ارتفاع طفيف للدوالر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
سجلت أسعار رصف الدوالر يف العراق ،امس األحد،
ارتفاعاً بشكل طفيف ..وبلغ سعر الرصف يف بورصتي
الكفاح والحارثية  1251دينارا ً مقابل الدوالر ،أي
 125ألفاً و 100دينار للمائة دوالر ،وكان سعر األمس
 1250ديناراً .أما سعر البيع يف محال الصريفة ببغداد
فبلغ  1255ديناراً ،وسعر الرشاء  1245ديناراً.ويف
أربيل فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا طفيفا ايضا،
حيث بلغ سعر البيع  1254دينارا ً للدوالر ،أي  125ألفاً
و 400دينار ملائة دوالر ،والرشاء بواقع  1252دينارا ً
أي  125ألفاً و 200دينار للمائة دوالر.
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أنباء عن قصف أذربيجاني لرتل يضم
رئيس «مجهورية قره باغ» ومكتبه ينفي
اذربيجان /متابعة الزوراء
زعمت وسائل إعالم أذربيجانية وتركية بأن غارات جوية أذربيجانية استهدفت
رتال يضم رئيس جمهورية قره باغ املعلنة ذاتيا واملدعومة من أرمينيا ،أرايك
هاروتيونيان.وادعت بعض التقارير غري املؤكدة أن القصف األذربيجاني أسفر،
امس األحد ،عن مقتل هاروتيونيان الذي كان داخل إحدى العربات العسكرية
ضمن الرتل.لكن مكتب رئيس الجمهورية غري املعرتف بها دوليا رسعان ما نفى
صحة هذه االدعاءات.وشدد املتحدث باسم رئيس الجمهورية املعلنة ذاتيا ،فاغرام
بوغوسيان ،يف حديث لوكالة «سبوتنيك-أرمينيا» ،عىل أن هاروتيونيان ال يزال
بسالمة ويستمر يف أداء مهامه.وسبق أن أعلنت الحكومة األذربيجانية أوائل أكتوبر
عن إصابة هاروتيونيان ،ونفت الجمهورية املعلنة ذاتيا ذلك حينئذ أيضا وظهر
رئيسها منذ ذلك الحني مرارا أمام عدسات الصحفيني.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7356 :االثنين  2تشرين الثاني 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7356 Mon 2 Nov 2020

اكد عدم وجود درجات وظيفية يف موازنة العام املقبل

وزير املالية :رواتب املوظفني لشهر تشرين املاضي ستدفع رمبا خالل أسبوعني أو ثالثة

بغداد /الزوراء:
ح ّدد وزير املالية عيل عبد األمري عالوي
خالل اسيبوعني او ثالثة موعدا لرصف
رواتب املوظفني لشهر ترشين املايض،
وفيميا أشيار إىل عيدم وجيود درجات
وظيفية يف موازنة العام املقبل ،كشيف
عين حجيم دييون العيراق الداخليية
والخارجية.
وقيال عيالوي يف مقابلية ميع وكالية
األنباء العراقية ،تابعتها “الزوراء” :أن
“خييارات تعظيم اإلييرادات بالرسعة
وعيىل امليدى القصيري مين أجيل سيد
العجز شيبه مسيتحيلة” ،الفتيا إىل أن
“زييادة اإليرادات مين املصادر األخرى
مين خالل أتخاذ إجيراءات تتطلب عىل
املدى القصري من  3إىل  6أشهر ،السيما
وأن الدولية كانيت تعتميد عيىل النفط
مين دون االهتميام باملصيادر األخرى
منذ سنوات”.وأشيار إىل أن “الحكومة
الحالية واجهت األزمة من دون سيولة
مالية فال يوجد خيار سيوى االقرتاض
الداخييل عيىل امليدى القصيري” ،مبينا
أن “االقيرتاض الخارجيي اليذي بلغ 5
مليارات دوالر ال يمكن استخدمها لسد
العجز بل خصصت لتمويل املشاريع”.
وتابع ،أن “مجلس النواب وضع سقفا
لالقيرتاض الداخيل األول اليذي بلغ 15
تريليونيا رغيم اعرتاضنا علييه والذي
لم يكف لسيد الرواتيب والنفقات حتى
شيهر أيلول املايض ما أضطير الوزارة

إىل طليب اقيرتاض جدييد وبسيقف
أعيىل والذي يبليغ  41تريليونا لنتمكن
من سيد العجيز يف الرواتيب والنفقات
الحاكمية املتعلقة باسيترياد الكهرباء
والوقود والدييون الخارجية والبطاقة
التموينيية ودعم املزارعيني” ،مبينا أن
“املبليغ املتضمن يف االقيرتاض الجديد
يغطيي الرواتيب والنفقيات مليا تبقى

مين العيام الحيايل والشيهرين األولني
مين العيام املقبل”.وأوضيح أن آليية
تسيديد االقيرتاض الداخييل تتيم مين
خيالل اإلييرادات املتحققة مين النفط
والفوائيد املرتتبية افرتاضييا من خالل
التفاهيم مع املصيارف والبنك املركزي
من دون الخضوع لضوابط األسيواق.
وتابيع أن الحكومية اتخيذت إجراءات

عيىل املدى القصيري لتعظييم اإليرادات
ولديها خطة متكاملة لغرض مواجهة
األزمية االقتصادية.ولفت إىل أن رواتب
املوظفني لشهر ترشين املايض ستدفع
ربما خيالل أسيبوعني أو ثالثة يف حال
ليم يقر قانيون االقرتاض ،أميا يف حال
التصوييت علييه فسيتطلق بشيكل
مبارش”.وكشيف عيالوي عين حجيم

خرجيو االدارة واالقتصاد يواصلون اعتصامهم للمطالبة حبقوقهم

مديونية العراق رغم أنها ليسيت كبرية
حسيب قوليه ،الفتيا إىل أن “مديونيية
الخيارج تقيدر بيني  60إىل  70ملييار
دوالر”.وأشار إىل أن “الديون الخارجية
نصفهيا موروثية واآلخير أضييف بعد
عيام  2003ألغراض مختلفة من بينها
تمويل املشاريع” ،موضحا أن “الديون
الداخلية تقدر أيضا بي  60تريليونا”.
وبشأن “الورقة البيضاء التي طرحتها
الحكومية لفت عيالوي إىل أنها تحتاج
إىل وقيت من أجل تغييري طريقة العمل
والرتكيبة االقتصاديية وأخرى بحاجة
إىل تغيري قانوني أو ترشيعي” ،مبينا أن
“الورقية البيضاء بحاجة إىل مؤسسية
كاملية تيرشف عيىل عمليية التنفييذ
والتطبيق”.وأوضيح أن آليية تطبييق
الورقية البيضاء سيتطرح عىل مجلس
الوزراء وربما أيضا عىل مجلس النواب
إلقرارهيا” ،مبينيا أن “عمليية التغيري
املحيوري لالقتصياد العراقيي تتطلب
مثابرة ومتابعة مسيتمرة وهذا يحتاج
إىل جهياز مختيص للمتابعية وكذليك
العميل عيىل تغييري بعيض القوانيني
والترشيعيات والسيياقات عيىل ميدى
أعوام وليس مقترصا بحكومة عمرها
سيتة أشيهر أو عيام” .وأشيار إىل أن
“موازنة  2021سيتقدم خالل الشيهر
الجاري تتضمن خطة مبنية عىل املدى
املتوسيط وتغييريات أساسيية تنفذ يف
املرحلة األوىل من الورقة البيضاء”.

ملواجهة فريوس كورونا  ..كردستان يعلق دوام املدارس واملعاهد واجلامعات ملدة شهر
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الالمي :الغالبية العظمى من الدول واملراقبني
يرتقبون االنتخابات األمريكية

بغداد /الزوراء:
اكد نقيب الصحفييني العراقيني ،رئيس
اتحاد الصحفيني العيرب ،مؤيد الالمي،
اميس االحيد ،ان الغالبيية العظمى من
اليدول واملراقبيني يرتقبيون االنتخابات
االمريكية.وقال الالمي يف تغريدة له عىل
حسيابه يف “تويرت” ،تابعتها “الزوراء”:
ان “الغالبية العظمى من الدول واملراقبني
يرتقبون اكثير إنتخابات أمريكية مؤثرة
عىل العالم بنتائجهيا ،خصوصا ً منطقة
الرشق األوسيط”.وتابع“ :من سييفوز
وكييف سييكون شيكل العاليم إن عياد
دوناليد ترامب اىل البييت األبيض ،وكيف

بغداد /الزوراء:
أكيدت هيئة اليرأي يف وزارة التعليم العايل
والبحيث العلمي ،رفضهيا لقانون تعادل
أسيس الشيهادات العلمية ،فيميا طالبت
رئييس الجمهورية برهم صاليح بتدارك
املخاطير وعيدم املصادقة عيىل القانون.
وذكير املكتب اإلعالميي لليوزارة يف بيان
تلقته «الزوراء» :أنه «استنادا إىل السلطة
العلميية املخولية ليوزارة التعلييم العايل
والبحيث العلمي ومؤسسياتها الجامعية
بموجيب القوانيني النافيذة والتقالييد
الراسيخة ،وحفاظيا عيىل اشيرتاطات
الشهادة األكاديمية ومتطلبات معادلتها
التي تضمن سالمة اآلثار املرتتبة عليها يف

املجتمع العراقي ،وانطالقا من خصوصية
مؤسسيات التعلييم العايل ومسيؤوليتها
الحرصيية يف تقديير املصلحية بعيدا عن
الحسيابات الخاصة ،فإن هيئية الرأي يف
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،تؤكد
رفضها قانون أسس تعادل الشهادات».
وطالبيت الهيئة ،بحسيب البيان« ،رئيس
الجمهوريية بالتدخيل وعيدم املصادقية
علييه ،وتيدارك مخاطير هذه السيابقة،
وإنقياذ املوقيف اليذي سييجعل القيرار
العلمي بتقييم الشهادات معطال ،وتأمني
مبيدأ تكافيؤ الفيرص وحمايية املبيادئ
الدستورية الضامنة ملساواة الجميع أمام
القانون».

استثناء املالكات الطبية من إجراءات
تسجيل املركبات واجازات السوق
بغداد /الزوراء:
وجيه وزيير الداخليية عثميان الغانمي،
باسيتثناء املالكات الطبية مين إجراءات
تسيجيل املركبات واجازات السوق.وقال
الغانميي يف بييان  :إنيه «نظرنيا للجهود
الكبيرية التيي بذلتهيا وميا زاليت تبذلها

امليالكات الطبيية ،وجهنيا بإسيتثنائهم
من إجراءات تسيجيل املركبيات واجازات
السيوق ،بعيد أن ُطبيق هيذا القيرار عىل
االطباء».وأضاف أن «ما يقوم به الجيش
األبيض هو مفخرة للعيراق ويجب علينا
أن نثمن عملهم».

توصية نيابية بعدم إدراج قانون االقرتاض يف جلسات الربملان
عدميه .وكانيت اللجنية املاليية وجهيت،
االسيبوع املايض ،كتابا ً رسيميا اىل رئيس
الوزراء لبيان رأيه باالستغناء عن ترشيع
قانيون تمويل العجيز امليايل ،تعقيبا عىل
ترصيح املتحدث الرسمي باسم الحكومة،
عن وجود حليول لدى وزارة املالية لتوفري

السييولة النقدية لتأميني الرواتب يف حال
عدم التصويت عيىل القانون .وقال عضو
اللجنة ،النائب جمال كوجر ،لي»الزوراء»:
ان» ورقة االصالحيات الحكومية االخرية
ليسيت هي التي طلبها مجليس النواب»،
مشيريا اىل ان « اللجنية املالية اطلعت عىل

مسودة قانون االقرتاض االخرية ووجدت
ارقاميا فلكية بقيمية  37تريليون دينار،
و 15ملييار دوالر ،مايؤرش ان البلد ماض
نحو ازمية اقتصاديية حيادة ،فضال عن
تحديات جائحة كورونا واالمن والخدمات
«.واضياف ان « اللجنة املاليية طلبت من

الحكومية تقدييم ورقية اصالحيات تدر
عائدات مالية من شيأنها تخفيض سقف
االنفياق وتعظيم االيرادات غيري النفطية
والسيطرة عليها وضبطها لصالح خزينة
الدولة «.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  2658إصابة جديدة و 56حالة وفاة
سييكون شيكل العاليم إن فاز املرشيح
الديمقراطي جو بايدن”.

التجاريية ،التيي يجيب أن توفير املحارير
الخاصة لقياس درجة الحرارة  ،فضال عن
توفري املعقمات وارتيداء الكمامة”.ولفت
اىل أن “وزارة الصحية أصيدرت أكثير مين
بيان وعممت أكثر من كتاب ،فيما لو كان
املواطن قد راجع العيادات الخاصة وأثبتت
إصابتيه بكورونيا فيريوس ،فبإمكانه أن
يأخذ تقارير الفحيص والوصفة الصحية
ويراجع املستشيفيات الحكومية ،ومراكز
معالجية كورونيا ،مين أجيل الحصيول
عيىل العيالج مجاناً”.وأشيار التميميي إىل
“اسيتحداث كثري مين املستشيفيات التي
فسيحت املجال أمام املستشيفيات العامة
السيتقبال املراجعيني والفيرق الطبيية
األجنبيية التي أجيرت أكثر مين  300ألف
عملية جراحية معقدة ،كانت سابقا ترسل
إىل خيارج العيراق” ،مؤكدا ً أن “اسيتقدام
هذه الفرق الطبية وإجراء العمليات داخل
العراق وفير مبالغ كبرية لليوزارة وخفف
معاناة املواطنني”.

كندا :هجمات بالسالح األبيض تسفر
عن قتيلني ومخسة جرحى
كندا /متابعة الزوراء:
أسيفرت هجميات بالسيالح األبيض يف
مدينة كيبيك الكندية ،ليل السيبت األح،
عين مقتل شيخصني عىل األقيل وجرح
آخريين ،عىل وفق ترصيحيات الرشطة.
وقد نفذ االعتداء شياب مسيلح بالسيف
أوقفتيه الرشطية الحقا.وقيال املتحدث
باسم الرشطة ،إيتيان دويون ،يف مؤتمر

هيئة الرأي يف وزارة التعليم تؤكد
رفضها لقانون تعادل أسس الشهادات

حتى ترد احلكومة على تشريعه من عدمه
الزوراء /يوسف سلمان:
اوصيت اللجنية املاليية النيابيية رئاسية
مجلس النواب بعدم ادراج مرشوع قانون
تمويل العجز املايل « االقرتاض « عىل جدول
اعمال جلسات الربملان ،لحني رد الحكومة
بشأن االسيتغناء عن ترشيع القانون من

وزير الصحة :مجيع العالجات اخلاصة
بكورونا متوفرة يف املستشفيات
بغداد /متابعة الزوراء:
أكد وزير الصحة والبيئة ،حسن التميمي،
توفري جميع األدوية الخاصة بعالج فريوس
كورونا عىل الرغم من كلفتها العالية.وقال
التميمي يف ترصيح صحفي :إن “الحكومة
دعميت وزارة الصحية ،وأن جميع األدوية
الخاصية بعالج فيريوس كورونيا متوفرة
لدى الوزارة عىل الرغم من كلفتها العالية،
فضال عن توفير األدويية األخرى.وأضاف
أن “إجيراءات اليوزارة بشيأن جائحية
كورونا تمثلت بزيادة عدد األرسة وافتتاح
املستشيفيات امليدانيية الواطئية الكلفة،
بالتنسييق ميع العتبات املقدسية وجهات
أخيرى” .مبينيا ً أن “العيراق يعانيي مين
مشكالت اقتصادية كبرية نتيجة انخفاض
أسيعار النفط ،وأن وزارة الصحة فسحت
املجال ملمارسة األعمال اليومية للمواطنني
مع ارتيداء الكمامة وااللتيزام باإلجراءات
الوقائية”.وبيني أن “بعض الفرق الصحية
التابعة أرشت عدم االلتزام من قبل املحال

طالبت رئيس اجلمهورية بعدم املصادقة عليه

صحفيي :إن الهجمات وقعت يف سياعة
متأخرة من مساء السبت يف مدينة كيبيك
القديمة وتم توقيف املشتبه به .موضحا
أنيه “رجل يف منتصيف العرشينيات من
عمره” مسيلح بسيف ويرتدي أزياء من
“العصور الوسيطى” .ولم يحدد الناطق
أسباب هذه الهجمات التي وقعت يف عيد
الهالوين.

لليوم الثاني على التوالي ..العراق يسجل تراجعا بعدد االصابات بكورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنيت وزارة الصحية والبيئية ،اميس
االحد ،املوقيف الوبائيي اليومي لفريوس
كورونا املسيتجد يف العيراق ،وفيما اكدت
تسيجيل  2658اصابة جديدة و 56حالة

وفاة وشيفاء  3127حالة ،حددت دائرتي
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابيات حسيب املناطق.وذكيرت
اليوزارة يف وثيقية تلقتها «اليزوراء» :ان
عيدد الفحوصيات املختربية لييوم امس:

 ،15210ليصبيح عيدد الفحوصيات
املختربيية الكليية ،2877217 :مبينة انه
تيم تسيجيل  2658اصابية جدييدة و56
حالة وفاة وشفاء  3127حالة.واضافت:
ان عدد حاالت الشيفاء اليكيل402782 :

الرتبية تعلن تقليص املناهج وحتدد أيام
وأعداد الطلبة يف دوام العام اجلديد
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،اميس األحد ،عن تحديد
موعد مبدئيي النطالق العام اليدرايس الجديد
 2020 – 2020وفقيا لجملية مين اليرشوط.
وذكير الناطق باسيم الوزارة ،حييدر فاروق،
يف ترصييح صحفيي :ان “اليوزارة تسيعى
ليكون انطالق العام الدرايس الجديد يف شيهر
ترشيين الثاني الجياري ،مع التأكييد واتخاذ
كل االجيراءات الوقائيية والصحية”.وأضاف
فياروق ان “اليرشوط والضوابط األساسيية
التي ستعتمد هي تقليص الدوام واملناهج وان

يكون اليدوام جزئياً ،باإلضافة اىل االسيتعانة
يف التلفزيون الرتبوي واملنصية االلكرتونية”.
وأشيار اىل ان “الوزارة وجهت إدارات املدارس
بالبيدء يف توزييع الكتيب وتعفيري امليدارس
واالستعداد النطالق العام الجديد”.وكان وكيل
وزيير الرتبية ،فالح القييي ،أعلن يف ترصيح
صحفيي ،امس األحيد :ان “الوزارة اسيتعدت
للعيام اليدرايس الجدييد اليذي مين املؤمل ان
ينطلق يف منتصف شيهر ترشين الثاني الحايل
بعد االنتهاء من امتحانات الدور الثاني”.

تفاصيل ص2

( ،)%84.7اما عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،475288بينما عيدد الحاالت التي تحت
العيالج ،61540 :يف حيني عيدد الحياالت
الراقيدة يف العنايية املركيزة ،465 :وعدد
حاالت الوفيات الكيل.10966 :من جهته،

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد
الغنيي السياعدي ،تسيجيل  304اصابة
جديدة بفريوس كورونا بينها  228اصابة
شخصت خالل الرصد الوبائي.

تفاصيل ص3

الوباء يواصل انتشاره عامليا بقوة

إصابات كورونا تتجاوز  46مليونا والدول تفرض
قيودا جديدة للسيطرة على املوقف
بغداد /متابعة الزوراء:
يواصيل فيريوس كورونا انتشياره يف كل انحياء العالم،
بعد انحسياره يف عدد كبري منها ،لكين ارتفاع االصابات
يف الكثري من الدول خصوصيا يف القارة االوروبية ادى اىل
قييام عدد كبري منها بفرض قيود جديدة واغالقات للحد
من انتشاره .وكشف احصاء جديد عن ان عدد االصابات
يف العالم تجاوز  46ملييون وان عدد الوفيات بلغ مليون
و 195,477حالية وفاة ،والتي سيجلت جميعها يف 210

دولة .وما زالت الواليات املتحدة تتصدر اإلصابات العاملية
بالفريوس بنحو  9ماليني وأكثر من  300ألف إصابة ،إىل
جانب  235ألف حالة وفاة  ،وسجلت ،امس ،رقم قياسيا
بعيدد االصابات اليوميية والذي تجياوز  94الف اصابة.
وتأتيي الهنيد يف املرتبة الثانية من حييث عدد االصابات،
وتخطى عدد االصابات فيها حد  8ماليني وأكثر من 130
ألف إصابة ،وسجل نحو  121ألف حالة وفاة.

تفاصيل ص3

قبل يومني من انتخابات الرئاسة األمريكية

بايدن يتقدم على ترامب يف االستطالعات بفارق  10نقاط مئوية
واشنطن /متابعة الزوراء:
تفيوق نائيب الرئييس األمريكيي
السابق ،جو بايدن ،بفارق كبري عىل
الرئييس األمريكيي ،دونالد ترامب،
قبل يوميني من إجيراء االنتخابات
الرئاسية ،حسبما كشف استطالع
رأي حدييث آلراء الناخبني.وقيال
غالبيية الناخبني إنهيم غري راضني
عن الطريقة التي تعامل بها الرئيس
ترامب ميع جائحة فريوس كورونا
املستجد وإىل أين تتجه البالد ،وفقا
لالسيتطالع اليذي أجرتيه شيبكة

“إن بيي يس نييوز” بالتعياون مع
صحيفة “وول سيرتيت جورنال”.
يف األيام األخرية مين الحملة ،تقدم
بايدن بفيارق  10نقاط مئوية عىل
تراميب ،وحصل عىل دعم  52%من
الناخبيني املسيجلني عىل املسيتوى
الوطني مقابيل  42%لرتامب .هذا
أقيل قلييال مين نسيبة  11%التي
تفيوق بهيا باييدن يف االسيتطالع
نفسه قبل أسبوعني.وقال  6من كل
 10ناخبني إن البالد تسري يف املسار
الخطأ تحت قييادة الرئيس ترامب،

وإن األغلبيية ال توافيق عىل تعامله
مع الوباء ،وفقا لالستطالع الحايل.

وقال غالبيية الناخبني )51%( ،إنه
ال توجد فرصية لدعم ترامب ،بينما

قيال ( )40%نفس الييء لبايدن.
ووجد االستطالع أن غالبية الناخبني
( ،)52%ال يوافقون عىل أداء ترامب
يف مجيال التوظييف ،بينميا يوافق
( )45%علييه ،فيميا وافق ()55%
مين الناخبيني عيىل كيفيية إدارة
الرئييس لالقتصياد ،لكين ()57%
ال يوافقيون عيىل طريقية تعاميل
الرئييس مع الوبياء ،بينميا يوافق
( )40%فقط.شعبية بايدن تركزت
بيني الناخبني السيود (بايدن 87%
مقابيل  5%لرتاميب) ،والناخبيني

الذين تيرتاوح أعمارهيم بني  18و
 60%( 34إىل  ،)32%وكبار السين
( 58%إىل  ،)35%والنسياء (57%
إىل  ،)37%والبييض الحاصلني عىل
درجات جامعيية ( 56%إىل )41%
واملسيتقلني ( 51%إىل .)36%فيما
احتل تراميب الصدارة بني الناخبني
البييض عموميا ( 51%لرتاميب
و 45%لباييدن) والبييض بيدون
درجيات جامعية ( 58%إىل .)37%
كميا أنه يتقدم بفارق نقطة واحدة
بني الرجال ( 48%إىل .)47%
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حتى ترد احلكومة على تشريعه من عدمه

توصية نيابية بعدم إدراج قانون االقرتاض يف جلسات الربملان
الزوراء /يوسف سلمان:
اوصت اللجنة املالية النيابية رئاسة مجلس النواب
بعدم ادراج مرشوع قانون تمويل العجز املايل «
االقرتاض « عىل جدول اعمال جلسات الربملان،
لحني رد الحكومة بشأن االستغناء عن ترشيع
القانون من عدمه .
وكانت اللجنة املالية وجهت ،االسبوع املايض ،كتابا ً
رسميا اىل رئيس الوزراء لبيان رأيه باالستغناء
عن ترشيع قانون تمويل العجز املايل ،تعقيبا عىل
ترصيح املتحدث الرسمي باسم الحكومة ،عن
وجود حلول لدى وزارة املالية لتوفري السيولة
النقدية لتأمني الرواتب يف حال عدم التصويت عىل
القانون .
وقال عضو اللجنة ،النائب جمال كوجر،
لـ»الزوراء» :ان» ورقة االصالحات الحكومية
االخرية ليست هي التي طلبها مجلس النواب»،
مشريا اىل ان « اللجنة املالية اطلعت عىل مسودة
قانون االقرتاض االخرية ووجدت ارقاما فلكية
بقيمة  37تريليون دينار ،و 15مليار دوالر ،مايؤرش

ان البلد ماض نحو ازمة اقتصادية حادة ،فضال
عن تحديات جائحة كورونا واالمن والخدمات «.
واضاف ان « اللجنة املالية طلبت من الحكومة
تقديم ورقة اصالحات تدر عائدات مالية من
شأنها تخفيض سقف االنفاق وتعظيم االيرادات
غري النفطية والسيطرة عليها وضبطها لصالح
خزينة الدولة « .مبينا ان « اللجنة املالية قدمت
ورقة تتضمن  78فقرة عملية ذات مردود مايل
معلوم اىل الحكومة «.
وكشف كوجر عن ان « الحكومة لديها ثالثة
اقرتاضات ،االول مضينا به يف شهر تموز 15
تريليون دينار ،ثم زادت الحكومة االقرتاض ثانيا اىل
 41تريليون دينار ،واملرشوع الثالث هو االقرتاض
ملوازنة العام املقبل .« 2021
وكانت اللجنة املالية النيابية انتقدت مرشوع
قانون االقرتاض املرسل من الحكومة ،واكدت انه
تضمن ارقاما خيالية وعالية وخال من مبدأ ترشيد
االنفاق والتقشف .
وقالت عضو اللجنة ،النائب سهام العقييل،

لـ»الزوراء» ،مؤخرا :ان «مرشوع القانون لم
يرش اىل أية فقرة من شأنها ان تقلل النفقات غري
الرضورية وترشيد االستهالك ،وبعض االمور التي
تلجأ اليها الدول التي تمر بأزمات مالية واقتصادية
« ،واشارت اىل ان « فجوة التمويل مثلت حوايل 41
تريليونا و 600مليار دينار والذي خول مرشوع
القانون وزير املالية االقرتاض الداخيل والخارجي
لسد تلك الفجوة» .
وحذرت عضو اللجنة املالية ان» هذا االجراء يؤدي
اىل اغراق العراق بالديون الداخلية والخارجية ،وقد
يسبب انتكاسة للواقع االقتصادي للعراق» .داعية
اىل تحدد مواد القانون بالنفقات الرضورية فقط
كرواتب الرعاية والتقاعد وذوي االعاقة ورواتب
املوظفني ،وتأجيل االمور االخرى غري الرضورية
لحني توفر السيولة التقدية ،كما طالبت بإضافة
مادة تتضمن إلزام الجهات املعنية بتقديم
كشوفات تفصيلية للمبالغ التي ترصف بموجب
القانون بعد  2020/12/31ومنع اجراء مناقالت
مالية .

الرتبية تعلن تقليص املناهج وحتدد أيام وأعداد الطلبة يف
دوام العام اجلديد

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس األحد ،عن
تحديد موعد مبدئي النطالق العام
الدرايس الجديد  2020 – 2020وفقا
لجملة من الرشوط .
وذكر الناطق باسم الوزارة ،حيدر
فاروق ،يف ترصيح صحفي :ان
«الوزارة تسعى ليكون انطالق العام
الدرايس الجديد يف شهر ترشين
الثاني الجاري ،مع التأكيد واتخاذ
كل االجراءات الوقائية والصحية».
وأضاف فاروق ان «الرشوط
والضوابط األساسية التي ستعتمد
هي تقليص الدوام واملناهج وان
يكون الدوام جزئياً ،باإلضافة اىل
االستعانة يف التلفزيون الرتبوي
واملنصة االلكرتونية».
وأشار اىل ان «الوزارة وجهت إدارات
املدارس بالبدء يف توزيع الكتب
وتعفري املدارس واالستعداد النطالق

العام الجديد».
وكان وكيل وزير الرتبية ،فالح
القييس ،أعلن يف ترصيح صحفي،
امس األحد :ان «الوزارة استعدت
للعام الدرايس الجديد الذي من
املؤمل ان ينطلق يف منتصف شهر
ترشين الثاني الحايل بعد االنتهاء من

امتحانات الدور الثاني».
واضاف ان «مديرية املناهج يف
وزارة الرتبية أعدت املناهج والذي
تضمن تقليص بعض املواد العلمية،
التلفزيون
برامج
واستخدام
الرتبوي» .مبينا ان «تواجد الطلبة يف
املدارس سيكون يومني اىل ثالثة أيام

يف األسبوع ،السيما طلبة السادس
اإلعدادي واملراحل األوىل للصفوف
األول والثاني والثالث».
وأشار إىل ان «هذه االستعدادات
مرتبطة بخلية األزمة يف وزارة
الصحة من خالل اعطائها التعليمات
الخاصة لبدء العام الدرايس
الجديد».
ولفت القييس اىل ان «هناك تنسيقا
عاليا بني وزارة الصحة والدفاع
املدني ومنظمة اليونسيف ،وكذلك
مع منظمات املجتمع املدني ونقابة
املعلمني ،لتهيئة األجواء الصحية
املناسبة للطلبة».
وأكد «توجيه إدارات املدارس بإطالق
حمالت التعفري والتعقيم والتنظيف
والتباعد ما بني الطلبة» .مبينا انه
«سيكون عدد الطلبة يف القاعات
الصغرية بني  8اىل  10طالب بينما يف
القاعات الكبرية  15طالباً».

إعالن مناقصة رقم ()2020/3
م /نقل وتفريغ الطحني يف حمافظة نينوى
 .1يرس (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب) ان تعلن للمرة االوىل عن مناقصة لـ (نقل وتفريغ الطحني يف محافظة
نينوى).
 .2تتوفر لدى (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب) التخصيصات املالية ضمن (املوازنة االتحادية) وينوي استخدام
جزء منها لتنفيذ الخدمات (نقل وتفريغ الطحني يف محافظة نينوى).
 .3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني رشاء وثائق املناقصة (باللغة العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل (الرشكة
العامة لتصنيع الحبوب /القسم القانوني) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ( )1,000,000مليون
دينار بموجب صك مصدق من احد املصارف الحكومية) ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني بالحصول عىل املزيد من
املعلومات مراجعة العنوان املبني يف اعاله .
 .4تسلم العطاءات اىل العنوان اآلتي (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب  /مكتب املدير العام الكائن يف محافظة
بغداد /ساحة عدن /مدخل مدينة الحرية) يف املوعد املحدد (اقصاه الساعة العارشة صباحا ً من يوم 2020/11/30
حسب توقيت مدينة بغداد) ،وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان .
((ترسي كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014يف كل ما لم يرد به نص يف
هذا االعالن او يتعارض معها يف املضمون ))
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل :
 .1شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.
 .2التأمينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ ( )115,784,285مائة وخمسة عرش مليون
وسبعمائة واربعة وثمانون الف ومائتان وخمسة وثمانون دينار التي تمثل  %3من الكلفة التخمينية من احد
املصارف املعتمدة ومحرر بأمر الرشكة من قبل املناقص حرصا ً او من يخوله قانونا ً عىل ان ال تقل نفاذيته ( )35يوم
من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة  120مائة وعرشون يوما ً من املوعد النهائي لتقديم العطاء .
 .3كتاب عدم ممانعة من الدخول يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام  2020ومعنون اىل الرشكة العامة
لتصنيع الحبوب حرصا ً (عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته).
 .4وصل رشاء رشوط املناقصة .
 .5تقديم اعمال مماثلة وحسابات ختامية .
 .6سنويات سيارات حمل عدد ( )32سيارة ال تقل حمولتها عن  16طن تكون بإسم الرشكة مقدمة العطاء او أي
من املساهمني عىل ان تدرج الحمولة ضمن السنوية  16طن او اكثر وكونها حمل وليس قالب او حوضية حيث
تهمل مثل هذه السيارات ويف حالة تقديم اكثر من العدد يؤخذ حسب التسلسل املكتوب يف التندر واملطلوب تقديمها
وتهمل االخرية .
 .7يف حالة تقديم وثائق مصورة (مستنسخة) يجب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة االصدار.
أما بخصوص املستمسكات الثبوتية (البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ،شهادة الجنسية ،بطاقة السكن
وغريها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة .
 .8يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف هذه املناقصات يف الساعة العارشة صباحا ً
حسب توقيت بغداد من يوم  2020/11/23يف مقر الرشكة  /القسم القانوني.
 .9يف حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا ً الستالم وفتح العطاءات.
مالحظة  :الكلفة التخمينية كما يف الجدول املرفق.
خطاب عيل اسماعيل
معاون املدير العام وكالة
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e-mail: grain_contract@yahoo.com

/E-mail:GC.thiqar@yahoo.comامييل قسم العقود احلكومية
املناقصة :رقم ( )11لسنة 2020
ضمن خطة تنمية االقاليم 2019
اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية

حمافظة ذي قار
قسم العقود احلكومية
العدد1683 :
التاريخ 2020/10/11:
م/اعادة اعالن

ُ
تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (انشاء مجموعة صحية ( )8مقعد عدد ( )20وانشاء
إلحاقا ً بإعالننا املرقم  200يف 2020/2/23
جناح اضايف ( )6صف عدد ( )25ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة
الصـادرة مـن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام  . 2019ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء
(االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزمان -الصباح  -الزوراء)
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات ( الوثائق القياسية ) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول
املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمي العطـاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعـد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحـدد بالتعليمات ملقدمي العطاء .ان
اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات
عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة  12ظهرا من يوم االحد املصادف  2020/10/18يف املديرية العامة لرتبية محافظة ذي
قار ،فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من
اصحاب االختصاص مراجعة مديرية بلدية النارصية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع ،علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش
ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية غري نافذة واوراق التسـجيل للرشكات االجنبية عند رشاء
العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية-:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة-:
أ -املتطلبات الفنية -:الخربة التخصصية (واالعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1وبمبلغ اليقل عن ( )3,585,426,600ثالثة مليارات وخمسمائة
وخمسـة وثمانون مليون واربعمائة وسـتة وعرشون الف وستمائة دينار عراقي وللسـنوات الـ ( )10السابقة تم انجازها بنجاح وجودة
كاملة .
ب -املعدات واالوليات (توفري او تعاقد)
ت
1

2
3

االليات و املعدات
شفل

قالب
حادلة ضلفية

العدد
2

4
2

ج -الكوادر الفنية
ت
1

2
3

الكوادر الفنية
مهندس

مهندس كهرباء
مساح

العدد
3

1
3

د-املتطلبات املالية -:
اوال -:االداء املايل السـابق الذي يظهر تحقيق االرباح للسـنتني االخريتني يف حال توفرها او السـنتني التي سـبقت االزمة املالية هي (-2012
( )2013كشف الحسابات الختامية) مصادق من محاسب قانوني .
ثانيا -:املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي ( )537,814,000خمسمائة
وسبعة وثالثون مليون وثمانمائة واربعة عرش الف دينار عراقي .
ثالثـا  -:معـدل االيراد السـنوي ان يكون اكرب مـن او يسـاوي ( )4,362,270,000اربعة مليـارات وثالثمائة واثنان وسـتون مليون ومئتان
وسبعون الف دينار عراقي (وعىل ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات ) وخالل السنوات العرشة السابقة .
هـ  -املتطلبات القانونية-:
اوال -:االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء ،الرشكات
اململوكـة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليـا وانها تعمل وفق القانون التجاري ،وان ال تكـون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غري
مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة /مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا -:عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.
ثالثا -:شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حـال كون الرشكة مقدمة العطـاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافـة ومصدقة لدى وزارة
الخارجية العراقية.
رابعا -:هوية تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما مطلوب يف
الجدول ادناه.
خامسا -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة)
 -2كل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمان للعطاء (التأمينـات االولية) ملقدمي العطـاءات بموجب خطاب ضمان بنكـي او صك مصدق او

سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي
قار قسم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة
او املقـاول) الـذي ترسـو عليه املناقصة مبـارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيـع العقد تقديم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ بقيمة %5
مـن مبلـغ االحالـة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظـات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة
الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل
املحـددة أيهـا بفروعها كافة والرشوط القانونيـة والفنية واملالية املطلوبـة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقـدم العطاء ملا تتطلبه
الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمـل من ترسـو عليـه املناقصة اجور النرش واالعـالن وآلخر اعالن عن املناقصـة وان تتحمل الرشكة التي يحـال بعهدتها العمل كافة
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما اليقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار املركز
عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل
او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (14
يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
 -9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ
فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
 -13تكـون االولويـة للمواد االوليـة املصنعة واملجهزة داخل العراق للمـرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة ومدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
 -15ان آخـر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة ( )11ظهرا من يـوم االربعاء املصادف  2020/10/28اىل العنوان التايل (محافظة ذي قار-
قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرصف الرشـيد -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سـابقا)
عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة ،وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية
مـن الحك والشـطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقـاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتـف والربيد االلكرتوني ،ويلتزم
املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن،
وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني ،وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان
محافظـة ذي قـار مبنى املحافظة الجديد شـارع االمام عيل(ع) ،وسـوف ترفض العطـاءات املتأخرة ،واذا صادف يوم فتـح املناقصة عطلة
رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء
وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
 -16عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالستمرار بالتنفيذ بدون
املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
 -17تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم .
ت سعرالكشف املصادق مدة
العمل
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يوم
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تقارير
العدد 7356 :االثنين  2تشرين الثاني 2020

احللبوسي يؤكد استعداد الربملان لتسهيل
مهمة احلكومة لتجاوز االزمة املالية
بغداد /الزوراء:
اكد رئيس مجلس الن�واب محمد الحلبويس،
امس االحد ،اس�تعداد الرملان لتسهيل مهمة
الحكومة بم�ا يؤمّ ن توفري الس�يولة املالية،
فيم�ا ش�دد ع�ىل رضورة تهيئة االج�راءات
الالزمة الجراء االنتخابات املبكرة.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س الرملان يف
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان رئي�س مجلس
َ
رئيس الهيئة
النواب محمد الحلبويس ،التقى
السياس�ية للتي�ار الصدري نص�ار الربيعي،
وعددا م�ن أعض�اء الهيئة ،لبح�ث األوضاع
السياسية واالقتصادية يف البالد.
واض�اف ،ان�ه ت�م بح�ث إج�راء االنتخابات
املبك�رة بعد أن اس�تكمل املجل�س التصويت
عىل الدوائر املتعددة ،وإتمام قانون انتخابات
مجل�س الن�واب العراق�ي ،وكذل�ك رضورة
امل�ي بإكم�ال الترشيعات الالزم�ة ،ومنها
قان�ون املحكمة االتحادية العلي�ا باعتبارها
من الركائز األساسية للنظام السيايس.
وتاب�ع :كم�ا ناق�ش اللق�اء أزم�ة الرواتب،
واس�تعداد مجل�س الن�واب لتس�هيل مهمة
الحكوم�ة بم�ا يؤمّ �ن توف�ري الس�يولة
املالي�ة ،ويس�هم يف تخط�ي األزم�ة املالي�ة
واالقتصادية.

ُ
رئيس مجلس النواب
ويف س�ياق اخر ،التقى
َ
رئي�س التجم�ع املدن�ي
محم�د الحلب�ويس
لإلصالح  -عمل ،سليم الجبوري.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب الحلب�ويس ،ان اللق�اء
بحث تط�ورات الوضع الس�يايس يف العراق،
والخط�وات الترشيعي�ة للتهيئ�ة إلج�راء
َ
رضورة
االنتخاب�ات املبك�رة .وأك�د اللق�اء
العمل ع�ىل تغليب املصلح�ة الوطنية العليا،
والتنس�يق ب�ن الق�وى السياس�ية ملواجهة
التحديات التي تم ُّر بها البالد.

أكدت أن التكامل الثالثي بني بغداد وعمان والقاهرة
أخذ اشواطا حثيثة يف قطاعات متعددة

اخلارجية لـ  :العراق ومصر استكمال حوارات
معمقة لتفعيل االستثمار يف خمتلف اجملاالت

الزوراء /حسن فالح:
اكدت وزارة الخارجية ان التكامل الثالثي بن
بغ�داد وعمان والقاهرة اخذ اش�واطا حثيثة
بقطاعات متعددة ،فيما اشارت اىل ان العراق
وم�ر اس�تكمال ح�وارات معمق�ة لتعزيز
االستثمار بمختلف املجاالت بن البلدين .
وقال املتحدث باسم الوزارة ،احمد الصحاف،
يف حدي�ث ل�”الزوراء” :ان اجتماعات اللجنة
العليا العراقية املرية املش�رتكة ،ناقش�ت
ملفات مهمة عىل املس�توى الثنائي واملتعدد
للبلدي�ن ،وع�ىل الصع�د كافة ،بم�ا ينعكس
تنمي�ة واس�تثمارا وتبادال للخ�رات وزبناء
للطاقات بن البلدين.
واض�اف :ان ذل�ك يأتي من اج�ل االفادة من
الخرات والطاقات التي تتمتع بها الرشكات
والقطاع�ات املري�ة يف املحافظات االكثر
ترضرا م�ن داعش بالع�راق ،ويف القطاعات
االخرى كاالس�كان والزراعة والنفط وايضا
يف مج�االت الرتبية والتعليم ،وكذلك يف مجال
الدع�م ع�ىل املس�توى الثنائي�ة مل�ا يتعلق يف
تعزيز املواقف املشرتكة.
واش�ار اىل :ان زيارة رئي�س الوزراء املري
واللجنة الوزارية املري�ة يعني بأن العراق
يبارش بخطى حديث�ة لتعزيز دوره يف عمقه
العربي عىل مستوى الجامعة العربية ،وكذلك
عىل مس�توى االلية الثنائية التنس�يقية بن
بغ�داد وعمان والقاه�رةز مبينا :ان التكامل
الثالث�ي بن بغ�داد وعم�ان والقاه�رة اخذ
اش�واطا حثيثة وجديدة يف قطاعات متعددة
كاالس�كان والزراع�ة والرتبي�ة والتعلي�م
والصح�ة ،وتب�ادل الدع�م ع�ىل املس�توى
الدبلوم�ايس واالس�تثماري وفيم�ا يتعل�ق
بتنمية القطاع الخاص بهذه البلدان الثالثة.
ولفت اىل :ان الدبلوماسيات يف اوقات االزمات
االقتصادي�ة تكثف جهودها يف س�بيل توفري
افضل املناخات املناس�بة لتجاوز التحديات.

مؤك�دا :ان الع�راق اآلن اس�وة بالعدي�د من
اقتصادات دول العام يعاني من ازمات حيث
هناك تراجع بأسعار النفط ،وهناك رضورة
ملحة لتنوي�ع البواب�ات االقتصادية للعراق
لتعظيم املوارد الداخلية.
وتاب�ع :ان العراق بحاج�ة اىل التدريب وبناء
الق�درات ع�ىل صع�د متع�ددة يف مقدمته�ا
الجانب الصحي.
وم�ى بالق�ول :ان الع�راق بع�د ان حق�ق
االنتصارات عىل عصابات داعش يعقد العزم
الي�وم لتنوي�ع رشاكاته ،الس�يما مع عمقه
العرب�ي ،وتحديدا مع الج�ارة االردن ،وكذلك
مر ،لالس�تفادة من القدرات التي تمتلكها
هاتان الدولتان بقطاعات االسكان واالعمار
والزراعة والبنى التحتي�ة .مؤكدا :ان الهدف
م�ن ذلك تعظي�م ال�واردات العراقية وتنويع
البواب�ات االقتصادية وتوفري مناخ مس�تقر
لتعضيد الرنامج الحكومي العراقي .
واش�ار اىل :ان هناك حوارات ذات طابع فني
ولوجس�تي س�تكتمل ،وكذلك هناك مصانع
س�تعاد لها الحياة يف العراق من اجل ان تبدأ
عمله�ا وانتاجه�ا .مبين�ا :ان هن�اك قضايا
تتعلق باالس�كان حيث تش�هد نقل�ة نوعية
يف ه�ذا االط�ار بما يع�زز الرشاك�ة النوعية
والتاريخية بن بغداد والقاهرة.
وتابع :انه فيما يتعلق بالقطاع االس�تثماري
الخ�اص بن الع�راق ومر ،ف�إن الجانبن
اس�تكمال حوارات معمقة من ش�أنها اعادة
الرمجيات التطبيقية التي تحفز من التواصل
والتواف�د عىل مس�توى الخ�رات والطاقات
وتعزي�ز البيئة االس�تثمارية املش�رتكة عىل
مستوى القطاعن الخاصن للبلدين.
واك�د الصح�اف :ان ه�ذا االم�ر س�يفي
اىل رشاكات ب�ن القطاع�ن وس�ينتهي اىل
تس�هيالت مش�رتكة ع�ىل مختل�ف الصع�د
واملجاالت.
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لليوم الثاني على التوالي ..العراق يسجل تراجعا بعدد
االصابات بكورونا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االح�د ،املوق�ف الوبائي اليوم�ي لفريوس
كورونا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت
تس�جيل  2658اصابة جدي�دة و 56حالة
وفاة وش�فاء  3127حالة ،حددت دائرتي
صحة الرصاف�ة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها “الزوراء”:
ان ع�دد الفحوص�ات املختري�ة لي�وم
امس ،15210 :ليصبح ع�دد الفحوصات
املخترية الكلية ،2877217 :مبينة انه تم
تس�جيل  2658اصابة جدي�دة و 56حالة
وفاة وشفاء  3127حالة.
واضاف�ت :ان عدد حاالت الش�فاء الكيل:
 ،)84.7%( 402782ام�ا ع�دد ح�االت
االصاب�ات ال�كيل ،475288 :بينم�ا ع�دد
الح�االت الت�ي تح�ت الع�الج،61540 :
يف ح�ن ع�دد الح�االت الراق�دة يف العناية
املركزة ،465 :وعدد حاالت الوفيات الكيل:
.10966
م�ن جهت�ه ،اعلن مدير ع�ام صحة بغداد
الرصاف�ة عبد الغني الس�اعدي ،تس�جيل
 304اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس كورون�ا
بينها  228اصابة ش�خصت خالل الرصد
الوبائي.
وقال الس�اعدي يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان “املؤسس�ات الصحي�ة يف جان�ب
الرصاف�ة س�جلت  304اصاب�ة جدي�دة
بف�ريوس كورون�ا موزعة كالت�ايل 228:

حال�ة ش�خصت خ�الل الرص�د الوبائ�ي
للقطاعات الصحي�ة :قطاع بغداد جديدة
 31حال�ة /قط�اع النه�روان  40حال�ة/
قط�اع االس�تقالل  17حال�ة  /قط�اع
االعظمي�ة  30حالة  /قطاع الرصافة 39
حال�ة  /قطاع البلدي�ات االول  43حالة /
قط�اع املدائن  11حال�ة  /قطاع البلديات
الثاني  17حالة .
واش�ار اىل ان  76حالة خ�الل مراجعتهم
للمؤسس�ات الصحية :مدين�ة الصدر 11
حال�ة محل�ة ,565 ,550 ,532 ,555 ,
316. 357 ,317 ,540 ,513 ,524 ,556
 ، 314.الشعب  14حالة محلة  , 317حي
اور ، 314. 316. 357 ,317البلدي�ات 6
ح�االت محل�ة  , 722 , 734 .الزراع�ي ،
شارع فلسطن  12حالة محلة 503 ,505

510 , 510 , 509 ,502 , 508 , 506
 ،االم�ن  5ح�االت محلة, 741 , , 733 , ,
 ،743 , 735 ,721بغ�داد جديدة  4حاالت
محلة 708 , 703 , 701
الزعفراني�ة  4حالة محل�ة , 952 , 956 ,
 ، 961الكرادة  4حاالت محلة ،905 ,903
االعظمي�ة  14حال�ة محل�ة, 302، 314 ,
، 342 , 318 , 311 , 314 , 310البن�وك 4
حاالت محلة . 315 , 321
واض�اف الس�اعدي ان�ه “تم نق�ل جميع
املصاب�ن اىل الحجر الصحي لتلقي العالج
فيم�ا نقلت الح�االت الحرج�ة اىل العناية
املرك�زة الخاص�ة بالعزل” ،مش�ريا اىل ان
“الع�دد الرتاكم�ي لإلصاب�ات ارتف�ع اىل
 61284ت�ويف منهم  1358لالس�ف فيما
اكتس�ب الش�فاء  55255ومتبق�ي قي�د

العالج .”4671
ودع�ا الس�اعدي املواطن�ن اىل “االلت�زام
بإج�راءات الوقاي�ة وتطبي�ق التباع�د
االجتم�اع لحمايتهم م�ن االصابة وتقليل
تفيش الوباء”.
اىل ذل�ك ،ح�ددت دائ�رة صح�ة الك�رخ،
املوق�ف الوبائ�ي لها مع اع�داد و عناوين
الح�االت املش�خصة يف مختراتها بمرض
فريوس كورونا املستجد مع اعداد الشفاء
والوفيات لغاية الس�اعة العارشة من ليلة
السبت واملعلن عنها امس االحد.
وذك�رت الدائرة يف بيان تلقت�ه “الزوراء”:
ان عدد االصابات  419موزعة كاآلتي :أبو
غريب  /11ابو دش�ري  /15االس�كان /3
االعالم  /8البي�اع  /9التاجي  /12الرتاث
 /4الحري�ة  /23الخطي�ب  /6ال���دورة
 /16الدولعي  /10الرحمانية  /5السيدية
 /10الشالجية  /15الرشطة الخامسة /3
الشعلة  /22الطارمية  /5الطوبجي /11
العامري�ة  /7العط�ي�في�ة  /8الغزالي�ة
 /14القادس�ي�ة  /13الكاظمي��ة /25
املحمودي�ة  /20امل�عال��ف  /8املنصور
 /20املواص�الت  /7الوش�اش /13
الي�رموك  /22ج��كوك  /6حي الجامعة
 /15ح�ي الجهاد  /11ح�ي العامل /14
ح�ي العدل  /10ش�ارع حيفا  /5س�كنة
جانب الرصاف�ة  /8محافظة البرة /1
محافظ�ة باب�ل  /3محافظة ميس�ان ،1
مبين�ة ان ع�دد الش�فاء ،604 :بينما عدد
الوفيات.5 :

ملواجهة فريوس كورونا يف اإلقليم

كردستان يعلق دوام املدارس واملعاهد واجلامعات ملدة شهر
اربيل /متابعة الزوراء:
أص�درت اللجن�ة العلي�ا ملواجهة
فريوس كورونا يف اقليم كردستان
ع�ددا ً م�ن الق�رارات الجدي�دة
بش�أن الدوام يف املراكز الدراسية
التابعة لوزارت�ي الرتبية والتعليم
الع�ايل والبحث العلمي يف حكومة
االقليم ،تضمن�ت تعليق الدوام يف
األوس�اط التدريس�ية كاف�ة من
األول م�ن ش�هر ترشي�ن الثاني
الج�اري لغاي�ة االول م�ن ش�هر
كانون االول املقبل.
وجاء يف بي�ان للجنة  :انها عقدت،
امس األحد ،اجتماعا بإرشاف وزير
الداخلي�ة ري�ر احم�د ،وبحضور
ال�وزراء املعني�ن واملحافظ�ن
ومس�ؤويل الوح�دات االداري�ة
املس�تقلة ،مبين�ا ان كال من وزير
الصح�ة آالن حم�ه س�عيد ووزير
التعليم الع�ايل والبحث العلمي آرام
محمد قادر ،قدما تقريرهما بشأن
تقيي�م الوض�ع الصح�ي يف اقلي�م
كردستان.
واض�اف البيان :انه بع�د التباحث
وتبادل االراء ومن اجل الحفاظ عىل

حياة املواطنن واملعلمن واملدرسن
والتالميذ والطلبة ،قررت االجتماع
إيق�اف ال�دوام يف الصف�ن االول
والثان�ي األس�ايس والثان�ي عرش
اإلعدادي (الحكومي واالهيل) لغاية
االول من شهر كانون االول املقبل.
الفتا اىل انه ستتم مرة اخرى اعادة
تقييم للوضع الصحي.
واش�ار اىل :ان بإم�كان طلب�ة
الص�ف الثاني عرش االعدادي لحن
اع�ادة فت�ح امل�دارس االس�تفادة
م�ن دروس املدرس�ة االلكرتوني�ة
بش�كل غري ملزم .مبينا ان مراحل
الثال�ث االس�ايس لغاي�ة الح�ادي
عرش االعدادي(الحكومي واالهيل)
االس�تمرار بال�دوام بالش�كل
االلكرتوني.
وعل�ق البي�ان زي�ارة املجامي�ع
والحضور اىل امل�دارس لغاية االول
م�ن كانون االول املقب�ل ،مبينا انه
ستتم اعادة تقييم الوضع الصحي
مرة اخرى.
واض�اف :انه تق�رر تعلي�ق الدوام
يف امل�دارس الت�ي تق�ع يف الق�رى
واملناطق التي يكون فيها االنرتنت

ليس كما ينبغي وعدد الطلبة فيها
محدود لغاية االول من شهر كانون
االول املقبل.
وق�رر االجتم�اع تعلي�ق ال�دوام يف
ري�اض األطف�ال غ�ري الحكومي�ة
لغاية االول من كانون األول املقبل،
وستتم اعادة تقييم الوضع الصحي
م�رة اخ�رى ،كم�ا ق�رر االجتماع
تعليق ال�دوام يف املعاهد الحكومية
وغ�ري الحكومي�ة التابعة ل�وزارة

الرتبية لغاية االول من كانون االول
املقبل ،وستتم اعادة تقييم الوضع
الصحي مرة أخرى.
واش�ار البي�ان اىل :ان�ه بالنس�بة
لالقس�ام العلمي�ة واملجموع�ة
الطبي�ة تقوم الجامع�ات واملعاهد
باالس�تمرار بال�دوام بصيغ�ة
الدراسة داخل الجامعة ()campus
والدراس�ة االلكرتوني�ة (الدراس�ة
املختلط�ة) لغاي�ة االول من ش�هر

كانون االول املقبل.
اما بالنس�بة لالقس�ام االنس�انية
يف الجامع�ات واملعاه�د ،فق�د اكد
البي�ان :ان�ه يف التعلي�م املختل�ط
يتم اللج�وء اىل التعليم االلكرتوني
بش�كل اك�ر ،مبين�ا ان االقس�ام
العلمية التي تحت�اج اىل املخترات
تكون الدراس�ة فيه�ا داخل الحرم
الجامع�ي ( )campusلغاي�ة االول
من كانون االول املقبل.

الوباء يواصل انتشاره عالميا بقوة

إصابات كورونا تتجاوز  46مليونا والدول تفرض قيودا جديدة للسيطرة على املوقف
بغداد /متابعة الزوراء:
يواصل ف�ريوس كورون�ا انتش�اره يف كل
انح�اء العالم ،بعد انحس�اره يف عدد كبري
منها ،لكن ارتف�اع االصابات يف الكثري من
الدول خصوصا يف القارة االوروبية ادى اىل
قيام عدد كبري منه�ا بفرض قيود جديدة
واغالقات للحد من انتشاره.
وكش�ف احص�اء جدي�د ع�ن ان ع�دد
االصاب�ات يف العال�م تج�اوز  46ملي�ون
وان عدد الوفيات بل�غ مليون و195,477
حالة وفاة ،والتي سجلت جميعها يف 210
دولة.
وما زالت الواليات املتحدة تتصدر اإلصابات
العاملي�ة بالفريوس بنح�و  9مالين وأكثر
م�ن  300ألف إصاب�ة ،إىل جانب  235ألف
حالة وفاة  ،وس�جلت ،امس ،رقم قياسيا
بعدد االصابات اليومي�ة والذي تجاوز 94
الف اصابة.
وتأتي الهند يف املرتبة الثانية من حيث عدد
االصاب�ات ،وتخطى ع�دد االصابات فيها
ح�د  8مالين وأكثر م�ن  130ألف إصابة،
وس�جل نحو  121ألف حالة وفاة ،وتعتر

الرازيل الثالثة م�ن ناحية عدد االصابات
والثانية من ناحية عدد الوفيات حيث بلغت
تج�اوز ع�دد االصابات  5مالي�ن ونصف

املليون ،يف حن بلغ�ت أعداد الوفيات أكثر
من  159أل�ف حالة وفاة ،وتحتل روس�يا
امل�كان الرابع وس�جلت مليون و 618الف

اصابة ونحو  28الف حالة وفاة.
أما فرنس�ا التي فرضت اغالق�ا مؤخرا يف
املرتبة الخامس�ة من ناحية االصابات مع

نح�و مليون و 332الف اصابة ،ويف املرتبة
السادسة تأتي اس�بانيا مع مليون و264
ألفا و 517إصابة ،وأكثر من  35ألف حالة
وفاة.
ويف س�ابقة عاملية ،خصصت س�لوفاكيا
 45ألف�ا م�ن العامل�ن يف مج�ال الصحة
والجي�ش والرشط�ة إلج�راء فحوص�ات
عىل جميع مواطنيه�ا البالغ عددهم 5,4
مالين نس�مة ،وذلك عر جمع العينات يف
حواىل خمس�ة آالف موقع .ووصف رئيس
ال�وزراء الس�لوفاكي إيغ�ور ماتوفيت�ش
الخط�وة بأنها س�تنقذ “مئ�ات األرواح”
البرشية.
عربي�ا ،صع�دت دول�ة اإلم�ارات العربية
املتح�دة للمرتب�ة الرابع�ة يف قائمة الدول
العربية األعىل يف إصابات كورونا املعروف
إعالم ًي�ا بف�ريوس كورون�ا ،وذل�ك بعدما
س�جلت  1121إصاب�ة جدي�دة ،ليص�ل
إجم�ايل أع�داد اإلصابات بها ل��  132ألف
و 629إصابة مؤكدة ،متجاوزة بذلك قطر
الت�ي وصلت اإلصابات فيه�ا ل�  132ألف
و 556إصاب�ة مؤك�دة ،وتأت�ي يف املرتب�ة

األوىل الع�راق بإجم�ايل  473أل�ف إصاب�ة
تليه�ا اململكة العربية الس�عودية ب� 347
أل�ف حالة ،ثم املغرب ب��  219ألف حالة،
وتأتي مر يف املرتبة الثامنة بتس�جيلها
 108ألف حالة.
وكان م�ؤرش جامع�ة جون�ز هوبكن�ز
ً
ً
ملحوظ�ا يف
انخفاض�ا
األمريكي�ة ،رص�د
أعداد اإلصابات بفريوس كورونا املستجد
يف الدول العربية والذي انخفض ل� 16592
إصابة بعد يوم واحد من تسجيل أكثر من
 20ألف إصابة.
اىل ذل�ك بل�غ إجم�ايل أع�داد اإلصاب�ات
بفريوس كورونا يف الوطن العربي أكثر من
 2ملي�ون و 171ألف إصابة مؤكدة ،بينما
شهد منحنى الوفيات ً
وفقا ملؤرش جامعة
جونز هوبكنز األمريكية انخفاض محدود
الذي أكد تراجع أعداد الوفيات أمس االحد
ع�ن اليوم الس�ابق ب��  18حال�ة لتصبح
إجمايل الوفيات التي ُ
س�جلت أمس بسبب
الوب�اء  314حالة وفاة لريتفع بها إجمايل
الضحايا من العرب ل�  37ألف و 526حالة
وفاة.
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التعليم حتث اهليئات التدريسية على
مضاعفة العطاء وتعزيز جتربة النجاح

بغداد /الزوراء:
حث وزير التعليم ،نبيل كاظم ،امس
االحد ،الهيئات التدريسية عىل مضاعفة
العطاء وتعزيز تجربة النجاح ،فيما بارك
لطلبة الدراسات العليا رشوعهم يف العام
الدرايس الجديد.
وقالت الوزارة يف باين تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه « يف الوقت الذي نؤكد
فيه امليض بالربامج العلمية والتعليمية
عىل وفق توقيتات العام الدرايس الجديد
 ، 2020/2021نبارك لطلبة الدراسات
العليا رشوعهم ومبارشتهم الدراسة ،بعد
أن حققوا متطلبات التنافس واالستحقاق
يف القبول بمختلف االختصاصات العلمية

واإلنسانية».
ودعا وزير التعليم ،بحسب البيان،
أبناءنا الطلبة اىل «ما يلبي طموح التميز
والتفاعل يف هذا العام الذي يشهد دواما
حضوريا يحقق رسالة التواصل العلمي
الهادف ،ويراعي مستلزمات السالمة
الصحية ،فإننا نحث الهيئات التدريسية
عىل مضاعفة العطاء وتعزيز تجربة
النجاح وتذليل كل ما يطرأ من تحديات
ومتغريات وتوظيف التقانات الحديثة يف
ضوء الربامج العلمية والخطط األكاديمية
املرسومة ،وتفعيل نشاطات البحث
العلمي وتمكني الباحثني من النرش العاملي
الرصني».

بدء املرحلة الثانية من الصفحة الرابعة
للوعد الصادق يف البصرة
بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،امس االحد ،نتائج الصفحة الرابعة من املرحلة
الثانية لعمليات الوعد الصادق يف محافظة البرصة.
وذكرت الخلية يف بيان صحفي :ان «قيادة عمليات البرصة والقطعات امللحقة
بها ،بارشت بتنفيذ عمليات الوعد الصادق املرحلة الثانية الصفحة الرابعة
وعىل محورين ،الشمايل لواء املشاة  36ومديرية رشطة البرصة ولواء القوة
الضاربة والوكاالت األمنية واالستخبارية والحشد الشعبي ملداهمة وتفتيش
شمال البرصة (املدينة -القرنة -الدير-املاجدية -الكرمة )».
واضافت« :اما املحور الجنوبي فكان فيه قيادة حدود املنطقة الرابعة ولواء
مغاوير القيادة ومديرية رشطة البرصة والوكاالت االمنية واالستخبارية
والحشد الشعبي ملداهمة وتفتيش مناطق (الزبري  -ابي الخصيب) وقيادة
القوة البحرية (أم قرص) ،إللفقاء القبض عىل املطلوبني ونزع األسلحة غري
املرخصة لتحقيق األمن واالستقرار ضمن قاطع املسؤولية ،حيث تمكنت
القوات األمنية يف املحور الشمايل القاء القبض عىل ( )٨متهمني ،وضبط
مرشوبات كحولية».

أمانة العاصمة تنجز ختسفني وتباشر
بآخرين يف قاطع الدورة

www.alzawraapaper.com

إتالف غطاء رأس نسيجي يف طريبيل

ضبط أدوية بشرية وإعادة مواد غذائية يف أم قصر والشالجمة
بغداد /الزوراء:
تمكنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس األحد،
من ضبط أدوية برشية معدة للتهريب يف
منفذ ميناء أم قرص الشمايل .
وذكرت الهيأة إنه بنا ًء عىل املعلومات الواردة
من شعبة االستخبارات تمكنت هيأة املنافذ
الحدودية منفذ ميناء أم قرص الشمايل يف
محافظة البرصة من ضبط حاوية بداخلها
أدوية برشية معدة للتهريب.
وأشارت اىل :انه تم تشكيل لجنة من الجهات
ذات العالقة والكشف عىل الحاوية تبني صحة
املعلومات الواردة ،وختمها بالختم الكمركي
لغرض عرضها أمام أنظار قايض التحقيق
املختص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
بحقها.
بينما اعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس
االحد ،اعادة اصدار ارسالية مواد غذائية يف

مركز جمرك الشالمجة الحدودي.
وذكر بيان إلعالم الهيئة ان «كوادرها يف مركز

بغداد /الزوراء:
انجزت امانة بغداد ،امس االحد،
اعمال اصالح تخسفني بخطوط
ترصيف مياه الرصف الصحي
واالمطار ،وتبارش اعمال اصالح
تخسف جديد .
ونقل بيان لالمانة تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «مالكات دائرة بلدية
الدورة انجزت اعمال اصالح تخسفني
بخطوط ترصيف مياه الرصف
الصحي واالمطار االول ضمن املحلة

جمرك الشالمجة الحدودي قامت بإعادة
اصدار ارسالية {بسكويت وكيك} لوجود

بغداد /الزوراء:
أطلقت وكالة وزارة الداخلية
لشؤون الرشطة ،امس األحد،
حملة بإسم «ابتعد عن املخدرات»
للحد من انتشار ظاهرة تعاطي
الحبوب املخدرة يف املجتمع.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :انه «تنفيذا
لتوجيهات وزير الداخلية،
عثمان الغانمي،عقد وكيل

الوزارة لشؤون الرشطة الفريق
عماد محمد محمود اجتماعا ً
امنيا ً تخصصيا ً مع مدراء اقسام
املديرية العامة ملكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلية ،وبحضور
اللواء مدير املديرية وعدد من
مدراء االقسام يف بغداد لغرض
إيصال التوجيهات والتعليمات
التي اوعزها الوزير يف سبيل
تطوير العمل وتكثيف الجهود

للقضاء عىل آفة املخدرات والحد
منها.
واضافت الوكالة :ان هذا االجتماع
يأتي نتيجة فك ارتباط اقسام
مكافحة املخدرات وربطها
مبارشة مع املديرية العامة لرسم
االسرتاتيجية الجديدة لعملها،
ومناقشة التعاون املشرتك
بني الدوائر األمنية والصحية
ومنظمات املجتمع املدني

انطالق املرحلة الثالثة من عملية” اخليالنية”
العسكرية يف دياىل
بغداد /الزوراء:
اعلن امر لواء نداء دياىل يف الحشد الشعبي ،حزام
الجبوري ،امس االحد ،عن انطالق املرحلة الثالثة
من عملية الخيالنية العسكرية .
وقال الجبوري يف ترصيح صحفي :ان” قوات امنية
مشرتكة من الجيش والحشد الشعبي مدعومة
بالطريان الحربي انطلقت لتنفيذ املرحلة الثالثة
من عملية الخيالنية العسكرية يف قاطع شمال
قضاء املقدادية(45كم شمال رشق بعقوبة)”.
واضاف الجبوري ان” العملية والتي تجري من

 3محاور رئيسية تهدف اىل تمشيط مساحات
واسعة من البساتني واالرايض الزراعية يف الخيالنية
والقرى املجاورة لها ضمن خطة واسعة إلنهاء اي
وجود للمجاميع االرهابية وتأمني الطرق الزراعية
والبساتني ودرء مخاطر االرهاب عن االهايل”.
وكانت عملية الخيالنية العسكرية انطلقت ،اول
االمس ،بمشاركة قوات كبرية من الجيش والحشد
الشعبي والطريان الحربي لتعقب خاليا داعش
االرهابي يف قواطع متفرقة من دياىل خاصة شمال
املقدادية.

وجميع الجهات ذات العالقة،
وكيفية تعزيز قدرات العاملني
يف مجال الحد من هذه السموم
التي تفتك باملجتمع والحفاظ
عىل أرواح شبابنا.
واكدت وضع خطة عمل لحملة
توعوية تحت شعار(ابتعد
عن املخدرات) تهدف لتوعية
املواطنني من أرضار تعاطي
املخدرات ومخاطرها وسبل

معالجتها.
واعرب كل من مدير عام
مكافحة املخدرات ومدراء
االقسام عن استعدادهم الكامل
لتنفيذ توجيهات الوزير والوكيل،
وسوف تكون هذه التوجيهات
والتعليمات بمثابة خطة عمل
يومية لهم وملالكاتهم من اجل
الوصول اىل مجتمع امن وخايل
تماما ً من هذه األفة.

الكشف عن قرب إطالق مبادرة
إسكانية جديدة للموظفني

القبض على عصابة متارس النصب واالحتيال
يف ذي قار
متهمني ،من بينهم امرأة يف مركز محافظة ذي
قار».
وأضاف البيان ان «العصابة تمارس النصب
واالحتيال عىل املواطنني من خالل الرتويج للعملة
املزيفة وبالجرم املشهود ،وقد ضبط بحوزتهم
مبلغ مزور مقداره مليون وثمانمائة وخمسون
الف دينار فئة ( )25الف عراقي».
وتابع البيان انه «تم توقيتهم عىل وفق احكام
املادة ( )2٨1حسب قرار قايض التحقيق».

اإلطاحة بإرهابي حبوزته قاعدة بيانات لداعش
يف كركوك
بغداد /الزوراء:
تمكنت قوة أمنية من الرشطة االتحادية ،امس
االحد ،من القاء القبض عىل إرهابي بحوزته قاعدة
بيانات لداعش.
وقالت وزارة الداخلية يف تلقته «الزوراء» :ان قوة
من قطعات الرشطة االتحادية تمكنت ،امس األحد،
من القبض عىل احد االرهابيني تأرش انتمائه وفق
قاعدة البيانات اىل عصابات داعش االرهابي .
وبني اللواء محمد جواد جعفر ،قائد الفرقة االلية،

بحسب البيان :إن قوة من اللواء االيل الثالث تمكنت
من القاء القبض عىل اإلرهابي املطلوب (ج م ع)
بعملية أمنية تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم
استخبارات الفرقة بعد ورود معلومات وبيانات
دقيقة عن تواجد املطلوب ضمن قرية (املرة)
بكركوك وضبط بحوزته {فالش ميموري} يحتوي
عىل قاعدة بيانات لعصابات داعش اإلرهابي ،وقد تم
تإحالة اإلرهابي واملضبوطات اىل الجهات املختصة
اصوليا إلكمال اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.

اخلدمات النيابية تنتقد اآلليات املتبعة يف استحصال جبايات أمانة بغداد
بغداد /الزوراء:
انتقدت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية
اآلليات املتبعة يف استحصال الجباية التي
تنفذها أمانة بغداد بجميع دوائرها املختصة،
مبينة أن اعتماد الجباية اليدوية لتلك الدوائر
وعدم تطبيق األنظمة «االلكرتونية» فيها،
سيبقي األبواب مرشعة للفاسدين.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية ،عيل
الحميداوي ،يف ترصيح صحفي :ان «اإليراد
السنوي الحايل لدائرتني يف أمانة بغداد
هما عقارات الدولة وماء بغداد ال يتجاوز
بمجموعه  175مليار دينار ،بينما اإليراد
الفعيل الحقيقي املتوقع يتجاوز مبلغ 600
مليار دينار».
وأضاف انه «بعد امليزانيات االنفجارية ،باتت
أمانة بغداد ال تهتم بملف الجباية ،ولم تكن
هناك جباية حقيقية بعد عام  ،2003واليوم

نقص يف اوراقها الرسمية».
وأضاف البيان ان «عملية اعادة االصدار تمت
وفقا للتعليمات والضوابط النافذة».
من جهتها،اعلنت الهيئة العامة للجمارك،
امس االحد ،إتالف غطاء رأس نسيجي يف
جمرك طريبيل الحدودي.
وذكر بيان للهيئة ان «كوادرها ،وبالتعاون
مع الجهات الساندة قامت بإتالف غطاء رأس
نسيجي يف جمرك طريبيل الحدودي».
واضاف البيان ان «عملية االتالف تمت من
قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات
العاملة يف املركز املذكور».
وتابع البيان ان «الهيئة العامة للجمارك
تقوم بالعمل ،وعىل مدار الساعة ،لضبط
واتالف املواد الغري مطابقة لرشوط وتعليمات
االسترياد ،وكل مايمس سالمة وامن
املواطنني».

الداخلية تطلق محلة للحد من ظاهرة تعاطي املخدرات

بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات ،امس االحد ،القبض
عىل عصابة تمارس النصب واالحتيال عىل
املواطنني من خالل الرتويج للعملة املزيفة يف
محافظة ذي قار.
وذكر بيان للوكالة انه «من خالل متابعة
عنارص الجريمة املنظمة ،تمكنت مفارز وكالة
االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات ذي قار
من القاء القبض عىل عصابة مكونة من خمسة

( )٨50بطول  12مرتا يخدم منطقة
ابو دشري والثاني داخل محطة الدير
بطول  1٨مرتا وقطر ()1600ملم «.
واضاف ان «مالكات الدائرة بارشت
اعمال اصالح التخسف الحاصل
بخط ترصيف مياه الرصف الصحي
واالمطار بشارع الساعاتي ضمن
املحلة ( )٨34بطول ( )1٨مرتا يخدم
منطقة امليكانيك ،وبارشت ايضا
اعمال اصالح التخسف ضمن املحلة
 ٨1٨لخدمة منطقة املهدية «.
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هناك جباة يف الكثري من الدوائر يرفضون
درجة (معاون مدير عام) مقابل وظيفته،
لكون الجباية يدوية ،وهي باب من أبواب

الفساد».
نّ
وبني الحميداوي أنه «عندما كنا يف أمانة
بغداد؛ كنا نضغط باتجاه تفعيل الجباية

يف  ،2013وقد كانت ال تتجاوز  25مليار
دينار بالسنة عن دائرة العقارات ،خاصة يف
فرتة (داعش) وما تعرض له البلد من أزمة
اقتصادية ،وبعد تفعيل موضوع الجباية يف
أمانة بغداد وصلت االيرادات إىل  150مليارا
من دائرة العقارات فقط ،ما عدا دائرة
البلديات لحد عام .»2017
وأشار الحميداوي اىل :أن اإليرادات املتوقعة
من (دائرة العقارات) وحدها ال تقل عن 450
مليار دينار سنوياً» ،مؤكدا ً انه «علينا اعتماد
نظام جديد يف قضية الجباية ،ويجب أن
تتحول من جباية يدوية اىل جباية الكرتونية
للسيطرة عليها».
وتابع انه «لتحافظ أمانة بغداد عىل إيراداتها،
يجب تفعيل الجباية االلكرتونية ،واستحصال
جباية عن دائرة العقارات ومياه بغداد بأكثر
من  600مليار دينار عراقي سنويا».

بغداد /الزوراء:
كشف رئيس اللجنة الحكومية املرشفة عىل االتحاد العام للتعاون ،سعد العبديل ،امس
االحد ،عن قرب إطالق مبادرة إسكانية جديدة.
وقال العبديل يف ترصيح صحفي :إن «الجمعيات التعاونية بصدد إطالق مبادرة إسكانية
إلعانة الحكومة بهذا املجال ،برشط تقديمها املساعدة إلنجاحها ،برغم علمنا أن مشكلتها
اآلن هي يف الوضع املايل الذي يضغط عليها بشدة».
وأضاف أن «أي إسكان تقدمه الحكومة يجب أن توفر له مسألتان :االوىل استمالك األرايض،
والثانية تقديم خدمات املاء والكهرباء واملجاري ،وهذا من الصعب توفريه يف الوقت الحايل
بسبب األزمة املالية» ،مشريا ً اىل أن «االتحاد العام للتعاون لديه مبادرة لتوفري الخدمة
لرشيحة املوظفني الذين يقدر عددهم بـ 4ماليني موظف كمرحلة أوىل ،وما نحتاج اليه
من الحكومة هو جزء من التسهيالت اإلدارية».
وأكد العبديل أن «لدى االتحاد القدرة عىل توفري قطع أراض بمساحة  250مرتا وبحسب
املناطق التي سنحصل عليها ،مخدومة باملاء والكهرباء والتبليط ،بمقابل تعاوني بسيط
ويمكن تقسيطه» ،ضاربا ً املثل يف محافظة نينوى «التي وزعت فيها  50ألف قطعة محددة
ومخدومة ،ومثل هذا االمر غري متوفر يف أي مكان يف العراق ،إضافة اىل بناء مجمعات
سكنية».
وتابع أن «الجمعيات التعاونية االسكانية الفئوية ،يمكنها االتفاق مع وزارة أو هيئة
معينة ،بتوزيع قطع أراض مخدومة ملوظفيها ،أو بناء مجمعات سكنية ،بحسب
رغبتها».

اعتقال مغتصيب طفلة يتيمة وتصويرها
لإلبتزاز يف بغداد
بغداد /الزوراء:
يف واحدة من أبشع الجرائم قام شخصان
باغتصاب طفلة يتيمة االب تبلغ من العمر
 ٩سنوات وتصويرها وارسال مقطع الفيديو
املصور اىل والدتها ومساومتها لدفع األموال
مقابل عدم نرش املقطع.
تمكن مجموعة من الضباط واملنتسبني يف
مكافحة االجرام من اإلطاحة بشخصني،
قاما باغتصاب طفلة يتيمة االب تبلغ من
العمر  ٩سنوات وتصويرها وارسال مقطع
الفيديو املصور اىل والدتها ومساومتها لدفع
األموال مقابل عدم نرش املقطع ،من خالل
كمني محكم حسب ما أعلن عنه إعالم مديرية
إجراء بغداد .
وذكر املديرية يف بيان تلقته «الزوراء» :إنه
«بعد ان احالت محكمة تحقيق ابي غريب
الينا االوراق التحقيقية الخاصة بقضية
اغتصاب طفلة يتيمة االب تبلغ من العمر ٩

سنوات وتصويرها من قبل مجهولني وارسال
مقطع الفديو املصور اىل والدتها ومساومتها
مقابل عدم نرش املقطع.
وأضاف البيان« :وحسب امر وتوجيه مدير
مكافحة اجرام بغداد بتشكيل فريق عمل
برئاسة السيد مدير مكتب ابي غريب ملكافحة
االجرام ومجموعة من الضباط واملنتسبني
للتوصل اىل الجناة ،وعىل الفور تم املبارشة
بالتحري وجمع املعلومات واالستدالل بأشكال
وصوت الجناة يف مقطع الفيديو ،وهما اثنان
والتوصل اليهم والقاء القبض عليهما بكمني
محكم ،ولدى التحقيق معهما ومواجهتهم
باملقطع الفديوي واملجنى عليها اعرتفوا
رصاحة بقيامهم بالجريمة وتم تدوين
اقوالهما وتصديقها قضائيا باالعرتاف عىل
وفق املادة  3٩3من قانون العقوبات تمهيدا
لغحالتهما للمحاكم املختصة لينالوا جزاءهما
العادل .
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جلنة :القطاع اخلاص مبقدوره استصالح
األراضي وزيادة اإلنتاج احمللي
بغداد /الزوراء:
اكدت لجنة الزراعة واملياه واالهوار
النيابية ،امس االحد ،عىل قدرة القطاع
الخاص عىل االستثمار الناجح يف
استصالح االرايض وزيادة االنتاج املحيل.
وقال رئيس اللجنة ،سالم الشمري،
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن “كثرة االرايض غري املستصلحة
املنترشة يف عموم البالد تفتح املجال
واسعا لالستثمار االمثل للقطاع الخاص
وتشغيل االيادي العاملة بمختلف
االختصاصات املعنية للقضاء عىل

البطالة وتوفري العملة الصعبة”.
واضاف الشمري ان “االرايض الشاسعة
تحتاج اىل خطط مدروسة إلنعاشها
وزرعاتها واقامة املزارع واملصانع
االنتاجية والتي باالمكان مشاركة
القطاع الخاص املحيل باستثمارها
خدمة للصالح العام”.
وابدى استعداد “اللجنة الكامل للتعاون
مع وزارتي الزراعة واملوارد املائية بهذا
املجال من خالل تشجيع رشكات القطاع
الخاص املعنية لالستثمار عىل وفق
القوانني املوضوعة بهذا الشأن”.

الرافدين :فوائد مالية حيصل عليها
املواطن مقابل إيداع أمواله
بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين ،امس االحد ،عن استمراره يف فتح الحسابات للمواطنني ورشائح
اخرى إليداع اموالهم يف املرصف.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان املرصف مستمر
يف فتح الحسابات ( التوفري والجاري ) للمواطنني وايداع اموالهم لقاء حصولهم عىل
الفوائد”.
ودعا املرصف املواطنني اىل “زيارة فروع املرصف لغرض االطالع عىل التعليمات الخاصة،
ووضع اموالهم يف املرصف ،وعدم اكتنازها يف املنازل يف ظل الفوائد االيجابية التي حددها
املرصف لقاء ذلك”.

اخلدمات النيابية %70 :من معامل الطابوق
يف البلد متوقفة
بغداد /الزوراء:
اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية،
النائب منار عبد املطلب ،امس االحد،
ان  %70من معامل الطابوق يف العراق
متوقفة منذ سنوات طويلة.
وقالت منار يف حديث صحفي :ان”
صناعة الطابوق قطاع اقتصادي مهم
يف العراق إال انه تعرض اىل انتكاسة
بعد  2003ألسباب متعددة ،ابرزها قلة
الدعم الحكومي وتدفق االسترياد ،ما
ادى اىل توقف  %70من املعامل رغم انها
كانت بوابة رزق آلالف العمال يف معظم

املحافظات”.
واضافت منار ان” احياء صناعة
الطابوق يف العراق وتوفري كل وسائل
الدعم ألصحاب املعامل له اهمية
اقتصادية كونها تستقطب الكثري من
االيادي العاملة ،باالضافة اىل انها ستدعم
حركة البناء واالعمار وتدفع اىل تطوير
االنتاج” ،الفتة اىل “رضورة تشكيل لجنة
عليا ملتابعة ملف معامل الطابوق املغلقة
والتواصل مع اصحابها من اجل حل
كل القضايا العالقة إلحياء االنتاج مرة
اخرى”.
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كشفت عن كواليس آلية مترير قانون االقرتاض احمللي

املالية النيابية :االقرتاض احلل الوحيد أمام احلكومة لصرف الرواتب
بغداد /الزوراء:
أكدت اللجنة املالية النيابية أن
أمام الحكومة «حل وحيد» لرصف
رواتب املوظفني .وفيما كشفت
اللجنة عن كواليس تمرير قانون
االقرتاض املحيل الجديد داخل
مجلس النواب ،اشارت إىل أن
القانون سيقترص عىل النفقات
الرضورية.
وقال عضو اللجنة املالية
النيابية ،جمال كوجر ،يف ترصيح
صحفي« :بإمكان الحكومة
االقرتاض لسد العجز يف رواتب
املوظفني لشهر ترشين األول
من دون انتظار ترشيع قانون
عجز موازنة  »،2020مبينا ان
«الحكومة ينقصها تريليون
ونصف الرتيليون دينار لتسديد
الرواتب».
وأوضح أن «الحكومة ستلجأ
لالقرتاض لحني ترشيع الربملان
قانون عجز املوازنة ألنه الحل

الوحيد املتاح أمامها» ،مؤكدا ً
«ان القانون سيميض للتصويت
لوجود قناعة تامة لدى الجميع
برضورة منح الحكومة صالحية

االقرتاض والخالف منحرص يف
املبلغ ال أكثر».
وأضاف كوجر ان «مرشوع
القانون ال يزال تحت الدراسة،

وهناك اجتماعات ستعقد حوله
واستضافات ملسؤويل البنك
املركزي وباقي املصارف ملعرفة
قدراتهم عىل اإلقراض».

من جانب متصل ،كشفت اللجنة
املالية النيابية ،امس األحد ،عن
كواليس تمرير قانون االقرتاض
املحيل الجديد داخل مجلس النواب،
مشرية إىل أن القانون سيقترص
عىل النفقات الرضورية.
وقال ثامر ذيبان يف ترصيح
صحفي :إن “من أبرز املقرتحات
التي ستمرر يف هذا القانون
تغطية عجز الرواتب” ،مبينا أن
“الربملان سيقر القانون فقط ملا
تبقى من نهاية العام الحايل وما
يغطي عجز الرواتب”.
وأضاف أن “كواليس اقرار قانون
االقرتاض الداخيل سيقترص عىل
النفقات الرضورية ،اما مبلغ
القرض املطلوب من قبل الحكومة
فاستحالة إقراره”.
ولفت ذيبان إىل أن “اللجنة املالية
النيابية ما زالت تعقد سلسلة من
االجتماعات املتواصلة لغرض
ترشيعه يف الجلسات املقبلة”.

ميناء املعقل يستأنف العمل بعد توقف دام أكثر من عام
بغداد /الزوراء:
إستأنفت وزارة النقل /الرشكة العامة ملوانئ
العراق ،امس األحد ،العمل يف ميناء املعقل بعد
توقف دام ألكثر من عام.
وذكر بيان لوزارة النقل تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان « الرشكة العامة ملوانئ العراق
استقبلت اوىل البواخر والوحدات البحرية عىل
ارصفة ميناء املعقل بعد توقف دام ألكثر من
عام.
واوضح مدير عام الرشكة ،الدكتور املهندس
فرحان محيسن الفرطويس :ان ميناء املعقل
بارش باستقبال السفن والوحدات البحرية
املختلفة بعد ان كان متوقفا ً عن العمل بسبب
اعمال الصيانة ونصب الفتحة املالحية لجرس
الشهيد كنعان التميمي عىل شط العرب .

واضاف الفرطويس :ان وحدات بحرية تابعة
للرشكة العامة ملوانئ العراق رست عىل
ارصفة ميناء املعقل واملسفن البحري لالدامة
والتصليح .موضحا :ان الوحدات التي رست
هي الساحبة السندباد والراية والباخرة االبلة
والزورق العسكري.
من جانبه ،قال مدير ميناء املعقل ،الكابتن
ناظر جبار الالمي :ان اوامر صدرت من ادارة
الرشكة العامة ملوانئ العراق لتسهيل مهمة
الخبري الفلبيني املرشف عىل الفتحة املالحية
لجرس الشهيد كنعان التميمي .مؤكداً :ان
تدشني الفتحة املالحية سيسهل دخول السفن
واعادة الحياة التجارية للميناء .داعيا ً الرشكات
البحرية اىل التوجه مليناء املعقل بعد جهوزيته
الستقبال البواخر التجارية .

سامراء حتقق تطورا يف املبيعات بطرح أدوية تنتج ألول مرة العراق يتصدر قائمة الدول املستوردة من إيران
بغداد /الزوراء:
أعلنـت الرشكة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات
الطبية يف سامراء ،إحدى رشكات وزارة الصناعة
واملعادن ،امس االحد ،عن تحقيق تطور يف مبيعاتها
خالل التسعة أشهر من هذا العام ،وبنسبة بلغت (

ً
مقارنة مع الفرتة نفسها من العام املايض
) %63
. 2019
وقال مدير عام الرشكة ،الصيديل عبـد الحميـد عبد
الرحمـن السالـم ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “الرشكة تمكنت من تحقيق هذا التطور

رغم تحديات وصعوبات الوضع الصحي جراء
تفيش وباء كورونا وتداعياته نتيجة إتباع سياسة
جديدة ومدروسة يف التسويق من خالل معاودة
إنتاج املستحرضات النمطية وطرح أدوية جديدة
تنتج ألول مرة يف البلد اىل جانب التنسيق املبارش
واملستمر مع املؤسسات الحكومية ،باإلضافة إىل
الوكاالت التخصصية التسويقية املعتمدة لدى
الرشكة”.
وأضاف السالم أن “الرشكة بارشت خالل هذا العام
بالتعبئة الجديدة والحديثة لغالبية مستحرضاتها
الدوائية والتي القت إستحسان املواطن العراقي
وذوي االختصاص من الصيادلة واألطباء وأصحاب
املذاخـر”.
يذكـر أن رشكة أدوية سامراء حققت خالل الفصل
األول من عام  2020نسبة تطور بلغت ( ) %71
مقارنة بالفرتة نفسها من العام املايض ، 2019
وكانت أعىل نسبة تطور منذ سنوات ،فيما كشفت
عن عزمها تنفيذ عملية ترويجية ودعائية ملنتجاتها
الدوائية بشكل حديث بعد ان اتخذت إدارة الرشكة
إجراءات جديدة تعتمد سياسات تهدف إىل مضاعفة
اإلنتاج واملبيعات وتوفري جميع املستحرضات
للمواطن العراقي وبأسعار مناسبة ،خاصة
املستحرضات التي تسهم يف عالج فريوس كورونـا.

شركة صينية حتفر أول بئر نفطية
يف دياىل منذ نصف قرن
بغداد /الزوراء:
كشف مسؤول حكومي يف دياىل ،امس
االحد ،عن ان رشكة صينية غادرت
الرقعة االستكشافية الثامنة رشق
املحافظة بعد إنجازها حفر أول برئ
منذ نصف قرن.
وقال مدير ناحية قزانية (96كم رشق
بعقوبة) مازن الخزاعي ،يف ترصيح
صحفي :ان “كوادر الرشكة الصينية
التي حفرت اول برئ نفطي يف الرقعة
االستكشافية الثامنة يف اطراف قزانية
غادرت بالكامل الرقعة بعد االنتهاء من
حفر اول برئ نفطي يف دياىل منذ نصف
قرن” ،مبينا أن “الرشكة اغلقت البرئ
بشكل تام مع وجود كادر حراسة”.
واضاف الخزاعي ان “الرقعة
االستشكافية الثامنة والتي تمتد
 %80منها يف حدود دياىل ضمن ناحية
قزانية واملتبقي ضمن حدود واسط،

توقف التنقيب بها من قبل رشكة
باكستان برتليوم ،وهي صاحب
رخصة االستكشاف الرسمي منذ
 8اشهر تقريبا عقب بروز حائجة
كورونا”.
وأوضح أن “الرقعة وهي كبرية جدا
تشري الدالئل اىل انها تضم الكثري من
االحتياطات النفطية والغازية وسط

امل ان تسهم يف انتعاش اقتصادي
ملناطق تعاني من اوضاع اقتصادية
صعبة”.
وتمتد الرقعة االستكشافية الثامنة
بني دياىل وواسط ،وتم العمل بها منذ
 3سنوات من قبل رشكة باكستان
برتوليون ،باالضافة اىل رشكات ثانوية
اخرى ومنها الصينية.

بغداد /متابعة الزوراء:
أكد رئيس مصلحة الجمارك االيرانية،
امس االحد ،تصدر العراق املرتبة االوىل
يف توريد السلع من البالد خالل  7شهور
فرتة  20مارس/آذار حتى  20أكتوبر/
ترشين االول .2020
وأوضح مهدي مري ارشيف ،يف ترصيح
أوردته وكال “فارس” واطلعت عليه

«الزوراء» :أن العراق إستورد سلعا من
ايران بقيمة  4.8مليار دوالر يف الفرتة
املذكورة ،فيما جاءت الصني ثانيا بـ
 4.4مليار دوالر ،واالمارات ثالثا بـ 2.2
مليار دوالر وتركيا رابعا بـ  1.4مليار
دوالر وافغانستان خامسا بـ  1.3مليار
دوالر.
وكان العراق يأتي عادة يف ثاني ترتيب

الدول املستوردة للسلع االيرانية بعد
الصني.
وأشار رئيس الجمارك اىل :أن حجم
الصادرات سجل  65.5مليون طن بقيمة
 18.2مليار دوالر يف الشهور السبعة
املذكورة بانخفاض كمّي  17.5باملئة،
وسعري  23باملئة عن الفرتة املناظرة
.2019
ّ
وبني مري أرشيف :أن حجم التجارة
الخارجية إليران تخطى  85مليون طن
بقيمة  38.3مليار دوالر يف فرتة 20
مارس/آذار حتى  20أكتوبر/ترشين
االول .2020
ونوه اىل :أن الواردات بلغت  19.3مليون
طن بقيمة  20مليار دوالر ،حيث شكلت
السلع االساسية نسبة  13.8مليون طن
منها .مبيّنا :أن الصني صدرت إليران
سلعا بقيمة  5.1مليار دوالر تلتها كل
من االمارات  4.7مليار دوالر وتركيا
 2.2مليار دوالر والهند  1.2مليار دوالر
وأملانيا  1مليار دوالر.

النزاهة توقف صرف مبالغ بقيمة  35مليار دينار
وتضبط مدير الشركة املنفذة
بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحادية،
امس االحد ،عن تفاصيل إيقاف
رصف مبالغ مُ َّ
خصص ٍة لعقد
بقيمة ()35,000,000,000
مليار دينار ،فيما أشارت إىل
ضبطها املدير املُفوَّض للرشكة
املُ ِّ
نفذة لألعمال غري املنجزة
منه.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إن
“الفريق الذي انتقل إىل ديوان
محافظة بابل َّ
تمكن بعد التحرّي
والتدقيق من ضبط األوليات
كافة املُتعلقة بقيام املحافظة
بالتعاقد ،خالفا ً للتعليمات ،مع
إحدى رشكات املقاوالت العامة؛
لغرض إكمال األعمال غري
املنجزة إلنشاء مدارس بأسلوب

البناء الجاهز بمبلغ إجمايلٍّ
ٍ
()35,000,000,000
قدر ُُه
مليار دينار”.
وأضاف البيان أن “الفريق انتقل

بعد ذلك إىل وزارة التخطيط،
َّ
تمكن من ضبط املدير
حيث
املُفوَّض للرشكة املتعاقد معها
أثناء وجوده بمقر الوزارة”،

منوها بـ”إيقاف رصف مبلغ
السلفة املُ َّ
خصص للرشكة البالغ
( )1,500,000,000مليار دينار،
إذ قادت تحقيقاتها األولية مع

املدير املفوض إىل إقدامه عىل
تزوير هويته”.
وأوضحت الهيئة أنه “ت َّم تنظيم
محرض ضبط أصويل باملضبوطات
يف العمليَّة التي ُن ِّف َذت؛ بنا ًء عىل
مذكر ٍة قضائي ٍة ،وعرضها رفقة
املتهم عىل السيد قايض محكمة
تحقيق الحلة املُ َّ
ختصة بالنظر يف
قضايا النزاهة؛ التخاذ اإلجراءات
القانونية املناسبة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر
آب املايض عن ضبط األوليات
الخاصة بمرشوع إنشاء ()25
مدرسة بطريقة البناء الجاهز
املحال إىل إحدى الرشكات األجنبية
()57,894,000,000
بمبلغ
مليار دينار ،بعد كشفها وجود
حاالت
هدر يف املال العام رافقت
ٍ
تنفيذ بنود العقد.

الرياضي

أصفر وأمحر

فايروس كورونا يتسلل إىل جسد
رئيس نادي أربيل

بغداد /متابعة الزوراء
تعرض رئيس الهيئة اإلدارية لنادي اربيل عبد الله مجيد إلصابة بفريوس كورونا املستجد.
وأعلـن نـادي اربيل أن الفحوصـات أثبتت إصابة عبـد الله ميجد بالفـريوس وأجرب عىل دخول
الحجر الصحي يف منزله وتلقيه العالج تحت رعاية طبية تامة.
واوضح النادي أن حالة رئيس الهيئة اإلدارية مستقرة تماما وال يوجد ما يقلق ويحظى برعاية
صحية وتأمل اإلدارة أن يستعيد مجيد صحته للعودة إىل ممارسة عمله بشكل طبيعي.
هذا وسبق ان توىف العديد من الرياضيني جراء اصابتهم بفايروس كورونا املستجد ومنهم احمد
رايض وناظم شاكر وعيل هادي وعدد اخر من االداريني واملدربني والالعبني السابقني.
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الكرخ يفوز ونفط ميسان يتعادل يف الدوري

السلوفيين كاتانيتش يعل ُن قائمة اسود الرافدين لودييت األردن واوزبكستان

بغداد /الزوراء
أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة
السلوفيني سرتيشكو
القدم،
كاتانيتش ،قا ٔيمة املنتخب لخوض
وديتي االٔردن وأوزبكستان يف الثاني
عرش والسابع عرش من الشهر الحايل
يف دولة االمارات ،وذلك تحضريا ً
للتصفيات االٓسيوية املزدوجة والتي
ستستأنف بداية العام املقبل.
ً
واختا َر كاتانيتش  24العبا ضمن
قا ٔيمة الفريق لتجمع العاصمة بغداد
قبل السفر اىل دبي لخوض املباراتني،
ْ
وضمت قا ٔيمة املنتخب كالً من:
جالل حسن وفهد طالب ومحمد
حميد لحراسة املرمى ،وعالء مهاوي
ومصطفى محمد جرب واحمد ابراهيم
وميثم جبار وسعد ناطق وعيل فا ٔيز
وريبني سوالقا ورضغام ا ٕسماعيل

وعيل عدنان لخط الدفاع ،وأمجد
عطوان وبشار رسن ومحمد رضا
وحسني عيل ومازن فياض ومحمد
مزهر ورشيف عبد الكاظم وهمام
طارق وا ٕبراهيم بايش لخط الوسط،
وعالء عبد الزهرة وأيمن حسني ومهند
عيل لخط الهجوم.
ويف منافسات الدوري املمتاز تمكن
يِ
فريق الكرخ من تحقيق فوزه االول
بعد تغلبه عىل فريق القاسم بهدفني
لهدف  ،يف ختام الجولة الثانية لدوري
الكرة املمتاز يف املباراة التي اقيمت عىل
ملعب فريق الكرخ.
وسجل هديف الكرخ الالعب عمر عبد
الرحمن بالدقا ٔيق( )51،61من زمن
الشوط الثاني ،بينما سجل هدف
القاسم الالعب عيل كريم بالدقيقة
.69

مجال علي :نقاط الفوز على
النجف بال طعم
بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب نفط الوسط جمال عيل أن نقاط الفوز عىل النجف بال
نكهة ،وأن الصدارة مع الجوالت األوىل من الدوري ال تعني لهم الكثري
بقدر ما يبحثون عن االستقرار يف األداء الفني والتصاعد يف الجانب
البدني.
وتخلف النجف عن مواجهة نفط الوسط ،عىل ملعب كربالء ،اول
أمس السبت ،ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي
املمتاز.
وجاء عدم حضور النجف ،اعرتاضا عىل قرار اللجنة التطبيعية بنقل
املباراة إىل ملعب كربالء الدويل ،لعدم صالحية ملعب النجف القديم،
باعتباره غري مرخص من قبل لجنة الرتاخيص.
وقال عيل ان النقاط الثالث من مواجهة النجف كانت بال نكهة،
كنا نأمل حضور فريق النجف وأن تكون من داخل امللعب ،مع ذلك
فريقنا يطمح للسري بخطوات متزنة من حيث األداء الفني وحتى
عىل مستوى الجانب البدني ألن الجميع يعلم بأن التحديات البدنية يف
الجوالت األوىل حارضة مع أغلب األندية بسبب االنقطاع الطويل».
وأوضح« :الصدارة يف الجوالت األوىل لن تكون معيارا حقيقيا وما
يهمنا أن نواصل العطاء والنتائج الجيدة وتلك التفاصيل هي من
ستقود الفريق للمقدمة وبالتايل علينا الرتكيز عىل ما نقدمه داخل
امللعب».
وشدد عىل رضورة الرتكيز عىل مباراة يوم الجمعة املقبل أمام فريق
نفط ميسان والتي ستقام يف ملعب كربالء الدويل كونها مهمة جدا
ألنها ستسبق التوقف بسبب أيام الفيفا.

سلمان  :احلكم سبب خسارة
امليناء أمام السماوة
بغداد /متابعة الزوراء
حمل مدرب حراس مرمى امليناء
صدام سلمان حكم املباراة
مسؤولية خسارة فريقه أمام
السماوة يف الجولة الثانية من
الدوري املمتاز بهدف دون رد.
وقال سلمان «الحكم لم يكن
موفقا يف املباراة والقرارات
كانت مجحفة بحقنا فليس من
املعقول أن يلغي هدفا صحيحا
لفريقنا بشهادة الجميع
ويتغاىض عن ركلتي جزاء ،تلك
التفاصيل غريت نتيجة املباراة
وقتلت طموحنا».

وبني« :ملعب السماوة من
األساس أرضيته غري صالحة
ومن الصعب أن تحصل
عىل الفرصة وتصل للمرمى
وتسجل ،والحكم يتكفل بإلغاء
الهدف ويتغاىض عن ركلتي
جزاء ،فكيف لنا أن نفوز يف مثل
هذه الظروف؟»
وأشار« :عدم نقل املباراة
تلفزيونيا تسبب يف تراجع
مستوى الحكم ولو كانت
املباراة بثت عرب الشاشة لكان
الحكم أكثر اجتهادا وأقل
أخطاء».

ورفع فريق الكرخ رصيده اىل النقطة
الرابعة باملركز السابع ،بينما تجمد
رصيد فريق القاسم عند نقطة واحد
وباملركز .14
وخيم التعادل السلبي عىل مباراة
فريقي نفط ميسان والديوانية يف
املباراة التي اقيمت عىل ملعب الفيحاء
يف محافظة البرصة ،ليبقى فريق
الديوانية باملركز الثامن برصيد اربع
نقاط ،بينما ارتقى فريق نفط ميسان
للمركز العارش برصيد نقطتني.
وافاد مصدر نيابي بأن الجماهري
ستعود اىل مدرجات املالعب العراقية يف
االول من كانون االول املقبل.
وقال املصدر ان «االول من شهر كانون
االول املقبل سيكون موعدا ً لفتح ابواب
املالعب امام الجماهري».
واضاف ان «حضور الجماهري سيكون

مع التشديد عىل
تطبيق رشوط الوقاية».
ومن جهته اعلن نادي النفط الريايض،
نقل مبارياته عىل ملعب الشعب الدويل
بدالً من ملعبه السابق.
وقال عضو ادارة النفط مشتاق كاظم
ا ٕن “ا ٕدارة نادي النفط قررت نقل ملعب
النادي من ملعب النفط القديم اىل
ملعب الشعب الدويل”.
واوضح أن “ادارة النادي تتضامن مع
مطالب التطبيعية الٕنجاح الدوري و
ا ٕظهاره بصورة اجمل من خالل اختيار
مرخصة تساهم يف انجاح البطولة”.
يذكر ان نادي النفط كان قد اختار
ملعبه ارضا ً له للعب يف الدوري املمتاز.
وانتقد نادي نفط البرصة الريايض،
حكم مباراة فريقه امام القوة الجوية
اول امس ،ضمن لقاءات الجولة الثانية

من الدوري املمتاز بكرة القدم.
وخرس نفط البرصة  1-2عىل ملعب
الفيحاء ،اول امس السبت ،حيث
شهدت املباراة حالة تحكيمية مثرية
للجدل سجل منها هدف القوة الجوية
الثاني من عالمة الجزاء.
«نهني العبينا
وقال النادي يف بيان،
ٔ
عىل روحهم العالية ومستواهم الذي
يبدو انه يف تصاعد ،نفهم حجم االلم
عندما تكن جيدا ويرص عىل خسارتك
الحكم ،ما اصعب ان يكون الحكم
ضدك».
واضاف ان «ادارة نفط البرصة تبارك
لالعبني ما قدموه وتعدهم بمواصلة
الدعم وان الفريق لم يخرس ولكن
خرس مرغما بصافرة ظاملة».
وبني بالقول« ،نطالب اهل الشأن
بالتوخي والحذر بتسمية الطواقم

التحكيمية فال يعقل ان تقدم وتخرس
فقط الن الحكم ال يريدك ان تفوز».
ووجه مهاجم نادي القوة الجوية
أيمن حسني رسالة اىل قا ٔيد الفريق
حمادي احمد بعد فوز الصقور عىل
نفط البرصة.
وتغلب القوة الجوية عىل نفط البرصة
 1-2يف املباراة التي جمعت الفريقني
امس عىل ملعب الفيحاء يف ا ٕطار
مباريات الجولة الثانية من دوري
الكرة املمتاز.
وقال حسني يف منشور عرب صفحته
عىل «فيسبوك»« ،الحمد لله حتى
يرىض ...مربوك الفوز لجمهور
ُ
نحن بانتظار صاحب الرقم
الصقور،
( ،»)10يف اشارة للقا ٔيد حمادي
احمد.
ويغيب حمادي احمد عن مباريات

الصقور بسبب رفض الهي ٔية التطبيعية
بالجمع بني منصبني ،كونه العب
وعضو هي ٔية ادارية يف القوة الجوية.
َ
واستقبل ر ٔييس الهي ٔية التطبيعية،
ٔ
َ
ا ٕياد بنيان ،امس االحد وفدا من
املجلس الريايض لالتحاد الوطني
الكردستاني.
وأك َد الوفد جاهزيته الستضافة
الدورات االٕدارية والفنية يف االٕقليم،
معسكرات
الستضافة
وكذلك
املنتخبات الوطنية ،وتوفري أفضل
االٔجواء لها قبل املشاركات الدولية.
من جانبه أك َد بنيان دعمه الكبري
للرياضة والرياضيني يف ا ٕقليم كردستان
كحال بقية محافظات العراق كونهم
يقفون عىل مسافة واحدة يف الهي ٔية
التطبيعية التي تهدف لالستفادة من
جميع الكفاءات الفنية واالٕدارية.

ميالن يهزم أودينيزي ويعزز صدارته للكالتشيو
بغداد /متابعة الزوراء
عزز ميالن صدارته للدوري اإليطايل لكرة
القدم بفوزه عىل مضيفه أودينيزي / 2
 1خالل املباراة التي جمعتهما امس األحد
يف الجولة السادسة من املسابقة.
وتقدم ميالن بهدف سجله فرانك كييس
يف الدقيقة  18وتعادل أودينيزي بهدف
سجله رودريجو دي بول يف الدقيقة 48
من ركلة جزاء ،قبل أن يسجل زالتان
إبراهيموفيتش هدف الفوز يف الدقيقة

.83
ورفع ميالن رصيده إىل  16نقطة يف
صدارة الرتتيب ،وتوقف رصيد أودينيزي
عند ثالث نقاط يف املركز الثامن عرش.
وبهذا الفوز حافظ ميالن عىل سجله
خاليا من الهزائم يف الدوري هذا املوسم
مقابل الفوز يف خمس مباريات والتعادل
يف مباراة ،فيما أصبحت هذه الخسارة
هي الخامسة ألودينيزي يف الدوري هذا
املوسم مقابل الفوز يف مباراة واحدة.

مدرب السماوة :نراهن على ملعبنا
لتحقيق هدفنا
بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب السماوة ،غالب عبد الحسني ،أحقية فريقه بالفوز عىل ضيفه امليناء
( )0-1ضمن الجولة الثانية من الدوري املمتاز.
وقال عبد الحسني جميع الالعبني قدموا مباراة جيدة ،وخلقوا العديد من الفرص
للتسجيل ،لكنها افتقدت اللمسة األخرية أمام الشباك ..يف املقابل استبسل مدافعينا
يف التصدي لهجمات املنافس بتنظيم عا ٍل».وأضاف« :السماوة نجح يف استثمار
الكرات الثابتة كأحد الحلول الناجحة ،ونطمح للبقاء يف الدوري ،رغم الفوارق املالية
بيننا وبقية الفرق».وشدد عىل رضورة استغالل عامل األرض لتحقيق النقاط ،مؤكدا
أن هذا أهم عوامل بقاء الفريق ،يف دوري األضواء.

حسن امحد :ملعبنا مرخص والنادي تعرض للظلم مرتني يف اسبوع واحد
بغداد /متابعة الزوراء
اكد مدرب فريق نادي النجف حسن احمد
ان الفريق ظلم مرتني يف اسبوع واحد،
فيما كشف سبب رفض مواجهة نفط
الوسط عىل ملعب كربالء.
وقال احمد ان» نادي النجف ظلم مرتني
االوىل عندما قدم اعرتاضا ً عىل الالعب
مصطفى ناظم والثانية انتقال املباراة
لكربالء بسبب عدم امتالكه عالقات مع
الهيأة التطبيعية».
واضاف» جميع املستندات تؤكد ان ملعب
النجف مرخص من قبل اتحاد الكرة العام
املايض».
وتابع احمد» من الظلم ان يلعب الفريق

اربع مباريات بعيدا عن ارضه» ،مبينا ان»
التطبيعية ابلغتنا قبل ساعات من عمر
املباراة باختيار احد املالعب منها {الشعب
والنجف الثاني والديوانية والسماوة}».
واشار اىل» اننا رفضنا اللعب يف ملعب
كربالء حفاظا عىل كرامتنا» ،واصفا ً
قرار لجنة املسابقات والهيأة التطبيعية
بخسارة الفريق امام نفط الوسط
بـ»املبيت».
ْ
وقررت لجنة املسابقات يف الهيأة
التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم،
اعتبار فريق النجف خارسا ً أمام فريق
نفط الوسط لعدم حضوره ملباراته مع
نادي نفط الوسط.

وذكرت الهيأة يف بيان ،إنه تم اعتبار نادي
النجف خارسا ً من نادي نفط الوسط وذلك
لتخلفه عن حضور املباراة التي كان من
املقرر إقامتها عىل ملعب كربالء الدويل
ضمن الجولة الثانية للدوري املمتاز.
وأضافت ،وبالنظر لعدم حضور فريق
نادي النجف يف مباراته أمام فريق نادي
نفط الوسط املقرر إقامتها يف ملعب كربالء
الدويل ،فيُع ُّد خارسا ً بنتيجة املباراة (-3
صفر) استنادا للفقرة ( / 13أ) من املادة
الثانية من نظام املسابقات 2020/2021
 ،والتي تنص عىل اآلتي « :إذا تأخر الفريق
عن وقت املباراة األصيل بـ ( )15دقيقة
يُعد الفريق خارسا ً ( -3صفر)».
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اعالم الكرتوني

باريس حيقق الفوز السابع على التوالي وأالفيس جيرب برشلونة على التعادل
واص�ل باري�س س�ان جريم�ان سلس�لة
انتصارات�ه املحلي�ة للمباراة الس�ابعة عىل
التوايل ،بالفوز ع�ىل مضيفه نانت ،بثالثية
دون رد ،يف الجول�ة التاس�عة م�ن الدوري
الفرنيس.
سجل أهداف باريس س�ان جريمان ،أندير
هريي�را وكيلي�ان مباب�ي م�ن ركل�ة جزاء
وبابلو سارابيا يف الدقائق ( 47و 65و.)88
ورف�ع العم�الق الباري�يس رصي�ده إىل 21
نقط�ة لينف�رد بص�دارة اللي�ج وان ،بينما
تجم�د رصيد الكناري عن�د ثماني نقاط يف
املركز الخامس عرش.
ديبورتيفو أالفيس يعرقل برشلونة عىل
التعادل
� أجرب ديبورتيفو أالفيس ضيفه برشلونة
ع�ىل التع�ادل  1-1يف األس�بوع الثامن من
مسابقة الدوري اإلسباني.
وظه�ر ديبورتيفو أالفي�س كمنافس قوي
ج�دا ً وخاص�ة ع�ىل املس�توى الدفاعي إذ
افتتح التسجيل بفضل لويس ريوخا ()31
وحاف�ظ عىل اله�دف حتى نهاية الش�وط
األول.وب�دا صاح�ب األرض متماس�كا ً مع
الثاني حتى لحظ�ة طرد جوتا بيليتريو إثر
تلقي�ه اإلنذار األصفر الثان�ي ( )62ليتلقى
هدف التعادل الذي سجله الفرنيس أنطوان
غريزمان )63(.
وضغط برش�لونة بشكل مكثف يف الدقائق
املتبقية مح�اوالً الخروج بالنق�اط الثالث
بشتى الطرق لكنه اصطدم بتألق الحارس
باتشيكو والتمركز الجيد لالعبي أالفيس يف
املناطق الدفاعية.
وص�ار رصيد برش�لونة وأالفي�س  8نقاط
ليس�تمر الفريق الكاتالوني يف معاناته عىل
مستوى النتائج يف الليغا.
وهذه املباراة الرابعة تواليا ً التي يفش�ل بها
برش�لونة يف الفوز بعد تعادله مع إشبيلية
وخسارتيه من خيتايف وريال مدريد.
وس�جّ ل غريزمان هدفه األول مع برشلونة
هذا املوس�م يف الليغا بطريق�ة جميلة لكن
ذلك لم يمنعه من التعبري عن اس�تيائه من
النتيجة بعد املباراة.
وقال غريزمان إنه يس�عى للتحس�ن وكان
يأم�ل تحقي�ق الف�وز لتعوي�ض جماهري
برشلونة عن خسارة الكالسيكو يف املرحلة
الفائتة.
بايرن ميونيخ ينترص بغياب
ليفاندوفسكي
� تص� ّدر بايرن ميوني�خ الرتيب بعد فوزه
 2-1أم�ام كول�ن ،فيم�ا حق�ق بوروس�يا
دورتمون�د ف�وزا ً س�هالً  2-0ع�ىل أرمينيا
بيليفيلد.
وانفرد بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند
بصدارة الرتيب مس�تغلني سقوط اليبزيغ

أمام بوروسيا مونشنغالدباخ بهدف وحيد
سجله النمسوي وولف )60(.
وسجل هدفا بايرن توماس مولر من ركلة
جزاء يف الدقيقة ( ،)12وس�ريج غنابري يف
الدقيق�ة ( ،)45+1فيما وقع ماتس هوملز
هديف دورتموند ( 54و.)72
وق�رر م�درب باي�رن ميوني�خ هان�زي
فلي�ك إراح�ة هداف�ه البولن�دي روب�رت
ليفاندوفسكي تماما ً فلم يتواجد حتى عىل
مقاعد الالعبني االحتياطي�ني ،وأرشك بدالً
من�ه يف خ�ط املقدمة املهاج�م الكامريوني
اريك ماكسيم تشوبو موتينغ.
وبدأ كولن مباراته باندفاعة كبرية رسعان
م�ا انته�ت ،بعد إعاق�ة مدافع�ه ماريوس
وولف للوروا س�اني داخل منطقة الجزاء،

تقدم مولر وترجمها يف املرمى )12(.
وقبيل نهاية الش�وط األول للمب�اراة ،عزز
بايرن تقدمه ،بعدما مرّر جوشوا كيميتش
عرضي�ة انربى لها غنابري وأكملها أرضية
يف الزاوية البعيدة للحارس )45+1(.
وس�جل دومينيك دريكس�لر هدف تقليص
الفارق لكولن يف الدقيقة ( ،)84ولم يحتسب
الحكم الهدف بداية بداعي التسلل ،غري ّ
أنه
عاد عن قراره بعد مراجعة “يف آي آر”.
ويف املب�اراة الثانية ،اس�تفاد دورتموند من
رضبة ركنية ،أثم�رت عرضية من توماس
مونييه ،انربى لها ماتس هوملز وس�ددها
يس�ارية م�ن مس�افة قريب�ة عىل يس�ار
الحارس.
وع�اد هومل�ز نفس�ه ملضاعف�ة النتيج�ة

سيتني :كنت مشجعًا للريال

تحدث كيكي س�يتني ،املدير الفني السابق
لربش�لونة ،ع�ن الف�رة الت�ي قضاه�ا
داخ�ل البارس�ا ،وطبيعة عالقت�ه بالنجم
األرجنتيني ليونيل مييس.
وق�ال س�يتني ،يف ترصيح�ات أبرزته�ا
صحيفة م�اركا اإلس�بانية“ :النادي الذي
كنت أش�جعه أثناء الطفولة؟ كنت أشجع
الفري�ق ال�ذي يدعمه كل األطف�ال ..ريال
مدريد”.

وأضاف“ :مي�يس؟ هناك نج�وم ليس من
الس�هل إدارتهم .من بينه�م ليونيل .يجب
أن نضع يف اعتبارن�ا ً
أيضا أنه أفضل العب
يف كل العص�ور .وم�ن أن�ا كي أغ�ريه؟ إذا
كان�وا قبلوه هناك لس�نوات به�ذا الوضع
ول�م يغريوه”.وتاب�ع“ :هن�اك جانب آخر
غري متعل�ق بالالعب وهو أكث�ر تعقي ًدا يف
مس�ألة إدارته .وهذا أمر متأصل يف الكثري
من الرياضيني كما رأينا يف الفيلم الوثائقي
ملاي�كل ج�وردان ،حي�ث إنك ترى أش�ياء
ال تتوقعه�ا ،ويجعل�ك ترى األش�ياء التي
يريدها فقط ،كما أنه ال يتحدث كث ً
ريا”.
وواص�ل“ :لقد ق�ال تات�ا مارتينيو ملييس:
أعل�م أن�ه إذا اتصل�ت بالرئي�س ،يمكن�ك
طردي يف أي وقت ،لكن ال تظهر يل هذا كل
ي�وم؟ ..لس�ت بحاج�ة إىل أن يخربني أحد
بما قاله مارتينو أو أي ش�خص آخر .لقد
عشت ذلك .كانت لدي تجارب كافية إلجراء
تقييم دقيق لهذا الصبي ولآلخرين”.
وأكم�ل“ :إيدي�ر س�ارابيا؟ يف الي�وم الذي

التقطت�ه الكام�ريات وه�و يق�ول
أش�ياء ،أخربته أنن�ي ال أوافق عىل
هذا األمر ،ويف الي�وم التايل تحدثت
م�ع القادة واعت�ذرت لهم .قالوا يل
إنه�م ال يهتم�ون إذا رصخ للف�ت
انتباههم”.
وأردف“ :فرتي يف برشلونة؟ لم أكن عىل
طبيعت�ي .ولم أس�تطع أو أعرف
أن أك�ون ذل�ك ..ه�ذه
الحقيقة”.

لدورتمون�د ( ،)72برأس�ية أكم�ل فيه�ا
كرة عرضي�ة من ماركو روي�س بعد ركلة
ركنية.
وغاب النروجي إيرلينغ هاالند عن تشكيلة
الصف�ر للم�رة األوىل هذا املوس�م ،بس�بب
إصابة خفيفة يف الركبة ،بحسب ما كشف
ناديه يف تغريدة عىل توير.
ويف مبارت�ني خريني ،فاز أوغس�بورغ 3-1
عىل ماينتس متذي�ل الرتيب بصفر نقاط،
فيما تعادل أينراخت فرانكفورت  1-1مع
فريدر بريمن ليتعادال بتسع نقاط.
ليفربول يتصدر الدوري االنجليزي
� عاد ليفربول م�ن بعيد محققا ً فوزا ً بالغ
الصعوب�ة عىل ضيفه وس�ت ه�ام بهدفني
مقاب�ل هدف ضم�ن املرحلة الس�ابعة من
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وكان وست هام هو البادئ بالتسجيل عن
طريق بابل�و فورنالس يف الدقيقة العارشة
ثم تمك�ن محمد صالح م�ن إدراك التعادل
لليفربول من ركلة جزاء يف الدقيقة  42قبل
أن يحرز دييغو جوتا هدف الفوز ألصحاب
األرض يف الدقيقة  85بعد ان استغل تمريرة
رائعة من البديل شريدان شاكريي.
ورفع ليفربول رصيده إىل  16نقطة واعتىل
الصدارة فيما تجمد رصيد وس�ت هام عند
 8نقاط يف املركز الثالث عرش.
عىل ملعب انفيلد ،فاجأ وس�ت هام اللندني
مضيفه الشمايل بافتتاح التسجيل بواسطة
اإلس�باني بابل�و فرونال�س الذي اس�تغل
تش�تيتا خاطئا لقلب دفاع ليفربول غوميز
ليس�دد يف شباك الحارس الربازييل اليسون

فيليكس يف الدقيقة .10
وبع�د مح�اوالت ع�دة لليفرب�ول الدراك
التع�ادل ،احتس�ب الحك�م ركل�ة ج�زاء
لصالحه إث�ر إعاقة امل�رصي محمد صالح
داخ�ل املنطقة ،فانربى لها بنفس�ه مردكا ً
العادل.
ورف�ع صالج رصي�ده إىل  7اه�داف ليحتل
املرك�ز الثان�ي يف ص�دارة ترتي�ب الهدافني
بفارق هدف وراء مهاجم توتنهام الكوري
الجنوبي هيونغ مني سون.
كم�ا انه اله�دف ال� 22لص�الح يف آخر 25
مباراة بيتية لليفربول.
وضغط ليفربول يف الش�وط الثاني وسجل
له االحتياطي الربتغ�ايل ديوغو جوتا هدفا
لم يحتس�به الحك�م بعد اللج�وء اىل تقنية
الحكم املس�اعد ال�ذي اعترب بأن الس�نغايل
س�اديو مان�ي أع�اق ح�ارس وس�ت هام
البولن�دي لوكاش فابيانس�كي ( ،)78لكن
جونا آبى اال ان يس�جل هدف الفوز عندما
تلقى تمريرة بينية من الس�ويرسي الدويل
ش�ريدان ش�اكريي لينف�رد بفابيانس�كي
ويسجل عن يمينه )85(.
بولونيا يقهر كالياري
� تغلب بولونيا عىل ضيفه كالياري بنتيجة
( )3-2يف املب�اراة الت�ي جمع�ت الفريقني،
ضم�ن منافس�ات الجول�ة السادس�ة من
الدوري اإليطايل “سرييا آ”.
وعىل ملعب ريناتو دال آرا ،سجل ألصحاب
األرض موىس ب�ارو “هدفني” يف الدقيقتني
( 45و )56وروبريتو سوريانو )52(.
يف املقاب�ل ،جاء هدفا الضي�وف عرب جواو
بيدي�و جلفاو ( )15وجيوفاني س�يميوني
(.)47وبه�ذا الفوز ارتفع بولونيا إىل املركز
ال�� 14بإجمايل  6نقاط ،بينما تجمد رصيد
كالي�اري عن�د  7نق�اط باملرك�ز ال�� 12يف
املس�ابقة التي تقام بحض�ور عدد محدود
من املشجعني.
أنشخيده يكتسح زفوله
� اس�تعاد تفنتي أنشخيده اتزانه رسيعا يف
الدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه الكبري
( )5-1عىل زفوله ،يف املرحلة الس�ابعة من
املس�ابقة.ورفع أنش�خيده رصي�ده إىل 14
نقطة ليتقدم إىل املركز الثالث وتجمد رصيد
زفوله عند  6نقاط يف املركز التاسع.
وحس�م تفنتي أنش�خيده املب�اراة تماما يف
الش�وط األول الذي أنه�اه لصالحه بثالثية
نظيفة س�جلها كوين�يس ميني�ج ودانيلو
وفوت براما يف الدقائق ( 5و 29و.)33
ويف الش�وط الثاني ،أضاف فاكالف سريني
ول�وكا إيليتش هدف�ني آخرين ألنش�خيده
يف الدقيقت�ني ( 51و ،)84فيم�ا س�جل
إليانو ريجن�درز الهدف الوحيد للضيوف يف
الدقيقة .74

( )396دقيقة تربهن على قوة
دورمتوند الدفاعية

برهن بوروسيا دورتموند عىل تحسنه الدفاعي بشكل ملحوظ
بع�د فوزه خارج أرضه عىل أرميني�ا بيليفيلد ( ،)2-0يف الجولة
السادس�ة من ال�دوري األملاني.وأش�ارت ش�بكة “س�كواكا”
لإلحصائي�ات ،إىل نج�اح دورتموند يف الخروج بش�باك نظيفة
يف آخر  4مباريات خاضها بالبوندس�ليجا.ولم يس�تقبل أس�ود
الفيستيفال أي هدف يف املسابقة عىل مدار  396دقيقة متتالية،
منذ آخر هدف استقبله أمام آوجسبورج يف الجولة الثانية.كما
خرج الفريق بش�باك نظيف�ة يف  5من أصل  6مباريات خاضها
يف املس�ابقة هذا املوسم ،لتهتز ش�باكه يف مباراة واحدة ،خالل
خس�ارته أم�ام آوجس�بورج ( ،)0-2ما جعله أفض�ل دفاع يف
املس�ابقة حت�ى اآلن.وجاء ه�ذا االنتص�ار عرب ثنائي�ة املدافع
األملاني ماتس هوميلز ،الذي لعب دور البطولة يف غياب املهاجم
النروجي إيرلينج هاالند.وأشارت الشبكة إىل تمكن هوميلز من
تس�جيل ثنائية يف البوندس�ليجا للمرة الثانية يف مسريته ،حيث
مرت  10سنوات عىل ثنائيته األوىل.

خبري حتكيمي :ميسي يستحق الطرد

يرى أندوخار أوليفر ،الخبري التحكيمي لراديو “ماركا” اإلسباني
الش�هري ،أن األرجنتيني ليونيل مييس نجم وقائد برشلونة كان
يس�تحق الطرد ،خ�الل مواجه�ة ديبورتيفو أالفي�س ،يف إطار
منافسات الجولة الثامنة من الليجا.
وأشهر حكم املباراة هرينانديز البطاقة الصفراء يف وجه مييس
يف الدقيق�ة  ،39بع�د أن ق�ام مييس بتس�ديد الك�رة بغضب يف
قدمه.
وق�ال أوليف�ر“ :كان يجب عىل الحكم ط�رد مييس ،حتى لو لم
تصطدم الكرة بقدمه ،فهذا الترصف من مييس بداعي تخويف
الحكم ،وهذا يستحق البطاقة الحمراء املبارشة”.
وانته�ت املباراة بالتعادل اإليجاب�ي ( ،)1-1ليواصل البلوجرانا
نزيف النقاط بعد خسارة الكالسيكو الجولة املاضية.

توخيل يبدد املخاوف حول مبابي
كش�ف توماس توخيل مدرب باريس س�ان جريمان س�بب
اس�تبدال ثنائي الهج�وم كيليان مباب�ي ومويس كني خالل
املب�اراة التي انتهت بف�وز فريقه عىل نان�ت  3-0يف الجولة
التاسعة من الدوري الفرنيس.
ورصح توخي�ل عرب قناة كانال بلس الفرنس�ية“ :ال أعتقد أن
مبابي يعاني من إصابة بل إجهاد ،ونفس األمر بالنسبة ملويس
كني الذي تعرض لتدخالت عنيفة ومؤملة ،وكانت لديه
رغبة يف استكمال اللقاء ،لكنني رفضت،
فالوق�ت غري مناس�ب للمخاطرة،
وأتمنى أال يكون لدينا مصابني
جدد”.
وأض�اف امل�درب األملان�ي:
“مبابي العب ش�اب ،إنه
صغ�ري ج�دا ،وأمام�ه

الكثري ليتحس�ن ،ولكن إح�راز وصناعة األهداف تع�د خطوة لألمام
للبقاء عىل مس�توى عال ،لقد كان حاسما أمام نانت بهدف وتمريرة
حاسمة”.
وعن موق�ف املصابني ،أوضح املدير الفني لس�ان جريم�ان“ :أتمنى
أن يش�ارك لياندرو باريدي�س يف التدريبات اليوم اإلثن�ني ،أما ماورو
إيكاردي لست متأك ًدا من جاهزيته”.
وتطرق أيض�ا للحديث عن مباراة نانت ،مضيفا“ :أنا س�عيد للغاية،
أجرين�ا ع�دة تعديالت عىل التش�كيل األس�ايس ألنن�ي رأيتها خطوة
مهم�ة ،ال يمكن انتظار تقديم عروض مبه�رة يف كل املباريات ،نحن
نفتقد الجماهري ،يجب أال نغفل ذلك ،الحضور الجماهريي عامل مهم
يف تقديم أداء أفضل ،وسعادتي أكرب ألننا لعبنا املباراة بجدية وحيوية
وكنا أكثر تحررا يف الشوط الثاني”.
وأت�م ترصيحاته“ :قي�س رويز أدى مباراة جي�دة ،واآلن يبدأ التحدي
األصعب بالنسبة له وهو تكرار هذا املستوى املتميز”.

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة إنرت ميالن

المبارد :نسري يف االجتاه الصحيح
أب�دى فران�ك المبارد مدرب تش�يليس س�عادته بالوصول إىل
الت�وازن املطلوب بني الهجوم والدف�اع عقب الفوز  0 3-عىل
برينيل يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وحاف�ظ تش�يليس بذل�ك ع�ىل نظافة ش�باكه يف آخ�ر أربع
مباري�ات يف كل املس�ابقات ،ويدي�ن المب�ارد بفضل كبري يف
ذلك إىل املنضمني حديثا وهما املدافع املخرضم تياجو سيلفا
والحارس إدوار ميندي.
وق�ال المب�ارد للصحفي�ني“ :كان التوازن موجودا وس�ارت
األم�ور بنجاح .هذا جزء م�ن العملية املطلوب�ة عند التعاقد
مع العبني جدد ،عندما يخرج الفريق بشباك نظيفة ويسجل
األهداف فإنه يسري يف االتجاه الصحيح”.
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“الش�باك
وأض�اف:
النظيف�ة عالم�ة رائعة
الصالبة .ساعدنا تياجو
وإدوار مين�دي بوضوح
حال عقلية الفريق”.
حد يث�ا
املنضم�ان
وس�جل
حكي�م زي�اش وتيم�و
من
فرين�ر ،إىل جان�ب ه�دف
املداف�ع ك�ريت زوم�ا ،ليحق�ق
تش�يليس الف�وز لك�ن المب�ارد
فيها
ل�ن يش�عر بس�عادة مبال�غ
يف
قبله�ا
تع�ادل
بعدم�ا
مباراتني متتاليتني.
ه�ذ ا
وقال المبارد“ :ل�ن أقفز فرحا بعد مثل
الفوز لكن هذا يوم إيجابي”.
وأصيب األمريكي كريستيان بوليسيتش خالل اإلحماء
قبل انطالق املباراة ما تسبب يف استبعاده من التشكيلة
ودخول فرينر بدال منه.
وق�ال المب�ارد“ :ش�عر بمش�كلة يف عض�الت الفخ�ذ
الخلفي�ة ل�ذا اس�تبعدناه .لم يكن بوس�عه اللع�ب ..لذا
س�يخضع لفحوص .لقد تع�اىف مؤخرا وش�ارك يف ثالث
مباريات لذا هو يشعر باإلحباط بكل تأكيد”.
وتقدم تش�يليس بهذا الف�وز إىل املركز الراب�ع برصيد 12
نقطة من سبع مباريات.
ع�ىل
س�يلفا
لكن هكذا

تلقى زين الدين زيدان ،املدير الفني لريال
مدري�د ،رضبة موجع�ة ،بعد اس�تبدال
العبه خالل مباراة هويس�كا ،التي فاز
بها امللكي برباعية مقابل هدف ،بسبب
حمل عضيل زائد يف الساق اليمنى.
وباتت مش�اركة لوكاس فاسكيز العب
ريال مدريد محل ش�ك كبري ،يف املباراة
املصريية غدا الثالث�اء أمام إنر ميالن
اإليط�ايل ،ضم�ن ثالث ج�والت دوري
األبطال.
وأصبح فاس�كيز آخر ضحايا اإلصابات
يف الجان�ب األيم�ن للفريق ،لت�زداد معاناة

املدرب الفرنيس.
ويغي�ب بالفعل ع�ن املباريات كل م�ن ،داني
كارفاخ�ال وألف�ارو أودري�وزوال وناتش�و
فرنانديو ،لينضم إليهم فاسكيز بعد استبداله
يف الدقيق�ة  ،52ون�زول الفرن�يس فريالن�د
ميندي.
وحس�بما كش�فت مصادر من داخ�ل النادي
امللك�ي ،يعاني صاحب ال�� 29عاما من حمل
عض�يل زائد ،وس�يجري أش�عة ع�ىل موضع
اإلصابة لتحديد مدى قوتها ،وإذا ما س�يكون
الئقا للمشاركة يف مباراة يوم غد الثالثاء ،عىل
ملعب (ألفريدو دي ستيفانو).

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7356 :االثنين  2 -تشرين الثاني 2020

وفاة صحفي كردي يف كركوك

كركوك /نينا:
غيبَ املوت الصحفي الكردي ،اوميد عبد الرحمن ،يف محافظة كركوك.
وعبدالرحمصن تولصد  1976عانصى طيلصة الفصرة املنرمصة من آثصار إصابتصه بجلطة
دماغية.
وعمل الصحفي الكردي يف عدة مؤسسات محلية.

ما بعد الحقيقة تدفع وسائل اإلعالم إلى تفكيك األخبار الزائفة

لطيفة أخرباش :اإلعالم ميكن أن يكون له إسهام
كبري يف تفعيل احلق يف احلصول على املعلومة
الرباط /متابعة الزوراء:
ْ
كشفت لطيفة أخرباش ،رئيسة الهيئة
العليصا لالتصصال السصمعي البصري
املغربيصة “الهصاكا” ،أن وظيفة اإلعالم
لم تعصد تقتر عصى نقصل املعلومة يف
العر الرقمي ،بل باتت مهمة اإلخبار
مطلوبصة أكثصر من أي وقصت مىض ،يف
رشح للوقائصع ووضعهصا يف سصياقها
الصحيصح ،وتعميمهصا وتبسصيطها
وكشف األخبار الزائفة وتفكيكها.
وقالت أخرباش ،خصالل مداخلتها يف ندوة حملت عنوان “الحق يف الحصول عى املعلومة
وإسصهام اإلعالم الوطني” ،إنه “ال يمكن يف سياق التواصل الرقمي املعولم حر إسهام
اإلعالم يف نقل املعلومة ،إذ يمكن أن يكون لإلعالم إسهام كبري يف تفعيل الحق يف الحصول
عى املعلومة”.وتناولت الجلسة االفتتاحية للندوة التي نظمتها لجنة “الحق يف الحصول
عصى املعلومات” واملعهد العايل لإلعالم واالتصال ،دور وسصائل اإلعالم يف تكريس الحق يف
ّ
وشصددت رئيسصة الهاكا عى أن “هناك عدة تقاطعات بني مهمة
الوصول إىل املعلومات.
اإلعصالم وهدف القانون املتعلق بالحصول عى املعلومات يف ما يتعلق مثال بتوطيد ثقافة
الشصفافية وتعزيصز إمكانيات وقدرات املواطن عى تتبع العمصل العمومي والتفاعل معه
واملشاركة فيه”.
واتخصذت الهيئة عصددا من اإلجراءات كمؤسسصة دسصتورية للحكامة وتقنصني االتصال
السصمعي البصري ،لتحقيصق املالءمة مصع مقتضيات القانصون رقصم  ،31 – 13املتعلق
بالحصول عى املعلومة .وترى أخرباش أن “هناك حاجة كربى لتأهيل املنظمة اإلعالمية
بهصدف تقويصة قدرات اإلذاعات والقنوات التلفزيونية يف مجال اإلسصهام يف بناء رأي عام
تعصددي ،أكثر انخراطصا يف الفضاء العمومي وأكثصر إدراكا ملخاطر التالعصب والنظريات
التآمريصة واألخبار الزائفة”.كما اعتربت أن “مثل هذا املكسصب هو الوحيد الكفيل بخلق
دينامية فضى ،يغذي فيها الحق يف الحصول عى املعلومة ممارسصة الحريات األساسية
و ُيسهم يف الوقت نفسه يف إرساء ثقافة وأعراف مؤسسية جديدة تنعش بدورها مواطنة
مسصتنرية وفاعلة”.وشصارك يف النصدوة ،التي تندرج يف إطصار ذكرى اليصوم العاملي للحق
يف الحصصول عصى املعلومة الذي يصادف  28سصبتمرب من كل عام ،عدد من املؤسسصات
واملنظمات والهيئات املحلية والدولية من بينها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،
واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،ومجلس املنافسة ،والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية
من الرشصوة ومحاربتها ،ومجلس الجاليصة املغربية بالخارج ،واللجنصة الوطنية ملراقبة
حماية املعطيات ذات الطابع الشخيص ،واملجلس الوطني للصحافة.

www.alzawraapaper.com

No: 7356 Mon 2 Nov 2020

بعد انطالق صالون اإلعالم بمكتبة مصر العامة...

8

الكاتب والصحفي أمحد أيوب :اإلعالم مازال السالح األخطر حلماية الدولة
القاهرة /متابعة الزوراء:
َ
انطلصق صالصون اإلعصالم بمكتبصة
مصر العامصة بجلسصة افتتاحية
ناقشصت تأثصري اإلعصالم يف تحقيق
نصر أكتوبر ،ومن املقصرر يواصل
الصالون جلسصاته األيصام القادمة
لتسليط الضوء ومناقشة القضايا
اإلعالميصة املختلفصة ،ومسصاهمة
اإلعصالم يف بنصاء الدولصة ومواجهة
التطصرف ومخططات هصدم الدولة
املرية ،كما سصيناقش مستقبل
اإلعالم املري وتطوير رسالته.
شصارك يف الصالون ،اللواء الدكتور
محمصد الغباري مديصر كلية الدفاع
الوطني األسصبق والدكتورة نرمني
خرض أسصتاذ اإلعالم الصدويل بكلية
اإلعصالم جامعة القاهصرة والكاتب
الصحفصي أحمصد أيصوب رئيصس
تحريصر مجلة املصصور ،و اإلعالمي
أيمصن عديل رئيصس لجنصة التدريب
والتثقيف بنقابة اإلعالميني .

شهدت املناقشات تأكيد املشاركني
عى نجاح اإلعالم املري يف حرب
 73حيصث أكصدت الدكتصورة نرمني
خصرض فصرض الرؤيصة املريصة
والعمل وفق اسراتيجية أرشف عى
وضعها عبد القادر حامد ،مطالبة
باالسصتفادة مصن هصذه التجربة يف
تدعيم دور اإلعصالم الفرة الحالية
يف دعصم الدولة املريصة ومواجهة
املخاطر التي تواجهها مر.

وأكد اللصواء محمد الغبصاري مدير
كليصة الدفصاع الوطني األسصبق أنه
مثلما اسصتطاعت القيادة املرية
يف  73اسصتخدام اإلعصالم بحرفيصة
كجزء من خطة عسصكرية شاملة
لتحقيق النر فإنه يف ظل حروب
الجيل الرابع التى نواجهها اآلن فإن
اإلعالم مازال هو السصالح األخطر،
واألقصوى يف حمايصة الدولصة أو
إسقاطها إذا لم تسطع استغالله،

مؤكدا أن القيادة السياسصية اآلن
حريصصة عصى منح اإلعصالم دورا ً
يف مواجهصة املخاطصر التصى تهدد
الدولة من خصالل العمل عى نر
الوعي وتثقيف املجتمع.
من جانبصه ،أكد الكاتب الصحفي
أحمصد أيوب رئيصس تحرير مجلة
املصور أن اإلعالم يف حرب أكتوبر
نجح يف إسقاط أكذوبة أن اإلعالم
االرسائييل ال يكذب بل أثبت اإلعالم
املصري أن اإلعصالم اإلرسائييل ال
يقدم سصوى الكصذب يف ظل حرب
نفسصية كانت تدار إلضعاف الروح
املعنوية للمريني ،وأشصاد بالدور
الصذي لعبه عبد القصادر حاتم وزير
اإلعصالم يف حصرب أكتوبصر بوعصي
القائصد العسصكري وحرفية املهني
بإن يجعصل اإلعالم سصالح مؤثر يف
تحقيق النر.
وأشصار أيوب إىل أهمية دور اإلعالم
اآلن يف رفصع الوعصي ويجصب أن

يعلصم كل مصري معنصى الدولصة
وأهمية الدفاع عنها ورمزية العلم
واالنتمصاء ،وكذلك مسصاندة الدولة
وقيادتهصا ومؤسسصاتها يف عملية
البناء التي تجري اآلن بجهد وطني
مخلص.
وذكصر أيمصن عصديل رئيصس لجنصة
التدريصب والتثقيصف بنقابصة
اإلعالميني أن الصالون سصيتواصل
يف جلسصات شصهرية وسصيناقش
القضايصا الوطنيصة ليقصدم رؤى
مخلصصة ،مشصددا ً عصى أن مكتبة
مر العامة برئاسصة السفري عبد
الصرؤوف الريصدي فتحصت أبوابهصا
للصالون إيمانصا ً منها بدور الوعي
وأهميصة الحصوار املصري الصذي
يسصتهدف دعصم الدولصة املرية،
مشصريا ً إىل حصرص الصالصون
عصى اسصتضافة أصحصاب الفكصر
واملفكريصن واملثقفصني وأصحصاب
التجارب الثرية.

الصمود يف بقاء الصحفي على احلياد

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن
للتخلص من املأزق املرتقب ،يبدو أن العودة إىل
التاريخ قبل أيام من إعالن الفائز يف االنتخابات
الرئاسية األمريكية ،أسهل الطرق للوصول إىل
الحكمة ،وعند الصحفي يبصدو التاريخ عامال
مساعدا عى الصمود يف البقاء محايدا!
ذلك هو املأزق الذي يحاول املراسلون والكتاب
تجنصب الوقصوع فيصه قبصل وأثنصاء التصويت
وعشصية إعصالن الفائصز العائد للبيصت األبيض
دونالد ترامب أم جو بايدن.
حقيقصة األمصر ،أن هنصاك محطصات كصربى
ومؤسسصات إعالميصة وشصبكات تلفزيونيصة
أمريكيصة تعلصن مصن دون تصردد وقوفهصا ضد
ترامصب وتجمّصد الحياد عصى األقل لتمص ّر فرة
االنتخابات مثلمصا تتمنى .ألنها ترى يف ترامب
مصدرا سياسصيا مثصريا يف شصيطنة الصحافة
واعتبارها نبتة سصامة مؤذية ،فلم يحدث من
قبل مثل هذا الصدام غري السصيايس بني رئيس
أمريكصي والصحافصة .دعك مصن الناقمني عى
بايدن ألن مشصكلته مع الصحافة ال تسصاوي
شيئا حيال ما يكنه ترامب لوسائل اإلعالم.
غيصاب الحيصاد ،ال يقتر عى وسصائل اإلعالم
ّ
تمس العالم
األمريكية ،فاالنتخابات الرئاسية
برمّ تصه وفق اسصم الواصل إىل البيصت األبيض،
لذلصك سصتبقى الصحافصة مشصغولة خصالل

الساعات القادمة ،وجمهورها مهت ّم ومرقب
بشغف أيضا.
من املفيد جدا اسصتذكار جملة يس بي سكوت
رئيصس تحريصر صحيفصة الغارديصان من عام
 1872حتى  1929الذي أطلق حكمته الذهبية
عام  1921بمناسصبة الذكصرى املئوية إلصدار
الصحيفصة مخاطبا الصحفيصني بالقول “من
الجيصد أن نكصون رصحصاء مصع القصراء ،لكن
األفضصل من ذلصك أن نكون عادلني” .مشصددا
عصى أن حريصة الصكالم متاحة للجميصع ،لكن
الحقائق يجب أن تبقى مقدسة بالنسبة إلينا
كصحفيني.
وبقصي املقال الذي كتبه سصكوت آنصذاك تحت
عنوان “مئة عام” مرجعا معرفا به يف جميع
أنحصاء العالصم باعتبصاره مخططصا لصناعصة
صحافة مستقلة.
يف املقابل هناك من يجادل بما كتبه الصحفي
األمريكي والناشط العمايل جون سوينتون قبل
أربعني عاما من مقال سصكوت ،يشكك بشكل
جازم يف استقاللية الصحافة واعتبارها مجرّد
أداة بيد الرجال األغنياء والحكومات ،لكن مثل
هذا االقتبصاس عى أهميته يتصم التعامل معه
أيضصا بشصكل عصريض عندما ينظصر إىل تح ّدي
الصحافصة للحكومصات والعمل مصن أجل منع
الفساد واالستحواذ عى السلطة.
باألمصس وجدت إجابة مفيصدة للصحفي الذي
يؤمن بصصدق بفكرة البقاء عصى الحياد كلما
ّ
تسصنى له ذلك ،عند املراسصل الربيطاني جون
بينار ،الذي عرب عن استغرابه من غياب القيادة
املخلصة عن وسائل اإلعالم اليوم ،مؤكدا بأنه
خالل أربعني عاما من العمل مراسال يف تقديم
وبصث التقارير لم يجد مثل هذا الغياب البائس
كما يحدث حاليا!
دعونصي أعرّف القصارئ العربي بهذا املراسصل،
فهو قد خلف نيك روبنسصون كبري املراسصلني
السياسصيني لهيئصة اإلذاعصة الربيطانية “بي.
بصي.يس” الذي بقصي يف موقعه منصذ منتصف
تسصعينيات القصرن املصايض وعصارص رؤسصاء

الحكومصات من حزبصي العمصال واملحافظني.
لذلك بصدت مهمة جون بينصار أكثر من صعبة
كي يجد له مساحة قبول لدى املشاهدين ،مع
أنصه يمتلك تجربة موازية لروبنسصون يف “بي.
بي.يس” .وسبق أن عمل مراسال لعدة صحف
منها إندبندنت والغارديان.
يقدم بينار حاليا برنامجا إذاعيا سياسيا عى
محطة راديو تايمز الجديدة .وكل تلك التجربة
الصحفيصة تمنحصه حق الصكالم بصصوت عال
بمصا يتعلق بفكرة الحيصاد التي غالبا ما تكون
ملتبسة وتثري الشكوك.
فالسصؤال الصذي مصا زال يتلقاه مصن كل الذين
يعرفونه أو الذين تعرفوا عليه عن الصعوبات
التصي تبقيصه محايصدا ،وهصو سصؤال وفصق
التقويصم املفصرط بالتفاؤل عادل بالنسصبة إىل
الجمهصور ،عندما يتعلق مثال بصأداء الحكومة
ومراقبصة الفسصاد وديمقراطية التبصادل الحر
للمعلومات.
لكن جون بينار ال يرى يف الحياد أمرا صعبا عى
الصحفي إذا آمن بذلك ،ألنه اعتاد عليه منذ أن
كان مراسصال شصابا يف أثناء حكومة مارغريت
تاتصر .ويعصزو ذلصك إىل القيصادات الصحفية
العقالنيصة والناضجة التي عمصل معها ،معربا
عن حاجة الصحافة بشصكل عام إىل مثل هذه
القيادات اليوم ويف زمن ليس عادال بحقها.
يرسد بينار بوصفه شاهدا صحفيا ،الصعوبات
التي وقفت بوجصه الحكومات الربيطانية منذ
فوز جون ميجصور يف االنتخابات يف أبريل عام
 ،1992وكيف أصيبت الحكومة آنذاك بالتقهقر
تدريجيصا بعد أزمة انهيار الجنيه اإلسصرليني
الكارثية يف ما سصمي آنذاك “األربعاء األسود”.
واليوم بالنسبة إىل الكثريين أصبحت السياسة
أمصرا ال يطاق ،حتى يصل األمر إىل اعتبار إدارة
بوريصس جونسصون بأنها غري مالئمة بشصكل
ميئوس منه.
فكيف عى الصحفي السصيايس أن يبقى رابط
الجأش وال يظهر مواقفه يف كل الذي يحصل؟
بالطبصع يمكصن ألي قصارئ عربصي أن يضع يف

مسصتوى مقابل األحداث التي مرت عى بالده
ويقصارن كيف انهصارت الصحافة تحت ضغط
الحكومات ،كما أن أي صحفي عربي بمقدوره
أن يضع نفسصه معادال موضوعيا لجون بينار
ليجد اإلجابة املناسصبة عصن تجربته مع فكرة
الحياد!!
يصف بينصار من يطالصب الحكومات يف أفضل
اإلدارات السياسية يف العالم بقرارات معصومة
عصن الخطأ يف أثنصاء األزمصات ،باألحمق ،لكن
ال يصرى أي مبالغصة يف أن نطالب السياسصيني
بمعاملة الناس كواعصني ،والتوقف عن تمرير
الخديعصة عرب املراوغة واالكتفاء بدفع رضيبة
الكالم املجرد.
وهنصا يأتصي دور الصحفي بصأال يكتفي بمنع
الفسصاد والتغصوّل واالكتفصاء بالحصصول عى
اعراف السياسيني بالخطأ .ثمة أكثر من ذلك
ينتظره الناس من الصحافة.
االنتخابصات األمريكيصة وثنائيصة ترامب بايدن
أعصادت إىل األذهان فكرة وسصائل اإلعالم التي
تمتلصك وجهصني “ومتصى غابصت أصصال” حتى
وصل األمر إىل فقدان الثقة بأرقى املؤسسصات
اإلعالميصة يف الصدول الديمقراطية وفق مسصح
ُنصر بالتزامصن مصع اقصراب موعصد انتخاب
الرئاسصة األمريكيصة ،فصإن ثقة جيصل األلفية
باملؤسسصات اإلعالمية والحكومصات ،أقل من
ثقة آبائهم أو أجدادهصم عندما كانوا يف نفس
أعمارهم.
الصحافصة بحيادهصا ومسصؤوليتها العاليصة
بحاجصة اليوم أكثر مصن أي وقت مىض لتكون
ممثصال لعدالصة غائبة مصع غيصاب الحقائق يف
الزمصن الرقمصي ،وذلصك يفصرس لنا ملصاذا العب
نادي مانشسصر يونايتيد ماركوس راشفورد
مثصال ،يع ّد ممثصال رشعيا للعدالصة االجتماعية
أي سصيايس يف بريطانيا ّ
وأكثر إقناعا من ّ
وأي
مؤسسصة صحفية مسصتقلة اليوم ،ألنه نجح
يف قيصادة حملصة منعصت الحكومصة مصن إلغاء
الوجبصات الغذائيصة عن تالميذ املصدارس بينما
الصحافة لم تنجح يف ذلك.

 84%من الصحفيات اضطررن للعمل من البيت وملدة شهر على األقل

مؤمتر “اإلعالميات يتحدثن “ 5وحتديات العمل الصحفي يف ظل كوفيد 19 -
فلسطني /متابعة الزوراء:
رصد مؤتمر “اإلعالميات يتحدثن ”5هذا العام،
تداعيصات جائحصة كوفيد -19عصى الصحفيات
العربيصات عمومصا ً والفلسصطينيات خصوصاً،
والذي أقامته مؤسسصة فلسصطينيات اإلعالمية
للعصام الخامس عى التوايل ،عى مدار يومني 27
و 28أكتوبر/ترين األول من العام الجاري.
وكشف اسصتطالع قامت به املؤسسة ّ
أن أغلبية
مصن  84%من الصحفيصات العربيات اضطررن
للعمل من البيت بشصكل كامل وملدة شصهر عى
األقصل ،وقالت  70%من العربيصات إن الجائحة
فرضت عليهن سصاعات عمل أكثصر من املعتاد.
ونتيجصة لذلصك فصإن  93%مصن الصحفيصات
املستطلعات قلن إنهن تعرضن لضغوط نفسية
بسبب زيادة أعباء العمل والعمل من البيت.
وافتتحصت وفصاء عبدالرحمن مديرة مؤسسصة
فلسصطينيات ،الجلسصة األوىل وقالت إنها تدرك
أنصه مصن املبكصر رصصد آثصار أزمصة كورونا عى
الصحفيصات ،ولكصن هصذا املؤتمر بمصا فيه من
أوراق عمل واستطالعات ومقابالت هو بمثابة
تحديصد ملصؤرشات اآلثصار املحتملصة للجائحصة،
ومحاولة لوضع تصورات لتجاوزها.
الصحفيصات العربيات...انتهصاكات مصع صفر
شكاوى
كان هصذا عنصوان عريصض يف قلب االسصتطالع،
يصف ويختر واقع اإلعالميات العربيات منذ
بداية األزمة ،اللواتي تعرضن وما زلن النتهاكات
متعلقصة بزيصادة أعبصاء العمصل أو الخصم من
رواتبهن أو التحرش أو منع الحركة للتغطية أو
العنرية يف التعامل معهن كإناث خالل العمل
أو بحرمانهن من رعاية أطفالهن.
مصع ذلك واحدة منهن لم ُتق ِّدم شصكوى لدى أي
مؤسسصة رسصمية صحفية أو نقابية ،معلالت
ذلصك بأنهن يعملن بصال عقود أو ألنها مشصكلة
عامة ،أو خوفا ً من بعض الجهات املسصلحة ،أو
ألن مؤسسصاتهن طلبت منهصن االنتظار بحجة

األوضاع املؤقتة.
توازيصاً ،أكصدت الكاتبصة واإلعالمية دنيصا األمل
اسماعيل يف قراءة نسوية لها للمشهد السيايس
واإلعالمي العربي مع أزمصة كورونا ،أن غالبية
الدول العربية كالعراق ولبنان ومر تتفق عى
هشاشة نظامها االقتصادي ألسباب قد تختلف،
ولكنهصا باملحصلصة جعلصت واقعهصا الصحصي
ضعيفا ،وإعالميا ً تواجه انتهاكات عى مستوى
الصحفيات تحديداً ،جميع القوانني واملعاهدات
الدولية لحماية املصرأة يف ظل األزمات ،بما فيها
قرار  1325لم يتص ّد لها ويوقفها.
مصن جانبهصا ،قالصت الصحفيصة األردنيصة داما
الكصردي ّ
“إن أبصرز تحديصات التغطيصة تكمن يف
الخصوف من نقصل العصدوى من شصخص آلخر،
ومنهن لعائالتهن وأطفالهن ،واستغناء أصحاب
املؤسسات عن العديد من الصحفيات ،وتقليص
الرواتصب ،تأخر النر للتأكصد من صحتها ومن
مصادر موثوقة ،وكذلك التأكد من أنها ال ُتروِّع
املواطنني وال تؤثر يف الصالح العام” .وعى صعيد
شصخيص كان خوف داما مضاعفا ً ألنها ناجية
من الرسطصان مؤخرا ً مما يجعصل مناعتها أقل
ومعرضصة للعدوى بصصورة أكرب.تواز ًيا ،قدمت
نائلة خليل مديرة مكتصب صحيفة الغد العربي
الجديصد نموذجا ً حصول كيفية تحديصد أولويات
التغطية اإلخبارية وكيف تأثرت بكورونا ،حيث
أكصدت عى أن كورونا اتخصذت املرتبة األوىل عى
رأس األخبار ،ويف أحيصان أخرى اتخذت كغطاء
لرجصال األعمصال لتخفيصض نفقاتهصم وزيادة
ثروتهصم ،وللسياسصيني عصرب تمريصر قراراتهم؛
كقرار الرئاسة يف فرض قانون جديد ،يجعل من
ديوان الرئاسصة حكومة موازية ،والذي يؤسس
لحكومة قائمة بحد ذاتها من دون رقابة.
مصن جهتها ،قالت الدكتورة والباحثة ورئيسصة
قسصم يف الجامعصة العربيصة األمريكيصة هنادي
دويكات “ :أكدت الحكومة يف أكثر من مناسبة
عى أن اسصتمرار حالة الطوارئ يهدف فقط إىل

مواجهصة فايصروس كورونصا ،إال أن الواقع عى
األرض يُشصري إىل اسصتمرار وتصاعصد انتهاكات
حقوق اإلنسان وبخاصة االعتقاالت التعسفية
عى خلفيصة حرية التعبري عن الصرأي وبخاصة
التي تستهدف نشصطاء السوشيال ميديا ،وعى
خلفية االحتجاجات السلمية املطالبة بمحاربة
الفساد وتحسني أوضاع الناس”.
وبحسصب اسصتطالعات أخرية ،فإن ثقة الناس
بالقضصاء واملجلصس القضائصي االنتقصايل يف
فلسطني باتت ال تتجاوز  5%يرجع ذلك لغياب
ً
خاصصة يف ظل حالة
املحاسصبة عى االنتهاكات
الطوارئ وغياب اإلنصاف.
ً
وعامليصا ،األمر ال يبعد عن الواقع الفلسصطيني،
حيصث تم اسصتهداف الصحفيصني والصحفيات،
ومصن يقومون بتغطية اسصراتيجيات مجابهة
ً
مثصال ،أُلقي
وبصاء كوفيصد .-19ففصي فنزويصال
القبصض عى صحفيصني بسصبب تقاريرهم عن
الوبصاء ،والتهديصد بسصبب انتقاداتهصم لتعامل
الحكومات مع فريوس كورونا يف عدد من الدول
كالصني والسصلفادور والعراق وتركيا ورصبيا،
مر وإيران وبالروسصيا وفيتنام ،وكذلك الدول
العربية.

أكصدت الباحثصة واإلعالميصة هدايصة شصمعون
أن جائحصة كورونصا اسصهمت برفصع مسصتوى
التعقيصدات أمصام عمل الصحفيصات وتمثل ذلك
يف عصدد من النقاط التصي توصلت لها من خالل
دراسة بحثية استكشافية:
أثصرت جائحصة كورونصا سصلبا ً عصى مسصتوى
طموحات ومطالب اإلعالميات يف زيادة املشاركة
السياسية وتواجدهن يف العمل النقابي بفاعلية
وقوة أكرب.
التشصظي الجغصرايف لإلعالميات الفلسصطينيات
بلد واحد وآثار مختلفة مصا بني الضفة الغربية
بمدنها وقطاع غزة ،تبعا ً لالنقسصام السصيايس
والراع مع الجانب اآلخر.
أزمصات متالحقصة ومتداخلصة للصحفيصات يف
قطاع غزة ،معاناة فقصدان فرص العمل نتيجة
تقليص التمويصل وإغالق مؤسسصات إعالمية،
تغول السلطة الحاكمة وتقييد الحريات وزادت
الصعوبات مع انتشصار جائحصة كورونا ،كعدم
إمكانيصة الحصول عى تريصح للتنقل ما بني
املحافظصات الغزيصة ،فيمصا كان هناك تسصهيل
للمهام عند اإلعالميات التابعات لفصيل سيايس
من دون غريهن.

ويف شصهادة إلحصدى الصحفيات قالصت“ :كنت
بحاجصة ماسصة الحتضصان أطفصايل لكني كنت
أحجصم عصن ذلصك تماما رغصم اشصتياقي خوفا ً
عليهم ولم يفهم األطفال ملاذا أبدو جافة وأبتعد
وأتهصرب منهصم يف مسصاحتي التصي خصصتها
وقت عودتي من العمل امليداني”.
عدم وجصود مسصاحات آمنة للتفريصغ النفيس
لإلعالميصات والحصصول عى التصوازن ،حيث ال
يوجصد اسصتهداف لهصن يف أي مصن املؤسسصات
املتخصصصة ،ومصن جانصب آخصر لصم تتوجصه
اإلعالميصات لطلب الدعصم النفصيس ،وبعضهن
قمن بذلك بجهد ذاتي فردي.
صعوبات الحصول عى زي للوقاية من كورونا
كامصل للصحفيصات ،فالتوزيصع غالبصا مصا يتم
للمؤسسصات اإلعالميصة بعدد محدود ال يشصمل
الجميصع ،والعامصالت بنظصام القطعصة ال جهة
تدعمها بزي الوقاية.
العالقات األرسية ما بني الحميمية الطاغية وما
بصني مؤرشات التنافر ،يف بداية األزمة كان األمر
يبصدو كإجازة من العمصل وفرصة اللتقاء األهل
واألرسة ،ولكصن بعصد ذلصك تحصول لكابوس من
الضغوطات واستنزاف الطاقات لإلعالميات.
التماهصي مصع الصدور اإلنجابصي واملجتمعصي
وتقليصص إنجصازات اإلعالميصات خصارج هصذه
الدوائر املجتمعية التي فرضت عليهن.
تقييصد الوصصول للمعلومصات بسصبب عصدم
إمكانيصة الوصصول للمسصؤولني بشصكل سصهل
ورسيع ،خاصة اإلعالميصات العامالت يف املجال
االستقصائي.
اإلحسصاس العايل لصدى اإلعالميات باملسصؤولية
االجتماعية ،رغم التحديات واألعباء ،لشعورهن
باالنتماء لرسالتهن الصحفية.
األمن واألمصان الرقمي أصبح أمصرا ً مُ لحا ً وأكثر
أولوية من السصابق ،يف ظل تواجدهن املضاعف
عى االنرنت للعمل والتواصل مع اآلخرين ،فهن
بحاجصة ألدوات الحماية مصن االبتزاز والتحرش

االلكروني.
عصى الرغم من ذلك هناك شصق إيجابي لألزمة،
فبعصض اإلعالميصات اسصتغلتها بتعلصم يشء
جديصد ،منهن من كتبت قصص إنسصانية للمرة
األوىل ،وبعضهصن فقدن عملهن إال أنهن اخرت
مجصاال آخصر ،وبعضهصم حصلن عصى تدريبات
متخصصة.
أشصارت اإلسصكوا إىل أن املصرأة سصتخرس ضعف
خسصارة الرجصل مصن الوظائصف وذلصك بسصبب
جائحصة كورونا ،بينما يؤثر فايروس كورونا يف
الجميع من دون تمييز.
البدائل التطويرية ملواءمة العمل للتحوالت التي
فرضتها كورونا
يف دراسصة قدمتهصا الصحفيصة ومديصرة مركصز
تطوير اإلعالم يف جامعصة بريزيت نيبال ثوابتة،
طرحصت عد ًدا من النصائح لتسصهيل العمل من
املنزل:
تخصيص مكان ما يف البيت للعمل وعدم تغيريه.
الحفاظ عى ساعات محددة للعمل وتخصيص
مواعيد للراحة.
وضصع قواعصد أساسصية ألفصراد األرسة حصول
األماكن املسموح لهم التجوّل فيها واملواعيد.
الحرص عصى حضور االجتماعصات االفراضية
حتى لو لم تكن إجبارية مع املشصاركة الفعلية
بصإدالء الصرأي والتعبري عن املشصكالت ،واإلبقاء
عى اتصال مستمر مع املدير أمر رضوري.
الشصعور بالعزلصة سصيحدث بشصكل أو بآخصر،
تأخصريه أو التخفيف من حدته أو التعامل معه
أوالً بأول مطلوب.
تراجعت مصصادر تمويل املؤسسصات اإلعالمية
يف الوطن العربي تأثرا ً بالجائحة ،وذلك بسصبب
قلصة اإلعالنصات التجارية التي تشصكل يف العديد
مصن الدول أهصم املصوارد املالية لوسصائل اإلعالم
كمصا يف لبنصان ومصر حيث تراجصع فيها دخل
اإلعالنات بنسبة  .75%بحسب بحث لإلعالمية
واألكاديمية روال عليان.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

عمل يف العديد من املؤسسات االعالمية قبل جميئه اىل االذاعة
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املخرج اإلذاعي فريق عبد الرمحن لـ” الزوراء”  :منذ صغري كنت امتنى دخول عامل الصحافة واإلعالم
عرفت�ه مخرجا يف اذاعة جمهورية الع�راق وتوطدت عالقتي
مع�ه يف ثمانيني�ات القرن املايض عندما كنت اراه يف القس�م
السيايس  .يكثر من الحضور ما بعد الظهرية .
فري�ق عبد الرحمن مخرج أنيق يف عمله ويف ملبس�ه واخالقه  ,ذواق يف
اختيار الكلمات غري مترسع يف طرح آرائه العامة والفنية ايضا ,ينتمي
اىل أصول كردية ويكني بابي آري ولقبه الدوسكي
محب لالخرين اليف جدا يف صداقاته يرى يف (الصداقة) بأنها ُتعد واحدة
من أك�ر ال ِنعم التي قد يحصل عليها االنس�ان ،فيما يرى يف (الصداقة
الحقيقية) بأنها عالقة يجب ان تكون خالية من املصالح وربما املكائد،
أما عن عش�قه ل� (الوطن) فيجسده بقول الشاعر الكبري (بالدي وان
جارت ع�يل عزيزة واهيل وان بخل�وا عيل كرام) ،يك�ره (النفاق) فهو

ي�رى فيه عيبا والس�يما حينما يق�ول املنافق ماال يفع�ل او ان ُيظهر
عكس م�ا يخفي يف قلبه ،بمعنى ان ُيظه�ر املُنافق الخري ويكتم الر،
وعن (الحق) يستدل بقول سيدنا االمام عيل بن ابي طالب عليه السالم
(إن الحق ال يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق فاعرف الحق
تعرف أهله)
ولعل رؤيته هذه تش�كلت لديه من اهله وذويه وعش�ريته (الدوسكي)
التي ُتعد واحدة من أعرق العش�ائر الكوردي�ة الكبرية بأهلها من حيث
الع�دد وم�ن حيث توزيعه�ا يف الرقع�ة الجغرافية يف اقليم كوردس�تان
العراق حيث ُينسب اليها الكثري من املؤرخني عشقها للوطن ولألصدقاء
وللحق وكرهها العجيب للمنافقني مُ نذ قيام الدولة الدوستكية
التي ظهرت يف القرن العارش امليالدي ..

حوار – مجال الشرقي
فري�ق عب�د الرحم�ن تخ�رَّج يف الصف
االعدادي بثانوية دهوك (كاوه سابقا)
وكان يتمن�ى دخ�ول عال�م الصحافة
واإلعالم ليُحاكي الناس واملستضعفني
منه�م عىل وجه األخ�ص ولينقل عنهم
مُ حاكات�ه ه�ذه مُ عت�را ان الصحافة
ن�وع م�ن ان�واع االدب يُمك�ن ان يعر
عنه�ا االعالم�ي والصحف�ي املبدع عن
حالة من حاالت املش�اعر الحقيقية او
طور من اطوار الحياة الصعبة يجب ان
يطلع عليها الجمه�ور واملثقف الواعي
واالديب اإلنس�اني لحلحلة ما يتعرض
له املس�تضعف مُ تأث�را بذل�ك بالزميل
واملعلم الكبري ارش�د توفيق الذي يع ّده
فريق عبد الرحمن املثل االعىل يف تقويم
س�رية حياته املهنية  ،واإلنسانية التي
ورثها أبا عن جد ..
تل�ك كان�ت ه�ي البدايات اإلنس�انية
واملهني�ة للزمي�ل املُب�دع فري�ق عب�د
الرحمن دوسكي املولود يف عام 1951
يف ده�وك ...وكان يتمنى دخول عالم
الصحاف�ة واإلع�الم ليُحاك�ي الناس
واملس�تضعفني ،ويكن�ى أيض�ا (أب�ا
باور) ..
بدا عمل�ه الصحف�ي واإلعالمي يف عام
 1971يف صحيفة (الرس�الة) املوصلية
م�ع عدد من زم�الء املهن�ة اذكر منهم
أرشد توفيق وقحطان محجوب وسالم
كبابجي وعب�د الغفور محمود ومحمد
توفيق...
يف مهرج�ان اب�ي تم�ام ال�ذي انعق�د
بنفس العام يف املوصل وجهت له دعوة
للمشاركة فيه ألجراء لقاءات صحفية
لحس�اب (الرس�الة) املوصلي�ة م�ع
الش�اعر نزار القباني والش�اعر محمد
الفيت�وري والش�اعر بلن�د الحي�دري
والشاعرة سعاد الصباح...
ت�م تعين�ه يف (إذاع�ة بغ�داد) التابع�ة
للمؤسس�ة العامة لإلذاع�ة التلفزيون
بع�د ان ت�م زج�ه ب�دورة يف اإلخ�راج
اإلذاع�ي بمعه�د التدري�ب اإلذاع�ي
والتلفزيون�ي بموافق�ة مدي�ر (اذاع�ة
بغداد) الزميل ارش�د توفيق ،ويف أروقة
(اإلذاعة) وتحديدا يف (اذاعة جمهورية
الع�راق م�ن بغ�داد) كان الزميل فريق
عبد الرحمن يقف خلف املكرس إلخراج
الرامج اإلذاعية املتنوعة منها (برنامج
جريدة الصباح) ال�ذي كان يُذاع يوميا
بع�د (ن�رة اخبار الس�اعة الس�ابعة
صباحا) برفق�ة مجموعة من املذيعني
ال�رواد منهم خال�د العيدان�ي والراحل
موفق العاني وصباح الربيعي والراحل
حس�ني حاف�ظ وخريي محم�د صالح
وصب�اح عب�د الرحم�ن وام�ل املدرس
وكالدس يوسف وسهام محمود وهدى
رمضان وسهام مصطفى وسالم زيدان
وآخرين...
عم�ل يف ع�ام  1976بمجل�ة (الطليعة
األدبي�ة) ي�وم كان مقره�ا يف ش�ارع
الخي�ام واعضاء االمتي�از كان كل من
موفق خرض وارش�د توفي�ق وناصيف
ع�واد وكان الزميل فري�ق عبد الرحمن
يتوىل استالم بريد املجلة ومتابعة عملية
طبعه�ا ،ويف ع�ام  1977عمل يف الفرتة
الصباحي�ة يف مجلة (فن�ون) التي كان
ي�رأس تحريرها أمجد توفي�ق والزميل

اول برنامج اذاعي اخرجته هو جريدة الصباح االذاعية
محمد الجزائري فيما كان يعمل الزميل
فريق عبد الرحمن يف الفرتة املسائية يف
(االذاعة والتلفزيون)...
ت�وىل اخراج عدد من الرامج اذكر منها
(اضواء عىل االخبار �� اخبار ومتابعات
اليوم �� اضواء عىل الصحافة �� حدث
يف مث�ل هذا اليوم) برفقة مجموعة من
املذيع�ني واملذيعات منه�م الراحل أكرم
محسن وشمعون متي والراحل روحي
احمد وطه خلي�ل وصباح عبد الرحمن
وعب�اس حميد ورائد الس�امرائي وملى
س�عيد وفريال جاسم  ،كما توىل اخراج
برامج اس�بوعية لعل من أهمها (عالم
االقتص�اد والتنمي�ة) ال�ذي كان يعده
ويقدمه الدكتور سلمان زيدان ويناوبه
الزميل يارس املتويل والراحل عيل البدري،
وبرنامج (ح�وار األس�بوع) الذي كان
يع�ده ويقدم�ه أيضا الدكتور س�لمان

الخ�اص الصناعي والزراع�ي ابان تلك
املدة ومُ نح كم من ُكتب ُ
الشكر من قبل
وزارات ع�دة عرفان�ا منه�ا وتقديرا له
بعمله وبتخصصه املهني ..
مُ ن�ح (الجائزة التش�جيعية للش�باب)
للع�ام  1998يف الفن�ون االذاعي�ة ع�ن
اخراج�ه مجموع�ة من الرام�ج  ،ويف
القاهرة مُ نح (جائزة اوس�كار الذهبية
يف مهرجان القاهرة الس�ادس لإلذاعة
والتلفزيون) يف اخراج الرنامج االذاعي
عن (ش�ارع الرش�يد) وهو م�ن اعداد
الزمي�ل الراح�ل ع�يل الب�دري وتقديم
املذيعة الرائدة سهام مصطفى واملذيع
الرائد روحي احمد يف عام  2000والذي
حص�د عنه أيضا (جائ�زة االبداع للعام
 )1999يف مجال اخراج نفس الرنامج
من قبل وزارة الثقافة إضافة اىل (جائزة
مهرج�ان تونس لإلذاع�ة والتلفزيون)

والعن�ف والالعن�ف وحقوق االنس�ان
وف�ض النزاع�ات ن�رت يف اكث�ر من
صحيفة اذكر منها (الزمان �� التآخي
�� الصباح املدى �� الدس�تور �� البينة
�� العدالة)...
ال�زوراء اس�تضافت الزمي�ل املخ�رج
االذاعي فريق عبد الرحمن واجرت معه
الحوارالتايل -:
اهال وسهال اخي ابا اري العزيز ونحننلتق�ي اليوم يف ح�وار صحفي بعد كل
هذه السنوات.
اهال وس�هال اخ�ي وصديق�ي جمالالرق�ي وقد كن�ا اصدق�اء وزمالء يف
االذاعة سنوات عديدة .
م�ا راي�ك الي�وم نس�تعيد كل تل�كالذكريات ؟
بكل رسور وكانت اياما جميلة .-قدم نفس�ك لقرائنا وفماذا تقول عن

ما دمت قد بدأت باالخراج فحدثنا عنالرامج التي قمت باخراجها؟
يف رحلتي الطويلة اخرجت الكثري منالرنام�ج كان اوله�ا جري�دة الصباح
برنامج...يومي ي�ذاع بعد نرة اخبار
الس�اعة الس�ابعة صباحا مع املذيعني
يف افتت�اح اذاع�ة بغ�داد منه�م خال�د
العيدان�ي وموف�ق العان�ي و حس�ني
حافظ ووارد ب�ركات و صباح الربيعي
وخ�ريي محم�د صال�ح وصب�اح عبد
الرحمن و اكرم محس�ن و سالم زيدان
وامل املدرس وكالدس يوس�ف وسهام
محمود وسهام مصطفى واخرون.
برنام�ج ايه وتفس�ري ،ه�ذا الرنامجمل�دة اكث�ر م�ن خم�س س�نوات اقوم
باخراجها
الرنام�ج من اعداد وتقدي�م الدكتورعبداملنعم احمد صال�ح ،وتقديم املذيع
الرائد الكبري االستاذ غازي فيصل
وق�راءة تالوات الق�ران الكريم الحاجعالء القييس يذاع كل شهر رمضان
واخرجت برامج يومية منها
اضواء عىل االخبار..
واخبار ومتابعات اليوم...
وحدث يف مثل هذا اليوم...
وبرنامج جريدة الساعة الرابعة
املذيع�ون يف الرام�ج اعاله ه�م خالد
العيداني اكرم محس�ن وشمعون متي
وروحي احمد و طه خليل وملى س�عيد
وفري�ال جاس�م وعباس حمي�د ورائد
السامرائي واخرون.
اما الرامج االسبوعية التي اخرجتها
ه�ي عال�م االقتص�اد والتنمي�ة اعداد
وتقديم دكتور س�لمان زيدان والزميل
عيل الب�دري والزمي�ل الصحفي يارس
املتويل.
واخرجت برنامج حوار االسبوع ،اعداد
وتقديم دكتور سلمان زيدان
الذي اعرف�ه انك كنت تق�وم بجوالتلتس�جيل ح�وارات ومقاب�الت كان�ت
االذاعة تحتاجها ؟
-نع�م كن�ت اق�وم بجوالت�ي امليدانية

االس�تاذ ش�كري العقيدي يف مسلس�ل
اذاع�ي واتذك�ر ان املش�اركني ه�م
االس�تاذ س�امي عبدالحمي�د وس�امي
قفطان وفاضل خليل وبدري حس�ون
فريد ونزار السامرائي وقائد النعماني
وفاطمة الربيعي وشذى سالم.
كي�ف كن�ت ت�رى تفاع�ل املخرج�نيمعك؟
تفاع�ل املعدين كلم�ا عدت اىل املايضالقري�ب وجدتهم بني الضل�وع والقلب
نبضا مفعم�ا باملحبة والوف�اء والخري
سالم املحبة لهم.
حدثن�ا ع�ن ن�وع التقدير ال�ذي كنتتحظى به ؟
حصويل عىل شهادات وتقدير لجهودياملتمي�ز طيلة س�نوات عم�يل كمخرج
واج�راء لق�اءات ميدانية م�ع مختلف
الرائ�ح الحكومية والقط�اع الخاص
منها الصناع�ي والزراعي والس�ياحي
كم�ا تم منح�ي الجائ�زة التش�جيعية
للش�اب لسنة  1998يف الفنون االذاعية
عن اخراجي مجموعة من الرامج من
نظ�ام جوائ�ز وزارة الثقاف�ة واالعالم
رقم  2لس�نة  1993من قب�ل الدكتور
همام عبدالخالق وزير الثقافة واالعالم
حينها..
وحصويل عىل جائزة اوسكار يف مهرجان
القاهرة الس�ادس لالذاعة والتلفزيون
يف اخ�راج الرنامج االذاعي ...ش�ارع
الرشيد ...من اعداد عيل البدري وتقديم
س�هام مصطفى وروحي احمد يف 30
 /اا تموز عام  2000يف القاهرة...

اخرجت العديد من الربامج االذاعية ونشرت العديد من املقاالت يف الصحف العراقية واإلعالم
شاركت يف العديد من املهرجانات الدولية يف( اليابان -ايطاليا  -سلوفينيا -ايران  -تركيا  -اردن –سوريا)
زي�دان والراحل عيل الب�دري والدكتور
مظفر عب�د الع�ال ،وبرنامج (رصوح
املجد) للزميل يارس املتويل...
نفذ جوالت صحفية ميدانية ومقابالت
اذاعية خالل مدة الحصار الذي فرضته
الواليات املتحدة االمريكية ضد ش�عبنا
( )2003 ��� 990بصحب�ة ك�وادر
املبدعني واملبتكرين واملتميزين ش�ملت
إعادة اعمار جرسي املعلق والجمهورية
وبناء جرس الطابقني وعدد من املنشآت
الحكومية يف عموم محافظات العراق،
وحصل عىل ش�هادات تقدي�ر لجهوده
املُتميزة هذه ولس�نوات عمله كمخرج
إذاع�ي وإجرائ�ه لق�اءات ميدانية مع
مُ ختل�ف الرائح الحكومي�ة والقطاع

يف اخراج الرنام�ج االذاعي عن مكتبة
الشيخ عبدالقادر الكيالني...
بع�د ع�ام االحت�الل األمريك�ي للعراق
 2003وتحدي�دا يف ع�ام  2004تم نقل
خدمات الزمي�ل فريق عبد الرحمن من
وزارة الثقافة اىل االمانة العامة ملجلس
ال�وزراء ث�م يف وزارة الدول�ة لش�ؤون
املجتمع املدني بصفة مستشار اعالمي
ومستش�ار اعالمي يف اللجن�ة الوزارية
العليا املرفة ع�ىل تنفيذ القرار رقم 3
لس�نة  2004املعنية بشؤون انتخابات
االتح�ادات والنقاب�ات والجمعي�ات
املهنية يف العراق...
شارك يف عدة دورات ومؤتمرات وورش
إعالمية عراقي�ة وعربية ودولية مُ همة
أُقيم�ت يف اليابان وايطاليا وس�لوفينيا
وإيران واالردن وس�وريا وتركيا والقى
العدي�د م�ن املح�ارضات والن�دوات يف
ميادي�ن منظم�ات املجتم�ع املدن�ي
املختلفة واملؤتمرات املحلية يف املجاالت
االعالمي�ة والثقافية ،كم�ا القى العديد
م�ن املح�ارضات يف مج�ال حق�وق
االنس�ان والدس�تور العراق�ي ودور
منظم�ات املجتم�ع املدن�ي واملنظمات
غ�ري الحكومي�ة يف الع�راق املخصصة
مله�ارات تحدي�د اف�كار الح�وارات يف
ال�ورش ملنظمات املجتم�ع املدني التي
اُقيمت يف الع�راق وخارجه  ،وكانت له
الع�رات من املق�االت ح�ول املجتمع
املدن�ي واملنظم�ات غ�ري الحكومي�ة

نفسك ؟
انا املخرج االذاعي املتواضع فريق عبدالرحم�ن ,عمل�ت يف مؤسس�ات عديدة
قب�ل دخول عال�م االذاع�ة وقد وظفت
قدرات�ي الصب�ح اعالمي�ا ومخرج�ا
يحاكي املجتمع ويس�اند املستضعفني
وح�رت نفيس يف كل صغ�رية وكبرية
وق�د وج�دت يف االخ�راج والصحاف�ة
ضالت�ي اعر عنها عن حالة من حاالت
ش�عورية جميل�ة ورائع�ة وتم�ي
رسيع�ة التبقى لن�ا اال الذكري�ات انها
قوان�ني الحياة التي ال مف�ر منها فكل
مرحلة لها اشرتاطاتها وإطارها واملهم
ان تك�ون حافل�ة بالعطاء والس�عادة
وتلك هي االيام نداولها بني الناس.

للمقاب�الت االذاعي�ة يف ف�رتة الحصار
الظال�م عىل ش�عبنا مع ك�وادر الدولة
املبدعني يف انجاز جرس املعلق..
وجرس الجمهوية ..واملش�اة الحكومية
التي تم اعادة هيكلتها...
وهل تتذكر االقسام التي عملت بها ؟ عملت يف عدة اقسام وكلفت باخراجالرامج املوجة اىل اوربا منها
الرنامج االنكليزي
الرنامج الرويس
الرنامج الفرنيس
الرنامج العري
الرنامج الرتكي
وهل جربت العمل الدرامي ؟-اول عم�ل درامي مس�اعد مخرج مع

نعتق�د انك عمل�ت يف دوائ�ر اعالميةمعينة قبل مجيئك لالذاعة ؟
نع�م ع�ام  1976عمل�ت يف مجل�ةالطيع�ة االدبي�ة ي�وم كان مقره�ا يف
ش�ارع الخيام القي�ام بمتابعة عملية
اس�تالم بري�د املجل�ة ومتابع�ة عملية
طبعها.
يف عام  1979عملت يف الفرتة الصباحية
يف مجل�ة فن�ون الت�ي كان ي�راس
تحريرها االستاذ امجد توفيق واالستاذ
محمد الجزائري وكنت اعمل يف الفرتة
املسائية يف االذاعة والتلفزيون...
يف ع�ام  2004ت�م نق�ل خدمات�ي اىل
االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء من
وزارة الثقافة...مستش�ار اعالم�ي يف
وزارة الدولة لشؤون املجتمع املدني...
ومستش�ار اعالمي يف اللجن�ة الوزارية
املعني�ة بش�ؤون االرشاف وانتخاب�ات
االتح�ادات والنقاب�ات والجمعي�ات
املهنية.
هل شاركت يف دورات خارج البالد ؟نع�م ش�اركت يف ع�ددة دوراتومؤتم�رات وورش اعالمي�ة عراقي�ة
وعربية ودولية مهم�ة اقيمت يف يابان
و ايطاليا و س�لوفينيا وايران وتركيا و
اردن وسوريا...
وم�اذا ع�ن عمل�ك االخ�ري يف مجلسالوزراء قبل احالتك عىل التقاعد ؟
-يف تجربت�ي بمجلس الوزراء مارس�ت

وش�اركت يف اعم�ال ق�د تختل�ف ع�ن
عم�يل يف االذاع�ة فمثال القي�ت العديد
م�ن املح�ارضات والن�دوات باعتباري
مستش�ارا اعالمي�ا يف اللجن�ة الوزارية
املعني�ة بش�ؤون انتخاب�ات االتحادات
والنقابات والجمعي�ات املهنية ملجلس
ال�وزراء يف ميادي�ن منظم�ات املجتمع
املدن�ي يف املجاالت االعالمي�ة وحقوق
االنس�ان والدس�تور ودور منظم�ات
املجتمع املدني يف العراق.
وهل نرت شيئا ؟كان�ت يل العرات م�ن املقاالت حولدور املنظمات غ�ري الحكومية والعنف
والالعن�ف وحق�وق اإلنس�ان وف�ض
النزاعات يف اكثر من صحيفة أهمها.
جري�دة الزم�ان وجري�دة الصباح وجريدة التاخي و جريدة املدى و جريدة
الدس�تور و جري�دة العدال�ة و جريدة
البينة و جريدة الرق االوسط.
ه�ل حصل�ت ع�ىل ش�هادات تثب�تمشاركاتك هذه ؟
نع�م ش�هادة مش�اركة يف دورةالتخطيط والتدريب لبناء مجتمع مدني
يف دولة اليابان عام .2007
ش�هادة مش�اركة يف برنامج مكافحة
الفس�اد يف س�لوفينيا س�ابقا تابع�ة
يوغسالفيا.
ش�هادة مش�اركة يف مؤتم�ر جمعي�ة
الصداق�ة الصينة العربية يف دمش�ق...
املشاركة يف اللجنة املشرتكة بني العراق
وايران
املش�اركة يف ورش التخفيف من الفقر
يف كل من اردن وسوريا
حدثنا عن االعمال التي كلفت بها ؟كلف�ت كرئي�س لجن�ة االع�الم يفمؤتم�رات املنظم�ات املجتم�ع املدن�ي
ح�ول املصالح�ة الوطني�ة الح�وار
الوطني.
وم�اذا ع�ن االنتم�اء للمنظم�اتالجماهريية ؟
ان�ا عض�و اللجن�ة العلي�ا للتع�دادالسكاني
عضو برنامج االمم املتحدة االنمائي
عض�و اللجن�ة العراقي�ة التونس�ية
واملغربية.
عضو نقابة الصحفيني
عضو اتحاد الصحفيني العرب
عضو اتحاد الصحفيني الدوليني
ه�ل حصل�ت عىل كتب ش�كروتقديرومن هي الجهات التي منحتك الكتب؟
كتاب شكر وتقدير من رئيس مجلسال�وزراء الدكتور اياد ع�الوي والدكتور
ابراهيم الجعفري رئيس مجلس الوزراء
والس�يد ن�وري املالكي رئي�س مجلس
الوزراء والدكتور حيدر العبادي رئيس
مجلس الوزراء.
كت�اب ش�كر وتقدي�ر من الس�يد عيل
العالق االمني العام ملجلس الوزراء
ووزي�ر الصحة وزير العمل والش�ؤون
االجتماعي�ة ووزي�ر الداخلي�ة ووزراء
الدولة لشؤون املجتمع املدني.
وبعد كل هذه الرحلة الطويلة هل تودانتقول شيئا ؟
ش�كرا لك اخي العزيز ابا عيل عىل هذااللق�اء الرائ�ع والجميل بحق�ي احييك
واتمنى ل�ك عمرا مدي�دا وكل االعجاب
به�ذا اللق�اء دام�ت ال�زوراء متالق�ة
ومتجددة واكراما ايها الثمني .
باسم الزوراء نتقدم للزميل فريق عبدالرحمن بالشكر الجزيل
-شكرا لكم .
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حنو مستقبل افضل ..له

سر االعشاب...؟؟؟

أيها العريس…  8أمور تكيّف معها قبل الزفاف
عرضت صحيفة الــ TIMESالربيطانية
مجموعـة مـن أهم األشـياء التـي يجب
عىل العريس أو الرجـل الذي إتخذ القرار
بالـزواج معرفتهـا قبل دخـول القفص
الذهبي .وأشارت إىل ّ
أن الزواج ليس نزهة
أو سـجنا ً بل هو صيغة تفاهم تنتج عن
الحب واالحرتام املتبادل بني العروسني.
 .1توديع أيـام العزوبية :الـزواج بداية
مرحلة جديدة من املسـؤولية والجدية.
لذا ،ينبغي للرجل التكيّف معها واالبتعاد
عن اللهو واالستهتار.
 .2خطة عمل جاهزة :أكدت الـTIMES
عىل أهميـة هذا البند ورضورة التحر
لـه قبـل الـزواج ،فالتخطيـط للحيـاة
ّ
يسـهل الكثري
الزوجية أمر ال غنى عنه
من األمور بني الزوجني يف املستقبل.
 .3االسـتعداد ذهنيـا ً لتكويـن أرسة:
التفكـري يف إنجـاب أطفـال مـن أهـم
األولويات التي يجب أن يهتم بها الرجل
رشيطـة التحـر لذلـك مـن النواحي

تدبري منزلي

10

الفلفل األسود حملاربة الدهون وتقوية املناعة!

الذهنية والفكريـة واالقتصادية وحتى
الجسدية.
 .4التعامـل مـع الزوجـة وإشـعارها
بالطمأنينة واالرتياح.
 .5التكيف والتأقلم مع الحياة الجديدة:
العيش مع شخص آخر بمثابة التجربة
الجديدة ويجب التعـود عليها والتكيف
معها.
 .6االهتمـام بالصحـة كاملة :االهتمام
بالصحة عرب ممارسة الرياضة من أبرز
األشياء التي يجب االهتمام بها من أجل
الحفاظ عىل الصحة العقلية والبدنية.
 .7عـدم إصـدار األحـكام واألنانيـة:
يعنـي ذلـك رضورة أن يتجـاوز الرجل
بعض األشـياء التي تبدو غري أساسـية
كـي تسـتمر الحيـاة مـن دون عقبات
ومشكالت.
 .8كـر امللـل والروتـني واإلبقـاء عىل
الحيويـة كالخـروج مسـاء والقيـام
برحالت ترفيهية.

كشـفت دراسة طبيَّة حديثة َّ
ْ
أن الفلفل األسود له فوائد مثرية للغاية يف
حرق الدهون الزائدة بالجسم واملساهمة يف التخلص من الوزن املفرط.
وأوضحت ال ِّدراسـة َّ
أن الفلفل األسـود يحارب تراكم الدهون بالجسم،
نظـرا ً الحتوائـه عـىل إحدى املـواد الف َّعالـة الرائعة ،التي تعرف باسـم
 ،Piperineوهـي تح ُّد مـن تكوين خاليا دهنيَّة جديـدة ،كما َّ
أنها تقلل
من مسـتويات الدهـون بالدم ،باإلضافـة إىل خواصهـا املهمّة املضادة
لألكسـدة.وقد اقـرتح باحثـون مـن جامعـة كاليفورنيا باالسـتعانة
بالفلفل األسـود كوسـيلة للتخلص من الوزن الزائـد ،ووجد الباحثون،
َّ
أن تناول الفلفل األسـود الحا ّر يزيد من حرارة الجسـم ويسبب التعرُّق
ما يجعل منه وسـيلة ملحاربـة البدانة.وكانت دراسـات وأبحاث طبيَّة
أجريت أخريا ً قد أشارت إىل َّ
أن الفلفل األسود يساعد عىل تحسني املزاج،
ويع ُّد مضادا ً طبيعيا ً لالكتئاب ،حيث يرفع مسـتويات املوصل العصبي
الـ”سـريوتونني” ،باإلضافة إىل َّ
أنه يسـاعد عىل تعزيـز عمليَّة الهضم،
وأيضا ً تحسني وظائف املخ ،وتقوية املناعة.

املطبخ

استخدامات الليمون املدهشة يف تنظيف املنزل

لم يعد بالـرورة أن تعتمدي عىل املـواد الكيماوية
لتنظيف وتعقيم املنزل ،يمكنك اآلن سيدتي استخدام
مواد طبيعية فعالة للتنظيف والتعقيم مثل الليمون،
وقـد ثبـت أن الليمـون يعـ ّد مـادة فعالـة لتنظيف
األسطح واألرضيات بسبب درجة الحامضية العالية
التي يحتويها إضافـة إىل خصائص الليمون املضادة
للبكترييا.
تعريف سـيدتي عىل أهم وأفضل استخدامات الليمون
لتنظيف وتعقيم األسطح واملنزل:
 .1يمكنك استخدام الليمون كمعطر للمنزل الحتوائه
عىل خاصيـة إزالة الروائح غري املحببة ،حيث يمكنك
غـي القليل من قشـور الليمـون يف املـاء مما يجعل
رائحة املطبخ واملنزل منعشة وعطرة ويزيل الروائح
غري املحببة.
 .2ضعـي القليل مـن عصري الليمون عىل اسـفنجة
وضعيهـا يف الثالجة مما يسـاعد عـىل امتصاص أي

الشيبس املنزلي
السبايسي

رائحة غري محببة لألطعمة يف الثالجة.
 .3إزالـة الصدأ :افركي املناطق الصـدأة يف األواني أو
األسـطح وحتى األواني النحاسـية بامللـح والليمون
واتركيها من  15 – 10دقيقة ثم اشطفيها يف املاء.
 .4إزالة الدهون :من املعروف أن الليمون يحتوي عىل
خصائص طبيعية إلزالة الدهون املرتاكمة عىل أواني
الطهـي واألطباق ،مـن خالل فرك األوانـي بالليمون
قبل غسلها.
 .5يسـتخدم الليمـون يف تنظيـف وتلميـع املجـىل
السـتانليس سـتيل ومقابض األبواب وإعادة ملعانها
وبريقها.
 .6يمكن أيضا ً اسـتخدام الليمون لتنظيف املرحاض
وحـوض االسـتحمام وذلـك من خـالل خلط عصري
الليمـون مـع كميـة مـن الصـودا ونقـع املرحاض
واملغاسل باملزيج ،مما أيضا ً يزيل الرتسبات الكلسية
عنها.

سلوكيات

املقادير:
كيلو بطاطس مقطعة رفيعة
االفضل استعمال املاندولني واال
بسكني حاد تقطع رشائح بسمك
 2ملم
امللح املعطر:
ملعقة صغرية بابريكا
نصف ملعقة ملح
نصف ملعقة بهار اسود
ملعقة فلفل أحمر حار ممكن
تنقيص او تضيفي حسب الذوق
الطريقة:
تنقع البطاطس يف ماء بارد عىل
االقل نصف ساعة .هده الخطوة
مهمة رضورية للحصول عىل
شيبس مقرمش
و مثل الجاهز .

تصفى البطاطس و تنشف
بمنديل ورقي تقىل البطاطس
عىل دفعات صغرية .و هده ثاني
خطوة مهمة
للحصول عىل الشيبس املقرمش
تقىل رشائح البطاطس حتى يشقر
لونها و تفرد عىل طبقة واحدة و
ترش بامللح املعطر بالبهارات.
يف إناء يخلط امللح مع البهارات و
يرش به الشيبس حاملا ينضج.

االتكيت ...فن ..ذوق ..اناقة

 5أشياء على األهل عدم قوهلا ألوالدهم أبداً
أيهـا األهـل احـذروا مـن هذه
العبارات الخمسة .وال تحاولوا
أن تقولوها بعد اآلن ألوالدكم.
 1عندما كنت يف مثـل عمـركإن الحديـث عـن العالـم قبـل
االنرتنـت واألجهـزة الذكية قد
يفتح عني الطفل عىل زمن آخر
ولكـن ال تفكـر أن الصعوبـات
التـي مـررت بهـا يف طفولتـك
ّ
التغري.
ستحث ابنك عىل
العالـم ّ
تغـري كثـريا ً يف العقـود
املاضية .لـذا ال تعتـرب املقارنة
بـني طفولتـك وطفولـة ابنـك
شبيهة بمقارنة التفاح للتفاح.
لـذا توقـف عـن املحـارضات
التحفيزيـة التـي تتحدث فيها
عن بطوالتك يف الطفولة ،فابنك
لن يـرى عندمـا تفعـل ذلك إال
شـخصا ً مـا يـزال يعيـش قبل
التاريخ.
 2توقف عن القلقسواء أكان الولد قلقا ً من شكل
شـعره أو من الضغـط النفيس
الـذي يسـببه لـه االمتحـان،
عليكم أيهـا األهل أال تقولوا له
”:توقـف عن القلـق او ال تبالغ
بـردة فعلـك وال تقـل لـه مثالً
ليسـت هـذه بمشـكلة كبـرية
“ ألن هـذا التعبـري سـيزيد من
املشكلة سوءا ً وسيجعل شعور
الولد أسوأ.

بدل أن تقلل من مشاعره حاول
التعاطف مع مشاعره .ال تحاول
التقليل من حجم املشكلة التي
يشـعر بهـا بـل أظهر لـه أن ال
بأس بما يشعر به .واعمل معه
عـىل حـل املشـكلة أو سـاعده
عـىل إيجـاد طـرق للتعامل مع
مشاعره وانفعاالته.
 3إنها فقط مرحلةً
غالبـا ما
عندمـا يكـرب األوالد،
يشـعرون بـيء مـن الضياع
وعـدم معرفـة أهدافهم .ولكن
ذلك ال يعني أن تقول للولد “إنها
مرحلة وتمر” ألن ذلك سيكون
مدمرا ً لصحتهم العقلية.
كمـا ال تـربر أفعالهـم عندمـا
يخطئـون قائال إنهـا ”:مرحلة

وتمـرّ”  .فاملطلـوب هنـا أن
تدعـم طفلـك يف رحلتـه نحـو
االستقاللية وأن تعمل يف الوقت
نفسـه عىل تصحيح سلوكياته
وتعليمه املهارات الصحية.
 4ذلك لن ينجح أبدا ًسـواء أقـال ابنـك أو ابنتـك”
سـأصبح عالـم فضـاء أو
محاسـباً” ال تحاول ان ترفض
الفكـرة أو القـول إنها ليسـت
فكرة جيـدة .فعندمـا تقول”:
إن مـا تفكـر فيه لـن ينجح”،
سيحاول ابنك أو ابنتك التحدي
وقد يكمل السعي إىل تحقيق ما
يريده بدون أن تراه.
إذن بـدل أن تحبـط طمـوح
أوالدك ،أظهـر حرشيتـك .قـل

شـيئا ً مثـل ”:أخربنـي عـن
مخططاتـك” واسـتمع إىل مـا
يقـول بدون أن تصـدر أحكاما ً
محبطة.
 5ألني أنا قلت هذا.عندمـا تريـد رفـض يشء
ويسـألك أوالدك عن املربر وراء
رفضـك ال تقل “ ألنـي أنا أقول
ذلك” بل حاول أن ترشح سبب
الرفـض واجعلـه يتعلـم كيف
يتخذ قرارات صحية عرب رشح
أسباب الرد الذي تلقاه منك.
قـل شـيئا ً مثـل  ”:ال أريدك أن
تقود السـيارة يف وقـت متأخر
من الليـل ألنك قد تغفـو وأنت
تقـود” عندما سيسـمع املربر،
سيكون أقل تمردا ً.

كل يوم معلومة

ملاذا ميتلك النمل قوة جسدية هائلة؟
استطاع فريق دويل من العلماء يف جامعة
الدراسـات العليـا اليابانيـة وجامعـة
سـوربون الفرنسـية اإلجابة عن سؤال:
ملـاذا يمتلـك النمـل قـوة جسـدية غـري
مسبوقة؟ عن طريق االستعانة بأسلوب
أشـعة صدره.مـن املعلـوم أن النمل يع ّد
مـن أكثـر الكائنـات الحيـة قـدرة عىل
الحيـاة ،ويعيـش يف كل ركن مـن أركان
كوكبنـا عىل الرغم مـن ظروف الطقس.
وباسـتطاعة تلك الحرشات رفع حمولة
تزيد  10أمتار عن وزنهـا .وقرر العلماء
دراسـة بنيـة عضـالت النمـل العامـل
وهيكله العظمي .وقالوا إن النمل العامل
ينحـدر إىل الحرشات الطائـرة .لذلك فإن

الجزء األكرب من صـدره تحتلها عضالت
األجنحة .لكن التطور الالحق جعله يفقد
القدرة عىل الطريان ،ثـم أعاد النمل بناء
جسمه ليزداد حجم بقية العضالت.
وتغري أيضا شـكل رقبته وسـبل تركيب
العضـالت يف جسـمه .وأدى كل ذلـك إىل
ظهور قوة جسـدية كبرية وقدرة فائقة
عـىل تحمـل الضغط.يذكـر أن العلمـاء
كانـوا منذ فرتة مهتمـني بالنمل .لكنهم
كانوا يدرسـون دائما عالقات اجتماعية
قائمـة بني تلـك الحرشات .أما الدراسـة
التـي أجراهـا فريق العلماء الفرنسـيني
واليابانيـني فتعتـرب أول بحـث يف مجال
فيزيولوجيا النمل.

ما الجيب فعله يف أثناء املكاملة!

يرتتب عىل الجميع االلتزام بــ”اتيكيت” التح ّدث
يف الهاتـف الثابت أو النقـال ،بهدف الحفاظ عىل
العالقات الطيبة بينهم.
ّ
نسـلط الضوء عىل أبـرز الترصفات غري
يف التايل
املستحبة أثناء التخابر ،منعا ً من اإلحراج وتسبب
اإلزعاج لآلخرين ،يف ما يأتي:
 ال يجـب إبقاء املتصـل/ة ينتظر عـىل الهاتفلفرتة طويلة.
تعرّيف إىل قواعد “االتيكيت يف الجلوس”
 ينصـح بالبعـد عن وضع عوائـق بني املتصل/ومتلقي /االتصال ،تحول دون تواصل الطرفني.
 يستحسـن االمتناع عـن اتخاذ موقف سـلبيجارح ،أثناء االتصال.
 يتوجب االمتناع عن اسـتخدام أصوات مزعجةتصـدر مـن الفـم أثنـاء املحادثـة ،كالصفري أو
االستمرار يف تناول الطعام أو الرشاب.
 يمنع منعا ً باتا ً إقفال الهاتف يف وجه من يطلبالتحدث إليك أو أثناء املحادثة معه .
من جهة ثانية ،ال يجوز:
 االتصـال باآلخرين قبـل الثامنة صباحا ً أو بعدالخامسـة بعـد الظهـر ،يف حـال كان مضمـون
االتصال له عالقة بالعمل.
كذلك ،ال يجـوز االتصال بعـد الحادية عرش ليالً

حتـى بـني األصدقـاء املقربـني ،إال يف الحـاالت
الطارئة التي ال تحتمل التأجيل لليوم التايل.
 اسـتخدام الهاتف للمكاملات الشـخصية أثناءالـدوام يف الوظيفـة إال عند الـرورة القصوى،
مع تجنب اإلطالة يف الحديث.
االتكيت ...فن ..ذوق ..اناقة
ما اليجب فعله يف أثناء املكاملة!
يرتتب عىل الجميع االلتزام بــ”اتيكيت” التح ّدث
يف الهاتـف الثابت أو النقـال ،بهدف الحفاظ عىل
العالقات الطيبة بينهم.
ّ
نسـلط الضوء عىل أبـرز الترصفات غري
يف التايل
ً
املستحبة أثناء التخابر ،منعا من اإلحراج وتسبب

اإلزعاج لآلخرين ،يف ما يأتي:
 ال يجـب إبقاء املتصـل/ة ينتظر عـىل الهاتفلفرتة طويلة.
تعرّيف إىل قواعد “االتيكيت يف الجلوس”
 ينصـح بالبعد عن وضع عوائـق بني املتصل/ومتلقي /االتصال ،تحول دون تواصل الطرفني.
 يستحسـن االمتناع عـن اتخاذ موقف سـلبيجارح ،أثناء االتصال.
 يتوجب االمتناع عن اسـتخدام أصوات مزعجةتصـدر مـن الفـم أثنـاء املحادثـة ،كالصفري أو
االستمرار يف تناول الطعام أو الرشاب.
 يمنع منعا ً باتا ً إقفال الهاتف يف وجه من يطلبالتحدث إليك أو أثناء املحادثة معه .
من جهة ثانية ،ال يجوز:
 االتصـال باآلخرين قبـل الثامنة صباحا ً أو بعدالخامسـة بعـد الظهـر ،يف حـال كان مضمـون
االتصال له عالقة بالعمل.
كذلك ،ال يجـوز االتصال بعـد الحادية عرش ليالً
حتـى بـني األصدقـاء املقربـني ،إال يف الحـاالت
الطارئة التي ال تحتمل التأجيل لليوم التايل.
 اسـتخدام الهاتف للمكاملات الشـخصية أثناءالـدوام يف الوظيفـة إال عند الـرورة القصوى،
مع تجنب اإلطالة يف الحديث.

طبيبك يف بيتك

أطعمة حتتوي على كربوهيدرات معقدة لفقدان الوزن
أشارتِ الجمعية األملانية للتغذية
إىل ان هنـاك أنواعا مـن األطعمة
املحتوية عىل كربوهيدرات يمكن
تناولهـا بأمـان مـن دون زيـادة
الوزن.
ويفرق الخـرباء األملان بني نوعني
مـن الكربوهيـدرات؛ البسـيطة
واملعقدة ،والكربوهيدرات املعقدة
عبـارة عـن سـكريات متعـددة
تتحلل فقـط يف األمعـاء الدقيقة
بسبب تركيبتها الجزيئية املعقدة،
ويرتفع مسـتوى السـكر يف الدم
بشـكل أبطأ ويظل ثابتا عىل مدى
فـرتة زمنيـة أطول ،وهـذا بدوره
يعنـي أن الكربوهيـدرات املعقدة
تضمن شعورا ً أطول بالشبع.
مـن ناحيـة أخـرى ،تنتقـل
الكربوهيدرات البسـيطة إىل الدم
برعة ،ويرتتب عـىل ذلك ارتفاع
األنسـولني يف الـدم ،ويعمـل هذا
األنسـولني عـىل خفـض نسـبة
السـكر يف الدم برعة مرة أخرى
وتحدث الرغبة الشـديدة يف تناول
الطعام.
ومن ضمن األطعمة التي تحتوي
عىل الكربوهيدرات املعقدة

البازالء الخراء
يوفـر نصـف كـوب من البـازالء
الخراء  2%من الكمية اليومية
املـوىص بها من الزنـك ،باإلضافة
إىل التأثـري الوقائـي ضـد نـزالت
الربد ،مع الشـعور بالشبع لفرتة
كبرية ،وهو ما يساعد عىل فقدان
الوزن بشكل كبري.
منتجات الحبوب الكاملة
أظهرت دراسة بريطانية أنه كلما
زاد محتـوى الحبـوب الكاملة يف
الوجبات الثالث اليومية ،انخفض
مـؤرش كتلـة الجسـم ونسـبة
الدهون يف منطقة البطن.
الفشار
أثبتت دراسـة حديثة أن الفشـار
يشعرك بالشبع بشكل أرسع وهو
منخفض السعرات الحرارية.
الكينوا
الكينـوا ليسـت غنيـة بالربوتني
فحسـب ،بـل تحتـوي أيضـا ً
عـىل جميـع األحمـاض األمينية
األساسـية التـي
ال يسـتطيع
جسـم

اإلنسـان إنتاجها بنفسه ،وتدعم
هـذه األحمـاض بنـاء العضالت
وبالتايل حرق الدهـون ،لذا يتعني
إدراجها يف النظام الغذائي.
دقيق الشوفان
نصف األلياف املوجـودة يف دقيق
الشوفان هي ألياف قابلة للذوبان
تضمـن امتـالء املعـدة لفـرتة
أطـول وتأخري الشـعور بالجوع،
باإلضافة إىل ذلك أظهرت دراسـة
أن األليـاف القابلـة للذوبان
عـىل
تسـاعد
التخلـص مـن

دهون البطن املزعجة.
البقوليات
األشـخاص الذيـن يتناولـون
البقوليات بانتظام هم أقل عرضة
لإلصابـة بالسـمنة ،ويختلـف
محتوى األلياف باختالف نوعها،
لذا يـوىص باألنواع التـي تحتوي
أيضا عىل كمية كافية من الربوتني
والحديـد ،مثل فـول الصويا الذي
يحتـوي عـىل مـا
يصـل إىل 34%
من الربوتني.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :إياك والغرور وانتقاد اآلخرين ما لم تكن أه ّم
منهم ،بل عد إىل صوابك وكن واعياً ،فالزمن ال يرحم.
عاطفياً :ترك�ز عىل الحياة العاطفية من خالل األصدقاء
واملع�ارف ،وحاول أن تميض املزيد من الرتفيه واملش�اركة يف
الحفالت مع الرشيك.
صحياً :لس�ت مرتاح�ا ً إىل وضعك الصحي العام ،وتش�عر أن
شيئا ً ما ليس عىل ما يرام لكنك ال تستطيع تحديده.

الثور

مهني�اً :تحق�ق نتائج مهم�ة ،والتش�ويش الذي
تعرض�ت ل�ه يف األي�ام الفائت�ة غاب لتح�ل محله
فرصة مستقبلية
عاطفياً :تتخلص من خيبة أمل بس�بب صدمة عاطفية
فجائي�ة ،وتكون مس�تعدا ً ملرحل�ة مقبلة تحم�ل الكثر من
ً
املفاجآت.صحي�ا :ح�اول التخفي�ف عن نفس�ك م�ن وطأة
الضغوط وخصوصا ً التي ال أساس لها

الجوزاء

مهني�اً :هذا اليوم أس�ايس لتس�هيل الطري�ق أمامك،
ويش�ر إىل إيجابي�ات كث�رة يف حيات�ك املهني�ة كم�ا
الشخصية ،ويفتح أبواباً ّ
ويبرش بمساعدات تأتي يف الوقت
املناسب.عاطفياً :تتحول عالقتك بأحد مواليد الجدي إىل قصة
حب ،فكالكما يتمتع بحب الحياة الصاخبة واألحاسيس املتأججة.
صحياً :حذار املبالغة يف الس�هر أو اإلفراط يف الطعام لئال يتغر كل
نظامك الغذائي فتصاب باضطرابات صحية متعددة

 - 1917وزي�ر الخارجي�ة الربيطاني آرثر جيمس
بلفور يرس�ل رس�الة إىل اللورد ليوني�ل وولرت دي
روتشيلد يشر فيھا إىل تأييد الحكومة الربيطانية
إلنش�اء وطن قوم�ي لليھ�ود يف فلس�طني ،وھي
الرسالة التي عرفت باسم وعد بلفور.
 - 1921اس�تيالء الس�لطان عب�د العزي�ز بن عبد
الرحم�ن بن فيصل آل س�عود عىل حائ�ل وانتھاء
إمارة آل رشيد الشمريني.
 - 1930تتوي�ج ھي�ال س�ياليس إمرباط�ورا ع�ىل
إثيوبيا.
 - 1937الزعي�م اإليطايل بينيتو موس�وليني يعلن
إنشاء محور برلني  /روما والذي يعرف باسم دول
املح�ور ،وھو يضم ال�دول التي واجھ�ت الحلفاء
أثناء الحرب العاملية الثانية.
 - 1947نشوب الحرب بني الھند وباكستان بسبب
النزاع عىل إقليم كشمر.
 - 1961الش�يخ عيىس بن سلمان آل خليفة يتوىل
حكم البحرين خلفا لوالده الشيخ سلمان بن حمد
آل خليفة.
 - 1964عزل ملك اململكة العربية السعودية سعود
بن عبد العزيز آل س�عود وتنصيب ويل العھد األمر
فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملكا.
 - 1976جيم�ي كارت�ر يفوز ع�ىل جرالد فورد يف
انتخابات الرئاسة األمريكية.
 - 1978عق�د قم�ة الجامع�ة العربي�ة يف بغ�داد
وصدور ق�رار بتعلي�ق عضوية م�ر ونقل مقر
الجامعة العربية من القاھرة إىل تونس وذلك عقب

السرطان

مهني�اً :يلم�ع نجم�ك يف غض�ون األي�ام القليل�ة
املقبلة ،وتحقق إنجازا ً ممي�زا ً عىل الصعيد املهني،
تستحق عليه التهنئة
عاطفي�اً :عالقتك املنس�جمة بمن تح�ب تجعلك تفكر يف
ارتب�اط ج�دي وخصوص�ا ً أن الفرصة باتت س�انحة لتبوح
ل�ه بمش�اعرك.صحياً :نجاح�ك املهني يعود علي�ك بالفائدة
الصحية وخصوصا ً أن التوتر قد غاب عنك هذه الفرتة

األسد

مهنياً :تش�عر بالحماس�ة للمش�اركة الفاعلة يف
عدة أنشطة وتؤدي دورا ً بارزا ً يف ورش العمل ،وقد
تسافر أو تشارك يف ندوة أو مؤتمر
عاطفي�اً :تمنح نفس�ك الحرية يف أن تح�ب أحدهم عىل
طريقتك الخاصة ،مطبقا ً املثل القائل “كن جميالً ت َر الوجود
جميال”.حياً :لديك الطاقة والحيوية هذا اليوم كي تقاوم أي
مرض عابر ،لكن أعصابك بحاجة إىل الراحة أكثر

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهنياً :تتشجّ ع عىل التالقي وجمع الشمل ،فيكون
يوما ً إيجابيا ً ينسحب عىل األيام املقبلة
عاطفي�اً :ترسّ بكلمة عذبة أو بع�ودة الحبيب ،وربّما
ت�زول الضغ�وط فينعك�س األم�ر إيجاب�ا ً ع�ىل وضعك
العاطفي.صحي�اً :علي�ك الس�ر بوت�رة منتظم�ة حيث إنك
تس�تطيع أن تنفذ أعمالك وتدير ش�ؤونك الش�خصية بدون
الوقوع تحت أي ضغط نفيس

الميزان

مهني�اًُ :كن جاه�زا ً لتحمّل مس�ؤولياتك وإلنجاز
أعمال�ك بص�ورة كامل�ة ،وال تختلق الع�داوات أو
الخالفات مع الزمالء واملسؤولني
عاطفي�اً :ح�ب قديم يع�ود إىل الظهور ويجعل�ك حائرا ً يف
اتخاذ قرار بشأن بعد أن انجذبت إىل عالقة جديدة بدأت تحتل
حيّزا ً مهما ً يف حياتك .صحياً :تتوصل أخرا ً إىل الس�يطرة عىل
ردود فعلك وتعمد إىل إصالح األخطاء التي اقرتفتها

العقرب

مهني�اً :م�ؤرشات إىل ع�دم التأخ�ر يف مختل�ف
املعام�الت واألح�كام والنتائج ،اس�تمهل الفرص
واملواعي�د .اطفي�اً :تتخل�ص م�ن بع�ض النزاع�ات
العاطفية وخصوصا ً اختالف مواقفك عن مواقف الرشيك
تجاه بعض األحداث واألوضاع .صحياً :الصحة جيدة إجماالً
لكن ال ترهق جس�دك ،عليك االبتعاد عن األجوء السلبية التي
توترك وتدخل القلق إىل عقلك

القوس

مهني�اً :تتمل�كك الرغب�ة يف التغي�ر لالنفتاح عىل
آفاق جديدة والس�فر ،لكنك ل�ن تقدر عىل الهروب
من واقعك
عاطفي�اً :إذا كنت عازبا ً هذه هي فرصتك لوداع العزوبية
واالرتباط رسميّا ً واالستقرار
َ
صحياً :تش�عر أنك حيوي وقوي هذا اليوم ،ولكن ال تتماد وال
تبذر كل طاقتك

الجدي

مهنياً :تشعر باالنفراج وتتنفس الصعداء ،ويسلّط
الضوء عىل شؤون مالية وتفاصيل مادية كثرة
عاطفياً :من الصعب التقيد برشيك ّ
معني وبالتايل أنت
تفض�ل أن تكون برفقة صديق عزي�ز يمكنك أن تتناقش
معه يف الكثر من األمور املهمة والجدية
صحي�اً :حاول القي�ام ببعض النش�اطات الرياضي�ة إلبعاد
التشنجات عنك

الدلو

مهني�اً :ينته�ي الش�هر مع ي�وم واع�د ولقاء مع
االصدقاء والجماع�ات التي ترتاح اليها ،ودعم من
قبل بعض النافذي�ن .اطفياً :تكون انتقائيا ً يف اختيار
أصدقائك ألنك تش�عر بانس�جام لطاملا كن�ت تبحث عنه
يف عالقات�ك العاطفية.صحياً :عىل الرغم من أن حيويتك هي
ع�ىل خر ما ي�رام فإن حيات�ك املهنية تحثك عىل اس�تجماع
قواك واالعتناء بنفسك أكثر فأكثر

الحوت

مهنياً :تكون قدرتك عىل املجابهة قوية ،ال ترتدد يف
اس�تثمار افكارك الرائدة ،فقد تقودك اىل نجاحات
غر متوقعة
عاطفي�اً :تجرب�ة جديدة يف العالق�ة العاطفي�ة ،تنتهي
بارتباط رسيع مع شخص لم تكن تتوقع أن يكون رشيكك
صحياً :من األفضل االبتعاد عن السهر اليومي ،فهذا سيؤدي
اىل عدم صفاء الذهن

توقيع م�ر التفاقي�ة كامب ديفيد للس�الم مع
إرسائيل.
 - 1983الرئي�س األمريك�ي رونال�د ريغ�ان يوقع
ق�رارا يعترب فيه يوم عيد مي�الد مارتن لوثر كينغ
عيدا وطنيا س�نويا يف الواليات املتحدة تحت اس�م
يوم مارتن لوثر كينغ.
 - 2004الش�يخ خليف�ة ب�ن زايد آل نھي�ان يتوىل
حكم إمارة أبوظبي بعد وفاة والده الشيخ زايد بن
سلطان آل نھيان.
 - 2008الرئيس�ان األرمن�ي س�رج رسكيس�يان
ً
اتفاقا
واألذري إلھ�ام علييف يوقعان يف موس�كو
للتوص�ل إىل ح�ل س�لمي ألزم�ة إقلي�م ناجورنو
كاراباخ.
 - 2009لجنة االنتخابات املس�تقلة يف أفغانستان
تعلن ف�وز الرئيس املنتھية واليت�ه حامد قرضاي
بفرتة رئاس�ية ثانية وذلك بعد إلغاء جولة اإلعادة
يف االنتخابات الرئاسية بس�بب انسحاب منافسه
الوحيد عبد الله عبد الله.
 - 2012اغتي�ال املمث�ل الفلس�طيني /الس�وري
محم�د رافع بع�د اختطافه من قب�ل أحد فصائل
املعارضة الس�ورية املسلحة بس�بب دعمه لنظام
بشار األسد.
 - 2017علماء آثار ُيعلنون اكتش�افھم بھوا كبرا
جديدا مجھول الغاية داخل الھرم األكرب.
 - 2018مقتل  9أقباط يف ھجوم مسلح بمحافظة
املنيا يف مر ،وتبنى تنظيم داعش يف والية سيناء
الھجوم.

مشاكل وحلول

زوجيت جمنونة حبيب ..ما العمل؟
أنا رج�ل متزوج أبل�غ من العمر
 30عام�ا ً عندي مش�كلة غريبة
نوعا ً ما ،وهي َّ
أن زوجتي البالغة
م�ن العمر  22عام�ا ً تحبني حبا ً
ش�ديدا ً لدرجة التعلق ما يس�بب
يل كثرا ً من املتاعب عند س�فري
م�ع أصحاب�ي أو غياب�ي عنه�ا
لف�رتة طويلة بحي�ث َّأنها تتكدر
نفس�يتها كث�را ً لدرج�ة كث�رة
الب�كاء وت�رك األكل وع�دم النوم
وأن�ا رجل أُح�ب الس�فريات مع
األصحاب والتنزه لفرتات طويلة
أو قص�رة وال يمكنن�ي التخ�ي
عن ذلك علم�ا ً بأنني غر مقر
تجاهها من ناحية تلبية رغباتها
أو الس�فر والتن�زه معه�ا وغ�ر
ذل�ك فهل من توجيه يل وتفس�ر
لترفاته�ا هذه م�ع عالج لهذه
املشكلة.
النصائح والحلول:
بداي�ة أوض�ح َّ
أن ه�ذه املش�كلة
تحكمه�ا أس�س عدي�دة تتعل�ق
بفح�ص ش�خصيَّة الزوج�ة
وسلوكياتها أو الزوج وسلوكياته
أو العالق�ة الزوجيَّ�ة نفس�ها
ومس�توى التعب�ر والس�لطة،
ومس�توى تقدي�ر املس�ؤوليات
الزوجيَّ�ة ،ومس�توى الرتاب�ط
األرسي ،ومس�توى املش�اعر

والتعبر.
• حداث�ة س�ن ال�زواج تحتاج إىل
ب�ذل الجه�د لتأس�يس العالق�ة
وزيادة التوافق الزواجي:
رغ�م َّ
أن املعلوم�ات ذات الدالل�ة
يف املش�كلة غ�ر واضحة س�وى
عم�ر الزوج�ة وبأنهم�ا حديث�ا
زواج وهذا مؤرش إىل َّ
أن مس�توى
التوافق الزوجي ضعيف .ويف هذه
املرحلة تك�ون الزوجة يف مرحلة
عدم ثق�ة يف حبِّ زوجه�ا لها ما
دائما ً قلقلة.
• مش�اعر النق�ص وع�دم الثقة
لدى الزوجة:
يب�دو َّ
أن ال�زوج ل�م ينفصل عن
عالقات�ه م�ع أصدقائه م�ا يثر

غرتها َّ
بأنه يستمتع مع أصدقائه
أكث�ر منها ويفهم�ون أكثر منها
فيش�عرها َّ
بأنه�ا ل�م تس�تطع
َّ
الوصول إلرضائه ،وتش�عر بأنها
أقل يف املستوى أو الفكر.
• الس�فر ومعن�اه يف ذاك�رة
الزوجات:
ارتب�ط الس�فر ل�دى امل�رأة لدينا
َّ
ب�أن الرج�ل يبح�ث ع�ن الزواج
بط�رق متع� ِّددة ورسيَّ�ة وه�ذا
املوضوع يش�كل مش�كلة كبرة
ل�دى الزوجات ،خصوصا ً إذا كان
مس�توى الثق�ة ضعيف�اً .وهن�ا
يج�ب ع�ىل ال�زوج أن يم�ارس
التطمني.
• الزوج وضغوط األقران:

الش�باب حدي�ث ال�زواج ع�ادة
م�ا يواج�ه ضغوطا ً َّ
ب�أن زوجته
تملكت�هَّ ،
وأن�ه بعد ال�زواج َّ
تغر
عليهم ما يش�كل مقاومة وعدم
الرتكي�ز ع�ىل حيات�ه الزوجيَّ�ة
إلثبات َّأنه ليس ضعيف شخصيَّة
ولن يصبح أسر الزواج.
• العالقة الزوجيَّة املرضية:
هناك عالقات زوجيَّة غر صحيَّة
مثل حبِّ التمل�ك واملبالغة يف ردة
الفعل أو الشخصيات املضطربة.
• نصيحة عالجيَّة عامَّ ة
� ع�ىل ال�زوج الرتكي�ز يف حياته
الزوجيَّ�ة وبناء عالق�ة ،وتوافق
زواج�ي وتفه�م ش�خصيتها
واش�باع رغباته�ا العاطفيَّ�ة،
ويش�عرها َّ
بأنه�ا أه�م م�ن
أصدقائهَّ ،
وأن متعت�ه الحقيقيَّة
معها ،وأال يكون أس�را ً لضغوط
األصدقاء.
� أما إذا كانت الزوجة تعاني من
ضغ�وط معيَّنة يجب أن يس�ألها
ويفتح مس�توى الح�وار ويكون
رصيحا ً معها ،وأن يكون مستوى
الثقة عالية والسلطة منخفضة.
� أم�ا إذا كان�ت الزوج�ة تعان�ي
م�ن اضطراب�ات يج�ب مراجعة
اختص�ايص أو استش�اري لعل�م
النفس أو استشاري أرسي.

اختبارات شخصية

شكل الكف يكشف الكثري عن أسرار شخصيتك
إذا اردت ان تع�ريف ما هي أبرز
مميزات ش�خصيتك راقبي كف
يدك وطابقيها مع النماذج التي
نعرضه�ا يف االختب�ار التايل...،
اليك اختبار تحليل الش�خصية
هذا:
 1لديك ش�خصيّة ودودة ج ّداً،وم�ن الس�هل علي�ك تكوي�ن
صداق�ات مع أش�خاص جدد.
طباع�ك س�هلة ،وأن�ت دائم�ا ً
مس�تع ّدة لتجرب�ة ّ
كل يشء
جدي�د ،طبع�ا ً ضم�ن املعقول.
والناس يتكلّمون بأحيان كثرة
ّ
وحنيتك.
عن طيبة قلبك
ُ 2تش�عرين الناس من حولكبالراح�ة ،ولهذا فه�م يفتحون
ل�ك قلبه�م وأفكاره�م .قلب�ك
الطيّ�ب وش�خصيّتك اللطيف�ة
وروح�ك الحلوة تجع�ل الناس
يتقرّبون من�ك بعد وقت قصر

م�ن معرفته�م ب�ك .والن�اس
يش�عرون أيضا ً ّ
بأن�ه يمكنهم
أن يكون�وا صادق�ني مع�ك،
وبإطالع�ك ع�ىل مش�اكلهم،
وأن�ك متعاطفة ج ّدا ً
خصوصا ً ّ
معه�م ،وتش�جّ عينهم ليج�دوا
حلوالً مناسبة لهم.
 3لدي�ك مواه�ب عدي�دة يفمج�االت مختلف�ة ،والن�اس
يتطلّعون إليك عىل ّ
أنك قائدتهم.

بعضهم يشعرون ببعض الغرة
من�ك ،وينظرون إليك بحس�د،
ولكن معظم الن�اس معجبون
بقدرات�ك .س�تكونني ناجح�ة
ج ّدا ً يف حياتك ،طاملا أ ّ ّنك ّ
تظلني
صادق�ة مع نفس�ك ،وصادقة
بشأن أصولك.
 4لدي�ك قل�ب م�ن ذه�بوتجدين االكتفاء الذاتي عندما
تساعدين االشخاص الذين هم

بحاجة إلي�ك .واملقولة القديمة
ّ
التلقي”
“للعطاء بركة أكرب من
ّ
تس�ر
هي فعليّ�ا ً املقولة التي
حياتك .تس� َعدين للغاية عندما
ُتس� ِعدين اآلخري�ن .وه�ذا أمر
رائع يف شخصيّتك.
 5لديك يد مختلفة عن األيدياألخ�رى ،ل�ذا أن�ت ال تنتم�ني
إىل أي فئ�ة .م�ن ه�ذا املنطلق،
ّ
تتمتعني ب�ذكاء المع ج ّدا ً.
أنت
والناس يحاولون بش ّدة معرفة
م�ا ه�ي صفات�ك الحقيقيّ�ة،
ّ
ولكنه�م ال يس�تطيعون أن
يح� ّددوا ذل�ك .وه�ذا األم�ر
يع� ّزز جاذبيّ��ك تج�اه األفراد
من الجن�س اآلخ�ر .خصوصا ً
ّ
وأن بعض�ا ً م�ن اللغ�ز يكتنف
ّ
قوي
ش�خصيّتك ،وهذا س�بب
لش�عور اآلخري�ن باالنج�ذاب
نحوك.

أفقي
1ثوب يلبسه الرجل و املرأة
يف املغ�رب العرب�ي oغطاء
للرأس تلبسه املرأة املسلمة
2سقى نفسه  oأغلق
3رداء يلب�س يف النص�ف
العلوي من الجس�م  oطر
ليي (مبعثرة)
4متش�ابهان  oينتس�ب
للبالغ�ة وأهلها (انتس�اب
وليست صفة)
5لب�اس للرأس أحمر اللون
كان يلبس قديما يف الش�ام
وم�ر والس�ودان  oحلة
موحدة
6للدالل�ة ع�ىل املعن�ى او
االسرتسال  oذو كرم
7زخرف�ة كالحن�اء ع�ىل
الجس�م  oالش�خص الذي
يرسم الوشم
8معطف طويل للشتاء
9ح�ذف ورم�ى ووضع يف
مكان غ�ر مكانه  oحركة
أجنحة الطر
10ع�دد م�ن القط�ب عىل
القم�اش  oتلب�س ع�ىل
الرأس

رأيس
1البقية الجافة من حصاد القمح o
قماش داخي للثوب من أجل ملمس
مريح أو لحفظ الحرارة
2ه�رب  oملع�ان ج�ذاب  oأق�راص
صغ�رة أو غره�ا لرب�ط أط�راف
الثوب ببعضها
3صح�ن  oق�ص الص�وف ع�ن
املاشية
4قطعة صغ�رة يف ماكنة الخياطة
لتلقي�م الخي�ط به�دف تحقي�ق
الغرزة
5أداة موس�يقية هوائي�ة  oلب�اس
واسع للرجل (او املرأة) كان منترشا
يف بالد الشام
6يشء الم�ع يوض�ع ع�ىل املالبس
تجعله�ا براق�ة oيتس�بب يف من�ع
اآلخر عن الحركة
7نظف اليشء م�ن حوافه  oصيغة
وص�ف لحال�ة الجو يف حال�ة املطر
العادي
8ثوب كامل فضفاض تلبسه املرأة
أو الرجل  oحالفه التوفيق
9جهاز غزل الصوف عند البادية أو
قرى الفالحني قديما oمتشابهان
10أمرأة من البادية  oما يوضع عىل
الثوب من مواد إضافية لتزيينه

غزل عراقي
من طبعي مزاجي وازعل هواي
بس وياك اگولن ماكو ّ
مليت
ويحبوني شكثر واحسبهم اخوان
بس انت عشگ بحساسي مرّيت
وغيرك أي بشر ماميلي العيون
بس انت وغالتك مامت ّنيت
وانتظرك عمر مو يوم يومني
ومقصر تره مااگول ّ
ضحيت
ونـّـزوج حبيبي نبقة عزاب
ميهمني املهم عندي اني حبّيت
وكل هذا وبعد تسألني الناس
احتبه وجوابي إيدي ه ّزيت

من الفيسبوك

F

acebook

سودوكـــو
وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رة ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبر وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.
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ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
موسـم
اﻟﺘﻘﻨﻲرصد
يتـم
الطيورﰲيف ﻣﻮﺳﻜﻮ
هجرة ﻣﺆﺧﺮا
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ
ورشقي
روسيا
من
املوسمية
الهجرة
ﻋﻦ ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت
فرنسا،
إسبانيا
أوروبا إىل
وجنوبي ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
اﻟﺘﻲ
وهذه
،GPS
بنظـام
اﻹﻧﻘـﺎذتتبعهـا
ويتـم
واﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻟﻌﻠﻤـﻲ
واﻟﺒﺤـﺚ
عىل
العلماء
الفضائية
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
تعنياﻟﺘﻲ
اﻟﺪروﻧـﺎت
التوابعأﺑﺮز
وﻣـﻦ
وبفضل
الطيور
حركـة
تتبع
الربية اﻟﻘـﺎدر
Eleron-7
ﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
بالطاقة
خفيفـة مشـغلة
نمـاذج
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
املواقع
نظام
الشمسـية من
تحديداﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
 5000م،
عينات
()GPSمركبـة يف
األرضيـة
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
أﺟﻬـﺰة اﻟﺘﺤﻜـﻢ
ﻣـﻊ
سيتمكن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ
اﻷرﺿﻴﺔ
العلماء
البجعﻣﻦالناعق،
من
اﻟﻄﺮﻴان
اﻟـﺪرون
الساحةﻟﻬـﺬا
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ
إذا
تتبع ما
الدولية من
عىل
ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
130
ﺗﺼـﻞ إﱃ
ﺑﴪﻋـﺔ
دور
املهاجرة
الربيـة
للطيـور
كان
أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
أنفلونزا ﺗﺰن
نـرشﺣﻤـﻮﻻت
وﻧﻘـﻞ
ويتعقب
الطيـور،
يف
محطـات 3ﺳﺎﻋﺎت
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻛﻠﻎ،
أرضيـة
العلمـاء مـن
محـددةﻋﻠﻴﻪ ﰲ
مناطقاﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.يفوﻳﻤﻜﻦ
حركة
منتـرشة

الطيـور املهاجـرة أينمـا حلـت يف

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
روبينز
رحالتها.وذكر
جيمﻳﺼﻌـﺐ
الكاتباﻟﺘـﻲ
اﻷﻣﺎﻛـﻦ
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ
عـىل
الدوليـة
الفضـاء
محطـة
إن
إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
اﻟﻮﺻﻮل
الجهود
حلقـة
إىل
االنضمام
وشـك
اﻟﺪواء وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
الربية
الحيـاة
مراقبـة
الراميـة
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
ﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎتإىلاﻟﺒﺤﺚ.
علـم
درونثـورة
وإحـداث
العالـم،
ىف
Veerىفاﻟـﺬي
أﻳﻀـﺎ
ENIX
هذا
ﻋـﲆينقل
وسـوف
الحيوانات،
ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻗـﺎدرة
تتبعﺑﻤﻌـﺪات
زود
من
اﻟﺪﻗـﺔبكثـري
ﻋﺎﻟﻴﺔأوسـع
نطاقـا
النظـام
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
بتكنولوجيـات
مقارنـةاﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷرﺿﻴﺔ،
البيانـاتإﱃ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺒﺎﴍة
سـيحدد
السـابقة،
التتبـع
حيـثﻣﺜﻞ GPS
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ
وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ
وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس«.
وفيسـيولوجيته
الحيـوان
موقـع
ذلك اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻟﻈـﺮوف
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ
العلماء
أﺻﻌﺐيساعد
وبيئته.وسوف
ممن 30درﺟﺔ
ﺗﺼﻞ إﱃ
ﺣﺮارة
درﺟﺎت
وﰲ
يقتيض
وغريهم
البيئة
وحماة
ﺣﻤﻮﻻت
وﻧﻘﻞ
اﻟﺼﻔﺮ،
عملهمﺗﺤﺖ
ﻣﺌﻮﻳﺔ
بدقة
الربية
الحياة
مراقبـة
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
كمـاﻛﻠـﻎ،
التنقـل،إﱃ 1
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ
النظام
يوفـر
أثنـاء
معلومات ﺳﺎﻋﺔ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.عن صحة
أكثـر تفصيال

النظم البيئية يف العالم.

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
مبتكر يطور بدلة الرجل
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc
الحديدي بعضالت اصطناعية

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﲆ موقع
جديد عىل
نـوع
هيكلية من
فيديو
أليكـس
مبتكر يدعى
ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ
أﺷـﺨﺎص
نـرشأرﺑﻌـﺔ
ﻋـﻦ
اﻟﻔﻮر
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
اﻟﻌـﺎم ﰱ
ﻋﲆلبدلةاﻤﻟﺪﻋﻰ
اصطناعية
عضـالت
مراحل عملـه
خاللـه
يوتيـوب،
اﺗﻬﺎﻣﺎت
منﻳﻮاﺟﻪ
عـرض ﻗﺪ
ﻓﻴﺲ ﺑﻮك
اﻷﻣﺮ أن
إن
أﻏﺴﻄـﺲ
تطويرﺑـﻮك ﰱ
وﻗـﺎليفﻓﻴـﺲ
والصعوبات التي
مبـدأ عملها
للطاقة ،ورشح
كمصدر
بالهيدروجني
تعمـل
اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
عىل
العالم،
حول
البدالت
من
النوع
هذا
مصممو
ويعمل
ذلك،
خالل
واجهته
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
تطويـر قدراتها لتوفر الدعم والقوة ملسـتخدميها.وال يختلف كث ً
ريا تصميم
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
هـذه البدلة التى تشـبه بدلة “آيرون مـان” أو الرجل الحديـدي عن غريها
اﻟﴩﻛﺔ.
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر
بالهيدروجني ،ﰱ ً
فضال عن
مـن البـدالت الهيكلية ،لكن ما يميزها أنها تعمـل
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
أسـلوب أليكس املرح يف عرض الفكرة والذي يجعل متابعة املوضوع برمته
ا.وتتكـوناﻟﻌﺎﻣـﻮن
ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ
اﻟﻌﺪل
التيوزارة
االصطناعيةﻗﺒﻞ
العضالتﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ
من أنابيب
أليكس
ﺑﻴﻨﻤﺎممت ًع
أمرًا
طورها ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻣﻦ
ﺟﻴﻤﺲ
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
إن
ـﺎ
ﺳﺎﺑﻘ
وﻗﺎل
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
مـن النايلون.فحني تشـغيل “العضلـة” ينتفخ
بضفائر
مغلفة
مطاطيـة
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ
ﻛﺎﻧـﺖ
فتحاكي بذلك
النايلـون،
ضفرية
وتتوسـع معه
األنبـوب املطاطي ويتمدد،
ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ
تتمدد وتتقلص تمامً ا كما تفعل العضالت.
الحقيقة،
ﺗﻬﺪﻳﺪاتالعضلة
حركة
ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

تغريدات
paáÌãÃm
الملكة رانيا
«‹á€bÉ€a@Ô

راغب عالمة

أنعــم اهلل علــى وطننا جبيش أبيــض مل يبخل
على أبنائه باجلهد والرعاية ...تركوا بيوتهم
ليحموا منزهلم االكرب ...وابتعدوا عن ابنائهم
وبناتهم ليفــرح كل ابن وابنة بشــفاء اهلهم.
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
رمحــة اهلل علــى كل مــن فقدناهم مــن كوادرنا
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
الطبية .تعبوا كثريا فدعونا نلتزم من اجلهم.

7�Ç@äbèﬂ
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
أألفضل لنا
ســألين أحد األصدقــاء من هــو
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
كلبنانيني؟ ترامب أم بايدن؟ فأجبته بتلقائية
وبكل شفافية  ،قبل أن تسأل من هو األفضل
لنــا من حكام الواليــات املتحدة أو غريها من
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
بالد اخلارج هل هنــاك احد من حكام لبنان
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
هو األفضل للبنان؟؟ فضحك صديقي قائال ال
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
أحد ! اهلل خيلصنا منهم يا لبنان.

تشارك الفنانة نيليل كريم مع النجم ظافر
العابدين يف بطولة فيلم «خط دم» ،وقد
بدء عرض الفيلم أمام الجمهور املشرتك
يف منصة شاهد  ،VIPوقد إنطلق هذا
الفيلم  ٣٠أكتوبر /ترشين األول مع أعياد
الهالوين.
ويدور الفيلم يف إطار رعب تشويقي
ويعرض عالم مصايص الدماء ،حيث يدخل
الطفل مالك يف غيبوبة بعد تعرضه لحادث
سري ،تسبب فيه والده نادر دون قصد
ويحاول والدا الطفل مالك إعادة الطفل
للحياة فيلجأون لحل يقلب حياتهم رأسا
عىل عقب.
حسابه
عرب
الفيلم
لهذا
العابدين
وقد ر ّوج
أﻳﺎم ،ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
ﻗﺒﻞ
االجتماعي
التواصل
بموقع
الرسميﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
أﺣـﺪث
«إنستغرام» ،حيث نرش صورة من الفيلم
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة،
وأرفقها بالتعليق»:نادر  ..فيلم خط
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
النار».
كريماﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ
قامتاﻤﻟﻴﺎه
وبدورها ﻹزاﻟﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ
بالرتويج
نيليل
ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻤﻟـﺎﴈ،
اسماﻟﻌـﺎم
عن ﻟﻬﺎ
ﺧﻀﻌـﺖ
ﻗﺪ
عرب
قائلة
الشخصية
والكشف

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

منمنمات

\=∑^@bË„Ï€@ÒbÓ®a
تشكيل أول حكومة

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

ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻮﻧﻬـﺎ ”ﺑﻤﺒﻲ“ ،وﻫﺬه اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
الخليفة العبايس
ﻛﻞعهد
بنائها يف
بغداد منذ
حكمت
ﺑﻘﺪرةالدول التي
لمﺑﻞتعرف
ﺣﺼﻠﺖ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ ،وﰲ
اﺟﺮاء
اﻻﻧﺴﺎن ﻋﲆ
املنصور عام 145هـ ٧٦٢م الوزارة ،فلقد كان هنالك وزير واحد يف العهد
ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻦﻴ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ﻃﻔﺮات ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻌﺎد
العبايس ،وكان هنالك وزير واحد يف عاصمة دولة هوالكو خان والدولة
ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
الجالئريه ودولتي الخراف القره واآلق قوينلو والدولة الصفوية ،ومنذ
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
ﺗﻌﻢ
ان
اﱃ
ﻳﺴﻌـﻰ
اﻟﺬي
اﻟﻔﺮد
واﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
احتالل الدوله العثمانيه لبغداد سنة 15٣4م كان الوايل العثماني ببغداد
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎن
ان
ﻓﺒﻌﺪ
ﻧﺤﻦ،
إﻻ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
ﻟﻪ
واﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻟﺴﻌﺎدة
بدرجة وزير وليس وزيرا وحتى دخول االنگليز يوم  11/٣/1٩1٧حيث
ﺑﺪاﻳﺎت
ﺑﺪأت
ﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﺻـﺎﻻت
ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﰲ
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ
اﻟﺪول
اﻟﺤﻴﺎة«.
حسابها »ﺑﻨﺤﺐ
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ
اتجهت نية الحاكم االنگليزي السري برييس كوكس بتشكيل حكومة
وعلقت قائلة« :مليا..
بـ»تويرت»:
اﻟﺮﺷﻴﺪ
االنگليزيةﴍﻛﺔ
ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
منﺑﻌﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺔ
إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
ﺟﻤﻬﻮر
,ﻓﻮﺟـﻰء
ً
الجنرال ستانيل
للقوات
القائد العام
اﻟﺤﺮبلكن
اهل العراق
وطنية
خط دم ..غدا عىل شاهد».
كثرية”
ﺑﻌﻨﻮان
ﻓﻴﻠﻢ
١٩٤٦
ﻋـﺎم
ﺧﻼل
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﻋـﻦ
ﺑـﺮﻴوت
ﺷـﻮارع
ﻟﻬـﺎ ﰲ
ﻋﺮاﻗﻲامور
االثنني يف
اولبني
الخالف
واشتد
الرأي
اﻤﻟﴫﻳﺔهذا
رأيه خالف
مود كان
كريم بطولة
ونيليل
العابدين
ويشارك ظافر
اﺧﺮ
ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ
ﻧﻴﺎزي
اﻤﻟﴫي
ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻟﴩق
اﺑﻦ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن ،ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
الجنرال مود
ﻣﺼﻄﻔﻰ،تويف
ولكن بعد نقله
طهران،
كوكس اىل
ذلك”نقل
ترتب عىل
ﻳﻮم
اﺛـﺎرة ﻋﻦ
اﻻﻛﺜﺮ
ارنولدﻟﻜﻦ
ﺑﻐﺪاد ”،
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎترتب
الحمقاء التي
وسياسته
ويلسن
اﻟﻘﺎﻫﺮةالسري
الحكم” يف العراق
وتوىل
اﺣﺪ
ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
العراقﻣﻊ
ﻳﺠﻠﺲ
وﻛﺎن
اﺧﱪﻧـﺎ
ﺳﻤﺮاىلﰲاعادة
انگلرتا
فاضطرت
سنة 1٩٢٠
جميع
اﺑﻲ ،يف
ماحصل
عليها
انتهت
 ،1٩٢٠حيث
ﻓﻴﻠـﻢسنة
الشهرﰲالعارش
ﻧﻮاس ،يفاﻧﻪاوائل
اﺑﻮاىل بغداد
كوكس
السري
ﰲ
ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ
ﺳﻴﻈﻬﺮ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ
ﺣﺴﻨﻲكربالء
ﻛﺎﻣﺮانبيوم يف
وبعد ذلك
النجف،
النهاية يف
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ1٩٢٠
احداث سنة
ﻋﺎم
اﺧﺮاج
اﻓﻨﺪي“
وكانتﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ”
ﺗﻠﻚ
النجوم هند عبد الحليم وسلمى أبو ضيف ،وإسالم
كعادتها ،تواصل طيارة النجاح داخل فعاليات
ﺣﴬالعراقيني،
كما وعد
ﺳﻴﻨﻤﺎ عراقية
تشكيل وزارة
كوكس
وﺣـﺎلالسري
نصب عني
وكان
اﻟﻌﺮض
اﻟﻮﻃﻨـﻲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ
ﻋـﺮض
،١٩٥٨
إبراهيم ودنيا ماهر يف الحلقة الثالثة.
مهرجان الجونة السينمائي يف دوراته السابقة
وفعالً
اول مجلس
تشكيل
ذﻟﻚ وتم
السنة إال
من هذه
واﻟﺪيالعارش
اﻗﺮﺑﺎءالشهر
لم يكمل
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻟﺬي
اﻤﻟﺸﻬﺪ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
وواﻟﺪﺗﻲ
اﻏﻠـﺐ
أما الربنامج الثالث فحمل اسم Oh My
وصوالً إىل الدورة الرابعة.
ﻣﻦوهكذا
،٢5/1٠/1٩٢٠
والعراق يوم
بغداد
حكومة يف
وزراء واول
ﻋﺪد
ﺑﺤﺪود  ٢٠ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ
اﻻﻗﺮﺑﺎء
تاريخﻋﺪد
ﺷـﻜﻞ
اﻟﻮاﻟﺪ ،ﺣﺘﻰ
ﻓﻴﻪ
 Westواستضيف النجوم خالد الصاوي
واستطاعت الرشكة طبقا ً لترصيحات
ايام فقط،
الصعوبات يف
اﻟﻔﻴﻠﻢ التغلب
كوكس من
تمكن السري
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
عىلﰲ ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء
برييسان ﺑﺪأ
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ
جودة.
أروى
و
وأبو
البسيوني املدير التنفيذي وأحد
ﺻـﻮرةالرحمن
السيد عبد
رأسها
الوزارة التي
حصل سنة
وانهى
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
محمداﻟﺰوراء :
دﺑﻲ \
ﻳﺘﻴﻤﺔ
وﻫﻲ
اﻟﻮاﻟﺪ،
وشكل ﻛﺘـﻒ
1٩٢٠ﺻﻮرة
ﺗﻈﻬﺮ إﻻ
وﻣـﻦماﺛﻢ ﻟـﻢ
جدير بالذكر أن رشكة طيارة
اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ثالثة
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔتصوير
املؤسسني،
رشكائها
النقيب الگيالني نقيب ارشاف بغداد بعد ان كان هنالك احتمال تشكيلها
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت ﺿﺤـﻚ اﻻﻗﺮﺑﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﻮر،
من السيد محمد حسن صدر الدين الذي توج امللوك الثالثة او احتمال
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن
متخصصة يف إنتاج املحتوي الرقمي
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ«إلعب
املهرجان هي
مع نجوم
برامج
وﺑﻘﻲ اﻟﻮاﻟﺪ واﻗﻔﺎ ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻤﻟﻮﻗﻒ
تشكيلها من السيد يوسف السويدي البغدادي الثاني الذي له ولدان
واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
ﻛﻮروﻧـﺎ
ﺟﺎﺋﺤﺔ
آﺛـﺎر
ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ
ﺑـﺪأت
ُ
أسسها
وبرامج،
وإعالنات
أغان
من
حلقات
أربع
ّرت
و
ص
حيث
نجم»،
يا
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
ذلك،دور
ﻛﺎﻧﺖ
وعىل صداقة
علماء بغداد
وكان من
ﻓﻴﻪ..بعد
وﻗﻊوزراء
اﻟـﺬيرئيس
اﻤﻟﺤﺮجمنصب
اشغلوا
اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
ﻣﺠـﺎﻻت
فيهاﻛﻞ
استضافواﻋـﲆ
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ
ومحمد
صربي
هند
النجمة
من
كل
أبو
حسن
النجوم
منه،
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
اولﺗﺠﺬب
اﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻐـﺪاد
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﰲ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎالتشكيل
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔوزراء عند
حكومة سبعة
وضمت
الصدر،
اﻏﻠـﺐالسيد
وثيقة مع
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
البسيوني ورامز يوسف منذ عدة
الروس ونيقوال معوض وسنتيا خليفة
اﻟﺼﺒﺎح
ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻦ
اﺑﻮاﺑﻬﺎ
ﻣﺸﻬﺮة
وﻫﻲ
اﻟﺮاﺣﺔ،
ﻣﻦ
ﺑﺴﺎﻋﺎت
أضيف اليها وزير ثامن يف شهر شباط  ،1٩٢1اي بعد اربعة اشهر من
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ووﺻﻞ
الوزارةاﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ
تشكيلهاﺳﺎﻋﺎت
ﺣﺘﻰ
شلبي .ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد سنوات.
ومنة
االداره واملال
اﻻﻣﺮ رجل
اليهودي
البغدادي
وضمت هذه
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ
حسقيل وزيرا ً
اﻻﺳﻒ
ﻓﻤﻊ
للمالية ،اﻟﻴﻮم،
اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ
ﻋﱪ ﺟﻬﺎز
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ
ان
«اللذاذة يفاﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔوقدمت عدة إنتاجات ناجحة مثل أغنية
فيحمل
ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎالثاني
ﻳﺘﻌﻠـﻖالربنامج
أما
اعىل الرتب
وصاحب
ساسون
ﺗﺤﺠـﺰبغداد
والقانون يف
اسم أن ﻳﺘـﻢ
أﺗﻤﻨـﻰ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ
دور
اﻏﻠﺐ
والعربياﻏﻠﻘﺖ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ
ﺑﻌﺪ ان
الفريق
والسوري
اﺟﻮاء العثماني
ﺳـﺎدتالجيوش
العراقيني يف
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،بني
العسكرية
محمدرﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
النجمني ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد
أوىلﻇﻞ
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ
«سقفة» و»سنة بنودعها» وبرنامج «إلعب يا
حلقاته
واستضافت
اإلزازة»،
اﻏﻠﺒﻬﺎ
واﻏﻠﻘـﺖ
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،
واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار
اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
الذي كان
البرصاوي
وطالب النقيب
وزيرا ً للدفاع،
العسكري
جعفر
والعديد من اإلنتاجات األخرى التي حققت نجاحا ً
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر معا ً
ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ
بسنتﻧﺼـﻮر
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ
نجم»
ﻗﺒﻞظهور لهما
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎأول
شوقي يف
وخطيبته
فراج
الوزراء وزيرا ً
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
للداخليةﻓﺘﺤﺖ
ﻟﻠﺨﺮدة ..ﻣﺆﺧﺮا
ﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
اﻤﻟﺤﺎلمن العائلة
ﺑﻌﺾااللويس
ومصطفى
رئاسة
يطمح يف
أﴎﻫﻢ
ﻋﲆ
وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻳﺤﻤـﻮا
ﻟﻜﻲ
اﻟﻈﺮوف
ﻷن
اﻤﻟﺒـﺎرك،
رﻣﻀـﺎن
ﺷـﻬﺮ
دﺧـﻮل
ً
عالية.
مشاهدة
ونسب
،
كبريا
الثانية
الحلقة
يف
حل
فيما
خطبتهما،
إعالن
بعد
ﺑﻌﺪوزيرا ً
قاضيا ً
ﻃﻮﻳﻠﺔان اعتذر
للعدلية ،بعد
ﻋﺮضأن عمل
ﺻﺎﻻتوسبق
”اﻤﻟﻮﻻت“املعروفة
البغدادية
ﺑﺴﺒﺐ
ﻓﱰة رﻛﻮد
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻓﺈنعن قبول
ﺗﻘﺪﻳـﺮيچي
أفندي الباچه
واﻻﻣﻨﻴﺔ..حسن
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔتلك الفرته
محامي بغداد يف
اشهر
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
وﺑﺤﺴﺐ
اﻻوﺿـﺎع
والنافعه عزت
(الرتبيه)
ﻣﻊ املعارف
وزيري
ﻋﻘﺪمنصب
ﺗﺘﻄﻠـﺐوتوىل
وزير العدل،
منصب
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﴍﻛـﺎت
اﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﴍاك عسكريه
ﺧـﻼلمناصب
كركوك اشغل
ﻧﻬﻀـﺔمن اهل
اﻗﺎﻣـﺔتركماني
الكركوكي وهو
باشا
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
ﴍﻛﺎت
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق
االوقاف وهو من
عيل فاضل
وتوىل
العثماني،
العهد
عليا يف
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
وزارة اﺟﺮاء
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ
محمددور
اﻓﺘﺘﺎح
ﻹﻋﺎدة
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
ورئيس
العثماني
الربملان
يف
نائب
منصب
اشغل
أن
سبق
املوصل
اهل
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء دور ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
البرصة
اثرياء
من
وهو
املنديل
باشا
اللطيف
عبد
وتوىل
املوصل،
بلدية
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺴﻠﺴﻼت
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﺷﺎﺷـﺔ
ﰲ
ﻋﻠﻴﻪ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
ً
ﺣﻴﺎﺗﻪ ”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ أن
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻻﻓﻼم ،وﻟﺘﻜﻮن
يبدو أن رشكة صادق الصباح لإلنتاج سعيدة جدا
وزارة النافعة واملعارف ،وكان عضوا ً متميزا ً يف مجلس البرصة ،ويف شهر
ﻟـﻢ
ﺟﺪﻳـﺪة
وأﻓـﻼم
اﻧﻌﻜـﺎس
ﻧـﺮى
أن
اﻤﻟﻬـﻢ
ﻣـﻦ
وأن
ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻻﻋﺒـﺎ
ﺳﺘﻜـﻮن
أﻧﻬﺎ
أﻋﺘﻘـﺪ
ﻻ
وﻟﻜـﻦ
«
مسلسل
يف
فرج
ناردين
املذيعة
تشارك
اﺻﺒﺤﺖ اﺗﻌﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ”ﻤﻟﺒﻲ“.
بردود الفعل اإليجابية إزاء نهاية مسلسل «من
شباط سنة 1٩٢٢تم تعيني محمد مهدي بحر العلوم وزيرا ً للمعارف ،وقد
ﺗﻌـﺮض
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
زكي،
منى
النجمة
بطولة
طرق»
تقاطع
اآلخر» الذي منح املمثلة اللبنانية سينتيا صموئيل
ضمت اول وزارة يف تاريخ بغداد  1٢وزيرا بدون وزارة ،اي وزير دولة
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
كضيفة رشف ضمن أحداث املسلسل ،البطولة للمرة األوىل أمام معتصم النهار وريتا
بدون حقيبة وزارية ،وقد اعتذرت بعض الشخصيات عن تويل منصب
تأليف
املقبل،
رمضان
يف
عرضه
املقرر
حايك.
وزير بال وزراة ،منهم حمدي باشا بابان اول شخصية استوردت السيارة
سنة  1٩٠٨ابن رئيس االرسة البابانية التي حكمت الكورد ،ولعبت دورا ً
وإخراج تامر محسن ،وجاء اختيار والواضح أن دور املحامية «تارا» الذي أ ّدته
ناردين فرج بعد مشاركتها يف عدة صاموئيل فتح الباب أمام توقيعها عقدا ً للعمل مع
كبريا ً يف امور بغداد يف العهد العثماني ،وكذلك ممن اعتذر عن منصب
أعمال فنية.
موسم ،وتؤكد
اﻟﺴﻘـﺎمن
الصباح ألكثر
ﻗـﺎم رشكة
زاده
ﻣﻬـﺎجميل
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،افندي
زوﺟﺘـﻪ وفخري
وﺗﻘـﻒالحيدري
الرحمن باشا
وزارة عبد
ﺟﺎﺋﺤﺔ بال
املعلوماترﻏﻢ وزير
ﺑﺈﺣـﺮاج
اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ
”ﻛﻮروﻧﺎ“
ﻓـﺮﻴوس
”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“،
اﻟﺘﻲ
اﻟﺼﻐﺮﻴ،
مهرجان
ختام
حفل
ناردين
وقدمت
املعروفة
العائلة
ﻣﻌﻪمن
الصانع
واحمد باشا
وجهاء
وستكونأﻛﺪ أن من
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎصاموئيل
عىل نجاح
الرشكة تع
إﺟﺮاﺋﻬﺎوّلﻟﻘـﺎء
أن أﺛﻨﺎء
ﻣﺬﻳﻌـﺔ
بغداد،اﺳﺘﻤﺮار
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﻫﺬا ﻻ
اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ
أﺣﻤﺪ
البرصاويةﺗﴫف
اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر
ﺣﻔﻞ
ﺣﴬت
الرابعة،
دورته
يف
السينمائي
الجونة
ً
ً
العاصمة
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔأمني
الشاوي،
افندي
اﻟﺴﻘﺎاملجيد
الخياط وعبد
الجبار
ﺑﺎﻹﺟﺮاءات وعبد
رواجا جيدا
اﻓﺘﺘﺎح نالت
ﺣﻔـﻞبعد أن
ﻫﺎﻣﺶاملقبلة
الرشكة
نجمةﻋـﲆ
ﻣﻌﻪ،
باشاوﴐب
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،
اﻻﺣﱰازﻳﺔ
اﻟﺘﻘﻴﺪ
زوﺟﺘﻪ،
وﻛﺬﻟﻚ
ﺿﺤـﻚ
اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ
أرض
عىل
فعالياته
اختتمت
التى
وعبد
واملوصل
بغداد
يف
املسيحيني
وجهاء
من
اليوسفاني
وداود
بغداد،
اﻟﺠﻮﻧﺔ
ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺮاﺑﻌـﺔ
اﻟﺪورة
ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ
مواقع ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
ﻣﺜﺎﻻعىل
املتابعني
من قبل
إيجابية
وردود فعل
الشيعية
والشخصية
املعروفة،
الشيعيه
البغدادية
العائلة
من
كبه
الغني
لفيف
حضور
وسط
الجونة
مدينة
دور اﻟﺴﻘﺎ
إﺷﺎدة
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ
خطوةاﻗﱰب
املحامية ﻟﻜﺎن
ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
جيدة إىل
وتقدمت يف
التواصل،
داﺋﻤﺎ زبيد
ملشايخ
الحلة والشيخ
القزويني
إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪهادي
من نجوم الفن واإلعالم.
أدوار ﻋـﻦ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
منوﺟﻬﺎ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ
والشيخﻣﺎ
السمرمدﻟﻪ ..وﻫﺬا
عجيلﻛﻞ ﻟﻘﺎء
ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ
”اﻟﺴﻘـﺎ
البطولة .
اﻟﺠﻮﻧﺔ“ .التي صدرت يوم
ﻣﻬﺮﺟﺎنيف القائمة
االسماءﰲكما ورد
وكان
الصيهود،
ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃمحمد
من
طرق»،
مسلسل «تقاطع
ﻣﺜـﻞ
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
ﻋﻨﻬﺎ
ﻳﺒﺘﻌﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ
عدد ﺣﺪث
ً
وذكر أن هناك نصوصا وروايات لدى الرشكة،
 )1٢( ٢٢/٢/1٩٢1وزيرا بدون وزاره وزير دولة هم (ضاري السعدون
فراج،
ومحمد
بطولة منى زكي،
وسيُصار إىل اختيار القصة الخاصة إلنتاجها
وعبد الجبار الخياط وعبد الغني كبه وعبد املجيد الشاوي وعبد الرحمن
ومحمد
رجب
سيد
ومحمد ممدوح،
للموسم املقبل يف رمضان ،وستكون سينتيا
الحيدري وفخر الدين آل جميل ومحمد الصيهود وعجيل السمرمد واحمد
يوسف
وحنان
السيد،
التاجي ،ومايان
مشاركة يف عمل للموسم املقبل إىل جانب مجموعة
الصانع وسالم الخيون ونجم البلداوي وداود اليوسفاني) ،وكان يوم
وإخراج
وتأليف
النجوم،
وعدد كبري من
من املمثلني من لبنان وسوريا.
 ٢/11/1٩٢٠اول اجتماع للوزارة الجديدة ،وطبقا ً للتعليمات يكون
منى
الفنانة
خالله
من
وتعود
تامر محسن،
يُذكر أن أول ظهور لسينيتا صاموئيل كان السنة
الوزير مسؤوالً عن ادارة وزارته ،ولكن عليه االلتزام بأرشاف مجلس
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
أعوام.
4
غياب
بعد
التليفزيونية
زكي للدراما
املاضية يف مسلسل «خمسة نص» الذي وقفت
الوزراء ومشورة املستشار الربيطاني واحرتام سلطة املندوب السامي
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
منذ
أعلن
محسن،
تامر
املخرج
أن
يشار إىل
العليا االنگليزي يف بغداد.
فيه إىل جانب نادين نسيب نجيم التي أثنت عىل
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
عن
الجونة،
مهرجان
فعاليات
ضمن
أيام
وكان الوصول اىل تشكيل اول حكومة عراقية ببغداد برئاسة النقيب قد
ﺧﻼﻟﻪالصباح
ﺧﻼل رشكة
اﻟﻌﺮض أمام
ﺑﺪور الباب
ﻃﺮﺣﻪ فتح
موهبتها ،ما
ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
ﻣﻮﻋﺪ
وهو
«القاهرة»،
ملسلسل
املبدئية
تحضرياته
خضع ملشاورات واراء وتعقيدات كثرية ،ولكن مشاورات السري برييس
الحقة.
إىل مواسم
صاموئيل
التعاون
الستغالل
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
ﻃﺒﻘـﺔ
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
معﺗﻌﻮد
ﺣﻴـﺚ
اﻤﻟﻘﺒﻞ،
اﻟﻌﺎم
كوكس مع ارشاف ووجوه اهل العراق والدور الذي قامت به لجنة
لبنان
جمال
ملكة
مسابقة
يف
شاركت
مسلسل مكون من  ٣أجزاء ،ويتضمن سينتيا
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
انگليزية يف بغداد الدور االساس يف رسعة تشكيل حكومة وطنية تضم
كل جزء  ٨حلقات مأخوذ عن روايات
الثانية ،وتحولت
بلقب الوصيفة
٢٠15
معﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر،
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ
وفازت ﻣﻨـﺬ
ﺳﻨـﻮات
7
شخصيات عراقيه ألول مرة يف التاريخ.
أنها تفرض
ومن الواضح
ﻣﻌـﻪ إىل
نجيب محفوظ ،وهومن تأليف مريم الوقت
نفسهااﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ
»اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ
ممثلةﻓﻴﻠـﻢ
أﻳﻀﺎ ً ﰲ
ناعوم.
أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ
املوهبة.
بقوة

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

منه شليب ونيقوال معوّض ضيفتا هند صربي يف اجلونة

ناردين فرج ضيفة شرف يف سينتيا صموئيل جنمة شركة
الصبّاح ملواسم مقبلة
مسلسل « تقاطع طرق»

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

أكدت أن دخوهلا اإلعالم مصادفة وظهرت كأصغر مصممة أزياء سعودية
ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ

منهن
الرائدات
على
الضوء
وتسليط
ملرأة
ا
قضايا
خيدم
ما
على
أحرص
مجال:
هبه
السعودية..
ملذيعة
ا
و
اإلعالمية
ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ :اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة

وعودتهن لتصميم املزيد ،ثم ظهرت يف بينها عالم من املتغريات ،كيف نقرأ لكن الحديث عنه مستمر كمسلسل بأن الله معي والظلم سينقلب عىل
دبي  /الزوراء  /ظافر جلود:
مكسيكي ،أصبحت أؤمن بأن هذه من قام به ،طبيعتي أن الصدمات
ضيفتنا يف «الزوراء» شخصية نالت اإلعالم كأصغر مصممة أزياء سعودية ،هذه التحوالت؟
الشهرة /اﻟﺰوراء :
من دﺑﻲ
اليشء الكثري ،إنها املذيعة وكلما كانت تتم استضافتي يف املحطات  -فعالً كانت هناك تغيريات كثرية يف القضية أهم مما يحدث يف الوطن تستفز التحدي لدي لكي أطور
السعودية الباحثة واإلعالمية ،هبة الفضائية واملحلية للتحدث عن األزياء ،مرحلتي العمرية املبكرة صنعت مني العربي( ،تضحك) ..كل من عمل مهاراتي ودراستي وعميل.
ّ
كانوا
mbc
معي يف قناة
فعل عائلتك
ﻋﺎﺋﺪ اﱃردود
ماذا كانت
املحطة
ﺑﻬـﺬهالعمل
عيل
يعرض
اإلعالمية من
املنابر
أشعلت
أن التي
جمال،
وتعشق
مجتهدة
مستقلة
شخصية
ﺑﻐﺪاد ؟
أننيوﻻﺗﺰال* ﻣﺆﻤﻟﺔ،
يعلمونﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق،
اﻟﺘﻲ ﻣﺮ
اﻟﺼﻌﺒـﺔ
وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ،
وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ
أن اﻟﻐﻨﺎء
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،يفﺧﺎﺻـﺔ
اﺑﺼـﻢ
كان أﻧـﺎ ﻻ
ﻟﻠﻔﻨـﺎن -
اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ
اﻹﻗﺎﻣـﺔ
أﺗﺎﺣـﺖ
ﺑﻌـﺪ
صحف ومجالت ومواقع إلكرتونية بعد كمقدمة برامج ..يف البداية كنت أرفض التحدي ،الصعوبة األكرب دائما ً
تسجيل
وقت
يف
الطرحة
أرتدي
كنت
نارص
املعروف
اإلعالمي
وزوجك
كانت
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ  -اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج
االجتماعية
العادات
هذه
من كل
مناسبة
ﺗﻀﺎرﻳﺲ لم
أعتقد أنني
خلعت
اجتماعية
قضية
أثارت
أن
واﻟﺘﻘﺪمبني
التوفيق
محاولة
الضجة؟أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ
ﺗﻜﺎﺗـﻒ
الرصامي اﱃ
اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ
بحكم ﻣﻦ ﻏﺮﻴ
الدراسة والعمل الحلقاتﻋﲆ أﻧﺎس
ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
اﻷﻓﻜﺎر
لهذه ﺑﺸﻜﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
أكناﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻷرض
اﻟﻐﻨﺎء ألنيﻧﺘﻴﺠﺔ
عندماﻋﺎﻟـﻢ
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ
ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر
اﻛـﱪ
ﻓﺮﺻـﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت من
ﻣﻦ الحلقة
بعد
أعود
املتوسطة ،السعودية،
ﻓﻬﻨـﺎككنت
وحينما
سني،
ﻋـﲆصغر
بحكم
ﺟﻤﻴﻞ املهنة
أتخذ
الحمد لله لم
أقالم
لترتك
املشاهدين،
أمام
حجابها
منذ •أنﻫﻞكنت
قرارﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
أيﻟﻜﻨﻪ
ﺻﻌﺐ
اﻟﻈـﺮف
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ-أﺿﺎﻓﺖ
ﺧﻄﻮة
ثموﻛﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
املرحلةﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
اﺧﺘﻠﻒيفاﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ
ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم
اﻟﻐﻨﺎء،
اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ
ﻣﺒﺎﴍ
ﺑﺼـﻮت
ﻳﺘﻤﺘـﻊ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
الحساد والحاقدين تنال منها ،لكن يف السنة األوىل من البكالوريوس تلقيت وحينما أصبحت يف املرحلة الجامعية دونها كما هي طبيعتي ،لم أكن يوما ً
ﻫﺬهأهيل
مناقشتهﰲمع
اﻟﻐﺮﺑﻲ إال
اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
بعد ﻳﻌﻄﻲ
ﻛﺬﻟﻚ .
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
شخصية هبة التي حلّت بني أكثر من عرضا ً
إذن؟أضعه طرحة ألن
كنت
محجبة •،وما
اﻵن عىل
نواعم)
(كالم
برنامج
يؤمنون
هم
وزوجي..
والدتي،
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔاألزياء
مجال
أعمل يف
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻃﻤﻮﺣﻚ
ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة
معاﻟﻌﺎم
واﻟـﺬوق
ﻳﺘﺄﺛﺮ
كنت ﺳﻮف
اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
منﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
منها،
يظهر
كان
األشقر
شعري
نصف
استضافتي،
تمت
حني
mbc
شاشة
والحمد
ويعلمون،
بي
قائمة
ﺑﺮوﻛﺴﻞ مؤثرة
امرأة عربية
1٠٠
وكنت
نواعم)،
(كالم
برنامج
يف
وأعمل
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
ضمنﻳﺠﺪ
ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﰲ
ليست
لكنها
محتشمة،
ومالبيس كانت
وأﻧﺖأيضاً،
اعتذرت
يدعمونني،
تصنيفها
السنوية
(أرابيان
ولوالﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن
لله ﺟﻬﺪ
وﻳﺤﺘﺎج اﱃ
اﻟﺴﻬﻞ
ﺑﺎﻟﴚء
وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ
بعد اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
منتظمة،أﺳﻠﻮﺑـﻪ
بكالوريوسﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ
ولكن كان هناك إرصار طالبةاﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
•
ﻣﻦ يفﺟﺪﻳﺪ.
بزنس)واﻻﻧﻄﻼق
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
ﻓﺮﺻﺔ
انضممت
ييأسوا
ﻛﻨﺖولم
موهبتي
واﻟﺪول ما
دعمهم يل
منحتها
الذي
بعام
تخرجي من
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
املضحك أن من كان ينتقد ما الله ثم اﻟﻌﺎﻟﻢ
محجبة،ﻛﺒﺮﻴ.
بدأتﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
البكالوريوسﻫـﺬه
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ
حتى اﺳﺘﻔـﺎد
ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ
ﻛﺬﻟـﻚ،
اﻟﺬﻳﻦ عىل -ﻧﻌـﻢ،
سنواتاﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
قبل ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ
أطلقتهﻣﺤﺴﻦ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ
إىل الربنامج ،وهنا كانت نقطة التحول دراسة املاجستري مع عميل يف (كالم أرتديه بأنه ليس حجابا ً
بحياتها
واهتماما
تفاءال
يشء يف
ﻛﻤﻠﺤﻦحققت
ويطالبوننيﻧﻔﺴﻪكنت
ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
أياﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳﻌﻠـﻢ
ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ
وعملها.ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ
بخلعه ،أو هم
حياتي.
قصص؟
التلفزيون
ملشوارك
*
املجتمعات
ﻣﻄﺮب؟ أنفسهم يطالبوني وسط بعض
بعد ٦
الدكتوراه
اﻟﺘـﻲثم
نواعم)،
وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
واﻫﺘﻤـﺎم
بدأتﻋﲆ وﻟﻮج
ﺗﺴﺎﻋﺪه
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ
ﺑﻌﺪ أن يف اﻟﻐﻨﺎء
ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا
مع ،ﻓﻜﺎن
اﻟﺠﻤﻬﻮر
هلاﺣﺒﻪ
ﺻﻐﺮه
 دخلت مجال اإلعالم مصادفة ،والدتي * ملاذا اخرتت الشاشة تحديداً ..لرغبة أشهر ،ثم تركت كل يشء خلفي ألبدأ بالعودة الرتدائه مجددا ً(تضحك)...
وتستخف
املرأة
تعامل
التي
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎتدرس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
حفظها الله مصممة أزياء ولديها يف الشهرة أم طمعا ً
ﻣﺮﺣﻠﺔ أولياء
ﻟﺘﺒﺪأوليسوا
هؤالء
ﺟﺬورك؟ لست دمية
املال ،أم
وتعاملها
بعقلها وكيانها
بريطانيا..
املتعب يف
الدكتوراه
اﻟﺬﻳـﻦ
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ
اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
بأيديﻧﻔﴘ،
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ
ﺳﺘﺠﺪ
مشوارﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ
لحاجة ﻓﺈﻧﻨﻲ •
اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ
واﻟﺮاﺣﻞيفﻃﺎﻟﺐ
ﻓﺎروق ﻫﻼل
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
ً
مسؤولون
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ،هم
ﺟﺪﻳﺪةوزوج
روﺣﺎ أهل
أمري ،أنا يل
اجتماعية؟
املرحلة
ﻫـﺬا(مركز
أتيليه
ﺑﻠـﺪايصب
لألهلية
كطفل
عليها،
لكنيرﺑﻤﺎأرص
صعبة،
ﻋﻤـﺮه
فاقدﻳﻤﺜﻠـﻮن
ﻫﻲ ﻻ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ
وﻫﺬه
ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور..
ﺗﻄﻮﻳـﺮا
ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ،
موازنةﻤﻟـﺎذا ﻻ
ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء -
إنسانية أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد
ﻣﻬﻨﺪ اﻋﺘﻘﺪ
كنتُﻌـﺪيفﻳﻜﺸﻒ
لألزياء)..ﻋﻦ ﺑ
اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى
ﰲ
املتوسطة ووجدت لدي شغفا ً
باألخالق
ليسﰲ مرتبطا
فالحجاب
ﺑﻐﺪاد التي
بل ﰲ هي
وأﴎار  -لم
بتصميم
عىلﻣـﻦهذه
وضعفه
أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊعقده
بالنسبة إيل
األكسجني
فالعمل
اﻟﺴﻨـﻦﻴ
اﻷﻏﻨﻴﺔ آﻻف
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ
اﻷﺧﺮﻴ
عني ،اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء
ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ
هوﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ
اﻟﻐﻨـﺎء
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
الشاشةاﻟﻐﻨﺎء
أخرتﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم
والرتبية،أوﻻوهما
السعودية
األزياء يف
اختارتني،
فقرر والدي
واأللوان،
والرسم
املرأة.
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊوالحمد
الدراسة،
تعب
ﻣﺤﺪودﻳﻦ .ويصربني
اﻟﺤﻀﺎرة .
جوهريتان،ﰲ اﻷداء.
قضيتانﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ
اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ
ﺟـﺪا
عىلﻗﺮﻳﺐ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ
مجالﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺤﴫت
واﻟﺘﻲ
اﻟﺤﺰﻳﻦ.
ذي اﻟﺸﺠﻦ
األزياءاﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﻨﺎء
بالحجاب
ويقوم *هبة مذيعة سعودية حباها الله
اإلعالمﰲبكثري،
أكثر من
معهم يف اإلجازات الصيفية
أسافر
اﻟﻌﺮﺑﻲلله
والفضل
ﺑﻠﺪاناآلن،
حتى
ﻫﻨـﺎوفقت
وبالنسبة لله إني
اﻟﻌﺮب؟
يتاجرﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ
فهناك •منوﺑﻤﺎ ذﻟﻚ
رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
اﻟﺨﻠﻴـﺞ
ﺑﺎﻟﺬات ﰲ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
ﺗﺸﻜﻞ إﻗﺎﻣﺘﻚ
مربحوﻣﺎذا
•
ﺗﻌﻘﺐ ؟
•أنﻣﺎذا
ﻷﻧﻨﻲإنه
أخالقية..
غري
الجمال ،تحاول أن تمسك بخيوط
ﻓﻘﻂ،حينما
اﺳﺘﻘـﺮارلكن
يتمناها،
فالكل
الشهرة
األزياء
تصميم
اﻟﻌﺎداتوأرستي
ثم لوالدتي
هذاﻗﺪرة
بنيﻣﺴﺘﻮى
موضوعﻋﲆ
أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ،
بأفعال -
وزوجي.واﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ
أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ
وإﻗﺎﻣﺔ
ﻫﺠﺮة
املرحلةأﻧﻬﺎ إىل  -ﻫﻲ
أﴎار ﰲيفﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
لدراسةأن ﻳﻜﻮن
 ﺟﻤﻴﻞالقديم
للموضوع
وﺳﻴﻠـﺔأنﻫﺬانعود
أﻗﻤﺖ ال نريد
إﻧﻨﻲ *
النجومية ،أين وصلت بذلك؟
نواعم)
برنامج
العمل يف
دﻻﻻت بدأت
أعمل ﰲمع
أحببت
املتوسطة ،ثم
وربه .ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب أو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
العبد أداء
ﺳﻮف ﻧﻌﺰز
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ
(كالمﺗﻌﺮف
ﺟﺪا ،وﻛﻤﺎ
ذﻟﻚ ﺻﻌﺒﺔ
اﻟﻴﻮم وﻗﺒﻞ
ﻣﻮروﺛﺔأنوﻏﺎرﻗـﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
يغار
هناك من
والضجة
ﻟﻠﻤﻄﺮبزلت أمارس عميل مع ذلك ،وان
منك؟ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ  -ما
بحكم
إخفاقي
اﻷﻏﻨﻴﺔ عدم
وافقت ﰲبرشط
والدتي،
اﻟﻀﻌﻦ(
ﺳﺎﻛﻨﻲ
رافقته بعد خلعك *هل )ﻳﺎ
التياﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ
سني..ﻗﺪراﺗﻲ
صغرﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺟﺪا رﻏﺒﺔ
بذلكﻃﻮﻳﻠﺔ
أفكرﺳﻨﻮات
ﺷـﺠﻮن لم ﰲ دﺑﻲ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن
ً
يف دراستي ،فعالً بدأت بالعمل معها أحاول وأسعى دائما ً
يغرن مني
هن من
تجدين
الحجاب،
أحقق جزءا ً كبريا ً من طموحي
اﻤﻟﺤﻄـﺎت القضايا
ﻋﱪ لخدمة
لمواﺳﻊ
ويحاربنﺑﻨﻄﺎق
اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ
بعد ؟  -كثرياتراﺷـﺪ
عملكﻣﺆﻤﻟﺔ
فارقاﻫﻞيف ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺤﺴﻦ
هلوﻣﻬﻨﺪ
اﻟﻐﺮﺑﺔ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا •
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ
ً
أﺧﺮىكما
أعمم ،أو
طبعا ً ال
يقال اإلعالمي ،لكني اشعر انني قادرة،
االجتماعية
اﻟﺤﺰﻳﻦ ..بسعادة
كنت أشعر
ﻳﺘﺬوق 1٣
يف عمر
ﻗﺎدﻣﺔ .
ﻣﺸﺎرﻳﻊ
لكن ،وﻟﺪي
نجاحي،ﺟﺪا
ذلك ؟ -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف
واإلنسانية.ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر
ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ
عاما،اﻟﻄﻌﻢ
ﺳﻮى ﻫﺬا
ﻻ
قديما
موضوعا
كان
ذكرت،
كما
أؤمن
لكن
للمرأة)،
عداوة
أشد
(املرأة
واملستقبل أمامي إن شاء الله.
ما
مراحل،
عدة
هبة
حياة
يف
أكيد
*
ولتصميماتي
يل
العميالت
•كبرية
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
بتقبلواﻗﻌﺎ ؟
ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ

