الدوالر يسجل اخنفاضا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
سجلت أسعار رصف الدوالر يف العراق،
إنخفاضاً ،امس االثنني ..وبلغ سعر الرصف يف
بورصة الكفاح  1249دينارا ً مقابل الدوالر ،أي
 124ألفا ً و 900دينار للمائة دوالر ،وكان سعر
األمس  1250ديناراً.أما سعر البيع يف محال
الصريفة ببغداد فبلغ  1255ديناراً ،وسعر
الرشاء  1245ديناراً ..ويف أربيل بلغ سعر
الرصف  1251.5ديناراً ،ويف البرصة 1250
ديناراً.

12
صفحة

الربملان يوجه باستقطاع املبالغ من النواب
املتغيبني عن اجللسات وإنذارهم نهائيا
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
وجهت رئاسة مجلس النواب الدائرتني املالية والربملانية للميض باستقطاع املبالغ
من جميع النواب املتغيبني عن حضور الجلسات واصدار انذارات نهائية بحقهم
.وقال النائب االول لرئيس مجلس النواب ،حسن الكعبي ،خالل ترؤسه جلسة يوم
امس االثنني « :لن نسمح بتعطيل جلسات مجلس النواب تحت اي عذر او مربر «.اىل
ذلك ،قرر مجلس النواب تمديد املناقشة (القراءة الثانية) ملرشوع قانون مجلس
الوزراء والوزارات ،كما صوت عىل مرشوع قانون انضمام جمهورية العراق اىل
االتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام  19٦٦والربوتوكول املعدل لها لعام 19٨٨
املعدل يف  ،2003وانهى القراءة االوىل ملرشوع قانون تصديق اتفاق التعاون االساس
بني حكومة جمهورية العراق ومنظمة االمم املتحدة للتنمية الصناعية .

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7362 :الثالثاء  10تشرين الثاني 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7362 Tue 10 Nov 2020

أكدت وجود مقرتحات بتخفيض مبلغ القرض من  30إىل  15تريليون دينار

املالية النيابية تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة عن
تفاصي�ل اجتماعها ،ال�ذي عقد امس
االثن�ني ،م�ع رئي�س ال�وزراء ،وفيما
رجحت اط�الق الرواتب خالل اليومني
املقبلني ،اكدت وج�ود مقرحات عدة
بشأن قيمة القرض منها تخفيضه اىل
 15تريليون دينار.
وقال عض�و اللجنة ،النائب ش�ريوان
م�ريزا ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
اجتماعا عقد بني اللجنة املالية النيابية
ورئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي
بحضور وزي�ر املالية ع�يل عبد االمري
ع�الوي ووزي�ر التخطيط خال�د بتال
والك�وادر املتقدم�ة يف وزارة املالي�ة.
مبينا :انه تمت مناقشة قانون تمويل
العجز امل�ايل وقيمة القرض املوجود يف
القان�ون ،فض�ال عن م�رشوع قانون
موازنة .2021واضاف :انه تم االتفاق
ع�ىل تمري�ر القانون خالل االس�بوع
الج�اري ع�ىل ان يتم اط�الق الرواتب
بعد اق�رار القانون مب�ارشة .مرجحا
اطالقه�ا خ�الل اليوم�ني املقبل�ني.
واش�ار اىل :ان اللجن�ة املالية س�تعقد
اجتماع�ا اليوم الثالث�اء لتحديد مبلغ
الق�رض املايل لكي يتم اق�رار القانون
يف جلسة غد االربعاء .مؤكدا :ان هناك
مقرحات عدة بش�أن تخفيض قيمة

تفاصيل اجتماعها مع الكاظمي ووزيري املالية والتخطيط وترجح إطالق الرواتب خالل يومني

القرض يف القانون.واوضح :ان بعض
اعضاء اللجن�ة يذهب باتجاه رضورة
تخفي�ض قيم�ة الق�رض م�ن 10
تريليونات اىل  15تريليون دينار بينما
الحكوم�ة طلبت ان يك�ون املبلغ اكثر

من  30تريليون دين�ار .منوها اىل :ان
اجتماع اللجنة املالية اليوم سيحس�م
االم�ر بخص�وص مبلغ الق�رض لكي
يتم تقديم القان�ون اىل مجلس النواب
لغ�رض التصويت.وتاب�ع :ان مبل�غ

الق�رض س�يكفي لروات�ب الس�نة
الحالي�ة فقط .الفت�ا اىل :ان الحكومة
وع�دت بتقديم مرشوع قانون موازنة
 2021يف بداية الشهر املقبل .واكد :ان
موازنة  2021س�تؤمن الرواتب للسنة

االسواق واحملالت تشهد عزوفا من املواطنني جراء تأخري صرف الرواتب

املقبلة.من جهته ،اوضح مقرر اللجنة
املالية ،النائب احمد الصفار ،ان هناك
اعراض�ات ع�دة ع�ىل قان�ون تمويل
العج�ز امل�ايل ،منه�ا أن الحكوم�ة لم
تلتزم بقانون اإلدارة املالية ولم ترسل
موازنة  2021 2020-والذي من املقرر
أن يص�ل للربملان يف الخامس عرش من
ترشين األول.وذك�ر الصفار يف حديث
ل�”ال�زوراء” :ان املبال�غ املذك�ورة يف
القانون كبرية جدا ،ولم تقم الحكومة
بحس�ابات دقيقة لالي�رادات التي من
املمكن الحصول عليها س�واء كان ما
يتعل�ق باملناف�ذ أو الريب�ة أو حتى
اإليرادات األخرى غري النفطية.واضاف:
انه تمت مناقش�ة كل هذه االمور مع
رئيس ال�وزراء ووزي�ر املالية .مؤكدا:
انه ال يمكن اق�رار القانون بهذا املبلغ
الكب�ري والبد م�ن تخفيضه ع�ىل اقل
تقدير اىل اقل مما جاءت به الحكومة.
هذا وعق�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية
اجتماع�ا ً بحض�ور رئي�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظمي ،ملناقش�ة قانون
االقراض.وذكرت الدائرة اإلعالمية ،يف
بيان مقتضب ،أنه جرى اجتماع جمع
رئي�س مج�لس ال��وزراء واع��ضاء
اللج�نة امل�الية الن�يابي��ة مل�ناق�شة
ق�ان�ون االق���راض وم��وازن���ة
.2021

وفد اسود الرافدين يتوجه اىل االمارات ملواجهة االردن واوزبكستان وديا

ص6

الشرطة الربيطانية تعتذر عن طرد صحفيني وتهديدهم باالعتقال خالل تغطية تظاهرة

ص8

اصابات كورونا يف العراق تتجاوز نصف
املليون والوفيات اكثر من  11الف حالة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االثنني  ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق ،وفيم�ا
اك�دت تس�جيل  3184اصاب�ة جديدة و
 53حال�ة وف�اة وش�فاء  3305حاالت،
ح�ددت دائرت�ا صحة الرصاف�ة والكرخ
التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب
املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف وثيق�ة لها
تلقتها “ال�زوراء” :ان ع�دد الفحوصات
املختربي�ة ليوم ام�س ،17120 :ليصبح
ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة، 3019706:
مبين�ة ان�ه ت�م تس�جيل  3184اصاب�ة
جدي�دة و 53حال�ة وفاة وش�فاء 3305
حاالت.واضافت :ان عدد حاالت الش�فاء
ال�كيل ،)86.1%( 432233 :ام�ا ع�دد
حاالت االصاب�ات الكيل ،501733 :بينما
ع�دد الحاالت التي تحت العالج،58120 :
يف ح�ني ع�دد الحاالت الراق�دة يف العناية
املرك�زة ،376 :وع�دد ح�االت الوفي�ات
ال�كيل.11380 :م�ن جهته ،اعل�ن مدير
ع�ام صحة بغ�داد الرصاف�ة ،عبد الغني
الس�اعدي ،تس�جيل  537اصابة جديدة
بف�ريوس كورون�ا بينه�ا  395خ�الل
الرص�د الوبائ�ي للقطاع�ات الصحي�ة.
وقال الساعدي يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان “املؤسس�ات الصحية س�جلت امس
يف جان�ب الرصاف�ة  537اصاب�ة جديدة
بف�ريوس كورونا موزع�ة كالتايل395 :
حالة خ�الل الرصد الوبائ�ي للقطاعات
الصحي�ة  :قط�اع الرصاف�ة  43حالة /
قط�اع البلدي�ات االول  39حالة  /قطاع
الش�عب  33حالة /قطاع االستقالل 29
حالة /قطاع االعظمية  37حالة  /قطاع
الصدر  29حالة  /قطاع املدائن  77حالة
 /قطاع النهروان  35حالة  /قطاع بغداد
جديدة  47حالة  /قطاع البلديات الثاني

 26حالة  .واشار اىل ان  142حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية  :مدينة
الص�در  23حاالت محل�ة , 565 , 534 ,
 552 ,562االورف�يل  ,الج�وادر  ,جميلة
 ,الحبيبي�ة كي�ارة ,قطاعات 521 , ,34
 . 565 .قط�اع االعظمية  10حالة محلة
, 317 ,312 ,316.314 ,314 ,323
الشعب  11حالة محلة  337 ,317حي
البس�اتني  ,حي اور , 333 , 329 , 331.
, 341 , 345البلدي�ات  6ح�االت محلة .
 , 722 , 734الزراعي 502 , 506 , 771 ,
 , 504 ,شارع فلسطني  6حاالت محلة
، 503 ,505االمني  5حاالت محلة, 733 ,
 ،743 . 721 , 741بغداد جديدة  6حاالت
محلة , 704 , 706 709 , 701الزعفرانية
 8حال�ة محل�ة  , 958 ,ش�ارع املعه�د
 , 959 ,الزراع�ي  , 955 , 949 ,ارب�ع
ش�وارع  ,زيونة  3ح�االت ,712 , 716 ,
 ، 710املدائ�ن  7ح�االت  ,ج�ر دي�اىل ,
حي الوحدة ,الوردي�ة ،الكرادة  5حاالت
محل�ة , 909 , 906 , 905 ،905 ,903
حي تونس  3ح�االت محلة 301 , 302 .
 ، 303 ,العبي�دي  7ح�االت محلة 762 ,
 , 764 , 765,الزراع�ي ، 769.الطالبي�ة
حالتني محلة  , 320 , 323الثعالبة  ,بوب
الشام ،الحس�ينية  9حاالت محلة ,222
، 205 , 214 , 209 , 207 , 215البن�وك
 5ح�االت محل�ة  , 321الزراع�ي ،315 ,
الطالبي�ة 3ح�االت محل�ة ,332 ,322
 ،321املشتل  6حاالت محلة ,767 ,771
,751حي القاهرة 4ح�االت محلة ,311
، 318 ,313 ,309ح�ي الزهراء 4حاالت
محل�ة  , 759 , 757 ,الصلي�خ  3حاالت
محل�ة  ،32 ,304الغدي�ر حال�ة واح�دة
محل�ة ،706حي القاهرة  4حاالت محلة
 ،305 , 303الفحامة حالة واحدة .

تفاصيل ص2

ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسرب

واشنطن /متابعة الزوراء:
أعل�ن الرئي�س األمريك�ي ،دونال�د
ترام�ب ،ام�س االثن�ني ،إقال�ة وزي�ر

الدف�اع األمريكي مارك إس�رب ،وتعيني
كريس�توفر يس ميل�ر وزي�رًا للدف�اع
باإلنابة.

بايدن خيتار أبرز املرشحني للمناصب
األمريكية احلساسة
بغداد /متابعة الزوراء:
أم�ى الرئي�س األمريك�ي املنتخ�ب،
جو بايدن ،ومس�اعدوه ،عدة أش�هر يف
االس�تعداد النتقال�ه إىل البي�ت األبي�ض

وتش�كيل الفريق الذي نما ليضم مئات
العاملني ،مع تقدم الرئيس الديمقراطي
ملنصب يسعى للوصول إليه منذ عقود.

تفاصيل ص3

قائد عمليات بغداد يروي تفاصيل احلادثة

اِستشهاد وإصابة سبعة أشخاص بتعرض
إرهابي يف الرضوانية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني ا ِستش�هاد
وإصابة سبعة أشخاص بتعرض إرهابي
يف منطقة الرضواني�ة ببغداد ،فيما روى
قائ�د عملي�ات بغ�داد ،الفري�ق الرك�ن
قيس املحم�داوي ،تفاصيل الحادث الذي
ش�هدته منطقة.وذك�رت الخلية يف بيان
لها ،امس االثنني :أن» مجموعة ارهابية
مكون�ة مِ �ن أربع�ة أش�خاص قامت يف
س�اعة متأخرة من ليلة االحد ،بالتعرض
ع�ىل نقطة للصحوة يف قرية البالس�مة
يف منطقة الرضواني�ة ببغداد».واضافت
أن» عملي�ة التع�رض أ َّدت إىل ا ِستش�هاد
أربعة أش�خاص وج�رح ثالث�ة آخرين،
أحدهم غادر املستش�فى صب�اح امس.
م�ن جانب�ه ،روى قائد عملي�ات بغداد،
الفريق الركن قيس املحمداوي ،تفاصيل
الحادث الذي شهدته منطقة الرضوانية
ي�وم أم�س االول يف الس�اعة الحادي�ة
عرشة مس�اء.وقال املحم�داوي ،يف بيان

 :ان «مجموع�ة إرهابي�ة متكون�ة م�ن
ثالث�ة عن�ارص هاجمت نق�اط الصحوة
ع�ن ُبع�د» ،مبينا ان «الهج�وم اإلرهابي
خلف أربعة ش�هداء من عنارص الصحوة
أبن�اء الع�راق ،الذي�ن كان�وا متواجدين
يف النقط�ة ،كم�ا استش�هد مدنيان من
أبناء القري�ة القريبة من موقع الحادث،
ورشطي آخر من أبناء القرية كان خالل
فرة اس�راحته» .واض�اف ان «الهجوم
تس�بب بإصاب�ة ثالثة اش�خاص ،بينهم
اثن�ان إصابات بس�يطة احدهم�ا غادر
املستش�فى ،واآلخ�ر اجري�ت ل�ه عملية
ووضعه مستقر» ،مثمنا «موقف األهايل
عندما هبوا ملساندة القوات األمنية ،فهو
موقف أكثر من رائ�ع» .ونبه املحمداوي
االهايل بالق�ول «عندما يقع حادث أمني
ع�دم اللج�وء إىل تحركات م�ن القرى أو
املناط�ق املجاورة بدون تخطيط ،لتجنب
ارباك القطعات أو يعقد تدخل الجيش.

تفاصيل ص2

العراق والسعودية يتفقان على  13نقطة لتطوير التعاون املشرتك بينهما
بغداد /الزوراء:
اتفق�ت اللجن�ة السياس�يّة واألمنيّ�ة
والعس�كريّة املنبثق�ة ع�ن مجل�س
التنس�يق العراقي الس�عودي ،عىل 13
نقط�ة لتطوي�ر التعاون املش�رك بني
البلدين ،خالل اجتماعها امس االثنني،

برئاس�ة وزير الخارجية فؤاد حس�ني
ووزير الخارجية الس�عودي فيصل بن
فرحان آل س�عود ،بواس�طة االتصال
املرئي وبحضور أعض�اء اللجنة ،فيما
ح ّدد األمني العام ملجلس الوزراء ،حميد
الغزي ،أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي

القانونية النيابية لـ

الزوراء /خاص:
تواصل الكتل السياس�ية جدله�ا حول ترشيع
قان�ون املحكم�ة االتحادية العلي�ا بالرغم من
تحديد موعد إلج�راء االنتخابات ،وفيما حددت
اللجن�ة القانوني�ة النيابية ابرز املش�اكل التي
تعيق ترشي�ع قانون املحكمة االتحادية ،اكدت
ان عدم حس�م مل�ف املحكم�ة يعرق�ل اجراء

خالل األسبوع املقبل ،بعد االنتهاء من
عملية تأهيله.وذكرت وزارة الخارجية
يف بي�ان  :أن الجانبني ناقش�ا القضايا
املطروح�ة عىل جدول أعم�ال اللجنة،
وبما يعزز تطوير التعاون املشرك بني
البلدين ويف مختلف املجاالت» .وأضافت

أن الجانب�ني اتفق�ا ع�ىل «اس�تمرار
التع�اون والتنس�يق يف القضاي�ا
السياس�ية واألمني�ة والعس�كرية،
والعمل عىل وضع رؤية مشركة ألهم
القضاي�ا التي تهم البلدين ويف مختلف
املج�االت ،إضاف�ة إىل تقدي�م الدع�م

الفتت�اح امللحقي�ة التجاري�ة للمملكة
العربية الس�عودية يف بغداد ،واإلرساع
يف فتح منفذ عرعر الحدودي ملا له من
أهميّة يف تعزي�ز التعاون التجاري بني
البلدين».

تفاصيل ص3

 :عدم حسم ملف احملكمة االحتادية يهدد إجراء االنتخابات يف موعدها

االنتخاب�ات يف موعده�ا املقرر.وق�ال عض�و
اللجنة القانونية ،النائب سليم همزة ،يف حديث
ل�»الزوراء» :ان الكتل السياسية داخل مجلس
الن�واب واالحزاب السياس�ية ل�م تتوصل حتى
اآلن اىل ح�ل بش�أن اكتمال النص�اب القانوني
للمحكم�ة االتحادي�ة الس�يما بع�د اخت�الل
نصابها بس�بب وفاة عضوي�ن ،واحالة الثالث

إصابة الرئيس األوكراني
ووزير اإلسكان األمريكي
بفريوس كورونا
كييف /متابعة الزوراء:
أعل�ن الرئي�س األوكران�ي ،فالديمري زيلينس�كي ،امس االثنني ،ع�ن إصابته
بف�ريوس كورونا املس�تجد ،فيما أفادت تقارير أمريكية بأن وزير اإلس�كان
بن كارس�ون مص�اب بفريوس كورونا.وج�اء يف بيان ن�رشه مكتب الرئيس
األوكراني عىل صفحته يف “فيسبوك”“ :لألسف جاء فحص الرئيس األوكراني
فالديمري زيلينس�كي لعدوى كورونا كوفي�د -19إيجابيا .واضاف  :ان رئيس
البالد بحالة جيدة وسيواصل مهامه عن بعد وهو يف العزل الذاتي” .ويف سياق
اخر ،أفادت تقارير إعالمية أمريكية بأن وزير اإلسكان ،بن كارسون ،مصاب
بف�ريوس كورون�ا ،ليصبح أح�دث ضحية لتف�يش كورون�ا يف البيت األبيض
وبني كبار مستش�اري الرئيس دونالد ترامب.وقال مراسل قناة “ ”ABCعىل
“توير” إن نتائج اختبار كارس�ون لكوفيد -19جاءت إيجابية.وذكر مصدر
مطل�ع لوكالة “رويرز” ي�وم الجمعة :إنه تم تش�خيص كورونا لدى رئيس
موظف�ي البيت األبي�ض مارك ميدوز األس�بوع املايض ،حيث ظه�ر مرارا يف
املناسبات العامة دون ارتداء كمامة ليعلن إصابته بفريوس كورونا.

ع�ىل التقاعد.واض�اف :ان ع�دم حس�م مل�ف
املحكمة االتحادية يعني عدم اجراء االنتخابات
يف موعدها املق�رر الن املحكمة الجهة الوحيدة
التي تصادق عىل نتائج االنتخابات .الفتا اىل :ان
هناك رأي�ني يف مجلس النواب ،احدهما مقرح
تعدي�ل م�رشوع قان�ون املحكم�ة االتحادية،
واالخر مرشوع قانون جديد.واوضح :ان تعديل

القان�ون ال يحت�اج اىل وق�ت طوي�ل ،لكن فيه
بعض املخالفات الدس�تورية ،السيما للمادتني
 91و ،92النه صدر يف عهد حكومة اياد عالوي
ال�ذي ن�ص يف حينها عىل ان تك�ون مرشوعية
السلطة القضائية يستمر لحني اقرار الدستور
وتشكيل املحكمة االتحادية.

تفاصيل ص3

بعد انطالق جولة جديدة من احلوار يف تونس

مسودة احلوار اللييب ..دعوة النتخابات رئاسية وبرملانية
وعودة آمنة للنازحني
تونس /متابعة الزوراء:
م�ع انطالق جولة جديدة م�ن الحوار الليبي
يف تون�س ،ام�س االثن�ني ،كش�فت وس�ائل
إع�الم ليبي�ة عن أب�رز م�ا جاء يف مس�ودة
الحوار الس�يايس ،حيث دعت إلنهاء املرحلة
التمهيدي�ة يف ليبي�ا بانتخاب�ات رئاس�ية
وبرملانية وفقا ً للقاعدة الدستورية.وأوضحت
املس�ودة أن�ه “يف حال ل�م يت�م االتفاق عىل
املسار الدستوري خالل  7أشهر يعود مللتقى
الح�وار الس�يايس تقدي�م الصيغ�ة املالئمة
إلنجاز قاع�دة دس�تورية لالنتخابات”.كما
شددت عىل “التزام املؤسسات املعنية باملسار
الدس�توري بالتنس�يق والتش�اور إلنج�از
العملي�ة الدس�تورية يف م�دة ال تتج�اوز 60

يوم�ا ً من بدء املرحل�ة التمهيدية” ،داعية إىل
أن “يتم العمل عىل تفعيل قانون العفو العام
والعودة اآلمنة للمبعدي�ن والنازحني”.وعىل
وفق املس�ودة“ ،يجب أن تح�رص الحكومة
عىل ترشيد النفقات العامة وااللتزام بمبادئ
املس�ؤولية املالي�ة والش�فافية ومكافح�ة
الفس�اد .ويت�وىل رئي�س الحكومة املس�مى
اختي�ار ال�وزراء والنائب�ني م�ن مناط�ق
مختلف�ة”.إىل ذل�ك ،س�يصدر امللتقى الئحة
تنظم القواعد املتعلقة بتس�يري عمل املجلس
الرئ�ايس ،بحس�ب املس�ودة.يذكر أن ملتقى
الح�وار الليب�ي ال�ذي ترع�اه األم�م املتحدة
انطل�ق ،ام�س االثن�ني ،تحت ش�عار “ليبيا
ً
ممث�ال ع�ن األط�راف
أوالً” ،بمش�اركة 75

الليبي�ة ،يف ضاحي�ة قمرت ق�رب العاصمة
التونس�ية.وأرشف الرئي�س التونيس ،قيس
س�عيد ،ورئيس�ة بعثة األمم املتحدة باإلنابة
ستيفاني ويليامز ،عىل إطالق الحوار الليبي،
كم�ا ح�ر دبلوماس�يون ع�رب وأجانب.
وأدىل سعيد بكلمة يف االفتتاح ،متهما ً جهات
خارجي�ة بالعمل عىل تقس�يم ليبيا.بدورها
ألقت ،ويليامز ،كلمة افتتاحية ،مشددة عىل
ح�ق الش�عب الليبي بحماية وطن�ه وثروات
بالده .كما أك�دت أن هذا امللتقى يأتي ضمن
الخطوات الهادفة إىل التقدم يف مس�ار الحل،
مش�ددة ع�ىل اعتم�اد املجتم�ع ال�دويل عىل
الليبيني من أجل التوصل إىل حل ،الفتة إىل أن
“الطريق ليس مفروشا ً بالورود”.

بعد انتهاء املرحلة الثالثة الختبارات لقاح كورونا

شركتا “فايزر” و”بايونتيك” تعلنان أن لقاحهما ضد كوفيد “ 19 -فعّال بنسبة ”% 90

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت رشكت�ا “فاي�زر” (الواليات
املتح�دة) و”بايونتي�ك” (أملانيا) أن
اللقاح ضد كوفي�د -19الذي تعمالن
عىل تطويره “ف ّعال بنس�بة ،”90%
بع�د التحلي�ل األويل لنتائ�ج املرحلة
الثالث�ة م�ن التج�ارب الريري�ة
الجاري�ة حالي�اً ،وهي األخ�رية قبل
تقديم طلب ترخيصه.وأتى اإلعالن يف

وقت تسجل فيه اإلصابات بفريوس
كورون�ا املس�تجد ارتفاع�ا كبريا يف
العال�م م�ا أرغم ماليني األش�خاص
يف العال�م إىل الع�ودة إىل تداب�ري
اإلغ�الق وزاد م�ن األرضار الالحق�ة
باالقتص�اد.وأدى اإلع�الن إىل ارتفاع
كب�ري يف البورص�ات األوروبي�ة ويف
أسعار النفط .كما سجل سهم فايزر
ارتفاع�ا بنس�بة  15%قب�ل الفت�ح

يف بورص�ة وول س�ريت.وقال ،جو
بايدن ،الفائز باالنتخابات الرئاس�ية
األمريكي�ة :إن ه�ذا االع�الن يعط�ي
“أم�ال إال ان املعركة طويلة أمامنا”.
أما الرئيس األمريكي املنتهية واليته،
دونال�د ترام�ب ،ال�ذي لعب�ت إدارته
للوب�اء دورا يف خس�ارته االنتخابات
األسبوع املايض ،فاعترب اإلعالن “نبأ
سارا”.وأظهرت النتائج األولية توفري

حماية للمرىض بعد س�بعة أيام من
تلق�ي الجرع�ة الثاني�ة و 28يوم�ا ً
م�ن تلق�ي الجرع�ة األوىل.وتوقعت
الرشكت�ان توف�ري م�ا يص�ل إىل 50
ملي�ون جرعة من اللقاح يف العالم يف
العام  2020وحتى  1,3مليار جرعة
الع�ام .2021وق�ال رئي�س رشك�ة
فايزر ومديره�ا العام ،ألبريت بورال،
يف بيان“ :بعد أكثر من ثمانية أش�هر

عىل بدء (تفيش) أسوأ وباء منذ أكثر
م�ن قرن ،نعد أن ه�ذه املرحلة تمثل
خط�وة مهم�ة إىل األم�ام بالنس�بة
للعال�م يف معركتنا ضد كوفيد.”-19
وأضاف “املجموع�ة األوىل من نتائج
املرحل�ة الثالث�ة من تجربتن�ا للقاح
ضد كوفي�د ،-19أعطت الدليل األويل
ع�ىل ق�درة لقاحنا ع�ىل الوقاية من
كوفيد.”-19
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قائد عمليات بغداد يروي تفاصيل احلادثة

اِستشهاد وإصابة سبعة أشخاص بتعرض إرهابي يف الرضوانية

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني ا ِستشهاد
وإصابة سبعة أشخاص بتعرض إرهابي
يف منطقة الرضوانية ببغداد ،فيما روى
قائد عمليات بغداد ،الفريق الركن قيس
املحمداوي ،تفاصيل الحادث الذي شهدته
منطقة.
وذكرت الخلية يف بيان لها ،امس االثنني:
أن» مجموعة ارهابية مكونة مِ ن أربعة
أشخاص قامت يف ساعة متأخرة من ليلة
االحد ،بالتعرض عىل نقطة للصحوة يف
قرية البالسمة يف منطقة الرضوانية
ببغداد».
واضافت أن» عملية التعرض أ َّدت إىل
ا ِستشهاد أربعة أشخاص وجرح ثالثة
آخرين ،أحدهم غادر املستشفى صباح
امس.
من جانبه ،روى قائد عمليات بغداد،
الفريق الركن قيس املحمداوي ،تفاصيل
الحادث الذي شهدته منطقة الرضوانية

يوم أمس االول يف الساعة الحادية عرشة
مساء.
وقال املحمداوي ،يف بيان  :ان «مجموعة
إرهابية متكونة من ثالثة عنارص
هاجمت نقاط الصحوة عن بُعد» ،مبينا
ان «الهجوم اإلرهابي خلف أربعة شهداء
من عنارص الصحوة أبناء العراق ،الذين
كانوا متواجدين يف النقطة ،كما استشهد
مدنيان من أبناء القرية القريبة من
موقع الحادث ،ورشطي آخر من أبناء
القرية كان خالل فرتة اسرتاحته».
واضاف ان «الهجوم تسبب بإصابة
ثالثة اشخاص ،بينهم اثنان إصابات
بسيطة احدهما غادر املستشفى ،واآلخر
اجريت له عملية ووضعه مستقر»،
مثمنا «موقف األهايل عندما هبوا ملساندة
القوات األمنية ،فهو موقف أكثر من
رائع».
ونبه املحمداوي االهايل بالقول «عندما
يقع حادث أمني عدم اللجوء إىل تحركات

من القرى أو املناطق املجاورة بدون
تخطيط ،لتجنب ارباك القطعات أو يعقد
تدخل الجيش ،بخاصة يف تلك املناطق
حيث بواقعها الزراعي» ،الفتا اىل «اني منذ
ليلة أمس حتى ظهر اليوم كنت مع األهايل
وذوي الضحايا ومع قادة الصحوات
وقادة الجيش املتواجدين هناك».
وتابع ان «ما حصل هو لرتك عنرصين
من الصحوة برج املراقبة ،مما سهل
عملية استهدافهم ،لكن وبعد تدخل
الجيش البطل وقسم من األهايل تمت
معالجة اإلرهابيني ومنعهم من الوصول
اىل القرية والنقاط املستهدفة ،وقلل
الكثري من الضحايا».
واكد املحمداوي انه «تم اتخاذ إجراءات
بهذا الخصوص تتعلق بتعزيز نقاط
الصحوة ،قسم من النقاط سوف تكون
مشرتكة فيما يتعلق بتعزيز موقفهم من
السالح والعتاد ،فحقيقة هذا املنطقة منذ
فرتة طويلة تشهد استقرارا ً أمنيا ً كامالً،

كما أن األهايل متعاونه وتنبذ اإلرهاب
ومواقفهم مرشف ،من أهايل وعشائر
وأوالدهم من القطعات األمنية».
ولفت قائد عمليات بغداد اىل ان «هناك
جهدا استخباراتيا مهما ،فبعد ساعة
من الحادث ،تم إلقاء القبض عىل أحد
األشخاص ،كان اإلرهابيون يتواجدون
يف منزله وقت الحادث ألكثر من ساعة،
ويجري التحقيق حالياً» ،موضحا انه
«بهمة الجهد االستخباراتي وتعاون
املدنيني وابطال أبناء الصحوات نعد شعبنا
وذوّي الضحايا أن نصل إىل االرهابيني،
ُ
ونشدد أيضا ً عىل ابناء الصحوات التواجد
داخل الربج اثناء الواجب وااللتزام به،
وعدم الخروج من موقعهم حتى ال تحدث
خروقات امنية».
وطالب قائد عمليات بغداد «وسائل
اإلعالم والسياسيني بعدم ارباك الوضع
األمني عرب رسد معلومات أو أعداد
ضحايا قد تكون غري دقيقة».

بعد تسجيل  3184إصابة جديدة و 53حالة وفاة

كورونا يصيب أكثر من نصف مليون عراقي وحاالت الشفاء تتجاوز %86
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني  ،املوقف
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  3184اصابة جديدة و  53حالة
وفاة وشفاء  3305حاالت ،حددت دائرتا صحة الرصافة
والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة لها تلقتها «الزوراء» :ان عدد
الفحوصات املختربية ليوم امس ،17120 :ليصبح عدد
الفحوصات الكلية ، 3019706:مبينة انه تم تسجيل
 3184اصابة جديدة و 53حالة وفاة وشفاء 3305
حاالت.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل432233 :
( ،)%86.1اما عدد حاالت االصابات الكيل،501733 :
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج ،58120 :يف حني
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،376 :وعدد
حاالت الوفيات الكيل.11380 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة ،عبد
الغني الساعدي ،تسجيل  537اصابة جديدة بفريوس
كورونا بينها  395خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء» :ان «املؤسسات
الصحية سجلت امس يف جانب الرصافة  537اصابة
جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل 395 :حالة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية  :قطاع الرصافة 43
حالة  /قطاع البلديات االول  39حالة  /قطاع الشعب
 33حالة /قطاع االستقالل  29حالة /قطاع االعظمية
 37حالة  /قطاع الصدر  29حالة  /قطاع املدائن 77
حالة  /قطاع النهروان  35حالة  /قطاع بغداد جديدة

 47حالة  /قطاع البلديات الثاني  26حالة .
واشار اىل ان  142حالة خالل مراجعتهم للمؤسسات
الصحية  :مدينة الصدر  23حاالت محلة , 565 , 534 ,
 552 ,562االورفيل  ,الجوادر  ,جميلة  ,الحبيبية كيارة,
قطاعات  . 565 . 521 , ,34قطاع االعظمية  10حالة
محلة  , 317 ,312 ,316.314 ,314 ,323الشعب 11
حالة محلة  337 ,317حي البساتني  ,حي اور 331.
, 341 , 345 , 333 , 329 ,البلديات  6حاالت محلة
 , 722 , 734 .الزراعي , 504 , 502 , 506 , 771 ,
شارع فلسطني  6حاالت محلة ، 503 ,505االمني 5
حاالت محلة ،743 . 721 , 741 , 733 ,بغداد جديدة 6
حاالت محلة , 704 , 706 709 , 701الزعفرانية  8حالة
محلة  , 958 ,شارع املعهد  , 959 ,الزراعي , 949 ,
 , 955اربع شوارع  ,زيونة  3حاالت 710 ,712 , 716 ,
 ،املدائن  7حاالت  ,جرس دياىل  ,حي الوحدة ,الوردية،
الكرادة  5حاالت محلة , 909 , 906 , 905 ،905 ,903
حي تونس  3حاالت محلة  ، 303 , 301 , 302 .العبيدي
 7حاالت محلة  , 764 , 765, 762 ,الزراعي 769.
،الطالبية حالتني محلة  , 320 , 323الثعالبة  ,بوب
الشام ،الحسينية  9حاالت محلة 209 , 207 , 215 ,222
، 205 , 214 ,البنوك  5حاالت محلة  , 321الزراعي ,
 ،315الطالبية 3حاالت محلة  ،321 ,332 ,322املشتل
 6حاالت محلة ,751 ,767 ,771حي القاهرة 4حاالت
محلة ، 318 ,313 ,309 ,311حي الزهراء 4حاالت
محلة  , 759 , 757 ,الصليخ  3حاالت محلة ،32 ,304
الغدير حالة واحدة محلة ،706حي القاهرة  4حاالت
محلة  ،305 , 303الفحامة حالة واحدة .
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع الحاالت اىل الحجر

الصحي لتلقي العالج وفق الربوتوكوالت املعتمدة»،
مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 64984
تويف منهم  1376لالسف فيما اكتسب الشفاء 58920
حالة شفاء واملتبقي قيد العالج .»4688
وثمن الساعدي «الجهود التي تبذل من قبل مالكات
صحة الرصافة ملعالجة مصابي فريوس كورونا مضحني
بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ املوقف الوبائي لها مع
اعداد وعناوين الحاالت املشخصة يف مخترباتها بمرض
فريوس كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاية الساعة العارشة من ليلة االحد واملعلن عنها امس
االثنني.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد
االصابات  639موزعة كاآلتي :أبو غريب  /67ابو دشري
 /11االسكان  /2االعالم  /21البياع  /14التاجي /18
الرتاث  /7الحارثية  /1الحرية  /20الخطيب /7
الــدورة  /53الدولعي  /1الرحمانية  /1السيدية /7
الشعلة  /28الصالحية  /13الطارمية  /40العامرية
 /6العطـيـفيـة  /1الغزاليـة  /18القادسيـة
 /22الكاظميـة  /22املحمودية  /35املـعالـف /1
املشاهدة  /1املنصور  /19املواصالت  /2الوشاش /3
اليـرموك  /30جــكوك  /13حي الجامعة  /19حي
الجهاد  /61حي الخرضاء  /9حي العامل  /21حي
العدل  /13سبع البور  /3سجن مكافحة االرهاب /1
شارع حيفا  /4كرادة مريم  /1مجمع مطار بغداد
 /1سكنة جانب الرصافة  /16محافظة ذي قار /1
محافظة بابل .2
واضافت :ان عدد الشفاء ،603 :الوفيات .3 :

حمافظة ذي قار
قسم العقود احلكومية
العدد1461 :
التاريخ 2020/11/5:

/E-mail:GC.thiqar@yahoo.comامييل قسم العقود احلكومية
املناقصة :رقم ( )18لسنة  2020خطة تنمية االقاليم 2019
اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م/اعادة اعالن
إلحاقا ً بإعالننا املرقم  303يف ..2020/3/4
ُ
تعلـن محافظـة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (انشـاء وتطوير مداخـل مدينة النرص) ضمن خطة تنمية
االقاليـم لعام  2019واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسـنة  2014املعدلة الصـادرة من وزارة التخطيط
والضوابـط امللحقة بهـا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام  .2019ان وثيقـة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن
املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (العدالة – الزمان – الزوراء).
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كافة من الدول املؤهلة االشـرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول
املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي
العطاء .ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسابات املشـاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم
عقـد املؤتمـر الخاص باالجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ( )12ظهرا من يـوم االثنني املصادف
 2020/11/9يف بنايـة (مديريـة بلديـات) فعىل الراغبـني من الرشكات واملقاولـني العراقيني املؤهلـني واملصنفني من الدرجة
املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي
قار لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم
تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء
املستمسكات التالية-:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة-:
ج -الكوادر الفنية
ت
1

2

الكوادر الفنية
مهندس مدني

مساح

العدد
2

1

د -املتطلبات املالية:
اوال -:املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي ()29,992,000
تسعة وعرشون مليون وتسعمائة واثنان وتسعون الف دينار عراقي .
هـ -املتطلبات القانونية-:
اوال -:االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطـاء –اليوجد تضارب باملصالح ,لم يتـم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة
السـوداء ،الـرشكات اململوكـة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليـا وانها تعمل وفق القانون التجـاري وان ال تكون
وكاالت تابعة لصاحب العمل) غري مسـتبعدة من قبل صاحب العمل او اسـتنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس
االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانياً -:عدم ممانعة (نسـخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة
ذي قار.
ثالثاً :شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة
لدى وزارة الخارجية العراقية.
رابعاً :هوية تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب
ما مطلوب يف الجدول ادناه.
خامساً :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة)
 -2كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك
مصـدق او سـفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينيـة 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 املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع
العقـد تقديم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة عىل ان يكـون خطاب ضمان صادر من احد املصارف
العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها

ملعايري التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عـن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها
العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بأن يشـغل ما اليقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف
حالة اعتذار املركز عن توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسـمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ اسـتالم
املركز للطلب.
 -8يف حالة اشـرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه
عىل ان يقدم عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة
معـزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حال رسـو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديـم الرشاكة بينهما مصدق
اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة التتجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب 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 مسؤولية الكشـف 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 االولية املصنعـة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية
املجهزة مدى 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 آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا من يوم االحد املصادف  2020/11/22اىل العنوان التايل محافظة
ذي قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرصف الرشيد -فرع ذي قار ( 535مبنى
هيئـة االعمـار سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حـرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات
العطـاء وتكـون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب ،وتكون جميـع االوراق مختومة بختم املقـاول مع ذكر العنوان
الكامـل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحتـه ،ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم
البطاقـة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديـم عن طريق الربيد االلكرتوني،
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل محافظة ذي قار-صوب الشامية-شارع
االمام عيل(ع) ،وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح 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.
 -16عـىل الطرف الثاني تقديم تعهد خطي مصدق من قسـم الشـؤون القانونية يف ديـوان محافظة ذي قار يتضمن املبترشة
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.
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العدد 7362 :الثالثاء  10 -تشرين الثاني 2020

الالمي :املراهنة على العراق والعراقيني
أفضل من املراهنة على ترامب وبايدن
بغداد /الزوراء:
أكد نقيب الصحفيني العراقيني ،رئيس اتحاد الصحفيني
العرب ،مؤيد الامي ،ان املراهنة عىل العراق والعراقيني
فق�ط افضل م�ن املراهنة ع�ىل ترامب وباي�دن ،مؤكدا
انهم س�يجدون س�امتهم وبلدهم بأفض�ل حال.وقال
الام�ي ،يف تغريدة له عىل “توي�رت” تابعتها “الزوراء”:
“رحل ترامب وخرس من راهن عليه كثرياً ..وجاء بايدن
وس�ريحل ايض�ا وس�يخرس من يراه�ن عليه كث�ريا ً”.
واض�اف الامي“ :راهنوا فقط ع�ىل العراق والعراقيني،
ستجدون سامتكم وبلدكم بأفضل حال”.

حددت أبرز املشاكل اليت تعيق تشريع قانونها

القانونية النيابية لـ  :عدم حسم ملف احملكمة
االحتادية يهدد إجراء االنتخابات يف موعدها
الزوراء /حسني فالح:
تواص�ل الكت�ل السياس�ية جدله�ا ح�ول
ترشي�ع قان�ون املحكمة االتحادي�ة العليا
بالرغم من تحديد موعد إلجراء االنتخابات،
وفيما ح�ددت اللجن�ة القانوني�ة النيابية
اب�رز املش�اكل الت�ي تعيق ترشي�ع قانون
املحكم�ة االتحادية ،اكدت ان عدم حس�م
مل�ف املحكمة يعرقل اج�راء االنتخابات يف
موعدها املقرر.
وقال عضو اللجنة القانونية ،النائب سليم
هم�زة ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان الكتل
السياس�ية داخل مجلس النواب واالحزاب
السياس�ية ل�م تتوص�ل حت�ى اآلن اىل حل
بش�أن اكتمال النصاب القانوني للمحكمة
االتحادي�ة الس�يما بع�د اخت�ال نصابها
بس�بب وفاة عضوين ،واحال�ة الثالث عىل
التقاعد.
واض�اف :ان ع�دم حس�م مل�ف املحكم�ة
االتحادي�ة يعني عدم اج�راء االنتخابات يف
موعدها املقرر الن املحكمة الجهة الوحيدة
الت�ي تصادق عىل نتائ�ج االنتخابات .الفتا
اىل :ان هن�اك رأي�ني يف مجل�س الن�واب،
احدهم�ا مق�رتح تعدي�ل م�رشوع قانون
املحكمة االتحادية ،واالخر مرشوع قانون
جديد.
واوض�ح :ان تعدي�ل القان�ون ال يحتاج اىل
وق�ت طوي�ل ،لكن في�ه بع�ض املخالفات
الدستورية ،السيما للمادتني  91و ،92النه
صدر يف عهد حكومة اياد عاوي الذي نص
يف حينها عىل ان تكون مرشوعية الس�لطة
القضائي�ة يس�تمر لح�ني اقرار الدس�تور
وتشكيل املحكمة االتحادية.
وتاب�ع :ان�ه يج�ب ترشي�ع قان�ون جديد
يح�ل املش�اكل واملعوق�ات الت�ي تع�رتض
عمل املحكم�ة االتحادية .مؤكدا :ان وجود
املحكم�ة االتحادي�ة رضوري م�ن ناحية
املصادقة عىل نتائ�ج االنتخابات او الطعن
بالقوانني التي تصدر من مجلس النواب يف
حال فيها خلل دستوري.
واش�ار اىل :ان اب�رز املش�اكل الت�ي تعي�ق

اق�رار قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة والتي
مازال�ت الكتل السياس�ية تبحث بش�أنها
هي م�ن الجهة الت�ي ترش�ح القضاة هل
جه�ة سياس�ية ام االح�زاب ام الحكوم�ة
الن املحكم�ة االتحادية عىل وفق الدس�تور
مس�تقلة مالي�ا واداري�ا ،وكذل�ك اط�اق
العم�ر ،ففي القانون القدي�م يكون العمر
اىل ح�د املم�ات ،وكم�ا معلوم ان االنس�ان
لدي�ه قوة لحد ما ،واملش�كلة الثالثة تتمثل
يف .التصوي�ت داخل املحكمة االتحادية هل
لاغلبي�ة واالجم�اع ،وهل له ح�ق الفيتو،
وكذلك فقهاء الرشيعة االس�امية هل لهم
حق االستشارة إلبداء الرأي.
ولفت اىل :ان املحكم�ة االتحادية عىل وفق
امل�ادة  91م�ن الدس�تور هي اعىل س�لطة
قضائية بالدولة وقراراتها ملزمة ومستقلة
اداري�ا ومالي�ا ،مرجح�ا حس�م القضاي�ا
العالقة خال جلسات الرملان املقبلة.
من جهته ،كشفت اللجنة القانونية النيابية
عن وجود ثاث نق�اط خافية تؤخر إقرار
قانون املحكمة االتحادية.
وقال عضو اللجنة ،النائب حسن فدعم :إن
“هناك اختافا ً يف املفاهيم عىل القانون بني
القوى السياس�ية ،الخاف األول :مَ ن الذي
يش�كل املحكم�ة االتحادي�ة؟ أم�ا الخاف
الثاني فهو يف آلية التصويت داخل املحكمة،
وكيف يتخذ القرار،س�واء كان باإلجماع أو
غريه” .الفتا ً إىل أن”موضوع الخاف اآلخر
فه�و خاص بفقه�اء الرشيع�ة والقانون،
وهل يكونون مصوتني أم ال؟ “.
وأض�اف أن “اللجن�ة القانوني�ة تنتظ�ر
التواف�ق ب�ني املكون�ات م�ن أج�ل ط�رح
القان�ون للتصويت داخل مجل�س النواب،
وهذه االشكاالت الثاثة ما زالت قائمة”.
وأش�ار إىل أن “قان�ون املحكم�ة االتحادية
يحت�وي عىل جنبتني ،األوىل أن هناك قانونا ً
مع�دالً رقم  30لع�ام  ،2005وهذا القانون
ه�و م�ن ال�دورة الرملاني�ة الس�ابقة ،أما
الجنب�ة الثانية فإن هن�اك مرشوع قانون
آخر مقدما ً من رئاسة الجمهورية”.
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العراق والسعودية يتفقان على  13نقطة لتطوير التعاون املشرتك بينهما
بغداد /الزوراء:
اتفقت اللجنة السياسيّة واألمنيّة والعسكريّة
املنبثق�ة ع�ن مجل�س التنس�يق العراق�ي
الس�عودي ،ع�ىل  13نقط�ة لتطوي�ر التعاون
املش�رتك بني البلدي�ن ،خ�ال اجتماعها امس
االثنني ،برئاس�ة وزير الخارجية فؤاد حس�ني
ووزير الخارجية الس�عودي فيصل بن فرحان
آل س�عود ،بواس�طة االتصال املرئي وبحضور
أعضاء اللجن�ة ،فيما ح ّدد األمني العام ملجلس
ال�وزراء ،حميد الغ�زي ،أن افتتاح منفذ عرعر
الحدودي خال األس�بوع املقب�ل ،بعد االنتهاء
من عملية تأهيله.
وذك�رت وزارة الخارجية يف بيان  :أن الجانبني
ناقش�ا القضايا املطروحة عىل ج�دول أعمال
اللجنة ،وبما يعزز تطوير التعاون املشرتك بني
البلدين ويف مختلف املجاالت”.
وأضاف�ت أن الجانب�ني اتفق�ا عىل “اس�تمرار
التع�اون والتنس�يق يف القضاي�ا السياس�ية
واألمنية والعس�كرية ،والعمل عىل وضع رؤية
مش�رتكة ألهم القضايا التي ته�م البلدين ويف
مختل�ف املج�االت ،إضاف�ة إىل تقدي�م الدع�م
الفتت�اح امللحقي�ة التجارية للمملك�ة العربية
الس�عودية يف بغ�داد ،واإلرساع يف فت�ح منف�ذ
عرع�ر الح�دودي مل�ا له م�ن أهميّ�ة يف تعزيز
التعاون التجاري بني البلدين”.
واتف�ق الجانب�ان أيض�ا ،وفق�ا للبي�ان ،عىل
تس�هيل إجراءات منح س�مات الدخول لرجال
األعمال يف كا البلدين ،ودراسة إمكانية توقيع
مذك�رة تفاهم إلعفاء حاميل جوازات الس�فر

الدبلوماس�ية والخدمة والخاصة من س�مات
الدخول لكا البلدين ،عدا موس�م الحج ،فضا
عن التش�اور والتنس�يق فيما يتعلّ�ق بالدعم
املتب�ادل يف املحاف�ل الدولية ،وتعزي�ز التعاون
األمن�ي واالس�تخباري فيما يتعل�ق بمكافحة
الجريمة والتهريب”.
كما اتفق�ا عىل اإلرساع بالتوقي�ع عىل مذكرة
تفاه�م أمنيّ�ة ب�ني وزارت�ي الداخلي�ة يف كا
البلدي�ن ،والتعاون يف املجاالت العس�كرية من
خ�ال إقامة تمارين مش�رتكة يف إطار مذكرة
تفاه�م ترم بني البلدين يف املجال العس�كري،
وافتت�اح ملحقي�ة عس�كرية يف كا البلدي�ن
وتب�ادل الدورات التدريبي�ة والخرات يف مجال
الدراس�ات والتخطي�ط االس�رتاتيجي ،إضافة
إىل االس�تمرار بدعم جه�ود الع�راق بالتعاون

م�ع التحال�ف ال�دويل ملكافحة تنظي�م داعش
اإلرهابي”.
ولفت البيان إىل أن “اللجنة السياسيّة واألمنيّة
والعس�كريّة املنبثق�ة ع�ن مجلس التنس�يق
العراق�ي الس�عودي ،اتفقت أيض�ا عىل العمل
عىل وضع رؤية مشرتكة تجاه قضايا املنطقة
(القضية الفلس�طينية ،س�وريا ،تركيا ،ليبيا،
اليم�ن) ،وتأم�ني حماي�ة الطري�ق التج�اري
الرابط بني البلدين”.
وأش�ارت وزارة الخارجي�ة ،وفق�ا لبيانه�ا إىل
أن�ه “يف خت�ام االجتم�اع اتف�ق الجانبان عىل
االس�تمرار يف التع�اون والتنس�يق يف مختل�ف
املج�االت وتبادل الزي�ارات واس�تمرار انعقاد
اللجنة املنبثقة عن املجلس وبما يعزز التعاون
الثنائ�ي ويحق�ق طموحات قيادتي وش�عبي

البلدين”.
يف غض�ون ذل�ك ،ح� ّدد األم�ني الع�ام ملجلس
ال�وزراء ،حمي�د الغ�زي ،موعد افتت�اح منفذ
عرعر الحدودي.
وقال املتحدث باس�م األمانة ،حي�در مجيد ،يف
ترصي�ح صحف�ي :إن “الغزي أك�د أن افتتاح
منفذ عرعر الحدودي خال األسبوع املقبل ،بعد
االنتهاء من عملية تأهيله ،واس�تئناف عملية
التبادل التجاري بني العراق والسعودية”.
ونق�ل مجي�د ع�ن الغ�زي ،قول�ه :ان “عملية
التأهيل شملت إنشاء ساحات للتبادل التجاري
وبوابات إلكرتونية.
وأض�اف أن “اجتم�اع املجلس التنس�يقي بني
الجانبني العراقي والس�عودي ليوم غد (اليوم)
ع�ر الدائ�رة التلفزيونية املغلقة ،س�يتضمن
بحث ما تمت مناقش�ته من اللج�ان الفرعية
املنبثقة عن املجلس وتوقيعه ،واملصادقة عليه
وتحويله من الورق اىل أرض الواقع.
وأش�ار إىل أنه “سيتم تمويل عدد من املشاريع
الحيوي�ة املتوقفة يف الع�راق ،والتي وصلت إىل
نسب إنجاز متقدمة عر مؤتمر الكويت الدويل
لدعم العراق ،وس�يتم تمويلها من قبل الجانب
السعودي”.
ولف�ت إىل أن�ه “س�يتم فت�ح ف�رع للمرصف
التج�اري العراق�ي يف الس�عودية” ،مؤك�دا أن
“االتفاقي�ات ستس�هم يف تطوي�ر االقتص�اد
العراق�ي والتوس�ع يف جمي�ع املج�االت ،م�ا
سيس�هم يف اس�تقطاب الكف�اءات واألي�ادي
العاملة”.

أبرز المرشحين للمناصب الحساسة األمريكية

“خملصون” يعتمد عليهم بايدن يف تشكيل إدارته اجلديدة ومعاجلة تركة ترامب الثقيلة

واشنطن /متابعة الزوراء:
أمىض الرئي�س األمريكي املنتخب،
ج�و باي�دن ،ومس�اعدوه ،أش�هرا ً
يف االس�تعداد النتقال�ه إىل البي�ت
األبيض وتش�كيل الفريق الذي نما
ليض�م مئ�ات العاملني ،م�ع تقدم
الرئيس الديمقراطي ملنصب يسعى
للوصول إليه منذ عقود.
وكالة رويرتز قالت إن بايدن يعتمد
عىل مساعدين رئيس�ني وسيختار
م�ن بينه�م م�ن س�يتوىل املناصب
الك�رى يف إدارت�ه ،وفق�ا ً ملص�ادر
نقل�ت عنه�ا الوكال�ة وقال�ت إنها
اطلعت عىل خطط بايدن املبكرة.
ويُبق�ي باي�دن من�ذ ف�رتة طويلة
عىل دائرة ضيقة من املستش�ارين
الذي�ن يقدمون ل�ه املش�ورة فيما
يتعل�ق باالس�رتاتيجيات ،ومنه�م
أفراد أرسته ومديرو مكتبه يف أثناء
ف�رتة عمله بالبي�ت األبيض كنائب
للرئي�س ب�اراك أوبام�ا ،وهم رون
كلني ،وس�تيف ريكيت�ي ،وبوريس
ريد.
كل�ني ه�و مخط�ط تكتي�كات
سياس�ية ،توىل تصدي إدارة أوباما
لتف�ي م�رض اإليب�وال يف ،2014
وينظر إليه باعتباره من االختيارات

األوىل لباي�دن ملنصب كبري موظفي
البيت األبيض.
ع�ادة م�ا يلع�ب م�ن يت�وىل ه�ذا
املنص�ب دورا ً كبريا ً يف تحديد جدول
أعمال الرئيس وأولوياته السياسية
وأنشطته اليومية.
من املرش�حني كذلك لتويل مناصب
مرموقة سيدريك ريتشموند عضو
الكونغ�رس ع�ن لويزيان�ا ،وإريك
جارس�تي ،رئي�س بلدي�ة ل�وس
أنجلوس ،الذي شارك يف إدارة حملة
بايدن االنتخابية.
وبحسب رويرتز ،ستكون األولوية
األوىل لباي�دن يف وضع السياس�ات
هي احتواء تفي فريوس كورونا،
وسبق لبايدن أن تعهد بأنه سيطلب
من الطبيب أنتون�ي فاوتي ،كبري
خراء األم�راض املعدية يف الواليات
املتحدة ال�ذي تصادم م�ع الرئيس
دونالد ترامب ،البقاء يف منصبه.
فخ�ال الحمل�ة االنتخابي�ة كان
باي�دن كث�ريا ً م�ا يحي�ل اإلف�ادات
املتعلق�ة بالوباء لكب�ري الجراحني
السابق فيفيك مريثي ،املتوقع كذلك
أن يلعب دورا ً يف اإلدارة الجديدة.
وكان باي�دن ق�د ق�ال أيض�ا ً إن
أولويت�ه الرئيس�ة األخ�رى ه�ي

تحفيز االقتصاد ليعود إىل مس�اره،
ولدى الرئيس الجديد مجموعة من
املناص�ب االقتصادية الب�ارزة التي
يتعني عليه ش�غلها يف إدارته ،منها
منصب وزي�ر الخزانة ،الذي يرجح
أن يرشح لشغله ليل برينارد عضوة
مجل�س محافظ�ي االحتياط�ي
االتح�ادي ،وس�ارة بلوم راس�كني
الوكيلة الس�ابقة ل�وزارة الخزانة.
لك�ن يتع�ني أن يواف�ق مجل�س
الش�يوخ ،الذي ربما يظل يف قبضة
الجمهوري�ني بعد انتخابات اإلعادة
يف جورجيا املقررة يف يناير/كانون
الثاني  ،2021عىل اختيار بايدن ملن
يتوىل هذا املنصب.
وق�د يقل�ص ذل�ك من ف�رص تويل
مرش�حني تقدمي�ني ه�ذا املنصب
أو غ�ريه ،ومنه�م عض�وة مجلس
الش�يوخ ع�ن ماساتشوس�تس
إليزابي�ث واري�ن رغ�م خلفيته�ا
املتعلقة بالتنظيم املايل.
وم�ن املتوق�ع أيض�ا ً أن يس�تفيد
باي�دن م�ن بع�ض مستش�اريه
االقتصادي�ني الذي�ن عمل�وا مع�ه
لف�رتة طويلة يف البي�ت األبيض ويف
الحمل�ة االنتخابي�ة ،ومنهم جاريد
برنس�تني ،وب�ن هاري�س ملناصب

اقتصادية مهمة ،ويدعو كاهما إىل
تحفيز قوي لدعم االقتصاد.
وتعه�د بايدن يف وقت س�ابق أيضا ً
بتعدي�ل العاق�ات م�ع الحلف�اء
والخص�وم بالخ�ارج يف بداية فرتة
رئاس�ته ،ومن املتوق�ع أن يلجأ إىل
مس�اعديه الش�خصيني من�ذ فرتة
طويل�ة ملس�اعدته يف ه�ذه املهمة
كذلك.يع�د أنتون�ي بلينك�ني ،وهو
من مستش�اري حمل�ة بايدن ،من
املرش�حني لتويل منصب مستش�ار
األم�ن القومي أو وزي�ر الخارجية،
وكان بلينكني يعمل بلجنة العاقات
الخارجي�ة بمجلس الش�يوخ التي
رأس�ها بايدن لف�رتة طويلة ،كذلك
كان مستش�ارا ً لحملته االنتخابية
يف ع�ام  2008وعم�ل مستش�ارا ً
لألم�ن القوم�ي لنائ�ب الرئيس يف
البيت األبيض.
ويدع�و بلينك�ني إىل قي�ادة قوي�ة
للواليات املتحدة يف الخارج ملواجهة
خص�وم محتملني مث�ل الصني ،يف
حني يؤكد ف�رص التعاون مع دول
أخرى.
كذل�ك ف�إن ج�اك س�وليفان وهو
مستش�ار آخ�ر للحملة الرئاس�ية
لباي�دن ومرش�ح ملنص�ب يتعل�ق

بالسياسة الخارجية.
وتع�د س�وزان راي�س ،الت�ي كان
يُ�درس خوضه�ا مع�ه االنتخابات
كنائبة ،من أقوى املرشحني ملنصب
وزي�رة الخارجي�ة ع�ىل الرغم من
الخاف�ات مع الجمهوريني بش�أن
دورها يف تداعيات هجوم ملتشددين
عىل القنصلية األمريكية يف بنغازي
يف ليبي�ا ع�ام  . 2012ويعد كريس
كون�ز م�ن دياوير كذل�ك من أكر
مؤيدي بايدن.
أيض�ا ً هنال�ك ميش�يل فلورن�وي،
املس�ؤولة الس�ابقة البارزة بوزارة
الدف�اع ،والت�ي أسس�ت رشك�ة
استش�ارات مع بلينكنيُ ،
وتعد من
أقوى املرشحني لتويل الوزارة.
ويدرس فريق بايدن تعيني مسؤول
خاص باملناخ ،لتحقيق ما تعهد به
الرئيس املنتخ�ب يف حملته ملعالجة
مسألة تغري املناخ.
املرج�ح ترش�يحه له�ذا املنص�ب
الصدي�ق القدي�م لباي�دن ،العضو
الس�ابق بمجل�س الش�يوخ جون
ك�ريي ،وكذلك براي�ن ديز وكاهما
س�اعد يف مفاوضات اتفاق باريس
املناخ�ي ال�ذي يريد باي�دن العودة
لانضمام إليه.

إلفساد أي تسوية تضعف نفوذها في ليبيا

تركيا حتث السعي لعرقلة احلوار اللييب يف تونس
تونس /ميدل ايست اونالين:
وس�ط ترقب دويل لنتائج الحوار الذي بدأ امس االثنني
يف تون�س بني الفرقاء الليبيني والرامي إىل توحيد الباد
وتهيئ�ة الظ�روف املائمة إلج�راء انتخاب�ات عاجلة،
تح�وم ش�كوك كثرية ح�ول نج�اح املحادث�ات يف ظل
تح�ركات تركية لقلب املوازي�ن ومحاولة إعادة ترتيب
األوراق ملصلحته�ا ورف�ض امليليش�يات يف طرابل�س
تس�ليم الساح والتهديد بنس�ف جهود إرساء السام،
ما من ش�أنه أن يفس�د أج�واء التفاؤل التي س�بقت
االجتماعات.
و بدأت امس االثنني يف العاصمة التونس�ية املحادثات
الليبي�ة الت�ي تش�مل أيض�ا املفاوض�ات العس�كرية
واالقتصادي�ة وتوحي�د الب�اد تح�ت س�لطة حكومة
واحدة.
وأبدت رئيسة بعثة األمم ّ
املتحدة للدعم يف ليبيا باإلنابة
س�تيفاني وليامز األحد تفاؤلها بإمكان تحقيق نتائج
إيجابية يف املحادثات بني طريف النزاع.
وتس�عى تركيا إىل إرباك أي تس�وية ال تلبي مصالحها
يف املنطق�ة ،حيث ينتاب أنق�رة توجس من أن الجهود
الدولية الرامية لحل األزمة الليبية س�تفقدها نفوذها
يف ليبي�ا ويفقده�ا س�يطرتها ع�ىل زمام األم�ور ،ما
دفع الس�لطات الرتكية إىل تحري�ك أدواتها يف طرابلس
وتحريضه�ا ع�ىل قلب موازي�ن الق�وى يف اجتماعات
تون�س الت�ي ته�دف تحدي�د مص�ري الب�اد وتنصيب
ش�خصيات وفق معايري توافقية ت�م التوصل إليها يف
الجولة الثانية من اجتماع�ات بوزنيقة املغربية ،وهو
ما يقلق الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان الذي من
املقرر يق�وم بزيارة عاجلة إىل طرابلس ،وفق وس�ائل
إعام تركية.
وفاقمت هذه الزيارة املرتقبة الردوغان منسوب القلق
م�ن تحرك تركيا نحو إفس�اد مس�ار الح�وار املرتقب
يف تون�س ،وس�عيها لقل�ب املوازي�ن وترتي�ب األوراق

لصالحها.
ويف ه�ذا الس�ياق ق�ال الناش�ط الس�يايس الليب�ي،
عبدالحكيم فن�وش يف اتصال هاتفي لصحيفة ‘العرب
اللندنية’“ ،إذا تأكدت هذه الزيارة فإنها ستأتي يف إطار
إعان هيمنة أردوغان واستمرار سلطانه عىل املنطقة
الغربي�ة من ليبيا؛ إنه يريد من خالها أن يقول أنا هنا
وأنا من يدير هذه املنطقة وأن أي تس�وية ال يمكن أن
تت�م دون موافقت�ي واألخذ يف االعتب�ار مصالح تركيا
ورؤيتها للمنطقة”.
ويأت�ي الحوار الليبي يف وقت أظهرت فيه امليليش�يات
املس�لحة التابعة لحكوم�ة الوف�اق يف طرابلس والتي
تدي�ن بال�والء لرتكي�ا ،رفضه�ا قائم�ة املش�اركني يف

املباحثات ،متهمة البعثة األممية بتحولها من وس�يط
إىل حاكم يف ليبيا.
ودع�ت ‘قوة حماي�ة طرابل�س’ وهي ائتاف مس�لح
يض�م ميليش�يات الن�وايص ومكت�ب األمن الع�ام أبو
س�ليم وثوار طرابلس وباب تاجوراء والتي تتبع وزارة
الدفاع بحكوم�ة الوفاق ،إىل “التظاه�ر ضد مجموعة
من مندوبي الدول أصحاب املصالح يف بادنا” ،مرجعة
ذل�ك إىل أن الحوار الذي يجرى بإرشاف أممي “ال يمثل
كل أفراد الش�عب الليبي وخض�ع لانتقاء واملحاباة يف
اختيار املشاركني”.
ووفق مصادر صحيفة ‘العرب اللندنية’ فقد هدد األحد
صاح بادي زعيم مليش�يا “لواء الصمود” واملتهم منذ

 2018بتهم�ة زعزعة اس�تقرار ليبي�ا وهومدرج عىل
الئحة عقوبات مجلس األمن ،بنس�ف أي اتفاق ينبثق
ع�ن الح�وار الليب�ي الذي ترع�اه بعثة األم�م املتحدة،
منتق�دا أعضاء الحوار الس�يايس الذين ت�م اختيارهم
للمشاركة ووصفهم ب�”عبيد الكرايس” ،مشريا إىل أن
“الث�وّار الذين كانوا يختب�ؤون وراءهم هم من ضحوا
بأنفسهم”.
وأعل�ن بادي رفضه االلتزام باتفاق وقف النار الذي تم
توقيعه بني الفرقاء الليبيني يف جنيف قبل أس�بوع ،أو
االع�رتاف بأي مخرجات تنتج عن الحوار الس�يايس يف
تونس ،معلنا تمس�كه بالحرب وبالساح كخيار لحل
األزمة.
وتش�ري التح�ركات الرتكي�ة باإلضاف�ة إىل خطاب�ات
ميليش�يات الوف�اق التصعيدي�ة ،إىل حج�م التحديات
والعراقي�ل التي تواجه تنفيذ اتف�اق وقف النار ومدى
نجاح املفاوضات السياس�ية التي س�تجرى يف تونس
عىل الرغم من تفاؤل املبعوثة األممية إىل ليبيا.
ويأتي الح�وار الذي يجرى بإرشاف بعثة األمم املتحدة
للدع�م يف ليبي�ا وال�ذي بدأ أم�س االثن�ني يف العاصمة
التونس�ية ،بعد فرتة هدوء نسبي دامت أشهرا يف الباد
الغارقة يف الف�وىض منذ إطاحة بالزعيم الراحل معمر
القذايف يف العام .2011
والشهر املايض ّ
“اتفاقا ً دائما ً
وقع طرفا النزاع يف ليبيا ّ
لوقف إطاق النار” ب�”مفع�ول فوري” ،م ّهد الطريق
ّ
وش�كل
أمام اس�تئناف تصدير اإلنتاج النفطي الليبي
تق ّدما عىل خط إنهاء األزمة السياس�ية املستمرة منذ
سنوات.
وقالت وليامز للصحفيني يف تونس “إنها فرصة فريدة.
لقد تم إحراز تق ّدم كبري”.
ترم�ي املحادث�ات السياس�ية الت�ي تن�درج يف إط�ار
عملية متع ّددة املسارات تشمل املفاوضات العسكرية
واالقتصادي�ة ،إىل توحي�د الباد تحت س�لطة حكومة
واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.

وتابعت وليام�ز أن “االنتخابات يجب أن تكون الهدف
النهائي” ،داعية إىل “خارطة طريق واضحة” ترمي إىل
إجراء انتخابات بأرسع وقت ممكن.
وتنت�رش يف ليبي�ا فصائ�ل مس�لّحة عدة تنقس�م بني
معس�كرين رئيس�ني وهم�ا حكومة الوف�اق الوطني
ومقرّها العاصمة طرابلس ،وسلطة موازية يف الرشق
يدعمه�ا الجيش الوطني الليبي بقيادة املش�ري خليفة
حفرت.
ّ
وش�نت قوات حفرت املدعومة يف أبريل/نيس�ان 2019
هجوما للسيطرة عىل طرابلس ونزع ساح امليليشيات
املسلحة املوالية لحكومة الوفاق.
لكن قوات حفرت وبعد تحقيقها مكاسب ميدانية ّ
توقف
زحفها عند تخوم طرابلس حيث ص ّدتها قوات موالية
لحكومة الوفاق التي تحظى بدعم تركيا عسكريا.
ّ
ش�نت الق�وات املوالي�ة لحكومة
ويف يونيو/حزي�ران
الوفاق مدعومة من تركي�ا هجوما مضادا أجر قوات
حف�رت عىل الرتاجع إىل مدينة رست الس�احلية ،وأوقع
ّ
ورشد عرشات اآلالف.
القتال مئات القتىل
لك�ن وليامز تح ّدثت ع�ن “تق ّدم ملم�وس عىل صعيد
تدابري بناء الثقة التي رافقت الحوار العس�كري” ،كما
واس�تئناف الرحات الجوية الداخلي�ة إىل جنوب الباد
وزيادة إنتاج النفط إىل نحو مليون برميل يوميا.
وسيشارك يف الحوار  75شخصا اختارتهم األمم املتحدة
لتمثي�ل النس�يج الس�يايس والعس�كري واالجتماعي
للباد.
وه�م سيش�اركون يف الح�وار بعدم�ا تع ّه�دوا ع�دم
املشاركة يف الحكومة املرتقبة التي سيقع عىل عاتقها
التص�دي ألزمة مالية حادة وجائح�ة كوفيد -19التي
أوقع�ت أكث�ر م�ن  900قتي�ل وأثقلت كاه�ل القطاع
الصحي الليبي املنهك.
وقالت وليامز إن “الوضع الراهن ال يمكن أن يستمر”،
حاض ً
ّ
�ة املش�اركني ع�ىل “الحض�ور بروح التس�وية
واالستعداد لتقديم تنازالت ملصلحة ليبيا”.

امن ومجتمع
العدد 7362 :الثالثاء  10تشرين الثاني 2020

رئيس الوقف السين يؤكد على دور العشائر يف
«وأد الفتنة» ويدعو لنبذ «األفكار املتطرفة»

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس ديوان الوقف السني سعد
كمبش ،عىل الدور الذي تقوم به العشائر
العراقية يف «وأد الفتنة والحفاظ عىل
األرايض من الهجمات اإلرهابية» ،مشددا ً
عىل رضورة تقوية النسيج املجتمعي
العراقي ونبذ «األفكار املتطرفة».
وقال املكتب اإلعالمي لكمبش يف بيان
تلقت « الزوراء» نسخة منه ،إن «رئيس
ديوان الوقف السني سعد كمبش
استقبل الشيخ عامر حبيب الخيزران
أمري قبيلة العزة يف العراق لبحث عدد من
القضايا».
وأكد كمبش ،بحسب البيان« ،عىل
الدور الذي تقوم به العشائر العراقية

يف وأد الفتنة والحفاظ عىل األرايض من
الهجمات اإلرهابية من خالل دفاعها عن
األرض والعرض».
وشدد كمبش عىل «رضورة تقوية
النسيج املجتمعي بني أبناء البلد الواحد
من خالل نبذ األفكار املتطرفة والدخيلة
عىل املجتمع العراقي» ،مؤكدا ً «رفضه
للنزاعات العشائرية التي تفقد هيبة
الدولة».
من جانبه ،أشاد الخيزران بـ»الدور الذي
يقوم به ديوان الوقف السني يف إصالح
ذات البني من خالل الصلح العشائري
الذي يقوم به بني العشائر املتخاصمة
وتقوية النسيج املجتمعي بني أبناء البلد
الواحد».

املوارد توجه بغلق اآلبار املائية غري
القانونية يف بعض احملافظات
بغداد /الزوراء:
وجّ ه وزير املوارد املائية ،مهدي رشيد الحمداني ،امس االثنني ،بغلق اآلبار املائية غري
القانونية التي استغلت إلغراض ال تتوافق مع التي حفرت ألجلها يف بعض املحافظات.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “وزير املوارد املائية ،وخالل ترؤسه
االجتماع التخصيص الذي شمل مديري األقسام القانونية التابعة ملديريات املوارد املائية
يف بغداد واملحافظات وبحضور مدير عام هيأة التشغيل ،وجه برضورة غلق اآلبار املائية
يف بعض املحافظات التي استغلت لغري األغراض التي حفرت ألجلها ،عادا ً عمل تشكيالت
الوزارة ،معركة رشسة ضد املتجاوزين الذين يمنعون وصول مياه الرشب والحصص
املائية للمحافظات كافة وباألخص الواقعة يف الذنائب».
وتابع البيان أن “االجتماع شمل توجيه كل املديريات بحسم دعاوى إزالة التجاوزات
املقامة عىل األرايض العائدة للوزارة لغرض توزيعها كقطع أراض عىل منتسبي الوزارة
وتشكيالتها بعد تقسيمها حسب التخطيط العمراني” ،مشددا ً عىل “إقامة الدعاوى عىل
الدوائر البلدية كونها تتسبب بتلوث مياه األنهر والجداول”.

الرتبية تعلن تطبيق التعليم املدمج يف
معاهد الفنون اجلميلة
بغداد /الزوراء:
حددت وزارة الرتبية ،امس االثنني،
دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة
الكرتونيا ً عرب منصات معتمدة لهذا
الغرض وبواقع ثالثة ايام يف االسبوع
للعام الدرايس  ، 2021 – 2020الذي
سينطلق يف الـ 29من شهر ترشين
الثاني الجاري .
وذكر املكتب اإلعالمي يف بيان صحفي:
إن «وزير الرتبية عيل حميد الدليمي
وافق عىل ان يكون دوام طلبة معاهد
الفنون الجميلة للعام الدرايس – 2020

 ، 2021الكرتونيا وفق جدول يُقدم من
قبل االدارات الخاصة بها  ،بغية متابعة
حضور الطلبة والهيئات التدريسية».
وأضاف البيان انه «بما يخص الجانب
العميل فقد ،اعلنت املديرية العامة
إلعداد املعلمني والتدريب والتطوير
الرتبوي ،عن اعداد خطة تنص عىل
تقسيم اقسام املعهد بواقع يومني يف
االسبوع لكل مرحلة وبما يتالءم مع
الخطة الدراسية التي سيتم اعتمادها
للعام الدرايس الجديد بعد تطبيق رشوط
الصحة والتباعد االجتماعي».
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أكد انتظاره الضوء االخضر لالنتشار “بالعبارة” يف دياىل

احلشد يفجر نفقا لداعش ويعثر على مقربة مجاعية يف مكحول
بغداد الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،امس االثنني ،عن تفجري
نفق لتنظيم “ داعش” االجرامي يف جبال مكحول
شمال محافظة صالح الدين .فيما اكد حشد
محور دياىل انه ينتظر الضوء االخرض لالنتشار
يف ناحية العبارة وقراها شمال رشق املحافظة.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الوراء»
نسخة منه :أن “مفارز مكافحة املتفجرات
يف اللواء  31بالحشد الشعبي ،االثنني ،نفقا
لداعش يف جبال مكحول تضم مواد غذائية
ولوجستية”.
وأضاف البيان أن “اللواء عثر اثناء تقدمه عىل
مقربة خاصة بقتىل داعش االرهابي يف نفس
املنطقة”.
من جهته ،اكد الناطق باسم محور دياىل يف
الحشد الشعبي ،صادق الحسيني ،امس االثنني،
ان الحشد الشعبي ينتظر الضوء االخرض
لالنتشار يف ناحية العبارة وقراها شمال رشق
املحافظة.

وقال الحسيني يف ترصيح صحفي :ان” اهايل
ناحية العبارة(15كم شمال رشق بعقوبة)
يطالبون منذ ايام بانتشار الحشد الشعبي يف

مناطقهم ،خاصة وانها تعرضت اىل اعتداءات
ارهابية راح ضحيتها العديد من االبرياء بينهم
نساء يف جرائم بشعة تقف وراءها عصابات

بغداد الزوراء:
اعلنت الهيأة العامة للجمارك ،امس
االثنني ،ضبط مرشوبات روحية و
مواد غذائية مخالفة يف مداخل بغداد
.
وذكر بيان للهيأة ان «قسم التحري
ومكافحة التهريب يف مديرية جمرك
املنطقة الوسطى وبالتعاون مع

رشطة الكمارك قام بضبط شاحنتني
كحولية
بمرشوبات
محملتني
ومكرسات ،مخالفة عند مداخل
محافظة بغداد».
وأضاف البيان انه «تمت احالتها اىل
القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية
بحقها».
بينما اعلنت هيئة املنافذ الحدودية،

امس االثنني ،ضبط حاويات محملة
ببضاعة بدون شهادة مطابقة يف
منفذ ميناء ام قرص األوسط.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املنافذ الحدودية منفذ
ميناء ام قرص األوسط يف محافظة
البرصة تمكنت من ضبط حاويات
عدد  3حجم  40قدما تحتوي عىل

(عازل أسطح ماستك وعازل أسطح
مائي) واملنجزة معاملتها الجمركية
من قبل مركز جمرك ام قرص الشمايل
خالفا ً للضوابط والتعليمات النافذة».
واضافت ان «عملية ضبط الحاويات
تمت خارج الحرم الجمركي عند
سيطرة البحث والتحري بعد تدقيق
معاملتها الجمركية من قبلهم تبني

أن البضاعة املحملة ال تحتوي عىل
وثيقة إطالق وشهادة مطابقة علما
ان املواد املذكورة مشمولة بالفحص
املختربي».
واوضحت الهيئة انه «تمت إحالة
ما ضبط عىل وفق محرض اصويل إىل
قايض تحقيق محكمة ام قرص التخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها».

االستخبارات تطيح بإرهابي مطلوب يف بغداد النزاهة تكشف نتائجها األولية حول تأهيل
اجلزرة الوسطية لشارع يف الديوانيَّة

بغداد الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات،امس االثنني ،إلقاء
القبض عىل متهم مطلوب باالرهاب ضبطت
بحوزته أسلحة مختلفة يف بغداد.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انه «استنادا لتوجيهات وزير الداخلية
نفذت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
بمديرية استخبارات بغداد امر قبض بحق احد
املتهمني ملطلوبيته وفق احكام املادة  4إرهاب
يف منطقة النهروان ببغداد».
واشارت الوكالة اىل ان «عملية القبض تمت بعد
مداهمة منزل املتهم ،وبالجرم املشهود وبحوزته
رشاشة  /Bkcوصندوق  Bkcمحمول/

ورشيط  5/12يحتوي (  )26اطالقه تالف و
( )10مخازن بندقية جي يس إيراني عوزي
تحتوي ( )90اطالقة و اطالقة  5/14ومخزن
كالشنكوف يحتوي عىل ( )30اطالقه و()56
عدة تنظيف بندقية وعلبتان عتاد  Bkcفارغة
و ( )3علب عتاد حديدية و( )12حاوية عتاد
تحتوي ( )20اطالقه و ( )150اطالقه بندقية
خلب و( )46جهاز بندقيه خلب وصندوق عتاد
خشبي و ( )3نابض حديدي و( )596اطالقة
عتاد .»Bkc
ولفت البيان اىل ان «املتهم تم تسليمه مع املواد
املضبوطة اىل جهة الطلب بموجب وصل تسلم
اصويل».

الصحة تنفذ محلة حملاسبة الصيدليات
واملذاخر املخالفة

بغداد الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبي ٔية ،امس االثنني،
تنفيذ حملة موسعة ملحاسبة الصيدليات
واملذاخر املخالفة للتعليمات الوزارية يف بغداد
واملحافظات.
وذكر بيان للوزارة انه «تنفيذا لتوجيهات وزير
الصحة والبي ٔية ،حسن محمد التميمي ،تنفذ
الوزارة حملة موسعة ملحاسبة الصيدليات
واملذاخر املخالفة للتعليمات الوزارية يف بغداد

واملحافظات».
وأضاف البيان ان «فرق دا ٔيرة التفتيش مستمرة
بمتابعة الصيدليات واملذاخر ملتابعة التزامها
بتعليمات الوزارة الخاصة بتداول االدوية املخدرة
وامل ٔوثرات العقلية وبالتعاون مع الجهات االٔمنية
املعنية».
واشار اىل ان «الصيدليات املخالفة يتم احالتها
اىل الجهات القضا ٔيية والقانونية املختصة التخاذ
االجراءات القانونية بحقها».

اهلجرة حتدد موعد إغالق مجيع خميمات النازحني
بغداد الزوراء:
أكدت وزيرة الهجرة واملهجرين ،ايفان فائق
جابرو ،امس االثنني ،أن مطلع العام املقبل
سيشهد اغالق جميع مخيمات النازحني يف البالد
عدا املوجودة يف االقليم.
وقالت جابرو يف حوار صحفي :إنه “ستتم بموجب
ذلك اعادة نحو  49الف ارسة ،اي ما يقارب مليونا ً
و 500الف نازح اىل مناطق سكناهم ،اذ نسقت
وزارتها مع منظمة الـ  ، IOMالتي قامت بإعمار
منازل النازحني املهدمة جزئيا باملناطق املحررة،
وتقديم مبالغ لدفعها كبدل ايجار لدفعها ملدة
ستة اشهر لالرس التي دمرت منازلها بالكامل».
وأضافت أن وزارتها “ستغلق نهاية الشهر الحايل
املخيمات املوجودة يف كركوك وصالح الدين وأحد
مخيمات االنبار ومخيم عامرية الفلوجة اللذين
يضمان نحو  1000نازح من االنبار” ،الفتة اىل
“وجود عودة طوعية لنازحي نينوى اىل مناطقهم

داعش االجرامية”.
واضاف الحسيني ان” الحشد الشعبي عىل اهبة
االستعداد لالنتشار يف اي منطقة بدياىل وتقديم
التضحيات والدماء الزكية ألجل ان تنعم باالمن
واالستقرار لكنه يف الوقت نفسه ينتظر ضوء
اخرض وموافقات من القيادات العليا باعتباره
قوة رسمية التتحرك إال بموجب تعليمات
وضوابط محددة».
واشار الحسيني اىل ان” كل املناطق التي ينترش
بها الحشد الشعبي امنة ومستقرة بشكل جيد
بسبب االجراءات واالساليب االمنية املتبعة يف
مواجهة الخاليا النائمة واالعتماد عىل الرصد
االستخباري يف تعقب اإلرهابيني” ،مؤكدا أن
“العبارة من املناطق التي قدمت الكثري من
الشهداء يف االونة االخرية”.
وكانت العبارة شهدت مؤخرا العديد من
الخروقات االمنية خاصة قبل ايام بعد استشهاد
 3نساء ورشطي واصابة  4اخريت بتفجري
عبوتني ناسفتني بشل متعاقب.

ضبط مشروبات ومواد خالف الضوابط يف مداخل بغداد وأم قصر

فرقة العباس تشارك يف عملية تفتيش
جرف النصر وصحراء كربالء
بغداد الزوراء:
اعلنت فرقة العباس القتالية (لواء  26حشد شعبي) ،امس االثنني ،عن مشاركتها
يف العملية االمنية الواسعة التي اطلقت لتفتيش الصحراء من جرف النرص وصوال
اىل منطقة عرعر.
وقال رئيس اركان الفرقة ،حيدر املوسوي ،يف ترصيح صحفي:ان “فرقة العباس
شاركت يف العملية االمنية التي اطلقتها قيادة عمليات كربالء وقيادة الرشطة
والرشطة االتحادية لتفتيش املناطق والصحراء من منطقة جرف النرص وصوال اىل
منطقة عرعر”.
واضاف املوسوي ان “العملية تتضمن تفتيش وتطهري مناطق نهر الفرات يف شمال
بابل واملناطق الصحراوية يف الرزازة وعني التمر والنخيب ،وصوال اىل قاطع عمليات
االنبار بهدف الحد من اي عملية يحاول االرهابيون القيام بها”.
واشار اىل ان “العملية تقسمت حسب قواطع املسؤولية ،حيث ان قاطع الفرقة
يتضمن تفتيش  70كيلو مرتا بعمق  15كيلو باتجاه بادية االنبار” ،مؤكدا ان
“العملية مستمرة بانتهاء الواجب”.
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االصلية وبمعدل يومي يبلغ  50اىل  100ارسة
بمساعدة من املنظمات الدولية».
وبينت جابرو ان “عدد االرس املسيحية التي
اندمجت يف مجتمع النزوح منذ العام 2006
ولغاية  ،2014بلغ  500الف” ،منوهة اىل ان
وزارتها “قامت برعايتها طوال مدة النزوح
ووفرت لها املستلزمات االساسية للعيش
وشملتها بمنحة املليون و 500الف دينار اسوة
ببقية االرس النازحة”.
إىل ذلك ،اعرب رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية
يف العراق ،جريارد ويت ،عن استعداد املنظمة،
لتقديم املزيد من الدعم لجهود وزارة الهجرة،
ملعالجة ملف النازحني ،مشريا إىل أهمية العمل
املشرتك يف تطوير الخطة الوطنية بما يتناسب
واستيعاب عودة النازحني ،عىل وفق توقيتات
محددة ،تأخذ بنظر االعتبار امكانات الحكومة،
وتوفري متطلبات اعادة االستقرار.

بغداد الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن نتائج تحقيقاتها األوليَّة حول مرشوع تأهيل الجزرة
الوسطيَّة لشارع املصورين يف محافظة الديوانيَّة.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن “مديريَّة بلديَّة الديوانيَّة شعبة الحدائق
واملتنزهات قامت بالعمل عىل تأهيل الجزرة الوسطيَّة لشارع املصورين الكائن يف مركز مدينة
الديوانيَّة” ،الفتا ً إىل أن “تحريات الفريق قادت إىل أن العمل غري منجز ويفتقر إىل أيرس املواصفات
والرشوط الفنيَّة”.
وأضاف البيان أن “الفريق رصد استخدام مواد مستعملة ،ومنها الطابوق ،وأن الحجر املستخدم
عبارة عن “قطع صغري ٍة وأنصاف” ،وأنه مكدس مقابل بناية املحافظة القديمة ،فيما الحظ أن
أعمدة اإلنارة التي تم صبها مثبتة بدون “حدل وصبة أرضية” ولم يستخدم فيها مانع للرطوبة،
حيث كان التثبيت عىل األرض الرتابيَّة بشكل مبارش ،وأن حجم الصبة ال يتجاوز ( 15سم)”.
وتابع أن “الفريق انتقل بعد ذلك إىل مقر مديريَّة بلديَّة الديوانيَّة؛ للتحري عن موضوع البالغ،
وبعد االطالع عىل معاملة الرصف تبني عدم وجود كشف معد لتنفيذ العمل وأن هناك طلب رشاء
ووصالً لرشاء حجر “حالن قجم”.
وأوىص الفريق بإيداع املعلومات املرصودة والتحريات األوليَّة رفقة مستندات اإلخراح ووصوالت
واستمارات الرشاء لدى شعبة التحري والضبط القضائي يف املكتب؛ بغية اتخاذ اإلجراءات
القانونيَّـة الالزمة.

خبري :اخلروقات األمنية يف حزام
بغداد تقوّض أمن العاصمة
بغداد الزوراء:
حذر الخبري االمني ،صفاء االعسم ،امس
االثنني ،الحكومة من مغبة اهمال امللف االمني
لحزام بغداد ،مبينا ان الخروقات االمنية يف
الرضوانية تقوض االمن يف عموم العاصمة.
وقال االعسم يف ترصيح صحفي :ان “مناطق
حزام بغداد تشهد خروقات امنية مستمرة
وعىل الحكومة االرساع يف الكشف عن تفاصيل
التحقيقات السابقة ووضع حلول عاجلة ملنع

الخروقات».
واضاف ان “منطقة الرضوانية وبعض
املناطق يف حزام بغداد باتت بؤرا ارهابية ال
يمكن السيطرة عليها دون تفعيل الجهود
االستخبارية الدقيقة وشن عمليات عسكرية
عاجلة».وأشار االعسم اىل ان “الخروقات
االخرية تنذر بخروقات امنية يف قلب بغداد اذا
ما تمت معالجة الخاليا االرهابية املنترشة يف
حزام بغداد”.

اعتقال عدد من أصحاب املولدات
األهلية ملخالفتهم التسعرية يف كربالء
بغداد الزوراء:
اعلن قائممقام قضاء الهندية يف كربالء ،منتظر الشافعي ،امس االثنني ،عن القبض عىل
 4اشخاص من اصحاب املولدات االهلية ملخالفتهم التسعرية الرسمية.
وقال الشافعي يف ترصيح صحفي :انه “بناء عىل عدد من الشكاوى التي تقدم بها
مواطنون القت الجهات املختصة القبض عىل  4اشخاص من اصحاب املولدات االهلية
ملخالفتهم التسعرية الرسمية وحسب املادة  ،244وستتخذ بحقهم جميع اإلجراءات
القانونية».
واضاف الشافعي ان “لجنة املولدات يف القضاء تعمل عىل ان ال يبتز املواطن ويقوم
بدفع مبالغ اكثر من املقررة ،حيث ان بعض اصحاب املولدات لم يراعوا استمرار التيار
الكهربائي الوطني والوضع االقتصادي الصعب للمواطنني”.
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اقتصادي حيذر من منح الشركات
اخلليجية مشروع إكمال ميناء الفاو

بغداد /الزوراء:
حذر الخبري االقتصادي ،وسام التميمي ،من التوجه نحو الرشكات الخليجية
إلكمال مرشوع ميناء الفاو الكبري ،الفتا اىل ان مصلحة دول الخليج ليست مع
اكمال هذا املرشوع.
وقال التميمي فيت رصيح صحفي :ان “مرشوع ميناء الفاو الكبري بحاجة
اىل تحقيق معمق ملعرفة االسباب الحقيقية وراء انسحاب الرشكة الكورية
ومطالبتها بمزيد من االموال ،والجهات التي دفعتها للمطالبة بهذه الزيادة”.
واضاف ان “املرشوع يجب ان يمنح لرشكات اجنبية معروفة ورصينة ،مع التأكيد
عىل اهمية عدم ترضر دول تلك الرشكات من هذا املرشوع الحيوي العمالق”.
وشدد عىل رضورة «عدم قيام الحكومة باتخاذ قرار خاطئ بمنح رشكات
خليجية مرشوع ميناء الفاو ،حيث ان دول الخليج الترغب بهذا املرشوع،
والتتمنى له النجاح الن اقتصادها سيترضر وسينتعش العراق كثريا ،وبالتايل
فأن منح املرشوع لرشكات الخليج سيؤدي اىل نهاية مرشوع اسمه (ميناء الفاو
الكبري)”.

االقتصاد النيابية :هناك جهات مستفيدة
من مترير قانون االقرتاض
بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة االقتصاد النيابية،
امس االثنني ،عن وجود جهات
مستفيدة من تمرير قانون
االقرتاض املايل داخل مجلس
النواب.
وقال عضو اللجنة ،مازن الفييل،
يف ترصيح صحفي :ان “هنالك
اجماعا نيابيا واتفاقا عىل أن املبلغ
املوجود بقانون االقرتاض مهول
جدا” ،الفتا اىل ان “الحكومة غري
جادة يف محاربة الفساد والسيطرة
عىل املنافذ الحدودية وغريها من
امللفات”.
واضاف ان “الحكومة تقوم من

خالل قانون االقرتاض الضغط عىل
الربملان للتصويت عليه” ،مبينا ان
“هناك جهات مستفيدة من مبلغ
االقرتاض املوجود بالقانون”.
وكشف النائب عن تحالف سائرون،
بدر الزيادي ،السبت ،عن توجه
نيابي باستضافة رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي ملناقشة قانون
االقرتاض معه قبل تمريره داخل
الربملان.
واتهمت اللجنة املالية النيابية،
السبت ،الحكومة االتحادية بعدم
الجدية يف حل ازمة تأخري الرواتب
وتدهور الوضع االقتصادي يف
البالد.

املركزي يبيع  177مليون دوالر يف
مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي ،امس االثنني ،عن بيعه أكثر من  ١77مليون دوالر،
وبمشاركة  36مرصفا.
وبلغت مبيعات البنك ،يوم امس ١77 ،مليونا واكثر من  8٠٠الف دوالر غطاها
البنك بسعر رصف اساس بلغ  ١١9٠دينار لكل دوالر.
وكانت مبيعات البنك لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات،
والتي غطاها البنك بالكامل بسعر رصف بلغ  ١١9٠دينار لكل دوالر واحد ،قد
بلغت اكثر من  ١6١مليون دوالر .أما اجمايل البيع النقدي فكان اكثر من  ١6مليون
دوالر .فيما بلغت اجمايل املبيعات الكلية .١77.8٠٠.٠٠٠
فيما لم تتقدم أي من املصارف الـبالغة  36مرصفا املشاركة يف مزاد العملة بأي
عروض لبيع الدوالر.

الرافدين ينفي إيقاف التقديم على
السلف للموظفني
بغداد /الزوراء:
نفى مرصف الرافدين ،امس اإلثنني،
إيقاف التقديم عىل السلف للموظفني.
وقال املتحدث باسم املرصف ،وسام
محمد ،بحسب املكتب االعالمي
للمرصف« :ننفي ايقاف التقديم

عىل السلف للموظفني» ،الفتا ً إىل أن
«التقديم يكون الكرتوني وعن طريق
البطاقة االلكرتونية املاسرت كارد».
وأضاف محمد ان «رابط التقديم عىل
السلف االلكرتونية هو
.»https://qi.iq/loans

شركة االستكشافات النفطية تباشر
عملها يف االنبار
بغداد /الزوراء:
اعلن مستشار محافظ االنبار للشؤون الطاقة ،عزيز خلف الطرموز ،امس
االثنني ،عن صدور تخويل امني من قيادة العمليات املشرتكة ملبارشة رشكة
االستكشافات النفطية بمهام عملها يف املناطق الغربية .
وقال الطرموز يف ترصيح صحفي :إن “قيادة العمليات املشرتكة خولت
بكتاب رسمي رشكة االستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط باملوافقة
بإجراء عمليات التنقيب عىل حقول النفط والغاز يف املناطق الغربية بحماية
امنية لكوادر الرشكة املعنية “.
واضاف ان” الفرق الزلزالية لم تبارش عمليات املسح يف املناطق الغربية
لحني الحصول عىل موافقات امنية من قيادة عمليات االنبار للبدء بمهام
عملية التنقيب عن النفط» ،مبينا ان” القوات االمنية اكدت للرشكة املعنية
عزمها عىل توفري كافة االجواء االمنية لنجاح مهمة الرشكة يف عمليات
التنقيب”.
وأوضح الطرموز أن “مناطق التنقيب امنة وال يوجد اي تهديدات ارهابية
بفضل االنتشار االمني الكبري يف عموم مدن االنبار” ،مؤكدا ان “االيام
القليلة املقبلة سوف تشهد وصول الفرق الزلزالية للمبارشة بمهام عملها
يف املناطق الغربية “.

No: 7362 Tue 10 Nov 2020

www.alzawraapaper.com

أكدت انطالق عمليات تسويق الذرة الصفراء يف كركوك
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الزراعة تعلن زيادة إنتاج حمصول الطماطم يف حمافظيت كربالء والنجف
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة ،امس
االثنني ،عن زيادة انتاج محصول
الطماطم يف محافظتي كربالء
املقدسة والنجف االرشف تزامنا
مع بدء موسم أنتاجه
وقالت الوزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إنها “لم
تفتح االسترياد ملحصول الطماطم
منذ عامني وذلك نتيجة للجهود
التي بذلتها الوزارة يف دعم
وتشجيع املزارعني والفالحني
عىل مواصلة الزراعة طوال العام
والتي أفضت نتائجها اىل زيادة
مستوى أنتاجيته وصوال اىل وفرته
محليا ً”.
وأضاف البيان أن “أنتاج محصول
الطماطم بدأ بتزايد بشكل رسيع
يف محافظتي النجف األرشف
وكربالء املقدسة مما يتطلب
االستمرار يف حماية املنتج املحيل”،
مبينا أن “الوزارة ماضية يف زيادة
املنتجات الزراعية املوفرة محليا ً
سواء كانت نباتية أو حيوانية
وضمن الروزنامه الزراعية ،فضالً
عن منع أستريادها”.

وتابع أن “سياسة الوزارة هي
املوازنة مابني حماية املنتج من
جانب ،وحماية املستهلك من جانب
ً
موضحة «بأن املنتجات
اخر»،
ً
الزراعية املوفرة محليا واملمنوعة
من االسترياد وصلت اىل  24مادة
زراعية ،اضافة اىل تحقيق االمن
الغذائي واالكتفاء الذاتي ملحصويل
الحنطة والشعري”.

ودعت الوزارة هيئة املنافذ
الحدودية والكمارك وكل األجهزة
األمنية اىل “التشديد بمنع دخول
املنتجات الزراعية املوفرة محليا
واملمنوعة من االسترياد ،ومنها
محصول الطماطم ،ومن كافة
املنافذ واملعابر الحدودية من أجل
حماية املنتج الزراعي املحيل”.
من جهتها ،أعلنت مديرية زراعة

محافظة كركوك ،امس االثنني ،عن
انطالق عمليات تسويق محصول
الذرة الصفراء يف املحافظة.
وذكر بيان للمديرية تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن “من أولويتها هو
انجاح موسم التسويق وتخفيف
االعباء عن الفالحني واملزارعني
ً
مؤكدة
وضمان رسعة التسويق”،
عىل “أهمية التعاون والتكاتف

بني الجميع إلنجاح موسم حصاد
وتسويق محصول الذرة الصفراء
يف كركوك”.
وأضافت أن “ اجتماعا ترأسه
محافظ كركوك وضم مدير
زراعة كركوك ورئيس الجمعيات
الفالحية وممثلني عن رشكة ما بني
النهرين العامة للبذور والرشكة
العراقية إلنتاج البذور ،فضالً عن
الجهات املختصة بالتسويق من
أجل وضع األستعدادات الالزمة
ً
لعملية التسويق”،
مشرية اىل
“رضورة انجاحها فضال عن
تاليف التأخري واملشاكل الفنية من
خالل تخصيص ساحات اضافية
للتسويق يف عموم املحافظة”.
وأوضحت أن “عملية تسويق
محصول الذرة الصفراء يف كركوك
انطلقت ابتدا ًء من اليوم وتستمر
لغاية االول من ايار من العام
القادم .”2٠2١
تجدر االشارة اىل أن الخطة الزراعية
املقرة ملحصول الذرة الصفراء
يف كركوك تقدر بما يقارب ١٠٠
الف دونم ،وأن الكميات املتوقع
انتاجها قرابة  25٠الف طن.

النزاهة تضبط حاالت فساد بـ  3.4مليارات دينار يف بلدية ونفط البصرة
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس االثنني،
أن مالكاتها يف مديريَّة تحقيق البرصة َّ
نفذت
وهدر للمال العام
تزوير
عمليَّتي ضبط حاالت
ٍ
ٍ
يف مستندات رشاء وأضابريعقاريَّـ ٍة يف رشكة
نفط البرصة ومديريَّة بلديَّة شط العرب.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “فريق مديريَّة تحقيق البرصة ،الذي

انتقل إىل رشكة نفط البرصة قام بضبط ()١١3
مستندا ً مزورا ً (وهمياً) خاصا ً برشاء املواد
االحتياطيَّة لقسم املعدات النفطيَّة يف الرشكة
ت َّم بموجبها رصف مبلغ ()١,4٠٠,٠٠٠,٠٠٠
دينار من قبل الهيئة املاليَّة للرشكة”،
مليار
ٍ
ً
رُ
ورص َفت
رشاؤها
يتم
لم
“املواد
أن
إىل
الفتة
ِ
ملحالت وهم َّي ٍة ،وأسفرت العمليَّة عن
مبالغها
ٍ
ضبط سكرتري مدير قسم املعدات التشغيليَّة

ِّ
مني للمبلغ املذكور”.
وشقيقه بع ِّدهما املتسل ِ
وأضاف البيان أن “الفريق ،الذي انتقل إىل
َّ
تمكن يف عمل َّي ٍة
مديريَّة بلديَّة شط العرب،
منفصل ٍة من ضبط ( )462إضبارة عقاريَّة؛
كبري باملال العام من خالل بيع
هدر
لوجود
ٍ
ٍ
العقارات بنا ًء عىل طلبات رشاءٍ ،وتقديرها
بمبالغ ال تتناسب مع أسعارها الحقيقية،
كونها تقع يف مركز قضاء شط العرب،

مرُ ب ِّي ً
نة َّ
أن قيمة الهدر باملال العام رُتق َّد رُر
بـ( )2,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ملياري دينار”.
وبيَّنت أنه “ت َّم تنظيم محرضي ضبط أصوليني
باملضبوطات يف العمليَّتني اللتني رُن ٍِّف َذتا؛ بنا ًء
عىل مرُ َّ
ذكرتني قضائيَّتني ،وعرضهما رفقة
املرُ َّتهمني عىل الس ِّيد قايض محكمة التحقيق
املرُ
َّ
ختصة بالنظر بقضايا النزاهة يف البرصة؛
الذي قرَّر توقيفهما عىل ذمَّ ة التحقيق”.

اهليئة الوطنية لالستثمار تؤكد تعزيز دور النافذة الواحدة اخنفاض مؤشرات سوق العراق
يف بغداد واحملافظات
لألوراق املالية
بغداد/نينا:
اكدت رئيسة الهيئة الوطنية
لالستثمار سها داود نجار ان واحدا
من أهم أسباب األنسيابية يف العملية
األستثمارية بالعراق  ،يتعلق بتعزيز
دور النافذة الواحدة بشكل حقيقي
يف الهيئة الوطنية وهيئات االستثمار
يف املحافظات اىل جانب األدارة الفنية
واألقتصادية الفاعلة .
وقالت خالل لقائها رؤساء هيئات
األستثمار يف املحافظات  ،بحسب
بيان للهيئة  ،رضورة التنسيق
املثمر بني الهيئة الوطنية لالستثمار
وهيئات االستثمار يف املحافظات
لدفع عجلة العملية االستثمارية
بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات
اقتصاد البلد عن طريق اعداد
خارطة استثمارية نموذجية للعراق
تضاهي نظرياتها يف املنطقة وتلبي
احتياجات الوزارات واملحافظات من
املشاريع حسب الحاجة السوقية
واالقتصادية لكل مرشوع وبالشكل
الذي يتناسب مع موقع وخصوصية

كل محافظة «.
واستمعت اىل عدد من املالحظات
املتعلقة بقانون االستثمار رقم
( )١3لسنة  2٠٠6وتعديالته
وامكانية التعديل يف بعض فقراته
بما ينسجم مع الحاجة املتزايدة
للنهوض بهذا القطاع الحيوي وبما
يمثل ايرادا ً أقتصاديا ً مدرا ً ملوازنة
الدولة.

وقدم رؤساء وممثيل هيئات
االستثمار يف املحافظات رشحا
تفصيليا عن املشاريع الخاصة
بمحافظاتهم واالسباب واملالبسات
املحيطة بكل مرشوع  ،مع
مقرتحاتهم لتذليل بعض املعوقات
التي يواجهها املستثمر يف محاوالت
جادة ومدروسة للنهوض بقطاع
االستثمار يف العراق .

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق
العراق لالوراق املالية ،امس االثنني،
منخفضا بنسبة (.)٪٠.79
وجاءت مؤرشات التداول لسوق
العراق لألوراق املالية ليوم
امس كما ييل :بلغ عدد االسهم
()432.743.884
املتداولة
سهما ،بينما بلغت قيمة االسهم
( )495.347.٠٠7دنانري.
واغلق مؤرش االسعار  6٠ ISXيف
جلسة امس عىل ( )48٠.55نقطة
منخفضا بنسبة ( )٪٠.79عن
اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ
( )484.38نقطة.
وتم تداول اسهم ( )2١رشكة
من اصل ( )١٠5رشكة مدرجة
يف السوق ،واصبح عدد الرشكات
املوقوفة بقرار من هيئة االوراق
املالية لعدم التزامها بتعليمات
االفصاح املايل ( )35رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من
املستثمرين غري العراقيني يف

السوق ( )57مليون سهم بقيمة
بلغت ( )3١مليون دينار من خالل
تنفيذ ( )١7صفقة عىل اسهم
ثالث رشكات.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة
من املستثمرين غري العراقيني يف
السوق ( )١2مليون سهم بقيمة
بلغت ( )6ماليني دينار من خالل
تنفيذ  5صفقات عىل اسهم
رشكتني.
يذكر ان سوق العراق لألوراق
املالية قد استخدم انظمة التداول
االلكرتوني وااليداع املركزي
منذ عام  2٠٠9ويسعى إلطالق
نظام التداول عرب االنرتنيت
للمستثمرين ،وينظم خمس
جلسات تداول اسبوعيا من االحد
اىل الخميس ،ومدرج فيه ١٠5
رشكة مساهمة عراقية تمثل
قطاعات املصارف واالتصاالت
والصناعة والزراعة والتأمني
واالستثمار املايل والسياحة
والفنادق.

النفط العاملي يصعد  ٪2بعد فوز بايدن وتعزيز الرغبة باملخاطرة
رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من  ،٪2امس االثنني،
بعد أن انتزع جو بايدن الرئاسة األمريكية وعزز
الرغبة يف املخاطرة ،مما عوض املخاوف بشأن
التأثري عىل الطلب من جراء تفيش جائحة
فريوس كورونا.
وارتفع خام برنت تحميل كانون الثاني  92سنتا ً
أو  ٪ 2.4١ليصل اىل  4٠.4٠دوالرا بحلول الساعة
 ٠5:3٠بتوقيت غرينتش ،فيما ارتفع ايضا ً
الخام االمريكي تحميل كانون االول بمقدار 95

سنتا ليصل ال  38.٠9دوالرا.
وتعاىف النفط من انخفاض بنسبة  ٪4يوم
الجمعة ،وارتفع مع األسواق املالية األخرى
بعد أن ظهر بايدن كفائز يف السباق الرئايس
األمريكي يوم األحد .يف غضون ذلك ،ضعف
الدوالر ،مما عزز أسعار السلع بالدوالر حيث
أصبحت يف متناول املستثمرين الذين يحملون
عمالت أخرى.
ويقوم املستثمرون بتقييم تداعيات قيادة
بايدن عىل السياسة الخارجية للواليات املتحدة

تنويه
نرشت جريدة الزوراء بعددها ()736٠
بتاريخ  2٠2٠/١١/8إعالنا صادرا
من محكمة األحوال الشخصية يف
النارصية ،حيث ذكر رقم الدعوى
(/355٠ش )2٠2٠/خطأ ،والصحيح
هو (/3555ش ..)2٠2٠/لذا اقتىض
التنويه.

واملوقف تجاه الصني ومنتجي النفط الرئيسيني
إيران وفنزويال.
ويمكن أن يؤدي تحول محتمل عن نهج ترامب
القتايل «أمريكا أوالً» إىل تحسني العالقات
مع الحلفاء .كما تعهد بايدن بمجموعة من
اإلجراءات يف اليوم األول بمجرد افتتاحه  ،بما يف
ذلك إعادة االنضمام إىل اتفاق باريس للمناخ.
ويشعر األعضاء الرئيسيون يف منظمة البلدان
املصدرة للبرتول (أوبك) بالقلق من تدابري بايدن
التي تخفف من حدة اإلجراءات سواء تجاه

جمهورية العراق
العدد/2١59 :ش2٠2٠/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ 2٠2٠/١١/8 :
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل /املدعى عليه  /مشاري عايد عناد
م/تبليغ
اقامَ تِ املدعية (فاطمة حسني عناد) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله
والتي تطلب فيها تصديق طالق الخلعي وبالنظر ملجهولية محل
اقامته حسب رشح القائم بالتبليغ ،لذا تقرر تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة
املوافق  2٠2٠/١١/22الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
ووفقا للقانون.
القايض
عباس معني كاظم

إيران أو فنزويال يف السنوات املقبلة  ،مما قد
يعني زيادة يف اإلنتاج من شأنها أن تجعل من
الصعب تحقيق التوازن بني العرض والطلب.
وقال محللو آي إن جي إن عودة إمدادات النفط
اإليرانية من املرجح أن تحدث يف نهاية عام
 2٠2١أو يف عام .2٠22
وتعمل أوبك وحلفاؤها ،املجموعة املعروفة
باسم أوبك  ، +عىل خفض اإلنتاج بنحو 7.7
مليون برميل يوم ًيا لتحقيق التوازن يف أسواق
النفط العاملية.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ 2٠2٠/١١/8 :
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل /املدعى عليه  /يحيى عبد الخرض بدير
م/تبليغ
اقامَ تِ املدعية (ملياء جواد عبد) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله
والتي تطلب فيها نفقة ماضية يل ومستمرة يل وألطفايل كالً من
(شهد وزكريا ويوسف ورحمة) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك
حسب رشح القائم بالتبليغ ،لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق
 2٠2٠/١١/١8الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
حسني شبيب عايد
العدد/3٠54 :ش2٠2٠/

الرياضي

أصفر وأمحر

إضراب العيب نادي النجف

بغداد  /خاص للزوراء
لم يتدرب العبو الفريق األول لنادي النجف أول أمس وعادوا اىل منازلهم نتيجة عدم التزام الهيئة
االدارية لنادي النجف بتسـديد مسـتحقات الالعبني.ان الوقت املحدد لدفع مستحقات الالعبني
هـو قبل انطـالق الدوري ،لكن الدوري بدأ وانتهت منه ( )3جوالت ،والالعبون لم يتسـلموا لحد
اآلن دفعة من عقودهم.وكان الفريق امللقب بـ (غزالن البادية) قد حقق الفوز خارج أرضه عىل
نادي السماوة بهدف وحيد سجله املحرتف الكامريوني املخرضم ( 34سنة) ديديي تاال نيمبو يف
الجولة الثالثة ،وهو أول انتصار للنجف هذا املوسم بعد خسارة الجولتني املاضيتني أيضا خارج
أرضـه أمام الديوانيـة ( )1-0يف الجولة األوىل ،ثم ( )3-0أمام نفط الوسـط لعدم حضور فريق
النجـف مللعـب املباراة ،ويتواجد حاليا فريـق النجف باملركز الرابع عرش.يذكـر أن األزمة املالية
النجفية هي ليست وليدة اليوم ،بل تكررت يف السنوات األخرية.

العدد 7362 :الثالثاء  10تشرين الثاني 2020

6

No: 7362 Tue 10 Nov 2020

www.alzawraapaper.com

مصادر تعلن عن مواجهة روسيا بداية العام املقبل

وفد اسود الرافدين يتوجه اىل االمارات ملواجهة االردن واوزبكستان وديا

بغداد  /متابعة الزوراء:
توجه وفد املنتخب الوطني بكرة
القدم ،امس االثنني  ،اىل دولة االمارات
العربية املتحدة ،للدخول يف معسكر
تدريبي تحضريا ً لتصفيات آسيا
املزدوجة.
وسيلتحق بشار رسن وهمام طارق
مبارشة اىل االمارات ،فيما من املقرر
ان يصل عيل عدنان صباح اليوم
الثالثاء.
وسيخوض املنتخب الوطني مباراتني
وديتني امام االردن يف الـ 12من الشهر
الجاري وامام اوزباكستان يف الـ17
من الشهر ذاته.
وكان منتخبنا الوطني قد أجرى
فحوصا ً طبية قبل السفر اىل معسكره
املنتظر يف دولة االمارات العربية
املتحدة.
وأظهرت نتائج الفحوص اصابة
الالعبني عالء عبد الزهرة وحسني عيل
بفريوس كورونا ،فضالً عن اصابة
مدرب اللياقة البدنية.
وخضع املصابون للحجر الصحي ولم
يغادروا مع وفد الفريق اىل االمارات
امس.
عىل صعيد متصل ،نقل مقدم برنامج
«صوت املالعب» طه أبو رغيف ،عن
مصادر يف الهيئة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم عن املنتخب
األوروبي الذي سيواجه أسود الرافدين
تحضريا ً لتصفيات املونديال.
وبحسب املصادر فإن العراق سيواجه
روسيا وديا ً مطلع عام  2021املقبل،
حيث يتم التواصل بني اتحادي البلدين
لالتفاق عىل جميع التفاصيل.
ويف سياق متصل توجه منتخب
األردن لكرة القدم ،مساء أمس ،اىل
دبي ،للدخول يف معسكر تدريبي
يمتد حتى  17الحايل ،ويتضمن إقامة

درجال يبحث مع حمافظ بابل إكمال
امللعب األومليب

بغداد /قيص حسن
استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،محافظ بابل حسن منديل
لبحث دعم الشباب وإرشاكهم بأنشطة
وفعاليات الوزارة ،وإكمال إنجاز ملعب
بابل األوملبي  30الف متفرج واملنشآت
الرياضية األخرى وواقع األندية ومراكز
املوهبة الرياضية.وناقش الوزير درجال
مع املحافظ كيفية إكمال مرشوع ملعب
بابل وإحالته إىل رشكات رصينة إلتمام
إنجازه ،السيما وان امللعب واملشاريع
األخرى ،ستسهم يف توفري فرص عمل

مباراتني مع منتخبنا الوطني وسوريا
ودياً ،يف إطار التحضريات الستكمال
التصفيات املشرتكة واملؤهلة لكأس
العالم  ،2022ونهائيات آسيا .2023
وسيخوض املنتخب األردني اختباره
الودي األول يف دبي ،بلقاء منتخبنا
الوطني الخميس املقبل ،قبل أن يختتم
مشواره بمواجهة سوريا  16الحايل.
ويأتي تجمع املنتخب األردني خالل
أيام «فيفا» املعتمدة ،وبعد نحو عام
كامل منذ آخر ظهور للمنتخب األردني

وزارة الشباب تستثمر توقف الدوري
باعادة تأهيل ملعب الشعب الدولي
بغداد  /متابعة الزوراء:
اعلنت وزارة الشباب والرياضة ،انطالق اعمال تأهيل ملعب الشعب
الدويل.وقال مدير دائرة شؤون االقاليم واملحافظات طالب املوسوي
:ان “وزارة الشباب تستثمر فرتة توقف الدوري بصيانة واعادة تأهيل
املالعب”.واوضح ان “مالكات ملعب الشعب الدويل التابعة لدائرة شؤون
االقاليم واملحافظات يف الوزارة بارشت اليوم بأعمال قص وتصفري
أرضية امللعب استعدادآ لزراعة البذور الشتوية”.ويتسبب ضغط مباريات
الدوري املمتاز ،برتهل ارضية املالعب مما يجعلها تبدو صفراء اللون.

أبواهليل يعيد األنصار لصدارة
الدوري قبل التوقف الدولي

يف التصفيات املشرتكة ،بعد الفوز عىل
تايبيه الصينية بخماسية نظيفة يف
ترشين الثاني من العام املايض ،2019
حيث أرجأ االتحاد الدويل التصفيات
حتى شهر آذار (مارس)  ،2021يف ظل
جائحة فريوس كورونا.
يذكر أن املنتخب األردني ينتظر
مواجهة الكويت ونيبال وأسرتاليا
ضمن املجموعة الثانية ،الستكمال
مشواره يف الدور الثاني من التصفيات
املشرتكة.

ويحتل املنتخب األردني املركز الثاني
ضمن مجموعته ،بالرشاكة مع
الكويت بذات الرصيد  10نقاط مع
بقاء أسرتاليا بالصدارة  12ونيبال
رابعا  3نقاط ،واخريا ً تايبيه الصينية
دون أي نقطة.
وشدد البلجيكي فيتال مدرب األردن
عىل أهمية معسكر دبي ومواجهتي
منتخبي العراق وسوريا ،بعد نحو
عام من آخر تجمع للمنتخب الوطني،
يف ظل التحديات التي فرضتها جائحة

كورونا.
وأوضح أن مواجهتي العراق وسوريا:
«فرصة مثالية للوقوف عىل املستوى
الفني لكافة الالعبني املتاحني تأهبا
الستكمال التصفيات املشرتكة املؤهلة
لكأس العالم يف العام املقبل» .مؤكدا:
« أتمنى أن نصل اإلمارات بصفوف
مكتملة وال تفرض علينا الظروف
الراهنة استبعاد أي العب ألسباب
لدواع
إدارية تتعلق بقيود السفر ،أو
ٍ
صحية».

للشباب ويدعم القطاع الريايض يف
املحافظة.وتباحث السيد الوزير مع
املحافظ سبل النهوض بواقع شباب
بابل من خالل برامج توعوية وتثقيفية
لكسبهم واحتضانهم من خالل تفعيل
دور املنتديات واقامة برامج شبابية
متنوعة.وثمن محافظ بابل حسن منديل
جهود الوزير وحرصه عىل التواصل
وتذليل الصعوبات واملشاكل التي تواجه
قطاعي الشباب والرياضة ،وسنعمل مع
الوزارة ألجل إكمال املالعب واملنشآت
الرياضية يف املحافظة.

توصيات بتقديم الدعم لدوري الكرة
النسوية املزمع انطالقه قريبا
بغداد  /متابعة الزوراء
ْ
اجتمعت اللجنة الفنية يف الهيئة التطبيعية التحاد الكرة ،مع اللجنة النسوية من
أجل الخروج بتوصيات تخدم واقع الكرة النسوية.وذكر بيان للتطبيعية« :ت َم خالل
االجتماع ،الخروج بعد ٍد من التوصيات والقرارات ،اهمها تقديم الدعم الكبري القامة
الدوري الخاص بالكرة النسوية املزمع انطالقه قريبا ،ورضورة االهتمام به من أجل
بناء قاعدة مهمة .كما تم أيضا التأكيد عىل رضورة دعم املنتخبات الوطنية ،وخاصة
املشاركة يف البطوالت اآلسيوية ،من خالل تقديم مدربني عىل مستوى عا ٍل وفقا
لضوابط اللجنة الفنية والتطوير».وتابع انه «تم االتفاق ،يف االجتماع ،عىل اعتماد
منهاج طويل األمد لتطوير واقع الكرة النسوية يمتد من سنة حتى ثالث سنوات
مقبلة».وأشار البيان اىل «ان اللجنة الفنية وافقت عىل فتح مركز للموهوبات خاص
بالكرة النسوية بعد مصادقة الهيئة التطبيعية عىل ذلك ،كما ْ
تمت املوافقة عىل تسمية
منسق ٍة ممثلة عن اقليم كردستان يف اللجنة النسوية».

اإلصابة تبعد ضرغام إمساعيل عن املنتخب الوطين
بغداد/الزوراء
َ
تعرض العب منتخبنا الوطني لكرة
القدم ،رضغام إسماعيل ،إىل إصابة
خالل الوحدة التدريبية االخرية
للمنتخب خالل تجمعه يف العاصمة
بغداد.

ْ
وأثبتت الفحوصات الطبية ،التي
بتمزق يف
اجريت لالعب ،عن إصابت ِه
ٍ
العضلة ،مما يتطلب إراحته خالل
األيام املقبلة ،ليكون الالعب بذلك خارج
حسابات املدرب كاتانيتش لوديتي
األردن وأوزبكستان.

ُ
وسيكون رضغام إسماعيل هو رابع
العب يغيب عن قائمة املنتخب الوطني
خالل املواجهتني الوديتني بعد غياب
ريبني سوالقا لتعرضه لإلصابة ،وكذلك
غياب الالعبني عالء عبد الزهرة وحسني
عيل إلصابتهما بفريوس كورونا.

بطولة كأس العراق تشهد أربع مباريات قوية
بغداد  /متابعة الزوراء
أقيمت مساء أمس قرعة الدور  32من منافسات كأس العراق
يف مقر اتحاد كرة القدم بحضور ممثيل األندية املتأهلة .
وأسفرت القرعة عن أربع مباريات مهمة يتقاطع من خاللها
أندية الدوري املمتاز ،حيث يالقي الصناعات الكهربائية فريق
نفط الوسط والديوانية يحل ضيفا عىل أمانة بغداد ويلتقي
القاسم مع الكهرباء ويستقبل أربيل ضيفه نفط ميسان.
وأسفرت القرعة عن التايل :حيث يستضيف يف األوىل فريق
الصناعات الكهربائية فريق نفط الوسط فيما يحل فريق زاخو
ضيفا عىل فريق األمواج املوصيل ،ويحل القوة الجوية ضيفا
ثقيال عىل املصايف فيما يستضيف فريق الجوالن نادي النجف.

ويواجه الرشقاط صاحب األرض ضيفه السماوة ويستضيف
الهندية فريق الكرخ ،ويحل نفط البرصة ضيفا عىل شهربان
والقاسم يستضيف الكهرباء ،فيما سيكون أمانة بغداد عىل
موعد مع ضيفه الديوانية ويالقي الخالص ضيفه الرشطة،
ويحل امليناء ضيفا عىل الجماهري ويستضيف فريق نوروز
الطلبة ويحل نفط ميسان ضيفا عىل أربيل يف لقاء ناري.
ويضيف فريق بابل ضيفه الحدود ويحل النفط ضيفا عىل األثري
وستختتم الجولة  32بلقاء جنائن بابل مع فريق الزوراء.
يشار إىل أن الجولة  32تقام بنظام مباراة واحدة وامللعب
حددته قرعة املسابقة وتقام جميع املباريات يومي السابع
عرش والثامن عرش من الشهر الجاري .

ماكسي رولون يعزز كتيبة قصي منري للمباراة املقبلة
بريوت  /خاص للزوراء
أعاد املدرب املحرتف العراقي،
عبدالوهاب أبوالهيل ،فريقه
األنصار لصدارة الدوري اللبناني
عقب فوزه الكبري عىل ضيفه
الصفاء بسداسية مقابل هدف
واحد ضمن الجولة السادسة من
الدوري اللبناني.
واستغل األنصار تعثر املتصدر
السابق االخاء أهيل عالية عقب
تعادله خارج أرضه أمام النجمة
بهدف لكل فريق ،وكان األنصار
قد فرض نفسه عىل قمة الدوري
منذ الجولة الثانية واستمر لنهاية
الجولة الرابعة قبل أن يخرسها يف
الجولة الخامسة نتيجة خسارته
املفاجئة يف الجولة الخامسة أمام
شباب الساحل بهدف وحيد عىل
ملعب (صيدا الدويل) ،لكن رسعان
ما استعاد القمة قبل بدء فرتة
التوقف الدولية.

ونال فريق األنصار استحسان
الجماهري ووسائل االعالم نتيجة
البداية األكثر من جيدة للفريق،
حيث يسعى النجم العراقي
السابق عبدالوهاب أبوالهيل اىل
اعادة األنصار للفوز بلقب الدوري
الغائب عن الفريق ملدة  13عاما،
حيث ان آخر مرة حصل فيها
األنصار عىل لقب الدوري كانت
يف موسم  ،2007 – 2006ويتميز
فريق األنصار كونه الفريق األفضل
عىل مستوى األفكار والتنوع
الهجومي اذ سجل الفريق ()15
هدفا خالل ( )6مباريات بمعدل
( )2.5هدف يف املباراة الواحدة.
يذكر أن األنصار سيخوض مباراته
املقبلة بعد انتهاء (الفيفا داي)
تحديدا يوم السبت ( 21ترشين
الثاني) الجاري أمام السالم زغرتا
متذيل الرتتيب ضمن الجولة
السابعة.

أعلن نادي الديوانية الريايض ،جاهزية
العب فريقه الكروي ،االرجنتيني
ماكيس رولون للمباراة املقبلة.
وقال املنسق االعالمي للنادي عالء
البرصي :إن “الالعب االرجنتيني،

ماكيس رولون اصبح جاهزا ً للعب تحت
قيادة املدرب قيص منري”.واوضح أن
“رولون تماثل للشفاء تماما من االصابة
التي لحقت به خالل الفرتة املاضية،
فالكادر التدريبي لم يود املجازفة به

كي ال تتفاقم االصابة ويعود رسيعا ً اىل
املالعب”
.يذكر ان الديوانية اعلن امس تعاقده
مع املدرب قيص منري لقيادة االحمر
الديواني.

كبيان يرد على مطالبات استبعاده من انتخابات اللجنة االوملبية
بغداد  /متابعة الزوراء:
رد رئيس االتحاد العراقي للسباحة
خالد كبيان ،عىل مطالبات استبعاده
من انتخابات املكتب التنفيذي للجنة
االوملبية الوطنية العراقية.
التحضريية
اللجنة
وتسلمت
لالنتخابات صباح امس ،اعرتاضا ً
مقدما ً من عضو الجمعية العمومية
مصطفى جبار علك ،للمطالبة
باستبعاد كبيان من الرتشيح وعدم
السماح له بالتصويت خالل املؤتمر
االنتخابي القادم.

وقال كبيان يف بيان تلقته الزوراء :
«اود أن اؤكد بانني املمثل القانوني
والرشعي لالتحاد العراقي للسباحة
استنادا اىل وثائق رسمية صادرة
من االتحاد الدويل للسباحة واللجنة
االوملبية العراقية استندت اىل بنود
قانونية اعتمدتها اللجنة االوملبية
الدولية من خالل دعوتنا للمشاركة يف
اجتماعات الجمعية العامة  ،مما يعد
اعرتافا واضحا ورصيحا».
واضاف «كذلك االعرتاف القضائي
الوطني والذي رد دعوة رسمد عبداالله

محمد بحكم تمييزي ،واعرتاف
وزارة الشباب والرياضة باجراءاتنا
ورشعيتنا لرئاسة االتحاد وكذلك
االمانة العامة لمجلس الوزراء والتي
حسمت رشعيتنا بكتاب رسمي ،انه
مبعث فخر لنا ان ال نكون متهمني
بتزوير او جرم اخالقي او قضايا
تتعلق باملال العام».
ومن املقرر ان ينعقد املؤتمر االنتخابي
للمكتب التنفيذي لالوملبية ،يوم السبت
املوافق  14/11/2020يف تمام الساعة
الرابعة عرصا ً.

رمسياً ...الشرطة يوافق على استقالة شهد
بغداد  /متابعة الزوراء:
اعلن نادي الرشطة الريايض ،موافقته عىل
استقالة مدرب فريق كرة القدم بالنادي،
عبد الغني شهد والبحث عن مدرب «غري
محيل».وذكر النادي يف بيان ان «الهيئة
االدارية لنادي الرشطة ،عقدت اجتماعا
ملناقشة االستقالة التي تقدم بها مدرب
فريق كرة القدم ،عبد الغني شهد ،فضال عن
أمور اخرى مطروحة عىل جدول اعمالها».
واوضح أن «االدارة تقدم شكرها وتقديرها
العاليني للمدرب ،عبد الغني شهد ،للجهود
التي بذلها يف املدة السابقة ،إال انها تعلن

موافقتها عىل قبول االستقالة التي تقدم
بها املدرب شهد».واكد أن «االدارة تدرس
عددا من الخيارات التدريبية لخالفة املدرب
املستقيل ،مشددة عىل أن املدرب املحيل
لن يكون من ضمن خياراتها مع االحرتام
الكبري لكل كفاءاتنا املحلية».وبينت اإلدارة
أن «الوحدات التدريبية املقبلة للفريق
ستكون بإرشاف املدرب املساعد الجديد
هيثم الشبول فضال عن مدرب اللياقة
البدنية ،االسباني غونزالو ،لحني التوصل
اىل اتفاق مع مدرب جديد يقود الفريق يف
االستحقاقات املقبلة».
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الريال يسقط أمام فالنسيا برباعية وسوسييداد يواصل متسكه بالصدارة
تجرع ري�ال مدريد هزيم�ة ثقيلة 4-1
أم�ام مس�تضيفه فالنس�يا يف املرحل�ة
التاس�عةمنالدورياإلس�باني.
ه�ذه الهزيم�ة الت�ي ج�اءت بأح�داث
دراماتيكي�ة عىل ملعب املس�تايا معقل
الخفافيش ،أبق�ت رصيد الفريق امللكي
عن�د النقط�ة  16يف املرك�ز الراب�ع .يف
حني رف�ع الفوز رصيد فالنس�يا إىل 11
نقطة يف املركز التاسع.وس�جل الهداف
الفرن�يس كري�م بنزيم�ة ه�دف التقدم
لريال مدريد  23من تس�ديدة قوية عىل
أب�واب منطقة الجزاء ،بع�د أداء ممتاز
للفريق امللكي.
لك�ن كارل�وس س�ولري باراغ�ان عادل
النتائ�ج م�ن ركل�ة ج�زاء  ،35أعادها
الحكم بس�بب دخ�ول األمريكي يونس
موس�اح منطق�ة الج�زاء قب�ل تنفي�ذ
الركل�ة التي تصدى له�ا كورتوا يف املرة
األوىل ،وتابعها سولر يف القائم ثم تابعها
موس�اح يف املرمى لكن الحكم اس�تعان
بالف�ار فأع�اد الركل�ة دون أن يتمك�ن
كورتوا يف املرة الثانية من إيقافها.
ويف سيناريو معاكس لسري اللعب تقدم
فالنسيا بسبب هدف عكيس من مدافع
الفريق امللكي الفرن�يس رافاييل فاران،
يف ك�رة أبعدها كورت�وا لكن الف�ار أكد
عبورها خط املرمى من فاران .45
يف الشوط الثاني خطف سولري نجومية

اللق�اء بتس�جيله ثنائي�ة م�ن عالم�ة
الجزاء ،األوىل تسبب بها املدافع الربازيي
مارس�يلو بعرقلت�ه لالع�ب الخفافيش
األوروغويان�ي ماكس�يميليانو غومي�ز
 ،54والثانية بس�بب ملس�ة يد عىل قائد
املرينغي سريخيو راموس .63وهذه املرة
األوىل التي تحتس�ب فيها  3ركالت جزاء
ض�د ري�ال مدري�د يف تاريخ�ه بالدوري

اإلس�باني.وبات كارلوس س�ولري ثالث
العب يسجل أكثر  3ركالت جزاء أو أكثر
يف مب�اراة واح�دة يف الدوري اإلس�باني
بعد:
دي س�تيفانو (ريال مدريد) أمام سيلتا
فيجو ع�ام )3(. 1958بيرن�اك (ريال
بل�د الوليد)  -ريال أوفيي�دو عام 1996
)4(.

وواصل ريال سوس�ييداد تألقه وتربعه
ع�ىل الصدارة بتحقيقه ف�وزه الخامس
توالياً ،وجاء عىل حس�ابه ضيفه القوي
غرناطة 2-صفر يف املرحلة التاسعة من
الدوري اإلسباني.
وبع�د أن تصدر فياريال مؤقتا ً بفوزه يف
وقت س�ابق عىل خيتايف  ،3-1اس�تعاد
سوس�ييداد املركز األول بفارق نقطتني

ع�ن “الغواص�ة الصف�راء” ( 20مقابل
 )18بعدم�ا حس�م لقائ�ه وغرناط�ة
يف الش�وط األول بتس�جيله الهدف�ني
اللذي�ن رف�ع بهما رصي�ده إىل  29هدفا ً
يف  9مباري�ات و 16يف آخ�ر أربع مراحل
منذ خس�ارته الوحي�دة أمام فالنس�يا
(صفر )-1يف  29أيلول/س�بتمرب.
وحس�م الن�ادي الباس�كي اللق�اء حني
تق�دم به�ديف ناتش�و مونري�ال ()22
واملتألق ميكيل أويارس�ابال )27(.
وبعد أن فرط يف املرحلة املاضية بنقطتني
متأثرا ً بإكماله اللقاء بعرشة العبني منذ
الدقيقة  16ض�د ضيفه ضيفه ليفانتي
( ،)1-1من�ي غرناط�ة األح�د بهزيمته
الثانية فقط هذا املوسم وتجمد رصيده
عند  14نقطة يف املركز الخامس.
وتغلب فياريال عىل مضيفه خيتايف .3-1
ويدي�ن فياري�ال بالف�وز الثان�ي تواليا ً
والخام�س هذا املوس�م إىل كل من باكو
ألكاس�ري ( )11ومانو تريغريوس ()17
وجريارد مورينو ( )62يف املقابل س�جل
األوروغويان�ي م�اورو أرامب�اري هدف
خيتايف الوحيد يف الدقيقة .16
أما خيتايف فتجمد رصيده عند  11نقطة
بعد تلقيه الهزيمة الثالثة للموسم.
ويف باق�ي املواجهات ،فاز بلد الوليد عىل
أتلتي�ك بلباو  2-1وتع�ادل ليفانتي مع
ديبورتيفو أالفيس .1-1

ميالن يدرك التعادل أمام هيالس بسيناريو جمنون
تجن�ب ميالن املتص�در الهزيمة وتع�ادل يف الوقت
القات�ل م�ع ضيف�ه هي�الس فريون�ا  2-2بفضل
الس�ويدي املخ�رم زالت�ان ابراهيموفيت�ش يف
املرحلة السابعة من الدوري اإليطايل.
عىل ملعب “س�ان س�ريو” ،دخل ميالن إىل مباراته
وهي�الس فريونا ع�ىل خلفية أس�وأ هزيمة له عىل
أرض�ه قاريا ً بخس�ارته الخميس امل�ايض أمام ليل
الفرن�يس صف�ر -3يف ال�دوري األوروب�ي “يوروبا
لي�غ” ،ثم كاد يخرج منه�ا بأول هزيمة عىل أرضه
أمام هي�الس فريونا لوال املخرم إبراهيموفيتش
الذي أدرك التعادل يف الوق�ت بدل الضائع ،معوضا ً
إه�داره ركل�ة ج�زاء يف وقت س�ابق من الش�وط
الثاني.
وبق�ي مي�الن يف الص�دارة ب� 17نقط�ة فيما بقي
هيالس يف املركز الثامن ب� 12نقطة.
ووجد “روس�ونريي” نفس�ه متخلفا ً منذ الدقيقة
السادسة عندما حول فيديريكو تشيكرييني الكرة
برأس�ه إثر ك�رة ثابت�ة ،فارتدت م�ن العارضة ثم
الحارس جانلويجي دوناروما قبل أن تس�قط أمام
التشيكي أنتونني باراك الذي تابعها يف الشباك.
وتعقدت األمور بالنسبة مليالن حني اهتزت شباكه
بهدف ثان إثر كرة ثابتة أخرى س�اهم فيه مدافعه

دافيدي كاالبريا حني حول الكرة بالخطأ يف ش�باك
فريق�ه بع�د تس�ديدة م�ن خ�ارج املنطق�ة ملاتيا
زاكانيي )19(.
لك�ن صاح�ب األرض عاد إىل أج�واء اللقاء بفضل

اإليفواري فرانك كيس�ييه الذي وصلت�ه الكرة من
الجهة اليمن�ى بعرضية من البلجيكي أليكس�يس
س�املاكرس ،فتابعه�ا مب�ارشة عىل يم�ني ماركو
سيلفرستي )27(.

لوف :ما يفعله جوتزه غري متوقع

َ
ق�ال يواخي�م ل�وف املدير الفن�ي للمنتخب
األملان�ي ،إن انضم�ام ماري�و جوت�زه إىل
آيندهوف�ن الهولن�دي كان ق�رارا صائب�ا،
وأش�ار إىل أن عودت�ه إىل صف�وف املنتخب،
الذي ت�وج معه بلق�ب كأس العالم ،2014
تعد أمرا محتمال.
وأضاف لوف 60 ،عام�ا ،يف مقابلة نرشتها
بوابة “س�بورت ب�اذر” إنه ل�م يتوقف عن
متابعة جوتزه ،موضحا أنه كان عىل اتصال
مع الالعب البالغ من العمر  28عاما ،خالل
األسابيع القليلة املاضية.
وش�ارك جوتزه آخر مرة م�ع املنتخب قبل
نحو ثالثة أعوام ،وذلك يف املباراة التي انتهت
بالتع�ادل مع املنتخب الفرنيس  2 / 2يف 14
ترشي�ن الثاني/نوفم�رب  ،2017وقد كانت
املباراة الدولية رقم  63يف مسريته.

وس�جل جوت�زه ه�دف الف�وز  / 1صف�ر
للمنتخب األملاني يف شباك نظريه األرجنتيني
يف نهائي كأس العالم  2014بالربازيل.
ول�دى تقديم�ه كالع�ب جدي�د يف فري�ق
آيندهوفن الهولن�دي ،أبدى جوتزه طموحه

يف الع�ودة م�ن جديد إىل صف�وف املنتخب
األملاني ،ورصح قائال“ :بالتأكيد أرغب يف
العودة إىل املنتخب”.
وس�جل جوتزه الهدف الثاني آليندهوفن
يف املب�اراة التي فاز فيها الفريق عىل فيليم
تيلب�ورج  / 3صفر ،ليكون اله�دف الثاني
له يف الدوري الهولندي املمتاز ،كما س�جل
للفريق يف الدوري األوروبي.
وأب�دى لوف دهش�ته إزاء
األداء الجيد الذي يقدمه
جوت�زه قائ�ال“ :هذا
ل�م يك�ن متوقعا،
يب�دو منتعش�ا
للغاية ورشيقا،
والبهج�ة تبدو
عليه”.

هزمية مدوية ألرسنال يف معقله وقمة مانشسرت
سييت وليفربول متعادلة

انهزم أرس�نال يف معقله أمام أس�تون فيال صفر -3يف الجولة
الثامنة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ودخ�ل أرس�نال املباراة منتش�يا ً بع�د عودته م�ن ملعب أولد
تراف�ورد الخاص بمانشس�ر يونايتد بالف�وز 1-صفر ،لكنه
فوجئ بمنافس عنيد افتتح التس�جيل بواس�طة االسكتلندي
ج�ون ماكجني بعد م�رور  45ثانية فقط لكن حكم املس�اعد
بالفيديو لم يحتس�به ألن أحد مدافعي فيال حجب الرؤية عن
الحارس األملاني بريند لينو.
وواصل أس�تون فيال اندفاعه فسجل الهدف األول عندما مرر
الربازي�ي لويز دوغالس كرة عىل الجه�ة اليمنى باتجاه روس
ب�اركي ومنه “ع�ىل الطاير” أمام ب�اب املرمى حي�ث تابعها
بوكايو ساكا العب أرسنال خطأ يف مرمى فريقه )25(.

وأض�اف في�ال ال�ذي حقق
فوزا ً تاريخيا ً عىل ليفربول
 7-2الشهر املايض ،ثنائية
ملهاجم�ه أويل واتكن�ز يف
الدقيقت�ني  72و 75راف ًع�ا
رصي�ده إىل  6أه�داف يف 7
مباريات هذا املوسم.
ورف�ع فيال رصي�ده إىل  15نقطة يف املركز الس�ادس
مع مباراة مؤجلة.أما أرسنال فبقي يف املركز الحادي
عرش مع  12نقطة.
وانته�ت قمة الجول�ة الثامنة من ال�دوري اإلنكليزي
املمتاز بني مانشسر سيتي وضيفه ليفربول بالتعادل
اإليجابي .1-1
وسجل ليفربول هدف التقدم عن طريق النجم املرصي
محمد صالح من ركلة جزاء .13
لك�ن الربازيي غابرييل جيس�وس ع�ادل النتيجة من
متابع�ة قوية داخل منطق�ة الجزاء  ،31وكاد س�يتي
أن ينهي الش�وط األول متقدماً ،لو أن ركلة الجزاء التي
نفذها نج�م الفريق والكابتن كيف�ني دي بروين دخلت
املرمى ،لكنها جانبت القائم بغرابة شديدة .42
وجاء الش�وط الثاني مغاير تماما ً لألول إذ لم يشكل الالعبون
ف�رص خطرية ع�ىل مرم�ى الحارس�ني الربازيليني أليس�ون
وإديرس�ون.وصار رصيد س�يتي  12نقط�ة يف املركز الحادي
عرش ،أما الريدز فوصلوا إىل النقطة  17يف املركز الثالث.

وبقي�ت النتيج�ة عىل حاله�ا حتى صاف�رة نهاية
الش�وط األول ،ثم حصل ميالن ع�ىل فرصة ذهبية
إلدراك التعادل يف بداية الثاني من ركلة جزاء تسبب
بها ماتيو لوفاتو عىل كيسييه ،لكن إبراهيموفيتش
أطاح بالكرة فوق العارضة )66(.
واعتق�د ميالن أنه خطف التع�ادل يف الوقت القاتل
عرب كاالبريا لكن الحك�م ألغى الهدف بداعي خطأ
عىل إبراهيموفيتش )90+1(.
لك�ن الس�ويدي املخ�رم ع�وض ه�ذه الفرصة
وس�جل التعادل بعد ثوان بكرة رأسية إثر محاولة
له صده�ا الحارس سليفرس�ري وأعادها له عرب
عرضية اإلسباني ابراهيم دياز )3+90(.
وتس�لم الس�ويدي زالتان إبراهيموفيتش ،مهاجم
فري�ق ميالن ،جائزة أفضل العب لش�هر أكتوبر يف
إيطاليا.
وقبل انط�الق مب�اراة ميالن أم�ام ضيفه هيالس
فريونا يف الجولة الس�ابعة تسلم الهداف السويدي
هذه الجائزة الت�ي يمنحها اتحاد العبي كرة القدم
اإليطاليني.
وساهم زالتان ( 39عاماً) يف احتالل فريقه لصدارة
الدوري اإليط�ايل وخاصة تحقيق الف�وز يف ديربي
مدينة ميالنو بتسجيله لثنائية يف شباك إنر.
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اعالم الكرتوني

قرار كومان حُيبط بيانيتش

قال تقرير صحفي إسباني ،إن البوسني مرياليم بيانيتش نجم
وس�ط برش�لونة ،ش�عر بإحباط ش�ديد ،خالل مباراة البارسا
املاضية أمام ريال بيتيس.وحس�ب صحيفة موندو ديبورتيفو،
فإن رونالدو كومان املدير الفني لربشلونة ،قرر إرشاك بيانيتش
يف مباراة بيتيس ،يف الدقيقة  ،86أي قبل  4دقائق فقط من نهاية
املباراة.وأضاف�ت أن قرار املدرب الهولن�دي فاجأ غرفة مالبس
برش�لونة ،مشرية إىل أن البوسني يش�عر بخيبة أمل ،وال سيما
أنه عاش وض ًعا غري مس�بوق.ولفتت الصحيفة إىل أن بيانيتش
قدم أداء ممي ًزا مع البارس�ا هذا املوس�م ،رغم قلة مش�اركته،
حيث ش�ارك يف  4مباريات بالدوري اإلسباني كالعب بديل ،و3
مواجهات ب�دوري أبط�ال أوروبا ،وحقق إحصائي�ات مذهلة،
بعدما جاءت نس�بة التمرير الصحيح  %.94وحقق برش�لونة
فو ًزا مهمًا خالل مواجهة ريال بيتيس ،بنتيجة ( ،)5-2السبت
املايض ،يف إطار منافس�ات الجولة التاس�عة م�ن الليجا ،بعد 4
جوالت من غياب االنتصارات عن الفريق الكتالوني.

بن ناصر :خاننا التوفيق أمام
هيالس فريونا

أبدى الجزائري إس�ماعيل بن نارص ،متوسط ميدان ميالن ،رضاه
التام ،بعد تعادل فريقه ( )2-2ضد هيالس فريونا ،ضمن مباريات
ال�دوري اإليطايل.وع�ىل ملعب س�ان س�ريو ،تقدم الضي�وف ً
أوال
ع�ن طريق الالعب التش�يكي أنتونني باراك ،قبل أن يس�جل ديفيد
كاالبري�ا ،العب مي�الن ،هدفا عكس�يا يف مرم�اه.ويف الدقيقة ،27
أح�رز جيانجياكوم�و ماجناني ،مداف�ع فريونا ،هدف�ا يف مرماه،
قل�ص به الروس�ونريي الفارق م�ع ضيفه ،وذلك قب�ل أن يخطف
إبراهيموفيتش هدف التعادل ألصحاب األرض يف الدقيقة )90+3(.
وقال إس�ماعيل بن نارص يف تغريدة عرب حس�ابه عىل توير“ :لقد
خاننا التوفيق ،ولكننا حققنا نقطة جيدة عىل الرغم من كل يشء”.
وأض�اف“ :اآلن حان وقت الراح�ة الدولية مع منتخ�ب الجزائر”.
ويش�ارك إس�ماعيل بن نارص يف مباراتي منتخب بالده ضد نظريه
زيمبابوي ،يوم�ي  12و 16نوفمرب/ترشين الثاني الجاري ،ضمن
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس األمم األفريقية.

حتديد موقف رونالدو من االنضمام ملنتخب الربتغال
كش�ف تقري�ر صحف�ي ،موقف
كريس�تيانو رونال�دو نج�م
يوفنت�وس ،م�ن االنضم�ام
ملنتخب بالده الربتغايل ،اس�تعدا ًدا
للمش�اركة يف مباريات دوري األمم
األوروبية.
وتعرض الدون الربتغايل لإلصابة

يف الكاح�ل ،خ�الل مب�اراة التس�يو بال�دوري
اإليطايل ،ولم يستكمل اللقاء.
وذكر موقع توتو مريكاتو أن رونالدو س�يذهب
لالنضم�ام إىل املنتخ�ب الربتغ�ايل ،رغ�م الت�واء
الكاحل األيمن.
وأض�اف أن الطاق�م الطبي باملنتخب ،س�يقوم
بتقيي�م ظ�روف كريس�تيانو ،ث�م يق�رر مدى

إمكانية بقاء الالعب مع املجموعة.
ولف�ت املوقع إىل أن التقاري�ر األولية عن إصابة
رونال�دو إيجابي�ة ،حي�ث ال يوج�د يشء خطري
لرونالدو مما يمهد ملشاركته مع منتخب بالده.
ويس�تعد منتخب الربتغال ملواجهة أندورا ود ًيا،
عىل أن يصطدم بفرنس�ا وكرواتيا يف منافسات
دوري األمم األوروبية.

استبعاد ديباال من قائمة املنتخب وميسي يطري إىل األرجنتني

اس�تبعد ماركوس أكونيا (إشبيلية) وباولو
ديب�اال (يوفنت�وس) م�ن قائم�ة منتخب
األرجنت�ني ،إلصابتهم�ا ،فيما اس�تدعى
املدير الفني للفريق ليونيل س�كالوني
ليس�اندرو مارتيني�ز (أياك�س
امس�ردام)  ،ملبارات�ي باراج�واي
وبريو يف الجولتني الثالثة والرابعة
من تصفي�ات أمريكا الجنوبية
املؤهلة ملونديال قطر .2022
وكان أكوني�ا ق�د تع�رض
ملش�كلة عضلي�ة الس�بت
امل�ايض خ�الل مب�اراة
أم�ام أوساس�ونا يف
فر يق�ه
االسباني ،فيما يعاني
ا ل�د و ر ي
مش�كالت يف الجهاز
ديب�اال م�ن
والتناسي.
ا لب�و يل
ليساندرو مارتينيز
وضم سكالوني
العب�ا الذي�ن ت�م
لقائم�ة ال��24
الخ�ارج ،وم�ن
اس�تدعاؤهم م�ن
االثنني عن العبي
املق�رر أن أعل�ن أمس
بالقائمة.
املحلي�ة
األندي�ة
أول مبارات�ني
وف�ازت األرجنت�ني يف
 1-0وبوليفيا 1-2
بالتصفي�ات ع�ىل اإلكوادور
ملعب ال بومبونريا يوم
وستس�تضيف باراج�واي يف
الخميس املقبل ،وستزور بريو عىل ملعب ناسيونال دي ليما

بعدها بخمسة أيام.
ادر ليوني�ل مييس ،نجم وقائد برش�لونة ،املدين�ة الكتالونية
يف وق�ت متأخر م�ن ليلة األحد امل�ايض ،لالنضم�ام ملنتخب
األرجنتني.
وذك�رت صحيفة “مون�دو ديبورتيفو” ،أن مييس اس�تمتع
بي�وم م�ع عائلته يف منزله ،حيث ش�وهد وه�و يمارس كرة
الق�دم مع طفلي�ه تياجو وماتي�و ،قبل التوج�ه إىل بوينس
آيرس لالنضمام للمنتخب األرجنتيني.
وأضاف�ت أن مييس يف منتصف الليل ،ذهب إىل صالة الطريان
الخاصة يف مطار إلربات بمدينة برش�لونة ،ليأخذ طائرته إىل
بوينس آيرس.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
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كيف علقت الصحف العاملية على فوز بايدن؟

الشرطة الربيطانية تعتذر عن طرد صحفيني
وتهديدهم باالعتقال خالل تغطية تظاهرة

لندن /متابعة الزوراء:
اعتيذرت الرشطة الربيطانية عن حادثة إجبار الصحفيين واملصورين عىل املغادرة عندما
كانيوا يغطيون تظاهيرة مناهضية لإلغياقُ ،
وهيددوا باالعتقال.وأوضحيت صحيفة “ذا
غارديان” الربيطانية أن الضباط أخربوا الصحفين يف التظاهرة ،التي احتجت عىل اإلغاق
الوطنيي الجدييد يف إنكلرتا يف مييدان ترافالغار االسيبوع املايض ،أنهم ال يُنظير إليهم عىل
أنهم عمال أساسييون ويحتاجيون إىل إذن خاص من دائرة رشطية العاصمة لحضورهم.
واشتبكت الرشطة مع املتظاهرين يف العاصمة ،يف اليوم األول من اإلغاق الثاني ملدة شهر.
وكتبت جمعية املحررين إىل السلطات للحصول عىل “توضيح عاجل” بشأن قدرة املصورين
والصحفيين عىل تغطيية االحتجاجيات ،التي تأتي يف إطيار إجراءات اإلغياق الجديدة يف
إنكلرتا.وقاليت إن توجيهيات املجلس الوطني لرؤسياء الرشطة ذكيرت أن الصحفين يتم
التعامل معهم كعاملن رئيسين ،و”هناك مصلحة عامة يف إبقاء السكان عىل علم باألزمة
الجارية”.وقيال املديير التنفيذي لحالة الطيوارئ ،إيان موراي ،إن التقاريير كانت مقلقة
للغاية.وأوضيح أنه “عىل أقل تقدير ،يعد هذا تعاماً ضعيفا ً من ضباط الخطوط األمامية،
العتبار الحكومة أن الصحفين يُعتربون عاملن أساسيين خال هذه األزمة”.وأضاف أنه
“يف أسيوأ األحوال ،يعد هذا تجاهاً مقلقا ً ملبادئ ممارسية اإلعام الحر ألعماله املرشوعة.
ً
مخالفا
ورشح أن “مين املخيف أن تسيتخدم الرشطة ذريعة أنه نظيرا ً ألن االحتجاج يعترب
للقانيون ،فيإن الصحفين يخرقون القانيون أيضا ً من خال الوجيود لتغطية ما يحدث”.
وأشيار إىل أن “هذا النوع من املنطق يسيتخدم من قبل الطغاة والدول الشيمولية يف جميع
أنحياء العالم ،لقمع الحقيقة”.من جانبها ،اعتذرت الرشطة يف بيان لها عن “أي ارتباك أو
صعوبيات” واجهها الصحفيون أثناء تغطيتهيم لاحتجاجات.وأضافت“ :تعرتف الرشطة
الربيطانية بشكل مطلق بمكانة الصحفين واملصلحة العامة يف قيامهم بعملهم املهم”.

ختفيض عقوبة السجن حبق الصحفي اجلزائري عبد الكريم زغيالش
اجلزائر/متابعة الزوراء:
خفضت محكمة االسيتئناف يف قسينطينة
يف شيمال رشق الجزائير ،األحيد ،عقوبية
السيجن عىل الصحفيي والناشيط من أجل
الديمقراطية عبد الكريم زغياش ،من عامن
مع النفاذ إىل عام واحد يشيمل سيتة أشهر
مع وقف التنفيذ ،بحسب منظمة للدفاع عن
املعتقلن.وذكرت اللجنة الوطنية لإلفراج عن
املعتقلين أن عبد الكرييم زغياش املتهم بي
“املسياس بالوحدة الوطنية” و”إهانة رئيس
الجمهورية” سييغادر السجن “يف نهاية كانون األول/ديسيمرب”.وتم توقيف زغياش يف
 24حزيران/يونيو ،وأدين يف آب/أغسطس وحكم عليه بالسجن لعامن مع النفاذ وبدفع
غرامية قدرها مئية ألف دينار ( 660يورو).ويف  25ترشيين األول/أكتوبر ،جرت محاكمة
االسيتئناف ،حييث طلبت النيابة “تشيديد” العقوبية ،قبل أن يصدر قيرار مجلس قضاء
قسينطينة (محكمة االسيتئناف) ،حكما ً بعام سجنا ،منها ستة أشهر غري نافذة وغرامة
ماليية قدرها  50ألف دينار ( 330يورو) ،بحسيب اللجنية الوطنية لإلفراج عن املعتقلن.
وكان محاميوه أكيدوا بعد صدور الحكم األول وقرار اسيتئنافه أن “مليف االتهام فارغ”.
وانتقدت منظمات لحقوق اإلنسيان املضايقات التي يتعيرض لها الصحفيون يف الجزائر،
خاصية بعد الحكم بالسيجن عامن مع النفاذ بحق الصحفي خاليد درارني ،مدير موقع
“قصبة تريبيون” ومراسل “منظمة مراسيلون باحدود”.وبحسب الرتتيب الذي وضعته
منظمة “مراسيلون با حدود” حول احرتام حرية الصحافة لسينة  ،2020تحتل الجزائر
املركيز ( 146من بين  180دولة) ،إذ تراجعت خمسية مراكز مقارنة بسينة  2019و27
مركزا مقارنة بسنة ( 2015املركز .)119

واشنطن/ا.ف.ب:
ّ
عيربت الصحيف الصيادرة يف دول
العاليم ،األحيد ،عين ارتيياح كبري
بالفيوز اليذي حققيه جيو بايدن
يف انتخابيات الرئاسية األمريكيية،
ً
مشيرية إىل “الخيروج بيا كرامة”
لدوناليد ترامب .وأعربيت يف الوقت
نفسه عن قلقها من املهمة الشاقة
التي تنتظر الرئيس الجديد ونائبته
كاماال هاريس.
وعنونت صحيفية “ذي إندبندنت”
الربيطانية “فجير جديد ألمريكا”،
مشيرية إىل نجياح هارييس ،وهي
أول اميرأة تصبح نائيب الرئيس يف
الواليات املتحدة.
أما صحيفة “صنيداي تايمز” فقد
كتبيت سياخرة مين الصفية التي
أطلقهيا تراميب عىل باييدن خال
الحملية االنتخابية “جيو الناعس
يوقيظ أميريكا” .ورددت “صنداي
تلغيراف” كلميات باييدن “حيان
الوقت لتتعاىف أمريكا”.
وكتبيت صحيفة “سيود دويتشيه
تسيايتونغ” اليسيارية “أي تحرير
وأي راحة :األصوات معدودة وأيام
دوناليد تراميب كذليك .جيو بايدن
يرث عبئا ثقيا كما لم يرث أي من
أسافه :عليه أن يوحد أمريكا”.
وقاليت محطية “اييه بيي يس”
األسيرتالية العامية “خيال نحيو
خمسية عقود من حياتيه العامة،
قلية من الناس كانيوا يعتقدون أن
بايدن يمكين أن ينجح ،ومحاوالته
الثاث السيابقة للوصول إىل البيت
األبييض اعتيربت أنهيا تفتقيد إىل
املصداقية” .وتابعت القناة نفسها
“لكين كان يبيدو دائميا أن بايدن
يؤمين بنفسيه واآلن هيو الرئيس
الجديد للواليات املتحدة”.
وكتبيت صحيفية “دي تسيايت”
(وسيط) األملانيية أن املهمية التي
تنتظير الرئييس الديمقراطيي

ونائبتيه هائلية .وقالت “سييتعن
عيىل جيو باييدن أن يجيد برسعة
إجابيات للتهديدات التيي يواجهها
االقتصياد والخطر الشيديد للوباء.
وأن يتمكن ،بمفرده ،من مصالحة
البياد هو أمر غيري مرجح ،وقبول
دوناليد تراميب بالهزيمية أمر غري
وارد” .وأضافت “ليم ننته بعد من
الخشية عىل الديمقراطية”.
أميا أكرب صحيفة سيويدية يومية
“داغنز نيهيرت” الليربالية فقد رأت
أن فوز بايدن “حلو ومر” ،موضحة
أن “بايدن سيكافح من أجل شفاء
أميريكا” ووعيده بإعيادة البليد إىل
طبيعته يبدو “مهمة مسيتحيلة”.
وتابعيت أن املرشيح تمكين مين
اسيتعادة ناخبيي “حيزام الصدأ”
الشعبين يف الشمال الرشقي الذين
صوتيوا سيابقا ً لرتامب وسياعدوا
الحزب عىل الفيوز بأصوات جديدة
يف الجنيوب الغربي ،األمر الذي “قد
يغري” الجغرافيا االنتخابية للواليات
املتحدة يف املستقبل املنظور”.
وأشيارت صحيفية “سفينسيكا
داغباديت” املحافظية أيضا إىل أن

“االنتخابات قد انتهت لكن الرصاع
مستمر” .وكتبت “قد يشعر نصف
البياد أو عيىل األقيل نصيف الذين
صوتيوا ،أن هناك خطأ بعد أشيهر
من املعارك والدعوات للتشيكيك يف
االنتخابيات وأن النظيام االنتخابي
زائيف وال يمكين الوثوق بيه ،وأنه
ال جيدوى مين التصوييت ،وأن
الديمقراطية األمريكية ال تعمل عىل
أي حال وأن الشخص الوحيد الذي
يمكنهيم الوثوق به هو الشيخص
الذي يقول لك أن االنتخابات رسقت
منه”.
أميا صحيفية “جابيان تايميز”
اليابانية فقد أشارت إىل أن “بايدن
يواجه مهمة ضخمة تتمثل بإعادة
بناء الثقة عىل الساحة العاملية”.
مين جهة أخيرى ،تتحيدث صحف
عدييدة عين املسيرية االسيتثنائية
لكامياال هارييس التيي نجحت يف
“تفتيت السقف الزجاجي”.
وكتبت صحيفة “سيدني مورنينغ
هرياليد” أن “هويتهيا السيوداء
سيمحت لهيا بالتحيدث بشيكل
شيخيص خال عام من التشيكيك

يف وحشيية الرشطية والعنرصيية
املنهجيية” .وتابعيت أن هارييس
و”بصفتهيا أول اميرأة تنتخيب يف
أرفع منصب يف الحكومة األمريكية،
تمنح األمل للنسياء اللواتي شعرن
باإلحبياط مين هزيمية هيياري
كلينتون قبل أربع سنوات”.
وأضافيت صحيفية “إل مونيدو”
(يمين الوسيط) اإلسيبانية أن
هاريس “امرأة قوية ورمز للتجديد
ويخشاها ترامب”.
وعربت صحف إييران عن موقفن
متفاوتن .فقد رأت وسائل اإلعام
املحافظة أن التغيري يف البيت األبيض
ليس سوى تغيري يف الواجهة.
وكتبيت صحيفية “رسيالت” أن
َّ
املقنع ذهيب ،العدو
“العيدو غيري
ّ
املقنع أتى” ،بينما رأت “جوان” أن
“قاتل الحاج قاسيم واملسؤول عن
سياسية الضغوط القصيوى رُمِ َي
بعييدا” .ووصفت “وطين امروز”
االنتخابات األمريكية بأنها “مقربة
الديمقراطية”.
أميا الصحيف القريبية مين
اإلصاحيين مثل “افتاب يزد” فقد

8

رأت يف فيوز بايدن “فصيا جديدا
ألمريكا” .ووصفيت “آرمان ميل”
تراميب بي”الرئييس الشياكي!”
بينما تحدثت صحيفة “رشق” عن
“رفض الشعبوية”.
رحبيت صحيفية “بيليد” األملانية
بفيوز باييدن لكنهيا أشيارت إىل
“خيروج با كرامية” لرتامب الذي
يرفض االعيرتاف بهزيمته ويتعهد
بمواصلة النضال.
وأشيارت صحيفة “دييل تلغراف”
األسيرتالية التيي يملكهيا قطيب
اإلعيام روبيرت ميوردوخ ،أيضيا ً
إىل أن تراميب “ببسياطة لن يقبل
اإلذالل اليذي يتمثيل بهزيمته أمام
ً
ضعيفا وال يستحق
منافس يعتربه
املواجهية”  .وقاليت إن الرئييس
املنتهيية واليتيه “مهيد الطرييق
ألشيهر لحديث عن تزوير انتخابي
ولن يتخىل عن هذه االسيرتاتيجية
اآلن”.
وكتبت صحيفة “فولخا دي سياو
باولو” الربازيلية أن هزيمة ترامب
تشيكل “عقابا عيىل الهجمات عىل
الحضيارة” ،محيذرة مين اليدرس
الذي يمثليه ذلك لنظيريه الربازييل
جايري بولسونارو.
ورأت صحيفة “ليست ريبوبليكان”
الفرنسية أيضا يف الرشوخ األمريكية
“انعكاسا متزايد لعيوبنا” .وكتبت
“الرشوخ األمريكية تشبه تلك التي
شيهدناها يف فرنسيا” خيال أزمة
السيرتات الصفيراء” و”إذا كان
مين املمكن أن نسيتفيد مين املثال
األمريكي ،فلنحاول استثنائيا عدم
تقليده”.
يف بريطانييا ،عنونيت صحيفية
“أيرشري دييل” اليومية املحلية التي
تصدر يف منطقة تضيم أحد نوادي
الغولف العديدة التي يملكها ترامب
“ماليك نيادي الغوليف يف جنيوب
أيرشري يخرس انتخابات .”2020

منظمة العفو الدولية :حرية التعبري تتعرض للخطر يف تونس
لندن /متابعة الزوراء:
طالبيت منظمية العفيو الدوليية (أمنسيتي) السيلطات
التونسية ،امس االثنن ،بالتوقف عن اعتماد قوانن “بالية”
ملقاضاة أربعن ناشيطا عيىل مواقع التواصيل االجتماعي،
ً
ً
مشرية إىل ّ
معتربة ّ
أن األخرية
أن يف ذلك تهديدا ً لحرية التعبري،

تتعرض للخطر.وقالت املنظمية يف تقرير مفصل ،إن “ما ال
يقل عن  40مدوناً ،وناشيطا ً سياسيياً ،ومدافعا ً عن حقوق
اإلنسيان ومديرا ً لصفحات عىل فيسبوك لديها عدد كبري من
املتابعين ،قد تعرضوا ملاحقيات قضائية جنائية بن عامي
ملجيرد نرشهم عىل اإلنرتنت تدوينات انتقدت
 2018و2020
ّ
السيلطات املحليية ،أو الرشطية ،أو غريهيم مين املوظفن
العمومين”.وقاليت نائبية مدييرة املكتيب اإلقليمي للرشق
األوسط وشمال أفريقيا يف منظمة العفو الدولية آمنة القايل،
يف التقريير “إنه من املقلق للغاية رؤية املدونن والناشيطن
وهم يُستهدفون باملاحقات القضائية بموجب قوانن تعود
إىل عهيد القمع يف تونس ،وذلك بعد مرور عرش سينوات عىل
قيام الثورة ،ملجرد نرشهم آراءهم عىل فيسبوك”.

واعتربت ّ
أنه “بدالً من أن تحاول السلطات التونسية إسكات
االنتقادات ،يجب عليها أن تتمسك بحق كل شخص يف التعبري
عن نفسه بحرية وسامة من دون خوف من االنتقام”.
ودعيت السيلطات الترشيعيية إىل إعطياء أولويية إلصياح
جمييع القوانين البالية إىل حد كبيري واملفرطة يف عموميتها
والتيي تجييز القمع ،وذلك ملنيع مزيد من الرتاجيع ،وللتقيد
التيام بااللتزامات املرتتبة عىل تونيس يف الدفاع عن الحق يف

حريية التعبري .ولم تؤد معظم هذه الحاالت إىل فرض عقوبة
بالسيجن“ ،إال أن االسيتدعاءات للتحقييق ،ولوائح االتهام،
واملحاكميات بحيد ذاتهيا بتهيم تحميل يف طياتهيا أحكاما ً
بالسجن ترقى إىل مستوى املضايقة والرتهيب لألشخاص”،
حسيب املنظمة.ودعت العفو الدولية السيلطات التونسيية
إىل الكف عن مقاضاة األشيخاص عىل “ممارسيتهم لحقهم
املرشوع يف التعبري السيلمي ،وإىل إصاح القوانن التي تمثل
تهديدا ً لحرية التعبري يف تونس”.
ويضمين دسيتور عيام  2014حريية لكل التونسيين وهي
املكسيب األهم منيذ ثورة  ،2011يف مقابيل تراجع الوض َعن
االقتصيادي واالجتماعيي يف البياد.وازدادت يف السينتن
املاضيتن “التهديدات” التي أطلقتها وزارة الداخلية ،وأعوان
األمين ،والسيلطات املحليية بمبيارشة ماحقيات قضائية،
“أحيانا ً ردا ً عىل انتقاد سلوك الرشطة ،أو عىل الحمات التي
تدعو إىل املسياءلة” ،وفق املنظمة.وكانت منظمات ونقابات
وجهيات تونسيية قد أعربت سيابقا ً عن قلقهيا حول حرية
التعبري ،إثر األحكام األخرية واألحداث السابقة لها.

يف خطوة باجتاه التضييق على حرية االعالم

فرنسا تسعى ملنع توثيق انتهاكات قوات األمن و الشرطة
باريس /متابعة الزوراء:
تسيعى الحكومية الفرنسيية إىل
املصادقية عيىل ميرشوع قانيون
يحظير نرش صيور لعنيارص وضباط
قوات األمين والرشطة أثنياء تأديتهم
عملهم ،سيواء عىل مواقيع ومنصات
التواصيل االجتماعيي أو عىل وسيائل
اإلعام .وترتاوح عقوبة املخالفن بن
الغرامات املالية الباهظة والسجن.
ميرشوع القانون املثيري للجدل يحمل
اسيم “األمن الشيامل” ،وأثيار ضجة
كبيرية تتصاعد منيذ أيام يف أوسياط
الصحفيين والناشيطن الحقوقين،
وتحدييدا ً عنيد النظير إىل السيجل
الحافل للعنف الذي تمارسيه الرشطة
الفرنسيية وتكشيف عنيه مقاطيع
فيديو وصور أدت يف كثري من األحيان
إىل محاكميات بحيق أولئيك الضبياط
والعنارص.
تسيهم الصور ومقاطع الفيديو التي
يوثقها ناشيطون وصحفييون لعنف
الرشطية وأجهزة األمن الفرنسيية يف
وضع مسيار قضائي لتليك الحوادث،
وأبرزهيا “قضية بناال” التي تسيببت
بفضيحة للرئييس الفرنيس إيمانويل
ماكرون ،بعيد قيام مسياعده األمني
ومساعد مدير مكتبه ،ألكسندر بناال،
بقيادة فريق من الرشطة خارج إطار
القانون واالعتداء عىل ناشطن يف عيد
العمال ،يف مايو/أيار عام .2018
وقيد تشيعبت امللفيات التيي فتحهيا
القضاء أثناء تحقيقه يف هذه القضية،
بعد الكشف عن نشاطات رسية لبناال
واستخدامه جوازات سفر دبلوماسية
بطريقة غري قانونية وإبرام صفقات
ميع رجيل أعميال رويس لحمايية

ممتلكاتيه يف فرنسيا ،مميا أدى إىل
إقالة مسؤولن مقربن من ماكرون،
يوصفيون بي”مستشياري الظيل” يف
اإلليزيه.
الصحفيي الفرنييس طيه بوحفيص
كان بطيل تلك الفضيحية ،بعدما ّ
وثق
لحظة اعتيداء بناال عيىل املتظاهرين
يف رشييط فيدييو نرشتيه صحيفية
“لوموند” الفرنسيية .يقول بوحفص
 ،يف تعليقيه عيىل ميرشوع القانيون
الجدييد ،إنيه “غالبيا ً ميا يكيون من
الرضوري أن تكون قيادرا ً ليس فقط
عيىل تصوير فيلم ،ولكن قبل كل يشء
بث صيور عنف الرشطة عىل وسيائل
اإلعام وتشيكيل ضغط يف الشيبكات
االجتماعيية ،لتتوفير اإلمكانيية لبدء
التحقيقات”.
ويضييف بوحفيص أنيه يف السينوات
األخرية سياهم نيرش هيذه الصور يف
“وضع مسألة عنف الرشطة يف صلب
النقاش السيايس ويف النقاش اإلعامي
واليوم املؤسسية البوليسية والسلطة
عامية فهمت جيدا ً أنهيا تخرس حرب
الصيور هيذه ،وما هيو أفضيل خيار
للفوز من قمع توزيع هذه الصور؟”.
ويؤكد أن املسيتهدف من هذا القانون
لين يكيون الصحفيي اليذي يعمل يف
وسيائل إعيام فرنسيية كبيرية ،بيل
الصحفيون املسيتقلون والناشيطون
وحتيى املواطنين العاديين اليذي
يشياركون يف االحتجاجات عىل سبيل
املثال .وييرى أن “هيذا القانون يقتل
الحرييات ،ويقيوض بشيكل خطيري
حقوقنا األساسية يف حرية املعلومات
وحرية الصحافة”.
ويضيف أن “الرشطة هي مهنة ضمن

الخدمة العامة يف فرنسيا ،واملواطنون
يدفعون رواتب الضباط والعنارص من
الرضائيب ،لذا يجب أن تكون الرشطة
يف الخدمية العامية ،مميا يعنيي أنيه
لدينا الحيق يف مراقبية وانتقاد ونرش
إخفاقاتها”.
وكان النائبيان مين حيزب الرئييس
إيمانوييل ماكيرون “الجمهوريية إىل
األميام” ،أليس تيورو وجان ميشيال
فوفيريغ ،قيد تقدميا بميرشوع هيذا
القانيون يف مارس/آذار عيام ،2019
بعيد موجية االحتجاجيات العارمية
التي شيهدتها فرنسا من قبل جماعة
“السرتات الصفراء”.
وكان ميرشوع القانيون ينيص عيىل
فيرض عقوبيات عيىل مين تصفهيم

الحكومة بي”مفتعيل الشغب” ،وسمي
القانون عىل اسمهم ،أي “املخربن”،
قبل أن تلحق به الحكومة فقرة تتعلق
“بحماية مسيؤويل الرشطة والجيش
واألمين” يف إطيار قانيون “األمين
الشامل”.
يف هيذا السيياق ،نقليت صحيفية
“لومونيد” عين ألييس تيورو ،قولها
إن هيذا القانيون “ال يتعليق بمنيع
الصحفين من القيام بعملهم والتقاط
الصور .حاالت محددة جدا ً نستهدفها.
يجب أن نكون قادرين عىل االستجابة
لدعوات العنف ضيد أفراد قوات األمن
املستهدفن عىل الشبكات االجتماعية
تحديداً ،وليس لدينا األدوات القانونية
للقيام بذلك يف الوقت الحايل .يف حاالت

عيدة تعيرف فيهيا األشيخاص عيىل
املسيؤولن يف مقاطيع فيديو منترشة
ُهددت خصوصيتهم”.
وتنص “املادة  ”24مين نص القانون
عيىل “الحيد مين التقياط الصيور يف
امليدان ،وال سييما أثناء عمليات إنفاذ
القانون (بهدف إظهار) صورة الوجه
أو أي عنيرص آخير ،لتحدييد هويية
مسؤول يف الرشطة الوطنية أو جندي
يف اليدرك الوطنيي عندميا يترصف يف
إطار عملية للرشطة .يعاقب املخالف
بالسيجن ملدة عام واحد ودفع غرامة
 45ألف يورو”.وتشيهد فرنسيا جدالً
مسيتمرا ً منيذ سينوات حول مسيألة
عنيف الرشطية ،تصاعدت منيذ بداية
ظهيور حركية “السيرتات الصفراء”

التي نالها النصيب األكرب من عمليات
القميع .كميا أن النصيف الثانيي من
العيام الحايل شيهد تظاهرات ضخمة
نظمتهيا عائيات ضحاييا الرشطية،
وهيم يف غالبيتهيم فرنسييون مين
أصول أجنبية أو مسلمن يعيشون يف
الضواحي الباريسية.
عبيد املؤمن ليف عضيو تجمع “النور
مين أجل صربي” ،يقيول عن صربي،
وهو شاب تتهم عائلته الرشطة بقتله
يف أثنياء ماحقته خال فيرتة الحجر
الصحي األوىل يف فرنسا بسبب جائحة
كورونيا ،إن “مقاطيع الفيدييو هيي
الدلييل الوحيد الذي يمكن أن يسيمح
لنيا بإثبيات حقيقة وجيود عنف من
قبيل الرشطية أم ال ،وعندما يمنعوننا
من توثيق ذلك فهم يحرموننا من هذا
الحيق اليذي يعيد سياحنا الوحيد ،يف
مقابيل رجال الرشطة الذيين يؤذوننا
جسيديا ً أو لفظييا ً وهيم ميزودون
بالهراوات وقنابل الغاز”.
ويضييف لييف “هاتفنيا املحميول
وكامرياتنا هيي الوحيدة التي يمكنها
إثبيات أن أفعالهيم غيري مقبولية يف
مجتمعنا لقد فقدت صديقا ً (صربي)
مات أثنياء مصادفته دورية للرشطة،
ولألسيف كان الوقيت متأخيرا ً وليم
يكين هنياك أحد لتوثيق ميا حصل .ال
أستطيع تقبل حقيقة أن هناك مآيس
أخرى من هذا النوع سيتقع .لن أقبل
أن يموت شخص آخر بسبب ترصفات
هذه املؤسسة”.
ويف أوىل ردات الفعل عىل قانون “األمن
الشيامل” ،قالت هيئة “املدافعن عن
الحقوق” ،يف بيان لرئيستها الناشطة
الحقوقيية كلري هييدون ،إنها “قلقة

بشيكل خاص” من البنيد الذي يحظر
نيرش صيور ألفيراد وضبياط عنارص
الرشطة .وأضافيت “ال يجب أن يعيق
هيذا القانون حرية الصحافة أو الحق
يف الحصول عيىل املعلومات”ّ .
وذكرت
بيأن “اإلعام ونيرش الصيور املتعلقة
بتدخيات الرشطية أمير ميرشوع
ورضورى للعمل الديمقراطي”.
ويف محاولية للضغط عيىل الحكومة،
أطلق صحفيون وناشيطون يف مجال
الحرييات وحقيوق اإلنسيان عريضة
عيىل اإلنرتنت تطاليب الحكومة بعدم
املصادقة عىل هيذا القانون .وجمعت
حتى اآلن أكثر من  600ألف توقيع.
وجاء فيها “إذا مُ رّر هذا القانون ،فإن
إفات الرشطية من العقاب سييكون
أكيرب .يجيب أن نمنيع هذا ،مين أجل
جمييع ضحاييا الرشطية وكل أولئك
الذين سييكونون ضحاييا .لن ندعهم
يقفون يف طريق حرياتنا األساسية”.
وكانت منظمية “العفيو الدولية” قد
قاليت يف تقريرهيا السينوي األخيري
حول الحريات يف فرنسيا إن السلطات
“فرضت قيودا ً غري متناسبة عىل الحق
يف حريية التجميع السيلمي .وأصيب
اآلالف من املحتجن بجروح عىل أيدي
أفراد الرشطة ،أو أُلقي القبض عليهم
وجيرت مقاضاتهيم عيىل أسيس أو
بسبب جرائم واهية تحظى بالحماية
بموجيب قانيون ومعاييري حقيوق
اإلنسيان .وتعيرض مراقبيو حقيوق
اإلنسيان والصحفييون املسيتقلون
وناشطو البيئة والناشطون املدافعون
عين حقيوق الاجئين واملهاجريين
للرتهييب واملضايقية املتكرريين من
جانب الرشطة”.
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رضا اخلفاجي  ...ما زال يسعى منذ نصف قرن!..
حيدر عاشور
كلم�ا أج�دد لقائ�ي باألديب والش�اعر رضا
الخفاجي يدخل يف قلبي بال اذن وال استئذان
فأحبه أكثر واحرتمه بش�كل كبري ،ال يمكن
وصف الشعور واالحساس عند رؤيته ،وكان
قد طلبني باالس�م ان التقيه وفرحتي كانت
ال توصف وهو يهديني كتابني األول (ما زلت
أسعى) صدر عن دار الرقيم يف مدينة كربالء
املقدس�ة والكتاب الثاني (فاتحة الكرنفال)
مجموع�ة ش�عرية طبع�ت بمطبع�ة بغداد
س�نة  1988حيث تج�اوز توزيعها ()4350
نس�خة ..كان من الطبيعي ،ان اقرأ (ما زلت
أس�عى) ق�راءة متفحص�ة ودقيق�ة فوجد
فيه�ا كل ما يري�د ان يقوله عن نفس�ه أوال
وع�ن األصدقاء الذين كتب�وا عنه منذ نصف
قرن من الكتابة والس�عي والبناء ،فمجاييل
الخفاجي ع�ن قراءتهم للكتاب س�تعود إىل
أذهانه�م ذكري�ات عزي�زة ،عن ه�ذا الرجل
الفذ ،مما يطيب ىلّ أن أرشك القراء معى فيه.
لم أكن من األشخاص املقربني جدا من رضا
الخفاجي ،مثلم�ا كان أصدق�اءه املقربني،
ولكنه كان يدعوني من حني آلخر لالنضمام
إىل لقاءاته املتكررة ،وكنت أفرح دائما بهذه
الدع�وة وال أتخلف عنها ق�ط ،إذ كان مجرد
وجودي بقربه كنت اسمع خاللها كثريا من
األفكار النرية.
فكتاب (ما زلت أس�عى) مسرية نصف قرن
يف الشعر واملرسح الشعري والدراما ،للشاعر
املخ�رم واالب الروح�ي لجمي�ع ش�عراء
مدينة كربالء املقدس�ة (رض�ا الخفاجي)..
يض�م ص�ورا ً تذكرن�ا إذا نس�ينا ،وتحف�ظ
املالمح الجديدة لحقبتن�ا إذا حاول الزمن يف
محاولته ،أن يطمسه .أعتقد أن هذا الكتاب
ْ
حس�ن النية وبراءات جمّة ،منها
ُكتبْ تحت
ب�راءة اللغة ،وه�ي ذات مي�زة احرتافية ،ال
تخلو من عم�ق املعرفة والخ�رة والنضوج
الفك�ري .فالكت�اب يضعنا أم�ام ذات ت ّعر
ع�ن معاناته�ا بال�راخ التوثيق�ي ،أو قد
ً
تضعك أمام ّ
وسيلة للتعبري عن
فنان يمتطي

هواجسه ،وحيواته يف سبيل التذكري ان نفع.
ويقول -مظفر الن�واب -يف احدى قصائده:
ان النهر يظل ملجراه أميناً.
ف�(م�ا زلت أس�عى) هو نوع م�ن االهتمام
الخ�اص ،يظ�ل س�اري املفعول م�ع امتداد
الزم�ن ،متزاي�دا ً بإبداع�ات الش�اعر (رضا
الخفاجي) .وقد أعتر بحق ش�اعر الرمزية
الروحاني�ة الحس�ينية ...فف�ي قصائ�دهِ
وأعمال� ِه املرسحي�ة وج�دت الروحاني�ة

الرمزية ايناعها االقىص يف التعطش للوصول
اىل النش�وة الروحية .من هنا تتضح معاناة
الذات الش�اعرة ل�دى( الخفاجي) ،وتطلعها
اىل االحس�اس بالوصول اىل القيم الحسينية
الخال�دة التي تفتح الطريق اىل النور العظيم
الذي صنعه االمام الحس�ني(عليه الس�الم)
بدم�ه الطاه�ر ،والتوغ�ل يف ابع�اد ثورت�ه
الكوني�ة ،االلهي�ة .فالخفاجي وق�ف وجها ً
لوج�ه أمام عظم�ة املصيب�ة ،وكأنها التزال

قائمة ،فريى كل ما حوله مخلد دائم؟ يقول
يف احدى قصائده:
خمس�ون عام�ا ً م�ن مس�ريتنا  ...يف عال�م
والشعر
االيثار
ِ
يف عال�م االض�داد نرصده  ...مس�تيقظون
الدهر
عىل مدى
ِ
نرث�ي مقاتلن�ا ونكرمه�م  ...ك�ي تحتفي
بالنر
االجيال
ِ
فاإليث�ار كم�ا ي�راه يتولد يف روح االنس�ان
الش�اعر غري عابئ بالزم�ان واملكان ،يصنع
مص�ريه الخ�اص ،يح�دوه أم�ل الديمومة
والبق�اء ،ويحي�ا بكري�اء وعصامي�ة ،ألنه
اكتفى بذاته بعد ان خلصها من رواسب األنا.
وبهذا كتاب رس�الة واضحة تقول :بقدر ما
تطرح نفسك من سواك تحقق وجودك.
فجم�ع يف (م�ا زل�ت أس�عى) ب�ني الذات�ي
واملوضوعي والش�خيص واملعريف .وقد يكون
الكتاب يحكي س�ريته الش�خصية بالذوات
املوضوعي�ة واملعرفي�ة ..ش�عور ب�رورة
االنتماء اىل الجذور االدبية ،بمعنى االحساس
بالفضل ألولئ�ك الذين قدم�وا وعانوا الكثري
لكي يؤسسوا خطوات واثقة ومهمة يف تاريخ
االب�داع الكربالئ�ي االصي�ل بوج�ه الخاص.
فقس�م أبواب الكتاب اىل عرشة اقسام أولها
املقدم�ة التي حكى بها ع�ن حلمه االوحد يف
تصدير مجلة متخصصة باملرسح الحسيني
كمرشوع عاقره منذ اواس�ط الس�بعينيات
م�ن الق�رن امل�ايض باعتق�اده ان امل�رسح
الحس�يني لي�س بم�رسح مناس�بة بل هو
مرسح رس�ايل ومرشوع حض�اري نهضوي
يعتم�د يف منظومت�ه الفكري�ة ع�ىل الفك�ر
الحس�يني .بذل�ك ش�كل كادر صحفي ادبي
متكون من�ه كرئيس تحرير واالديب (طالب
عب�اس الظاه�ر) كمدي�ر تحرير والش�اعر
واملرسحي(عقيل ابو غريب) محرر وكاتب.
ً
ثاني�ا تح�دث ع�ن الحرك�ة الثقافية يف
ويف
كرب�الء برموزه�ا االدبي�ة والصحفي�ة .اما
ثالثا ً كانت سريته الذاتية ،وكان ينتهب فيها
صور من أعماق امل�ايض ،ومن أغوار النعيم
الش�عري وصياغته ،الذي توارث�ه عن أبيه،

كما ت�وارث مهنة صياغة الذه�ب ،وال تزال
روحه الشعرية مشدودة اىل تقديم كل جديد
يف ظل ابوية العتبتني الحس�ينية والعباسية
اللت�ان فتحن ل�ه الطريق اىل حلم�ه بإصدار
مجل�ة (املرسح الحس�يني) بكادره�ا الذي
ذكرناه مس�بقاً .فيما ذك�ر يف رابعاً ،أعماله
الش�عرية واملرسحي�ة والفكري�ة املطبوعة
كمنجز ابداعي منذ عام  1988الذي تجاوزت
 25مطبوع�اً ،و 22مطبوع�ا ً ت�م طبعهم�ا
باللغت�ني العربي�ة واالنكليزي�ة ،اضاف�ة اىل
 6كتب منها (ما زلت اس�عى) .يف خامس�اً،
ذك�ر كل األس�ماء والصحف واملج�الت التي
تناولت منجزه االبداعي ،ورسائل املاجستري
الت�ي أخ�ذت مرسحياته وكتب�ه كأطروحة
فكري�ة علمي�ة .وسادس�اً ،ذك�ر  13عم�ال
مرسحيا قدم عىل مس�ارح كربالء وعدد من
املحافظ�ات العراقية وبعض الدول العربية .
اما سابعاً ،تناول  6مسلسالت اذاعية كتبها
بش�كل خاص لبعض االذاعات العراقية وما
زال متواص�ل يف عطاه االذاع�ي .وثامناً ،عد
الجوائز والشهادات التقديرية التي منح بها
يف املهرجانات محلية وعربية ودولية .تاسعاً،
جمع املقاالت النقدية واالنطباعات الفكرية
الت�ي كتبها يف الصح�ف واملج�الت .عارشاً،
دوره يف نقل فكره الش�عري واملرسحي 12
فضائية عراقية اجرت معه لقاءات منفردة.
ويخت�م (م�ا زل�ت اس�عى) بص�ور ملراحل
حياتية اضاف�ة اىل قصيدة كتبها قبل نصف
قرن ونرشت يف مجلة الف باء العراقية.
بذل�ك يريد ان يؤك�د (رض�ا الخفاجي) بعد
نص�ف قرن انه صال�ح للق�راءة  .فهو حقا ً
لون خاص من ألوان الشعر الحسيني ونمط
م�ن أنم�اط التجرب�ة املرسحية الحس�ينية
ع�ىل الرغ�م م�ن أن�ه كان ب�ارزا ً من�ذ عام
 1988بمجموعت�ه الش�عرية االوىل (فاتحة
الكرنفال) ..فهو ش�اعر انس�اني ،روحاني
حس�يني بامتياز( ..ما زلت أسعى 9مسرية
نص�ف ق�رن يف الش�عر وامل�رسح الش�عري
والدراما أخر اصداراته عن دار الرقيم للنرش
واالبداع يف مدينة كربالء املقدسة.

الذاكرة والكتابة يف قصة «امرأة الكتابة» مزامري املدينة رواية لألديب العراقي علي لفتة سعيد
للقاصة والشاعرة مجيلة بن محيدة
د /نبيلة عبودي
ه�ي الذكرى...عندم�ا تس�تفيق ال�روح ع�ىل
حقيق�ة الفراق ..تفت�ح الباب امل�وارب لتهب
ري�اح املايض ،فتحرك أش�جار الش�عور ..هي
الذك�رى ..وفي�ة لألل�م وال تع�رف للخيان�ة
طريقا ..وإذا كان النس�يان آفة العلم فإن آفة
الذكرى الوجع ..وسألني:
هل يروم هذا النص كتابة الذاكرة أم أنه ينفتح
عىل ذاك�رة الكتاب�ة؟ تتداخل الص�ور الغائبة
التي تنضح بها الذاكرة مع الكلمات واملعاني..
ويفضح الالش�عور رغبات مكبوتة وذكريات
منسية ال تختفي إال لتعود ..هي «سارة» امرأة
الحقيق�ة والوه�م ..تتعطر بالحر ..تتوس�د
الحلم...وتلتح�ف الورق ..وهي «س�ارة» التي
استوت عىل عرش الكتابة لتستنطق الحرف..
وتروض املعنى ..وبني الذاك�رة والكتابة تقف
امرأة معجونة بماء الذكرى تباركها الكلمات.
ه�و «أحمد» رجل الح�زن ..يجتاحه الحنني يف
ليلة باردة «يتكور يف جوف العتمة ..تحارصه
أفكاره اللعينة ..وتجلده سياط الشؤم «
هي «س�ارة» ام�رأة الحلم الجميل« ..يمس�ك
بيده�ا ويأخذها بعيدا ..إىل م�ا وراء الضجر..
وم�ا بعد الوحدة ..يغازله�ا بعيدا ليغتال غربة
الروح».عندم�ا يصفعن�ا الواق�ع بالحقيق�ة
نه�رب منه ومنه�ا ،ونختار لن�ا عاملا غري هذا
العال�م ..وعندما نعجز ع�ن تحقيق رغباتنا يف
الواقع نجنح إىل الخي�ال ،فنعيش الواقع الذي
أردناه وإن كان كاذبا ..أحالم اليقظة همزات
وصل يبن النوم واليقظة ..و «س�ارة» الغائبة
الح�ارضة رغب�ة مكبوت�ة ت�رواد الذه�ن عن
نفسه ..وتقحمه يف دائرة ال خروج منها.
يتأملها جيدا ..ويش�كر ال�رب عىل لقائه بها..
يس�جد س�جدة الش�كر ويبك�ي ب�كاء الروح
العليل�ة ..يرف�ع رأس�ه م�ن األرض ..وإذا بها
تختف�ي «ينظ�ر يمينا وش�ماال ،في�درك أنها

مجرد حبات رمال الخيال ..تناثرت فوق أكفان
الوحدة ..وقرت بمقرة األحالم املنسية».
وعندم�ا اس�تفاق م�ن حلم�ه أدرك الواق�ع..
أو ربم�ا ه�و أدركه ،فاخت�ار الكتاب�ة ليوقظ
الح�روف النائم�ة داخل�ه ..يق�ول «أحم�د»:
« صنع�ت لنف�ي قرا يكس�وه الس�واد عىل
ال�ورق ..وأردت م�ن حرويف أن تش�يع جثمان
وحدتي« »..س�ارة» امرأة الكتاب�ة ..امرأة من
حر نائمة عىل ال�ورق ..هي ذكرى ..والذكرى
ال تموت«.ام�رأة الكتاب�ة» قص�ة تتأرجح بني
ذاك�رة الكتاب�ة وكتاب�ة الذاك�رة لتلغي الخط
الفاص�ل بينهم�ا ،فذاك�رة الكتاب�ة مرهون�ة
ببداي�ات الوع�ي اإلنس�اني ال�ذي نق�ش عىل
الصخ�ر أفكاره ..وخ�ط عىل ال�ورق مواقفه
وأحالم�ه ،فال س�بيل للتواصل ب�ني الناس إال
م�ن خ�الل اللغ�ة ألنه�ا رضورة اجتماعي�ة.
وعند الحديث عنها كنس�ق من االشارات ،فإن
اله�دف منها هو اإلظهار ..أي اخراج الفكر إىل
حي�ز الوجود ..أما إذا كان ما نفكر فيه ينبض
حزن�ا وأمل�ا ،فس�تكون الكتابة ملجأ نفس�يا
يساعد الكاتب عىل نقل مشاعرة وذكرياته من
الالشعور إىل ساحة الشعور ..ويف هذا تخفيف
من األلم الذي يرتكه الفقد والحرمان.

عبري العطار
«يكف�ي الكتاب�ة عن الح�رب ومثلثات امل�وت ومربعات
اليأس وخمايس العذاب العراقي
ح�ني يتحول املثقف إىل أدا ٍة لتفريخ التعصب وحني يقتل
العقل ليكون قاتال بس�بب التعنت وح�ني تميش األقوال
مثل النار يف هشيم التاريخ فتحرقنا.
ي�ا إلهي دعنا نيمّم الروح برد عافيتك وأوقف الزحف إىل
القب�ورألنن�ال�ننم�وتبع�د»
رواي�ة مزام�ري املدين�ة تع�زف موس�يقى جنائزية عىل
طول خط الرسد وتلفظ�ك ككائن مخلد عىل عرض خط
ال�رسد حت�ى تجد نفس�ك تضاريس�ا معجون�ة بأوجاع
بأتون ال ينطفئ جمره وال يبلغ رماده
الب�الد ..مخبوزة
ٍ
سماء الحدث...يتعمد الروائي أن يرفع العمامة لتتعرى
الشخوص جميعها فيخرك:
« انه�ا حياة الدهالي�ز املليئة تحيل صح�راء تفكريك اىل
حديق�ة تزرع فيها احالم�ك بهدوء ال يعي�ش فيه القلق
برائحة الكبت واالرسار العجيبة».
فتص�ل مع�ه لنتيج�ة أكي�دة أن الطائفي�ة والتزم�ت...
واألحزاب:
«ال دين لهم وأن عبادة الرموز هي التى فرضت نفس�ها
عىل الساحة «
وأن نهاي�ة الب�رش تح�ت أق�دام ه�ذه النعرات...كفنا ٍء
يسعى ...
كثباني كلما تصورت أنني انتهيت
مت�ن الرواية هو نص
ّ
منه تتجدد املحاوالت لالنته�اء فأجدني عىل قيد القراءة
فال فكاك منه..
تلخيص الرؤية حول الرواية يف عدة نقاط:
-1ع�ادة ما نق�رأ عن رواياتٍ ت�رسد تفاصيلها عن فوق
األرض لك�ن ل�م اق�رأ ع�ن أرض روؤم ابتلع�ت أبناءها
لس�نني طويلة قدر ه�ؤالء الذي�ن تولت مزام�ري املدينة
الحدي�ث عنه�م ..وكأن األم نوعان ُ
نوع خل�ق ليلَدنا عىل
م�رسح البس�يطة مؤمن�ني بالنهاية وان ل�م يكن هناك
بدايات مبرشة تجعلنا متمس�كني بالحياة ونوع اخر يأد
جثثن�ا او حتى بقايانا يف باطن البس�يطة دون خجل أو
رحم ٍة أو شبع .
-2تعلم البطل الحفر كمرحل ٍة ابتدائية لكنه ليصبح دفانا

كانت مرحل�ة متطورة عليه أن يحف�ظ فيها الكثري من
القران واالدعية..ثم يصري كعيل صديقه الذي اغتنى من
وراء مهنته ،الدفان مهنة و تجارة تطعم عوائل كثرية..
حتى نقع ذات حدث يف قر استعمله احدهم مع حمدية
رسي�را للمتع�ة واللذة..فط�رح األرض يف رحل�ة امل�وت
ال يوق�ف نزي�ف الحكاي�ة والدموع ..وقد حف�ر الروائي
كلمات تلك الرواي�ة واحداثها وصورها بطريقة عرت
قلوبنا وأملتنا مثال :كحادثة ....شهداء سبايكر
-3حقيق�ة امل�وت عند الروائ�ي اس�توقفتني كثريا فهو
يقول:
«ه�و ما تنهش�ه العقب�ان يف العقل وما يعم�ر من األلم
يف روح�ك وم�ا تخفي الحقيق�ة بني أضلع�ك وما تكون
نقيضه».
-4فالحدي�ث عن املق�رة وكل ما يحيطه�ا وهو مرسح
األح�داث معظ�م الوق�ت أرى كي�ف تحول�ت «إىل مأوى
هلوسة تصوراتنا اإلنسانية و رفات ضحايا الحروب» .
-5هل الحبيبة مفقودة ويبحث عنها أم هي الوطن الذي
يبحث عنه يف صورتها؟!
فس�لوى الحب الذي ق�ى رحلته باحثا عنه�ا ومتذكرا
اياها لم تكن من وجهة نظر حمدية س�وى وهم عاش�ه
للنهاية فلم يكن عاشقا حقيقيا من وجهة نظرها رغم
خرتها املقترة عىل ممارس�تها للذته�ا االوىل يف القر
املحف�ور قبل أن تتح�ول إىل أداة متعة مجبورة فعرضت
نفسها عليه وكأنها تود ان تخره أنها ناضجة كفاكهة
تس�تعجل قطافها وه�ي بحالتها تلك تك�ون أفضل من
سلوى التي حرقت ثمارها شمس الفراق!!

حفل تأبيين كبري للراحل الشيخ األديب أمحد كاظم العيال
وليد خيون زاجي
أقام ديوان ال العيال الثقايف يف سوق الشيوخ
حفال لتأبي�ن الش�يخ األديب االس�تاذ أحمد
كاظ�م العيال عر ومس�اء ي�وم الجمعة
املوافق  ,2020 / 11 / 6اس�تذكارا لرحيله
املفجع .
ب�دأ الحفل بأي�ة من الذكر الحكي�م للقارئ
ع�يل الفضييل ,بعده�ا ألق��ى الش�يخ عبد
االم�ري الحمدان�ي كلمة ش�كر ورحب فيها
بالحارضين ومس�تذكرا مناق�ب الفقيد أبا
وض�اح ,بع�ده ألق��ى الدكت�ور عبد االمري
الحمداني عال�م االثار العاملي كلمة قصرية,
أش�اد فيها بالفقي��د ومواقفه النبيلة كما
رحب بالحارضين.
كم�ا ألق��ى الكاتب والروائ�ي الكبري أحمد
ّ
ع��ر فيها عن حزنه
الجنديل كلمة قصرية
العميق له�ذا الفق��د املؤلم لألس�تاذ أحمد
العيال ومستذكرا الحوار الذي دار بينهما قبل
عدة أش�هر حول الرواي�ة والقصة القصرية
العراقية ,ولألس�تاذ واالديب حسن الشنون
كان�ت كلمة مؤث�رة مبينا فيه�ا حواراتهما

اليومية يف الشؤون العامة والثقافة واألدب,
بع�ده كانت كلم�ة االتح�اد الع�ام للكتاّب
واالدب�اء يف الع�راق فرع محافظ�ة ذي قار
ألقاه�ا رئيس الفرع االس�تاذ الش�اعر عيل
الش�يال ,وكلمة أخرى للس�يد قاسم حسن
زميل الفقي��د ,الذي أش�ار فيها اىل السلوك
القويم ٌ
والخلق الرفيع للمرحوم ابأ وضاح .
لق�د ّ
غص�ت الس�احة الواس�عة يف دي�وان

العيال بالحارضين ,ه�ذا الديوان الذي كان
أحد أف�كار وآمال الراح�ل االخ أبا وضاح يف
جعله مثابة لألدب والثقافة والكلمة الطيبة
وإص�الح ذات البني ,الليلة يرتدد أس�مه بني
جدران�ه بكل إباء وألم.
للش�عر ديوان العرب حصة كبرية يف الحفل
التأبيني الكبري ,حيث ألقى الش�عراء رياض
العل�وان وقي�س ج�الب الحس�يني وحامد

ماج�د الب�دري وصب�اح غمي�س الحمداني
قصائده�م التي تضمنت إش�ادة بالفقي��د
ونب�ل مش�اعره وحض�وره ب�ني أحبت�ه
وأصدق�اءه  ,كما تضمنت أيضا اإلش�ارات
مهمه لتجاربهم الشعرية.
وكان للش�عر الش�عبي حض�وره أيض�ا
بقصيدة للش�اعر جاس�ب الحمدان�ي التي
أس�تهلها باطالله مبارشة عىل الحارضين,

عب ّ�ر فيها عن مش�اعر االلم والحزن الكبري
للفق�د املفاجئ للشيخ أبا وضاح ,كما كان
للش�اعر االس�تاذ لقمان الحمدان�ي أطالله
تعودن�ا عليه�ا يف مناس�بات ع�ده ,كان�ت
كلماته مؤثرة يف الحارضين وهي يسرتس�ل
يف تعداد من اخذهم هذا الوباء اللعي��ن.
كانت عرافة الحف��ل لألس�تاذ عبد الخالق
الزهريي ,حضور متميّز وفصاحة يف القول
تخلله�ا أحاديث قصرية ع�ن دور الفقي��د
وتفاعله مع الوس�ط الطالب�ي الجامعي يف
جامعة بغداد ,كما أش�اد االس�تاذ الزهريي
بأخالق صديقه وزميله الشيخ أبا وضاح يف
سنوات الدراسة يف كلية الرتبية.
كان من الحارضين عدد من أساتذة جامعة
ذي قار وعدد من الش�خصيات االجتماعية
وع�دد كب�ري من ش�عراء وأدب�اء املحافظة،
كم�ا حر قائد رشطة املحافظة جانبا من
الحفل.
كما كان للتجمع الثقايف يف س�وق الش�يوخ
دوره الب�ارز يف نج�اح هذا الحف�ل التأبيني
الكب�ري كون الفقيد أحد أعضاء هذا التجمع
الرائد.
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إليـك بغداد
ِ
رياض العلوان

ُ
ه�و ب�غ��دا ُد
ب�غدا ُد يا أ َّم ه�ذا ال� َز ِ
َ
ف ِ� َد ًى لِ�ع َ� َ
وأح�ف��ا ُد
ي�ن�يكِ أَب��ن�ا ٌء
َه�واكِ ب�غدا ُد َن ٌ
بض يف َخ�وا ِف ِقنا
َ
�يون ر ً
ويف ُ
ُؤى َع�ب�قى وأع�ي�ا ُد
ال�ع
ِ
وس ِ�ح� ُر َع َ
ٌ
�س�ن َ
راح ُيس ِع ُد َنا
�ي�ن�يْ�كِ ِح
َ
وكيف ال .وس�ناكِ ال� َع ُ
�ذب إِس�ع�ا ُد
ب�غ�دا ُد ِج ُ
�ئت�كِ أش� ُدو الحُ �بَّ مَ َ
�لح�م ًَة
ّ
وق اىل رُؤي�اكِ مُ �ن�ق�ا ُد
إِني ِب�ش َ� ٍ
َ
ؤتلِ�ق��ا ً
ماغ�يَّ� َر ال�ده� ُر وَج ْ�ه�ا ً مِ �نكِ مُ َ
َ
َ�رموق ُح�س َّ�ا ُد
أون�ال مِ �ن مَ �جدِكِ ال�م
ِ
َ
َ
َ
َ
ٱس�ت َ
طاع ذوُو غ ٍّي ومَ �ن�ق�ص َ� ٍة
وال
ً
َ
وه�ي أط�وادُ
أن َي�سل� ُبوكِ دِيارا
َ
راياه�م مُ �مَ� ِّز َق ً
�ن َ
�ق ُّ
�ض َف َ
َت ْ
ُ
��ة
�وق س َ�
ِف ُ
�ل�ولَه َ�ا مِ �نكِ ُع ْ
�ق ٌ
�بان وآس���ادُ
ياأُ َّم دِج�لَ َة َ
يان�را ً َن� ِت�ي ُه ِب� ِه
َ
�ن أيادِي�كِ يف ال�ت�اري�خ أ َ
يامَ ْ
رف��ا ُد
ِ
َ
َّ
ويامَ �ن�ا َر حضاراتٍ مُ �خ�ل� َد ٍة
آلن مِ �ن ِ ْ
لِ َ
�ره�ا َز ْه� َي ُ
�ان ما ش َ�ا ُدوا
س�ف ِ
َ
َ
أب�واب� ِه ترَكت
�ص�ر عىل
يف ُك ِّل َع
ِ
ٍ
أب�ن ُ
َي�داكِ مَ �ج�دا ً ب� ِه َ
�اؤ ُه س��ا ُدوا
ِ
َ
َّ�ات مَ �لَ َ
وكم بوادِي�كِ َرب ٌ
ك�ن ُ ُد َن ًى
..عشتارٌ..وشبعا ُد
بسالف
ِ
الده�ر ِ
ِ
ُ
ال�خ ُلو ُد فال نرٌ وال ظف ٌر
لكِ
َّ
لش�عبكِ ياب�غدا ُد َي�ن�ق��ا ُد
إال
ِ
ب�غدا ُد َ
ياع�لَ�قا ً ي َ�ج�ري ِبج�ا ِن َحتي
َ
ً
ُ
ناديت ب�غ�دادُ
ُ
أذوب ش�وق�ا إذا
ُ
طيفكِ يابغدا ُد يف َخلدي
مام َ� َّر
َّ
َّ
�ب مِ �ن�طادُ
َ
َ
إال وج�ن�حني لل�حُ ِّ
إني ُ
أتيتكِ مُ �شت�اقا ً وبي وَلَ� ٌه
كالنار يف األح�شا ِء و ََّق��ادُ
ُ
وال�وجد
ِ
نسعى إليكِ ومنكِ الحُ ُ
سن َيجذ ُبنا
ُ
فكلُّنا ل�كِ ُق َّ
�ص�ا ٌد و ُروَّا ُد
ُ
وعر مجدِكِ مازالت مَ �عال ِ�م ُ� ُه
نوف الناس َّ
َت ُ
ُ
مُّ
وُف�ا ُد
ص
من
�ه�ا
�ؤ
ِ
ِ
التع�جبي َّ
َ
كل مَ ن عاداكِ عن َ
س َف ٍه
فليس َيعر ُ
فو َ
َ
َزن ال ُّد ِّر َح� َّدا ُد
ِ
ٌ
رش ُفها
عىل ضفا ِفكِ
كأس منكِ َن ِ
َ
ُ
َ
ُ
الكأس أكبا ُد
لرشف
وكم تتوق
ِ
ِ
َ
فاض الغرامُ بنا
ه�ناٱلتقيناوقد
�ف�ح�كِ امل َ
َ
�خ�م�ور م�ي�ع�ادُ
وكم عىل َ
س
ِ
ِ
َ
َ
ماأط َي َب َّ
السمَك املسقوف ..مَ َّز َتنا..
والكأس يوق ِ� ُظها َع ٌ
زف وإن�شادُ
ُ
فأين َ
َ
أين الليايل ال ُزه ُر قد َذ َه َبت
َ
والسامرون زَ
ٌ
راف��ات وآح َ�ادُ
َ
وياأمرية َ
النه�ر ما َب ِر َحت
ذاك
ِ
وارس من هوى ُ
ٌ
شاق َترتا ُد
َن
الع ِ
َ
َ
واألعظمي َُّة الننىس مَ �فا ِتنه�ا
والجُ ُ
والن ُ
نحنى َّ
رف واملُ َ
�خل مَ �يَّا ُد
ُ
ويف الرُصاف ِة ماأبهى جآذ ِرها
ُ
تختال زه�وا ً عليهاالحُ ُ
سن أبرا ُد
ِّ
ُ
والغانيات َذ ُ
ُ
سحرُنا
وات ال َّدل ت ِ
ٌ
َه�يفات وأجسا ُد
منها ُخصو ٌر ر
�واظ�رُها
َتكا ُد َت�قت ِ� ُلن�اشوق�ا ً َن ِ
َ
وت َ
َ
اآلرام أج�ي�ا ُد
ستبينا من
ِ
َ
َ
َ
وكيف َنك ِت ُم ما ُي�صبي خوا ِفقنا
ُ
ُ
مانحن يا ب�غدا ُد ُز َّه�ا ُد
نحن
ما
صةٌ
شاخ َ
َّاس
ِ
وذي مَ �غاني بني العب ِ
َي ِح ّ
َ
وأم�ج�ا ُد
�ف َه�ي َب َته�ا ِع� ٌّز
كانوا سيوفا ً عىل األعدا ِء َتعن ُو لهم
ِّ
ِر ُ
الحق قد حادوا
طريق
قاب مَ ْن ع�ن
ِ
يا َ
الفراتني ياسيفا ً وقا ِئع ُ�هُ
ٱبن
ِ
َّ
َ
ُ
حاشاه غ� َّدا ٌر َ
وج�ال ُد
س ُو ٌد ت
م�ر َ
املقبور َجب َه َتهُ
للغاص ِب
َّغت
ِ
ِ
َ
َ
َ
يو َم ٱنتف َ
ضت فال قي ٌد وأص�ف�ا ُد
س� ْر عىل َنه�ج آبا ٍء َ
�طار َف ٍة
غ
َف ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ٌّ
وب ُه ُم ِغ�ل وأح�ق�ا ُد
ما يف قل ِ
فالش�ع�ب َك َّ
َ
َ
ُ
واح َد ًة
ء
َا
م
ص
ع
�رى
�ف�ا ً َي
ِ
ٌ
أع�راب وأك�را ُد
يو َم ال�ر َِز َي� ِة
َ
ُ
املوت خا ِف ُق� ُه
�ه�اب
مِ ن ُك ِّل مَ ْن ال َي
َ
َ
ُ
ُّ
ٌ
ُ
وزح�ف�ه الف�ذ أبطال وأس� َيا ُد
َيجو ُد َّ
ْع باذ ُِلها
بالن ِ
�فس يو َم ال َّرو ِ
َ
َ
َّ
ه�و أوغ�ادُ
كي ال َينال عراق الز ِ
فكلُّنا َ
ُ
الزحف يا وطني
لك يو َم
ِ
�ه�ون َ
ُ
دون َك أرواحٌ وأج�س�ا ُد
َت
الرايات خا ِف َق�ةً
كيما َت َ
َ
�ظ َّ
ُ
�ل لك
َ
�ص مَ َ
ٌ
�ازات وأ َ
ب�ه�ا َت� ِغ ُّ
ن�ج�ا ُد
�ف
لحمَةً
س� ْر ِب�زح� ِف َك يا َ
ٱبن ِّ
الصي ِد مَ َ
َف ِ
َف ّ
�ذا ً كما س�ا َر لله َ�يج�ا ِء أج�دا ُد
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حنو مستقبل افضل ..هلا

طبيبك يف بيتك

ما أفضل “تصبرية” لتغذية دماغك؟

كيف تتعاملني مع الرجل صاحب الطباع القاسية؟
اليزوج ذو الطباع القاسيية يحتاج من
زوجتيه طرقيا ً دقيقية لنجاح مسيرة
حياتهيا الزوجيية معيه ،وقيد ال تتعلق
األسيباب التي تدفع الرجل ليكون لئيما ً
وقاسيا ً عىل الزوجة ،بالظروف املحيطة
بعاقته الزوجية فقيط؛ بل تتعدى ذلك
إىل مشياكل نفسية أو جسيدية يعانيها
الرجيل ،ليذا ننصيح الزوجية بكيفيية
التعاميل مع هذا الزوج ،من خال اتباع
بعض األسياليب التي تحد مين الطباع
القاسية للزوج.
التحيل بالصرب
الرجل صاحيب القلب القيايس غالبا ً ال
يحتمل عصبية امليرأة ومزاجها املعكر؛
لذلك من الواجيب عليها التحيل بالصرب
واملحافظية عيىل هدوئهيا والتحكيم
بأعصابهيا وردود فعلها ،مع كل نقاش
أو موقيف يتعرّضيان ليه حتيى تمي ّر
املشاكل بسام.
التقبّل
تقبليه كميا هو ،وكوني عىل اسيتعداد
دائيم للتعاميل معيه بلين ومرونية؛
ألنيه لييس بالجدييد علييك ،وقسيوته
أصبحيت واقعيا ً علييك التعاييش معه،
إن كنيت تطمحين للسيعادة الزوجية
واالستقرار.

الترف بعقانية
كوني ذكية وال تحياويل إثارته ،جادليه
بالتي هي أحسين؛ ّ
ألن قسيوته ستزيد
معك إذا ما أغضب ِته.
أيضيا ً عليك اإلصغاء إلييه حتى لو كنت
غير مقتنعة تماما ً بميا يقولهّ ،
وعربي

املطبخ ..

ليه عن رأييك براحة واتيزان ،وحاويل
إقناعه بوجهة نظرك بهدوء وروية.
كيفية املناقشة
خيال حيوارك معيه ،اسيتعميل بعض
كلماتيه وعباراته ،أو أعطييه الحق أوالً
ثيم برري كيي تكبحي جماح قسيوته،

كميا يجيب أن تكونيي موضوعية ،وال
تأخيذي الكلميات القاسيية عيىل أنهيا
إهانة شيخصية ليكِ  ،ال تبالغيي يف ردة
فعلك فتشعري بقسوته أكثر.
خيال املناقشية حي ّددي هدفيك كيي
تحققيي رغبتك ،وعندميا تتمكنن من

بدء املناقشية ،ارشحي الفوائد املتبادلة
لكافية وجهات النظير ،وق ِّدميي بدائل
الحلول أو املسيائل ،مع حرصك عىل أن
كل ما تق ّدمينه سييكون مدروسيا ً بكل
دقة.
التحيل بروح الدعابة
إن امليرأة التيي تتمتيع بيروح الدعابية
سيتجد الرجل مرنيا ً ولينا ً معهيا؛ لذلك
علييك أن تكوني بمثابية الصديقة كي
تبقي مقرّبة منه وهو محتاج إليك.
حافظي عىل املرح بداخلك لكي تمنعيه
بشيكل غر مبارش من إظهار قسيوته
ّ
واملتحض
واسيتبدال التعامل الحنيون
بها.
األجواء الرومانسية
اخلقيي جيوا ً مين الرومانسيية التيي
تساعدكِ يف التخلص من قسوة الريك،
واليربود العاطفيي اليذي قيد يصييب
حياتكميا الزوجيية ويهيدم السيعادة
واألمان الزوجي.
الرومانسية يمكنك إضفاؤها عىل املنزل
من خال بعض السلوكيات الشخصية،
أو النشياطات التي بإمكانك القيام بها
لتحثي زوجك عىل إعطاء الحنان وضبط
القسوة املؤذية.

زبيدة عىل درجة حيرارة الغرفة -
كوب
سكر  -كوب
دقيق  -كوب وثاثة أرباع الكوب
بيض 4 -
بايكنغ باودر  -ملعقة كبرة
فانيليا  -ملعقة صغرة
جوز الهند  3 -ماعق كبرة
زبدة لدهن قالب الكيك  -بحسيب
الحاجة
نصائح

 3اضيفيي الفانيلييا والبايكنيغباودر إىل الخليط.
 4اضيفي الدقيق تدريجيا ً وقلّبيجيدا ً.
 5ادهنيي قاليب الكييك بكمييةكافية من الزبدة ّ
وريش جوز الهند
عليها.
 6اسكبي املزيج يف القالب. 7حمّي الفرن عيىل حرارة 220درجة مئوية.
 8-اخبزي الكيكة لي 20دقيقة.

سلوكيات

قد تكيون من الذين يشيعرون يف
بعض األحييان بأن “املخ” مرهق
ومتعيب ،فكيف يمكنك تنشييط
مخك ورفيع درجة تركيزك؟ وهل
هنالك أغذية معينة قد تسياعدك
يف مواجهة ضعف الركيز؟
أن السكر يعد بمثابة غذاء املخ ،إذ
إنه يساعد عىل تنشيط املخ ورفع
درجة الركيز.
ويمكين مواجهة ضعيف الركيز
من خال تناول حفنة من الزبيب
أو التين املجفيف ،والتي تمد املخ
بكميية مركيزة من السيكر ،كما

أنهيا تتييح للجسيم امتصياص
السيكر عيىل نحيو جييد بفضيل
احتوائها عىل فيتامن ب1
وأن بعيض الزييوت تميد امليخ
بالطاقة الازمية للعمل بكفاءة،
وال سييما الزييوت املحتوية عىل
فيتامين “هيي” مثل زييت جنن
القمح وزيت دوار الشيمس .كما
تعيد املكرسات من املصادر الغنية
بفيتامين هي”.وتتمثيل أهميية
فيتامن “هي” يف أنه يحمي خايا
املخ الرمادية من هجمات الجذور
الحرة ( )Free Radicalsاملُدمرة.

كل يوم معلومة

وضع اكياس الشاي يف السيارة
أمرغاية األهمية!!
طريقية سيحرية وغير مكلفة!
بفضيل هيذه الحيلة املاهيرة لن
تنفيق أي فلس عىل مزيل الروائح
يف السييارة .حتى ليو كانت هذه
املعطيرات تخفيي الروائيح مين
خال إصدارعطر يطغى عليها إال
أن فعاليتهيا رسعيان ما تختفي.
بالفعيل هنياك يشء أفضيل مين
ّ
املعطرة
تلك األشيجار الكرتونيّية
والبخياخ واملعطيرات التي تبعث
هوا ًء ذا رائحة زكية .يشء يف غاية
الغرابة ،إنها أكياس الشياي التي
ّ
ّ
الحل األفضل إلزالة الروائح
تمثل
يف السييارة .باإلضافة إىل ذلك إنها
ّ
تمتيص الرطوبة وتبعيد الروائح
التيي تعليق يف السييارة خاصية
روائيح الطعام.إلزالة الروائح من

كيكة الزبدة
 يجيب قليب الكيكية عىل سيلكمنخل حتى تتهوى جيدا ً.
 قدميي الكييك عىل سيفرتك اىلجانيب عصير املانغيو أو عصر
التفاح الطازج.
طريقة العمل
 1اخفقي الزبدة والسيكر معا ً يفالخياط الكهربائي إىل أن تحصيل
عىل قوام كريمي دسم.
 2اضيفيي البييض الواحدة تلواألخرى إىل مزيج الزبدة.
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سييارتك ،يكفي أن تضع أكياس
الشياي تحت املقاعد ،يف املنفضة،
ويف أماكين أخرى حييث ال يمكن
رؤيتهيا .إىل جانيب كونهيا ف ّعالة
ج ًدا يدوم مفعول أكياس الشياي
حوايل السنة الكاملة ،ما ّ
يدل عىل
التوفر الكبر الذي تؤمنه.بفضل
هيذه الحيلة لين تصدر سييارتك
ّ
خاصة
روائيح كريهة بعد الييوم
رائحة التبغ.

نصائح طبية

لعب األب مع الطفل يزيد ذكاءه

يرغيب الكثير مين اآلبياء يف أن
يصبيح أطفالهيم أكثير تمييزا ً
وذكاء .ورغيم أن اليذكاء يعتيرب
مين الصفات املورثة إال أنه يوجد
العديد من العواميل التي يمكنها
أن تزيد من معدالت الذكاء والتي
يطليق العلمياء عليهيا اليذكاء
املكتسب ،وبالتايل يمكن للوالدين
املساهمة بشيكل كبر يف تطوير
ذكاء أطفالهم؛ لكي يقودوهم إىل
النجاح سيواء الدرايس أو النجاح
يف الحياة العملية أيضا ً.
ويف التايل خمسة محاور طبيعية
لتنميية وتطويير اليذكاء عنيد
األطفال
نشأة الطفل يف الطبيعة احد
عوامل الذكاء
 - 1نشيأة الطفيل يف الطبيعية
وسيط األماكن الخيضاء والتي
لها تأثر إيجابي يف رفع مستوى
ذكاء الطفيل وجعله أكثر انتباها ً
وأقل عدوانية ،وأهم أسيبابها هو
قلة التوتر وزيادة اللعب.
 2والتواصيل االجتماعي كما يع ّد
األطفيال األكثير فضوالً وشيغفا ً
وأسيئلة عن موضوعيات بعينها
مثيل الرباكين والديناصيورات
واألشيياء التخيليية أيضيا ً أكثير

ذكاء مين أقرانهيم األقل شيغفا ً
باملجهول.
 - 3القراءة والتنمية اللغوية التي
تعطيي الطفل الفرصية للتفكر
والتعبر عن أفكاره.
 - 4االتصيال املبكير للطفيل مع
أقرانه يف السين مما يعزز عملية
اإلدراك لديه ،ومشياركتهم اللعب
والتجيارب وآخير تليك املحياور
هيو التحفييز والثناء واإلشيادة
املتواصلة يمكنها تحسن الذكاء
مع الحذر من اإلفراط يف التشجيع
الذي قد يأتي بنتائج عكسية.
اللعب مع األب

يأتيي دور األب واألم وهيو يف
غايية األهميية حييث تبين من
أحدث األبحياث أن األطفال الذين
يقضون أوقاتيا ً أطول مع آبائهم
ويشياركونهم يف أنشيطتهم
وألعابهيم يتمتعيون بدرجيات
ذكاء أعيىل وقيدرات ومهيارات
أفضيل ،ويكيون ذكاؤهيم أعيىل
مين نظرائهيم الذيين يفتقيدون
لدور األب وتقتير تربيتهم عىل
األم وحدهيا بسيبب االنفصيال
أو طبيعية عميل األب ،وكشيفت
الدراسية أيضا ً أن اآلبياء يميلون
للعيب أكثير ميع أبنائهيم البنن

ويميليون لاهتميام بهيم دون
البنيات ،كميا وجيدت أيضيا ً أن
هناك عاقية إيجابية بن مقدار
الوقيت اليذي يقضيه اآلبياء مع
أطفالهم ونتائج اختبارات ذكاء
األطفيال؛ نظيرا ً ألن الطفيل عند
لعبه ميع أبيه يكتسيب مهارات
تختليف عنها عند لعبيه مع أمه
فتكتميل بذلك قدراتيه ومهاراته
ويزيد معدل ذكائه.
الكذب يزيد ذكاء الطفل
من املؤسيف أن الدراسات أثبتت
أيضا ً أن األطفيال الذين يكذبون
هيم أكثر ذكا ًء من الذين يقولون
الحقيقة ،وذلك ألن الكذب يحتاج
الكثر من الذكاء والتخيل واختاق
القصيص؛ لذليك يجيب التعامل
ميع األطفيال الذيين يكذبيون
ويختلقيون القصيص واألحداث
بحيذر أكثر ،وأخيرا ً عزيزتي األم
إذا كنتِ تريديين أن يكون طفلكِ
ذكيياً ،فاجعييل زوجكِ يقيرأ هذا
املقال ليعرف أن لعبه مع صغره
له فوائد كثرة عىل صحة رضيعكِ
العقليية والجسيدية ،فيدور األم
كاف لخلق التوازن يف
وحدها غر ٍ
حياة الطفل وخلق شعور بالثقة
واألمان عند الطفل.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة!!!...؟؟

احذري من استخدام مناديل إزالة املاكياج نهائياً!
الكثر من النساء يستخدمن مناديل إزالة املاكياج إلزالة كل آثار املاكياج.
يجب طبعا ً اختيار مزييل املاكياج بعناية ،وخاصة أن بعضها يمكن أن
ييرك بقايا مين املاكياج عىل البرة ،هذا إذا لم يكن يشيكل خطرا ً عىل
الصحة...قد ال تعرفون هذا ،ولكن مناديل إزالة املاكياج قد تكون خطرة
عيىل الصحة وتسيبب مشياكل جلدية ،بثيوراً ،وحتى حب الشيباب .يف
الواقيع ،تحتوي مناديل إزالة املاكياج ،مثلها مثل مناديل األطفال ،مادة
حافظة اسيمها  ، phenoxyethanolوهي مادة كحولية معطرة أوصت
الوكالة الوطنية ألمن الدواء واملنتجات الصحية بالتخفيف من تركيزها
يف املنتجات .فقد أظهرت دراسات علم السموم أن الجسم عندما يمتص
هذه املادة عرب الجلد أو الفم ،يتم تفكيكها عرب الكبد والتخلص منها يف
البول .بحسيب ما يقول العلماء ،فهذه املادة ليست مسببة للحساسية،
ولكنهيا يمكن أن تسيبب تهيجا ً للعيون بدرجة معتدلية إىل حادة .لذلك
أوصت الوكالة بالتخفيف من تركيزها من  1إىل .% 0,4
مين جهة أخرى ،اثبتت دراسية حديثية أن املناديل املزيلية للماكياج ال
تنظيف املاكيياج بطريقة فعالة وتيرك آثارا ً منه عيىل الوجه .عندما ال
تزيلون املاكياج كما يجب ،تراكم البقايا وتسيد املسام مسببة مشاكل
يف الجلد .قد تحتوي املناديل أيضا ً بعض املواد املهيجة للجلد أو املسيببة
للحساسية التي ال تتاءم أبدا ً مع نوعية برتك وهذا قد يؤدي إىل بثور،
فورة جلدية أو حب الشباب.

عياوة عيىل هذا ،أثبتت الدراسيات الحديثية أن اسيتخدام مناديل إزالة
املاكياج حول العينن يشيجع عىل ظهور التجاعيد .يف الواقع ،الحركات
التي تقومن بها حول العينن إلزالة املاكياج يمكن أن تكون حادة قلياً
وتسبب جفاف البرة .وهذا ما ينتج عنه تجاعيد حول العينن.
لتتفادي هذه املخاطر وتحافظي عىل صحة برتك ،اسيتعميل منتجات
طبيعية .يمكنك مثاً أن تغسييل وجهك باملاء الفاتر والصابون املتوازن
الطبيعي .يمكنك أيضا ً أن تسيتخدمي زيت الليوز الحلو الذي هو مزيل
للماكياج ومرطب للبرة طبيعي ،وهو مثايل للبرة الحساسة.

ما عالقة فيتامني د بفايروس كورونا؟
واجه العالم الكثير من التحديات عىل صعيد
الصحية من قبيل ،ولم يكن فيروس كورونا
هيو أخطرهيا عيىل اإلطياق؛ إذ فتيك بحياة
املايين العديد من األوبئة عيىل مدار التاريخ.
ولكين يظل فيروس كورونا حتى اآلن شيبه
غامض ،ويسيبب الكثر من اإلرباك للعلماء،
الذين يحاولون جاهدين إىل إيجاد لقاح يُنهي
الجائحة.
وحيول دور الفيتامين د  Dيف الوقايية مين
فروس كورونيا أو التخفيف من ح ّدة املرض
عند اإلصابة ،نطلع عىل هذه الصلة.
فوائد فيتامن د D
للفيتامين د أهميية كبيرة يف املحافظة عىل
صحية العظيام والقليب ،ولكين الدراسيات
الحديثة أثبتيت أن للفيتامين د أهمية بالغة
يف تقوية جهياز املناعة ،والحفاظ عىل صحة
الجسم عموما ً.
مصادر فيتامن د D
لعل أبرز مصادر فيتامن د  ،Dهي:
 الشمس :تع ّد الشمس أهم مصادر فيتامند  ،Dولذليك يجيب التعيرّض للشيمس يوميا ً
يف الفيرة ميا قبل الثانية عيرة ظهراً ،وبعد

الرابعية عيراً ،مليدة ال تقيل عين  15لي 20
دقيقة.
 بعيض األطعمية :يمكين الحصيول عيىلالفيتامين د مين بعيض املصيادر الغذائيية
مثل سمك السيلمون والرسدين ،كبدة البقر،
حبيوب الصويان البيض ،األجبيان الصفراء،
الفطر ،والحليب.
 املكميات الغذائيية :يمكين الحصيول عىلالنسيب اليومية املوىص بها من الفيتامن د؛
عن طريق املكميات الغذائية ،وتقدر الجرعة
بحسب عمر الشخص ( 400وحدة دولية من
عمر سنة إىل  70عاماً( و(  600إىل  800وحدة
لي 70عاما ً فما فوق).

وينصح األطباء يف ظل تفيش فروس كورونا،
والرغبية يف تحفييز الجهاز املناعيي ،إىل رفع
الجرعة حتى تصل مين  -2000 1000وحدة
دوليية ،مع األخيذ يف االعتبار اآلثيار الجانبية
له ،ورشب كمييات كافية من املاء ال تقل عن
لرين ونصف يوميا ً.
عاقة فيتامن د بفروس كورونا
عند اإلصابة بفيروس كورونا ،يقوم الجهاز
املناعيي بمهاجمة الرئتن بيدالً من مهاجمة
الفيروس ،ويحدث ترسب لألوعيية الدموية،
وجلطيات نتيجية تليك الهجمة ،مميا يؤدي
لفشل يف األعضاء والوفاة أحيانا ً.
يف حين يعميل فيتامين د عىل تقويية جهاز
املناعة يف الجسيم ،وتحفيز الخايا “التائية”
املسيؤولة عن منع االلتهابات ،فيضعف تأثر
الفروس وتراجع مضاعفاته.
ويقليل فيتامين د من ردة الفعيل الهجومية
التي يقوم بها الجسيم ض ّد نفسه ،كما أثبتت
الدراسيات الحديثة َّ
أن فيتامن د يقلل نسيبة
الحدييد يف الدم ،والذي يتغذى عليه الفروس،
مميا يسيبب وقيف اإلميدادات ليه وموتيه
الرسيع.

لطلة ابهى....

أهم اخلطوات حلماية البشرة من برد الشتاء
تتعيرض البرة يف فصل الشيتاء
إىل الجفاف ،وهذا يرجع إىل فقدان
الجليد للرطوبية ،والتعيرض إىل
الطقس البارد.
ومع اقراب فصل الشتاء وبرودة
الطقس تتعرض برتنا إىل العديد
من املشكات ومنها الجفاف.
وأشار األطباء إىل أن البرة تفقد
حوايل  25%من رطوبتها يف فصل
الشيتاء نتيجية تعرضهيا للهواء
البارد والجاف.
ويمكنك تجنب جفاف البرة من
خيال بعيض الطرق التيي يجب
عليك اتباعها.
قيد تحتيوي أنيواع الصابيون
ومنظفيات البرة مثل الغسيول
عىل مواد كيميائية تؤدي بدورها
إىل اإلصابة بجفاف الجلد.
ولهيذا علييك باختييار نيوع من
الغسول الذي ال يحتوي عىل املواد
الكيميائيية والعطرية ،ويجب أن
يحتوي عىل مواد مرطبة للبرة.
العنايية بالبرة مفتاح تحسين
الصحة النفسيية الرطيب الجيد
للبرة:
مين أهيم النصائح التيي يقدمها

أطباء األمراض الجلدية لاهتمام
بالبيرة يف فصيل الشيتاء ،هيو
ترطييب البيرة يومييا وهيذا
باسيتخدام نوع جيد مين الكريم
أو اللوشين املرطيب أو اللجوء إىل
الوصفات التي تستخدم لرطيب
البيرة والزييوت الطبيعية مثل
زيت جوز الهند وزيت الزيتون.
تقشر البرة:
يمكنيك اختيار مقيرات البرة
التي تسياعدك عيىل التخلص من
الجلد امليت الذي يراكم عليها ،ما
يساعد عىل جعل البرة ناعمة.
وبإمكانك تجربة وصفة بسييطة
ملقر طبيعي للبيرة ،وهذا من
خيال خليط ملعقية كبيرة من

السيكر ميع نصيف ملعقية من
زييت الزيتون ،ويتيم فرك البرة
بالخليط  3مرات أسبوعيا.
وهيذه الوصفية تسياعد عيىل
التقشير ،باإلضافية إىل أن زييت
الزيتيون يرطيب البرة بشيكل
جييد ،ويمكنيك اسيتخدام هيذه
الوصفة  3مرات أسبوعيا.
تجنب املاء الساخن:
غسيل البرة باملاء السياخن قد
يعرضك لإلصابة بالجفاف .ولهذا
يجب الحرص غسيل الوجه باملاء
الفاتر يف فصل الشتاء.
وعنيد االسيتحمام يستحسين
اللجيوء إىل املياء الدافيئ ولييس
السياخن ،وهذا ألن املاء الساخن

يسياعد عيىل فقيدان الزييوت
الطبيعيية التي توجد عىل البرة
مما يصيبها بالجفاف.
نظام غذائي صحي:
يع ّد تناول نظام غذائي صحي من
النصائح املهمية لحماية البرة
مين الجفياف ،ولهيذا فإنيه من
املهم تناول الخضوات والفواكه
التي تحتوي عىل نسبة عالية من
املياء ،ومنهيا الربتقيال والخيار،
وتناول األطعمة التي تحتوي عىل
العنارص الغذائيية املهمة للبرة
والصحة بشكل عام والتي تحتوي
عىل فيتامن يس وفيتامن ب.
ويجب االهتمام برب املاء بما ال
يقيل عن  8أكواب مين املاء يوميا
حفاظا عىل البرة.
ارتداء القفازات:
عند بيرودة الطقس عليك بارتداء
القفازات والجوارب لحماية برة
اليدين والقدمين من التعرض إىل
الجفاف.
ويجيب الحيرص عيىل ترطييب
اليديين يوميا ،وارتيداء القفازات
املطاطيية عند قيامك باسيتخدام
منظفات املنزل وغسل األطباق.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تزهو بنفس�ك وتش�عر باالرتي�اح وتزدهر
األوض�اع وتك�ر ش�عبيتك كم�ا جاذبيت�ك وتش�عر
بالحيوية الكبرية تعود اليك
عاطفي�اً :يوم ّ
موفق ج ّدا ً ويدع�وك اىل تكرار املحاوالت وعدم
االستسالم أمام العالقات الفاشلة
صحي�اً :اتبع النظام الغذائي الس�ليم ال�ذي ال يفقدك املناعة
والحيوية وينعكس إيجابا ً عىل وضعك الصحي

الثور

مهني�اًّ :
يوف�ر لك ه�ذا اليوم الطاق�ة الكبرية عىل
ّ
العطاء ،ويتح�دث عن مواعيد وتنق�الت وزيارات
وأس�فار مفيدة لك.عاطفي�اً :تبدو اكث�ر حرصا ً عىل
ش�ؤونك العاطفي�ة وتتخلص من القلق الذي يس�اورك،
وتكف عن التلهي عن الرشيك باالنشغال بأمور مادية ملحّ ة.
صحياً :نس�ق ق�در اإلمكان بني نش�اطك املهن�ي والعاطفي
والصحي فتكون مرتاحا ً من جميع الجهات

الجوزاء

مهنياً :قد يكون السبب املبارش أو الوحيد ألجوائك
املش�حونة بالقل�ق ه�و االضط�راب بش�أن أمور
مهنية ،األمور ال تستحق ذلك
عاطفي�اً :لم يع�د باس�تطاعة الرشيك تحم�ل املزيد من
ترصفاتك السيئة ،األمور تسري نحو األسوأ
صحي�اً :ال تتذم�ر من كث�رة الطلب منك تطبيق اإلرش�ادات،
فالكل يقلق عىل صحتك إال أنت

السرطان

ّ
تتدخل يف أمور ال تعنيك ،تمالك
مهنياً :ال تجادل وال
أعصابك وق ّدم بعض التنازالت ،لكن ال ترتاجع عما
أنت مقتنع به وترى أنه مفيد ملجالك املهني
عاطفي�اً :تتخل�ص والرشي�ك م�ن اآلراء املختلف�ة أو
املتناقض�ة ،وتتغلب�ان ع�ىل بلبلة م�ا يدفعكما اىل الش�عور
بالراحة والطمأنينة.صحياً :معروف أنك من محبّي الرياضة،
ألنك تواق إىل الحركة والنشاط ،أشجعك

األسد

ّ
تته�ور يف اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئال
مهنياً :ال
تص�اب بخيبة أمل ،قد تحب�ط محاوالتك أو تؤجّ ل
معامالتك
عاطفي�اً :الج� ّو عاطف�ي ورومانيس أكثر م�ن أي وقت
مىض ،تميض مع الحبيب لحظات لن تنساها مدى الحياة
صحياً :قد تعاودك مش�اكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك
يف تناول املأكوالت املرضة ملعدتك

العذراء

مهني�اً :تش�عر بليون�ة يف التعامل مع�ك من قبل
الزم�الء واملعاون�ني واألش�خاص النافذي�نّ ،
لكن
التعاطف هذا لن يأتي عىل طبق من ّ
فضة
عاطفي�اً :املغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مس�تقبل
أفضل ،سارع إىل البحث عن بدائل أكثر جديّة
صحي�اً :تحاش الجلوس مدة طويلة فهو الس�بب األس�اس
آلالم الظهر والعنق ،ويكمن الحل يف ممارسة الرياضة

الميزان

مهنياً :يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفرتة رائعة
من التطورات عىل الصعيد املهني ،فتنتقل معها إىل
مرحلة جديدة يف حياتك العملية
عاطفي�اً :تمتلك والرشيك من اإلمكانات ما يكفي للتفوّق
عىل الصعاب ونسبة الوعي لديكما كافية لعدم إظهار ذلك
صحياً :تش�عر أن أثقاالً سقطت عن كاهلكّ ،
وأنك مقبل عىل
يوم واعد جدا ً

العقرب

ً
واثق�ا مقاوماً،
مهنياً :تتق� ّدم خطوات إىل األمام،
قوي�ا ً ومقبالً عىل الحي�اة بمعنويات ته� ّز الجبال
وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر عىل النيك منك
عاطفي�اً :ال تخف ع�ىل العالقة بالرشي�ك ،فأنت مرتبط
بش�خص رائع ج�دا ً وقل نظريه هذه األيام ،وهذا من حس�ن
حظط.صحي�اً :يه ّددك هذا اليوم باألخطار واملش�كالت ،وقد
يولّد لك احتكاكات تثري عصبيتك وانفعالك

القوس

مهني�اً :كن يقظ�ا ً يف عملك فالكثري م�ن األخطاء
أصبح�ت ترتكبه�ا ويس�جلها عليك أرب�اب العمل
ملناقشتك بها
عاطفي�اً :عالقة جديدة ترتبط بها وتش�عر بالحماس�ة
الستكمالها بعدما وجدت يف الطرف اآلخر املميزات املطلوبة
صحياً :أنت ج ّدي يف كل ما تتعاطاه وتقوم به ،حتى يف الشأن
الصحي الذي توليه اهتماما ً كبريا ً

الجدي

مهني�اً :يع� ّزز هذا الي�وم ميلك إىل العم�ل واإلنتاج
وتحقي�ق أفضل النتائج ،لكن علي�ك بذل املزيد من
الجهد للتوصل إىل تحقيق طموحك الكبري
عاطفي�اً :تؤج�ل قرار إرتباط�ك بمن تحب بس�بب أزمة
عائلية حساسة تستدعي الرتيث قليالً
صحياً :ال تكن قليل الصر واألناة بش�أن النتائج املرجوة من
الرنامج الغذائي الذي تتبعه

الدلو

مهني�اً :يرتاجع الضغ�ط الذي كن�ت تحت وطأته
وتس�تعيد حيات�ك الش�خصية والف�رح واالندفاع
املعهود فيك
عاطفي�اً :م�رشوع ارتب�اط يل�وح يف األفق ،وق�د تقابل
الشخص املناسب وتضع معه النقاط عىل الحروف
ً
لي�ال يرهق األعصاب ويبقيك يف حال من
صحياً :األرق الدائم
الرتنح وألم يف الرأس نهارا ً
ّ

الحوت

مهني�اً :قد تم�ر بيوم مزعج نوعا ً م�ا جرّاء بعض
ّ
وحطم
املش�اكل ،لكن حافظ عىل ه�دوء أعصابك
قيود اليأس
عاطفي�اً :ال تك�ن عنيدا ً بل كن أكثر تعاون�ا ً مع الحبيب،
وادرس معه مرشوعا ً يعود عليكما بالنفع
صحياً :يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام ،فهذا يكون
صحيا ً ومفيدا ً

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1729ق�وات مس�قط تھ�زم الرتغالي�ني
وتتمكن من تحرير مدينة مومباسا.
 - 1775تش�كيل ق�وات مش�اة البحري�ة
األمريكية املعروفة باس�م «املارينز».
 - 1891املخ�رتع األمريك�ي جرانفي�ل وودز
يحصل عىل براءة اخرتاع «القطار الكھربائي»
ال�ذي ظھر للمرة األوىل يف تاريخ البرشية بعد
سنوات من ظھور «القطار البخاري».
 - 1928اإلمراط�ور ھريوھيت�و يتوىل عرش
اليابان.
 - 1952اس�تقالة الس�كرتري الع�ام ملنظمة
األمم املتحدة تريغفي يل.
 - 1975رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
يارس عرفات يلقي كلمة أمام الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف مقرھا بمدينة نيويورك ألول
مرة يف تاريخ القضية الفلسطينية.
 - 1975األم�م املتح�دة تصدر «الق�رار رقم
« 3379والذي ينص عىل مساواة الصھيونية
بالعنرصي�ة وذل�ك بع�د موافق�ة الجمعي�ة
العامة لألمم املتحدة.
 - 1994مجلس قيادة الثورة املنحل يف العراق
يص�در بيان�ا يعلن في�ه اع�رتاف جمھورية
العراق بس�يادة دول�ة الكويت واس�تقاللھا
الس�يايس و«املجلس الوطني العراقي» يعلن
بعد ذلك تأييده ومباركته لھذا االعرتاف.

 - 2010اإلع�الن ع�ن النتائ�ج النھائي�ة
النتخاب�ات مجل�س الن�واب األردن�ي والتي
ش�ارك بھ�ا % 53م�ن الناخب�ني ،وكان�ت
النتيجة فوز كبري.
للمس�تقلني وخس�ارة لقي�ادات تقليدي�ة،
ودخ�ول  13امرأة إىل الرمل�ان 12 ،منھن عن
طريق نظام الكوتة باإلضافة إىل نائبة فازت
عن طريق التنافس الحر.
 - 2011الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس
يعني االقتصادي لوكاس باباديموس رئيس�ا
للحكومة.
 2013إعصار ھايان يرضب الفلبني ويخلف 10اآلف قتيل عىل األقل ويتجه إىل فيتنام.
النادي األھيل املرصي يحرز لقب دوري أبطال
أفريقي�ا  2013للمرة الثامنة يف تاريخه ،بعد
فوزه ع�ىل أورالندو بايرتس الجنوب أفريقي
بنتيجة  1–3يف مجموع املبارتني.
 - 2018نادي كاش�يما أنتلرز الياباني يحرز
لق�ب دوري أبط�ال آس�يا  2018للمرة األوىل
يف تاريخ�ه بعد فوزه عىل نادي برس�بوليس
اإليراني بنتيجة  2-0يف مجموع املباراتني.
 2019مل�ك األردن عب�د الل�ه الثان�ي يعلنانتھاء العم�ل بامللحقني الخاصني بمنطقتي
الباقورة والغمر يف معاھدة الس�الم األردنية
اإلرسائيلية بفرض سيادة الدولة عليھما.

قصة وعربة

“ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه”
دخ�ل عليهما رج�ل وأمس�ك األب بقوة
وأخذ يهزه ويهدده
وهو يسأله  :أين مايل ؟
ياسارق صرت عليك كثري ؟؟
فقام االبن فزعا م�ن ترصف هذا الرجل
مع والده فبدأ يهدأ من روع الرجل.
ويق�ول ل�ه :دع أب�ي يف حال�ه وال تؤذي�ه
وتفاه�م مع�ي وان ش�اء الل�ه س�تصلك
فلوسك فقط دع أبي وال تمسه بأذى ،ترك
الرجل األب وقال لالب�ن :أبيك عنده دين يل
 20ألف دين�ار وأريدها اآلن ح�اال ،فدخل
االبن لغرفته وجم�ع كل املال الذي ادخره

من راتبه ليتزوج ويكون مستقبله...
 15أل�ف فآثر أباه عىل نفس�ه ودفع املبلغ
كامال للرج�ل وقال له ه�ذا مبدأ ًيا وخالل
يومني ان ش�اء الله سأدبر لك بقية املبلغ,
اطمأن الرجل لكالم االبن وذهب.
ويف اليوم التايل اتصل رجل عىل االبن وقال
له :هن�اك تاجر يري�د موظف عن�ده وقد
طل�ب مواصف�ات وجدتها تنطب�ق عليك،
فتع�ال معي لتقاب�ل التاج�ر وتتفق معه
عىل الوظيفة.
ذه�ب االب�ن للتاج�ر فس�أله التاجر كم
راتب�ك يف عمل�ك ق�ال ل�ه االب�ن900 :

دينار فق�ال له أنا أريدك تش�تغل عندي
وس�أعطيك راتب  1500دينار يف الشهر
وبدل سكن
وان وافق�ت س�أعطيك م�ن اآلن رات�ب
لس�تة أش�هر قبل أن تأت�ي للوظيفة لم
يتمالك االبن نفسه فجلس يبكي فسأله
التاجر :ما يبكيك ؟
فح�كا ل�ه االبن قص�ة الرجل ال�ذي أتى
لوال�ده وكي�ف أنه اتقى الل�ه فرزقه من
حيث ال يحتسب.
(( وم�ن يت�ق الل�ه يجع�ل ل�ه مخرجا،
ويرزقه من حيث ال يحتسب ))

اختبارات شخصية

معرفة اسرار الشخصية من اللون املناسب لشهر الوالدة
يناير واللون االصفر
م�ن ارسار الش�خصية الت�ي يكش�فها هذا
الل�ون ان موالي�د ش�هر يناي�ر يتس�مون
بالعقالنية والثقة بالنفس اضافة اىل املرونة
والتواضع يف التعاطي مع اآلخرين والحرص
عىل تحقيق االهداف ايا ً تكن الصعوبات التي
قد تمنع ذلك.
فراير واللون االبيض
يعني هذا اللون ان مواليد هذا الشهر هم من
املبدع�ني ومن اصحاب االف�كار املميزة .كما
انهم يتسمون احيانا ً باالنفعال وعدم القدرة
عىل ضبط املشاعر فضالً عن القدرة الكبرية
عىل التعاطف مع كل من يحتاج اىل ذلك.
مارس واللون االزرق
يش�ري هذا الل�ون اىل ان مولود ش�هر مارس
لطي�ف وودود وال يجد صعوبة يف االنس�جام
مع كل االجواء ويف كل الظروف .ولهذا يمكنه
تحقي�ق النجاح يف عمل�ه وتكوين الكثري من
الصداقات املثمرة.
ابريل واللون االحمر
م�ن اب�رز ما ي�دل عليه ه�ذا الل�ون املرتبط
بمولود ش�هر ابريل هو ان�ه مندفع ويتمتع
بالكثري من الطاقة والشجاعة والجرأة .فهو
ال يخاف م�ن القيام بأي خطوة ان كان يجد
أنه�ا صائبة .كم�ا انه ال يرتدد يف إب�داء رأيه
الخاص ايا ً تكن الظروف واملواقف.
مايو واللون االخرض
يناسب هذا اللون مواليد شهر مايو ويكشف
بعض ارسار الش�خصية املرتبطة بهم .فهم
يتس�مون باالس�تقرار النف�يس والبع�د عن
االنفع�ال واله�دوء .كما انهم ال يس�محون
ألنفس�هم باالنجرار اىل الغض�ب ويعالجون
املشاكل بروية.
يونيو واللون االسود
من ابرز صف�ات مولود هذا الش�هر املرتبط
باللون االسود االنفتاح وقوة الحضور يف كل

املواقف .ومنها ايضا ً امت�الك موهبة الحوار
واالستعداد لتقبل اآلخرين ايا ً تكن مواقفهم
واتجهاتهم.
يوليو واللون الوردي
م�ع ارتباطه باللون ال�وردي يحرص مولود
شهر يوليو عىل معاملة اآلخرين بلطف وعىل
فتح االب�واب امامهم قدر اس�تطاعته وعىل
مس�اعدتهم عىل تجاوز الصعوبات .كما انه
يحسن اداء دور القائد يف الكثري من املواقف.
اغسطس واللون البني
يعن�ي ارتب�اط ه�ذا الل�ون بمول�ود ش�هر
اغس�طس انه يتمتع بش�خصية قوية ويثق
بنفس�ه اىل حد كب�ري جداً .كما يش�ري اىل انه
عنيد وال يمكنه التنازل عن مواقفه بسهولة.
كما انه ال يتح�ىل احيانا ً بالصر وال بالقدرة
عىل االنتظار.
سبتمر واللون الرتقايل
يكش�ف هذا اللون ان مولود شهر سبتمر ال
يحب خوض النقاشات الحادة وال الخالفات.
ولهذا يفضل احيانا ً البقاء بمفرده والتفكري
يف االم�ور بروية ومن دون انفع�ال .كما انه

يتمتع بشخصية جذابة تلفت كل االنظار.
اكتوبر ولون الفوشيا
من ابرز م�ا يدل عليه ارتباط لون الفوش�يا
بشهر اكتوبر هو ان مولوده رسيع االنفعال
والغض�ب احيانا ً وهادئ ج�دا ً احيانا ً اخرى.
فه�و يعاني من تقلب امل�زاج ومن املمكن ان
ينعكس هذا سلبا ً عىل عالقته باآلخرين ،علما ً
انه يتمتع رغم هذا بالشعبية يف محيطه.
نوفمر واللون البيجي
م�ن صفات موالي�د هذا الش�هر القدرة عىل
التفك�ري العميق يف معظم االم�ور واملواقف،
وه�و ما يجعله�م ال ينس�جمون احيانا ً مع
محيطهم .ولهذا ليس غريبا ً اال يكونوا الكثري
من الصداقات وان يعيش�وا الوحدة يف معظم
االحيان.
ديسمر واللون الكحيل
يكش�ف ارتباط هذا اللون بش�هر ديس�مر
بعض ارسار الش�خصية الخاص�ة بمواليده.
وه�ذا يعن�ي انهم يش�عرون باملل�ل برسعة
ويحب�ون التغي�ري وال ي�رتددون يف املغامرة.
كما انهم متفائلون اىل حد كبري جداً.

رأيس
1رضبتها أمريكا بالقنبلة النووية
2ناقش بحدة  oخوف شديد
3مصباح  oجود
4اطرح واقذف  oمتشابهان  oحرف
عطف
5يف القمح وما شابه  oعميق ال يشء
تحته (معكوسة)
6ضمري املتكلمني  oجبل يف سوريا
7يعيش  oأسف عىل ما فات
8من القارات  oمتش�ابهان  oعضو
متعدد الوظائف يف الرأس
9ش�خصية قاتلة يف األدب املرصي o
من اليونان
10عاصم�ة بل�د أورب�ي محاي�د o
يستدل به عىل املكان

أفقي
1وَل�د  oانه�ار فانته�ت
حضارة
2تع ّو ٌد غري محمود  oميش
3مؤسس علم الكيمياء
4فيها أعىل قمة يف العالم
م�رض
أو
5خل�ل
(معكوسة)
6مخرتعو الحروف البجدية
قبل  4000سنة
7العب كرة قدم عاملي
 824ساعة  oصغري الحجم
 oمتشابهان
9تق�ال لبدء حديث عن بعد
 oغصن
10واضع أسس علم الجر

غزل عراقي
*ارد اكلك اني احبك استحي اشلون اني اكـــــول
اني طبعي مو جرئ بارد وكلش خجوووووووول
خاف اكلك اني احبك وتكلي انت عجوووووووول
خاف اضمهه وتبقى حسرة وحسرة كليبي تطـول
وهسه بعد العشره كلهه انت تسمحلي اكــول
اني احبك واهلل احبك ومنك اترجه القبــــــول
وهسه بس محتاج ردك هيه مو هيج االصول

من الفيسبوك

F

acebook

سودوكـــو
وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رية ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.

هـــــل تعلــــــم
=يف م�رص الفرعوني�ة ،كانت عقوب�ة االعدام
هي جزاء من يقتل قطة.
=من املمكن ان تس�حب بقرة وتجعلها تصعد
ال�درج (الس�اللم) إال ان�ه من املس�تحيل ان
تجعلها تقوم بنزول الدرج.
=ثمانية دقائق ونصف الدقيقة هي املدة التي
يس�تغرقها ضوء الشمس كي يصل اىل كوكب
االرض عر الفضاء.
=حت�ى ثالثينيات القرن التاس�ع عرش ،كانت صلصة الكاتش�ب
تباع عىل اعتبار انها دواء.
=انثى سمكة القرش تضع اكر بيضة يف العالم.
=مج�رد ش�م رائحة امل�وز او التفاح االخرض يس�اعد عىل فقدان
الوزن الزائد.
=افضل طريقة لتحديد هوية الكالب هي أخذ بصمات انوفها.

اﻷﺧﻴـﺮة

ÂÇbÄÄÄé@ã�ﬂ

„@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáﬂ@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb
اﻻولالثاني20202020
تشرين
الثالثاء1025ﺗﺸﺮﻳﻦ
 7362اﻻﺣﺪ
العدد7351 :
اﻟﻌﺪد:

07810090003@@ ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ

No: 7351
7362 Sun
Tue 2510 Oct
Nov2020
2020
No:
alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews
ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﺎﻛﺮ ﺧﺰﻋﻞ

منى زكي
äaÏí@Ôœ@pb„˝«�a@äشريان
األسود يتسبب بقطع
فيلم الصندوق
@pÎãÓi
á� ónm@bèÓ€g

ﺑﻤﻘﺪار  ٤٤٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
«·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ
حلم عباس بن فرناس يتحقق ..بدلة
@Ú‡‡óﬂ@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
مجنحة بمواصفات خارقة
àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
وتحليقه
اﻟﺘﻘﻨﻲ بداية
رغم أن
اإلنس�ان ،ﻣﻮﺳﻜﻮ
طريانﻣﺆﺧﺮا ﰲ
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ
تع�ود إىل القرن الس�ادس امليالدي حيث
ﻋﻦ ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت
كان يت�م رب�ط الخارجني ع�ن القانون
اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬـﺎ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
يف الص�ني بطائ�رات ورقي�ة كن�وع من
اﻹﻧﻘـﺎذ واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ.
العقوب�ة ،إال أن تحويل الغريزة البرشية
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻲ
اﻟﺪروﻧـﺎت
وﻣـﻦ
بن
إىل عباس
تع�ود
أﺑﺮز الطريان
والرغب�ة يف
اﻟﻘـﺎدر
Eleron-7
ﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
فرن�اس الذي قام ب�أول محاولة طريان
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ
القرنإﱃ
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ
ﻋﲆ
امليالدي.وتوالت
التاسع
رشاعي يف
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
م،
5000
االبت�كارات والتطوير للط�ريان والقفز
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
أﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
بدل
اﻟﺘﺤﻜـﻢت�م ط�رح
ع�ام 1990
املظ�يل ،ويف
القفزﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
 40ﻛﻠﻢ
اﻷرﺿﻴﺔ
املظيل.
ﻣﺴﺎﻓﺔهواة
ﻣﻦلريتديها
أجنحة
ذات
رسع�ةاﻟﻄﺮﻴان
اﻟـﺪرون
تكنﻟﻬـﺬا
ﻳﻤﻜـﻦ
ﻛﻤﺎ
الطريان
تتخطى
ولكن ل�م
ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
ﺗﺼـﻞ
ﺑﴪﻋـﺔ
أحيانا
 130عليها
إﱃ يطلق
أو ما
املجنحة
بالبدل
ﻣﻦ 1.5
الس�نجابأﻛﺜـﺮ
ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن
حاجز
الطائر
وﻧﻘـﻞ تحليق
رياضة
العب
انتقل
مؤخرا،
كم/ساعة.
ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻦ 3
ﻷﻛﺜﺮ
ال�100واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠﻎ،
س�الزمان
املح�رتف بيرت
القف�ز
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
املظيلوﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.
برياضة القفز بالب�دل املجنحة إىل آفاق
جدي�دة م�ع أول نظام قي�ادة كهربائي
لبدل�ة ذات أجنح�ة تص�ل رسعته�ا إىل
/300ساعة.وبحس�ب ما نرشته “دييل

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
مع
اﻟﺘـﻲتعاون
اﻷﻣﺎﻛـﻦ ال�ذي
قامﰲس�الزمان،
ميل”،
ﻳﺼﻌـﺐ
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ
رشك�ة أملانية عمالق�ة يف مجال صناعة
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
السيارات ،عىل تحويل تصميمه ورؤيته
اﻟﺪواء وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
من مج�رد رس�ومات إىل مرحلة اختبار
وﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
الط�ريان األول.كم�ا تضم�ن التصميم،
 Veerاﻟـﺬي
بوضعه درون
قامأﻳﻀـﺎ
ENIX
تطويره
سالزمان وتم
الذي
ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
بمش�اركة من فرق مهندس�ني وعلماء
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
حاملاﻟﺪﻗـﺔ
ربطﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
بالبدلة،
الصندوق
ديناميكا،
اﻷرﺿﻴﺔ،
مروحتنياﻟﺘﺤﻜﻢ
تض�مإﱃ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺒﺎﴍة
توفران
كربونيتني
التي
ورسعة GPS
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
حوايل
كيلو واط،
وأﻧﻈﻤـﺔ 7.5
قوة تبل�غ
اﻟﺪرون
الدقيق�ة ﻟﻬﺬا
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس«.يفوﻳﻤﻜـﻦ
ناتج
وإجمايل
 25000دورة
خمساﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻟﻈـﺮوف
أﺻﻌﺐ
اﻟﻌﻤـﻞ
دقائق.
واط ،مل�دة
 15ﰲكيلو
يبلغ
توف�ري 30درﺟﺔ
ﺗﺼﻞ إﱃ
ﺣﺮارة
درﺟﺎت
وﰲ
األدوات
BMW
رشك�ة
تول�ت
ونظامﺣﻤﻮﻻت
البدل�ةوﻧﻘﻞ
لتصميماﻟﺼﻔﺮ،
الالزمة ﺗﺤﺖ
ﻣﺌﻮﻳﺔ
القيادة.
ب�ادئ
املهندس�ني يف
وزﻧﻬـﺎم�ن
ﻳﺼـﻞفري�ق
عم�ل
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
إﱃ  1ﻛﻠـﻎ،
صغري الجسم،
مجس�م
ﻣﻦتنفيذ
ﻷﻛﺜﺮعىل
األمر
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﺳﺎﻋﺔ
يبل�غ عرضه ح�وايل  40بوصة ،ومجهز
بم�راوح قطرها  5بوص�ات ،حيث بدت
م ًع�ا ،عىل حد وصف س�الزمان ،وكأنها
“غواصة صغرية مستقبلية’’.

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc
الجارديان :بحلول  2030سيتحول

ربع الجيش البريطاني إلى روبوتات

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
والس�يارات اآللية
الطائرات بدون
بش�كل أكرب
ﺧﺎﺻﺔ الجيوش
العديد من
تعتم�د
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
طيار ﻣـﺎرك
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى
اﻻﺣﺘﻜﺎر عىل اﻟﺮﺋﻴـﺲ
صحيفة
ﺟﻠﺴﺔملوقع
خاص ،فوفقا
بش�كل
ﻧﻮﻓﻤﱪ /جريئة
ﺑﺤﻠﻮللديها رؤية
ﻣﻤﻜﻦاملتحدة
وﻗﺖاململكة
أﻗـﺮبلكن
األخرى،
ﰱ
ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ
ﺗﻤﺖ
ﻣﻦلش�بكة
كارتر
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ نيك
الجنرال الس�ري
القواتأناملس�لحة
قال قائد
الربيطانية،
الجارديان
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
أﻓﺎدت
اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ
ﺗﴩﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﺠﺰء
اﻟﺘﺠـﺎرة
ﰱ روبوتات
يكون
يمكن أن
الربيطانى
ربع الجيش
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔأنه يعتقد
اﻟﺘﺠﺎرةيف مقابلة
س�كاي نيوز
اﺟﺘﻤﻌﺖأنﻋﲆ
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
ً
لكن
ثابتة،
ا
أهداف
يضع
يكن
لم
أنه
عىل
التأكيد
عىل
ا
حريص
وكان
،2030
اﻧﻔﺮاد،عام
بحلول
ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
معني.
لرصاع
األمامية
الخطوط
بالقرب من
اﻤﻟﺪﻋﻮنالعمل
ﻛـﺎنيمكنها
ﺑﻴﻨﻤﺎاآلالت
هذه
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
اﻟﻌﺪل
وزارة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
األموال املخصصة
من
تلعب
من املتوقع أن
ﻣﻦ إذ كان
خيالية،
التكهنات
ﺑﻘﻴﺎدة هذه
وال تعد
املزيد ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺟﻴﻤﺲ
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن
وﻗﺎل
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
خمس س�نوات
الدفاع ملدة
ﻛﺎﻧـﺖوزارة
مراجعة ميزانية
ﺗﻌﺎﻣﻼترًا رئيس�
الروبوتية دو
للحرب
اﻟﴩﻛﺔ ًيا يف ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔقدمًا.
الحكومة امليض
كارتر من
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔلذا طلب
ﺗﻬﺪﻳﺪاتتأجيلها،
لكن تم
ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
ول�ن يكون م�ن الغريب إذا تحول�ت اململكة املتح�دة أكثر نحو الروبوت�ات ،إذ واجه
ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
جيش�ها مش�كلة يف تحقيق أهداف التجنيد ،مع تجني�د  73،870جند ًيا مدر ًبا فقط،
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
رغ�م هدفها بالوص�ول إىل  ،2،050كما يمك�ن للروبوتات ملء هذا الف�راغ ،أو حتى
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
توسيع الجيش مع تقليل االعتماد عىل الجنود البرش.
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

تغريدات
paáÌãÃm

شهدت منطقة الرضوانية غرب بغداد خرقا
أمنيا كبريا يســتدعي وبشكل عاجل مراجعة
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
امللف األمين وســد الثغرات يف مناطق حزام
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
بغداد تالفيا ألحداث قد تكون أكرب وتتسبب
7�Ç@äbèﬂأمنية .
بانتكاسة
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
ندعــو اىل تكثيــف اجلهــد االســتخباري
السيد عمار
 ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îaأوكار
«‹á€bÉ€a@Ôالحكيم وتفعيــل العمليات االســتباقية علــى
اإلرهاب ومنعه من استغالل أي ثغرة أمنية.
الظاهــر أن الرئيس األمريكــي اجلديد جو
بايدن سيكون وجهه خري على العامل من أول
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
يومني بعد انتخابه رئي ًســاً للواليات املتحدة
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
وهو
االمريكيــة أعلنــوا عن أول خرب ســعيد
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
تقدم كبري باكتشاف لقاح كورونا يا رب يكون
وجهه خــري على العامل .تعبنــا من الكمامات
ووجوه النحس والظالم والشر واألذى.

بأدائها املذهل كعادتها وباملكياج املحرتف،
استطاعت الفنانة منى زكي أن تقنع
مشاهديها بكونها حامل يف شهورها
األخرية ،وذلك من خالل شخصية ياسمني
التي تؤديها يف فيلم اإلثارة والتشويق
الصندوق األسود والذي تخطت إيراداته
املليونني ونصف املليون جنيه يف األسبوع
األول لعرضه يف السينمات ،ويشارك منى
بطولته محمد فرّاج ومصطفى خاطر.
يبدو أن خربتها كأم مرت بتجربة الحمل قد
ساهمت بشكل كبري يف أن تظهر منى زكي
بهذا األداء الصادق واملقنع المرأة حامل
يف شهورها األخرية ،وذلك من خالل دور
ياسمني التي برغم حملها الصعب إال أنها
تجد نفسها بمفردها يف مواجهة عنيفة
مع ّ
لصني اقتحما منزلها بهدف الرسقة،
خاللها
تحاول
حامية
معركة
لتخوض
ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ،ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
الذي
الخطر
وجنينها عن
أﺣـﺪثبنفسها
النأي
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ
ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ
يحدق بهما.
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة،
ومن خالل أحداث الفيلم والتي تقع عىل
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
مدار  12ساعة ،استطاعت منى أن تجعل
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ ً
تورطها
ﻳﺪﻫﺎأثناء
معاناتها
متعايشا مع
املُشاهد
ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻤﻟـﺎﴈ،
اﻟﻌـﺎم
ﻟﻬﺎ
ﺧﻀﻌـﺖ
ﻗﺪ املطاردات العنيفة ،لتنقطع أنفاس
يف

ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
املشاهدين مع كل لحظة خوف وألم تمر
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
بها ،ثم يلتقطون أنفاسهم مرة أخرى يف
ﻣﻦ
ﻣﻘﻄﻊ
أﻧﻐﺎم
تتمكنﻋﲆ
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
النجاة
منى من
فيها
دراﺟﺘﻬـﺎالتي
اللحظات
اﻟﺤﻴﺎة«.
»ﺑﻨﺤﺐ
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ
ولو لوقت قصري.
حتى
ﺧﺎص
ﺑﺈﻋﻼن
إﻟﻴﺴـﺎ
ﺟﻤﻬﻮر
,ﻓﻮﺟـﻰء
الصندوق األسود من إخراج محمود كامل
ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ
ﺷـﻮارع
ﻟﻬـﺎ ﰲ
الدهان وهيثم
وحوار أحمد
وسيناريو
ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ
الدهان ،وبطولة منى زكي ،محمد فراج،
أن
ﻫﻴـﻞ
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ
اﻟﺮاﺣـﻞ
رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ورشيف
أسماء جالل،
مصطفى خاطر،
سالمة.ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
اﻟﺒﻄﻞ
واﻗﻌﻴﺔ
ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ
رواﻳـﺔ
وﻫﻲ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛
والفيلم من إنتاج أفالم مرص العاملية،
دراﻣﻲ
سينرجيﺗﻔﻜـﺮﻴ
وﻫﻨـﺎ
ﻟﻌﻤـﻞ مهام
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ وتتويل
ونيو سينرشي
.MADإﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
إﻋﺠﺎب
اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ
وﻳﺒﺪو
Solutions
تسويقهأنرشكة
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

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

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن،

هالة صدقي« :اتقدملي  165ألف عريس وصعب أرجع ألبو والدي»

قالت الفنانة هالة صدقي ان مهرجان اإلسكندرية هذا العام يعد ألعود لذلك انتظر الدور املناسب ولكن أعدكم أنني سأقدم عمال قريبا،
مهرجانا ممطرا ،فنادرا مانجد مهرجانا يكون الطقس فيه هكذا فأنا مازلت أبحث عن أدواري بعناية فلم أستطع تقديم إال الدور
ألننا اعتدنا أن تقام املهرجانات يف فصل الصيف ،ولكن رغم ذلك الذي أحبه فقد انتهت مرحلة اإلنتشار منذ زمن .وأضافت ضاحكة:
العرسان الذين تقدموا يل وصل عددهم  1٦٥ألف ولم يعجبني أي
فالجو بالفعل جميل جدا ومستمتعة للغاية .
وأضافت الفنانة هالة صدقي :سعيدة جدا بأن يكرم املهرجان الفنان واحد فيهم .وأكدت أنه من الصعب الرجوع لطليقها مرة أخرى ،وأن
اﻷﻣـﺮ
الخالفاتﻫـﺬا
وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
دﺑﻲ \
قد انتهت ،وهو يف النهاية والد أبنائها وتحرتمه
األخرية
والحقيقة
اﻟﺰوراء :العالييل وصديقتي العزيزة إيناس الدغيدي،
القدير عزت
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
ً
أرى أن تكريم إيناس قد تأخر كثريا فإيناس قدمت أعماال كثرية تهم وتقدره ،ويكفي أن أوالدها يحملون اسمه .
أﻋﻤﺎل
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.اإلسكندرية وإحرتافها للغطس ،قالت :أحب الغطس جدا
اﻟﻔﱰةمدينة
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ وعن
دراﻣﻴﺔوقدمت
وجودها
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أثبتت
املخرجات التي
اﻟﻔﻨﻴﺔمن
لكونها
باإلضافة
املرأة،
غطاسةاﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
وأناﻳﺨـﺺ
ومختلفة،ﰲ ﻣـﺎ
متنوعة اﻟﻄﺎﺋـﻲ،
مواضيعوأﺷـﺎرت
وناقشتواﻟﺘﻲ
والكوميديةﻛﻮروﻧـﺎ
الرتاجيديةآﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ
األفالمﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ
ﺑـﺪأت
ماهرة ،ولكنني لم اعتاد عىل نزول بحر اإلسكندرية
أنزلﻟﻌﺪد
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص
اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ
ﻣﺠـﺎﻻت
مفهوم ﻋـﲆ
ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ
أﻟﻘـﺖ
البحر يف العجمي ثم انتقلت إىل الساحل ،وبالتأكيد
وكنت دائما
نموذج املرأة
اﻟﺤﻴـﺎة،ألنها قدمت
فهي جريئة
قضاياﻛﻞاملرأة
وكرست
واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ
اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ
الفنية ﻣـﻦ
األعمالواﻷﻓﻼم
اﻷﻋﻤـﺎلعناﻟﺪراﻣﻴﺔ
اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ
وﻋﻄﻠـﺖ
عرض ّ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂخطرية وبها دوامات كثرية وأتمنى أن يهتم الناس
هناك أماكن
واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ تكون
عيل
الجديدة فقد
وأضافت :أما
املعتاد .
غري
ﻇﺮوف
ﺿﻤـﻦ
اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ،
اﻟﺴﻨـﺔ
ﰲ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
الفرتة املاضية مسلسالن ،ولكني لم أجد يف األدوار أنهما مناسبان بتعليم أطفالهم السباحة والغطس من الصغر .
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
أﴎﻫﻢ
الحقيقي،ﻋﲆ
أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا
اﻟﻈﺮوف
اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن
رﻣﻀـﺎن
كشفتﺷـﻬﺮ
دﺧـﻮل
أجر تقاضته يف بداية مشوارها الفني.كما قالت
وأول
ﻳﺤﻤـﻮاال يعرفها
ﻟﻜﻲجديدة
تفاصيل
علوي ،عن
املرصية ،ليىل
الفنانة
ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ
وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ
وتداول ﻣﻦ
ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ
ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا
الكثريون ﰲعنأﻳـﺔ
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ
ﻛﺒﺮﻴا  ٥8( 19٦2عاما) ،واسمها بالكامل هو ليىل
مواليد عام
التواصلاﱃ :أنإنها من
مستخدمو مواقع
الشخصية.
حياتها
أحمدﻗﺮﻳﺒـﺎ،
ترصيحاتﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ
وﺳﺘﻌﻮدوتم اختيار اسم «ليىل علوي» لها يف الوسط
علوي عيل،
االجتماعي
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
اﱃ
اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﻴﻮل
ﺗﺘﻐﺮﻴ
أن
أﺗﻮﻗـﻊ
أﻧـﻲ
ﻛﻤﺎ
ﻣﺴﻤﻰ،
ﻏـﺮﻴ
اﻷوﱃ
اﻤﻟﻮﺟﺔ
ﻇﻬﻮر
ﻗﺒﻴﻞ
ﺟﺎءت
واﺿﺤﺔ
ﻣﻮﺟﺔ
الفني بسبب تكرار كتابته عىل كراريس املدرسة.أما عن أول
لليىل علوي يف لقائها
واﻟﺘـﻲيفﺑﺪأت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
برنامجاﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
»ﻣﻮﺟﺔ
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
وذلك مقابل
قرشاً،
ﻫﻲ 7٥
فكان
حياتهاﻟـ املهنية،
تقاضته
«أبلة ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت أجر
مع
وأﺻﺒﺤﺖ
الشهريﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس
فاهيتا»ﻣﺴﻠﺴـﻼت
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
اﻤﻟﺜﺮﻴ
وﺳﻴﻜﻮن
وﻏﺮﻴﻫﺎ،
ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ
نادراﻣﻦلنجل
ظهورا
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ«اللقاء
املرصية.هذا وشهد
اإلذاعة
عملها يف
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
ﻛﺎﻧﺖ
بالتبنيﺣﻘـﺎ ان
حاليا 19
اﻤﻟﻨﺼـﺎتالعمر
ﺗﻠﻚيبلغ من
الذي
«خالد»،
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن املرصية
ﺷﺎﺷـﺎت النجمة
«أون
عىل قناة
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز،
عاما.
أﻓﻜﺎرﻫﻢيف»،
تي
آخرﻟـﻢ
ﺟﺪﻳـﺪة
وأبرزهااﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
وأن ﻣـﻦ
ﻣﻨﻔﺮدا،
هوﻻﻋﺒـﺎ
ﺳﺘﻜـﻮن
أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ
فيلم «املاء
السينمائية
وﻟﻜـﻦ ﻻعلوي
أعمال ليىل
وأﻓـﻼمإىل أن
يشار
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ
الكشفاﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
رﻏﺒـﺎت
واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
منة شلبي
بطولته
يشارك يف
ﻓﺸﺎﺷﺔالذي
ﻗﺒﻞ،الحسن»،
والوجه
والخرضة
سمرةﻫﻨـﺎك
ﻗﺎﻟـﺖ:
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن
ﺑﻬﺎ .فراج وصابرين ،وهو من
ومحمد
وأحمد داود
وباسم
عن
إخراج يرسي نرص الله.
عمرها

ليلى علوي تكشف عن عمرها احلقيقي ..وابنها يظهر للعلن

مطر ساخن

\=∑^@bË„Ï€@ÒbÓ®a
لكي ال ندفن رؤوسنا يف
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الرمال
اجلنديل
امحد
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
وﻫﺬه
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺗﺄﺗﻲ الحياة بكل
الطليعي يرفد
والفكر
تاريخها
مسارات
وعرب
ﺗﻜﻮناألمم
يف كل
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
جديد ومفيد ونافع  ،وعىل مر العصور وقادة الرأي يدفعون
ماﺑﻞهو
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﺒﺮﻴة ﻋﲆ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻟﺴﻨﻦﻴ
املفكرون
واالضطهاد ،
الظلم
تعاني من
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔالتي
الشعوب
ﺧـﻼللخدمة
الحياة
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
يسعون دائما إىل تحطيم القيود التي تكبل العقل لالرتقاء به إىل أعىل
ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮاﺣـﺔ واﺳﻌﺎد اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ ان ﺗﻌﻢ
مسؤولياته  ،والسياسيون يجتهدون دائما إىل أخذ العقول اىل مناطق
اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ ،ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
السذاجة والسطحية من أجل أن تمر مشاريعهم السياسية بيرس ،
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
وما بني العقل املكبل بالقيود والعقل املحلق عاليا ألف خندق  ،وما بني
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ
الخنادق تبدأ حرب رضوس  ،ورصاع رشس  ،ينترص من ينترص فيه
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ١٩٤٦اول ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ”
ويهزم من يهزم وال أحد يستطيع أن يوقف الحياة .
اﺑﻦ اﻟﴩق ” ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
ما يعيق الحياة من التقدم هو ارتماء الشعوب يف أحضان املايض عىل
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ” اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻐﺪاد ” ،ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ اﺛـﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮم
كريمة
املتطلعة إىل
والشعوب
واملستقبل ،
حساب
اﺣﺪ
حرة ﰲ
حياةﺳﻤﺮ
ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ
الحارضوﻛﺎن
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ،
الحقيقة
القيم
بني
قائما
رشعيا
زواجا
فأقامت
الجانب
هذا
إىل
التفتت
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
والشعوب
،
واملستقبل
الحارض
مرحلة
تتطلبه
وما
األمس
أفرزها
التي
ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ” ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻨﺪي“ اﺧﺮاج ﻛﺎﻣﺮان ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺎم
وإعادة
تاريخها
بتشذيب
بدأت
باالختالف
مثقل
تاريخ
من
تعاني
التي
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
بهذا
ينوء
التاريخ
بقي
وإذا
،
ومستقبلها
لحارضها
خدمة
ترتيبه
اﻏﻠـﺐ اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ
الجميع .
اﻻﻗﺮﺑﺎء حصة
الهزيمة من
ﺣﺘﻰ أن
الثقيل فالبد
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد
ﺑﺤﺪود ٢٠
تكونﻋﺪد
ﺷـﻜﻞ
اإلرث اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
التي
الكبرية
األخطاء
من
هائل
ركام
من
اليوم
يعاني
اليوم
والعراق
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ ان ﺑﺪأ اﻟﻔﻴﻠﻢ واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ ﺗﺤﻔﺰ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة اﻟﻮاﻟﺪ،
الفساد الذي
صنوف
وأنتجت
واستقراره ،
وقفت
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺻـﻮرة
كلوﻫﻲ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻛﺘـﻒ
تقدمهإﻻ ﺻﻮرة
طريقﺗﻈﻬﺮ
وﻣـﻦيفﺛﻢ ﻟـﻢ
مهب
يف
مستقبله
وجعلت
،
اليومية
حياته
مفاصل
يف
يعشش
راح
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت ﺿﺤـﻚ اﻻﻗﺮﺑﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﻮر،
اإلصالح
يريد
ومن
،
بنائه
طريقة
يف
النظر
إعادة
أبنائه
عىل
كان
،
الريح
وﺑﻘﻲ اﻟﻮاﻟﺪ واﻗﻔﺎ ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻤﻟﻮﻗﻒ
املصلحة العليا
لتحقيق
دورالسعي
بتفكريه إىل
يرتقي
اﻟـﺬي أن
الحقيقي فالبد
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
ﻓﻴﻪ ..ﻛﺎﻧﺖ
وﻗﻊ
اﻤﻟﺤﺮج
.
والشعب
للوطن
اﻏﻠـﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐـﺪاد اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺬب اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﰲ
كبرية
تحديات
من
يعاني
وهو
طرق
مفرتق
أمام
يقف
اليوم
والعراق
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔوالعباد من
إلنقاذ البالد
الرشيف
يكون املوقف
والبد أن
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
املوقفاﻻﻣﺮ
سيدووﺻﻞ
اﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺎت
،ﺣﺘﻰ
الحوار
لغة
خالل
من
إليه
التوازن
يعيد
وأن
،
به
تعصف
التي
املشاكل
ان ﺗﺤﺠـﺰ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
اﻏﻠﺐيكون
اﻏﻠﻘﺖ وأن
ﻓﻘـﺪفردية ،
مصلحة
فوق كل
التي
دور
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
الجميعاﺟﻮاء
مصلحةﺳـﺎدت
تضع ﺑﻌﺪ ان
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،
البالد
وضع
يف
تساهم
التي
املواقف
طليعة
يف
الجاد
الوطني
املوقف
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﺑﻮاﺑﻬـﺎ واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ اﻏﻠﺒﻬﺎ
الصحيح .
عىل
ﻟﻠﺨﺮدة ..ﻣﺆﺧﺮا ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
الطريقﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
ﺑﺴﺒﺐ
تستقيمرﻛﻮد
ﺑﻌﺪ ﻓﱰة
ﺻﺎﻻت ﻋﺮض
ﻃﻮﻳﻠﺔباملواقف
األمور إال
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲوال
بالحوار الهادف ،
”اﻤﻟﻮﻻت“األمم إال
ال ترتقي
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻘﺪﻳـﺮي
وﺑﺤﺴﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
اﻻوﺿـﺎع
ﻓﺈن الوطنية
الجهود
بتالحم جميع
واﻻﻣﻨﻴﺔ ..إال
ترتقي الحياة
الجادة  ،وال
الصادقة
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ
ﺗﺘﻄﻠـﺐ ،ﻋﻘﺪ
الجميع اىل
ﴍﻛـﺎت يسعى
الشامل الذي
لخلق التغيري
اﻟﻘﺎدﻣﺔ الخرية
 ،والنوايا
ﴍﻛﺎت
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ
تحقيقه ،آﻓﺎق
ﻟﻔﺘـﺢ
اﴍاكعرب حدود
ﺧـﻼل إليهم
انتصار وصل
ﻧﻬﻀـﺔيوما عن
اﻗﺎﻣـﺔالتاريخ
ولم يحدثنا
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻓﺘﺘﺎح دور
ﻹﻋﺎدة
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺟﺮاءونتيجة من
الشعبي ،
ثمرات الجهد
ثمرة من
فاالنتصار
الوطن ،
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺟﺪﻳﺪة
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻨﺎء دور
ﻋﻠﻴﻬﺎ او
يكون املنهج
وعندما
ﺗﺘﻴﺢالواحد ،
الوطن
بني أبناء
والتالحم
التكاتف
نتائج
أن
ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ
املصريي ”ﺑﻤﺒﻲ
وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة
لالنتصار
حارضا فالبد
اﻻﻓﻼم،والتالحم
صادقة ،
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ،والنوايا
واضحا
الشعبﺣﻴﺎة
اﺗﻌﺲ ﻣﻦ
أناﺻﺒﺤﺖ
”ﻤﻟﺒﻲ“ ،.والبد للشمس أن ترشق لتنثر
العاشق له
ينحني لهذا
خريها عىل الجميع .
إىل اللقاء .

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

إميان العاصي صعيدية مع حممد رمضان يف مسلسل «موسى»

ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“ وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ
سالمة،ﻟﻘـﺎء
محمدإﺟﺮاﺋﻬﺎ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء
اﺳﺘﻤﺮار
ﻳﻤﻨﻊ
عبدﻫﺬا ﻻ
وضياء أن
اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ
أﺣﻤﺪ
ﺗﴫف
اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر
التيﻣﻌﻪ
ﺣﴬت
شخصيتان
حيثﻣﻦتتبقى
الخالق،
رشكة سينرجى،
وإنتاج
انضمت الفنانة إيمان العاىص لقائمة
التي تدور
الزمنية
ﺣﻔﻞ مع الفرتة
تتناسب
اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﻔـﻞ
ﻫﺎﻣﺶ
ﻋـﲆ
وﴐب
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،
اﻻﺣﱰازﻳﺔ
ﺑﺎﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﻘﻴﺪ
زوﺟﺘﻪ،
وﻛﺬﻟﻚ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
ﺿﺤـﻚ
اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ
اﻟﺴﻘﺎ
مسلسل «موىس» للنجم محمدﻣﻌﻪ،ومازالت الرشكة املنتجة تربم باقي التعاقدات رئيسيتان ،من املقرر أن يتم اإلعالن عنهما فيها األحداث.محمد رمضان قدم آخر أعماله
تصويراﻟﺠﻮﻧﺔ
ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺮاﺑﻌـﺔ
رمضان ،وتجسد دور صعيدية خاللاﻟﺪورة
األياماﻟﻠﻘﺎء
خاللﻛﺎن
ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ
املسلسل ﻣﺜﺎﻻ
اﻟﺴﻘﺎ
ﺗﴫف
رمضانﻋﲆ
”أون إي“
ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ
املقبلة.
مبارشة،
البدء يف
من أجل
وشارك يف
املايض،
ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ شهر
«الربنس» يف
الرشكةإﺷﺎدة
وتعاقدتوﺿﻤﻦ
األحداث ،ومن املقرر عرض العملاﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة
وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ
اﻟﺴﻘﺎكل منﻟﻜﺎن
”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
ﻣﻮﻗـﻊ
األربعينات
املسلسل يف حقبة
ﻣﻨﻬـﺎأحداث
اﻗﱰبوتدور
محمد
املنتجة مع
روجينا ،محمد
ﻋﲆزاهر،
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔأحمد
ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ كل من
ﻋـﱪ بطولته
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ
يحتاجوﺟﻬﺎ
ﻣـﻦمااﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
اﻟﺴﻘﺎ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪ
ﻣﺎ
ﻟﻪ ..وﻫﺬا
ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ
عالء،داﺋﻤﺎ
”اﻟﺴﻘـﺎ
تحضريات
وهو
والخمسينات،
صربي فواز ،رياض
إﻗﺎﻣـﺔالخشاب،
رمضان ،سمية
يف شهر رمضان املقبل ،وهو من
الفنانني،
ﻟﻘﺎء من
ﻛﻞ كبري
وعدد
نجالء بدر،
واملالبس
الديكورات
ﻣﻜﺎﻧﻪناحية
سواء من
ﻗﺒﻞ أنكبرية
الرسول،
رجب ،عارفة
الخوىل،
تأليف نارص عبد الرحمن ،وإخراج
سامي.
وإخراج محمد
تأليف
سيد ﻣﺜـﻞ
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
ﻋﻨﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ
ﻳﻌﻮد إﱃ
ﻣﻬﺮﺟـﺎنعبد ﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﺣﺪث ﰲ

نرمني الفقي غطت على الكل يف
ﻓﻴﻠﻢمن
ﻣﺮاد:خلوها
جنيم تعلن
نادين
ﻟﻠﺮﻋﺐ
ﺗﺮﺗﻘﻲ
ﻓﻜﺮﺗﻪ
«13
»ﻳﻮم
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
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فريوس كورونا

ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
شاركت النجمة نرمني الفقي ،وكتبت الفنانة نرمني الفقي عىل
ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
النجمة ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺬي ﻳﺠﺮي
»ﻳﻮم «13
انترش خرب عىل مواقع التواصل ﻓﻴﻠﻢ
اللبنانية نادين
مفاده أن
االجتماعي،
متابعيها بصورة جديدة عرب الصورة ،معلقة “باقي ايام عىل
نجيم قد أصيبت بفريوس كورونا .ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
التصوير».
انتهاء
دورﻫﺎالتواصل
الشخيصأنبموقع
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ
اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا
حسابهاﻻﻓﺘـﺔ إﱃ
ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ،
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
عربﺗﻌﻮد
ﺣﻴـﺚ
مشاركتهااﻤﻟﻘﺒﻞ،
اﻟﻌﺎم
«الستوريز»
خاصية
صورة لها
وردت نجيم عىل هذه االخبار من خالل
واﻟﻌﺎﻟﻢ“ما
حكاية
أن
بالذكر
الجدير
“إنستجرام».
االجتماعي
وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة
ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ
ﻏﻴﺎب ﻟﻪ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ
عىل حسابها عىل موقع «إنستغرام» للتواصلﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ
خاللها إىل
أشارت من
االجتماعي ،والتي
مسلسل
واﺣﺪة،من
املستمعون”،
يطلبه
الفنانة نرمني
الصورة
وجمعت
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا
ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ
اﻟﻔﻴﻠـﻢ
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن
أن ﰱ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ
ﺳﻨـﻮات
7
خلوها من
ﻣﻨـﺬمعلنة عن
متابعيها
وطمأنت
أنها بانتظار نتيجة الفحص .ثم عادت
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً
نرمني
بطولة
وقسمتك ،3
زاهر،
بالنجمداودأحمد
ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ﻋﺎﻟﻴـﺔ
“نصيبيﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ
ورق ﻣﻜﺘـﻮب
ودﻳﻨﺎ إﱃ
الفقي،ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ
ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
»اﻟﺤﻔﻠﺔ«
بحسبﰲ ﻓﻴﻠـﻢ
ﻣﻊاللبنانية.
«النهار»
صحيفة
الفريوس ،وأن نتيجة الفحص جاءت «سلبية»،
وإيهاب فهمي وميدو عادل
ﺷـﺎﻫﻦﻴيف أثناء
وﻣﺤﻤﺪ كرم،
أﻣﻦﻴهيدي
والنجمة
الفقيﻛﺒﺮﻴة.
وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج
اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ
وﻣﺤﻤﺪ
رﺟﺐيف منزلها
ارضار
ﻋـﺰخلف
أﺣﻤﺪ ما
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴبريوت
وكانت نجيم قد اصيبت منذ اشهر بانفجار مرفأ
التحضري لعمل فني سيجمعهم ورانيا محمود ياسني وجميل
وجروحا بالغة يف وجهها.
ويف الوقت األخري أطلقت نجيم فلرتا خاصا بها عىل موقع انستغرام الخفاء الجروح
باسم “ما يطلبه املستمعون” من برسوم ،وتأليف عمرو محمود
من وجهها.
ياسني ،وإخراج أكرم فريد.
مسلسل “نصيبي وقسمتك .”3

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء
الرواية املعاصرة تركيبة معرفية تنطوي على حكاية مطعمة بالتشويق واملتعة

„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
راغب عالمة

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

لطيفة الدليمي :أعرتف بالدور األساسي واجلوهري الذي لعبته املوسيقى يف حياتي
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :

اﻹﻗﺎﻣـﺔجلود:
أﺗﺎﺣـﺖ /ظافر
ﺑﻌـﺪ /أنالزوراء
دبي
اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن
«الزوراء»
ضيفة
واﻤﻟﻄﺮب لطفيّة
الكاتبة
دﺑﻲ،
ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ
الدليمي ،ﻣﻬﻨﺪ
واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب،
ﻋﺎﻟـﻢوهي
لدبي،
زيارة عمل
اﻛـﱪكانت يف
ﻓﺮﺻـﺔوقد
اليوم،
اﻟﻐﻨﺎء
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ
ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر
حصلت
عراقية،
وقاصة
روائية
ﺟﻤﻴﻞ
ﺑﺼـﻮت
ومرتجمةﻳﺘﻤﺘـﻊ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
صدرت
عربية..
ليسانس
عىل
ذوق
اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ
لغة ﻋـﲆ
آدابﻗـﺎدرة
ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ
وﻣﻮﻫﺒـﺔ
«يوميات
لها
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
منها :اﻟﺪاﺋﻤﺔ
نذكر اﻹﻗﺎﻣﺔ
عدة،ﺑﺎﺗﺠـﺎه
أعمالﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر،
الطبيعة»،
«العودة
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔكتاب
املدن»،
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ،إىلﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ
ﺑﺮوﻛﺴﻞ
ﰲ
ﺟﺪﻳﺪ.قصصية
مجموعة
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮارزحل»،
ﻓﺮﺻﺔ «سيدات
رواية
واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ
«ع ّ
رواية ُ
شاق
النساء»،
«مرسّات
بعنوان
اﻟﺬﻳﻦ
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
ﺟﻴـﻞ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ
قصصها
رجمت
وأزمنة»ُ ..ت
وفونوغراف
وﻣﻨﺬ
وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ،
اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻣﻨﺤـﻮا
ﻟﻮﻧﺎ ِ
والبولونية
اإلنكليزية
إىل
والرومانية أن
ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ
اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ
النساء
«عالم
رواية
وترجمت
واإليطالية،
درس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ
الصينية.
اللغة
الوحيدات» إىل
اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻮرﺻﺔ
راﺳﺨﺔ ﰲ
لطيفة ؟
ﻫـﺬاأخبار
•ﰲآخر
ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ
األديبة ﺑُﻌـﺪ
القاصةﺟﺮى ﻋﻦ
اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،اللغة
من الكتب إىل
العديد
برتجمة
 قمتوأﴎار
اﻟﻘﺎدم
ﺟﺪﻳـﺪه
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ
اﻟﺤﺰﻳﻦ.وّر الرواية
بعضها« :تط
العربية،
اذكرذي اﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﻨﺎء
جييس ماتز« ،فيزياء الرواية
الحديثة»
ﺗﻌﻘﺐ ؟
• ﻣﺎذا
الفلسفة:
مختارةأﻧﻬﺎ
حواراتﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار ﰲ
وموسيقىﻳﻜﻮن
 ﺟﻤﻴﻞ أنتحويل
«رحلتي:
وروائيني»،
روائيات
مع
دﻻﻻت
وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ
ﻣﻮروﺛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
الرئيس
(مذكرات
أفعال»
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..إىل
األحالم
ﺷـﺠﻮن
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو
اﻷﻏﻨﻴﺔ
واﻟﺤﺰن ﰲ
الكالم)،
اﻤﻟﻮاﻃﻦ عبد
ﺷﺨﺼﻴﺔالعابدين
الراحل زين
واﺻﺒﺢ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
الهنديﻃﺒﻌﺖ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
اﻟﺤﺰﻳﻦ..إيغلستون،
اﻟﻄﻌﻢروبرت
املعارصة»
«الرواية ﺳﻮى ﻫﺬا
ﻻ ﻳﺘﺬوق
إيغلتون.
«الثقافة»ذﻟﻚتريي
واﻗﻌﺎ ؟
• ﺑﻤﻌﻨﻰ

ﺑﻐﺪاد ؟للتطور الذي يطاول
كنتيجة
ﻣﺆﻤﻟﺔ،اللغتني
وﻻﺗﺰال من
حياتي
املوسيقى يف
والجوهري
مدياتها
ﻣﻄﺮﺑﻦﻴحريتي
ﻣﻦ أحيي
الذي
القصرية،اﻟﻐﻨﺎءأنه األفق
لطيفةﻻ تكتب
ﻋﺎﺋﺪ اﱃ
ﻛﺎﻧﺖ
لعبتهﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق،
الذياﻟﺘﻲ ﻣﺮ
اﻟﺼﻌﺒـﺔ
وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ،
وﺷـﻌﺮاءيفأﻏﻨﻴﺔ
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
والقصةﺧﺎﺻـﺔ أن
الروايةاﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،
اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه
•  -أﻧـﺎ
السعادة
اﻷوﺿﺎعلسعيدة
األخرى - ،وإنني
أماﻣﻦإذا شئت
البرصية.
الفنون
وﺗﻼﻗﺢ جانب
أستكشف إىل
ﺳﻮف وما
الالمحدودة،
جمعت
ﺑـﻦﻴكيف
مرتجمة،
عملها
باإلضافة
اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج
أعظم ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ
اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ
اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
اﻟﻜﺜﺮﻴ
أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ
ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ
زلتﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ
ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ
واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا
اﻟﺠﻨﻮب
ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲإىلﻳﺘﻤﻴﺰ
محددةﻏﺮﻴللذين ّ
بينهما.
اإليجابية
العالقة
أث
أسماء
ﺑﴚء يوم
املتغرية كل
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞتضاريسه
ذلك؟
ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
الرائعةأﺑﻨﺎﺋﻪ،
وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ
ﺗﻜﺎﺗـﻒ
بهذه اﱃ
فينبغيﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
روا ﰲيفّاﻟﺨﺎرج
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ
أﻧﺎس ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ.رشقا ً وغرباً ،تعداد ﻋﲆ
اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم
الدليمي
الروائية
أخريا فإن
اﻟﻌﻼﻗﺎت بهؤالء:
لكنيﻣﻦسأكتفي
األسماء
املكتشفات ذكر مئات
ﻋﻨﺪحال
حاله
تحوالته
هذهاﻤﻟﻘﺎموأتع•رّف
الجمع بني
ﻣﺒﺎﴍ لقد
 نعم،ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
العراقية ﺟﺪاً ،اذ
ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ
اﻟﻈـﺮف
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
ﺧﻄﻮة
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ
ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﻫﻞإىلاﺧﺘﻠﻒ
ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء
استطعتاﻟﻐﻨﺎء،
ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ
اﻛﺜﺮأنها
اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔكما
ﻫﺬه كتاباً،
ﰲ 2٥
يقارب
أﻟﺤﻦوتسو،
عربي ،ال
اﻟﻔﻨﻴﺔابن
التوحيدي،
والثورات
الحديثة
الكوسمولوجية
اﻟﻠـﻮنثمة
فهناك
اﻤﻟﻌـﺮوفاألدبية
األنماط
اليومإذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،
لديها ماﻳﻌﻄﻲ
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
وﺗﻌﻠﻤﺖ
أفالطون،ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ
ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ
اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي
ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ
اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن
املختلفة ،ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ
واﻟﻄﺮب َ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ عىل مُ
روائي
نجز
إذن؟ وولف ،كازانتزاكي ،تتكئ يف عملها
فريجينيا
الكم.
فيزياء
اإلغريقيةﺑﺪأتاملتعاقبة
اﻷﻏﻨﻴﺔالفلسفة
ﻣﻮﺟـﺔمنذ
وﻫﻨـﺎكقديم
مفهوم
عربي ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
نيتشه ،ﻃﻤﻮﺣﻚ
واﻟـﺬوق اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة •
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺳﻮفيفﻳﺘﺄﺛﺮ
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ
ﻳﺠـﺐتأثرت
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ قد
وبالتأكيد فإنها
هيسه -،أنراسل،
والرتجمة ؟
ﺗﺠﺘﺎح به
يوصف
عىلاﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
ﻋـﲆ ﻛﻞ
وغربي ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ
خوان ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ماركيزﻛﻞ ﻣﻜﺎن
بيتهوفن،اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ
اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه
بعض األشخاص ،وهو • أو
اﻟﺴﺎﺣﺔ .
وﻳﻌـﺰز ّ
الكتاب،
ببعض من
مدى سنواتها
موران.
رولفو ،ادغار
الثاني،
اهتمامي
تشك
اﻟﻌﻼﻗـﺔ التي
املعرفية) ،ويشري إىل الجسم  -الرتجمة
(الهايدرا
ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
املعرفيةﻳﻮﺻﻠـﻮا
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
أﺳﻠﻮﺑـﻪ
ﻣـﻦل ﺧﻼﻟﻬـﺎ
وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
•
ّ
ّ
عشقﻫـﺬه ّ
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ّ
املنشورة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ كتبي
مجموع
الحق أن
فتقول:
والرتجمات ؟
ﻟﻴﺲ *
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔللغة
متوهج
لدي
ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦفطاملا كان
معرفية
فروع
يتشك
ﻧﻌـﻢ،الذي
الثقايف
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
واﻟﺪول
اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻴﻮم ﻛﺒﺮﻴ.
ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
اﺳﺘﻔـﺎد
منﺟﻴﻞ
ﻛﺬﻟـﻚ،لﻧﺤﻦ
ﻛﻨﺖ
يقرتب من
والرتجمة يكاد
ﻧﻔﺴﻪ يف
األعمال
كثري من
لقد •قمتسار يف
يفاعتي،
ﻣﻨـﺬمنذ
اإلنكليزية
أمثلة
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،نشهد
اﻟﻐﻨـﺎء وما زلنا
متداخلة،
بينية
اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
التأليفاﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن
حقل ﻳﻌﻠـﻢ
ﻛﻤﻠﺤﻦ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ
برتجمةﻣﻬﻨـﺪ
وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ
وقداﻟﻔﻨـﺎن
ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺳﻨـﻮات ،أن
أﻧﻨـﺎمندرﺳﻨﺎ ﺑـﻞ
إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ
أﺻﺎﻟـﺔ
ﻣﺸﺎﻫﺪيف جعبتي
وما زال
كتاباً،
الخمسني
األدبيةأوإىل
وﻟﻮج بكتابة
ولَعي
متواز
املعريف
التداخل
وﻟﻴﺲ
اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ
العربية ،وهذا يبدو جليا يف حاجز ﻋﺮاق
ﻣﻄﺮب؟
القصة اﻹﻋﻼم
واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ
مع ﻋﲆ
ﺗﺴﺎﻋﺪه
بعض وﻋﲆ ﻳﺪ
لدىأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ،
دراﺳﺔ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
هذااﻟﻐﻨﺎء
الكتاباﺷﻬﺮخطاﻟﺘـﻲ ٍ
مرتجمة إىل
مخطوطات
السبع
واﻟﺘﻲ ما
البليغة
الرسد
اﺧﺘﺎرعىل لغة
ﺣﻴﻨﻤـﺎاألمر
انعكاس هذا
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.ترجماتي األوىل إىل
واﻟﻘﻨﻮاتفاتجهت
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞوالرواية،
أﻓﻀـﺎل هذا،
والعلماءوﻫﻢيفذووعرصنا
واﻟﺘﴫﻓﺎت
واﻟﺪﻣـﺎر
أراﻫﺎيقرباﻟﻘﺘﻞ
اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ
اﻟﻨﺼـﻮص
والفالسفةاﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ،
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
وكتابني مؤلفني..
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔروايتني
جانب مسوّدتي
اﻟﺘﻠﺤﻦﻴفلو
روايتي،
تميزتﻟﺘﺒﺪأبها
غري والسلسة
خاصة،
واليوميات
والرواية
والفلسفة
ﻫﻼل الفكر
تداخل
حيث
ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
ﻣﺮﺣﻠﺔ
التي ﻧﻔﴘ،
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺟﺬورك؟
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ
ﺳﺘﺠﺪ
القصةﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ
والفيزياءﻓﺈﻧﻨﻲ •
اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ
واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ
ﻓﺎروق
ﺑﻠـﺪا ً ّ
تنوعا ً
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔّ ،
وعلوماﻟﻐﻨﺎء ّ
يفّ كثرية ،وهي
أثرت
ﻳﻤﺜﻠـﻮنالتي
املعرفية
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞلغة
القول إن
عيل
لتوجّ ب
الحقيقة
أصبحت
الحديثة
االصطناعي
ﻋﻤـﺮه
الروافد ﻻ
اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
وﻫﺬه
ﺟﺪﻳﺪة
أردت روﺣﺎ
اﻟﺠﺬور..
أكثرﻟﻬﺬه
ﺗﻄﻮﻳـﺮا
ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ
ترجماتي ﺗﻌﺘﻘﺪ
أن  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ
الدماغﺑﻤﻮﺟﺔ
وعلومﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ
ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ
والذكاء أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد
اﻋﺘﻘﺪ
حرصها؛ فثمة الرتاث
آﻻفيصعب
ذاتها كثرية
بلغتي
التيﰲتأثرت
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰهي
مرتجماتي
ﺑـﻞ والسرية
السرية
موضوعات
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎتوضمت
واللغة ،وقد
اإلدراكية
اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
الرسديةﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ،
اﻷﺧﺮﻴ
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء
ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة
اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ
اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد
السيكولوجياﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت
اﻟﻌﺮاﻗـﻲّ
كرات ﺟـﺪا ّ
ميدان .الفلسفة والكالسيكيات
املوسيقي
واملصنفات
ﻣﺤﺪودﻳﻦ .الذاتية
التداخل املعريف
ﻓﻴﻤﺎهذا
تأثريات
وهيكليتهااﻷداء.العربي يفاﻟﺤﻀﺎرة
ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ
مبناهاواﺧﺘﱪ
حيثﻛﻤﻠﺤﻦ،
من أوﻻ
الفلسفيةواﻗﺼﺪ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ،
واملذ ﻗﺮﻳﺐ
ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ
انعكستاﻧﺤﴫت
واﻟﺘﻲ
اﻟﻌﺮب؟ إيالئي الكربى وخاصة الفكر املعتزلة العظيم
الرغم من
املنضبطةﻣﻊعىل
الحواريات
جانب
والعلمية إىل
اﻵن؟الرواية
غدت
إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲحتى
الرسديات عامة
اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ
اللغوية وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ
املعرفيةﻟﺘﺸﺎﺑﻪ •
اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ
ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ
ﺑﺎﻟﺬات ﰲ
ﻫﻨـﺎ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
عىلوﻣﺎذا ﺗﺸﻜﻞ
•
اهتماما ً
ّ
األجالء ،وثمة من جانب
وكتابات املتصوفة
مهووساً؛
التعبريية
املضامني
ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ
ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ
الرشاقةﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ،
بني ﺣﻘﻘﻨﺎ -
ويجمعوﻛﻠﻤﺎ
الفلسفية ،واﻟﻠﻬﺠﺔ،
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ
وتنقيبية اﻟﺒﻠﺪذات اﻟﻌﺎدات
معرفيةﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع
تركيبة اﺳﺘﻘـﺮار
املعارصةﻫﺠﺮة وإﻗﺎﻣﺔ
 ﻫﻲﺳﻮف ﻧﻌﺰز ّ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ رسّ
ﺣﺪاد الكالسيكيات الغربية التي يصعب
ونظريتهادﻳﺎﻧﺎ آخر
الرسدية
ﻫـﺬابني
العالقة
ويوازن بينها
االهتمامات كلها
ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ
لغتي أو ذاك،
اﻤﻟﻄـﺮب
لكن أداء
اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ
مطعمةأﻗﻤﺖهذهوﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا
أساسيةﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ
حكايةﺟﺪا ،وﻛﻤﺎ
عىلذﻟﻚ ﺻﻌﺒﺔ
تنطويوﻗﺒﻞ
اﻟﻴﻮم
حرصها يف الحقل العلمي والفلسفي
من
بدفع
تتغذى
عالقة
تبقى
الرتجمة
(الشغف).
جميلﰲ اسمه
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲصغري
واملتعة.
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞٍ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺟﺬورﻧﺎ
بالتشويقﺳﻨﻮات
ﰲ دﺑﻲ
والروائي إىل جانب كثري من املقروءات
اإليجابية
االسرتجاعية
التغذية
للمرسح
هناك
ورواية -
قصةواﻻﻧﺘﺸـﺎرالرسد
• يشكل
ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ
وربما تأثري راﺷـﺪ
واملوسيقىﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ
دوروﻣﻬﻨﺪ
اﻟﻐﺮﺑﺔ
عاملاوﻫﺬا• •
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ،
اﻤﻟﺤﻄـﺎت
ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ
إذ ان التي امت ّد الشغف بها عىل مدى ستة عقود
اآللية،
السيطرة
املعروفة
األدبية
حياة
السينما يف
أعمالك
فسيحا يف
أساسيا
ﻗﺎدﻣﺔ .
أﺧﺮى
علم ﻣﺸﺎرﻳﻊ
يف وﻟﺪي
ﺟﺪا ،
لطيف؟ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف
واﺑﺘﻌﺎدي
وﻣﺮارﺗﻬﺎ
اﻟﻐﺮﺑـﺔ
ﺑﻐﺪاد؟ ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر -
ﻣﻨـﻪ ﰲ
ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ
ﻣﺎ
ويكاد يزيد قليالً.
يطاول
وارتقا ًء
وتطو
هناك •نموّا
اﻟﻌـﺮاقبالدور
أعرتف
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ-ال بد
إبداعي،
 هذاكالً وﻫﻞ أﻧﺖ
اﻟﻌﺮاق ..
اﻷوﺿﺎع ﰲ
ﻛﻴﻒّراﺗﻘﺮا
أﺧﺮﻴا ..
األسايساﻟﻈﺮوف
واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ
اﻤﻟﻜـﺎنأنوﺗـﺮك
ومالذﻛﺎﻧﺖ
وحياتيأن دﺑﻲ
واقعياﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ

