
بغداد/ الزوراء:
رجح�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة انها قد 
“تضط�ر” اىل التوصي�ة بإع�ادة ف�رض 
حظ�ر التج�وال م�ع اس�تمرار تف�ي 
ف�روس كورون�ا يف البالد. م�ن جانبها، 
حذرت منظمة الصحة العاملية يف العراق 
م�ن ازدي�اد ع�دد اإلصاب�ات بف�روس 
كورونا يف البالد مع حلول فصل الشتاء، 
وانخفاض مع�دل درجات الحرارة.وقال 
مدي�ر ع�ام الصح�ة العامة يف ال�وزارة، 
ري�اض الحلف�ي، يف ترصي�ح صحفي:: 
ف�رض  إلع�ادة  مضطري�ن  “س�نكون 
الحظ�ر يف ح�ال ازدي�اد ع�دد اإلصابات 
بكورونا” مش�راً إىل أن “ال�وزارة أعدت 
العديد م�ن الربامج التوعوي�ة ولكن، ال 

مجيب وبقية الوزارات تتفرج”.وأضاف 
إنه “من املؤسف أيضا أننا عندما نطالب 
بالحظ�ر ونطبق�ه نج�د أن املواطنني ال 
يبالون وال يلتزمون بالتباعد وال بارتداء 
الكمام�ات”، الفت�ا إىل أن “رف�ع الحظر 
ال يعن�ي أن الخط�ر ق�د زال أو انته�ى 
الوباء”.وأوضح الحلفي “يف حال الحظنا 
ازديادا مطردا يف ع�دد اإلصابات فنكون 
مضطري�ن إلعادة فرض الحظر الكيل أو 
الجزئي”، مبينا أن “الوزارة لطاملا كتبت 
برامج توعوية، ولكن ال مجيب ولألسف 
وزارة الصح�ة ب�ح صوتها م�ن املناداة 
تكتف�ي  ال�وزارات  وجمي�ع  بااللت�زام 

بالتفرج فقط”.

تفاصيل اخرى ص8   

تفاصيل ص4   

بغداد/ الزوراء:
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة،  وج�ه 
مصطفى الكاظمي، بإعادة العمل بنظام 
الوح�دات والتش�كيالت  البدي�ل لجمي�ع 
الس�كرتر  الجيش.وق�ال  يف  والقي�ادات 
الشخيص للكاظمي، الفريق الركن محمد 

حمي�د البيات�ي إن “القائد الع�ام للقوات 
املسلحة، مصطفى الكاظمي، أمر بإعادة 
العم�ل بنظ�ام البدي�ل لكاف�ة الوح�دات 
والتشكيالت والقيادات”.وأضاف البياتي، 
يف حدي�ث صحفي: أن ذلك يأت�ي “إكراماً 

لتضحيات جيشنا الباسل املستمرة”.

بغداد/ الزوراء:
وجه مدي�ر املرور الع�ام، اللواء فارس 
عامر، ام�س االربعاء، بعدم محاس�بة 
املركبات التي ال تحمل لوحات مرورية 
ولديه�م  امل�رور  دوائ�ر  يف  واملس�جلة 
س�نويات.وقالت املديرية يف بيان تلقت 

“مدي�ر  إن  من�ه:  نس�خة  “ال�زوراء” 
املرور العام، الل�واء فارس عامر، وجه 
بعدم محاس�بة املركبات التي ال تحمل 
لوح�ات مروري�ة واملس�جلة يف دوائ�ر 
امل�رور، ولديه�م س�نويات وملصق يف 

مركباتهم”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
األمريكي�ة  “فاي�زر”  رشكت�ا  أعلن�ت 
األربعاء،  ام�س  األملانية،  و”بيونتي�ك” 
أن التحليل النهائ�ي لنتائج االختبارات 
الرسيرية للقاحهما ضد فروس كورونا 
ي�دل ع�ى أن فعاليت�ه تش�كل 95%..
وج�اء يف بي�ان نرشت�ه “فاي�زر” أنها 
ورشك�ة “بيونتيك” أعلنت�ا أن التحليل 
 BNT162b2  األخر مل�دى فعالية لقاح
)الذي طورته هاتان الرشكتان( والذي 

ت�م إج�راؤه أثن�اء املرحل�ة الثالثة من 
اختبارات�ه، أظهر أن فعالية هذا اللقاح 
املض�اد ملرض “كوفي�د19- الناجم عن 
فروس كورونا املس�تجد تشكل 95%، 
“وذلك بعد م�رور 28 يوما عى الحقنة 
األوىل”.وج�اء يف البي�ان أن الرشكت�ني 
وال�دواء  الغ�ذاء  إدارة  إىل  س�تتقدمان 
األمريكية “يف األيام القريبة”، للحصول 
ع�ى ترخي�ص رس�مي للقاحهم�ا يف 

الواليات املتحدة.

موسكو/ متابعة الزوراء:
ق�ال مدي�ر جه�از املخاب�رات الخارجية 
الرويس، س�رغي ناريشكني، إن الواليات 
املتحدة وحلفاءها يف الناتو يحاولون إثارة 
الفتن�ة بني ش�عبي أذربيج�ان وأرمينيا، 
فيم�ا  أعلن املتحدث باس�م وزارة الدفاع 
الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن طران 
النق�ل التابع للوزارة نفذ نحو 200 رحلة 
لنقل أفراد قوات حفظ الس�الم الروسية 

إىل إقليم ق�ره باغ.ونقل املكتب الصحفي 
ع�ن  الخارجي�ة  االس�تخبارات  لجه�از 
نارشكني، قوله: “تحاول الدول الرئيسية 
يف النات�و إخف�اء انزعاجها م�ن االتفاق 
ال�ذي تم التوصل إليه بمش�اركة نش�طة 
من روس�يا وأذربيج�ان وأرمينيا بش�أن 
وقف إط�الق النار يف ناغورني قره باغ... 
املتح�دة وحلفاؤها منزعجون  والواليات 
من توق�ف الحرب بوس�اطة موس�كو.. 

بع�د كل هذا، يف الواقع ،”أبطل” س�نوات 
عملهم الطويلة”.وأضاف: “ال واش�نطن 
تحم�ل  تري�دان  املوح�دة”  “أوروب�ا  وال 
مي�زان الق�وى القائ�م يف املنطق�ة. ومن 
أجل”تفكيك�ه”، ل�م يفك�روا يف أي يشء 
أفضل من محاولة إثارة الفتنة مرة أخرى 
بني ش�عبي أذربيجان وأرمينيا”.ووقعت 
أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اّتفاقاً 
لوق�ف إطالق الن�ار يف ناغورني قره باغ، 

دخل حي�ز التنفيذ يف ال�� 10 من ترشين 
غض�ون  الج�اري.يف  نوفم�رب  الثان�ي/ 
ذل�ك، أعلن املتح�دث باس�م وزارة الدفاع 
الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن طران 
النق�ل التابع للوزارة نفذ نحو 200 رحلة 
لنقل أفراد قوات حفظ الس�الم الروس�ية 
إىل إقلي�م قره ب�اغ.ويف موج�ز صحفي، 
أوض�ح كوناش�ينكوف: أن 22 رحل�ة تم 
تنفيذه�ا خ�الل ال��24 س�اعة املاضية، 

ليبل�غ إجمايل ع�دد الرح�الت التي نفذها 
الط�ران العس�كري ال�رويس إىل املنطقة 
184 رحلة من�ذ دخول نظام وقف إطالق 
الن�ار واألعمال القتالية يف ق�ره باغ حيز 
املتح�دث  نوفمرب.وتاب�ع   10 يف  التنفي�ذ 
باس�م ال�وزارة: أن قي�ادة ق�وات حف�ظ 
الس�الم الروس�ية قامت بإع�ادة تمركز 
نقاط املراقبة التابعة لها وغرت عددها، 

نظرا ملتطلبات الوضع امليداني. 

لزوراء / يوسف سلم�ان:
م�ع اس�تمرار تأكي�د الحكوم�ة التزامها 
ش�ه�ر  يف  املبك�رة  االنتخاب�ات  بإج�راء 
افصح�ت  املقب�ل،  الع�ام  م�ن  حزي�ران 
لجن�ة مراقبة تنفي�ذ الربنام�ج الحكومي 
ع�ن  النيابي�ة  االس�راتيجي  والتخطي�ط 
املعوقات الرئيس��ة التي تحول دون اجراء 
املح�دد، اهمه�ا  االنتخاب�ات يف موعده�ا 
االزمة املالية والقوانني غر املكتملة وكذلك 
إج�راءات املفوضي�ة .وق�ال نائ�ب رئيس 
اللجنة، محم�د البلداوي، ل�« الزوراء«:  ان 

»اج�راء االنتخاب�ات اليتوقف ع�ى قضية 
االزمة املالية فقط، بل هناك مشاكل أخرى 
ق�د تح�ول دون اجرائها يف املوع�د املحدد، 
بعضها يتعلق بالشأن القانوني ».واضاف 
ان » اج�راء االنتخاب�ات يف املوع�د املح�دد 
يتطلب ح�ل االزمة املالية، وحس�م قوانني 
املحكمة االتحادية وكذلك األحزاب، واكمال 
هيكلية املفوضية ومكاتبها يف املحافظات 
واج�راء الت�وازن يف تش�كيلتها ». مبينا ان 
» الكث�ر م�ن العم�ل بانتظ�ار مفوضي�ة 
االنتخابات يتعلق بتحديث بيانات الناخبني 

يف االقضية والنواح�ي وتحضر البطاقات 
اجه�زة  ورشاء  البايومري�ة،  االنتخابي�ة 
التصويت وصناديق االقراع وتهيئة املراكز 
االنتخابي�ة، والكثر من اإلج�راءات الفنية 
الت�ي مازالت غ�ر مكتمل�ة بعد«.باملقابل 
كش�فت اللجن�ة النيابية الخاص�ة املكلفة 
قان�ون  ان  الدس�تورية ع�ن  بالتعدي�الت 
مجل�س  اىل  س�يعاد  الجدي�د  االنتخاب�ات 
النواب مرة اخ�رى، لتعديل بعض فقراته.

وذكر عضو اللجن�ة، النائب يونادم كنا، يف 
ترصيح صحف�ي: ان » اكمال اقرار قانون 

انتخاب�ات مجلس النواب ت�م عى عجالة، 
وبالتايل سيعود القانون الجديد اىل مجلس 
النواب مرة اخرى للتعديل«.واضاف » سيتم 
تضمني فقرة التصويت البايومري حرصا 
يف العملية االنتخابي�ة املقبلة، الن القانون 
الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا، لم 
يذكر عبارة »حرصيا«، وهذا مطلب شعبي 
دعمته جميع الكتل السياسية ، فضال عن 
مالحظات اخرى تتعلق بتناقضات فنية ». 
مبينا ان » قانون االنتخابات الجديد سيعود 
للتعدي�ل بعد ن�رشه يف الجريدة الرس�مية 

جلس�ته  يف  الن�واب،  مجل�س  ».وص�ّوت 
29/ 10/  2020 ،   ع�ى الدوائ�ر االنتخابية 
ملحافظة كركوك امللحقة بقانون انتخابات 
مجل�س الن�واب، لتعل�ن رئاس�ة الربمل�ان 
رس�ميا عن اكمال الدوائر االنتخابية ل�18 
محافظ�ة عراقي�ة .وكان مجل�س النواب 
ص�ّوت، يف 24 كان�ون االول 2019 ، ع�ى 
ترشيع قانون االنتخابات الجديد، باعتماد 
نظ�ام الدوائر املتع�ددة داخ�ل املحافظة، 
ومنح املقاعد للفائزين بأعى االصوات عى 

اساس الرشيح الفردي .

جلنة مراقبة الربنامج احلكومي تفصح لـ           عن املعوقات الرئيسة اليت 
حتول دون إجراء االنتخابات املبكرة 

أهمها األزمة املالية والقوانني غري املكتملة

بغداد / نينا : 
يس�تانف مجلس النواب جلساته يوم السبت 
املقبل .ويتضمن جدول اعمال الجلسة حسب 
بيان لرئاس�ة مجلس الن�واب موضوع عاما 
للمناقش�ة بحضور وزير التعليم العايل بشان 
توس�عة املقاع�د الدراس�ية.وتوجيه س�ؤال 
ش�فهي ملحاف�ظ البن�ك املركزي م�ن النائب 

فالح الس�اري واخر لرئي�س مجلس الخدمة 
االتح�ادي م�ن النائ�ب كاظم الش�مري.كما 
يتضم�ن جدول االعم�ال ايضا ق�راءة تقرير 
ومناقشة ل مشاريع قانون الالجئني وقانون 
جرائ�م املعلوماتي�ة وقانون التعدي�ل الثالث 
لقانون تنفيذ مش�اريع الري رقم 138لس�نة 

. 1971

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودي�ة يف العراق، 
ام�س األربع�اء، افتت�اح منف�ذ “عرع�ر” 
الح�دودي مع الس�عودية  بع�د مرور نحو 
30 عام�اً عى إغالقه.وقال الناطق باس�م 
الهيئ�ة، عالء الدي�ن القي�ي، يف بيان: انه 
“ت�م افتتاح منفذ عرعر الح�دودي، امس، 
العربي�ة  اململك�ة  م�ع  رس�مي  وبش�كل 
السعودية أمام التبادل التجاري بني البلدين 
الش�قيقني”.واضاف ان “وزي�ر الداخلي�ة 
عثم�ان الغانم�ي اناب عن رئي�س الوزراء 
بحض�ور نائ�ب قائ�د العمليات املش�ركة 

الفريق الركن عبد األمر الش�مري ورئيس 
هيئ�ة املنافذ الحدودية الل�واء عمر عدنان 
الوائيل، ومحافظي األنبار وكربالء وقائدي 
رشطة األنبار والحدود”. واضاف انه “مثل 
الجان�ب الس�عودي الس�فر الس�عودي يف 
العراق وع�دد من املس�ؤلني الحكوميني”.
ومنفذ عرعر بني العراق والس�عودية أغلق 
أثن�اء ح�رب الخلي�ج الثانية ع�ام 1990، 
وأعي�د افتتاح�ه م�رة أخ�رى ع�ام 2013 
بش�كل جزئي وضمن نطاق محدود، لكنه 
أغلق مجدداً بعد س�يطرة تنظيم “داعش” 

عى مدن غرب وشمال العراق.

بغداد/ الزوراء:
تشرالتنبؤات الجوية إىل تأثر البالد بمنخفض جوي 
خالل اليومني املقبلني. وقال�ت وزارة النقل/ الهيئة 
العام�ة لألنواء الجوية والرصد الزل�زايل، يف بيان: إن 
“البالد ستتأثر بمنخفض جوي خالل يومي الخميس 
والجمعة، نتيجة املنخفض الجوي القادم من البحر 
األحم�ر، ليكون الطق�س يف عموم الب�الد غائما مع 
تس�اقط زخات مطر خفيفة يف أماكن متفرقة منها 
خالل يومي الخميس والجمعة”. مشرا إىل أنه تشر 
التوقع�ات إىل اندم�اج هذا املنخف�ض مع منخفض 

جوي آخر من البحر املتوسط ليسبب تساقط أمطار 
متوس�طة الش�دة يف أماكن متعددة من البالد، خالل 
يوم الس�بت”.وتابع “حيث س�تكون االٔمطار غزيرة 
يف االٔقس�ام الرشقي�ة منه�ا وع�دد م�ن املحافظات 
)الس�ليمانية يف حلبج�ة، دي�اىل، الك�وت، العمارة(، 
مع حدوث عواصف رعدية، ومن املحتمل أن تش�هد 
بعض املناطق حدوث س�يول فيها لغزارة االٔمطار”، 
مبين�ا أن “املنخف�ض س�وف ينح�رس تدريجيا يوم 
االٔح�د املواف�ق 22/11/2020 وابتداًء من االٔقس�ام 

الغربية”.

دمشق/ متابعة الزوراء:
ش�نت إرسائي�ل رضب�ات جوي�ة عى 
“الجيش الس�وري “ يف جنوب سوريا،  
امس األربعاء، بعد زرع عبوات ناسفة 
يف هضب�ة الجوالن املحتل�ة، كما أعلن 
الجي�ش اإلرسائي�يل. وكان�ت الوكالة 
العربي�ة الس�ورية لألنب�اء ق�د نقلت 
عن مص�در عس�كري قول�ه إن ثالثة 

يف  آخ�ر  وأصي�ب  قتل�وا،  عس�كريني 
“عدوان إرسائييل”، فيم�ا أفاد املرصد 
السوري لحقوق اإلنسان بأن حصيلة 
القصف ارتفعت إىل عرشة قتى.وأعلن 
الجي�ش اإلرسائييل، يف بيان، أنه ش�ن 
رضبات جوية عى “الجيش الس�وري 
“ يف جنوب سوريا، امس األربعاء، بعد 
زرع عبوات ناسفة يف هضبة الجوالن. 

وق�ال إن طائرات�ه قصف�ت منش�آت 
تخزين ومجمعات عسكرية وبطاريات 
صواريخ أرض-جو س�ورية.ويف وقت 
الحق، أف�اد املرصد الس�وري لحقوق 
اإلنس�ان أن حصيل�ة القصف ارتفعت 
إىل ع�رشة قت�ى، بينهم ثالث�ة ضباط 
سوريني تابعني لسالح الدفاع الجوي، 

والباقي ينتمون لجنسيات أجنبية.

السيد احلكيم يكشف لـ             أهداف تشكيل حتالف عراقيون ويؤكد دعمه تشريعيا وسياسيا للصحفيني
الالمي: الصحافة العراقية قدمت شهداء أكثر من الذين قتلوا يف حربي فيتنام والعاملية الثانية

الزوراء/ حسني فالح:
كش�ف رئيس تحالف عراقيون، الس�يد 
عمار الحكيم، عن اهداف تشكيل تحالف 
عراقيون، وفيما شدد عى رضورة تهيئة 
الترشيعات لتوفر الحماية للصحفيني، 
وسياس�يا  ترشيعي�ا  دعم�ه  مؤك�دا 
للصحفي�ني، اش�ار نقي�ب الصحفي�ني 
العراقي�ني، رئي�س اتح�اد الصحفي�ني 
الع�رب، مؤي�د الالم�ي، اىل ان الصحافة 
العراقية قدمت ش�هداء اكث�ر من الذين 

قتلوا يف حربي فيتنام والعاملية الثانية.
وقال نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالم�ي، يف مؤتمر صحفي مش�رك مع 
رئي�س تحال�ف عراقيون، الس�يد عمار 
الصحفي�ني   نقاب�ة  مق�ر  يف  الحكي�م، 
العراقي�ني وحرضته “ال�زوراء”: نرحب 
بالس�يد عم�ار الحكيم، رئي�س تحالف 
عراقيون، زعيم تيار الحكمة، يف زيارته 
ملقر نقابة الصحفي�ني العراقيني، وهي 
زيارة مباركة لعدة اعتبارات لكون السيد 
الحكيم ش�خصية عراقية وطنية كبرة 
يف البلد، وايضا فيها رس�الة واضحة اىل 
العراقيني بش�كل  النقاب�ة والصحفيني 
عام ب�أن الصحافة العراقي�ة لها املودة 
والتقدير واالحرام من قبل قيادات البلد 
مل�ا  قدمته من تضحي�ات مهمة وكبرة 
ومؤثرة خالل مسرة البناء الديمقراطي 
.واض�اف الالمي: ان الع�راق البلد االكرب 

الذي قدم ضحايا من شهداء الصحافة، 
ووص�ل الرقم اىل 475 ش�هيدا صحفيا، 
وهو اكرب من الذين قتلوا يف حرب فيتنام 
والح�رب العاملي�ة الثانية.م�ن جهت�ه، 
اجاب الس�يد الحكيم لس�ؤايل “الزوراء” 
حول اهداف م�رشوع تحالف عراقيون 
ورؤيت�ه لالنتخاب�ات املقبل�ة، قائال: ان 
حكوم�ة ع�ادل عب�د امله�دي تش�كلت 
من تحالف�ي الفت�ح وس�ائرون، وكلتا 
التحالفني كبران، ولهما س�مة محددة 
ولون. الفتا اىل: ان الس�احة السياس�ية 
نعتقد ان فيها لونا اخر يمكن ان يجمع 
بعض القوى ويكون نواة للعمل املشرك 
ولدع�م الدولة، وعى هذا االس�اس تمت 
مفاتح�ة عدد من القوى والش�خصيات 
النيابية، وتشكل تحالف عراقيون ليمثل 
الل�ون الثالث الذي يض�اف اىل باقة ورد 
التحال�ف يدعم  ان  العراقيني.واض�اف: 
توجهات الحكوم�ة الداعية لبناء الدولة 
وس�ياقاتها. مبين�ا: ان االنطالقة كانت 
م�ن الس�احة الجنوبي�ة لك�ن الش�عار 
واالط�ار والربام�ج من الوس�ط.وتابع: 
نح�اول ان ننض�ج هذا الجهد لتش�كيل 
الع�ودة  أي  للطائفي�ة،  عاب�ر  تحال�ف 
اىل ارادة الش�عب، ال س�يما بع�د ح�راك 
ترشين واملتغرات املناخية والسياس�ية 
وغره�ا.  واالجتماعي�ة  واالقتصادي�ة 
الفتا اىل: ان الناخب العراقي اصبح لديه 

رؤية ووع�ي اكثر من قب�ل عام 2018، 
ونراهن ع�ى وعي الش�عب الختيار من 
يمثلهم ملن يس�تحق التمثيل.واشار اىل: 
ان االنتخاب�ات كيفما كان�ت فإنها تعد 
خطوة مهمة باالتج�اه الصحيح، حتى 

ل�و كان�ت يف أس�وأ الظ�روف، لكن هل 
انه�ا خطوة واح�دة أو تتبعها خطوات، 
وهذا يرتب�ط بمخرجات االنتخابات وما 
س�تفرزه من معادلة سياس�ية ناجحة 
املش�اركة  رضورة  ع�ى  ال.وش�دد  ام 

الواس�عة للذه�اب اىل صنادي�ق االقراع 
يس�تحقونه.وحول  مل�ن  الثق�ة  ملن�ح 
الصحافة العراقية، قال الس�يد الحكيم: 
العراقي�ة عريق�ة وله�ا  الصحاف�ة  ان 
جذور كب�رة، وعلينا ان نحمي ونصون 

ه�ذه العراق�ة واالصالة عرب املمارس�ة 
املهنية للصحافة واالعالم بما يتناس�ب 
م�ع عمقنا الحض�اري وحج�م التنوع. 
مؤك�دا: ان الصحاف�ة يمك�ن ان تكون 
مصدرا لالس�تقرار واالمن وتشد الناس 
اىل الثقاف�ة بش�كل عام.ولف�ت اىل: ان 
الصحاف�ة العراقي�ة ق�د تعان�ي احيانا 
م�ن قلة طارئة تأخ�ذ الغطاء الصحفي 
لالساءة للرأي العام واىل الرموز الوطنية 
ان  مبين�ا:  والديمقراطي�ة.  والتجرب�ة 
النقاب�ة واالرسة الصحفية معنية بفرز 
ه�ؤالء للحفاظ عى س�معتها.واوضح: 
ان الصحافة مرآة للمجتمع واملرآة عادة 
ال تكذب اهلها بشكل طبيعي، ويفرض 
للصحافة ان تغطي عى كل ما يف املجتمع 
من ايجابيات وس�لبيات، وه�ذه واحدة 
من التحديات التي تواجهنا.وتابع: نحن 
بحاجة اىل االمن الصحفي الن الصحفي 
حينما يخ�رج ويتح�دث وينقد ويؤرش 
عى اخطاء او ايجابيات يجب ان يش�عر 
باالمان واالس�تقرار عى حياته ومهنته 
وظروف�ه، ويجب ان تكون هناك قوانني 
تحمي�ه والتعبر عن رأي�ه والوصول اىل 
املعلوم�ة الت�ي يحتاجها لتوعي�ة الرأي 
الع�ام وغ�ر ذل�ك. مبين�ا: لدين�ا ازمة 
ترشيعي�ة بتوف�ر الغط�اءات الكافية، 
وايض�ا عندنا ازمة س�لوكية كالس�لوك 
ال�ذي يعمل.وش�دد:  الس�يايس والعقل 

ع�ى الدولة ان توفر الغط�اء الترشيعي 
والسلوك الصحيح الذي يحمي الصحفي 
للتعب�ر عن رأي�ه. الفت�ا اىل: ان تحالفه 
س�يدعم الصحفيني ترشيعيا وسياسيا.

ولفت اىل: ان البلد بحاجة اىل يشء جديد 
يف الواق�ع الس�يايس بع�د 17 عام�ا من 
الرتاب�ة يف املش�هد الس�يايس، واملعادلة 
السياس�ية املكررة عى مدى الس�نوات 
الس�ابقة اس�تنفرت مفعوله�ا. مؤكدا 
س�عيه لتش�كيل تحالف عابر للطائفية 
قب�ل االنتخابات، وم�ا زال الوقت مبكرا 
لالع�الن ع�ن التحال�ف والق�وى الت�ي 
س�تنظم اليه.واوضح: ان تحالفه يوجه 
الدعوات ويقدم االفكار، لكن يبقى قرار 
االنضم�ام راجع�ا اىل الق�وى الوطنية. 
الفت�ا اىل: ان نح�و 25 كيان�ا سياس�يا 
س�جل لدى املفوضية من حراك ترشين.
وم�ى بالقول: كان�ت لدين�ا اتصاالت 
الناش�طني والش�خصيات  واس�عة مع 
الوطنية ع�ى مدى عام كام�ل من اجل 
تشكيل تحالف جديد. مبينا: ان تشكيل 
التحالف قبل االنتخاب�ات يأتي من اجل 
تقديم املشاريع وليس من اجل الحصول 
ع�ى مكاس�ب سياسية.واش�ار اىل: انه 
لح�د اآلن س�جل 270 كيانا سياس�يا يف 
مفوضي�ة االنتخاب�ات. مرجحا وصول 

عدد االحزاب املسجلة 300 حزب.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت اسعار رصف الدوالر يف أسواق البورصة 
يف  استقرت  فيما  طفيف،  بشكل  الرئيسية 
االسواق املحلية، امس األربعاء.وسجلت بورصة 
دوالر   100 مقابل  دينار  ألف   124.950 الكفاح 
الدوالر  امريكي، فيما كانت اسعار سعر رصف 
ليوم الثالثاء 124.900 ألف دينار لكل 100 دوالر.

أما اسعار سعر الرصف يف األسواق املحلية فقد 
استقرت، حيث كان سعر البيع: 125.500 دينار 
لكل 100 دوالر.أما سعر الرشاء فبلغ 124.500 

دينار لكل 100 دوالر.

ارتفاع طفيف بأسعار 
الدوالر يف األسواق احمللية

الصحة: قد نضطر إلعادة حظر 
التجوال بعد أن ُبحَّ صوتنا

الكاظمي يوجه بإعادة العمل بنظام 
“البديل”

مدير املرور يوجه بعدم حماسبة 
املركبات املسجلة اليت ال حتمل لوحات 

“فايزر” و”بيونتيك”: نسبة فعالية 
لقاحنا ضد كورونا 95 %

رمسياً.. العراق والسعودية يفتتحان منفذ 
“عرعر” احلدودي

األنواء: منخفض جوي يقتحم البالد والطقس غائم 
مع تساقط زخات مطر 

سوريا: 10 قتلى بغارة صاروخية إسرائيلية على 
جنوب دمشق الربملان يستأنف جلساته السبت املقبل

“تويرت” تدشن عاملياً خاصية التغريدات اليت ختتفي بعد 24 ساعة االخريةالزوراء واجلوية يتأهالن لدور الستة عشر من بطولة كأس العراق ص 6 

موسكو: الواليات املتحدة وحلفاؤها يثريون الفتنة بني الشعبني األرميين واألذربيجاني
الطريان نفذ حنو 200 رحلة لنقل قوات حفظ السالم إىل قره باغ

بغداد/ الزوراء:
اليومي لفروس كورونا  الوبائي  اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االربعاء، املوقف 
املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل  2349 اصابة جديدة و 43 حالة وفاة وشفاء 
2151 حالة.وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية 
ليوم امس: 17916، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 3182819، مبينة انه تم تسجيل  
عدد حاالت  ان  2151 حالة.واضافت:  وفاة وشفاء  43 حالة  و  اصابة جديدة   2349
الشفاء الكيل: 455176 )86.4%(، اما عدد حاالت االصابات الكيل: 526852، بينما عدد 
الحاالت التي تحت العالج: 59881، يف حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 359، 
اول  اعلنت،  والبيئة،  الصحة  وزارة  ان  اىل  11795.يشار  الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد 
امس الثالثاء، املوقف الوبائي اليومي لفروس كورونا املستجد يف العراق، فيما اكدت 

تسجيل 2961 اصابة جديدة و40 حالة وفاة وشفاء 3460 حالة.

الصحة تسجل 2349 إصابة جديدة 
بكورونا و43 حالة وفاة
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ذر: ال مساعدات جمانية بعد اآلن الدول املاحنة للبنان تعلن نفاد صربها وتحُ
ب�روت/ متابع�ة ال�زوراء:  

وجهت القوى الغربية التي تس�عى إىل إنقاذ 
اقتص�اد لبنان املرشف عىل االنهيار إنذاراً إىل 
القادة السياسيني للبالد، مفاده “أال خطوات 
إلنق�اذ الب�الد م�ن عثرته�ا، ما ل�م يشكلوا 
حكومة تتمتع باملصداقية”، إلصالح الوضع 

يف الدولة املفلسة، وعىل وجه الرسعة.
وكال�ة رويرتز قال�ت إن الصرب بدأ ينفد لدى 
فرنس�ا وأمريكا املتحدة وغرهما من الدول 
املانح�ة، م�ن الساس�ة الذين ك�ان كثرون 
منهم وجوهاً مألوف�ة خالل انزالق البالد إىل 

أزمتها االقتصادية.
وس�بق لباريس وواش�نطن ودول أخرى أن 
قدمت مس�اعدات للبنان أكث�ر من مرة منذ 
الح�رب األهلية التي دارت رحاها بني عامي 

1975 و1990.
مصدران شاركا يف محادثات جرت يف بروت 
األسبوع املايض، نقلت عنهما رويرتز القول 
إن “باتريك داريل مستشار ماكرون لشؤون 
الرشق األوس�ط، وش�مال إفريقي�ا، أوضح 
يف املحادث�ات أن�ه رغم حف�اظ باريس عىل 
تعهداتها فنحن لن ننقذهم ما لم تكن هناك 

إصالحات”.
من جانبه، قال دبلومايس غربي إن فرنس�ا 
م�ا زال�ت تحاول اس�تضافة مؤتم�ر لبحث 
إعادة البناء يف بروت، نهاية نوفمرب/ترشين 
الثان�ي 2020 لكن الشكوك قائمة، مضيفاً: 
“ال توج�د أي تطورات، الساس�ة اللبنانيون 
ع�ادوا إىل أس�لوبهم يف العم�ل، واملقل�ق هو 

التجاهل التام للشعب”.
عىل الجانب األمريكي، قالت دوروثي ش�يا، 
سفرة الواليات املتحدة لدى لبنان، يف مؤتمر 
عرب الهاتف ملركز الدراس�ات االس�رتاتيجية 

والدولية يف واش�نطن، يوم الجمعة الفائت، 
إن الوالي�ات املتحدة “ت�درك أن لبنان مهم” 
وأن “تح�ايش فشل الدولة يجب أن تكون له 

األولوية القصوى”.
لكنها أضاف�ت: “ال يمك�ن أن نرغب يف ذلك 
فع�اًل أكثر من رغبتهم هم فيه”. وأكدت أنه 
ال خطط إنقاذ من دون إصالحات، وتابعت: 
“اكتس�بنا حنك�ة”، مضيف�ة أنه س�يكون 
هن�اك “نه�ج تدريج�ي خط�وة بخطوة وال 

يشء مجاني”.
احتجاج�ات  تفج�رت  امل�ايض  الع�ام  ويف 
ضخم�ة ع�ىل النخب�ة الحاكم�ة، إذ حملها 

الناس مسؤولية رعاية مصالحها املكتسبة، 
يف الوق�ت الذي كان الدين العام يتزايد في�ه. 

كذلك أدت جائح�ة فروس كورونا إىل زيادة 
الضغ�وط عىل م�وارد البالد، ودم�ر انفجار 
هائ�ل يف مرف�أ بروت خالل أغس�طس/آب 
2020 مس�احات كب�رة من املدين�ة، األمر 
ال�ذي زاد م�ن الصعوب�ات االقتصادية عىل 

لبنان.
أيض�اً وم�ع نفاد ال�دوالرات ظه�ر نقص يف 
الس�لع األساس�ية، ومن بينها األدوية، كما 
يتزايد عدد من يس�قطون ب�ني براثن الفقر 

يف لبنان.

م�ن جانبها، تشعر فرنس�ا بخيب�ة أمل من 
الساس�ة اللبناني�ني، ال س�يما بع�د زي�ارة 
الرئي�س الفرنيس إيمانويل ماكرون لبروت 
عق�ب االنفج�ار، وك�ان ق�د ح�اول إقن�اع 
الساسة بتطبيق إصالحات جزئية عىل األقل 

للتص�دي للوض�ع الط�ارئ.
غ�ر أن فئ�ات متنافس�ة ال ت�زال تتصارع 
ع�ىل النفوذ ول�م يشكل لبن�ان حكومة منذ 
الحكوم�ة التي كان انفجار أغس�طس/آب 
وتداعياته س�بباً يف انهياره�ا، ومثلما حدث 
يف األزمات الس�ابقة اته�م كل طرف الطرف 

اآلخر بأنه يتحمل مس�ؤولية هذا الوضع.

عقوبات أمريكية: ويكافح س�عد الحريري 
رئيس الوزراء الس�ني املكلف بموجب اتفاق 
اقتسام السلطة املبني عىل أسس طائفية يف 

البالد لتشكيل الحكومة اآلن.
إال أن بع�ض املصادر التي نقلت عنها وكالة 
روي�رتز قال�ت إن الجه�ود تعق�دت بفع�ل 
العقوب�ات األمريكي�ة األخ�رة التي ُفرضت 
ع�ىل جربان باس�يل، صهر الرئي�س ميشال 
عون، وال�ذي يرأس ح�زب الحركة الوطنية 

اللبنانية أكرب األحزاب املسيحية يف البالد.
ُفرض�ت العقوب�ات ع�ىل باس�يل بن�اء عىل 
اتهامات بالفس�اد، ولصالته ب�”حزب الله” 
املدع�وم م�ن إي�ران، وه�ي أق�وى طرف يف 
لبنان وتعد قوة ضارب�ة لطهران يف املنطقة 
وتعتربها واشنطن جماعة إرهابية، يف حني 

ينفي باسيل االتهامات. 
وتقول مصادر رسمية إن النقطة الرئيسية 
العالقة هي إرصار عون وباسيل عىل تعيني 
وزراء يف الحكوم�ة املكون�ة م�ن 18 وزيراً، 
بينم�ا يري�د الحريري أن يكون ك�ل الوزراء 
م�ن املتخصص�ني وال صل�ة له�م باألحزاب 

السياسية.
يف ه�ذا الس�ياق، نقل�ت رويرتز ع�ن مصدر 
ع�ىل صل�ة وثيق�ة باملحادث�ات، قول�ه إن 
“بعض املعنيني ذكروا أن باس�يل هو العقبة 
الرئيس�ية أمام تشكي�ل الحكومة”، يف حني 
ينفي باس�يل ه�ذا االته�ام، قائ�اًل إن “من 
ح�ق حزبه أن يس�مي وزراء بم�ا أن آخرين 

استطاعوا تسمية وزراء”.
كذلك نقلت الوكال�ة عن مصدر مطلع قوله 
إن مس�تشار ماك�رون، داري�ل، طل�ب من 
“حزب الله” أن يحاول إقناع باسيل بتخفيف 
موقفه، غر أن الحزب يرفض الضغط عليه، 

ألن ذلك قد يضعفه بدرجة أكرب.
وبينم�ا تتعمق األزم�ات يف لبنان، قالت عدة 
مصادر لروي�رتز إن “الجم�ود الحايل وضع 
انتح�اري للبالد التي تس�تنفد م�ا لديها من 
احتياطي�ات أجنبية برسع�ة”، وتقدر هذه 
االحتياطيات بمبلغ 17.9 مليار دوالر فقط.

فبس�بب العقوبات، التي س�لمت الس�فرة 
األمريكي�ة ش�يا بأنه�ا ج�زء م�ن حمل�ة 
“الضغوط القص�وى” الت�ي تفرضها إدارة 
دونال�د ترام�ب ع�ىل إي�ران، تتج�ه إي�ران 
وحلفاؤه�ا لالنتظ�ار حت�ى ي�رتك ترام�ب 
منصبه، غ�ر أن بعض املس�ؤولني يف لبنان 

ح�ذروا م�ن لعب�ة االنتظ�ار.
إذ ق�ال مص�در س�يايس رفي�ع مطل�ع عىل 
املحادثات: “الرسالة الواردة من الفرنسيني 
اآلن واضح�ة: ال حكومة وال إصالح إذاً فمع 
الس�المة وش�كراً، وإذا غس�ل الفرنس�يون 
أيديه�م من ه�ذا األمر، فمن س�ينظر إلينا؟ 

الخليج؟ الواليات املتحدة؟ ال أحد”.
وأضاف املصدر نفس�ه أن�ه “يف نهاية اليوم، 
ال يعرف�ون كي�ف يتعامل�ون م�ع الظروف 
االس�تثنائية والتحدي�ات )…( نح�ن ما زلنا 
نتعامل مع تشكي�ل الحكومة وكأننا نعيش 

أياماً عادية”.
م�ن جانبه�ا، قال�ت الس�فرة ش�يا إن عىل 
املانحني التشب�ث بموقفهم وإال فإن النخبة 
السياس�ية ل�ن تأخذه�م عىل محم�ل الجد، 
وش�ددت ع�ىل أنه إذا “ل�م يشع�روا بأهمية 
عن�ر الوق�ت لتشكي�ل حكوم�ة فكي�ف 
نواصل الضغ�ط عليهم؟ هم ينظ�رون إلينا 
ولسان حالهم يقول حاولوا أن تجعلونا ننفذ 
اإلصالح، س�يكون م�ن املمت�ع مشاهدتكم 

تحاولون ذلك”.

أعلنت تفاصيل جديدة 

أعلن تعرضه لضغوط بسبب نتائج االنتخابات 

البنتاغون تؤكد املضي بتخفيض عدد القوات األمريكية يف العراق وأفغانستان 

أنقرة/ متابعة الزوراء: 
وافق الربملان الرتكي، عىل مذكرة رئاس�ة 
إىل  ق�وات  إرس�ال  بش�أن  الجمهوري�ة، 
أذربيجان، بعد توقي�ع اتفاق بني األخرة 
وأرميني�ا بع�د أس�ابيع من الح�رب التي 
دارت بينهم�ا يف إقليم قره باغ، وبموجبه 
استعادت أذربيجان السيطرة عىل مناطق 

عدة. 
وجاء ذلك يف تصويت جرى عىل املذكرة يف 
الجمعي�ة العامة للربمل�ان الرتكي، وقبيل 
التصويت أدىل ممثلو األحزاب بتعليقاتهم 
ع�ىل املذك�رة الرئاس�ية، حي�ث حظي�ت 
املذكرة بتأييد أح�زاب “العدالة والتنمية” 
و”الحركة القومي�ة” و”إيي” و”الشعب 

الجمهوري”.
يف حني اعرتض حزب الشعوب الديمقراطي 
عىل املذكرة، بحجة أنه “يعارض أي حراك 
عس�كري ويؤيد لغة الحوار بني الشعوب 
وال�دول”، وفقاً ملا ذكرته وكالة األناضول 

الرتكية الرسمية. 
كانت الرئاس�ة الرتكية قد قدمت، اإلثنني 
16 نوفمرب/ترشين الثاني 2020، مذكرة 
إىل الربمل�ان، للموافقة عىل إرس�ال جنود 
إىل أذربيجان، يف إطار ضمان وقف إطالق 

النار املوقع مع أرمينيا.
ورد يف املذك�رة املوقع�ة من ِقب�ل الرئيس 
رجب طيب أردوغان، أن “عنارص القوات 
املسلحة الرتكية ستؤدي مهامها يف املركز 
املش�رتك ال�ذي س�تقيمه تركيا وروس�يا 
س�وًيا باملكان الذي تحدده أذربيجان، ويف 
أنشطة ه�ذا املركز”، وأن أف�راداً مدنيني 
سيشاركون يف املهمة “حسب ما تقتيض 

الحاجة”.
الرئي�س الرتكي أض�اف أن هذه األنشطة 
“تتواف�ق م�ع التزام�ات بالدن�ا بموجب 
اتفاقية الرشاكة االسرتاتيجية واملساعدة 
املتبادلة بني جمهوريتي تركيا وأذربيجان 

املوقعة يف 16 أغسطس/آب 2010”.
وكذلك ش�ددت مذك�رة الرئاس�ة عىل أن 
هذه املهام “تنس�جم م�ع القانون الدويل 
وق�رارات مجلس األم�ن ال�دويل ومبادئ 
منظم�ة األم�ن والتع�اون يف أوروبا التي 
األذربيجاني�ة،  األرايض  وح�دة  توث�ق 
وستعود بالنفع عىل أمن وازدهار شعوب 
املنطق�ة، فض�اًل ع�ن كونه�ا رضوري�ة 

ملصالحنا الوطنية”.

كما ذك�رت أن هذه القوات س�تعمل عىل 
“اتخ�اذ كاف�ة أش�كال اإلج�راءات إلزالة 
املخاط�ر والتهدي�دات وفق األس�س التي 
واتخ�اذ  الجمهوري�ة،  رئي�س  يحدده�ا 
الرتتيب�ات الت�ي تمكنه�ا من ذل�ك وفقاً 

لألسس التي يحددها الرئيس”.
وأوضحت أن “الرئيس س�يحدد حدودها 
وش�مولها ومقداره�ا ومدته�ا، لحماية 
وص�ون املصال�ح العلي�ا لرتكي�ا بشك�ل 
فعال، به�دف اإليف�اء بالتزاماتنا النابعة 
من أحكام اتفاقية الرشاكة االسرتاتيجية 
جمهوريت�ي  ب�ني  املتبادل�ة  واملس�اعدة 
تركيا وأذربيجان، وتأس�يس وقف إطالق 
النار، ومنع االنتهاكات، وضمان الس�الم 

واالستقرار يف املنطقة”.
ويف س�ياق متص�ل، أعل�ن وزي�ر الدف�اع 
الرتك�ي خل�ويص أك�ار، الثالث�اء، عق�د 
لق�اءات فنية ب�ني الوفدين العس�كريني 
الرتك�ي والرويس بالعاصمة أنقرة، لبحث 
اإلجراءات التي ُينوى تنفيذها عقب وقف 

إطالق النار يف إقليم قره باغ.
أك�ار أكد يف اجتماع مع قادة من الجيش، 
ع�رب تقني�ة االتص�ال املرئ�ي، أن العم�ل 
املش�رتك مس�تمر م�ع الجان�ب الرويس 
بخص�وص التطورات يف قره ب�اغ، معرباً 
عن استيائه جراء إحراق أرمينيا للمنازل 
والغاب�ات عقب انس�حابها م�ن األرايض 

األذربيجانية التي كانت تحتلها.
ُيذك�ر أن�ه، يف 10 نوفمرب/ترشين الثاني 
2020، أعل�ن الرئي�س ال�رويس فالديمر 
بوتني توصل أذربيجان وأرمينيا إىل اتفاق 
ينص ع�ىل وقف إطالق الن�ار يف قره باغ، 
مع بقاء قوات البلدين متمركزة يف مناطق 

سيطرتها الحالية.
فيم�ا اعترب الرئي�س األذربيجان�ي إلهام 
علييف االتفاق بمثابة نر لبالده، مؤكداً 
الجي�ش  الت�ي حققه�ا  االنتص�ارات  أن 
أج�ربت رئيس ال�وزراء األرمين�ي نيكول 

باشينيان عىل قبول االتفاق مكرهاً.
علييف بني أن االتفاق ينص عىل استعادة 
أذربيج�ان الس�يطرة ع�ىل 3 محافظات 
تحتلها أرمينيا، خالل فرتة زمنية محددة، 
وهي كلبج�ار حت�ى 25 نوفمرب/ترشين 
الثان�ي الج�اري، وأغ�دام حت�ى 20 م�ن 
الشهر نفسه، والتشني حتى 1 ديسمرب/

كانون األول املقبل.

قوات تركية ستتجه ألذربيجان مبوافقة 
الربملان بعد وقف إطالق النار يف قره باغ

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
االمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  أعل�ن 
الوالي�ات  أن  “البنتاغ�ون”، 
املتح�دة س�تخفض عدي�د قواتها 
جن�دي   2500 إىل  أفغانس�تان  يف 
بحلول كانون يناير/كانون الثاني 
2021، يف ع�دد هو األدنى منذ بدء 
خوضه�ا عملي�ات قتالي�ة يف هذا 

البلد قبل عقدين.
بالوكال�ة  الدف�اع  وزي�ر  وق�ال 
كريس�توفر ميل�ر إن نح�و ألف�ي 
أفغانس�تان  س�يغادرون  جن�دي 
بحل�ول يناير، ع�ىل أن يغادر 500 
آخرون الع�راق، بحيث ال يبقى يف 
كل من البلدين سوى 2500 جندي 
أمركي. وأكد ميل�ر أن هذا القرار 
يعك�س رغب�ة الرئي�س )تنته�ي 
دونال�د   )2021 يناي�ر  يف  واليت�ه 
ترامب “يف إنهاء حربي أفغانستان 
والعراق بنجاح ومسؤولية وإعادة 

جنودنا الشجعان إىل الوطن”.
وقال إن الوالي�ات املتحدة حققت 
األه�داف الت�ي حّددته�ا يف الع�ام 
2001 بعد هجمات ش�ّنها تنظيم 
“القاع�دة” عىل أراضيها، وهزمت 
متط�ريف تنظيم الدولة اإلس�المية 
املحلي�ني  “رشكاءه�ا  وس�اعدت 
وحلفاءها عىل التقّدم يف املعركة”. 
وتاب�ع: “يف العام املقبل، س�ننهي 
هذه الحرب التي اس�تمرّت ألجيال 
إىل  ونس�اءنا  رجالن�ا  وس�نعيد 

الوطن”.

وأضاف ميلر: “س�نحمي أطفالنا 
من العبء الثقيل للحرب املستمرّة 
وخسائرها، وس�نكرّم التضحيات 
الس�الم  أج�ل  م�ن  بذل�ت  الت�ي 
واالستقرار يف أفغانستان والعراق 

والعالم”.
وج�اء اإلع�الن بعد م�رور عرشة 
أيام عىل إقالة ترامب وزير الدفاع 
م�ارك إس�رب الذي ك�ان يّر عىل 
أمرك�ي يف  4500 جن�دي  إبق�اء 
أفغانس�تان لدعم الحكومة خالل 
حرك�ة  م�ع  الس�الم  محادث�ات 

“طالبان”.
اإلدارة  خفض�ت  أن  وس�بق 
األمركي�ة عديد قواته�ا املنترشة 

يف أفغانس�تان بنح�و الثلث�ني من 
نحو 13 ألف�اً هذا العام بعد اتفاق 
توّصلت إليه واشنطن و”طالبان” 

يف 29 فرباير/شباط.
انخ�راط  ع�ىل  االتف�اق  ون�ّص 
“طالب�ان” يف مفاوض�ات إلب�رام 
اتفاق سالم مع الحكومة األفغانية 
وخروج ك�ّل القوات األمركية من 

البالد بحلول مايو/أيار 2021.
لك�ن قب�ل تعيني ميلر، ك�ان كبار 
الق�ادة العس�كريني يف البنتاغون 
يؤك�دون أن “طالب�ان” ل�م ت�ِف 
بالتزاماتها يف م�ا يتعلّق بتقليص 
هجماتها ع�ىل القوات الحكومية، 
وأن خفض�اً جدي�داً لعديد القوات 

األمركية س�يخفف الضغوط عن 
الحركة يف املفاوضات.

وأتى اإلعالن عىل الرغم من تحذير 
حلفاء للواليات املتحدة ومسؤولني 
ب�أن خف�ض  بارزي�ن  أمركي�ني 
عديد القوات األمركية س�يضعف 
الحكومتني األفغانية والعراقية يف 

مواجهة املتطرفني.
والثالثاء ح�ّذر األمني العام لحلف 
ش�مال األطليس ينس ستولتنربغ 
من أن انس�حاباً مترسع�اً للحلف 
م�ن أفغانس�تان س�يكون “ثمنه 
باهظا ج�داً” مع خطر تحول هذا 
البلد “مجدداً إىل قاعدة لإلرهابيني 
تنظي�م  إن  وق�ال  الدولي�ني”. 

“داع�ش” يمكن أن يعل�ن مجدداً 
“خالف�ة الرع�ب الت�ي خرسها يف 

سورية والعراق”.
من جهت�ه، ح�ذر زعي�م األغلبية 
بمجلس الشيوخ األمركي ميتش 
الوالي�ات  إق�دام  م�ن  ماكوني�ل، 
املتح�دة عىل القيام ب�أي تغيرات 
رسيع�ة يف السياس�ة الدفاعية أو 
الخارجي�ة، بما يشمل سياس�تها 

تجاه العراق وأفغانستان.
وق�ال ماكوني�ل للصحافيني “من 
امله�م ج�داً هن�ا خ�الل الشهرين 
القادمني عدم القيام بأي تغيرات 
كب�رة يف م�ا يتعل�ق بالدف�اع أو 
بالسياسة”. وأضاف أن “الخفض 
الكب�ر )يف عدد القوات األمركية( 
يف أفغانس�تان أو العراق س�يكون 

خطأ”.
وكان مس�ؤولون أمركيون قالوا 
ل�”رويرتز”، إن ترامب قد يسحب 
كل الق�وات األمركي�ة تقريباً من 
الصومال يف إط�ار خفض للقوات 

عىل مستوى العالم.
وق�ال املس�ؤولون الذي�ن تحدثوا 
ب�رشط أال ُتذك�ر أس�ماؤهم، إنه 
ل�م يتم االنتهاء م�ن أي يشء وإن 
الجي�ش األمركي لم يتل�َق أوامر 
يف ه�ذا الص�دد. وم�ع ذل�ك رست 
توقعات متزايدة اليوم بأن األوامر 

ستصدر قريباً.
ورف�ض البنتاغ�ون التعلي�ق عىل 

قرارات نرش القوات يف املستقبل.

سكرتري والية جورجيا يفجر قضية خطرية ويتهم أنصار ترامب بتهديده بالقتل
واشنطن/ متابعة الزوراء: 

أعلن س�كرتر والية جورجيا األمريكية، براد 
متزاي�دة  تعرض�ه لضغ�وط  رافينس�برغر، 
مؤخ�راً من زم�الء جمهوريني، بش�أن نتائج 
االنتخاب�ات، من ضمنهم الس�يناتور لينديس 
كوا يف صحة عملية فرز األصوات  غراهام، شكَّ
يف محاول�ة لقل�ب خس�ارة الرئي�س دونال�د 

ترامب يف الوالية.
بوس�ت”  “واش�نطن  صحيف�ة  وذك�رت 
األمريكية، أن رافينسبرغر أعرب عن استيائه 
م�ن سلس�لة املزاعم الت�ي ُيرّوج له�ا ترامب 
وحلفاؤه بش�أن نزاهة نتائ�ج الوالية، والتي 
م�ن بينها اتهامات للرشك�ة املُصّنعة ألجهزة 
التصوي�ت اإللكرتون�ي “Dominion” بأنَّه�ا 
“ذات ميول يسارية”.وأش�ار رافينس�برغر، 
ال�ذي خال�ف حزب�ه الجمه�وري ودافع عن 
عملي�ة التصويت يف جورجي�ا، إىل أن األجواء 
باتت مثرة للجدل والنزاعات عىل نحٍو متزايد 
لدرج�ة أنَّه وزوجت�ه، تريشيا، تلقي�ا بالفعل 
تهدي�دات بالقت�ل، قائ�اًل إنَّ رس�الة نصي�ة 
وصلت إليه مؤخراً مكتوباً فيها: “من األفضل 
لك عدم إفس�اد عملية إعادة الف�رز الجارية، 
ألنَّ حياتك مرهون�ة بها”.ويأتي الضغط عىل 
رافينسبرغر يف الوقت الذي ُتنّفذ فيه جورجيا 
عملية شاقة إلعادة فرز نحو 5 ماليني بطاقة 

اق�رتاع يدوي�اً. ك�ان الرئي�س املنتخ�ب ج�و 
باي�دن متقدماً عىل دونال�د ترامب بفارق 14 
ألف ص�وت يف عملية الف�رز األوىل بالوالية.يف 
الس�ياق ذات�ه، اتهم النائ�ب الجمهوري دوغ 
كولين�ز، الذي يقود حمل�ة ترامب إلعادة فرز 
األصوات يف جورجيا، رافينسبرغر بالرضوخ 
للديمقراطي�ني بس�بب رفض�ه دع�م مزاعم 

حدوث تزوير واسع النطاق.
من جانب�ه، أكد رافينس�برغر أنه س�يجرى 
التحقي�ق بدق�ة يف ك�ل اته�ام بالتزوير، لكن 
ال يوج�د حت�ى اآلن دليل موث�وق عىل حدوث 

تزوير واسع النطاق بدرجة تكفي للتأثر عىل 
النتيجة النهائية لالنتخابات.

وق�ال س�كرتر والي�ة جورجي�ا يف مقابل�ة 
صحفي�ة، إن عملي�ة إع�ادة الف�رز س�تؤكد 
نتائ�ج الفرز األويل، مضيف�ًا أن الفرز اليدوي 
الذي بدأ األس�بوع املايض س�يثبت أيضاً دقة 
ماكينات رشكة Dominion، السيما أن بعض 
املقاطعات قد أف�ادت بالفعل أن نتائج إعادة 
الفرز الي�دوي تتطابق تماماً مع نتائج الفرز 
اآللية الواردة س�ابقاً.كما حذر رافنس�برغر 
أيض�اً م�ن أنَّ الهج�وم ع�ىل آالت التصوي�ت 

 ”Dominion”التابعة لرشك�ة و اإللكرتون�ي 
ق�د ي�ر بالس�يناتورين الجمهوريني، كييل 
لوفلر وديفي�د برديو، اللذين يخوضان جولة 
اإلع�ادة يف انتخابات مجل�س الشيوخ يوم 5 
يناير/كانون الثاني، والتي س�وف ُيس�تخدم 
فيها آالت نفس الرشكة.رافينس�برغر أشار 
يف نف�س املقابل�ة إىل أنَّ الس�يناتور لين�ديس 
غراه�ام س�أله يف محادث�ة دارت بينهما يوم 
الجمعة 13 نوفمرب/ترشين الثاني عن قانون 
مطابقة التوقيع يف الوالية وما إذا كان التحّيز 
الس�يايس قد يدفع العاملني يف مراكز االقرتاع 
إىل قب�ول بطاق�ات اق�رتاع بتوقيع�ات غ�ر 

متطابقة.
وق�ال إنَّ غراهام س�أله أيض�اً عّم�ا إذا كان 
يس�تطيع ح�ذف جمي�ع بطاق�ات االق�رتاع 
الت�ي  القادم�ة ع�رب الربي�د يف املقاطع�ات، 
ُوجد بها مع�دالت عالية م�ن التوقيعات غر 
�د أنَّ�ه أصي�ب  املتطابقة.املتح�دث نفس�ه أكَّ
بالذه�ول ألنَّ اق�رتاح غراه�ام يعن�ي عىل ما 
يب�دو إلغاء أص�وات قانوني�ة، موضحاً أنه ال 
يمل�ك الس�لطة لفعل ما اقرتح�ه غراهام ألن 
املقاطع�ات تتوىل إدارة العملي�ة االنتخابية يف 
جورجيا.من جانبه، نف�ى غراهام أنه اقرتح 
عىل رافينس�برغر ح�ذف أي بطاقات اقرتاع 

قانونية، واصفاً هذا االدعاء بأنَّه “سخيف”.

طالبت بتشكيل حكومة تتمتع باملصداقية 



بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس األربعاء، أنها تستعد 
الدراسية  املناهج  تشذيب  من  االنتهاء  إلعالن 
ــ   2020( الجديد  الدرايس  العام  بدء  مع  وذلك 

)2021
فالح  الدكتور  للوزارة،  اإلداري  الوكيل  وقال 
القييس، يف ترصيح صحفي: ان “املديرية العامة 
املناهج  تكييف  عىل  تعمل  بالوزارة  للمناهج 
ــ   2020( املقبل  الدرايس  العام  يف  الدراسية 
من   29 الـ  يف  انطالقه  املؤمل  من  الذي   )2021

الشهر الحايل”.
مالئمة  ستكون  “الخطة  أن  القييس  وأضاف 
املبارش  املدمج  التعليم  يف  التدريس  لطريقة 
وااللكرتوني”، منوها بأن “عملية تكييف املناهج 
إذ  ودقيقة،  مدروسة  علمية  بصيغة  ستكون 
الدراسية  املراحل  بني  ستكون كسلسلة متصلة 
بالشكل املعتمد حاليا، كما ان الفصول التي تعد 
يف كل مادة، ستكمل املرحلة الدراسية الالحقة”.

دراسة  عملية  لتكون  تسعى  “الوزارة  أن  وتابع 
لتتماىش  ورسيعة  مخترصة  بطريقة  املناهج 
الحايل يف ظل جائحة كورونا”،  البالد  مع وضع 
مشريا اىل ان “الوزارة أقامت ورشة عمل بمجال 
بهدف  االلكرتونية  الربمجة  وتعليم  الحاسوب 
ممن  األطفال  وتعليم  الحاسوب  ثقافة  نرش 

ترتاوح اعمارهم بني 8 اىل 13 سنة عىل الربمجة 
والحاسبات”.

خالل  من  تعمل  “الوزارة  أن  القييس  وأوضح 
من  عدد  مع  )الزووم(  منظومة  عرب  مناقشة 
الدول العربية التي طبقت الدوام يف ظل جائحة 
مع  تتناسب  بديلة  خيارات  إليجاد  كورونا، 
الدرايس  العام  من  املقبلة  املرحلة  متطلبات 
لتلبية  التدريس  لطرائق  ساندة  لتكون  الجديد 

االحتياجات التعليمية لتهيئة املعلمني واملدرسني 
والتعليم  بعد  عن  التعليم  لدعم  األمور  وأولياء 
املنظومة  لخدمة  الحلول  افضل  لتقديم  املدمج 

التعليمية والرتبوية يف البالد”. 
النيابية  الرتبية  لجنة  تدرس  اخر،  جانب  من 
الذي  واالجنبي  األهيل  العليم  قانون  مقرتح 
العمل  ضوابط  تنظيم  أجل  من  اللجنة  اقرتحته 
التي تتأسس بموجبها املدارس األهلية، وستعمل 

اللجنة عىل مناقشته مع الجهات املعنية يف االيام 
املقبلة بغية عرضه للقراءة األوىل.

“لجنة  إن  اللهيبي:  طعمة  اللجنة،  مقرر  وقال 
األهيل  التعليم  قانون  مسودة  اقرتحت  الرتبية 
واألجنبي من أجل تنظيم عمل املدارس واملعاهد 
االهلية وتطوير قطاع الرتبية، فضال عن تعزيز 
والحكومية  االهلية  املؤسسات  بني  التعاون 
فرص  وتأمني  الخاص  القطاع  قدرات  وتعزيز 
وأيضا  الرتبية،  مجال  يف  للعاملني  جيدة  عمل 
تأمني فرص التعليم املناسبة لذوي االحتياجات 

الخاصة”.
من  جميع  يشمل  القانون  “هذا  أن  وأضاف 
بما  العراق،  داخل  واألجنبية  االهلية  املؤسسات 
فيها رياض األطفال والتعليم االسايس والثانوي 
االحتياجات  ذوي  ومدارس  التعليم  ومعاهد 
التعليمية  املؤسسات  اىل  اضافة  الخاصة، 
الجاليات  قبل  تأسست من  والتي  العراق  خارج 

العراقية”.
رشع،  حال  يف  القانون،  “هذا  أن  اللهيبي  وأكد 
سيعمل عىل تنظيم عمل هذه املؤسسات وكيفية 
أن  مبينا  إدارتها”،  وتنظيم  بالوزارة  ارتباطها 
له  للمخالفني  غرامات  عىل  يحتوي  “القانون 
اىل  إضافة  سنوات،  ثالث  اىل  سنة  بني  ترتاوح 

غرامات مالية كبرية”.

بغدد/ الزوراء:
نشاطاتها  حصيلة  األربعاء،  أمس  بغداد،  أمانة  أعلنت 
استعداداً ملوسم األمطار، مؤكدة إنجاز عدة مشاريع لتجنب 

الفيضانات.
حيدر  بغداد،  أمانة  يف  املجاري  دائرة  مدير  معاون  وقال 
عادي نايف، يف حديث صحفي: إن »الدائرة عملت عىل إيجاد 
العام  خالل  الحاصلة  املشكالت  من  للحد  الناجعة  الحلول 
املايض وتشخيص نقاط الخلل، لذلك رشعت بتنفيذ العديد 
من املشاريع املهمة يف العاصمة بهدف معالجة الطفوحات 

وفيضانات األمطار«. 
قديمة  الصحي  للرصف  بغداد  »منظومة  ان  وأوضح 
القرن  وسبعينيات  ستينيات  منذ  نفذت  كونها  ومتهالكة 
املايض«، الفتا إىل »إنشاء عدد من املشاريع يف جانب الرصافة 
الرئيسة  الخطوط  أهمها  السكانية،  بالكثافة  يتميز  الذي 
الناقلة لـ )خط بغداد( الذي يخدم قواطع االعظمية، مركز 
)خط  عن  فضال  الجديدة،  بغداد  الغدير،  بلدية  الرصافة، 
زبلن( الذي يخدم قواطع بلدية الشعب، الصدر1، 2، الغدير، 

بغداد الجديدة«. 
األخرية  بالفرتة  السكاني  االنشطار  »بسبب  انه  وأضاف 

واحتواء أغلب الدور السكنية عىل أكثر من أرسة، بات هناك 
من  العديد  إنشاء  تقرر  لذا  الشبكات،  عىل  عشوائي  ربط 
املائي  الوارد  الستيعاب  الرضورية  اإلسرتاتيجية  املشاريع 
من املنازل، وأيضا استيعاب الكميات الكبرية من األمطار«. 
عدداً  األخرية  الفرتة  خالل  نفذت  املجاري  »دائرة  أن  وبنينّ 
من املشاريع منها خط القدس وخط الخنساء الذي انتهى 
إنجازه حالياً بنسبة 100 باملئة، عرب إنشاء محطة مٔوقتة 
وأيضاً  األمطار،  ملوسم  االستعداد  منها  الغرض  نهايته  يف 
إنشاء خطوط رئيسة إسرتاتيجية يف شارع 77 عرب محطة 
النرص،  حي  الرشاد،  مناطق  من  املائي  الوارد  تستوعب 

ومناطق أخرى«. 
إحداها يف شارع صفي  أخرى  »إنشاء محطات  أيضاً  وأكد 
الدين الحيل الواقعة بني الصدر الثانية وقاطع الشعب تهدف 
إىل سحب كميات املياه من خط زبلن لتخفيف الضغوطات 
ومحطة  والثانية،  األوىل  والصدر  الشعب،  مناطق  عن 
قناة  باتجاه  األمطار  مياه  لترصيف  الحاكمة،  الحبيبية 
الرشطة«، موضحاً أن ذلك جنب »مناطق الشعب الفيضان 
التصميمية  القدرة  ضمن  االمطار  كميات  تكون  عندما 

للشبكات الجاهزة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء ان األيام القليلة املقبلة 
 750 بـ  الوطنية  املنظومة  رفد  ستشهد 
إضافية  وحدات  إدخال  خالل  من  ميغاواط 
فيما  االستثمارية،  بسماية  كهرباء  بمحطة 
أكدت ادخال 150 ميغاواط أخرى من محطة 
الصيانة  أعمال  بارشت  الغازية،  الصدر 
الطاقات  لزيادة  املحطات  من  لعدد  الدورية 

اإلنتاجية قبل الصيف املقبل.
احمد  الكهرباء،  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
»مدير  ان  صحفي:  ترصيح  يف  العبادي، 
الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  العامة  الرشكة 
املنطقة الوسطى املهندس عيل احمد، وخالل 
لقائه بممثيل الرشكة املنفذة ملرشوع محطة 
كهرباء بسماية االستثمارية املرحلة الثالثة، 
اإلنجاز  نسب  عن  مفصل  رشح  إىل  استمع 
املتحققة وبعض معوقات العمل يف ما يخص 
الطاقة والشبكة  نقل  املاء وخطوط  مشكلة 
الرسيعة  الحلول  بإيجاد  وتعهد  الثانوية 

لها«. 
تنفيذ  عىل  للقائمني  أكد  »املدير  ان  وأضاف 
إنجاز  من  االنتهاء  رضورة  عىل  املرشوع 
ميغاواط   750 وإنتاج  للعمل  األول  الجزء 

منظومة  لدعم  الحايل  الثاني  ترشين  نهاية 
الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز«.

»الوزارة تعمل عىل زيادة  ان  العبادي  وأشار 
الطاقة اإلنتاجية ملحطة بسماية الغازية من 
3000 ميغاواط حاليا اىل 4500 ميغاواط مما 
يتطلب إنشاء خطوط لنقل الطاقة لترصيف 
الوزارة  عملت  وعليه  املحطة،  من  األحمال 
عىل تحوير خطي جنوب بغداد مسيب 400 
كي   400 رشيد  بغداد  جنوب  وخط  يف  كي 
وربطها  املحطة  من  االحمال  لترصيف  يف 
مد  »أعمال  ان  موضحا  الوطنية«،  بالشبكة 
املشكالت  من  العديد  واجهت  الخطوط  تلك 
املناطق  وأهايل  املزارعني  اعرتاضات  أهمها 
وان  الخطوط  تلك  مسارات  بها  تمر  التي 
األعمال  من  واحدا  يعد  املرشوع  هذا  تنفيذ 
املهمة التي تقوم بها الوزارة استعدادا ملوسم 

الصيف املقبل«.
يف  والهندسية  الفنية  »املالكات  ان  وتابع 
الوزارة نجحت أيضا بإدخال الوحدة التوليدية 
إىل  الغازية  الصدر  كهرباء  ملحطة  الرابعة 
ميغاواط  بلغت150  إنتاجية  بطاقة  العمل 
وإضافتها إىل الشبكة الوطنية مما سينعكس 

ايجابا عىل ساعات التجهيز يف العاصمة«.

بغداد/ الزوراء:

رجحت وزارة الصحة والبيئة انها قد »تضطر« 

مع  التجوال  حظر  فرض  بإعادة  التوصية  اىل 

من  البالد.  يف  كورونا  فريوس  تفيش  استمرار 

جانبها، حذرت منظمة الصحة العاملية يف العراق 

يف  كورونا  بفريوس  اإلصابات  عدد  ازدياد  من 

البالد مع حلول فصل الشتاء، وانخفاض معدل 

درجات الحرارة.

الوزارة،  يف  العامة  الصحة  عام  مدير  وقال 

رياض الحلفي، يف ترصيح صحفي:: »سنكون 

ازدياد  حال  يف  الحظر  فرض  إلعادة  مضطرين 

إىل أن »الوزارة  عدد اإلصابات بكورونا« مشرياً 

ال  ولكن،  التوعوية  الربامج  من  العديد  أعدت 

مجيب وبقية الوزارات تتفرج«.

وأضاف إنه »من املؤسف أيضا أننا عندما نطالب 

بالحظر ونطبقه نجد أن املواطنني ال يبالون وال 

يلتزمون بالتباعد وال بارتداء الكمامات«، الفتا 

إىل أن »رفع الحظر ال يعني أن الخطر قد زال أو 

انتهى الوباء«.

ازديادا  الحظنا  حال  »يف  الحلفي  وأوضح 

مضطرين  فنكون  اإلصابات  عدد  يف  مطردا 

مبينا  الجزئي«،  أو  الكيل  الحظر  فرض  إلعادة 

أن »الوزارة لطاملا كتبت برامج توعوية، ولكن 

صوتها  بح  الصحة  وزارة  ولألسف  مجيب  ال 

تكتفي  الوزارات  وجميع  بااللتزام  املناداة  من 

بالتفرج فقط«.

باألمس  أعلنت  والبيئة  الصحة  وزارة  وكانت 

لألسف  »رصدت  انها  اللهجة  شديد  بيان  يف 

خالل الفرتة املاضية تهاوناً كبرياً جداً من قبل 

املواطنني تمثل يف ترك اإلجراءات الوقائية جملة 

بارتداء  االلتزام  عدم  لوحظ  حيث  وتفصيال، 

الكمامات وعودة التجمعات البرشية اىل سابق 

عهدها وكأن الوباء انتهى من العراق، ولم يعد 

يشكل خطرا عىل حياتهم«.

وأكدت الصحة أن »الوباء مستمر باالنتشار يف 

لنسب  اليومية  واملواقف  الجوار  ودول  العراق 

اإلصابة وأعداد الوفيات والحاالت الحرجة شاهد 

عىل ذلك بسبب االستهانة والتهاون باإلجراءات 

تنبأ  العلمية  املعطيات  كل  أن  علما  الوقائية، 

بزيادة كبرية يف اإلصابات خالل األسابيع املقبلة 

من  وهذا  الحرارة  درجات  النخفاض  نتيجة 

شأنه ان يؤدي إىل زيادة الوفيات«.

االلتزام  املواطنني  »بجميع  الوزارة  وأهابت 

الكمامة  ارتداء  وخاصة  الوقائية  باإلجراءات 

اإلمكان  قدر  البرشية  التجمعات  وتجنب 

وتعقيم  وغسل  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام 

األيدي باستمرار«.

الرقابية  الصحية  الفرق  »توجيه  اىل  وأشارت 

املطاعم  عىل  التفتيشية  زياراتها  بتكثيف 

تشهد  التي  املرافق  وكل  واملوالت  واملقاهي 

تجمعات برشية وتقييم مدى التزامهم بتطبيق 

الٔي  الفوري  الغلق  وتنفيذ  الوقائية  اإلجراءات 

املحالت  غلق  ومنها  لإلجراءات،  مخالف  مرفق 

واملقاهي واملطاعم وغريها«.

الذي   worldometer ملوقع  إحصاء  واظهر 

العراق  العالم، وضع  يف  إصابات كورونا  يرصد 

حيث  من  عربيا  واألول  عامليا،   20 الـ  باملرتبة 

 524,503{ بـ  بفريوس كورونا  اإلصابات  عدد 

إصابات{.

يف  العاملية  الصحة  منظمة  حذرت  جانبها،  من 

العراق، امس األربعاء، من ازدياد عدد اإلصابات 

فصل  حلول  مع  البالد  يف  كورونا  بفريوس 

الشتاء، وانخفاض معدل درجات الحرارة.

وقال ممثل املنظمة يف العراق، ادهم إسماعيل، 

محافظة  صحة  مدير  مع  صحفي  مؤتمر  يف 

دهوك نزار عصمت: ان »محافظة دهوك مرت 

بمرحلة صعبة بعد زيادة أرقام املصابني، إال ان 

الطبية،  الخدمات  بفضل  يتحسن  بدأ  الوضع 

وافتتاح مستشفيات جديدة ودورات للتوعية«، 

متوقعا »زيادة األرقام نتيجة انخفاض درجات 

الحرارة«.

واضاف ان »املنظمة ستواصل جهودها للتوعية 

املواطنني  ومساعدة  الطبية  الخدمات  وتقديم 

حتى تجاوز االزمة«.

بغداد/ الزوراء:
العامة  املرور  مديرية  تستعد 
إلطالق مرشوع االتمتة االلكرتونية 
لرصد املخالفات املرورية وتسجيل 
كامريات  نرش  عرب  الغرامات 
»دفرت  ما سيلغي  عالية،  بتقنيات 
الناس  اعتاد  الذي  املخالفات« 

رؤيته لدى رجال املرور.
وقال مدير قسم العالقات واإلعالم، 
يف  حسن،  كريم  حيدر  العميد 
»مرشوع  إن  صحفي:  ترصيح 

أو  االلكرتونية  االتمتة  برنامج 
الغرامة  وتطبيق  املخالفات  رصد 
التعاقد«.  قيد  زال  ما  املرورية، 
العامة  املرور  »مديرية  أن  مبيناً 
فقرات  يف  كبرياً  شوطاً  قطعت 
العقد من تحضري لدراسة الجدوى 
القانونية  الجوانب  واستكمال 
الجوانب  اىل  إضافة  والرقابية، 

اإلدارية«.
»مرشوع  أن  حسن  وأضاف 
املشاريع  من  االلكرتونية  األتمتة 

الرئيسة التي ستغري واقع الشارع 
يف البالد، وستكون هناك كامريات 
املحافظات،  جميع  يف  مراقبة 
والكامريات  كردستان،  إقليم  عدا 
ستكون  ستنصب  التي  الرقمية 
ومتطورة  عالية  بتقنية  رقمية 
حركة  ومراقبة  املخالفات  لرصد 
املركبات، ويصب املرشوع بصالح 
الجانب  من  الداخلية  وزارة 

األمني«.
املرشوع  »اكتمال  أن  إىل  مشرياً   

سيلغي دفرت الغرامات بيد ضابط 
الكامريات  ستعمل  إذ  املرور، 
األخرى  االلكرتونية  واألجهزة 
بشكل  املخالفات  رصد  عىل 
العديد  لنتجاوز  وعميل،  واضح 
جميع  وتسجيل  املشكالت  من 
قبل  من  املرورية  التجاوزات 

السائقني بشكل  الكرتوني«.
ودعا حسن »املواطنني اىل االمتثال 
بالسياقات  وااللتزام  للقانون 
مبيناً  املركبة«،  لقيادة  الصحيحة 

أن »املرشوع حال تنفيذه سيقوم 
حزام  ارتداء  بعدم  املخالف  برصد 
املرورية  اإلشارة  وتجاوز  األمان 
التقنية،  الكامريات  تلك  عرب 
الغرامات  من  العديد  ل  وسُتحمنّ
األتمتة  مرشوع  خالل  من  املالية 
الغرامة  وستصل  االلكرتونية 
املالية اىل 200 ألف دينار، ويجري 
الهاتف  عرب  نصية  رسالة  إرسال 
بتسجيل  تعرف  كرسالة  النقال 

الغرامة للسائق املخالف«.

بغداد/ الزوراء:
اإلنسان  لحقوق  العليا  املفوضية  أعلنت 
السجون  يف  نزيل   500 قرابة  إصابة 
تفيش  منذ  كورونا  بفريوس  العراقية 

ظهور الجائحة ولغاية اآلن يف البالد.
اإلنسان،  حقوق  مفوضية  عضو  وقال 
النزالء  عدد  ان  بيان:  يف  الغراوي،  فاضل 
املصابني بالفريوس منذ بداية األزمة حتى 
بلغت حاالت  بلغ 499 نزيال، يف حني  اآلن 
يزالون  ال  الذين  بينما   ،  450، الشفاء 

يتلقون العالج 49 نزيال.
وأضاف: ان عدد اإلصابات لدى الحراس يف 

السجون بلغت 713 ، يف حني بلغت حاالت 
الشفاء 450 حالة.

ونوه الغراوي اىل: ان عدد الوفيات بسبب 
فريوس كورونا لدى النزالء بلغت 12 حالة 

يف حني بلغ عدد الوفيات لدى الحراس 7.
االنسان  حقوق  مفوضية  عضو  وطالب 
العراقية  اإلصالح  ودائرة  الحكومة 
بحملة  بالقيام  والداخلية  الصحة  ووزارة 
وإنشاء  كافة،  للسجون  وتعفري  تعقيم 
السجون  هذه  يف  الصحي  للعزل  وحدات 
واملنظمات  املتحدة  باألمم  واالستعانة 

الدولية لتقديم الدعم يف هذا الجانب.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير العمل والشؤون االجتماعية، عادل الركابي، أن وزارته لن تسمح خالل املرحلة 

املقبلة بتشغيل عمالة أجنبية بأعداد كبرية.
وقال الركابي، بحسب اإلعالم الحكومي: إن »وزارة العمل تسعى لتطبيق القانون، ولن 

تسمح بتشغيل عمالة أجنبية بأعداد كبرية عىل حساب العامل العراقي«.
النفطية يف البرصة، ولديه زيارات مقبلة  ملحافظات أخرى،  أنه »زار الحقول  وأضاف 
وهي  معها،  املتعاقدة  الثانوية  والرشكات  األجنبية  الرشكات  ممثيل  بعض  والتقى 

متعاونة مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف ما يخص تشغيل العمالة العراقية«.
وأوضح وزير العمل أن »قانون التقاعد والضمان االجتماعي يتضمن نصوصاً قانونية 
العمال  حقوق  ضمان  عىل  تنص  أنها  خاصة  بتطبيقها،  معنية  والوزارة  واضحة، 

العراقيني، وكذلك التقليل من التدافع عىل الوظيفة الحكومية«.
وأضاف أن »الوزارة بارشت خالل األربعة أشهر املاضية بشمول 50 ألف شخص بالتقاعد 
والضمان االجتماعي«، مبيناً أن »الحملة مستمرة لشمول أعداد مقبولة وجيدة تطبيقاً 

للقانون«.

بغداد/ الزوراء:
كشف مسؤول حكومي سابق يف دياىل عن بدء اكرب خطة انتشار عىل الحدود الفاصلة 

مع صالح الدين.
وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق)65كم شمال بعقوبة( محمد ضيفان العبيدي 
يف حديث صحفي: ان” قوات الجيش بدأت بأكرب خطة انتشار عىل الحدود الفاصلة بني 
يف قرى حوض  توغل قطعاتها  العظيم من خالل  الدين من جهة حاوي  دياىل وصالح 
مرتامية  القرى  »ان  اىل  الفتا  كنعان«.  والبو  جمعة  والبو  البوعواد  أبرزها  والتي  امليتة 

األطراف وتنترش أراضيها ملسافات تصل اىل اآلالف الدونمات”.
القرى  أبناء  قدوم  تضمنت  كونها  جدا  مختلفة  االنتشار  عملية  ان”  العبيدي  وأضاف 
اإلرهابي  لداعش  تسلل  أي  لتفادي  ومحيطها  ملنازلهم  املسك  عملية  إدامة  اجل  من 
فيما سيكون عىل قوات الجيش حماية األطواق الخارجية للقرى«. الفتا اىل »ان خطة 
االنتشار هي املرحلة االوىل يف إعادة االرس النازحة من قرى الهالل األخرض يف إشارة منه 

اىل قرى امليتة”.
وصالح  دياىل  بني  الفاصلة  الحدود  عىل  املهجورة  القرى  مسك  ان”  اىل  العبيدي  وأشار 
الدين لها أهمية بالغة يف تعزيز امن دياىل من خالل منع داعش من استغالل تلك القرى 
كمضافات ونقاط انطالق الستهداف ابناء الحشد الشعبي والقوات األمنية املنترشة يف 

حاوي العظيم وبقية املناطق”.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجمهورية،  رئاسة  ديوان  أعلن 
إلدراج  ومساع  جهود  عن  األربعاء، 
الرتاث  الئحة  ضمن  العراقية  النواعري 

العاملي )اليونسكو(.
تلقت  بيان  يف  الرئاسة  ديوان  وذكر 
أن«رئيس  منه:  نسخة  »الزوراء« 
الدين،  حسام  مهند  الرئاسة،  ديوان 

الوطنية  الجهود  مضاعفة  اىل  دعا 
للحفاظ عىل اإلرث الثقايف والحضاري 
تأريخ  وعمق  يتناسب  بما  العراقي، 

بالد الرافدين«.  
وشدد رئيس ديوان الرئاسة عىل »أهمية 
إلدراج  سعياً  الكامل،  الدعم  تقديم 
حرفة صناعة النواعري العراقية ضمن 

الئحة الرتاث العاملي اليونسكو«.

الرتبية تستعد إلعالن “تشذيب” املناهج الدراسية مع بدء العام اجلديد

أمانة بغداد تعلن نتائج خطتها ملواجهة األمطار 
واالنشطار السكاني

الكهرباء: إدخال 750 ميغاواط من 
حمطة بسماية نهاية الشهر احلالي

اللجنة النيابية تدرس مقرتح قانون التعليم األهلي واألجنيب

أكدت إجناز عدة مشاريع لتجنب الفيضانات 

الصحة: قد نضطر إلعادة حظر التجوال بعد أن ُبحَّ صوتنا

املرور تستعد إلطالق األمتتة االلكرتونية لرصد املخالفات والغرامات 

املنظمة العاملية تطلق حتذيرا جديدا يف العراق حول الفريوس حقوق اإلنسان تكشف حصيلة ضحايا 
كورونا يف السجون العراقية

العمل: لن نسمح مستقبال بتشغيل عمالة 
أجنبية بأعداد كبرية

اجليش يبدأ خطة انتشار على احلدود بني 
دياىل وصالح الدين

جهود إلدراج »النواعري العراقية« ضمن 
الئحة الرتاث العاملي

وزارة الداخلية )املديرية(
إعالن

اىل املتهم الهارب )ن ع عباس حسن ضايف عيدان االسدي( ذي قار سوق الشيوخ، 
بما انك متهم وفق املادة القانونية )5( ق.ع. )رقم 14 لسنة 2008( واملنسوب اىل 
فـ1 لـ14، والن محل اختفاءك مجهول اقتىض تبليغك بواسطة هذا اإلعالن عىل ان 
تحرض امام املحكمة خالل مدة ثالثني يوماً اعتباراً من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
من  بإسقاطك  ويحكم  املنقولة  وغري  املنقولة  أموالك  وتحجز  غيابيا  محاكمتك 
الحقوق املدنية ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت 
إخبار  اختفاءك  بمحل  يعلمون  الذي  األهليني  وإلزام  سلطة  اقرب  اىل  وتسليمك 
السلطات عنك وفق املادة )69( من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى األمن الداخيل الثانية
املنطقة الثالثة 

إعالن
إىل املتهم الهارب الرشطي )مهدي احمد كريم كاطع( ملا كنت متهم وفق املادة )5( من ق ع 
تبليغك بواسطة هذا  ان محل تواجدك مجهوال اقتىض  املعدل، وبما  د رقم )14( لسنة 2008 
اإلعالن عىل ان تحرض امام هذه املحكمة خالل مدة ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ تعليق هذا 
اإلعالن يف محل إقامتك ومقر عملك وتجيب عن التهمة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابياً وتحجز أموالك املنقولة وغري املنقولة ويحكم بإسقاطك من الحقوق املدنية 
سلطة  اقرب  اىل  وتسليمك  وجدت  أينما  عليك  القبض  إلقاء  العموميني  املوظفني  من  ويطلب 
وإلزام املواطنني الذي يعلمون بمحل تواجدك إخبار السلطات عليك وفق املادة )69( من قانون 

أصول املحاكمات الجزائية لدى قوى األمن الداخيل رقم )17( لسنة 2008 .
                                               رئيس محكمة 
قوى األمن الداخيل الثانية للمنطقة الثالثة
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تعلن رشكة مصايف الشمال )ش. ع( إحدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االستريادية املدرجة تفاصليها ادناه فعىل الراغبني باالشرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية مراجعة موقع الرشكة الكائن يف محافظة صالح الدين/ قضاء بيجي، الستالم نسخة من جدول املواصفات 
والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره )100,000/ فقط مائة الف دينار عراقي غري قابلة للرد إال يف حالة الغائها او تغيري اسلوب تنفيذها(، عىل ان يتم تسليم العطاءات )الفنية والتجارية( بظرف مغلق لكل منهما يف مقر رشكتنا قسم العالقات العامة/ االستعالمات الخارجية/  لجنة الفتح، 
وقبل الساعة الواحدة بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2020/12/9 ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر، ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور النرش واالعالن والرسوم القانونية، علما انه سيتم انعقاد املؤتمر الخاص 

باالجابة عىل االستفسارات يف موقع رشكة مصايف الشمال يف الساعة العارشة صباحاً من يوم االثنني املوافق 2020/11/30 ولغاية الواحدة ظهراً وبحضور املختصني للطلبية املرقمة )97200047(.

اوال:الوثائق املطلوب إرفاقها مع العطاء :
• الرشكات العراقية : يجب ان تكون الهوية املطلوبة )مصورة ملون( نافذة لعام 2020 ووثائق التسجيل من ضمنها شهادة التأسيس 
او اجازة ممارسة املهنة عىل ان تربز الهوية االصلية عند بدء االشرتاك. أما بخصوص الرشكات االجنبية فالوثائق املقدمة من قبلها 
يجب ان تكون مصدقة من قبل وزارة الخارجية والسفارة العراقية يف بلد املجهز لعام 2020 ويف حال تقديم العروض من قبل الرشكة 
الوكيلة يتوجب ان يكون التخويل مصادقا من قبل الرشكة املصنعة ويكون مؤيدا من قبل السفارة العراقية يف بلد املصنع لعام 2020 

وعىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويله لرشاء وثائق الطلبية.
• هوية الغرف التجارية او الرشكات او املكاتب املتخصصة.

• اوراق تأسيس الرشكة.
• هوية رضيبية تتضمن الرقم الرضيبي.

2.  تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره )4000$( اربعة آالف دوالر امريكي او ما يعادله، لالشرتاك يف املناقصة اعاله وبنفس اسم مقدم 
العطاء او وكيله او مخوله الرسمي برشط عدم ميض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدور الوثائق عىل شكل صك مصدق ممغنط صادر 
من مرصف حكومي حرصا او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او أي مرصف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ووزارة 

النفط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة.
3.  براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام 2020 )مصورة ملون( باسم الرشكة او املكتب حرصا باستثناء الرشكات االجنبية التي 

ليس لديها تمثيل يف العراق.
4.  الوكالة او التخويل او وثائق التفويض املعتمدة برشط عدم ميض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدورها بالنسبة للعطاءات املقدمة 

بغري اسم املدير املفوض.
5.  ارفاق وصل رشاء وثائق املناقصة )نسخة اصلية(.

6.  تقديم ظرف منفصل يتضمن )وثائق الرشكة( مصورة ملون اضافة اىل ظرف منفصل للعرض الفني وظرف منفصل اخر للعرض 
التجاري مع تقديم الوثائق ايضا يف العرض التجاري .

ثانياً:-تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة جزءا ال يتجزأ من العقد:
1.    يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل املدير املفوض او من يخوله.

2.    ال يجوز مطلقا التنازل عن العقد او التنازل عن حقوقه التعاقدية اىل مجهز اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات 
القانونية بحقه.

3.      عىل مقدم العطاء تثبيت االسعار رقما وكتابة وتسعري جدول الكميات باملداد او بشكل مطبوع يف فقرات جدول املواصفات خالية 
من الحك والشطب وبشكل واضح موقعة ومختومة عىل جميع صفحات العطاء من قبل املتقدم وان يقدم العطاء يف ظرف مغلق مثبت 

عليه رقم املناقصة وموضوعها كما وردت يف االعالن .    
4. يجب تصديق شهادة املنشأ من الجهات العراقية املختصة يف بلد املنشأ او بلد الشحن )بلد التصدير(.

5. يكون فحص البضائع من قبل الرشكات الفاحصة املذكورة تفاصليها يف التعليمات الخاصة بمقدمي العطاءات واملرفقة لوثائق 
املناقصة .

6. يتم ادخال اسم املرصف ورقم الحساب )Iban( لغرض دفع املستحقات املالية حسب نظام املدفوعات العراقي ويتم دفع املستحقات 
املالية استناداً اىل الفقرة الثامنة من رشوط معايري التأهيل.

7. العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة 
.

8. تجري عملية فتح العطاءات ودراستها وتحليلها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها 
والوثائق القياسية ومعايري التأهيل مع مراعاة االستثناء املمنوح لرشكتنا بقبول العطاءات التي تقل بنسبة تزيد عن )20%( من الكلفة 

التخمينية وحسب قرار مجلس الطاقة الوزاري املرقم )1( لسنة 2019.
9. يلتزم من تحال بعهدته املناقصة بتقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة )5%( من مبلغ االحالة قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب 
ضمان صادر من مرصف حكومي او أي مرصف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها 

يف وثائق املناقصة .
10. عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه التجاري وعنوان سكنه الدقيق وارقام هواتفه وبريده االلكرتوني الرسمي املعتمد وبشكل دقيق 

وواضح مع ارفاق صورة من املستمسكات الشخصية.
11. الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

12. يكون تغليف وتعبئة املواد املتعاقد عليها حسب املواصفات املعتمدة للتغليف والتعبئة، ويتحمل املجهز كافة االرضار التي تتعرض 
لها املواد من جراء عملية النقل او  التغليف والتعبئة .

13. ال يعترب الظرف االمني يف العراق سبب للتنصل من االلتزامات التعاقدية، ويمكن اخذه بنظر االعتبار لتمديد مدة العقد .
14. يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه .

15. يلتزم مقدم العطاء بالرشوط املطلوبة يف جدول املواصفات الفنية والرشوط الخاصة ومعايري التأهيل املطلوبة .
16. يتم احتساب الغرامات التأخريية حسب املعادلة املثبتة يف الفقرة رقم )32( من الرشوط الخاصة.

17. تتم مصادرة التأمينات االولية للرشكة الناكلة .
18. ال يمكن قبل أي طلبات تتعلق بتغيري املواصفات او املناشئ او األعداد بعد توقيع العقد وال ينظر بهكذا طلبات .

19. للجنة اهمال أي عطاء يف حال وجود االخطاء يف االسعار او الحك او الشطب او التصحيح او التعديل حتى وان كان املتقدم أوطأ 
االسعار يف املناقسة.

20. يكون القطع واالشرتاك عىل املناقصة يف كافة ايام االسبوع عدا يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية ولغاية الساعة الواحدة 
بعد الظهر.

21. االحتفاظ بنسبة )10%( من قيمة العقد ال تطلق إال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ولكافة الرشكات العراقية 
واالجنبية .

22. يعترب العطاء نافذاً ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل أي تحفظ عىل ذلك دون حاجة اىل ابالغ الرشكة املتحفظة.
23. بإمكان كافة املشرتكني باملناقصات او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف موقع رشكة مصايف الشمال الكائن يف محافظة 

صالح الدين/ قضاء بيجي يف تمام الساعة التاسعة صباحا لليوم التايل لغلق املناقصة .
24. يجب ان ال يكون املدير املفوض للرشكة املتعاقدة موظف او مكلف بخدمة عامة يف العراق.

25. لرشكتنا الحق يف الغاء املناقصة اعاله يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية او قانونية .
26. لرشكات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة ال تزيد عن )10%( عند تحقق القيمة املضافة البالغة )20%( للمواد املصنعة من 
قبلها مع مراعاة الواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة املصنعة استناداً اىل 

املادة )3( من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية .
27. لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة اعاله يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك .

الرشكة وارفاقها مع  االعالن وملئها من قبلكم وختمها بختم  املرفقة مع  القياسية  الرشوط  املشرتكني كافة االطالع عىل  28. عىل 
العطاء .

29. لالطالع عىل كل الوثائق املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا :

قاسم عبد الرحمن حسني 
املدير العام 
رئيس مجلس االدارة 

مجهورية العراق 
وزارة النفط 

شركة مصايف الشمال / مصفى الصمود )ش.ع(

إعالن مناقصة استريادية عامة

https://nrc.oil.gov.iq
 https://oil.gov.iq: او موقع وزارة النفط

او مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني :
nrcimport@nrc.oil.gov.iq

مع التقدير



بغداد/ متابعة الزوراء

امس  مباريات  يف  املفاجآت  اختفت 

االربعاء ضمن دور 32 من بطولة كأس 

العراق.

يف  الزوراء  معاناة  رغم  األوىل  املباراة  يف 

أنه  إال  بابل  جنائن  أمام  األول  الشوط 

تسجيل  من  الثاني  الشوط  يف  تمكن 

الدقيقة 60 عرب نجم  الوحيد يف  الهدف 

ثمن  إىل  بصعوبة  الزوراء  ليمر  شوان، 

النهائي.

الجوية  القوة  تمكن  الثانية  املباراة  يف 

من التأهل لثمن النهائي بعد فوزه عىل 

مصايف الوسط 0-2.

األول  الشوط  يف  صمد  املصايف  أن  رغم 

اخرتاق  تمكن من  أن عباس جاسم  إال 

األول  الهدف  وسجل  املصايف  دفاعات 

وبعد دقائق تمكن البديل كرار عيل بري 

من تسجيل الثاني لتنتهي املباراة بفوز 

القوة الجوية.

خطف  قبل  بغداد  أمانة  فريق  وعانى 

أن  بعد  الديوانية  من  التأهل  بطاقة 

حسمت بركالت الرتجيح.

حصل  التي  الهجمات  ورغم  املباراة 

عليها الفريقان انتهت بالتعادل السلبي، 

وحسم أمانة بغداد التأهل بنتيجة 4-5 

بركالت الرتجيح.

ميسان  ونفط  أربيل  قمة  مباراة  ويف 

التي جرت يف ملعب فرانسو حريري لم 

يوفق الفريقان للتسجيل، فاحتكما إىل 

ركالت الرتجيح.

وتألق حارس أربيل وقاد فريقه للتأهل 

ركالت   3 رد  أن  بعد  النهائي  ثمن  إىل 

وتنتهي ملصلحة أربيل بنتيجة 1-3.

ويف مباراة أخرى دك نفط البرصة شباك 

إىل  جدارة  بكل  ويتأهل   0-6 شهربان 

ثمن النهائي.

الشوط  يف  البرصة  نفط  أهداف  وسجل 

 9 الدقيقة  يف  زهري  أزهر  من  كل  األول 

وحيدر ساري 20، لينتهي الشوط األول 

بتقدم نفط البرصة 0-2. 

ويف الشوط الثاني أضاف أحمد فرحان 

الرابع  وسجل   50 الدقيقة  يف  الثالث 

تكفل  فيما   59 الدقيقة  يف  زامل  أحمد 

رباط يف  الخامس محمد جبار  بالهدف 

الدقيقة 71 وسجل السادس باسم عيل 

يف الدقيقة 80.

النهائي  ثمن  دور  إىل  نوروز  وتأهل 

باعتباره فائزا 3-0 النسحاب الطلبة.

ومن جهته وصف مدرب نفط الوسط، 

أمام  فريقه  خسارة  عيل،  جمال 

بطولة كأس  يف  الكهربائية،  الصناعات 

ملعب  عىل  رد  دون  بهدف  العراق، 

الصناعة، باملستحقة.

كبري  بشكل  تأثر  الفريق  ان  عيل  وقال 

عمر  املحرتفني،  مهاجميه  بغياب 

بفريوس  أصيب  الذي  املنصوري، 

قبل  عاد  الذي  فوفانا،  وشيكا  كورونا، 

إجازة  بعد  بلده،  من  املباراة  انطالق 

قصرية منحت له أثناء توقف الدوري«.

بالشكل  يظهر  لم  »الفريق  وواصل: 

خارج  كانوا  الالعبني  وبعض  املطلوب، 

املنتظرة  املباراة  يقدموا  ولم  الخدمة، 

يصعب  هدفا  تلقينا  وبالتايل  منهم، 

الجمل  فيه  تغيب  ملعب  يف  تعويضه، 

التكتيكية، وُتجرب عىل اللعب الطويل«.

وأضاف: »الجهاز الفني سيتخذ قرارات 

قبل  الفريق،  مسار  لتصحيح  مهمة 

من  الثالثة  الجولة  يف  الكرخ  مواجهة 

واحدة  لخسارتني  تعرضنا  الدوري.. 

أمر  الكأس  يف  والثانية  الدوري  يف 

عنده إليجاد  نتوقف  أن  نحتاج  صعب، 

الحلول«.

الكهرباء،  مدرب  حمل  جانبه  ومن 

عباس عطية، نفسه مسؤولية خسارة 

نظيفة،  بثالثية  القاسم،  أمام  فريقه 

كأس  بطولة  يف  الكفل،  ملعب  عىل 

العراق.

أتحمل  شخصيا  »أنا  عطية  وقال 

لتطبيق  سعيت  الخسارة..  مسؤولية 

يكن  لم  املباراة،  يف  جديد  تكتيكي  فكر 

مالئما لالعبينا وظروف اللقاء، وبالتايل 

لم نوفق يف اجتياز القاسم«.

دخل  الذي  املبكر  »الهدف  وواصل: 

صعوبة  من  زاد  اآلخر  هو  شباكنا، 

من  خرجنا  وبالتايل  وضعنا،  تدارك 

املباراة وبات من الصعب املعالجة، رغم 

محاوالتنا لتصحيح مسار الفريق«.

واعترب أن بطولة الكأس »غري منصفة«، 

باعتماد مباراة واحدة تقررها القرعة، 

بوجود  النفس  نمني  »كنا  موضحا: 

مباراتي ذهاب وإياب«.

بغداد/ متابعة الزوراء

غادر مدرب املنتخب العراقي رسيتشكو 

إىل  متوجها  دبي  مدينة  كاتانيتش 

بعد  قصرية  إجازة  لقضاء  سلوفينيا 

انتهاء معسكر الفريق يف اإلمارات.

وقال املنسق اإلعالمي للمنتخب هشام 

غادر  كاتانيتش  رسيتشكو  إن  محمد 

إجازة  عىل  حصوله  بعد  سلوفينيا  إىل 

يف  أقيم  الذي  املعسكر  بانتهاء  قصرية 

ومتابعة  بغداد  إىل  يعود  أن  عىل  دبي 

منافسات الدوري بعد انتهاء إجازته.

من  استفاد  كاتانيتش  أن  إىل  وأشار 

املباراتني الوديتني اللتني أقيمتا يف دبي 

أمام األردن وأوزبكستان، ويأمل يف أن 

أخرى،  مباريات  عىل  الفريق  يحصل 

الرباعية  البطولة  أن املشاركة يف  الفتا 

تثبيت مواعيدها  باإلمارات يف حال تم 

بشكل رسمي ستكون مهمة لتحضري 

تنتظره  املنتخب  وأن  السيما  الفريق 

الرويس  املنتخب  أمام  أخرى  مباراة 

مطلع العام املقبل.

اإلجازة غري معلومة  أن مدة  إىل  يشار 

لم  العراق  إىل  كاتانيتش  عودة  وموعد 

يتحدد بشكل رسمي.

وتخلف ثالثة العبني عن بعثة املنتخب 

العراقي التي عادت اىل  العاصمة بغداد 

بعد انتهاء املعسكر التدريبي يف مدينة 

دبي اإلماراتية.

العراقي  املنتخب  وفد  إن  محمد  وبني 

العاصمة  إىل  االربعاء  امس  عاد مساء 

بغداد بعد انتهاء معسكر دبي وتخلف 

عن الوفد أحمد إبراهيم وجالل حسن 

أثبتت  بعدما  جليل  رضا  ومحمد 

الفحوصات إصابتهم بفريوس كورونا 

أثناء تواجد الفريق يف دبي.

مع  تواصلت  الوفد  إدارة  أن  وبني 

رعاية  لهم  ورتبت  املصابني  الالعبني 

تواصل  هناك  وسيكون  جيدة  صحية 

مستمر معهم من أجل حجز العودة إىل 

العاصمة بعد تماثلهم للشفاء التام.

خاض  العراقي  املنتخب  أن  إىل  يشار 

تعادل  بدبي  معسكره  يف  مباراتني 

أمام  أهداف  بدون  انتهت  باألوىل 

عىل  بالثانية  وفاز  األردني  املنتخب 

أوزبكستان بهدفني لهدف واحد.

ومن جانبه وصف رحيم حميد املدرب 

ملنتخب  الفني  الجهاز  يف  املساعد 

معسكر  القدم،  لكرة  األول  العراق 

اسود الرافدين، الذي أقيم يف دبي طوال 

معلال  بامتياز،  ناجح  بـانه  أسبوع، 

ذلك بتوفر كل ما يحتاجه أي منتخب 

تنقل  وسهولة  ومالعب  تجهيزات  من 

اتصاالت،  وجودة  مواصالت  وسالسة 

ومالئمة الطقس، وغريها من املتطلبات 

الرضورية يف مجال إقامة املعسكرات، 

خرج  التي  للمحصلة  ارتياحه  مبديا 

بها اسود الرافدين من معسكر دبي.

أشهر  بني  من  حميد  رحيم  ويعترب 

خصوصا  العراقية،  القدم  كرة  نجوم 

من الكوكبة التي شاركت يف »مونديال« 

املكسيك 1986 يف الظهور األول السود 

كأس  بطولة  نهائيات  يف  الرافدين 

العالم، قبل أن يتحول يف منتصف عقد 

التسعينيات من القرن املايض إىل عالم 

التدريب عىل صعيد األندية واملنتخبات 

العراقية.

العراق  منتخب  أن  اىل  حميد  وأشار 

مباراتني  دبي  معسكر  خالل  خاض 

وديتني، األوىل 12 الجاري أمام املنتخب 

السلبي،  بالتعادل  وانتهت  األردني، 

أوزبكستان،  منتخب  مع  والثانية 

ملصلحته  العراق  منتخب  وحسمها 

بهدفني لهدف.

منتخب  عودة  حميد  رحيم  وتوقع 

العام  من  يناير  يف  دبي  إىل  العراق 

دولية  بطولة  يف  للمشاركة  املقبل، 

تشارك فيها منتخبات معروفة، منها، 

 9 الفرتة من  والكونغو، خالل  أيسلندا 

حتى 12 يناير 2021، معتربا مشاركة 

الدولية،  البطولة  يف  الرافدين  اسود 

برنامج  الستكمال  مميزة  فرصة 

الحاسمة  املرحلة  لخوض  أعداده 

لـ  املؤهلة  املزدوجة  التصفيات  من 

»مونديال« 2022، وكأس آسيا 2023.

بوباء  اإلصابات  سلسلة  وحول 

»كورونا« التي رضبت عددا من العبي 

إىل  حميد  رحيم  أشار  العراق،  منتخب 

بقاء عدد من املصابني بالوباء يف دبي 

الصحي،  الحجر  مدة  إكمال  لغرض 

النقاب  قبل عودتهم إىل بغداد، كاشفا 

يف  سواء  »كورونا«  بـ  اإلصابة  أن  عن 

معسكر  يف  أو  بغداد،  يف  التجمع  فرتة 

واحمد  الزهرة  عبد  عالء  شملت  دبي، 

عيل  وحسني  رضا  ومحمد  إبراهيم 

وجالل حسن.

بغداد/ محمد الجزائري  

 )  1  L  ( الدولية  التحكيمية  الدورة  اختتمت 

ونظمتها  اربيل  محافظة  يف  اقيمت  التي  للركبي 

من  وارشاف  وبرعاية   ، العراقي  الركبي  لجنة 

وزارة الشباب والرياضة وبدعم من مركز ليفون 

الدويل  املحارض  الدورة  يف  وحارض  للتجميل، 

وبمشاركة  افريقيا  جنوب  من  كارلوس  دايمون 

28 مشارك من الرجال والنساء .

الدورة  ان   : خالد  عيل  الركبي  لجنة  عضو  وقال 

الدويل  املحارضة  بشهادة  كبري  نجاح  شهدت 

بالعدد  من  متفاجأ  كان  الذي  كارلوس  دايمون 

الحارض ومدى الرغبة الكبرية لدى الحكام ملعرفة 

كل ما هو جديد يف قانون اللعبة .

التحكيمية  الدورة  هذه  ان   : خالد  واضاف 

التي  املهمة  الخطوات  احد  تعد  االول  للمستوى 

دورات  القامة  الركبي  لجنة  عليها  ستعمل 

اتحادين  حكام  وتخريج  مستمرة  تحكيمية 

ودوليني .

واوضح : ان منهاج الدورة كان مضغوط وشهد 

من  اليوم  يف  وعملية  نظرية  محارضة  من  اكثر 

لهم  كان  املشاركني  ان  اال  املساء  الصباح وحتى 

دايمون  الدويل  خربات  من  للتعلم  كبري  حماس 

الذي يعد من افضل الحكام الدويل بعد مشاركته 

يف اوملبياد ريو دي جانريو 2016 .

بغداد/ عيل ناجي
ياسني،  زياد  ياسني  عراقية  اصول  من  الهولندي  الطفل  اثار 
اعجاب اندية مقاطعة اوترخت الهولندية، ملستواه العايل يف اللعب 

وتسجيل االهداف.
لنادي  العمرية  للفٔيات  مهاجم  يلعب   ،2013 يف  املولود  ياسني 
مريكريك، ويخضع حالياً لالختبارات بنادي اوتريخت، لالنضمام 
اليهم، الذي يعترب من االندية الهولندية املمتازة للفٔيات العمرية 

وكبار العمر.
يشاهد  هولندا،  يف  املولود  سنوات  تسع  ذات  عراقي  والطفل 
باستمرار مع والده مباراة الدوري العراقي واملنتخبات الوطنية 

لكرة القدم.

بغداد/ متابعة الزوراء
الوطني  املنتخب  مجنس  وصل 
مايفيلد،  ديماريو  السلة،  بكرة 
سلة  صفوف  لتعزيز  تركيا  اىل 

اسود الرافدين.
وقال امني رس االتحاد خالد نجم 
الوطني  منتخبنا  “مجنس  ان 
إىل  وصل  ديماريو  السلة  لكرة 
بمعسكر  ليلتحق  انقره  مدينة 

منتخبنا الثاني برتكيا”.

الوطني  “املنتخب  ان  واوضح 
التدريبية  وحداته  يجري 
مباراتني  وسيخوض  بانتظام 
وديتني استعداداً للنافذة الثانية 

من التصفيات االسيوية”.
الوطني وصل  املنتخب  ان  يذكر 
عىل  قليلة  ايام  قبل  تركيا  اىل 
ملواجهة  البحرين  اىل  يتوجه  ان 
الشهر  نهاية  االرض  اصحاب 

الحايل.

الزوراء واجلوية يتأهالن لدور الستة عشر من بطولة كأس العراق
اربيل يقصي نفط ميسان

التطبيعية: كاتانيتش  استفاد من ودييت االردن واوزبكستان يف االمارات طفل عراقي يسطع يف مالعب 
كرة القدم اهلولندية

دمياريو يعزز كتيبة سلة اسود 
الرافدين يف تركيا

اختتام الدورة التحكيمية الدولية للركيب يف اربيل

6الرياضيالرياضي حكيم شاكر يقرتب من قيادة االنيق
بغداد/ متابعة الزوراء

اقرتب مدرب املنتخب الوطني االسـبق حكيم شاكر، من قيادة فريق كرة القدم 

بنادي الطلبة.

وقـال مصدر يف الهيئة االدارية للنادي إن “ادارة النادي تسـعى اىل ابرام التعاقد 

مع املدرب حكيم شاكر خالل الفرتة املقبلة”.

واوضـح ان “االدارة تـرى ان امـر بقـاء شـاكر صعـب يف ظل عـدم تمكنه من 

السـيطرة عـىل اهواء الالعبني ، ناهيك عن سـوء النتائج خـالل الجوالت الثالث 

التي مضت”.

يذكر ان الطلبة انسحب من بطولة كأس العراق بسبب الضائقة املالية.

أصفر وأمحر
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استعادت األرجنتني املركز الثاني ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية 
املؤهلة إىل كأس العالم املقررة يف قطر 2022.

وف�ازت األرجنتني بصعوبة عىل مضيفته�ا بريو 0-2 فجر أمس 
األربعاء ضمن املرحلة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية.

واحت�اج منتخ�ب التانغو ألقل من ثلث س�اعة حت�ى يبدأ رحلة 
الع�ودة إىل س�كة االنتصارات بعد تعادل�ه يف املرحلة املاضية مع 

الباراغواي، وهذا حني منحه غونزاليز الهدف األول .)17( 
وبصم الوتارو مارتينيز عىل الهدف الثاني مس�تفيداً من تمريرة 
بينية مميزة أرس�لها إلي�ه نجم باريس س�ان جريمان باريدس 
)28( ليحافظ املنتخب األرجنتيني عىل تقدمه بثنائية حتى نهاية 
الش�وط األول.ولعب زمالء ليونيل مي�ي بتوازن كبري يف الشوط 
الثان�ي بعيداً عن املجازفة وكان بإمكان قائدهم نجم برش�لونة 
أن يع�زز النتيجة يف أكثر من مناس�بة لوال معاندة الحظ له تارة 
والرقابة اللصيقة تارة أخرى.ورفع منتخب األرجنتني رصيده إىل 
10 نق�اط يف املركز الثاني بف�ارق نقطتني عن الربازيل املتصدرة 
ونقطة عن اإلكوادور الثالثة فيما تجمد رصيد منتخب بريو عند 
النقط�ة الوحي�دة التي حصدها م�ن التعادل م�ع الباراغواي يف 
املرحلة األوىل.وحافظت األرجنتني عىل رصيدها الخايل من الهزائم 
يف التصفي�ات الحالية بعد ثالثة انتصارات وتعادل رفقة الربازيل 
)أربع�ة انتص�ارات( والباراغ�واي )انتص�ار وثالثة تع�ادالت(.
ويتأه�ل أصحاب املراك�ز األربعة األوىل إىل نهائي�ات كأس العالم 
قطر 2022 فيما يضطر صاحب املركز الخامس لخوض امللحق.
وكان�ت الربازيل ق�د أمنت صدارتها بالفوز ع�ىل أوروغواي 2-0 
وكذلك خطفت اإلكوادور الوصافة مؤقتاً بعد اكس�تاح كولومبيا 
1-6 لكن األرجنتني عادت للمركز الثاني بفوزها عىل بريو، فيما 
تقب�ع الباراغ�واي يف املركز الرابع بس�ت نقاط بف�ارق األهداف 
عن األوروغواي الخامس�ة.وتابعت الربازيل صدارتها لتصفيات 
أمريكا الجنوبية املؤهلة إىل مونديال قطر بعد الفوز خارج أرضها 
عىل األوروغواي 0-2 فجر أم�س األربعاء ضمن املرحلة الرابعة.
وافتت�ح أرثر نجم يوفنتوس اإليطايل التس�جيل لصالح الضيوف 
بتس�ديدة خادع�ة من خ�ارج منطقة الجزاء عق�ب تمريرة من 
غابرييل جيس�وس .)34( وأضاف ريتشارليسون هدف التأمني 
لصال�ح الربازيل م�ع اللحظات األخرية من الش�وط األول .)45( 
ولم يتمك�ن منتخب األوروغواي الذي غاب عنه لويس س�واريز 
عق�ب إصابته بف�ريوس كورونا، م�ن مجاراة منافس�ه القوي 
ال�ذي بدا أكثر ق�درة عىل تجاوز الغيابات املؤث�رة يف صفوفه وال 
س�يما نيمار دا سيلفا نجم باريس س�ان جريمان.ولعبت تقنية 

الفيدي�و دوراً مؤث�راً يف املباراة بالتس�بب يف ط�رد كافاني )71( 
بس�بب الخشونة ومن ثم إلغاء هدف س�جله كاس�ريس بداعي 
التس�لل .)75( ورفعت الربازيل رصيدها إىل 12 نقطة يف الصدارة 
بعد انتصاره�ا الرابع توالياً فيما توقف رصي�د األوروغواي عند 
س�ت نقاط.وحص�دت بوليفيا نقطته�ا األوىل يف التصفيات بعد 

تعادلها مع مضيفتها الباراغواي 2-2.وافتتح رومريو 
التس�جيل للباراغواي من ركلة جزاء )19( قبل 

أن تنتف�ض بوليفيا يف آخر خمس دقائق من 
الش�وط وتس�جل ثنائية بفض�ل مارتينز 

وكاسبيديس )41 و45(.
التع�ادل  إدراك  يف  روم�ريو  ونج�ح 

لصالح بالده قبل قرابة ثالث ساعة 
عىل النهاي�ة )72( لريتفع رصيد 

نق�اط. س�ت  إىل  الباراغ�واي 
نتائجها  اإلك�وادور  وواصلت 

الالفتة بالتغلب عىل ضيفتها 
كولومبي�ا 1-6 فجر أمس 
الرابعة  األربعاء يف املرحلة 
التصفيات.وأنه�ت  م�ن 

مبك�راً  األم�ور  اإلك�وادور 
م�ع ثنائي�ة يف أول 10 دقائ�ق 

بفض�ل أربولي�دا ومين�ا )7 و9(.وأضاف إس�رادا 
اله�دف الثال�ث قبل أن يبصم أريياج�ا عىل الهدف 
الرابع )32 و39( ليج�رب الربتغايل كريوش مدرب 
كولومبي�ا عىل إج�راء أربعة تبدي�الت قبل نهاية 
الش�وط األول بخم�س دقائق.وأع�اد خامي�س 
رودريغيز نج�م إيفرتون اإلنكلي�زي القليل من 
األم�ل لكولومبيا قبل الدخ�ول إىل غرف املالبس 
بتذلي�ل الفارق من ركلة جزاء 1+45.وتحس�ن 
أداء كولومبي�ا قليالً يف الشوط الثاني لكن ذلك 
لم يمنع اإلكوادور من إضافة الخامس بفضل 
البدي�ل بالت�ا )78( والذي طرد عق�ب تلقيه 
اإلن�ذار األصف�ر الثاني بعدم�ا خلع قميصه 
احتفاالً بالهدف، ومن ثم أتى الس�ادس مع 
اللحظات األخرية وحمل توقيع إيستوبينان 
1+90.وارتف�ع رصي�د أصح�اب األرض إىل 
تس�ع نق�اط عقب فوزه�م الثال�ث توالياً 
بف�ارق ثالث نقاط ع�ن الربازيل املتصدرة 
الت�ي تج�اوزت األوروغ�واي ونقط�ة عن 

األرجنتني الوصيفة بعدما تغلبت عىل بريو، 
فيما توقف رصيد كولومبيا عند النقطة الرابعة.
وحققت فنزويال أول فوز لها يف التصفيات بعد 
ثالث هزائ�م وذلك أمام ضيفته�ا تشييل 2-1.
وافتت�ح دي بينو التس�جيل لصال�ح فنزويال 
)9( قبل أن يدرك فيدال التعادل .)15( ومنح 
روندون فنزويال هدف الفوز يف وقت متأخر 
)81( لريفع رصيد بالده إىل ثالث نقاط فيما 

تجمد رصيد تشييل عند أربع نقاط.

اعرف حارس املرمى األملاني الدويل مانويل 
نوير أن الهزيمة الثقيلة 0 / 6 أمام املنتخب 

اإلسباني تمثل صدمة للفريق بأكمله.
ومني املنتخب األملاني )مانشافت( بهزيمة 
ثقيلة 0 / 6 أمام مضيفه اإلس�باني مساء 
أول أمس الثالث�اء يف الجولة األخرية 
املجموع�ة  مباري�ات  م�ن 
األول  بالقس�م  الرابع�ة 
أم�م  دوري  بطول�ة  يف 
الفائز  ليتأه�ل  أوروبا 

إىل نهائي�ات البطولة الت�ي تقام يف أكتوبر/ 
ترشين أول 2021 .

وهذه هي أس�وء هزيم�ة للمنتخب األملاني 
من�ذ نح�و تس�عة عق�ود وبالتحدي�د منذ 

.1931
وأفس�د املنتخ�ب اإلس�باني به�ذه األهداف 
الس�تة احتفال نوير بإنج�ازه حيث أصبح 
أكث�ر ح�راس املرم�ى خوض�ا للمباري�ات 
الدولية مع املانشافت من خالل هذه املباراة 
الت�ي حملت رق�م 96 يف تاريخه مع الفريق 

فيما كان أكثر ح�راس املرمى مشاركة مع 
الفري�ق من قبل هو س�يب ماير برصيد 95 

مباراة دولية.
وق�ال نوير يف ترصيحات إىل ش�بكة “إيه آر 
دي” األملاني�ة التلفزيوني�ة : “إنه�ا هزيمة 

محبطة لنا جميعا”.
وأض�اف: “إنن�ي جزء من الفري�ق. خرسنا 
املباراة سويا. لغة الجس�د والتواصل كانت 
ضعيفة للغاية. كان يجب أن نتحدث سويا 

بشكل أكرب خاصة بعد الهدف األول”.

أكد أوليفر بريهوف مدير االتحاد األملاني 
لكرة القدم أن يواخيم لوف املدير الفني 
للمنتخ�ب األملاني )مانشاف�ت( ما زال 
يحظ�ى بثق�ة االتح�اد رغ�م الهزيمة 
الثقيلة 0 / 6 التي مني بها الفريق أمام 

نظريه اإلسباني.
)مانشاف�ت(  األملان�ي  املنتخ�ب  ومن�ي 
بهزيمة ثقيلة 0 / 6 أمام مضيفه اإلسباني 
يف الجول�ة األخ�رية م�ن مباري�ات املجموعة 
الرابع�ة ب�دوري القس�م األول يف بطولة دوري 
أم�م أوروبا ليتأه�ل الفائز إىل نهائي�ات البطولة 

التي تقام يف أكتوبر/ ترشين أول 2021.
وهذه هي أس�وء هزيمة للمنتخب األملاني منذ نحو 

تسعة عقود وبالتحديد منذ 1931.
وق�ال بريهوف يف ترصيحات إىل ش�بكة “إي�ه آر دي” 
األملانية التلفزيوني�ة: “الثقة موجودة. هذه املباراة لن 
تغري أي يشء” يف إش�ارة إىل أن االتح�اد لم يفقد الثقة 
يف ل�وف الذي يقود الفريق من�ذ 14 عاما ومني يف هذه 

املباراة بأسوء هزيمة له خالل قيادته للفريق.
ورفض لوف نفس�ه التعلي�ق عىل االستفس�ارات بشأن 
مس�تقبله مع الفريق وما إذا كان�ت هذه الهزيمة وضعت 

استمراره محل شك.
وقال لوف يف املؤتم�ر الصحفي بعد املباراة: “إذا كان عيل أن 
أقلق بشأن مس�تقبيل، عليكم أن تس�تفرسوا من آخرين عن 

هذا األمر”.

وي�رى بريه�وف أن عملية اس�تعادة اتزان الفريق س�تأخذ بعض 
الوقت بعدما مني املانشافت بثاني أسوء هزيمة يف تاريخه.

وق�ال: “أوال، يتعني التخل�ص من آثار هذه الهزيمة. س�يأخذ هذا 
بعض الوقت. بشكل ما، كل يشء سار بشكل خاطئ”.

وه�ذه هي ثاني أكرب هزيم�ة وثالث أكرب حصيل�ة من األهداف يف 
مرمى املانشافت عىل مدار تاريخه الذي ش�هد خوض 968 مباراة 
حتى اآلن، حيث كانت أس�وء هزيمة س�ابقة للفريق عندما خرس  
0/ 9 أم�ام املنتخ�ب اإلنجلي�زي يف 1909 كما خ�رس الفريق أمام 
املنتخ�ب املج�ري 3 / 8 يف دور املجموع�ات لبطولة ك�أس العالم 

.1954
وطال�ب بريهوف باعتب�ار هذه الهزيم�ة وحيدة م�ن نوعها وأنه 

يتعني عىل الفريق أن يتعلم منها.

حقق املنتخب اإلس�باني فوزاً كاس�حاً 
عىل ضيفه منتخب أملانيا بستة أهداف 
السادس�ة  الجول�ة  ضم�ن  رد،  دون 
واألخرية من مباريات املجموعة الرابعة 
يف إط�ار املس�توى األول لبطولة دوري 

األمم األوروبية لكرة القدم.
أقيمت املب�اراة عىل ملع�ب ال كارتوخا 
يف مدين�ة إش�بيلية وانته�ى ش�وطها 
األول بتقدم منتخب “ال روخا” بثالثية 
تناوب عىل تس�جيلها ألفارو موراتا يف 
الدقيقة 17 و فريان توريس يف الدقيقة 
33 و رودريغو هرينانديز “رودري “ يف 

الدقيقة 38.
ويف الدقيق�ة 55 ع�اد ف�ريان توري�س 
وس�جل اله�دف الراب�ع ملنتخ�ب بالده 

والثاني عىل الصعيد الشخيص.
واس�تمر انهيار دف�اع املنتخب األملاني 
فتلق�ى اله�دف الخام�س ع�ن طريق 
توريس مجدداً مسجالً هاترك تاريخي 

له يف الدقيقة 71.
ويف الدقيقة 89 أحرز ميكيل أويارزابال 
العب وس�ط ري�ال سوس�ييداد الهدف 
الس�ادس للمنتخب اإلس�باني وس�ط 

ذهول وحزن العبي املانشافت .
وسيطر املنتخب اإلس�باني بهذا الفوز 
الرصي�ح تماماً عىل ص�دارة املجموعة 
 3 م�ن  جمعه�ا  نقط�ة   11 برصي�د 
انتص�ارات وتعادلني وخس�ارة واحدة، 
فيم�ا تجمد رصي�د أملانيا الت�ي دخلت 
املب�اراة متص�درة، عن�د 9 نق�اط بعد 
أن لقي�ت الخس�ارة األوىل مقاب�ل ثالث 

تعادالت وفوزين فقط.
وحس�م املنتخب اإلس�باني بذلك تأهله 
إىل ال�دور نصف النهائ�ي ليصبح ثاني 
املنتخب�ات الصاع�دة إىل املربع الذهبي 
بع�د منتخ�ب الدي�وك الفرنس�ية بطل 

العالم.
وه�و أكرب ف�ارق يف األه�داف تمنى به 
ش�باك منتخ�ب أملاني�ا بع�د س�قوطه 
النمس�ا ع�ام  بالنتيج�ة ذاته�ا أم�ام 

.1931
ومن ش�أن هذه الخس�ارة الفادحة أن 
ترس�م عالمة اس�تفهام ح�ول مصري 
امل�درب يواكيم لوف قبل 8 أش�هر عىل 

انطالق بطولة أوروبا.
وق�ال أنريك�ي بع�د املب�اراة: “لم يكن 
أمامن�ا خيار غري الفوز، ك�أن بإمكان 
نص�ف  إىل  والتأه�ل  التع�ادل  أملاني�ا 
النهائ�ي، لكنن�ا فزنا. كن�ا أفضل بكل 
يشء وأكث�ر نجاح�اً داخ�ل منطقتهم 
واس�تطعنا انهاء املهم بأفضل طريقة 

ممكنة”.
وقال فريان توريس الش�اب البالغ من 
العمر 20 عاما بعد املباراة: “ال أستطيع 

وصف ش�عوري بهذا الفوز الكبري. لقد 
جئنا إىل امللعب وكلنا تصميم عىل الفوز، 
لكن ما حققن�اه لم يخط�ر ببالنا. إنه 
يشء مذهل وال يمك�ن تصديقه. وأهم 
يشء أنن�ي س�آخذ مع�ي إىل البيت كرة 

املباراة وسأحتفظ بها كل حياتي”.
واختت�م البدي�ل أويارزاب�ال مسلس�ل 
أه�داف صاح�ب الضيافة قب�ل دقيقة 
واحدة من نهاية الوقت األصيل بتسديدة 

قريبة بعد كرة خلفية من غايا .)89( 
يف املقابل وصف ك�روس ما جرى بأنه 
“مؤل�م ج�دا. كان�وا أفض�ل يف الدف�اع 
والهجوم والك�رات املرتدة. كان خطتنا 
هي عدم املغامرة يف البدء بشكل رسيع 
وابق�اء نمط املباراة هادئا والس�يطرة 
عىل وس�ط امللعب، لكن بعد اس�تقبال 
الهدف األول فقدنا الركيز، ويف الشوط 
الثان�ي أردنا الهجوم أكث�ر، ولم ينجح 

األمر أيضاً”.
وتغلبت فرنس�ا عىل ضيفتها الس�ويد 
املجموع�ة  منافس�ات  ضم�ن   4-2
الثالثة من املس�توى األول لدوري األمم 

األوروبية.
وكانت فرنس�ا ضمن�ت بلوغها نصف 
نهائي دوري األمم بفوزها عىل الربتغال 
-1صفر يف عق�ر دار األخرية يف الجولة 

املاضية.
وارتأى مدرب فرنس�ا ديديي�ه ديشان 
إرشاك ثالثة العبني ذوي نزعة هجومية 

هم مارك�وس ت�ورام وأوليفييه جريو 
وأنطوان غريزمان.

افتتحت السويد التسجيل عندما تزحلق 
العب وس�ط فرنس�ا بول بوغب�ا داخل 
املنطقة مح�اوال تشتيت إحدى الكرات 
ليتلقفها فيكتور كاليس�ون ويسددها 
بحرفية، اصطدمت بقدم مدافع فرنسا 
رافاييل فاران خادع�ة الحارس هوغو 

لوريس وتهادت داخل شباكه .)5( 
وضغ�ط املنتخب الفرن�ي يف محاولة 
الدراك التعادل، ولعب جريو كرة رأسية 
ب�ني ي�دي الح�ارس الس�ويدي روب�ن 
أولس�ن )12(، لكن األخري وقف عاجزاً 
عندما م�رر تورام ك�رة عرضية داخل 
املنطق�ة تابعها جريو بي�رساه زاحفة 

داخل الشباك .)16( 
وواص�ل املنتخ�ب الفرن�ي أفضليت�ه 
وأضاف هدفا ثانيا عندما تالعب تورام 
بأكثر م�ن مدافع داخل املنطقة وأطلق 
كرة لم يحسن الخط الدفاعي تشتيتها 
كم�ا يجب، لتص�ل إىل بنجام�ان بافار 

فأطلقها يف الزاوية البعيدة )36(.
ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء واضحة 
للس�ويد عندم�ا عرق�ل ف�اران دي�ان 
كولوش�يفشكي داخل املنطق�ة، علماً 
ب�أن اللج�وء إىل تقني�ة حك�م الفيديو 
املساعد ليست معتمدة يف هذه املسابقة 

يف دور املجموعات.
مهاج�م  ش�ارك  الثان�ي  الش�وط  ويف 

باريس س�ان جريمان كليلي�ان مبابي 
يف منتصفه، ويف أول ملس�ة له مرر كرة 
متقن�ة داخل املنطقة س�بح لها جريو 
وس�ددها يف الشب�اك الس�ويدية )60( 
رافع�اً رصيده إىل 44 هدفاً عىل الصعيد 
ال�دويل، مقرباً م�ن الرق�م القيايس يف 
منتخب فرنس�ا املس�جل بإس�م تيريي 

هنري .)51( 
وقبل نهاي�ة املب�اراة بدقيقتني قلصت 
روب�ن  بواس�طة  النتيج�ة  الس�ويد 
كايس�ون، قبل أن ترد فرنس�ا بالهدف 
الراب�ع ع�ن طري�ق كينغس�يل كومان 
يف الدقيق�ة الخامس�ة م�ن الوقت بدل 

الضائع.
وضّمدت الربتغ�ال جراحها بفوز مثري 
عىل مضيفته�ا كرواتي�ا بثالثة أهداف 
لهدفني يف الجولة األخرية من منافسات 
املجموع�ة الثالث�ة من املس�توى األول 

لدوري األمم األوروبية.
وخرست الربتغال، حاملة لقب النسخة 
األوىل من املس�ابقة القارية، األس�بوع 
املايض بطاقة نص�ف النهائي ملصلحة 
فرنس�ا لتخ�وض مواجهته�ا األخ�رية 

بهدف ترميم املعنويات.
الث�أر  يف  املقاب�ل، فشل�ت كرواتي�ا  يف 
لخس�ارتها ذهابا أم�ام الربتغال 1-4، 
أم�ام منافس�تها  بس�قوطها مج�دداً 

.2-3
ولع�ب املنتخ�ب الربتغايل بط�ل أوروبا 

عام 2016 ودوري األم�م العام املايض 
بتشكيلة قوية بقي�ادة نجم يوفنتوس 
كريس�تيانو رونال�دو ع�ىل الرغ�م من 
ع�دم أهمي�ة النتيج�ة بالنس�بة إليه، 
بع�د خس�ارته أمام فرنس�ا عىل أرضه 
صف�ر1- يف نهاي�ة األس�بوع وفق�دان 

لقبه يف هذه املسابقة.
تقدمت كرواتيا عن طريق العب وسط 
 ،)29( كوفاس�يتش  ماتي�و  تشيل�ي 
لك�ن منتخب بالده تلق�ى رضبة قوية 
يف مطل�ع الش�وط الثان�ي عندما طرد 
ل�ه الحكم العب وس�طه مارك�و روغ 
لحصوله عىل البطاقة الصفراء الثانية 
يف الدقيق�ة 51 ليكم�ل فريق�ه املباراة 

بعرشة العبني.
ورسعان ما اس�تغل املنتخ�ب الربتغايل 
النق�ص الع�ددي يف صفوف منافس�ه 
لي�درك التع�ادل عندما أطل�ق رونالدو 
ك�رة قوي�ة م�ن ركل�ة ح�رة مبارشة 
تص�دى لها الح�ارس الكروات�ي لكنها 
تهي�أت أم�ام قلب الدف�اع روبن دياش 
الذي تابعها داخل الشباك من مس�افة 

قصرية .)53( 
وتقدم املنتخب الربتغايل بواسطة جناح 
أتلتيكو مدريد اإلسباني جواو فيليكس 
)61(، لكن كرواتيا ردت بعد ذلك بأربع 

دقائق بهدف جديد لكوفاسيتش.
وعندما كان�ت املباراة تلفظ أنفاس�ها 
األخ�رية رف�ع موتينيو كرة م�ن ركلة 

ركنية تابعها دياش داخل الشباك.
وف�از منتخب مونتينيغ�رو عىل ضيفه 
املنتخب القربيص بأربع�ة أهداف دون 
رد، يف إطار الجولة السادس�ة واألخرية 
م�ن مباري�ات املجموع�ة األوىل ضمن 
املستوى الثالث من بطولة دوري األمم 

األوروبية لكرة القدم.
وافتتح س�تيفان يوفيتيتش التس�جيل 
ملنتخب مونتينيغرو يف الدقيقة 14 قبل 
أن يسجل ألكسندر بولييفتش هدفني يف 
الدقيقتني 25 و28 فيما أحرز ستيفان 
ميوغوسا الهدف الرابع يف الدقيقة 60.

وتص�در منتخب مونتينيغرو املجموعة 
األوىل برصيد 13 نقطة مقابل 10 نقاط 
ملنتخب لوكس�مبورغ التي تعادلت مع 

ضيفتها أذربيجان بدون أهداف.
واختتم املنتخ�ب األذربيجاني مبارياته 
برصي�د 6 نقاط يف املرك�ز الثالث فيما 

جاءت قربص رابعة برصيد 4 نقاط.
وحس�م منتخب ج�زر الف�ارو صدارة 
املجموعة األوىل من املستوى الرابع بعد 
أن تعادل مع مستضيفه منتخب مالطا 
)1-1( فرف�ع رصي�ده إىل 12 نقطة يف 
املرك�ز األول مقابل 9 نق�اط للمنتخب 

املالطي الثاني.
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ميسي يشيد بزمالئه

شفاينشتاجير: أين مولر وبواتينج؟

اعالم الكرتوني إسبانيا تبلغ نصف النهائي وفرنسا تواصل التألق يف دوري األمم األوروبية

أع�رب ليوني�ل ميي، قائ�د منتخ�ب األرجنتني، عن س�عادته 
بالف�وز عىل ب�ريو يف عاصمتها ليم�ا، بهدف�ني دون رد، ضمن 
تصفي�ات أمريكا الجنوبية ملوندي�ال 2022.وقال ميي، خالل 
ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة مون�دو ديبورتيف�و الكتالونية: 
“س�عيد بالف�وز يف بريو، وب�األداء ال�ذي ظهرنا به، لق�د لعبنا 
مب�اراة رائع�ة.. هذا الطري�ق الذي يجب أن نس�ري عليه”.وعن 
تغيري مركزه باس�تمرار مع املنتخب، أجاب: “سعيد بأي مركز 
يلزمني ب�ه املدرب”.وحول عدم تس�جيله لأله�داف، قال: “أنا 
س�عيد جًدا باالنتصار ال�ذي حققناه، كنا يف حاج�ة كبرية إليه 
عقب التعادل مع باراج�واي.. لقد لعبنا مباراة رائعة، وصنعنا 
العدي�د م�ن الفرص”.وأكم�ل: “األداء يف الش�وط الثاني خالل 
مباراة باراجواي كان رائًعا، واليوم أكملنا بنفس الطريقة، مع 
الفارق أننا تمكنا من تحقيق الفوز”.وختم أسطورة برشلونة: 
“كلم�ا أتيت إىل هنا )املنتخب( أحاول بذل أقىص ما يف وس�عي، 
وأن أضيف ش�يئا.. أشعر بالسعادة ملواصلة العمل، واالستمرار 

مع هذه املجموعة، وتحقيق انتصارات مثل هذه”.

انتقد باس�تيان ش�فاينشتايجر، نجم املنتخب األملاني س�ابقا، 
الخس�ارة املذلة للمانشافت بسداس�ية نظيفة عىل يد إسبانيا، 
يف ختام دور املجموعات بدوري األمم األوروبية.ويف ترصيحات 
للتليفزي�ون األملان�ي بع�د اللق�اء، ال�ذي أقي�م ع�ىل ملعب )ال 
كارتوخ�ا(، قال ش�فاينشتايجر إن “الخس�ارة أمام إس�بانيا، 
الفري�ق الكب�ري، واردة.. لك�ن لي�س بنتيج�ة )0-6( وبه�ذه 
الطريق�ة، املنتخ�ب األملان�ي ال يمك�ن أن يلع�ب به�ذا األداء”.
وأضاف نجم بايرن ميونيخ الس�ابق، أن أملانيا افتقدت الالعبني 
أصح�اب الخربات داخل امللعب، مطالب�ا بعودة كل من توماس 
مولر وج�ريوم بواتينج.وقال يف هذا الصدد: “املدرب لديه فكرة 
ح�ول هذه النقطة، أنا لدي فكرة أخرى.. أعتقد أنه يجب وجود 
العبني أصح�اب خربات داخ�ل امللعب، يتواصل�ون فيما بينهم 
بشك�ل أفضل”.وواصل: “جريوم بواتين�ج وتوماس مولر فازا 
بالثالثي�ة مع باي�رن.. ل�م ال ينضم�ان للمنتخب؟”.واقتنصت 
إس�بانيا بهذا االنتص�ار، األكرب يف تاريخ مواجه�ات املنتخبني، 
صدارة املجموعة، وبالتايل بطاقة التأهل لنصف النهائي، بعدما 

بات يف رصيدها 11 نقطة، مقابل 9 لألملان.

نوير: غاب التواصل بيننا

بريهوف حيسم اجلدل حول مستقبل لوف

األرجنتني تستعيد الوصافة والربازيل حتافظ على الصدارة

مفكرة الزوراء
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بغداد / نينا :
الصحفيين  نقييب  اسيتقبل   
اتحياد  رئييس  العراقيين 
الصحفيين العيرب مؤيد الالمي 
يف مقير النقابة ،رئيس تحالف / 
عراقيون / السييد عمار الحكيم 

.
وقيدم الالميي للحكييم ايجيازا 
عين عمل النقابية ، واطلعه عىل 

اقسامها وعملها.
وثمين نقييب الصحفيين زيارة 
للنقابية ووصفها بانها  الحكيم 
اىل  ايجابيية  رسيالة  تمثيل   »:
الصحافية العراقيية وما تحظى 
بيه من قادة البليد ، حيث قدمت 
٤٧٥ شيهيدا وهيو اكير رقم يف 

الحروب«.
وقال الالمي : » ان زيارة الحكيم 
اليوم جياءت لنسيتمع منه عن 
شيؤون البلد ورؤيته ملستقبله ، 
ملا لدييه من معلومات قيمة بهذا 

املجال«.
مين جانبيه اكيد الحكييم:« ان 
تمييزت  العراقيية  الصحافية 
عين قريناتها يف الوطين العربي 
داعييا   ،« واملهنيية  بالتضحيية 

الحكومة اىل حماية الصحفين .
واكيد :« ان تحاليف /عراقيون/ 
سيسعى اىل دعم ترشيع القوانن 
الخاصة بحماية الصحفين الداء 

عملهم ».
اسيئلة  عيىل  رده  معيرض  ويف 
الصحفيين ، اكد الحكييم انه:« 
القيوى  اغليب  مفاتحية  تميت 

السياسيية لتوحيد الجهود نحو 
تحاليف كبير عابير للمكونيات 

والطوائف ».
واضاف :« ان ٢٥ حزبا من قوى / 
ترشينيون/ سجلت يف مفوضية 
االنتخابيات ، ونحن سيندعوهم 
اىل االنضميام اىل التحالف العابر 

للمكونات والطوائف«.

واوضيح :« ان التحاليف العابير 
تشيكيل  نحيو  التناحير  ينهيي 
الحكومة واليوزارات ، والتحالف 
بالتصحييح  يقيوم  املعيارض 

واملراقبة«.
وتابيع الحكييم :« ناميل باجراء 
االنتخابيات يف موعدهيا ، وندعم 
ذليك بقيوة ، ونرحب بياي قوى 

سياسيية تحصيل عيىل النصف 
زائيدا واحيد لتشيكيل الحكومة 
املقبلة »، داعيا اىل حرص السالح 
واملال قبيل االنتخابيات لضمان 

نجاحها .
وعن موقيف االكراد مين قانون 
االقرتاض ، اكيد رئيس تحالف / 
عراقيون / :« ان القانون لم تكن 
فيه نية ضد اقليم كردستان ،لكن 
توجد حقوق وواجبات »، مشرا 
اىل ان ٩٧ % مين ايرادات البلد من 
النفيط ، ولدى اقليم كردسيتان 
وجهة نظر تختلف عن الحكومة 

االتحادية ».
واكيد :« ان الحكومية االتحادية 
لديها الحق بسيادة البلد وتوزيع 
عير  ولييس  عرهيا  الثيروات 
املحافظات واالقليم ، واذا اختلف 
العيراق  سييكون  املنطيق  هيذا 
مفككا».ولفيت اىل :« ان النفيط 
املصيدر يف اقليم كردسيتان يقل 
بسيعره عن رشكة سومو بنحو 
١٥ دوالرا ، النيه خارج السيياق 
القانونيي ، ليذا يجيب ان يكون 
الحكومية  بييد  النفطيي  املليف 

االتحادية بحسب الدستور »
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خالل زيارته نقابة الصحفيين العراقيين

اإلعالم خسر معاركه يف القارة السمراء بسبب نقص التمويل وقلة الكفاءات

اإلذاعات املصرية املوجهة إىل أفريقيا ضرورة سياسية جتاهلتها احلكومة لسنوات

أمحد مجال
صحفي مصري

خيرت القاهيرة رصاع النفيوذ اإلعالمي يف 
القيارة األفريقية، بسيبب إهمالهيا اإلذاعات 
املرصيية، التيي كانت تحظيى بجمهور كبر 
يف سيتينات وسيبعينات القرن املايض، واآلن 
مع التطيورات السياسيية، تدرك السيلطات 
املرصيية رضورة اسيتعادة أذرعها اإلعالمية 
يف أفريقييا، إال أنها بحاجة إىل حل مشيكالت 

نقص التمويل وضعف الكوادر اإلعالمية.
تراجع الحكومة املرصية سياستها اإلعالمية 
تجياه القيارة األفريقية بعد ارتفياع فاتورة 
إهميال القيوة الناعمية وميا تسيبب به من 
ظيل  يف  مصالحهيا  عيىل  سيلبية  تأثيرات 
املسيتجدات اإلقليمية، خصوصيا مع تنامي 

دور اإلعالم املضاد يف القارة السمراء.
وبدأت الهيئة الوطنية لإلعالم، املسيؤولة عن 
إدارة اإلعالم امليرصي، التعامل مع التطورات 
عير عقيد رشاكات ميع إذاعيات محليية يف 

أفريقيا لعرض الرامج املرصية.
اإلذاعيية  للراميج  املبيارش  البيث  وانطليق 
املرصية مؤخرا باللغة السواحيلية إىل منطقة 

رشق ووسيط أفريقيا من بوجمبورا عاصمة 
بوروندي، باالشيرتاك مع “راديو ثقايف” ثاني 
إذاعة خاصة هنياك، وتغطي عدة دول، هي: 
وتنزانييا،  وروانيدا  الديمقراطيية  الكونغيو 
إضافية إىل بورونيدي، كما يمكن اسيتقبالها 

عر اإلنرتنت.
وخيرت القاهرة رصاع النفيوذ اإلعالمي يف 
القارة األفريقية اليذي وضع جميع غالته يف 
سلة اإلذاعات املوجهة التي دشنتها الحكومة 
امليايض،  القيرن  وسيتينات  خمسيينات  يف 
واسيتطاعت يف حينيه أن تجذب املسيتمعن 
إليهيا، لكنهيا ميا زاليت تعيش عيىل األطالل 
وخفيت صوتهيا ومردودهيا، وليم يعيد لها 
الحضور املطلوب وسط عدد هائل من وسائل 
اإلعالم األجنبية والعربية التي تستهدف الدول 

األفريقية.
وقيال عضو الهيئية الوطنية لإلعالم سيابقا 
اإلمكانييات  مجياراة  “إن  الشياعر،  جميال 
الهائلة املتوفرة يف اإلذاعات األجنبية بأفريقيا 
ليس ممكنا مع امليزانية الشيحيحة لإلذاعة، 
ميا يجعل التحيرك باتجاه االهتميام الرقمي 
هو الحل الوحيد، بحيث تكون هناك منصات 
إذاعيية  خدميات  تقيدم  موجهية  مرصيية 

وتلفزيونية عر اإلنرتنت”.
وتابع “لكن ذلك أيضا يواجه مشيكلة بسبب 
عيدم وجيود خيرات تسيتطيع التعامل مع 
التطورات التكنولوجية الحديثة، ولديها قدرة 
التعرف عيىل احتياجات السيوق اإلعالمية يف 

أفريقيا”.
وأوضيح لي”العيرب”، أن اإلذاعية املرصيية 
بوجيه عيام بحاجة إىل إعيادة هيكلية البنية 
التكنولوجيية داخلهيا بميا يضمين وصولها 
إىل الخارج، فالتشيويش بات سيمة أساسية 
لغالبيتهيا وأدى ذليك إىل عيزوف املشياهدين 
عنهيا، ميا يتطليب إعيادة رسيعية لتأهييل 

املراسيلن الذين ال تتمياىش قدراتهم الراهنة 
ميع التطورات الحالية، أو البحث عن عنارص 
جدييدة يكون لديهيا تأثر يف الشيارع املحيل 

لتلك الدول.
وظليت اإلذاعيات املوجهة عىل مدار سينوات 
طويلة دون تطوير، واسيتمرت عىل املوجات 
القصرة واملتوسيطة التيي تصل منها فرتات 
زمنيية محيددة عيىل ميدار الييوم ال تتجاوز 
إىل  النفياذ  تسيتطيع  وال  سياعات،  األربيع 
الجمهور املحيل يف ظل انتشيار إذاعات عديدة 
عيىل موجيات “أف.أم” التي تعميل عىل مدار 

اليوم.
ووقفيت مشيكالت التموييل التيي تحتاجها 
عمليية تغير املوجات الرتددية إىل جانب عدم 
وجود إدارة إعالمية تسيتطيع أن تتعامل مع 
التطيورات، حائيال أميام التغير، ميع تركيز 
املسيؤولن عيىل إحيداث تطوير شيكيل عىل 

مستوى التلفزيون املحيل الذي يخاطب الداخل 
عىل حسياب األذرع اإلعالمية يف الخارج، التي 
تبحث عين جمهور أسيهم يف صناعة العرص 

الذهبي لإلذاعة خالل عقود ماضية.
لدى اتحاد اإلذاعة والتلفزيون )ماسبرو( 3٥ 
إذاعة موجهية لدول غرب وجنيوب أفريقيا، 
أوروبيا واألمركتين، ويصيل  وبعيض دول 
مداهيا إىل ٥١ دولة عىل مسيتوى العالم، لكن 
تبقى اإلذاعات املوجهة نحو أفريقيا، والبالغ 
عددهيا ١0 إذاعيات وتضم لهجيات محلية، 
األكثر أهمية يف ظل سيعي القاهرة لتحسين 

صورتها.
ولم تستطع هذه اإلذاعات أن تخرتق املجتمع 
اإلثيوبيي مثيال لتدافيع عين حقيوق ميرص 
التاريخيية يف نهير النيل، وفشيلت يف توصيل 
صيورة مخالفة عين تلك التي بثتهيا إذاعات 
وقنيوات قطرية وتركية تتمتع بحضور قوي 

يف أفريقييا، وأضحيى اإلعالم امليرصي وكأنه 
يخاطب نفسيه يف كثر مين األزمات مع دول 

يف القارة.
واستخدم اإلعالم املوجه نحو أفريقيا أساليب 
عفيا عليهيا الزمن، وميا زاليت وزارة اإلعالم 
تنظم دورات تدريبية يشيارك فيها العرشات 
مين اإلعالمين من بلدان القارة سينويا، منذ 
تدشين مركز تدريب اإلعالمين األفارقة قبل 
٤0 عاما، واالسيتعانة بمبعوثي األزهر للعمل 
كمراسيلن يف اإلذاعات املوجهية، ما ينعكس 
سلبا عىل الرسيالة التي يطغى عليها الجانب 
التقليدي بعييدا عن اسيتخدام أدوات اإلعالم 

الحديث.
وتتعاقيد اإلذاعية املرصيية ميع ١00 مذييع 
ومراسل أجنبي من خريجي األزهر يحصلون 
عىل مبالغ ضئيلة، وتخرج الرسالة اإلعالمية 
ضعيفية وغر احرتافيية، إىل جانب أن العديد 
مين خيراء اإلعيالم ييرون أن عيدم وجيود 
مسيؤولن مرصين يف تلك البليدان يحددون 
الخطيوط العريضة للسياسية اإلعالمية أدى 

إىل ضعف تأثرها.
وتعميل الشيبكات املرصية بنظيام املوجات 
القصرة وغالبية اآلالت التي تتماىش مع تلك 
املوجيات بحاجية إىل صيانة وتغيير لضمان 
وصولهيا إىل البليدان التي تسيتهدفها يف ظل 
وجود مشيكالت هندسيية، وغالبيا ما تكون 
سببا يف تعطيل بث العديد من الرامج، وعدم 
توافير ميزانييات إلنتياج براميج جدييدة ما 
يجعيل االعتمياد قائما عىل براميج قديمة ال 
تتماىش ميع طبيعة الرسيالة اإلعالمية التي 

من املفرتض تقديمها حاليا.
وال ييزال املذيياع األقيل كلفية واألكثير قدرة 
عيىل الوصيول إىل الشيعوب األفريقيية، لكن 
خالل السينوات العيرش املاضية تقلص حجم 
التواصل بن اإلذاعات املرصية وبن الجمهور 

الذي كان يبعث رسيائله لطلب برامج بعينها 
أو املسياعدة يف مشيكالت داخلية تخصه، ما 
يفرض الحاجة للبحث عن أدوات تتماىش مع 

احتياجاته اإلعالمية.
وتمليك اإلذاعية املرصيية مكتبية هائلة من 
الرامج جرى بثها يف سنوات ماضية، وهناك 
املئيات من التسيجيالت ميع زعمياء التحرر 
يف أفريقييا أجراهيا مرصييون وآخيرون من 
جنسيات مختلفة، ومحتويات ثقافية ودينية 
كانيت إحدى وسيائل القيوة الناعمة ملرص يف 

أفريقيا.
ويقيول خراء إنيه يصعب االعتمياد عىل تلك 
املحتويات التي ال تتناسب مع الفرتة الراهنة، 
فالرسيائل اإلعالمية الداعمة للتحرر الوطني 
ليس لها مكان حاليا، ومن الرضوري الرتكيز 
عىل األوجيه التنموية واالنخيراط يف العوامل 

التي تشكل خطرا عىل القارة.
ويشكو كثر من املسؤولن عن إدارة اإلذاعة 
مين عيدم وجيود تواصيل بينهيم والجهات 
الدبلوماسية املرصية يف أفريقيا للتفاهم عىل 

طبيعة التحديات وكيفية معالجتها إعالميا.
ويبيدو أن هناك قناعة بأن هذه الوسييلة لن 
تؤدي إىل يشء يف ظل استمرار عملها بالطريقة 
الحالية، ألن هناك قنوات ومنصات فرنسيية 
وبريطانية وصينية استطاعت أن تهيمن عىل 

مناطق النفوذ اإلعالمي يف القارة.
وانعكيس التقوقيع امليرصي عيىل األزميات 
الداخليية يف عهيد الرئييس األسيبق حسيني 
مبيارك عىل اليدور الذي تلعبه تليك اإلذاعات، 
وأصدر وزير اإلعالم األسبق ممدوح البلتاجي 
يف العيام ٢006، قرارا بغلق عدد من اإلذاعات 
وتقلييص فرتة بيث البعض اآلخير وتقليص 
عدد ساعات اإلذاعات املوجهة إىل أفريقيا من 
6١ ساعة أسبوعيا إىل ٢0 ساعة فقط بذريعة 

ترشيد النفقات.

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
أطلق نادي الصحافة بكلية اإلعالم الجامعة الحديثة يف مرص أوىل فعالياته، لزيادة خرات 
العاملن بمجال اإلعالم عن طريق التدريب املستمر، مؤكدا أن الصحافة هي الوسيلة األم 

التي انبثقت منها باقي الوسائل اإلعالمية.
مين ناحيتهيا، أكدت الدكتورة إيمان عرفات رئيس قسيم الصحافية والنرش اإللكرتوني 
يف النيداي رضورة صقل املوهبية الصحفية لدى الطالب بجانيب التحصيل العلمي حتى 
يتمكنيوا من ممارسية العمل الصحفي بعد التخرج بقدر كبر من الخرة، مشيددة عىل 

أهمية القيم الخرية ال سيما الدقة واملصداقية.
واكيد عىل أهمية العمل الصحفي، وأن بدايات اإلذاعة اعتمدت عىل الصحفين والعاملن 
يف املجيال الصحفيي، فهم من أمدوا اإلذاعية باألخبار والتحليالت وغرهم من األشيكال 

الصحفية.
وتابيع، أن الطالب عرضوا تجاربهم يف مجال العميل الصحفي كصحفين تحت التدريب 

مما أثار شغف الطالب الجدد املنضمن إىل النادي وقسم الصحافة والنرش اإللكرتوني.
وانتهت الفعالية باإلعالن عن مسابقتن ألحسن مقال صحفي وأحسن صورة صحفية، 

وستكون جوائز املسابقة مفاجأة للطالب.

القدس/ متابعة الزوراء: 
تيويف أسيتاذ اإلعالم وعمييد كلية اإلعالم األسيبق بجامعية األقىص د.أحمد أبو السيعيد 

بفروس كورونا.
وشيغل الدكتور أبو السيعيد منصب عميد كلية اإلعالم بجامعة األقىص ملا يزيد عن أربع 
سنوات متواصلة، ثم استمر يف العمل كمحارض يف العديد من مساقات الصحافة واإلعالم 
والعالقيات العامة.ونعيى العرشات مين املحارضين والطيالب والخريجين من جامعة 
األقىص، االسيتاذ الراحل الذي انتقل إىل رحمة الله، بعد مسرة علمية طويلة بن جدران 

الجامعة الحكومية.
ونرش حسياب جامعة األقىص نعيا للراحل أبو السيعيد، وقاليت أرسة الجامعة » نتقدم 
بأحر التعازي واملواسياة من أرسة فقيدنا جميعا الدكتور أحمد العبد أبو السيعيد العميد 
األسيبق لكليية اإلعالم، ونعزي أنفسينا ونعزي جميع أقيارب وأهل الفقييد.. ندعو الله 
سيبحانه وتعاىل أن يتغمده بواسيع رحمته وعفوه وأن يلهم ذويه الصر والسلوان..إنا 
لليه وإنا إليه راجعون«. وكتيب الدكتور أحمد املغاري عميد كليية اإلعالم حاليا: »نعزي 
أنفسينا ونعزي جميع أقارب وأهل الفقيد. ندعو الله سبحانه وتعاىل أن يتغمده بواسع 

رحمته وعفوه وأن يلهم ذويه الصر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون«.
كما نعى الراحل عرشات الصحفين عىل حسياباتهم بمواقع التواصل االجتماعي والذين 

درسهم وتتلمذوا بن يديه.

اخلرطوم/ متابعة الزوراء: 
أكد وزير الخارجية السيوداني املُكلف عمر قمر الدين، التزام بالده بتعزيز جهودها عىل 
املسيتوى الوطني واإلقليمي والدويل، والعمل مع جميع أصحاب املصلحة، لتعزيز احرتام 

وحماية حرية الصحافة يف جميع أنحاء العالم.
وشيارك السيودان يف االجتماع الوزاري األول لتحالف حرية اإلعيالم، تحت عنوان »حرية 
اإلعيالم يف ظل جائحية كورونا«، الذي ُعقد عين بعد، برعاية من دولية كندا وجمهورية 
بتسيوانا.وأعرب وزير خارجية السودان، يف كلمته، عن بالغ االمتنان والتقدير للحكومة 
الكندية ولجمهورية بتسيوانا ، لتنظيم املؤتمر عايل األهمية وذلك لتسيليطه الضوء عىل 

املباديء والقيم واألهداف النبيلة لحرية اإلعالم.
وأكد أهميية حرية الصحافة لتأسييس الحكومات الديمقراطية، كونها منصة لسيماع 
جميع اآلراء وتحديد أوجه القصور والثغرات، الفتا إىل الدور الكبر الذي تلعبه الحكومات 
يف الدفاع عن قيم ومبادئ حرية الصحافة وحمايتها، السيّيما من خالل تطبيق القوانن 
والترشيعيات التي تمنع الرقابة والقيود املفروضة عىل وسيائل اإلعيالم وتوفر الحماية 

للصحفين، باعتبارها جزءا رضوريا من الضبط يف املجتمعات الديمقراطية.
ونوه بما أحدثته ثورة ديسيمر مين تغيرات جذرية يف الحياة السياسيية واالجتماعية 
يف السيودان، وإىل جهود الحكومة االنتقالية يف تعزييز حرية الصحافة، وانعكاس ذلك يف 
تقرير املؤرش العاملي لحرية الصحافة لعام ٢0٢0، الذي أشار إىل أن السودان أحرز تقدًما 

ملموًسا بقفزه ١6 مرتبة لألعىل يف عام واحد فقط بعد اإلطاحة بالنظام السابق.

كورونا يودي بعميد كلية اإلعالم 
األسبق جبامعة األقصى

اخلرطوم تؤكد التزامها حبماية 
حرية الصحافة

إطالق فعالية لتعزيز التدريب الصحفي وزيادة 
املهارات اإلعالمية يف القاهرة

احلكيم يؤكد متيز الصحافة العراقية عن قريناتها يف الوطن العربي بالتضحية واملهنية 

باريس/ متابعة الزوراء: 
وّجه الرئييس الفرنيس إيمانويل 
ماكرون انتقادات شديدة لوسائل 
إعالم أمركية وبريطانية بسبب 
للهجميات  تغطيتهيا  طريقية 
التي رضبت  اإلرهابيية األخيرة 
متشيددون  ونفذهيا  فرنسيا 
إسيالميون، معترا أنها متحيزة 

وتستند إىل ترصيحات محرفة.
صحيفية  ماكيرون  وانتقيد 
األمركيية،  تايميز”  “نيوييورك 
وقيال إن “العدييد مين الصحف 
تضفي الرشعية عىل هذا العنف” 
من خالل القول بأن “لب املشكلة 
يكمين يف كون فرنسيا عنرصية 

ومعادية لإلسالم”.
وسيائل  تعاميل  أن  إىل  وملّيح 
باإلنجليزيية  الناطقية  اإلعيالم 
ميع الهجميات اإلسيالمية يرتك 
االنطبياع بأن السيبب يعيود إىل 
“استفزازات” فرنسيا، يف إشارة 
إىل مجلتيي “فاينانشييال تايم” 

و”بوليتيكو”.
خطياب  منيذ  األزمية  وبيدأت 
ماكيرون اليذي تطيرق فييه إىل 
النزعة االنفصالية اإلسالمية وتم 
اتهامه عىل إثر ذلك بإعالن الحرب 
عىل اإلسالم وانطلقت تظاهرات 

العربيية  اليدول  مين  عيدد  يف 
واإلسيالمية تطاليب بمقاطعية 
فرنسيا وتهيدد بقتيل رئيسيها 

واالعتداء عىل الفرنسين.
وبعيد مقتيل األسيتاذ صموييل 
باتي، تصاعد الضغط أكثر عندما 
دافع ماكيرون عن حرية التعبر 
يف بالده وعن رسوم الكاريكاتر 
حتيى ليو تيم اعتبارها مسييئة 
لألديان وأجيرى مقابلة مع قناة 
محاولية  يف  القطريية  الجزييرة 
لتوضييح موقفيه الذي قيال إنه 
تميت إسياءة “فهميه بطريقية 

مقصودة يف بعض األحيان”.
الرئيس الفرنيس استنكر تحريف 
كالميه والتالعيب به معتيرا أن 

ردود الفعيل يف العالم اإلسيالمي 
نتجت عن الكثر من األكاذيب

واستنكر ماكرون تحريف كالمه 
أو حتيى التالعيب به عين قصد. 
ورشح قائال “نتجت ردود الفعل 
يف العالم اإلسالمي عن الكثر من 

األكاذيب”.
وإلزالية الخليط، تميت ترجمية 
خطياب “مورو” إىل لغية البلدان 
ماكيرون  كالم  وكذليك  املعنيية 
خيالل تكرييم صموييل باتي يف 

جامعة السوربون.
“لوفيغيارو”  صحيفية  ونقليت 
الفرنسيية االثنين امليايض عين 
مقربين من ماكيرون قولهم إن 
الرئييس “ال يريد أن يرتك الفكرة 

التيي تقيول إنيه ربميا هاجيم 
املسلمن تعزز حضورها”.

لكين وسيائل اإلعيالم يف العاليم 
وبينهيا  اإلنجلوساكسيوني 
“واشنطن بوسيت” و”نيويورك 
و”الغاردييان”  تايميز” 
و”بوليتيكو” و”أسوشيتد برس” 
قامت،  تايمز”  و”الفاينانشييال 
بحسب أحد مستشاري ماكرون 
بنيرش أعميدة ومقاالت تسيتند 
إىل “ترصيحيات محرفية لرئيس 
الجمهوريية”. وباملثيل، تحرّكت 
الدبلوماسيية الفرنسية وسفراء 
وواشينطن  لنيدن  يف  بارييس 
بمحاولية توضييح كالم الرئيس 
اللغية  إىل  خطاباتيه  وترجميت 

اإلنجليزية.
ويأتيي ذلك بعيد مقيال للباحث 
بمنظمة العفيو الدولية وبمجلة 
ماركيو  األمركيية  “نيوزوييك” 
برولينيي، نرشتيه املنظمة عىل 
موقعهيا الرسيمي، قيال فيه إن 
فرنسيا ليسيت نصيرة لحريية 
واصفيا  تزعيم،  كميا  التعبير 
الخصيوص  هيذا  يف  خطابهيا 

بي”النفاق املخزي”.
وذكر املقال أنيه “يف عام ٢0١٩، 
أدانيت محكمية رجلين بتهمية 

)االزدراء( بعيد أن أحرقيا دميية 
تمثل الرئيس )إيمانويل( ماكرون 

خالل مظاهرة سلمية”.
“الرمليان  أن  الباحيث  وأضياف 
الفرنييس يناقيش حالييا قانونا 
صيور  تيداول  يجيرم  جدييدا 
التواصل  املسؤولن عر منصات 

االجتماعي”.
“مين  أنيه  برولينيي  واعتير 
الصعيب التوفيق بن هذا التوجه 
وبن دفاع السيلطات الفرنسيية 
الرشس عين حق تصويير النبي 

محمد يف رسوم كاريكاتورية”.
وتابيع “سيجل فرنسيا يف حرية 
التعبير يف مجياالت أخيرى قاتم 
بنفيس القدر، ففي كل عام ُيدان 
بُتهمية  األشيخاص  اآلالف مين 
)ازدراء املوظفين العموميين(، 
وهيي جريمية جنائيية ُمعرفية 
بشكل غامض وطبقتها سلطات 
والسيلطات  القانيون  إنفياذ 
القضائية بأعداد هائلة إلسكات 

املعارضة السلمية”.
الحكومية  “خطياب  أن  ونيوه 
الفرنسية بشأن حرية التعبر ال 
يكفي إلخفاء نفاقها املخزي. إن 
حرية التعبير ال معنى لها إال إذا 

كانت تنطبق عىل الجميع”.

تغطية اإلعالم األجنلوساكسوني ألخبار فرنسا تثري غضب ماكرون
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ثقافية

ومل يكتمل القمر....وصلة وجع يف نوبة مالوف

أحيانا قد تصدق العرافة !!...

أمحد رمحاني
»نبيل�ة عب�ودي«  للدكت�ورة  مجموع�ة قصصي�ة 
س�باعية النص�وص أواله�ا »ول�م يكتم�ل القمر«، 
سيقت يل كعربون صداقة عرب عتبة املودة والتقدير، 
والتواصل املتب�ادل والاليكات ومنش�ورات الشبكة 
االجتماعي�ة ومنس�جها العنكبوت�ي يف كنف ظاهر 

املجامالت الخاطفة العبور.
من قبيل اإلهداء وتبادل اإلكراميات األدبية وصلتني 
املجموع�ة، ولك أخ�ي الق�ارئ أن تتص�ور فرحتك 
وأنت تس�تلم هدايا من ذات النوع، بخاصة إن كنت 
م�ن املعضوضني بأنياب املطالعة ك�واع باجتباء ما 

تقرأ....
تق�رأ: »إىل أولئ�ك الذين ال يزال�ون واقفني أمام باب 
رواي�ة..  أو  قص�ة..  قصي�دة..  انتظ�ار  يف  األدب.. 
بكل خش�وع.. ولم يملّ�وا«، إنه نص م�ا بعد الدفة 
بصيغ�ة  االس�تفتاحية  والتوطئ�ة  مب�ارشة  األوىل 
وك«أم�ا بع�د....«، إنه وال ريب فت�ح لشهية بأبهى 
التقديم وبأش�هى املقبِّالت قبل بلوغ دسامة الطبق 

الرئييس.
مجموعة قصصية ديباجتها »ول�م يكتمل القمر«: 
قص�ة اتخ�ذت منها الكاتب�ة نبيلة عب�ودي عنوانا، 
كمدخل وكعتب�ة ال بد من تخطيها وعبورها لولوج 

الصحن الداخيل والوصول إىل عمق املقام.
قصة تلوي ذراع�ك وتصّفد كيانك وتأرسك من أعىل 
الهام�ة إىل أخمصك، مثل نوب�ة »املالوف« تحلق بك 
من سماء إىل سماء وتجوب بك العلو واملنخفض، من 
صخ�رة إىل صخرة وبني الشعاب الس�حيقة والقمم 

ذات السنان املكبلة بفوالذ جسور قسنطينة.
وصف أُْرج�وزي ورسد َخَببّي متعم�د اإليجاز وْزنه 
وج�دان وقافيته ال�روح الخالقة، جم�ل إيقاعاتها 
نوط�ات ازدواجي�ة التنقي�ط ورتيب�ة االنتقال من 

جملة إىل جملة.
قص�ة -أعتقده�ا- تصوِّر كربي�اء أنث�ى يف رؤيتها 
للذكر مجرد »هو« ضمن كينونة نيتشية التفلس�ف 

عم�ش من الس�وداوية غري مربر، بلقي�س املصابة 
بوص�ب التميُّ�ز، تميُّز الدراس�ة والتف�وق يف جميع 
مراحل التعلُّم والدراسة، شعور بالشموخ املخرسن 

بالحديد عتيد اللبنات، كمدينة عصية.
إياد الذي اس�توطن لس�انه هاروت الشعر واملاروت 
النزاري يكرس دفاعات بلقيس ويتمكن من إضعاف 
حصانته�ا وهدم حصونها يس�كن س�ويداء القلب 
من حيث لم تكن تتوقع، يتغلغل كالس�ائل الزالل يف 
كيانها ويذوب يف وجدانها ويغرس س�يف انتصاره 
يف باطنه�ا فتتلح�ف بقربه رداء وبرنس�ا تشكلهما 
مقاس�ا وق�ّدا، تختار األس�ود لونا ملوع�د الخطوبة 
وتنتظره، تنتظر حضوره، دخوله العامر الفاتح.. 
وتحل الفج�اءة ويغمر وجودها النبأ الكارس يف يوم 
عيدها وفرحها الذي أحاله القدر مأتما: ولم يكتمل 

القمر....

رغ�م الومض�ات الجمالي�ة يف منط�وق الخط�اب 
ومنسوج القصة تنقاد إرادة بلقيس إىل قوة القدر.

وأن�ت تتنقل من قصة يف اتجاه قص�ة أخرى تحال 
نفس�ك وتقذف من ضف�ة إىل ضفة تتلمس بقدميك 
صخ�ورا من جمر لتع�ود إىل األوىل مث�ل ابن القارح 
تلف�ح جبينك حمى الس�عري والوجع وأنت تتس�عر 
بفي�ح م�ن يس�بحون يف الس�عري يتوجع�ون م�ن 

مالمسة وابتالع الحمم.
يف »الس�مكة والن�ورس الطائ�ش« تج�د أو الراوية 
لم تتخل�ص من آثار »ول�م يكتمل القم�ر« إذ تنقل 
عدواها إليها وترمي شظاياها يف عمقك وسط هالة 
أس�لوبية راقية رغم ما تحم�ل من مشحون الوجع 

ورذاذه الجمايل املنعش.
ويس�تمر العنف�وان ال�راوي املت�ورط ع�ىل الوترية 
الرسدي�ة املتمي�زة ُتمطي�ك عىل صه�وة بوراقية ال 
تع�رف جناح�ا املتط�ى الحواج�ز ب�ني الفضاءات 
ويس�تحيل فرض التأش�رية عىل تحركاته، »الوجه 
املتك�رس« يف موطن الس�ديم ال ينجيل، يواجه مرُؤه 
قدره وتتصارع فوق رأسه اآللهة مرتاشقة باألقدار 
يف أن�ني الليل وهواجس النه�ار، إنها الوداع املرتجى 
يف أحض�ان الهالك، قصة ببيان البالغة ولغم الكلمة 
تفّجر عمق املعنى من القاع الس�حيق وفيه، وتحيل 
املبهم إىل االنكشاف ضمن اسرتيبتيزية املآل، وحني 
يستدعي جربوت الرتكيب واالتساق تتجىل الفلسفة 

التي تقرع أجراس الجس والتأمل واإلمعان.
وق�د تنجرف بتيار الجفاء يف قصة »حب من ورق«، 
الحكاي�ة الورقي�ة يف طّيها وبني س�طورها تحرتق 
تذاكر س�فر التقارب وتحزم حقائ�ب الفراق ُمعبَّأة 
بمكنوز االكتواء وجذوات احرتاق مسافات الهجر إىل 

البعد الالمحدود ونحو الضياع الكون�ي والالمك�ان.
ويف حض�ن »ذك�رى« ُتس�تحَض الذكرى وترس�خ 
يف ذه�ن ُم�راد مثل علق�ة رسطان ومضغ�ة وجع، 
كالطوفان الغامر للذاكرة بسحقه اللعني، ازدواجية 
امل�زج يف فسيفس�اء الكلمات ذات اللفظ�ة الواحدة 

والتوصيف الحامل لعديد الدالالت كالكنانة وجراب 
الِح�راب مدبب�ة الطعن�ات املصوب�ة نح�و الكاهل 
�ل الفراق  والقل�ب، رس�م ُمَنْمَنمات�ي الجرح ومعجَّ
واس�تالل الرغب�ة امللح�ة للرحيل ع�ن إرادة امتثاال 
لرغبة القدر القوي أمام ضعف املتألم واستس�المه 

عن طواعية.
ث�م ي�زاح الس�تار ع�ن مشهد آخ�ر م�ن املجموعة 
القصصي�ة.. ب�ل املشهدية وبكل مقايي�س التعبري 
ضم�ن  التفصي�ل  وفرش�اة  التصوي�ر  وتقني�ات 
رسم«عذراء املخمل األسود« اللوحة الحلقة الرئيسة 
من الفصل والس�تار املخميل ال�ذي يحتوي الحكاية 
ويضمر أعاجيبها ويشق أخاديد الحقيقة دسيس�ة 
أطياف األرواح وهاميات الدموع املنس�كبة ألوانا يف 
الشقوق وبني الخطوط، »بدأُت أمزج األلوان وأبعُث 
الحياة يف اللوحة، بدت متمردة عنيفة عذراء ممزقة 
يغط�ي نصفه�ا مخمل أس�ود....«، القصة ليس�ت 
نص�ا رسديا وحس�ب أو ثيمات تائه�ة يف اإلطناب، 
إنها حياة »الصابرة« الخمس�ينية العذراء، موناليزا 
»ليىل« املفضلة واملرش�حة الفضىل التي فّكت وثاق 

حريتها باختيارها اللوحة املرجع والرمز لرواقها.
وختامه�ا مفروض كت�ب للخاتمة في�ه أن تنقيض 
رغم تشبثها يف زمن معني، وغري متلبس بلون معني 
وال بعتم�ة أو ومي�ض محددي املعالم، ال يف ش�فق 
وال غل�س، إىل هنا تنتهي املجموع�ة يف زمن قيايس 
ب«لحظ�ة«، القصة النوب�ة املنقادة لعن�ان وعنف 
الصدمة التي تأتي يف لحظة وترحل يف لحظة، عندما 
تفقد الذاكرة كنعمة وتحاول اس�رتجاعها يف حجم 
نقمة، س�ّنة النس�يان التي تود التخل�ص منه كما 
تتمناه بلس�ما ومرهما لج�روح الذاكرة لحظة من 

إنسانية اإلنسان يف لحظاته املبهمة.
أم�ام خط�اب أدب�ي من مس�توى ه�ذه املجموعة 
القصصية لن تجد من بد سوى تمني فقدان الذاكرة 
ول�و زمن لحظ�ة وتستس�لم لرعشة، لل�ذة لوصلة 

موسيقية ونوبة مالوف قسنطيني.

عيىس عبد امللك
فزًت امل�رأة التي ش�اطرتني مقعد الطائرة 
اىل اسطنبول حينما، ضحكت فجأة بصوت 
عال وراح�ت تنظر ايل بحذر ط�وال الرحلة 
.م�اذا اق�ول له�ا كي تطم�ن ؟ ه�ل اقول 
له�ا اني رجل غري�ب األط�وار وأني بضعة 
اشخاص يف جسد واحد  يتقاذفني املوروث 
والدين واملذه�ب وتقاليد العشرية ونبوءات 
الغجر وف�وىض الدولة العميقة واني هارب 
م�ن واقع مرير ؟ هل اق�ول لها اني تذكرت 
نبوءة غجري�ة، قبل يومني حينما ، يف حالة 
مزاح، سألتها ان تقرأ طالعي فكان ان قالت 
} بع�د يوم�ني او ثالثة  ستس�افر بعيدا اما 
صديقك زير النساء الحالم هذا، فستصفعه 
نصف انثى ذات يوم { قالت للذي كان معي، 
فشمت يف داخيل به فقد صدع رأيس يف االيام 
االخرية بذكر تركية يف اس�طنبول .؟ يومها 
لم اكن قد نويت عىل السفر،ال ، لست ملزما 
بتعرية نف�يس لرفيقة س�فر مجهولة بعد 

سويعات ستغادر قلت يف داخيل ! 
   بع�د نومة عميقة يف فندق ارمادا، اعقبت 
س�هرة  يف اس�طنبول، غ�ادرت الرسي�ر. 
اخرجت منشفتي كي ادخل الحمام حينما 
عىل غ�ري توقع رٍن جرس التلفون .اس�تاذ 

مطلوب يف الرس�يبشن .م�ن يطلبني رجاًء 
؟ س�ألت. قري�ب لك يف طوارئ مس�تشفى 
املدينة. اجاب موظف االستعالمات. غريب، 
ان�ا ال اعرف احدا هن�ا، ال بد ان هناك خطأ 
م�ا. يف القاع�ة  ق�دم احده�م نفس�ه يل : 
سائق اسعاف مس�تشفى املدينة، ارجوك، 
رافقن�ي فهن�اك قريب ل�ك  يف حالة خطرة 

يري�دك. هي�ا، ال وقت لدين�ا. ليس يل قريب 
يف اس�طنبول وق�د وصلتها ام�س، قلت. ال 
اع�رف، طلب مني احضارك أهذا اس�مك ؟ 
نع�م . اذن رافقني وال نضيع الوقت رجاًء. 
ما ان دخلت ردهة الطوارئ حتى سألت عن 
اس�م الرجل .هذا اسم صديقي زير النساء 
الذي  ودعني يف مطار البرصة صباح امس 

. تفض�ل لرؤيت�ه. كان زير النس�اء ممددا 
ع�ىل الرسي�ر معص�وب ال�رأس واليدي�ن. 
يشك�و من رضوض .ال اصدق،  كيف حدث 
هذا ، متى جئت ؟عىل استعجال جئت بعدك 
واس�تقبلتني مايا يف املطار. من مايا ؟ وما 
الحكاية ؟ اس�ندني ألحك�ي لك رسي الذي 
خبأت�ه عنك .اس�ندته وقلت اح�ك  : ارملة 
تركية حدثت�ك عنها ذات يوم .غنية جميلة 
من اص�ل يونان�ي صادقتها ع�ىل صفحة 
الفيس من�ذ عامني ثم تط�ورت الصداقة. 
تتص�ل بي يف اليوم مرتني. ذات ليلة اتصلت 
بي وراح�ت تبك�ي ، هناك م�ن  يطاردني 
ح�د املضايقة والتهديد يطل�ب يدي للزواج 
.قل�ت ل�ه مخطوب�ة وخطيبي خ�الل ايام 
ق�ادم لنعل�ن الزواج .قال س�أقتلك ان كنت 
كاذب�ة. .قالت ماي�ا وراح�ت يف نوبة بكاء 
.ثم اردفت تعال ارجوك سأكون يف انتظارك 
يف مطار اس�طنبول .ان�ا محرجة تماما فال 
تخي�ب ظن�ي . ال تفك�ر يف املصاري�ف ك�ل 
يشء يف خدمت�ك .انا وما املك لك قالت مايا 
. وك�ان ان وافق�ت. تذكرت ان�ه، ذات ليلة 
يف حال�ة س�كر، ص�دع رأيس بوصف جمال 
امرأة تركية مغرمة به حد النخاع . يف مرأب 
املطار ركنت مايا س�يارتها الحديثة . كانت 

يف منتهى املرح  واالناقة . ادهشتني شقتها. 
من اول نظ�رة  ادركت انها ارادت ان يكون 
لقاءن�ا اس�طوريا .منبه�را بحض�ور مايا 
اطلق�ت العنان للفرح املكبوت . يف منتصف 
الليل قادتني مايا اىل مخدع النوم ومثل لبوة 
هجم�ت ع�يل وجردتني من ثياب�ي .وقفت 
عاريا .حدقت يف وقالت ماذا تنتظر؟ جردني 
من مالبيس اليست لديك يدان ام لست اروق 
ل�ك ؟ . كن�ت يف غاية النشوة والس�كر اردد 
مثل املنوم مغناطيس�ا اجمل م�ن الجميلة 
انت ، حلت عقدة شعرها . تركته ينثال عىل 
كتفيها . خلعت بدلة الزفاف وبخفة مددت 
يدي. امس�كت عقدة حمال�ة الصدر النافر 
بتحد. كن�ا واقفني وجها لوج�ه امام مرآة 
بحجم انسان .تكومت الحمالة عىل ارضية 
الغرفة، وكان�ت املفاجأة الت�ي صعقتني . 
لم يكن ملاي�ا ثديان بل ش�امتان صغريتان  
بحجم حبتي رمان عىل صدر مس�طح مثل 
س�طح منضدة  ! لقد كان�ت مايا رجال، ما 
هذا ؟ بكل قوة رصخت كامللسوع. هل انت 
رجل ؟ كنت. قالت  بغنج غانية تتقن مهنة 
االغ�واء .ال افهم، م�اذا تعنني بكنت ؟  كنت 
رج�ال ثم تحول�ت،  أال اروق ل�ك ؟ طبعا ال، 
ك�ان علي�ك ان تصارحيني. م�اذا اقول لك 

؟ الحقيق�ة .اردت�ك ان تراه�ا دون وصف . 
واآلن ؟ ع�يل ان اغ�ادر. لن تغ�ادر رصخت 
مثل مجنون�ة او مجنون .اس�ندت ظهرها 
اىل الباب وافردت يديها عىل ش�كل عارضة 
وراحت تك�رر بصوت عال  ل�ن تخرج . بل 
اخ�رج  رصخت غاضبا ث�م صفعتها ودون 
ابط�اء ردت الصفع�ة . س�تخرج بىل ولكن 
جث�ة هامدة قال�ت وصوبت نح�وي فوهة 
مس�دس خطفته  من ج�رار قريب . وقفت 
حائرا مرعوبا .ما رأيك ؟ قالت .رايي اغادر.  
ل�ن تغ�ادر. ال ترغمني عىل قتل�ك . توقفت 
هنيئ�ة ث�م اتجه�ت  نح�و ناف�ذة الشقة. 
فتحتها عىل مرصاعيها وقذفت كل مالبيس  
املكومة عىل منضدة قرب النافذة من رشفة 
الشقة. اس�تدارت نح�وي  ورصخت اخرج 
واال بعث�رت مخك عىل ارضية الغرفة. رأيت 
االرصار يف عينيه�ا ودون وع�ي يف منتصف 
اللي�ل خرج�ت عاريا  . لم يس�تطع س�ائق 
س�يارة كب�ح جماحه�ا . فاج�أه منظري 
غ�ري املتوقع يف ش�ارع خال من الس�يارات 
والس�اِبلة . اطلق�ت ضحك�ة حينم�ا رأيت 
اصابع ك�ف مايا  مغروس�ة يف صفحة خد 
صاحب�ي . لقد صدقت نبوءة تلك الغجرية ، 

قلت لزير النساء شامتا  ..!!! 

 

قصص قصرية جدا

يف زحمِة العمِر آماٌل تطارُدني
منها هربُت فلم أطمْع بأهواِء..

حتى ركبُت بحاَر الهّم من وجيل
وغرّبْتني دياٌر يف مدى الرّائي..
وأسكنتني دياراً ال وجوَه لها

وأمطرْتني بالياها بأعداِء..
من سالِف الحّب كاَن الوجُد يشبُهني

حتى املرايا جنوٌن بني أشيائي..
من سالِف الُحّب وجداٌن طوى مدناً

قد أرهقْتُه سنوُن العشِق والّداِء..
يا آهَة الروِح يف الرتحاِل أرضحٌة

أّنى انثنينا فال عشٌب بال ماِء..
إّني كرسُت عصا تسياِر أنجمنا

يف كّل عنٍي أرى ِظالً ألشالئي..
يا آهَة الّدرِب كم آٍه غرسُت هنا

كم خطوٍة أرُسجْت من دوِن إبطاِء..
بني القطاراِت وّزْعنا رسائلَنا

بنَي املطاراِت ِسْفٌر من ندى النائي..

يف زمحِة العمر...
د. وليد جاسم الزبيدي

اعداد / وائل اجلبوري
بل�دة  يف  كرس�تي  أجاث�ا  ول�دت 
س�نة  إنكل�رتا  بجن�وب  صغ�رية 
وه�ي  والده�ا  وت�ويف  م   1890
صغ�رية. تعلّم�ت يف البيت عىل يد 
أّمها التي ش�جعتها ع�ىل الكتابة 
من�ذ طفولتها. أرس�لتها أمها إىل 
باريس وهي يف السادس�ة عرشة 
لتتعل�م ع�زف البيان�و والغن�اء. 
أجادت أجاثا العزف لدرجة كبرية 
إال أن خجلها وخوفها من الظهور 
منعها من أن تكمل يف هذا املجال.
لطامل�ا ردَّدت ه�ذه الكاتب�ة، أن 
أعظم متعة يحس بها املؤلف هي 
اخرتاع الحبكاِت..!! ففي قصصها 
ورواياتها كما يف مرسحياتها نجد 
ذل�ك الك�م الهائ�ل م�ن )األلغاز( 
س�واء  الغامض�ة(  و)الحبك�ات 
ك�ان ذل�ك يف البن�اء القصيص أو 
املعم�ار الدرام�ي أو يف الح�وار أو 
الشخصي�ات، بل حتَّ�ى يف اختيار 
مواق�ع األح�داث الت�ي غالب�اً ما 
تك�ون مشوق�ة: مواق�ع أثري�ة، 
مدن رشقية، معاب�د، قصور ذات 
طاب�ع، فن�ادق ممي�زة، قطارات 
صح�ارى  مضاي�ق  طائ�رات،  أو 
مقطوعة، أنهار لها تاريخ... الخ، 
ويف الع�ادة تلجأ الكاتبة إىل تكنيك 
أو  )الحيل�ة  إىل  يس�تند  قص�يص 
الخدعة( كأسلوب إثارة وتشويق 
مفعم بالغموض، محرك لخيالها 
الخصب، يس�تدرج لغتها السيالة 
االنس�يابية يف تي�ار متص�ل م�ن 
ال�رسد النث�ري املج�رد واملتصف 
أحياناً باألطن�اب واإلطالة، ولكي 
تبع�د امللل ع�ن الق�ارئ تعمد إىل 

إقحام بعض األلغاز والرموز التي 
تحتم�ل التأوي�الت والتفس�ريات 
املتض�ادة يف آن مع�ًا، وبذلك تشد 
الق�ارئ إىل متابع�ة الح�دث دون 
أن تبتعد به عن املحور األس�ايس 
للبن�اء الدرامي ال�ذي خططت له 
بإتق�ان، لك�ي ال يخ�رج عمله�ا 

مسطحاً فجاً.
ويف ح�االت قليلة تعم�د إىل إدخال 
واقع�ة م�ن حياته�ا يف رواي�ة أو 
قص�ة بعد إج�راء تموي�ه يضيع 
فرص�ة الكش�ف ع�ن حقيقتها، 
م�ن ذلك ما أش�ار إلي�ه )مالوان( 
يف مذكرات�ه فيم�ا يخ�ص رواي�ة 
يق�ول  املمرسح�ة،  )التجوي�ف( 
»وهناك إش�ارة ترتب�ط بحدث يف 
حياتي أود أن أذكرها، يقول س�ري 
هنري يف الرواي�ة: ))هل تتذكرين 
يا عزيزتي أولئك األش�قياء الذين 

هاجمونا يف ذل�ك اليوم يف الجانب 
اآلس�يوي م�ن البس�فور؟ كن�ت 
أصارع اثن�ني منهم كانا يحاوالن 
قت�يل، وم�ا ال�ذي فعلت�ه لويس؟ 
أطلق�ت رصاصتني، لم أكن أعرف 
أن�ه لديها مس�دس، كانت أصعب 
نج�اة يف حيات�ي(( ه�ذه حكاية 
حقيقية والف�رق الوحيد أن أجاثا 
اللي�دي انكاتي�ل يف  ع�ىل خ�الف 
الرواية كانت قد س�لَّحت نفس�ها 
ليس بمسدس بل بصخرة مدورة 
»لم تأخذ أجاثا كريستي كروائية 
م�ن  رواياته�ا  أح�داث  جرائ�م، 
املحاك�م،  أو  س�جالت الرشط�ة، 
كما فعل غريها من كتَّاب روايات 
الجرائم أمثال روايات )مع س�بق 
اإلرصار والرتّصد( ترومان كابوت 
1967 و)أغني�ة الج�الد( نورمان 
ميللر 1979 و)إني اتهم( غراهام 

يف  قت�ل  غري�ن 1981 و)جرائ�م 
أطلنطا( جيم�س بولدوين 1985 
وكذل�ك قصص سومرس�ت موم 

املختلفة.
�ة منهج ممي�ز للكاتب�ة، أنها  ثمَّ
تبتع�د عن التأويل الرمزي للحدث 
ومن�ح القارئ متع�ة الوصول إىل 
التأوي�ل الواقع�ي وف�ك طالس�م 
الغموض والغوص يف بحر التشابك 
الساحر لعالقات أشخاص الرواية 
ببعضهم من جه�ة وبالحدث من 
جه�ة أخ�رى، وتض�ع الجمي�ع: 
الق�ارئ والحدث وأبط�ال الرواية 
تحت رهبة قدس�ية املك�ان الذي 
اختارته مرسح�ًا ألحداثها وغالباً 
م�ا يكون ه�ذا املوقع كم�ا ذكرنا 
أسطورياً ساحراً.!! وميزة أخرى: 
أنها تح�رك األبطال واألش�خاص 
وفق صي�غ دراماتيكية مزدحمة 
بالخلفيات والتفاصيل، وتتصاعد 
ح�رارة األح�داث لتص�دم القارئ 
بنهايات مفجعة، بي�د أن الكاتبة 
تق�دم تراجيدًي�ا الفجيع�ة ع�ىل 
أنه�ا حدث عاب�ر يتقبل�ه القارئ 
املس�تمتع عىل أنه أمر الب�دَّ منه. 
هك�ذا ه�ي الحي�اة ب�رأي أجاث�ا 
كريس�تي، تي�ار ج�ارف متص�ل 
مفع�م بالتفاصي�ل واملف�ردات ال 
تتوق�ف النتظ�ار أح�د أو للحزن 
تنب�أت  بذل�ك  وكأنم�ا  علي�ه، 
بنهاياتها، هكذا كان رحيلها يوم 
12 يناي�ر 1976، يقول )مالوان(: 
الصفح�ات  إىل  وصل�ت  عندم�ا 
األخرية من هذه املذكرات توفيت 
عزيزتي أجاثا بس�الم بينما كنت 
أدف�ع كرس�يها ذي العج�الت إىل 

حجرة الجل�وس بعد تناول طعام 
الغ�ذاء، ال يع�رف س�وى القليلني 
معن�ى العيش بانس�جام بجانب 
ذه�ن واس�ع الخيال مب�دع يلهم 
الحياة بالحيوية، لقد كانت أجاثا 
كريس�تي، روائي�ة مدهشة حقاً، 
امتلكت لغتها وأسلوبها وطريقتها 
يف بناء الرواية، واحتفظت بذاكرة 
قوي�ة تخ�دم تعاقب األح�داث يف 
رواياته�ا وقصصه�ا وتتفن�ن يف 
أبطاله�ا وف�ق الس�ياق  تحري�ك 
الدرامي الذي اختارته لكل رواية. 

موقعها يف األدب البولييس
ع�ىل  كريس�تي  أجاث�ا  تربع�ت 
عرش روايات الجرائم اإلنكليزية 
طوال نصف ق�رن دون مزاحمة، 
ولعل دراس�ة الناقدة الربيطانية 
أدب  ع�ن  س�يمونز(  )جولي�ان 
رواي�ات  وتقني�ات  الجريم�ة 
الجرائم التي صدرت بعدة طبعات 
من�ذ ع�ام 1985، تمن�ح أجاث�ا 
كريس�تي املكانة الت�ي حققتها 
ع�ىل  الجريم�ة  أدب  مي�دان  يف 
صعيد عامل�ي، وقارئ كريس�تي 
أدن�ى  دون  يلح�ظ  باإلنكليزي�ة 
ش�ك أنها استخدمت لغة وسطى 
سلس�ة وس�ياله، أنها ل�م تكتب 
بلغ�ة )شكس�بريية( عالية رغم 
أنها ارتقت بأعمالها عن مستوى 
اإلنكليزي�ة املتداول�ة أعن�ي لغة 
املحادثة اليومية ولعل هذا يفرس 
رواج قصصه�ا ورواياته�ا ل�دى 
األوس�اط الشعبي�ة يف بريطاني�ا 
وأوروب�ا وم�ا وراء البح�ار، كما 
إىل  ترجمته�ا  س�هولة  يف�رس 

مختلف لغات العالم.
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حسن علي البطران 
1) تالل رخوة (

عبس يف وجهها ..
أدارت ل�ه ظهره�ا وذهب�ت ، رأى أم�واج 

صخور تتالطم ، سال لعابه ..!
ناداها ..

التفت إليه ..
- وقالًت: دعني فقد وهبت املرتفعات ملن 

يستحقها ، وخاصة الهضبتني ..!!
2) جريان يف واد به رمل (

عشقت�ه ، نب�ض قلبه�ا ، حلم�ت ب�ه ، 
ابتس�مت ، قال لها أبادلك يف لون عشقك ، 

وخفقات قلبي نحوك تتمايل .
اختفت عنه ..!

أهمل�ت جهازه�ا املوباي�يل ، ج�ن وكرس 
أقالمه امللونة ، لبس أثوابه مقلوبة ..!!

                      ٣) بريق جدار (
بلغ�ه أن أباه أعتىل كرس�ياً رفيعاً ، نادى 
أصحاب�ه وأقام مأتم�اً ، زار املقربة وحدد 

مكاناً للحدة .،!
صف�ق خلفه املارة وُضِعف�ت عليه الزكاة 

!..
علم أبوه وأحرث املقربة ..!!

٤) وراء ضوء القمر (
رم�ت عباءته�ا ومش�ت خل�ف األغنام ، 

سقط املطر  ولم تتبلل مالبسها ..!
ش�جريات حوله�ا ترتاقص ، ص�وت عال 

حرمها من رشب حليب املاعز ..!
انته�ت ) ي�الس ( من جمع ثم�رة الفطر 

قبل الرشوق  .
5) يوميات بها رماد (

قبيل هروب الشم�س اىٕل مخدعها يجلس 
عىل حصري يف حديقة منزله ، ويتكىء عىل 
كوم�ة من بقايا مالبس قديم�ة ، وأمامه 
استكانة شاي ، فنجان قهوة ، وكأس بها 

ماء ..
يحتيس القهوة ويتناول استكانة الشاي ، 
يمسك قلمه ويداعب وريقات بمقطوعات 
شعرية ، ال تخلو من غزل عفيف ، زوجته 
تناديه ، توقف حبل أفكاره ، يسمع نداءها 
، يتجاهل�ه .. يط�رق الباب م�ن الخارج ، 
طفله يمزق تنورة بنت الجريان » سهام » 
، يس�قط القلم من يده ، تنكرس الكأس ، 
يتدفق املاء ، تتبلل الوريقات ، يبتسم أمام 
طفله ، يعيد ترتيب أوراقه املبللة ويهدي » 

سهام » ديوانه الجديد ..!!

ال أبيع بساطاً جلسُت جبانبه



زي�ت الرضو هو أحد أن�واع الزيوت 
بالرائح�ة  تتمي�ز  الت�ي  النباتي�ة، 
النفاذة والعطرة، ويتم اس�تخراجه 
من شجرة ُتسمى “ شجرة الرضو” 
كما ُيطلق البعض عليها أيضاً اسم 

“شجرة الطرو”.
م�ن  املُس�تخرج  الزي�ت  ويدخ�ل 
ش�جرة الرضو يف يف صناعة البخور 
والعطور والكثري من مستحرضات 
التجميل، إذ يحت�وي عىل %90 من 
الده�ون غ�ري املُشبع�ة، إضافة إىل 
مض�ادات األكس�دة الت�ي تس�اعد 
البكرتي�ا والفطري�ات  يف مقاوم�ة 
والجراثيم، وهو ما يجعل له العديد 
م�ن االس�تخدامات الطبية يف عالج 
العدي�د م�ن األم�راض، إضاف�ة إىل 

فوائ�ده العدي�دة يف ع�الج مشاكل 
الشعر والبرشة.

وأبرز فوائد زيت الرضو للبرشة:
-1يس�اعد زيت ال�رضو يف ترطيب 
البرشة بشكل رائ�ع، حيث يمنحها 
النعومة والنضارة خاصة يف أوقات 
الشتاء التي تواج�ه خاللها البرشة 
مشاكل الجفاف والتشققات بشكل 

مستمر.
-2يعال�ج زي�ت ال�رضو يف ع�الج 
ح�روق الشم�س الطفيف�ة التي يف 
حالة عدم معالجته�ا بشكل فّعال، 
تظهر آثارها عىل البرشة عىل شكل 

تجاعيد وخطوط رفيعة.
-3يس�اعد زيت الرضو يف التخلص 
من حب الشباب والبثور وآثارهما، 

الت�ي قد تصل يف بع�ض األحيان إىل 
ندبات واضحة ع�ىل الجلد، يصعب 

عالجها.
-4يس�اعد زي�ت ال�رضو يف ع�الج 

تشققات الشفاه.
-5يس�تطيع زي�ت ال�رضو ع�الج 

النمش الذي يصيب الوجه.
-6يعال�ج زيت ال�رضو الكلف الذي 
يصيب الوجه وبعض أجزاء الجسم 

أحياناً.
-7يمك�ن اس�تخدام زيت الرضو يف 
عالج االلتهاب�ات الجلدية والتقليل 
م�ن حساس�ية الجلد، إذ ل�م تثبت 
ل�ه أي آث�ار جانبية ض�ارة يف حال 
اس�تخدامه بشك�ل معت�دل وغ�ري 

مفرط. 
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بالتقلي�ب اىل ان يتجم�ع الخلي�ط 
جيدا ويتجانس مع بعضه.

3. للتغطية: يف طبق واس�ع ضعي 
جوز الهند

4. ش�كيل الخليط اىل كرات صغرية 
ثم مب�ارشة ضعيها يف ج�وز الهند 
الجوان�ب  كاف�ة  ع�ىل  وحركيه�ا 

لتتغطى جيدا.

نع�م تس�تطيع النمل�ة أن تدخ�ل إىل اذن اإلنس�ان وهو نائ�م، فهي جزء 
مفتوح من جس�مه، وليس بمغلق، لكن مس�ألة وصولها إىل الدماغ فهي 

مرفوضة علمياً وتعد خرافة منترشة.
النمل�ة تدخ�ل إىل االذن، لكنها تواجه الرتكيب الداخ�يل هذا الرتكيب ليس 
فق�ط أنه غاي�ة يف التعقيد، بل مدع�م بمواد صمغية، إضافة إىل وس�ائل 
دفاعية مختلفة من قناة إىل أخرى، مما يجعل بقاء النملة صعباً عىل قيد 

الحياة، ألنها ستعيش وكأنها يف متاهة.
ق�د تصمد النمل�ة يف األذن، ولكنك س�تشعر بتأثري ذل�ك، وأي طبيب أذن 

سيعرف األمر بسهولة، لكن مسألة وصولها إىل الدماغ مستحيلة!
ف�ال يوجد أي وس�يلة للنملة أن تصل إىل الدماغ، ألن�ه ليس هناك أي قناة 
مفتوح�ة ب�ن األذن والدماغ، مم�ا يجعل وصول النم�ل إىل الدماغ مجرد 

خرافة!

يتعرض األزواج للريبة والشك من وقت 
آلخر بش�أن عالقتهما ووفاء بعضهما 
لبعض، وهذا أمر طبيعي. ولكن، هناك 
عالمات وإشارات معينة تدل عىل وفاء 
الزوج�ن لبعضهم�ا وع�دم خيانتهما 

لبعض، تعرف عليها:
 -1 التلقائي�ة واله�دوء عن�د االهتمام 
بعادة جديدة أو الحصول عىل أصدقاء 

جدد:
ويعن�ي ه�ذا، أن�ه عن�د اهتم�ام أحد 
الطرفن بعادة جديدة كالذهاب ملكان 
مع�ن ك�ل يوم�ن، أو الحص�ول عىل 
صدي�ق جديد، يك�ون هادئ�اً وتلقائياً 
بشأنه�ا، فعن�د س�ؤال الط�رف اآلخر 
ع�ن ه�ذه الع�ادة أو ذل�ك الصديق، ال 
يس�تخدم الطرف األول وسيلة دفاعية 
يف الرد عىل الطرف اآلخر، مما يؤكد أنه 

ال يوجد شئ خاطئ فيما يفعله. 
-2عدم فق�دان االهتم�ام أو االهتمام 

الزائد عن الحد: 
الخيان�ة أو الدلي�ل ع�ىل ع�دم الوفاء، 

يأتي دائم�اً مصطحباً بقل�ة االهتمام 
بالط�رف اآلخ�ر، أو يف ح�االت ن�ادرة 
يك�ون االهتمام زائداً ع�ن الحد بشكل 
مبال�غ في�ه ويث�ري الريب�ة، وعىل غري 

العادة. ولكن، إذا ظل الشخص مهتماً 
بزوج�ه ويولي�ه االهتمام ال�ذي عهده 
علي�ه دائم�اً، فيدل ذلك ع�ىل وفائه به 

وعدم قيامه بالخيانة. 

-3العالقة الحميمية: 
يعت�اد الزوج�ن ع�ىل قدر مع�ن من 
العالقة الحميمية يف عالقتهما، وإذا ما 
ظل ذلك القدر مس�تمراً فيدل عىل عدم 

الخيانة. 
-4تخطي الخالفات البسيطة: 

يتع�رض األزواج ب�ال ش�ك لج�داالت 
ونقاش�ات ح�ادة تتخل�ل عالقتهم�ا. 
ولكن، إذا ما تصاعد أي جدال صغري أو 
نقاش حاد معتاد إىل شجار كبري فيدل 
ذلك عىل عدم احتم�ال الطرف الخائن 
للط�رف اآلخر، واس�تغالله أي فرصة 

لقطع التواصل بينهما. 
5 -السؤال املبارش: 

وه�ي أصع�ب طريقة ملعرف�ة إذا كان 
أحد الزوج�ن خائن، الس�ؤال املبارش 
للطرف الذي ُيشّك أنه خائن، وبالطبع 
يجب عدم توجيه هذا السؤال إال إذا ما 
أصبح ظاهراً جداً خيانة أحد الطرفن 
لآلخ�ر. وإذا كانت اإلجاب�ة بنعم، هذا 
األمر س�يغري من كل ش�ئ، أم�ا إذا ما 
أجاب الط�رف الخائن بال وهو يكذب، 
سيكون واضحاً عليه كذبه، وإذا أجاب 
بال وهو صادق، سيكون أيضاً واضحاً 

صدقه. 
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يعتق�د كث�ريون ب�أّن الحف�اظ عىل 
الصح�ة الجي�دة يتطل�ب مجه�ودا 
كبرياً، إال أن هناك العديد من العادات 
الصحية الجي�دة التي يمكنك القيام 
بها يف أقل م�ن 60 ثانية وتضمن لك 

صحة أفضل:
ترك األحذية عند باب املنزل

ق�د ال تكون ع�ادة ترك الح�ذاء عىل 
عتب�ة باب املن�زل قبل الدخ�ول إليه 
ع�ادة عف�ا عليها الزم�ن، فقد تبن 
أن ه�ذه الع�ادة هي أفض�ل طريقة 
إلبقاء امللوثات الضارة خارج املنزل. 
حي�ث تس�اهم ع�ادة إبق�اء الحذاء 
خارج املنزل يف منع دخول األوساخ، 
الصخور واملواد املسببة للحساسية 

إىل منزلك.
تفريش اللسان

تتطلب الوقاية من تسوس األسنان 
اليومي�ة  العناي�ة  اللث�ة  وأم�راض 
باألس�نان م�ن تفريش وإس�تعمال 
أن  إال  وغريه�ا،  التنظي�ف  خي�ط 
تفريش اللس�ان يعد خط�وة هامة 
أخ�رى إلبق�اء فمك نظيفاً بحس�ب 

أطباء األسنان.
فمؤخرة اللس�ان تعد مكان�ا مثاليا 
لنمو البكترييا وغريها من الجراثيم 
الت�ي ق�د تجع�ل لتنفس�ك رائح�ة 
كريه�ة. ل�ذا وبع�د أن تنته�ي م�ن 
تنظي�ف أس�نانك، قوم�ي بتفريش 
لس�انك بلط�ف م�ن املؤخ�رة حتى 
املقدم�ة، فإن القيام به�ذه الخطوة 
مرة واحدة عىل األقل يف اليوم يساعد 

يف إزال�ة البكتريي�ا املس�ببة للب�الك 
وجزيئ�ات الطع�ام التي ق�د تكون 
عالقة يف اللس�ان ويف منحك أنفاسا 
منعش�ة. س�تجدين فرايش أس�نان 
م�زودة ب�رأس ذي وجه�ن، واح�د 

لألسنان وآخر للسان.
العطس يف كم القميص

ماذا ل�و فاجأتك نوب�ة عطاس ولم 
يك�ن بحوزتك مندي�ل لتغطية فمك 
يف  العط�س  إذن  إخت�اري  وأنف�ك؟ 
ك�وع يديك أو كتف�ك، وذلك لتتجنب 
إس�تخدام يدي�ك الت�ي ق�د ال تكون 
نظيف�ة كفاي�ة مما يس�هل عملية 
نرش الجراثيم. كما يس�اعد العطس 
يف ك�م القمي�ص ع�ىل من�ع إطالق 
الجراثيم يف اله�واء بحيث تحط عىل 
األس�طح املتك�ررة اللم�س مما قد 
يرض باآلخرين. فهذه الطرق تساهم 
األطف�ال  الحف�اظ ع�ىل صح�ة  يف 

والبالغن خصوصاً يف املواس�م التي 
يكثر فيها الزكام والرشح.
إضافة مذاق مختلف للماء

يمكن�ك إضافة رشائ�ح من الليمون 
الحام�ض أو الربتق�ال إىل كوب املاء 
ال�ذي ترشبين�ه أو بض�ع أوراق من 
النعن�اع الطازج، إلضاف�ة نكهة اىل 
املاء الذي صار مماًل بالنس�بة إليك. 
تأت�ي هذه الطريق�ة لتشجيعك عىل 
تناول الكمية الكافية من املاء خالل 
الي�وم يف ح�ال كنت من األش�خاص 

الذين ينسون فعل ذلك.
إراحة العينن

يميض كثري م�ن املوظفن والطالب 
التحدي�ق  يف  عدي�دة  س�اعات 
املختلف�ة  اإللكرتوني�ة  بالشاش�ات 
خ�الل النه�ار، مم�ا يجه�د العينن 
وي�ؤدي اىل الصداع. ينص�ح الخرباء 
بإتب�اع قاع�دة 20-20-20 إلراح�ة 

العينن، والتي تق�يض باإلبتعاد عن 
الشاش�ة كل20 دقيقة والنظر مدة 
عن�ك  يبع�د  أي يشء  إىل  ثاني�ة   20
مس�افة 20 قدماً. أو الوقوف خالل 
ف�رتات الراح�ة هذه مم�ا يجدد من 

نشاطك.
إستخدام الواقي الشميس بإستمرار

م�ن  الواق�ي  املس�تحرض  تطبي�ق 
الشمس يؤم�ن الحماية للبرشة من 
عالم�ات التق�دم يف العم�ر، كما أنه 
يس�اعد يف التقليل من خطر اإلصابة 

برسطان الجلد.
وضع ليفة الصحون يف املايكرويف

ليف�ة  أن  اىل  الدراس�ات  تش�ري 
تنظيف الصحون ه�ي أكثر األدوات 
املنزلية إحتضاناً للملوثات املس�ببة 
لألم�راض. ويعود الس�بب يف ذلك إىل 
أنه�ا تس�تخدم لتنظيف ع�دة أنواع 
مختلفة من األطعم�ة، مما يجعلها 

مكاناً مثالياً لنمو البكترييا.
لتعقيم الليفة ضعيها يف املايكرويف 
مل�دة 30 ثاني�ة ك�ل مس�اء وقومي 

بتغيريها كل أسبوعن.
عندم�ا  الع�رشة  اىل  بالع�د  قوم�ي 

تكونن غاضبة
إن أخ�ذ نفس عميق وبطيء بن كل 
رقم والذي يليه يساعد عىل التخفيف 
م�ن الشع�ور بالغض�ب إىل جان�ب 
تشتيت الذهن عن س�بب الس�خط، 
إىل أن تهدأي�ن بعد قلي�ل وتواجهن 
املوق�ف بشك�ل يحافظ ع�ىل صحة 

جهازك العصبي.
األنان�اس غذاء رائع ل�ه العديد م�ن الفوائد 
الصحي�ة. فهو لذي�ذ وحلو ول�ه طعم قوي، 
وه�و أيض�اً غن�ي باألنزيم�ات، بم�ا يف ذلك 
الربوميلن وفيتامن C. ولإلس�تفادة بشكل 
كام�ل م�ن فوائ�ده، يفّضل مزجه م�ع املاء 

للحصول عىل ماء األناناس.
كيفية إعداد ماء األناناس

ماء األناناس س�هل التحض�ري، حيث يكفي 
تقشري األناناس وتقطيع�ه إىل قطع. ضعيه 
وباالضاف�ة  امل�اء وارشب�ي.  م�ن  يف ك�وب 
إىل كون�ه لذي�ذ، فإن م�اء األناناس يس�مح 
باالس�تفادة بشك�ل أفض�ل من فوائ�د هذه 

الفاكهة اللذيذة.
ينص�ح برشب ماء األنان�اس كل صباح عىل 
معدة فارغ�ة، لكي يحصل الجس�م عىل كل 

املعادن والفيتامنيات واملغذيات.
فوائد ماء األناناس

م�اء األناناس ل�ه العديد م�ن الفوائ�د التي 
تحسن صحة الجسم بشكل عام:

مكافحة االلتهابات
أحد الفوائد الرئيسية لألناناس هو مكافحة 
االلته�اب بفض�ل انزي�م الربوميل�ن، وه�و 
الفواك�ه  م�ن  العدي�د  يف  املوج�ود  االنزي�م 

االستوائية. ويس�اعد هذا االنزيم القوي عىل 
التخلص من الس�موم وق�د يخفف االلتهاب 
وتأثريه عىل أنس�جة وأجهزة الجس�م. يجب 
عىل األش�خاص الذي�ن يعانون م�ن التهاب 
املفاص�ل واإلصاب�ات الرياضية تن�اول ماء 

األناناس لتخفيف االلتهاب بشكل كبري.
املساعدة عىل فقدان الوزن

م�ن األس�باب الجي�دة األخ�رى ل�رشب ماء 
األنان�اس يومياً هو قدرته عىل تعزيز فقدان 

ال�وزن. األناناس غن�ي باأللياف، وهذا يعني 
أن�ه يتحلل ببطء من قب�ل الجهاز الهضمي. 
بالتايل، يشعرك م�اء األناناس بالشبع لفرتة 
أطول، وح�ن ترشبين�ه عىل مع�دة فارغة، 

ستشعرين برغبة أقل بتناول الطعام.
تنظيف الكبد واألمعاء

يساعد الربوميلن عىل التخلص من السموم، 
ورشب ماء األناناس يس�اعد الكبد واألمعاء 

عىل التنظيف الذاتي بشكل طبيعي.

تعتمد املرشوبات الغازية عىل طاولة الطعام بشكل اعتيادي، س�واء لدى 
العائل�ة يف املن�زل أم يف املطاع�م الخارجية، واعتياد األطف�ال عىل تناولها 
بكث�رة، ويف الت�ايل أبرز األخط�ار العرشة التي تدفعك ملن�ع تناول األطفال 
له�ذه املرشوب�ات: 1. ال تحت�وي املرشوب�ات الغازية ع�ىل أي عنرص من 
العنارص الغذائية، مما يعني أن رصيد املواد الغذائية صفر، كما أنها غنية 
بالس�عرات الحرارية والس�كر، و تظهر الدراس�ات وجود صلة قوية بن 

استهالك املرشوبات الغازية والسمنة لدى األطفال.
2. تعم�ل املرشوب�ات الغازي�ة عىل كب�ح الشهي�ة لذلك تقلل م�ن تناول 
األطفال لألطعمة الغذائي�ة املفيدة، لذلك فقدان الشهية يضعف الحصول 
عىل العنارص الغذائية املهمة من فيتامينات ومعادن التي يتطلبها الجسم 

للنمو بشكل سليم.
3. يعترب الفوس�فور، أحد املكونات الشائع�ة يف املرشوبات الغذائية، الذي 
يعم�ل عىل امتصاص الكالس�يوم م�ن العظام، وكذلك بالنس�بة للفتيات 
الالتي يتناولن املزيد من املرشوبات الغازية أكثر عرضة لهشاشة العظام، 
بحيث أصب�ح األطباء قلقن بشأن التأثري الصحي الس�تهالك املرشوبات 

الغازية عىل الفتيات يف سن املراهقة.
4. تظهر الدراس�ات وجود صلة مبارشة بن تسوس األسنان واملرشوبات 
الغازية، حيث ال يس�بب السكر تسوس األسنان فحسب، بل إن األحماض 
املوجودة يف الصودا تحفر مينا األس�نان، ويمكن أن يبدأ الحمض يف إذابة 
مينا األس�نان خالل )20( دقيقة فقط، وقد أبلغ أطباء األس�نان عن فقد 
كامل ملينا األس�نان األمامية لدى الفتيان والفتيات يف سن املراهقة الذين 

يرشبون املرشوبات الغازية بشكل معتاد.
5. م�ن املع�روف أن الكافين يس�بب اإلدمان الجس�دي وُيخ�ل بالتوازن 
الطبيعي للكيمياء العصبية يف العقول النامية لألطفال، و يحفز الكافين 
الغدة الكظرية دون توفري التغذية التي تحتاجها بكميات كبرية، باإلضافة   

اىل أن�ه يؤدي إىل إرهاق الغدة الكظرية، خاصة عند األطفال، و يحتوي كل 
)360( م�يل جرام من املرشوبات الغازية ما نس�بته )38-35( ميل جرام 

من الكافين.
6. تناول املواد الغازية بشكل يومي يمكن أن يؤدي إىل اضطرابات الس�كر 

يف الدم، بما يف ذلك مرض السكري املبكر لألطفال.
7. )األسبارتام ( مادة فعالة لتعزيز سموم املخ واضطراب الغدد الصماء، 

تستخدم يف صناعة  املرشوبات الغازية الخاصة بالحمية.
8. حمض الس�رتيك، املوج�ود غالًب�ا يف املرشوبات الغازي�ة، يحتوي عىل 
آثار م�ن مادة)MSG(، وهي مادة )الغلوتام�ات أحادية الصوديوم( التي 
 )MSG( تعترب مادة س�امة ترض بالدماغ، باإلضافة اىل الرتكيز العايل ملادة

املتواجد يف املنكهات الصناعية.

وم�ع بدء الع�ام ال�درايس واق�رتاب الطفل من 
مجتم�ع املدرس�ة ع�ىل األم األخ�ذ بالنصائ�ح 
التالية؛ لكي تنبه طفلها إىل اكتشاف املتحرشن 
وتجنبهم، والتي أدلت بها األخصائية النفس�ية 

املقيمة يف بريطانيا حنان زين الدين:
• يجب أوالً أن تعمل األم عىل تعميق وتثبيت ثقة 

الطفل بنفسه.
• يجب أن تمنع احتكاكه بتالميذ أكرب منه س�ناً 
يف ساحة املدرسة أثناء الفسحة مثالً بأن توجهه 

ليكون مع أوالد صفه ممن هم من عمره.
• يف ب�اص املدرس�ة يج�ب أن يكون ل�ه مقعده 

الخاص، وال يجلس عىل ركبتي تلميذ آخر.
• الح�رص أيض�اً أن تك�ون عالقت�ه بعيدة مع 
س�ائق الباص يف ح�ال كان آخر تلمي�ذ يوصله 
للبي�ت، فيج�ب أن يك�ون الطف�ل ع�ىل دراي�ة 
بخريطة الطريق؛ لكي ال يستغله السائق، وهذه 

مسؤوليتك بتعليمه قبل بدء العام الدرايس.
• اترك�ي كلم�ة رس بين�ك وبن طفل�ك يطلبها 
من أي ش�خص عىل باب املدرسة يدعي أنه من 

طرفك أو من طرف والده.
• علم�ي طفلك أن جس�مه ملكي�ة خاصة، وال 

يسمح ألحد بأن يلمسه.
• علمي�ه حدود ملس املعلم ل�ه أيضاً عندما يريد 

مداعبته عىل رأسه أو حتى تأنيبه.
• اطلب�ي من�ه ع�دم تغي�ري مالب�س املدرس�ة 
»اليونيف�ورم« بمالب�س الرياض�ة مث�اًل أم�ام 
زمالئ�ه، ويفض�ل أن يرتديه�ا م�ن البيت تحت 

اليونيفورم.
• أال يفت�ح أزرار مالبس�ه وخاص�ة البنطل�ون 
تحت أي س�بب كأن يتباهى الصغار بأعضائهم 

أمام بعض.
• علمي�ه الص�دق والرصاح�ة مع�ك بحيث أنه 
ل�و تع�رض ألي تحرش أن يبلغ�ك، وال تشعريه 
وقتها بالذنب، وبأنه مجرم بل عىل العكس فهو 

سيكون الضحية.

نصائح طبية

طبيبك يف بيتك

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

سلوكيات

8 عادات حتتاج اىل أقل من دقيقة لصحة أفضل!

تعريف على فوائد ماء األنانس املذهلة جلسم رشيق

أسباب جتعلك حترم طفلك من تناول املشروبات الغازية

كيف حتمني طفلك من التحرش يف املدرسة؟

املطبخ ..

كل يوم معلومة

طريقة عمل 
جوزهندية بالتمر

هل من املمكن دخول النمل ألذن االنسان 
اثناء النوم وتصل إىل الدماغ؟

سر االعشاب....

كيف تستخدمي زيت )الضرو( لتزدادي تألقاً ومجااًل
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س�ألوا بي�ل غيتس : ه�ل يوجد من ه�و أغنى 
منك؟

قال: نعم شخص واحد فقط
سألوه : من هو؟

قال: منذ سنوات مضت عندما تخرجت وكانت 
ل�دي أفكار ط�رح م�روع املايكروس�وفت، 
كن�ت يف مط�ار نيوي�ورك، وقب�ل الرحلة وقع 
نظري ع�ى املجالت والجرائ�د. عجبني عنوان 
إح�دى الجرائ�د فأدخل�ت ي�دي يف جيب�ي كي 
اش�ري الجريدة، إال أنه لم يك�ن لدي من فئة 
العم�الت النقدية الصغ�رة، أردت أن أنرصف، 
وجدت بائع الجرائد صبيا اسودا عندما شاهد 
اهتمامي ورغبتي القتناء الجريدة قال: تفضل 

هذه الجريدة لك أنا أعطيتك خذها يا أخي.
قلت: ليس لدي قيمتها من الفئات الصغرة!

قال: خذها فأنا أهديها لك..
بع�د ثالثة أش�هر ص�ادف أن رحلت�ي كانت يف 
نف�س املطار ونف�س الصال�ة، ووقعت عيناي 
عى مجلة، أدخلت يدي يف جيبي فلم أجد أيضا 
نقود فئة العمالت الصغرة، نفس الصبي قال 

يل: خذ هذه املجلة لك.
قل�ت: ي�ا أخي قب�ل فرة كن�ت هن�ا أهديتني 
جري�ده، ه�ل تتعام�ل هك�ذا مع كل ش�خص 

يصادفك يف هذا املوقف؟
ق�ال: ال ولك�ن عندما أرغ�ب أن أعط�ي، فأنا 

أعطي من مايل الخاص.
ه�ذه الجمل�ة ونظرات ه�ذا الصب�ي بقيت يف 

ذهني.. وكنت أفكر يا ترى عى أي أساس وأي 
إحساس يقول هذا.

بعد 19 س�نة عندم�ا وصل�ت اىل أوج قدرتي، 
قررت أن أجدَّ يف البح�ث عن هذا الشخص كي 
أرد ل�ه الجميل وأعوضه. ش�كلت فريقا وقلت 
له�م اذهب�وا اىل املطار الفالن�ي وابحثوا يل عن 
الصبي األس�ود الذي ك�ان يبي�ع الجرائد. بعد 
ش�هر ونصف م�ن البح�ث والتحقي�ق وجدوا 
أنه ش�خص اس�ود، وحاليا هو ح�ارس صالة 
امل�رح. الخالص�ه تم�ت دعوته، س�ألته هل 

تعرفني؟
ق�ال : نعم.. الس�يد بيل جيت�س املعروف.. كل 

العالم يعرفك!
قلت له: قبل س�نوات عندما كنت صبيا صغرا 
وتبيع الجرائ�د أهديتني مرتني جريدة مجانية 
حيث لم يتوفر لدي نقود من الفئات الصغرة، 

ملاذا فعلت ذلك؟

قال : هذا ش�ئ طبيعي ألن هذا هو إحس�ايس 
وحالتي!

قل�ت: هل تعلم ما أري�ده منك االن؟ أريد أن أرد 
لك جميلك..
قال: كيف؟

قلت: ساعطيك أي شئ تريده!
ق�ال الش�اب األس�ود وه�و يضحك: أي ش�ئ 

أريد؟
قلت: أي شئ تطلبه!

قال: هل حقيقي أي شئ أطلبه؟
قلت: نعم أي ش�ئ تطلبه أعطيك، لقد أعطيت 
قرض�ا لخمس�ني دول�ة افريقي�ة، س�أعطيك 

بمقدر ما أعطيتهم كلهم.
ق�ال الشاب: يا س�يد بيل غيت�س ال يمكنك أن 

تعوضني.
قلت: ماذا تقصد؟ كيف ال يمكنني تعويضك؟

قال: لديك القدرة لتفعل ذلك ولكن ال تستطيع 
أن تعوضني!

سألته: ملاذا ال أستطيع تعويضك؟
ق�ال: الفرق بيني وبينك أنن�ي اعطيتك يف أوج 
فق�ري، وأنت تري�د أن تعوضن�ي وأنت يف أوج 
غناك، وهذا لن يس�تطيع أن يعوضني ش�يئا. 

إنما لطفك يغمرني…
يق�ول بيل غيتس دائما أش�عر انه ال يوجد من 

هو أغنى مني سوى هذا الشاب األسود.
أن تعطي وأنت يف قم�ة اإلحتي��اج.. فهذا هو 

العط��اء والفض��ل.

البع�ض ي�رى ان الزم�ن كفي�ل 
بنس�يان ك�ل يشء ، ولكن هناك 
مواقف ت�رك بصماتها واضحة 
بداخلنا ، وتظ�ل مخبئة بداخلنا 

ال يراها االخرون .
ترى م�ا ه�ي الع�ادة او املوقف 
االب�رز يف طفولت�ك ال�ذي ما زال 
عالق�ا يف ذهن�ك حت�ى االن وال 

يعرفه االخرون ؟ 
- الحرمان العاطفي:

ش�عروا  الذي�ن  الن�اس  ه�ؤالء 
بالحرمان العاطفي يف طفولتهم 
بم�ا  يهت�م  فل�م يج�دوا م�ن   ،
يشع�رون او يحتاجون�ه حق�ا ، 
ب�ل عاش�وا طفول�ة خالي�ة من 

العواطف والحب والحنان .
- االستقاللية:

هؤالء االش�خاص الذي�ن تعودوا 
عى فعل ما يريدون بمفردهم يف 
الوقت املناسب لهم دون اي قيود 
او اهتم�ام بم�ا يقول�ه الناس ، 
فهم ليسوا مضطرين اىل مراعاة 

االخرين يف قرارتهم.
- املتشائمون:

وه�م الذي�ن يشع�رون انه�م ال 
ول�ن   ، الس�عادة  يس�تحقون 
يشع�روا به�ا اب�دا ، ويؤمن�ون 
باس�تحالة العث�ور ع�ى الح�ب 
الحي�اة  رشي�ك  يج�دوا  ول�ن   ،
او  ال�ذي س�يحرم احتياجاتهم 

اختالفاتهم .

- املقهورون:
وه�ؤالء هم االش�خاص الذين ال 
يتمتع�وا ب�أي قدر م�ن الثقة يف 
ال�ذات ، ويشع�رون دائم�ا انهم 
مقهورين ومظلومني ، ويختاروا 
دائما ش�خصية قوي�ة لالرتباط 
بها ، لكي تتحم�ل زمام االمور ، 
وغالبا ما تعاني تلك الشخصيات 
من تس�لط الشخصيات االخرى 

عليها .
- الشخصيات املثالية:

هؤالء االش�خاص محبي الكمال 
يكون�وا  ان  يرغب�ون  والذي�ن 
االفض�ل يف ك�ل يشء ، وحياتهم 
مليئ�ة بالتحدي�ات واالنجازات ، 
وغالبا ما يعاني هؤالء االشخاص 

خالل عالقاته�م عندما يصبحوا 
بالغني ، النهم يقسون كثرا عى 

انفسهم واالخرين .
- فقدان الثقة:

هؤالء االش�خاص تعرضوا الكثر 
من موق�ف يف طفولتهم ليصلوا 
اىل تلك املرحل�ة الخاصة بفقدان 
الثق�ة يف الجميع ، ولديهم ش�ك 
دائ�م يف نوايا االخري�ن اتجاهم ، 
وم�ا ان يعامله�م اح�د بطريقة 
طيب�ة حت�ى يب�دأون يف التفكر 
فيم�ا يخفيه الشخ�ص اتجاهم 

وراء تلك الطيبة !
- االيثار:

هؤالء االشخاص الذين يفضلون 
تلبي�ة احتياج�ات االخري�ن عى 

احتياجاته�م ، وه�م يتمتع�ون 
بااليث�ار  والشع�ور  بالتضيح�ة 
وينته�ي االمر به�م برعاية أحد 
تارك�ني  املقرب�ني  االش�خاص 
احالمهم مثل الوالدين او االخوة 

.
- االنعزالية:

ال  الذي�ن  االش�خاص  ه�ؤالء 
يفضل�ون التفاعل م�ع االخرين 
، بل ويعزلون انفس�هم يف دائرة 
مغلق�ة هم صانعوه�ا ، ويشعر 
غ�ر  انه�م  االش�خاص  ه�ؤالء 
قادرين عى االندماج مع االخرين 
، كما ان املجتمع ال يتقبلهم كما 

يجب.
- ضعاف الشخصية:

وهم االش�خاص الذي�ن اعتادوا 
ان ينوب االخرون عنهم يف اتخاذ 
يك�رون  فحينم�ا   ، الق�رارات 
بمفرده�م  انفس�هم  يج�دون 
مسؤولون عن قراراتهم ، وغالبا 
م�ا يتحك�م اش�خاص اخرين يف 

اتخاذ قراراتهم الشخصية !
- ال يتحملون الضغوط:

هناك بعض الشخصيات التي قد 
تنهار تماما تحت وطأة الضغوط 
والتوتر ، وهم الذين قد فشلوا يف 
النج�اح يف امتحاناتهم من فرط 

الخوف والقلق ال عدم املذاكرة !
- محبي لفت االنظار:

ه�ؤالء هم الذي�ن اعت�ادوا لفت 

االنظ�ار دائم�ا ام�ا بجمالهم او 
وه�م   ، غرابته�م  او  ذكاءه�م 
ه�ذا  يتعم�دون  الحقيق�ة  يف 
االخت�الف م�ن اجل لف�ت انظار 
االخرين والحصول عى محبتهم 
واهتمامه�م ، ولي�س تعبرا عن 

شخصياتهم املستقلة.
الصارم�ة  الشخصي�ات   -

الكتومة:
وه�م الشخصيات الالتي تعودت 
عى الكتمان واخفاء مشاعرهم 
اتجاه االخرين ، ربما من منطلق 
الق�وة والغم�وض والعملي�ة او 
ربم�ا م�ن منطل�ق الخ�وف من 

ردود فعل االخرين .
- ال يعرفون باالخطاء:

ومعظ�م االش�خاص م�ن ه�ذا 
الن�وع يجدون صعوب�ة بالغة يف 
االعراف بالخطأ ، ويشعرون ان 
االخطاء مقترصة عى الضعفاء 
واالغبي�اء واملهمل�ني فقط ، وال 
يتمتعون بقدر عايل من التسامح 
اتجاه اخطاء الغ�ر مهما كانت 

صغرة.
- االنانية:

تل�ك الشخصي�ات الت�ي اعتادت 
الحصول عى ك�ل ما تريده دون 
اي مراع�اة لالخري�ن ، وغالبا ما 
يكون�وا الطفل الوحيد لالرسة او 
الطف�ل االول او الطف�ل االخ�ر 

)اخر العنقود( كما نطلق عليه.

ماري ك�وري عامل�ة يف الفيزياء والكيمي�اء، وهي 
أول ام�رأة حصل�ت ع�ى جائزة نوب�ل، كم�ا أّنها 
الوحيدة التي حصلت عى جائزتي نوبل يف مجالني 

مختلفني، يف الفيزياء والكيمياء.
ُولِدت ماري كوري يف وارس�و يف بولندا يف 7 ترين 
الثان�ي/ نوفمر عام 1867. كان�ت ماري األصغر 
ب�ني إخوتها وك�ان والداه�ا ُمدّرَس�ني، حيث كان 
أبوه�ا أس�تاًذا للرياضي�ات والفيزياء وك�ان لذلك 
أثٌر عليه�ا فقد نبغت تلك الفت�اة وتميزت بذكائها 
يف املدرس�ة، إال أن املصيب�ة أملّت به�ذه األرسة حني 

توفيت والدة ماري جرّاء إصابتها بالّسل.
تفوّقت ماري يف دراستها الثانوية، لكّنها لم تتمّكن 
م�ن دخول جامعة وارس�و الت�ي كانت مخصصة 
للذك�ور فقط، لذلك فقد تابع�ت تعليمها وانضمت 
إىل جامعة رسية غر رسمية يف وارسو كانت ُتدعى 

“الجامعة العائمة”.
لطاملا حلمت ماري وأختها برونيا بالسفر للحصول 
عى شهادة جامعية رسمية، إال أن ضيق الحال قد 
منعهّن من دفع تكاليف ونفقات الجامعة حينها، 
لكّن إرصار الفتاتني عى التعلُّم دفَعُهّن لعقد اتفاق 
يقيض بأن تقوم ماري بالعمل وكس�ب املال لُتنِفق 
عى بروني�ا أثناء دراس�تها للطب، وم�ن ثم تقوم 

برونيا بالعمل لُتساند ماري أثناء الدراسة.
وبناًء عى ذلك االتفاق فقد عملت ماري ملدة خمس 
س�نوات كُمدّرس�ة ومربية يف املنازل حّتى تمّكنت 
يف ع�ام 1891 م�ن الّس�فر إىل باري�س وااللتحاق 
بصف�وف جامعة الس�وربون، وانكّب�ت ماري عى 
الدراس�ة بُكلّيتها وعانت أثناء دراس�تها من بعض 
املشاك�ل الصحية نظرًا لقل�ة التغذية الناجمة عن 

الفاقة وضيق الحال.
ش�هادة  ع�ى  م�اري  حصل�ت   1893 ع�ام  ويف 

املاجس�تر يف الفيزياء وثابرت عى دراس�تها حتى 
حصل�ت يف العام التايل عى ش�هادِة يف الرياضيات. 
يف ذل�ك الوقت ب�دأت ماري العمل ع�ى أبحاث عن 
األنواع املختلفة للفوالذ وخصائصه املغناطيس�ية، 
وبع�د عامني تزّوجت م�ن الفيزيائي الفرنيس بير 

كوري.
تعرضت ماري لفاجعٍة مؤملة حني ُتويّف زوجها بير 
يف حادث مرّوع يف عام 1906، وبعد وفاة بير حلّت 
محلّ�ه يف جامعة الس�وربون وأصبح�ت أول امرأة 

تعمل كروفيسور يف السوربون
طيل�ة أيام عملها م�ع املواد الكيميائي�ة والنظائر 
املشعة كانت ماري ك�وري تحمل يف جيبها أنابيب 
اختبار تحوي عنارص مشّعة كالراديوم، إذ لم يكن 
معروًفا حينها خط�ورة التماس مع تلك العنارص، 
اضط�رت بعده�ا م�اري لتلّقي الع�الج يف مصّحة 
سانسيليموز يف بايس يف فرنسا حيث كانت تتعالج 
من مرض فقر الدم الالتنسجي الذي أصابها بسبب 
التعرض للم�واد املشّعة، وتوّفي�ت ماري كوري يف 

مصحة سانسيليموز يف 4 تموز/ يوليو 1934.
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اختبارات شخصية شخصيات من التاريخ

acebook Fمن الفيسبوك بيل غيتس والطفل األسود

اي صفة من ذكريات الطفولة تؤثر على عالقاتك االن؟ ماري كوري

أبـــــــراج

عى  مهنياً:ركز  لليوم  حظك  الحمل  برج  أصحاب 
بأمور تضيع  نفسك  تشغل  وال  بالعمل  الهامه  األمور 
من وقتك عاطفياً:ال تحمل الحبيب أمور ال يطيقها وكن 

متسامحاً. 

مهنياً:تفائل  لليوم  حظك  القوس  برج  أصحاب 
بالكثر من األمور الهامه التى تحدث اليوم وتكون 
لصالحك عاطفياً:الحبيب يتجاوب معك ويدعمك بكل 

ما تقوم به 

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:ال يمكن 
تعرف  أن  عليك  أوله  من  النجاح  سلم  تصعد  أن 
صعبه  مرحله  عاطفياً:تجتاز  لتنجح  تتعلم  كيف 

برفقة الحبيب وتشعر أن عالقتك معه تصبح أقوى 

أكثر  لليوم مهنياً:كن  امليزان حظك  أصحاب برج 
تركيزاً اليوم باجتماعاتك فيجب أن تركز عى أمور 

هامه عاطفياً:ال تضع رشوط لعالقتك مع الحبيب 

مهنياً:مؤتمرات  لليوم  حظك  الدلو  برج  أصحاب 
جديده  آفاق  أمامك  وتفتح  تحرضها  جديده 
بالعمل عاطفياً:ال تترع أن تخر الحبيب بمشاعرك 

حتى تتأكد منه. 

مهنياً:تحاول  لليوم  حظك  الثور  برج  أصحاب 
اقناع زمالء العمل بوجهة نظرك وترى أنك صائب 

عاطفياً:كثرة التدخالت تفسد عالقتك مع الحبيب

بالك  مهنياً:تشغل  لليوم  حظك  العذراء  برج  أصحاب 
كيف  تعرف  وال  بالعمل  الهامه  القضايا  من  الكثر 
مع  ارتباطك  مروع  بشأن  عاطفياً:تردد  معها  تتعامل 

الحبيب 

مهنياً:تبدو  لليوم  حظك  الجدي  برج  أصحاب 
راضياً اليوم عن انجازاتك حتى اآلن عاطفياً:تشعر 

أنك تصل لطريق مسدود مع الحبيب. 

مهنياً:ال  لليوم  حظك  الرطان  برج  أصحاب 
نحو  واندفاعا  قدرة  أكثر  تكون  أن  عليك  تتخاذل 
العمل عاطفياً:تناقش مع الحبيب وال تنفرد بقراراتك 

لنفسك 

لليوم مهنياً:تخوض  العقرب حظك  برج  أصحاب 
تجربه جديده بالعمل عى أمل أنت تستفيد منها 
عاطفياً:تكتشف الكثر من األمور التى كنت تجهلها 

عن الحبيب 

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:تواضع أمام 
عاطفياً:شخصيتك  عليهم  تتكر  وال  العمل  زمالء 

املرحه التى تجذب الحبيب اليك ال تتخى عنها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:عليك أن توسع 
تفيد  أوفر  وان تطلع عى معلومات  دائرة معارفك  من 
مما  ناحيتك  من  تغر  الحبيب  أن  عاطفياً:تشعر  عملك 

يشعرك بالقلق

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1493 - كريستوفر كولومبوس ينزل عى جزيرة 
بورتو ريكو يف العالم الجديد.

1942 - الجي�ش األحم�ر الس�وفييتي بقي�ادة 
الجنرال جورجي زوكوف يب�دأ عملية أورانوي، 
وهي العملية التي حولت دفة الرصاع يف معركة 

ستالينجراد.
1977 - الرئي�س املرصي محمد أنور الس�ادات 
ي�زور إرسائيل ويلقي خطاباً يف مقر الكنيس�ت 

يف القدس.
1990 - ع�ي ع�زت بيغوفيت�ش يت�وىل رئاس�ة 

البوسنة والهرسك.
يف  العراق�ي  الوف�اق  مؤتم�ر  -إفتت�اح   2005
مقر جامعة ال�دول العربي�ة بالقاهرة بحضور 
الرئي�س العراقي جالل طالباني ورئيس الوزراء 

إبراهي�م الجعفري ومندوبني عن كافة األطياف 
السياس�ية ومختلف التي�ارات الدينية والعرقية 

وبعض الشخصيات يف العراق.
الق�وات األمريكي�ة ترتك�ب مج�زرة يف مدين�ة 

حديثة العراقية.
مواليد

1600 - امللك تشارلز األول، ملك إنجلرا.
1711 - ميخائيل لومونوسوف، كاتب رويس.

1805 - فرديناند دي لسبس، دبلومايس فرنيس 
وصاحب مروع حفر قناة السويس.

الوالي�ات  رئي�س  جارفيل�د،  جيم�س   -  1831
املتحدة العرون.

1887 - جيمس س�ومنر، عالم كيمياء أمريكي 
حاصل عى جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1946.

غزل عراقي
أصر ياقلبي وأنتظر خل الحزن مكتوم 

كل املعاني تغرت وأتضحت الصوره
صار الصدق يف هالزمن مثل الوفا معدوم 

ونفوسنا تجرحت والفرحة مكسورة
كل املبادئ تنري والي معاه يسوم 

حتي املشاعر ارخصت والكلمة مهدوره

كلمات متقاطعة

الكلمات االفقية
1 - مل�ك بولون�ي رد األت�راك عن 

فيينا 
أح�د   – مرصي�ة  ممثل�ة   –  2  

الوالدين 
 3 – نصف غوته – منادى – موت 
 4 – عكس�ها تق�ال لألم�ر – آلة 

تحدد الكمية 
 5 – قرع – استفر مني 

 6 – مملك�ة عربية قديمة – لقب 
لرافع األثقال 

 7 – شاعر بلجيكي – عبودية 
 8 – ش�قيقة مريم العذراء وقفت 

معها عى الجلجلة 
 9 – عكس�ها من أبناء إس�ماعيل 

بن إبراهيم عليهما السالم .

الكلمات العمودية
ورئي�س  وش�اعر  أدي�ب   -  1
 –  1960 الس�نغال  جمهوري�ة 

متشابهة 
 2 – م�ن أحي�اء لندن فيه قرص 

الرملان 
 3 – إحس�ان – مبتك�ر طريقة 

قراءة العميان 
 4 – متشابهة – أسم علم مذكر 

– 5 – أصابع – نضمر 
 6 – عكسها أغنية لعبد الوهاب 
 7 – بح�ر يتفرع م�ن األطليس 
بني أمركا الوس�طى والجنوبية 

وجزر األنتيل – ضعف –
 8 – يرع – مدينة يف األردن 
9 – قائد عربي شهد الرموك.
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

كشفـت الفنانة جومانـا مراد عن 
ظهورها كضيفة رشف عىل أحداث 
فيلم «يوم 13» الذي يجري تحديد 
موعد طرحه بدور العرض خالل 
العام املقبل، حيـث تعود جومانا 
بالفيلـم إىل السينمـا بعـد غياب 
ىف  مشاركتهـا  منـذ  سنـوات   7
معـه أيضاً يف فيلـم «الحفلة» مع 
الفنانـني أحمد عـز ومحمد رجب 

ترصيحـات  يف  جومانـا  وروبى.وأضافـت 
صحفيـة أن الفيلم تدور قصته حول فكرة 
مشوقـة ترتقـي إىل نوعيـة الرعب وتجسد 
خالله شـخصية «أحالم» وهـي سيدة من 
طبقـة أرستقراطيـة، الفتـة إىل أن دورها 
له خصوصيـة وغريب وسيكـون مفاجأة 
للجمهـور، كمـا أن الفيلـم يضـم توليفـة 
مميزة مـن الفنانني مثل أحمـد داود ودينا 
الرشبينـي ونرسيـن أمني ومحمد شـاهني 

وضيوف رشف كثريين.
 وأشـارت جومانا إىل أنهـا سعيدة بعودتها 
إىل التمثيـل مـرة أخرىـي رمضـان املايض 
بمسلسـل «خيانـة عهـد»، موضحـة أنها 
اختارت هذا العمل ألنه بطولة نجمة كبرية 
مثـل يرسا فهـي قامة فنية كبـرية والعالم 
كلـه ال يوجد به إال يـرسا واحدة، باإلضافة 
إىل ورق مكتـوب بحرفيـة عاليـة صناعـة 

ورشكة إنتاج كبرية.

الروسيـة   ENIX رشكـة  كشفـت 
 Interpolitex-2020 خالل معرض
التقني الذي عقد مؤخرا يف موسكو 
عن عدة نماذج جديدة من الدرونات 
التي طورتهـا لتستخدم يف عمليات 
اإلنقـاذ والبحـث العلمـي والبيئي. 
ومـن أبرز الدرونـات التي عرضتها 
القـادر   Eleron-7 جـاء  الرشكـة 
عىل التحليـق إىل ارتفاعات تصل إىل 
5000 م، وتبـادل البيانات الرقمية 
واملحطـات  التحكـم  أجهـزة  مـع 
األرضية من مسافة 40 كلم تقريبا. 
كما يمكـن لهـذا الـدرون الطريان 
130 كلم/سـا،  برسعـة تصـل إىل 
ونقـل حمـوالت تزن أكثـر من 1.5 
كلغ، والتحليق ألكثر من 3 ساعات 
متواصلـة. ويمكن االعتماد عليه يف 

عمليات تحديـد مواقع املصابني أو 
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث 
البيئيـة يف األماكـن التـي يصعـب 
الوصول إليهـا، ويف عمليات إيصال 
الدواء ومعدات اإلسعاف للمصابني، 
وعمليـات البحث. كمـا استعرضت 
الـذي   Veer درون  أيضـا   ENIX
زود بمعـدات قـادرة عـىل توثيـق 
فيديوهـات عالية الدقـة وإرسالها 
مبارشة إىل مراكز التحكم األرضية، 
 GPS وأنظمـة تحديد املواقـع مثل
و»غلوناس». ويمكـن لهذا الدرون 
العمـل يف أصعب الظـروف املناخية 
ويف درجات حرارة تصل إىل 30 درجة 
مئوية تحت الصفر، ونقل حموالت 
يصـل وزنهـا إىل 1 كلـغ، والتحليق 

ألكثر من ساعة متواصلة.

ذكرت صحيفة واشـنطن بوست نقالً 
عـن أربعـة أشـخاص مطلعـني عىل 
األمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات 
أمريكيـة خاصة بمكافحـة االحتكار 
ىف أقـرب وقت ممكن بحلول نوفمرب/ 
ترشين الثاني ، إذ أفادت الصحيفة أن 
لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت عىل 
انفراد، يوم الخميس، ملناقشة تحقيق 
بينما كـان املدعون العامـون للوالية 
بقيادة ليتيسيـا جيمس من نيويورك 
يدققون ىف تعامالت الرشكة بحًثا عن 
للمنافسة، حسبما  تهديدات محتملة 
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن 
الجـدول الزمنى قد يتغري، مضيفة أن 
املدعـني العامني ىف الواليـة ىف املراحل 
األخرية مـن إعـداد شـكواهم، بينما 

لـم يعلق فيـس بـوك و FTC ومكتب 
املدعى العـام ىف نيويورك عـىل الفور 
إن  أغسطـس  ىف  بـوك  فيـس  وقـال 
الرئيـس التنفيـذى مـارك زوكربريج 
تمت مقابلتـه ىف جلسة تحقيق لجنة 
التجـارة الفيدرالية كجزء من تحقيق 
الحكومة ملكافحة االحتكار ىف الرشكة. 
وواجـه فيس بوك تحقيقـات مماثلة 
من قبل وزارة العدل واملدعني العامني 
بالوالية، وقال سابًقـا إن التحقيقات 
كانـت تبحـث ىف عمليـات االستحواذ 
السابقـة واملمارسـات التجارية التى 
تنطـوى عـىل الشبكـات االجتماعية 
االجتماعيـة،  الوسائـط  خدمـات  أو 
تطبيقـات  أو  الرقميـة،  واإلعالنـات 

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور عـىل صحتها بصورة 
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود 
دراجتهـا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعالن خاص 
لهـا يف شـوارع بـريوت عـن مفاجـأة 
تحرضهـا إليسـا خـالل األيـام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف بـريوت للحديث عـن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفـال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
مـن مـرة، وقدم لهـا رسالة شـكر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عىل حياة 
إليسـا يف الفـرتة الحالية، حيـث ذكرت 
يف إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب 
الراحـل الربيطانـي ريجينالـد هيـل أن 
البطل كان مسحـوراً بجمالها وصوتها 
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية 
وهنـا تفكـري بتحويلهـا لعمـل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قالـت الفنانـة اإلماراتيـة الشابـة، فاطمـة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
بـدأت تتعـاىف من آثـار جائحة كورونـا والتي 
الحيـاة،  مجـاالت  كل  عـىل  بظاللهـا  ألقـت 
وعطلـت الكثري من األعمـال الدرامية واألفالم 

واملرسحيات.
وأضافت عـن تأثـر الدراما بالجائحـة : فيما 
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم 
استغـالل الوقت الحـايل يف ظل تقليـل القيود 
الصحيـة املفروضـة لكي نصـور أعمالنا قبل 
دخـول شـهر رمضـان املبـارك، ألن الظروف 
قـد تتغري يف أيـة لحظـة، وهذا قـد يطيل من 
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إىل أجل 
غـري مسمى، كما أنـي أتوقـع أن تتغري ميول 
الجمهـور يف املستقبل وربمـا رغبته تتجه إىل 
نوعيـة مسلسـالت مختلفة، السيمـا أن فرتة 
«كورونـا» غـرّيت مـن واقـع الكثرييـن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

التلفزيونـي، وأعتقـد أن مراعـاة هـذا األمـر 
سيضيف تحديا أكرب لرشكـات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعمالهـا  يخـص  مـا  يف  الطائـي،  وأشـارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
مـن املخرجني واملنتجني والتـي يتم التخطيط 
لتصويرهـا يف السنـة املقبلـة، ضمـن ظروف 
مالئمـة أكثـر، وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد 
االتفاقات النهائيـة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء 
لكي يحمـوا أنفسهم ويحافظـوا عىل أرسهم 
ومجتمعهـم. الفتة اىل: أن لديهـا تفاؤال كبريا 
بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وعـن تجربـة املنصـات الرقمية والتـي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشـات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسالت متنوعة 
لـم  جديـدة  وأفـالم 
تعـرض مـن قبل، 
هنـاك  قالـت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
لـ «كورونـا» هي «موجة املنصـات الرقمية» 
مثل «نتفليكـس» وغريها، وسيكون من املثري 
حقـا ان كانت تلك املنصـات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتعـارف عليه يف شاشـة التلفاز، 
ولكـن ال أعتقـد أنها ستكـون العبـا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإحـراج  السقـا  أحمـد  الفنـان  قـام 
مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا 
معه، عـىل هامش حفـل افتتاح 
الدورة الرابعـة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجانـات  إقامـة  عـن  للمذيعـة 
مهرجـان  مثـل  عامليـة  سينمائيـة 

”فينيسيـا“، رغم جائحة فـريوس ”كورونا“ 
املستجد، فقد أكد أن هذا ال يمنع من استمرار 
التقيد باإلجراءات االحرتازية الوقائية، ورضب 
مثاال لها أنه لو كان اللقاء يتم يف ظروف عادية 
لكان اقرتب منهـا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عمليـة، اقرتب أحمد السقا مـن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتقـف زوجتـه اإلعالمية، مهـا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضحـك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلقـت فضائية ”أون إي“ عىل ترصف السقا 
عـرب قناتهـا الرسمية عىل موقـع ”يوتيوب“: 
”السقـا دائما يبهرنـا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

الدائمـة االوىل للفنـان  بعـد أن أتاحـت اإلقامـة 
واملطرب وامللحن املغـرتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرصـة اكـرب لالنتشـار واالنطالق يف عالـم الغناء 
واملوسيقـى، السيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل 
النفـاذ اىل ذوق  وموهبـة تلحينيـة قـادرة عـىل 
الجمهور، غادرها باتجـاه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لالستقرار واالنطالق من جديد.
الفنـان مهنـد محسن من جيـل املطربـني الذين 
منحـوا األغنيـة العراقية لونا وطـرازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرسارهـا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف هـذا الحـوار الذي جرى عن ُبعـد يكشف مهند 
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نتـاج بيئة اجتماعيـة موروثة وغارقـة يف دالالت 
عميقـة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو شـجون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

ال يتذوق سوى هذا الطعم الحزين.. 
• بمعنى ذلك واقعا ؟

- أنـا ال ابصـم بهـذه الحقيقة، خاصـة أن الغناء 
العراقـي يتميز بالتنوع ما بـني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش عـىل التلوين يف الغناء، فهنـاك غناء املقام 
املعـروف بجـذوره األصيلـة كذلك اللـون الريفي، 
وهنـاك موجـة األغنية الحديثـة اآلن التـي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نعـم، كنت كذلـك، نحن جيل استفـاد كثريا من 
أصالـة الغنـاء العراقـي، إضافـة اىل أننـا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروفـني، وهم ذوو أفضـال علينا مثل 
فاروق هالل والراحل طالب القرغويل، لذلك فإنني 
اعتقد أننا امتداد لهم وغري متأثرين بموجة الغناء 
التي طرأت عىل ساحة الغناء يف بغداد واملحافظات 

والتي انحرصت فيما بعد بمطربني محدودين. 
• وماذا تشكل إقامتك يف بلجيكا اآلن؟  

- هي هجرة وإقامة استقـرار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتشـار رسيعا عرب املحطـات الفضائية، وهذا 
ما كنـا نعاني منـه يف بغداد خالل فـرتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدعـني من مطربني وشـعراء أغنية وموسيقى، 
وهـذا سوف يتيح فرصة لالتصال الرسيع وتالقح 

األفكار والتقدم بيشء جديد. 
• هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟  

- الفنـان حينمـا يحـط الرحـال يف أي بلـد فإنـه 
سوف يتأثر بالبيئة والـذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيقـى والغنـاء، وعليـه أن يستشـف هذه 
العالقـة ويعـزز مـن خاللهـا أسلوبـه الجديد يف 
التعامـل، أنا توصلت اىل هـذه القناعة ليس اليوم 
بـل منـذ سنـوات، أن طريقة الفنـان الناجح هي 
التـي تساعده عىل ولوج واهتمـام وسائل اإلعالم 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- ملـاذا ال تعتقد ذلك، ربما تطويـرا لهذه الجذور.. 
الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة، الغناء 
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي، واقصد 
هنـا بالذات يف بلدان الخليـج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيلـة هذا االنتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز 

جذورنا يف املستقبل.
• الغربة ومهند محسن هل كانت مؤملة ؟

- الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختالف 
املكـان وتـرك العـراق والجمهـور بعـد الظروف 

الصعبـة التي مر به العـراق، كانت والتزال مؤملة، 
كمـا أنها أضافـت يل الكثري من األشـياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العالقات الخارجية أضافت 

اىل مسريتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
• طموحك إذن؟ 

- أن اصـل للمواطن العربي يف كل مكان يف العالم، 
وطبيعي هذا ليس باليشء السهل ويحتاج اىل جهد 

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينمـا اختار النصـوص الشعريـة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرتـي، أنا أتعامل مع األغنية 

أوال كملحن، واخترب صوتي بعد ذلك يف األداء.
•  وبما ذلك مع املطربني العرب؟ 

- بالتأكيـد، ألنني أضع اللحـن عىل مستوى قدرة 
أداء هـذا املطـرب أو ذاك، لقد غنـت يل ديانا حداد 
(يا ساكني الضعن) بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راشـد املاجد، وقد اشـتهرت األغنية بنطاق واسع 

جدا  ، ولدي مشاريع أخرى قادمة .
• أخريا .. كيف تقرا األوضاع يف العراق .. وهل أنت 

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكاتـف وجهـود كل أبنائه، عمـل املبدع يف هذا 
الظـرف صعب لكنه مهـم جداً، اذ يجـب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحلـة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات 

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 

دبي / الزوراء :
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اهلروب من السياسة إىل 
الثقافة

عادي جداً أن تقرأ تمجيداً لعمل أدبي، وأن تصدق هذا التمجيد وتتبناه 
وتعمل عىل نرشه مع أنك لم تقرأ العمل بعد، ولكن اإلعالن والرتويج 

والدعاية أّثرت عليك، وجعلتك تقتنع بأن العمل يستحق ذلك. 
فتحاول  والجرائد،  املجالت  واجهة  ما  عمل  يتصدر  أن  جداً  وعادي 
من  ليس  ولكن  به،  وتتمتع  لتقرأه  العمل  هذا  عىل  الحصول  جاهداً 
تهزه  أو  الوراء  إىل  رأسك  ترجع  وأن  العمل،  يصدمك  أن  أبداً  العادي 
يف  تنفخ  وإذ  العمل،  قراءة  تنتهي من  أن  بعد  الدعايات منه  لتنفض 
ما  أو  لها؟  خطط  الذي  ومن  الضجة؟  هذه  كل  ملاذا  تتساءل:  يديك 
الرأي  هذا  تكتم  قد  ذلك  مع  ؟؛  الزائفة  القيمة  افتعال  من  املقصود 
وتحتفظ به لنفسك ألنك ال تريد أن تفّجر موقفاً، أو ربما تؤكد لنفسك 
بأنه ال يحق لك أن تطلق هذا الحكم ألنك لست بناقد، وألن رأيك لن 
يغري شيئاً.. وقد تقول: ملاذا أصنع خصومات مع النقاد الذين امتدحوا 
الشك  يعرتيك  العمل، وقد  لهذا  رّوجت  التي  الصحافة  أو مع  العمل؟ 
بذائقتك النقدية واألدبية، وبالتايل تنكفئ عىل آرائك فأنت لست بأهم 
أنك تخرج  العالني«، غري  التحرير  »الفالني وال من رئيس  الناقد  من 
من صمتك كل فرتة وتؤكد عىل وجود خلل ما يعرتي الساحة األدبية 
األصوات  تغييب  إىل  يؤدي  ما  األدباء،  من  مجموعة  تصدر  والدليل 
واحد  ُبعد  ذات  االحتفاليات  هذه  تصري  بحيث  املختلفة  أو  الجديدة 
وذات اتجاه واحد ولزمن طويل، وتسودها رؤية واحدة واتجاه نقدي 

محدد وتلغى باقي التفرعات األخرى.    
وال يقترص األمر عند تعريف اآلخر للكاتب.. بل يتعدى ذلك إىل توصيف 
الكاتب لنفسه بنفسه، إذ درج بعض الكتاب عىل تعريف عظمته أو 
عىل  سّجلها  التي  العناوين  وبعدد  طبعها  التي  الكتب  بعدد  أهميته 
بمجموعها  تساوي  ال  أنها  أو  الحرب،  ثمن  تساوي  ال  قد  كتب  أغلفة 
كتاباً واحداً ألن أهمية الكاتب ال تتأتى من عدد الكتب، وال من الزمن 
الطويل الذي يمّر عىل الكاتب وهو يف حقل الكتابة التي قد ال تكون 
الرفوف  عىل  أرقام  واكتظاظ  عناوين  ورصف  كلمات  رصف  سوى 
أو  الراهب،  لهاني  الوباء  أو  للسياب  املطر  أنشودة  جميعنا  ولنتذكر 
لنعد بالذاكرة إىل وليمة ألعشاب البحر لحيدر حيدر واألمثلة كثرية عىل 
أن كتاباً واحداً يكفي ليدّل عىل كاتب مختلف ومتميز، وذلك من خالل 
ما يضيفه إىل اإلبداع من إبداع وليس بما يضيفه للمكتبة من أغلفة.. 
ولوحظ يف الفرتة األخرية كثرة الروايات التي ال تتجاوز املئة صفحة.. 
أو املجموعات الشعرية والقصصية التي تضم أقل من سبعني صفحة، 
مع ذلك يطلق عليها كاتبها اسم كتاب.. وهكذا ما يحدث من ادعاء 
يف الوسط األدبي يشبه االدعاء يف الوسط السيايس وال يختلف الوضع 
والتلفيق والرشوة وحتى  الدعاية والبهرجة والنفاق  كثرياً من حيث 

بيع الضمري.  
 إىل اللقاء...

فتح  عن  العربية  للسينما  ماملو  مهرجان  أعلن 
للمشاركة يف منصة دعم األفالم  التسجيل  باب 
الوثائقية يف مرحلة ما بعد  الروائية و  الطويلة 
السابع  للعام  ذلك  ويأتي   ،٢٠٢١ للعام  اإلنتاج 
دورته  تعقد  الذي  املهرجان  وهو  التوايل،  عىل 
أبريل   ٢-٧ بني  ما  الفرتة  يف  عرش  الحادية 

.٢٠٢١
)سوق  السينما  لصناعة  ماملو  أيام  تعترب 
األوىل  املنصة  سابقاً(  ماملو  مهرجان  ومنتدى 
عاملياً للتعاون واإلنتاج املشرتك بني دول الشمال 
طلبات  املهرجان  ويستقبل  العربي،  والعالم 
وسيتم   ٢٠٢١ يناير   ٣١ تاريخ  حتى  التقدم 
 ١٥ تاريخ  يف  املختارة  املرشوعات  عن  اإلعالن 

فرباير ٢٠٢١.
 منصة دعم املشاريع يف مرحلة ما بعد اإلنتاج 
الطويلة  الروائية  للمشاريع  دعم  صندوق  هي 
والوثائقية يف مرحلة ما بعد اإلنتاج للمخرجني 
العرب او ذوي األصول العربية، وتم إنشاء منصة 
العرب  األفالم  صانعي  وتشجيع  دعم  بهدف 
إنتاجاتهم  عىل  االحرتايف  الطابع  إضفاء  عىل 
السينمائية وترقيتها إىل املستوى الدويل لألفالم.

مرشوعات  من  دقيقة   ٢٠ عرض  يتم  وسوف 
األخرية  املراحل  يف  تكون  والتي  املختارة  األفالم 
أو جاهزة ومتاحة  النهائي  املونتاج  من عملية 

للتوزيع.

خرباء  من  لجنة  أمام  األفالم  عرض  ويتم 
التحكيم،  لجنة  وأمام  سينمائيني  ومختصني 
يتم بعدها مناقشة املرشوع مع لجنة التحكيم 

وتقييم العرض.

مليالد  والسبعني،  الواحد  بالذكرى  عامليا،  األشهر  البحث  موقع  احتفل   
إمرباطور السينما املرصية الفنان الراحل أحمد زكي، وهو من مواليد ١8 
نوفمرب عام ١949، يف مدينة الزقازيق بمحافظة الرشقية، وقام بتغيري 

نحو  مشواره  زكى،  أحمد  الراحل.بدأ  للفنان  بصورة  املعتادة  واجهته 
النجومية عندما قدم دور البطولة يف املرسحية الكوميدية »العيال كربت« 
األدب  عميد  دور  مؤدًيا  التليفزيوني  التمثيل  إىل  انتقل  ثم   ،١9٧8 عام 
العربي طه حسني يف مسلسل األيام.أول أفالمه كان »أبناء الصمت« عام 
»اإلسكندرية  فيها  بما  أفالٍم  ستة  مّثل  قد  كان   ١98٠ عام  ويف   ،١9٧4
ليه؟« وهو من إخراج املخرج العبقري يوسف شاهني، وُتقّدر أفالم أحمد 
بأكثر من 6٠ فيلًما عىل مدار حياته.ويعد الفنان الراحل أحمد زكى، ثالث 
أكثر املمثلني يف قائمة أفضل ١٠٠ فيلم مرصي عام ١996 ، حيث شملت 
هضبة  فوق  الحب  مهم،  رجل  زوجة  الربيء،  هي  له،  أفالم   6 القائمة 
أحمد  الصمت.حصل  وأبناء  وكاميليا  هند  أحالم  ليه،  إسكندرية  الهرم، 
زكي، عىل عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان اإلسكندرية عام ١989، 
ومهرجان القاهرة السينمائي عام ١99٠، وتويف يف ٢٧ مارس عام ٢٠٠٥ 

بعد رصاع طويل مع مرض رسطان الرئة.

مهرجان ماملو للسينما العربية يبدأ التحضري للدورة الـ 11

جوجل حيتفل بالذكرى 71 مليالد إمرباطور السينما املصرية »أمحد زكي«

أمحد اجلنديل

يبدو أن النجمة العاملية دوا ليبا قررت أن تأخذ خطوات جديدة 
وهامة لكن هذه املرة ليست باملجال الفنى لكن كسفرية إلحدى 
دوا  وظهرت   ، الشهرية  التجارية  العالمات  أهم 
بعدد   ) عاما   ٢٥  ( العمر  من  البالغة  ليبا 
الـ »  من الصور التي التقطتها بطريقة 
selfie mirror » و؟هي ترقص مرتديه 
و   ، األسود  باللون  رياضية  مالبس 
كشفت دوا ليبا أنها انضمت إىل عائلة 
سفرية  أصبحت  حيث   «  puma  «
جديدة لعالمتهم التجارية الشهرية 
، ووجهت رسالة ملعجبيها مؤكدة 
أنها ال تستطيع االنتظار 

للكشف عن التصميمات الجديدة . 
عن  املاضية  الساعات  خالل  ليبا  دوا  كشفت  أخرى  جهة  من 
وأكدت   ،  «  ٢٠٥4  STUDIO  « يف  إليها   FKA twigs انضمام 
.. وال يمكن  النجمة الشهرية أنه سيكون استعراض مميز جدا 

أن يفوتكم  . 
صناعة  يف  النساء  مشاركة  أن  مؤخرا  أكدت  ليبا  دوا  أن  يذكر 
عالم  ىف  وخاصة  اإلطالق،  عىل  السهل  باألمر  ليست  املوسيقى 
القلق  و  بالضغوط  عادة محاط  األمر  فيكون  البوب،  موسيقى 
»تكتب  عندما  ، خاصة  للناس  باستمرار  نفسك  إلثبات  الكامن 
أن  عليكي  فبالرضورة   »: ليبا  دوا  فقالت   ، الخاصة«  كلماتك 
أكن  لم   .. الجد  محمل  عىل  موهبتك  لتؤخذ  أكرب  بجهد  تعميل 

سأجلس هناك يف الغرفة وانتظر شخصا ما يكتب أغنية يل » .

النجمة العاملية “دوا ليبا” سفرية لعالمة جتارية شهرية 

مطر ساخن

بعنوان  الهيبة،  من  الجزء  هذا  أن  املعلوم  من 
الحب  قصص  عىل  يحتوي  ال  الرد(،   – )الهيبة 
يتذكر  حسن،  تيم  جبل،  يزال  ال  ولكن  والغرام. 
النور،  عبد  سريين  رحمة،  نور  لزوجته  ويشتاق 
التي توفيت يف الجزء املايض مع ابنه.. ولكن كيف 

ظهرت سريين مججدا؟
الجزء من  لم تغب سريين بشكل كامل عن هذا 
املاضية ظهر جبل وهو  الحلقة  ان يف  إذ  الهيبة، 
مستلقي يف غرفته، ويتذكر زوجته وكأنه يحلم، 
أخوك  حبيبي  قوم  جبل  له:  وتقول  تناديه  وهي 
كان  أخيه  ان  اىل  إشارة  يف  ياك...  بدو  صخر 

يناديه.
وأعادت سريين نرش هذا املقطع من املسلسل عىل 
حسابها الرسمي يف تويرت، وأرفقته بقلب أبيض.

جديد  مسلسل  يريدون  بأنهم  املتابعون  وعلق   
كانوا  انهم  معتربين  حسن،  بتيم  سريين  يجمع 

ثنائي ناجح.
شاشة  عىل  حاليا  يعرض  الرد  الهيبة  ان  يذكر 
السومرية، من األحد اىل الخميس، الساعة ١١:٠٠ 

ليال.

 »Marry Me« الرومانسية  الكوميديا  فيلم  عرض  تأجيل  تقرر 
للفنانة األمريكية جنيفر لوبيز إىل ١4 مايو من العام املقبل، عىل 
أمل أن تسمح الظروف وقتها بعرضه يف دور السينما وبحضور 
الجمهور يف أجواء طبيعية.فبعد النجاح الذي حققته يف فيلمها 
األخري »Hustlers« إنتاج عام ٢٠١9، تعود لوبيز إىل السينما 
الكولومبي مالوما كي يقدما قصة ثنائي من  برفقة املغني 
املغنيني عىل قدر من التألق ينفصالن قبل ساعات من حفل 
زفافهما أمام آالف من جمهورهما وبعد طرحهما أغنية عن 
التي  املغنية  فالديز،  كات  شخصية  لوبيز  وتؤدي  ارتباطهما. 
تتزوج بعد انفصالها بشكل مفاجئ من أحد معجبيها الذين ال 
تعرف عنهم شيئا، وهي الشخصية التي يقدمها أوين ويلسون.
وكان من املنتظر يف البداية عرض الفيلم يف ٢١ فرباير ٢٠٢١، لكن 
مناسباً  توقيتاً  الربيع سيكون  أواخر  أن  اعترب  العمل  طاقم 
أوين  برفقة  الفيلم  من  لها  صورة  لوبيز  أكثر.ونرشت 
املوعد«وكانت  »غريوا  بالقول  عليها  وعلقت  ويلسون 
يف   »Pa> Ti + Lonely« أغنيتني  طرحت  قد  لوبيز 
فيديو واحد مع مالوما للرتويج للفيلم الجديد، حيث 

ستضمن األغنيتني يف البوم أغاني الفيلم.

دبي / الزوراء / ظافر جلود:
إماراتية،  وأديبة  وشاعرة،  سينمائية  الغانم،  نجوم 
مخرجة  تكون  أن  قبل  الدواوين،  من  العديد  لها  صدر 
خليجية،  كسيدة  الظروف  من  الكثري  تحدت  سينمائية 
وتحصل  والخليج،  اإلمارات  يف  الشهرة  هذه  كل  لتنال 

أفالمها عىل كل تلك الجوائز.
زاوجن  الالئي  القالئل  الفنانات  من  الغانم  والفنانة 
الشكلني  بني  وربطن  السينمائي،  واإلخراج  الشعر  بني 
تنفصل  ال  لها  بالنسبة  الصورة  متميزا،  إبداعا  ليشكال 
عن الكلمة، وكثريا ما اهتمت الغانم بإبراز قدرة الشعر 
الذاكرة  تحملها  مفردات  يف  العاطفة  إحياء  إعادة  عىل 
دوما إىل واجهة الحياة، وقد شحنت الكثري من أعمالها 
مع  التكيف  يحاول  وتوثيق  الفائت،  الزمن  إىل  بحنني 

قسوة امليض قدما إىل األمام.
يف  إجازة  تحمل  دبي،  مدينة  مواليد  من  الغانم  نجوم 
اإلنتاج التلفزيوني من جامعة أوهايو يف الواليات املتحدة 
السينمائي  اإلخراج  يف  وماجستري   ،)١996( األمريكية 

من جامعة غريفيث يف أسرتاليا١999.
الغانم ضيفة جريدة الزوراء ...

• لنبدأ من املراحل األوىل ؟
وثم  السبعينيات،  أواخر  يف  الشعرية  الكتابة  بدأت   -
ويف  اإلمارات،  يف  املحلية  الصحافة  يف  للنرش  توجهت 
الثمانينات أصدرت أول ديوان يل بعنوان »مساء  مطلع 

الشعرية  مجموعاتي  تتابعت  ثم   ،)١989( الجنة« 
فأصدرت حتى اآلن ست مجموعات.

• كان للشعر مجلس ومقام يف حياة نجوم ؟
- حكاياتي مع الشعر قديمة، حيث انضمت منذ ثالثة 
عقود إىل قصيدة الحداثة اإلماراتية، وأصدرت مجموعات 
شعرية عدة، وكانت البداية مع “مساء الجنة”، وتوالت 
الجلنار”  ومنازل  “رواحل”  ومنها  اإلصدارات  بعدها 
عىل  ثقيل  “ليل  مجموعة  ذلك  بعد  وأصدرت  وغريهما، 
الليل”، وتمكنت عربها من تأسيس بصمة خاصة بني 

أقراني يف الخليج العربي.
• بمعنى الشعر مّهد لنجوم لدخول عالم السينما ؟

مع  البداية  تكون  وحينما  الفنون،  مركز  هو  الشعر   -
الصحافة  يف  وعملت  شاعرة،  باألساس  كوني  الكلمة، 
لفرتة، منحتني عالقة باإلخراج السينمائي، الن مطمعي 
ورغبتي يف السينما بكل اتجاهاتها كبرية، فقررت دراسة 
اإلخراج يف أمريكا يف نهايات الثمانينيات، وحصلت عىل 

املاجستري أيضا يف التخصص نفسه. 
• وماذا تملكني من رصيد سينمائي اآلن ؟

- أملك يف رصيدي أفالما عديدة، حملت بصمتي كمخرجة 
ومنتجة، وساهمت يف فوزي بالعديد من الجوائز، حيث 
نال فيلمي الوثائقي “حمامة” عام ٢٠١٠ جائزة أفضل 
وجائزة  السينمائي،  الخليج  مهرجان  يف  وثائقي  فيلم 
السينمائي  دبي  مهرجان  يف  الخاصة  التحكيم  لجنة 

املهر  يف  األوىل  الجائزة  “األمل”  فيلمي  وحصد  الدويل، 
اإلماراتي خالل مهرجان دبي السينمائي عام ٢٠١١.

• وماذا يمثل لك الفنان الراحل حسن رشيف؟ 
خاصة  إبداعية  قيمة  رشيف  حسن  الراحل  الفنان   -

له  وكان  والعربي،  اإلماراتي  التشكيل  عالم  يف  ومهمة 
أنشأ مدرسة  الخليج، حيث  بمنطقة  فني واضح  تأثري 
فيلم  إخراج  فكرة  هنا جاءت  بذاتها، ومن  قائمة  فنية 
اإلرث  توثيق  عىل  حرص  لدي  الفنان،  هذا  عن  متكامل 

الذي تركه الفنان الراحل للذاكرة اإلماراتية.
• آخر أعمالك ؟

- آخر أفالمي  كان بعنوان »عسل ومطر وغبار« والذي 
اإلمارات، من  يف جبال  العسل  يروى قصة حياة جامع 
خالل سيدة ورجل، تم اختيارهما لتسجيل رحلتهما إىل 
الجبل، والصعوبات التي يواجهانها، حيث كان العسل يف 
املايض متوافرًا جدا، لتوفر البيئة الحاضنة له من جبال، 
األمطار،  وقلت  األجواء،  تغريت  فقد  اآلن،  أما  وأمطار. 
شاقة،  النحل،  وتربية  العسل،  جمع  مهنة  وأصبحت 

وصعبة، وهو ما وثقته يف فلمي .
• كثرية هي زياراتك للعراق ؟

- ولحد اآلن اعشق املدن العراقية بجذورها اإلنسانية  
املالمح  تلك  وارسم  أصور  أتجول  الطيبني،  وأهلها 
يف  الرصاع  األمل،  اىل  القرسية  العذابات  من  املتحولة 
نقول  قد  واملوت،  الوجود  يمثل قيمة عليا بني  العراق 
الكلمات  العراق  يف  لكن  الريح،  مع  تذهب  كلمات 
والسينما  واملرسح  والقصة  الشعر  يف  عالية  لغة 
قمما  فتشكل  وتوحدت  اجتمعت  إن  واملوسيقى، 

للحضارة واإلنسانية والحياة .

سريين عبد النور تطّل يف »اهليبة - الرد«   »Marry Me« تأجيل عرض فيلم
جلنيفر لوبيز 

الشاعرة والسينمائية.. جنوم الغامن: الكلمات يف العراق لغة عالية يف 
الشعر والقصة واملسرح والسينما واملوسيقى

بمقدار 444 مليار دوالر 

“تويتر” تدشن عالمياً خاصية التغريدات 
التي تختفي بعد 24 ساعة

يوتيوب يتوقف عن إنتاج فيديوهات 
استرجاع الذكريات السنوي

قالـت رشكة “تويـرت” إنها سـتطلق عىل مسـتوى العالم خاصية 
التغريدات التي تختفي بعد 24 سـاعة، عىل غرار خاصية القصص 

الشائعة عىل سنابشات وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام.
وسـبق أن أعلنـت “تويرت” عـن خطتها لهـذه التغريـدات العابرة 

واختربت الخاصية يف الربازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.
وقال مدير التصميم جوشـوا هاريس ومدير املنتج سام هافيسون 
يف منشور باملدونة “البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غري مريح 
ألنه يبدو علنيا ودائما أبدا، كما أن هناك ضغطا كبريا لحشد إعادة 

النرش واإلعجاب”.
وأضـاف: “ألن التغريـدات تختفي بعد يوم واحد، سـاعدت هذه 
التغريدات الناس عىل الشـعور براحة أكرب يف مشـاركة األفكار 

واآلراء واملشاعر الشخصية العادية”.
وسـتكون تغريـدات اليـوم الواحد، التـي تتضمـن النصوص 
والصور ومقاطع الفيديو، متاحة يف الجزء العلوي من الصفحة 

الرئيسية لكل مستخدم وكذلك يف صفحته الشخصية.
وقالت الرشكة إن تلك التغريدات سـتتاح لجميع املستخدمني 
عـىل نظامي التشـغيل “آي.أو.إس” و”آندرويد” خالل األيام 

املقبلة.

أكد موقـع يوتيوب إنه لن ينتج مقطع فيديو اسـرتجاع الذكريات 
السـنوي Rewind، وهـو تقليـد امتـد لعقد من الزمـان، وذلك ألن 

“العام الحايل مختلف عن سابقاته”.
ويف بيـان نـرشه يوتيوب عىل تويرت، قال املوقـع: “ألن 2020 كانت 
مختلفة سنأخذ اسـرتاحة من إنتاج فيديو اسـرتجاع الذكريات”، 

وذكر أنه ينتج هذا النوع من الفيديوهات منذ عام 2010.
ومـن ناحية أخـرى ارتفع اإلقبال عـىل املوقع اململـوك من رشكة 
غوغـل خالل فـرتة الوباء، خاصة مع بقـاء الكثريين داخل البيوت 
أثناء فرتات العزل ومنع التجول ضمن اإلجراءات الحكومية املتبعة 

ملكافحة انتشار كورونا.
ومـع ارتفاع عدد املشـاهدات، ارتفـع أيضا عدد املشـرتكني الذين 
يدفعـون اشـرتاكات إىل 30 مليونـا مقارنة بــ 20 مليونا يف نهاية 

العام املايض.
لكـن املوقع تعرض النتقادات بسـبب سـماحه بنـرش فيديوهات 

مضللة بشأن االنتخابات األمريكية.
كما انتقد صناع محتوى املوقع الهتمامه الزائد باملشاهري واملعلنني 

عىل حسابهم وعىل حساب املشاهدين.

“سامسـونغ  رشكـة  قالـت 
بايولوجيكـس” إنهـا تعمـل عىل 
إنتاج كميات كبـرية من عقارات 
األجسام املضادة لفريوس كورونا 
املسـتجد، التـي طورتهـا رشكة 

“إييل لييل”.
وقالت الرشكـة املصنعة لألدوية 
يف كوريـا الجنوبيـة يف بيـان إنها 
وقعـت عقـد تصنيـع مـع “إييل 
ليـيل” يف مايـو املـايض، لتلبيـة 

الطلب العاملي.
كوريـا  “ذي  صحيفـة  وأعلنـت 
هـذه  بموجـب  إنـه  هريالـد” 
االتفاقيـة مـن املقـرر أن تتكفل 
بايولوجيكـس”  “سامسـونغ 
بتوفري الجسـم املضاد التحقيقي 

لرشكة “إيل لييل”.
ويف وقت سـابق من هذا الشـهر، 

والـدواء  الغـذاء  إدارة  منحـت 
لالسـتخدام  ترصيًحا  األمريكيـة 
التجريبـي  للعـالج  الطـارئ 
والـذي  املضـادة،  باألجسـام 
اإلصابـات  لعـالج  يسـتخدم 
الخفيفـة واملعتدلـة لكورنا لدى 
البالغـني واألطفـال الذيـن تبلـغ 

أعمارهم 12 عاًما فما فوق.
“سامسـونغ  إنشـاء  وتـم 
بايولوجيكس” العام 2011 وهي 
وحـدة أدويـة بيولوجيـة تابعـة 
ملجموعة “سامسـونغ” األكرب يف 

كوريا الجنوبية.
ولديها ثالثة مصانع يف إنتشـون 
)كوريا الجنوبية( ويمكنها إنتاج 
362000 لرتًا من البدائل الحيوية 
سـنوًيا، وهـو اإلنتـاج الحيـوي 

األكرب حجما يف العالم.

سامسونغ تنتج عقارات لعالج 
فيروس كورونا!

  

تغريدات

فالح المشعل 

جمانة ممتاز

ــي ان أرضنا  ــّي ه ــع حقيقة عل  اوج
أرض صراع.

 أمام هذه احلقيقة املطلقة، ال ميلك 
املكاريد مثلي اال املشاهدة امُلرة واال 

مصرينا االغتسال حبمام الدم.

ــرديات املوت يف التاريخ البشري أنتجت   س
ــفات وعلوم ، قصص بطولية  أفكارا ً وفلس
ــاطري عن افراد  ــعوب واس عن حريات الش
ــى  ــخة ملعن ــوزا راس ــوا رم ــطاء أصبح بس
ــان واحلرية والثورة، أما يف العراق  االنس
فأن سرديات املوت رغم جالهلا مل تعط غري 

األيتام والضياع للوطن واألمل.

حكاييت مع الشعر قدمية وأمتلك يف رصيدي أفالما عديدة

عـين على العالم


