الرتبية حتدد مواعيد امتحانات رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الصفوف غري املنتهية ملدارس تركيا
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس الثالثاء ،عن تحديد
مواعيد االمتحانات النهائية للصفوف غري
املنتهية للمدارس العراقية برتكيا.وذكرت
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :أن «االمتحانات
التحريرية للصفوف غري املنتهية للمرحلة
االبتدائية والثانوية الكورس الثاني ،تبدأ يف
السابع من حزيران املقبل وملدة  10أيام».
وأضافت أن»االمتحانات الشفوية تكون قبل
أسبوع من بدء االمتحانات التحريرية ،وضمن
الحصص الدراسية لكل مادة دراسية».

التقاعد :أدرجنا مطالب املتظاهرين
بكتاب رمسي إىل مكتب الكاظمي

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أكدت هيئة التقاعد الوطنية ،امس الثالثاء ،أنها أدرجت مطالب املتظاهرين بكتاب
رسمي إىل مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال املكتب اإلعالمي لهيأة التقاعد
الوطنية يف بيان تلقته «الزوراء» :إن «رئيس هيئة التقاعد الوطنية ،اياد محمود هادي،
التقى املتظاهرين أمام هيئة التقاعد الوطنية» ،الفتا اىل أن «الهيئة أكدت أنها مع املطالب
املرشوعة للمتظاهرين وفق االستحقاقات القانونية ،ومن املطالب املهمة التي أكد عليها
املتظاهرون هو الزيادة يف الرواتب التقاعدية ،وتم إدراج تلك املطالب بكتاب رسمي اىل
مكتب رئيس الوزراء للنظر بها وترشيع القوانني إلقرار تلك املطالب».وأضاف أن «رئيس
الهيئة توجه اىل جموع املتظاهرين يف باب الهيئة ورحب بهم واستمع اىل أغلبهم».وذكر
رئيس الهيئة ،وفقا للبيان :أن «الزيادة يف الرواتب ليس من صالحية الهيئة» ،موضحا أن
«الهيئة جهة تنفيذية للقوانني والترشيعات التي ُتقر من قبل الجهات العليا».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7493 :االربعاء  26ايار 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7493 Wed 26 May 2021

بعد سقوط شهيد وعدد من اجلرحى  ..القوات االمنية تفرق املتظاهرين وتفرض سيطرتها على التحرير

انطالق تظاهرات حاشدة يف بغداد وحمافظات أخرى للمطالبة بالكشف عن قتلة املتظاهرين والنشطاء

بغداد /الزوراء:
انطلقت امس الثالثاء ،تظاهرات حاشدة
يف ساحة التحرير وس�ط بغداد وعدد من
املحافظات للمطالبة بالكش�ف عن قتلة
املتظاهرين والنش�طاء ،وس�ط اجراءات
امني�ة مش�ددة ،وفيما اعلن�ت املفوضية
العليا لحقوق االنس�ان ،س�قوط ش�هيد
وع�دد ع�دد م�ن الجرح�ى بين صفوف
املتظاهري�ن يف س�احة التحري�ر وس�ط
العاصم�ة  ،افادت خلية االعلام االمني،
بالق�اء القب�ض عىل اربعة مندسين بني
املتظاهرين.
وذك�ر مص�در لـ”ال�زوراء” :ان اع�دادا
كبرية من املتظاهرين توافدوا اىل ساحات
التظاهر واالحتجاج يف بغداد واملحافظات
عرص ام�س الثالثاء للمطالبة بالكش�ف
عن قتلة املتظاهرين والنش�طاء املدنيني،
حي�ث ش�هدت س�احة التحري�ر وس�ط
العاصم�ة وس�احة الحبوب�ي يف مدين�ة
النارصي�ة وس�احة الصدري�ن بالنج�ف
توافد االالف من املتظاهرين.واضاف :أن
القوات االمني�ة قطعت جرس الجمهورية
باتجاه س�احة التحرير كم�ا انها قطعت
س�احة الطيران باتج�اه التحري�ر ايضا
لحماي�ة التظاهرات.ولف�ت اىل ان ع�دد
م�ن متظاه�ري املحافظات ،وصل�وا اىل
بغ�داد للمش�اركة يف التظاه�رات الت�ي
انطلقت وس�ط العاصمة ،فيم�ا بينوا ان
اش�تباكا حصل بني القوات االمنية وعدد
م�ن املتظاهرين بعد محاولة قوات حفظ
النظ�ام اقتحام س�احة التحرير  ،ما ادى
اىل س�قوط عدد من الجرحى بني صفوف
املحتجني.واش�ار اىل ان الق�وات االمني�ة
فتح�ت الن�ار واطلقت القناب�ل الصوتية
لغ�رض تفريغ املتظاهرين من س�احتي

التحرير والطريان وس�ط بغ�داد.اىل ذلك،
اعلن�ت مفوضي�ة حق�وق االنس�ان يف
العراق ،سقوط شهيد وعدد من الجرحى
يف س�احة التحرير.وقال عضو مفوضية
حقوق االنسان عيل البياتي يف بيان تلقته
“ال�زوراء”“ :س�قوط ش�هيد وع�دد من
الجرحى م�ع حرق بعض الي�ات القوات
االمني�ة يف س�احة التحرير”.من جهتها،
اعلنت خلية اإلعالم األمني أن أوامر القائد
العام تضمنت حماي�ة املتظاهرين ومنع
املظاهر املسلحة ،فيما أشارت اىل أن خطة
تأمني التظاهرات كانت لضمان انسيابية

حركة املرور.وذكرت الخلية يف بيان تلقته
“ال�زوراء” :أن�ه “يف إط�ار الح�رص عىل
الحفاظ عىل س�لمية التظاهرات وحماية
أم�ن وسلامة املتظاهري�ن وتمكينه�م
م�ن ممارس�ة حقه�م الدس�توري وفق
الضواب�ط القانوني�ة ،ب�ارشت الق�وات
األمنية املشتركة الت�ي أنيطت بها مهمة
تأمين التظاه�رات بواجباته�ا بمهني�ة
تام�ة وحرص عال يبني م�دى تحيل هذه
القوات باملس�ؤولية الوطني�ة واالخالقية
تجاه املتظاهرين الس�لميني مستندة عىل
توجي�ه القائ�د العام للقوات املس�لحة”.

وأضاف�ت :أن “أوام�ر رئي�س ال�وزراء
الواضح�ة يف ه�ذا اإلط�ار واملرتكزة عىل
حماية أمن وسالمة املتظاهرين والحفاظ
على س�لمية التظاهرات ومن�ع املظاهر
املس�لحة ورف�ض اس�تخدام السلاح
والحف�اظ عىل املال الع�ام والخاص ونبذ
املمارس�ات غري القانونية التي قد تحرف
سير التظاهرات عن مس�ارها الس�لمي
املرجو منها”.وتابعت أن”القوات األمنية
وحرصه�ا يف استراتيجيتها املوضوع�ة
لحماي�ة املتظاهري�ن فرض�ت أطواق�ا ً
أمني�ة ش�املة تؤمن حرك�ة املتظاهرين

يف س�احات التظاه�ر بالعاصم�ة بغ�داد
ومختل�ف محافظ�ات البلاد” ،مبينة أن
“هناك خطة ش�ملت تأمني التنسيق مع
الدوائر املختصة لضمان انسيابية حركة
املرور ما يضمن معه عدم توقف مصالح
املواطنين والحي�اة العام�ة اليومي�ة”.
ويف الجانب االنساني ،أش�ارت الخلية اىل
أن”القوات املشتركة حرصت عىل تأمني
مفارز طبي�ة يف القواطع األمنية يف بغداد
واملحافظ�ات م�ع توفير املي�اه والعالج
ل�كل املتظاهري�ن وم�ا يحت�اج ذل�ك”،
موضح�ة أن”قي�ادة العمليات املشتركة
تدع�و املتظاهري�ن كاف�ة اىل أهمي�ة
االلتزام بس�لمية التظاهرات والتعبريعن
حقه�م الدس�توري بحري�ة تام�ة ،م�ا
يعكس ثقافته�م والتزامه�م ووطنيتهم
،وس�تحرص الق�وات األمني�ة العراقي�ة
املشتركة عىل حماية سلمية التظاهرات
،وأمن املتظاهري�ن وتقديم الدعم الكامل
لهم”.كما أعلنت خلية اإلعالم األمني ،عن
القبض عىل  4مندسين يحملون أسلحة
جارح�ة قرب س�احة التحري�ر يف بغداد،
فيما أش�ارت اىل أن هؤالء حاولوا اخرتاق
الخط�وط األمامي�ة وإح�داث الف�وىض
يف يف أثن�اء التظاهرات.وقال�ت الخلي�ة :
إنه “ت�م إلق�اء القبض عىل أربع�ة أفراد
مندسين م�ن قبل ق�وات حف�ظ النظام
قرب ساحة التحرير يف العاصمة بغداد يف
الس�اعة الحادية عرشة صباحا ً يحملون
يف حقائبه�م أس�لحة جارحة”.وأضافت
أن “ه�ؤالء حاول�وا اختراق الخط�وط
األمامية وإحداث نوع من حالة الش�غب
والفوىض يف أثناء التظاهرات” ،مشرية اىل
أن “قوات حفظ النظام قامت بتسليمهم
اىل الجهات املختصة”.

حمافظة بغداد تصدر قراراً بتحديد «سعر األمبري» يف فصل الصيف
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فيسبوك يتعرض لضربة قوية من نشطاء يدعمون فلسطني

االخرية

أكثر من  5مليارات دوالر إيرادات
العراق النفطية خالل الشهر املاضي

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة النفط مجم�وع الصادرات
واإليرادات املتحققة لشهر نيسان املايض،
والتي بلغ�ت  5.5ملي�ارات دوالر.وذكرت
الوزارة يف بي�ان تلقت “ الزوراء” نس�خة
منه :انه بحس�ب االحصائية الصادرة عن
رشكة تس�ويق النفط العراقية “سومو”،
حي�ث بلغت كمي�ة الصادرات م�ن النفط
الخام (  )88مليونا و( )398ألفا و()319

ً
برميلا ،بإي�رادات بلغ�ت (  ) 5ملي�ارات
و(  ) 549مليون�ا و ( )517ال�ف دوالر
.وأضافت أن “مجم�وع الكميات املصدرة
من النفط الخام لشهر نيسان املايض من
الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب العراق
بلغ�ت ( )85مليونا و( )534ألفا و()916
برميال ،أما من حق�ول كركوك عرب ميناء
جيه�ان فق�د بلغ�ت الكمي�ات املص�درة
مليونني و( )863ألفا و( )403برميال”.

تفاصيل ص2

الرافدين يبدأ توزيع رواتب موظفي
عدد من الدوائر

بغداد /الزوراء:
أعلن مصرف الرافدين الحكومي ،امس
الثالث�اء ،توزيع رواتب ع�دد من وزارات
ومؤسس�ات الدول�ة ع�ن طري�ق أدوات
الدفع االلكرتوني.وقال املكتب االعالمي
للمرصف ،يف بيان ورد إىل “الزوراء” :إنه

ت�م توزيع رواتب موظفي بعض وزارات
ومؤسس�ات الدولة من الذين تم توطني
رواتبه�م ل�دى املصرف وم�ن حاملي
البطاقة االلكرتونية املاسرت كارد.وأشار
إىل :أن املرصف مس�تمر برصف الرواتب
عىل وفق سياقات ومواعيد محددة.

بغداد /الزوراء:
اعلنت خلية االعالم االمني ،امس الثالثاء،
اصابة  10مدنيني بانفجار سيارة مفخخة
يف قض�اء حديث�ة غرب�ي االنبار.وذك�رت
الخلية يف بيان تلقته “الزوراء” :ان عجلة

مفخخة نوع “بيك اب” مركونة يف شارع
االطباء بقضاء حديثة يف محافظة األنبار،
انفج�رت ،عرص ام�س الثالث�اء ،ما ادى
اىل إصاب�ة  ١٠مدنيني بج�روح مختلفة،
كمعلومات أولية عن الحادث.

إصابة  10مدنيني بانفجار عجلة
مفخخة غربي األنبار

مالي بعد االنقالب ..الرئيس ال يزال
قيد االعتقال وترقب لبيان العسكريني

ماىل /متابعة الزوراء:
تش�هد مايل استمرارا لألوضاع االنقالبية
الجديدة يف امليدان ،حيث يتواصل اعتقال
الرئي�س والوزي�ر األول ووزي�ر الدف�اع
الجدي�د الجن�رال س�ليمان دوك�وري
وبعض كبار معاوني الرئيس.وكش�فت
مص�ادر عن اعتقال رئي�س مايل املؤقت
باه نداو ورئيس ال�وزراء مختار وان ،يف
قاعدة كاتي العس�كرية ،وانقطاع البث
التلفزيوني الرس�مي.وقالت إن ضباطا ً
يف مايل اعتقلوا الرئي�س ورئيس الوزراء

بعد عزل وزيري الدف�اع واألمن.الرئيس
ب�اه انضو لدى عودته م�ن باريس ومن
بين مس�تقبليه نائب�ه وقائ�د املجل�س
العس�كري الذي تم حله رسميا دون أن
يفق�د الس�يطرة.واالثنني ،ع�اد املرافق
العس�كري للرئي�س وس�ائقه للمدين�ة
فيما قىض باه انضو وكبار معاونيه أول
ليلة ره�ن االعتقال يف ثكن�ة كاتي قرب
العاصمة باماكو ،وق�د انقطع االتصال
معهم.

تفاصيل ص2

قررت العدول عن قرارات سابقة وبتت يف مفهوم األغلبية

احملكمة االحتادية :ال حصانة ألعضاء
جملس النواب إال عند صدور مذكرة
قبض يف جناية غري مشهودة
بغداد /الزوراء:
ق�ررت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا
الع�دول عن قرارات املحكمة الس�ابقة
بخصوص اس�تحصال موافقة مجلس
الن�واب يف جمي�ع الجرائ�م الت�ي ُيتهم
به�ا أعض�اء املجل�س ،فيما أك�دت أن
مفهوم «االغلبية املطلقة» هو أكثر من
نصف العدد الفعلي للربملان «أينما يرد
يف الدس�تور العراقي».وقال�ت املحكمة
االتحادي�ة العليا ،يف بي�ان صدر ،امس
الثالث�اء ،تلقت» الزوراء» نس�خة منه:
إنه�ا ق�ررت املحكمة االتحادي�ة العليا
ق�ررت الع�دول ع�ن ق�رارات املحكمة
السابقة بخصوص استحصال موافقة
مجل�س النواب يف جمي�ع الجرائم التي
ُيتهم بها أعضاء مجلس النواب س�وا ًء
كان�ت جرائ�م جناي�ات أم جن�ح أم
مخالفات.واضاف البيان :ان املحكمة،
الت�ي تع�د أعلى س�لطة ترشيعي�ة يف
البلاد ،قررت ،بحس�ب البيان ،اقتصار
الحص�ول عىل موافقة مجل�س النواب
يف حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة
قبض يف جريمة من نوع الجنايات غري

املش�هودة ،وفيم�ا عدا ذل�ك ال حصانة
ألعض�اء مجل�س الن�واب وباالم�كان
اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بحقه�م
مبارشة يف حال إتهام أي منهم بجريمة
جناية مش�هودة أو جريم�ة جنحة أو
مخالفة.واكد البيان :ان املحكمة قررت
الع�دول على ق�رار املحكم�ة الس�ابق
بخص�وص تفسير مفه�وم األغلبي�ة
املطلق�ة ،حيث قررت املحكم�ة اعتبار
أن مفه�وم األغلبية املطلق�ة اينما يرد
يف الدس�تور القص�د منه ه�و أكثر من
نص�ف الع�دد الفعيل ألعض�اء مجلس
النواب .موضحة :أن املقصود باألغلبية
البس�يطة ه�و أكث�ر م�ن نص�ف عدد
أعضاء مجلس الن�واب الحارضين بعد
تحقق نص�اب االنعقاد.وتابع :انه بهذا
القرار تس�تطيع املحاكم حسم دعاوى
الفس�اد بش�كل أرسع من السابق ألن
معظ�م جرائم الفس�اد ينطب�ق عليها
وص�ف جرائ�م الجنح وكان حس�مها
يتوقف على رفع الحصان�ة عن املتهم
بها إن كان عضو مجل�س نواب ،وفقا ً
للقرار.

بعد تسجيل حنو  5آالف إصابة جديدة و 27حالة وفاة

لليوم الثاني على التوالي  ..العراق يسجل ارتفاعا بإصابات كورونا وعدد امللقحني يالمس الـ  550ألفا

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس الثالث�اء ،املوقف
الوبائ�ي اليومي لفيروس كورونا املس�تجد يف العراق،
وفيم�ا اكدت تس�جيل  4938اصابة جدي�دة و 27حالة
وفاة وش�فاء  4279حالة ،حددت دائرة صحة الرصافة
التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذكرت
ال�وزارة يف بيان تلقت�ه «الزوراء» :ان ع�دد الفحوصات
املختربية ليوم امس ، 45719 :ليصبح عدد الفحوصات

جلنة الصحة والبيئة لـ

الزوراء /حسني فالح:
اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية ان مسألة
حسم منصب وزير الصحة سياسية اكثر مما
هي فنية او مهنية ،وفيما اشارت اىل ان وزارة

الكلية ، 10206732 :مبينة انه تم تسجيل  4938اصابة
جدي�دة و 27حالة وفاة وش�فاء  4279حالة.واضافت:
ان ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل، )%92.8( 1090891 :
بينم�ا عدد حاالت االصابات الكيل ، 1176980 :أما عدد
الح�االت الت�ي تحت العلاج ، 69848 :يف حين ان عدد
الح�االت الراقدة يف العناية املرك�زة ، 461 :وعدد حاالت
الوفيات ال�كيل ،16241 :الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم
ام�س ، 27543 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.549969 :
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 :مسألة حسم منصب وزير الصحة سياسية أكثر مما هي فنية أو مهنية

الصح�ة نجح�ت يف مواجهة جائح�ة كورونا
بالرغ�م م�ن ت�ردي الوضع الصح�ي ،حذرت
اللجن�ة القانوني�ة النيابية م�ن ادارة منصب
وزي�ر الصح�ة بالوكالة ،الفتة اىل ان اس�ماء

املرشحني لم تصل اىل الربملان حتى اآلن.وذكر
عض�و لجنة الصحة والبيئ�ة النيابية ،النائب
عبد ع�ون عالوي ،يف حدي�ث لـ»الزوراء» :ان
االس�ماء االربعة التي قدمته�ا نقابة االطباء

بعد رفض ترشح الرجياني وجهانغريي وجناد

إيران تعلن األمساء النهائية للمرتشحني
املؤكدة أهليتهم لالنتخابات الرئاسية
طهران /متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية اإليرانية ،رس�ميا ،عن أس�ماء
املرش�حني للرئاس�ة اإليراني�ة املق�ررة يف  18يونيو
املقبل.
وأيد مجلس صيانة الدس�تور يف إيران ،امس الثالثاء،
أهلية  7مرشحني لالنتخابات الرئاسية ،وهم:
 -1رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئييس.
 -2أمني مجمع تش�خيص مصلحة النظام محس�ن
رضائي.
 -3األمين الس�ابق ملجل�س األم�ن القوم�ي س�عيد
جلييل.
 -4رئي�س مرك�ز األبح�اث يف الربمل�ان علي رض�ا
زاكاني.
 -5نائ�ب رئيس الربملان اإليراني أمري حسين قايض
زادة هاشمي.

م�ن جهته ،اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة تس�جيل
 523اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها  429الرصد
الوبائ�ي للقطاع�ات الصحية.وقال�ت الدائ�رة يف بيان
تلقت�ه «ال�زوراء» :ان «املؤسس�ات الصحي�ة س�جلت
ام�س يف جان�ب الرصافة  523اصاب�ة جديدة بفريوس
كورون�ا موزعة كالتايل429 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحي  :قطاع الرصافة  16حالة من خالل
الرص�د الوبائ�ي :قطاع النه�روان  22حال�ة من خالل

الرص�د الوبائ�ي /قطاع الش�عب  108حال�ة من خالل
الرصد الوبائي /قطاع بغداد جديدة  21حالة من خالل
الرص�د الوبائي /قط�اع االعظمي�ة  21حالة من خالل
الرصد الوبائ�ي /قطاع االس�تقالل  38حالة من خالل
الرص�د الوبائ�ي /قط�اع البلدي�ات األول  38حالة من
خالل الرصد الوبائي  /قطاع البلديات الثاني  79حاالت
من خالل الرصد الوبائي /قطاع الصدر  86حالة .

 -6محافظ البنك املركزي عبد النارص همتي.
 -7رئيس اتحاد رياضة “الزورخانة” ،وعضو مجلس
إدارة منطق�ة كيش االقتصادية الحرة محس�ن مهر
عيل زادة.
ويعن�ي ذل�ك اس�تبعاد الرئي�س الس�ابق ملجل�س
الش�ورى علي الريجان�ي والرئيس الس�ابق أحمدي
نج�اد والنائب الحايل لرئي�س الجمهورية اإلصالحي
اس�حاق جهانغيري ،م�ن الس�باق الرئ�ايس.وكان
التلفزي�ون الحكومي اإليراني أعل�ن موافقة مجلس
صيانة الدستور عىل  7مرشحني لخوض االنتخابات
الرئاسية الشهر املقبل.ونقل التلفزيون الرسمي عن
املتحدث باس�م مجلس صيانة الدستور ،عباس عيل
كدخدائي ،قوله إنه تمت املوافقة عىل “ 7مرش�حني
فقط” من بني  590مرش�حا من قبل لجنة من رجال
الدين والحقوق.

ملنصب وزير الصح�ة والبيئة جميعها جيدة،
وعملوا يف املجال املهني واالداري وليس عليهم
أي ش�ائبة.واضاف :ان هن�اك من يس�تغرب
وجود الحراكات الختيار منصب وزير بالرغم

م�ن قرص عم�ر الحكومة والت�ي ال يبقى لها
س�واء  4اش�هر او اكثر بقليل ،إال ان املسألة
سياسية اكثر مما هي فنية او مهنية.
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األردن يستدعي السفري اإلسرائيلي احتجاجاً
على احتجاز مواطنني
عمان /متابعة الزوراء:
اس�تدعت ،وزارة الخارجي�ة وش�ؤون املغرتبين
األردنية ،الس�فري اإلرسائييل يف عمان ،لنقل رسالة
احتج�اج ش�ديدة اللهج�ة بخص�وص احتج�از
َ
مواطنين أردنيين يف إرسائي�ل وطريق�ة تعام�ل
َ
املواطنني.
السلطات اإلرسائيلية مع الحادثة ومع
وش�ددت الوزارة عىل رضورة الس�ماح للس�فارة
األردني�ة يف تل أبيب بزيارتهما بأرسع وقت ممكن
والوق�وف على وضعهم�ا وتقدي�م الدع�م الالزم
لهم�ا وفقا ً للقوانني الدولي�ة ذات الصلة ،نقال عن
وكالة األنب�اء األردنية (برتا).وأك�دت الوزارة عىل
رضورة احرتام إرسائيل كافة حقوقهما القانونية
واإلنسانية ومراعاة اإلجراءات السليمة بما يتسق
مع املعاه�دات ومعايري حقوق اإلنس�ان الدولية،
وأن الس�لطات اإلرسائيلي�ة تتحم�ل مس�ؤولية
سلامتهما.وطالبت الوزارة الس�فري بنقل رسالة
َ
املواطنني.وأكد
عاجلة إىل س�لطاته لإلف�راج ع�ن

الناطق الرسمي باس�م الوزارة السفري ضيف الله
الفاي�ز أن الوزارة س�تواصل متابعة تطورات هذا
املوض�وع ،وبالتنس�يق مع الس�فارة يف ت�ل أبيب
لتقدي�م اإلس�ناد القانون�ي واإلنس�اني الالزمين
للمواطنين ،مؤك�دا أن الس�فارة يف ت�ل أبيب عىل
تواصل مس�تمر م�ع املحامي املُ نّ
عّي� والذي التقى
َ
املواطنين ،االثنني.كم�ا أوضح الفاي�ز أن الوزارة
أبلغت السفري اإلرسائييل رفضها وإدانتها ملا تقوم
ب�ه الرشطة اإلرسائيلية من انته�اكات واعتداءات
واستفزازات مس�تمرة يف املسجد األقىص املبارك/
الحرم القديس الرشيف والتضييق عىل دائرة أوقاف
القدس وش�ؤون املس�جد األقىص املبارك األردنية
واملصلني ،وطالب�ت بوقفها فورا.وق�ال الفايز إن
الوزارة أكدت للس�فري اإلرسائييل رفضها املساس
بحقوق أهايل حي الش�يخ ج�راح يف منازلهم التي
ٌ
عمل ال رشعي وال إنساني
يملكونها وأن تهجريهم
ينتهك القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساني.

بعد دخول قوات ومقاتالت مصرية إىل السودان

إثيوبيا :لدينا جيش قوي وقادر على محايتنا ..وامللء الثاني لسد النهضة سيكون يف موعده

إثيوبيا /متابعة الزوراء:
اكدت وزارة الخارجية اإلثيوبية إن أديس
أبابا تراق�ب التطورات يف الس�ودان ..يف
إش�ارة إىل وصول ق�وات جوي�ة وأرتال
وآليات عس�كرية مرصي�ة إىل الخرطوم

إلج�راء تدريب�ات عس�كرية مشتركة،
وفيما اعلنت ان لديها جيش�ا قويا قادرا
عىل حمايتها ،أكدت أن امللء الثاني لس�د
النهضة س�يكون يف موعده املقرر.وقال
املتحدث باس�م الخارجي�ة ،دينا مفتي،

يف مؤتم�ر صحف�ي :إن بإم�كان القوات
املشتركة للس�ودان ومصر فع�ل م�ا
يريدان م ًعا ،ما دامت أنش�طتهما بعيدة
عن انتهاك س�يادة إثيوبيا ،مش�ددا عىل
أن إلثيوبي�ا دفاعا عىل مدار  24س�اعة،

وجيشا قويا قادرا عىل حمايتها ،بحسب
إذاع�ة “فان�ا”.وكان اإلعالم العس�كري
الس�وداني ،أعلن وصول ق�وات مرصية
برية ومقاتالت جوية ومركبات عسكرية
إىل الخرطوم.وأوض�ح البي�ان الص�ادر

ع�ن اإلعلام العس�كري اكتم�ال جميع
االس�تعدادات لب�دء التمرين العس�كري
املشرتك بني الجيشني السوداني واملرصي
“حماة النيل”؛
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سياسة
العدد 7493 :االربعاء  26ايار 2021

املالكي :نرفض بشدة حكومة الطوارئ
وال تأجيل لالنتخابات

بغداد /الزوراء:
أعلن زعيم ائتالف دولة القانون ،نوري
املالكي ،موقفه من االنباء التي افادت
بتشكيل حكومة طوارئ وتأجيل
االنتخابات النيابية املقرر اجراؤها
ترشين االول املقبل .وقال املالكي ،يف بيان
 :إن «الحديث كثر يف االونة االخريعن
تأجيل االنتخابات الربملانية» ،مؤكدا ً أن
«االنتخابات ستجرى يف وقتها املحدد
رسميا ً وال تأجيل لها».وأكد املالكي
«رفضنا الشديد لحكومة الطوارئ» ،عادا ً
إياها «تمردا ً عىل الديمقراطية واصول
تداول السلطة برملانيا واالساءة واالنتقاص
من ارادة الشعب العراقي الذي حزم امره
للمشاركة الواسعة يف االنتخابات».وشدد
املالكي عىل أن «ال تضيع جهد املفوضية
العليا لالنتخابات بعدما قطعت شوطا يف
التحضري وتجاوز الصعوبات والتحديات»،
داعيا ً القوى السياسية واالجتماعية
«إلعالن رفضهم لفكرة التأجيل واالرصار
عىل اقامتها».وطالب املالكي «الحكومة
بالتخطيط والعمل بجد وحزم عىل توفري
بيئة امنية تحمي املرشحني والناخبني
وتمنع عمليات التزوير».ويشري نواب
وسياسيون اىل أن بعض القوى السياسية
تعمل من أجل التوجه نحو إعالن حكومة

الطوارئ خالل املرحلة املقبلة ،وعدم
إجراء االنتخابات الربملانية ،كون هذه
الجهات مسيطرة عىل الحكومة الحالية،
وتريد الحفاظ عىل نفوذها ومصالحها
الحزبية والسياسية ،السيما الذين لديهم
دولة عميقة داخل الدولة.
ومن املقرر إجراء االنتخابات املقبلة يف
العارش من شهر ترشين األول املقبل،
بحسب ما صوّت مجلس النواب ،عىل
تحديد موعدها يف جلسة عقدت يوم
 19كانون الثاني  ،2021وسط تعهدات
حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيدا ً
عن سطوة السالح.

وزير اخلارجية يؤكد أهمية تفعيل املصاحل
املشرتكة مع تركيا

بغداد /الزوراء:
اكد وزير الخارجية ،فؤاد حسني ،امس الثالثاء ،أهمّية تفعيل املصالح املُ َ
شرتكة مع
تركيا ،فيما اعرب عن تطلّعه للعمل عىل وتعزيز العالقات العراقـيّة-الرتكيّة بما يعكس
خصوصيتها واسرتاتيجيتها.وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان «وزير الخارجيّة
فؤاد حسني تسلّم ،يف بمبنى الوزارة ،نسخة من أوراق اعتماد سفري الجمهورية الرتكية
الجديد لدى بغداد عيل رضا كوناي» ،مبينا انه «جرى خالل اللقاء استعراض العالقات
ّ
الثنائيّة ُ
الصديقني».وأكد الوزير «استعداد وزارة الخارجيّة
وس ُبل تعزيزها خدمة للبلدين
لتقديم الدعم الكامل إلنجاح مهمة السفري يف عمله ببغداد» ،مشددا عىل « أهمّية التنسيق
وتفعيل املصالح املُ َ
شرتكه ومُ َ
واجهة التحديات ،وأعرب السيّد الوزير عن تطلّعه للعمل عىل
دعم ،وتعزيز العالقات العراقـيّة-الرتكيّة بما يعكس خصوصيتها واسرتاتيجيتها».من
جانبه ّ
أكد السفري الرتكي «عىل اهتمام بالده ُ
بس ُبل دفع مسار العالقات الثنائ ُية» ،مُ شريا ً إىل
أنه «سيبذل كل ُج ُهوده لتعزيز وتطوير العالقات بني البلدين» .كما تسل َّـم وزير الخارجيّة
الفلبيني لدى بغداد ،ثم
فؤاد حسني ،نسخة من أوراق اعتماد جنريسو كالونك السفري
ّ
ناقش الجانبان العالقات الثنائيَّة بني البلدينُ ،
وس ُبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبني
الصديقني.وأعرب الوزير عن تطل ُّـع بغداد لدور أكرب للفلبني بمُ ختلِف املجاالت ،مُ ش ّددا ً عىل
الثنائي ،داعيا ً إىل
اهتمام بغداد بتعزيز التواصل بني مسؤويل البلدين ،وفتح قنوات للتعاون
ّ
الص ُعد ،مُ تمنيا ً
رضورة مُ َ
واصلة العمل عىل رفع مُ ستويات التنسيق ،والتشاور عىل جميع ُ
السفري املوفقـيّة ،والنجاح يف مها ِّم عمله ببغداد ،مُ بديا ً استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم
ِّ
كل الخدمات للبعثة الدبلوماسيَّة؛ لتحقيق املصالح املُشرتكة بني البلدين.

alzawraanews@yahoo.com

القانونية النيابية حتذر من إدارة املنصب بالوكالة وتؤكد عدم إرسال املرشحني للربملان

 :مسألة حسم منصب وزير
جلنة الصحة والبيئة لـ
الصحة سياسية أكثر مما هي فنية أو مهنية

الزوراء /حسني فالح:
اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية ان مسألة
حسم منصب وزير الصحة سياسية اكثر مما
هي فنية او مهنية ،وفيما اشارت اىل ان وزارة
الصحة نجحت يف مواجهة جائحة كورونا
بالرغم من تردي الوضع الصحي ،حذرت اللجنة
القانونية النيابية من ادارة منصب وزير الصحة
بالوكالة ،الفتة اىل ان اسماء املرشحني لم تصل
اىل الربملان حتى اآلن.
وذكر عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية،
النائب عبد عون عالوي ،يف حديث لـ»الزوراء»:
ان االسماء االربعة التي قدمتها نقابة االطباء
ملنصب وزير الصحة والبيئة جميعها جيدة،
وعملوا يف املجال املهني واالداري وليس عليهم
أي شائبة.
واضاف :ان هناك من يستغرب وجود الحراكات
الختيار منصب وزير بالرغم من قرص عمر
الحكومة والتي ال يبقى لها سواء  4اشهر او
اكثر بقليل ،إال ان املسألة سياسية اكثر مما هي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النفط مجموع الصادرات
واإليرادات املتحققة لشهر نيسان
املايض ،والتي بلغت  5.5مليارات دوالر.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت « الزوراء»
نسخة منه :انه بحسب االحصائية
الصادرة عن رشكة تسويق النفط
العراقية «سومو» ،حيث بلغت كمية
الصادرات من النفط الخام (  )88مليونا
و( )398ألفا و( )319برميالً ،بإيرادات
بلغت (  ) 5مليارات و(  ) 549مليونا و
( )517الف دوالر .

لليوم الثاني على التوالي ..العراق يسجل ارتفاعا بإصابات كورونا وعدد
امللقحني يالمس الـ  550ألفا
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
الثالثاء ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  4938اصابة
جديدة و 27حالة وفاة وشفاء 4279
حالة ،حددت دائرة صحة الرصافة
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب
املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ، 45719 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية10206732 :
 ،مبينة انه تم تسجيل  4938اصابة
جديدة و 27حالة وفاة وشفاء 4279
حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ، )%92.8( 1090891بينما عدد حاالت
االصابات الكيل ، 1176980 :أما عدد
الحاالت التي تحت العالج ، 69848 :يف
حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ، 461 :وعدد حاالت الوفيات
الكيل ،16241 :الفتة اىل ان عدد
امللقحني ليوم امس ، 27543 :ليصبح
عدد امللقحني الكيل.549969 :
من جهته ،اعلنت دائرة صحة بغداد
الرصافة تسجيل  523اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  429الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء»:

( )74مليون و( )992ألفا و( )80دوالرا،
فيما بلغ معدل سعر الربميل الواحد
( )62.779دوالر».
واشارت اىل :ان الكميات املصدرة تم
تحميلها من قبل ( )32رشكة عاملية
مختلفة الجنسيات من موانئ البرصة
وخور العمية والعوامات االحادية عىل
الخليج وميناء جيهان الرتكي.
يذكر ان الوزارة ومن خالل ايمانها
بإطالع الشعب عىل عمليات التصدير
وااليرادات املتحققة منه اتخذت هذا
االجراء الشهري .

مالي بعد االنقالب ..الرئيس ال يزال قيد االعتقال وترقب لبيان العسكريني
ماىل /متابعة الزوراء:
تشهد مايل استمرارا لألوضاع االنقالبية
الجديدة يف امليدان ،حيث يتواصل اعتقال
الرئيس والوزير األول ووزير الدفاع
الجديد الجنرال سليمان دوكوري وبعض
كبار معاوني الرئيس.
وكشفت مصادر عن اعتقال رئيس مايل
املؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار
وان ،يف قاعدة كاتي العسكرية ،وانقطاع
البث التلفزيوني الرسمي.
وقالت إن ضباطا ً يف مايل اعتقلوا الرئيس

ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع
واألمن.
الرئيس باه انضو لدى عودته من باريس
ومن بني مستقبليه نائبه وقائد املجلس
العسكري الذي تم حله رسميا دون أن
يفقد السيطرة.
واالثنني ،عاد املرافق العسكري للرئيس
وسائقه للمدينة فيما قىض باه انضو
وكبار معاونيه أول ليلة رهن االعتقال
يف ثكنة كاتي قرب العاصمة باماكو،
َ
يتسن
وقد انقطع االتصال معهم ،ولم

فنية او مهنية.
وبشأن اجراءات وزارة الصحة يف مواجهة
كورونا ،اوضح عالوي :ان الوضع الصحي يف
العراق قبل تفيش فريوس كورونا كان مرتديا
وألسباب عدة ،إال ان وزارة الصحة ظهرت
تمكنها ونجاحها يف السيطرة عىل الجائحة
خالل فرتة تفشيها واستطاعت ان تكون ضمن
مصايف الدول التي تحاول التخلص من االزمة.
وتابع :انه لم يحصل أي اطراء سلبي او انهيار
صحي او ماشابه ذلك ،وهذا يدل عىل نجاح
وزارة الصحة يف مواجهة جائحة كورونا.
من جهته ،قال عضو اللجنة القانونية النيابية،
حسن فدعم ،يف حديث لـ»الزوراء» :انه ال يمكن
ان تدار مؤسسة مهمة مثل وزارة الصحة
بالوكالة ،السيما يف ظل الظرف الصحي الراهن.
مشددا عىل رئيس الوزراء برتشيح شخصية ذات
كفاءة عالية ومهنية إلدارة الوزارة التي تعرضت
لنكبات كثرية يف املراحل السابقة.
واضاف :أنه يجب اختيار شخصية ذات كفاءة

ومهنية وشجاعة لكي تصحح االخطاء يف
الوزارة .مؤكدا :أنه من املفروض أن ال تدار
وزارة الصحة بالوكالة ،أو تسلم ألي مسؤول
لديه أعباء أخرى.
وتابع فدعم :أنه لغاية اآلن لم تصل اىل مجلس
النواب أية أسماء مرشحة لتويل منصب وزير
الصحة.
ورشحت نقابة االطباء اربعة اسماء لتويل
منصب وزير الصحة والبيئة بعد تقديم وزير
الصحة حسن التميمي استقالته.
وقال نقيب االطباء ،جاسم العزاوي  :ان نقابة
االطباء اقرتحت اربعة اسماء ملنصب وزير
الصحة والبيئة خلفا للمستقيل حسن محمد
التميمي.
واضاف :ان املعايري التي اعتمدتها النقابة يف
اختيار املرشحني هي أن يكون املرشح من
الشخصيات النقابية ولديه خربة إدارية سابقة
وقدرة عىل العمل وبناء البلد ،وأن ال يملك أي
مشكلة يف اضبارته ،إضافة اىل شهرته بحسن

السرية والسلوك والقدرة القيادية ،بغض النظر
عن انتمائهم الحزبي.
واشار اىل :ان الشخصيات التي تم اقرتاحها هم
كل من رئيس فرع نقابة أطباء العراق سابقا
يف البرصة ،مشتاق أبو الهيل ،ممثالً عن املنطقة
الجنوبية ،ومرشح عن الفرات األوسط وتحديدا
من كربالء املقدسة ،ومرشح من العاصمة
بغداد ،الدكتور جواد املوسوي بنا ًء عىل طلب
من فرع بغداد ،ومرشح مقرتح من املقر العام
للنقابة وهو الدكتور سعد الالمي نائب النقيب.
وتابع :ان النقابة اقرتحت االسماء اىل رئيس
الوزراء والقرار االول واالخري راجع اىل رئيس
الوزراء يف اختيار املرشح االنسب لشغل منصب
هذه الوزارة املهمة.
وكان وزير الصحة والبيئة ،حسن محمد
التميمي ،قد قدم ،يف وقت سابق ،استقالته من
منصبه عىل خلفية حادث حريق مستشفى
ابن الخطيب يف بغداد ،فيما وافق رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي عىل استقالته.

بعد تسجيل حنو  5آالف إصابة جديدة و 27حالة وفاة

أكثر من  5مليارات دوالر إيرادات العراق النفطية خالل الشهر املاضي
وأضافت أن «مجموع الكميات املصدرة
من النفط الخام لشهر نيسان املايض
من الحقول النفطية يف وسط وجنوب
العراق بلغت ( )85مليونا و( )534ألفا
و( )916برميال ،أما من حقول كركوك
عرب ميناء جيهان فقد بلغت الكميات
املصدرة مليونني و( )863ألفا و()403
برميال».
وأشارت إىل أن «كميات وإيرادات شحنات
النفط الخام املصدر التي تم تسويقها
بعالوة سعرية لتحقيق إيراد إضايف خالل
شهر أبريل املايض بلغ مجموعه أكثر من
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الحصول عىل معلومات عن طبيعة
وظروف احتجازهم والضغوط التي
تمارس عليهم من طرف قوات تابعة
لضابطني من الطغمة العسكرية التي
استولت عىل الحكم يف أغسطس املايض،
وهما :وزير الدفاع املقال صايدو كمرا،
ووزير األمن نائب الرئيس االنتقايل
اسيمي كيتا ،وهو رئيس اللجنة
العسكرية التي حلها رسميا بعد االتفاق
مع األطراف السياسية والقوى اإلقليمية
و الدولية عىل مرحلة انتقالية توافقية
تنتهي بتنظيم انتخابات وتنصيب
مؤسسات دستورية رشعية.
ومن املرجح أن تصل بعثة مشرتكة من
االتحاد اإلفريقي واملجموعة االقتصادية
لدول غرب إفريقيا ،إىل مايل.
وكان قادة جيوش وأمن دول الساحل
قد وصل بعضهم قبل بداية املحاولة
االنقالبية الجارية إىل باماكو لحضور
اجتماع.
ويسود غموض وترقب يف انتظار بيان
العسكريني أو استعادة الرئيس سلطته،
وهذا يبقى بعيد املنال دون تدخل
عسكري إقليمي أو دويل.

ان «املؤسسات الصحية سجلت امس
يف جانب الرصافة  523اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل:
429حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحي  :قطاع الرصافة
 16حالة من خالل الرصد الوبائي
:قطاع النهروان  22حالة من خالل

الرصد الوبائي /قطاع الشعب 108
حالة من خالل الرصد الوبائي /قطاع
بغداد جديدة  21حالة من خالل
الرصد الوبائي /قطاع االعظمية
 21حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع االستقالل  38حالة من خالل
الرصد الوبائي /قطاع البلديات األول

 38حالة من خالل الرصد الوبائي /
قطاع البلديات الثاني  79حاالت من
خالل الرصد الوبائي /قطاع الصدر
 86حالة من خالل الرصد الوبائي94 :
حالة خالل مراجعتهم للمؤسسات
الصحية 21 /حالة يف مدينة الصدر
موزعة عىل محالتها  4:حاالت يف

حي القاهرة5 /حاالت يف العبيدي /
 6حاالت يف منطقة بغداد الجديدة
 5حاالت يف النهروان 5/حاالت يف
الزعفرانية 4/حاالت يف الضباط6/
حاالت يف منطقة شارع فلسطني/
6حاالت يف منطقة االعظمية 8 /
حاالت يف منطقة البلديات ،وحالتني
يف كل من املناطق التالية  /الشعلة /
الطالبية  /كمب سارة  /القاهرة /
الكاظمية /الزوية  /الدورة /البياع/
املستنرصية  /حي الخليج .
واضافت صحة الرصافة انه «تم نقل
جميع الحاالت اىل الحجر الصحي
لتلقي العالج وفق الربوتوكوالت
املعتمدة» ،مشريا اىل ان «العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 160729
تويف منهم  1703لالسف فيما اكتسب
الشفاء  154009حالة شفاء واملتبقي
قيد العالج .»5017
ودعت اىل «مراعاة تلك الجهود والتي
اسفرت عن هذا الحجم من اعداد
الشفاء من خالل االلتزام بإجراءات
الوقائية ولبس الكمامات والرتكيز
عىل التباعد االجتماعي وعدم التهاون
وتقدير تلك الجهود».
وثمنت «الجهود التي تبذل من
قبل مالكات صحة الرصافة
ملعالجة مصابي فريوس كورونا
مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني
الفريوس».
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أكدا على الشراكة القوية بني الواليات املتحدة ومصر

مع اقرتاب جلسة النظر يف القاعدة الدستورية

اجمللس األعلى للدولة اللييب يقرر
االستفتاء على الدستور

طرابلس /متابعة الزوراء:
أص�وات أخ�رى تخ�رج معارض�ة مل�ا ج�اء
م�ن مخرجات م�ن قب�ل اللجن�ة القانونية
املنبثقة عن ملتقى الحوار الس�يايس املنعقد
يف تون�س ،والت�ي ق�ررت أن تج�ري تعديالً
دستوريا ً عوضا ً عن االستفتاء عىل الدستور
ليكون قاعدة تجري عليها الدولة انتخاباتها
القادمة لضمان عدم التأجيل أو العرقلة .
فرغم اقرتاب موعد الـ 24من كانون األول/
ديس�مرب إال أن أطرافا متع�ددة كان لها آراء
أخرى ،وم�ا زالت تناقش قضية االس�تفتاء
عىل الدستور ووجوب تنفيذ هذا االستحقاق
رغم تأكيد رئيس املفوضية العليا لالنتخابات
وبشكل متكرر عن عدم قدرة املفوضية عىل
إجراء االس�تفتاء عىل الدس�تور يف هذه املدة
القصرية.
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور خرجت،
األحد ،يف مؤتمر صحايف معلنة من خالله عن
رفضها ملا جاء من مخرجات من قبل اللجنة
القانونية ،وهو مؤتم�ر اعترب فجائيا ً لكونه
جاء مع اقرتاب الحسم واقرتاب جلسة النظر
يف القاعدة الدستورية من قبل امللتقى .
حي�ث عبرت الهيئ�ة التأسيس�ية لصياغة
الدس�تور عن رفضها مل�ا انتهت ل�ه اللجنة
القانونية ،فيما يتعلق باملس�ار الدس�توري
من تش�كيل لجنة تتوىل النظر فيما أس�مته
(االعرتاض�ات) على مشروع الدس�تور
بالتنسيق مع الهيئة التأسيسية .
وطالب�ت الهيئة كافة املؤسس�ات والجهات
املعنية باستكمال مراحل العملية الدستورية
عبر االلت�زام باحترام مخرج�ات الهيئ�ة
التأسيس�ية املنتخبة من قبل الشعب ،وعدم
املساس بها ،أو التعدي عليها ،بأي شكل من
األشكال.
وقالت الهيئة إنها “تعمل عىل تمكني الشعب
الليب�ي من قول كلمته الفصل حول مرشوع
الدستور الليبي عرب استفتاء عام حر ونزيه
وشفاف وعادل”.
وأعلنت الهيئة أنها ستتخذ “كافة اإلجراءات
الالزم�ة على الصعيدي�ن الوطن�ي والدويل،
بهدف املحافظة عىل االستحقاق الدستوري
طبق�ا ً ألح�كام اإلعلان الدس�توري الليبي
وضمان حق الشعب الليبي يف تقرير مصريه،
وفق�ا ً ملا تنص عليه كافة املواثيق والقرارات
الدولية ذات صلة”.
املجل�س األعىل للدولة وبع�د أن وصل صدى
أص�وات أعضاء الهيئة التأسيس�ية لصياغة
الدس�تور له ،فاجأ جمي�ع املواطنني بعد أن
ص�وت عىل االس�تفتاء على الدس�تور رغم
علم�ه بأن ه�ذا التصوي�ت س�يكون كفيالً
بتأجي�ل االنتخابات املقبلة م�ا يعني دخول
البالد إىل دوامة أخرى من التمديد للس�لطات
االنتقالية .
املجلس األعىل للدولة أقر خالل جلسة عقدها
امس اعتماد قانون االستفتاء عىل الدستور
املعد من مجلس النواب واملحال إىل املفوضية
الوطنية العليا لالنتخابات ،ومطالبة املجلس
املفوضية بمبارشة االس�تفتاء وفق القانون
املقدم لها من مجلس النواب .
عضو املجلس األعىل للدولة ،نعيمة الحامي،
أوضح�ت يف ترصي�ح لـ”الق�دس العرب�ي”
أن املجل�س ق�د ص�وت باالس�تفتاء على

الدستور من خالل مخاطبة املفوضية العليا
لالنتخابات بوضع التجهيزات واالستعدادات
املناسبة .
وأوضح�ت الحام�ي أن االس�تفتاء على
الدس�تور ،وحس�ب ما قرر املجل�س األعىل،
س�يتم من خلال القان�ون رق�م  6واملصاغ
يف ع�ام  ،2018والص�ادر م�ن قب�ل مجلس
النواب ،والذي يقيض بأن يتم االستفتاء عىل
الدستور من خالل األقاليم الثالثة ،أي حسم
التقسيم الجغرايف .
وأضاف�ت أن القانون يتضم�ن أيضا ً وجوب
أن تك�ون نس�بة التصويت املعتم�دة 50+1
باإلضافة إىل التلتين ،قائلة إن القاعدة التي
أنتج�ت من قبل اللجن�ة القانونية تحتاج إىل
أرضية دستورية ،وإنها غري مناسبة إلجراء
انتخابات عليها .
وتابع�ت حديثها بأن املجل�س األعىل للدولة
قام بقطع الطريق من خالل تصويته امس:
على كل من يتهم�ه بعرقلة االس�تفتاء عىل
الدستور ،وأنه لم يقم بعرقلة االنتخابات بل
ق�ام بضمان حق الش�عب يف تحديد مصريه،
قائل�ة بأن املراح�ل االنتقالي�ة ال تبني دولة
ولن نسمح بأن تكون هناك مرحلة انتقالية
رابعة.
ختم�ت الحام�ي حديثه�ا ب�أن ال مانع بأن
تؤجل االنتخابات ألش�هر قليلة يف مقابل أن
تبنى عىل أساس دستوري سليم يضمن حق
الشعب الليبي ،ويتجنب املغالطات واألخطاء
.
هذه اإلجراءات واألصوات جاءت قبل يومني
م�ن انعقاد جولة مهمة م�ن جوالت ملتقى
الحوار السيايس ،والتي ستعمل عىل مناقشة
القضاي�ا الخالفي�ة يف القاعدة الدس�تورية
كانتخ�اب الرئي�س وآليت�ه ،املب�ارشة وغري
املب�ارشة ،ورشوط الرتش�ح للمناص�ب
الرئاس�ية والربملاني�ة ،والت�ي اختل�ف فيها
أعضاء اللجنة القانونية .
إج�راءات متتالية أثارت املخ�اوف من كون
تأجيل االنتخابات لالس�تفتاء عىل الدس�تور
خط�وة أوىل نح�و سلس�لة م�ن التأجيلات
والتمديدات للسلطة االنتقالية والتي وضعت
لتهي�ئ الدولة النتخاب�ات قادمة ولم توضع
لالستمرار ألكثر من تسعة أشهر .
املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات وم�ن خلال
رئيس�ها عماد الس�ايح أوض�ح أنها بحاجة
لستة أش�هر عىل األقل لتنظيم استفتاء عىل
الدس�تور ما س�يؤدي إىل تأجيل االنتخابات
بشكل نهائي ،وإعادة النظر يف املوعد املحدد
ووض�ع موعد جدي�د ال يضمن مع�ه التزام
السلطات به .
مراقب�ون للش�أن الليبي يرون أن�ه ال بد من
السير نحو انتخابات الراب�ع والعرشين من
كان�ون األول /ديس�مرب املقبل بأي وس�يلة
قانونية ممكنة ،ويحذرون من اإلخالل بهذا
املوعد الذي وقع عليه اإلجماع املحيل والدويل،
معللين تحذيراته�م ب�أن إضاع�ة فرص�ة
االنتخابات التي تراض�ت عليها كل األطراف
س�تفتح الب�اب أم�ام كل الس�يناريوهات،
وأبرزه�ا الع�ودة للنزاع املس�لح م�ن جديد،
والرتاج�ع بالبلاد نحو املرب�ع األول ،بعد أن
ش�هدت انفراج�ة عق�ب الحوار الس�يايس
الليبي ،وهو ما ال يتمناه الليبيون.
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بايدن والسيسي يبحثان إعادة إعمار غزة على غرار أزمة سد النهضة
القاهرة /متابعة الزوراء:
بحث الرئيسان املرصي ،عبدالفتاح
الس�ييس واألمريك�ي ج�و باي�دن،
وق�ف إطالق النار يف غزة بوس�اطة
مرصي�ة ،فضال عن الخلاف القائم
مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وأعلنت الرئاس�ة املرصية ،يف بيان،
أن باي�دن اتص�ل بالس�ييس وبحثا
مس�تجدات القضي�ة الفلس�طينية
وسبل إحياء عملية السالم ،يف أعقاب
التط�ورات األخيرة واملس�اعدات
اإلنس�انية امللحة للقط�اع والجهود
الدولية الرامية إىل إعادة إعماره.
وتوس�طت مصر يف التوص�ل إىل
وق�ف إطلاق الن�ار بين إرسائي�ل
والفلسطينيني بعد قتال استمر 11
يوما.
وأكد باي�دن قيمة الرشاك�ة املثمرة
والتع�اون البناء والتفاه�م املتبادل
بني الواليات املتحدة ومرص ،وتطلع
اإلدارة األمريكية إىل تعزيز العالقات
الثنائي�ة م�ع مصر خلال املرحلة
املقبلة يف مختل�ف املجاالت ،خاصة
يف ض�وء دور مرص املحوري إقليميا
ودوليا ،وجهودها السياسية الفعالة
يف دعم األمن واالستقرار يف املنطقة
وتسوية أزماتها.
وق�ال الرئي�س املرصي على موقع
تويتر “س�عدت بحديث�ي املط�ول
م�ع الرئي�س باي�دن ،ال�ذي اتس�م
بالتفاه�م والرصاحة واملصداقية يف
كافة املوضوع�ات التي تهم البلدين
واملنطقة”.
وأض�اف “أود أن أؤك�د أن الرئي�س
باي�دن يتمت�ع برؤية ثاقب�ة وخربة

متمي�زة تتس�م بالواقعي�ة يف كل
امللف�ات ،بم�ا فيها مل�ف العالقات
الثنائي�ة ،وأج�د أن�ه ق�ادر بامتياز
بحنكته وخربته ،عىل أن يصنع حلوال
جذري�ة ل�كل املش�اكل والتحديات
التي تحيط بالعالم واملنطقة ،داعيا
من الل�ه أن يكلل جه�وده بالنجاح
والتوفيق والسداد”.
ورصح املتح�دث باس�م الرئاس�ة
املرصية الس�فري بس�ام رايض بأن
الرئيس الس�ييس أكد قوة العالقات
املرصية األمريكية وما تتسم به من
طابع استراتيجي ،مؤكدا استمرار
مرص يف بذل الجهود لتعزيز العالقات
االستراتيجية بين البلدين ،وذلك يف
إط�ار ثاب�ت من املصالح املشتركة
واالحرتام املتبادل.
وقال بيان الرئاسة املرصية “أوضح
الرئي�س باي�دن ع�زم بلاده على
العم�ل الس�تعادة اله�دوء وإع�ادة

األوض�اع كما كانت عليه يف األرايض
الفلسطينية ،وكذلك تنسيق الجهود
مع الرشكاء الدوليني كافة من أجل
دعم الس�لطة الفلس�طينية وكذلك
إعادة اإلعمار”.
وأض�اف البيان أن بايدن والس�ييس
بحث�ا الحاج�ة العاجل�ة إىل إيصال
مس�اعدات إنس�انية إىل غزة ودعم
جهود إعادة اإلعمار “بش�كل يعود
بالنف�ع عىل الناس هناك وليس عىل
حماس”.
وتعه�دت مصر بتقديم مس�اعدة
قيمته�ا  500ملي�ون دوالر إىل غزة
للمس�اهمة يف إعادة إعمار القطاع،
فيما أعلن الصندوق املركزي لإلغاثة
يف ح�االت الط�وارئ التاب�ع لألم�م
املتحدة عن تخصيصه  18.5مليون
دوالر للجهود اإلنسانية.
وأعرب باي�دن عن اس�تعداد إدارته
للعمل عىل إعادة “الوضع يف األرايض

الفلس�طينية إىل طبيعت�ه” .وق�ال
إن إدارت�ه س�تعمل “م�ع الرشكاء
الدوليني لدعم السلطة الفلسطينية
وجه�ود إعادة اإلعمار” ،حس�ب ما
جاء يف البيان.
ويع�د هذا ثان�ي اتصال م�ن بايدن
بالس�ييس خالل بضعة أي�ام لبحث
الصراع ،لكن املناقش�ات اتس�عت
هذه املرة لتش�مل العالقات الثنائية
بين البلدين وقضاي�ا إقليمية منها
ليبيا والعراق.
وقالت الرئاسة املرصية إن االتصال
تن�اول كذل�ك تب�ادل الرؤى بش�أن
تط�ورات املوق�ف الح�ايل مللف س�د
النهض�ة ،ال�ذي تبني�ه إثيوبيا عىل
الني�ل األزرق وتعتبره مرص تهديدا
لها .ويش�عر السودان بالقلق بشأن
سالمة السد وبشأن تنظيم تدفقات
املياه عرب س�دوده ومحط�ات املياه
لديه.

وق�ال البي�ان املصري “ت�م
التواف�ق بش�أن تعزي�ز الجه�ود
الدبلوماسية خالل الفرتة املقبلة،
من أج�ل التوصل إىل اتفاق يحفظ
الحق�وق املائي�ة والتنموية لكافة
األطراف”.
أما بيان البيت األبيض فقال إن بايدن
“أقر ببواعث القلق املرصية بش�أن
الوص�ول إىل مياه نهر النيل ،وش�دد
عىل اهتمام أمريكا بالتوصل إىل حل
دبلوم�ايس يلبي املطال�ب املرشوعة
ملرص والسودان وإثيوبيا”.
وذكرت الرئاسة أن السييس وبايدن
بحثا أيضا ملف حقوق اإلنس�ان يف
مرص“ ،حيث تم التأكيد عىل االلتزام
باالنخراط يف حوار شفاف بني مرص
والواليات املتحدة يف هذا الصدد”.
وق�ال بيان البي�ت األبيض إن بايدن
“ش�دد عىل أهمية إجراء حوار بناء
بشأن حقوق اإلنسان يف مرص”.

بعد دخول قوات ومقاتالت مصرية إىل السودان

إثيوبيا :لدينا جيش قوي وقادر على محايتنا ..وامللء الثاني لسد النهضة سيكون يف موعده
إثيوبيا /متابعة الزوراء:
اكدت وزارة الخارجية اإلثيوبية إن أديس
أباب�ا تراق�ب التطورات يف الس�ودان ..يف
إش�ارة إىل وص�ول ق�وات جوي�ة وأرتال
وآليات عس�كرية مرصي�ة إىل الخرطوم
إلج�راء تدريب�ات عس�كرية مشتركة،
وفيما اعلنت ان لديها جيش�ا قويا قادرا
عىل حمايتها ،أكدت أن امللء الثاني لس�د
النهضة س�يكون يف موعده املقرر.
وق�ال املتح�دث باس�م الخارجي�ة ،دينا
مفت�ي ،يف مؤتم�ر صحف�ي :إن بإمكان
القوات املشرتكة للسودان ومرص فعل ما
يريدان م ًعا ،ما دامت أنش�طتهما بعيدة
عن انتهاك س�يادة إثيوبيا .مش�ددا عىل
“أن إلثيوبيا دفاعا عىل مدار  24س�اعة،
وجيشا قويا قادرا عىل حمايتها ،بحسب
إذاعة “فانا”.
وكان اإلعالم العس�كري السوداني أعلن
وص�ول ق�وات مرصية بري�ة ومقاتالت
جوية ومركبات عسكرية إىل الخرطوم.
وأوض�ح البي�ان الص�ادر ع�ن اإلعلام
العس�كري اكتمال جميع االس�تعدادات
لب�دء التمري�ن العس�كري املشترك بني
الجيشين الس�وداني واملصري “حماة
النيل”؛ وذلك خالل الفرتة ،من  26إىل 31
أيار/مايو الجاري.
ويش�ارك يف مشروع التدريب�ات
املشتركة ،وف�ق البي�ان ،عن�ارص م�ن
كافة التخصصات والصنوف بالجيشين
السوداني واملرصي.
وذكر البيان ،أن القوات املرصية املشاركة
يف املشروع وصلت إىل قاع�دة الخرطوم

الجوية ،بجان�ب أرتال من القوات الربية
واملركبات ،وصلت بحرا”.
وتأتي مناورات “حماة النيل” العسكرية،
امت�دادا للتع�اون التدريبي املشترك بني
البلدي�ن ،وته�دف إىل تب�ادل الخبرات
العس�كرية ،وتعزي�ز التع�اون ،وتوحيد
أس�اليب العم�ل للتص�دي للتهدي�دات
املتوقع�ة؛ بحس�ب اإلعلام العس�كري
السوداني.
ووقعت مرص والسودان ،اتفاقية للتعاون
العسكري بني البلدين ،عىل هامش زيارة
رئي�س أركان الجي�ش املصري الفريق
محمد فريد إىل الخرطوم.
وق�ال رئي�س أركان الجيش الس�وداني،
الفريق أول ركن محمد عثمان الحسني،
يف أعقاب التوقيع ،إن الهدف من االتفاق
هو “تحقيق األمن القومي للبلدين لبناء
قوات مس�لحة مليئة بالتجارب والعلم”،
موجه�ا “الش�كر إىل مرص على الوقوف

إعالن
اىل الرشي�ك (عواطف جبار عوده)
اقتضى حضورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار
اج�ازة البن�اء للرشي�ك (خديج�ة
كاظ�م ابراهيم) للقطع�ة املرقمة
( )51565/3يف النجف حي النداء
مقاطعة .4

إعالن
فق�د س�ند العق�ار املرق�م
( )414120/3حي الوفاء باسم
العراقي (عبدالله محبس هندال)
والصادر من مديرية التس�جيل
العقاري يف النجف فعىل من يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

اعالن
إىل الرشي�ك (محمد عيل حس�ن خضر) اقتىض
حضورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف النجف
وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك
(نرسين فليح حسن عباس) بالبناء عىل حصته
املشاعة يف القطعة املرقمة ( )3/71062مقاطعة
( 4ح�ي النصر) ح�دود بلدية النج�ف ولغرض
تس�ليفه قرض االس�كان وخالل م�دة اقصاها
خمس�ة عشر يوما داخ�ل العراق وش�هر واحد
خ�ارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

العدد/2905:ش2021/
جمهورية العراق
التاريخ2021/5/25/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
إعالن
قا َم املدعي (محمد بشري الدين عيل) الدعوى املرقمة اعاله ضد املدعى
عليه مدي�ر رعاية القارصين اضافة اىل وظيفته يطلب فيها الحكم
بتثبيت وفاة املفقود (بشري الدين عيل جبار) الذي فقد بتاريخ / /
 .واس�تنادا ً الحكام املواد  94/87/86من قانون رعاية القارصين
رقم  78لس�نة  1980قرر النرش بصحيفتني محليتني بنية التحقيق
م�ن حياة املفقود (برش الدين عيل جب�ار) من عدمة ويف حال كونه
حي�ا ً ينبغ�ي علي�ه مراجع�ة محكمتنا اس�ماع دفاعة خلال مدة
التأجيل وبعكس�ه تميض املحكمة يف السير بالدعوى اصدار القرار
وف�قالقانونعينتاملحكمةي�وم2021/6/9موع�دا ًللمرافع�ة.
القايض
مرتىض سليم خصاف

جمهورية العراق
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�ا ًء عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ  2021/1 /27لتس�جيل
تمام العقار تسلسل  2/103محلة الزويه
جنسها دار باسم (قاسم عبيد ) باعتبار
حائ�زا ً بصف�ة املالك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة
تمهيدا ً للتسجيل وفق احكام القانون
التسجيل العقاري رقم ( )٤٣لسنة  ١٩٧١قررنا اعالن هذا الطلب ،فعىل
كل م�ن يدعي بوجود عالقة او حقوق معين�ة عىل هذا العقار تقديم ما
لدي�ه من بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثين يوما اعتبارا من اليوم
الت�ايل لنشر ه�ذا االعالن وكذل�ك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة االعالن وذلك الثبات حقوقه
موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عامر شاني ظاهر املحنة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

جمهورية العراق
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

نموذج رقم ( )28تسجيل عقاري

نموذج رقم ( )28تسجيل عقاري

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بنا ًء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ  2021/1 /27لتس�جيل تمام
العقار تسلسل  1/103محلة الزويه
جنسها دار باسم (عبدالله ثابت نعمان) باعتبار
حائ�زا ً بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة تمهيدا ً
للتسجيل وفق احكام القانون
التسجيل العقاري رقم ( )٤٣لسنة  ١٩٧١قررنا اعالن هذا الطلب ،فعىل كل
م�ن يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من
بين�ات اىل هذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش
هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من
اليوم التايل النتهاء مدة االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عامر شاني ظاهر املحنة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

بجانب السودان يف املواقف الصعبة”.
م�ن جانبه ،أك�د الفري�ق محم�د فريد،
أن القاه�رة تس�عى “لرتس�يخ الروابط
والعالقات مع السودان يف كافة املجاالت
خاصة العس�كرية واألمني�ة ،والتضامن
كنه�ج استراتيجي تفرض�ه البيئ�ة
اإلقليمية والدولية”.
واستعاد الجيش السوداني  20ألف فدان
كان يسيطر عليها اإلثيوبيون يف الفشقة
من�ذ ع�ام  ،1995وج�اء ذل�ك بالتزامن
م�ع تفاقم ح�دة أزمة س�د النهضة بني
الجانبني.
ويف سياق اخر أكدت الخارجية اإلثيوبية
مج�ددا ،امس الثالث�اء ،أن امل�لء الثاني
لسد النهضة سيكون يف موعده املقرر.
واملوعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني
هو ش�هر يوليو ،غري أن مرص والسودان
يطالبان برضورة توقي�ع اتفاق قانوني
ملزم قبل هذه الخطوة.

وتوقعت الخارجية اإلثيوبية “اس�تئناف
املفاوض�ات الثالثي�ة حول س�د النهضة
قريبا”.
وتعثرت املفاوض�ات الثالثية بني إثيوبيا
والس�ودان ومرص بس�بب إرصار إثيوبيا
عىل ع�دم توقي�ع اتف�اق قانون�ي ملزم
واالكتفاء بتب�ادل البيانات حول الس�د،
غير أن مصر قالت إنها تمل�ك البيانات
الخاصة بس�د النهض�ة .وم�ن جانبها،
ح�ذرت الس�ودان م�ن آثار س�لبية عىل
س�دودها حال عدم توقيع اتفاق قانوني
ح�ول س�د النهض�ة تلت�زم ب�ه كاف�ة
األطراف.
وعين�ت واش�نطن ،الس�فري جيف�ري
فيلتم�ان ،مبعوث�ا إفريقي�ا ،وكلفت�ه
بمعالجة أزمة سد النهضة ،وقام املبعوث
بج�والت يف املنطق�ة ،واس�تمع لكاف�ة
األطراف،ولكنهلميق�دممب�ادرةبع�د.
واألحد ،أكد الدكتور محمد عبد العاطي،
وزي�ر امل�وارد املائي�ة وال�ري املصري،
أن مفاوض�ات س�د النهض�ة متوقف�ة
والوالي�ات املتح�دة لم تتق�دم حتى اآلن
بأي مقرتح لحل أزمة سد النهضة.
وق�ال خلال ترصيح�ات صحافي�ة إن
“القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية يف
البالد ،وأي تصرف أحادي الجانب وغري
قانوني من إثيوبيا”.
كما أضاف أن “امللء الثاني لسد النهضة
سيس�بب “صدم�ة مائية” ملصر ،مبينا ً
“سنستغل مخزون املياه أمام السد العايل
لتعويض النقص الناجم عن امللء الثاني
لسد النهضة”.

اعالن
إىل الرشيك (عقيل كاظم عبيد) اقتىض حضورك
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت
اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشيكك(اخالص عبد
الواحد حبيب حسن) بالبناء عىل حصته املشاعة
يف القطعة املرقمة ( )3/30750مقاطعة  4حي
الجامعة ح�دود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيكة ( س�عدية عب�د االمري جعفر) اقتىض
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك
لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (كرار
عبد الزهره مهدي) بالبناء عىل حصته املشاعة يف
القطعة املرقمة ( )2911/19مقاطعة 18 /علوة
الفحل كوفة حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق من
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك
يف االعرتاض مستقبالً.

العدد/3921 :س2021/5
		
جمهورية العراق
التاريخ 2021/5/25 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اعالن
اىل /املدعى عليه  /احمد عبد الحميد عبد املجيد
اقام�تِ املدعي�ة (رس�ل ف�وزي كاظ�م) الدع�وى بالع�دد /3921
س 2021/5ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي يطل�ب فيها اث�اث زوجيه
وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار
حي الغري/النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد
املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور
ام�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021/5/30
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
عامر طعمه الحار

العدد/3922 :س2021/4
جمهورية العراق
التاريخ 2021/5/25 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اعالن
اىل /املدعى عليه  /احمد عبد الحميد عبد املجيد
اقام�تِ املدعي�ة (رس�ل فوزي كاظ�م) الدع�وى بالع�دد /3922
س 2021/4ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي يطلب فيه�ا نفقة ماضية
ومس�تمرة للمدعي�ة ونفق�ه مس�تمرة للطفل�ه وملجهولية محل
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي الغري/
النج�ف قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدع�وى وبموعد املرافعة
اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتين وعليك الحضور امام
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة الق�ادم املوافق ي�وم 2021/6/2
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ

امن ومجتمع
العدد 7493 :االربعاء  26ايار 2021

الصحة تكشف إجراءات جديدة لتجنب
تكرار احلرائق

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الصحة والبيئة ،امس
الثالثاء ،عن إجراءات جديدة لتجنب تكرار
الحرائق.
وقال مدير دائرة الصحة العامة يف الوزارة،
عبد األمري الحلفي ،بحسب الوكالة
الرسمية :إن «دوائر التفتيش واملشاريع
واألمور الفنية يف الوزارة أرسلت فرقا ً اىل
املستشفيات لتقييم مستوى تأمني رشوط
السالمة» ،الفتا ً اىل أن «الصحة أصدرت
تعليمات بتأهيل منظومات الحريق

والدفاع املدني ،وتفسري مستلزمات
السالمة يف املستشفيات».
وأضاف أن «الوزارة أوعزت اىل مدراء
املستشفيات باتخاذ اإلجراءات الكفيلة
بإصالح منظومات الحريق يف املؤسسات
الصحية» ،مؤكدا ً أنه «تم رصد املبالغ
الالزمة لذلك».
وتأتي هذه اإلجراءات تالفيا ً لتكرار حادثة
حريق مستشفى ابن الخطيب الذي أدى
اىل استشهاد  82مواطنا ً وإصابة 110
آخرين.

حمافظ ميسان يلتقي وزير الكهرباء
ويناقش معه احتياج احملافظة من الكهرباء
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حمافظة بغداد تصدر قراراً بتحديد «سعر األمبري» يف فصل الصيف

لألمبري ،بشكل يتالءم مع تجهيز الطاقة يف
املناطق التابعة لها ،رشط ان ال يتجاوز سعر
االمبري مع ما حددته املحافظة”.
واشار الكالبي اىل ان “وزارة الكهرباء هي
الجهة املسؤولة عن تجهيز الطاقة ،وبالتايل
فان ارتفاع مستوى التجهيز يقلل من مشكالت
عمل املولدات ،السيما فيما يتعلق بالتزام
اصحاب املولدات بضوابط التشغيل” ،الفتا
اىل “ان وزارة النفط هي الجهة املسؤولة عن
تجهيز الوقود للمولدات ،وان محافظة بغداد
تسعى اىل زيادة الحصة الوقودية للمولدات يف
فصل الصيف”.
واضاف معاون املحافظ“ :هناك بعض املناطق
يختلف مستوى تجهيز الطاقة فيها مع املناطق
االخرى ،السيما وان هناك مناطق تعاني من
عدم استقرار الطاقة الكهربائية ،اضافة اىل
مشكالت يف التوزيع والنقل”.

بغداد /الزوراء:
خولت محافظة بغداد ،امس الثالثاء ،وحداتها
االدارية بتحديد سعر االمبري بالنسبة للمولدات،
نظرا الختالف تجهيز الطاقة بني منطقة
واخرى يف فصل الصيف.
وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة
والطاقة ،قيس الكالبي ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن “محافظ بغداد محمد جابر
العطا ،عقد اجتماعا مع مديري الوحدات
االدارية (القائممقاميون ومديرو النواحي)
لبحث ملف الطاقة يف العاصمة ،وآلية عمل
املولدات الحكومية واالهلية ،استجابة ملعاناة
املواطنني بهذا الخصوص”.
وأضاف أن “االجتماع وضع عددا من الضوابط
ملتابعة عمل اصحاب املولدات ،لذلك فان
محافظة بغداد وبتوجيه من املحافظ ،وجهت
وحداتها االدارية بوضع التسعرية املناسبة

إعفاء ذوي الشهداء واملصابني من حجب مفردات البطاقة التموينية
بغداد /الزوراء:
اعلنت مؤسسة الشهداء ،امس الثالثاء،
رفع حجب مفردات البطاقة التموينية
عن ذوي الشهداء واملصابني املسجلني
يف دوائر واملديريات التابعة لها ومن
جميع الرشائح.وذكرت يف بيان لها،
تلقت «الزوراء» نسخة منه انه» بقرار

العمارة /نينا:
اعلن محافظ ميسان « عيل دواي الزم « انه ناقش خالل لقائه وزير الكهرباء املهندس
«ماجد مهدي حنتوش»  ،وبحضور عدد من اعضاء مجلس النواب عن املحافظة ومدراء
دوائر وزارة الكهرباء يف ميسان املواضيع املهمة الخاصة بالطاقة الكهربائية يف محافظة
ميسان ( اإلنتاج والنقل والتوزيع)  ،وإحتياج املحافظة لفك اختناقات شبكة التوزيع
وإيصال الحصة من التيار الكهربائي للمواطنني.
وقال « انه سلم للوزير الكتب الرسمية والطلبات التي تذلل تلك الصعوبات #وكان ابرز
املطالب دعم وإسناد محطات إالنتاج (البزركان  -الكحالء  -شمال العمارة  )stxباملواد
االحتياطية والوقود والصيانة مع رضورة االيعاز باإلرساع يف إستكمال إنجاز مشاريع
نقل الطاقة لألهمية القصوى يف دخولها الخدمة بالوقت الحارض .

الكشف عن قرب تأهيل مطار الناصرية الدولي

بغداد /الزوراء:
كشفت األمانة العامة ملجلس الوزراء،
امس الثالثاء ،عن قرب وضع حجر
األساس ملرشوع تأهيل مطار النارصية
الدويل ،والذي يخدم املحافظات املجاورة.
وقال املتحدث باسم األمانة العامة،
حيدر مجيد ،يف حديث لوكاالت محلية:
ان «الحكومة املركزية تويل اهتماما ً
خاصا ً بمشاريع محافظة ذي قار ،ومن
بينها مطار النارصية الدويل ،الذي وصل
إىل مراحل متقدمة ،وسيتم توقيع عقد
نهائي قريبا بني رشكتني للبدء بتنفيذ

مرشوع تأهيل املطار والبنى التحتية
املؤدية اليه «.
وأضاف مجيد انه «سيتم وضع حجر
األساس للمطار الدويل قريبا بحضور
الرشكتني الصينية الرصينة العاملة يف
تأهيل وإنشاء املطارات الدولية ،والرشكة
الرتكية االستشارية باإلضافة إىل وفد
حكومي رفيع «.
وأشار اىل ان «مطار النارصية الدويل يعد
مطارا حيويا سيقدم الخدمات للمسافرين
ملحافظة ذي قار واملحافظات املحيطة بها
واملستثمرين».

مجلس الوزراء املرقم { }124لسنة
 2019واملتضمن اعفائهم من حجب
مفردات البطاقة التميونية ندعو
ممن يزيد رابته عن مليون و 500الف
دينار اىل مراجعة دوائر ومديريات
املؤسسة يف بغداد واملحافظات كافة
بغية تزويدهم بكتاب رسمي اىل

الدوائر املختصة يف وزارة التجارة يؤيد
اعفائهم من حجب مفردات االلبطاقة
التموينية» .من جانب اخر ،بارشت
مؤسسة الشهداء يف ذي قار ،امس
الثالثاء ،بفتح إحدى املقابر الجماعية
لضحايا النظام السابق شمال مدينة
النارصية بعد الكشف عن وجود

نقابة الصيادلة تنتقد إهمال قانون
«الدوالر الدوائي»
بغداد /الزوراء:
انتقدت نقابة الصيادلة إهمال موازنة العام الحايل
مرشوع قانون {الدوالر الدوائي} بشكل تام.
وقال النائب الثاني للنقيب ،الدكتور أمجد حسيب،
يف حديث صحفيَّ :
إن «موازنة هذا العام أقرت ولم
ُيدرج مرشوع قانون (الدوالر الدوائي) ضمنها،
كون هذا املوضوع يحتاج إىل قرار من السلطتني
الترشيعية والتنفيذية إللزام املعنيني به».
وأضاف َّ
أن» عملية استرياد األدوية تخضع لسعر
رصف الدوالر املتداول يف األسواق» ،مبينا ً َّ
أن «قرار
القانون يلزم املصارف بجعل عملية الرصف أو

التحويل إىل الدوالر للمكاتب الدوائية املجازة وفق
السعر السابق من دون أي زيادة».
وتابع حسيب َّ
أن «املكتب املستورد يمكنه ْ
أن
يبيع األدوية إىل الصيدليات ضمن إطار التسعرية
السابقة ،وإلزامها بأسعار محددة ضمن املنظومة
الوطنية من دون أي زيادة تطرأ عىل أنواع األدوية
والتي بلغت نسبتها من  20إىل .»% 25
مؤكدا ً َّ
أن «هذا املرشوع يمكن ْ
أن يساعد الصيديل
واملواطن عىل حد سواء بإعادة تنظيم أسعار
األدوية ،وإمكانية إعادتها إىل ما كانت عليه يف
السابق».

املوانئ تباشر انتشال الغوارق من مياه
شط العرب

الرد السريع يداهم أوكارا لعصابات
املخدرات يف ميسان

بغداد /الزوراء:
تمكنت قوة من الرد الرسيع ،امس الثالثاء ،ضبط  63كيس حشيشة اثناء مداهمة
وكر لعصابات املخدرات يف ميسان.
وذكر بيان لخلية االعالم االمني تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «قوة من اللواء الرابع
يف فرقة الرد الرسيع وبجهود استخبارية متميزة ،نفذت ،حملة مداهمة وتفتيش
أوكار عصابات املخدرات يف ناحية العزير بمحافظة ميسان»
واضاف البيان ان «العملية اسفرت عن ضبط ( )٦٣كيس حشيشة و ( )١١كيس
كرستال ،فضال عن  ٦حشوات قاذفة  ،RBG7حيث تم التعامل مع املواد املضبوطة
أصولياً».

دياىل تعلن ما مت تسويقه من منتوجات
الدواجن

بغداد /الزوراء:
كشف املستشفى البيطري يف دياىل،
امس الثالثاء ،عن حجم ما تم تسويقه
من منتوجات الدواجن من مختلف مدن
املحافظة ،اىل بقية املحافظات.
وقال مدير املستشفى محمود الشمري يف
حديث صحفي :إن “دعم وزارة الزراعة
لالنتاج املحيل يف قطاع الدواجن حقق
نتائج مثمرة وايجابية يف دياىل” ،الفتا
اىل ان “اي انتاج يجري تسويقه من

املحافظة اىل بقية املحافظات يخضع
ملتابعة ورقابة من قبل املفارز املختصة
يف دوائر البيطرة املنترشة يف االقضية
والنواحي”.
واضاف ان “حجم ما جرى تسويقه خالل
االسابيع املاضية بلغ 1611425فروج
لحم و 126250فروج بياض و142000
صيصان لحم 87797كارتون بيض
مائدة” ،الفتا اىل ان “االرقام تظهر ارتفاع
واضح يف معدالت االنتاج”.

بغداد /الزوراء:
اعلن مدير عام الرشكة العامة ملوانئ العراق،
فرحان الفرطويس ،عن مبارشة رشكتني بعملية
انتشال الغوارق من مياه شط العرب ضمن
خطة أعمال الرشكة للمحافظة عىل البيئة
البحرية فيها.
وقال الفرطويس يف ترصيح صحفي :ان الخطة
الزمنية إلنهاء هذا امللف اليمكن حرصها بمدة
معينة بسبب التغريات السياسية واملالية
التي يمر بها العراق بصورة مستمرة ،ولكن

هناك رشكتان ،االوىل بارشت اعمالها بانتشال
الغوارق ،والثانية بانتظار إكمال إجراءات
اإلحالة للمبارشة بتنفيذ إعمالها باالنتشال،
باإلضافة اىل الجهد الحكومي التابع للرشكة من
خالل رافعة املوانئ.
واضاف الفرطويس :ان تحويل ميناء املعقل اىل
مرفأ سياحي هو من ضمن خطة الرشكة وتمت
احالة املرشوع اىل رشكة رصينة بارشت اعمالها
بالتخطيط لالنطالق بتنفيذ املرشوع خالل الفرتة
القليلة املقبلة.

احلشد يفكك عبوة ناسفة يف كركوك
بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،امس الثالثاء ،عن
تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة بشارع
يف حي بدر بمحافظة كركوك
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن “مفرزة تابعة

للواء  16بالحشد الشعبي فككت عبوة
ناسفة كانت مزروعة بشارع يف حي بدر
بكركوك”.
وأضاف البيان أن “مفارز اللواء رجحت ان
تكون العبوة مزروعة حديثا ،حيث تم نقلها
وتفجريها بمكان آمن”.

اعتقال مطلوبني بينهم إرهابي يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة الرشطة االتحادية ،امس الثالثاء،
عن تنفيذ عمليات أمنية تتمكن خاللها من القاء
القبض عىل مطلوبني بينهم متهم باالرهاب يف
بغداد.
وقالت القيادة يف بيان ورد «للزوراء» :انه «وفق
معلومات وجهد استخباري متميز ،نفذت قطعات
الرشطة االتحادية من خالل انتشار املفارز
والدوريات ونصب السيطرات الوقتية ضمن
قواطع املسؤولية يف بغداد عدة عمليات أمنية،
تمكن خاللها الفوج  3اللواء  7يف منطقة السيدية
ببغداد من القاء القبض عىل عىل املتهم ( ح ع م )
املطلوب وفق املاده  421ق ع «خطف»  ،والصادرة
بحقة مذكرة قبض من محكمه تحقيق الكرخ
االوىل  ،تم احالته إىل الجهات املختصة اصوليا».

واضافت « يف حني تمكن الفوج  3اللواء  6من القاء
القبض عىل  3متهمني يستقلون عجلة نوع النرتا
ضبط بحوزتهم مواد تستخدم لتعاطي املخدرات
«اركيلة صغرية الحجم موصولة بأنبوب بالستك
عدد  +١بايب تعاطي زجاجي مهشم عدد .»٣
واوضحت القيادة انه « يف عملية اخرى تمكنت
قوة بإمرة آمر الفوج  1اللواء  8بعد متابعة ورصد
تحركات احد اإلرهابيني املطلوبني وفق املادة ٤
 /ارهاب صادرة بحقه مذكرة قبض من اللجان
التحقيقية املختصة من خالل كمني محكم بإلقاء
القبض عليه يف منطقة التاجي شمال العاصمة
بغداد».
واشارت القيادة اىل انه « تم تسليم جميع املطلوبني
اصوليا إىل الجهات ذات العالقة إلكمال اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقهم «.

رفات ألحد الشهداء ضمن موقع أحد
املشاريع اإلسكانية االستثمارية.وقال
مدير املؤسسة ،مهند هادي ،يف حديث
إذاعي ،تابعته «الزوراء» :ان «الدائرة
استحصلت جميع املوافقات القضائية
الرسمية واملبارشة بتحديد موقع
البحث ،من خالل فريق متخصص

يف البحث والتنقيب من دائرة الطب
العديل ودائرة املقابر الجماعية».
واشار هادي إىل أنه «لم يتم بعد تحديد
عدد الشهداء يف هذه املقربة ،وكذلك
عدد املقابر الجماعية باملوقع والتي
ستحدد معلوماتها من خالل استمرار
عمل الفريق خالل عرشة أيام».

الرتبية تعلن «قريباً جداً» جداول
االمتحانات وتطمئن الطلبة

بغداد /الزوراء:
طمأنت وزارة الرتبية الطلبة عن االمتحانات النهائية للعام الدرايس الحايل . 2021 – 2020
وقال املتحدث باسم الوزارة ،فاروق حيدر ،يف ترصيح صحفي :ان «اجتماع وزارة الرتبية
بخصوص نهاية العام الدرايس واالمتحانات لم ُيحدد حتى اآلن».
وأضاف «ليطمنئ الطالب ان الوزارة ستعطيه املهلة والفرتة الزمنية املناسبة ألداء االمتحانات
وال يوجد إشكال بذلك ،وهناك تعليم الكرتوني مستمر وبإمكان الطالب ان يسأل مدرسه
عرب قنوات التواصل االلكرتونية ولألسف أكثر الطلبة فيها غري متواصلني او متفاعلني مع
مدرسيهم» .وأكد فاروق «اىل اآلن وزارة الرتبية لم تتخذ قرارا او تصدر ما قد يرض الطالب
وهي ليست حجر عثرة يف طريقه والوزارة تبحث أوالً عن مصلحة الطالب والعملية الرتبوية».
وقال متحدث الرتبية ُ
«ستعلن جداول االمتحانات قريبا ً جداً».
من جهتها ،اعلنت املديرية العامة للتقويم واالمتحانات التابعة لوزارة الرتبية ،امس الثالثاء،
عن مواعيد االمتحانات النهائية للصفوف غري املنتهية للمدارس العراقية يف تركيا للمراحل
االبتدائية والثانوية ،حيث حددت مدة عرشة ايام فرتة امتحانات الكورس الثاني من تاريخ
.2021/6/7

ضـبط متهم ينتحـل صفة مديـر عام
يف أحد األجهزة الرقابية
بغداد /الزوراء:
َّ
تمكنت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس
شخص ينتحل صفة
الثالثاء ،من ضبط
ٍ
مدير عا ٍّم يف أحد األجهزة الرقابيَّة مُ تلبّسا ً
ٍ
َّ
ات ا َّدعى وجودها
بالرشوة؛ لقاء غلق
ملف ٍ
ِّ
بحق صاحب مُ َّ
ؤسس ٍة أهل َّي ٍة
دائرة التحقيقات يف الهيئة ،ويف معرض
حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي
ُّ
تمَّ ت بموجب مُ َّ
«بتمكن
ذكر ٍة قضائ َّي ٍة ،أفادت
فريق عم ٍل من مديريَّة تحقيق الهيئة يف
بغداد ،بعد انتقاله إىل أحد (الكوفيات)
الشعبيَّة يف أحد أحياء العاصمة بغداد ،من
ضبط رئيس عصابة مُ تل ِّبسا ً بتسلُّم رشو ٍة
مقدارها ( )5000آالف دوالر مقابل وعو ٍد
َّ
ملفات فسا ٍد ا َّدعى وجودها
كاذب ٍة بغلق
مقام ٍة ض َّد رئيس مُ َّ
ؤسس ٍة أهل َّي ٍة».
َّ
تمكن أيضا ً من
وتابعت الدائرة ان «الفريق
ضبط جميع أفراد العصابة اآلخرين» ،الفتةً

إىل َّ
أن «التحقيقات األوليَّة قادت إىل إقدام
صفات رسم َّي ٍة يف
أفراد العصابة عىل انتحال
ٍ
مُ َّ
ؤسسات الدولة بقصد بابتزاز املواطنني؛
لقاء تسلُّم مبالغ مال َّي ٍة مقابل وعو ٍد كاذب ٍة
َّ
ٌ
موجودة
ملفات فسا ٍد ي َّدعون أنها
بغلق
ُ
وباستطاعتهم غلقها عرب امل َّتهم الرئيس
مدير عا ٍّم يف أحد األجهزة
الذي ينتحل صفة
ٍ
الرقابيَّة».
ضبط أصويل
وبينت انه «ت َّم تنظيم محرض
ٍ
بالعمليَّة ،وعرضه رفقة املُ َّتهمني واملُربزات
الجرميَّة عىل قايض التحقيق املُ
ِّ
ختص؛
ّ
التخاذ اإلجراءات القانونيَّـة املناسبة
بصددها».
وكانت الهيئة قد أعلنت ،مطلع الشهر
ُّ
َّ
هم ينتحل
الجاري ،عن تمكنها من ضبط مُ ت ٍ
صفة العمل بأحد األجهزة الرقابيَّة ،مُ ب ِّينةً
أنه يطلب مبالغ ماليَّة من املواطنني مقابل
وعود كاذب ٍة بالتعيني يف مُ َّ
ؤسسات الدولة.

اإلطاحة بداعشيني بارزين بـ «فرقة
ذات الصواري» يف تلعفر

بغداد /الزوراء:
تمكنت مفارز االستخبارات العسكرية ،امس الثالثاء ،من اإلطاحة باثنني من ابرز عنارص ما
تسمى بفرقة ذات الصواري االرهابية يف قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.
وذكر بيان لخلية االعالم االمني تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «وفقا ً ملعلومات قدمتها مديرية
االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع حول تواجد عدد من ابرز ارهابيي ما تسمى ب(فرقة
ذات الصواري) االرهابية يف قرية تمارات التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى ،تم عىل اثرها
التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى».
وأضاف البيان ان» مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة  ١٥توجهت ،وبإسناد من قوة
تابعة للفوج الثالث لواء املشاة  ٧٣ومفرزة من شعبة مكافحة زمار ،نحو الهدف ،حيث تمت
مداهمة منزله والقاء القبض عىل احدهم ،وبعد تقاطع املعلومات تم التوصل لالرهابي الثاني
بنفس القرية والقبض عليه» ،مشريا اىل» تسليمهما لجهة الطلب لكونهما مطلوبني للقضاء
بموجب مذكرتي قبض وفق أحكام املادة  ٤إرهاب».

أسواق
العدد 7493 :االربعاء  26ايار 2021

جلنة املراقبة :الصناعة يف خطر
حقيقي جراء تراكم املعوقات

بغداد /الزوراء:
أك�د عضو لجن�ة املراقبة ،النائب كاظ�م فنجان الحمامي ،ام�س الثالثاء ،أن
القطاع الصناعي الخاص يف خطر حقيقي جراء تراكم املعوقات التي وضعتها
الدوائر الحكومية يف طريقه.
وق�ال الحمامي يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة من�ه :إن “الحديث عن دعمه
ورعايت�ه بات حبرا ً عىل ورق ،وان معظم املؤسس�ات الحكومي�ة ال تعبأ بما
آل�ت إليه أحوال�ه املزرية ،وال تهتم به�ذا الرافد االقتص�ادي املتدفق بالحيوية
والنش�اط ،ب�ل انها صارت تمارس ابش�ع اإلج�راءات الط�اردة ضد أصحاب
املش�اريع الذين اختار معظمهم االس�تثمار يف دول الجوار بدال من االستثمار
يف العراق”.
وق�ال الحمامي يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :إن “ العراق لم يعد بيئة
صالحة الحتضان املش�اريع الصناعية املتجددة” ،مشريا اىل “التأخري املفتعل
الذي يصطنعه مدير قس�م العالمة التجاري�ة يف وزارة الصناعة ،وعدم تعاون
وزارة النف�ط يف تجهي�ز معاملنا بالغاز واملحروقات بأس�عار مدعومة ،وعدم
تعاون وزارة الكهرباء يف تجهيزها بالطاقة ،وسوء تعامل دائرة عقارات الدولة
يف وزارة املالي�ة ،ناهيك ع�ن تحكم مفارز وزارة الدف�اع يف مداخل التجمعات
وامل�دن الصناعية ،وإحكام قبضتها عليها س�واء أكان�ت داخل املحافظات أو
يف أطرافها”.
وأض�اف أن “اغل�ب ال�وزارات والدوائ�ر املختصة ص�ارت متفنن�ة يف أبتكار
الرشوط التعجيزية” ،مؤكدا ً أن “القطاع الصناعي الخاص ال مستقبل له هنا
يف غياب الدعم الحقيقي ،وهناك من يسعى من وراء الستار إىل تدمريه وإنهاء
وجوده”.
وأش�ار الحمام�ي اىل “ضي�اع آالف الف�رص التي كن�ا نتطلع اليها لتش�غيل
العاطلين م�ن ش�بابنا يف املعام�ل الجدي�دة ،لكنها تبددت وتالش�ت بس�بب
ممارس�ات الجهات التي أسهمت ،ومازالت تس�هم يف خنق القطاع الصناعي
الخاص وتعطيل نشاطاته الواعدة”.
ودع�ا الحمامي املجلس الوزاري االقتص�ادي اىل “الجلوس برضورة فتح باب
الح�وار املبارش مع الصناعيين بغية التعرف منهم على العقبات واملعرقالت
الحقيقي�ة الت�ي باتت ته�دد مس�تقبل القط�اع الصناعي الخ�اص يف عموم
العراق”.

بيع حنو  189مليون دوالر يف
مزاد العملة

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املرك�زي العراقي من العملة الصعب�ة ،امس الثالثاء،
لتس�جل  189ملي�ون دوالر .وذك�ر مصدر أن البن�ك املركزي العراقي ش�هد
خلال مزاده لبي�ع ورشاء العمالت االجنبية امس ارتفاعا بنس�بة  % 3.28يف
مبيعات�ه لتصل اىل  189مليونا و 223ألفا و 450دوالراً ،غطاها البنك بس�عر
رصف أس�اس بلغ  1460دينارا ً ل�كل دوالر ،مقارنة بيوم االثنني ،حيث بلغت
املبيع�ات  183مليون�ا و 12ألفا و 60دوالرا .وذهبت املشتريات البالغة 137
مليونا و 923ألفا و 450دوالرا ،لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل ش�كل حواالت
واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ  51مليونا و 300ألف دوالر بشكل
نقدي .وأشار املصدر اىل أن  30مرصفا ً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف
الخارج ،و 15مرصفا ً لبت الطلبات النقدية ،و 29رشكة رصافة مشاركة.

استقرار بأسعار الدوالر يف
البورصة الرئيسة
بغداد /الزوراء:
اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر ،امس الثالثاء ،يف البورصة الرئيسة يف بغداد.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت 148850
دينارا ً عراقيا ً مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
واش�ار ا ٕىل أن اس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالس�واق
املحلي�ة يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البيع  149250دين�ارا عراقيا ،بينما بلغت
اسعار الرشاء  148250دينارا لكل  100دوالر امريكي.

الكشف عن تفاصيل قانون اسرتداد
األموال املهربة للخارج
بغداد /الزوراء:
كش�ف عض�و يف لجن�ة النزاه�ة النيابية ،جمال ش�كور ،ام�س الثالثاء ،عن
تفاصي�ل قانون استرداد االموال املهرب�ة للخارج ،مبينا ان ملفات الفس�اد
قب�ل ع�ام  2003س�تفتح .وقال ش�كور يف ترصي�ح صحف�ي :ان “مرشوع
القان�ون ال يحدد مبلغا لألم�وال املهربة من عائدات الفس�اد ،واملبالغ كثرية،
ومشروع القانون يش�مل عائدات الفس�اد من�ذ  2003وحت�ى قبلها ،والتي
هربها اش�خاص كانوا يش�غلون مناصب حكومية يف الس�ابق” .واضاف ان
“مجلس النواب الحايل يمكنه ترشيع القانون كونه يمتلك نحو  5أش�هر عىل
اجراء االنتخابات الترشيعية” ،مش�ددا عىل ان “ترشيع القانون يمكن ان يتم
خالل شهر واحد عىل أبعد تقدير” .واشار شكور اىل ان” القانون يأتي تطبيقا
ألحكام اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفس�اد يف  ،2004ومالحقة املطلوبني
واملحكومني يف الخارج بعد ترشيع القانون يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية
وجهاز االدعاء العام وديوان الرقابة االتحادي وأي جهة ذات صلة باملس�ألة،
من خالل التحري وتبادل املعلومات”.

طلبات برملانية لتشكيل جلنة عليا
إلحياء” املشاريع املتوقفة”
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت عضو لجنة الخدمات النيابية ،النائب منار عبد املطلب ،امس الثالثاء،
ع�ن تقديم طلب لتش�كيل لجن�ة عليا بصالحيات واس�عة إلحياء املش�اريع
املتوقف�ة يف البالد .وقالت عبد املطلب يف حديث صحفي :ان” مئات املش�اريع
الخدمي�ة يف كل املحافظات العراقية متوقف العمل بها ألس�باب متعددة تبلغ
كلفه�ا املادي�ة مبالغ طائلة ج�دا بعضها متوقف العمل بها منذ  10س�نوات
واكث�ر ،وهذا يمثل هدرا للمال العام بس�بب تقادم االبنية والخس�ائر الكبرية
للمواد االولية” .واضافت عبد املطلب :انها” قدمت طلبا رسميا لتشكيل لجنة
عليا إلحياء املش�اريع املتوقف�ة يف املحافظات تكون ذات صالحيات واس�عة
م�ن اجل اتخاذ قرارات تس�هم يف اع�ادة تلك املش�اريع اىل نصابها الحقيقي،
وانه�اء حالة الجمود ،خاصة وان املش�اريع يرتكز اغلبه�ا يف البنى الخدمية
االساس�ية وتأخريها زاد من معاناة االهايل لس�نوات طويلة” .وتعاني الكثري
من املحافظات العراقية من تر ٍد كبري يف مس�توى الخدمات االساس�ية بسبب
تعطل انجاز املشاريع.
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خاما البصرة اخلفيف والثقيل يسجالن أعلى األسعار يف منظمة “أوبك”

بغداد /الزوراء:
ارتفع سعر خام نفط البرصة الخفيف
والثقي�ل ،امس الثالث�اء ،بالتزامن مع
ارتفاع أس�عار النف�ط العاملية .وفيما
أف�اد مصدر مس�ؤول يف رشك�ة نفط
ذي ق�ار بأن مع�دل اإلنتاج الش�هري
م�ن نفط حقول املحافظة أنخفض إىل
النصف ،أكد املصدر ان انتاج محافظة
ذي قار من النفط الخام بلغ  128الف
برمي�ل يوميا ً لش�هر نيس�ان املايض،
وهو أقل من نصف الطاقة التصميمية
لحقول استخراج النفط يف ذي قار.
وارتفع نفط البصرة الخفيف املصدر
آلسيا إىل  68.67دوالرا ً للربميل بمقدار
 2.23سنتا ً أو بنسبة  % 3.63باملقارنة
مع س�عر الخام املسجل يوم الخميس
امل�ايض ،فيم�ا س�جلت أس�عار خ�ام
البصرة الثقي�ل  63.84دوالرا ً للربميل
بارتفاع بلغت نسبته .% 3.12
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 66.65

دوالرا ً للربمي�ل ،وس�جل مزيج مربان
اإلمارات�ي  66.86دوالرا ً للربمي�ل،
فيما س�جل مزيج س�هران الجزائري
 66.78دوالرا ً للربمي�ل ،وبل�غ س�عر
بوني الخفيف النيجريي  66.88دوالراً،

وجرياسول االنغويل  67.62دوالراً.
وكانت أس�عار النفط العاملية ارتفعت
ليغلق خ�ام برنت عن�د  68.65دوالراً،
وخ�ام غرب تكس�اس األمريك�ي عند
 66.17دوالراً.

اللجنة املالية توضح مدى تأثري زيادة أسعار النفط
على االقتصاد العراقي
بغداد /الزوراء:
اش�ار عضو اللجنة املالي�ة النيابية،
جمال كوجر ،ام�س الثالثاء ،اىل ابرز
االب�واب التي يمكن توجي�ه الفائض
امل�ايل اليه�ا م�ن ف�رق س�عر برميل
النفط عامليا.
وق�ال كوج�ر يف حدي�ث صحفي :ان
“أس�عار النفط عامليا يف هذه املرحلة
تع�د طبيعي�ة ج�دا مقارنة بالس�عر
املوج�ود يف املوازن�ة االتحادي�ة ،وال
يمكن الحدي�ث عن وجود فائض بني
الس�عرين عىل اعتب�ارات عديدة ،من
بينها ان االسعار حاليا هي تقريبا 66
دوالرا للربمي�ل الواحد من نوع برنت،
اما النفط العراقي فهو اقل بدوالرين
او اكثر قليال ،وصايف السعر باملوازنة
هو  45دوالرا” ،مبينا ان “بيع العراق
للنف�ط بمبل�غ  62دوالرا للربمي�ل ال
يع�د مبلغا صافيا لخزين�ة البلد ،عىل
اعتب�ار ان ج�والت الرتاخي�ص تأخذ
مابين  16 - 14تريليون دينار ولكل
برميل على األقل دوالري�ن تعطى اىل
الرشكات ،ما يعن�ي ان رصفيات كل
برمي�ل تقدي�را تص�ل اىل  15دوالرا،
م�ا يعن�ي ان الفائض حت�ى إن كان

موجودا فسيكون قليال جدا”.
واض�اف كوج�ر ان�ه “بح�ال ارتفاع
اس�عار النف�ط عامليا خالل األش�هر
القليلة املقبلة ،فمن املمكن االستفادة
منه�ا ضمن أب�واب اساس�ية ،اولها
اع�داد موازن�ة تكميلية على اعتبار
ان اج�راء االنتخابات يف ترشين االول
املقب�ل س�يجعل الحكوم�ة والربملان
املقبلين م�ن الصعب عليهم�ا اعداد
موازن�ة للع�ام املقب�ل ،م�ا يجعلن�ا
بحاجة اىل موازنة تكميلية”.
الفتا اىل ان “الباب االخر هو امكانية

االس�تفادة م�ن الفائ�ض املتوق�ع
لتسديد القروض الخارجية املستحقة
الت�ي اس�تحقت الدفع وت�م تأجيلها
يف املوازن�ة ،ومن بينها أس�عار الغاز
املص�در من ايران اىل العراق لتش�غيل
محطات الكهرباء”.
وتاب�ع ان “الب�اب الثالث ه�و تغذية
احتياطي البنك املركزي الذي سحبت
منه كمية كبرية يف الفرتات الس�ابقة
م�ن املبالغ الفائضة بح�ال ارتفاعها
اىل أرقام كبرية بغية إنعاشه ألهميته
يف السياسة النقدية واملالية للبلد”.

اقتصادي :احلكومة تعتمد أسلوباً خاطئاً
يف إدارة الدولة
بغداد /الزوراء:
بين الخبير االقتص�ادي ،احس�ان الكنان�ي ،ام�س
الثالث�اء ،ان اعتماد الدولة عىل النفط بش�كل رئيس
عىل النفط سيجعل من العراق ضمن الدول الفقرية يف
ظل ارتفاع االسعار والكثافة السكانية التي تشهدها
البالد.
وقال الكناني ،يف ترصيح صحفي :ان “الدولة قد تلجأ
اىل اتباع االس�اليب الخاطئة يف تموي�ل عجز املوازنة،
من خالل رفع سعر رصف الدوالر ألكثر من  200الف
دينار للمائة دوالر”.
واض�اف ان “اعتم�اد الدول�ة على النف�ط كمم�ول

اسايس للموازنة يعد اس�لوبا ً خاطئاً ،حيث باالمكان
اس�تقطاب رشكات عمالقة صينية ويابانية وكورية
لتأهي�ل البن�ى التحتي�ة العراقي�ة مقاب�ل حصولها
على النفط ،ومن ث�م باإلمكان ف�رض فواتري تتعلق
باالتص�االت والكهرباء والنفايات والغاز كما معمول
به معظم الدول االوروبية”.
ولف�ت الكنان�ي اىل ان “معظم ال�دول التمتلك النفط
وتعتمد يف تمويل موازناتها على املوارد االخرى التي
تدخ�ل اليها ع�ن طريق الرضائب وفواتير الخدمات
والطرق الرسيعة واملش�اريع الس�كنية التي تتجاوز
بها مشكلة الكثافة السكانية”.

عىل صعيد متصل ،أفاد مصدر مسؤول
يف رشكة نفط ذي ق�ار ،امس الثالثاء،
بأن مع�دل اإلنتاج الش�هري من نفط
حقول املحافظة أنخفض إىل النصف .
وق�ال املصدر يف ترصي�ح صحفي :ان

“انت�اج محافظ�ة ذي قار م�ن النفط
الخام بلغ  128الف برميل يوميا ً لشهر
نيس�ان امل�ايض ،وهو أقل م�ن نصف
الطاقة التصميمية لحقول اس�تخراج
النفط يف ذي قار”.
وبين املص�در ان “كمي�ة االنت�اج
التصميمية لحق�ول ذي قار تبلع 325
الف برمي�ل يوميا موزع�ة بني حقول
النارصية و الغراف وحقل صبة”.
وأش�ار إىل “توق�ف إنت�اج النف�ط يف
حقل صبة بس�بب أعمال ربط النظام
االوتوماتيك�ي ،وان إنت�اج املحافظ�ة
يقترص عىل م�ا ينتجه حقل النارصية
بمع�دل  46ال�ف برميل يومي�ا ً وحقل
الغراف بمعدل  82الف برميل يومياً”.
وكان وزي�ر النف�ط ،إحس�اب عب�د
الجبار ،أعلن ،أمس ،ان مصفى ذي قار
الحكومي يف حالة غلق شبه تام نتيجة
االحتجاجات الش�عبية .مشيرا ً اىل ان
“اس�تمرار اغالق املصفى قد يؤدي اىل
حرم�ان أكث�ر م�ن  1400موظف من
اهايل املحافظة من مستحقاتهم املالية
كونه مصفى انتاجي”.

انطالق عمليات تسويق حمصول
احلنطة يف كركوك

بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة كركوك ،امس الثالثاء ،عن انطالق عمليات تسويق محصول الحنطة
يف عموم مراكز املحافظة.
وقال املتحدث الرسمي للمحافظة ،مروان العاني ،يف بيان اطلعت عليه “الزوراء” :إن
“املحافظ تحدث مع وزير التجارة بشأن مستحقات الفالحني املالية للمواسم 2020
و 2019و 2014الت�ي ما زال البعض لم يتس�لمها” ،مبينا ً أن “الوزير وعد بحس�مها
خالل األسبوع الحايل اىل جانب تذليل الصعوبات التي تواجههم يف أثناء نقل املحصول
املس�وق يف عم�وم منافذ املحافظة وفت�ح املراكز وتوزيعها حس�ب الوحدات اإلدارية
يف كرك�وك وتازة والرياض والحويجة ،وضمان تجهي�ز الوقود الالزم والتعاون املثايل
إلنجاح املوسم الزراعي”.
وأضاف العاني أن “تس�ويق محصول الحنطة اىل سايلو كركوك للفالحني واملزارعني
س�يكون يف (قضاء الدب�س ونواحي رسك�ران والتون كوبري وش�وان وقره اهنجري
ويايج�ي والرش�اد) ،فيم�ا يكون تس�ويق محصول الحنط�ة اىل تازة /مركز تس�لم
العب�ادات وتش�مل (قضاء داق�وق ونواحي تازة وليلان وامللتقى وقصبة بشير)”،
موضح�ا ً أن “تس�ويق محص�ول الحنطة س�يكون اىل مجم�ع الري�اض الهيأة األوىل
وتشمل (ناحيتي الرياض والزاب) ،ويكون تسويق محصول الحنطة اىل الهيأة الثانية
الرياض (قضاء الحويجة وناحية العبايس ووحدة املاحوز)”.
وأشار اىل أنه “سيتم تجهيز الحاصدات املسجلة واملرسلة ضمن قوائم الزراعة بمادة
ال�كاز ،ويعد كتاب الزراعة محرض كش�ف بما يضمن حصول الفالحني عىل حصتهم
من الوقود ونجاح موسم التسويق”.

الزراعة تستبعد تأثري شح املياه
على احملاصيل يف البلد

بغداد /الزوراء:
استبعدت وزارة الزراعة العراقية ،امس الثالثاء ،أن يؤثر شح املياه يف زراعة املحاصيل
الصيفي�ة يف البلاد باس�تثناء محافظة دياىل ،مشيرة إىل إعداد خط�ة زراعية خالل
الصيف الحايل تشمل مساحات بحدود مليونني و 300الف دونم.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،حميد النايف ،يف إن “ما يدور اآلن من ش�ح للمياه هي
حقيقة واقعة ،ولكن هناك اجراءات من وزارة املوارد املائية تقوم بإطالق دفعات من
املي�اه املخزونة” ،مبينا ً أن “الوضع مس�يطر عليه ،وأن هناك خط�ة زراعية صيفية
موضوعة بالتنسيق مع املوارد املائية”.
وأضاف النايف أنه “ال يوجد رضر عىل املحاصيل الزراعية الصيفية ،ما عدا محافظة
دياىل” ،مشيرا ً إىل “تناقص املياه يف سد حمرين نتيجة قلة ايرادات املياه االيرانية عىل
رافدي دربندخان والزاب الصغري”.
وأوض�ح أن “قل�ة هذه االيرادات املائية تس�ببت بع�دم منح خطة زراعي�ة هذا العام
ملحافظة دياىل ،باستثناء سقي البساتني فيها”.
وأش�ار إىل أن “الخطة الزراعية لهذا العام هي بحدود مليونني و 300الف دونم ،منها
ملي�ون و 861ألف دونم تم تأمينها بالكامل من قبل وزارة املوارد املائية ،أما االرايض
املتبقية والبالغة اقل من  500دونم فقد تم تامينها من مياه االبار االرتوازية”.
وتش�هد مياه نهري دجلة والفرات إنخفاضا ً كبريا ً يف مياهها نتيجة انخفاض واردات
املي�اه من دولة املنبع تركي�ا ،إضافة اىل قلة االيرادات املائية من الروافد التي تاتي من
ايران ،إال أن وزارة املوارد املائية العراقية قالت يف بيان لها ،االثنني ،إن مناس�يب املياه
يف النهري�ن ع�ادت اىل وضعها الطبيعي ،وس�تزداد تدريجيا ً يف االي�ام القادمة لتأمني
مستلزمات الزراعة الصيفية وفق الخطة املتفق عليها مع وزارة الزراعة.

أعلنا عن إطالق خط سكك حديد (همدان – سنندج)

اتفاق على إنشاء مدينة صناعية بني إيران وكردستان العراق
بغداد /الزوراء:
أك�د املدي�ر التنفيذي ملنظم�ة املدن
الصناعي�ة والصناع�ات الصغ�رى
االيراني�ة االس�تعداد للتع�اون م�ع
الع�راق بمج�ال اإلنت�اج املشترك
والتصدي�ر إىل ال�دول االخ�رى .م�ن
جانب�ه ،أعلن محافظ الس�ليمانية،
هوال أبو بكر عن اطالق خط س�كة
حدي�د هم�دان – س�نندج على أمل
ربطه بالس�ليمانية من أجل ترسيع
نق�ل البضائ�ع بين اي�ران وإقلي�م
كردستان العراق.
وأوض�ح ،علي رس�وليان ،ام�س
الثالثاء ،يف منتدى التعريف بالفرص
االس�تثمارية يف منطق�ة “بان�ة”
االقتصادية الخاصة (غربي إيران):
أن “التع�اون املقرتح يأتي عىل وقع
التوافقات املتوص�ل إليها بني وزارة
الصناعة والتجارة واملعادن االيرانية
و املسؤولني العراقيني”.
وأع�رب رس�وليان ع�ن اس�تعداد
املنظم�ة م�ن اقام�ة اجتماع�ات
التجاري�ة وتحدي�د مواقع وانش�اء
شبكات صناعية يف اقليم كردستان

العراق.
من جانبه؛ أكد محافظ الس�ليمانية
العراقي�ة ،ه�وال ابوبكر ،املش�ارك
بأعمال املنت�دى :أنه تم االتفاق عىل
إنش�اء مدين�ة صناعية على حدود

“باش�ماق” فی “مریوان” املحاذية
لكردس�تان ،ومن املؤمل التوصل اىل
نتائج بهذا الشأن يف أقرب وقت.
وأش�ار إىل :أن ارادة محافظ�ة
كوردس�تان االيراني�ة وإقلي�م

كوردس�تان العراق أدت لعدم توقف
األعم�ال يف ظ�ل جائح�ة كورون�ا
وزي�ادة التبادل التج�اري الحدودي
البيني بواقع  450مليون دوالر.
من جانبه ،أعلن محافظ السليمانية،

ه�وال أبو بك�ر ،امس الثالث�اء ،عن
اطلاق خط س�كة حدي�د همدان –
س�نندج عىل أمل ربطه بالسليمانية
من أج�ل ترسيع نق�ل البضائع بني
ايران وإقليم كردستان العراق.
وق�ال أبو بكر ،يف كلمة القاها خالل
ملتقى لتعريف الفرص االستثمارية
يف منطق�ة “بان�ة” االقتصادي�ة
الخاص�ة يف اي�ران :إن “املش�اريع
الت�ي يتم تنفيذه�ا يف مدينة “بانه”
الي�وم (امس) هي اس�تمرار للعمل
الذي تم عىل حدود باش�ماق وبرويز
خان” ،مبينا “أننا سعينا للمحافظة
على التب�ادل التج�اري عبر املنافذ
الحدودية رغم كل املش�اكل بمافيها
انتشار فريوس كورونا”.
وأعل�ن أب�و بك�ر عن “إطلاق خط
س�كة حديد همدان – س�نندج عىل
أم�ل ربط�ه بالس�ليمانية م�ن أجل
ترسيع نقل البضائع” ،داعيا “جميع
املس�تثمرين يف إقليم كردس�تان اىل
االس�تثمار يف جمي�ع املحافظ�ات
الغربي�ة للبلاد ،خاص�ة محافظ�ة
كردستان”.

الرياضي

أصفر وأمحر

جلنة االنضباط تعاقب املدرب
لؤي صالح

بغداد /الزوراء
عقدت لجنة االنضباط يف الهيأة التطبيعية اجتماعا ً ملناقش�ة الخروقات والتجاوزات
التي حصلت يف بعض املباريات.
وق�ررت اللجنة معاقب�ة مدرب فريق أربيل (لؤي صالح) باإليقاف اىل نهاية املوس�م
اس�تنادا ً ألحكام املادة  4/ 51انضباط ،وذلك بعد اطلاع اللجنة عىل مقطع الفيديو
من املباراة املنقولة تلفزيونياً ،وكذلك االطالع عىل تقرير الحكم (أحمد كاظم كاطع)
ومالحظة س�وء س�لوك مدرب أربي�ل أعاله ،وقيام�ه بالبصق عىل الحك�م والتلفظ
بألفاظ بذيئة.
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وفد منتخب النيبال يصل اليوم

منتخب األسود يفتقر إىل الثبات يف التشكيلة والطاجيك سعداء بالتعادل

البرصة  /وفد االتحاد العراقي
للصحافة الرياضية
كشفت سلبية النتيجة واألداء للمنتخب
الوطني العراقي لكرة القدم ،أمس األول
االثنني ،أمام نظريه الطاجيكي ،عن
خلل الثبات عىل التشكيلة األمثل التي
يفتقر إليه الفريق ،بعد مباراة كان
يفرتض ان يستغلها املدرب سرتيشكو
كاتانيتش يف تعميق أفكاره الفنية
وصوال اىل الوقوف عىل االسلوب االنجع
الذي يمكن من خالله الدخول يف معرتك
ما تبقى من مواجهات يف التصفيات
االسيوية املزدوجة التي ستقام يف
العاصمة البحرينية املنامة يف النصف
األول يف من شهر حزيران يونيو املقبل.
ورغم الحضور الرسمي املتمثل بتواجد
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال
ورئيس الهيئة التطبيعية التحاد كرة
القدم اياد بنيان وعدد من املسؤولني
ومتابعتهم ملباراة فريقنا الوطني ،اال
ان الالعبني لم يقدموا ما لديهم من اداء
فني يوازي واالهتمام الذي يحضون به،
اذ عانى املنتخب الوطني من مشكلة
التغيريات التي شهدتها صفوفه ،بسبب
سحب ادارة نادي الرشطة الريايض،
لالعبيها التسعة من صفوف املنتخب
عىل اساس ان وديتي طاجكستان التي
خاضها منتخبنا وكذلك مباراة النيبال
التي سيلعبها فريقه يوم السبت املقبل،
غري مثبتة ضمن الئحة اجندة الفيفا
الودية ،وهو ما دفع ثمنه فريقنا
الذي لعب مباراة طاجكستان مفتقرا ً
اىل الحلول الفنية التي خاضها يف
املواجهات السابقة التي دخلت ضمن
منهاج الكادر التدريبي للمنتخب ،كتلك
التي لعبها يف طاشقند أمام اوزبكستان
أواخر شهر آذار مارس املايض وفاز بها
بهدف واحد!

الوجه اجلديد

وأفضل ما يمكن قوله عن مباراة
طاجكستان ،انها قدمت الالعب
املوهوب بسام شاكر ،العب فريق

للصحافة الرياضية اىل الخروج من
امللعب بعد  14دقيقة من انطالق
املباراة ،بسبب دخول الجمهور ،بشكل
غري مربر ،وهو ما يتناىف من تعليمات
خلية االزمة الخاصة بجائحة كورونا
فايروس ،ولجنة السالمة والصحة ،اذ
تحول التباعد االجتماعي ،اىل تقارب
عىل املدرجات ،يف ظل جلوس الصحفيني
يف مواقع ال تليق بهم ،وتم دفع اعداد
من الجماهري تصل اىل  2000مشجع
بينهم ،وهو مؤرش سلبي نتمنى ان
يتجاوزه القائمني عىل ادارة املباريات
الدولية.

اخلليجي يراقب اللقاء

وراقب اتحاد كاس الخليج لكرة القدم،
مباراة العراق وطاجكستان يف ملعب
الفيحاء ،امللعب الثانوي يف املدينة
الرياضية ،عن طريق رابط املباراة،
لتثبيت بعض النقاط ومتابعة اللقاء
وتسجيل املالحظات عىل امور تتعلق
بامكانية تثبيت املباريات الدولية التي
ستقام عىل ارضيته ،ومتابعة سري
املباريات عليه بالشكل االمثل واالنسب
وبما يتالئم مع لوائح املباريات الدولية
يف املالعب املعتمدة.

وفد النيبال يصل اليوم

النفط ،الذي قدم مستوى اوحى
للجميع ،ان كرة القدم العراقية دائما ً

ما تقدم العبني جدد اىل النجومية،
وبسام الذي خاض اول تجربة رسمية
له مع اسود الرافدين ،كان الحسنة
الوحيدة التي فعلت ما فعلته عىل االديم
األخرض يف ملعب الفيحاء بعد ان كان
عونا ً ملن معه من العبني واجاد يف الكثري
من حاالت اللعب ،بل وتمكن من رسقة
االضواء من الالعبني سبقوه يف خوض
املباريات الدولية.

منتخبنا بكرة الصاالت خيسر
أمام تايلند برباعية

بغداد  /متابعة الزوراء
خرس منتخبنا الوطني لكرة الصاالت مباراة امللحق الثانية أمام تايالند
بنتيجة  0 – 4والتي أقيمت مساء امس يف قاعة خورفكان يف اإلمارات ضمن
امللحق املؤهل ملونديال الصاالت يف التيفيا .2021وحاول املنتخب الوطني
تعويض خسارته يف مباراة الذهاب بنتيجة  7 – 2لكن فريق تايالند كان ندا
قويا بل وأنهى الشوط األول متقدم عىل العراق بهدف دون رد.ويف الشوط
الثاني ومع تراجع حظوظ املنتخب العربي وآماله يف التعويض واملنافسة
عىل بطاقة التأهل بدأ مستوى الفريق ينخفض تدريجيا حيث سري العبو
تايالند املباراة بخربتهم لتنتهي املباراة ملصلحتهم برباعية دون رد.

إعالمنا الرياضي
وال�دة الزمي�ل رافد الب�دري عض�و الهيئ�ة العامة
لالتح�اد العراقي للصحاف�ة الرياضية ،تعاني من
ازم�ة صحية ح�ادة جعلتها طريح�ة الفراش منذ
م�دة ليس�ت بالقصيرة ،دعواتن�ا لوال�دة الزميل
البدري بالش�فاء العاجل وان يلبس�ها الرحمن ثوب
الصحة والعافية وان تعود بأفضل حال لعائلتها.
******************
عض�و الهيئ�ة العامة لالتح�اد العراق�ي للصحافة
الرياضي�ة الزمي�ل احم�د العلوج�ي اعل�ن ع�ن
اصابت�ه بفايروس كورون�ا املس�تجد ،امنياتنا
الصادق�ة بالش�فاء العاجل للزمي�ل العزيز وان
يلبس�ه الرحمن ثوب الصح�ة والعافية التامتني
وان يع�ود ملمارس�ة عمله املهني م�ن جديد خالل
االيام املقبلة.
***********************
جه�ود كبرية وعمل احترايف مميز يقدم�ه املكتب
االعالم�ي لنادي الك�رخ الريايض بقيادة االس�تاذ
حسين س�لمان م�ن خلال رف�د وس�ائل االعالم
املختلفة بأخ�ر االخبار الخاصة بنش�اطات النادي
يف مختل�ف الفعاليات فضال عن توفري املادة الفيديوية
والصورية الخاصة بالفريق االول الذي ينشط يف دوري الكرة املمتاز.

الروحية املنقوصة

وعىل األرجح فأن ما كان يعاني
منه فريقنا الوطني يف تجربته امام
طاجكستان ،انها افتقدت اىل الروحية،
دل عىل يشء ،إنما َ
وهو مؤرش ان َ
دل
عىل ان الفريق بحاجة اىل بناء نفيس
صحيح وارتقاء يف الفكر وهو ما
يجعلنا ننظر بنوع آخر عىل مباراة
النيبال القادمة ،عىل ان تكون مباراة
ُيرفع فهيا شعار «تصحيح املسار»

كونها مباراة الفيصل التي ُتبنى عليها
اآلراء وتعزز القدرات وتزيد من الثقة
التي يحتاجها العبونا يف مباراتهم
رشيطة ان تكتمل عوامل الثبات عىل
التشكيلة يف نهايتها لتكون الصورة
أوضح واإلطار العام معروف!

تدريب املنتخب

بعد يوم من الراحة ،يعود منتخبنا
الوطني اىل تدريباته بارشاف مدربه
وكادره
كاتانيتش
السلوفيني
املساعد ،إذ منح الالعبني فرصة

لالستشفاء عقب مباراة طاجكستان،
يف وقت سيتاهب املنتخب ملباراة النيبال
بوحدتني تدريبيتني اليوم غدا ً عىل ان
تكون الوحدة التدريبية يوم الجمعة
اقل حدة وتكون بحم ٍل فني أقل.

خلل تنظيمي

وبعيدا ً عن الجانب الفني ،فإن خلالَ
تنظيميا ً غري مسبوق احتسب عىل
منظمي املباراة ،او اولئك الذين تم
وضعهم لرتتيب الدعم اللوجستي
للمباراة ،اذ اضطر وفد االتحاد العراقي

وقال أحمد املوسوي مدير عام الرتبية
البدنية يف وزارة الشباب والرياضة إن
وفد منتخب طاجكستان سيصل اليوم
االربعاء اىل مدينة البرصة بوفد يضم
 36شخصا ً بينهم اداريني وفنيني و23
العبا ً عىل ان يجري وحدتني تدريبيتني
قبل لقاء يوم السبت املقبل يف ملعب
الفيحاء باملدينة الرياضة وذلك يف تمام
الساعة السابعة والنصف مساء ،علما
ان مؤتمرا ً فنيا ً يسبق املواجهة.

الطاجيك سعداء بالتعادل

ابدى مدير املنتخب الطاجيك يعزيز
داستييوف سعادته بنتيجة التعادل
التي حققها منتخبه امام اسود
الرافدين.

وقال داستييوف «سعداء جدا ً بالتعادل
مع العراق ،كانت مباراة مهمة
للفريقني وخصوصا فريقنا الذي
يواصل االستعدادات للمرحلة األخرية
من تصفيات كأس العالم وتنتظره
مباراة مهمة مع املنافس الياباني الذي
يعد املنتخب األبرز يف قارة أسيا».
واضاف «حقيقة املنتخب العراقي
يتمتع بسمعة جيدة ويملك العبني
متميزين وكان اللقاء مثمر للفريقني
حيث شاركت بعض العنارص الجديدة
التي تلعب ألول مرة عىل الصعيد
الدويل».
واوضح «قدمنا اداء طيب ،وسيكون
لبعض الوجوه كلمة مهمة وتاثري فني
يف املباريات الرسمية يف التصفيات».
وأكمل «نأمل ان نخطف إحدى بطاقتي
التأهل اىل املرحلة الالحقة».

عبد الزهرة ومثار الودية

من جانبه بني املهاجم عالء عبد الزهرة
ان مواجهة طاجكستان اتت اكلها،
برغم اختالف املباريات الدولية عن
مباريات الدوري املحيل.
وذكر عبد الزهرة «بغض النظر عن
نتيجة املباراة ،إال ان الهدف املنشود
تحقق من خالل منح فرصة املشاركة
لالعبني الجدد وهذا هو األهم للمدرب
فضال عن األجواء املناخية التي تتمع
بها البرصة التي تشبه إىل حد كبري
أجواء البحرين وبالتايل سندخل
املنافسات الرسمية بأجواء مشابه
فضال عن التجريبية املرتقبة أمام
النيبال التي نطمح من خاللها الظهور
بمستوى افضل».
واضاف ان «املباريات الدولية تختلف
عن مباريات الدوري املحيل من ناحية
الرسعة واالنتقال والكثري من االمور
ونحتاج إىل التأقلم يف قادم االيام».
وختم حديثه بالقول «نطمح ان نقدم
مستويات طيبة يف الربوفا املقبلة امام
النيبال لتكون حافزا ً كبريا ً ومهما ً لنا
كالعبني قبل التوجه إىل املنامة».

باكيتا  :منتخب العراق ميتلك فرصة كبرية بالتأهل إىل مونديال قطر
بغداد  /امري رسول
قال الربازييل كارلوس باكيتا مدرب
نادي الرشطة السابق بكرة القدم
ان تجربتي مع النادي االخرض كانت
تجربة جميلة جدا و جيدة بالنسبة
يل .
و بني باكيتا ان مستوى الالعبني يف
نادي الرشطة و يف الدوري العراقي
كان جيد جدا و لكن يحتاجون اىل
التطوير و عىل االندية العراقية تدعيم

هيكل الفرق يف الدوري العراقي .
و زاد ان املنتخب االوملبي العراقي
ظهر بمستويات جيدة يف اوملبياد ريو
دي جانريو التي اقيمت يف الربازيل
سنة  2016وقد اداء رائع و مستوى
املنتخب االوملبي العراقي هو قريب
جدا عىل مستوى املنتخب الوطني .
و تابع باكيتا ان املنتخب الوطني
العراقي لديه مباريات مهمة عىل
مستوى تصفيات كاس العالم وانا

اعتقد ان العراق لديه فرصة كبرية يف
التاهل ملونديال قطر . 2022
و ختم باكيتا ان لديه عدد من
العروض التدريبية يف العالم العربي و
قريبا سيحدد وجهته املقبلة .
و من الجدير بالذكر ان باكيتا قاد
منتخب الربازيل يف كاس العالم تحت
 17سنة و تحت  20سنة و حقق
معهم البطولتني و كما قاد املنتخبني
السعودي و الليبي لكرة القدم .

فالح منفي :موعد افتتاح ملعب املدينة باحلبيبية مرهون حبضور انفانتينو
حوار /امري الداغستاني
أكد فالح منفي املدير املفوض لرشكة
كلوبل سبورت العراقية أن رشكته
الوحيدة التي لم يصدر بحقها
غرامات تأخريية ،ونفذت جميع
املشاريع بالوقت املقرر رغم عدم
استالمه لكل مستحقاته املالية.
وذكر منفي ،أن «الرشكات الباقية
أغلبها متوقفة وتهرب بعد مدة من
العمل ،رغم أن مبالغهم باهضة،
أما رشكته فعملت بأرخص املبالغ
وباملواعيد املحددة ولم تطلب أوقاتا
إضافية».
ويف سؤاله عن مصري ملعب الحبيبية
وإمكانية افتتاحه خالل شهر حزيران

املقبل ،أجاب منفي« ،مرشوع ملعب
املدينة يف الحبيبية يعد أهم مرشوع
حيوي ،النه يمثل العصب االهم لكل
االطراف الرياضية كونه يعترب امللعب
الر ٔيييس واالول لرفع الحظر ببغداد».
ومن وجهة نظر منفي ،فإن «امللعب
سيفتتح قريبا جدا ،السيما وان
نسبة االنجاز وصل اىل مئة باملئة
 ،لكن هنالك لجنة شكلت من قبل
وزارة الشباب لتقييم العمل وإبداء
املالحظات عىل ما أنجز يف ظل
ظروف صعبة ،فضال عن اإلضافات
التي طلبها وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال ،كإنشاء واجهة
للجهة الرشقية إضافة مكان جديد

لالستقبال .« VIP
واعتقد أن تلك املتطلبات ستنجز يف
«نهاية الشهر السادس ،علما انه
مازل لم يحدد يوم االفتتاح كونه
مرهون باستحصال موافقات
املنتخب العربي الذي سيخوض
لقائه الودي أمام املنتخب الوطني،
يوم االفتتاح وكذلك جاهزية حضور
ر ٔييس االتحاد الدويل ،اذا يعتمد كل
ذلك عىل االطراف املذكورة فيما
يخص يوم االفتتتاح».
أما بشأن ضمان حقه من قبل اللجنة
االقتصادية لرئاسة الوزراء ،قال املدير
املفوض لرشكة «كلوبل سبورت»
العراقية ،إن «اللجنة االقتصادية

يف رئاسة الوزراء تضمن حقه أو ال
تضمن حقه ،فهذا امر راجع لها،
نحن لدينا وثائق وأوامر بقطع الغيار
وكل املستجدات ومصادق عليها،
ونحن نريد ان نضمن حقنا فقط ،
لكن يف حال صادقت عليها للرصف أم
لم تصادق هذا راجع لها الن امللعب
وسط بغداد واكماله مهم جدا اما
اذا لم توافق معناه ستبعثر بعض
مواعيد افتتاح امللعب».
وأعرب عن أمله يف «املوافقة وعدم
عرقلة االمور ،السيما وأنها ليست
صعبة كون امللعب هو ارخص ملعب
بالعراق ،علما ان هناك مصادقة
الوزير عدنان درجال ومن كل

اللجان املعنية وعىل االقل تنفذ األمور
املوجودة».
وعن مصري الديون املرتاكمة لدى
الحكومة العراقية التي لم تسدد
لغاية األن ،أشار منفي ،إىل أن
«وزير الشباب والرياضة وعد
بتسديدها السيما بعد اقرار املوازنة
املالية للدولة وحسب الوعود سيتم
تسليمنا قريبا ،علما ان التأخري
يف التسديد منذ ثالث سنوات لكن
هناك عقبة او مشكلة رئيسية
بسبب التاخري و الدوالر الذي ارتفع
سعر رصفه الننا نستلم بعقود
العراقي وكما يعلم الجميع اننا لم
نرفع سعره لكن الحكومة هي

التي رفعته».
وعن ما يحتاجه ملعب الشعب
ومن عمل ضده يف هذا امللعب ،لفت
منفي ،إىل ان «إعادة تاهيل ملعب
الشعب الدويل يحتاج ملبالغ طا ٔيلة»،
مردفا بالقول «لقد وضعت درسة
مستفيضة لهذ املوضوع منذ ثالث
سنوات ،فالتاهيل بحاجة اىل مبالغ
طائلة للتاهيل ،اما تهديمه واعادة
بنائه ،ففي حال رصدت املبالغ
املخصصة للمرشوع سنعيد امللعب
بشكل راقي وجميل وبنفس االسم
واملكان ،أو اذا لم تتوفر االموال
فمستعدون لتاهيله يف اي وقت
يطلب منا».

انطالق منافسات كأس القوس والسهم املؤهل ألوملبياد طوكيو
بغداد /اللجنة االعالمية لالتحاد العراقي
للصحافة الرياضية
عدسة /قحطان سليم
انطلقت امس الثالثاء منافسات كأس
العرب بالقوس والسهم بدورته الثامنة
يف بغداد بمشاركة  12منتخبا بفعاليات
القوس املحدب واملركب وخصص ملعب
الشعب الجراء املباريات التمهيدية من
التصفيات لكال الجنسني يف حني تقام
النهائيات يف التاسع والعرشين من الشهر
الحايل يف ساحة االحتفاالت الكربى ،وعقد
املؤتمر الفني للبطولة لبحث جوانب
املشاركة الحالية وتهيئة مستلزمات

انجاح الحدث الريايض بما يضمن الخروج
بمعطيات مهمة ملسار اللعبة دوليا .
رئيس اتحاد القوس والسهم االمني العام
لالتحاد العربي اسعد املشهداني شار
للجنة االعالمية التحاد الصحافة الرياضية
ان وزارة الشباب والرياضة قدمت
كل التسهيالت الالزمة لدعم خطوات
االستضافة يف بلدنا وبعث رسالة واضحة
عن قدرة العراق الحتضان البطوالت الكربى
مشيدا بما لقيه من اهتمام متواصل من
قبل الوزير عدنان درجال وتشكيل العديد
من اللجان الفنية واالدارية واالعالمية
والضيافة سعيا لتعاون مثمر مهد الجواء

حظيت بثناء االشقاء ووقوفهم مع
النسخة العراقية يف ظرف صعب .
واكد املشهداني ان البطولة حظيت باهتمام
اعالمي غري مسبوق لم تشهدها البطوالت
السابقة بهذا الحجم وتعاون اعالم وزارة
الشباب والرياضة مع اللجنة االعالمية
التحاد الصحافة الرياضية واالعالم املرئي
وجهد اخر يف املواقع واملنتديات ووسائل
االتصال االجتماعي وغريها من متابعة
انشطة البطولة وتسليط الضوء عىل
املشاركني فيها مثمنا هذه الروح الوطنية
للتفاعل مع الحدث الريايض املقام يف
بغداد.
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لقب الدوري األوروبي بني خربة إميري وطموح يونايتد
تصطدم آمال مانشسرت يونايتد اإلنكليزي
بلقب أول عىل اإلطالق منذ  2017باملدرب
املتخصص بمسابقة الدوري األوروبي
«يوروبا ليغ» أوناي إيمري ،وذلك حني
يتواجه «الشياطني الحمر» مع فياريال
اإلسباني اليوم األربعاء يف النهائي املقرر
يف دانسك البولندية أمام عدد محدود من
املشجعني.وتخطى يونايتد صدمة الخروج
من الدور األول ملسابقة دوري أبطال
أوروبا بوصوله إىل ربع نهائي املسابقة
القارية الثانية من حيث األهمية ،متخلصا ً
يف طريقه من عقبتني صعبتني للغاية هما
ريال سوسييداد اإلسباني وميالن اإليطايل،
ثم تخطى يف ربع النهائي فريقا ً إسبانيا ً
آخر هو غرناطة قبل أن يبلغ النهائي
القاري الرابع عرش يف تاريخه بفوزه يف
نصف النهائي عىل روما اإليطايل .ويمني
«الشياطني الحمر» الذي ضمنوا عودتهم
املوسم املقبل اىل دوري األبطال من خالل
مركزهم الثاني يف الدوري املمتاز ،النفس
بالذهاب حتى النهاية من أجل إحراز لقبهم
األول منذ  2017حني توجوا أبطاالً ملسابقة
«يوروبا ليغ» بالذات .لكن الفريق اإلنكليزي
يصطدم اليوم األربعاء بخربة املدرب إيمري
الذي قاد فياريال اىل النهائي الكبري األول
يف تاريخه بعدما تخلص يف نصف النهائي
من فريقه السابق أرسنال اللندني ،إذ يعترب
أكثر املدربني نجاحا ً يف املسابقة بعدما
قاد إشبيلية اىل إحراز لقبها ثالث مواسم
متتالية بني  2014و.2016
كما وصل مع أرسنال اىل املباراة النهائية
عام  2018قبل أن يخرس أمام الجار اللندني
تشيليس.ويخوض إيمري النهائي األوروبي
الخامس له ،ووحدهما السري األسكتلندي
أليكس فريغوسون واملدرب اإليطايل
جوفاني تراباتوني قادا فرقهما إىل عدد

أكرب من النهائيات األوروبية .وفرض ابن
تخصصا ً
ّ
الـ 49عاما ً نفسه املدرب األكثر
بمسابقة «يوروبا ليغ» ،محققا ً سجالً
ملفتا ً جدا ً يف األدوار اإلقصائية حيث فاز
بـ 29من أصل  32مواجهة خالل مسرية
تناوب خاللها عىل قيادة أربعة فرق يف
املسابقة .وقيادة فياريال اليوم األربعاء إىل
لقبه القاري األول عىل اإلطالق ،سيكون
مفتاح فياريال للمشاركة يف دوري األبطال
املوسم املقبل بعدما أنهى الدوري اإلسباني
يف املركز السابع الذي يخوله املشاركة
يف املسابقة القارية الجديدة «يوروبا
كونفرنس ليغ» اعتبارا ً من الدور الفاصل.
وحذر مدافع «الغواصة الصفراء» ألفونسو
بدراسا بحسب ما نقل عنه موقع النادي،
أنه «يف املباراة النهائية ،ال تعرف أبدا ً ما
يمكن أن يحدث .هم املرشحون ،لكننا
خرجنا منترصين أمام فرق كبرية .نطلب
من مشجعينا الوقوف وراءنا ،ألننا سنعطي

 100باملئة ملحاولة الفوز باللقب».
وأكد« :سنكون مخلصني ألفكارنا التي
أوصلتنا اىل النهائي ...لقد قدمنا أدا ًء جيدا ً
حتى اآلن يف هذه البطولة ولم نخرس أي
مباراة ونريد االستمرار عىل هذا املنوال .نعلم
أن املباراة نهائية ،وأننا سنحظى بفرصنا
ونحتاج اىل االستفادة القصوى منها».
وبعدما أنهى عقدته مع الدور نصف النهائي
الذي انتهى فيه مشواره أربع مرات سابقة
يف جميع املسابقات منذ توليه اإلرشاف عىل
يونايتد ،يأمل املدرب النرويجي أويل غونار
سولشار أن ينجح أخريا ً يف إحراز لقبه األول
كمدرب لفريقه السابق .وتوقف مشوار
«الشياطني الحمر» عند دور األربعة مرتني
يف مسابقة كأس رابطة األندية اإلنكليزية
املحرتفة ،ومرة يف كل من «يوروبا ليغ»
وكأس إنكلرتا .ويبحث يونايتد الذي تواجه
أربع مرات مع فياريال يف دور املجموعات
لدوري األبطال حيث انتهت جميعها

بالتعادل السلبي (موسما 2006-2005
و ،)2009-2008عن تتويجه األول منذ
عام  2017حني أحرز لقب «يوروبا ليغ»
بالذات.
وأقر سولشاير عشية اللقاء املرتقب يف
بولندا أنه «دائما ً ما تواجه ضغط الفوز
باأللقاب يف مانشسرت يونايتد .ما حققناه
يف الدوري (املحيل) يظهر تقدماً .الخطوة
التالية هي الفوز باأللقاب وإحراز الدوري
املمتاز أيضاَ» .وتابع« :الفوز بكأس بإمكانه
أن يمنحك الثقة لكنه يجعلك متعطشا ً
للمزيد .عندما تفوز بأشياء فكل ما تريده
هو الفوز باملزيد ،تريد أن تخالجك املشاعر
رفع الكؤوس مجدداً».
وأردف« :أعلم بأن العبي فريقي يؤمنون
بأنهم قادرون عىل الفوز بها (يوروبا ليغ)
واالنتقال اىل أشياء أفضل ،لكن عندما
تتذوق (اللقب) األول ،فهذه خطوة كبرية يف
االتجاه الصحيح».
وال تزال الشكوك تحوم حول جاهزية قلب
الدفاع القائد هاري ماغواير واملهاجم
الفرنيس أنتوني مارسيال اللذين غابا عن
مباريات يونايتد األخرية يف الدوري املمتاز
بداعي اإلصابة .وأفاد سولشاير بأنه
سيمنح الوقت الكايف للمدافع اإلنكليزي ولن
يخاطر بالدفع به دون التأكد من جاهزيته
الكاملة للعب.أما مارسيال فلم يشارك يف
أية مباراة منذ شهرين ،حيث يعاني من
إصابة يف الركبة ،ويأمل املدرب النرويجي
أن يتمكن من اللحاق بمباراة اليوم األربعاء.
وعىل الجانب اآلخر ،يتمنى إيمري لحاق
الجناح النيجريي صامويل تشوكويزي
واملدافع األرجنتيني خوان فويس باملباراة.
وستكون مدرجات ملعب «بي جي إي أرينا
دانسك» ممتلئة بنسبة  25باملئة من قدرة
استيعابها (قرابة  9500متفرج) ،ما دفع

مهاجم يونايتد األوروغوياني إدينسون
كافاني اىل التعبري عن حماسة اللعب أمام
املشجعني مجدداً.
واخترب كافاني مرة واحدة شعور الدفاع
عن ألوان يونايتد أمام مشجعي «الشياطني
الحمر» يف املرحلة قبل األخرية من الدوري
املمتاز ضد فولهام ( )1-1حني سجل هدفا ً
رائعاً.
ويف مقابلة له مع املوقع الرسمي لالتحاد
األوروبي لكرة القدم ،قال املهاجم السابق
لنابويل اإليطايل وباريس سان جريمان
الفرنيس« :لقد قلت دائما ً إن كرة القدم تدور
حول تجربتها بهذا الشغف الذي تقدمه لك
الجماهري يف امللعب» .هو شغف خالص عىل
مدار  90دقيقة ،يحكم العالقة بني الالعب
واملشجع .كل هذه األشهر بدون مشجعني
كانت صعبة».
وأضاف« :أعتقد أن عودة الجماهري اآلن اىل
املالعب تدريجيا ً ستساعد كثرياً ،السيما مع
فريق مثل مانشسرت يونايتد الذي يتمتع
بقاعدة جماهريية قوية وعاطفية .دعونا
نأمل أن يبدأ كل يشء يف العودة اىل طبيعته».
ويضع نهائي كافاني يف مواجهة مدربه
السابق يف سان جريمان ،وعلق ابن الـ34
عاما ً عىل هذه املسألة بالقول منذ اللحظة
التي وصل فيها أوناي اىل باريس ،أظهر
شغفه بكرة القدم .لقد أحببت حقا ً طريقة
عمله .هو مدرب سيعمل كثريا ً ويستعد
جيدا ً لنهائي الدوري األوروبي».
وتابع« :أعرف من تجربتي الخاصة أن
التفاصيل الصغرية هي التي تحدد هذه
املباريات ،ولهذا يجب أن تكون يف أقىص
درجات الرتكيز .عليك أن تلعب مباراة
مثالية .أعلم أن أوناي هكذا .هو مدرب
مجتهد .هذا هو سبب فوزه باأللقاب أينما
كان».

أمريكا تنصح رعاياها بعدم السفر إىل اليابان قبيل األوملبياد

حذرت الواليات املتحدة األمريكية رعاياها بعدم السفر إىل اليابان مستضيفة
األلعاب األوملبية  ،2020مشرية إىل الخطر املتزايد لوباء فريوس كورونا يف
الدولة اآلسيوية قبل شهرين من انطالق األلعاب.
وأصدرت وزارة الخارجية األمريكية تحذير السفر عقب افتتاح اليابان التي
تعرضت النتقادات بسبب البطء يف التلقيح ،املراكز األوىل للتلقيح ضد فريوس
كورونا يف دفعة قوية قبيل إقامة األوملبياد املؤجل من العام املايض بسبب
«كوفيد .»19-واستند القرار يف املقام األوّل إىل املشورة الصحيّة الحكومية،
فضالً عن «عوامل ثانوية مثل توافر الرحالت التجارية ،والقيود املفروضة
عىل دخول املواطنني االمريكيني ،والعوائق التي تحول دون الحصول عىل
نتائج اختبار «كوفيد »19-يف غضون ثالثة أيام تقويمية».
وجاء يف بيان ُنرش يف املوقع الرسمي لسفارة الواليات املتحدة يف اليابان أن
فرص دخول األمريكيني إىل الدولة اآلسيوية باتت «محدودة للغاية».
وأضاف« :السفر ألسباب سياحية أو ملعظم األسباب األخرى عىل مدى
القصري غري مسموح به ،وليس هناك ما يشري إىل تبدل الحال يف الوقت
القريب .كما تم تعليق السفر من دون تأشرية دخول».
وتابع« :ال تميّز حكومة اليابان بني املسافرين الذين تلقوا اللقاح وغري
امللقحني يف متطلبات الدخول املرتبطة بـ «كوفيد ،»19-ويطبق الحجر
بغض النظر عن حالة التطعيم» .ولم تذكر وزارة الخارجية األمريكية عىل
الفور ما إذا كان هذا القرار سيؤثر يف االستعدادات لأللعاب ومشاركة الوفود

األمريكية .ورصح متحدث باسم الدبلوماسية األمريكية لوكالة فرانس
برس ان «فئات املسافرين االمريكيني الذين يذهبون إىل اليابان للمشاركة يف
األلعاب محدودة جدا».
وأشار إىل أن «الحكومة اليابانية شددت عىل أن الصحة العامة تظل األولوية
املركزية يف تنظيم األلعاب .وأكدت لنا طوكيو أنها ستظل عىل اتصال وثيق
مع واشنطن مع تطور خططها».

ميلووكي يكرم وفادة ميامي ودنفر يعادل بورتالند
أك�رم ميلووك�ي باكس وف�ادة ضيفه ميامي هي�ت ،وصيف بطل
املوس�م املايض ،عندما تغلب عليه  98 - 132ليخطو خطوة كبرية
نح�و الدور الثان�ي لتقدمه - 2صف�ر ،فيما ع�وض دنفر ناغتس
س�قوطه يف املباراة األوىل أمام ضيفه بورتالند ترايل باليزرز عندما
تغل�ب علي�ه  109 - 128يف ال�دور األول من بلاي أوف دوري كرة
السلة األمريكي .يف املباراة األوىل وجه ميلووكي باكس إنذارا ً شديد
اللهجة إىل الفرق املنافس�ة عىل اللقب عندما سحق ضيفه ميامي
بف�ارق  34نقط�ة خالف�ا ً ملواجهتهم�ا الجمعة عندم�ا احتاج إىل
التمديد للفوز عىل ضيفه  .107 - 109وتقدم باكس ،ثالث املنطقة
الرشقية ،بانتصارين عىل سادس�ها ووصيف بطل املوسم املايض،
وب�ات بحاج�ة اىل فوزين لبل�وغ الدور الثان�ي .وتق�ام املباراتان
املقبلت�ان على أرض ميامي الخمي�س والس�بت املقبلني .ورضب
ميلووكي بقوة يف الربع األول وحس�مه يف صالحه بفارق  26نقطة
( ،)20 - 46قب�ل أن يواجه مقاومة م�ن ضيوفه يف الربعني الثاني
والثالث حيث حس�مهما بصعوبة بفارق نقطة ( )31 - 32وس�لة
( )27 - 29عىل التوايل ،قبل أن ينهي الربع األخري يف صالحه بفارق
خم�س نقاط  )20 - 25(.وكعادته فرض العمالق اليوناني يانيس
أنتيتوكونمبو نفس�ه نجما ً يف املب�اراة بتحقيقه “دابل دابل” حيث
س�جل  31نقط�ة م�ع  13متابع�ة ،وكان عىل بعد أرب�ع تمريرات
حاسمة من الـ”تريبل دابل” .واسهم البديل براين فوربيس بشكل
الفت يف فوز باكس بتس�جيله  22نقطة إىل جانب البديلني اآلخرين
بات كونوغتون ( 15نقطة) وبوبي بورتيس ( ،)11وأضاف كريس
ميدلتون  17نقطة وجرو هوليداي  11نقطة .وقال أنتيتوكونمبو:
“بع�د املباراة األوىل لم ألق نظرة عىل الئح�ة اإلحصائيات .يف نهاية
الي�وم ،الفوز هو ف�وز .كل ما يهمني هو الف�وز باملباراة ،ووضع
زمالئي يف الفريق يف وضع يس�مح لهم بالفوز باملباراة” .وأضاف:
“إنه ش�عور جيد عندم�ا يقوم الالعب�ون بإس�قاط الرميات .كنا
نرى الك�رة تدخل ،كنا نتوقف ،لقد ش�عرنا بالرضا .علينا أن نظل
متضامنين يف املب�اراة الثالثة” .يف املقاب�ل ،كان البديلان ديواين
ديدمون والس�لوفيني غوران دراغيتش أفضل املسجلني يف صفوف
ميامي ،فكان األول قريبا ً من الـ”دابل دابل” بتس�جيله  19نقطة
مع تسع متابعات ،وأضاف الثاني  18نقطة ،فيما كان بام أديبايو
أفضل املس�جلني يف الخمايس األس�ايس برصيد  16نقطة ،وأضاف
كل م�ن جيمي باتل�ر ودنكن روبنس�ون  10نقاط .وش�دد مدرب
ميامي هيت إيريك سبويلسترا عىل أن فريقه س�يكون بحاجة إىل
تحسين مستواه بش�كل كبري يف املباراة الثالثة يف ميامي الخميس
املقبل .وقال سبويلسرتا عن باكس“ :إنهم فريق رائع يف الربع األول

عندما يبدؤون ويضغطون” ،مضيفا“ :خرجت هذه املباراة عن
الس�يطرة برسعة كبرية ،لكن عليك احرتام ما فعلوه الليلة .لقد
رضب�وا بقوة ً
حقا يف الربعني األول والثالث” .ويف املباراة الثانية،
ق�اد العملاق الرصبي نيك�وال يوكيتش فريقه دنف�ر ناغتس إىل
الف�وز عىل بورتالند تراي�ل بالي�زرز  109 - 128وبالتايل تعويض
خسارته أمامه .123 - 109
وس�جل يوكيتش  38نقطة مع ثمان�ي متابعات وخمس تمريرات
حاس�مة ،وأض�اف ماي�كل بورت�ر  18نقط�ة والبدي�ل بول
ميلساب  15نقطة مع سبع متابعات.
يف املقابل ،لم ينفع بورتالند تألق نجمه
دامي�ان ليالرد ،أفضل مس�جل يف
املب�اراة برصي�د  42نقطة مع
 10تمريرات حاسمة.
وف�رض ناغت�س أفضليته
على مجري�ات املب�اراة
بأكملها وحسم أرباعها
يف صالح�ه 25 - 31
و 36 - 42و- 28
 26و22 - 27
عىل التوايل.
يف
وب�رز
صف�و ف
ا لخ�ا رس
أيض�ا يس
د ج�ا ي
ما كو ل�و م
بتسجيله 21
نقطة ونورمان
ب�اول صاح�ب 15
نقطة.
وق�ال النج�م الرصب�ي:
“الفارق الليلة هو أننا خلقنا
رميات مفتوحة”.
واض�اف“ :يف املب�اراة األوىل ،ل�م
نخلق رمي�ات مفتوح�ة .كانت
ليلة صعب�ة بالنس�بة لنا .لكن
دكة البدالء كان�ت جيدة اليوم،
وساهم الجميع يف الفوز”.
وتابع“ :لقد كان جه ًدا جماع ًيا
حقيق ًي�ا” ،مشيرا إىل أن دنفر
س�يحتاج إىل بذل جهد دفاعي
أق�وى م�ع انتق�ال السلس�لة
إىل بورتالن�د واملب�اراة الثالث�ة
الخميس املقبل.
وق�ال يوكيت�ش ال�ذي ش�جعه
أس�لوب دنف�ر القت�ايل ض�د
بورتالن�د“ :إن�ه فري�ق موهوب
وخطري لكنن�ا نس�تطيع القتال
عىل األقل”.

لتربير قرارها ،تتذرع واشنطن بوجود فريوس كوفيد« 19-عىل مستوى عا ٍل
ج ًدا يف اليابان» ،فضالً عن القيود التي «تؤثر يف دخول الرعايا األمريكيني»
إىل البالد .وكررت اللجنة األوملبية األمريكية ،من جانبها ،يف بيان «ثقتها»
يف حقيقة أن الرياضيني األمريكيني سيكونون قادرين عىل املشاركة يف
األلعاب األوملبية ،وال سيما بفضل اإلجراءات التي وضعها املنظمون والتي
ستتيح «املشاركة اآلمنة» .يف طوكيو ،قال املتحدث باسم الحكومة اليابانية
كاتسونوبو كاتو إن توصية السلطات األمريكية لن تؤثر يف إقامة الحدث
األوملبي.
وقال« :عىل حد علمنا ،ال يوجد تغيري يف موقف الواليات املتحدة لدعم جهود
اليابان» الستضافة األلعاب.
وبدأت اليابان يف إعطاء لقاح فايزر/بايونتيك يف شباط/فرباير للعاملني
يف القطاع الطبي ثم لألشخاص فوق سن الخامسة والستني والذين تأمل
الحكومة االنتهاء من تطعيمهم نهاية تموز/يوليو.
غري أن السلطات املحلية أكدت أن األلعاب األوملبية املقررة من  23تموز/
يوليو حتى  8آب/أغسطس املقبلني ،ليست مدرجة يف جدول طرحها ،ولم
يتم اإلعالن عن موعد للفئات العمرية االخرى.
ولم تشهد اليابان تفشيا ً كبريا ً للفريوس حيث بلغ اجمايل عدد الوفيات
 12ألفاً ،غري أن ارتفاع اعداد املصابني يف الفرتة األخرية أدى إىل إرهاق
املستشفيات والجسم الطبي.
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ريال مدريد ميدد عقد العبه
لوكا مودريتش

أعلن فريق ريال مدريد اإلس�باني عن تمديد عقد العب وس�طه
ونجمه الكرواتي لوكا مودريتش حتى عام .2022
وانضم مودريتش البالغ من العمر  35عاما ً إىل العمالق اإلسباني
قادم�ا ً من توتنه�ام اإلنكليزي ،وتوج م�ع الفريق امللكي بلقب
الدوري اإلسباني موسمي  2017 - 2016و ،2020 - 2019كما
أح�رز مع الفريق لق�ب دوري أبطال أوروبا أرب�ع مرات أعوام
 2018 – 2017 – 2016 – 2014وكأس العال�م لألندي�ة ثلاث
مرات أعوام .2018 – 2017 - 2016

ساوثغيت لالعبيه :ال ختافوا من
التعبري عن طموحكم

طال�ب م�درب املنتخ�ب
اإلنكلي�زي لكرة القدم غاريث
س�اوثغيت العبي�ه عش�ية
اإلعالن عن تش�كيلته املؤلفة
م�ن  26العب�ا ً لخ�وض غمار
نهائي�ات كأس أوروبا ،2020
بـ”عدم الخ�وف” من التعبري
ع�ن طموحه�م يف الف�وز
باللق�ب .وق�ال س�اوثغيت
بمناس�بة إطلاق حملة دعم
ش�عبية ملنتخ�ب بلاده“ :اآلن
بع�د أن لعبنا نصف النهائ�ي (كأس العالم  2018ودوري األمم
 ،)2019لدينا الرغبة يف الذهاب إىل أبعد من ذلك مثل اآلخرين”.
وأضاف“ :نحن نتفهم أن التوقعات تتغري وال يجب أن نخىش أن
نقول إننا نريد أن نخ�وض النهائيات من أجل الفوز” .وتتطلع
إنكلرتا التي تس�تضيف مباراتي الدور نص�ف النهائي واملباراة
النهائي�ة للبطولة الت�ي تنطل�ق يف  11حزيران/يونيو ،بملعب
ويمبلي ،إىل لقبه�ا الكبري الثاني يف تاريخه�ا بعد األول يف كأس
العال�م  1966عندم�ا ف�ازت عىل أرضه�ا عىل أملاني�ا يف املباراة
النهائي�ة ( 2 - 4بعد التمديد) .بعده�ا بثالثني عامً ا وتحديدا ً يف
عام  ،1996انتقمت أملانيا بإخراج منتخب “األسود الثالثة” من
ال�دور نصف النهائ�ي لنهائيات كأس أوروبا التي اس�تضافها
عىل أرضه ،عندما تغلبت عليها بركالت الرتجيح.وتلعب إنكلرتا
مبارياته�ا الثالث يف الدور األول عىل أرضها حيث تالقي كرواتيا
واسكتلندا وجمهورية التشيك ضمن املجموعة الرابعة.وأوضح
ساوثغيت“ :قلت قبل كأس العالم يف روسيا ،أننا نريد أن تفخر
البلاد بالفري�ق ،وأعتقد أنن�ا حققنا ذل�ك .بعض ذل�ك يتعلق
بالنتائ�ج ،وبعضها يتعلق بالطريقة الت�ي يتواصل بها الفريق
م�ع الجماهري .اآلن بالطبع إذا لم تف�ز باملباريات ،فهذا الفخر
غري موجود ،هذا هو الواقع”.

راموس يقبل قرار إنريكي رغم األمل
تلقى سيرخيو راموس خرب اس�تبعاده من تشكيلة إسبانيا
يف ي�ورو  2020بهدوء ،وتعامل م�ع املوضوع بمهنية عالية،
مؤكدا ً أنه س�يواصل العمل للعودة متعافي�ا ً وجاهزا ً لخدمة
ريال مدريد ومنتخب الروخا .وكان راموس قائد ريال مدريد،
الالع�ب األكثر مش�اركة مع منتخ�ب إس�بانيا برصيد 180
مباراة دولية ،الغائب البارز عن تش�كيلة لويس إنريكي التي
ضم�ت  24العب�ا ً للبطولة الت�ي تنطلق الش�هر املقبل .عانى
الالع�ب البالغ من العم�ر  35عامً ا من اإلصابة طوال موس�م
 ،2021 - 2020واقتصرت مش�اركاته عىل  21مباراة مع ريال
مدريد يف جميع املسابقات .مع ذلك ،أثار قرار لويس إنريكي
بع�دم اختيار رام�وس مفاج�أة ،خاصة أن�ه أبقى عىل
مقعدين فارغني إذ يسمح االتحاد األوروبي بـ26
اس�ما ً إال أن إنريكي اختار  .24وجاء استبعاد
راموس بعد غيابه عن املش�اركة مع فريقه
ري�ال مدري�د ط�وال الفترة األخيرة من
املوسم بسبب اإلصابة .وذكر إنريكي أنه
اس�تبعد راموس بس�بب عدم مشاركته
بص�ورة منتظم�ة من�ذ يناي�ر ،واصفا ً
القرار بالصعب لكنه يصب يف مصلحة
املجموعة ،وكش�ف إنريكي أنه أجرى
اتص�االً هاتفي�ا ً برام�وس ليشرح
ل�ه أس�باب اإلبع�اد .هذا وش�هدت

القائمة عدم ضم أي العب من ريال مدريد ،لتكون هذه املرة األوىل يف
تاريخ املنتخب اإلس�باني التي يشارك فيها يف بطولة كبرية من دون
أي العب من ريال مدريد.
لك�ن بينما كانت هناك درجة من الصدمة ،خاصة من جماهري ريال
مدريد ،يعرتف راموس بأنه ربما كان القرار األفضل للجميع.
وكت�ب قل�ب نادي ري�ال مدريد عىل حس�ابه يف تويرت“ :بعد ش�هور
صعبة وموس�م غريب ،ال يشبه أي يشء مررت به يف مسريتي  ،يأتي
اليورو”“.لقد كافحت وعملت كل يوم ،جسد ًيا وروح ًيا ،ألتمكن من
الوصول إىل جاهزيتي بنسبة  % 100من أجل ريال مدريد واملنتخب،
لك�ن األمور ال تسير دائمً�ا بالطريقة الت�ي نرغ�ب بها”.وأضاف:
“يؤملن�ي أال أك�ون ق�ادرًا عىل مس�اعدة فريق�ي أكثر وع�دم اللعب
إلس�بانيا ،لكن يف هذه الحالة ،أفضل يشء أفعله هو الراحة والتعايف
الت�ام والعودة الع�ام املقبل كما فعلنا دائمًا .إن�ه ألمر مؤلم أال تمثل
بلدك”.وخت�م“ :أتمنى لجميع زمالئي يف الفريق كل التوفيق وآمل أن
نقدم بطولة رائعة ،س�أكون مش�ج ًعا آخر يهتف من املنزل .صيحة
كبرية للجميع و”فيفا إسبانيا” ،و”هال مدريد “دائمًا!”بمشاركته يف
ً
متمثلة بـ 1790دقيقة ،تعترب هذه أدنى حصيلة مشاركة
 21مباراة
لرام�وس مع ناديه منذ قدوم�ه إليه عام  .2005ويب�دو أن راموس
يخطط لالس�تمرار يف اللعب على الصعيد الدويل ،فهو يتخلف بفارق
أربع مباريات دولية فقط عن املرصي أحمد حسن متصدر الالعبني
األكثر تمثيالً يف املناس�بات الدولية.ويأتي خلف حسن العب منتخب
الكويت بدر املطوع بـ 181مباراة دولية.

جولة خاصة من الكومنيبول لتفتيش بعض املالعب األرجنتينية
بعد الق�رار بإع�ادة جدولة مباري�ات كوبا
أميركا الت�ي كان م�ن املق�رر أن تلعب يف
كولومبي�ا ،أش�ارت الكثير م�ن التقارير
الصحفية أنه سيتم اختيار أماكن جديدة
للعب املباريات بعد أن يكمل اتحاد أمريكا
الجنوبية لكرة القدم كونميبول جولته
الخاصة بتفتيش ملعبني أرجنتينيني.

وس�وف تتوجه األنظار إىل مدين�ة البالتا التي
س�يزورها مس�ؤولو الكونميبول اللقاء نظر ٍة
عىل ملعبي إس�تاديو أونيكو وإستوديانتيس
َ
املرش�ح املحتم�ل
دي البالت�ا .ال�ذي س�يكون
مالعب الكوب�ا أمريكا
كملعب م�ن
لالعتم�اد
ٍ
ِ
وتوف�ره عىل جمي�ع الظروف
لحداثة نش�أ ِته
ِ
املطلوبة.
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حجب حسابات صحفيني يف غزة
على «واتس آب»

غزة /متابعة الزوراء:
بعد س�اعات عىل دخول وقف إطالق النار األخري حيز التنفيذ يف قطاع غزة ،اكتش�ف عدد من
الصحفيني الفلس�طينيني يف الجيب الس�احيل منعهم من الوصول إىل تطبيق الرس�ائل «واتس
آب».
وتواصلت «أسوشيتد برس» مع  17صحفيا يف غزة أكدوا أن حساباتهم عىل التطبيق محظورة
منذ يوم الجمعة ،وبحلول ظهر يوم االثنني أكد أربعة صحفيني فقط استعادة حساباتهم.
وتبرز الواقعة أح�دث خطوة مربكة اتخذتها رشكة «فيس�بوك» مالكة «وات�س آب» ،وتركت
املس�تخدمني الفلس�طينيني أو حلفاءهم يف حرية من س�بب اس�تهداف الرشكة لهم ،أو سبب
فرض رقابة عليهم من األساس.
وق�ال  12صحفيا من أصل  17تواصلت معهم «أسوش�يتد ب�رس» إنهم كانوا ضمن مجموعة
عىل تطبيق «واتس آب» تنرش معلومات متعلقة بعمليات حماس العسكرية.
ول�م يتضح ما إذا كان الصحفيون قد اس�تهدفوا لتلقيهم إش�عارات من الجماعة عىل «واتس
آب» .ورصح متحدث باسم «واتس آب» بأن الرشكة تحظر الحسابات بما يتفق مع سياساتها
«ملنع اإليذاء ووفقا للقانون املعمول به».
كما ذكرت أنها كانت عىل اتصال بوس�ائل إعالم خالل األس�بوع املايض لتوضيح ممارساتها،
مشرية إىل أنها «ستعيد إتاحة حسابات الصحفيني إن تأثر أي منها بذلك».

احلالة الصحية للصحفي الريسوني
تدفع حقوقيني إىل دق ناقوس اخلطر

هسربيس/متابعة الزوراء:
دخل إرضاب ّ
الصحفي املغربي س�ليمان الريس�وني يومه الـ ،47دون أن تنجح الوس�اطات
الحقوقية واملدنية يف ثنيه عن مواصلة “معركة األمعاء الفارغة” ،فيما يراهن حقوقيون عىل
تدخل الدولة إلنقاذ حياة ّ
الصحفي املتواجد رهن االعتقال االحتياطي منذ سنة كاملة.
ويخوض الصحفي س�ليمان الريس�وني ،رئيس تحري�ر جريدة “أخبار الي�وم” التي توقفت
ع�ن اإلصدار ،معركة طويلة من اإلرضاب عن الطع�ام ،مطالبا بتمكينه من رشوط املحاكمة
بالساح ،نظ�را ّ
العادل�ة ،بينما يطال�ب حقوقيون الس�لطات املغربية بتمتيع�ه رّ
لتوفر كافة
ضمانات حضور املحاكمة.
ويشير الحقوقي عادل تش�يكيطو إىل ّ
أن “إرضاب الريس�وني وصل إىل اليوم الـ ،47وهو ما
يؤك�د أن حياته يف خط�ر وأن وضعه الصحي مقلق” ،مربزا أن�ه “إذا تعرض ملكروه فإن هذا
األمر س�يكون بمثابة فضيح�ة حقوقية دولية ،وس�يكتب يف التاريخ أن الدول�ة تعاملت مع
قضية الريس�وني بطريقة لم تخضع ألي معيار من معايري املحاكمة العادلة” ،وفق تعبريه.
ووجه الحقوقي ذاته رس�الة إىل “العقالء يف الدولة” من أجل ّ
التدخل إلنقاذ حياة الريس�وني،
مربزا أن “القضية لم تعد قضية تمتيع هذا الصحايف برشوط املحاكمة العادلة ،بل هي قضية
أصبحت تدور حول إنقاذ حياته دون أن يصيبه مكروه نتيجة دخوله يف إرضاب عن الطعام”.
م�ن جانبه ،قال عب�د اإلله الخرضي ،رئيس املركز املغربي لحقوق اإلنس�انّ ،
إن “اإلبقاء عىل
الصحفيني سليمان الريسوني وعمر الرايض قيد الحبس االحتياطي بهذا الشكل يرخي بظالل
من الش�كوك والتخوفات ،خاصة يف ما يتعل�ق بصحة االدعاءات املوجهة إليهما ،مع التحفظ
عىل حقوق املشتكني لغياب معطيات يف املوضوع”.
وأورد الحقوق�ي ذات�ه ّ
أن “املغرب مطال�ب برضورة احترام املبادئ الدس�تورية التي تكفل
للصحفيين حقه�م يف التعبري ع�ن آرائهم ومواقفه�م إزاء القضاي�ا السياس�ية والحقوقية
الشائكة ،التي تدخل يف نطاق أداء واجبهم املهني دون التعرض ألي مضايقات”.
واعترب ّ
أن االعتقال االحتياطي يف القضايا الجنحية من الناحية القانونية “ال يجوز أن يتجاوز
مدة شهر ،ويمكن تمديده ملرتني ،وللمدة نفسها ،بمقتىض أمر قضائي بنا ًء عىل طلب النيابة
العامة مع تربير ذلكً ،
وفقا للمادة  176من قانون املسطرة الجنائية املغربي”.
كما زاد املتحدث نفس�ه“ :يف ما يتعلق بالقضايا الجنائية فإن مدة االعتقال االحتياطي تصل
إىل ش�هرينُ ،تج�دد يف ح�دود خمس مرات يف ح�ال عدم اتخاذ ق�ايض التحقيق أم�رًا بانتهاء
التحقيق خالل تلك املدةً ،
وفقا للمادة  177من قانون املسطرة الجنائية” .ويف حال عدم اتخاذ
قايض التحقيق أمرًا خالل تلك الفرتة ،يردف الخرضي ،فإنه يطلق رساح املتهمني يف القضايا
الجنحية أو الجنائية بقوة القانون مع استمرار التحقيق؛ لذلك وجب إطالق رساح الصحافيني
فورا ،وأي مضاعفات خطرية عىل حياتهما ستكون وصمة عار يف جبني املغرب”

الوكالة طردت مراسلها مصعب توران على خلفية سؤال استنكاري
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«األناضول» الرتكية تكتم أصوات صحفييها بتهمة التعامل مع منظمة إرهابية
أنقرة /متابعة الزوراء:
تس�ببت إثارة قضي�ة عالقة وزير
الداخلي�ة الرتكي س�ليمان صويلو
برجال املافيا يف طرد ثالثة صحفيني
من وس�ائل إعلام مختلفة إضافة
إىل توجيه تهم قضائية ضدهم.
وأعلنت وكالة “األناضول” الرتكية
الرس�مية ط�رد مراس�لها مصعب
ت�وران ،واتهمت�ه باالنتم�اء إىل
منظم�ة إرهابي�ة بس�بب س�ؤال
اس�تنكاري وجه�ه خلال مؤتمر
صح يف عن استمرار الوزير صويلو
يف منصبه بع�د الضجة التي أثريت
حول دعمه من قبل رجال املافيا.
وقالت وكال�ة “األناضول” يف بيان
عاج�ل “ت�م إبلاغ النياب�ة العامة
بالتحقي�ق م�ع املراس�ل مصع�ب
توران ،وحول ما إذا كان ينتمي إىل
منظمة إرهابي�ة ،وتم تقديم طلب
إللغ�اء بطاقة الصحف�ي الخاصة
به ،وإلغاء بطاقة عمله” .واتهمته
بانته�اك “املب�ادئ الصحافي�ة”
والقيام بـ”دعاية سياسية”.
وأثار توران جدلاً كب ً
ريا يف الش�ارع
الرتكي ،بع�د هجومه على الوزير
صويلو خالل مؤتم�ر عن لقاحات
كورون�ا ،حي�ث أح�رج ال�وزارء
املش�اركني يف املؤتمر بطرح سؤال
ح�ول “كيفي�ة إبق�اء الوزي�ر يف
منصبه ،رغم اعرتافات زعيم املافيا
الرتكي ،س�ادات بكر ،بأنه هو من
ساعده يف الوصول إىل منصبه”.
وأضاف توران “هل للحكومة خطة
بخصوص صويل�و!” ،متابعا “هل
اس�م حزب العدالة والتنمية ،الذي
بدأ كحركة اجتماعية لصالح األمة
عمره�ا  19عام�ا ،أصغ�ر م�ن أن

يستغنى عن سليمان صويلو الذي
ت�دور حوله الش�بهات؟ بالنظر إىل
ابني البالغ من العمر ثالث سنوات
ونصف الس�نة أش�عر بالخجل ألن
هن�اك م�ن يتخف�ون وراء األقنعة
التنكرية ،أليس لديكم أطفال؟”.
يخف الوزيران ذهولهما عندما
ولم
ِ
س�ألهما الصحف�ي عمّ�ا إذا كانت
ل�دى الحكوم�ة ّ
أي خط�ة للتعامل
مع هذه الفضيحة.
ّ
ح�ذر مدي�ر اإلعلام يف
ب�دوره
الرئاس�ة الرتكي�ة فخرالدين ألتون
يف تغري�دة عىل تويرت من ّ
أن “أولئك
الذي�ن يس�عون لتقوي�ض احرتام
دولتنا سيدفعون الثمن”.
زعيم املافيا سادات بكر ينرش منذ
أسابيع مقاطع فيديو عىل يوتيوب
يته�م فيه�ا أعض�اء يف الحكوم�ة
بالضلوع يف جرائم فساد.
وعلق توران على تهمة انتمائه إىل
منظمة إرهابية (جماعة فتح الله
غولن) عرب حسابه الرسمي بموقع
تويتر قائلا “ال عالق�ة يل بتنظيم

جماع�ة غولن وال بأي تنظيم آخر.
طرحت أس�ئلة تثري فضول جميع
املواطنني”.
وأدىل ت�وران الحق�ا ببي�ان نرشته
صحيف�ة “جمهورييت” وقال فيه
“أعتق�د أن ح�زب العدالة والتنمية
بحاج�ة إىل الع�ودة إىل مبادئ�ه
األوىل”.
وأضاف “أنا ش�خص أتب�ع جدول
األعم�ال ،اس�محوا يل ب�أن ألخص
بإيجاز ما ح�دث (…) .كنت هناك
كش�خص يتب�ع أجن�دة األخب�ار
العادي�ة .انحن�ى الس�يد رض�وان
تيزيل ،مستش�ار الوزير ،بقوة عىل
أذني وقال ‘نحن ال نطرح أس�ئلة’.
هذا ما جعلني أغضب”.
وتابع “كان�ت هناك ً
أيض�ا قنوات
تي.آر.تي ودي.إتش.إي واألناضول.
ماذا يمكن أن يسألك هؤالء الرجال
عىل أي حال؟ س�ألت سؤاالً ورأيت
أن الثق�ة بالنف�س ليس�ت عالم�ة
جيدة .عىل أي حال ،أعتقد أن حزب
العدالة والتنمية يجب أن يعود اآلن

إىل مبادئ�ه األوىل .يج�ب أن تك�ون
السياس�ة بمفردها أم�ام العدالة.
كان من الرضوري لسياس�ة البالد
أن تك�ون على املس�ار الصحي�ح
وأن تس�تعيد ج�و السلام .ل�ذا
حمّلت نفيس املس�ؤولية ،فكلمات
مستشار الوزير الذكي فرضت ّ
عيل
املسؤولية”.
كما قال توران ّإنه يعرتف بخطئه،
وأضاف “أنا أقبل هذا .أعتقد أن هذا
ّ
يضر بالهوية املؤسس�ية
الوضع
لوكال�ة األناض�ول ،حي�ث أعم�ل
برشف وفخ�ر ..أعتق�د أنني أضع
زمالئي يف موقف صعب .أعتذر عن
االنفعال ،لكن�ي ال أعتذر عن طرح
األس�ئلة ألن الجميع يح�اول إنهاء
حزب العدالة والتنمية”.
وبس�بب الواقعة طالب مستش�ار
وزي�ر الداخلي�ة الرتك�ي مظه�ر
يلدريم�ان باس�تقالة مدي�ر ع�ام
وكال�ة “األناضول” ،وذل�ك بعد أن
تس�بب زعي�م املافيا بك�ر ووزير
الداخلية يف طرد إعالميني ،حس�ب
م�ا أف�ادت ب�ه صحيف�ة “زمان”
الرتكية.
وفق�د كل م�ن س�ليمان وه�ادي
أوزيش�يك عملهم�ا بمؤسس�ات
إعالمي�ة ،بعدم�ا تق�دم وزي�ر
الداخلية ببالغ ضدهما عىل خلفية
ترصيحات زعيم املافيا سادات بكر
التي تفيد ب�أن االثنني كانا يعمالن
كوسيطني بينه وبني صويلو.
وحس�ب الصحيف�ة تق�دم وزي�ر
الداخلي�ة س�ليمان صويل�و ببالغ
ض�د اإلعالميين هادي وس�ليمان
أوزيش�يك بتهمة “االفرتاء” ونفى
أن تك�ون ل�ه عالقة ببك�ر ،واتهم

الش�قيقني بمحاول�ة اس�تغالل
اسمه.
كما داهمت الرشطة الرتكية مكتب
الصحفيين ،وقالت “جمهورييت”
إن الرشط�ة ص�ادرت الهوات�ف
املحمولة وامل�واد الرقمية الخاصة
باألخوين هادي وسليمان أوزيشيك
بع�د مداهم�ة مكت�ب موق�ع عىل
اإلنرتنت مملوك لهما يف إسطنبول.
وكان بكر زعم أن سليمان وهادي
توس�طا ل�ه عن�د وزي�ر الداخلي�ة
للتغايض ع�ن التحقيقات املرفوعة
ض�ده ،وعق�ب نفيهما نشر بكر
تسجيال للمكاملة معهما.
وأفادت الصحيفة ب�أن بكر املقيم
خ�ارج تركي�ا اس�تهدف وزي�ر
الداخلية س�ليمان صويل�و بعدما
وصف�ه األخري بأن�ه “زعيم تنظيم
إجرام�ي” ،حيث اس�تنكر بكر هذا
الوصف مشيرا إىل أنه “كان هناك
تعامل دائم مع وزير الداخلية الذي
وفر ل�ه الحماية األمني�ة يف بعض
األحيان”.وينرش س�ادات بكر منذ
ثالثة أس�ابيع مقاط�ع فيديو عىل
موقع يوتيوب يوجّ ه فيها ّاتهامات
إىل أعضاء يف الحكومة ومس�ؤولني
يف ح�زب العدالة والتنمي�ة الحاكم
بالضلوع يف جرائم وعمليات فساد
مختلفة وبخاصة سليمان صويلو.
ويف أح�د مقاطع الفيديو هذه قال
بك�ر ّ
إن وزي�ر الداخلي�ة س�ليمان
ّ
صويل�و وفر ل�ه الحماية و”رسّب
ل�ه” يف العام املايض معلومة رسيّة
أن القضاء فت�ح تحقيقا ً
مفاده�ا ّ
ّ
بحقه ،األمر الذي سمح له بالفرار
ً
من تركيا واإلفالت تاليا من قبضة
األجهزة األمنية.

بعد اخلالف بني اهليئات اإلعالمية املغربية

النقاب��ة الوطني��ة للصحافة تدع��و جملس الصحافة إىل نش��ر
الشروط املتبعة ملعاجلة ومحاية املعطيات الشخصية للصحفيني

الرباط /متابعة الزوراء:
اعتبرت النقابة الوطني�ة للصحافة ومهن اإلعلام يف املغرب
أن اعتماد املجل�س الوطني للصحافة للمعطيات الش�خصية
ملهنيي اإلعالم يف الدراس�ة التي نرشها مؤخرا بخصوص واقع
الصحافيين ،كان مخالف�ا للمواد القانوني�ة املتعلقة بحماية
األفراد يف ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
وأوضح�ت النقاب�ة يف بي�ان رس�مي أن م�ا ق�ام ب�ه مجلس
الصحافة يش�كل “رضبا ملجهودات املغرب م�ن أجل تكريس
حماي�ة املعطي�ات الش�خصية” ،إذ “أن اعتم�اد املعطي�ات
الشخصية يتطلب موافقة رصيحة من املعنيني”.
وق�دم املجل�س الوطن�ي للصحاف�ة بالرب�اط يف الخامس من
مايو الجاري دراسة إحصائية حول الصحفيني والصحافيات
املغاربة.
وتضمن�ت هذه الدراس�ة معطي�ات تفصيلية حس�ب الجنس
والوضعي�ة االجتماعي�ة واملس�تويات الدراس�ية ،وتوزي�ع
الصحفيين حس�ب املناط�ق وحس�ب القطاع�ات الصحافي�ة
واألقدمية يف العم�ل بالقطاع ،إضافة إىل معطيات دقيقة أخرى
تتعلق بمعدالت األجور يف القطاعات.
وأظهرت النتائج األولية للدراس�ة أن نسبة الذكور مهيمنة عىل
القطاع س�واء بالنسبة إىل السن أو العدد ،فيما يتجاوز متوسط
أجور الصحفيني العاملني يف القطاع السمعي البرصي والقطاع
الع�ام نظيره بالنس�بة إىل الصحافيين يف الصحاف�ة الورقية
واإللكرتونية.

وقال�ت النقاب�ة يف بيانه�ا املنتقد للدراس�ة إنه�ا فوجئت بعدم
احرتام رئاس�ة املجلس الوطني للصحافة للقانون سالف الذكر
يف معالجة البيانات الشخصية للصحفيني ،عىل اعتبار أن جميع
املعطيات املس�تقاة من الدراسة التي أنجزها املجلس بنيت عىل
معطيات شخصية قدمها صحفيون وصحفيات من أجل هدف
واحد ووحيد هو طلب الحصول عىل بطاقة الصحافة املهنية.
واملجلس الوطني للصحافة ،حس�ب القان�ون املحدث له ،هيئة
معنية بصيانة مبادئ رشف املهنة ،والتقيد بميثاق أخالقياتها،
لضم�ان وحماية حق املواط�ن يف إعالم متعدد وحر ومس�ؤول
ومهني ،وتطوير حرية الصحافة والنرش.

ويه�دف املجل�س إىل تفعي�ل التنظي�م الذاتي ملهن�ة الصحافة،
حي�ث يتوىل ،بموجب املادة الثاني�ة من القانون ،تطوير الرقابة
الذاتية لقطاع الصحافة والنرش ،بكيفية مس�تقلة وعىل أسس
ديمقراطية.
وتوقفت النقابة أيضا عند تقديم املجلس للدراسة لعموم وسائل
اإلعلام الوطني “تحت غطاء نقابي معني كان من املفرتض أن
يك�ون املجلس محاي�دا يف تعاطيه معه كهيئ�ة نقابية موازية،
كما أنه بالش�كل الذي يعد خرقا سافرا للفقرة الثانية من املادة
الرابع�ة التي تؤكد عىل أنه ال يح�ق ألي طرف ثالث االطالع عىل
املعطيات الش�خصية للصحافيني دون إذن رصيح وواضح من
املعنيني باألمر”.
ودع�ت النقاب�ة ،املجلس الوطن�ي للصحاف�ة إىل رضورة نرش
الشروط املتبع�ة يف معالج�ة وحماي�ة وتخزي�ن املعطي�ات
الش�خصية للصحفيات والصحفيني ،والترسي�ع بوضع عنوان
بري�د إلكرتوني رهن إش�ارة جميع الصحافيين املعنيني بهذه
املعطي�ات لتمكينهم م�ن ممارس�ة حقهم القانون�ي يف تغيري
أو طل�ب حذف املعطيات الش�خصية الخاصة به�م أو رفضهم
العتماد معطياتهم الشخصية يف أي دراسة.
وخلص�ت النقابة إىل أنه�ا تحتفظ بحقها يف اللج�وء إىل اللجنة
الوطنية لحماي�ة املعطيات ذات الطابع الش�خيص التي تخص
أعضاء النقابة الوطنية للصحافة ومهن اإلعالم املنضوية تحت
لواء االتحاد املغربي للشغل.

وكالة األنباء العمانية حاجز بني جملس الشورى واإلعالم
مسقط /متابعة الزوراء:
يش�تكي أعضاء يف مجلس الش�ورى
العمان�ي م�ن سياس�ة التعتي�م عىل
بعض أخباره يف وكالة األنباء العمانية
ووسائل اإلعالم التي تلتزم بما تنرشه
الوكالة ،فيما ي�زداد غضب العمانيني
م�ن أداء وزي�ر اإلعلام معتربي�ن أن
عهده ش�هد تراجع�ا يف أداء وس�ائل
اإلعلام لتصب�ح بعي�دة ع�ن قضايا
املواطن.
وناق�ش مجلس الش�ورى العماني يف
جلسته االثنني أسباب عدم بث وكالة
األنباء ُ
العمانية بعض أخبار املجلس،
وأس�باب توجي�ه وس�ائل اإلعلام
الحكومية والخاص�ة والصحف بعدم
نرش إال ما تبثه وكالة األنباء العمانية،
يف وقت تزداد فيه االنتقادات لوس�ائل
اإلعلام بالتغ�ايض ع�ن الكثير م�ن
األحداث التي تشهدها البالد.
ونقلت وكالة األنب�اء العمانية جدول
أعم�ال الجلس�ة واملواضي�ع الت�ي
طرحه�ا أعض�اء مجلس الش�ورى ،
دون أن تذك�ر امللف ال�ذي يتعلق بها،
يف تأكي�د لصحة االنتق�ادات املوجهة
للوكالة ولوس�ائل اإلعلام التي تلتزم
بما تبثه الوكالة فقط ،رغم أن مواقع
إخباري�ة عمانية أخ�رى تناولت هذا
املوضوع ولو باقتضاب.
وتتزام�ن االنتق�ادات الت�ي وجه�ت
إىل وكال�ة األنب�اء العماني�ة م�ع

حمل�ة واس�عة عىل وس�ائل التواصل
االجتماع�ي تنتق�د ممارس�ات وزير
اإلعلام عبدالله بن ن�ارص الحرايص،
وتطال�ب بإقالت�ه ألنه حج�ب تماما
األخب�ار الخاص�ة باالحتجاج�ات يف
والي�ة صحار ،وأم�ر بإع�ادة طباعة
صحيفة عم�ان الرس�مية بعد حذف
موضوع يوجه انتقادات.
وذك�رت مص�ادر مطلع�ة أن الوزير
الح�رايص من�ع نشر بي�ان مجلس
الش�ورى العاج�ل ح�ول أداء وزارة
الصحة يف التص�دي لجائحة كورونا،

حيث انتق�د البيان موض�وع التأخري
يف توفير اللقاح�ات وآلي�ة توزيعه�ا
وإجراءات أخرى.
كم�ا تم�ت طباعة ع�دد م�ن جريدة
عمان مرتني ألن العدد املسحوب كان
فيه تقرير ينتقد واقع الدراما العمانية
املسؤول عنها الوزير الحرايص.
وت�م منع الق�اص والكاتب محمد بن
س�يف الرحبي من الكتاب�ة يف جريدة
عم�ان بع�د يوم على نشره تغريدة
ق�ال فيها “ما ه�ي امل�ادة الصحفية
التي اس�تفزت وزير اإلعلام وجعلته

يأمر بس�حب نسخ عدد جريدة عمان
بتاري�خ  4ماي�و م�ن مناف�ذ البي�ع،
وإع�ادة موظفي املطبع�ة واملوزعني
مرة أخرى لطباعة وتوزيع عدد جديد
بعد إلغاء العدد الس�ابق؟” ،مؤكدا أنه
“يشء استثنائي جدا”.
وتعالت األصوات املنتقدة ألداء اإلعالم
العماني يف اآلونة األخرية ،إىل درجة أن
البع�ض اعترب أن اإلعالم يتحمل جزءا
م�ن غضب واحتق�ان الناس يف بعض
القضايا التي تشغل الرأي العام ،حيث
ينتظرون اإلجابة عن استفس�اراتهم

أو إثارته�ا أم�ام املس�ؤولني ،فيم�ا
يتجاهلها اإلعالم ويصمت عنها.
وبدت اإلش�ارة واضحة إىل ترصيحات
وزي�ر اإلعالم األخرية التي أش�اد فيها
بحس�ن إدارة جائح�ة كورون�ا فيما
انتقده�ا مجل�س الش�ورى يف بيان�ه
(املمن�وع م�ن النرش) ،وج�اء يف أحد
التعليق�ات عىل تويتر “تحدثني عن
أزم�ة اقتصادي�ة وصحي�ة وأزم�ة
وظائ�ف وتق�دم يل محتوى ‘س�نوات
الرخاء واالسرتخاء’ ،رسائلك لن تصل
إال عندما تكون الثقة حارضة”.
وأك�د ناش�طون أن م�ن الخط�وات
املهم�ة لتعزي�ز الثقة بين الحكومة
واملواط�ن #إقالة_وزير_اإلعلام الذي
تراجع اإلعالم يف عهده خطوات للوراء
ليصب�ح بعي�دا ع�ن قضاي�ا املواطن
ب�ل ويمن�ع نرشه�ا عندم�ا تطرح يف
الشورى والصحف.
عبدالل�ه ب�ن ن�ارص الح�رايص ق�ام
بحجب األخبار الخاصة باالحتجاجات
يف والي�ة صحار وأمر بإع�ادة طباعة
صحيفة عم�ان الرس�مية بعد حذف
موضوع يوجه انتقادات
وأضاف�وا أن الوزارة تحتاج لش�خص
قادر عىل صياغة خطة ش�املة تعيد
ثق�ة الش�ارع يف اإلعلام العمان�ي.
وأص�در الحرايص يف ديس�مرب املايض
قرارين وزاريني لتنظيم عمل الصحف
ووس�ائل اإلعلام ،وكان الفت�ا من�ح

وزارة اإلعالم صالحيات جديدة تكرس
س�لطتها عىل جميع النواحي اإلدارية
واملهنية لإلعالم والعاملني به.
وأصبحت مهنة الصحافة اإللكرتونية
والعاملين به�ا واملنش�آت اإلذاعي�ة
والتلفزيوني�ة اإللكرتوني�ة خاضع�ة
ألح�كام قان�ون املطبوع�ات والنرش
وقان�ون املنش�آت الخاص�ة لإلذاع�ة
والتلفزيون.
وقضت التعديالت الجديدة عىل الئحة
قان�ون املطبوع�ات والنشر بإدخال
املطاب�ع واملطبوع�ات اإللكرتوني�ة
ومزاولة مهنة استرياد أو بيع أو نرش
املطبوعات اإللكرتونية ووكاالت األنباء
اإللكرتوني�ة والصح�ف اإللكرتوني�ة
ومهنة الصحافة اإللكرتونية والعاملني
كمراس�لني لوكالة األنباء اإللكرتونية
إىل أحكام قان�ون املطبوعات والنرش،
حي�ث تسري عليه�م جميع�ا بن�ود
القانونني .وبموجب القرارين بإمكان
الصحافيين العاملين يف الصح�ف
اإللكرتوني�ة الحصول على ترخيص
مزاولة املهنة من وزارة اإلعالم.
ووف�ق التعديالت الجديدة فإن طلبات
الرتخي�ص للمطبوع�ات اإللكرتونية
وكذل�ك طلب ترخيص إلنش�اء وكالة
إعالن�ات إلكرتوني�ة أو دور نشر
إلكرتوني�ة مرجعه�ا الجدي�د وزارة
اإلعلام وتأخ�ذ نف�س املس�ار ال�ذي
تأخ�ذه دور النشر الورقي�ة وكذلك

وكاالت اإلعالنات التقليدية.
كم�ا قض�ت التعديلات الجديدة عىل
الالئح�ة التنفيذي�ة لقانون املنش�آت
الخاص�ة لإلذاع�ة والتلفزي�ون أن
ترسي أح�كام املادة  11م�ن الالئحة
واملتعلق�ة بطلب الرتخيص باملنش�أة
عىل املنش�آت اإلذاعية أو التلفزيونية
اإللكرتونية.
وأعطت التعديالت الجديدة املؤسسات
القائمة قبل هذه التعديالت مدة ثالثة
أش�هر لتوفي�ق أوضاعها م�ع البنود
الجديدة .وبهذا التعديل تنطبق جميع
الرشوط والضوابط التي تنظم إصدار
الصحف الورقية على تنظم وإصدار
الصح�ف اإللكرتوني�ة وكذلك املطابع
ودور النرش.
ويق�ول متابع�ون إن املش�كلة الت�ي
تتعل�ق باإلعلام العمان�ي بش�قيه
التقلي�دي واإللكرتوني هي يف طريقة
تعاطي�ه مع األوض�اع واألحداث التي
تجري يف البلاد ،وليس يف تنظيمه ،إذ
غالبا ما يتم اللجوء إىل مواقع التواصل
االجتماعي ووسائل اإلعالم الخارجية
ملعرفة ما يجري.
ويضيف�ون أن التعتيم عىل األخبار لم
يع�د مجديا يف العرص الح�ايل ،بل عىل
العكس يفت�ح الباب واس�عا لألخبار
املضللة والشائعات وتكريس الفوىض
يف غي�اب املعلومة املوثوق�ة يف اإلعالم
املحيل الغائب عن الشارع العماني.

ثقافية
العدد 7493 :االربعاء  26ايار 2021

اياد خضري
وضح�ت الروائي�ة نج�اح ابراهي�م عتب�ة
الرواي�ة ،ووف�رت لن�ا البحث ع�ن معرفة
معنى العنوان ،جاء يف مقدمة الرواية:
اإلسفيدار:
تس�مية فارس�ية لش�جر الغ�رب ،أو
الصفصاف يكثر يف املنطقة الفراتية ،يميل
عىل النهر ،ينحني إىل حد املالمس�ة ،ويبقى
عطشاناً ،رائحا ً يف نجواه.
عن أهمية امل�كان يف الرواية ،تقول الناقدة
املرصية سيزا احمد قاسم ( :اذا كان الزمن
يف الرواي�ة مختلف�ا ً عن زمن الس�اعة فأن
املكان فيه�ا هو االخر مختل�ف عن املكان
الطبيع�ي الذي تح�دده الجغرافي�ة ،او يف
الطبيعة من تضاريس فهو مكان تخييل يتم
ايجاده بواس�طة الكلمات وما يتم ايجاده
بواس�طة الكلمات يضفي عىل الرسد وعىل
الح�وادث وعىل الش�خوص الطابع الحيس
عىل الزمن طابع السريورة)
يف البدء الرسد عىل لسان البطلة فقد عانت
ً
عام�ا تحلم وأحرق�ت عقدين من
عرشون
الزمن حتى اس�تحالت اىل ش�جرة خرافية
تشعبت ذهوالً حتى سمعت أحد الشعراء:
((ال تكن ش�جرة ،فهذا زمن الفؤوس! ترى
م ّم صنعت ه�ذه الفأس ،لتجعلني حطاما ً
ّ
يلطخني بالن�واح والتش�ظي؟ ال أدري!))
ص4
فرح
من
به
ر
م
ما
فيه
تدون
مذهولة
تق�ف
ّ
ٍ
وألم ،ونجاح�ات ،وذنوب،
وترح،
ٍ
ٍ
وخ�وفٍ ،
وهم�وم ،س�افر اىل حل�ب ليتاب�ع
وأرسار،
ٍ
تحصيل�ه العلم�ي ،خمس�ون عام�ا ً وهي
تقرأ وتدون الرس�ائل الت�ي يبعثها ،تراقب
حضوره ،فتش�عر ان قلبه�ا ال يحتمل كل
ه�ذا اللق�اء ،أطلق�ت كلم�ات من الش�عر
مغن�اة ،صوته�ا الحزي�ن املنكسر حت�ى
رمقتها العيون بقلب موجع.
((« يا ريح جيب السفنّ ،
خل القلب يرتاح
وش�ما يطول الس�فر ما يتع�ب املالح))».
ص5
كان�ت تنتظره كلما س�معت طائرة عائدة
تشاهد املسافرين يلوحون بأيديهم ،تبقى
تعاتب�ه ربما لم يعرف الش�وق مثلها مرت
عشرون عام�اً ،عندما أتى تالش�ت رائحة
الغياب ،تس�معه أغنيتها التي طاملا غنتها
أمام النهر ورشوق الش�مس ،كانت تتمنى
عودته االمل الذي تنتظره.
((« كل يوم أقول الولف باجر يدق بابي
وب�كل عين أصيرن كح�ل ل�و ع�ادوا
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أحبابي))».ص6
التح�ق بصفوف املقاتلين يف حرب ترشين
وق�رر القتال مع من ق�رروا أن يقاتلوا من
بعيد يم�دون الوطن باألم�وال ،يجمعونها
ويرس�لونها اىل جهات معني�ة باألمر ،ليايل
عديدة ال يعرفون النوم.
كانت عاش�قة له وهو غري عاش�ق ،الحب
م�ن طرف واحد ،مش�اعرها جياش�ة غري
متبادل�ة تمتلك قدرة كبرية على توجيهها
ل�ه ،ولم تتوقع االس�تجابة من�ه ،منرصفا ً
عنها.
(( لق�د كان�ت كأي�ة أنثى تحل�م بزوج
وولد وبيت ،مَ ْ
�ن يكون ربّ هذا البيت ليس
مهماً؟ أما أن�ا فكنت أجهد نفيس ألن أغدو
امرأة تختلف عن نس�اء البلدة ،امرأة قادرة
أن تخل�ق نفس�ها ،تبدعه�ا بش�كل فريد،
وتستطيع فيما بعد أن تنتقي رجلها ،رجل
ل�ه صفات متميزة ،معظمها كانت فيك)).
ص12
عندما س�افر مزيد اىل الدراسة يف الجامعة
واللق�اء م�ع صديقه خلف الهوي�دي الذي
ش�اركه الغرفة أبن بلدت�ه وقريبه يف كلية
الط�ب الع�ام الفائ�ت ،أول م�رة يس�افر
ويشاهد املدن الكبرية.
مزيد يف كلية الهندسة استفادت الكلية من
اخرتاعاته ،فهو ش�اطر يف اخرتاع االجهزة
كس�ب حب أس�اتذته مما دف�ع الكثري من
الفتي�ان والفتي�ات لكس�ب صداقته ،لكنه
أكتفى بصداقات قليلة ،فتاة واحدة رف له
قلبه عندما ش�اهدها كانت يف كلية اآلداب
تدع�ى ( مين�ار) أرادت الجامع�ة تكريمه،

حملات من حياة الفنان الرائد فائق حسن

يف خيمة ( النابغة )
ناهض اخلياط

بعد أن أجازك ( النابغة ) يف خيمته
أداروا إليك ظهورهم
كصفيح بارد
وأغلقوا سمعهم
عن غمغمة الطفل
ورقصة الظالل
ألنها تيش بمقدمك
سماؤك بيضاء كالورق البكر
ويف البعيد البعيد
مدينة من ضياء
ْ
فتحت قصائ ُدك أبوابها
أيها املالكان الحارسان !
لك ُـما أن تذهبا اآلن !
فلن يستطيع أحد اقتحام عزلتهْ
وعليكما أن ترسعا إليه
حينما تنفتح الوردة يف قلبه !
لتضعا عىل صدريكما
ما تشاءان ...
من جمرا ِته الباردةْ
ولكن عليكما أن ترصخا :
إنه من كل ّـم األشياء كلها !
خذلوك
بع�د أن جعل�ت الوثنيين يأكل�ون
أصنامهم
ْ
ووضع الصباح تقدماته
تحت إطراقتك

كان�ت مينار ضمن الحضور ،س�افر معها
اىل أهله�ا واراد ال�زواج منه�ا ،لكن رفض
طلبه بعبارة ترن يف ذاكرته ( مصحف راش
ال يجمعنا).
الرواي�ة تنتق�ل بن�ا اىل مدين�ة ( لينت�ش)
النمساوية ،البطل ( مزيد ) يعمل يف مصنع
محركات ،يعش�ق عمله ويتفانى به ،أحب
فت�اة تدع�ى ( الكس�ندرا ) وتزوجها وترك
صديقة الطفولة ،كانوا يلتقون قرب شجرة
اإلس�فيدار عنم�ا كان�ت يف الص�ف الثاني
االعدادي وهو يف الصف الثالث الثانوي.
ج�اء دور االم تحكي عن ابنها مزيد عندما
كان عمره خمس س�نوات وكان ش�فاءه
بقدرة قادر ،ش�اهد يف املن�ام أمراه أعطته
الدواء أعشاب ،الدار مليان بهذه االعشاب،
بعد ايام شفى من مرضه الذي امتد اىل ايام
طويلة بمراجعة االطباء لم ينفع عالجهم.
الرواي�ة فيها الكثير من االمث�ال والحكم
اكتب بعضا ً منها:
(تبتس�م حين تنطق أمّ �ي بتل�ك الحكمة:
«أعطو الخبز لخبازه ،وللخياط قنبازه)».
فأجل�س قبالت�ك متمني�ة أن أك�ون إم�ا
العجني ،أو القماش ،لتشكلني كما تشاء).
ص16
((« كالوا طويلة ..كلت جاووس العسكر
كالوا صفرية ..كلت الزعفران أصفر
كالوا س�مرية ..كل�ت يا ريح�ة العنرب))».
ص11
(يقول�ون« :أم القتي�ل نام�ت واطمأن�ت،
بينما أم الضائع ظلّت الئبة كلبوة جريحة،
متمزقة)».ص12

(بق�ول باي�رون « :إن كنت ال أس�تطيع أن
أغدو معشوقاً ،فألعشق أنا)».ص13
الرواي�ة فيه�ا اس�تذكارات لكت�اب أمثال:
املنفلوط�ي وغورك�ي وبوش�كني وديكن�ز
والش�اعر ويتمان ودستوفسكي ،تدل عىل
ثقافة الراوية االديبة غالية.
الروائية نجاح ابراهيم اعتمدت عىل ركنني
م�ن أركان البن�اء الروائ�ي ،ه�ي الزم�ان
واملكان  ..الزمن يتص�ل بالحوادث واملكان
يتصل بالشخوص يعني املجتمع.
يقول الدكتور عبد امللك مرتاض  ( :أن الحدث
من حيث هو يتسم بالزمانية والزمن يجب
ان يتص�ف بالتاريخية ،فالزم�ن والتاريخ
هما يشء واحد ولكن ليس معنى ان يصبح
الروائي مؤرخا من دون أن يسعى ملعالجة
املش�كالت االجتماعي�ة والجمالية ) عيىس
الحلو تقنيات الرسد الروائي.
تعددت االمكن�ة يف الرواية ،منطقة الرقة/
حل�ب  /لينت�ش النمس�ا  /س�الزبورغ /
قس�م م�ن االمكنة ط�اردا ً الغرب�ة ومكانا ً
جاذبا ً للوطن.
ام�ا الزمن الروائي طويل امتد اىل خمسين
عام�اً ،بغي�ة الس�ماح للسرد باالمت�داد
واالتس�اع  ،كما س�مح لحوار الشخصيات
الداخيل والخارجي برسد احدث الرواية .
بعد ان علمت غالية بزواجه من الكستدرا،
صادق�ت رجل أس�مه ي�وري م�ن االتحاد
الس�وفيتي ،أح�د الوف�ود الذي�ن قام�وا يف
بن�اء الس�د يف املنطقة ،التقت ب�ه يف اعياد
السنة حيث ارتأت لجنة الصداقة السورية
الس�وفييتية أن يك�ون ه�ذا الي�وم حافالً

واختي�ار اللجنة م�ن غالية ضم�ن اللجنة
تمثل املرأة كونها اديبة لها مكانتها يف هذه
املدينة الحديثة ،كانت رشفتها مقابل رشفة
(يوري ) يش�اهدها يف الصب�اح والظهرية
من خالل رشفته وهو ينرش غسيل مالبسه
كان يحبها حبا ً قاتالً.
قالت  ((:مرّة سافرت إىل العاصمة ألشارك
يف مهرج�ان القص�ة ،مكث�ت ثالث�ة أيام،
غيابي جعل يوري هائجا ً مثل نمر حبيس،
ضائع�ا ً عصبياً ،أخذ يتص�ل بأمي يف اليوم
ع�دة م�رات ،حتى أضجره�ا ،وحني عدت،
وضع قبلة عىل خ ّدي ،مس�ح شعري بيده،
ث�م هبط كتل�ة جامدة على األريكة ،وراح
يف البكاء ،بكى بصوت مس�موع ومقهور،
دنوت منه ،أسندت رأيس عىل كتفه وبكيت
أيضاً ،بكينا طويالً ،وصمتنا طويالً ،بعدئ ٍذ
ح� ّدق إىل وجه�يّ ،
يفت�ش ع�ن يش ٍء أراده
ً
أدر إن كان قد
موج�ودا يف مالمح�ي ،ول�م ِ
وجده أم ال؟!))ص108
قض�ت فرتة س�نتني معه ،بعده�ا رحل اىل
بلاده البعي�دة ،بقي�ت فريس�ة الذكريات
والصور ،حمل معه بع�ض قصصها ،بقي
يراس�لها فترة حت�ى انقطع�ت رس�ائله،
ال تعرف الس�بب ،س�ألت بع�ض اصدقائه
قالو:
((« لقد ش�نق نفسه حني رأى ابنته «فريا»
تتاجر بجس�دها بعد حركة الربوسرتويكا
التي عمّت البالد ،فلم يحتمل معاناتها ،وال
استطاع إعادتها إليه ،وال انتشالها ،فأحبّ
الخالص)».ص111
يتحدث مزيد عن زوجته الكستدرا ،سمعتها
تقول « ألبّي ».هذه الكلمة كانت تنطق بها
س�ابقاً ،عندما كانت واقفة بزاوية صالت
املجتم�ع ،حني أقرتب منه�ا أحدهم ،ادعت
امام�ي بأن�ه قريب منه�ا ،احتضنها وقال
ضاحكاً:
((«الدم ينادي».
فأجابت بغبطة:
« ألبّي )) ».ص115
وأس�تمر بالحديث قائالً  :ذات يوم تسللت
من الصالون اىل املطب�خ وتكلمت بالهاتف
الفرع�ي س�معتها تق�ول ( ألب�ي ) بعدها
نطقت جملتني قصريتني بصوت منخفض
مع استبدال اللغة بلغة أخرى لم أفهم منها
كلمة واحدة بعدها خرجت دون ان تكلمني
وركب�ت الس�يارة ومضت ،اتض�ح يل بانها
خائنة قامت بتصوير مخططات مرشوعي
وعندما كلمتها قالت  :اريد اتباهى بك امام
أصدقائ�ي ،وبخته�ا وقل�ت لها ه�ذا خطأ

اعداد  /منتهى عبد اهلل
ولد الفنان التش�كييل الرائد فائق حس�ن يف بغداد عام
 .1914تخ�رج م�ن البوزار ع�ام  .1938أس�س فرع
الرسم يف معهد الفنون الجميلة عام ()1940 – 1939
م�ع املرحوم جواد س�ليم .ول�د يف بغداد ع�ام .1914
تخ�رج من البوزار عام  .1938أس�س فرع الرس�م يف
معهد الفن�ون الجميل�ة عام ( )1940_1939أس�س
جماع�ة الرواد عام  1950وش�ارك يف معارضها حتى
عام  1967حيث س�اهم يف تأس�يس جماع�ة الزاوية
وش�ارك يف معرضها األول .ش�ارك يف معرض جمعية
اصدقاء الف�ن عام  1943و .1946ش�ارك يف معرض
ابن سينا الذي اقيم يف بغداد عام ..1952
بدأ الفنان فائق حس�ن يف محلة البقجة ببغداد حياته
الفني�ة معبرا ً ع�ن الطبيع�ة الت�ي عاش�ها بواقعية
أكاديمي�ة كما عبر عنها يف بعض اللوح�ات بطريقة
املدرس�ة الحديثة ،رغم أنه كان رس�اما ً مقلدا ً لرسوم
عب�د القادر الرس�ام ..وفائق حس�ن ..يعترب الرس�ام
األول يف البل�د .بمنح�اه (األكاديم�ي) ولكون�ه أكث�ر
الرسامني واقعية ..اللتصاقه بالواقع والبيئة الشعبية
العراقية فضالً عن انه نحات بارع يف اللون فهو يهتم
ب�ه بالدرج�ة األوىل ..ول�م يهم�ل (الفورم -الش�كل)
النهما بالنسبة له عنرصان مكمالن لبعضهما البعض
ويتعام�ل معهم�ا .كوح�دة رضورية عضوي�ة لعمل
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ماجد الحجامي
ب�دأت الرحل�ة األوىل م�ن أمام ذلك
الفندق الش�اهق الكبير الذي يقع
وس�ط العاصمة (أوتاوا)  ،فوجئت
بخروج فتاة رش�يقة الق�وام ذات
وجه ضاحك جمي�ل تتجه مرسعة
إىل س�يارتي  .إتجهن�ا رشق�ا ً إىل
منزله�ا يف ح�ي (أورلين�ز)  ،كانت
ظريف�ة مرح�ة ل�م تتوق�ف ع�ن
الحدي�ث و امل�زاح والضح�ك طيلة
الرحلة التي استغرقت نصف ساعة
تقريبا ً  ،وقفنا أمام منزلها الصغري
التي تسكنه مع شقيقتها الصغرى
لك�ن حديثن�ا ل�م يتوق�ف  ،أخذت
تتحدث عن عملها الشاق يف الفندق
الذي يقيض عىل أغلب أوقاتها وعن
قس�وة والديها الذلني إنفصال دون
أن تنال منهم�ا عطفا ً أو اهتماما ً ،
تحدثت عن وحدتها املريرة وحظها
اليسء مع الرج�ال لم تقرتن بأحد
على الرغ�م م�ن كث�رة رفاقه�ا و
أصحابه�ا الذين يروق لهم الحديث
معه�ا والتمت�ع برفقته�ا دون أن
يخفي املتزوج�ون منهم صداقتهم
معه�ا عن نس�ائهم ألنه�ن يدركن
جيدا ً أنها ليس�ت تلك الفتاة املاكرة
التي تخطف الرجال من أزواجهن .
واسيتها قائالً:

اللوحة
أضحى فائق حس�ن خالل النص�ف الثاني من القرن

العرشين ظاهرة متميزة يف الفن العراقي فهو املؤسس
األول – بلا منازع – لفن الرس�م يف (الع�راق) هذا ما
وصفه زميله الفنان الراحل ش�اكر حسن آل سعيد يف
أحد لقاءاته فهو حقا ً فنان كبري له الفضل يف ارس�اء
قاعدة فنية عىل اسس موضوعية أسهمت يف تأسيس
معه�د الفن�ون الجميلة بالتع�اون م�ع زميليه فنان
الش�عب جواد س�ليم والفنان املرسح�ي القدير حقي
الش�بيل .وتج�در اإلش�ارة إىل أنه منذ طفولت�ه ..كان
بارعا ً بفنه من خالل موهبته التشكيلية وأسلوبه الذي
ن�ال اعجاب الناس به .لرصده (لواقع) الذي يعيش�ه
فعندما ارس�ل يف بعثة إىل باريس لدراسة الفن ..جمع
أغلب اعماله وقام بعرضها عىل (الربوفسور روجيه)
فقرر قبوله فوراً ،عىل أثرها وبال تردد حسب ما ذكره
هو .بع�د تخرجه من (البوزار) يف فرنس�ا عام 1938
اشترك يف نفس العام يف العدي�د من املعارض يف بغداد
وبريوت والكويت ومرص والجزائر واملغرب وأمريكا .
يف الح�ادي عرش م�ن كانون الثاني ع�ام  ،1992رحل
الفن�ان التش�كييل العراقي املميز يف غربته الباريس�ية
وحيدا ،إال من ادواته والوانه وحكايات مرضه وعذاباته
و(غليونه) ذل�ك الذي كان ينىس كل يشء اال هو ،تركه
مس�تعرا بالدخ�ان ال�ذي راح يخ�رج م�ن فتحتيه ثم
انطف�أ ،رحل وكان يتمنى ان يش�م رائحة الوطن الذي
طاملا عرب عنه يف لوحاته ورسم حنينه اليه .

أوليفيا
 إن�ت فت�اة جميل�ة طيب�ة القلببريئ�ة النف�س عذب�ة ال�كالم .
ستجدين من يستحقك يوما ً .
 ش�كرا ً ل�ك  ،ال أري�د أن أثني عىلنفسي لكنن�ي على يقين أن م�ن
سيش�اركني حيات�ي س�يكون
محظوظ�ا ً ج�دا ً ألنني س�أهبه كل
جهدي ووقتي كي أجعل منه زوجا ً
س�عيدا ً  .س�أحتاج إليك كثريا ً أريد
رقم هاتفك ؟
طلبتن�ي بع�د أس�بوعني لكن من
منزله�ا ه�ذه املرة  ،ذهب�ت بها إىل
متج�ر بي�ع البيرة املبردة  ،بدأت
حديثي معها :
هل وجدك سعيد الحظ ؟ال ليس بعد ؛ ياإله�ي ! ه�ل أصي�ب الش�باببالعم�ى ؟!  ،التقلق�ي س�يجدك
أحدهم يوم�ا ً  ،لكن عليك أن تعتني
بنفس�ك أيضا وتعريف كي�ف ومتى
ترم�ي ش�باكك ث�م تختاري�ن من
تشائني  ،هناك أش�ياء كثرية تفتن
الرج�ال وتجذبه�م بش�دة  ،حالوة
الحدي�ث  ،طريق�ة املشي  ،س�حر
العي�ون  ،ح�ركات الي�د والتنسي
امللب�س املثري ال�ذي يرغب�ه الفتية
ولي�سالفتي�ات،
عدت به�ا إىل منزلها مع صندوقني

من بيرة (مولس�ن) بع�د أحاديث
كثيرة التخلو م�ن ضح�ك ومزاح
 ،ش�كرتني على نصائح�ي  ،نزلت
رافعة يدها مودعة ثم أردفت قائلة
 :أراك قريبا .
ْ
إتصل�ت ذات مس�اء ك�ي أحرض
إىل مطع�م (مونتانا) أخ�ذت تقفز
فرح�ا ً عندما و ُ
َقفت أمامها  ،دلفت
بعجال�ة إىل س�يارتي  ،عانقتن�ي
بقوة  ،وضع�ت كفيها عىل وجهها
 ،رفعت رأسها قائلة :
 وجدته لق�د وجدته أخريأ وجدته ،ش�اب وس�يم خل�وق زمي�ل يل يف
العمل كنت أش�ك بنظراته وكلماته
منذ أيام حتى دعاني إىل العش�اء يف
ه�ذا املطعم  ،لقد رح�ل قبل قليل ،
ليتك رأيته  ،آه كم أنا س�عيدة هذه
الليلة .
 ك�م أنا س�عيد بهذا الخرب الس�اركنت على يقني أن ف�ارس أحالمك
سيأتي يوما ً .
 قال إنه يس�كن م�ع والديه  ،لقددعان�ي إىل العش�اء بمنزل�ه ك�ي
أتعرف عليهما ،وأن�ت بالتأكيد من
س�يأخذني إىل هناك مس�اء السبت
القادم .
ُ
وصل�ت
خرج�ت راكض�ة عندم�ا
منزلها مساء السبت بهيئة جميلة

وهي ترتدي فس�تانا ً ذهبيا ً قصريا ً
جذاب�ا ً ومثيرا ً  ،إس�تدارت ح�ول
نفسها خاطبتني عن بعد :
 كيف تراني الليلة ؟ ياإله�ي ! إذا رآكِ (ب�راد بيت ) أو(جون�ي ديب ) مل�ا نفذت�ي منهما
هذه الليلة  ،هيا بنا أرسعي
ب�دأت تصفف ش�عرها أم�ام املرآة
األمامي�ة  ،تلمع ش�فتيها  ،تحثني
على الرسع�ة بين حين وآخ�ر ،
ْ
وقف�ت ع�ن الرق�ص والتصفي�ق
َت
ُ
قائال :
عندما مسكت يدها
 إس�معيني جي�دا  ،علي�ك أنتتظاه�ري بالخجل أم�ام والديه ،
التس�أيل كثيرا ً  ،إذا س�ألك أحدهم
التجيبي قبل أن تتأني قليالً  ،راقبي
لسان ِك جيدا ً فهو غري مطيع ل ِك  ،بل
يستحق أن ُي َ
قط َع أحيانا ً
 كون�ي قريب�ة من أُم� ِه دائما ً كيتحدثه عنك بثناء بعد خروجك .
ُ
رجع�ت إىل حي (ب�ار هيفن) بعد
ً
ثالثة ساعات  ،كان واقفا إىل جانبها

عندما كانت تنتظرني خارج منزله
الكبري  ،وضع س�تني دوالرا ً يف يدي
ً
قائلا  :هذه إجرت�ك  ،لقد حدثتني
عنك كثريا ً  ،شكرا ً لك .
ل�م أكم�ل طريق�ي بل توقفت
بع�د أن غادرنا بدقيقتني  ،س�ألتها
قائالً :
 ها قويل ما لديك . كان كل يشء على ماي�رام  ،لقدً
ً
س�عيدة جدا ً
فعلا وكنت
أحبون�ي
 ،لك�ن أم�ه قالت ل�ه كلم�ة نزلت
كالخنجر يف صدري .
 العليك بما تقوله أمه  ،ستنفردينبه مستقبالً بعيدا ً عنها .
ْ
خل�ت يف دوام�ة م�ن الضح�ك ،
َد
َّ
ْ
دمع�ت عيناها  ،إلتفت�ت إيل بوجه
حزين قائلة :
 قال�ت له أم�ه  :ماأجمل اختياركياعزيزي أوليفيا فتاة رائعة نريدها
أن تكون واحدة من األرسة  ،التنىس
أن تعرفه�ا إىل زوجت�ك عندما تأتي
من أمسرتدام .

9

فضي�ع وعن�د مطالبت�ي بالكاميرا قالت:
ليس�ت معي ،س�قطت مني ،ص�ورت كل
االوراق يف مكتبي بكامريا صغرية.
((نظرت إليه�ا بغضب ،ورحت أبحث عن
الكامريا التي اختفت إىل األبد )) .ص 117
كان�ت الكس�تدرا تص�وره وه�و نائ�م
وتصوره م�ع اصدقاء غرباء تعرف عليهم
من خاللها ،جاسوسة صورت كل ما يملك
من مهارة ومشاريع.
يقول هارينغتون املمثل االنكليزي :الخيانة
ال تزده�ر ،ألنها اذا ازدهرت فلن يجرؤ أحد
عىل تسميتها خيانة.
وص�ل جثمان�ه مزي�د اىل بلدت�ه ،بع�د
تصفيته.
((رصخ أحده�م في�ك ،وهو يف�رش كفيه
عىل الخشب الصقيل:
ّ
« قم يا مزيد ،دخيلك قم ،وكذب أعيننا».
ويغريك الس�كون ،والن�وم اللذيذ ،فينطلق
صوت امرأة عمك ،بعد أن خمش�ت الوجه،
ونفر الدم من خديها:
« خلّ�و العزي�ز ين�ام ،ال تجعدون�ه))».
ص126
وتعالت األصوات بالبكاء ،والنواح
قال :عصام أخو مزيد
عيني طويالً ،وظلّ
((قال بعد أن تطلّ�ع يف
ّ
دمعٌ يتالمع يف عينيه:
« أتدرين؟»
ُ
قلت:
« أدري ماذا؟»
قال ببطء وانكسار:
« بينما كان الش�يخ يقوم بغسله ،قرأت ما
قد وشم عىل زنده األيرس».
سألت بفضول:
« وما كان عىل زنده؟»
«اسمك»
اقشع ّر بدني حني سمعت ذلك ،دارت الدنيا
بي ،خ�ارت ق�واي ،وارتميت على األرض،
غائب�ة من كل يشء ،وحني اس�تفقت كنت
بني يدي عصام )) .ص131
الرواية كثرية االحداث ،استخدمت الروائية
نج�اح ابراهي�م الحك�ي يف املت�ن اكثر من
راوي اي تع�دد ال�رواة الحك�ي يف الرواية،
يتناولون الواحد تلو االخر ،كل واحد يرسد
قصت�ه وه�ذا م�ا يس�مى بالحك�ي داخل
الحك�ي يقول د .حمي�د الحمداني يف كتاب
النص الرسدي من منظ�ور النقد االدبي (:
عىل مس�توى الف�ن الروائي ي�ؤدي هذا اىل
خلق ش�كل ضمير متميز يس�مى الرواية
داخل الرواية ).
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آســــــــفة..

د .وليد جاسم الزبيدي
ْ
قالَ ْتُ :
آسـفة..
أتيت َك
ولغريتي َ
ْ
واصفة..
لك
َ
ّ
ملّا أرى بعض الندى
ّ
ْ
خائفة..
يب أُميس
يف الش ِ
ل ْو م َّر عط ٌر بيننا
من زهر ٍة َ
ْ
بك عارفة..
ُ
ُ
وكرهتها
لقطفتها
ْ
ّ
روض عاصفة..
وبكل
ٍ
ُ
لحظات صم ِت َك حريتي
ٍّ
ْ
ُ
ودروب شك زائفة..
ُ
األنفاس يف
وتسارع
ِ
ْ
ّ
ُ
َك َد ٍر ُتحلق واجفة..
إن َ
ُ
عيون َك ْ
غف ْت
حتى
ُ
ْ
ُّ
سأظل أسأل عاكفة..
عن ِّ
لم ُدلّني
أي ُح ٍ
ْ
أو يف الحكايا السالفة..
َه َو ٌ
س يدو ُر بخاطري
َ
ْ
من بسم ٍة لك خاطفة..
أحرف َ
س ّطر َْتها
من
ٍ
ْ
َ
ونفخت فيها العاطفة..
َ
أنت الذي َ
صيرّ َتني
ْ
عازفة..
وترا ً بلح ِن َك
َ
ً
وشبب ُْت نجما يف سما
ْ
قاطفة..
روض لعش ِق َك
ٍ
هذيت ّ
ُ
فأنني
َهبْني
َ
ش َغ ٌف َ
ْ
وكاشفة..
إليك
ما َ
هاج يف قلبي الهوى
ُ
َ
ْ
ُ
فآعذ ْر أتيتك آسفة..
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلا

أسباب وعالج النحافة خالل مرحلة املراهقة

مشاكل الزواج من مطلق ..وكيف تتجاوزينها؟
ّ
إن مقوم�ات النج�اح الحقيق�ي ّ
ألي
زواج هي حجم ما يربط بني الزوجني
من و ّد وتفاهم ،وهو أمر قد يتحقق يف
تجرب�ة زواج وقد ال يتحقق يف أخرى،
وبالتايل يكون مصريها الطالق ،ولكن
حين يفك�ر الرج�ل بال�زواج مجد ًدا
واستئناف الحياة مع رشيكة أخرى،
عليك أن�تِ قبل االرتباط ب�ه والقبول
بال�زواج من�ه أن تعلم�ي أن له�ذه
العالق�ة  -الزواج م�ن مطلق  -بعض
املش�كالت واملحاذير الت�ي قد تعانني
منها.
فيم�ا يلي س�نخربكِ بأهم مش�اكل
ال�زواج م�ن مطل�ق ،وكي�ف يمكنكِ
التغلب عليها:
• يحك�م علي�كِ بمكي�ال زوجت�ه
السابقة
ً
مسبقا من دون
أي أنه سيحكم عليكِ
أن يستمع إىل «إفادتك» ،وسيعترب أنكِ
تخفني عن�ه وجه�كِ الحقيقي طوال
الوق�ت ،لذل�ك علي�كِ أن تتع�ريف عىل
ش�خصيته وماضيه جي ًدا ،وأس�باب
فشل عالقته الزوجية السابقة؛ حتى
تتمكن�ي من تجنب الوق�وع يف نفس

أخطاء املايض.
• أطفاله
يف الغالب الرج�ل املطلق لديه أطفال،
ً
رجلا عمل ًيا
وذل�ك األمر يجع�ل منه

املطبخ ..

ً
رومانس�يا كمن
بعض اليشء ،وليس
لم يسبق له الزواج ،وهنا قد تشعرين
باإلحب�اط ،وبأن�ك أ ّم ألطف�ال وليس
ً
عروس�ا ،فعليكِ أن تأخ�ذي هذا األمر

بعين االعتبار من ناحي�ة تقبّلك لهم
وتقبّلهم لكِ .
• الزوجة السابقة
معظ�م الرجال املطلقين ال يقومون

بالتخل�ص نهائ ًي�ا م�ن زوجاته�م
السابقات ،فقد تجدين زوجك يتواصل
ً
كثيرا م�ع زوجت�ه الس�ابقة؛ ألنه�ا
أردت االرتباط
حاضن�ة ألوالده ،ف�إذا
ِ
برجل مطلق؛ عليكِ ّ
تقبل ذلك.
• املشاعر السابقة
يلج�أ بع�ض الرج�ال يف كثير م�ن
األحيان لل�زواج مبارشة بعد الطالق،
يف محاولة للخروج من تبعات زواجه
الفاش�ل ،ويحتفظ بمش�اعره تجاه
زوجته الس�ابقة ،التي من املمكن أن
يدفع�ه الحنني إليها م�ن وقت آلخر،
لذل�ك عليكِ التأكد م�ن أن من تريدين
ال�زواج من�ه ق�د تخل�ص نهائ ًيا من
مش�اعره تجاه من طلقه�ا ،ولم يعد
يربطه بها أي روابط.
• التدقيق املبالغ فيه
بع�د تجرب�ة زواج فاش�لة ،يح�اول
معظ�م األزواج تدارك األخط�اء التي
ً
س�ابقا ،لذل�ك عليكِ أن
وقع�وا فيه�ا
تتوقع�ي أال تك�ون ترصف�ات زوجك
عفوية ،بل سيحاول التدقيق يف جميع
التفاصيل؛ ً
ظنا منه أنه سيحافظ عىل
حياته الزوجية هذه املرة.

دجاج بصلصة الطماطم والكاري

املكوّنات
ّ
ّ
متوسطة
مقطع إىل مكعبات
صدر دجاج
الحجم  500 -غرام
كاري  -ملعقتان ونصف صغريتان
زيت نباتي  -ثالث مالعق كبرية
طماطم مهروس�ة  -كوبان ونصف
ّ
مقطع إىل رشائح رفيعة 1 -
بصل
ّ
مقطع  -فص
ثوم
كزب�رة مفروم�ة فرم�ا ً ناعم�ا ً  -باق�ة
صغرية
بقدون�س مف�روم فرم�ا ً ناعم�ا ً  -باقة
صغرية
بازيالء مجمدة  -كوب ونصف
ملح  -رشة

فلفل أسود  -بحسب الرغبة
ماء  -كوب
طريقة العمل
 حم�ي نص�ف كمي�ة الزي�ت يف مقالةوأضيفي رشائح البصل ،الثوم والطماطم
املهروسة وحركي جيداً.
 ّنكهي مكعبات الدجاج بالكاري ،امللح
والفلفل.
 يف مقالة ثانية إستخدمي ما تبقى منالزيت واقيل الدجاج وقلبّيه حتى يحمر.
 انقلي الدج�اج إىل قدر آخر واس�كبيفوق�ه صلص�ة الطماط�م ،ك�وب املاء،
حبوب البازيالء وكل من باقة البقدونس
والكزبرة.

 ريش القلي�ل من امللح ،الفلفل األس�ودوالكاري.
 اتركيه�ا لتنض�ج ملدة تتراوح بني 15و 20دقيقة وق ّدمي الطبق ساخناً.
نصائح
يمكن�ك أن تقدمي هذه الطبخة يف طبق
من الفخ�ار .ق ّدم�ي األرز بجانب طبق
الدجاج بصلص�ة الطماط�م والكاري.
يمكن�ك ان تنكه�ي الطب�ق بالزنجبيل،
الكرك�م والكم�ون .إذا أحبب�ت ه�ذه
الوصف�ة يمكن�ك ان تجربيها بصلصة
مختلفة ،مث�ل :دجاج بصلص�ة الحلو
والحام�ض أودج�اج هن�دي بصلص�ة
الزبدة.

نصائح طبية

أعراض مرض داء القطط وطرق التشخيص
داء القط�ط هو ع�دوى يس�ببها طفييل،
وهذا الطفيل يسمى التوكسوبالزما ،الذي
يمكن العثور عليه يف براز القطط واللحوم
غري املطبوخة جي�داً ،وخاصة لحم الغزال
ولح�م الضأن ،كم�ا يمك�ن أن ينتقل عن
طريق املياه امللوثة.
ويمك�ن أن يك�ون داء القط�ط مميت�ا ً أو
يسبب تشوهات خلقية خطرية للجنني إذا
أصيبت األم الحامل بالعدوى ،ولهذا السبب
يويص األطباء بعدم قيام الحامل بغرف أو
تنظيف صناديق فضالت القطط.
وال تظه�ر أي�ة أعراض على اإلطالق لدى
معظم املصابني بداء القطط ،ووفقا ً ملصدر
موث�وق ملراك�ز الس�يطرة على األمراض
والوقاي�ة منها (َّ ،)CDC
فإن األش�خاص
األكثر عرضة لإلصابة بعدوى خطرية هم
أولئك الذي�ن يعانون من ضع�ف يف جهاز
املناع�ة ،واألطفال الذي�ن يولدون ألمهات
مصابات بعدوى نشطة أثناء الحمل.
ق�د ال تظه�ر أي عالمات أو أع�راض عىل
معظم األش�خاص الذين أصيبوا بالطفيل
املسبب لداء القطط ،وقد يعاني األشخاص
الذين تظهر عليهم األعراض من:
 حمى. -انتف�اخ الغ�دد الليمفاوي�ة وخاص�ة يف

سلوكيات

الرقبة.
 صداع. آالم يف العضالت. التهاب الحلق.ويمك�ن أن تس�تمر ه�ذه األع�راض ملدة
ش�هر أو أكثر ،وعادة ما ت�زول من تلقاء

نفسها.
تشخيص داء القطط
س�يقوم طبيب�ك عادة بإج�راء فحص دم
للتحق�ق من وجود أجس�ام مض�ا ّدة لهذا
الطفي�ل؛ فالجس�م املض�ا ّد ه�و نوع من
الربوتين ينتجه جهاز املناعة عند تعرضه

للتهديد بمواد ضارّة ،وتكتش�ف األجسام
املضا ّدة املواد الغريبة عن طريق عالماتها
الس�طحية ،والتي تس�مى املس�تضدات،
وتش�مل :الفريوس�ات ،البكتريي�ا،
الطفيلي�ات ،والفطري�ات ،وبمج�رد أن
يتطور الجسم املضا ّد ض ّد مستض ّد معني،
فإنه س�يبقى يف مجرى الدم للحماية من
العدوى املستقبلية بهذه املادة الغريبة.
وإذا س�بق ل�ك التعرض للتوكس�وبالزما،
فس�تكون األجس�ام املض�ا ّدة موجودة يف
دمك ،وهذا يعني أنك س�تختربين إيجابية
لألجس�ام املض�ا ّدة ،وإذا كان�ت نتائ�ج
اختباراتك إيجابية ،فهذا يعني أنك مصابة
به�ذا املرض يف مرحلة ما م�ن حياتك .وال
تعن�ي النتيج�ة اإليجابي�ة بالضرورة أن
لديك حاليا ً عدوى نشطة.
وإذا ج�اءت اختباراتك إيجابية لألجس�ام
املض�ا ّدة ،فقد يقوم طبيب�ك بإجراء مزيد
م�ن االختبارات؛ للمس�اعدة على معرفة
وقت إصابتك بالعدوى بالضبط.
ً
حاملا وتعانين م�ن ع�دوى
وإذا كن�تِ
نش�طة ،فق�د يفح�ص طبيب�ك الس�ائل
األمنيويس ودم الجنني ،ويمكن أن تساعد
املوجات فوق الصوتية أيضا ً عىل تحديد ما
إذا كان الجنني مصاباً.
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يصاب عدد من الشباب والفتيات يف مرحلة املراهقة بالنحافة وانخفاض
مؤرش كتلة الجسم عن الطبيعي ،وقد تكون األسباب مرضية أو نفسية
ً
أحيانا
أو تقليد لبعض الش�خصيات املؤثرة وعارض�ات األزياء ،ولكنها
تنتج عن عادات غذائية غري صحية.
تؤك�د الدكتورة جيه�ان أحمد الدم�رداش أخصائية التغذي�ة العالجية
والس�منة والنحافة «أنه خالل مرحلة املراهقة نجد ظاهرة فقد الوزن
موجودة بصورة ملحوظة دون معرفة الس�بب وراء النحافة وعالجها،
وتعترب العادات الصحية هي كلمة الرس يف فقدان وزن املراهقني.
ومن أهم أسباب نقص الوزن
 -١تناول األطعمة غري الصحية
واالبتع�اد عن تناول األطعمة الغنية بالعنارص الغذائية الهامة واملفيدة
للجسم مثل الكالسيوم الذي ُيعترب رضور ًيا لبناء عظام قوية واألطعمة
الغني�ة باملعادن والفيتامينات وأهمها الحديد الذي يع ّد مهمًا بالنس�بة
للمراهق�ات اللواتي يفق�دن كميات كبرية من الدم خلال فرتة الدورة
الشهرية.
 -٢إهمال الوجبات الرئيسة
إهم�ال تن�اول الوجب�ات الثلاث الرئيس�ة يف الي�وم ي�ؤدي إىل ح�دوث
اضطرابات يف عملية التمثيل الغذائي فيحدث نقص ملحوظ يف الوزن
 -٣حاله مرضية
مثل حدوث خلل وزياده نش�اط الغدة الدرقية في�ؤدي إىل زيادة الحرق
ونقص الوزن
 -٤تناول األدوية
ي�ؤدي تن�اول بعض األدوي�ة إىل امتصاص الجس�م لكمي�ات قليلة من
السعرات الحرارية مما يتسبب يف نقص الوزن.
 -٥التوتر والقلق
زي�ادة القلق والتوت�ر خاصة أثناء فترات الدراس�ة واالمتحانات ،مما
ي�ؤدي إىل زي�ادة يف حرق الس�عرات الحرارية وبالتايل قد يتس�بب بفقد
بضعة كيلو جرامات من الوزن.
 -٦كثره ممارسة الرياضة
مع البعد عن تناول األطعمة الغنية بالربوتينات بخاصة بعد ممارس�ة
التمارين الرياضية ُيس�اعدان يف اس�تهالك الجس�م لكميات كبرية من
ّ
ويحف�زان التمثي�ل الغذائي مما ي�ؤدي إىل فقدان
الس�عرات الحراري�ة
الوزن.
لحل مش�كلة خس�ارة الوزن أثناء فرتة املراهقة يجب اتب�اع أنظمة غذائية
صحي�ة مع االهتم�ام برشب املاء واالهتم�ام بالتغذية الس�ليمة عن طريق
طبي�ب متخصص يحدد عدد الس�عرات التي يحتاجها الجس�م خالل اليوم،
وإجراء التحاليل الالزمة لتفادي أن يكون هناك سبب مريض وراء النحافة.

تدبري منزلي

يف ظل جائحة «كورونا» ..تعرف على أفضل الطرق لتعقيم هاتفك
يم ّر العالم يف واحدة من أصعب
فترات جائح�ة كورون�ا؛ فبعد
املوج�ة الثالث�ة م�ن الفريوس،
ّ
يتوخ�وا
يج�ب على الن�اس أن
الح�ذر ..وألن االطباء أجمعوا أن
الهاتف املحمول هو من األشياء
التي يمكن أن ينتقل الفريس من
خاللها ،جمع لكِ “س�يدتي.نت”
أفض�ل الط�رق لتعقي�م الهاتف
وجعله خال ًيا من الفريوسات،
ّ
املتخصص�ون يف األمراض
يق ّدر
املعدية أن فريوس كورونا يمكن
أن يلتصق باألسطح ملدة ترتاوح
بين س�اعتني و 48س�اعة .لذا،
عليك التفك�ر يف عدد املرات التي
تلمسين فيها هاتفك أو ترفعيه
إىل وجهك .تطهير جهازك ليس
س�هالً ،وهو يتطلّب اتباع بعض
الخطوات املحددة.
يقول الخرباء إن الكحول املعقم
و مواد التبييض أو الخل تضعف
شاش�ات اللم�س ،وتجعلها أقل
حساس�ية واس�تجابة ،فعلي�ك
اس�تخدام باملقاب�ل مطه�رات
فعال�ة أخ�رى طامل�ا أن هن�اك

واق عىل شاش�ة هاتف�ك .بهذه
الطريق�ة ،يمكن�ك حماي�ة
شاشتك.
ويمكنك البحث عن منتجات مثل
املنادي�ل املطهرة م�ن البكترييا
والفريوسات أو “سرباي” يقوم
به�ذه املهم�ة ،والتأك�د إذا كان
املنظ�ف ق�د ت�م اختب�اره ،وأنه
يقت�ل الجراثي�م الت�ي تتس�بب
بـالـ”كوفي�د_ ،19م�ن خلال
ّ
“منظمة
القوائ�م التي تنرشه�ا
الصحّ ة العامليّة”.
كيفية تطهري هاتفك بأمان؟

يج�ب إيق�اف تش�غيل هاتفك،
والتأكد م�ن فصله ع�ن مصدر
الطاقة.
ّ
ي�رش املنظف عىل خرقة قماش
مصنوعة من األلي�اف الدقيقة،
وليس عىل منشفة ورقية ،فهذه
األقمش�ة لطيف�ة على أدوات
التكنولوجيا الخاصة بك.
يمس�ح الهات�ف ،م�ع التأكد من
الوص�ول إىل الح�واف والزواي�ا
والش�قوق ،ثم يرتك املعقم يقوم
بعمل�ه ،وبع�د دقيقتين يمس�ح
الهاتف باستخدام خرقة جافة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

 7خطوات علميها لطفلك كي حيتفظ بالسر

لست األم الوحيدة التي يفيش طفلك رسّك ،فربما تحملينه
رسا ً من باب حسن النية والظن بالطفل ،لكن باملقابل احذري
فهناك أشخاص ممن حولك ،يتصيدون األطفال ويجربونهم
عىل إفشاء الرس .فتعلمي أن هناك قواعد تزرعينها يف طفلك
قبل إعطائه أي رس!
أنواع األرسار
علمي طفلك حول أنواع األرسار املختلفة التي من املحتمل أن
يواجهها ،ومدى أهمية كتمانها بالنسبة لك ،وملن يأتمنونه
عليها:
أرسار مرحة
قد تتضمن أرسار املرح حفلة مفاجئة أو هدية لشخص ما .وقد
يتم إخبار طفل« ،ال تخرب أمي عما اشرتيناه لها لعيد ميالدها»،
أو «ال تخرب جدي أننا نخطط لحفلة عيد ميالد مفاجئة له».
األرسار التي يحتمل أن تكون ضارة
قد ُيطلب من األطفال االحتفاظ باألرسار بنية حسنة ،ولكن
هذه األرسار تبقى ضارة .فقد تقول الجدة« ،ال تخرب والديك أنك
ً
مستيقظا بعد وقت نومك» ،أو قد يقول أصدقاؤك« ،تعال
بقيت
معنا إىل بيت صديقنا ،ولكن ال تخرب والدتك فهي ال تطمنئ
له!» والنتيجة أن تلك األرسار قد تضع الطفل يف مشكلة لقول
الحقيقة.
األرسار الخطرية
كأن يتفق طفل شقي مع آخر قائالً« :هذا هو رسنا وال يمكنك
إخبار أي شخص» .وقد يهدده بعدة طرق إلسكاته .فال يجرؤ

األطفال الذين لم يتعلموا التعامل مع األرسار غال ًبا عىل إخبار
أي شخص.
كيف تتحدث مع طفلك عن األرسار؟
 1علمي طفلك يف سن صغرية أنواع األرسار ،وفرقي بني اآلمنة
منها وغري اآلمنة .ابدئي بالتحدث مع طفلك عن األرسار غري
اآلمنة .ووضحي له أن الناس يطلبون من األطفال يف بعض
األحيان االحتفاظ باألرسار؛ ألنهم يفعلون أشياء محرجة،
اجعليها مناقشة منتظمة مع طفلك كلما أحسست بأن قدرته
عىل االستيعاب تزداد.
 2علمي طفلك ما يحق لآلخرين ملسه ،وما ال يحق لهم ،كأن
يلمس أحد جسده تحت ثياب السباحة ،وأفهميه أن هذا من
حق الوالدين والجدة فقط ،ملساعدته يف ارتداء املالبس ،وعليه

أال يعترب األمر رسا ً إذا تعرض لهذه اللمسات من األشخاص
اآلخرين.
 3استخدمي كلمة «مفاجأة» بدالً من «رس» .وفرقي بني
االثنني ،فاملفاجآت تكون سعيدة ،مثل رحلة إىل الشاطئ أو
هدية ،ويجب أن يعرف الجميع بها قري ًبا ،عىل عكس الرس الذي
قد يكون «إىل األبد».
 4ناقيش معه أهمية التحدث إىل البالغني املوثوق بهم .وتأكدي
من أن يعرف أنه يمكنه دائمًا إخبارك إذا ُطلب منه االحتفاظ
برس .حتى لو كانت جليسة األطفال ،التي ربما أوصته قائلة:
«هذا ليس من شأن والديك».
 5طمئني طفلك أن قول الحقيقة لن يؤدي إىل عقاب؛ ألنه غالبا ً
إذا ائتمنه شخص عىل رس مؤذٍ ،فسيزرع يف تفكريه ،أن إفشاءه
للوالدين سيعرضه للعقاب.
 6علميه الفرق بني الرسية والخصوصية ،فكشفه األرسار
لوالديه ال يعني أن عليه إخبار من حوله عن خصوصياته أو
خصوصيات رآها شخص ممن حوله ،مثل استخدام الحمام
أو عند ارتداء املالبس ،فهذه عليه احرتامها وعدم التفوه
بها ،واطرحي عليه مثاالً« :إذا طرقت بابا ً مغلقا ً فانتظر إذن
الدخول ،وال تقتحم خصوصيات اآلخرين».
 – 7أخربيه أن بعض املعلومات تكون محرجة ،وتعترب رسا ً ال
يجب إفشاؤه ،مثل أن يواجه البيت مشاكل مالية ،أو أن أحد
األقارب يفشل يف مادة الرياضيات .وكيف أن مشاركة القصص
املحرجة يزرع الكره يف النفوس.

لألم ..احذري من لعبة التسنني قد تؤخر النطق عند الطفل

كشفت دراس�ة أمريكية حديثة،
ع�ن أن هن�اك بع�ض الرضر من
وض�ع الطفل الذي يم�ر بمرحلة
التس�نني قطع�ة من البالس�تيك
بني أس�نانه بغ�رض تقلي�ل آالم
التسنني.
أرضار لعبة التسنني
تع�رف القطع�ة البالس�تيكية
أو اللعب�ة الصغرية الت�ي توضع
بين فكي الطفل لك�ي يلهو بها،
وتخفف آالم التسنني بالعضاضة،
وهن�اك عدة أش�كال وألوان منها
متوف�رة تجارياً ،ولكن الدراس�ة
األمريكية أش�ارت إىل أن األطفال
الذي�ن يله�ون به�ا خلال فترة
التس�نني يتعرض�ون ملش�اكل
ترتب�ط بال�كالم الحق�اً ،وتؤدي
لتأخر النطق.
و يم�ر الرضع بمرحلة التس�نني
املؤمل�ة والحرج�ة يحتاج�ون إىل
“حركة لسان حرة” ،أي أن يكون
اللس�ان حرا ً غري مقي�د بيشء يف
الفم؛ م�ن أجل تطوي�ر الحروف
ونطقها بشكل أفضل ،ولكن ذلك

ال يحدث بسبب وضع العضاضة
يف الفم عىل الدوام ،وهذه الدراسة
هي األوىل من نوعها التي تكشف
وجود صل�ة مبارشة بني حركات
الفم والسمع وتأثريها عىل عملية
النطق لدى األطفال مستقبالً.
كم�ا أن لعب�ة التس�نني ت�ؤدي
لنزول املزيد م�ن اللعاب الذي قد
يؤدي لح�دوث التهاب يف املنطقة
املحيطة بفم الرضيع.
وقد أشار الدكتور محمد أبو داوود
استش�اري طب األطفال وحديثي

ال�والدة إىل أن هن�اك ع�دة ط�رق
طبيعية وتعترب كبدائل للعضاضة
أو لعب�ة التس�نني ،وتعم�ل على
تقليل آالم التسنني ومنها:
ج�زرة مثلجة يمس�ك بها الطفل
ويحك بها لثته فتقلل من األلم.
جي�ل التس�نني العش�بي املتوفر
يف الصيدلي�ات يقل�ل األل�م دون
رضر.
فرك األم لثة الطفل بأصبعها بعد
تربيده.
عدم ملس اللثة لكي ال تتهيج.
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كلمات متقاطعة

الحمل

أنت شخص عميل ومحب للعمل بطبيعتك ،ولكن
التق�دم الذي أحرزته قد يزيد من رغبتك يف أن تكون
أكثر فعالية ونش�اطا بقدر اإلم�كان حتى تحافظ عىل
مس�تواك .على الرغم من إيجابيتك وحيويت�ك إال أن األمر
الذي يعكر صفوك هو العمل الشاق املطلوب منك.

الثور

تعم�ل اليوم على تصحيح الكثير من األوضاع
الخاطئة يف العمل .الكثري من األجواء الرومانسية
يف انتظارك هذا املس�اء .ال تعط أي وعود أو قرارات
قبل أن تتأكد من الحقائق .ال تتخل عن الحبيب يف مثل
هذه الظروف وقدم له النصيحة والدعم.

الجوزاء

تجنب املواجهات املبارشة اليوم مع رؤسائك يف
العمل وأجل املناقش�ات .ال تجادل الحبيب كثريا
وتقبل وجهة نظ�ره .تمر بتجارب كثرية خالل هذه
الفرتة تكس�بك املزيد م�ن الخربات .ال تح�رج الحبيب
أمام اآلخرين واحرتم مشاعره.

السرطان

ربما تقرر هذه الليلة أن تحرض ندوة أو اجتماعا
من ن�وع ما .ق�د يتعلق ه�ذا االجتم�اع أو هذه
الندوة بموضوعات روحانية وفلسفية .ستالحظ أن
كل ش�خص يحرض هذا الحدث اليوم قد يكون حريصا
عىل س�ماع املعلومات .قد تشعر بدوران يف رأسك ،لذلك إن
أمكن ،ننصحك بالذهاب إىل املنزل سريا عىل األقدام.

األسد

يجب أن تجري اليوم بع�ض االتصاالت املهمة،
وأن تق�وم به�ا يف بداي�ة يوم�ك قب�ل أي يشء
آخر .بعض الكلمات قد تلمس مش�اعرك ما يقرب
املسافة بينك وبني من تتحدث إليه ،سواء كنت تتحدث
عىل الهاتف أو من خالل الرسائل النصية.

العذراء

على الرغ�م من أنك تص�ل إىل م�رادك اليوم ،إال
أن املش�كلة تكم�ن يف معارض�ة اآلخري�ن لك يف
كل م�كان .عناد غري متوقع من بعض األش�خاص
عىل مدار اليوم ولذلك ربما تقدم بعض التنازالت حتى
يتع�اون بعضه�م معك يف العم�ل .ح�اول أن تلبي طلبات
اآلخرين قدر اإلمكان.

الميزان

التح�دي يولّد عندك حافزا ً أكبر للعمل بجدية،
وه�ذا يخلق جوا ً من التناف�س بينك وبني زمالئك
لتقديم األفضل .س�وء تفاهم م�ع الرشيك يؤدي إىل
بع�ض االختالف يف وجه�ات النظر ،لكن يت�م حلّه بعد
تدخل صديق مشرتك بينكما.

العقرب

ال تقل�ق بش�أن التحقي�ق ال�ذي يجري�ه أح�د
األش�خاص معك هذا اليوم .ثق يف اآلخرين اليوم
أكثر من أي وقت .س�تجد أن األم�ور أصبحت أكثر
س�هولة إذا اقرتبت منهم بطريق�ة إيجابية ومحايدة.
استمع ملن حولك بحرص شديد.

القوس

ق�د تقرأ الي�وم معلوم�ات ال تصدق .ح�اول أال
تكون عدوانيا يف الكالم مع من حولك ،س�تجري
لقاء عرضيا ً يمكن أن يثبت أنه مفيد لك عىل الصعيد
املهني أو الش�خيص .يمكنك أن تتق ّدم بدون تردد .هذا
اللقاء سيس�اعدك عىل فه�م الكثري من األمور واملش�اكل
التي كنت تبحث عن حل لها.

الجدي

لديك فرصة اليوم للقي�ام بصفقة مربحة جدا.
تتمت�ع بطاق�ة إيجابي�ة تس�اعدك على العمل.
عليك أن ت�درك أن كلماتك تؤثر على مزاج اآلخرين
وتجعله�م يصارحون�ك بمش�اعرهم ويكش�فون ل�ك
الحقيق�ة .احرص عىل أن تعمل يف بيئة يس�ودها السلام
والتعاون.

الدلو
يدع�وك أحد األصدق�اء إىل العمل خلف الس�تار
واالنتباه من بعض الحاس�دين واملغرضني لكنه
ً
أيض�ا يخبرك بف�رص مهم�ة تتلقاها قريب�ا .قم
بالخط�وة األوىل وتخلص م�ن كربيائك .ي�ؤدي الحوار
اله�ادئ إىل توضيح نقاط الخلاف ،ومن ثم إىل حل يريض
الطرفني.

الحوت

ال تتأثر باملش�اكل والحلول غري الحاس�مة التي
تواجه�ك اليوم .ال تجعلها س�ببا يف إحباطك .إذا
أرصرت على االنتظار بهذه الطريقة ،س�يكون من
الصع�ب علي�ك أن تتقدم نح�و األمام.أن�ت بحاجة إىل
التحرك يف الح�ال .إذا واجهتك صعوبة ما ،يجب أن تتغلب
عليها.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1954كم�ال امللاخ يكتش�ف مراك�ب الش�مس
بالھرم.
 - 1959اللجنة األوملبية الدولية تقر اختيار طوكيو
لعقد دورة األلعاب األوملبية لعام .1964
 - 1961إرسائي�ل تتخلى ع�ن مرشوعھ�ا تحوي�ل
مج�رى نھ�ر األردن وتبدأ ض�خ املياه م�ن الجانب
الرشقي لبحرية طربيا.
 - 1966اإلعلان ع�ن اس�تقالل غيانا ع�ن اململكة
املتحدة.
 - 1970نج�اح طريان أول طائ�رة ركاب أرسع من
الصوت يف االتحاد السوفيتي.
 - 1979عودة مدينة العريش إىل الس�يادة املرصية
بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
 1985مرصع  40000شخص يف بنغالديش بسببإعصار قوي.
 - 1991سقوط طائرة تابعة لخطوط الودا للطريان
النمس�اوية قرب بانكوك عاصمة تايالند وأسفرت
عن مرصع  223شخصا.
 - 1993املحكمة العليا يف باكستان تعيد نواز رشيف
للسلطة وتتھم رئيس باكستان بتجاوز سلطاته.
 - 2009الرئيس الفرنيس نيكوال س�اركوزي يفتتح

قاع�دة عس�كرية فرنس�ية يف أبوظب�ي لتكون أول
قاعدة عسكرية فرنسية يف منطقة الخليج.
 - 2011رصبيا تعلن عن اعتقال القائد العس�كري
الس�ابق لرصب البوس�نة الجنرال راتكو مالديتش
ال�ذي يالحقه القضاء ال�دويل بتھم�ة ارتكابجرائم
حرب.
 -2015موج�ة حر يف الھند تقت�ل عىل األقل 2500
شخص.
الن�واب املدغش�قريون يعلن�ون موافقتھ�م
عبر التصوي�ت على إقال�ة الرئي�س ھيري
راجاوناريمامبيانينا.
 - 2017مقت�ل  28ش�خصا ً وإصاب�ة  26آخرين يف
ً
أقباطا بمحافظة
ھجوم مس�لح عىل حافالت تق�ل
املنيا.
 -2019أحزاب يس�ار ويمني الوسط تتكبد خسائر
كبيرة يف انتخابات الربملان األوروبي مقابل تحقيق
املتط�رف واإلقليميني
األح�زاب الليربالية واليمين
ِ
مكاسب كبرية.
ف�وز ن�ادي الزمال�ك املصري ببطول�ة كأس
الكونفيدرالية األفريقية بع�د تغلبه يف النھائي عىل
فريق نھضة بركان املغربي.

رأيس
1يرى صديق�ه وعدوه بعين واحدة o
من أشهر العبي الكرة االنجليز
2عق�ل  oفاكه�ة مفضلة عن�د قدماء
االرومان
3يحمل الرسائل  oوكالة فضاء
4رقص�ة بدوي�ة يف جن�وب فلس�طني
تشبه الدبكة
5تعب وس�عى  oوجبة م�ا قبل الصوم
 oياسني
6قالها أرخميدس عندما توصل لقانون
اإلزاحة  oحالة انسانية قاتلها الله
7الع�دد عشرة فما ف�وق  oحرامي o
موسيقى (معكوسة)
8ح�رف عط�ف للرتتي�ب والرتاخ�ي o
أضف وأكثر  oمصباح
9من أس�ماء الس�يف ومن يفصل بني
الحق والباطل oثلثا أنف
10سيدة الشاشة العربية

أفقي
1أول من بدع مب�دأ الطاولة
املستديرة
2قط�ع من م�كان إىل آخر o
عملة عربية
3قاتل  oنصف حويط
أمريكي�ة
4موس�يقى
(مبعث�رة) َ oقف�ل  oم�ن
البرتول
5هزم الصليبيني يف حطني
6للتأكي�د واملخالفة يف الرأي
 oللتمني  oصحيح
7نبالغ يف االنفاق أو الترصف
 oسالم
8أهلا (مبعث�رة)  oتاب�ع
األرض
9كوميدي مرصي
10أماك�ن الدراس�ة  oتعلق
لإلنارة

غزل عراقي

اختبارات شخصية

ماذا تقول وردتك المفضلة عن شخصيتك؟
.1زهرة عباد الشمس :
كم�ا يبدو ش�كل زه�رة عباد الش�مس فإن
هؤالء األف�راد يتمتعوا بحيوية وإنفتاح عىل
الحي�اة واملزيد من البهج�ة والتفاؤل  .وهذا
السبب يجعلهم يبحثوا عن الحب بإستمرار،
ومحاولة خلق الدفء ،الحب ،االبتس�امات،
السعادة العامة أينما يذهبوا  .يتمتعوا بروح
إجتماعي�ة عالية وبالت�ايل تكوين صداقات
قوية .
 .2البنفسج :
يتمت�ع البنفس�ج بجم�ال خف�ي يعك�س
البس�اطة املطلق�ة لش�خصيتك .كم�ا أن
األش�خاص الذين يفضلو البنفسج يفضلوا
الخصوصي�ة ال يع�رف الكثير م�ن األفراد
معلوم�ات خاص�ة عنه�م ب�ل يخت�اروا أن
يحي�ط بهم عدد قليل م�ن األصدقاء وترتك
لهم املج�ال بالتقرب منك هم وأفراد أرستك.
يتمتع هؤالء األفراد بالتمس�ك باملبادئ مما
يجعلهم أصدقاء مخلصني وعظماء حقا ً .
 .3الورد البلدي :
أنت ش�خصية عاطفية ،رومانس�ية ،عندما
يدخلوا يف عالقات عاطفية يتس�موا بالعمق
والحن�ان  ..إذا كن�ت من األش�خاص الذين
يفضل�وا ال�ورد البل�دي فأنت تح�ب الطراز
الكالس�يك يف مجموعة من األفكار واألفعال
ويف بع�ض األحي�ان يفضل�وا الكم�ال يف كل
األمور .
 .4زهور الجارديينا :
أنت ش�خص حلو وب�ريء تحب الس�فر إىل
وجه�ات غريب�ة وجدي�دة ،تهت�م باملوض�ة
واألناقة  .لديك ش�غف لإلطلاع عىل ثقافات
وخبرات جديدة  .ويميل عش�اق الجارديينا
إىل املزي�د م�ن الرومانس�ية والغم�وض يف
شخصياتهم ويضيف لهم املتعة .
 .5زهرة البانونج :
إذا كن�ت تفض�ل البانون�ج فأن�ت م�ن نوع
الش�خصيات املتفائل�ة يف الح�ب .تتمت�ع
بش�خصية نابضة بالحياة والبهجة .تنجح
يف املهارات اإلجتماعية بسبب مهارة فطرية
لدي�ك تجعل األخري�ن يبتس�موا ويضحكوا
بس�هولة .يح�ب أصحاب�ك اإلختلاط معك
ويثقوا يف رأيك عند املشورة .
 .6زهور ليالس :
يتمت�ع أصح�اب ه�ذه الزه�رة بالعديد من
الخصائ�ص منها املحبة ،الك�رم ،التعاطف،
الرتاح�م ،الصداقة ،امل�رح ،الدعابة ،الحنان،
غرائ�ز األموم�ة  .وع�ادة ما يرتب�ط إختيار
ه�ذه الزهرة مع أولئك األف�راد الذين يحظوا

مشاكل وحلول

باحترام كبري من قب�ل األخري�ن ودائما ً ما
يحظوا بالفخر يف عملهم .
 .7طفل الزهور :
اختيار هذه الزهور يشري إىل مدى حساسية
الش�خص ،يحب القيام بالكثري من األشياء
العظيم�ة  .تح�ب الق�راءة واإلضطالع عىل
الرواي�ات املختلف�ة وخصوص�ا ً القص�ص
الرومانسية ُ .تعجب بالشخيصات الخرافية
 .8زهور الفاوانيا :
اختي�ار هذه الزهرة يدل عىل أن لديك قلب من
ذه�ب ،تهتم باألخرين ،ف�إذا كنت تمتلك هذه
الصفات ،تحب اإلستمتاع بكل يشء يف حياتك
وتتخذ الكثري من األمور املدهش�ة للبحث عن
الحب الحقيقي  .كما انهم يهتموا بأناقتهم .
 .9زهرة الخشخاش :
عش�اق ه�ذه الزه�رة يتمتعوا بأنه�م مركز
إهتم�ام كم�ا ال توج�د لديه�م الكثير م�ن
الصفات الس�ليبة بل توج�د لديهم حماس
غير ع�ادي لكل ش�ئ يف الحي�اة تقريب�ا ً .
يس�عوا باس�تمرار لتعل�م أي يشء جدي�د .
عش�اق الخش�خاش أيض�ا ً يحب�وا التفكري
املبدع.
 .10النرجس :
غالب�ا ً ما تكون زهرة النرج�س هي الزهور
املفضلة للكثري من الفنانني  .يتميز عش�ان
النرج�س البري فأنه�م أش�خاص خالقة،
لديهم مقدرة عالية عيل تقدير العمل الشاق،
وعادة ما يتمكون م�ن إتمام املهام املتعددة
بس�هولة ويكون�وا قادري�ن علي تحقي�ق
متس�او
الت�وازن بني العمل والحياة بش�كل
ٍ
ونادرا ً ما يعانوا من التوتر الخارجي .
 .11زهور اإلقحوان :
يتش�ابهوا م�ع صف�ات زه�ور النرج�س
والخش�اش يف التمت�ع بش�خصية برئي�ة .
عش�اق ه�ذه الزه�ور أش�خاص خالق�ة يف

تفكريهم وخيال واسع  .وكثريا ً ما يفضلوا
القي�ام بالعدي�د م�ن اإلج�راءات املختلفة
للتخلص من الروتين يف حياتهم من خالل
البح�ث عن األماكن الجديدة .يميل عش�اق
زهور اإلقحوان إىل الحاملني واملتفائلني  .وال
يمنعهم م�ن تحقيق ما يرغبوا فيه ويتمتع
بدرجة عالية من الوفاء .
 .12زهور األوركيد :
ه�ؤالء األش�خاص يتمتع�وا بأناق�ة كبرية
وبالش�ك عندما يختار األف�راد هذه الزهور
فهم لديهم هالة كبرية من النضوج والتطور
العميق وحت�ى الرغبة يف تطوير مظهرهم.
ه�ؤالء األفراد قد يكون لديهم عدد قليل من
األصدق�اء املحيطين به�م ولك�ن املوجودة
بجواه�م قريب�ون من القلب .يحب عش�اق
األوركيد السفر ،الغموض ،الجاذبية .
 .13زهور التوليب:
ه�واة زه�ور التولي�ب أش�خاص مبهجين
ويفضلوا األرسة عىل كل يشء .لديهم قابلية
عالية عىل التكي�ف مع التغري الذي يمروا به
وغالبا ً ما يس�عوا لتحقيق خبرات جديدة.
يمتلكوا شخصيات حنونة ،ناعمة ،وبصفة
عام�ة عش�اق التوليب لديهم مق�درة عالية
عيل العطاء .
 .14زهور القرنقل :
يق�وم األش�خاص الرائعني بإختي�ار زهور
القرنقل ويسعي أصدقائهم إليهم للحصول
على املش�ورة ،يش�عروا بالوف�اء ويفضلوا
مس�اعدة األخرين  .الجانب الس�لبي الوحيد
املوجود عند هؤالء األش�خاص أنهم يرتددوا
كثريا ً قبل أي تجربة جديدة .
 .15زهور الجرابريا :
يتواج�د العديد من ألوان هذه الزهور س�واء
األحم�ر ،األبي�ض الربتق�ايل وتأت�ي بصف�ة
عام�ة يف مجموع�ة متنوع�ة م�ن األل�وان.
هذا الش�خص مبهج يح�ب األلوان املختلفة
والفرح يف حياته .
 .16زهور الكاال :
إذا كان�ت الزه�ور املفضلة لدي�ك هي الكاال
فأن�ت تح�ب حض�ور الحفالت ،املناس�بات
اإلجتماعية ومش�اركة األخرين يف األنشطة
املختلفة .
 .17زهور ألسرتومرييا :
تمث�ل ألسترومرييا الصداق�ة والعالق�ة
القوي�ة بين الطرفين  .وبالت�ايل إذا كن�ت
من عش�اق ه�ذه الزهور فأن�ت صديق جيد
تح�ب املفاجأت ومحاول�ة تحقيق التطوير
اإليجابي يف حياتك .
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هل أختار عريسًا يحبني أم العريس الجاهز؟
املش�كلة :يحبني ويعدني بالزواج ،واآلخر مس�تعد
للزواج اآلن
أنا أحب ش�ابا ً منذ  4س�نوات ،وه�و أيضا ً يحبني،
ويف هذه املدة حصلت بيننا أكثر من  10ش�جارات،
لكننا ال نستطيع أن نبتعد عن بعضنا ،نحن قطعنا
وع�دا ً أال نترك بعضن�ا ،وق�ال يل إن�ه يريدن�ي أما ً
ألبنائه ،لكن هناك ش�اب يريد الزواج بي تحدث مع
أبي يف املوضوع ،وأمي تقول إنه الش�اب املناس�ب،
لكن�ي أحب حبيب�ا ً رسياً ،علم�ا ً أن عمري  21وهو
 ،24لكني ال أس�تطيع أن أق�ول لهم الحقيقة ،ماذا
أفعل؟ .
النصائح والحلول:

 1ال أفهم ملاذا ال تستطيعني أن تقويل لهم الحقيقة؟
فأنت لم توضحي ظروف الشاب.
 2كم�ا أن�ك لم ترشحي مل�اذا يبقى ه�ذا الوعد رسا ً
بينكم�ا؟ هل ألنه غري مؤهل حاليا ً للزواج؟ هل هو
عاطل عن العمل؟
 3برصاحة ال أستطيع أن أقدم نصيحة لوضع غري
واضح ،لكني سأحاول أن أساعدك عرب افرتاض أن
الش�اب الذي تحبني ال يعمل ،وأنه تقدم لك عريس
مناسب فماذا سيكون موقفك؟
 4يف ه�ذه الحال�ة يفرتض مصارحة الش�اب األول
ومصارحة أمك بش�كل ودي بأن�ك تفضلني انتظار
م�ن تحبني ملدة عامين مثالً ،على أن تكون هناك

خطوبة اعتبارية كي تشعرا باطمئنان.
 5ال بأس أيضا ً من أن تمنحي نفسك فرصة وتلتقي
بالعري�س وتكتش�في ش�خصيته وم�دى قبول�ك
الفطري له ،هذه ليس�ت خيانة للحب؛ بل مواجهة
واقعية للظروف ،وستكون فاصالً ينبهك أو يجعلك
تتمسكني بالحب.
 6هذه ه�ي النصيحة بأمانة وأتمنى أن تس�اعدك
على اكتش�اف م�دى قدرت�ك وق�درة الش�اب عىل
االرتب�اط؛ ألن الواقع س�يضعكما أمام اتخاذ قرار،
املهم أن هذا العريس ربما يكشف لك حقيقة الحب
ودرجته ،أو أنها مشاعر وأوهام شبابية رسعان ما
ترتاجع أمام االمتحان الحقيق.
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الفنان العراقي ،سيف نبيل ،كان عىل
موعد مع الجمهور يف حفل غنائي ضخم
يف باناما ،وقد ق ّدم عددا كبريا من اغانيه
املميزة ،ابرزها أغنيته الجديدة «ممكن»
التي حققت نجاحا كبريا ،والتي كان
طرحها برفقة الفنانة اليمنية بلقيس
فتحي ،كما ق ّدم (لو ،ليلة ورا ليلة ،وما
دريت) ،وغريها.
يشار اىل أن أغنية ممكن ما زالت تحقق
نجاحا ً تصاعديا ً منذ طرحها يف عيد
الفطر ،وهي من كلمات سيف الفارس
وألحان سيف نبيل وتوزيع عر صباغ.
اما الفيديو كليب فهو من إخراج دان
حداد.

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
ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ،ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة ،دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
واﻗﻌﻴﺔ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ
موسم درامي جديد يجمع عددا ً شاهد ،حيث تستعد لعرض ويشارك يف بطولته احمد حاتم إنجي تحاول البحث عن حل
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
للغز شقة « »6التي تعيش فيها،
من نجوم ونجمات الدراما املوسم الثاني من مسلسل «ليه وفراس سعيد ودنيا ماهر.
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
روبي تحديد وتدور أحداث املسلسل يف إطار
كذلك تنتظر
العربية ،ولكن عرب شاشات أل».
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن ،ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ ،اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

منصة جتمع منة شليب ورانيا يوسف وروبي ألول مرة

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
اﻟﺪروﻧﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
كش�فتﻧﻤﺎذج
ﻋﻦ ﻋﺪة
عاملية
صحفي�ة
تقاري�ر
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
تنوي
األمريكية
“أب�ل”
اﻟﺘﻲرشك�ة
أن
تطوي�راتواﻟﺒﻴﺌﻲ.
واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ
اﻹﻧﻘـﺎذ
مذهلة
تكش�ف عن
أن
تش�غيلهااﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
أنظم�ةاﻟﺪروﻧـﺎت
وﻣـﻦ أﺑﺮز
وأجهزته�ا
يف
اﻟﻘـﺎدر
Eleron-7
اﻟﴩﻛـﺔ
املقبل.
ﺟـﺎء 7حزيران
املرتقبة ،يوم
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ
ﻋﲆ
مؤتمرها
“أب�ل”إﱃأن تعق�د
وتنوي
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
م،
5000
ً
العامل�ي للمطوري�ن ب�دءا م�ن 7
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
أﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
أيام
اﻟﺘﺤﻜـﻢ مل�دة 3
وسيس�تمر
حزي�ران،
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
حتى  10حزيران املقبل.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
وس�يكون املؤتم�ر افرتاضي�ا ً عرب
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
اإلنرتن�ت بالكام�ل ،وس�يكون
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
الدخول إليه مجاني لكل املطورين
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
“ابل”.ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ
اﻟﻮﺻﻮل
املسجلني لدى
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
وﻣﻌﺪات
اﻟﺪواء
عددا
اﻹﺳﻌﺎف “ابل”
خالله رشكة
وستعرض
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
م�ن اﻟﺒﺤﺚ.
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
التي
ﻛﻤـﺎاملذهلة
التط�ورات
كبريا
 Veerاﻟـﺬي
الرشكةدرون
تجهزهاأﻳﻀـﺎ
ENIX
تشغيلها
ألنظمة
ﺗﻮﺛﻴـﻖ
إس”ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
أو
و”آيب�اد
“آي أو
املختلف�ة
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺪﻗـﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
إس” و”م�اك أو إس” و”ووتش أو
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ
باإلضافة
ﻣﺮاﻛﺰأو إس”،
و”ت�ي يف
إس”
GPS
ﻣﺜﻞ
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
وأﻧﻈﻤـﺔ
كش�فها عددا من اإلعالنات عن
إىل
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
أجهزتها املرتقبة.
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
وسيكون املؤتمر متاحا للمطورين
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
عبر خدم�ة “أب�ل ت�ي يف” أو عرب
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
منصة “يوتيوب”.
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.

فيسبوك يتعرض لضربة قوية من
@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
نشطاء يدعمون فلسطين

ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc

كش�فت تقارير أمريكي�ة أن تطبيق التواصل اإلجتماع�ي (فيس بوك)
تعرض لرضبة بس�بب حملة عىل وس�ائل التواصل االجتماعي دش�نها
نشطاء مؤيدون لفلسطني.
ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً
واﺷـﻨﻄﻦ
وﻣﻜﺘﺐ
ﺑـﻮك و
ﻓﻴـﺲ
ترتيبﻳﻌﻠﻖ
خفض ﻟـﻢ
 FTCمتاجر
بوك) يف
(فيس
تطبيق
الحملة يف
ﺻﺤﻴﻔﺔهذه
ذﻛﺮتتسببت
وقد
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
تطبيقات “آبل” و”غوغل”.
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
ويس�عى النشطاء املدش�نون للحملة لالحتجاج عىل رقابة (فيس بوك)
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
املزعومة عىل الحس�ابات الفلسطينية عىل منصته ،ويحثون الناس عىل
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
ترك “نجمة واحدة” عند تقييم تطبيق (فيس بوك).
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
بأولوية
األزمة
مع
يتعامل
ﻋﲆ(فيس بوك)
اﺟﺘﻤﻌﺖ“إن
األمريكية:
التقارير
وأضافت
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
يف
الربمجيات
مهن�ديس
أحد
كتب
إذ
موظفيه،
بين
داخليا
لكن
اﻧﻔﺮاد،
عالي�ة،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
املس�تخدمني
وزارةبوك)
(فيس
لوحة
ﻛـﺎنعلى
منش�ور
رس�ائلﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
اﻤﻟﺪﻋﻮن
ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
اﻟﻌﺪلأنواﻤﻟﺪﻋﻦﻴ
علىﻗﺒﻞ
داخلية ﻣﻦ
ب�دأواإنيف االحتجاج
ﻣﻦتعاملنا
طريق�ة
مس�تاؤون
وأنهم ً
منﺟﻴﻤﺲ
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺳﺎﺑﻘـﺎ
املوق�ف ،وﻗﺎل
ﻧﻴﻮﻳﻮركمع ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
اﻟﴩﻛﺔ ً
رفضت طلب
رشكةﰱ“آبل”
بنجمةﻋﻦواح�دة،
تقييمات
خالل ترك
م�ن
ﺑﺤﺜﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
وانﺗﺒﺤـﺚ
ﻛﺎﻧـﺖ
لتطبيقها”.
ﺗﻬﺪﻳﺪاتبوك)
(فيس
املراجعاتﺣﺴﺒﻤﺎ
إزالةﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
املنخفضةاﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ
الفرتة األخرية،
كبيرة يف
ووجه نش�طاء
تواصل إن
مواق�عاﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ
ذﻛﺮت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜـﺎت
انتقاداتﻋـﲆ
عرب ﺗﻨﻄـﻮى
حس�ابات تنتقد
وحظرها
منش�ورات
بس�بب ﻣﻀﻴﻔﺔ
بوك)ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ،
لـ(في�ساﻟﺰﻣﻨﻰ
اﻟﺠـﺪول
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ
ﺧﺪﻣـﺎت
حذفه�اأن أو
بأنه�اأوتحض عىل
ووصفتها
قطاع غ�زة،
اإلرسائيلي�ة ﰱعىل
االعت�داءات
اﻤﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ
ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ،
واﻹﻋﻼﻧـﺎت
“خطابﻣـﻦ إﻋـﺪاد
اﻷﺧﺮﻴة
الكراهية”.
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

تطبيق يكشف انطباع اآلخرين
paáÌãÃm
حول شخصيتك
أطل�ق باحث أردن�ي تطبيقا ذكيا تش�جيعية لآلخرين دون الشعور
يتي�ح مل�ن يس�تخدمه أن يع�رف بالحاجة إىل املجاملة.
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
رأي اآلخرين وانطباعاتهم حوله ،ويحتاج الراغ�ب يف القيام بتقييم
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
لكن دون أن يتعرض للتنمر أو أن أو الحص�ول علي�ه إىل الدخ�ول
7�Ç@äbèﬂللتطبيق والتسجيل فيه من خالل
يتلقى تعليق�ات جارحة قد تؤثر
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
عىل نفس�يته ،عىل غرار ما حصل اس�م ،ويمكن�ه أيض�ا أن يضيف
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îaيرشع
صورة ش�خصية ،وعندئذ،
تطبيقات أخرى.
يف بعض
«‹á€bÉ€a@Ô
ويقول بسام خويلة ،وهو حاصل يف تقيي�م الحس�ابات األخرى ،يف
عىل الدكتوراه م�ن جامعة نورث أكث�ر من جان�ب من خلال منح
كارولينا يف الواليات املتحدة“ :إنه درجات متفاوتة.
فكر يف إنشاء التطبيق الذي يحمل وبوس�ع املس�تخدمني أيض�ا أن
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
اس�م “ ،”Dubtierألن اإلنس�ان يش�اركوا روابط حس�اباتهم عرب
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
ُ
يحت�اج بالفع�ل إىل معرف�ة رأي مواق�ع التواصل االجتماعي حتى
وآراء
اآلخري�ن الحقيق�ي ب�ه ،ولي�س يحصل�وا على تقييم�ات
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
املُجاملة فحس�ب مما يس�اهم يف اصدقائه�م ومعارفه�م برصاحة
وشفافية.
„ ÔjÀç€a@ﬁaÏوتطويرها”.
تنمية الشخصية
وهذا التطبي�ق “ ،”Dubtierالذي والتطبي�ق يتي�ح ت�رك عب�ارات
ج�رى إدراج�ه يف متج�ر “بلاي مح�دودة فق�ط موج�ودة على
س�تور” يف مرحلت�ه األوىل ،يتي�ح التطبيق ،م�ن قبيل “أن�ت مهني
للمس�تخدمني أن يقوموا بتقييم ج�دا” و”أن�ا فخور ب�ك” ،وحتى
بعضه�م البع�ض ،دون معرف�ة االس�تياء يج�ري التعبير عن�ه
الش�خص ال�ذي أدىل برأي�ه أو بش�كل مهذب مثل “أنت ال تروق
يل” أو “أن�ت كس�ول” بحي�ث
انطباعه.
ويضي�ف خويل�ة ،وه�و أس�تاذ يقوم املس�تخدمني باب�داء رأيهم
جامعي مقيم يف دولة اإلمارات :أن بأصدقائه�م برصاح�ة ومن دون
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء
إرس�ال :عبارات ورسائل اتاحة فرصة للتنمر.
التطبيق

من اإلثارة والتشويق والرعب،
ويشارك يف بطولته صالح
عبد الله وأحمد حاتم ورحاب
الجمل.
وتشارك رانيا يوسف يف املنافسة
الدرامية عرب شاهد يف املوسم
الثاني من مسلسل «الحرامي»
الذي قدمت موسمه األول قبل
فرتة عرب شاشة منصة شاهد
اإللكرتونية ،وحققت من خالله
نسبة مشاهدة عالية.

املنصات اإللكرتونية ،بدراما وتجسد من خالله شخصية املوعد النهائي لعرض تجربتها
قصرية ال تتجاوز الـ 15حلقة طبيبة ُتدعى ندى ،فتاة غري الدرامية األوىل يف الدراما القصرية
متزوجة تضعها الظروف يف بمسلسل «شقة  »6الذي تخوض
فقط.
تأتي منة شلبي يف مقدمة طريق طفل يتيم من داخل من خالله أول بطولة درامية
نجمات املوسم التي تخوض إحدى دور األيتام ،فتقرر أن مطلقة لها ،وكان من املقرر
تجربة الدراما القصرية للمرة تتبناه بعد تعلّقها به تعلقا ً عرضه يف املوسم الرمضاني
الثانية بعد نجاحها يف تجربة شديداً ،ولكنها تواجه رفضا ً من املايض خالل  15حلقة درامية
«كل اسبوع يوم جمعة» ،التي عائلتها واملحيطني بها فتقرر فقط ،ولكن أُ
ملوسم خارج
ﻫـﺬاجل
اﻷﻣـﺮ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة
دﺑﻲ \ اﻟﺰوراء :
رمضان.اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت
ﺳﻴﻀﻴﻒ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
ﺗﺤﺪﻳﺎقوة،
أوتيت من
مواجهتم بكل ما
أمام آرس
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ فرتة
قدمتها قبل
اﻟﻔﻨﻴﺔ واسعا ً
اﻟﺴﺎﺣﺔنجاحا ً
وتجسداﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ،
روبي من خالله
دراﻣﻴﺔ مريم
أﻋﻤﺎل إرشاف
واملسلسل تحت
ياسني ،إنوحققت
اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
ﻳﺨـﺺ
عوف ،ﰲ ﻣـﺎ
اﻟﻄﺎﺋـﻲ،
واﻟﺘﻲ
ﻛﻮروﻧـﺎ
ﺟﺎﺋﺤﺔ
عربآﺛـﺎر
عرضهاﻣﻦ
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ
حوادث ُتدعى
صحفية
شخصية
وأﺷـﺎرت أبو
وإخراج مريم
نعوم
منصة
شاشة
وقت
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.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
تقاريراﻟﺤـﺎﱄ ﰲ
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ
العربية ،حيث نادت من خاللها بحصول املرأة يف
اﻟﻘﻴﻮدالفنانة
ﺗﻘﻠﻴـﻞ من
ومصادرﻇﻞمقربة
كشفت
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ
ﻧﺼـﻮر
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ
تجهز ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء الوطن العربي عىل حقوقها ودعت ملناهضة
عن أنها
الخشاب،
املرصية ،سمية
اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك،
نفسهاﺷـﻬﺮ
دﺧـﻮل
العنف ضد النساء بوجه عام ،ومن
للتحضريﻷنلتفاجئ
برسية تامة
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
بني تلك األغاني أغنية «أنا عربية»
جمهورها ،حيث قررت الدخول ألول
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
ً
املجتمع
واسعا
ﻣﻮﺟﺔالتي
املهرجانات
ﻣﺴﻤﻰ،عالم
مرة اىل
ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
أغانيأﺗﻮﻗـﻊ أن
ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ
ﻏـﺮﻴ
اﻷوﱃ
ﻇﻬﻮريفاﻤﻟﻮﺟﺔ
صدىﻗﺒﻴﻞ
القتﺟﺎءت
واﺿﺤﺔ
العربي.
يجمعها
«دويتو»
خالل
من
الشعبية
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
بمطربﻣﺴﻠﺴـﻼت
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
شاركت يف
الخشاب
سمية
ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ ُيذكر أن
كمال.
املهرجانات عمر
اﻤﻟﺜﺮﻴ
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
وﻏﺮﻴﻫﺎ،
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ«
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
واﻗـﻊ
التقاريرتأنﻣـﻦ
ﻏـﺮﻴ
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان
بمسلسل
2021
الرمضاني
السباق
وعمر كمال
سمية
وأكدت
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
الن حاليا ً
يسجّ
ﺷﺎﺷـﺔمحمد
ﻋﻠﻴﻪ ﰲالنجم
بطولة
«موىس»،
األغنية وستكون عىل
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
رمضان ،وشارك فيه عدد من نجوم
طريقة الفيديو كليب ،ويتكتم الثنائي
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
بينهم هبة مجدي وسيد رجب
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮنمن
الفن
العمل.
عن أي
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك
تخصاﻟﻔﻨﻲ
تفاصيلاﻹﻧﺘﺎج
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ
ﺑﻬﺎ.
ومنذر رياحنة ورياض الخويل ،وهو من
وكانت سمية الخشاب قد طرحت أغاني
إخراج محمد سالمة.
عدة خالل العام املايض دعمت فيها املرأة

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا
مسية اخلشاب تصدم مجهورها حول قرارها األخري
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مصطفى
اﱃ ان
محزة ﻳﺴﻌﻰ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ

والتوقعات التي
والتنبؤات
والتصورات
ﺗﻜﻮن الكثري
سقطت
ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
والقناعاتوﻫﺬه
املفاهيم”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﺣﻴﺎﺗﻪمنﻟﻮﻧﻬـﺎ
الزمنية الفاصلة
املاضية..
اﺟﺮاءسنة
ﻋﲆالثالثني
طوال
إنبهرنا بها
دخنا أو
ﺣﺼﻠﺖ
املسافة اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﰲأيﻛﻞ دول
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
من القرن
ﻋﲆ سنة
عرشين
وأول
العرشين
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ القرن
سنوات من
ﺧـﻼل عرش
بني آخر
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧﻼلشئت،
سمها ما
الحقبة ،املرحلة،
هذه الفرتة،
خالل
والعرشين..
الحادي
ﺧﻠﻖ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق
ﻃﺮق
واﻳﺠﺎد
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
الكاع»..
الذي كان
ﻟﺮاﺣـﺔ اإلتحاد
إمرباطوريات أعظمها
سقطت
ﺗﻌﻢ
«يخوف ان
ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ
السوفياتياﻟﺬي
واﺳﻌﺎد اﻟﻔﺮد
ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
الحقبة
الغرب ..يف
ﻓﺒﻌﺪعن
ﻧﺤﻦ،الرشق
إﻻفصل
الذي
جدار برلني
جدران
إنهارت
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ان ﻛﺎن
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
وأهمهاﻟﻪ
واﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻟﺴﻌﺎدة
الذي
فوكاياما
فرنسيس
مثل
برؤوسنا
بعضهم
«هنبل»
مفكرون
ظهر
نفسها
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
تحقق
مهمة
تحوالت
اآلخر
بعضهم
توقع
فيما
التاريخ»،
«نهاية
بإعالن
ترسع
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ
بعضها مثل صموئيل هنتنغون صاحب إطروحة «صدام الحضارات» ..بوش
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ١٩٤٦اول ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ”
األب «أخذه الواهس» هو اآلخر فأعلن عام « 1991النظام العاملي الجديد»،
اﺑﻦ اﻟﴩق ” ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
لكنه خرس الوالية الثانية بعكس ما كان يتوقع ..كانت عني الناخب االمريكي
ﻳﻮم
بوشﻋﻦ
اﺛـﺎرة
اﻻﻛﺜﺮ
ﻟﻜﻦ
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ عاما
اإلبن بعد 13
النجوم..
حرب
ﺑﻐﺪاد ال”،عىل
اﻟﻘﺎﻫﺮةالخاوية
الخزينة”األمريكية
عىل
اﺣﺪ
ﰲ
ﺳﻤﺮ
ﺟﻠﺴﺔ
ﰲ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ
ﻣﻊ
ﻳﺠﻠﺲ
وﻛﺎن
اﺑﻲ،
اﺧﱪﻧـﺎأبيه أعلن أن العالم ينقسم اىل إرهاب وهمربكر ..وألن األمريكان هم
من حقبة
ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ
ﻧﻮاس،
الوجباتاﺑﻮ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ
لوالية ثانية.
اﻧﻪ إنتخابه
أعادوا
الرسيعة
أهل
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
ﻛﺎﻣﺮان
اﺧﺮاج
اﻓﻨﺪي“
ﺳﻌﻴﺪ
”
ﺑﻌﻨﻮان
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
ماتت أو كادت أفكار فوكاياما الذي حاول أن «يرقعها» بسلسلة كتب تالية
اﻟﻌﺮض
منظرﺣﴬ
اﻟﻮﻃﻨـﻲ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ
ﻋـﺮض
وﺣـﺎل
،١٩٥٨
العوملة توماس
األثناء برز
هذه
الراس» ..يف
الراس ع
«يجيب
حتى
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻟﺬي
اﻤﻟﺸﻬﺪ
ذﻟﻚ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
وواﻟﺪﺗﻲ
واﻟﺪي
اﻗﺮﺑﺎء
اﻏﻠـﺐ
فريدمان من بني صفحات «نيويورك تايمز» كأحد أبرز كتاب أعمدتها..
ﻋﺪد
التعبري٢٠..
وسالسةﺑﺤﺪود
التفكرياﻻﻗﺮﺑﺎء
ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد
ﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ أوائل
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔكتب
فريدمان
بني عمق
يجمع
وفريدمان
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪةالبرشية
عىل رؤوس
الواهلية
مسطح» ،ناذرا
«العالم
الجديدة
العرشية
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
ﺑﺪأ اﻟﻔﻴﻠﻢ
وﻣﺎ ان
اﻟﺤﻀـﻮرن
ﺻـﻮرةمعا من
وﻫﻲ أن يأكال
اﻟﻮاﻟﺪ،بمجرد
ﻛﺘـﻒوالحمل
ﺻﻮرة الذئب
يتعايش فيه
يمكن أن
بوالدة
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺗﻈﻬﺮ إﻻ
عالم ﻟـﻢ
وﻣـﻦ ﺛﻢ
«السيارة ليكزس
ﻣﺤﻂأيضا
بذلك ..كتب
فريدمان
ﺿﺤـﻚيكتف
مكدونالد ..لم
محالت
أحد
اﻟﺤﻀﻮر،
ﺳﺨﺮﻳﺔ
ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
اﺛﺎرت
ﺑﺎﺋﺴﺔ
ﻫﺬامن وجهة
ألنهم
ساخرا من
الزيتون»
وشجرة
اﻤﻟﻮﻗﻒ
واإلرسائيلينيﻣﻦ
الفلسطينينيﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ
واﻗﻔﺎ
وﺑﻘﻲ اﻟﻮاﻟﺪ
كونغ وبرلني
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ هونكغ
تجوب شوارع
زيتون
شجرة
اﻟـﺬيعىل
يتقاتلون
نظره
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
فيمادور
ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻴﻪ..
وﻗﻊ
اﻤﻟﺤﺮج
العوملة ..كان
ليكسز رمز
السيارة
وماليزيا
وسنغافورا
وتايون
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺗﺠﺬب
اﻣﺎﻛﻦ
ومدريدﺑﻐـﺪاد
وروماﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
تميش
بالجائحة
لنا
جاء
آخر..
رأي
الصينية
ووهان
من
ظهر
الذي
للخفاش
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
والتوقعات ..صار
النبوءات
الغزل
تخربط
الهوينا عىل
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ومعه اﻻﻣﺮ
ووﺻﻞ
اﻟﻠﻴﻞ،
الحرير ..ﻣﻦ
طريقﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺳﺎﻋﺎت
ﺣﺘﻰ
العالم كورونيا ال مسطحا وال متعرجا وال حلزونيا ..لم تعد تنفع به ال لكزيس
ان ﺗﺤﺠـﺰ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
وال رانج أو مسكوفيج أو حتى «ركة» ..تمرمط نوسرت داموس ولم يعد معلم
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ ان ﺳـﺎدت اﺟﻮاء اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ اﻏﻠﻘﺖ اﻏﻠﺐ دور
عيل الشيباني يسعفه بشئ ..الجائحة وحدها هي من تفرض خيارات من
اﻏﻠﺒﻬﺎ
واﻏﻠﻘـﺖ
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،
واﻧﻄﻔﺄت
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
اإلنكليزي أو
بإسرتازينكا
اﻧﻮار «تجلط»
األمريكي أو
اﺑﻮاﺑﻬـﺎبفايزر
يرحل ،تلقح
يبقى أو
ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺆﺧﺮا
ﻟﻠﺨﺮدة..
ﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
ينتظر شحنة جديدة من سينافورم الصيني.
ﺑﺴﺒﺐ
كانﻃﻮﻳﻠﺔ
رﻛﻮد
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲفإنﺑﻌﺪ
ﻋﺮض
ﺻﺎﻻت
”اﻤﻟﻮﻻت“
مسطحا أصال
ﻓﱰةالذي
العالم
بالعودة اليه،
كعادتي..
العنوان
نسيت
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻓﺈن
ﺗﻘﺪﻳـﺮي
وﺑﺤﺴﺐ
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
اﻻوﺿـﺎع
مثلما توقع فريدمان ،صار رقميا أو إن شئت سيلكونيا بعملة بكتوينية
ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﴍﻛـﺎت
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ
ﻋﻘﺪ
ﺗﺘﻄﻠـﺐ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ للقارات
شئ صار عابرا ال
املحمول ..كل
عىل هاتفك
مؤمنة
بحسابات
موطنة
ﴍﻛﺎت
اﴍاك
ﺧـﻼل
ﻣﻦ
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ
ﻧﻬﻀـﺔ
اﻗﺎﻣـﺔ
آﻓﺎق
بلﻟﻔﺘـﺢ
لألكوان ..طرق التنافس إختلفت ..التنافس صار يف وادي السيلكون ال يف
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
ﻹﻋﺎدةأواﻓﺘﺘﺎح
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﺟﺮاءبال وجع قلب
ﺑﻌﺪتهطل
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎتزال
دورالثروات ال
اإلتصاالت..
الكهرباء
النفط أو
رشكات
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺟﺪﻳﺪة
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻨﺎء دور
ﻋﻠﻴﻬﺎ
يملك من ثروة
نصف ما
ﺗﺘﻴﺢميلينيدا
طليقته
تسلمت
غتيس الذي
او بيل
جيوب
عىل
الخردة
”ﺑﻤﺒﻲال يزال
نفسه ،فيما
بالقدر
تبقى له
دوالر ،وما
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ 133مليار
وقدرها
أن
بائعﺑﻌﺪ
ﺑﻤﺒﻲ“
ﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻟﺘﻜﻮن
اﻻﻓﻼم،
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة
عىل العرش ال أبو بكتل أو شيل أو فورد
أمازون ،يرتبع
مؤسس
بيزوس،
جيب
”ﻤﻟﺒﻲ“.
ﻣﻦ ﺣﻴﺎة
اﺗﻌﺲ
اﺻﺒﺤﺖ
ّ
«خبل الجميع» كوزمبريغ..
أو سامسونغ ،ناهيك عن صاحبنا الصبي الذي
«تسودن» العالم يا فريدمان« ..شك» العالم «جبري» ورقعته ..أكرب.

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

«إسعاف يونس» يتصدر قائمة األعلى مشاهدة
على منصة watch it
احتلت حلقات مسلسل «إسعاف
يونس» أوىل بطوالت الفنان محمد أنور
املطلقة يف الدراما ،املركز األول بقائمة
األعىل مشاهدة عىل منصة watch

 ، itإذ إن العمل من األعمال األصلية
للمنصة ،ويقدم محمد أنور شكال
جديدا من كوميديا املوقف ،ليصبح
العمل واحدا من املفاجآت الدرامية يف

جناح عاملي لوائل كفوري يف
«كلنا مننجر»

ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“ وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
وعبد
بوشوشة
ﻋﲆوأمل
صليبا
ستيفاني
ﻋـﱪمنهم
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرةالعرب،
«كلنا مننجر»
اﻗﱰبأعماله
ﻟﻜﺎنأحدث
فور طرح
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ
الغنائيةاﺑﺘﻌﺪ
ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ
”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
ﻣﻮﻗـﻊ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
وﺟﻬﺎ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
ﻣـﻦ
اﻟﺴﻘﺎ
أﺣﻤﺪ
اﻗﱰب
ﻋﻤﻠﻴـﺔ،
إسماعيل.ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ
داﺋﻤﺎ
”اﻟﺴﻘـﺎ
عام .2020
ملسلسل «داون تاون» ،وهي أوىل تجاربه بغناء املنعم العمايري وسامر
ﻣﻬﺮﺟـﺎن
ﻣﺜـﻞ
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
ﻋﻨﻬﺎ
ﻳﺒﺘﻌﺪ
ﺣﻴﺚ
ﻣﻜﺎﻧﻪ
إﱃ
ﻳﻌﻮد
أن
ﻗﺒﻞ
ﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﰲ
ﺣﺪث
تعتمد
يونس»
«إسعاف
مسلسل
ً
ترتات األعمال الدرامية ،حقق بذلك وائل كفوري وكان وائل كفوري قد عاد أخريا إلحياء الحفالت
كضيف
نجم
ظهور
عىل
أحداثه
الغنائية بعد فرتة طويلة من التوقف واالكتفاء
نجاحا ً عاملياً.
العمل،
حلقات
من
حلقة
كل
يف
رشف
وتضم القائمة عددا كبريا من النجوم وقبل عرض أوىل حلقات مسلسل «داون تاون» بحفل املنصات اإللكرتونية دون جمهور خوفا ً من
منهم أمري كرارة ،أحمد فهمي ،كريم الذي يشهد أول تجربة لوائل كفوري بترتات األعمال انتشار عدوى فريوس كورونا ،حيث أحيا حفال
الدرامية ،طرحت الجهة املنتجة ناجحا ً ضمن حفالت مهرجان األغنية العربية
فهمي ،محمد عبدالرحمن ،مصطفى
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔمنصور،
ﻛﺸﻔـﺖمحسن
خاطر ،عبري صربي،
بالدومينيكان ،وحرص وائل طوال
ﺗﴫﻳﺤـﺎتيف بونتا
من الدعاية
أغنيته
كاناﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
وﺿﻴﻮف
كنوع ﰲ
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ
عبد
صالح
عبدالعزيز،
ً
ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
اإلجراءات إﱃ أﻧﻬـﺎ
وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
ﻗﺼﺘﻪ
انتشار
ﺳﻌﻴﺪة من
الالزمة خوفا
ﺣﻮلأنﻓﻜﺮةزيارته عىل
بمجرد
ﺗﺪورالتي
كريم محمودﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢللعمل
الله ،محمد محمود ،وأحمد فهيم،
العدوى.اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
وﺗﺠﺴﺪ إﱃ
اﻟﺮﻋﺐ
اليوتيوب
ﻧﻮﻋﻴـﺔعرب
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ُطرحت
كوميدي
ﻣﻮﻋﺪ إطار
وغريهم.أحداثه يف
ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ
املليونﺳﻴﺪة
حققت وﻫـﻲ
اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم«
ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور
خطوبة
ﻋﻬـﺪ«،عن حفل
قد غاب
كفوري
األول ﻣﻦوكان وائل
أنور،
محمد
يجسده
حول طبيب اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
بعد طرحها الرسمي صديقته اإلعالمية جيسيكا عازار التي احتفلت
وأحالمإﱃ يتمنى
لديه طموحات
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ
بساعات قليلة ،كما بتوديع العزوبية بعد إعالن ارتباطها رسميا ً
برجل
األحداث
تتابع
ومع ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
تحقيقها7 ،
سارة
مع
حب
ً
خالل
ﻋﺎﻟﻴـﺔزفافها
وتجهيز حفل
صوفان،
محمد
يدخل يف قصةﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ احتل
ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ
ﻣﻜﺘـﻮب
األعمالورق
تريندودﻳﻨﺎ إﱃ
األغنيةداود
اسم أﺣﻤـﺪ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ
سالمة.
ﻛﺒﺮﻴة.
ﺷـﺎﻫﻦﻴاألياموﴍﻛﺔ
جنبالط يف صيدا.
إﻧﺘﺎجقرص
القادمة يف
وﻣﺤﻤﺪ عرب
أﻣﻦﻴ طرحها
وﻧﴪﻳـﻦفور
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ تويرت
الجدير بالذكر أن عالقة صداقة قوية تجمع
وسائل السوشيال ميديا.
واملسلسل يشارك فيه جيسيكا ووائل كفوري حتى تردد خرب ارتباطهما
مجموعة كبرية أكثر من مرة خالل الفرتة املاضية خاصة بعد
النجوم انفصال وائل عن زوجته.
من

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

هجوم على مشس الكويتية بعد
ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎءكليب «معليه»

شن رواد مواقع التواصل اإلجتماعي هجوما بعد أن كشفت عن أنها بقيت ملدة  20دقيقة
واسعا عىل الفنانة شمس الكويتية بعد طرحها يف حفرة تشبه املدفن ،وأنها شعرت باألمان،
كليبها الجديد بعنوان «معليه» التي غنتها وأن املكان أفضل من العالم الخارجي.
باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي وأشارت شمس ،خالل حلولها ضيفة يف
وألحان نور الزين.واعترب متابعوها أن املشاهد برنامج «العرافة» ،الذي تقدمه اإلعالمية
يف الكليب حملت الكثري من اإليحاءات خصوصا ً املرصية بسمة وهبة ،اىل أنها عانت من
مع ظهورها يف حوض السباحة ومستلقية الشعور بالذنب تجاه والدتها ،وإضطرارها
بسبب ظروف
اىل السفر
ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ املتابعني
ﻣﻦ صدمت
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ قد
أريكة.وكانت شمس
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،عىل
العمل.ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ
وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ،
وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ
ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
ق�ررت “جوج�ل” تحدي�ث التصميم األس�ايس لنظام جوج�ل أندرويد،
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟـﺬوق اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة • ﻃﻤﻮﺣﻚ إذن؟
وذلك بع د  7س�نوات من النس�يان ،حيث أطلقت واجهة املستخدم aM
نؤي��د املطال��ب املش��روعة والس��لمية للمواطنني
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
 terial Designالحالية .2014وأعلن�ت جوجل أنها تعتزم طرح واجهة
اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
ﺑﺎﻟﴚء
ﻫﺬا ﻟﻴﺲ
من��ذ وﻃﺒﻴﻌﻲ
ودعونااﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
ﺧﻼﻟﻬـﺎ،أﺳﻠﻮﺑـﻪ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
2019
أكتوبر
تظاه��رات
احملتج�ين
املستخدم “ ”Material Youالجديدة خالل فصل الخريف املقبل ،وسيتم
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم ﻛﺒﺮﻴ.
اس�تعمالها ألول م�رة يف إص�دار جوج�ل  12الجديد.ويتواف�ر اإلصدار
وندعو اليوم للكشف عن القتلة ،وضمان انتخابات
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
التجريبي من نظام أندروي�د  12لهواتف جوجل  Pixelاعتبارا من اآلن،
وإش��راكﻣﻄﺮب؟
ونزيهة،اﻹﻋﻼم أو
واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ
الش��باب باإلصالح
وﻟﻮجوآمنة
ح��رة
بحيث يمكن للمس�تخدمني من هواة التجري�ب إلقاء نظرة عىل واجهة
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎدرس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
املس�تخدم “ ”Material Youالجديدة ،والتي تأتي بلوحة ألوان متطورة
التظاهرات السلمية رافعة إصالح للنظام
والتغيري.
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
العباديرﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺟﺬورك؟
حيدر • ﻟﻜﻦ
ﻓﺎروق ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
وأدوات مصممة حديثا ،ومن املتوقع أن تكون واجهة املستخدم الجديدة
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
الرتويع روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة
عناﻟﺠﺬور..
بعيداًﻟﻬﺬه
والدولة،ﺗﻄﻮﻳـﺮا
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻦ ُﺑﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ
والفوضى.
أكثر تخصيصا من اإلصدار السابق.
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ ﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
وهن�اك وظيفة جديدة تحم�ل اس�م  Color Extractionتقوم بالتعرف
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
واﻟﺘﻲ اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.
عىل األلوان الس�ائدة والتكميلية اعتمادا على الخلفية املختارة من قبل
الكاظمي
ه��ي
اﻟﻌﺮب؟
امام اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ
جيدةذﻟﻚ ﻣﻊ
فرصة• وﺑﻤﺎ
ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
التظاهراترﺑﻤﺎ
هذهاﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان
• وﻣﺎذا ﺗﺸﻜﻞ إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
• ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ ؟
املس�تخدم ،وبع�د ذلك يتم اس�تعمال نظ�ام األلوان يف نظام التش�غيل
اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
أﺿﻊ
ﻷﻧﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ،
ﺣﻘﻘﻨﺎ
وﻛﻠﻤﺎ
واﻟﻠﻬﺠﺔ،
واﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
اﻟﻌﺎدات
اﻟﺒﻠﺪ
أوﺿﺎع
ﻓﻘﻂ،
اﺳﺘﻘـﺮار
وإﻗﺎﻣﺔ
ﻫﺠﺮة
ﻫﻲ
أﻧﻬﺎ
ﻣﻊ
ﺣﺰﻧﻬﺎ
ﰲ
أﴎار
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
ﻳﻜﻮن
 ﺟﻤﻴﻞ أنوحكومته لتصحيح مس��ارها والكش��ف عن قتلة
بالكامل بدءا من رشيط اإلش�عارات ومرورا بعنارص التحكم يف الصوت
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﻮروﺛﺔ وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ دﻻﻻت اﻟﻴﻮم وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا ،وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف ﻧﻌﺰز أداء ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب أو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ووص�وال إىل األدوات الجديدة.وباإلضاف�ة إىل ذل�ك ،من املق�رر أن يكون
ج��واﺑﺄداءآمنا
ختل��ق
ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
اﻟﻀﻌﻦ(
ك��يﺳﺎﻛﻨﻲ
الناش��طني واملتظاهري��ن )ﻳﺎ
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو ﺷـﺠﻮن ﰲ دﺑﻲ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
هن�اك املزي�د من الحركات السلس�ة والرس�وم املتحرك�ة داخل واجهة
وال اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﺷـﺘﻬﺮت
املتظاهريناﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ
راﺷـﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ،ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ
مش��روعة
مطالب
لالنتخاب��ات
املستخدم ،وسيتم عرض النطاقات املهمة أو التي يتم استعمالها بكثرة
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..
مثل رشيط اإلشعارات أو اإلعدادات الرسيعة بصورة أكثر وضوحا.
الواحد يصعب على احلكومة تنفيذها اذا ارادت ذلك..
سروة
وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
ﻟﻜﻞعبداﻤﻟﻜـﺎن
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟

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

ألول مرة منذ  7سنوات  ..جوجل تحدث
“أندرويد” بميزات صادمة

تغريدات

ليلى جيمس تنتهي من
تسجيل أغنيتها اجلديدة
«»Send Her

ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
يبدو أن املمثلة العاملية ،ليىل جيمس ،التي سبق ان اشتهرت
 اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎجنجاحا كب ً
ً
ريا عىل
بلعب دور سندريال قبل سنوات ،يف فيلم حقق
اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
مستوى اإليرادات وآراء النقاد ،تستعد لطرح أغنية بصوتها يف
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
نهاية الصيف.
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
املمثلة التي تبلغ من العمر  32عاما ،والتي تلعب حال ًيا دور
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
البطولة يف مسلسل  The Pursuit Of Loveسجلت األغنية مع
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
نجمة الهيب هوب .DJ Yoda
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
األغنية ستكون بعنوان  Send Herوسيتم إصدارها يف شهر
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
سبتمرب تقري ًبا.
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
من ناحية أخرى ،احتفلت النجمة ليىل جيمس بعيد
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ميالدها الـ 32يف شهر ابريل املايض ،وذلك وسط احتفاء
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
من جانب محبيها ممن تعلقوا بها يف أدوار مثل بطولتها
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
نجاحا كب ً
ً
ريا حينما تم
لفيلم سندريال والذي حقق
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
عرضه يف دور العرض قبل سنوات ،حيث يعد هذا الدور
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
نجاحا كب ً
ً
ريا وشهرة
هو األفضل لها ،بعدما حققت به
اﻟﺤﻀﺎرة .
عاملية ضخمة.
وتنتمي النجمة الشهرية إىل عائلة فنية ،إذ أن والدها
هو املمثل واملوسيقي جيمي تومسون ،وجدتها
املمثلة األمريكية هيلني هورتون ،درست التمثيل
يف مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما يف لندن،
وبدأت املسرية الفنية لها من خالل دور مساعد يف
املسلسل التليفزيوني  Just Williamعام .2010

