب للقيام باألعمال
الروتيني�ة املضني�ة الت�ي تتطل�ب البح�ث ع�ن األخط�اء
وتصحيحها .
عاطفياً :قد تش�عر بامللل أو تعيد النظر يف عالقة لك ،أو تنتظر من
يتخلف عن املجيء إليك ،أو تلعب دور الضحية يف عالقة مش�بوهة أو
ترتاجع عن التزام ما .
صحياً :قد تكون معرضا ً لضغط عصبي ،وللمناسبة إنه يوم جيد لبدء
نظام غذائي يعود بالفائدة صحياً.

أفقي
- 1قط�ع م�ن الجي�ش ما بني

الجوزاء

مهنياً :يوم يتمي�ز بالكرم واالنفتاح والتفاؤل والرغبة
يف إعط�اء النصائ�ح ومن�ح املش�ورة وتب�ادل الخربات،
ويزداد االهتمام بالثقافات املتنوعة والرغبة بالسفر .
عاطفياً :كن واثقا ً بنفسك ولكن ال تبالغ يف عنادك بأنك تفهم
بش�كل جي�د كال ما يدور حول�ك .إنه يوم مناس�ب لوضع الخطط
للمستقبل .
صحياً :بما أن الضغط العميل قد خف بعض اليشء ،وأصبحت تعود
إىل املنزل مبكرا ً حاول القيام ببعض النشاطات الرياضية .

خم�س أنفس إىل ثالثمئة  -أدام

“من فلسطني”

األسد

مهنياً :يس�ود الوفاق أجواء األسبوع االول من الشهر،
ّ
تخط�ط لتش�ارك يف ترتيبات رضورية ل�ه وتح ّدد
فق�د
املواعيد.
عاطفياً :ال تترصف بعدوانية تجاه الحبيب ،هو وحده القادر
عىل الوقوف إىل جانبك يف امللمات .
صحي�اً :القي�ام ببع�ض التماري�ن الخفيف�ة صباحا ً قب�ل التوجه
ً
وخصوص�ا يف العنق وبني
إىل العمل ،تس�اعد على تليني العضلات
الكتفني.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهني�اً :يتحدث هذا اليوم ع�ن مغازلة يف محيط
عملك ،أو عن رشاكة تؤدي دورا ً يف مسار األسبوع
األول من الشهر.
عاطفياً :وطد عالقتك الجيدة بالرشيك ،لتبني معه عائلة
متينة من أجل مستقبل أكثر إرشاقا ً .
منزعج�ا وقلقا ً ومضطرباً،
ً
صحي�اً :تبدو بين الحني واآلخر
الحل بالخروج ومشاركة األصدقاء يف بعض األنشطة.

الميزان

مهني�اً :األفكار واالحتم�االت والعروض والفرص
تبدو كثرية ،إال أن االس�تعجال قد يبدو مس�يئا ً جدا ً

لك.
عاطفياً :كن واقعيا ً يف التعامل مع الرشيك ،وال ترتك األحالم
واألوهام تسيطر عليك لئال تصطدم بواقع مغاير للحقيقة.
صحي�اً :ال ضير يف ممارس�ة رياض�ة خفيف�ة ال تس�بب لك
اإلرهاق.

العقرب

مهني�اً :يوم مهم ج�دا ً ترتكز فيه األضواء عىل مس�ائل
ّ
ويب�ث فيك النش�اط والحيوية ويس� ّهل
مهني�ة مهمة
اعمالك.
عاطفي�اً :ق�د تج�د نفس�ك منهمكا ً يف ح�ل بع�ض القضايا
الطارئ�ة ،لكنك ال تفقد القدرة عىل الرتكيز ،ما يس�هل عليك عدم
ارتكاب األخطاء.
صحي�اً :قد تك�ون مش�غوالً بصحة أح�د الوالدي�ن أو املقرّبني ،أو
تتقرّب أكثر من شخص يف العائلة يحتاج إليك .

القوس

مهنياً :تنعم بح�س اإلدراك ورسعة البديهة ،ما يجعلك
تنجح يف مفاوضات إذا خضتها اليوم.
عاطفي�اً :تعاطف م�ع الرشيك وأظهر محبّت�ك واهتمامك
ّ
تش�نج أو غرية أو
واملحافظ�ة عىل صربك وهدوئ�ك ،من دون
تملّكية.
صحياً :حاول حماية نفس�ك من األم�راض والحوادث ،والحذر من
املياه واألغذية واملأكل واملرشب.

الجدي

مهنياً :تركز انش�غالك هذا اليوم عىل الش�ؤون املالية
ويجعلك األم�ر واقعيا ً وموضوعي�ا ً يف كل يشء ،ويفتح
أمامك آفاقا ً للتواصل والتفاهم.
عاطفياً :ال تسمح لبعض املتطفلني التدخل يف حياتك العاطفية.
ارشح وجهة نظرك للحبيب فقد يتفهم ذلك ويساعدك.
صحياً :تأكد من أنك تتناول أدويتك يف مواعيدها ،وال تحاول خداع
نفسك.

الدلو

مهنياً :مناخا جيد عىل الرغم من بعض املعاكسات.
تستقبل اليوم االول من الشهر بمعنويات مرتفعة
وقدرات كبرية وثقة بالنفس.
عاطفي�اً :تتخلص من بعض العقب�ات التي تقف عائقا
يف طري�ق عالقت�ك بالحبيب وتح�اول أن تتأقلم م�ع العالقة
الجديدة.
صحياً :ال ترتك الشكوك تبعدك عن ممارسة الرياضة اعتقادا ً
ان ال جدوى من ذلك.

الحوت

مهنياً :الترصف بطريقة عشوائية لن يكون سهالً،
وق�د تكون له انعكاس�ات س�لبية غير مضمونة
النتائج ،فكن أكثر جدية.
عاطفياً :كثرة املزاح مع الرشيك قد تؤدي إىل عواقب غري
محسوبة ،وهذا لن يكون يف مصلحتك.
صحي�اً :ال تكثر م�ن امللح يف الطعام ،وتجن�ب مختلف أنواع
البهارات وخصوصا ً الحا ّر منها.

 - 2مدام  -خيوط النعل

 - 822عب�د الرحمن بن محمد بن عبد الله يتوىل
الحكم يف األندل�س بعد وفاة جده األمري عبد الله
بن محمد بن عبد الرحمن.
 - 1040الس�لطان السلجوقي طغرل بك ينترص
عىل جيش الدول�ة الغزنوي�ة يف معركة داندقان
ويس�تويل عىل خراس�ان ويجبر الغزنويني عىل
االعرتاف بالدولة السلجوقية كأكرب وأقوى دولة
يف املنطقة.
 - 1533اإلعلان عن إلغاء وبطلان زواج ھنري
الثامن ملك إنجلرتا من كاترين أراغون.
 - 1908دخ�ول مدين�ة بري�دة تح�ت حكم ملك
السعودية عبد العزيز آل سعود.
 - 1911الرئي�س ويلي�ام ھ�وارد تاف�ت يفتتح
مكتبة نيويورك العامة ،وھو أضخم بناء رخامي
تم بناءه يف مدينة نيويورك.
 - 1915إيطاليا تعلن الح�رب عىل أملانيا وتنظم
إىل الحلف�اء وذل�ك بع�د إعلان اإلمرباطوري�ة
النمساوية املجرية الحرب عليھا وذلك يف الحرب
العاملية األوىل.
 - 1918كوس�تاريكا تعل�ن الح�رب على أملانيا
وذل�كأثن�اءالح�ربالعاملي�ةاألوىل.
 - 1926إعلان قيام الجمھوري�ة اللبنانية وذلك
بعد إقرار مجلس املمثلني للدستور.
 - 1933التونس�يون يحتجون عىل ق�رار املقيم
الع�ام الفرنيس بإقامة مقربة عامة للمس�لمني
واملسيحيني.

السرطان

مهنياً :يوم غري مناس�ب للتعامل مع مجموعات
ّ
وتجنب األمور التي
كبرية من األشخاص أو الناس،
عليك فيها القيام بعمل ما مقابل مجهود كبري .
عاطفي�اً :إخالصك ُي ُ
رشق وهذا م�ا يجذب الرشيك إليك.
َتفكريك بشأن قضية مهمة واسع وعميق .
صحي�اً :ال تنظ�ر إىل ما يرتكبه اآلخ�رون بحق صحتهم ،وال
تحاول التمثل بهم.

النظر إليه يف سكون (م)

قصة وعربة

 - 1949اإلعلان ع�ن قي�ام جمھوري�ة أملاني�ا
االتحادية.
 - 1960رئيس وزراء إرسائيل دافيد بن غوريون
يعلن عن اعتقال النازي أدولف أيخمان.
 - 1967الرئيس املرصي جمال عبد النارص يعلن
إغالق خلي�ج العقبة يف وجه املالحة اإلرسائيلية،
وكان ھذا اإلغالق سببا يف نشوب حرب
1967
 - 1989بدء أعمال مؤتمر القمة العربية السابع
عشرة يف الدار البيض�اء وال�ذي حرضته مرص
ألول مرة بعد املقاطعة العربية.
 - 2001ف�وز نادي بايرن ميونخ األملاني بدوري
أبطال أوروبا للمرة الرابعة يف تاريخه بفوزه عىل
نادي فالنسيا اإلسباني بركالت الرتجيح.
اإلعلان ع�ن انتح�ار رئي�س كوريا
الجنوبية السابق روه مو ھيون.
 - 2012ب�دء عملي�ة التصوي�ت يف انتخاب�ات
الرئاس�ة املرصية ،وھ�ي االنتخاب�ات األوىل بعد
ث�ورة  25يناير وس�قوط نظام محمد حس�ني
مبارك.
 - 2017الرئي�س الفلبين�ي رودريغ�و دوتريت�ي
ُيعل�ن إقامة القوانني العرفية يف جزيرة مينداناو
بس�بب الصدام�ات العس�كرية بين الحكوم�ة
الفلبينية
وجماعت�ي مواتي وأبو س�ياف يف مدينة مراوي
ذات الغالبية املسلمة.

 - 4نج�ده يف كل يشء  -أق�رب
النجوم إىل األرض
 - 5ساعورة ُ -
بعد
 - 6من مراحل القمر  -تفسري
 - 7مرتقي�ة  -رم�ى امل�اء من
فمه
 - 8حرف مكرر  -نعاتب (م)
 - 9للتمني (م)  -سهر  -إدراك
 - 10زواج  -من البحار املغلقة

من الفيسبوك

acebook

المزارع الفقير

يحك�ى أن مزارعا فقيرا يف قرية كان يملك حصان�ا  ،وكان أهل
القرية كذلك مزارعني فقراء ،ولكنهم ال يملكون أي حصان ...ويف
ذات صباح تجمع أهل القرية عند املزارع الفقري...
وقالوا له  :ما أسعدك ! ما أحسن حظك !...
كلن�ا ال نمل�ك حصانا وأن�ت تملك حصانا يس�اعدك على الزرع
ويحملك إىل حيث تريد  ...التفت املزارع إليهم باسما ،وهو يقول:
ربمـــــــــــــــا ...
ويف ذات صباح اختفى حصان الرجل الفقري  ،فتجمع أهل القرية
...
فقالوا للمزارع  :يا مسكني ،يا تعيس الحظ ،هرب حصانك،هرب
الذي كان يساعدك ،ما أسوأ حظك !...
فالتفت املزارع إليهم باس�ما وهو يقول  :ربمـــــــــــــــا
...
ويف فجر صباح الغد  ،رجع الحصان وبصحبته حصان وحيش قد
أل�ف حصان املزارع  ...فتجم�ع أهل القرية عند املزارع ..فقالوا :
ما هذا الحظ العظيم !
يا لك من محظوظ  ،قد صار عندك حصانني ،يالهناك !
فالتفت املزارع إليهم باس�ما وهو يقول  :ربمـــــــــــــــا
...
ويف مغرب ذلك اليوم وعند انتهاء العمل أحب االبن الوحيد للمزارع
أن يركب الحص�ان الوحيش ليتألفه ،فامتطى ظهره ،وما هي إال

خطوات حتى هاج الحصان الوحيش وس�قط االبن وكرست يده،
فأتى أهل القرية للمزارع قائلني  :يا لرداءة حظك ! يالحظك العاثر
! ابنك وحيدك كرست يده  ،من سيساعدك يف حراثة األرض ؟
من سيشارك يف العمل بعده ؟ يالك من مسكني !...
فالتفت املزارع إليهم باسما ،وهو يقول  :ربمـــــــــــــــا
...
وتميض أيام قليلة ...وإذا بالجيش الصيني داهم القرية وأخذ كل
ش�باب القرية ..إنها تتأهب لخوض حرب قادمة مع عدو ..دخل
الجيش بيوت الفقراء  ،وأخذ كل الش�باب ولم يدعوا أحدا  ،إال ابن
امل�زارع الفقير عندما دخل�وا إىل بيت املزارع الفقير  ،وجدا ابنه
مكس�ور اليد وقد لفت يده بجبيرة ،فرتكـــــــــــــــــوه
...
فتجمع أهل القرية عند املزارع وقالوا  :لم يدعوا شابا من شبابنا
إال أخذوه ،ماتركوا أحدا ،ما تركوا إال ابنك  ،ما هذا الحظ العجيب
!!...
ي�ا لق�وة حظك ...م�ا أس�عدك  ...فالتف�ت إليهم املزارع باس�ما
كعادته وهو يقول  :ربمـــــــــــــــا ...
ما يقوله عنك اآلخرون ليس بالرضورة صحيحا ...
إنه أنت وأنت وحدك من يحدد سعادتك أو حزنك ...
وما التوفيق إال من عند الله  ...فال تكن كالريشه يف مهب الريح
تميل حيث الرياح تميل  ...حقا  ..إرضاء الناس غاية ال تدرك

اختبارات شخصية

اختاري طريقة جلوسك  ..لنكشف لك أسرار شخصيتك
األشخاص
بعض
يجلس
بالطريقة نفسها يف الكثري
من األحيان ..ويعود هذا إىل أن
هذه الوضعية أو تلك تشعرهم
باالرتياح ..بل إنه قد يرتبط أيضا ً
بمدى ثقتهم بأنفسهم وبصفات
أخرى تتميز بها شخصياتهم.
اليك هذا االختبار ملعرفة املزيد:
 .1الجلوس املستقيم
يف هذه الحالة تجلسني بشكل
مستقيم ،أي أن ظهرك يلتصق
بخلفية الكريس أو األريكة .وهذا
يدل عىل أنك تثقني بنفسك إىل
حد كبري وال ترتددين يف القيام
بأي فعل إذا كنت ترين أنه
صحيح .كما تعني هذه الوضعية
ّ
أنك تحبني التحكم باألمور يف
عملك وعائلتك والتواصل الدائم
والتحاور مع األشخاص الذين
يعيشون يف محيطك.
 .2وضعية الظهر املائل
يف هذه الحالة يميل ظهرك إىل
أحد جانبي خلفية الكريس .وهذه
الوضعية تشري إىل ّ
أنك شخص
حساس ولطيف .كما تدل عىل
ّ
أنك تولني الكثري من االهتمام
ّ
ملشاعر اآلخرين وأنك تفكرين
مليا ً قبل أن تأخذي أي قرار أو
تقومي بأي خطوة عملية.
 .3وضعية الرأس املنحني
إذا كنت تختارين عادة وضعية
الجلوس هذه فهي تكشف ّ
أنك

 - 3الراية  -متشابهان

رأيس
 - 1م�ن الخضراوات التي ترمز
إىل الخصوبة (م)  -تفرزه الغدد
 - 2أصل�ح البن�اء  -جعل�ه الله
سباتا وسكنا (ن)  -عاهل
 - 3وجه�ات نظ�ر  -م�ن فق�د
سمعه
 - 4الذري�ة (م)  -صب املاء صبا
متتابعا
 - 5من أعضاء الجهاز الهضمي
(م)  -عدم اإلنجاب (ن)
 - 6متش�ابهان  -هداي�ة و
استقامة  -عبيد
 - 7م�ن الفواكه  -ص�داق املرأة
(م)
 - 8قط  -أعطى  -حرف مكرر
 - 9خفايا (م)  -يعرف (م)
 - 10الفتي من اإلبل (ن)  -الولد
ما دام يف الرحم

هل تعلم

 املادة الفعالة التي تدخل يف تركيب االسربين يتماستخالصها من لحاء شجرة الصفصاف ،وتعرف تلك
املادة املخففة لآلالم باسم حمض الساليسيليك.
 النعامة تعيش حتى  75عاما وتظل قادرة عىل التكاثرحتى سن الخمسني.
 أعىل جبل يف أفريقيا هو جبل كيليمانجارو الذي يبلغارتفاعه  5895مرتا ،وهو عبارة عن فوهة بركانية
عمالقة.
 يف مرص الفرعونية كان االسبوع يتألف من  10أيام . عندما يقع االخطبوط يف االرس او يف شبكة صيد فانهيصاب بحال هستريية شديدة تجعله يلتهم بعض اذرعه
إال ان تلك االذرع تنمو ثانية يف وقت الحق.
 االمريكي تشارلز لوندين ( )1859كان اول من عربشالالت نياغرا سريا عىل حبل مشدود.
 يحتوي جسم االنسان عىل نحو  600عضلة وتشكلتلك العضالت ما نسبته  40يف املئة من اجمايل وزن
الشخص.

سودوكـــو
وزع االرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي االرقام من  1اىل  9يف األعمدة التس�عة الرأس�ية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

تتسمني بالفضول وتطرحني
الكثري من األسئلة يف املواقف
املختلفة وتحبني التعرف إىل
أكرب عدد ممكن من األشخاص
والتحدث إليهم .كما أنها تشري
إىل ّ
أنك تحبني إظهار قدراتك يف
املجاالت املختلفة والتحدث عنها
للفت انتباه اآلخرين.
 . 4وضعية ضم الساقني
تعني هذه الوضعية أنك تتحلني
بالصرب وأن القدرة عىل االنتظار
هي أبرز صفات شخصيتك .كما

أنها ّ
تدل عىل ّ
أنك تتمزين باللطف
والود والصدق وتحبني املرح.
ّ
لكنك تلتزمني الجدية إذا احتاج
أي موقف إىل ذلك.
 .5وضعية الساقني املتشابكتني
تكشف هذه الوضعية ّ
أنك تتمتعني
بشخصية قيادية وتحبني تويل
املسؤوليات الصعبة .كما تشري
إىل ّ
أنك ال تطلبني املساعدة
من أحد وتفضلني القيام بكل
مهمات منزلك وعملك بنفسك.
لذا تشعرين بني الحني واآلخر

باإلرهاق وعدم القدرة عىل
التفاعل مع محيطك.
 .6وضعية الركبتني املتشابكتني
يعني جلوسك بهذه الوضعية
ّ
أنك تتميزين بالتواضع وبالقدرة
عىل التعاطف مع كل شخص
يحتاج إىل ذلك .كما أنها تدل
عىل أنك موضع ثقة الكثري من
الناس ،علما ً ّ
أنك ال تحبني إظهار
مشاعرك الخاصة وتفضلني
إخفاءها ..لذا يرى بعض
األشخاص ّ
أنك شخص غامض.

اﻷﺧﻴـﺮة
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لألحداث والفعاليات

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
اﻟﺪروﻧﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
كش�فتﻧﻤﺎذج
ﻋﻦ ﻋﺪة
ع�ن
صحفي�ة
تقاري�ر
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
اﻟﺘﻲ
والدردشة
منصة التواصل
تجهيز
“زووم”واﻟﺒﻴﺌﻲ.
الش�هريةاﻟﻌﻠﻤـﻲ
املرئي�ة واﻟﺒﺤـﺚ
اﻹﻧﻘـﺎذ
ملنصة
ميزةاﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺪروﻧـﺎت
جديدة،أﺑﺮز
وﻣـﻦ
اس�تثنائية
س�توفر
ﺟـﺎء  Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
اﻟﴩﻛـﺔ
ملستخدميها.
“زووم”ﺗﺼﻞ إﱃ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
تعمل
تقري�ر أن
وأوضح
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
م،
5000
عىل إطالق منصة جديدة مخصصة
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
أﺟﻬـﺰة اﻟﺘﺤﻜـﻢ
ﻣـﻊ
والفعاليات”.
لـ”األحداث
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وتس�عى زووم لالس�تفادة م�ن
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
ع�دم تمكن عدد كبير من الناس
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
من تنظي�م املؤتمرات والفعاليات
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
واألحداث بص�ورة مادية يف اآلونة
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
فريوس
وﻳﻤﻜﻦجائح�ة
بس�بب
األخرية،
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.

كورون�ا املس�تجد ،بإطالقها تلك
املنص�ة الجدي�دة الت�ي س�تطلق
عليها اسم “زووم إيفينتس”.
وس�تكون تل�ك املنص�ة متاح�ة
للرشكات واملؤسس�ات ومشاهري
مواقع التواص�ل ،لتقديم مختلف
أن�واع الفعاليات واألح�داث ،بد ًءا

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
إﻳﺼﺎل
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻮﺻﻮل
اليوغا.
إﻟﻴﻬـﺎ،إىلوﰲدروس
املؤتمرات
من
الخدم�ةﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
تلكاﻹﺳﻌﺎف
وﻣﻌﺪات
مجانية،
اﻟﺪواء تكون
ول�ن
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
ﻛﻤـﺎ
اﻟﺒﺤﺚ.
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
يرتاوح
مادي
بمقابل
س�تكون
بل
 Veerاﻟـﺬي
150درون
أﻳﻀـﺎ
أمريكي�ا
دوالرا
ENIXبين
م�ا
ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﺑﻤﻌـﺪات ﻗـﺎدرة
زود
األصغر،
والفعاليات
لالجتماعات
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺪﻗـﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
وتص�ل إىل نح�و  65أل�ف دوالر
والفعالي�اتاﻷرﺿﻴﺔ،
للمؤتم�راتﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ
العاملية
وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
الكربى.
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
امليزة
وتختبر منص�ة زووم تل�ك
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
من�ذ الخري�ف امل�ايض ،تح�ت
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
مس�مى “أون زووم” ،وتستهدف
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
به�ا الشركات الصغيرة ورجال
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
األعمال.
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﻷﻛﺜﺮ

وس�توفر “زووم” يف منصته�ا
الجدي�دة ع�ددا م�ن الخ�واص
واملزاي�ا االس�تثنائية مث�ل
“تسجيل الحضور” ،وإحصاءات
باملش�اركني الفعالين ،وإمكانية
دف�ع الفواتري والشراء خالل تلك
الفعاليات.
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ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
عن ﻋﲆ
اﺟﺘﻤﻌﺖ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ
عملي�ةاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
“واتس�آب”،
ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ عىل
احتيال مقلقة
املس�تخدمني
أبل�غ بعض
ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻧﻔﺮاد،
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت
وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك
من خالل
االس�تيالء عليها
بعد أن وقع
حس�اباتهم
ﻳﻮمظروا من
حي�ث ُح
ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣـﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
الخدعة.
ً
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل
ويقول املس�تخدمون إنهم ًتلقوا رسائل نصية تحتوي عىل رمز تحقق
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
مكوّن من ستة أرقام ،ويتلقى الضحايا رسالة عىل ما يبدو من صديق
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
عىل “واتس�آب” يق�ول إنه بحاجة ماس�ة إىل الرمز“ :مرحبا ،آس�ف،
ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
لقد أرس�لت لك رمزا مكونا من  6أرق�ام عن طريق الخطأ ،هل يمكنك
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
عاجل؟”.
اﻟﻮﻻﻳـﺔإنهﰱ أمر
فضلك؟
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ إيل من
تمريره
اﻤﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
الذي يتم
الرمز
إن
تقول
“إكسبريس”،
موقع
تقارير
فإن
الواقع،
ويف
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

عملية احتيال على “واتسآب” تسمح لمجرمي
اإلنترنت باختراق حسابك

إرساله إىل جانب الرسالة ،يمنح املجرمني الوصول إىل حسابك.
وإذا قمت بتسليم هذا الرمز ،فهذا يعني أن شخصا آخر يمكنه الوصول
إىل رسائلك ،ما يرتكك محظورا عىل “واتسآب” ،كما يقول الضحايا.
ونشر أحد مس�تخدمي “واتس�آب” عىل “تويتر”“ :ثالثة م�ن أفراد
عائلتي فقدوا الوصول إىل “واتس آب” الخاص بهم هذا الصباح.
وتابع“ :يرس�ل املتسللون رس�الة نصية تحتوي عىل رمز التحقق ،ثم
رسالة نصية من شخص تعرفه تفيد بأنه يف أمس الحاجة إىل الرمز .ال
ترسل الرمز أو تنقر عىل الرابط”.
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
ملوقع
،
ProPrivacy
يف
الرقمي�ة
الخصوصية
وق�ال راي والش ،خبير @¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
“إكسبريس”“ :يحتاج مس�تخدمو واتس�آب إىل الكش�ف عن عملية
7�Ç@äbèﬂ
احتي�ال جديدة مقلقة تس�مح ملجرم�ي اإلنرتنت باخرتاق حس�ابات
واتس آب لألشخاص”@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa# .
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
 PINملرة
ش�خص يتلقى رس�الة فجأة تحتوي عىل رمز
وأضاف“ :أي
«‹á€bÉ€a@Ô
واح�دة يجب أن يكون حذرا للغاية ألن هذه هي الطريقة التي يبدأ بها
الهجوم ..وبعد تس�لم رمز ( OTPكلمة مرور ملرة واحدة ،يتم إنش�اؤه
عش�وائيا حتى يتمكن املس�تخدم من تأكيد رقم الج�وّال الخاص به)
غري املتوقع ،سريس�ل املتس�لل إىل الضحية رس�الة مبارشة تدعي أنه
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
صديقه أو جهة اتصاله ..وس�يطلب بعد ذلك إع�ادة توجيه الرمز من
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
خالل االدعاء بأنه أرسله عن طريق الخطأ”.
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
للوصول
وواصل والش“ :هذا الرمز هو يف الواقع رمز املصادقة الثنائي
إىل حس�اب واتس�آب الخ�اص بالضحي�ة ،وبمجرد أن يعي�د الضحية
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
املتس�لل س�وف يس�تخدمه الخرتاق حس�ابه .ك�ن دائما
توجيهه إىل
على اطالع عىل أي رس�ائل نصية تحتوي عىل رم�ز  OTPوال تقم أبدا
بإعادة توجيهها أو التقاط لقطة للشاشة أو تمرير هذه الرموز إىل أي
شخص ،بغض النظر عن مدى صحتها”.

paáÌãÃm

من أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل
نهيان ،وبعد أن تواردت األخبار عرب وسائل
اإلعالم ومواقع السوشيال امليديا عن مفاجأة
منتظرة يجتمعان من خاللها ،تبادل «صوت
اإلمارات» الفنان عيضة املنهايل والفنانة
العراقية أصيل هميم ،عبارات املحبة والعشق
يف كلمات األغنية الدويتو الجديدة «لقياك»،
اىل جانب الكثري من املعاني العاطفية التي
كتبها وأبدع بها سمو الشيخ نهيان بن زايد
آل نهيان.
وقد لحّ ن األغنية عيضة املنهايل نفسه،
وتعاون يف توزيع موسيقاها املوزع زيد نديم،
وقام بعملية املكس واملاسرت مهندس الصوت
االستوديوهات
ﻣﻠﻜﺔمن
ﻧـﴩت عدد
صالح ،ويف
ماجد
إﻟﻴﺴﺎ
اﻹﺣﺴﺎس
أﻳﺎم،
ﻗﺒﻞ
التعاون األول
ﻋﱪو ُيعد هذا
اإلمارات،
الصوتية يف
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ
ﺻﻮرﻫﺎ
أﺣـﺪث
وأصيل
املنهايل
الفنانني
الذي يجمع
ّﺪة،
ﻣﻀﻤ
عيضةﺑﻴـﺪ
ﻟﺘﻈﻬـﺮ
إﻧﺴﺘﻐـﺮام
ﻋـﲆ
هميم.
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
«لقياك» عرب
الدويتو
ﻹزاﻟﺔاألغنية
ﺟﺮاﺣﻴﺔرحت
وقد ُط
ﻛﺎﻧﺖ
ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ
اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ

ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن،

ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
اﻟﺤﻴﺎة«.اليوتيوب ضمن
املنهايل عىل
عيضة
قناة
»ﺑﻨﺤﺐ
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ
جانب
اىل
األغنية،
كلمات
حمل
ممنتج
فيديو
,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
اإلماراتية
اإلذاعات
عرضها
واﻗﻌﻴﺔ
ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ
جميعرواﻳـﺔ
عرب وﻫﻲ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛
والخليجية والعربية.
وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

دالل عبد العزيز تغيب عن جنازة زوجها مسري غامن ومل تعلم خبرب وفاته

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

تويف الفنان الكبري سمري غانم النجمة دالل عبد العزيز ،بوفاة الفيشاوي ،محمود حميدة،
عن عمر يناهز  84عامً ا ،داخل زوجها النجم سمري غانم نظرا ً يرسا ،سمري صربي ،أرشف زكي،
أحد املستشفيات بالقاهرة ،لظروفها الصحية السيئة إذ شيماء سيف ،محمد كارتر،
متأثرًا بعدة أمراض بدأت تعاني من فشل رئوي حاد ،عيل ربيع ،أوس أوس ،إيناس
بفريوس كورونا ،ونفى الفنان وتتواجد بالعناية املركزة ،وشدد الدغيدي ،هشام جمال ،عمرو
حسن الرداد أن تكون الوفاة األطباء عىل عدم إخبارها حتى ال الليثي ،إيمان السيد ،عمرو
بسبب فريوس كورونا بحسب تتفاقم حالتها الصحية وتدهور .محمود ياسني ،صابرين ،هالة
اﻷﻣـﺮ
ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ \
أشيع.
ما
حضور كبري
وشهدت الجنازة
حمادة هالل،
حماقي،
وأﻋﺘﻘـﺪ أنصدقي،
اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
حتى هذه اللحظة ،لم تعلم لنجوم الفن ،بينهم :أحمد بيومي فؤاد.
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
الطرفني من أجل مصلحته الشخصية.
الفنان املرصي باسم سمرة ،عرب حسابه
نرش
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
«أشباح اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ وتخوض هيفاء وهبي ،من خالل هذا
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ فيلم
«إنستغرام» ،برومو
عىل
أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ
الفيلم ،رحلة الصعود من فتاة تعيش
العرض
دور
يف
طرحه
املقرر
أوروبا»،
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ
يف حارة شعبية ،إىل سيدة أوروبية
ﻧﺼـﻮرهيفاء
وظهرت فيه
الفرتة املقبلة،
يف
أﴎﻫﻢ
ﻋﲆ
وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻳﺤﻤـﻮا
ﻟﻜﻲ
اﻟﻈﺮوف
ﻷن
اﻤﻟﺒـﺎرك،
رﻣﻀـﺎن
ﺷـﻬﺮ
دﺧـﻮل
ترتدي مالبس بأحدث صيحات
وهبي ،وهي تضع املاكياج ثم
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
املوضة لتواجه تلك العصابة،
هي األوىل
«أكشن»،
تجري مشاهد
اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
ﺗﺄﺟﻴـﻞ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ
معهم.
مشاكل
يف
تتورط
بعدما
لها.
بالنسبة
ﻏـﺮﻴ نوعها
من
ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ
وجود رﻏﺒﺘﻪ
عنورﺑﻤـﺎ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
»ﻣﻮﺟﺔ
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ
اﻤﻟﻨﺼـﺎتبطولة
أوروبا» من
«أشباح
رصاعﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ فيلم
الربومو
وكشف
ﺗﻨﺎﻓﺲ
وأﺻﺒﺤﺖ
اﻟﻨﺎس
اﻫﺘﻤﺎم
ﻋﲆ
ﺗﺴﺘﺤﻮذ
ﻓﱰة
أن
ﻻﺳﻴﻤـﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣﺴﻠﺴـﻼت
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
اﻤﻟﺜﺮﻴ
ﻣﻦ
وﺳﻴﻜﻮن
وﻏﺮﻴﻫﺎ،
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ«
ﻣﺜﻞ
هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي
عصابة إجرامية تتاجر يف اآلثار،
مع
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج
ومصطفى خاطر وأروى جودة،
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ،أطراف مجتمعني
ويواجهها ثالثة
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز،
وسيناريو
فاروق
كريم
تأليف
ومن
ومصطفى
وهبي
هيفاء
الفنانني
يف
اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأن ﻣـﻦ
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
الفيشاوي،أزﻣﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ
رﻏﺒـﺎت
واﻟﻜﺜﺮﻴون
جمالﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﻣﻮﺟﻮد السعد
ومحمد أبو
ﻓﺸﺎﺷﺔأمني
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،وحوار
يواجههم الفنان
خاطر وأحمد
ﻫﻨـﺎك
ﻗﺎﻟـﺖ:
اﻟﻔﻨﻲ
اﻹﻧﺘﺎج
ﻋـﲆ
»ﻛﻮروﻧﺎ«
ﺑﻬﺎ.
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن
ورشيف يرسي ،وإخراج محمد حماقي.
عباس أبو الحسن ،الذي يجسد شخصية قائد
الراحل سمري غانم من مواليد
 15يناير  ،1937وتخرج يف كلية
الزراعة جامعة اإلسكندرية ،ثم
التقى بكل من جورج سيدهم
والضيف أحمد ،وكونوا معا فرقة
«ثالثي أضواء املرسح» الشهرية،
وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية
الشهرية وأصبحوا من أقوى
نجوم الكوميديا.

هيفاء وهيب يف جتربة متثيلية فريدة من نوعها

 Alyaتطرح أغنيتها الصيفية اجلديدة
Where Were You

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

فوهات املدافع
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سعدﻛﻠﻨﺎحمسن
خليلان
ﻳﺴﻌﻰ اﱃ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..

فئة كبرية من
والﻻتزال
وﻫﺬهالعراقي
املجتمع
الخرافات يف
ﺣﻴﺎﺗﻪمن
ﺗﻜﻮنالكثري
تنترش
ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺣﺼﻠﺖ
علماءاﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﻞ دول
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﻻﻧﺴﺎن ﻋﲆ
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
االجتماع اصل
وﰲمن
الكثري
اﺟﺮاءرجع
وتصدقها ،و ُي
تتأثر بها
الناس
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
يروجونﻋﲆ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻛﺒﺮﻴة
وجود ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
ﺧـﻼل
الخرافات،
لهذه
الدجالني الذين
اﻟﺴﻨﻦﻴاىل
الخرافات
هذه
ﺧﻠﻖ
الطنطلﺧﻼل
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮق
واﻳﺠﺎد
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
والسعلوة
آﻓﺎق وقصة
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊبالجن
املسكونة
البيوت
اليتذكر
فمن منا
ﺗﻌﻢ
ان
اﱃ
ﻳﺴﻌـﻰ
اﻟﺬي
اﻟﻔﺮد
واﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
التي جعلت سكان بغداد يعيشون يف ذلك الزمن قصص الرعب التي ما
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻓﺒﻌﺪ ان
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ
واﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻟﺴﻌﺎدة
الزمت
ﻛﺎن التي
الخرافات
ﻧﺤﻦ،ومن
بسخرية،
املواطنﻟﻪالبغدادي
يتذكرها
زال
ﺑﺪاﻳﺎت
وضعﺑﺪأت
ومنهاﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﺻـﺎﻻت
ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ
اﻟﺪول
ملعقتني يف
الشاي،
ملعقة
يتعلقﰲبمكان
املواطن ما
اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻧﺘﺠﺖ
سيتزوجﺣﻴﺚ
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﴍﻛﺔملعقتني
وعند وضع
امرأتني
اﻟﺤﺮبان الشاب
ﺑﻌﺪ يعني
الشاي
صحن
مطعون”
ﻋﺮاﻗﻲايﺑﻌﻨﻮان
ﻓﻴﻠﻢ
اول
١٩٤٦
ﻋـﺎم
ﺧﻼل
اﻤﻟﴫﻳﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
داخل استكان الشاي فإن ذلك يعني ان عرضه ملوث،
اﺧﺮ
فإذاﻓﻴﻠﻢ
ﺗﺒﻌﻪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ،
ﻧﻴﺎزي
املعتقداتاﻤﻟﴫي
ومن ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻟﴩق ”
يفاﺑﻦ
قام احد
بالنركيلة،
يتعلق
االخرى ما
رشفه،
ﻳﻮم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻋﻦ
اﺛـﺎرة
اﻻﻛﺜﺮ
ﻟﻜﻦ
”،
ﺑﻐﺪاد
اﻟﻘﺎﻫﺮة
”
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ
االشخاص بإشعال سيكارته من فحم نركيلة شخص ما فإن هذا
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ ﰲ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
اﺧﱪﻧـﺎ
العادات
ﺟﻠﺴﺔ ومن
الشخص،
ﻳﺠﻠﺲيفﻣﻊعرض ذلك
وﻛﺎن كبرية
اﺑﻲ،مشكلة
وجود
يعني
ﰲ
ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﺗﻢ
ﻋﺮاﻗﻲ
ﻓﻴﻠـﻢ
ﰲ
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻧﻪ
ﻧﻮاس،
اﺑﻮ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ
االخرى عندما ترتك الحذاء يف باحة الغرفة او املنزل قد يأخذ شكال
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
اﻓﻨﺪي“
ﺑﻌﻨﻮان
ﺗﻠﻚ
يعني ان
ﻛﺎﻣﺮانوهذا
اﺧﺮاج االخرى
تركب عىل
ﺳﻌﻴﺪفرداته
تكون”احدى
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ان
معينا ،ومنها
اﻟﻌﺮض
ﺣﴬ
اﻟﻮﻃﻨـﻲ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻋـﺮض
وﺣـﺎل
،١٩٥٨
صاحب الحذاء سوف يسافر او ان اهل الدار سوف ينتقلون من دارهم
ﺳﻴﻈﻬﺮ
هواﻟﺬي
اﻤﻟﺸﻬﺪ
ذﻟﻚ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
وواﻟﺪﺗﻲ
واﻟﺪي
نذير شؤوم،
الغراب
نعيق
البغادة ان
يعتقد
اﻗﺮﺑﺎءكما
اﻏﻠـﺐاخرى،
اىل دار
ﻋﺪد
ﻣﻦ
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ
٢٠
ﺑﺤﺪود
اﻻﻗﺮﺑﺎء
ﻋﺪد
ﺷـﻜﻞ
ﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪان كرس الصحون او االقداح او الزجاجيات هو ابتعاد للرش ،ومن
كما
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
وﻣﺎ ان
اﻟﺤﻀـﻮرن
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪةتعني ان
اليد اليمنى
الحكة يف
فإذا كانت
ﺑﺪأاليد
حكة
االخرى
املعتقدات
وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻟـﻢ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺻﻮرة ﻛﺘـﻒ اﻟﻮاﻟﺪ ،وﻫﻲ ﺻـﻮرة ﻳﺘﻴﻤﺔ
صاحب العالقة سوف يقوم بدفع مبالغ ،واذا كانت اليرسى فتعني
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت ﺿﺤـﻚ اﻻﻗﺮﺑﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﻮر،
العكس انه سيقبض نقودا ..حتى طوب ابو خزامة الذي كان موجودا
وﺑﻘﻲ اﻟﻮاﻟﺪ واﻗﻔﺎ ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻤﻟﻮﻗﻒ
يف منطقة امليدان له قدسية خاصة ،حيث يتبارك به الناس وخاصة
اﻤﻟﺤﺮج اﻟـﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ..ﻛﺎﻧﺖ دور اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻤﻟﻨﺘﴩة
النساء حيث يجلبن اطفالهن ويضعن رأس الطفل يف فوهة املدفع مع
ﰲ اﻏﻠـﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐـﺪاد اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺬب اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
قراءة بعض االدعية ظنا منهن ان هذا سوف يحقق مرادهن ويحفظ
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
أطفالهن من املخاطر واالمراض  ..ويف ضوء ذلك نرفع اكفنا للسماء
ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،ووﺻﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
بأن يلطف بشعبنا وان يجنبه االعتقاد بهذه الخرافات املظللة وسط
ان ﺗﺤﺠـﺰ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
مأساة تفيش انتشار وباء الكورونا وخروج اجتهادات مضحكة
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ ان ﺳـﺎدت اﺟﻮاء اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ اﻏﻠﻘﺖ اﻏﻠﺐ دور
بأن العالج يف تناول كذا وكذا من االطعمة واملأكوالت واملرشوبات
اﻏﻠﺒﻬﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﺑﻮاﺑﻬـﺎ واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ
اﻤﻟﺤﺎلالله يساعد
ﺑﻌﺾ فمي
واقولها بملء
ﻟﻠﺨﺮدة..الوباء..
ﻣﺨﺎزن من ذلك
العالج الشايف
وهي
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺆﺧﺮا ﻓﺘﺤﺖ
واﺻﺒﺤﺖ
ﻃﻮﻳﻠﺔانترشت
رﻛﻮد بعد ان
واتقاء رشه
الوباء
معالجة هذا
ﺻﺎﻻتعن
املسؤولة
الجهات
ﺑﺴﺒﺐ
ﺑﻌﺪ ﻓﱰة
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻋﺮض
”اﻤﻟﻮﻻت“
املواطن
ويرتدد
مجدية،
غري
املستوردة
اللقاحات
بأن
مظللة
شائعات
اﻻوﺿـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ..وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
االحوال رغم
ﴍﻛـﺎتيف أسوأ
ﻣﻊالجانبية
اعراضها
ﻋﻘﺪمن
خوفا
التلقيح بها
من
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺗﺘﻄﻠـﺐ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
دول
من
العديد
يف
نجاحه
تؤكد
والعاملية
املحلية
الصحية
الجهات
ان
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق اﻗﺎﻣـﺔ ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﴍاك ﴍﻛﺎت
اﺟﺮاء يف فوهات
ﺑﻌﺪرؤوسنا
وضع
سالمة من
االحوال اكثر
وهو يف
العالم،
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻓﺘﺘﺎح دور
كلﻹﻋﺎدة
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
خاصة
الله-
رحمهماسالفنا
يفعل
كان
كما
خزامة
ابو
طوب
مدفع
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء دور ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
وسمع
املدافع
فوهات
يف
رأسه
وضع
تعود
قد
العراقي
الشعب
ان
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻻﻓﻼم ،وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ ”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ أن
اكثر من اربعني عاما ..اعوام كلها
مدى
عىل
املزعج
ازيزها
اصوات
اﺻﺒﺤﺖ اﺗﻌﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ”ﻤﻟﺒﻲ“.
حروب عبثية وكروب خلفت آالف القتىل وآالف املعوقني والجرحى ما
زالت اصوات آالمهم مستمرة.

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

العصابة ،بينما يمثل باسم سمرة دورا محوريا يف مواجهة

طرحت ّ
الفنانة اإلماراتيّة الشابّة Alya
أغنيتها املُصوّرة الجديدة التي تحمل
عنوان « »Where Were Youمع رشكة
.Universal Music MENA
أغنية « »Where Were Youأغنية
صيفيّة إيقاعيّة باللغة اإلنكليزيّة،
تحمل نمط موسيقى الهاوس والـ
ُ ،R&B
وصوّرت عىل طريقة الفيديو

\=∑^@bË„Ï€@ÒbÓ®a
لن نضع رؤوسنا يف

كليب يف دبي.
ُتعد  Alyaأغنية «Where Were
 »Youمُ ختلفة كثريا ً عن األعمال التي
ق ّدمتها أخرياً ،بحيث تعكس الكثري
من شخصيّتها العفويّة واملرحة.
وأضافت« :األغنية تتناول ّ
قصة حبّ
مُ حيرّ ة وغريبة بتفاصيلها ،كما تتكلمّ
أيضا ً عن استقالليّة املرأة .تعاونت من

تامر حسين يتطوع يف اهلالل األمحر دعما لقطاع غزة

ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“ وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
شارك الفنان املرصي تامر
الصور
وﴐب تبادل
عرب تطبيق
اﻻﺣﱰازﻳﺔوعلق
الشباب
بشكر كل
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات
وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
قلبياﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
اﻤﻟﻔﺎﺟﺊكلﺿﺤـﻚ
اﻟﺴﻘﺎ
حسني جمعية الهالل األحمر والفيديو(انستجرام)»:
كل املرصي العظيم اليل شوفته
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
املرصي ضمن حمالت دعم الرشف أن أكون واحد من شباب النهارده جاي يساعد بقلبه و
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ
وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ
الشعب ﻟﻜﺎن اﻗﱰب
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرةو ﻋـﱪ
ﻣﻨﻬـﺎتقديم
الفلسطيني يف
املتربعني و
مرص املتطوعني
”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:و
ﻣﻮﻗـﻊبكل طاقه
مجهوده
ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ روحه و
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
إﻗﺎﻣـﺔ
وﺟﻬﺎ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
ﻣـﻦ
اﻟﺴﻘﺎ
أﺣﻤﺪ
اﻗﱰب
ﻋﻤﻠﻴـﺔ،
ﻣﺎ
وﻫﺬا
ﻟﻪ..
ﻟﻘﺎء
ﻛﻞ
ﰲ
ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ
داﺋﻤﺎ
”اﻟﺴﻘـﺎ
وموهوب
ﻋـﻦرائع
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔعمل
خاللها مع فريق
املعونات ،عقب تعرض قطاع الداعمني للشعب الفلسطيني كل حب ألهالينا يف فلسطني ،
ﻣﻬﺮﺟـﺎن
ﻣﺜـﻞ
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
ﻋﻨﻬﺎ
ﻳﺒﺘﻌﺪ
ﺣﻴﺚ
ﻣﻜﺎﻧﻪ
إﱃ
ﻳﻌﻮد
أن
ﻗﺒﻞ
ﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﰲ
ﺣﺪث
األفكار
تبادل
ّة
ي
عمل
جداً ،ما ع ّزز
غزة لعدوان من قبل جيش الباسل مع الهالل األحمر اللهم إحفظ فلسطني و شعب
فيما بيننا بهدف إصدار أغنية تصل االحتالل اإلرسائييل.
املرصي للمره الثانيه  .و من فلسطني».
إىل الناس بصدق وتحظى بمحبّة
الجمهور».
تجدر اإلشارة إىل ّ
أن الفيديو كليب
الخاص باألغنية ُ
ّ
صوّر يف ،RollDXB
أعلنت الفنانة اليمنية أروى ،املقيمة قبل».وأضافت أن «تفكريها كان منصبا حول
ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
وﺿﻴﻮف ﴍف
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ
ﻛﺸﻔـﺖ
الذي ُ
تلقيها الجرعة
لبنان ،عن
يف
تكون مؤامرة للتجسس
اللقاحات قد
ﺗﴫﻳﺤـﺎت أن هذه
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔاملُخرج
تحت إدارة
افتتح أخرياً،
ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
باملرضﺳﻌﻴﺪة
تتسببإﱃ أﻧﻬـﺎ
وأﺷـﺎرتقدﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل
لوحاتﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻇﻬﻮرﻫﺎمّنﻛﻀﻴﻔﺔ
كورونا ،وذلك
ﺗﺪورلقاح
األوىل من
والعقم».
ﻓﻜﺮة علينا ،أو
رشاد السفر .وتض
اﻤﻟﺎﴈ
أﺧﺮﯨـﻲ
أنهاﻣـﺮة
اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ
وﺗﺠﺴﺪ إﱃ
كانتاﻟﺮﻋﺐ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ
تصفه بأنه
بعدما
هذه
رﻣﻀـﺎن كل
التخلص من
«قررت
وتابعت
فنيّة راقصة ومُ تميّزة مع
«مؤامرة».
كاملة
وأنا عىل
اللقاح..
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞوتلقي
وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ الهواجس
ثقةأﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺿﺤـﺔ
ﻋﻬـﺪ«،
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم«
راقصني مُ حرتفني وأجواء
أن مقطع
أروى يف
وظهرت
ﻛﺒﺮﻴة إىل
عليه».وأشارت
اللقاحﻫﺬاالذي
حصلتﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ
دورﻫﺎ يفاﺧﺘﺎرت
ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ،
تحمل خلطة مُ
خاصية
عرب
بثته
فيديو
تلقيها
بعد
جيدة»
نفسية
«بحالة
تشعر
أنها
عارصة اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ
بحسابها
«الستوري»
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ«ال
اللقاح.وأكدت أنها
من
األوىل
الجرعة
شبابيّة.
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة،
يف إنستغرام ،قائلة إنها
الحصول
نتيجة
مضاعفات
أي
بوجود
تشعر
ً
Where
«Were
أغنية
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
«كانت تعتقد أن اللقاح عىل اللقاح ،باستثناء وجود ألم مكان تلقيها
ّ
 »Youمُ توفرة اآلن عىل
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.
مؤامرة ،رغم عدم اللقاح».وكانت أروى أعلنت ،مطلع هذا العام،
التطبيقات
جميع
إعالنها عن رأيها هذا من عن إصابتها بفريوس كورونا املستجد.
أمّ ا
املوسيقيّة،
الفيديو فعىل قناة
ّ
الخاصة عىل
Alya
تطبيق

كورونا
مؤثرة حول
تبعث رسالة
««13أروى»
»ﻳﻮماللقاح..
بعد تلقيها
ﻟﻠﺮﻋﺐ
ﺗﺮﺗﻘﻲ
ﻓﻜﺮﺗﻪ
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ

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

اكتشاف نوع جديد من فيروس
كورونا ..منشأه الكالب

كش�فت  /اﻟﺰوراء
دﺑﻲ
دراسة:أنه تم رصد نوع كان�ت إيجابية وتحم�ل فريوس
جديد من فريوس كورونا ،يعتقد كورونا املوجود يف الكالب.
مرىض
ال�كالب ،بني
أن نش�أ
ﺑﻌـﺪأن�ه
ﺑﻬـﺬهالنتائج
الدراس�ة إن
معدو
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ
وقال -
اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن
اﻟﺪاﺋﻤـﺔ
أﺗﺎﺣـﺖيف اﻹﻗﺎﻣـﺔ
انتق�لﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ،
اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ
واﻤﻟﻠﺤﻦ
واﻤﻟﻄﺮب
للعلاج م�ن
املستش�فى
دخل�وا
الفيروس
تشير إىل أن
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
اآلون�ةاﻷرض
ﺗﻀﺎرﻳﺲ
على ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ
ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر
جراءاﻛـﱪ
ﻓﺮﺻـﺔ
رئوي يف
اللتهاب
التع�رض
األخيرة
األرج�ح يف
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
ﰲ
اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ
ﻋـﲆ
ﻣﺒﺎﴍ
ﺟﻤﻴﻞ
ﺑﺼـﻮت
ﻳﺘﻤﺘـﻊ
اﻧـﻪ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
 2017و 2018وربم�ا يك�ون ،يف من الحيوان�ات إىل البرش ،لكنهم
اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
ﺑﺠـﺬوره
اﻤﻟﻌـﺮوف
اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق
ذلك،ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ
ثامن نوع
م�ن
وﻣﻮﻫﺒـﺔ التأكد
حالة
إلجراء مزيد
الحاجة
ش�ددوا عىل
إذن؟
ﻃﻤﻮﺣﻚ
احلق اﻟﺤﻴﺎة
بأنﺳﻮاء ﰲ
اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺑﺎﺗﺠـﺎه
ﻏﺎدرﻫﺎ
وليس
عص��ي •وعنيد
واﻟـﺬوقثبت
بع��د أن
فريد
اﻟﺠﻤﻬﻮر،من فيروس كورونا ُيعرف من الدراسات لتحديد ما إذا كان
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
اﺻـﻞ
ﻫﺬهم��ن  -أن
ﻳﺴﺘﺸـﻒ
وﻋﻠﻴـﻪ أن
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء،
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
وعزمه
قوته
ينال
جت�بر أن
ألح��د مهما
أنه يسبب املرض لدى البرش.
من املمكن أن ينتقل بني البرش.
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ أﺳﻠﻮﺑـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
املتحق��ق يف غزة
بالنص��ر
التهنئ��ة
نق��دم
،
وق�ال الباحث�ون الذي�ن أع�دوا وأضافوا أنه لم يتضح أيضا ما إذا
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم ﻛﺒﺮﻴ.
الدراس�ة ُ
دوري�ة
إصابة
يتس�بب يف
وﻣﻨﺬ الفريوس
ﻋﺬﺑﺎ ،كان
ثانيا ،
والع��رب
للفلس��طينيني
ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
وللمس��لمني• وﻛﻴﻒ
أوالاﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ
اﻟﻔﻨـﺎن
إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء
شرتﻟﻮﻧﺎيفوﻃـﺮازا
اﻷﻏﻨﻴـﺔوناﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻣﻨﺤـﻮا
الرسيري�ة،
املعدي�ة
األم�راض
دراﺳﺔأنه
مشيرين إىل
باملرض،
النصرﻣﻄﺮب؟
اﻹﻋﻼم أو
الدعوةوﺳﺎﺋﻞ
ونش��ددواﻫﺘﻤـﺎم
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
الناس اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن
ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ
كحافز للمصاحلة
الس��تثمار
الض�وء عىل
تلق�ي
“موجودا”
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ يكون
أرﺿﻴﺔاملحتمل أن
ﻣﺆﺳﺴﺎ من
اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ
اﻟﻨﺼـﻮص
العربيﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر
ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ
أﴎارﻫـﺎ،
نتائجه�موﺗﻌﻠﻢ
إن اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
درس
يظهر
االس�لامي مبا
الش��املة وتوحيد الص��ف
فريوس�ات
تش�كله
التهديد الذي
الهوائية
واﻟﻌﺮﺑﻲ .يف الشعب
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
النجيفيرﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺟﺬورك؟
اسامة • ﻟﻜﻦ
دوناﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ
للمرىضﻃﺎﻟﺐ
ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ
ﻓﺎروق
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء
راﺳﺨﺔ ﰲ
معدن األمة احلقيقي وجربوتها ..
الصحة
الحيوانات
كورونا يف
صحية.
ﻳﻜﺸﻒ أن
ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
مشاكلاﻣﺘﺪاد
ﻣﻬﻨﺪيسبباﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
عىل ُﺑﻌـﺪ
ﺟﺮى ﻋﻦ
اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
ﰲ ﻫـﺬا
اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ ﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻃﺮأت ﻋﲆ
ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار
ﻣﺤﺴـﻦ
العامة.
ﺳﺎﺣﺔ م�ن
معروف�ة
اﻟﺘﻲأن�واع
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اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺤﴫت
عين�ات فيروسواﻟﺘﻲ
اﻟﺤﺰﻳﻦ.
أنه�ماﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي
اﻟﻐﻨﺎء
أمراضا
تس�بب
كورونا
فحص�وا
وذك�روا
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ • وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
ﰲ
إﻗﺎﻣﺘﻚ
ﺗﺸﻜﻞ
وﻣﺎذا
•
؟
ﺗﻌﻘﺐ
ﻣﺎذا
• مس�حة أنف مأخ�وذة من  301لإلنس�ان 4 ،منها تس�بب نزالت
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
ﻫﺠﺮة
الربد -
ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ
بااللته�ابأﴎار ﰲ
مري�ضﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
 ﺟﻤﻴﻞ أنوإﻗﺎﻣﺔأمراض
تس�بب
ﻫﻲ و3
العادية
الرئ�وي يف
االلته�ابوﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف ﻧﻌﺰز أداء ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب أو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ذﻟﻚ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
وﻗﺒﻞ
اﻟﻴﻮم
دﻻﻻت
ﰲ
وﻏﺎرﻗـﺔ
ﻣﻮروﺛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
مستش�فى بوالي�ة س�اراواك يف س�ارس (متالزم�ة
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو ﺷـﺠﻮن ﰲ دﺑﻲ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
التنفسي الح�اد) وميرس
رشق ماليزيا.
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
وتبين أن  8عين�ات ،معظمه�ا (متالزم�ة الشرق األوس�ط
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..
وكوفيد.-19
أعمارهم عن  5أعوام التنفسية)
ذﻟﻚتقل
ألطفال
اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ اليسا
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ
واﻗﻌﺎ ؟
• ﺑﻤﻌﻨﻰ

تغريدات

جنم جدي��د بيودّعنا بعد مس�يرة طويلة من
األح�لام اللي زرعها وتركها للمكتبة العربية
بكاملها ..مسري غامن… اهلل يرمحك وجيعل
مثواك اجلنة .احلياة ظاملة وسرقتك من دون
ما نقدر نودّعك مثل ما بتستحق..

نادين نسيب جنيم إىل احلي
الشعيب جمدداً

ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
 اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎجاﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
اﻟﺤﻀﺎرة .

يبدو أن موسم الصيف سيشهد أوىل تجارب نادين نسيب
نجيم عرب املنصات اإللكرتونية بمسلسل «صالون زهرة «
الذي بدات تصويره قبل أيام فور إنتهاء شهر رمضان،
وتصدرها قمة املنافسة الدرامية بمسلسلها الرمضاني
« .« 2020
قررت نادين نسيب نجيم أن تستأجر إحدى الغرف يف
أحد الفنادق الشهرية يف بريوت بجوار موقع تصوير
مسلسلها الجديد «صالون زهرة « كي تكون بجوار
التصوير الذي بدأ قبل أيام ليكون جاهزا ً للعرض
باملوسم الدرامي الجديد.
وتجسد نادين نجيم من خالل األحداث شخصية
إمرأة تدعى «زهرة « تعمل يف صالون نسائي وهى
غري متعلمة تعيش بحي شعبي ولديها طاقة مرح
وخفة دم يحبها الجميع ولكنها تعيش قصة حب
صعبة مع «معتصم النهار « ضمن األحداث.
واملسلسل يتنازل تدور أحداثه يف  15حلقة درامية يف
إطار اليت كوميدي من تأليف نادين جابر وإخراج جو
بوعيد ومن املقرر عرضه حرصيا ً يف شهر تموز/يوليو
عىل منصة شاهد ،وسيتناول العمل حادث إنفجار مرفأ
بريوت الذي أصاب لبنان قبل شهور.
عىل صعيد آخر بدأت زينة مكي تصوير مشاهدها
ضمن أحداث املسلسل الذي تشارك يف بطولته بجورا
نادين نسيب نجيم للمرة الثانية بعد نجاحهما سويا ً
يف مسلسل «طريق « الذي قدمتاه معا قبل سنوات،
وهذه املرة تشارك زينة بشخصية فتاة تدعى
«رشا « تعمل بصالون زهرة ولها قصة مختلفة
ضمن قصص «الصالون» الذي تكشف عنه أحداث
املسلسل .

